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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد
امل��ع��ت��دى عليه  ال�����ش��اب  م��ع  ل��ق��اء 
اأم�����ام م�����ش��ج��د ب���� »ن��ي��وي��ورك«

 ت���رام���ب ب��ع��د ف�����وزه ب��ر���ش��ي��ح
علينا اجل���م���ه���وري:   احل�����زب 
ك��ام��ا امل�������ش���وار  ن��ق��ط��ع  اأن 

اخلليج يف  للبيع  »البدون« 

 Woman gets egged at
Walmart because of Hijab

امل�������ش���ل���م���ون ي���دع���م���ون ع����م����دة ن���ي���وي���ورك 
ال����ع����م����دة ال������ن������وراين ال�������ذي خ��ط��ف 
ال���ع���ي���د ������ش�����اة  يف  الأ����������ش���������واء 

ال�شفر النقطة  وراء  م��ا  اإىل  امل�����ش��اورات  يف  ُع��دن��ا  اهلل«:  »اأن�����ش��ار 

اأف�شل واأق�شر  انقاب ع�شكري يف التاريخ

وب���ع���د ع����ام ع��ل��ى »ال���ت���ح���ري���ر«: ع����دن غ���ارق���ة يف ال��ظ��ام��ي��ة وال���ظ���ام

ت ال�����ش��ع��ودي��ة م��احم��ه ع��ب��د امل���ل���ك امل����خ����ايف: »ال���رف���ي���ق« ال�����ذي غ������رّ
اجلزر؟ يف  جديدة  ع�شكرية  بقواعد  وجودها  تعزيز  اإىل  تتجه  ووا�شنطن 

غ���والن« االإ���ش��ام��ي«ف��ت��ح اهلل  ال��داع��ي��ة  ه��و   وم���ن 
 ال����ذي ات��ه��م��ه اأردوغ�������ان مب��ح��اول��ة االن���ق���اب ..
؟ ع����داء  اإىل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال�����ش��داق��ة  حت���ولرّ���ت  وك��ي��ف 
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خمت�سر مفيد

كم من القرارات الكربى التي اتخذت يف كل التاريخ 
املواطن  م�صلحة  يف  تكن  مل  والتي  احلديث  العربي 
العربي، ومل يكن فيها الراأي اإال للدولة اأو احلكومة. 
على  خطرية  م�صاعفات  ذات  القرارات  هذه  وكانت 
امل�صلحة العليا، ولكن مل يتم الرتاجع عنها، اأو تقدمي 
اال�صتقالة ب�صبب نتائجها املدمرة. واالأدهى من ذلك 
واالأمر، هو اأن جند االإعالم العربي يقدمها على اأنها 
وكاأن  مثقفون.  ت�صويغها  يف  يتورط  وقد  منجزات، 
اأن  م�صتوى  يف  لي�س  ال�صعب  اإن  يقول:  احلال  ل�صان 

يكون له راأي يف هذه القرارات.
ال يتعلق االأمر بتدين م�صتوى ال�صيا�صة العربية حتى 
فقط  االأمر  ولي�س  مواطنيها.  ب�صوؤون  تهتم  ال  اأنها 
اأولياء  لدن  من  تغييبه  اأو  ال�صعب  جهل  عن  تعبريا 
دال  اإنه  بكثري.  اأكرب من ذلك  اإنه  ال�صعب.  اأمور هذا 
تفر�صه  ملا  تابع  �صوى  لي�س  العربي  النظام  اأن  على 
و�صروط  اإكراهات  من  الغربية  االإمالءات  عليه 
اإنهم  ال�صعب.  ح�صاب  على  ذلك  كان  واإن  لال�صتمرار، 
ولكنهم،  و�صغرية.  كبرية  كل  يف  �صعوبهم،  ي�صتفتون 
حني يتعلق االأمر بالق�صايا التي تهم ال�صعب العربي، 
لي�صت جديرة  ال�صعوب الأنها  ا�صتفتاء هذه  ال يهمهم 
يتعار�س مع م�صاحلهم  ا�صتفتاءها  ت�صتفتى، الأن  باأن 
التي هي م�صالح �صعوبهم. بل اإن كل االإمالءات التي 
التي  هي  الأنها  العربية،  االأنظمة  على  يفر�صونها 
باآخر  اأو  ب�صكل  هي  تطبيقها،  على  تعمل  اأن  ميكن 
حتقيق ال�صتفتاء �صعوبهم �صدا على م�صلحة �صعوبنا.
رئي�س �لتحرير
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ب���»ن��ي��وي��ورك« م�شجد  اأم���ام  عليه  امل��ع��ت��دى  ال�����ش��اب  م��ع  ل��ق��اء  اأول 

ب��ن��ي��وي��ورك ب��روك��ل��ن  يف  ال��ع��ي��د  ����ش���اة  ت�����ش��ه��د  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ال��ي��ة  م���ن  االآالف 

تكتب احمد مراد   لغربه نيوز :

املتحدة  الواليات  فى  العن�صرية  تقت�صر  مل 
الب�صرة  اأ�صحاب  املواطنني  على  االأمريكية، 
اأ�صحاب  اإىل  اإمتدت  بل  فقط،  ال�صمراء 
امل�صلمني،  من  خا�صة  العربية  اجلن�صيات 
وجت�صدت هذه العن�صرية مع ال�صاب ال�صورى 
بعدما  عاًما،  الـ16  �صاحب  اأمر�س،  اأحمد 
تعر�صه لواقعة اعتداء من اأمريكى اأمام اأحد 

امل�صاجد فى بروكلني بنيويورك.
ويروى اأمر�س اأحداث الواقعة قائاًل : »اأثناء 
خروجى من امل�صجد وجدت �صاب �صخم اجلثة 
ينزل من �صيارته ووجه حديثه ىل قائاًل اأنت 
على  ىل  ال�صرب  توجيه  فى  وبداأ  اإرهابى، 

وجهى وفى اأنحاء متفرقة من ج�صدى«.
ويقول والد اأحمد، اإن واقعة االعتداء على 

العرب  �صد  العن�صرية  ب�صبب  جاءت  جنله 
االأمريكى  ال�صاب  اأن  اإىل  م�صريًا  وامل�صلمني، 
له  ووجه  االأر�س،  على  يو�صف  باإ�صقاط  قام 
عينه  فى  الإ�صابته  اأدى  ما  بحذاءه،  �صربات 

الي�صرى.
يحكى  العن�صرية،  املمار�صات  زيادة  وعن 
اجلالية  اأبناء  اأحد  حممود،  اأحمد  املهند�س 
»بعد   : قائاًل  نيويورك،  فى  امل�صرية 
عام  �صبتمرب  من  ع�صر  احلادى  تفجريات 
اإىل  ٢٠١١ بداأ بع�س من املتطرفني ينظرون 
امل�صلمني على اأنهم اإرهابيني، واإن اال�صالم هو 
بع�س  بداأت  اأن  بعد  خ�صو�صًا  ااٍلرهاب،  دين 
تتبع  والتى  العن�صرية  االإعالمية  القنوات 

اللوبى ال�صهيونى تركز على هذا االأمر«.
اأمريكا  فى  امل�صلمون  »واجه   : قائاًل  وتابع 
كراهية،  وجرائم  عن�صرى  عنف  حوادث 
اأ�صمائهم  تغيري  اإىل  جلاأ  البع�س  اإن  حتى 
يتم  ال  حتى  اإ�صالمية  لي�صت  اأ�صماء  اإىل 
احلجاب  الن�صاء  بع�س  وخلعت  ا�صطادهم، 
ب�صكل  يحدث  اال�صطهاد  م�صل�صل  وا�صتمر 
فردى بني احلني واالآخر، وبعد ذلك كان يتم 
ر�صد اأى حوادث يقوم بها م�صلمني فى اأمريكا 

اأن الدافع هو ااٍلرهاب وو�صع امل�صلمون حتت 
املجهر فاأ�صبحوا متهمني حتى يثبت العك�س، 
االأمر بعد ظهور جماعات  وزادت وترية هذا 
مثل تنظيم الدولة حيث اأ�صبح ربط ااٍلرهاب 
عندما  طبيعى،  اأمر  كله  العامل  فى  باالإ�صالم 
اأواًل  التفتي�س  يتم  اإرهابى  عمل  اأى  يحدث 
اإن كانوا م�صلمني حتى  عن ديانة االإرهابيني 
ماحدث  بان  التهمة  ال�صاق  يتم  باالأ�صم  ولو 
املنفذين غري  كان  اإن  اأما  اإ�صالمى،  اإرهاب  هو 
م�صلمني ت�صري التحقيقات فى م�صار اجلرمية 

العادية«.
ظهور  بعد  حدة  زاد  االأمر  اأن  حممود  ويرى 
ترامب،  دونالد  االأمريكية  للرئا�صة  املر�صح 
للم�صلمني،  عداءه  اإظهار  من  يخجل  ال  الذى 
برتحيل  ويطالب  االأقليات  وجلميع  بل 
زيادة  اإىل  اأدى  ما  اأمريكا، وهذا  امل�صلمني من 
حدة �صعور امل�صلمني فى اأمريكا باال�صطهاد«.

اجلاين  ملعرفة  جاري  التحقيق  ومازال 
والقب�س عليه .

 غربة نيوز
يف  املقيمة  العربية  اجلالية  من  االالف  اأدى 
نيويورك �صباح اليوم االأربعاء  �صالة عيد الفطر 
يف  باكوي  البلت  عال  مزرعه  باحة  يف  املبارك 
بروكلني القريبة من �صاطيء البحر بنيويورك.

مناطق  خمتلف  من  توافدوا  قد  امل�صلون  وكان 
وبح�صور  االأوىل،  ال�صباح  �صاعات  منذ  بروكلني 
عدد من كبار امل�صئولني وحمافظ املدينة وطاقم 

�صحيفة غربة نيوز وقدموا التهاين والتربيكات 
للم�صلني مبنا�صة عيد الفطر ال�صعيد، كما �صارك 
طاقم �صحيفة غربة نيوز امل�صلني اأداء ال�صعائر 
الدينية وقدم ال�صيد عبده املوتي )املدير العام 
يف  العربية  اجلالية  الأبناء  التهاين  لل�صحيفة( 
متمنيا  ال�صعيد  الفطر  عيد  مبنا�صبة  نيويورك 

لهم دوام ال�صحة العافية.
نيوز  غربة  �صحيفة  تتقدم  املنا�صبة  وبهذه 

باأ�صدق  العاملني  وجميع  العام  مبديرها  ممثلة 
واال�صالمية  العربية  لالأمة  والتربيكات  التهاين 
املتحدة  الواليات  يف  العربية  واجلالية 
اأعاده  ال�صعيد  الفطر  عيد  مبنا�صبة  االأمريكية 
اللله عليكم باخلري والربكات وقد �صاد ال�صالم يف 
اليمن و�صوريا وفل�صطني والعراق ويف ربوع البالد 

العربية كافة وكل عام وانتم بخري

 القاء  عبوة مث�ة للريبة يف �شيارة 
تابعة لل�شرطة يف كولومب�س

نيويورك -
يف حوايل ال�صاعة 11:30 من بعد ظهر ام�س  عندما قال 
متوقفة  كانت  �صرطة  و�صابط  رقيب  �صيارة   ان  حمققون 

بالقرب من �صارع 46 وبرودواي.
وان رجل يقود  �صيارة ذات الدفع الرباعي األقى بجهاز على 

ل�صيارة ال�صباط من خالل نافذة مفتوحة.
�صو�صاء  وا�صدر  القيادة  لوحة  على  اجلهاز  �صقط  حيث 
�صارع  من  ازدحاما  اأقل  منطقة  اإىل  �صباط  قاد  عالية. 
دعا  وب�صرعة  االأر�س  على  اجلهاز  و�صع  حيث  ال�صاد�صة 

خرباء املفرقعات.
وحددت ال�صرطة يف وقت الحق ان اجلهاز فعال عبارة عن  
بطارية تعمل بالطاقة، و ملفوفة بورق الق�صدير وقطعة 

قما�س بي�صاء.

حممد عبد الفتاح
 انبثق فجر يوم اجلمعة. �صريعًا، رغم اأن 
هكذا  ال�صوق.  بلوعة  م�صهدة  كانت  ليلته 
من  �صاع  ملا  زيارتي  ت�صبق  ليلة  كل  اأم�صي 
فل�صطني. يف حقيبة �صغرية و�صعت بع�س 
عليها  اأدمنت  التي  وال�صوكوال  املاأكوالت 
وانتظرت  اجلامعة،  يف  درا�صتي  اأيام  منذ 
ال�صاد�صة  من  ال�صاعة  اقرتبت  حتى 
والن�صف، اأدرت حمرك ال�صيارة وانطلقت 
تلك  عن  الت�صاوؤالت  من  بكثري  حمماًل 

املدينة ال�صاحلية ال�صاحرة: عكا.
الركاب  جتمع  نقطة  اإىل  و�صلت  عندما 
»الرحلة«،  تلك  يف  معهم  �صاأخرج  الذين 
ركنت ال�صيارة و�صعدت اإىل احلافلة التي 
بع�صهم  يعرفون  فيها  من  كل  اأن  يل  بدا 
مل  فوقتي  بينهم.  الوحيد  الغريب  واأنا 
يف  اإجازة  على  اأح�صل  باأن  يل  ي�صمح  يكن 
كل جمعة الأ�صافر معهم يف رحالت التعرف 

اإىل الوطن امل�صلوب.
كان  والن�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  متام  يف 
االنطالق، الوجهة كانت »قاهرة نابليون« 
و�صويل  عند  اأي�صًا  قاهرتي  �صت�صبح  التي 
كثريًا  الطريق  عن  اأحتدث  لن  اإليها. 
فتفا�صيلها ال حتمل االأهمية الكبرية رغم 
طول امل�صافة، فلت�صل من القد�س اإىل عكا 
اىل  حتتاج  رمبا  اأو  �صاعتني  اإىل  حتتاج 
عمومًا  لكنها  اأخرى،  �صاعة  ن�صف  ا�صافة 
م�صت ب�صرعة كبرية فقد ن�صيت نف�صي واأنا 
يف  �صقت  التي  الكبرية  ال�صوارع  اإىل  اأنظر 
بالدي، وزرعت على ميينها يافطات كتبت 
فمر  بالعربية،  ومدن  قرى  اأ�صماء  عليها 
االأماكن  تلك  اأ�صماء  اأهجئ  واأنا  الوقت 

الغريبة عني.
و�صلت عكا، وان�صم اإلينا ذلك املر�صد الذي 
�صيخربنا عن تاريخ املدينة، واعتقدت اأنا 
كما باقي من يف احلافلة اأن اإر�صاده �صيكون 
خمتلفًا عن اإر�صاد باقي املر�صدين فهو ابن 

املدينة ويعرف عنها اأكرث من اأي اأحد.
عن  بالتعريف  املر�صد  وهو  �صامي  بداأ 
بداأ  بيننا  النف�صي  احلاجز  ولك�صر  نف�صه، 
التي  النكات  بع�س  م�صامعنا  على  يلقي 
ثقيلة  بدت  فقد  الأ�صحك،  ت�صتفزين  مل 
وعلى  متيقظًا  بقيت  لكني  و«بايخة«، 
تاريخ  عن  معلومة  اأي  لتلقي  ا�صتعداد 
عكا، املدينة التي ارتبطت كثريًا مبخيلتي 
فكثريًا  القد�س،  وحبيبتي  مدينتي  مع 
له  تتعر�س  الذي  التهويد  عن  �صمعت  ما 
يزيد  ما  اإخالء  االحتالل  حماوالت  وعن 
عن ثالثني منزاًل من �صكانها، ما يعني اأنها 

تعاين كالقد�س.
حديثه اإلينا بداأ ي�صع بيني وبينه حاجزًا 
اأقابل  اأن  قبل  من  اأعتد  فلم  االآخر،  تلو 
باأن  احلد  هذا  اإىل  معرتفًا  فل�صطينيًا 
»دولة  اأن  قال  فعندما  دولة«،  »اإ�صرائيل 

اإ�صرائيل« تخاف من اأن ت�صبح عكا مدينة 
على  العرب  �صكانها  تفوق  ما  اإذا  عربية 
اليهود بن�صبة ال�صكان اإذ تبلغ االآن ن�صبة 
االأعلى  الن�صبة  وهي   40% فيها  العرب 
من بني املدن الفل�صطينية املختلطة )التي 

ي�صكنها الفل�صطينيون واليهود(.
وحان  احلواجز  ك�صر  اأنه  اعتقاده  بعد 
باجتاه  احلافلة  �صارت  االنطالق،  وقت 
الطريق  ويف  الرمل،  ب�صاتني  يدعى  حي 
جزء  اأو  املدينة  تاريخ  على  يطلعنا  كان 
املر�صد  فيها  يذكر  مرة  كل  ويف  منها، 
احتالل  واأقول  اأنا  اأرد  اإ�صرائيل  كلمة 
الرمل«.  »ب�صاتني  بربور  و�صلنا حي  حتى 
البداية  يف  بدوي  جتمع  كاأنه  احلي  بدا 
من  اأو  ال�صفيح  من  مبنية  اإما  فبيوته 
الطوب وم�صقوفة بال�صفيح، فاالحتالل ال 
ي�صمح ل�صكانه البالغ عددهم 150 عكاويًا 

بالبناء على اأرا�صيهم.
اأخذ �صامي يحدثنا عن معاناة احلي وكيف 
اأن بلدية عكا مل متدد لهم اأنابيب للمياه، 
التي الحقًا ا�صتطاعوا حتويل بع�صها اإىل 
�صنابريهم بعد خرقهم الأنابيب املياه التي 
تغذي امل�صتوطنات ومتر من اأر�صهم، واأخذ 
الوطنية  مبحاوالتهم  قلبنا  ي�صتعطف 
التي قاموا بها لتاأهيل احلي الذي و�صعوا 
به »مرجيحة« ليلعب االأطفال بها، لكن مل 
بيني  الثاين  احلاجز  لي�صع  كثريًا  ينتظر 
يطالب  اأخذ  احلديث  فبنهاية  وبينه، 

بامل�صاواة بني العرب واليهود يف عكا.
هنا �صرحت كثريًا وتركت اجلميع واأخذت 
التي  احلي،  يف  املتناثرة  البيوت  اأ�صتطلع 
الذين  البدو  لبيوت  متامًا  م�صابهة  بدت 
الفل�صطينية  ال�صلطة  هوية  يحملون 
 »c« ت�صمى  التي  االأرا�صي  على  ويعي�صون 
بالقد�س، حيث متنع عنهم حقوقهم رغم 
اإال  لي�س  وذلك  اأر�صهم،  يف  ي�صكنون  اأنهم 
الأنهم »�صفة« وي�صكنون يف حدود القد�س. 
والعكاويني  هوؤالء  بني  ال�صبه  فوجه 
الأنه  حقوقه  يحرم  الفل�صطيني  اأن  هنا 
فل�صطيني فقط رغم اأن العكاويني يحملون 
هي  قوميتهم  لكن  االإ�صرائيلية  اجلن�صية 

التي جتعلهم منبوذين.
القدمية.  عكا  اإىل  انطالقنا  وقت  حان 
فالوجهة  احلافة  يف  للركوب  �صارعت 
�صاأقابل  فاأنا  غريها  عن  خمتلفة  هنا 
عن  بها  عالقتي  تكونت  التي  مع�صوقتي 
مالأت  التي  والفيديوهات  ال�صور  طريق 
املدينة  دخلنا  عندما  التوا�صل.  مواقع 
فالوجوه  �صرفة،  عربية  بدت  القدمية 
وتتكلم  لوجوهنا  م�صابهة  قابلتنا  التي 
العربية بطالقة اأي�صًا، و�صوت اأذان جامع 
اجلزار اأكد يل اأن البلدة القدمية مغايرة 
متامًا عن �صامي الذي �صيطرت عليه اأفكار 
ود  بكل  وتقبل  بامل�صاواة  تطالب  خبيثة 

اخل�صوع ل�صيطرة حمتله.
يف  �صيء  كل  اأن  من  تاأكدت  امل�صجد،  يف 
فيها  يزال  فال  يرام،  ما  على  املدينة  هذه 
اأئمة يطالبون ب�صد الرحال اإىل االأق�صى، 
كنقطة  تعمل  حافالت  لتاأمني  والتربع 
يف  فكرت  والقد�س.  املدينة  بني  و�صل 
اأداء  �صامي  رف�س  األهذا  اخلطبة:  خ�صم 
وف�صل  اجلزار  جامع  يف  معنا  ال�صالة 
الكبرية؟  ال�صجرة  تلك  ظل  حتت  البقاء 
اإ�صرائيل  اأن  �صماع  يحب  ال  �صامي  هل 
اإىل  امل�صتوطنني  دخول  واأن  احتالل  هي 
�صدقًا  زيارة؟  ولي�س  اقتحام  هو  االأق�صى 
اإن�صاتي  وتابعت  االإجابة  عن  اأبحث  مل 
يف  فالت�صوف  مت�صوفًا،  بدا  الذي  لالإمام 

عكا �صاع كثريًا.
عكا وجهة دينية لكثري من اأتباع الطريقة 
ال�صاذلية، التي يحج اإليها مئات املت�صوفني 
الزاوية  يف  عام.  كل  يف  العامل  حول  من 
ال�صاذلية قابلنا اأحد اأتباع هذه الطريقة، 
وهو من �صكان مدينة اخلليل. اأخذ يخربنا 
الذي  ت�صوفهم  وعن  الزاوية،  تاريخ  عن 
اأ�صر اأن يقنعنا اأنه اأقرب اإىل �صنة النبي 
ال�صويف  التطرف  عن  بعيد  واأنه  حممد 
من  اأعلى  مرتبة  اإىل  االأئمة  يرفع  الذي 
االأنبياء. لكن ما اإن حرفت نظري باجتاه 
القبلة حتى وجدت ثالثة اأ�صرحة الأئمة 
يف  امل�صلون  ي�صتقبلهم  الطريقة  هذه 
�صالتهم، وكذلك ملحت رجاًل قبل دخوله 
مكان ال�صريح خر �صاجدًا ومقباًل املدخل، 
»فاقتنعت« متامًا اأن طريقتهم بعيدة جدًا 

عن التطرف ال�صويف!
يف �صوارع عكا بداأت اللغة العربية تاأخذ 
الأولئك  م�صابه  فهو  متامًا،  اأعرفه  �صكاًل 
الفتية املقد�صيني الذين انخرطوا حديثًا 
يف �صوق العمل، وبداأوا يعملون يف ال�صركات 
اأو امل�صت�صفيات االإ�صرائيلية اإما بالتنظيف 
اأخرى، حيث ي�صر هوؤالء على  اأو منا�صب 
حديثهم  اإىل  عربية  كلمات  اإدخال 
ليربهنوا لنا اأنهم »مهمون«، لكن اللغة هنا 
مل تكن م�صطنعة فتداخل اللغة العربية 
مع العربية كان �صل�صًا وكاأنها لغة واحدة، 
جميعها  كانت  املحالت  يافطات  حتى 
»املنيو«  الطعام  قائمة  وكذلك  بالعربية 
بها  العربية  تدخل  وقد  بالعربية  كانت 

اأي�صًا يف بع�س االأحيان.
ما  على  عكا  اأن  فكرة  تتال�صى  هنا  بداأت 
مكان،  كل  يف  اإيل  تراءى  ف�صامي  يرام، 
واحد،  عكا  اأهايل  بني  املنت�صر  الفكر 
يغري احتالل مدينة  اأن  احلد ميكن  األهذا 

لثمانية و�صتني عامًا فقط عقول الب�صر؟
اأجته  جعلتني  التي  الكربى  ال�صدمة 
تعد  مل  عكا  اأن  اأن�صى  حتى  البحر  نحو 
وجدت  عندما  كانت  �صافية،  فل�صطينية 
يافطة كبرية على اأحد املباين كتب عليها 

فاجتاحني  للبيع«،  م�س  »بيتي  بالعربية 
ربحت  وكاأين  راأيتها  عندما  كبري  فرح 
البيوت  فاأ�صحاب  متنيتها،  لطاملا  جائزة 
وال  عكا  من  اخلروج  يريدون  ال  فعاًل 
وراءهم  بيوتهم  يرتكوا  اأن  يريدون 
يتحدون  اليافطة  بهذه  فهم  ويرحلون، 
بتهجري  يكتف  مل  الذي  االحتالل  قوة 
ويريد  بل   ،1948 عام  املدينة  �صكان 
ا�صتكمال م�صل�صل التهجري ملن تبقوا منها اأو 
�صكنوها بعد ترحيلهم من قراهم القريبة 

منها.
قابلت �صاحب اأحد البيوت يف حي ال�صونة 
املهدد اإخالوؤه من قبل امل�صتثمرين، الذين 
ر�صت عليهم املناق�صة التي اأعلنتها بلدية 
عكا وجلنة تطوير عكا وتهدف اإىل ترميم 
عكا القدمية، فقد و�صعت البلدية وجلنة 
التطوير �صرطًا رئي�صيًا يف بنود املناق�صة 
دفع  امل�صتثمر  على  اأن  على  ين�س  والذي 
�صرطًا  اأمريكي  دوالر  مليون   2.5 مبلغ 
عائلة   36 باإخالء  ينجح  مل  اإن  جزائيًا 
كان  �صنوات.   5 خالل  بيوتها  من  عربية 
من  اأحدًا  اأن  على  م�صرًا  العكاوي  ذلك 
اأي  مقابل  منزله  من  يخرج  لن  العائالت 
اإغراء مادي اأو غريه واإىل هنا كان االأمر 

يبدو جيدًا بالن�صبة يل.
مل  عندما  هو  حفيظتي  اأثار  الذي  لكن 
يكون  اأن  يف  رف�س  اأي  البيت  �صاحب  يبد 
االحتالل هو امل�صوؤول عن ترميم وتطوير 

بيته ومدينته، فهو يريد اأن يبقى يف بيته 
حتت لواء »اإ�صرائيل«، لكن يف حال رف�صت 
اإ�صرائيل ذلك، فخياره الثاين هو املطالبة 
بت�صليم تلك البيوت اإىل الوقف االإ�صالمي 
قبل  البيوت  تلك  عن  م�صوؤواًل  كان  الذي 
منها  بع�س  وحتويل   ،1948 عام  احتالل 

ل�صيطرة حار�س اأمالك الغائبني.
كانت هي  اأ�صئلة  ي�صاأل  اأخذ  العكاوي  هذا 
خامتة حديثنا حيث تركته وغادرت قبل 
كانت  والتي  اأ�صئلته  طرح  ينهي  اأن  حتى 
اإ�صرائيل  ترى  »هل  التايل،  ال�صكل  على 
مواطنون  هم  عكا  يف  العرب  ال�صكان  اأن 
باالأماكن  ترى  وهل  حق؟  واأ�صحاب 
التاريخية االأثرية، وغري اليهودية، اآثارًا 

ت�صتحق الرتميم من ميزانية الدولة؟«.
البحر  م�صتقباًل  واأنا  �صرودي  اأنهى  الذي 
اأ�صئلته  الرجل يطرح  اأن تركت ذلك  بعد 
اأخذوا  الذين  الفتية  اأولئك  هم  الغريبة 
اإىل  ال�صور  من  القفز  على  بالت�صابق 
علموا  فرمبا  رهبة،  اأو  خوف  دون  البحر 
لهم  �صيبقى  واأنه  يغدرهم،  لن  بحرهم  اأن 
�صاطئ  فكان  االحتالل،  رغم  وحدهم 
مدينة عكا القدمية خاليًا من اأي يهودي، 
التي  االأخرى  ال�صاحل  مدن  عك�س  على 
رغم  اأين  فكرت  هنا  ومن  باليهود،  تكتظ 
قهر تلك املدينة يل، فاإنني �صاأكرر زيارتي 
ال  ممن  يخلو  �صاطئها  االأقل،  على  لها. 

اأحب روؤيتهم.

الواليات  يف  االحتجاجات  توا�صلت 
�صابني  مقتل  خلفية  على  املتحدة، 
االأمن  قوات  بر�صا�س  ال�صود  من 
وقت  يف  اأمريكيتني،  واليتني  يف 
يف  متوترة  االأو�صاع  فيه  تزال  ال 
اأفراد  من  خم�صة  ُقتل  حيث  داال�س، 
اأ�صود، خالل  ال�صرطة بر�صا�س رجل 

االحتجاجات.
التاأهب  حالة  ال�صرطة  واأعلنت 
من  تهديدات  تلّقيها  بعد  الق�صوى، 
لل�صيارات  موقفًا  وفّت�صت  جمهولني، 
كذلك،  فيه«.  »م�صتبه  عن  بحثًا 
اأن  داال�س  مدينة  �صرطة  قائد  اأعلن 
لقتل  يخطط  كان  اجلرمية  »مرتكب 
رجلني  مقتل  قبل  حتى  �صرطيني«، 
اأخرى  خططًا  »ي�صع  وكان  اأ�صودين، 
لقناة  براون،  ديفيد  وقال  مدمرة«. 
يف  عرثت  ال�صرطة  اإن  اأن«،  اأن  »�صي 
�صاحية  يف  جون�صون  ميكا  منزل 

قنابل،  ل�صناعة  مواد  على  داال�س 
اأ�صاليب  عن  وكتّيب  وذخائر  وبنادق 
فيه  »امل�صتبه  اأن  واأ�صاف  القتال. 
وكمية  عبوات،  لتفجري  بتجارب  قام 
الإحلاق  كفاية  كبرية  كانت  الذخائر 
اأ�صرار مدمرة يف املدينة واملنطقة يف 

�صمال تك�صا�س«.
مع  املواجهة  خالل  اإنه  براون  وقال 
يف  جون�صون  قتل  والتي  ال�صرطة، 
رجل  �صغلها  قنبلة  بانفجار  ختامها 
مّنا  وي�صخر  علينا  »يكذب  كان  اآيل، 
عنا�صر  عدد  عن  وي�صاأل  ويغني 
اإنه  وقال  قتلهم،  الذين  ال�صرطة 

يريد قتل املزيد واإنه زرع قنابل«.
التظاهرات  يف غ�صون ذلك، توا�صلت 
ال�صرطة  وعنف  بالعن�صرية  تنديدًا 
�صابني  مقتل  عقب  ال�صود،  �صد 
االأ�صبوع  ال�صرطة  يد  على  اأ�صودين 
ال�صرطة  اعتقلت  فيما  املا�صي، 

عدة  يف  املتظاهرين  من  الع�صرات 
ولويزيانا  نيويورك  بينها  واليات، 
وذكرت  وتك�صا�س.  وميني�صوتا 
املتظاهرين  اأن  حملية  اإعالم  و�صائل 
األقوا  وميني�صوتا  لويزيانا  واليتي  يف 
على  املولوتوف  وقنابل  احلجارة 
عنا�صر ال�صرطة الذين رّدوا باإطالق 
اأن  اإىل  م�صرية  للدموع،  م�صيلة  قنابل 
متظاهرًا   20 نحو  اأوقفت  ال�صرطة 

خالل تلك املواجهات.
ري  »دي  ال�صرطة  اعتقلت  كذلك، 
»حياة  حركة  رئي�س  كي�صون«  ماك 
 Black lives( اأهمية«  لها  ال�صود 
تظاهرات  تنظم  التي   ،)matter
احلركة  هذه  وكانت  »لويزيانا«. 
ال�صرطة  قتل  اأعقاب  يف  ظهرت  قد 
يف  عّزل  �صود  لرجال   2014 عام 
فريغ�صون  �صمنها  من  اأمريكية،  مدن 
اأما  وبالتيمور.  كليفالند  و  وميزوري 

»روت�ص�صرت«  مدينة  تظاهرات  يف 
التابعة لوالية نيويورك، فقد اأوقفت 
ال�صرطة 74 �صخ�صًا، بينهم �صحافيان 
�صي«،  »اإيه بي  اثنان يعمالن يف قناة 
كذلك،  املحلية.  االإعالم  و�صائل  وفق 
نيويورك،  مدينة  �صرطة  اأوقفت 
من   15 نيويورك،  لوالية  التابعة 

املحتجني.
التجمعات  غالبية  اّت�صمت  وفيما 
اأغلقوا  حمتجني  اأن  اإال  بال�صلمية، 
مبختلف  ال�صرطة  ور�صقوا  الطرق 
املقذوفات يف ميني�صوتا، بينما ا�صتبك 
اأع�صاء حزب »الفهود ال�صود« اجلديد 
باتون روج يف  ال�صرطة يف مدينة  مع 
»الفهود  حزب  تاأ�ّص�س  وقد  لويزيانا. 
ال�صود اجلديد« عام 1989 يف مدينة 
ها�صم  هو  احلايل  وزعيمه  داال�س، 

انزينغا.
غري  اأع�صائه  عدد  يبقى  وفيما 

اإىل  و�صل  اأنه  يرّوج  فاإنه  معروف، 
امل�صتقلة  التقديرات  ولكن  االآالف، 
مع  ذلك.  من  اأقل  عدد  اإىل  ت�صري 
نا�صطون  احلزب  اأع�صاء  فاإن  ذلك، 
واالحتجاجات.  التظاهرات  يف  جدًا 
من  فيتاألف  احلزب،  ميثاق  اأما 
حق  اإىل  الدعوة  منها  فقرات،   10

ال�صوداء«،  »لالأمة  امل�صري  تقرير 
واإطالق �صراح كل ال�صود من ال�صجون 
االأمريكية، وو�صع حّد للوح�صية التي 
تعامل بها ال�صرطة االأمريكية ال�صود، 
�صوداء  »جبهة  ت�صكيل  اإىل  والدعوة 
الت�صّلح  اإىل  ال�صود  ودعوة  موحدة«، 

من اأجل الدفاع عن النف�س.
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�شريت داونينغ  يغادر  كام�ون  تلغراف:  الدايلي 

لندنـ  اأفردت �صحيفة الدايلي تلغراف �صفحتها االأوىل ملو�صوع مغادرة 
رئي�س الوزراء ديفيد كامريون من�صبه، وعنونت: “مع مغادرتي اأمتنى 
ال�صحيفة  ركزت  املنت  بعدي” ويف  من  قوة  اأكرث  بلدا  ال�صعب  يرى  اأن 
على تفا�صيل اللحظات االأخرية لكامريون يف مكتبه، واأخر اجتماع له 
املالية،  الناحية  بالوزراء، مذكرة باجنازاته يف تقوية بريطانيا من 

ودعمه لالقت�صاد ولالأجور واال�صالحات يف جمال التعليم.
املحتملني  اجلدد  للوزراء  واأ�صماء  تفا�صيل  اأي�صا  ال�صحيفة  وتورد 
ذلك  وتقول �صمن  ماي،  الوزراء اجلديدة ترييزا  رئي�صة  �صمن فريق 
اأن هناك اأخبارا تتحدث عن اأن وزير اخلزانة جورج اأوزبورن �صيكون 
اخلزانة  وزارة  راأ�س  على  وجوده  واأن  الوزاري،  التغيري  �صحايا  اأحد 
كان – ح�صب ال�صحيفة – مرتبطا اأكرث مبن�صب ديفيد كامريون رئي�صا 

للوزراء.
كما اهتمت الدايلي تيلغراف اأي�صا باالأزمة التي مير بها حزب العمال 
اأكرب اأحزاب املعار�صة، وو�صفت الت�صويت حول حق كوربن يف الرت�صح 
اجلناح  وجه  يف  قا�صية  �صفعة  باأنه  تلقائي  ب�صكل  احلزب  لزعامة 

املناه�س لزعامة كوربن داخل احلزب.
هذا  داخل  جدا  �صاخنا  �صيكون  ال�صيف  هذا  باأن  ال�صحيفة  وتنباأت 
اأحيانا  ال�صحافة  ت�صفه  �صديد،  انق�صام  من  يعاين  الذي  احلزب 

باحلرب االأهلية التي جعلت جناحا يثور على جناح اآخر.
اأما �صحيفة التاميز، فبدورها اهتمت باأزمة حزب العمال، حتت عنوان 
توجيه  يف  كوربن  جناح  بعد  حاد  النق�صام  معر�س  العمال  “حزب 
احلزب  زعيم  كوربن  اإن  ال�صحيفة  تقول  خل�صومه”  موجعة  �صربة 
حقق انت�صارا على خ�صومة يف احلزب بتاأمينه اأن ا�صمه �صيدرج ب�صكل 
تناف�س  اأي  يف  احلزب  لزعامة  املر�صحني  قائمة  �صمن  اأوتوماتيكي 
قادم. وافردت ال�صحيفة �صفحتني كاملتني للحديث عن تفا�صيل هذه 

الق�صية

الرباط- 
الوقفة  خالل  و�صرختها  مالحمها  برزت 
التي اأعلن املنتدى املغربي من اأجل احلقيقة 
واالإن�صاف، حيث ي�صتعد وعدد من الفعاليات 
االأمم  ب�صاحة  االحتجاج  اإىل  احلقوقية 
�صاحة  اإىل  الببي�صاء  بالدار  املتحدة 
اأجل  من  وذلك  �صهرين،  كل  مرة  احلقيقة، 

ك�صف احلقيقة يف كل م�صتوياتها.
يف  اأجملوها  كما  فهي  االحتجاج  اأ�صباب  اأما 
يف  االأحد  اأم�س  م�صاء  تلوه  الذي  بالغهم 

�صاحة االأمم املتحدة بالدار البي�صاء:
املختطفني  لعائالت  التن�صيق  جلنة  تت�صرف 
الق�صري  االختفاء  و�صحايا  امل�صري  جمهويل 
اأجل  من  املغربي  املنتدى  داخل  باملغرب 
للراأي  تعلن  باأن  واالإن�صاف،  احلقيقة 
تنظيم  قررت  اأنها  والدويل  الوطني  العام 
راأ�س  على  وحت�صي�صية  احتجاجية  وقفة 
بالدار  املتحدة  االأمم  ب�صاحة  �صهرين  كل 
 ،  2016 يوليوز  �صهر  من  ابتداء  البي�صاء 
احلقيقة  �صاحة   « ا�صم  عليها  �صنطلق  والتي 
احلقيقة،  كل  احلقيقة  اأجل  من  وذلك   ،»
االإن�صاف، الذاكرة وعدم االإفالت من العقاب 

حتى ال يتكرر هذا.
اإن اتخاذنا لهذا القرار الن�صايل ياأتي لعدة 

اعتبارات نذكر منها:
ال�صحايا  وعائالت  اأمهات  نهج  على  م�صيا   –
ومعتقلني  امل�صري  جمهويل  خمتطفني  من 
اأجل  من  تنا�صل  مافتئت  واللواتي  �صيا�صيني 
واإطالق  اأبنائهن  واإن�صاف  احلقيقة  معرفة 
�صراحهم وذلك منذ �صبعينات القرن املا�صي.

– متل�س الدولة املغربية من ك�صف احلقيقة 
امل�صري  جمهويل  املختطفني  م�صري  عن  كاملة 
و اإ�صرارها  االإبقاء على االإفالت من العقاب 
ق�صية  ملعاجلة  مقاربتها  يف  اأ�صا�صي   كمبداأ 
يف  االإن�صان  حلقوق  اجل�صيمة  االنتهاكات 
املا�صي واحلا�صر وامل�صي يف تدمري املعتقالت 
ال�صرية ويف اأح�صن االأحوال تركها لالإهمال 

و التال�صي .
– التلويح من طرف املجل�س الوطني حلقوق 
االإن�صان بطي امللف نهائيا دون تلبية مطالب 

ال�صحايا و العائالت و معرفة احلقيقة كاملة 
و حتقيق العدالة واالإن�صاف جلميع ال�صحايا 
املختطفني  م�صري  بك�صف  بدئا  عائلتهم  و 

الذين ال زال م�صريهم جمهوال.
�صاحة  باأمهات  بعرف  ما  بتجربة  قدوة   –
ينا�صلن  مازلن  اللواتي  و  باالأرجنتني  مايو 
و  العدالة  اإحقاق  و  احلقيقة  اأجل  من 
للوفد  االإن�صاف و باملنا�صبة نعرب عن �صكرنا 
عن  لنا  عرب  والذي  موؤخرا  املغرب  زار  الذي 
م�صاندته الكاملة لنا وا�صتعداده التام للعمل 

امل�صرتك حتى حتقيق مطالبنا امل�صروعة.
اأحد  الأي  ميكن  ال  اأنه  علمنا  التاريخ  – اأن 
طم�س احلقيقة مهما طال الزمن و لذلك فاإن 
عائالت املختطفني جمهويل امل�صري و�صحايا 
واجلمعيات  باملغرب  الق�صري  االختفاء 
�صتوا�صل  اأنها  تعلن  لها   الداعمة  احلقوقية 
امل�صرعة  املطالب  كل  حتقيق  حتى  الن�صال 

نذكر منها على اخل�صو�س:
م�صري  كاملةعن  احلقيقة  معرفة   1-  
�صراح  واإطالق  امل�صري،  جمهويل  املختطفني 
املتوفني  رفات  وت�صليم  منهم  االأحياء 
و�صمان  م�صيئتهم  ح�صب  لدفنهم  لذويهم 

حق العائالت يف الطعن يف نتائج التحليالت 
اجلينية.

-2 اإعمال مبداأ امل�صاءلة ومناه�صة االإفالت 
لتمكني  امل�صوؤوليات  وحتديد  العقاب  من 
امل�صئولني  متابعة  يف  حقهم  من  ال�صحايا 
ب�صكل  منهم  املتورطني  واإبعاد  ق�صائيا، 
مبا�صر من وظائفهم ومن ت�صيري ال�صاأن العام.
-3 حفظ الذاكرة واإنعا�صها ووقف االأعمال 
اأو  املا�صي  اإىل طم�س معامل جرائم  الرامية 
االأحوال كما وقع  اأح�صن  لالإهمال يف  تركها 
)تازمامارت،  الرهيبة  ال�صرية  املعتقالت  يف 

الكوربي�س،
و…(. مكونة  قلعة  اكدز،   ،PF3

واحرتام  االأر�صيف  على  االإطالع  حقنا   4-
حقنا يف انتقاده.

مبا  واجلماعية  الفردية  االأ�صرار  جرب   5-
ال�صحايا  جلميع  االإدارية  الت�صوية  فيها 

وعائالتهم.
العتبار  ردا  للدولة  الر�صمي  االعتذار   6-

ال�صحايا و املجتمع.

م�صري  باأن  اهلل«  »اأن�صار  حركة  اأوحت 
الكويت  حمادثات  من  الثانية  اجلولة 
رئي�س  اأكد  بعدما  التام،  االن�صداد  هو 
وفدها املفاو�س حممد عبد ال�صالم تعّنت 
الطرف االآخر املتم�صك مبطلب االن�صحاب 
اأكدت  وقت  يف  ال�صالح،  وت�صليم  املدن  من 
ت�صلم  ولن  تن�صحب  لن  اأنها  احلركة  فيه 
مع  احلدود  على  املواجهة  واأن  ال�صالح، 

القوات ال�صعودية م�صتمرة
اجلولة  انطالق  على  اأيام  اأربعة  بعد 
جاءت  الكويت،  حمادثات  من  الثانية 
لتوؤكد  اهلل«  »اأن�صار  حركة  ت�صريحات 
تو�صلها  اأو  املحادثات  هذه  تقدم  �صعوبة 
اأن وفد  اإىل اتفاق حلل االأزمة، وال �صيما 
ك�صقف  اأ�صبوعني،  مهلة  حّدد  الريا�س 

زمني لهذه اجلولة.
واأكد املتحدث الر�صمي با�صم »اأن�صار اهلل« 
عبد  حممد  الكويت،  اإىل  وفدها  ورئي�س 
اإىل ما وراء  امل�صاورات »عادت  اأن  ال�صالم، 
عدة،  عوامل  على  بناًء  ال�صفر«،  النقطة 
اأهمها براأيه اأن الوفد الذي ميثل حكومة 
من�صور هادي  ربه  امل�صتقيل عبد  الرئي�س 
ال ميتلك قرارًا فعليًا، واأن االأجدى هو اأن 
ال�صعودية.  مع  مبا�صرة  املفاو�صات  تكون 
اإن  اليمنية،  احلركة  اإىل  وبالن�صبة 
املدن  من  االن�صحاب  بندي  على  املوافقة 
وت�صليم ال�صالح هو اأمٌر م�صتحيل، وذلك يف 
وقت ال يزال فيه الطرف االآخر يتم�صك 

بتنفيذ هذين البندين الإجناح املحادثات 
والتو�صل اإىل حّل لالأزمة.

قناة  مع  مقابلة  يف  ال�صالم  عبد  واأبدى 
»امليادين«، اأم�س، اأ�صفه حلالة التعرث التي 
وفد  تعنت  »ب�صبب  املفاو�صات  ت�صهدها 
الريا�س واإخالل االأمم املتحدة بدورها«.

تبني  ال�صالم  عبد  عّد  االإطار،  هذا  ويف 
ال�صيخ  ولد  اإ�صماعيل  الدويل  املبعوث 
يف  البحث  اأولوية  الريا�س  وفد  طرح 
منه  »انقالبًا«  واالأمني،  الع�صكري  امللفني 
ومن الطرف االآخر، موؤكدًا اأن احلّل يريد 

اإطارًا �صيا�صيًا واأنه ال بّد اأن يكون �صاماًل.
الكويتية  العا�صمة  من  ال�صالم  عبد  واأكد 
من  املا�صية  ال�صبعني  االأيام  نتيجة  اأن 
توجه  يوجد  ال  اأنه  بّينت  امل�صاورات 
م�صددًا  االآخر،  الطرف  لدى  ال�صالم  اإىل 
الريا�س،  وفد  مع  يكن  مل  احلوار  اأن  على 
هذا  يف  وقال  الدويل.  املجتمع  مع  بل 
االإطار: »علينا اأاّل ن�صيع الوقت مع ممثلي 
مع  بل  الكويت،  حمادثات  يف  ال�صعودية 

املعنيني مبا�صرة وهم ال�صعوديون«.
تنفيذ  منهم  الريا�س  وفد  طلب  وحول 
املدن،  من  باالن�صحاب  االأمن  جمل�س  قرار 
قال عبد ال�صالم اإن وفده لن ي�صمح بكلمة 
به،  تقدموا  الذي  ال�صكل  بهذا  »ان�صحاب« 
»الأنه تطهري عرقي، ولن ن�صمح باأن يكون 
اأمر ا�صمه ت�صليم ال�صالح، واجلي�س  هناك 
اليمني هو الذي مي�صك ال�صالح، وهذا اأمر 

حم�صوم بالن�صبة اإلينا«.
التي  املبا�صرة  املفاو�صات  اإىل  واأ�صار 
اليمنية  احلركة  من  م�صوؤولون  عقدها 
حمادثات  قبل  �صعوديني  م�صوؤولني  مع 
يف  اجلنوب  ظهران  »زرنا  قائاًل:  الكويت، 
ال�صعودية �صت مرات لبحث م�صائل تتعلق 
لي�صت  وزياراتنا  التهدئة  جلنة  بعمل 
االأعمال  اأن  والدليل  لل�صعودية،  تنازاًل 
احلدود«.  على  يوميا  م�صتمرة  الع�صكرية 
يف  احلدودية  املعارك  جتددت  وفيما 
الرغم من تفاهمات  االآونة االأخرية على 

يكون  لن  اإنه  ال�صالم  عبد  قال  التهدئة، 
هناك هدوء على احلدود، ما دام الطرف 

ال�صعودي م�صتمرًا يف الغارات اجلوية.
»�صبوتنيك«  وكالة  نقلت  الوقت،  هذا  يف 
امل�صاورات،  الرو�صية عن م�صدر مقرب من 
توقيع  فكرة  على  �صنعاء  وفد  رف�س 
وثيقة �صالم ختامية بعد اأ�صبوعني، وفقًا 
الثانية،  للجولة  املحدد  الزمني  للجدول 
على  الوفد  اأ�صر  اإذ  مكة،  اأو  الريا�س  يف 

توقيع هذه الوثيقة يف الكويت فقط.
املعارك  جتددت  امليداين،  امل�صتوى  على 

ال�صعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س  بني 
ال�صريط  على  ال�صعودية  القوات  وبني 
مع  بالتزامن  البلدين،  بني  احلدودي 
دخول قرار وقف اإطالق النار يومه املئة. 
غارات  �صل�صلة  ال�صعودي  التحالف  و�صّن 
يف  و»اللجان«  اجلي�س  مواقع  ا�صتهدفت 
مديرتي البقع و�صدا على احلدود، يف وقت 
حلركة  التابعة  امل�صرية  قناة  فيه  اأعلنت 
»اأن�صار اهلل« اإطالق ثالثة �صواريخ حملية 

ال�صنع على موقع ع�صكري يف جيزان.
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! و�شية  خ��ا  ال�شهيد  الق�شية  على  ت��ن��ازل  ال  ل��ت�����ش��رخ..  العيد  بعد  خ��رج��ت  منا�شلة  اأ���ش��غ��ر 

ال�شفر النقطة  وراء  م��ا  اإىل  امل�����ش��اورات  يف  ُع��دن��ا  اهلل«:  »اأن�����ش��ار 

Woman gets egged at Walmart because of Hijab

هندية  ���ش��اب��ة  ُت��ن��ج��ي  ق����ادة« 
ح������اول ���ش��ق��ي��ق��ه��ا ق��ت��ل��ه��ا !

جنت امراأة من املوت املحتم اإثر حماولة اأخيها قتلها، بف�صل 
اأطلق  اأن  بعد  رقبتها،  حول  ترتديها  كانت  معدنية  قالدة 

االأخ عليها ر�صا�صة اأخطاأت حنجرتها.
وحاول حممد نعيم قتله �صقيقته �صابنام، بوا�صطة م�صد�س، 
لـ “الثاأر ل�صرف العائلة” بعد قرارها الزواج عن حب، ونبذ 
“دايلي  �صحيفة  اأفادت  ما  بح�صب  التقليدي،  الزواج  فكرة 

ميل” الربيطانية، اليوم االإثنني.
واعتربت العائلة الهندية اأن رف�س �صابنام للزواج التقليدي 
التي  الر�صا�صة  اأن  اإال  بالقتل”،  اإال  تعالج  “ال  خطيئة 
الهند يف مقاطعة  انطلقت من م�صد�س االأخ الغا�صب، �صمال 
كانت  التي  الذهبية  بالقالدة  ا�صطدمت  برادي�س،  اأوتار 

ترتديها �صابنام.
اإىل امل�صجد لل�صالة،  لل�صرطة، فاإن االأخ، بعد ذهابه  ووفقًا 

اأخذ امل�صد�س واأطلق النار على اأخته من م�صافة قريبة.
االأ�صر  مع  اخلطرية  امل�صكلة  على  ال�صوء  الواقعة  وت�صلط 
واالإ�صرار  احلب،  طريق  عن  الزواج  قبول  ترف�س  التي 
قتل،  وحتى  م�صايقة،  يف  وت�صتمر  التقليدي،  الزواج  على 

الراف�صني لالن�صياق ملثل هذه االأعراف التقليدية.
اأنه  على  �صابنام  عاجلوا  الذين  االأطباء  �صدد  جانبهم،  من 
عداد  يف  االأغلب  على  لكانت  ترتديها،  التي  القالدة  لوال 

االأموات االآن.
انتظار  يف  يزالون  ال  اأنهم  اأكدوا  ال�صرطة  رجال  اأن  اإال 
يتخذوا  حتى  اأخيها،  �صد  ل�صكوى  ال�صحية  ت�صجيل 
للعالج  تخ�صع  �صابنام  تزال  ال  بينما  الالزمة،  االإجراءات 

يف امل�صت�صفى.

 CALIFORNIA - A Muslim woman
 was allegedly egged because she wore
 a hijab as she was exiting a Walmart
on Sunday in northern California.
 Farad Afshar,  a student at Chabot
 Community College in Hayward,
 posted to Instagram that his
 mother was targeted by a group of
 men while leaving the store with his
younger sister. 
 They had spotted her while she was
 shopping and stalked the mother and
daughter as they exited.
 The men smashed eggs onto the
 mother’s head and body, presumably
because she was wearing hijab. 
 »My mom is the most kindhearted,
 loving, and selfless person you›ll ever
 meet. She has a great amount of pride
 and respect for her religion, culture,
 and customs. The fact that she can›t
 walk out of her home without feeling
 safe is sickening,“ Afshar said on
 Instagram after posting a picture of
his mother covered in eggs.
 ”I am at loss for words due to the
 immense amount of hate that is in
 this world. No one should have to
 see their mom broken because of a
 couple of people having disgusting
 prejudices about people that do not
look like them.“ he added.



جمال جربان
قبل اأربع �صنوات، قال عبد امللك املخاليف 
يف حواٍر �صحايف: »ال ميكن لليمن اأن يكون 
�صعيدًا و�صعوديًا يف اآن واحد«. كانت نربة 
حا�صمة  النا�صري  للنهج  القدمي  التلميذ 
عرب  التغيري  »�صد  فهي  ال�صعودية،  جتاه 
الثورة يف اليمن، و�صد اأي ثورة يف الوطن 

العربي كله«.
االأمني  من�صب  يومًا  �صغل  الذي  الرجل 
العام للتنظيم النا�صري اليمني ا�صتفا�س 
واالأمريكي  ال�صعودي  الدورين  �صرح  يف 
اخلليجية«  »املبادرة  تعومي  حماولة  يف 
على  �صالح«  عبداهلل  علي  عائلة  و»نظام 

ح�صاب مطالب ال�صارع.
كثريين  مواقع  تبدلت  االآن.  تغرّي  احلال 
اليمن  وعا�س  املا�صية،  ال�صنوات  يف 
ال�صعودية  احلرب  لتاأتي  كربى،  تغرّيات 
قليلة،  اأيام  قبل  ذروتها.  يف  امل�صتمرة 
خرج املخاليف )1959( الذي بات ي�صغل 
حكومة  يف  اليمن  خارجية  وزير  من�صب 
الرئي�س امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي، 
عبد  بن  �صلمان  ال�صعودي  امللك  اأن  موؤكدًا 
العزيز، اأبلغ هادي اأن ال�صعودية م�صتمرة 
يف »عا�صفة احلزم« حتى »تعود ال�صرعية 

اإىل اليمن«.
»الرفيق«  حتوالت  ر�صد  مهمة  تبدو 
اأ�صاب  التغرّي احلاد الذي  �صعبة. فب�صبب 
تخاله  االأخرية،  ال�صنوات  يف  مواقفه 
خملوقًا من بال�صتيك. ال يراجع املخاليف 

نف�صه وال ي�صتطيع تقدير حجم اخلطوة 
التي اتخذها، قبل االنتقال اإىل اخلطوة 
يف  تكمن  احلقيقية  امل�صكلة  لكن  التالية. 

اأنه ين�صى كل ما فعله، ويتعامل مع النا�س 
وكاأنهم بال ذاكرة. هكذا، ينطلق كل مرة 
يظنها  �صفحة  على  جديدًا  �صطرًا  ليكتب 

اأعلن  اليوم، حني  بي�صاء، حتى بات يبدو 
ل�صحيفٍة موالية لهذا النظام اأن »عا�صفة 
النظام  با�صم  ناطقًا  تتوقف«،  لن  احلزم 
ال�صعودي، بعدما كانت مواقفه يف ال�صنوات 
املا�صية معادية للريا�س وحكامها كمعظم 
الذين  والنا�صريني  الي�صاريني  »زمالئه« 
مع  ال�صعودية  العا�صمة  يف  اليوم  يقيمون 

»ال�صرعية«.
عبداهلل  علي  �صفينة  املخاليف  غادر 
�صنوات  بعد  اجلميع،  وقبل  باكرًا  �صالح 
ال�صابق  الرئي�س  عهد  من  اال�صتفادة  من 
تعز،  مدينة  فاإبن  عدة.  م�صتويات  على 
باأنه  ال�صيا�صيني  من  الكثري  عن  يتمّيز 
اللحظة  على  يدّله  متوقدًا  عقاًل  ميتلك 
ال�صفة  اإىل  منتقاًل  يقفز  كي  املنا�صبة 
االأخرى »الرابحة«. معروف عن املخاليف 
اإىل  رابحًا  يبقى  اأن  على  يحر�س  اأنه 
من  اأن  يعلم  هو  املنطلق،  هذا  من  االأبد. 
فاملخاليف  العدوان.  يتوقف  اأال  م�صلحته 
االأكرث  اليمنية  ال�صخ�صيات  اإحدى  ُيعّد 
ا�صتفادًة من احلرب، مثل الكثري ممن نقلوا 
عندما  اأخرى.  اإىل  كتف  من  البندقية 
حربها،  توقف  لن  ال�صعودية  اإن  يقول 
هو  اليمن،  فقراء  قتل  يف  �صت�صتمر  واإنها 
يتبنى �صلوك جتار احلروب الذين يتمنون 
على  وبنظرة  اأبدًا.  احلرب  تتوقف  اأال 
اأكرث يف  عائلة املخاليف ميكن فهم موقفه 

هذا املجال.
م�صاعدًا  يعمل  اإبنه،  املخاليف،  مروان 

 3500 اإىل  ي�صل  �صهري  براتب  الأبيه 
الثاين  اإبنه  ه�صام  يعمل  فيما  دوالر، 
 2500 ذلك  على  ويتقا�صى  له  مرافقًا 
املخاليف  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  دوالر. 
والوراثة  العائلي«  »النظام  �صد  »نا�صل« 
ملاذا  العربي«.  »الربيع  خالل  ال�صيا�صية 

قامت »الثورة« اإذًا؟
�صفة  من  املخاليف  انتقال  اإن  بب�صاطة 
االنتقام  عنوان  حتت  ياأتي  اأخرى،  اإىل 
ورمبا  �صالح،  عبداهلل  علي  من  ال�صخ�صي 
من نف�صه خالل مرحلة حكمه. فمعروٌف 
�صالح  يتفنن  التي  املجموعة  بني  كان  اأنه 
�صيا�صيًا  منه  ال�صتفادتها  اإهانتها،  يف 
وماليًا. فبعدما ينتظر املخاليف و»زمالوؤه« 
�صالح  كان  اإليه،  للدخول  الرئي�س  اأمر 
نوع:  من  اأ�صئلة  اجلل�صة  طوال  يكرر 
لك  ا�صرتيت  الذي  بالبيت  فعلت  »ماذا 
التي  االأوالد  مبنحة  فعلت  ماذا  اأثاثه؟ 
»الرفيق«  يحاول   .)...( لك؟«  قدمتها 
من  الثاأر  اليوم،  ال�صعودي  اخلندق  من 
مرحلة »اال�صتزالم« ال�صابقة ل�صالح، عرب 

اال�صتزالم للريا�س وفريقها.
حقد  جمرد  اإنه  االأمر.  يف  �صيا�صة  ال 
وت�صفية ح�صابات. مثل غالبية ما يجري 

يف اليمن حاليًا.

على  ال�صعودي  التحالف  قوات  �صيطرة  من  عاٍم  بعد   
عدن، يبدو اأن املدينة لن تتخل�س قريبًا من الفو�صى 
االأمن واخلدمات، يف وقت تفاقمت فيه  م�صتوى  على 
اأزمة انقطاع الكهرباء، ما دفع اإىل »�صدام« بني اأبناء 

املدينة وحكومة هادي املتهمة بالف�صل يف عدن

ر�صيد احلداد
والتيارات  االأحزاب  فيه  كانت  وقٍت  يف   : �صنعاء 
هادي  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل  للرئي�س  املوالية 
تتبادل التهاين مع دول التحالف ال�صعودي مبنا�صبة 
املدينة  تزال  ال  عدن«،  »حترير  على  عام  مرور 
»عا�صمًة  هادي  حكومة  اأعلنتها  التي  اجلنوبية 

موؤقتة« قبل عام، ترزح حتت نكبٍة بكل املقايي�س.
مياه  من  االأ�صا�صية  اخلدمات  اأدنى  عدن  يف  تنعدم 
وكهرباء و�صحة، يف ظّل ت�صاعد ظاهرة االغتياالت 
ال�صنة  يف  وتنامت  الع�صرات.  اأرواح  ح�صدت  التي 
مع  والتخريبية،  االنتحارية  العمليات  االأخرية 
ارتفاع ن�صبة اجلرمية املنظمة وتف�صي ظاهرة ال�صطو 
على اأموال الدولة واملواطنني وممتلكاتهم، اإىل جانب 

ارتفاع انتهاكات حقوق االإن�صان.
اأو  عدن«  »حترير  اعتربت  التي  هادي  ف�صلطة 
»ال�صهم  عملية  بعد  عليها  »التحالف«  قوات  �صيطرة 
املحافظات  خمتلف  على  لل�صيطرة  بدايًة  الذهبي«، 
كدولة  نف�صها  فر�س  يف  ف�صلت  وال�صمالية،  اجلنوبية 
للجماعات  املوؤقتة«  و�صلمت »عا�صمتها  نظام وقانون، 

امل�صلحة وللفو�صى االأمنية.
االأو�صاع  بتطبيع  وعدت  التي  احلكومة  فاإن  كذلك 
واإعادة  العامة  اخلدمات  وحت�صني  االأمن  وباإعادة 
االإعمار، ف�صلت يف مهماتها حتى االآن يف املدينة التي 
امل�صلحة  للجماعات  مفتوحة  �صاحة  اإىل  حتّولت 
تخو�س  التي  واالأيديولوجيات  الوالءات  املتعددة 
املوالية  القوات  اإىل االآخر �صراع نفوذ مع  من احلني 
لـ»التحالف«.  املوالية  املماثلة  اجلماعات  اأو  لهادي 
و�صودانية  و�صعودية  اإماراتية  قوات  وجود  ورغم 
نطاق  هوؤالء  �صيطرة  تتجاوز  ال  اأنه  اإال  املدينة،  يف 
ق�صر املعا�صيق الرئا�صي وبع�س املواقع، مقابل ات�صاع 
فيها  مبا  املتطرفة،  امل�صلحة  اجلماعات  �صيطرة 
العمليات  ع�صرات  نفذت  التي  و»داع�س«  »القاعدة« 
�صد القوات املوالية لهادي، باالإ�صافة اإىل تعاظم دور 
التي  لالإمارات  املوالية  امل�صلحة  ال�صلفية  اجلماعات 

باتت تفر�س �صيطرتها االأمنية على معظم مديريات 
عدن وعلى مداخل املدينة وخمارجها حتت م�صميات 

وت�صكيالت ع�صكرية خمتلفة.
و»اللجان  اجلي�س  خروج  تاريخ  من  عام  مدى  وعلى 
االأمني،  اال�صتقرار  مظاهر  انعدمت  ال�صعبية«، 
واالأمنية  الع�صكرية  املقاّر  من  كبري  عدد  وتعر�س 
»القاعدة«  قبل  من  واإرهابية  انتحارية  لعمليات 
ال�صولبان  مع�صكر  اقتحام  اآخرها  كان  و»داع�س«، 
قبل  من  �صيارتني  وتفجري  الفطر  عيد  يوم  �صبيحة 
من  الع�صرات  واإ�صابة  مقتل  اإىل  اأدى  ما  »القاعدة«، 
االأمني  االنفالت  واأجرب  لهادي.  املوالني  اجلنود 
ال�صلطات املحلية اإىل اإغالق مطار عدن وحتويل م�صار 
املا�صي  االأ�صبوع  �صيئون  مطار  اإىل  اجلوية  املالحة 

ب�صبب ت�صاعد التهديدات االإرهابية يف املدينة.
و»التحالف«  هادي  عّر�س  هذا،  الفو�صى  منوذج 
النتقادات وا�صعة من قبل املوالني لـ»التحالف« الذين 
طالبوا حكومته بالعودة اإىل عدن، االأمر الذي لّبته 
حكومة اأحمد عبيد بن دغر املعنّي اأخريًا، والتي عادت 
مطلع ال�صهر املا�صي اإىل املدينة بحماية »التحالف«. 
�صعبية  انتقادات  اأمام  نف�صها  اأن احلكومة وجدت  اإال 
االأوىل  الذكرى  خالل  يف  حدتها  ت�صاعدت  وا�صعة 
يف  غا�صبة  احتجاجات  اإىل  وحتولت  لـ»التحرير«، 
الذين  املدينة  �صكان  من  املئات  نظمها  عدن  �صوارع 
يتهمون اإدارة هادي بالف�صل الذريع يف توفري وتاأمني 
يف  العامة  االإن�صانية  واملتطلبات  اخلدمات  اأب�صط 

املدينة.
اأزمة الكهرباء تتفاقم

عدن  مدينة  يف  املئات  طالب  االحتجاجات،  تلك  يف 
بالرحيل، حمّملني هادي وحكومته  حكومة بن دغر 
امل�صوؤولية الكاملة عّما يحدث من تدهور يف اخلدمات 
بن  حكومة  وكانت  الكهرباء.  �صيما  وال  االأ�صا�صية، 
دغر قد اأعلنت عجزها عن توفري الكهرباء، مطالبًة 
املواطنني بت�صديد الفواتري ل�صراء املازوت والديزل، 
الوفاء  بعدم  االإمارات  دولة  املحتجون  اتهم  كذلك 
بالتزاماتها التي اأعلنتها يف توفري الكهرباء للمدينة 

ال�صهر املا�صي.
موجة  تنظيم  اأعلن  جهته،  من  اجلنوبي  احلراك 
اخلدمات  بتوفري  دغر  بن  حكومة  ملطالبة  حتركات 
العامة، ومنها الكهرباء املنقطعة ب�صبب انعدام الدعم 
امل�صتقات  ونفاذ  الدورية  ال�صيانة  وتراجع  املايل 
عدن  يف  اإن�صانية  اأزمات  �صّبب  الذي  االأمر  النفطية، 
بخالل اأيار املا�صي اأودت بحياة �صبعة مواطنني ب�صبب 
العام  املدير  دفع  الواقع  هذا  ال�صديدة.  احلر  موجة 
لكهرباء عدن جميب ال�صعبي، اإىل تقدمي ا�صتقالته، 
حمماًل احلكومة امل�صوؤولية الكاملة عن تردي اأو�صاع 

الكهرباء يف املدينة.
من  عددًا  هادي  حكومة  عقدت  االأثر،  على 
الكهرباء  اأو�صاع  ملناق�صة  الريا�س  يف  االجتماعات 
اهلل«  »اأن�صار  باتهام  و�صارعت  واحلديدة،  عدن  يف 
خم�ص�صات  بحجز  واتهمتها  االأزمة  وراء  بالوقوف 

النداءات  لكهرباء عدن. ووجهت عددًا من  ال�صيانة 
اأن  اإال  بالديزل،  لدعمها  لل�صعودية  واملنا�صدات 
االأخرية قابلت تلك املنا�صدات بالتجاهل فيما اكتفت 
االإمارات باإر�صال 15 األف طن فقط من مادة الديزل 

لت�صغيل حمطات الكهرباء يف عدن.
غياب  من  الناجت  ال�صعبي  االحتقان  حالة  واأمام 
دغر،  بن  اأ�صدر  الكهرباء،  ومنها  العامة  اخلدمات 
حتمل  عدم  فيه  اأكد  ال�صبت،  تو�صيحيًا  بيانًا 
دمار  من  بالبالد  كاملة عّما حلق  امل�صوؤولية  حكومته 
وف�صاد  االإدارة،  �صوء  من  طويلة  �صنوات  اأنتجته 
كبرية  اأ�صرارًا  اأحلقت  التي  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
وتعليم  و�صحة  ومياه  )كهرباء  من  التحتية  بالبنى 
احلالية  املحلية  ال�صلطة  اأن  اإىل  واأ�صار  وطرقات(. 
االأزمة،  اأحدثت  التي  الرتاكمات  تبعات  تتحمل  ال 

حمماًل �صنعاء امل�صوؤولية.
عن  حكومته  وعجز  النفطية  امل�صتقات  اأزمة  وحول 
اإن  دغر  بن  قال  لعدن،  النفطية  امل�صتقات  توفري 
توفريها يتطلب مليار ريال يوميًا، موؤكدًا اأن حكومته 
ال متتلك اأي نفقات ت�صغيلية واعتربها من اخت�صا�س 
البنك املركزي اخلارج عن �صيطرة حكومة هادي منذ 
اإر�صال  بعدم  امل�صرف  دغر  بن  واتهم   .2015 اآذار 

النفقات الت�صغيلية لكهرباء عدن.
وجلاأت احلكومة اأخريًا اإىل تعطيل دور �صركة النفط 
وم�صايف عدن يف ا�صترياد النفط وتوفريه يف االأ�صواق 
»العي�صي«  �صركة  منحت  حيث  الر�صمية،  باالأ�صعار 
اللواء علي حم�صن االأحمر وال�صريك  املح�صوبة على 
حق  امل�صتقيل  الرئي�س  ابن  هادي  جلالل  الرئي�صي 
عدن  اأ�صواق  يف  وتوفريه  النفطية  امل�صتقات  ا�صترياد 
من دون حتديد �صعر ر�صمي. ووفق م�صادر حملية يف 
عدن، ارتفع �صعر البنزين من 3000 ريال لـ20 ليرتًا 

اإىل 3700 ريال اأخريًا.
تخلي  اإىل  ملّح  التو�صيحي،  دغر  بن  بيان  وخالل 
اأر�صلت  اإنها  قال  الذي  حكومته  عن  »التحالف« 
الإنقاذ  لـ»االأ�صقاء«  عديدة  عاجلة  اإغاثة  نداءات 
هو  اأر�صل  هادي  اأن  اإىل  اأ�صار  كذلك  اإنقاذه،  ميكن  ما 
االآخر ر�صائل ا�صتغاثة اإىل »االأ�صقاء« يف حماولة منه 

للتخفيف من املعاناة.
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وال�������ظ�������ام ال������ظ������ام������ي������ة  يف  غ��������ارق��������ة  ع�����������دن  »ال��������ت��������ح��������ري��������ر«:  ع������ل������ى  ع�������������اٌم 

ت ال�����������ش�����ع�����ودي�����ة م����احم����ه ع�����ب�����د امل������ل������ك امل��������خ��������ايف: »ال�������رف�������ي�������ق« ال������������ذي غ�������������رّ

للرئا�شة:  ير�شح  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
ممثلها ت��خ��ت��ار  امل����ال  اأول��ي��غ��ار���ش��ي��ة 

 لور اخلوري
اإميانويل ماكرون،  حملته مر�صحًا  الفرن�صي،  يطلق وزير االقت�صاد 
يغادر  اأن  دون   ،2017 عام  يف  الفرن�صية  الرئا�صية  لالنتخابات 
تو�صيف  )وفق  املال«  »اأوليغار�صية  اأن  تظهر  خطوة  يف  احلكومة، 
الفرن�صية،  »ال�صيا�صة  بطبع  جنحت  بعدما  ميديابارت(  �صحيفة 
بيمينها وي�صارها«، تاأخذ اليوم خطوة اأجراأ، »وت�صمي واحدًا منها« 

للرئا�صة.
وكان ماكرون )38 عامًا( قد بداأ بالتمهيد لدور �صيا�صي جديد منذ 
ني�صان املا�صي، حني اأطلق حملته: »اإىل االأمام!«، التي ت�صم االآالف 
والتي  مبا�صرًة،  الفرن�صيني  اآراء  ا�صتطالع  مهمتهم  املتطوعني،  من 
الي�صار.  اإىل  وال  اليمني  اإىل  �صيا�صيًا  تنتمي  ال  اإنها  ماكرون  يقول 
كذلك، فاإن الوزير ال�صاب »ال ينتمي اإىل اأي من االأحزاب التقليدية 
تقدمًا  ويحقق  اال�صرتاكي(  احلزب  من  خروجه  )بعد  الفرن�صية 
فرن�صوا  احلايل،  الرئي�س  »معلمه«  مزاحمًا  الراأي،  ا�صتطالعات  يف 
بت�صجيع  ياأتي  ماكرون  تر�صيح  اأن  فر�صية  تنت�صر  وفيما  هوالند. 
تدعم  فرن�صا،  يف  االأوىل  »للمرة  اأنه  هو  الالفت  اأن  اإال  هوالند،  من 
اأوليغار�صية املال مر�صحًا من اأو�صاطها ليدخل يف ال�صيا�صة مل�صلحتها«، 

وفق »ميديابارت«.
ملعرفة  ال�صارع  اإىل  منا�صريه  ير�صل  الذي  ماكرون  فاإن  وبالتايل، 
�صوى  ميثل  ال  اأ�صا�صها،  على  ال�صيا�صي  برناجمه  وبناء  النا�س  اآراء 
ثالثني  منذ  الفرن�صية  بال�صيا�صة  »تتحكم  التي  االأوليغار�صية  هذه 
عامًا«، عرب فر�س �صيا�صاتها اخلا�صة »املدمرة للدميوقراطية« على 
ما  »بنيوية«  باإ�صالحات  واملتثملة  والي�صارية،  اليمينية  احلكومات 
»االإ�صالحات«  هذه  تتمثل  وقد  للنيوليربالية«.  ترجمة  »اإال  هي 
الذي  االقت�صادية(  االإ�صالحات  )قانون  ماكرون«  بـ»قانون  بداية 
اأطلقه بعد نحو عام من توليه من�صبه، والذي اعتمد دون ت�صويت 
العمل  قانون  مثل  متامًا  الد�صتور،  من   3-49 املادة  عرب  الربملان  يف 

اجلديد املدعوم اأي�صًا من ماكرون.
واإن هذه »االإ�صالحات« املذكورة ما هي اإال ا�صتكمال لتوجه ماكرون، 
منذ عام 2008، عندما �صارك يف كتابة »تقرير جلنة اآتايل« يف عهد 
الرئي�س اليميني ال�صابق، نيكوال �صاركوزي، التي اأو�صت »بتعديالت 
االأكرثية  كانت  مهما  املقبلة  العهود  يف  تتابع  واأن  حت�صل،  اأن  يجب 
»هو  ماكرون  فاإن  اللجنة. من هنا،  )الربملانية(«، كما يذكر تقرير 
مل�صلحة  الدميوقراطية«،  تهمل  التي  االإيديولوجية  هذه  ممثل 
�صيا�صات اقت�صادية توؤمن »الرثوة لق�صم، وما هي اإال عقاب اجتماعي 

لق�صم اآخر«.
املتزوج  ال�صخ�صية  ماكرون  بحياة  الفرن�صية  املجالت  تتلهى  وفيما 
معلمته يف الثانوية من ت�صعة اأعوام، فاإن ما يهم هو �صرية ماكرون يف 
العمل احلكومي، الذي »مثله مثل جميع االأوليغار�صيني«، بداأ مهنته 
يف عهد �صاركوزي، وها هو ي�صتكملها يف عهد هوالند عرب دفاعه عن 

االأفكار عينها، »ما مكنه من اأن يتقدم اأكرث«.
كذلك، فاإن اأحدًا من »فئة ماكرون« وزمالئه قد دخل اإىل ال�صيا�صة 
باأن يبقى هوؤالء »م�صت�صارين  العادة  �صابقًا مبا�صرًة مثله، بل جرت 
نوعها،  من  االأوىل  ماكرون  م�صرية  يجعل  ما  وهذا  الظل«.  يف 
االآن،  »حتى  طويل:  لتاريخ  نتيجة  »ميديابارت«،  وفق  وكاأنها، 
عرب  الفرن�صية  ال�صيا�صية  احلياة  اإفقار  من  االأوليغار�صية  متكنت 
الق�صوى  باخلطوة  تقوم  ماكرون،  ومع  اخلا�صة،  الإمالءاتها  فر�صها 
ولطاملا  ال�صلطة«.  االأوليغار�صية  هذه  تت�صلم  اأن  مبحاولة  املتمثلة 
الطبقة  اإىل  ينتمي  ال  اأنه  وتاأكيده  لل�صيا�صة  كرهه  ماكرون  اأبدى 
البالد ميثل  التقليدية يف  ال�صيا�صة  النفور من  لكن هذا  ال�صيا�صية، 
هوؤالء  اإن  اإذ  النا�س.  �صخط  ولي�س  البالد،  يف  املال  دوائر  �صخط 
بهوالند،  وال  ب�صاركوزي،  يثقون  يعودوا  مل  »الذين  االأوليغار�صيني 

يريدون القيادة باأنف�صهم«.
وذلك  لل�صفقة«،  »مثري  ملاكرون  املال  طبقة  اختيار  اإن  ذلك،  ومع 
»للجاذبية  الفتقاده  نف�صه  الوزير  ب�صخ�س  ترتبط  الأ�صباب 
االأ�صهر  يف  جتربته  اإىل  بالنظر  وذلك  لل�صرعية«،  ورمبا  ولل�صلطة، 

االأخرية التي تظهر اأنه هاٍو.

كلينتون  هيالري  اإىل  �صاندرز  بريين  ين�صم   
احلزب  برت�صيح  الفوز  على  ناف�صها  التي 
حملتها  يف  الرئا�صة،  ل�صباق  الدميوقراطي 
من  يزيد  الذي  االأمر  اليوم،  نيوهام�صري،  يف 
خلو�س  لرت�صيحها  دعمه  يعلن  اأن  احتماالت 

�صباق الرئا�صة.
و�صّرح القائمون على حملة كلينتون و�صاندرز،  
باأن هذا االأخري �صين�صم اإىل كلينتون يف مدينة 
اأمريكا  ببناء  التزامهما  »ملناق�صة  بورت�صماوث 
اأقوى معًا، واقت�صاد يخدم اجلميع ولي�س فقط 

من هم على القمة«.
ومل يعلن �صاندرز بعد تاأييده لرت�صيح كلينتون، 
اإال اأنه قام بخطوات مهمة ال�صهر املا�صي لدعم 
على  كلينتون  ح�صلت  بعدما  وذلك  حملتها، 
حل�صولها  يكفي  املندوبني  اأ�صوات  من  عدد 
معركة  بعد  حزيران،  مطلع  يف  الرت�صيح  على 
عن  ال�صناتور  لكن  �صاندرز.  مع  عامًا  ا�صتمرت 
رغم  بالهزمية،  االإقرار  رف�س  فريمونت  والية 
كل  و�صيعمل  لكلينتون  �صي�صّوت  اإنه  قال  اأنه 
دونالد  اجلمهوري  املر�صح  لهزمية  بو�صعه  ما 

ترامب.
وقد و�صفت �صحيفة »نيويورك تاميز« اخلطوة 
اليوم،  ال�صابقان،  اخل�صمان  بها  �صيقوم  التي 
وكلينتون،  �صاندرز  بني  الغربية«  بـ«الرق�صة 
جتمع  يف  �صي�صاركان  االثنني  اأن  اإىل  م�صرية 
هزم  حيث  نيوهام�صري،  والية  يف  انتخابي 
�صاندرز كلينتون بفارق 22 نقطة مئوية، خالل 
املا�صي.  �صباط  يف  �صعبة  انتخابية  جولة 
وذكرت ال�صحيفة اأن م�صاركة هذين اخل�صمني 
من  اأ�صابيع  نتيجة  جاءت  التجمع  هذا  يف 
حملتي  بني  ال�صيا�صية  والنقا�صات  املفاو�صات 

اأنه  ال�صحيفة  واأ�صافت  وكلينتون.  �صاندرز 
كلينتون  اقرتبت  املا�صية  االأ�صابيع  خالل 
اأكرث من طروحات عدة كان �صاندرز يرّوج لها، 
والتعليم  الدرا�صة  على  باالإنفاق  تتعلق  وهي 
االأمر  ال�صحي،  بالتاأمني  واأي�صًا  اجلامعي، 
»اأهّنئ  رّد عليه �صاندرز يف بيان قال فيه  الذي 
الوزيرة )ال�صابقة( كلينتون على هذه املبادرة 

املهمة جدًا«.
دونالد  اجلمهوري  املر�صح  زار  ناحيته،  من 
نيوجري�صي  حاكم  مع  فريجينيا  اأم�س،  ترامب، 
يختاره  اأن  املحتمل  من  الذي  كري�صتي  كري�س 
للفوز  حملته  يف  الرئي�س  نائب  ملن�صب  ترامب 
اأمريكية  اإعالم  و�صائل  اأن  اإال  بالرئا�صة. 
عن  املا�صيني،  اليومني  خالل  اأي�صًا،  حتدثت 

احتمال اأن يختار ترامب نيوت غينغري�س الذي 
كان قد �صغل من�صب رئي�س جمل�س النواب، كما 
 2012 عام  التمهيدية  لالنتخابات  تر�صح 
غينغري�س  وُيعرف  اجلمهوري.  احلزب  عن 
احلكومة  رئي�س  روؤية  من  للعامل  روؤيته  بقرب 

االإ�صرائيلية بنيامني نتنياهو.
ويف ال�صياق، ذكرت �صبكة »�صي اأن اأن«، نقاًل عن 
م�صادر مطلعة، اأن غينغري�س »ي�صغط بقوة« من 
اأ�صارت اإىل  اأن يكون نائبًا لرتامب. وفيما  اأجل 
اأن يختار ترامب كري�صتي  اأن من غري امل�صتبعد 
وهو  اآخر  احتمال  اإىل  لفتت  اأنها  اإال  له،  نائبًا 
اأن يختار بني حاكم والية اإنديانا مايك بين�س، 
االأمريكية  اال�صتخبارات  يف  ال�صابق  وامل�صوؤول 

مايك فلني.

االأ�صبوع  خالل  يحيون  يونانيون   
الذي  اال�صتفتاء  ذكرى  املا�صي 

رف�س »االتفاق« )اأ ف ب(
قبل عام، اأّدت �صغوط االأوروبيني 
واملوؤ�ص�صات املالية اإىل تفّكك عقد 
متّرد  يقود  كان  الذي  »�صرييزا« 
من  دخول  واإىل  اأوروبا،  يف  اأثينا 
مرحلة  احلكم  ويف  فيه  تبقى 

اإذعان
رئي�س  اإذعان  على  عام  م�صى 
الك�صي�س  اليوناين،  الوزراء 
االحتاد  ل�صغوط  ت�صيربا�س، 
االأوروبي و�صندوق النقد الدويل، 
ديون  حزمة  اتفاقية  بتوقيعه 
»تق�صفية«  �صروط  مع  اإ�صافية، 
رف�صها  التي  تلك  من  اأق�صى 
اليونانيون يف ا�صتفتاء عام ال�صنة 

املا�صية.
اأن  االوروبية  املفو�صية  وتتوقع 
املحلي  الناجت  اإجمايل  يرتاجع 
بـ0.3%،  العام  هذا  اليوناين 
لي�صتمر يف هذا املنحى االنحداري 
ل�صروط  ووفقًا   .2009 منذ 
الدائنني، على احلكومة اليونانية 
االجتماعي  االإنفاق  خف�س 
�صرائب  وفر�س  واال�صتثماري، 
القيمة  �صريبة  )اأبرزها  جديدة 
امل�صافة(، وبيع الكثري من االأ�صول 
واملرافق العامة، حتى تبلغ املوازنة 
من  االويل  الفائ�س  ن�صب  العامة 
اإجمايل الناجت املحلي التي حددها 
%0.5 هذا العام،  الدائنون، وهي 
و3.5%   2017 عام  و1.75% 

عام 2018.
منهم  اقت�صاديون،  خرباء  ويرى 
النقد  �صندوق  يف  يعمل  من 

التي  االأهداف  هذه  اأن  الدويل، 
فر�صها الدائنون، وحّملوا املجتمع 
واالقت�صاد اليوناين ما ال يحتمله 
واقعية.  غري  حتقيقها،  اأجل  من 
اليونانية  احلكومة  اأن  واالأدهى 
متعن  اأن  اأي�صًا  لدائنيها  تعهدت 
وعديد  التقاعد  رواتب  خف�س  يف 
ف�صلت  فاذا  العامني  املوظفني 
رغم  االأهداف،  هذه  حتقيق  يف 
لهذه  ال�صعبية  املعار�صة  تنامي 

ال�صيا�صات.
وت�صاعد  املعي�صية  املعاناة  تفاقم 
وال�صعبية  النقابية  االحتجاجات 
ُيدخالن اليونان يف مرحلة جديدة 
اليقني.  وانعدام  الغليان  من 
املحلل  يتوقع  ال�صياق،  هذا  ويف 
�صفرتزي�س،  جورج  ال�صيا�صي، 
جديدة،  مبكرة  انتخابات  تنظيم 
االئتالفية  احلكومة  الأن  وذلك 

»�صرييزا«  حزب  يقودها  التي 
اإىل  امل�صكلة«  »تنقل  اأن  ل  تف�صّ
اجلديدة«،  »الدميوقراطية  حزب 
للراأي  ا�صتطالعات  ُتظهر  الذي 
بـ  �صرييزا  على  يتقدم  بات  اأنه 
ويرى  االآن.  حتى  نقطة   11.5
�صفرتزي�س اأن »البالد باتت اليوم 
)الذي(  ت�صيربا�س،  من  غا�صبة 
يواجه حالة اإحباط كبرية، لكنه 
يعد  مل  الأنه  للثورة،  م�صتعد  غري 

يوؤمن بها«.
املا�صي،  العام  من  حزيران  يف 
االأوروبية  املفو�صية  اإ�صرار  واإزاء 
االأوروبي  املركزي  والبنك 
على  الدويل  النقد  و�صندوق 
اأثينا،  على  »مذلة«  �صروط  فر�س 
مقابل اإعطائها املزيد من القرو�س 
امل�صروطة لتمكينها من �صداد دين 
جلاأت  النقد،  ل�صندوق  م�صتحق 

ا�صتفتاء  اإىل  »�صرييزا«  حكومة 
�صاحقة  اأكرثية  رف�صت  �صعبي 
 )61% من  )اأكرث  اليونانيني  من 
رّد  الدائنني.  �صروط  بنتيجته 
ماليًا،  اليونان  بـ»خنق«  الدائنون 
على  قيودًا  احلكومة  ففر�صت 
الر�صاميل،  وحركة  امل�صارف 
وا�صطف املواطنون طوابري طويلة 
احلكومة  ر�صخت  امل�صارف.  اأمام 
ووّقعت  املا�صي،  متوز  يف  اليونانية 
ب�صروط  جديدة،  ديون  حزمة 
اأ�صواأ  الدائنون،  فر�صها  اإ�صافية 
اليونانيون  رف�صها  التي  تلك  من 
وزير  وو�صف  اال�صتفتاء.  يف 
ياني�س  اآنذاك،  اليوناين  املالية 
فاروفاكي�س، االتفاق باأنه »وثيقة 

ا�صت�صالم«.
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مهند عبيد
جنل  االإ�صالم،  �صيف  ا�صم  يطغى 
القذايف،  معمر  الراحل  العقيد 
عن  الكالم  ليبيا.  يف  حدث  اأي  على 
هو؟  اأين  احلدث.  هو  عنه  االإفراج 
وما  الزنتان؟  مدينة  يف  مازال  هل 

الهدف من اإطالقه؟
قبل االإجابة عن املغزى من االإفراج 
القذايف،  املفرت�س ملعمر  الوريث  عن 
اإىل زمن ما ت�صمى  العودة  ال بد من 

الثورة الليبية عام 2011.
الر�صمية  بزته  االإ�صالم  �صيف  خلع 
املعت�صم  و�صقيقيه  والده  مع  وقاد 
املنتف�صني  مع  املواجهة  وخمي�س 
كانت  الغلبة  لكن  النظام،  على 
التي  »الناتو«  لقوات  النهاية  يف 
الطريق  وفتحت  الكتائب،  دمرت 
وُقتل  املعركة،  حل�صم  للمنتف�صني 

العقيد القذايف واملعت�صم وخمي�س.
يف  يتنقل  االإ�صالم  �صيف  بقي 
اإىل  منفذ  عن  بحثا  ال�صحراء 
قوات  تتمكن  اأن  قبل  اأفريقيا، 
الزنتان من القب�س عليه حني حاول 
ح�صن  من  لعّل  النيجر.  اإىل  الفرار 
الزنتان  قب�صة  يف  وقع  اأنه  حظه 
)هو نف�صه عرب عن ارتياحه عندما 
املدينة  هذه  اأبناء  بيد  اأنه  علم 

اجلبلية يف غرب ليبيا(.
منا�صبة  من  اأكرث  يف  الزنتان  رف�صت 
�صلطات  اإىل  االإ�صالم  �صيف  ت�صليم 
اأجل  من  ذلك  يكن  مل  طرابل�س. 
فالرجل  له،  عادلة  حماكمه  �صمان 
لهم،  بالن�صبة  كبرية  قيمة  يعّد 
وهو حمل ترقب يف الغرب لقيادته 
الكثري من �صفقات والده، لعل اأبرزها 
وال�صجينات  لوكربي  ملف  اإنهاء 
البلغاريات. )وُيقال اإنه كان ي�صتعد 
الإنهاء  لبنان  مع  حوار  لفتح  اأي�صا 

ق�صية االإمام مو�صى ال�صدر(.
كل هذا دفع قيادة الزنتان للتم�صك 
تكون  ورمبا  االإ�صالم،  ب�صيف  اأكرث 
نقطة التحول االأ�صا�صية عند قادة 
عام  طرابل�س  معركة  هي  املدينة 
حينه  يف  املواجهة  اّن  اإذ   ،2014
بني فريقي »الكرامة« و«فجر ليبيا« 
وفر�صت  االأخرية،  بانت�صار  انتهت 
مطار  من  الزنتان  كتائب  ان�صحاب 

العا�صمة.
بهم  حل  ما  »الزناته«  ين�س  مل 

قوات  وال�صيما  االإ�صالميني  يد  على 
االعتبار  رد  طرابل�س؛  يف  م�صراته 
�صار م�صاألة وقت بالن�صبة لهم. لذا 
التن�صيق مع قائد  رفعوا من م�صتوى 
ال�صرق  يف  حفرت  خليفة  اجلي�س 
الليبي، وفتحوا االأبواب اأمام تو�صيع 
قبائل  مع  حتالفاتهم  مروحة 
لهذه  مفاتيح  ثمة  الليبي.  الغرب 
التحالفات، و�صيف االإ�صالم القذايف 
هو اأهمها. ال�صفقة االأوىل مع جنل 
العقيد كانت باإعادة بع�س الهاربني 
ليبيا.  اإىل  اإىل تون�س ودول اجلوار 
الكثري  ب�صم  كانت  الثانية  ال�صفقة 
)راية  اخل�صراء  الراية  مقاتلي  من 

معمر القذايف( اإىل كتائب الزنتان.
بالن�صبة  يتحول  االإ�صالم  �صيف 
رابحة:  ورقة  اإىل  الزنتان  لقادة 
ت�صليمه  اغراءات  كل  يرف�صون 
لديهم  الطرابل�صية،  املحاكم  اإىل 
املقنعة،  الرف�س  ذارئع  من  الكثري 
�صيف  �صقيق  ال�صاعدي  فتعذيب 
ال�صا�صات،  على  ظهر  االإ�صالم 
عبداهلل  املخابرات  رجل  وقبله 
رئي�س  اأي�صا  �صبقهما  ال�صنو�صي، 
الوزراء، البغدادي املحمودي، الذي 
تعر�صه  حول  ر�صالة  من  اأكرث  بعث 

للتعذيب.
االإ�صالم  �صيف  ملحامي  بالن�صبة 
جرائم  يرتكب  مل  هو  واأن�صاره، 
حرب. يف كل االأحوال، بات حماموه 
ميلكون  الغرب  دول  يف  املنت�صرون 
يف  موكلهم  حول  قوية  �صغط  ورقة 
معركتهم مع املحكمة اجلنائية. لكن 
العدل،  وزير  يتوفى  اأن  ال�صدف  من 
قلبية  اأزمة  جراء  قريرة،  مربوك 
فيما   ،2016\6\2 بتاريخ 
االإ�صالم  �صيف  عن  االإفراج  وثيقة 
اأي   ،2016\3\15 بتاريخ  هي 
الوزير!  وفاة  من  اأ�صهر  ثالثة  قبل 
ملاذا مل يفرج عن الوثيقة يف يومها؟ 

هل هي مزورة؟
الوزير قريرة رحل، وما من جواب. 
لكن  امل�صتور.  تك�صف  قد  واالأيام 
لعبة  من  قريب  امل�صهد  اأن  يبدو 
من  الكثري  منها  �صي�صتفيد  دولية 

االأطراف.
�صيف  يبدو  الليبية،  اللعبة  يف 
اال�صالم اأمام فر�صة جديدة العادة 
اأكرث  فهو  البالد.  خريطة  ر�صم 

الذين  بالقادة االإ�صالميني  العارفني 
امل�صاحلة  بعد  ال�صجون  من  اأطلقهم 
ر�صى  عدم  عن  رغما  ــ  رعاها  التي 
املنقلبني  اأول  كانوا  وهم  ــ  والده 

عليه اإبان االنتفا�صة.
اإىل  قاتلت  التي  القبائل  من  الكثري 
للعقاب،  وتعر�صت  القذايف  جانب 
جتد يف �صيف االإ�صالم اليوم القائد 
املنتظر الإعادة حقها. فمدينة بني 
االأكرب  ورفله  قبيلة  مركز  ــ  وليد 
التي  مب�صراته  ترتب�س  ــ  ليبيا  يف 
الثورة.  جناح  بعد  املّر  اأذاقتها 
�صيف  راأ�س  م�صقط  �صرت  ومدينة 
من  »املنقذ«  اإبنها  يف  ترى  اال�صالم، 
ويف  الغرب.  يف  واالإ�صالميني  داع�س 
ور�صفانة،  قبيلة  �صتكون  طرابل�س 
اإىل  اأقرب  الزنتان  مع  املتحالفة 
اعتبارها  الإعادة  االإ�صالم  �صيف 
تهمي�س  من  له  تعر�صت  ما  كل  بعد 
لدى  االإ�صالميني.  يد  على  وق�صف 
يف  اأن�صار  اأي�صا  االإ�صالم  �صيف 
)اأ�صا�س  �صبها  �صيما يف  اجلنوب، وال 

قبيلة القذاذفة(.
يف ال�صرق الليبي، قد ال يكون ل�صيف 
االإ�صالم موالون من زمن ولده نظرا 
بنغازي  بني  املتجذرة  للخالفات 
يعلم،  اأحد  ال  لكن  العقيد.  ونظام 
بني  للتعاون  منا�صبة  تكون  فرمبا 
وخا�صة  االإ�صالميني،  �صد  الطرفني 
اأّن ليبيا اليوم مل تعد تتذكر الكثري 
من زمن الثورة: ال�صراع بني النظام 
واليوم  وقته،  يف  انتهى  واملنتف�صني 
�صيف  يكون  قد  اآخر،  �صراع  ثمة 

اال�صالم اأحد اأركانه.
االأكيد  لكن  ليبيا،  كل �صيء وارد يف 
اأن ال�صدفة مل تلعب دورها يف ظهور 
االإ�صالم  �صيف  عن  االإفراج  وثيقة 
االآن بعد وفاة وزير العدل. لي�س من 
االإعالن  قرب  مع  ظهوره  ال�صدفة 
ليبيا  حول  دولية  و�صاطة  عن 

ترعاها ال�صعودية اأو ُعمان.

ر�صوان مرت�صى
�صد  احلرب  خو�س  قرار  »القاعدة«  تنظيم  قيادة  اّتخذت 
االإ�صالمية«.  »الدولة  تنظيم  بقيادة  املتمّثل  االأول  غرميها 
ال�صربة،  تلو  ال�صربة  االأخرية  قيادات  تتلقى  كانت  وفيما 

ا�صتعاد جهاديو اأفغان�صتان االأوائل اأنفا�صهم.
ال�صرعية  ال�صتعادة  مدرو�صة  خطة  اأّنه  يبدو  ما  وبح�صب 
»القاعدة«  زعيم  جنل  م  ُقدِّ جديد،  من  القيادة  دفة  وت�صّلم 
قيادة  ُتريد  الواجهة.  اإىل  بن الدن، حمزة،  اأ�صامة  الراحل 
يف  ومكانته  والده  رمزية  من  اال�صتفادة  اجلهادي  التنظيم 
ُيعّد لقيادة  قلوب اجلهاديني حول العامل، ب�صكل يوحي باأّنه 
امل�صتقاة  الكلمات  عناوين  حتى  مقبلة.  مرحلة  يف  التنظيم 
اأن�صار  �صيما  وال  اجلهاديني،  »وجدان«  خماطبة  اإىل  ت�صعى 
»الدولة االإ�صالمية«، كمن يدعوهم اإىل العودة اإىل اجلذور، 
اخليانة  من  �صبقونا،  الذين  ال�صهداء  »اإخوتنا  �صاكلة  على 

لدمائهم اأن نرتك طريقهم يف زمن اجلحود والغدر«.
التكتيك  يكرر  »القاعدة«  تنظيم  اأن  يبدو  الغاية،  ولهذه 
االإعالمي نف�صه لرت�صيخ هذه الفر�صية. فكما اعتمد القّيمون 
زعيمه  لنجل  االأول  الت�صجيل  ن�صر  لدى  التنظيم  اإعالم  على 
»القاعدة«  تنظيم  وّقت  الظواهري،  اأمين  كلمة  مع  بالتزامن 
الظواهري.  احلايل  زعيمه  كلمة  مع  حمزة  كلمة  جمددًا 
رمبا، العتقاده باأن ذلك ُي�صهم يف اإعطاء زخم اأكرب للكلمتني 
جاءت  الظواهري  كلمة  اأن  علمًا  ب�صيخه.  القائد  ويربط 
التي  الدن  بن  حلمزة  ال�صوتية  الكلمة  على  واحد  يوٍم  بعد 

حملت عنوان »كّلنا اأ�صامة« والتي ن�صرتها موؤ�ص�صة »ال�صحاب«، 
الذراع االإعالمية لتنظيم »القاعدة«. ويف ما يبدو اأّنه خطاب 
ا�صُتعيدت  االأول،  احلا�صر  فل�صطني  كانت  جديدة،  مرحلة 
الق�صية الفل�صطينية على ل�صان الظواهري وبن الدن ملكانتها 
ورمزيتها، وحتديدًا على ل�صان حمزة الذي اأفرد م�صاحة من 
والطاغوت  الغزاة  »اليهود  وتوّعد  واأهلها  لفل�صطني  كلمته 
االأمريكي«. وقد �صار حمزة على خطى اأبيه يف تهديد ال�صعب 

االأمريكي الرا�صي ب�صيا�صة قيادته.
فل�صطني  فيها  حت�صر  �صابقة  خطابات  اأي�صًا  ا�صُتعيدت  كذلك 

لزعماء من »القاعدة« ُقتلوا.
التي  ال�صهيد«،  �صالح  »احمل  �صل�صلة  من  الثانية  احللقة  ويف 
ُن�صرت حتت عنوان »االأمري احلكيم« للحديث عن ماآثر »اأمري« 
امللقب  الوحي�صي  نا�صر  العرب  جزيرة  يف  »القاعدة«  تنظيم 
بـ»اأبو ب�صري«، �صّن الظواهري هجومًا ناريًا على زعيم تنظيم 
يبايع  »من  قائاًل:  البغدادي،  بكر  اأبو  االإ�صالمية«  »الدولة 
ابراهيم البدري هو �صريك له بكل جرائمه يف قتل امل�صلمني. 
قال  وقد  العهود.  نكث  يف  له  �صريٌك  �صّفهم.  �صّق  يف  �صريك 
ر�صول اهلل اإّن اأول من ُيغرّي �صّنتي رجٌل من بني اأمية. واأنا اأقول 
اإّن اآخرهم هو البغدادي«. واأ�صاف اأّن البغدادي »�صّلط ثلة من 
�صياق  ويف  امل�صلمني«.  رقاب  على  البعث  بقايا  من  املجاهيل 
حر�س  دقيقة،   33 مدى  على  امتّدت  التي  امل�صّجلة  الكلمة 
اخلالفة.  انعقاد  �صحة  نفي  على  الت�صديد  على  الظواهري 
باأنهم  وال�صروريون  �صعود  »اآل  اتهم  ا�صتثنائي،  موقف  ويف 

املجاهدين«.  �صفوف  �صق  على  يعملون 
قائد  بقتل  ال�صعودية  اتهم  كذلك 
فقال:  علو�س،  زهران  االإ�صالم«  »جي�س 
اإىل  البع�س  ت�صتدرج  »ال�صعودية 
بقبول  وثيقة  على  ليوّقعوا  الريا�س 
يقتلون  ثم  املجاهدين  وطرد  التعددية 
�صق  اإىل  ي�صعون  ثم  علو�س...  زهران 
مكذوبة.  بهدنة  املجاهدين  �صف 
الرو�س  طائرات  فيها  تتوقف  مل  هدنة 
امل�صلمني،  قتل  عن  الن�صرييني  والبعثيني 
م�صايخ  اتهم  كذلك  بيوتهم«.  وحرق 
م�صريًا  ال�صام،  يف  اجلهاد  باإف�صاد  اخلليج 
بنوعني  ابُتلي  ال�صام  يف  »اجلهاد  اأّن  اإىل 
االأول  النوع  احلكم.  على  املتلهفني  من 
�صيئة  خالفة  واأعلن  امل�صلمني  كّفر 

لهث  الثاين  والنوع  البعث،  وبقايا  املجاهيل  ببيعة  االإخراج 
اأي  اإىل  للو�صول  ال�صعودية  و�صراب  اخلليج  م�صيخات  وراء 
حكومة حتى لو خ�صع فيه حلكم منا�صل الفنادق من حثالة 
اأن  وذكره  الوحي�صي،  نا�صر  ماآثر  تعداده  وبعد  العلمانيني«. 
الظواهري  قال  ل�صره،  واأمينًا  ته،  خا�صّ من  اختاره  الدن  بن 
واإيرانيني.  اأمريكيني  دبلوما�صيني  بخطف  الوحي�صي  اأمر  اإنه 
وقال: »عندما اأر�صلت اإليه كي ي�صعى ملفاداة االأ�صرى، اأجابني 
عام 2013 قائاًل: اإىل ح�صرة ال�صيخ الوالد احلبيب، ما اأمرت 

به من خطف االإيرانيني واالأمريكان فمن ال�صاعة اأ�صرع فيه«. 
وك�صف الظواهري اأنه اأر�صل الر�صالة ذاتها اإىل البغدادي، اإال 
اأن االأخري اأهملها ومل يرد عليها، رغم تكرار الظواهري اإعادة 
اإر�صالها. كما قال اإنه اأر�صل اإىل تنظيم »الدولة«، طالبًا منهم 
اإح�صاء املعتقلني واملعتقالت املحكومني باالإعدام، اإال اأن قيادة 
التنظيم اأهملت طلبه. واعترب اأن »اإبراهيم البدري هو وريث 
اخلوارج الذين كّفروا �صائر ال�صحابة وقتلوا عثمان بن عفان 
ال�صوري،  خالد  اأبو  ال�صيخ  »قتلوا  واأ�صاف:  عنه«.  اهلل  ر�صي 

وخرج وارثهم يف ال�صام ليعلن اأن كل من يخالفهم كافر«.
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جمددًا الواجهة  اإىل  االإ�شام  �شيف   : ليبيا 

ال������ظ������واه������ري ل����ل���������ش����ع����ودي����ة وم���������ش����اي����خ اخل�����ل�����ي�����ج: ق���ت���ل���ت���م زه������������ران ع����ل����و�����س واأف�������������ش������دمت ج�����ه�����اد ال���������ش����ام

من ���ش��ت��خ��لرّ�����ش��ن��ا  ���ش��ام��ل��ة  اإن���ق���اب���ات  ت���ي���اأ����ش���وا..  وال   ان���ت���ظ���روا 
ا�����س ال��ط��ائ��ف��ي��ة وم����راك����ز ت�����ش��دي��ر ال���ك���راه���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ح����ررّ

عبدالكرمي املدي
يرى الكثري من املتابعني واملحللني ال�صيا�صيني اإن االإخوة )اإخوان( تركيا االأردكانية ، انقلبوا 
اأنف�صهم، واليوم على الدولة وال�صعب الرتكي، يبط�صون بالب�صر واحلياة املدنية  اأم�س على 
 ،) الدميقراطية   ( الفوالذية ودكتاتوريتهم  وي�صددون من قب�صتهم  واملوؤ�ص�صات،  والقانون 

على كل �صيء يف البالد،وحتديدا – بعد االنقالب الذي يدور حوله حقيقته جدال وا�صعا.
اإذا قلُت اإن الذي جرى هو بالفعل انقالبا ومل تكن ال�صلطة مطلعة عليه ، اأو مرتبة نف�صها 
للتعامل معه واإ�صتثماره والدفع نحو تفجريه هنا وهناك ،�صقول يرد عليك ال�صخ�س العادي 
، غري امل�صّي�س قائال: تخيل فقط، اأن يتم، وبهذه ال�صرعة اإلقاء القب�س على )9000( األف 
حاكم  و)32(   ، قا�صي  األف  و)4000(  اأمن  رجل  األف   )8000( وعزل  وجندي،  �صابط 
والية، وتنفيذ عمليات اإعتقاالت هي االأو�صع رمبا يف تاريخ البالد احلديث تتم خالل ثالثة 

اأيام اأو اأربعة اأيام تقريبا ب�صكل جنوين ُيذّكرباالحتاد ال�صوفيتي االإ�صتالينية والدكتاتورية الت�صيلية يف عهد )اأوغ�صتو 
بينو�صيه(..

األي�صت هذه املعطيات واحلقائق وحدها كفيلة بقطع ال�صك باليقني واإعطاء النا�س دلياًل كافيًا بعدم تورط ال�صلطة فيها 
اأوعلى االأقل امل�صاعدة يف تنفيذها ل�صيء يف نف�س يعقوب.

ما قاموا به وبتلك ال�صرعة يقول لنا اإن هناك  بالفعل ،ك�صوفات با�صماء اأولئك االأ�صخا�س ومن �صيتبعه كانت قد اأعدت 
م�صبقًا قبل ما ُي�صمى بـ االإنقالب الع�صكري رمبا باأ�صهر..

االإن�صان  حلقوق  �صارخة  واإنتهاكات  مالحقات  من  حاليا  هناك  يجري  ما  اإن  حول  والتباين  اجلدال  عن  النظر  وبغ�س 
اإىل ثورة حقيقية،  اأن االإمور لن ت�صتقر ولن لن ميّر هذا االأمر ب�صالم مطلقًا، بل �صيوؤدي  ، نعتقد  واملواطنة والقانون  
ملا  الرف�س  وحاالت  النا�س  اإرادات  اأوُتك�صر  تخبو  اأن  معها  ميكن  ال  واإعرتا�صات  ب�صري  غ�صب  برباكني  االأر�س  �صيفّجر 
يتغري  اأن  ن�صتبعد  ،وال  االأحداث  الفعل وعنفوان  ردات  �صتزداد  �صجون جديدة  التجاوزات وفتحت  زادت  زكلما  يجري، 
واملدنيني  الع�صكر  والن�صاء،  الرجاال  تلقائيا  النا�س  و�صيتوحد  القادمة،  القليلة  الفرتة  خالل  الرتكي  وال�صارع  املزاج 

،الق�صاة ورجال االأمن ،الطلبة والعمال ،ال�صباب وامل�صنني، العلمانيني والدينيني.
واإنقالبا  �صعبية  ثورة  هناك  اإن  وال�صهيونيةالقول:  والغربية  االأمريكية  املخابرات  وفروع  العامل  ي�صتطيع  وحينها 

ع�صكريًا ومدنيًا حقيقيا ، مكتمال وممتلكا لكل اأركان وعنا�صر النجاح ..
معنا  لي�س  )من   : االبن  بو�س  مبداأ  وتبني  لالآخر  االإلغاء  و�صيا�صات  الفظيعة  واالإنتهكات  القمعية  املمار�صات  ولعل 
واالأمنية  والع�صكرية  املدنية  املن�صاآت  جميع  ويف  الرتكية  واملناطق  املدن  خمتلف  يف  ال�صاعة  حتدث  التي  �صدنا(  فهو 
والق�صائية التي يتعر�س فيها النا�س اإما لت�صفيات ،اأوللزج بهم يف غياهب ال�صجون وف�صلهم من الوظائف العامة بحجة 

تطهري الدولة ممن ا�صميهم )الطيب رجب( باالإرهابيني واخلونة.
التجارب علمتنا اإن اأي ممار�صات حتدث من هذا القبيل تقود بال�صرورة وكنتيجة طبيعة اإىل ثورات �صاملة واإنقالبات، 
وال ن�صتبعد اأبدا اأن يتم اإجتثاث التيار االأردكاين يف تركيا ، وقد ال تتوقف ال�صرارة هناك بل �صتمتد لت�صمل كل ُحّرا�س 
الذين  املنطقة  يف  والفكرية  النف�صية  واالأمرا�س  والكراهية  واالإرهاب  والطائفية  الفو�صى  ت�صدير  ومراكز  الف�صيلة 

تخلوا عن ق�صاينا املركزية ويف مقدمتها الق�صية الفل�صطينة التي مت بيعها باأبخ�س ثمن ..
ثقوا باأن اهلل ميهل وال يهمل ، واإذا كانت االأنظمة يف تلك الدول املعروفة التي تنتج ال�صراعات وت�صدرها هي بالفعل، 
املحرك وال�صبب االأول ملا جرى ويجري من كوارث وماآ�صي يف اليمن و�صوريا والعراق وليبياولبنان وغريها، وهي املتورطة 
حقا بدعم االإرهاب و�صفك الدماء ومتزيق الن�صيج االجتماعي ل�صعوبنا وت�صويه �صورة ديننا االإ�صالمي وثقافتنا لدى 
العامل  ، فاإن اهلل �صديد العقاب وقد ا�صمى نف�صه بالعدل واحلق، و�صتدفع تلك الدكتاتوريات ثمن ما قامت وتقوم به، 
ولن تذهب هدرا دماء املاليني من ال�صوريني والليبني واليمنيني والعراقيني الذين قتلوا وجرحوا، ومعهم اأكرث من )13( 

مليون هاجروا نحو اأوروبا وغريها ،االآالف منهم ابتلعتهم اأمواج البحر االأبي�س وجتار الرقيق واالأع�صاء الب�صرية.
  

عفوا اأ�صيف:
تاأكدوا اإن الذين حولوا ال�صراعات ال�صيا�صية ومطالب ال�صعوب امل�صروعة يف االإ�صالحات وتغري اأو�صاعها املعي�صية ومناخ 
احلريات لالأف�صل ،اإىل �صراعات طائفية واإثنية دمرت كيانات الدول وقتلت الب�صر، �صرنى فيهم عدالة ال�صماء قريبا ..
راهنوا على اهلل فح�صب، وترقبوا اإنقالبا وثورة حرية واإن�صانية وعدالة،�صواء  يف تركيا اأو غريها ،�صتعك�س نف�صهاحتما 

على بقية االأنظمة الهالكة واملُهِلكة يف املنطقة ..
وما ذلك على اهلل بع�صري .

كاتي ميني

ر�صيد احلداد
الدور  عاد  املا�صي،  ني�صان  منذ   : �صنعاء 
االأمريكي املبا�صر يف اليمن اإىل الواجهة 
اإىل  وا�صنطن  عمدت  بعدما  جديد،  من 
توظيف االأحداث اجلارية يف هذا البلد، 
عنوان  حتت  الع�صكري  وجودها  لتعزيز 
اأكرث  بعد  وذلك  االإرهاب«،  »مكافحة 
من  اخلا�صة  قواتها  �صحب  على  عام  من 
ال�صفارة  ومن  الع�صكرية  العند  قاعدة 

االأمريكية يف �صنعاء.
االأمريكية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت  وقد 
وجود  اأن  املا�صي،  حزيران  منت�صف 
مل�صاعدة  الرّبية  قواتها  من  جمموعات 
مل  العند،  قاعدة  يف  »التحالف«  قوات 
القاعدة  تلك  لتحويل  متهيد  �صوى  يكن 
اأمريكية  قاعدة  اإىل  �صابقًا  ال�صوفياتية 
من جديد. وقبل اأيام قليلة، اأكد اجلرنال 
ي�صرف  الذي  فوتيل  جوزيف  االأمريكي 
على قوات بالده يف املنطقة، اأن وا�صنطن 
»تدر�س زيادة وجوده يف اليمن للت�صدي 
ب�صكل اأف�صل لتنظيم القاعدة يف جزيرة 
العرب«، ا�صتنادًا اإىل ما و�صفه بـ»الزخم 
حديٍث  يف  واأ�صار  التنظيم«.  �صد  املوجه 
جمموعة  اأن  اإىل  »رويرتز«  وكالة  اإىل 
تكون  قد  املحتملة  املواقع  من  متنوعة 
مالئمة لن�صر القوات االأمريكية، من دون 

اأن يحدد هذه املواقع.
وجاءت ت�صريحات فوتيل بعد نحو �صهر 
ل�صحيفة  اأمريكيني  م�صوؤولني  تاأكيد  من 
اجلي�س  اعتزام  بو�صت«  »وا�صنطن 
العمليات  قوات  مهمة  متديد  االأمريكي 
املا�صي  ني�صان  يف  ُن�صرت  التي  اخلا�صة 
لل�صحيفة  ووفقًا  م�صّمى.  غري  اأجل  اإىل 

ال�صهر  البنتاغون،  اأر�صل  االأمريكية، 
املا�صي، فريقًا اآخر من العمليات اخلا�صة 
»لتقومي  منف�صلة  مهمة  يف  اليمن  اإىل 
للتعاون  حمليني  مواطنني  واإيجاد  االأمن 
وا�صنطن  وكانت  املتحدة«.  الواليات  مع 
عن�صرًا   150 قرابة  ن�صر  اأعادت  قد 
العند  قاعدة  يف  »املارينز«  قوات  من 
ت�صتخدمها  اليمن،  جنوبي  الع�صكرية 
ع�صكري  تدريب  كمركز  اإماراتية  قوات 
اجلرنال  ي�صر  مل  وفيما  عام.  نحو  منذ 
االأمريكي اإىل املواقع اجلديدة املفرت�س 
تبحث  ع�صكرية،  قواعد  اإىل  حتويلها 
لها يف  املتحدة عن موطئ قدم  الواليات 
جزيرة �صقطرى ويف جزر اأخرى يف باب 

املندب.

ت�صاعد  مع  فوتيل  ت�صريحات  وتزامنت 
االأمريكي  الطريان  �صنها  التي  الهجمات 
مفرت�صة  مواقع  �صد  طيار  دون  من 
وماأرب  �صبوة  حمافظات  يف  لـ»القاعدة« 
ومن  االأخرية.  االآونة  يف  وح�صرموت 
»القاعدة« عملياته  جهته، �صّعد تنظيم 
عدن  حمافظتي  يف  الفرتة  تلك  يف 
ع�صكرية  مقاّر  م�صتهدفًا  وح�صرموت، 
يقودها  التي  امل�صرتكة  للقوات  تابعة 

التحالف ال�صعودي.
يف  االأمريكي  الع�صكري  الوجود  ويعود 
اليمن اإىل اأكرث من ع�صر �صنوات، مبوجب 
اأما  االإرهاب«.  »مكافحة  ا�صرتاتيجية 
لتعزيز  املتجددة  االأمريكية  امل�صاعي 
اأثار موجة  اليمن، فقد  وجود قواتها يف 

من  عدد  اعتربه  اإذ  عارمة،  ا�صتياء 
جديدًا«  »احتالاًل  ال�صيا�صية  االأو�صاط 
وب�صوء  القاعدة«  »مكافحة  بوابة  من 
عبد  امل�صتقيل  الرئي�س  من  اأخ�صر 
االأرا�صي  فتح  الذي  هادي  من�صور  ربه 
و�صوله  منذ  االأمريكية  للقوات  اليمنية 
هادي  و�صمح   .2012 عام  ال�صلطة  اإىل 
يف حينه لل�صفارة االأمريكية يف �صنعاء يف 
 150 العام نف�صه با�صتقدام  اآب من  �صهر 
»املارينز« حتت مربر  عن�صرًا من عنا�صر 
مب�صاركة  عام  بعد  �صمح  ثم  حمايتها، 
قوات اأمريكية يف عمليات اجلي�س اليمني 
حمافظة  يف  »القاعدة«  تنظيم  �صد 
قاعدة  اإىل  العند  قاعدة  وحتويل  اأبني 
ملوجة  هادي  تعر�س  وفيما  اأمريكية. 
االأحزاب  انتقادات حادة من قبل بع�س 
الرئي�س  دافع  ال�صماح،  هذا  خلفية  على 
العام  يف  االأمريكي  الوجود  عن  امل�صتقيل 
اأمام طالب  األقاها  نف�صه، يف خالل كلمة 
معتربًا  �صنعاء،  يف  احلربية  الكلية 
الوجود االأمريكي يف اليمن »ميليه اتفاق 
جمال  يف  واأمريكا  اليمن  بني  ال�صراكة 

مكافحة االإرهاب«.
التي  الهجمات  نطاق  ات�صع  ال�صياق،  ويف 
دون  من  االأمريكية  الطائرات  نفذتها 
طيار خالل عهد هادي اإىل 11 حمافظة، 
كرد  »القاعدة«  متدد  عك�س  ما  وهو 
االأمريكية  العمليات  تنامي  على  فعل 
ت�صاعد  اإىل  باالإ�صافة  التنظيم،  �صد 
املتطرف  للتنظيم  االنتقامية  العمليات 
العمليات،  تلك  ومعظم  احلكومة.  �صد 
كعملية  �صعوديون  عنا�صر  وراءها  وقف 
منطقة  يف  الدفاع  وزارة  جممع  اقتحام 

بحياة  اأودت  التي   ،2013 عام  العر�صي 
60 طبيبًا ومري�صًا يف م�صت�صفى العر�صي.
الطائرات  �صنت  حقوقية،  تقارير  ووفق 
 33 من  اأكرث  طيار  دون  من  االأمريكية 
اأكرث من  2013 و�صببت مقتل  غارة عام 
150 �صخ�صًا معظمهم من املدنيني. وعلى 
العمليات االأمريكية �صد  الرغم من بدء 
اأيلول،  من   11 هجمات  عقب  »القاعدة« 
اإذ  باملحدودية،  العمليات  تلك  ات�صمت 
اإجمايل  اأن  اإىل  الغربية  التقارير  ت�صري 
اأمريكية  طائرات  نفذتها  التي  الغارات 
من دون طيار منذ ت�صرين الثاين 2002 
 169 2014، راوحت ما بني  وحتى اآذار 

و259 عملية.
»القاعدة«  تنظيم  ن�صر  الوقت،  هذا  ويف 
»يوتيوب«،  موقع  على  ت�صجيليًا  فيلمًا 
جديد  تدريبي  مع�صكر  عن  فيه  ك�صف 
اإحدى  يف  يقع  اأنه  يعتقد  لعنا�صره، 
بني  الواقعة  احلدودية  املناطق 
ان�صحب  التي  و�صبوة  اأبني  حمافظتي 
القيادي  بقيادة  املت�صدد  التنظيم  اإليها 
قال  االأخري  باطريف.  خالد  التنظيم  يف 
بلعيدي«  »جالل  مع�صكر  اإن  ال�صريط  يف 
غارة  يف  قتل  الذي  التنظيم  )زعيم 
من  الع�صرات  فيه  ظهر  الذي  اأمريكية( 
خمتلف  على  يتدربون  التنظيم  عنا�صر 
قتالية،  مهارات  وعلى  االأ�صلحة  اأنواع 
اأفغان�صتان  يف  للمع�صكرات  امتدادًا  ُيعّد 
تدريب  مبهمة  ويقوم  الثمانينيات،  منذ 
خمتلف  وتعزيز  العنا�صر  من  االآالف 
حّد  على  بـ»املجاهدين«،  اجلبهات 

تعبريه.

حكومة  ميثل  الذي  الوفد  اأجرى 
الرئي�س امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي 
يف حمادثات الكويت تعدياًل طارئًا على 
حلزب  مبمثلني  دافعًا  اأع�صائه،  تركيبة 
من  خطوٍة  يف  الواجهة،  اإىل  »االإ�صالح« 

�صاأنها تعميق الهوة بني الطرفني
حمادثات  يف  ال�صاعة  حتى  خرق  ال 
الكويت يوحي باأن هذه اجلولة �صتختلف 
امل�صار  تقّدم يف  �صابقاتها يف حتقيق  عن 
ال�صيا�صي املتعرث لالأزمة اليمنية. ورغم 
اأنه ال يزال مبكرًا اجلزم باأن م�صري هذه 
اجلولة �صيكون الف�صل اأي�صًا، برز تعديٌل 
ي�صّعب  قد  الريا�س  وفد  ت�صكيلة  على 
عميقة  تزال  ال  التي  الهوة  ردم  مهمة 

بني الطرفني.
ميثل  الذي  �صنعاء  وفد  يغرّي  مل  ففيما 
»املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�صار  حركة 
اأع�صائه،  تركيبة  يف  العام«  ال�صعبي 
يف  وزراء  ثالثة  الريا�س  وفد  ا�صتبعد 
وزراء  وهم  دغر،  بن  اأحمد  حكومة 
االإن�صان  وحقوق  باجنيد،  خالد  العدل 
وال�صناعة  االأ�صبحي،  الدين  عز 
اإىل  اإ�صافًة  ال�صعدي،  حممد  والتجارة 
امللك،  عبد  معني  االأ�صغال  وزير  نائب 
مريفت  املحلية  االإدارة  وزير  ونائبة 
االأ�صماء  هذه  ا�صتبدال  وجرى  جملي. 
الرئي�س  م�صت�صار  هم  جدد،  باأع�صاء 
هادي  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل 
ن�صر  والثقافية  االإعالمية  لل�صوؤون 
ال�صابق  املالية  ووزير  م�صطفى،  طه 
اليمني  الربملان  وع�صو  الوجيه،  �صخر 
اإىل  جميعهم  وينتمي  من�صر،  علي 
م�صلمون(،  )اإخوان  »االإ�صالح«  حزب 
يف  والعقيد  من�صر  علي  اإىل  اإ�صافة 
من  املقّرب  زعيل  ع�صكر  اليمني  اجلي�س 
ورئي�س  االأحمر،  حم�صن  علي  اللواء 
حمافظة  يف  اال�صرتاكي  احلزب  فرع 

اإىل  اجلديدة  الت�صكيلة  وترمي  عدن. 
يف  اأكرب  ثقاًل  »االإ�صالح«  حزب  اإعطاء 
بعدما  الريا�س،  اإىل  التفاو�صي  الوفد 
من  ال�صابق  يف  »االإ�صالح«  قيادات  �صكت 
جوالت  كل  عند  وعرّبوا  »تهمي�صهم«، 
عن  الكويت  اإىل  جنيف  من  التفاو�س 
خماوفهم من ا�صتبعادهم يف اأي اتفاق اأو 

�صيغة حكم م�صتقبلية.
وراأت م�صادر مطلعة على م�صار املحادثات 
اأن تغيري اأع�صاء وفد الريا�س قد يكون 
االلتزامات  من  ل  التن�صّ منه  الق�صد 
كما  ال�صابقة،  اجلولة  بها  خرجت  التي 
اإىل  »اإ�صالحية«  ب�صخ�صيات  الدفع  اأن 
ال�صكل، قد يدفع باجتاه  الواجهة بهذا 
من  ميثله  ملا  اأي�صًا،  اجلولة  هذه  اإف�صال 
اأن  خ�صو�صًا  االآخر،  للطرف  ا�صتفزاٍز 
امل�صتعلة  املعارك  يت�صّدر  »االإ�صالح« 
حاليًا يف اجلبهات ال�صمالية وال�صرقية، 
�صنعاء«  »معركة  يف  حربة  راأ�س  وهو 
هذه  باقرتابها  التلويح  يكرث  التي 

االأيام.
ا�صتئناف  وغداة  الوقت،  هذا  يف 
الكويتية،  العا�صمة  يف  املحادثات 
�صباح  الكويتي  اخلارجية  وزير  جدد 
جناح  على  بالده  حر�س  ال�صباح  خالد 
حل  اإىل  التو�صل  و�صمان  امل�صاورات 
وعرّب  اليمن.  ا�صتقرار  تدعم  ونتائج 
عن  �صنعاء  بوفد  لقائه  خالل  ال�صباح 
ينهي  اتفاق  اإىل  التو�صل  ب�صرعة  اأمله 

ماأ�صاة ال�صعب اليمني ويحقق ال�صالم.
�صكره  �صنعاء  وفد  جدد  جهته،  من 
ا�صت�صافتها  على  للكويت  وتقديره 
على  حر�صه  الوفد  واأكد  للم�صاورات. 
املحدد،  الوقت  يف  الكويت  اإىل  احل�صور 
الطرف  اأن  »رغم  ال�صالم  حتقيق  وعلى 
اإىل  العودة  عرقلة  حاول  االآخر 
امل�صاورات عرب الت�صريحات والتهديدات 

يكون  اأن  �صرورة  اإىل  واأ�صار  امل�صتمرة«. 
وع�صكريًا،  واأمنيًا  �صيا�صيًا  �صاماًل،  احلل 
الأن االأزمة ال تقبل التجزئة. ويحاول 
الطرف االآخر اإعطاء االأولوية يف هذه 
يف  واالأمني،  الع�صكري  للملفني  اجلولة 
يتمحور  الذي  ال�صيا�صي  للملف  ا�صتبعاد 
حول مطلب وفد �صنعاء ت�صكيل حكومة 

توافق تبحث يف حّل امللفات االأخرى.
اأجرى  اأنه  اأكد  قد  �صنعاء  وفد  وكان 
بني  ف�صال  اللذين  االأ�صبوعني  خالل 
املحادثات  من  والثانية  االأوىل  اجلولة 
اإجراء  موازاة  يف  اإ�صافية«،  »م�صاورات 
ال�صيخ  ولد  ا�صماعيل  الدويل  املبعوث 

�صنعاء  بني  الدبلوما�صية  جولته 
والريا�س. و�صدد الوفد، يف بيان اأ�صدره 
امل�صاورات  موا�صلة  على  اأم�س،  من  اأول 
�صامل  �صيا�صي  اتفاق  باإجناز  ومت�صكه 
اإليها  تو�صلت  التي  االأر�صية  على  بناًء 
باأي  القبول  عدم  موؤكدًا  امل�صاورات، 
هذا  عن  بعيدًا  انحرافات  اأو  اأجندات 

ال�صياق.
تنظيم  يوا�صل  امليداين،  امل�صتوى  على 
ع�صكرية  مواقع  �صد  عملياته  »داع�س« 
ولقوات  لهادي  املوالية  للقوات  تابعة 
حيث  املكال،  مدينة  يف  »التحالف« 
انتحاريان،  تفجريان  اأم�س  �صباح  وقع 

ب�صاحنتني مفخختني، ا�صتهدفا مع�صكرًا 
املكال.  غربي  بروم  منطقة  يف  وحاجزًا 
لـ»قوات  امل�صتهدف  احلاجز  ويتبع 
فيما  االإمارات(،  )متّولها  النخبة« 
�صاحنتني  يقودان  انتحاريان  ا�صتهدف 
واأعلن  نف�صها.  املنطقة  الغرب يف  مع�صكر 
�صتة جنود  لهادي مقتل  املوايل  اجلي�س 
من  العمليتني.  يف  اآخرين   18 وجرح 
طائرات  ت�صتمر  وفيما  اأخرى،  جهٍة 
النار،  اإطالق  وقف  بانتهاك  »التحالف« 
غربي  املخا،  ملدينة  جوي  ق�صٌف  اأدى 
تعز، اإىل مقتل اأربعة اأ�صخا�س واإ�صابة 

اآخرين.  16

اجل�����زر؟ يف  ج����دي����دة  ع�����ش��ك��ري��ة  ق����واع����د  وج����وده����ا  ت���ع���زي���ز  اإىل  ت��ت��ج��ه  وا����ش���ن���ط���ن 

امل����ح����ادث����ات واج�����ه�����ة  اإىل  »االإ��������ش�������اح«  ت���رك���ي���ب���ت���ه:  ل  ي�����ع�����درّ ال����ري����ا�����س  وف������د 



تركيا  ح��ك��وم��ة  ت���وؤي���د  ال���ع���امل  دول 
الفا�شلة االن��ق��اب  حماولة  بعد  و�شعبها 

قادة  دعا   – ب(  ف  انقرة-)اأ 
“احرتام  اىل  ال�صبت  العامل 
بعد  الدميوقراطية”  املوؤ�ص�صات 
التي  الفا�صلة  االنقالب  حماولة 
على  �صخ�صا   265 فيها  قتل 
حلف  يف  الع�صو  تركيا  يف  االقل 
املجاورة  والدولة  االطل�صي  �صمال 

لالحتاد االوروبي.
يف ما ياأتي بع�س ردود الفعل الرئي�صية:

االمني العام حللف �صمال االطل�صي ين�س �صتولتنربغ
ال�صيا�صية  االحزاب  وجميع  ال�صعب  ابداه  الذي  القوي  التاأييد  “احيي 

للدميوقراطية وللحكومة املنتخبة دميوقراطيا يف تركيا”.
البيت االبي�س

دميوقراطيا  املنتخبة  احلكومة  دعم  تركيا  يف  االطراف  جميع  “على 
وممار�صة �صبط النف�س وجتنب اي عنف او اراقة دماء”.

االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون
مقبول”. غري  دولة  اي  �صوؤون  يف  الع�صكريني  “تدخل 

وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف
املنتخبة  وحكومته  الدميوقراطية  عن  ال�صجاع  الرتكي  ال�صعب  “دفاع 

يثبت اال مكان لالنقالبات يف منطقتنا، وان م�صريها الف�صل”.
رئي�س املجل�س االوروبي دونالد تو�صك

بال�صالح”. حلها  ميكن  ال  امامها  والتحديات  تركيا  يف  “التوترات 
وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي الفروف

“انفجار الو�صع ال�صيا�صي الداخلي يف ظل التهديدات االرهابية القائمة 
اال�صتقرار  على  املخاطر  يعززان  املنطقة  يف  امل�صلح  والنزاع  البلد  هذا  يف 

العاملي واالقليمي”.
وزير اخلارجية الفرن�صي جان-مارك اآيرولت

حر�صه  خالل  من  و�صجاعته  الكبري  ن�صجه  اثبت  الرتكي  “ال�صعب 
ال�صحايا  من  كبريا  عددا  ذلك  ثمن  دفع  وقد  موؤ�ص�صاته.  احرتام  على 
هذا  بعد  قوية  الرتكية  الدميوقراطية  تخرج  ان  يف  تاأمل  فرن�صا   …

االختبار، وان يتم احرتام احلريات اال�صا�صية احرتاما تاما”.
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي ورئي�س الربملان االوروبي

التام  “الدعم  موؤكدة  االنقالب  حماولة  موغرييني  فيديريكا  دانت 
االوروبي  “االحتاد  ان  قائلة  تركيا”،  يف  الدميوقراطية  للموؤ�ص�صات 

مت�صامن مع تركيا ومع ال�صعب الرتكي”.
وقال رئي�س الربملان االوروبي مارتن �صولتز على تويرت ان “ا�صتقرار البلد 

ا�صا�صي للمنطقة كلها”.
حكومة بلجيكا

ديدييه  خارجيته  ووزير  مي�صال  �صارل  بلجيكا  حكومة  رئي�س  كتب 
ريندر�س يف بيان م�صرتك ان “احرتام املوؤ�ص�صات الدميوقراطية يف تركيا 
موا�صلة  اطار  يف  ا�صا�صية  هي  اال�صا�صية  واحلريات  القانون  دولة  ودعم 

العالقات مع االحتاد االوربي”.
وزير اخلارجية الربيطاين بوري�س جون�صون

)بريطانيا(  دعم  اأكدت  )تركيا(.  خارجية  وزير  اىل  للتو  “حتدثت 
للحكومة املنتخبة دميوقراطيا وللموؤ�ص�صات”.

ال�صعودية
رجب  الرئي�س  فخامة  بقيادة  ن�صابها  اإىل  االأمور  بعودة  “اململكة  رحبت 
ال�صرعية الد�صتورية، وفق  اإطار  طيب اردوغان وحكومته املنتخبة، ويف 

اإرادة ال�صعب الرتكي”.
قطر

التفاف  على  )اردوغان(  “هناأ  ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  قطر  اأمري 
الع�صكري  االنقالب  حماولة  �صد  قيادته  حول  ال�صقيق  الرتكي  ال�صعب 

الفا�صل”.
الكويت

على  الرتكي  الرئي�س  ال�صباح  االحمد  �صباح  ال�صيخ  الكويت  امري  هناأ 
الدميوقراطية”. “انت�صار 

البحرين
رف�صت البحرين “اي حماولة لتقوي�س ال�صرعية الد�صتورية يف تركيا”.

ال�صلطة الفل�صطينية
وهزمية  الدميوقراطية  “بانت�صار  تركيا  الفل�صطينية  ال�صلطة  هناأت 
االنقالبيني وحماولتهم البائ�صة يف اإحداث انقالب وزعزعة اال�صتقرار يف 

اجلمهورية الرتكية”.
ا�صرائيل

اكد املتحدث با�صم وزارة اخلارجية اميانويل نح�صون يف بيان ان “ا�صرائيل 
عملية  موا�صلة  على  وتعول  تركيا،  يف  الدميوقراطية  العملية  حترتم 

امل�صاحلة بني تركيا وا�صرائيل”.
حركة حما�س

ال�صعب  و”هناأت  الفا�صلة”،  االنقالب  “حماولة  حما�س  حركة  دانت 
والقادة االتراك لنجاحهم يف حماية الدميوقراطية”.

هيالري كلينتون
واملوؤ�ص�صات  القوانني  واحرتام  الهدوء  على  جميعا  نح�س  ان  “علينا 
املنتخبة  املدنية  احلكومة  ودعم  واحلريات،  اال�صا�صية  االن�صان  وحقوق 

دميوقراطيا”

الدولة  تنظيم  اعلن   – ب(  ف  )اأ  )فرن�صا(-  ني�س 
اال�صالمية ال�صبت م�صوؤوليته عن اعتداء ني�س الذي 
تعتقد  غام�صة  دوافعه  تزال  ال  تون�صي  ارتكبه 
املتطرف  الفكر  اعتنق  انه  الفرن�صية  ال�صلطات 

حديثا.
وكان ناجون او اقارب �صحايا ال يزالون حتت وقع 
اخلمي�س  م�صاء  نفذت  التي  املجزرة  هذه  �صدمة 
وبينهم  اال�صخا�س  مئات  ده�صت  �صاحنة  بوا�صطة 
الكثري من االطفال، وبينهم من ال يزال يبحث عن 
يف  الواقعة  املدينة  هذه  يف  �صحايا  حول  معلومات 

جنوب �صرق البالد.
وقال طاهر جمري )39 عاما( من �صكان ني�س “لقد 
ات�صلت باق�صام ال�صرطة وامل�صت�صفيات وا�صتخدمت 
 48 منذ  عنه  ابحث  ابني.  عن  بحثا  في�صبوك 
تبلغ  ثم  ابني؟”.  اين  لكن  زوجتي  قتلت  �صاعة. 

اليوم مقتل ابنه البالغ الرابعة من العمر.
والفتية  االطفال  من   10 بينهم  �صخ�صا   84 وقتل 
مل�صاهدة  متجمعني  كانوا  بينما  اخلمي�س  م�صاء 
عندما  الوطني  العيد  مبنا�صبة  النارية  االلعاب 
التون�صي  يقودها  كان  التي  ال�صاحنة  انق�صت 
احل�صد  على  عاما(   31( بوهالل  حلويج  حممد 
مدى  على  ال�صخمة  عجالتها  حتت  النا�س  وده�صت 

كيلومرتين.
الفائقة  العناية  يف  يزالون  ال  �صخ�صا   26 وكان 
 16 بينهم خم�صة اطفال. كما مل يتم التعرف اىل 

جثة بح�صب وزارة ال�صحة.
ويبدو ان منفذ الهجوم الذي قال التنظيم املتطرف 
�صخ�س  اال�صالمية”  الدولة  جنود  “احد  انه 
باال�صالم  �صابقة  �صلة  اي  لديه  يكن  مل  متزن  غري 

املتطرف.
موؤخرا” – املتطرف  الفكر  – “اعتناق 

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف يف ختام اجتماع 
اعلن  الذي  ني�س  اعتداء  منفذ  ان  للحكومة  ازمة 
تنظيم الدولة اال�صالمية م�صوؤوليته عنه، “اعتنق 
الفكر املتطرف ب�صرعة كبرية على ما يبدو. هذا ما 

ير�صح من �صهادات املقربني منه”.
داع�س  بر�صالة  يتاأثرون  “افرادا  ان  وا�صاف 
)تنظيم الدولة اال�صالمية( باتوا ينفذون اعماال 
يف  �صاركوا  قد  يكونوا  ان  دون  من  العنف  بالغة 

معارك او تلقوا تدريبات بال�صرورة او ح�صلوا على 
ا�صلحة”.

�صهادات  ان  يبدو  انه  ال�صرطة  يف  م�صدر  وقال 
وزوجته  التون�صي  من  املقربني  االربعة  الرجال 
للفكر  موؤخرا  اعتناقه  اىل  “ت�صري  ال�صابقة 
املتطرف دون ذكر تنظيم الدولة اال�صالمية يف هذه 

املرحلة”.
تتعلق  لق�صايا  الق�صاء  لدى  معروفا  التون�صي  وكان 
ارتكبها  وخمالفات  وال�صرقة  والعنف  “بالتهديد 

بني 2010 و2016″.
وقال حممد منذر حلويج، والد التون�صي الذي قتل 
فران�س  لوكالة  االعتداء،  بعد  ال�صرطة  بر�صا�س 
يكن  مل  ابنه  ان  تون�س  ب�صرق  م�صاكن  يف  بر�س 
م�صكالت  “واجه   ،2000 العام  بداية  ويف  متدينا. 
يبكي  وكان  مت�صنجا  فبات  ع�صبي  بانهيار  وا�صيب 

ويحطم كل ما يجده امامه”.
ح�صني  فرن�صا  اأئمة  جمل�س  رئي�س  نائب  ودعا 
املجتمع  لطماأنة  “للتعبئة  االئمة  ال�صبت  دروي�س 

الفرن�صي وابعاد افكار االرهاب والكراهية”.
الوحدة  لكن  البالد  يف  �صدمة  االعتداء  وا�صاع 
االعتداءات  يف  بها  التذرع  مت  التي  الوطنية 
ال�صابقة، مل ت�صمد وانتقدت املعار�صة عدم كفاءة 

منذ  تاأهب  حال  يف  البالد  ان  حني  يف  ال�صلطات 
املخاطر  ب�صبب   2015 الثاين/نوفمرب  ت�صرين 

االرهابية.
– للوحدة  – دعوات 

الوطنية  اجلبهة  حزب  زعيمة  لوبن  مارين  ودعت 
اليميني املتطرف، ال�صبت وزير الداخلية الفرن�صي 
ني�س  اعتداء  بعد  اال�صتقالة  اىل  كازنوف  برنار 
الذي اعتربت انه اظهر “تق�صريا خطريا للدولة يف 

مهمتها اال�صا�صية وهي حماية مواطنينا”.
الرئي�س  وجه  ال�صبت  الطارىء  االجتماع  وخالل 
ودان  والوحدة”  “للتعاي�س  دعوة  هوالند  فرن�صوا 
البالد” بح�صب املتحدث با�صم  “املحاوالت لتق�صيم 

احلكومة �صتيفان لو فول.
التي  الطريقة  عن  ال�صبت  عدة  �صحف  وت�صاءلت 
جنحت فيها ال�صاحنة املربدة التي تزن 19 طنا من 
الدخول م�صاء اخلمي�س اىل موقع خم�ص�س للم�صاة 
توؤمن قوات االمن حمايته خ�صو�صا مبنا�صبة العيد 

الوطني.
ان  موؤكدا  االنتقادات  هذه  الداخلية  وزير  ورف�س 
وذكر  وبكثافة”.  “منت�صرة  كانت  ال�صرطة  قوات 
على  �صعدت  ان  بعد  املكان  اقتحمت  ال�صاحنة  بان 

الر�صيف.
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عبد احلميد �صيام
طول  بعد  �صدر  احلايل  يوليو  �صهر  من  االأول  يف 
املعنية  الدولية  الرباعية  اللجنة  تقرير  اإنتظار 
االإ�صرائيلي- ال�صراع  ت�صميه  فيما  ت�صوية  باإيجاد 
�صفحات  ثماين  يف  التقرير  جاء  وقد  الفل�صطيني. 
الثالثة  املعيقات  مو�صوع  يف  بالتف�صيل  تتحدث 
فل�صطينية  دولة  قيام  التي عطلت  ال�صلمية  للعملية 
فيما  اإ�صرائل  دولة  جانب  اإىل  �صيادة  ذات  م�صتقلة 
عرف بحل الدولتني. ونتيجة خلطورة هذا التقرير 
كامل  �صبه  ب�صكل  االإ�صرائيلي  اخلطاب  تبنى  والذي 
حقيقة  اأمام  العرب  القراء  ن�صع  اأن  اإال  بد  ال  كان 
يف  تقرتب  تقارير  من  عنها  ي�صدر  وما  اللجنة  هذه 
ال�صحية  لوم  يف  االإ�صرائيلي  اخلطاب  من  مرة  كل 
وتربئة االحتالل و�صيا�صة الف�صل العن�صري واإ�صعال 
ال�صعب  و�صجن  التحتية  البنى  وتدمري  احلروب 
الفل�صطيني برمته. و�صاأقدم يف هذا املقال جمموعة 

من املالحظات حول التقرير.
خلفية �صرورية

الربيطاين  الوزراء  رئي�س  من  ن�صيحة  على  بناء 
جورج  االأمريكي   الرئي�س  األقى  بلري،  توين  االأ�صبق 
2002 تبنى فيه فكرة  24 يونيو  بو�س خطابا يوم 
اأن  اإ�صرائيل على  اإىل جانب  فل�صطينية  اإن�صاء دولة 
اإ�صرائيل  تن�صحب  ثم  اأوال  واالإرهاب  العنف  يتوقف 
دويل  موؤمتر  عقد  ذلك  يلي  )ب(  و  )اأ(  منطقتي  من 
لتفعيل االقت�صاد الفل�صطيني ثم يعقد موؤمتر دويل 
النهائي. تلك االأفكار  اآخر حلل كافة ق�صايا الو�صع 
و�صعت معا على �صيغة »خارطة طريق«.  وكان هدف 
بلري وبو�س هو �صمان تاأييد عربي لغزوتهما القادمة 
للعراق.  وقد قدم رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي اآنذاك، 
الطريق  خارطة  على  حتفظا   14 �صارون،  اإرييل 
اأهمها �صرورة تدمري حركة حما�س اأوال واالعرتاف 
حق  باإلغاء  علنا  والقبول  يهودية  دولة  باإ�صرائيل 
اإال  الثانية  املرحلة  اإىل  االنتقال  وعدم  العودةـ 
القيادة  واإ�صالح  العنف واالإرهاب و«حل  بعد توقف 
موؤقة  ف�صتكون  الدولة  اأما  احلالية«.  الفل�صطينية 
�صيادية  �صالحيات  وتعطى  موؤقتة  وحدودها 
على  ال�صيطرة  بحق  اإ�صرائيل  وحتتفظ  حمدودة 

املعابر واملجال اجلوي وموجات االأثري.
املتحدة  الواليات  من  الرباعية  اللجنة  ت�صكلت 
واالأمم  االأوروبي  واالحتاد  الرو�صي  واالحتاد 
عنان  كويف  ال�صابق  العام  االأمني  قبل  وقد  املتحدة. 
اأن  االإطاربدل  هذا  ُربع  املتحدة  االأمم  تكون  باأن 
الدولية  ال�صرعية  والقوة  القانونية  املرجعية  تظل 
التي يحتكم اإليها كل االأطراف يف حالة ما اإختلفوا.  
�صنوت  بعد  حلقاتها  اأ�صعف  يف  كانت  فقد  رو�صيا  اأما 
يف   1999 عام  رو�صيا  ترك  الذي  يلت�صني  بوري�س 
وزن  بدون  اإقت�صادي  وتراجع  وف�صاد  تفكك  حالة 
اأو تاأثري دوليني. اإذن الرباعية كانت قرارا اأمريكيا 
يكونوا  مل  الباقون  والثالثة  اأمريكية  واآلية  بحتا 
النهائي.   القرار  من  �صيئا  ميلكون  ال  �صهاد  من  اأكرث 
جيم�س  ال�صابق  الدويل  البنك  رئي�س  ُعني  وقد 
الفل�صطينية  للرباعية يف االأرا�صي  ولفن�صون من�صقا 
اأن  اإكت�صف  حي،  �صمري  �صاحب  وهو  لكنه،  املحتلة.  
مع  اإت�صاالت  اإقامة  من  ومنع  منه  اأكرب  لعبة  هناك 
اأبريل  فا�صتقال يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأطياف  كافة 
2005. وقام بو�س بتعيني جمرم احلرب توين بلري 
دون  طبعا   2007 يونيو   27 بتاريخ  املن�صب  هذا  يف 
اأن يكون لالأمم املتحدة اأي دور يف هذا التعيني وظل 
اأن  تاأكد  اأن  بعد   2015 مايو   27 لغاية  من�صبه  يف 
الغطاء  واأن  اأجنز  قد  بتنفيذه  اأوكل  الذي  اخلراب 
االأر�س  من  ت�صاء  ما  لتلتهم  الإ�صرائيل  منحه  الذي 
قد كان فعاال واأن ثالث حروب اإ�صرائيلية على قطاع 

غزة لك�صر ظهر املقاومة قد حتقق.  
تقرير الرباعية

قررت الرباعية بتاريخ 12 فرباير 2016 اأن تنجز 
العادل  احلل  تنفيذ  تعرث  اأ�صباب  حول  تقريرا 
الذي  الدولتني  حل  على  القائم  والدائم  وال�صامل 
كان م�صموال يف روؤية خارطة الطريق وت�صعه بر�صم 
املعنية  والقوى  االأمن  وجمل�س  االأ�صا�صيني  الطرفني 
ثماين  من  املكون  التقرير  اإجناز  اإ�صتغرق  االأخرى. 

ما  اأوؤكد  اأن  واأود  يوما.   18 و  �صهور  اأربعة  �صفحات 
يلي:

ممثل  لوون�صتاين  فرانك  كتبه  التقرير  اإن  اأوال-  
منفردا.   الرباعية  اللجنة  يف  املتحدة  الواليات 
�صفري  اإنديك،  مارتن  م�صاعد  لوون�صتاين  وال�صيد 
الواليات املتحدة ال�صابق يف اإ�صرائيل واأحد قيادات 
الذي  ال�صهاينة  غالة  واأحد  ال�صابقني  االإيباك 
اإ�صتقال كم�صت�صار لوزير اخلارجية جون كريي اأثناء 
اأبريل  مفاو�صات الثماين �صهور  )اأغ�صط�س -2013 
اإ�صتمرار  ب�صبب  ذريع  ف�صل  اإىل  اإنتهت  التي   )2014
االإ�صتيطان وتراجع اإ�صرائيل يف اللحظة االأخرية عن 

اإطالق الدفعة الرابعة من االأ�صرى الفل�صطينيني.
للجنة  اأع�صاء  بقية  على  التقرير  عر�س  ثانيا- 
املالحظات  من  جمموعة  عليه  واأبدوا  الرباعية 
االإحتاد  ممثل  اأن  نتذكر  اأن  ويجب  الهام�صية.  
بني  العالقات  متانة  يعك�س  اللجنة  يف  الرو�صي 
اأف�صل  يف  متر  والتي  واإ�صرائيل  الرو�صي  االإحتاد 
حاالتها.  اأما ممثل االأمني العام فهو ال�صيد نيكوالي 
بني  من  االأخطر  نظري،  وجهة  من  وهو،  مالدينوف 
االإ�صرائيلية  الرواية  تبنى  من  اأكرث  اإنه  االأربعة.  
بع�س  تعيينه  على  حتفظ  وقد  الفل�صطينيني.   �صد 
امل�صوؤولني الفل�صطينيني اإال اأن االأمني العام اأ�صر على 

تعيينه.
ثالثا- عر�س التقرير على اإ�صرائيل قبل اأن يعر�س 
وقد  الفل�صطيني.   الطرف  وعلى  االأمن  جمل�س  على 
قام نتنياهو بلقاء عاجل مع كريي يف روما قبل اإطالق 
التقرير بهدف حذف اأجزاء منه وتغيري بع�س ال�صيغ 
االإ�صرائيلي على  اأ�صر اجلانب  وبالفعل  واالإ�صارات.  
حذف اجلزء املتعلق باملحاججة القانونية �صد بناء 
الفل�صطيني  اجلانب  اأن  حجة  حتت  امل�صتوطنات 
اجلنايات  حمكمة  اإىل  االإ�صتيطان  ملف  قدم  الذي 
يعزز  ما  التقرير  يف  �صيجد  حرب  كجرمية  الدولية 
حجته ويقوي من موقفه. ومت تغيري رفع احل�صار عن 
القطاع  واإىل  من  والنفاذ  الو�صول  ت�صهيل  اإىل  غزة 
ب�صرط اأن يتم االأخذ بعني االعتبار متطلبات االأمن 

االإ�صرائيلي.
 التقرير من حيث اللغة

لي�س  الكلمات  اإختيار  الدبلوما�صية  االأعراف  يف 
اإنتقاوؤها  يتم  مفردة  كل  اإن  بل  عباطة  وال  �صدفة 
امل�صبوه  االإ�صتخدام  يف  ولننظر  متناهية.   بعناية 

للمفردات واجلمل:
»العنف  واأولها  احلل  معيقات  عن  التقرير  حتدث   -
يقول  كما  بداآ«  اللذان  الفل�صطينيان  واالإرهاب 
هذه  قبل  وال�صوؤال    .2015 اأكتوبر  يف  التقرير 
هناك  يكن  اأمل  الدولتني.   حل  تعرث  مل  التاريخ 
لغاية   1993 اأو�صلو  منذ  الدولتني  حلل  كاف  وقت 
اأكتوبر  منذ  بداأت  التي  احلالية«  »االجتاهات 
اأكتوبر عن ما�صيه  بداأ يف  ما  اإذن مت قطع    .2015
وم�صبباته والظروف التي دفعت ال�صباب الفل�صطيني 
2015 كي  يطلق عليه عنف  اأكتوبر  اأن ينتف�س يف 

واإرهاب. 
نقطة  على  فقط  يركز  اأن  التقرير  يختار   -
على  قائم  �صالم  لتحقيق  الرئي�صية«  »التهديدات 
اإىل  اأنها ت�صري  �صنكت�صف  رئي�صية  التفاو�س.  وكلمة 
اأن ثلثي التهديدات ناجتة عن م�صلكية الفل�صطينيني.  
االأو�صاع  اإىل  يتطرق  لن  اأنه  التقرير  ويذكر 
االإن�صانية اأو ال�صيا�صية اأو القانونية اأو االأمنية. كل 
اإ�صرائيل  م�صوؤولية  اإىل  بو�صوح  ت�صري  امل�صائل  هذه 
ويف نظر اللجنة اأنها لي�صت رئي�صية فاالإحتالل نف�صه 

مثال لي�س �صببا رئي�صيا.
- احلل القائم على الدولتني وحتقيق ال�صالم الدائم 
والتطلعات  االأمنية  اإ�صرائيل  »اإحتياجات  يلبي 
فاالأمن  وال�صيادة«.   الدولة  يف  الفل�صطينية 
وال�صيادة  الدولة  بينما  و�صرورة  حاجة  الإ�صرائيل 
للفل�صطينيني جمرد طموحات وتطلعات والفرق بني 

احلاجة والتطلع وا�صح.
باأنها  التقرير  اإليها  ي�صري  التي  العنف  فرتة  خالل   -
بالتو�صع  اإ�صرائيل  »ردت    2015 اأكتوبر  يف  بداأت 
املربر  و�صع  فقد  االإداري«.   االإعتقال  اإ�صتخدام  يف 
الإ�صرائيل وهو الرد على العنف.  وكاأنها غري معتدية 

وال ي�صكل االحتالل عدوانا اأ�صال.  بل هي ترد على 
العنف. 

التقرير من حيث امل�صمون
اإجتاهات/معيقات/ ثالثة  اإىل  التقرير  ي�صري 

معطالت اأدت اإىل  تعرث االأمل يف احلل ال�صيا�صي.
- اإ�صتمرار العنف والهجمات االإرهابية �صد املدنيني 

والتحري�س على العنف مما يفاقم اإنعدام الثقة؛   
وتخ�صي�س  والتو�صع  االإ�صتيطان  �صيا�صة  اإ�صتمرار   -
وحرمان  فقط  االإ�صرائيلي  لال�صتخدام  اأرا�س 
تاآكل  اإىل  يوؤدي  وهذا  التنمية  من  الفل�صطينيني 

اإمكانية احلل القائم على الدوليتني؛
غري  الت�صليحية  القدرة  بناء  يف  اال�صتمرار   -
الوحدة  وغياب  الع�صكرية  واالأن�صطة  ال�صرعية 
الوطنية الفل�صطينية والو�صع االإن�صاين  املرتدي يف 
غزة.  كلها اأدت اإىل تفاقم عدم االإ�صتقرار وبالتايل 

تعطيل اجلهود الرامية لتحقيق حل الدولتني.
يتحملهما  والثالث   االأول  فاالإجتاه   وا�صح  هو  كما 
الفل�صطينيون والثاين واملتعلق ب«�صيا�صة اال�صتيطان 
اأن  ونالحظ  اإ�صرائيل.   م�صوؤولية  من  والتو�صع« 
– ت�صلح-  بند  اأكرثمن  على  حتتوي  الثالثة  النقطة 
اأن�صطة ع�صكرية-اإنق�صام ويتم قذف جملة ال مكان 
املقدمة  اأن  علما  غزة  يف  االإن�صاين  الو�صع  وهي  لها 
وهذه  االإن�صاين  الو�صع  ي�صمل  لن  التقرير  اأن  اأكدت 
احل�صار  م�صطلح  اإ�صتخدام  عن  خمففة  اجلملة 

ال�صامل.
التقرير  يقول  واالإرهاب  العنف  نقطة  تفا�صيل  ويف 
 250 2015 قاموا ب  اأكتوبر  اإن الفل�صطينيني  منذ 
هجوما اأو حماولة هجوم  �صد االإ�صرائيليني اأدت اإىل 
الده�س  اأو  النار  اإطالق  اأو  »الطعن  ب�صبب   30 مقتل 
»هذه  ي�صيف  ثم  واحدة«  تفجري  وحالة  بال�صيارات 
يف  �صغار  غالبا  ينفذها  التي  االإرهابية   الهجمات 
ال�صعور   يف  ت�صاهم  تنظيم  باي  مرتبطني  غري  ال�صن 
تهديد  حتت  يعي�صون  باأنهم  االإ�صرائيليني  لدى 
قتلوا  فل�صطينيا   140 اإن  التقرير  ويقول  م�صتمر«. 
اأثناء تنفيذ هذه الهجمات بينما قتل 60 فل�صطينيا 
قيام  اأثناء  االإ�صرائيلية  االأمن  قوات  اأيدي  على 
الفل�صطينيني مبظاهرات اأو مواجهات اأو هجمومات.  
مل  بينما  اإرهابا  الفل�صطينيني  هجمات  �صميت  اإذن 
تو�صف عمليات القتل االإ�صرائيلي التي تعادل �صبعة 
وكاأنها  و�صف.  باأي  الفل�صطينية  العمليات  اأ�صعاف 
اإن  ثم  الفل�صطيني.  االإرهاب  على  فعل  وردة  مربرة 
االإ�صرائيليني هم الذين يعي�صون حتت تهديد م�صتمر 
الذين  الفل�صطينيني  ولي�س  وال�صيارة  ال�صكني  ب�صبب 
اإحاليل  اإ�صتيطاين  عن�صري  اإحتالل  حتت  يعي�صون 
مرجعيات  ح�صب  �صنة   49 من  اأكرث  دام  اإقتالعي 

االأمم املتحدة.
يقول  للمتلكات  وتدمريهم  امل�صتوطنني  عنف  عن 
ما  يو�صف  هكذا  جاد«.   قلق  م�صدر  »يبقى  التقرير 
اإ�صرائيل  يقوم به امل�صتوطنون. ثم يثني على جهود 
يف جلم اأو اإحتواء اأن�صطة امل�صتوطنني. ومن الوا�صح 
اأن مراجعة التقرير من قبل اإ�صرائيل تالعب يف هذه 
امل�صطلحات ومل يتطرق اإىل »ال �صرعية« اال�صتيطان 
االأكرث  الوجه  امل�صتوطني  عنف  من  عنه  ي�صدر  وما 

ب�صاعة للكيان نف�صه بل هو م�صدر قلق.
»يرتكبون  الذين  اإن  التقرير  يقول  التحري�س  وعن 
اأبطال  اأنهم  على  علنا  ميجدون  اإرهابية  اأعماال 
االإجتماعي.   التوا�صل  و�صائل  يف  وخا�صة  �صهداء« 
الراديكالية  والف�صائل  حما�س  اأن  اإىل  وي�صري 
بع�س  حتى  ولكن  التحري�س.  معظم  عن  م�صوؤولة 
»اأبطاال  العمليات  لهذه  املنفذين  تعترب  فتح  قيادات 
وتيجانا على روؤو�س الفل�صطينيني«.  وت�صمى باأ�صماء 
هوالء ال�صوارع وال�صاحات العامة متجيدا لهم.  اإذن 
ي�صموا  اأن  الفل�صطينيني  من  مطلوب  التقرير  ح�صب 
واإرهابيا  �صكينا« قاتال  اأنه يحمل  طفال »على فر�س 
تنت�صر  اأن  لها  فم�صموح  اإ�صرائيل  اأما  وجمرما.  
عمدا  الفل�صطينيني  االأطفال  اأحد  يقتل  جلندي 
وين�صر ال�صريط على العامل ويتم اإحتجازه ل�صاعات 
بطال  واعتباره  القاتل  لدعم  كلها  البالد  فتقوم 
االإداري  االعتقال  من  ويخرج  االأموال  له  وجتمع 
اأي  التقرير  يذكر  ومل  تهم.   اأي  له  توجه  وال  فورا 

مثال ولو مرة واحدة عن القتل دون مربر.   
حول التو�صيات

ااملعطالت  التقرير ع�صر تو�صيات منطلقة من  يقدم 
الثالثة التي �صببت تعرث العملية ال�صيا�صية. 

التعاون  تعزيز  الفل�صطينيني  من  التقرير  يطلب 
التعاون  يف  التو�صع  اإن  ويقول  اإ�صرائيل  مع  االأمني 
م�صوؤول  واالإ�صرائيلية  الفل�صطينية  االأجهزة  بني 
2016.  ويطالب  العمليات عام  اإنخفا�س ن�صبة  عن 
وحماية  العنف  مبنع  الفل�صطينيني  التقرير  اأي�صا 
الفل�صطينية  ال�صلطة  يطالب  كما  املدنيني.   اأرواح 
لوقف  قدراتهاا  وبكل  حا�صمة  خطوات  باتخاذ 
التحري�س وتعزيز جهودها يف حماربة االإرهاب  مبا 
يف ذلك اإدانة كل االأعمال االإرهابية. وعلى ال�صلطة 
املوؤ�ص�صات  بناء  جهود  يف  ت�صتمر  اأن  الفل�صطينية 
اإقت�صاد م�صتدام، و�صرورة  الر�صيد وتطوير  واحلكم 
توحيد ال�صفة الغربية مع غزة حتت قيادة ال�صلطة 

ال�صرعية وعلى اأ�صا�س مبادئ منظمة التحرير.
الإ�صرائيل  موجهة  التو�صيات  من  عدد  وهناك 
والتو�صع  االإ�صتيطان   �صيا�صة  وقف  مو�صوع  يف 
فقط  االإ�صرائيلي  لال�صتخدام  اأرا�س  وتخ�صي�س 
املنطقة  للفل�صطينيني يف  وامل�صوؤوليات  ال�صلطة  ونقل 
جيم وم�صاندة ال�صلطة يف بناء قدراتها االقت�صادية 

واملوؤ�ص�صاتية.
وحول ح�صار غزة ت�صري التو�صية الثامنة اإىل »رفع 
التقييدات على احلركة  والنفاذ من واإىل غزة بعد 
االأمنية  اإ�صرائيل  اإحتياجات  االعتبار  بعني  االأخذ 

حلماية مواطنيها من الهجمات االإرهابية«.
خطورة التقرير

يتبنى  التقرير  اأن  اإىل  االإ�صارة  من  هنا  بد  ال   
التعريف االإ�صرائيلي فقط يف مو�صوع االإرهاب.  فكل 
ما يقوم به الفل�صطينيون �صواء �صد قوات االإحتالل 

اأو امل�صتوطنني فهو اإرهاب.
يف التقرير جتد اأن مو�صوع االحتالل غائب وتهويد 
القد�س غائب واقتحامات االأق�صى التي تثري اأع�صاب 
وغري  العازل  اجلدار  واأ�صرار  غائبة  الفل�صطينيني 
غري  الدولية  العدل  حمكمة  راأي  ح�صب  ال�صرعي 
 440 اأكرث من  اأ�صري مبن فيهم  اآالف  مذكورة و�صبعة 
الرباعية.  عند  لهم  ذكر  وال  لهم  قيمة  ال  طفال 
خارج  والقتل  له  ذكر  ال  للقوة  املفرط  واال�صتخدام 
احلواجز  على  النا�س  ومعاناة  غائب  القانون  اإطار 
املطلوب رفع احل�صار بل  لي�س  لها.  ويف غزة  ال ذكر 
اإ�صرائيل  متطلبات  من  التاكد  بعد  الو�صول  ت�صهيل 
االأمنية.   واالأخطر من هذا اأن ما تقوم به اإ�صرائيل 
مربر الأنه رد على هجمات الفل�صطينيني وما يقوم به 

الفل�صطينيون مقطوع عن خلفيته وهو االحتالل.
اأن  بو�س  اأن�صاأها  التي  العتيدة  اللجنة  تنا�صت  لقد 
اأنواع االإرهاب واأن االحتالل هو  اأعلى  االحتالل هو 
اأفرز  اأكرب م�صدر للتحري�س واأن االإحتالل هو الذي 
ظاهرة االإ�صتيطان التي تعترب جرمية حرب ح�صب 
هوؤالء  ياأتي  ثم   . الرابعة  جنيف  اإتفاقية  بنود 
ترف�س  الأنها  امل�صوؤولية  ال�صحية  ويحملون   الغرباء 
الرواية  تتبنى  واأن  ب�صمت  ومتوت  نف�صها  تدين  اأن 

االإ�صرائيلية متاما كما تبنتها اللجنة الرباعية.
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�صعيد حممد
اإزاحة  كانت  االنقالب  من  العملياتية  الغاية 
املنتخب  كوربن،  جريميي  احلايل،  احلزب  زعيم 
باأغلبية  قليلة،  اأ�صهر  قبل  احلزبية  القواعد  من 

�صاحقة.
كوربن  جريميي  حتميل  على  املنقلبون  اتفق 
م�صوؤولية اإخفاق حملة البقاء يف االحتاد االأوروبي 
بحجة اأنه »مل يكن مقنعًا كفاية جلمهور احلزب يف 
معظمها  انتهى  والتي  البالد«  من  ال�صمالية  املناطق 
ومن  وهكذا،  االحتاد.  من  للخروج  الت�صويت  اإىل 
دون مقدمات، ت�صابق عمالء بلري من وزراء حكومة 
ا�صتقاالتهم، يف  اإىل تقدمي  الظل يف قيادة احلزب 

ما بدا اأنه �صحب ثقة من �صخ�س زعيم احلزب.
من  كبرية  جمموعة  بقيام  متثلت  التالية  اخلطوة 
من  واأغلبهم  الربيطاين،  الربملان  يف  احلزب  نواب 
تيار ميني احلزب، باإعالن مطالبة كوربن بالتنحي 
انتخابات جديدة ومترد على  واإاّل فمواجهة  فورًا، 

م�صتوى قيادات احلزب يف الربملان والبلديات.
تاميز«  »فاينان�صال  �صحيفة  �صنت  ذلك،  موازاة  يف 
الراأ�صمالية  با�صم  الر�صمية  �صبه  الناطقة  )وهي 
لها على كوربن، ودعته  اأعنف هجوم  الربيطانية( 
يف  العمال  حزب  على  حفاظًا  اال�صتقالة  اإىل 
بعد  البالد  تعي�صها  التي  الع�صيبة  االأوقات  هذه 

اال�صتفتاء.
يف  مفتوحة  جل�صة  اأثناء  ويف  التايل،  اليوم  يف 
رئي�س  )اأف�صل  كامريون  ديفيد  �صن  العموم،  جمل�س 
ذلياًل  اأجرب  والذي  املتحدة  اململكة  تاريخ  يف  وزراء 
اإىل حني  االأعمال  على اال�صتقالة، وها هو ي�صّرف 
التوافق على رئي�س وزراء جديد(، هجومًا �صخ�صيًا 
على كوربن، وقال له بحدة: »مل ال ترحل؟ ارحل 

حّبًا يف اهلل يا رجل!«.
يف  الرجل  على  قًا  من�صَّ بدا  هجوٍم  مع  ذلك  وترافق 

ثري  معظمها  ميتلك  التي  الربيطانية  ال�صحافة 
تقارير  ت�صريب  جانب  اإىل  مردوخ،  روبرت  واحد، 
جديدة  رئي�صة  تر�صيح  عن  االإنرتنت  مواقع  على 
للحزب، وعن اإح�صا�س كوربن بال�صعف وتوجهه اإىل 
اال�صتقالة. ويف خلفية كل ذلك، تقوم التلفزيونات 
عن  منحازة  تقارير  بتقدمي  جميعها  الربيطانية 
كوربن يف ن�صراتها االإخبارية وبراجمها ال�صيا�صية.
�صيلكوت  تقرير  نتائج  اإدارة  يف  كوربن  تاألق  ورغم 
العمال  حزب  حكومة  تورط  بخ�صو�س  االأخري 
تقدمي  يف  االأدبية  و�صجاعته  العراق،  غزو  يف 
فاإن  للعراقيني،  ثم  ومن  للربيطانيني  اعتذار 
طرف  من  لالأ�صف  كانت  تلقاها  انتقادات  اأعنف 
الذين  املحافظني  من  ال  نف�صه،  العمال  حزب  نواب 
اكتفى معظمهم باالبت�صام وهم ي�صمعون اأحد نواب 
م�صهد  يف  احلزب،  رئي�س  اإىل  �صبابه  يوّجه  العمال 
و�صلوك  الربملانية  االأخالقيات  مع  اأ�صا�صًا  يتناق�س 
نهاية  يف  امل�صهد  اكتمل  وقد  املفرت�س.  النواب 
االأ�صبوع برت�صيح اأجنيال اإيجل نف�صها ملن�صب رئا�صة 
احلزب، وهي التي يطالب معظم اأع�صاء »العمال« يف 

منطقتها االنتخابية بوقف متثيلها النيابي لهم!
نف�صه:  االآتي  ال�صوؤال  االأجواء، يطرح  يف ظل هذه 
العمال،  حزب  ميني  يف  بلري  اأتباع  يجمع  الذي  ما 
اإىل جانب وكالة عالقات عامة من خط املحافظني 
ورئي�س  الراأ�صمال،  با�صم  ناطقة  و�صحيفة  اجلدد، 
مردوخ  و�صحافة  احلاكم،  املحافظني  حزب  وزراء 
اإنرتنت  ومواقع  واخلا�صة،  العامة  والتلفزيونات 
من�صقة  جهود  و�صمن  واحدة  جبهة  يف  »م�صبوهة« 

بدقة، يف حرب اإلغاء كهذه؟
يتمتع  فالرجل  بالطبع،  نف�صه  كوربن  الهدف  لي�س 
وهو  جدال،  دون  احلزبية  القاعدة  ب�صرعية 
واملهني  ال�صيا�صي  وتاريخه  عتيق،  كنائب  حمرتم 
بلري  لتوين  نقي�صًا  منوذجًا  قدم  وقد  للغاية،  نزيه 

ويتفق  الالملوثة«،  »ال�صيا�صة  حتقيق  اإمكان  يف 
وال  يجمع  توجهًا  اليوم  اإىل  مار�س  اأنه  يف  اجلميع 
يفّرق، واأعطى معار�صيه يف ميني احلزب اأكرث بكثري 
من وزنهم احلقيقي كي يحافظ على وحدة احلزب. 
بداأت  رمزًا  حتّول  اأنه  الوحيدة  كوربن  م�صكلة 

الطبقة العاملة بااللتفاف حوله.
الهدف الوا�صح لالنقالب، وما تاله من هجوم مييني 
وا�صع النطاق هو الطبقة العاملة كلها: تلك الكتلة 
�صيا�صات  اأثمان  كل  دفعت  التي  الهائلة  ال�صامتة 
وجدت،  والتي  اليوم،  اإىل  النيوليربالية  اليمني 
بعد تغييب، يف كوربن �صوتًا لها يف مواجهة ع�صابة 
وال  ورفاقه(،  )كامريون  النخبوية  اإيتون  ثانوية 
�صيما بعدما اندثر الي�صار الربيطاين، اأو كاد. فلي�س 
حقيقي  حزب  العاملة  للطبقة  يكون  اأن  م�صموحًا 
م�صموحًا  ولي�س  الو�صط(.  تيار  من  كان  ولو  )حتى 
�صوى  يكون  اأن  حتديدًا  الربيطاين  العمال  حلزب 
حزب م�صخ كما كان اأيام توين بلري. ولي�س م�صموحًا 
احلزب  ع�صو  �صلوك  يحاكم  اأن  احلزب  لرئي�س 
يكون  يكاد  الذي  بلري،  توين  املدلل  اليمني  وطفل 
�صوء  اإىل  منه  العظمى  اخليانة  اإىل  اأقرب  �صلوكه 

االإدارة.
كوربن  اأن  اليوم  املغّيب  الربيطاين  الي�صار  يعلم 
الإزاحة  تتكرر  لن  التي  التاريخية  فر�صته  ميّثل 
من  معقولة  ح�صة  وتويل  ال�صلطة  من  املحافظني 

اإدارة البالد. 

ب��ري��ط��ان��ي��ا: ال��ي��م��ن م���وح���ٌدً الإط���اح���ة ك��ورب��ن



مقال  يف  تاميز  الفاينن�صال  �صحيفة  حذرت  ـ  لندن 
افتتاحي من تزايد االعتماد العاملي على نفط ال�صرق 

االو�صط.
ال�صابق،  االأمريكي  الرئي�س  اإن  ال�صحيفة  وتقول 
االحتاد  حالة  خطاب  يف  حذر  بو�س،  دبليو  جورج 
الذي  النفط  على  “االدمان  خماطر  من   2006 عام 
العامل”،  يف  م�صتقرة  غري  مناطق  من  عادة  ي�صتورد 
زال  ما  �صنوات  العامل بعد نحو ع�صر  اأن  م�صددة على 

يجد من ال�صعب عليه اأن يك�صر هذه العادة.
وتنقل ال�صحيفة عن رئي�س وكالة الطاقة الدولية، 
اأن ح�ص�س  اإىل  املا�صي  االأ�صبوع  ا�صارته  فاحت بريول، 
اإىل  ارتفعت  قد  االأو�صط  ال�صرق  من  القادم  النفط 
اأن  املرجح  ومن  ال�صبعينيات  منذ  لها  م�صتوى  اأعلى 

توا�صل النمو.
مفيدا  تذكريا  كانت  ت�صريحاته  اأن  ال�صحيفة  وترى 
بنقطة ال�صعف التي قد تن�صى ب�صهولة كبرية يف هذه 
االأيام، حيث اأ�صعار النفط اخلام فيها منخف�صة، وهي 
اإىل �صدمة يف جمال  للتعر�س  العامل مازال قابال  اأن 

االمدادات النفطية.
امل�صتلهكة  البلدان  بني  اأن  االفتتاحية  وت�صيف 
تخفي�س  يف  االأجنح  املتحدة  الواليات  كانت  للنفط، 
اال�صا�صية  والعوامل  امل�صتورد،  النفط  على  اعتمادها 
يف  الركود  ب�صبب  النمو  تباطوؤ  يف  تكمن  ذلك  وراء 
2007 – 2009 وازدهار ا�صتخراج النفط ال�صخري 

ال�صيا�صات  عن  ف�صال  املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات  خالل 
التي اتخذتها اإدارة بو�س.

 12.5 من  اخلام  النفط  ا�صترياد  �صايف  انخف�س  وقد 
مليون   4.7 اىل   2005 عام  يف  يوميا  برميل  مليون 

برميل يوميا يف العام املا�صي.
الكربى  االقت�صادات  اأن  اىل  ال�صحيفة  وت�صري 
ال�صرق  نفط  اإىل  اأكرث  متعط�صة  باتت  الناه�صة 
االأو�صط، كما هي احلال مع ال�صني التي منا ا�صتهالكها 
 2005 الفرتة بني  املئة خالل  73 يف  للنفط بن�صبة 
التي يغطيها  الن�صبة  اإىل جانب انخفا�س   ،2015 –

انتاجها املحلي من 35 يف املئة اإىل 36 يف املئة.
يف   60 بن�صبة  الهند  يف  النفطي  اال�صتهالك  زاد  كما 
املحلي  انتاجها  وانخف�س  نف�صها،  الفرتة  خالل  املئة 

من 28 يف املئة اإىل 21 يف املئة .
النفط  ا�صعار  انخفا�س  اأن  اإىل  ال�صحيفة  وتخل�س 
توؤدي  جماالت  يف  اال�صتثمار  على  امل�صتهلكني  �صجع 
اإىل مزيد من الطلب على الطاقة. وكلما وطن العامل 
منخف�صة،  �صتظل  النفط  اأ�صعار  اأن  فكرة  على  نف�صه 
باالرتفاع  �صديدة  ل�صدمة  يتعر�س  اأن  يحتمل  فاإنه 

املفاجئ لال�صعار.
يف  املنتجة  للبلدان  يف  القلقة  احلالة  اأن  وت�صيف 
ال�صرق االأو�صط واملنتجني االأخرين كفنزويال، تعني 
خطر  النفطية  االمدادات  يف  املفاجئ  االنقطاع  اأن 

حمتمل دائما. )بي بي �صي(

امل�صارك،  اال�صتاذ  مهدوي«،  »بردي�س  تناولت 
ورئي�س ق�صم »االأنرثبولوجي«، بكلية »بومونا« 
»فورين  جملة  ن�صرته  تقرير  يف  بكاليفورنيا، 
اجلن�صية  عدميي  ق�صية  االأمريكية،  اأفريز« 
)البدون( يف دول اخلليج العربي، ومن بينهم 

االإمارات العربية املتحدة والكويت.
احلاالت  من  اثنتني  ق�صة  ا�صتعر�س  التقرير 
به  معرتف  غري  ال�صخ�س  فيها  يعترب  التي 
كمواطن من قبل اأية دولة مبقت�صى ت�صريعها 

الوطني، وهما حالتا »�صيمريا ورانيا«.
املتحدة  العربية  فاإن االإمارات  للتقرير،  وفًقا 
العام  عاًما(   19( »�صيمريا«  �صلمت  قد  كانت 
املا�صي جواز �صفر جديد لدولة »جزر القمر«، 
وهي واحدة من اأفقر دول العامل، وكان عليها 

مغادرة البالد يف غ�صون 11 �صهًرا.
اأنها كانت بال جن�صية طوال  وعلى الرغم من 
دبي  يف  ون�صاأت  �صيمريا  ولدت  فقد  حياتها، 
العاملية )فهي مدينة  واعتنقت متاًما ثقافتها 

ال ي�صعر فيها االإن�صان بالغربة(.
بقدميها  التقرير-  – بح�صب  �صيمريا  تطاأ  مل 
التي  اال�صتوائية،  ال�صغرية  اجلزر  تلك  اأبًدا 
ما كانت لرتغب يف اأن تكون وطنها لها؛ الأنه ال 
يوجد لديها جذور اأو عائلة هناك. ومع ذلك، 
فحيث  اخليارات.  من  الكثري  لديها  يكن  مل 
فلم  االإمارات،  دولة  مواطني  من  تكن  مل  اإنها 
التي  االإماراتية  احلكومة  مواجهة  لها  يت�صن 
مالية،  �صائقة  تعاين  التي  القمر  جزر  حثت 

ال�صتقبال عدميي اجلن�صية.
واأ�صار التقرير اإىل اأن �صيمريا اأ�صبحت عدمية 
البكورية«  »حق  ل�صيا�صة  نتيجة  اجلن�صية؛ 
)حق مكت�صب بالوالدة يف بلد معني( امللتب�صة 
كما  املتحدة.  العربية  االإمارات  دولة  يف 
دبي  اإىل  والدتها  جاءت  فقد  هي،  تفهمها 

اأ�صبحت  ولكنها  املنازل،  يف  للعمل  الهند؛  من 
حاماًل؛ بعد اغت�صاب �صاحب العمل لها. وبعد 
اأبوتها  العمل  �صاحب  نفى  �صيمريا،  والدة 

وحول والدتها اإىل ال�صرطة.
ياأتي ذلك يف وقت يعترب فيه ممار�صة اجلن�س 
خارج اإطار الزواج يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة، غري قانوين مهما كانت الظروف.
بعد الوالدة، حكم على والدة �صيمريا بال�صجن 
ترحيلها  مع  انتهت  والتي  واحدة،  �صنة  ملدة 
املواطنة متر عرب االأب  الهند. ولكن الأن  اإىل 
التي  املتحدة  العربية  واالإمارات  من  كل  يف 
والهند،  املكت�صبة  املواطنة  بحق  تعرتف  ال 
احل�صول  على  قادرة  �صيمريا  والدة  تكن  فلم 
اإح�صارها  لتتمكن من  �صفر البنتها  على جواز 
وحدها  ترتكها  اأن  عليها  وكان  الهند.  اإىل 

باالإمارات.
حار�صات  اإحدى  لوال  اأنه  التقرير:  واأ�صاف 
�صيمريا،  لوالدة  �صديقة  كانت  والتي  ال�صجن، 
املحلية،  االأيتام  دار  يف  االأمر  بها  النتهى 
ذلك،  من  بداًل  فقرية.  حياة  ولواجهت 
اأفراد  اأحد  اإىل  اإر�صالها  احلار�صة  اقرتحت 
الرئي�س  نهيان«،  اآل  �صلطان  بن  »زايد  اأ�صرة 

ال�صابق لدولة االإمارات العربية املتحدة.
راأ�س  يف  االأيتام  دور  اإحدى  ملدير  ووفًقا 
من  االأطفال  من   30% نحو  ين�صاأ  اخليمة، 
منحهم  ويتم  امللكية  الق�صور  يف  االأيتام  دور 
وتعترب  والدعم.  وال�صكن،  والغذاء  التعليم 
اخلري  اأعمال  من  عماًل  ذلك  املالكة  العائلة 
عادة  االأطفال  هوؤالء  وت�صمى  االإ�صالمية، 

»اأطفال االأمري«.
ويف كتابها الذي ن�صر موؤخًرا، »عبور اخلليج«، 
عدميي  ق�ص�س  بتوثيق  مهدوي  قامت  فقد 
اجلزيرة  �صبه  يف  �صيمريا  مثل  اجلن�صية 

البلدان  اأكرب  من  ا  بع�صً ت�صم  والتي  العربية، 
امل�صتقبلة للمهاجرين يف العامل.

اإح�صاءات ر�صدها التقرير، اأفادت اأن يف دولة 
العمال  ي�صكل  املتحدة،  العربية  االإمارات 
الكويت  ويف  �صكانها.  من   80% املهاجرين 
املواطنني  عدد  املهاجرين  يفوق  املجاورة، 
مبعدل ثالثة اإىل واحد. ومع ذلك، فاإن معظم 
املواطنة  حقوق  تقدمي  ترف�س  اخلليج  دول 
ولدوا  الذين  الأولئك  حتى  لهم،  واحلماية 

داخل حدودها.
وت�صري التقديرات اإىل اأن هناك اأكرث من مائة 
األف �صخ�س ممن هم عدميو اجلن�صية يف دولة 
من  واأكرث  املتحدة وحدها،  العربية  االإمارات 

الكويت. يف  األًفا   130
دول اخلليج والعمالة االأ�صيوية

�صهدت  املا�صي،  العقد  يف  اأنه  ذكر  التقرير 
املهاجرات  و�صول  يف  زيادة  اخلليج  منطقة 
وظائف  يف  يعملون  الذين  واإفريقيا،  اآ�صيا  من 
اخلدمة املنزلية، تربية االأطفال، والتجميل، 

واخلدمات.
من  ي�صتخدم  الذي  الكفالة  نظام  ومبوجب 
العمالة  لتنظيم  العديد من دول اخلليج  قبل 
يف  الدخول  العمال  على  يحظر  الوافدة، 
ما  وغالًبا  عقودهم.  مدة  جن�صية  عالقات 
قواعد  خرق  على  فقط  الن�صاء  معاقبة  تتم 
اأو  الزنا  جترم  التي  وال�صريعة،  الكفالة 
الزواج، يف حال  ممار�صة اجلن�س خارج نطاق 
مت خمالفة ذلك ال�صرط والدخول يف عالقات 

جن�صية.
اإىل  يهاجرن  اللواتي  الن�صاء  معظم  والأن 
اخل�صوبة،  �صنوات  خالل  بذلك  يقمن  اخلليج 
�صنوات  ع�صر  اإىل  خم�س  يق�صني  اأن  وميكن 
ال�صكل  هذا  فاإن  لهم،  امل�صيفة  البلدان  يف 
امل�صتحيل  من  التعاقدي  التعقيم  اأ�صكال  من 

االلتزام به.
مع�صلة اإثبات الن�صب

ونتيجة لذلك، وبح�صب ما ذكر التقرير، فاإنه 
من ال�صائع ـ لالأ�صف ـ لن�صاء مثل اأم �صيمريا اأن 
اأطفالهن  اإر�صال  يتم  ثم  ومن  ال�صجن،  يف  تلد 
اإىل دار لالأيتام، بعد اأن يتم ترحيل الن�صاء. 
العربية  االإمارات  من  كاًل  اأن  عن  ناهيك 
ت�صمح  املر�صلة،  البلدان  من  وعدد  املتحدة، 

بنقل اجلن�صية عن طريق االأب.
ولكن اإذا مل يقر االأب باأبوته، وهذا هو احلال 
يعني  ذلك  اأن  ب�صبب  االأحيان؛  من  كثري  يف 
ي�صبح  الطفل  فاإن  الزنا،  عقوبة  مواجهة 

عدمي اجلن�صية.
القادمني  املهاجرين  من  االآالف  مئات  ومع 
اإىل  تاريخها  يعود  التي  عام،  كل  اخلليج  اإىل 
»بنجالدي�س،  مثل  اأماكن،  من  الثمانينات، 
النكا«،  و�صري  والباك�صتان،  ونيبال،  والهند، 
كانت  قريب  وقت  حتى  التي  البلدان  فاإن 
االأب،  طريق  عن  املواطنة  بنقل  فقط  ت�صمح 
االأحيان  بع�س  يف  واالآالف  املئات  ولد  فقد 
من االأطفال للن�صاء املهاجرات وتركوهم دون 

ا�صطحابهم اإىل بالدهم االأ�صلية.
البدون

االأطفال  اأن  التقرير:  ذكر  ال�صياق،  ذات  ويف 
الذين  وحدهم  لي�صوا  املهاجرات  الن�صاء  من 

يعانون من خماطر انعدام اجلن�صية.
عدمي  �صخ�س  األف  مائة  من  اأكرث  فهناك 
الكويت،  يف  البدون  با�صم  معروفني  اجلن�صية 
ب�صبب  اإما  اجلن�صية،  يحملون  ال  الذين 
اأ�صبحت  عندما  »البريوقراطية«،  ال�صقطات 
التمييز  اأو   1961 عام  قومية  دولة  الكويت 
اأولئك الذين كانوا مواطني  طويل االأمد �صد 
قبل  من  ا�صتيعابهم  مت  ولكن  جماورة،  دول 

الكويت بعد تغيري احلدود.
رانيا

التي ولدت  رانيا )21 عاًما(  تاأتي  من هوؤالء 
اإثيوبيا  من  منزل  لعاملة  الكويت  مدينة  يف 
وجيزة.  بفرتة  الوالدة  بعد  ترحيلها  مت 
لالأيتام  دار  يف  تعي�س  حياتها  اأم�صت  وقد 
عدمي  ك�صخ�س  ولكن  املدينة،  �صواحي  يف 

اجلن�صية.
تتمكن  مل  »اإنها  قولها  رانيا  عن  نقل  التقرير 
�صقة«.  ا�صتئجار  اأو  وظيفة  على  العثور  من 
موطنها.  الكويت  ترى  رانيا  فاإن  ذلك،  ومع 
وكانت قد مرت بحالة نف�صية �صديدة؛ حينما 
ال�صهر  القمر  جلزر  �صفر  جواز  على  ح�صلت 

املا�صي.
�صفقة تبادلية

بح�صب التقرير، فاإن �صيمريا ورانيا هما جزء 
العربية  االإمارات  وقعتها  التي  ال�صفقات  من 
القمر خالل عامي  والكويت مع جزر  املُتحدة 
الطرق  بناء  مقابل  ففي  و2016.   ،2008
وتقدمي م�صاعدات تنموية للجزيرة املنكوبة 
»ب�صراء«  والكويت  االإمارات  تقوم  بالفقر، 
لوثائق  احلاملني  غري  ل�صكانها  اجلن�صيات 

ر�صمية.
تتعلق  االأمر  بادئ  يف  ال�صفقات  تلك  وكانت 
دون  جديدة،  �صفر  جوازات  باإ�صدار  فقط 

اخلليج؛  دول  من  حامليها  انتقال  ا�صرتاط 
الوا�صح  من  �صار  االأخرية  االأ�صهر  يف  ولكن 
اإىل  �صي�صطر  هوؤالء  من  متزايًدا  عدًدا  اأن 

االنتقال اإىل جزر القمر.
اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه،  التقرير  واأو�صح 
وا�صحة،  غري  تزال  ال  الر�صمية  ال�صيا�صة 
القمر  جزر  اإن  يقولون  امل�صوؤولني  بع�س  فاإن 
على  اجلدد  احلا�صلني  مطالبة  يف  بداأت  قد 
يعتقد  فيما  البالد،  اإىل  باالنتقال  اجلن�صية 
اأن  بب�صاطة  حتاول  اخلليج  دول  اأن  البع�س 

تتخل�س من �صكانها عدميي اجلن�صية.
يف املقابل، ر�صد التقرير اإدانات الن�صطاء لهذه 
التي   – بالعبودية  اإياها  م�صبهني  املمار�صة 
يق�صد بها بيع اأحد االأ�صخا�س واإ�صفاء �صبغة 
اقت�صادية على ما هو حق من حقوق االإن�صان. 
االإن�صان  حلقوق  العاملي  االإعالن  يقول  حيث 
اإنه »لكل فرد حق التمتع بجن�صية ما، كما ال 
ب�صكل  جن�صيته  من  �صخ�س  اأي  حرمان  يجوز 

تع�صفي، وال من حقه يف تغيري جن�صيته«.
ومن ناحية اأُخرى، قامت الفلبني التي ينتقل 
اخلليج،  بلدان  يف   للعمل  مواطنيها  من  عدد 
انعدام  حاالت  ملنع  بديلة  قوانني  باإ�صدار 
حكومتها  مررت  1987؛  عام  ففي  اجلن�صية. 
البالد  ملواطني  ال�صماح  �صاأنه  من  قانوًنا 
باحل�صول على اجلن�صية من خالل كِل من االأم 

واالأب.
اإلقاء  من  »وبداًل  التقرير  قال  واأخرًيا، 
م�صكالتها على عاتق جزر القمر، كان مبقدور 
مع  تتفاو�س  اأن  االأقل  على  اخلليج  دول 
املواطنني  جن�صية  نقل  ب�صاأن  املر�صلة  الدول 
الفلبيني  بالنموذج  اللحاق  ت�صجيعهم على  اأو 
املُتبع  تكتيكها  فاإن  �صئ،  كل  وبعد  كبداية. 
جن�صيات،  يحملون  ال  الذين  �صكانها  باإخراج 
غري قادر على اال�صتمرار على املدى الطويل«.

ما  مرحلة  يف  اأدركت  القمر  جزر  اأن  حتى 
مليون  ما يقرب من  فهناك  �صيئة،  اأنها �صفقة 
يبلغ   فيما  اخلليج،  يف  جن�صية  بال  �صخ�س 
مواطن  األف   730 القمر  جزر  �صكان  تعداد 
ي�صاوي تقريبا حجم  البالد  فح�صب )وحجم 
والية رود اآيالند(، وبافتقارها اإىل اجلاهزية 
للتعامل مع تلك الزيادة الهائلة لتعداد �صكانها 
اأعوام قليلة، قد جتد دول اخلليج  يف غ�صون 

نف�صها قد عادت جمدًدا اإىل املربع االأول.
 )�صا�صة بو�صت(
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اخلليج يف  ل��ل��ب��ي��ع  »ال����ب����دون«  اأف�������ز«:  »ف���وري���ن 

ال��ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت����امي����ز: حت������ذري م����ن ت����زاي����د االع���ت���م���اد ال���ع���امل���ي ع���ل���ى ن���ف���ط ال�������ش���رق االو����ش���ط

 �صعيد حممد
اأن  بد  التاريخ قا�س ال يرحم، ال  : الأّن  لندن 
التاريخ  كتب  يف  كامريون  ديفيد  ا�صم  ُيدرج 
تاريخ  يف  االأكرب  االإخفاق  �صاحب  بو�صفه 
اخلطوة  ب�صبب  وذلك  العظمى،  بريطانيا 
ال�صيا�صية املليئة بق�صر النظر و�صوء التقدير، 
اأي اإجراء ا�صتفتاء حول العالقة مع االحتاد 

االأوروبي.
االإخفاقني  على  حتى  تفّوق  ذلك  يف  هو 
الوزارة  لروؤ�صاء  احلديث  التاريخ  يف  االأ�صهر 
الربيطانيني: اأنتوين اإيدن الذي وّرط البالد 
انتهت  والتي   ١٩٥٦ عام  ال�صوي�س«  »اأزمة  يف 
لل�صتار  اإ�صدال  مبثابة  وكان  مذل،  نحو  على 
وتوين  اآفلة،  اإمرباطورية  من  تبقى  ما  على 
الربيطاين  اجلمهور  اإرادة  خالف  الذي  بلري 
الظاملة  حربه  يف  بو�س  جورج  خلف  واندفع 
ماأ�صاة  اأنتجت  والتي   ٢٠٠٣ يف  العراق  على 

تامة.
فتحت  اال�صتفتاء  اإليها  انتهى  التي  النتيجة 
على  البالد  يف  ال�صيا�صية  الفو�صى  باب 
م�صراعيه: تتناحر الف�صائل املتناف�صة داخل 
حزب املحافظني احلاكم لتقدمي مر�صح يت�صلم 
كامريون،  ال�صيد  تركه  الذي  املتفجر  الرتاث 
حزب  ميني  يف  بلري  توين  اأن�صار  انق�ّس  بينما 
ممثلة  للحزب  الي�صارية  القيادة  على  العمال 
يف  الإطاحته  حماولة  يف  كوربني  بجريميي 
انزلقت  كذلك  اأفريقيًا،  انقالبًا  ي�صبه  قد  ما 
غري  نحو  على  جميعها  االقت�صاد  موؤ�صرات 

اال�صتفتاء على  اأفرزه  ما  اأخطر  لكن  م�صبوق. 
االإطالق قد يكون اأجواء ال�صدمة واالنق�صام 
املتحدة  اململكة  مكونات  دفعت  التي  احلاد 
الأ�صبابه(  )كّل  اال�صتقالل  م�صاألة  طرح  اإىل 
االحتاد  اأجواء  يف  البقاء  �صمان  غطاء  حتت 

االأوروبي.
على  ا�صتفتاء  اإجراء  فكرة  تبدو  وفيما 
يف  وحتى  ــ  ال�صمالية  اإيرلندا  يف  اال�صتقالل 
االأوروبي  باالحتاد  لاللتحاق  ــ  طارق  جبل 
كانت  موؤجلة  تاريخية  ا�صتحقاقات  وكاأنها 
حلظة  يف  ت�صتدعى  اأن  قبل  ما،  يومًا  �صتاأتي 
ال�صيا�صية،  االأجواء  يف  حاد  جذري  حتّول 
فاإن ما قد ينهي اململكة املتحدة نهائيًا ككيان 
�صيا�صي بعد نحو ثالثمئة عام من التاأ�صي�س هو 
�صيقدمون  اال�صكتلنديون  يبدو  التي  اخلطوة 
اإىل  الدعوة  وهي  االآن،  من  وقت  اأي  يف  عليها 
جمهورية  اإقامة  بهدف  لال�صتقالل  ا�صتفتاء 
هذا  اأّن  ويبدو  االأوروبي.  باالحتاد  تلتحق 
بالنظر  حا�صمًا  املرة  هذه  �صيكون  اال�صتفتاء 
اإىل املزاج ال�صائد، خ�صو�صًا اأّن اال�صكتلنديني 
مئوية  نقطة   ٢٤ بفارق  بو�صوح  �صّوتوا 
واتفقت  االحتاد،  من  جزءًا  البقاء  مل�صلحة 
يف ذلك كل املجال�س املحلية من دون ا�صتثناء.

ال�صكتلندا  االأوىل  الوزيرة  ُت�صّيع  مل 
القومي  )احلزب  االأغلبية  حزب  وزعيمة 
اال�صكتلندي(، نيكوال �صرتوجني، اأي وقت بعد 
فتحدثت  االأوروبي«،  »اال�صتفتاء  نتائج  ظهور 
يف موؤمتر �صحايف عاجل عن اأن اال�صكتلنديني 

اال�صتقالل  ا�صتفتاء  واأن  كلمتهم،  قالوا  قد 
»احلزب  بدا  الطاولة.  على  االآن  مطروح 
�صيا�صية  موؤ�ص�صة  اأكرث  اال�صكتلندي«  القومي 
فيه  �صربت  وقت  يف  بريطانيا،  يف  متما�صكة 
االأخرى  املوؤ�ص�صات  كل  ال�صاملة  الفو�صى 
تقريبًا. والفو�صى تخدم ال�صجاع دومًا. ورغم 
حاولوا  االأوروبي  االحتاد  يف  م�صوؤولني  اأن 
ا�صكتلندا  اإىل �صعوبة قبول ع�صوية  االإ�صارة 
متفقون  املراقبني  فاإن  االحتاد،  يف  ب�صرعة 
خم�صة  طرد  على  �صيتجّراأ  اأحد  ال  اأن  على 
هم  بينما  االحتاد  من  اأ�صاًل  اأوروبي  ماليني 

حري�صون على البقاء فيه.
)اإن  �صُيقِدمون  رمبا  اال�صكتلنديون،  القوميون 
هم �صاروا قدمًا يف اجتاه االنف�صال( على خطاأ 
تاريخي ال يقل فداحة عن املغامرة التي قام 

على  اال�صتفتاء  اإجراء  عرب  »املحافظون«  بها 
فا�صكتلندا  االأوروبي.  االحتاد  مع  العالقة 
�صعب  مناخ  وذات  جغرافيًا  م�صتقلة  كدولة 
و�صكان قليلني، ال متتلك موارد كافية للحفاظ 
لل�صكان،  احلايل  الرفاهية  م�صتوى  على 
�صتنفد  ال�صمال  بحر  برتول  من  وثروتها 
عقد  خالل  يكن  مل  اإن  قليلة،  عقود  خالل 
وبعيدة  منقطعة  ا�صرتاتيجيًا  وهي  واحد، 
عالقات  اإىل  دومًا  وبحاجة  اأوروبا،  عن 
االدعاءات  ورغم  اإنكلرتا.  مع  طيبة  مرور 
ا�صكتلندا  ا�صتعمرت  اإنكلرتا  باأن  التاريخية 
التاريخ،  مل�صار  ت�صحيح  هو  اال�صتقالل  واأن 
فاإن البحث العاقل �صيظهر اأن ا�صكتلندا كانت 
جزءًا ال يتجّزاأ من بريطانيا )اأي الكيان الذي 
جمع �صعوبًا متنوعة وجعل منها دولة اأوىل يف 
االأمة  مفهوم  واأن  ال�صنوات(،  ملئات  الكوكب 
اال�صكتلندية ما هو اإال وهم مل يوجد فعليًا اإال 
االحتاد  قيام  وبعد  الفرن�صية  الثورة  بتاأثري 
عام ١٧٠٧ بعقود، واأن العي�س امل�صرتك واللغة 
�صيئًا  خلقت  قد  امل�صرتكة  والثقافة  امل�صرتكة 
الع�صور  باإقطاعات  مقارنة  متامًا  جديدًا 

الو�صطى املظلمة.
االإنكليزية  الراأ�صمالية  منّظر  �صميث  اآدم 
االأول، ديفيد هيوم وجيم�س ماكنتو�س وا�صعا 
منّظر  ميل  جيم�س  االنكليزي،  التاريخ  رواية 
راوي  �صكوت  وولرت  الربيطانية،  االإمربيالية 
كاراليل  توما�س  االأول،  االإنكليزية  االأ�صاطري 
كل  االأهم؛  االإنكليزية  ال�صخ�صية  فيل�صوف 

من  املنحدرين  من  غريهم  ومئات  هوؤالء، 
تكوين  من  يتجزاأ  ال  جزءًا  كانوا  ا�صكتلندا، 
�صحايا  ولي�صوا  الربيطانية،  ال�صخ�صية 

مل�صروع اإمربيايل.
يف  ال�صوفينية  القوميات  اإىل  االنكفاء 
ــ مع  ا�صكتلندا وغريها عرب الف�صاء االأوروبي 
ـ  التاأكيد على اختالف امل�صاألة االإيرلندية هناـ 
لن يكون حتمًا يف م�صلحة اال�صكتلنديني حتى 
واإن اأ�صبحوا اأوروبيني ب�صكل اأو باآخر، وال �صيما 
حول  ا�صكتلندا  يف  الداخلية  االنق�صامات  اأن 
واالأ�صول،  املحلية،  واللغة  الديني،  املذهب 
اأمرًا  البالد  �صوؤون  اإدارة  جتعل  لن  واملنابت، 
ا�صكتلندا  يف  املحلي  الكرة  دوري  ولعّل  �صهاًل. 
�صاهٌد على ت�صظي الف�صيف�صاء املتناف�صة التي 

تتكون منها القومية اال�صكتلندية الفخورة.
اال�صرتاتيجيا ــ وهي ابنة اجلغرافيا والتاريخ 
ممكن  موقع  اأف�صل  يف  ا�صكتلندا  من  جتعل  ــ 
على االإطالق يف اإطار ما ي�صميها لينني »الدول 
والهند  و�صوي�صرا  ككندا  القومية«،  املتعددة 
ثقافات  ذات  قوميات  حيث  اأفريقيا،  وجنوب 
اأكرب  م�صرتكة  ثقافة  توحدها  متنوعة 
اقت�صاديات  ف�صائل  ذاته  الوقت  يف  ومتنحها 
حينئذ  املتحدة  اململكة  الكبري.  احلجم 
العوملة  مواجهة  يف  به  للتم�صك  مثايل  خيار 
ينبغي  ال  ق�صايا  وهذه  كليهما،  وال�صوفينية، 
لتقررها  ال�صطحية  للدميوقراطية  ترتك  اأن 
عرب اال�صتفتاءات ذات النف�س ال�صعبوي. اأمل 
تتعلموا من رهانات ديفيد كامريون اخلاطئة؟

يحيى دبوق
كتب نائب م�صت�صار االأمن القومي االأمريكي، يف 
اإدارة الرئي�س االأمريكي جورج بو�س، وامل�صوؤول 
االأو�صط،  ال�صرق  يف  االأمريكية  ال�صيا�صات  عن 
يومني  قبل  �صدر  طوياًل  مقااًل  اأبرامز،  اإليوت 
اأبيب،  تل  يف  القومي  االأمن  اأبحاث  معهد  عن 
وك�صف  والوقائع،  املعطيات  من  جملة  �صمنه 
والف�صل  بالعجز  واالإقرار  االأمل  خليبات 
االأمريكيني، اللذين �صّببهما الف�صل االإ�صرائيلي 

يف مواجهة حزب اهلل ع�صكريًا.
وحقائق  اأ�صرار  عن  يك�صف  كمن  اأبرامز،  بدا 
يتعلق  ما  يف  بجديد  ياأت  مل  لكنه  غائبة. 
تبقى  ذلك،  مع  واأهدافها.  احلرب  بخلفيات 
اأنه �صادر عن �صخ�صية  اأهمية ما ورد عنه، يف 
االإدارة  يف  القرار  �صناعة  موقع  يف  كانت 
دراية  على  وكان  احلني،  ذلك  يف  االأمريكية 
واملجريات  احلرب  اأهداف  بحقيقة  واطالع 

امليدانية وال�صيا�صية ونتائجها.
بداأت  التي  احلرب  باأن  وُيقّر  اأبرامز  يك�صف 
اإ�صرائيليني  اأ�صر حزب اهلل جلنود  بعد عملية 
خطة  من  جزءًا  كانت   ،2006 متوز   12 يف 
على  ال�صيطرة  اإطباق  ت�صتهدف  اأمريكية 
اهلل  حزب  �صطب  وحتديدًا،  واملنطقة.  لبنان 
اأو  اأمكن،  اإن  اللبنانية،  الداخلية  املعادلة  من 
لالأمريكيني  يكفل  الذي  احلّد  اإىل  اإ�صعافه 
اإجناح اأهدافهم يف ال�صاحة اللبنانية، وتعزيز 
املحور املوؤيد والتابع لهم، وهو حكومة الرئي�س 
التنفيذ  اأداة  امل�صتقبل.  وتيار  ال�صنيورة  فوؤاد 
اأنه  اإال  االإ�صرائيلي،  اجلي�س  كانت  املرة،  هذه 

ُمني بف�صل ذريع.
اأبرامز مبا�صرًا ووا�صحًا من خالل تاأكيده  بدا 
مرتبطة  كانت  اأي�صًا،  احلرب  اأهداف  اأن 
اإ�صعاف  اإىل  يوؤدي  مبا  االإقليمية،  باملعادالت 
املنطقة.  يف  اإ�صرائيل  مكانة  وتعزيز  اإيران 
فكان  اإىل حتقيق ذلك،  الطريق  اأما بخ�صو�س 
م�صروطًا بنجاح اجلي�س االإ�صرائيلي يف توجيه 
اإىل  و�صواًل  اهلل،  حزب  اإىل  قا�صية  �صربة 
ن�صر قوات دولية، اأو رمبا الناتو، على احلدود 
اإعادة  من  اهلل  حزب  ملنع  اللبنانية،  ال�صورية 
بعبارة  وتطويرها.  الع�صكرية  قدراته  بناء 
اأن  على  تقوم  االأمريكية  اخلطة  كانت  اأخرى، 
القرار  لتنفيذ  االأداة  هي  االإ�صرائيلية  احلرب 
1559 يف لبنان، كما اأ�صار اإىل ذلك باحلرف يف 
للحرب  ال�صيا�صية  االأهداف  لكن  مقالته.  ن�س 
مل تتحقق، وال�صبب اأن اجلي�س االإ�صرائيلي مل 
ينجح يف حتقيق النتائج الع�صكرية التي كانت 
باأن االأجواء  اإىل االإقرار  ماأمولة منه، و�صواًل 
مبا  الدولية،  االأطراف  ودفعت  ت�صكلت  التي 
القبول  اإىل  واإ�صرائيل،  املتحدة  الواليات  فيها 

اإنه  اأبرامز،  قال  كما  حينه،  يف  النار  بوقف 
يف  اهلل  حزب  جنح  وكلما  احلرب  طالت  »كلما 
تعاظمت  االإ�صرائيلية،  الهجمات  اأمام  الوقوف 

�صعبيته واأ�صطورته«.
يف ما ياأتي، اأبرز ما جاء يف مقالة اأبرامز، كما 

وردت على موقع املعهد االإ�صرائيلي:
البداية،  يف  االأمريكية  االإدارة  ت�صّكك  مل   ..
اإيهود(  االإ�صرائيلية،  احلكومة  )رئي�س  بقرار 
حزب  )على  حرب  �صّن  اإىل  باملبادرة  اأوملرت، 
الدول  اأغلب  مع  احلال  هي  وكما  اهلل(. 
االأوروبية ودول عربية، افرت�صنا )يف االإدارة 
�صيوجه  االإ�صرائيلي  اجلي�س  اأن  االأمريكية( 
وهو  اهلل،  حزب  اإىل  وقا�صية  �صريعة  �صربة 
املتحدة  للواليات  عدة  مزايا  �صي�صكل  كان  ما 
وحلفائها يف املنطقة. �صرب حزب اهلل، كان من 
اللبنانية  الداخلية  ال�صاحة  يف  اإ�صعافه  �صاأنه 
اللبنانية  احلكومة  )رئي�س  حكومة  وتعزيز 
ال�صابق( فوؤاد ال�صنيورة، املدعومة من الواليات 
االإ�صرائيلية  باحلرب  املفرت�س  وكان  املتحدة. 
االإيراين  التاأثري  ت�صعف  اأن  اهلل،  حزب  على 

وتعزز قوة اإ�صرائيل ومكانتها اإقليميًا...
كان موقف الواليات املتحدة �صبه متطابق مع 
املوقف االإ�صرائيلي املعلن من احلرب، وحتديدًا 
القائم«  »الو�صع  اإىل  العودة  بعدم  يتعلق  ما 
اجلي�س  ان�صحاب  بعد  ت�صكل  الذي  لبنان  يف 
االإ�صرائيلي من هذا البلد )عام 2000(. وتبني 
وا�صحة  هزمية  تنتظر  كانت  عربية  دواًل  اأن 
عرب،  فدبلوما�صيون  اهلل،  حلزب  وحا�صمة 
يف  االإ�صرائيلي  اجلي�س  اأيدوا  كثرية،  وباأعداد 

حمادثات مغلقة.
عار�صت االإدارة االأمريكية وقفًا الإطالق النار، 
اأرادت �صربة )قا�صمة( حلزب اهلل عرب  الأنها 
�صريع الإطالق  واأي وقف  االإ�صرائيلي.  اجلي�س 
تغيري  اإىل  التو�صل  تعذر  يعني  كان  النار، 
فعلي يف الو�صع. وهو ما دفع وزيرة اخلارجية 
متوز   19 يف  راي�س  كوندوليزا(  )االأمريكية، 
وقف  لدعوة  العلني  الرف�س  اإىل   ،2006
يف  اخلارجية،  وزراء  موؤمتر  ويف  النار.  اإطالق 
روما، جددت  االإيطالية  العا�صمة  26 متوز يف 
وهي  لل�صنيورة.  الدموع«  »خطاب  اأمام  موقفها 
كانت، قبل املوؤمتر، قد اأعربت لوزير اخلارجية 
�صتقطع  اأنها  عن  ديليما،  ما�صيمو  االإيطايل، 
اإطالق  وقف  اإىل  يدعو  بيان  اأي  على  الطريق 

النار.
عليها،  املتحدة  الواليات  عملت  التي  اخلطة 
عن  ال�صادر   1559 بالقرار  قدمًا  الدفع  هي 
�صالحه،  االأمن وجتريد حزب اهلل من  جمل�س 
االعتقاد  كان  لبنان.  جنوب  يف  وخ�صو�صًا 
وجودًا  اأن  املتحدة،  الواليات  لدى  ال�صائد 

�صمايّل  حللف  مبا�صرًا  ووجودًا  بل  قويًا،  دوليًا 
مب�صاركة  حدود  حر�س  قوة  اأو  االأطل�صي، 
ال�صورية  احلدود  على  تنت�صر  اأجنبية،  دول 
ال�صالح  تهريب  متنع  اأن  �صاأنها  من  اللبنانية، 
ما  وهو  اهلل،  حزب  اإىل  واالإيراين  ال�صوري 
اعتقدت )الواليات املتحدة( اأنه احلل االأمثل.
مرور  بعد  يت�صح  بداأ  اجلديد  الواقع  اأن  اإال 
اجلي�س  وعجز  احلرب،  بدء  على  اأ�صبوعني 
اهلل،  بحزب  الهزمية  اإحلاق  عن  االإ�صرائيلي 
التي  املداوالت  اجلميع...  توقع  ما  بخالف 
حتل  دولية  قوة  خ�س  مبا  االأمريكيون  فّعلها 
مكان اليونيفيل، مل تتقدم اإىل االأمام. واأملانيا، 
التي تتميز بالقدرة العملياتية على اإقامة قوة 
مطلوب  هو  ما  كل  لديها  اإذ  حدودية،  �صرطية 
لتحقق ذلك من خالل اإمكانات التدريب والقوة 
بهذا  القيام  بقوة  رف�صت  واملال،  الب�صرية 

الدور.
دون  حالت  التي  الرئي�صية  املع�صلة  اأن  اإال 
حتقيق االأهداف االأمريكية، ومن بينها حتقيق 
ذلك،  ال�صنيورة  رف�س  هو  مو�صع،  دويل  وجود 
الأنه كان خائفًا من حزب اهلل، وهو مل يدرك 
اأن قوة كهذه كانت �صت�صاعده يف احلفاظ على 

�صلطته يف مواجهة حزب اهلل.
الذي  احلل  احلرب،  من  الثالث  االأ�صبوع  لغاية 
اأخذ  قدمًا  دفعه  املتحدة  الواليات  حاولت 
هناك  يكون  لن  اأنه  تبني  عندما  بالتال�صي 
حلفاء  يوَجد  مل  واأنه  وا�صح،  اإ�صرائيلي  ن�صٌر 
اأف�صل  تكون  ت�صوية  اإيجاد  يف  ي�صاعدون 
فاإن  كذلك  القائم،  الو�صع  اإىل  العودة  من 
من  )اخل�صية  به  خا�صة  الأ�صباب  ال�صنيورة، 
يعمل  باأنه  يوحي  بنحو  ت�صرف  اهلل(  حزب 

على حماية حزب اهلل.
جرى البحث يف ن�صر

االأمريكية  املخططات  ف�صل  اأ�صباب  اأحد 
لل�صيا�صة  ف�صاًل  راي�س  اعتربته  ما  هو  للحرب، 
باأوملرت... عندما  الثقة  االإ�صرائيلية وفقدان 
كنا نلتقي به، اعتاد القول: »اأنا بحاجة لع�صرة 
حقيقية  �صربة  اإحلاق  اأجل  من  اأخرى«،  اأيام 
بحزب اهلل. لكن يف اللقاء الذي يلي، اأي بعدها 
»اأنا  اجلملة:  نف�س  ليكرر  يعود  اأيام،  بخم�صة 
ناحية  ومن  اأخرى«.  اأياٍم  لع�صرة  بحاجة 
واحد،  دليل  حتى  دليل،  اأي  يربز  مل  عملية، 
�صربة  توجيه  على  قادر  بالفعل  اأنه  على 
ُمنح  لو  حتى  اهلل،  حزب  اإىل  ومهمة  قا�صية 
هي  حتديدًا،  امل�صاألة،  هذه  الوقت.  من  مزيدًا 
النقطة احلا�صمة التي قو�صت منطق ا�صتمرار 

القتال.
جانب  )اإىل  اإ�صافية  م�صكلة  راي�س  لدى  كان 
فالواليات  منها(.  اال�صتفادة  وكيفية  احلرب 

وتبنت   ،2005 عام  االأرز  ثورة  تبنت  املتحدة 
التي  احلكومة  هي  وحكومته.  ال�صنيورة  فوؤاد 
من  م�صاعدات  وتلقت  امل�صتقبل«  »تيار  قادها 
احلرب  توؤدي  اأن  من  راي�س  خ�صيت  وا�صنطن. 
اإىل  اهلل(،  حزب  بهزمية  االأمل  فقدان  )بعد 
�صقوط حكومة ال�صنيورة، وهذا القلق هو الذي 

دفعها اإىل قبول موقفه ب�صاأن مزارع �صبعا.
راي�س  ردت  باملزارع،  ال�صنيورة  طالب  عندما 
االأمم  اأن  خا�صة  �صخيف،  مطلب  باأنه  ابتداًء، 
عام  ان�صحبت  اإ�صرائيل  باأن  اأقرت  املتحدة 
تعنت  لكن  اللبنانية.  االأرا�صي  من   2000
ك�صب  له  املريح  من  كان  الأنه  ورمبا  ال�صنيورة، 
مزارع  حول  املداوالت  من  متوا�صلة  �صاعاٍت 
بعد  راي�س  دفع  احلرب،  بحث  من  اأكرث  �صبعا، 
اأوملرت  لتعلم  احلرب  هذه  بدء  على  اأ�صبوعني 
اأي  باأن  ليفني،  )ت�صيبي(  خارجيته  ووزيرة 
املواجهة،  اإنهاء  حول  املتحدة  االأمم  عن  قرار 
�صبعا.  اإىل مزارع  االإلزامية  االإ�صارة  �صيت�صمن 

وهو املوقف الذي رف�صاه، وعن حق.
اأن  ندرك  بداأنا  للحرب،  الثالث  االأ�صبوع  يف 
ما كان عليه«،  اإىل  لن يعود  الو�صع  »اأن  مقولة 
كانت  التي  النتيجة  تتحقق.  لن  مقولة  هي 
كبرية  دولية  قوة  ال  اأنه  حينه،  يف  متوقعة 
»متطوعني«  ال  اإذ  لبنان،  يف  تنت�صر  وقوية 
اإن كانت على االأرجح  اإ�صرائيل،  اأن  لذلك. كما 
يكن  مل  لكن  اهلل،  بحزب  �صررًا  اأحلقت  قد 
ع�صكرية  ناحية  من  للحزب  قاتاًل  ال�صرر  هذا 
احلرب  طالت  كلما  وعمليًا،  و�صيا�صية. 
الهجمات  اأمام  الوقوف  يف  اهلل  حزب  وجنح 
واأ�صطورته.  �صعبيته  تعاظمت  االإ�صرائيلية، 
اأفكارًا تتعلق  الو�صع، بلورت راي�س  و�صمن هذا 
االأهداف  تلبي  اأنها  بدت  النار،  اإطالق  بوقف 
على  وقائمة  واالإ�صرائيلية،  االأمريكية 
1559، وهي تن�س  املبادئ املوجودة يف القرار 
وجتريد  الوطنية  اللبنانية  ال�صيادة  على 

اللبناين  اجلي�س  ون�صر  �صالحها  من  امليلي�صيات 
�صتحظى  كانت  املبادئ  هذه  لبنان.  جنوب  يف 
اأنها  كثريون  اعتقد  واإن  حتى  �صامل،  بتوافق 

جمرد اإعالن ال اأكرث.
اأوملرت  على  راي�س  جالت  متوز،  نهاية  يف 
باالإجناز  قدمًا  للدفع  ونيويورك،  وال�صنيورة 
اأن يتبنى  اأمام جمل�س االأمن، حيث من املتوقع 
قرارًا بهذا ال�صاأن ويدفع باجتاه اإنهاء القتال. 
حادثة قانا، يف حينه، ليل 29 ــ 30 متوز، اأدت 
اإىل مقتل الع�صرات من املدنيني، والتقارير التي 
يتغري  م�صمونها  كان  اإ�صرائيل  من  ترد  كانت 
كل �صاعة تقريبًا، االأمر الذي عّمق عدم ثقة 

راي�س باأوملرت واجلي�س االإ�صرائيلي.
توقيت  يف  جاءت  قانا(  )جمزرة  احلادثة 
ح�صا�س، هو توجه راي�س اإىل بريوت للح�صول 
على املوافقة على املبادئ التي قبل بها اأوملرت، 
الإنهاء  االأمن  جمل�س  اإىل  العودة  ثم  ومن 
احلرب. بالن�صبة اإىل اإدارة بو�س، التي مترغت 
وعانت  العراق  يف  الفا�صلة  احلرب  م�صتنقع  يف 
من ن�صب �صعبية منخف�صة، اإجناز كهذا كان من 

املفرت�س اأن يكون ذا تاأثرٍي كبري.
لن  اأنها  راي�س،  ال�صنيورة  اأعلم  ذلك،  موازاة  يف 
بخطاب  وخرج  بريوت،  اإىل  املجيء  ت�صتطيع 
ت�صمية  االإ�صرائيليني  القادة  على  فيه  اأطلق 
»جمرمي حرب«. فريق راي�س عاد من اإ�صرائيل 
بعد لقاء �صعب مع اأوملرت. بالن�صبة اإىل راي�س، 
احلرب  تتوقف  اأن  يجب  وا�صحًا:  الهدف  كان 
�صريعًا. لكن هذا الهدف مل يكن وا�صحًا الأوملرت 
هذه  اإ�صافية.  اأيام  بع�صرة  اأي�صًا  طالب  الذي 
الأن  ممكن،  غري  االأمر  باأن  راي�س  ردت  املرة 
االأمن  جمل�س  اإىل  �صتتوجه  املتحدة  الواليات 
يف خالل يومني اأو ثالثة. لكن يف نهاية املطاف 
ح�صل اأوملرت على االأيام الع�صرة، فقرار جمل�س 

االأمن �صدر يف 13 اآب.

االإ���ش��ت��ق��ال؟ م��ن  ت��ق��رب  ا�شكتلندا  امل��ت��ح��دة:  امل��م��ل��ك��ة  ت��ف��ترّ��ت  اال���ش��ت��ف��ت��اءات  لعنة 

وف�شَلت اهلل...  حزب  هزمية  من  وا�شنطن  اأرادته  ما  هذا   :2006 متوز  حرب  عن  اأبرامز  اإليوت 



احمد مراد   لغربه نيوز :
راقبته عن قرب لعدة �صاعات وهو يعيد تعريف احل�صارة 

يف اأمريكا والعامل .
الب�صاطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  ا�صلوبه  ايل  ا�صتمتعت 

واحلكمة واحلما�س والهدوء والتلقائية والدهاء .
وراقبته وهو يحمل االطفال وي�صلم علي الرجال ويحيي 

الن�صاء بهزات الراأ�س !!
يف  تقدير  اق�صي  علي  اأو   – الثالثيثينات  نهاية  يف  �صاب 
بداية االربعينات – يرتدي بدلة كحلية ويتحدث مبنتهي 
اأثنا  ما يزيد عن  اأمام  الطلق  الهواء  والب�صاطة يف  الرقي 
عرب  املتابعني  غري  االقل  علي  م�صلم  اإمريكي  االف  ع�صرة 

ال�صماوات املفتوحة .
اخذ االمر مني هذا املرة وقتا اكرث من االول الجد ان علي 
اإمريكي بارز وعمدة  ا�صتيعاب ان هذا املده�س هو م�صئول 

لنيويورك.
انه  االأمريكية  االأعالم  و�صائل  لكل  اعالنه  و  االأمر  �صبق 
�صيحتفل هذا العام مع امل�صلمني يف �صابقة حتدث الأول مرة 
منذ دخل االأ�صالم امريكا يف نهايات القرن ال�صابع ع�صر.) 
واأعني باول مرة هي اأول مرة يح�صر �صالة العيد م�صئول 
بارز كعمدة نيويورك اال انها املرة الثانية لبيل دي بال�صيو

فقد �صبق ان ح�صر �صالة العيد وهو كون�صل مان (
ويف لفتة كرمية منها ح�صرت ال�صيدة االأويل يف نيويورك 
العيد مرتدية احلجاب  Chirlane ايل �صالة  ال�صاعرة 
يف م�صهد اأقر اأعجاب امل�صلمني وامل�صلمات يف امل�صلي .وقامت 
بالتقاط ال�صور التذكارية مع امل�صلمات .ون�صرتها بح�صابها 

اخلا�س علي التوتري .
يت�صم  القلب  من  حديثا  نيويورك  عمدة  حديث  كان 
اأيام  بالو�صوح وال�صجاعة ) الحظ ان احلديث جاء بعد 

قليلة من احلادث االإرهابي يف اأروالندو (.
وزوجته  املنت�صر  ناجي  ال�صيد  من  دعوة  كانت  البداية 
امل�صلمني  مع  العيد  �صالة  حل�صور  املنت�صر  ديبي  الدكتورة 
لياأتي  واأناقة  اأريحية  بكل  الرجل  لبها  التي  االمريكان 
ويتحدث مع االالف من امل�صلمني علي مراأي وم�صمع من كل 
و�صائل االأعالم العاملية واملحلية  . للحظات تخيلت ما هو 
�صكل االجراءات املعقدة التي  متر بها ملقابلة اي وزير يف  

اي الدول العربية .
ت�صورت ان عليا اجتياز العديد من البوابات والع�صرات من 

احلرا�س ال�صخ�صيني القابل او ا�صاهد عن بعد الوزير .
ومل  حرا�س  اقابل  مل  هذه  من  �صي  يكن  مل  احلظ  حل�صن 
معه  �صيلفي  والتقط  العمدة  بجوار  اأقف  ان  احد  مينعني 
ويلتقط  بب�صاطة  يتحدث  العمدة  كان  بل   !!!! ال�صاله 

ال�صور مع اجلميع .
�صغل  والذي  بال�صيو  دي  بيل  العمدة  ان  واملعروف 
واحلزب  االأمريكية  احلكومة  يف  بارزة  منا�صب  عدة 
علي  عمل  و  العام  املحامي  من�صب  �صغل  قد  الدميقراطي 
اإدارة �صرطة نيويورك والعديد من  حت�صني العالقات بني 
�صكان نيويورك، وخ�صو�صا االأمريكيني من اأ�صل اأفريقي . 
مرة  والأول  عهده  يف  ومت  وامل�صلمني  العرب  بق�صايا  واأهتم 
كاإجازة  التعليم  اإدارة  اأجندة  علي  امل�صلمني  اأعياد  اإدراج 
ر�صمية يف املدرا�س احلكومية االمريكية وملدة ثالثنب عام 

قادمة .
»اإما  االآن:  امل�صلمون يواجهون م�صكلة حتى  وكان االأهايل 
يوم  من  حرمانهم  يعني  وهذا  املنزل،  يف  اأوالدهم  اإبقاء 
اأال يحتفلوا  يعني  املدر�صة، وهذا  اإر�صالهم اىل  اأو  درا�صي، 

بالعيد«.
»تعهدنا  املا�صي:  مار�س  يف  اأعلن  بالزيو  دي  العمدة  وكان 
للعائالت بتغيري روزنامة االأعياد املدر�صية، لنعك�س بذلك 
العائالت  اآالف  مئات  تعد  ومل  وتنوعها.  مدينتنا  قوة 
اأو  االأعياد  اأيام  احرتام  بني  لالختيار  م�صطرة  امل�صلمة 

اإر�صال اأبنائهم اإىل املدر�صة«.
وي�صكل االأطفال امل�صلمون اأقل بقليل من %12 من تالمذة 
ال�صلطات.  تقول  كما  نيويورك،  يف  الر�صمية  املدار�س 
الواليات  يف  م�صلم  ماليني  و10  �صبعة  بني  ما  ويعي�س 

املتحدة،.
امل�صلمة  للجاليات  العمدة والذي نقل حتية تقدير و�صكر 
يف  اجلاليات  هذه  اأهمية  عن  اأي�صا  حتدث  نيويورك  يف 

خدمة املجتمع املدين االأمريكي .
من  يقرتب  بنيويورك  امل�صلمني  عدد  ان  بالذكر  واجلدير 
ميلون ومائتي الف �صخ�س ح�صب بع�س املواقع بالواليات 

املتحدة االمريكية.
ايل  واأ�صار  والتميز  الفر�س  عن  العمدة  اي�صا  وحتدث 
م�صت�صار  من�صب  ا�صتحداث  مت  والذي  �صعيد  �صارة  ال�صيدة 
تن�صيبه  منذ  لت�صغله  االأ�صالمية  لل�صئون  نيويورك  عمدة 
متعددة  بانها  تفخر  التي  املدينة  لنيويورك  كعمدة 

العرقيات .
اأهم اإجنازات عمدة نيويورك لبيل دي بال�صيو  للم�صلمني 

منذ توليه املن�صب.
اأجازات ر�صمية يف  اإجازات االأعياد اال�صالمية  اأعتبار   -1

املدرا�س
�صابقا  تعرف  كانت  التي  املنطقة«  تقييم  وحدة  الغاء   -2
بـ«الوحدة الدميوغرافية«والتي كانت مكلفة منذ �صنوات 
للتج�ص�س  �صريني  عمالء  تر�صل  وكانت  امل�صلمني  مبراقبة 
داخل  اخرى  مبهام  عنا�صرها  تكليف  واعيد  عليهم. 

ا�صتخبارات ال�صرطة.

3- ت�صهيل اإجراءات التوظيف للعديد من العرب وامل�صلمني 
باملدار�س وامل�صت�صفيات االمريكية  .

امل�صلمني  من  للعديد  التوظيف  اإجراءات  ت�صهيل   -4
امل�صلمني  ال�صباط  عدد  ي�صل  حيث  نيويورك  ب�صرطة 
مقارنة   ( ظابط   900 من  اكرث  االن  نيويورك  ب�صرطة 
ا�صتحداث  مت   .  2001/11/9 يف  فقط  ظابطا  ب50 

بال�صيو دي  فرتة  يف  �صرطية  وظيفة   3000
املقاوالت  اأعمال  من  العديد  الأ�صناد  الت�صهيالت  منح   -5
من بلدية نيويورك ملقاولني م�صلمني وغريهم من االأقليات 

املختلفة .
امل�صلمني  تاريخ  يف  مرة  الأول  العيد  �صالة  ح�صور   -6

بامريكا.
هذا وقد اثارت هذه الزيارة التي قام بها عمدة نيويورك  

جوا من االرتياح بني ابناء اجلاليات امل�صلمة  .
جدا  �صعيدة  انها  عبدالهادي  ن�صرين  ال�صيدة  قالت  حيث 
يحاول  الذي  العمدة  ب�صخ�صية  و�صعيدة  اللقاء  بهذا 
االجتاهات  ذوو  من  حتي  االمريكان  جميع  يحتوي  ان 

املختلفة . .
ادارة  جمل�س  ع�صو  الرمياوي  زين  ال�صيد  او�صح  بينما 
زيارة  تثمن  كلها  اجلالية  ان  االأ�صالمية  النور  مدر�صة 
احلجاب  مرتدية  جاءت  التي  حرمه  وال�صيدة  العمدة 
بينما وجه ال�صيخ حممد الرب اأمام وحطيب م�صجد م�صعب 
 ، نيويورك  لعمدة  ال�صكر  العيد  �صالة  وخطيب  عمري  بن 
العمدة كانت مهمة  زيارة  ان  االأ�صتاذ حممد مو�صي   وقال 
قلوبهم  بني  والتاليف  امل�صلمة  اجلاليات  لتجميع  جدا 

.وامل�صاعدة علي زيادة دجمهم يف املجتمع املدين االأمريكي 
بينما ا�صاف ال�صيد حممد القزاز ان زيارة �صيادة العمدة 
يف  االأمريكيني  باملواطنني  واأهتمامه  حر�صه  ظل  يف  تاتي 

كل مكان . 
هذه وقد قام عدد كبري من ال�صحف االمريكية والعربية 
مبا�صر  اجلزيرة  لقناتي  باال�صافة  العيد   �صالة  بتغطية 

وقناة فار�س منهاتن .
ويف النهاية ال ي�صعنا اال ان ن�صكر العمدة بيل دي بال�صيو  

الذي زرع االمل يف النفو�س
وجعلنا ندرك ان العمدة قد يكون هو ال�صخ�س االأهم يف 

دمج كل االأعراق يف مدينة قوية حديثة ت�صمي نيويورك 
ن�س كلمة عمدة نيويورك للم�شلمن يف عيدهم

واأنا   ،Chirlane و، زوجتي،  اأكون معكم.  اأن  ل�صرف  اإنه   
اأكون معكم يف هذه املنا�صبة اخلا�صة، التي  اأن  اإىل  اأتطلع 
يحتفل بها  يف نهاية هذا ال�صهر الكرمي. لقد حان الوقت 
بهذا  لالحتفال  اإليكم  نن�صم  نحن  لذلك،  والفرح.  للتاأمل 

اليوم، عيد الفطر،
لقد حان الوقت للفرح، كما قلت. نحن اأي�صا ن�صعر باحلزن 
يف هذه االأ�صابيع االأخرية من االأفعال الطائ�صة من العنف 
املنورة. وهنا، يف  العامل، حتى يف املدينة  اأنحاء  يف جميع 
�صالم  يف  ومتحدين  اأقوياء  نقف  ونحن  نيويورك،  مدينة 
علي  – اأن  للعامل  منارة  باعتبارها  نقف  جنب.  اإىل  جنبا 
جميع النا�س، وكل الديانات اأن تعي�س معا يف وئام، واليوم 

هو مثال عظيم على ذلك.
من  الرغم  على  للجميع.  واالحرتام  بالت�صامح  نوؤمن  نحن 
اأننا اأنف�صنا �صهدنا االإرهاب، ونحن نعود بروح من الوحدة، 
اأننا  تعرفوا  اأن  منكم  اأريد  واأنا  قوية.  يجعلنا  هذا  واأن 
نعتقد يف هذه املدينة اأن التنوع هو قوتنا - جميع االأديان، 
وجميع ال�صعوب جتعلنا اأقوى - ونحن نعتقد اأن هذا جزء 
من �صحر مدينة نيويورك. نحن ال نقبل اأي كراهية جتاه 

اأي جمتمع،، ونحن �صوف نقف �صد التحيز.
لذلك، واأنا اأريد منك اأن تعرف، ونحن نقف معكم جميعا، 
مع كل اإخواننا واأخواتنا امل�صلمني، يف وحدة وطنية. لقد 
انتهى  لقد  واحدة.  املدينة  هذه  جلعل  خطوات  اتخذنا 
اأن  جدا  حمظوظون  ونحن   . امل�صلمني.،  املراقبة  برنامج 
ي�صاعد  الذي  �صعيد،  �صارة  لدينا،  امل�صت�صارين  كبري  يكون 

القيادة يف البلدية.
بقد قمنا بجعل عيد الفطر وعيد اال�صحي اجازة ر�صمية  

كما العطل املدر�صية الر�صمية ملدار�صنا العامة.
الكثري  عملوا  الذين  بامل�صلمني  يوم  كل  نحتفل  ونحن 
ذلك  يف  مبا  اأف�صل،  املدينة  هذه  وجعل  جميعا  مل�صاعدتنا 
900ع�صو من  اأع�صاء جمعية ال�صرطة امل�صلمني من �صرطة 

نيويورك و الذين يحموننا جميعا. نقول �صكرا لهم.
ويف اخلتام، اأمتنى لكم جميعا وكل عائالتكم يوما بهيجا.

 عيد مبارك! ) قالها بالعربية (
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ال���ع���م���دة ال����ن����وراين ال�����ذي خ��ط��ف االأ������ش�����واء يف ����ش���اة ال��ع��ي��د للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

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

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

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

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�شاعد يف ت�شليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خال 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�شر البنوك

ادفع 30 �شنة يف 10
 �شنوات

لدينا 
زبائن �شاعدناهم

ميكنك االإت�شال والتاأكد من خدماتنا
خربة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خربة 27 �شنة يف بيع و�شراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�شن اأو ال�شورى �شيل وتوف� املورج�س 

خال 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate
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�شيدلية الأفينيو اخلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية لخواننا 

العرب

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

�شيدلية الأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف الأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

حتويل الأموال داخل وخارج الوليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�شات خا�شة للم�شينني
جميع حاجيات الأطفال 
طبع وحتمي�ض الأفام 

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�شمي

DDS

DDS

و�شتكون الزيارة الأوىل جمانا ... واأها و�شها

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

احلائز على�شهادة البورد الأمريكي
 يف اخت�شا�ض تقومي الأ�شنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�شا�ض طب الأ�شنان - لاطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

احمد مراد   لغربه نيوز :
ت�صتطيع ب�صغطة زر ب�صيطة علي حمرك 
البحث ال�صهري جوجل البحث عن ن�صاط 
بال�صيو  دي  بيل  االأ�صهر  نيويورك  عمدة 
واأ�صالمية  عربية  بعيون  تراه  كي  لكن   ،

عليك اأن تقرتب ممن عرفه عن قرب .
�صوري  جمل�س  ع�صو  املنت�صر  ناجي 
الدقيقة  بالتفا�صيل  حدثني  امل�صلمني 
عن رحلة عمدة نيويورك يف ك�صب عقول 
وقلوب امل�صلمني من اأكرث من ع�صرين عام 
. االأمر الذي ادي يف النهاية ايل تكوين 
بال�صيو  دي  اأجل  من  م�صلمني  رابطة 

 MuslimsForDeBlasio2017 #
يف  امل�صلمني  ن�صال  تق�صيم  ميكن  حيث 
وزيادة  حقوقهم  اأجل  من  نيويورك 
ايل  االأمريكي  املجتمع  يف  ادماجهم 
ما  ومرحلة  بال�صيو  دي  قبل  ما  مرحلة 

بعد دي بال�صيو .
امل�صلمني ذرعا من مماطلة  فبعد ان �صاق 
عمدة نيويورك ال�صابق بلومربج يف اأدراج 
اعيادهم علي اأجندة العطالت الر�صمية 
اأ�صواتهم  باعطاء  قاموا  بنيويورك 

للعمدة احلايل الذي وعد فاويف .
�صبيل  علي  �صريع  ا�صتعرا�س  يلي  وفيما 

املثال ولي�س احل�صر لبع�س خدمات عمدة 
نيويورك للم�صلمني بالوالية 

اال�صالمية  االأعياد  اإجازات  اأعتبار   -1
اأجازات ر�صمية يف املدرا�س

املنطقة«  تقييم  وحدة  الغاء   -2
بـ«الوحدة  �صابقا  تعرف  كانت  التي 
منذ  مكلفة  كانت  الدميوغرافية«والتي 
تر�صل  وكانت  امل�صلمني  مبراقبة  �صنوات 
واعيد  عليهم.  للتج�ص�س  �صريني  عمالء 
داخل  اخرى  مبهام  عنا�صرها  تكليف 

ا�صتخبارات ال�صرطة.
3- ت�صهيل اإجراءات التوظيف للعديد من 
وامل�صت�صفيات  باملدار�س  وامل�صلمني  العرب 

االمريكية  .
للعديد  التوظيف  اإجراءات  ت�صهيل   -4
من امل�صلمني ب�صرطة نيويورك حيث ي�صل 
عدد ال�صباط امل�صلمني ب�صرطة نيويورك 
مقارنة   ( ظابط   900 من  اكرث  االن 
 .  2001/11/9 يف  فقط  ظابطا  ب50 
3000 وظيفة �صرطية يف  مت ا�صتحداث 

فرتة دي بال�صيو
من  العديد  الأ�صناد  الت�صهيالت  منح   -5
نيويورك  بلدية  من  املقاوالت  اأعمال 
االأقليات  من  وغريهم  م�صلمني  ملقاولني 

املختلفة .
6- ح�صور �صالة العيد الأول مرة يف تاريخ 

امل�صلمني بامريكا
عنوان  حتت  و  واأكرث  هذا  اأجل  من 
ديبالزيو  يدعمون  »امل�صلمون 
ثانية«  لدورة  نيويورك  عمدة 
   MuslimsForDeBlasio2017#
وحرمه  املنت�صر  ناجي  ال�صيد  نظم 
جمع  حفل  املنت�صر  ديبي  الدكتورة 
من  لتمكينه  املدينة  لعمدة  تربعات 
مرة  املدينة«  »عمدة  انتخابات  خو�س 
ثانية العام القادم وذلك لوقوفه بجانب 
ع�صو  وبح�صور  العادلة  امل�صلمني  ق�صايا 
ايڤيت  نيويورك  والية  من  الكوجنر�س 
اأن  وُيذكر   .Yevette Clark كالرك 
ديبالزيو  بيل  املايور/  نيويورك  عمدة 
كان اأول �صاحب قرار جلعل عطلة العيد 
احلكومية  واجلهات  باملدار�س  ر�صمية 
مل�صلي  ح�صر  اأنه  كما  نيويورك  مبدينة 
علي  بربوكلني  �صيزرباي  بحديقة  العيد 
معه  حرمه  وجاءت  املحيط  �صاطيء 
احرتامًا  احلجاب  مرتدية  ال�صالة  اإيل 
املنت�صر،  ناجي  االأ�صتاذ/  للم�صلمني. 

وحرمه ال�صيده/ ديبي املنت�صر،   
اجلليات  قيادات  من  كبري  عدد  دعوا  قد 
امل�صلمة ورجال االأعمال زالقادة الدينني 
نذكر منهم علي �صبيل املثال ولي�س احل�صر 
د/ حمود ال�صلوي من اليمن ، ود/ حممود 

ماهر  واملهند�س/  م�صر،  من  ال�صرقاوي 
علي،  رچا  واأ/  فل�صطني،  من  القادر  عبد 
الرحمن،  حمبوب  واأ/   ، خان  اأمري  واأ/ 
ود/ اأمني الر�صول ، واأ/ حممد كرمي زادا، 
وثمانون  مائة  يقارب  ما  عددهم  و�صل 
اجلامعات  واأ�صاتذة  االأعمال  رجال  من 
املهن  واأ�صحاب  واملهند�صني  واالأطباء 
عربية  اأ�صول  ومن  املجاالت  خمتلف  يف 
وجزائرية  ومينية  وفل�صطينية  م�صرية 
وغريها وكذلك م�صلمني من اأ�صول تركية 
وبنجالدي�س  باك�صتان  ومن  واألبانية 
اإِفريقية. كما �صارك  وم�صلمني من اأ�صول 
وفد من ال�صباط امل�صلمني العاملني جلهاز 
اأثني علي دور  العمدة  �صرطة نيويورك. 
عددهم  واأن  املجاالت  كل  يف  امل�صلمني 
اأمريكا  حتب  نابغة  قيادات  وبهم  يزداد 
اأزمة  اإيل  وتطرق  الوطن،  ل�صالح  وتعمل 
اأن  العن�صرية وما حدث يف داال�س وقال 
هذا اإنذار للمجتمع االأمريكي وامل�صوؤولني 
ويف  عدل  يف  تنعم  اأن  تريد  ال�صعوب  اأن 
علي  جهاز  اأو  اأحد  يتعدي  واأال  حرية 
كفلها  كما  االأقليات  اأو  النا�س  حقوق 

الد�صتور االأمريكي. 
وعندما  احلفل  خالل  لطيفة  لقطة  ويف 
ال�صرقاوي  حممود  رهف  الطفلة  طلبت 
اخذ �صورة تذكارية بجوار العمدة طلب 
يف  عمدة  اأطول  يعترب  والذي  العمدة 
من   ) م   1.96  ( نيويورك  مدينة  تاريخ 

م�صتوي  بنف�س  ليكونوا  االنحناء  اجلميع 
الطفلة .

امل�صتوي  علي  حتي  انه  والطريف 
االن�صاين فانك ت�صعر ان عمدة نيويورك 
املختلفة  الثقافات  علي  االنفتاح  �صديد 
خا�صة الثقافات العربية ، �صعيد عبا�صي 
ان  يل  حكي  اللقاء  ح�صروا  الذين  احد 
�صنني  ع�صر  ايل  ترجع  بالعمدة  عالقته 
املطاعم  اأحد  يف  يعمل  كان  عندما  م�صت 
العربية التي تقدم �صندويت�صات الفالفل 
الذي  نيويورك  عمدة  وكان  وال�صاروما 
كان وقتها كون�صل مان عن مقاطعة بارك 
�صلوب ياتي بنف�صه ل�صراء ال�صندويت�صات 
�صيقوم باعطاء  من املطعم .وانه بالطبع 

�صوته لدي بال�صيو الن�صايته ال�صديدة .
قام العديد من قيادات اجلاليات امل�صلمة 
بالتربع للعمدة االن�صان واجلدير بالذكر 
ان قانون والية نيويورك يقوم مبنح �صتة 
يتربع  دوالر  كل  مقابل  للمر�صح  دوالرات 

به االفراد بحد اق�صي 175 دوالر .
يذكر ان عمدة نيويورك الدميقراطي هو 
نيويورك  لوالية  دميقراطي  عمدة  اأول 
�صد  ب�صدة  يقف  وانه   1990 عام  منذ 
�صد  العن�صرانية  ترامب  ت�صريحات 
امل�صلمني .وانه اأول واأ�صجع من ي�صد عنهم 

الهجمات العن�صرية .
الر�صمي  املوقع  علي  للدخول 
http:// بال�صيو  دي  لرت�صيح 
m y .b i l l d e b l a s i o .c o m /

page/s/home
امل�صلمون  االمريكيون  ي�صتطيع  فهل 
عمدة  كر�صي  ايل  بال�صيو  باي�صال 

نيوريورك كما فعلوا يف 2013
فلنتظر ....  ولرني .....

ن��ي��وي��ورك ي��دع��م��ون ع��م��دة  امل�����ش��ل��م��ون   : ب��ا���ش��ي��و  اأج����ل دي  م��ن   م�����ش��ل��م��ون 
ال���رج���ل ال�����ذي خ����دم االأ�����ش����ام يف اأم���ري���ك���ا اأك�����ر م���ن حم��م��د ع���ل���ي!!!
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

 وكاالت
»حممد فتح اهلل« اأو »فتح اهلل جوالن« اأو »فتح اهلل غوالن« 
لق�صاء  تابعة  �صغرية  قرية  يف   1941 اأبريل   27 يف  ولد 
قرية  وهي  اأر�صروم،  مبحافظة  قلعة  املرتبطة  ح�صن 

كوروجك ون�صاأ يف عائلة متدينة.
بالعلم واالأدب،  لـه  ا  م�صهوًدا  اأفندي �صخ�صً رامز  والده  كان 
بتدينها،  معروفة  �صيدة  خامن«  »رفيعة  والدته  وكانت 
 وقامت بتعليم القراآن البنها حممد وملا يتجاوز بعد الرابعة 

من عمره.
كان بيت والده م�صيًفا جلميع العلماء واملت�صوفني املعروفني 
جُمال�صة  الكبار  اهلل  فتح  تعود  لذا  املنطقة؛  تلك  يف 
اللغة  بتعليمه  والده  وقام  اأحاديثهم،  اإىل  واال�صتماع 

العربية والفار�صية.
اإىل  يرتدد  وكان  طفولته،  يف  الدينية  املدر�صة  يف  در�س 
العلوم  اإىل  جانب  روحية  تربية  وتلقى  ا،  اأي�صً »التكية« 
من  معروفني  علماء  من  ا  اأي�صً يتلقاها  بداأ  التي  الدينية 
حيث  عهده،  من  فقهاء  كان  الذي  بكتا�س  عثمان  اأبرزهم 
در�س عليه النحو والبالغة والفقه واأ�صول الفقه والعقائد. 

ومل يهمل درا�صة العلوم الو�صعية  والفل�صفة اأي�صًا.
بها  وتاأثر  »النور«  حركة  ر�صائل  اإىل  درا�صته  اأثناء  تعرف 
كثريًا، فقد كانت حركة �صاملة بداأها وقادها بديع الزمان 

�صعيد النور�صي موؤلف ر�صائل النور. 
ثقافته  وتنوعت  مطالعاته  ازدادت  العمر  يف  وبتقدمه 
وتو�صعت فاطلع على الثقافة الغربية واأفكارها وفل�صفاتها 
العلوم  قراءة  وتابع  اأي�صًا  ال�صرقية  الفل�صفة   وعلى 
الو�صعية كالفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم االأحياء.

يف  وهو  اأدرنة،  مدينة  يف  �صرفلي  اأُوْج  جامع  يف  اإمامًا  عنّي 
الع�صرين من عمره، حيث  ق�صى فيها مدة �صنتني ون�صف �صنة 
اجلامع  يف  املبيت  وقرر  النف�س،  وريا�صة  الزهد  من  جو  يف 

وعدم اخلروج اإىل  ال�صارع اإال ل�صرورة. 
بدايته الدعوية

يف  بازاري«  »ك�صتانه  جامع  يف  اأزمري  يف  الدعوي  عمله  بداأ 
عمل  واعظًا  ثم  للجامع،  التابعة  القراآن  حتفيظ  مدر�صة 
اخلا�صة  واللقاءات  واملجال�س  الندوات  بعمل  متجواًل، 
التي يجيب فيها على االأ�صئلة التي جتول يف اأذهان النا�س 

 وال�صباب خا�صة.
تد�صني اأول حركة اإ�صالمية

بني  حوار  الإجراء  »بندر«  اأ�صماه  منرب  عمل  يف  كولن  فكر   
اأجل  من  الفكرية  انتماءاتهم  باختالف  املفكرين  كافة 
االختالف  حالة  من  واخلروج  واالأفكار  الروؤى  تقريب 
بعد  خا�صة  الرتكي؛  ال�صعب  اإليها  و�صل  التي  والت�صرذم 
اأدى  مما  الرفاه،  حزب  بتاأ�صي�س  اأربكان  الدين  جنم  قيام 

االختالف يف الراأي ما بني موؤيد ومعار�س.
وبداأ  اجلماعة  اأفراد  بع�س  يد  على  املنرب  تاأ�صي�س  ومت   
بالدين  املرتبطة  االإ�صكاليات  كل  يطرحون  مدعووه 
ال�صجال والنقا�س  وال�صيا�صة والدولة بكل حرية واحتدم 
وليربايل،  دميقراطي  اأ�صا�س  على  موحدة  روؤى  لت�صكيل 
واأ�صبح القادة االإ�صالميون اجلدد يوؤكدون على اأنهم خلعوا 

لبا�س اأربكان يف اجتاه خلق خطاب �صيا�صي جديد.
1990، ووجدت  وكانت بداية تاأ�صي�س حركة »كولن« عام 

هذه احلركة �صداها يف تركيا ثم  خارجها.
و�صلت هذه احلركة اإىل ذروتها يف االجتماع الذي مت عقده 
يف الفاتيكان بني فتح اهلل وبني  البابا اإثر دعوة البابا لـه، 
االت�صاالت،  و�صائل  تقدم  بعد  اأ�صبح  العامل  باأن  اآمن  لقد 

قرية عاملية.
اأُطلق عليها ا�صم »حركة كولن«، وهي حركة متتلك مدار�س 
وجمالتها  �صحفها  ولها  وخارجها،  تركيا  داخل  عدة 
جتارية  واأعمال  خا�صة  و�صركات  اخلا�صة،  وتلفزيوناتها 
وموؤ�ص�صات خريية، وامتد ن�صاطها اإىل اإقامة مراكز ثقافية 
موؤمترات  واإقامة  العامل،  بها يف عدد كبري من دول  خا�صة 
بالتعاون  واأمريكا،  �صنوية يف بريطانيا واالحتاد االأوروبي 

مع كربيات اجلامعات العاملية.
اإذ  الغرب،  من  كبريا  ترحيبا  تلقى  باأنها  احلركة  متيزت 
ب�صبب  به  يحتذى  اأن  ينبغي  الذي  »النموذج«  هي  تعترب 

»انفتاحها« على العامل، وخطابها الفكري.
احلركات  انتعا�س  اإطار  يف  كولن  اهلل  فتح  حركة  ازدهرت 
والطرق الدينية يف تركيا يف الثمانينيات من القرن املا�صي 
متاأثرة بـ«طريقة النور«، التي اأ�ص�صها ال�صويف الكردي �صعيد 

النور�صي »-1873 1960«.
كولن واأربكان

نقطتني  يف  و«اأربكان«  »كولن«  من  كل  نظرة  اختلفت 
اأ�صا�صيتني:

االأوىل:
للعامل  العدو  هي  اأمريكا  اأن  اأربكان  الدين  جنم  يرى 

االإ�صالمي ب�صبب حتكم »ال�صهيونية العاملية« يف �صنع القرار 
فيها، اأما »كولن« فريى اأن اأمريكا والغرب عموما قوى عاملية 

يجب التعاون معها.
الثانية:

وهي  االإ�صالمي،  العامل  بني  الوحدة  �صرورة  اأربكان  يرى 
الثماين  جمموعة  تاأ�صي�صه  يف  عمليا  بلورها  التي  االأفكار 
العربي  العامل  اإىل  ينظر  ال  فاإنه  كولن  اأما  االإ�صالمية، 
واإيران بو�صفهما املجال احليوي لرتكيا، بل يعترب القوقاز 
احليوي  املجال  هم  والبلقان  الو�صطى  اآ�صيا  وجمهوريات 
اأقليات تركية مهمة، وهو يرى  لرتكيا، فهذه البلدان ت�صم 
اأنه اإذا كان لرتكيا يوما ما اأن تعود ملكانتها بو�صفها واحدة 
من اأهم دول العامل، كما كانت خالل الدولة العثمانية، فال 

بد من نفوذ قوي لها و�صط االأتراك يف كل مكان يف العامل.
ي�صتخدم  ال  اإنه  حيث  والذكاء  بالرباجماتية  كولن  ات�صم 
اإىل  يدعو  ال  كما  املنطقة،  يف  الرتكية«  »القيادة  تعبري 
متار�س  وال  اآ�صيا،  و�صط  يف  الرتكية  االأقليات  ا�صتقالل 
اأن تتعر�س  التي ميكن  البالد  اأن�صطة تعليمية يف  جماعته 
فيها االأقلية الرتكية مل�صاكل من قبل النظم احلاكمة مثل 
ال�صني ورو�صيا واليونان، كما اأنه ال يف�صل تطبيق ال�صريعة 
العظمى  الغالبية  »اإن  ال�صدد:  هذا  يف  ويقول  تركيا،  يف 
فيما  للنا�س،  اخلا�صة  باحلياة  تتعلق  ال�صريعة  قواعد  من 
االأقلية منها تتعلق باإدارة الدولة و�صوؤونها«، واإنه »ال داعي 

لتطبيق اأحكام ال�صريعة يف ال�صاأن العام«.
مدى قوة حركة كولن

تعّد حركة كولن على امل�صتوى الدويل حركة جمتمع مدين 
وحتظى  مواقف،  واتخاذ  مناق�صات  يف  ال�صروع  على  قادرة 
االأمريكية  املتَّحدة  الواليات  يف  خا�صة  احلركة  هذه 
ب�صمعة ح�صنة اإىل حد ما، وذلك الأنَّها تعترب هناك مبثابة 
العلماين  التعليم  اإىل  يدعو  االإ�صالم  داخل  اإ�صالحي  تيار 
االأديان.  بني  احلوار  اإىل  وكذلك  الكنائ�س  مع  والتعاون 
يف  بينما  �صيا�صية،  �صلطة  اأية  اخلارج  يف  متلك  ال  ولكنها 
تركيا خلقت نخبة تربوية وتعليمية من املحافظني اجلدد.

العالقة بني اأردوغان وكولن من التوافق للعداء
العالقة بني اأردوغان

البداية
يكن  ولهذا  حل؛  اأف�صل  هي  الدميقراطية  اأن  كولن  يعتقد 
ويرى  االإ�صالمي،  العامل  يف  ال�صمولية  لالأنظمة  عداء 
بو�صفه  اإليه  ينظر  اأربكان  اأن  من  بالرغم  اأنه  مراقبون 
يف  والتنمية  العدالة  حزب  جتربة  فاإن  الأردوغان،  اأ�صتاذا 

احلكم ت�صري اإىل اأن كولن هو اأ�صتاذ اأردوغان احلقيقي.
بداأت ال�صراعات بني كولن وال�صلطات الرتكية حيث غادر 
االأول اإىل اأمريكا دون اأ�صباب معلنة، ويف 18 يونيو 1999 
البع�س  اعتربه  كالما  وقال  الرتكي،  التلفزيون  يف  حتدث 
بداأ  ذلك  وبعد  الرتكية،  الدولة  ملوؤ�ص�صات  �صمنيا  انتقادا 
املدعي العام للدولة حتقيقا يف ت�صريحات كولن، و�صاعتها 
ودعا  اأجاويد  بولنت  اآنذاك  الرتكي  الوزراء  رئي�س  تدخل 
املو�صوع  فتح  من  بدال  بهدوء،  االأمر  معاجلة  اإىل  الدولة 
عن  دافع  كما  الرتكية،  التلفزيونية  املحطات  على  للنقا�س 
تن�صر  »مدار�صه  وقال:  التعليمية  موؤ�ص�صاته  وعن  كولن 
بالعامل،  تركيا  وتعرف  العامل،  حول  الرتكية  الثقافة 

مدار�صه تخ�صع الإ�صراف متوا�صل من ال�صلطات«.
اأن  اإال  ت�صريحاته،  عن  عالنية  كولن  اعتذر  ذلك  بعد   
بع�س العلمانيني ظلوا مت�صككني يف اأهدافه، والحقا وجهت 
ح�صاب  على  �صيا�صية  مكا�صب  حتقيق  مبحاولة  اتهامات  له 

موؤ�ص�صات الدولة مبا يف ذلك اجلي�س.
حتري�صه �صد النظام

بعد تلك االأزمة حدثت اأزمة لقطة الفيديو ال�صهرية التي 
من  لعدد  يقول  وهو  كولن  فيها  وظهر  اليوتيوب  على  بثت 
اأن�صاره اأنه �صيتحرك ببطء من اأجل تغيري طبيعة النظام 
الرتكي من نظام علماين اإىل نظام اإ�صالمي، كما حتدث عن 
ن�صر الثقافة الرتكية يف اأوزبك�صتان، مما اأثار موجه غ�صب 

يف اجلي�س الرتكي وباقي املوؤ�ص�صات العلمانية يف البالد.
 كما اأدى اإىل اأزمة دبلوما�صية بني تركيا واأوزبك�صتان دفعت 

بولند اأجاويد للتدخل جمددا يف حماولة حللها.
لديه  االأوزبك�صتاين  »الرئي�س  اآنذاك:  اأجاويد  وقال 
خماوف غري مربرة تتعلق برتكيا، واإن تركيا ال تتدخل يف 
ال�صئون الداخلية الأوزبك�صتان، ال ميكن اأن ن�صمح باالإ�صاءة 
�صرورية«،  غري  خماوف  ب�صبب  البلدين  بني  العالقات  اإىل 
التابعة  املدار�س  من  عدد  اإغالق  قررت  اأوزبك�صتان  لكن 
لكولن، ويبدو اأنه خالل هذا الوقت كانت املوؤ�ص�صة العلمانية 
كولن  من  متزايدا  قلقا  ت�صت�صعر  اأي�صا  هي  بداأت  تركيا  يف 
يف  العايل  التعليم  هيئة  فاأ�صدرت  التعليمية،  وموؤ�ص�صاته 
العلمية  بال�صهادات  االعرتاف  بعدم  يق�صي  قرارا  تركيا 

التي تعطيها مدار�س كولن، لكن هذا القرار كان موؤقتا.

موقفه من الق�صايا الرتكية
قدم كولن اآراءه حول الق�صايا الرتكية، بدءًا من حتقيقات 
الق�صية  اإىل  وانتهاًء  االأموال،  وتبيي�س  والر�صوة  الف�صاد 
اعتدت  حيث  مرمرة«-  »ماوي  حادثة  ومن  الكردية، 
امل�صتقبلية،  توقعاته  اإىل  ال�صفينة-  هذه  على  اإ�صرائيل 
االإذاعة  هيئة  اأجرتها  تليفزيونية  مقابلة  يف  وذلك 
بق�صية  يتعلق  فيما  قال  حيث  �صي«،  بي  »بي  الربيطانية 
الف�صاد الكربى التي مّت الك�صف عنها يف اأول العام اجلاري: 
اأمر  هذا  بل  اأبدًا،  ف�صاد  ف�صيحة  وجود  يف  اأحد  ي�صك  »ال 
مبقدور  لي�س  لذلك  تركيا؛  يف  العام  الراأي  عليه  اأجمع 
كولن  وتطرق  عليها«،  والت�صرّت  احلقيقة  هذه  تغيري  اأحد 
اإىل حركة الت�صفية والنفي والت�صريد ال�صاملة يف �صفوف 
البع�س  اأن  واأّكد  وال�صرطية،  واالأمنية  الق�صائية  الكوادر 
عن  الغطاء  ك�صف  اإىل  الرامية  اجلهود  لتقدمي  ي�صعون 
جلئوا  لذلك  »جرمية«؛  وكاأنها  البالد  يف  الف�صاد  اأعمال 
ب�صبب  الدولة؛  داخل  موازية«  »دولة  بوجود  االإيهام  اإىل 
ا�صتيائهم من عمليات الف�صاد اجلارية، مع غ�ّس الب�صر عن 
القانونية  واالنتهاكات  والر�صاوى  الف�صاد  ممار�صات  جميع 
يف العطاءات الر�صمية وحماولة الت�صرّت عليها وتقدمي كل 

ذلك للراأي العام وكاأنه اأمر اعتيادي.
انقالبه على اأردوغان

ا�صت�صعرت اجلماعة خطر انقالب »اأردوغان« عليها، خا�صة 
املدار�س  »ا�صتقاللية«  وانهاء  التعليم  بتاأميم  قيامه  بعد 
للنفوذ  »رئة«  للجماعة  بالن�صبة  متثل  كانت  التي  اخلا�صة 
واحلركة، وبعد اأن ا�صتطاع خالل 11 عاما ق�صاها يف احلكم 
حققه  مبا  الرتكي  ال�صعب  يقنع  اأن  اإ�صطنبول  بلدية  ويف 
وما  الف�صاد  مكافحة  راأ�صها  وعلى  اقت�صادية  اإجنازات  من 
حققه اأي�صا على �صعيد امل�صاحلة مع احلزب الكرد�صتاين.. 

والحقا مع االأرمن.
حزب  �صيا�صية  فيها  يهاجم  عديدة  ت�صريحات  له  كولن 
العدالة والتنمية برئا�صة رجب طيب اأردوغان، حيث قال: 
امل�صرية  بدفع  وعد  الرتكي«  والتنمية  العدالة  حزب  »اإن 
اأتى  حني  القانون  دولة  وبناء  االأمام،  اإىل  الدميقراطية 
اأول مرة اإىل احلكم، اإال اأنه بعد االنتخابات الربملانية �صنة 
2011 غري جمرى �صريه نحو اإقامة »دولة الرجل الواحد« 
من  الناخبني  باأن  كولن  واأ�صاف  ذاته،  عن  ابتعد  وبالتايل 
البداية  يف  احلاكم  احلزب  »دعموا  قد  اخلدمة،  حركة 
املالحظ يف م�صرية احلزب  التغيري  اأنهم بعد ظهور هذا  اإال 
حماولة  »تبينت  بعدما  له،  مناق�صا  موقفا  جتاهه  اتخذوا 
حزب العدالة والتنمية ربط كل �صيء بال�صلطة التنفيذية.

»اأ�صواأ ع�صرات  اأردوغان على حركته  انقالب  واعترب كولن 
بها  قام  التي  االنقالبات  بعد  احلركة  واجهته  مما  املرات« 

اجلي�س العلماين.
رد اأردوغان على اتهامات كولن الفا�صحة بت�صديد �صيطرة 
ال�صرطة  �صباط  من  االآالف  ونقل  املحاكم،  على  احلكومة 
م�صعى  اإنه  منا�صروه  يقول  فيما  والق�صاة،  املدعني  ومئات 

لتطهري الق�صاء من نفوذ كولن.
موقفه من »داع�س« و«بوكو حرام«

موقفه من داع�س وبوكو
الدولة  تنظيم  بها  يقوم  التي  االإرهابية  العمليات  عقب 
تلك  كولن  اأدان  »داع�س«-  وال�صام،  العراق  يف  االإ�صالمية 
م�صلما  كوين  »اإن  له:  بيان  يف  وقال  االإرهابية،  الهجمات 
ب�صدة  اأدين  فاإنني  احلنيف،  دينه  مببادئ  بقوٍة  يوؤمن 
اأفعالهم  اإن  االإرهابي.  داع�س  لتنظيم  الوح�صية  االأعمال 
وهي  اتباعه،  يّدعون  الذي  االإ�صالم  عن  بتاتا  تنم  ال 
تر�ّصخ  الأر�صيٍة  يوؤ�ص�س  الدين  اإن  االإن�صانية.  �صد  جرائم 

لقيم ال�صالم، وحقوق االإن�صان، واحلريات، وحكم القانون. 
لِّال،  وُم�صَ خاطئا  يبقى  احلقيقة  هذه  يجانب  تف�صري  واأّي 

وخ�صو�صا ا�صتغالل الدين من اأجل تاأجيج ال�صراعات«.
ي�صتغل  اإرهابي  تنظيم  اأول  لي�س  داع�س  »اإن  واأ�صاف: 
فقد  وح�صيته.  على  التغطية  اأجل  من  الديني  اخلطاب 
وي�صنع  عاما،   13 قبل  ال�صيء  نف�س  القاعدة  تنظيُم  �صنع 
حاليا ذلك تنظيُم بوكو حرام، اإن ما يجمع هذه التنظيمات 
ُتنِكر على  التي  املتحجرة واال�صتبدادية،  العقلية  تلك  هو 

االإن�صان كرامته التي حباه اهلل بها«.
ا�صطهاٍد  اأو  اأبرياء  مدنيني  �صد  عنٍف  اأّي  »اإن  وتابع: 
القراآن  ومبادئ  االإ�صالمي  الدين  روح  يناق�س  الأقليات، 
الكرمي و�صنة الر�صول االأكرم �صلى اهلل عليه و�صلم. فاإما اأن 
الذي  االإميان  قواعد  متاما  يجهلون  داع�س  تنظيم  اأع�صاء 
يّدعونه، اأو اأن اأفعالهم تبتغي م�صالح �صخ�صية اأو ت�صتهدف 
فاإن  هذا،  عن  النظر  وبغ�س  ال�صيا�صية.  اأ�صيادهم  اأغرا�َس 
يعني  ما  وهو  االإرهابية،  التنظيمات  اأفعال  ُتعاِدل  اأفعالهم 
جرائمهم  عن  للم�صاءلة  واإخ�صاعهم  للمحاكمة  جلبهم 

املرّوعة«.
وا�صتكمل: »اإنني اأبعث من اأعماق قلبي بتعازّي احلارة اإىل 
واإىل عائالت جيم�س  العراق و�صوريا،  ال�صحايا يف  عائالت 
عز  املوىل  واأرجو  هينز،  وديفيد  �صوتلوف،  و�صتيفن  فويل، 
يرفع  واأن  يقوّيهم،  واأن  وال�صلوان،  ال�صرب  يلهمهم  اأن  وجل 
اأ�صر  يفك  اأن  القدير  العلي  اهلل  اأدعو  كما  حزنهم.  عنهم 

الرهائن �صريعا، واأن يكونوا �صاملني.
واالحرتام  ال�صالم  �صبيل  اإىل  ير�صدنا  اأن  تعاىل  واأ�صاأله 
اأكف  رفع  اإىل  العامل  حول  اجلميع  واأدعو  املتبادل. 

ال�صراعة معي.«
موقفه من الق�صية الفل�صطينية

قطاع  على  اإ�صرائيل  به  تقوم  الذي  العدوان  اأن  كولن  اأكد 
غزة، والذي اأ�صفر عن �صقوط ما يقرب من 500 �صهيد من 
اأن  ميكن  ال  واالأطفال،  الن�صاء  من  العديد  بينهم  االأبرياء 

يقبله اأي عقل اأو وجدان.
الفل�صطينيني  ال�صهداء  يف  تعزية  ر�صالة  يف  كولن،  واأعرب 
عن  غزة،  قطاع  على  الغا�صم  االإ�صرائيلي  العدوان  �صحايا 
خالل  ال�صهداء  ل�صقوط  العميق  وحزنه  ال�صديد  اأ�صفه 
يواجهها  التي  املعاناة  »اإن  قائاًل:  االإ�صرائيلية  الهجمات 
اأبناء قطاع غزة جّراء احل�صار املفرو�س عليه منذ �صنوات، 
زلزال  مبثابة  هو  احتياجاتهم،  تلبية  على  القدرة  وعدم 
واإنني علمُت بخرب  اإن�صانيته،  يفقد  اإن�صان مل  لكّل  و�صدمة 
ال�صهداء من  العدوان االإ�صرائيلي على قطاع غزة و�صقوط 
اإخواننا الفل�صطينيني االأبرياء اأثناء اعتكايف خالل االأيام 

الع�صرة االأخرية من �صهر رم�صان املبارك«.
موؤلفاته

لـ«فتح اهلل كولن« كتب عدة بلغت 60 كتابا، وقد ح�صل على 
العديد من اجلوائز على كتبه هذه، واأغلبها حول الت�صوف 
يف االإ�صالم ومعنى التدين، والتحديات التي تواجه االإ�صالم 

اليوم، ومن اأ�صهرها:
»اأ�صواء قراآنية يف �صماء الوجدان«، »النور اخلالد.. حممد 
نقيم  »ونحن  االإن�صانية«،  مفخرة  و�صَلّم..  عليه  اهلل  �صَلّى 
»التالل  الطريق«،  على  اأ�صواء  اأو  »املوازين  الروح«،  �صرح 
»جمموعة  وال�صنة«،  الكتاب  �صوء  يف  »القدر  الزمردية«، 
واحلياة«،  الفكر  يف  االإر�صاد  »طرق  املاأثورة«،  االأدعية 
االإن�صان«  لبني  ال�صالم  نبي  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  »حممد 

و«روح اجلهاد وحقيقته يف االإ�صالم«.

 م��ن ه��و ال��داع��ي��ة االإ���ش��ام��ي«ف��ت��ح اهلل غ����والن« ال����ذي ات��ه��م��ه اأردوغ�����ان
؟ ع����داء  اإىل  بينهما  ال�����ش��داق��ة  حت��ولرّ��ت  وك��ي��ف   .. االن���ق���اب  مب��ح��اول��ة 
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يف  االنــقــالب  حمــاولــة  – تفاقم  ب(  ف  وا�ــصــنــطــن)اأ 
تركيا وعمليات التطهري التي تقوم بها ال�صلطات الرتكية 
العالقة بني وا�صنطن وانقرة، علما بانها ت�صهد ا�صال فتورا 

ب�صبب احلرب يف �صوريا وملف حقوق االن�صان.
والبلدان حليفان تاريخيان داخل حلف �صمال االطل�صي 
ويخو�صان ر�صميا املواجهة �صد تنظيم الدولة اال�صالمية 
بينهما  الدبلوما�صية  العالقة  لكن  والــعــراق.  �صوريا  يف 
خالفاتهما  جــراء  �صواء  ا�صهر،  منذ  يــرام  ما  على  لي�صت 
ب�صبب  او  اجلهاديني  �صد  الدولية  املعركة  حول  العميقة 

التوجه ال�صلطوي لنظام الرئي�س رجب طيب اردوغان.
االثنني  كريي  جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  ووجه 
حتذيرا �صديد اللهجة وح�س يف ح�صور نظريته االوروبية 
على  تركيا  “حكومة  بروك�صل  يف  موغرييني  فيديريكا 
احرتام املوؤ�ص�صات الدميوقراطية لالمة ودولة القانون”.

ولي�صت املرة االوىل التي حتذر فيها وا�صنطن انقرة يف 
مو�صوع احلريات العامة.

فبعد قمع لو�صائل االعالم واملعار�صني االتراك ا�صتمر 
ني�صان/ابريل  يف  اوبــامــا  بـــاراك  الرئي�س  نــدد  ا�صهرا، 
على  الرتكي  نظريه  يتبناه  الــذي  جدا”  املقلق  ب”النهج 

�صعيد حرية ال�صحافة.
وعلق كريي االثنني على عمليات التطهري الوا�صعة التي 
يقوم بها اردوغان يف �صفوف اجلي�س وال�صرطة والق�صاء، 
احللف  يف  م�صتقبلها  اىل  بالن�صبة  بو�صوح  انقرة  حمذرا 
“ت�صمل  احللف  هذا  يف  الع�صوية  ان  ومعتربا  االطل�صي 

متطلبات على �صعيد الدميوقراطية”.
– االطل�صي  خارج  – تركيا 

باتري�صيو  “دينو  مركز  يف  اخلبري  بريزا،  ماثيو  وراأى 
كريي  ت�صريحات  ان  تركيا،  يف  مقره  ــذي  ال اورايجا” 
حتذير  مبثابة  )واعتربت(   )…( هنا  تف�صريها  “ا�صيء 
مفاده ان الواليات املتحدة قد تدفع تركيا اىل اخلروج من 
االطل�صي  ملجل�س  موؤمتر  خالل  يتحدث  وكان  االطل�صي”. 
ت�صهد  ان  تاليا  وتوقع  وا�صنطن.  يف  درا�ــصــات(  )مركز 

املرحلة املقبلة من العالقة بني البلدين “ا�صطرابا”.
للعلوم  الدولية  االبــحــاث  مركز  يف  الباحث  ويــقــول 
كريي  ت�صريح  ان  بر�س  لفران�س  بل�صي  بريم  ال�صيا�صية 
من  تركيا  خرجت  “اذا  وت�صاءل  متاما”.  م�صوؤول  “غري 
الواليات  من  مببادرة  حملها  �صيحل  من  االطل�صي،  احللف 

املتحدة؟”.
والواليات  تركيا  بني  التوتر  عقدة  ان  حمللون  ويرى 
املتحدة تكمن هذه املرة يف م�صري الداعية فتح اهلل غولن 
بالوقوف  انقرة  وتتهمه  االمريكي  منفاه  يف  يقيم  الــذي 

اللدود  اخل�صم  غولن،  ويقود  االنقالب.  حماولة  خلف 
الردوغان، حركة قوية يف تركيا ت�صم مدار�س ومنظمات 

غري حكومية و�صركات.
ويف حني تطالب انقرة وا�صنطن بت�صليمها املعار�س، رد 
“مل  املتحدة  الواليات  ان  االمريكية  واخلارجية  كريي 
اياها  مطالبني  تركيا،  من  ر�صميا”  طلبا  االن  حتى  تتلق 
بتقدمي “ادلة ولي�س مزاعم” بحق غولن الذي يقيم منذ 

املتحدة. الواليات  �صرق  �صمال  يف   1999
ان  ان”  ان  “�صي  �صبكة  عرب  اردوغـــان  الرئي�س  واكــد 

هذا  يف  ر�صميا  طلبا  وا�صنطن  اىل  قريبا  �صتقدم  انقرة 
ال�صان مبوجب “اتفاق لتبادل املجرمني”.

غولن” – ام  – “تركيا 
لل�صرق  احلريري  رفيق  مركز  من  �صتاين  ارون  وقــال 
االطل�صي  جمل�س  امام  اي�صا  يتحدث  كان  والذي  االو�صط 
“نرى مزيدا من امل�صوؤولني االتراك الكبار يقولون ان على 

الواليات املتحدة ان تختار بني تركيا وغولن”.
“ازمة يف العالقة بني الواليات املتحدة  وتوقع بدوره 

وتركيا”.
على املدى القريب، قد ي�صهد الت�صدي لتنظيم الدولة 

اال�صالمية مزيدا من التعقيد.
ـــذي تــعــتــربه وا�ــصــنــطــن يف  ـــان احلــلــيــف الــرتكــي ال وك
الكوالي�س مرتددا ورمبا ملتب�صا يف موقفه، اأجاز يف متوز/
يوليو 2015 للتحالف الدويل ا�صتخدام قاعدة اجنرليك 
يف  اجلهاديني  على  جوية  غــارات  ل�صن  )جنوب(  اجلوية 
�صوريا والعراق. ون�صرت الواليات املتحدة يف هذه القاعدة 
1500 من اجلنود واملدنيني ا�صافة اىل طائرات من دون 

طيار ومقاتالت.
المداد  ا�صتخدمت  القاعدة  بان  ت�صتبه  انقرة  ان  غري 

مقاتالت االنقالبيني م�صاء اجلمعة.
ملتمردي  الت�صدي  املنطقة  يف  تركيا  اولوية  وتبقى 
وا�صنطن  تــدعــم  الــكــرد�ــصــتــاين، يف حــني  الــعــمــال  ــزب  ح

االكراد يف �صوريا والعراق يف معركتهم �صد اجلهاديني.
تنفيذ  “كيفية  ان  �صتاين  ارون  اعترب  عليه،  وبناء 

التحالف لعملياته �صتتاثر”.
والواليات  تركيا  يف  ال�صابق  الربيطاين  ال�صفري  واقر 
تعقيدا  �صي�صهد  ذلك  “كل  بان  و�صتماكوت  بيرت  املتحدة 
اكرب يف حلظة معينة، لكن م�صاركة تركيا يف اجلهد املوحد 

والدويل �صد داع�س لن تتبدل، اآمل يف ذلك”.

حماولة االنقاب يف تركيا تفاقم االزمة بن وا�شنطن وانقرة



يبدو اأن قوات ال�صرطة االأمريكية ا�صتخدمت 
ميكنه  اآليًا  اإن�صانًا  التاريخ  يف  مرة  الأول 
ا�صتخدام القوة املميتة، وذلك ح�صب ما يقول 
خرباء.  ا�صتخدمت ال�صرطة يف داال�س اإن�صانًا 
نا�صفًا  جهازًا  ميتلك  القنابل  عن  للك�صف  اآليًا 
بعد  وذلك  به،  م�صتبهًا  يقتل  لكي  ذراعه،  يف 

اغتيال 5 �صباط وجرح 7 اآخرين.
براون،  دافيد  داال�س،  �صرطة  قائد  وقال 
اأمامنا  يكن  »مل  لل�صحفيني  ت�صريحات  يف 
االإن�صان االآيل  ا�صتخدام ذلك  اآخر غري  خيار 
وتثبيت اجلهاز النا�صف على ذراعه لكي نفجر 

املكان الذي كان امل�صتبه به متواجدًا فيه«.
اال�صرتاتيجي  املحلل  �صينغر،  بيرت  وقال 
اأمريكا  نيو  موؤ�ص�صة  يف  الكبري  والباحث 
اإنه  احلروب،  تكنولوجيا  عن  يكتب  والذي 
هذا  فيها  يحدث  التي  االأوىل  املرة  اأنها  يرى 
اإذ  الراأي،  ذلك  يف  اآخرون  واتفق  االأمر. 
القانون بجامعة  اأ�صتاذة  اإليزابيث جو،  قالت 
املرة  اأنها  يبدو  علمي،  حد  »على  كاليفورنيا 
متعمد  ا�صتخدام  فيها  يحدث  التي  االأوىل 
تنفذها  قتل  عملية  يف  م�صّلح  اآيل  الإن�صان 

�صرطة الواليات املتحدة«.
وال تعد هذه املرة االأوىل التي ُي�صتخدم فيها 
وظائف  االإلكرتوين  عقله  ميتلك  اآيل  اإن�صان 
اأخرى ميكن ا�صتخدامها �صالحًا، لكن مثل هذه 
لالأغرا�س  االآالت  تلك  تطويع  من  ال�صورة 
اللحظة  هذه  حتى  حمدودًا  كان  احلربية 
يف  اإنه  �صينغر  يقول  اجلي�س.  على  ومقت�صرًا 
اجلديدة،  االألفية  من  االأول  العقد  بدايات 
اأجرى  �صينغر  كان  الذي  اجلنود،  اأحد  اأ�صاف 

ي�صمى  اآيل  اإن�صان  اإىل  قنبلة  مقابلة،  معه 
»ماركبوت« كان ي�صتخدم يف االأ�صا�س الأغرا�س 
االآالت  تلك  اأن  على  �صينغر  ويوؤكد  املراقبة. 
ماركبوت  االآيل  فاالإن�صان  م�صتقلة؛  لي�صت 
جهاز  به  ومثبت  اللعبة،  العربة  »ي�صبه 
ا�صت�صعار وكامريا، وهم ي�صتخدمونه كي ي�صل 
التفتي�س«. لكن ذلك اجلندي عاد  اإىل نقاط 
»اإنهم  �صينغر  يقول  اإذ  نا�صفًا،  جهازًا  واأ�صاف 
تخمني  وميكنك  نا�صفًا،  جهازًا  به  يل�صقون 
باقي االأمر. وميكنك روؤية الت�صابهات املتعلقة 

بذلك االأمر يف االأحداث االأخرية«.
وال  اأبدًا  يدين  »ال  اإنه  قائاًل  �صينغر  واأ�صاف 
باأي �صكل« تلك القرارات التي اتبعتها �صرطة 
داال�س. ويو�صح براون اإن ذلك القرار ت�صبب 
يف حماية �صباط ال�صرطة من اخلطر املحقق 
حياتهم  يواجه  كان  الذي  املعتاد،  وغري 
»اإن  �صينغر  الليلة. وعن ذلك قال  خالل تلك 
�صباط  �صتعر�س  كانت  اأخرى  خيارات  اأي 

ال�صرطة اإىل خطر اأكرب«.
القرار  اأن  من  قلقة  كانت  اإنها  جو  وقالت 
االإن�صان  با�صتخدام  ال�صرطة  اتخذته  الذي 
اإىل  و�صل  قد  اأ�صخا�س،  حياة  الإنهاء  االآيل 
االأ�صتاذة  تقول  ذلك  وعن  للغاية.  بعيد  حدٍّ 
لالإن�صان  ال�صرطة  ا�صتخدام  »اإن  اجلامعية 
جميع  يثري  مميتًا،  �صالحًا  يحمل  الذي  االآيل 
واالأخالقية  القانونية  الت�صاوؤالت  اأنواع 
الطريقة  نقرر بعد  والتي مل  والتكنولوجية، 

التنظيمية التي �صت�صري بها«.
الد�صتوري  للقانون  وفقًا  »اإنه  واأ�صافت 
امل�صوؤول  هو  الرابع  التعديل  يعد  الفيدرايل، 

عن االأمور املتعلقة باال�صتخدام املفرط للقوة 
نقي�س  املعتاد  يف  لكننا  ال�صرطة.  قبل  من 
خالل  من  املميتة  للقوة  ال�صرطة  ا�صتخدام 
له  تعر�س  الذي  الفوري  التهديد  تفح�س 
وا�صح  غري  االأمر  لكن  االآخرون.  اأو  ال�صرطي 
خاللها  من  �صيتم  التي  بالطريقة  يتعلق  فيما 
اإن كان االإن�صان االآيل هو  تطبيق ذلك الن�س 
رجال  اأن  حتى  التهديد،  ذلك  يواجه  الذي 
مكان  عن  بعيدين  يكونون  رمبا  ال�صرطة 

اخلطر«.
الوحيدة  احلالة  هي  هذه  اإن  جو  وتو�صح 
املميتة.  القوة  با�صتخدام  فيها  ُي�صمح  التي 
ال  اأخرى،  »بعبارة  قائلة  االأمر  �صرحت  وقد 
اأعتقد اأننا منتلك اإطار عمل مُيّكننا من تقرير 
لالإن�صان  واملعقول  املو�صوعي  اال�صتخدام 
ت�صريعات  نوجد  اأن  علينا  ينبغي  كما  االآيل. 

و�صيا�صات متعلقة باالأمر االآن؛ الأن هذه املرة 
لن تكون بالتاأكيد املرة االأخرية التي نرى فيها 

ا�صتخدام ال�صرطة لالإن�صان االآيل«.
تفجري ذاتي

املفجر  االآيل  االإن�صان  اأن  املفرت�س  ومن 
عبارة  هو  داال�س،  �صرطة  متتلكه  الذي 
فيها  وُيتحكم  بعجالت  متحركة  وحدة  عن 
ذراعًا  وميتلك  م�صتقلة(،  )ولي�صت  بعد  عن 
�صينغر  ويو�صح  �صطحه.  على  متحركًا 
بها  م�صتبه  نا�صفة  »عندما تكون هناك عبوة 
اجلهاز  ذلك  فاإن  به،  متفجرم�صتبه  جهاز  اأو 
به.  املثبته  والقب�صة  بالذراع  فتحه  ميكن 
احلقيبة  لفتح  اجلهاز  ا�صتخدام  فيمكنك 
قنبلة.  على  حتتوي  كانت  اإذا  مما  والتحقق 
القنبلة  لتفكيك  القب�صة  ا�صتخدام  وميكنك 
الهوليوودية  ال�صينيمائية  الطريقة  على 

�صغطًا  توجه  اأن  ميكنك  كما  الكال�صيكية، 
عاليًا من املاء عليه، اأو تتحكم يف التفجري«.

قاد  الذي  ال�صبب  هو  هذا  اإن  �صينغر  ويقول 
اليدوية،  باملتفجرات  لالحتفاظ  ال�صرطة 
مع  التعامل  عند  ل  ُيف�صّ االأحيان  بع�س  ففي 
وجود قنبلة، اأن يتم اإخالء املنطقة املحيطة 
بها، واأن ُت�صتخدم قنبلة اأخرى لكي ُتفجرها.

اآليًا  اإن�صانًا  داال�س  �صرطة  ا�صتخدمت  وقد 
م�صلح  مع  مواجهتها  خالل  قبل،  من  م�صابهًا 
منذ  والقنابل  بالبنادق  ال�صرطة  مقر  هاجم 

عام تقريبًا.
هذه  مثل  تعد  الع�صكري،  اجلانب  وعلى 
م�صكلة  اأي�صًا  ولكنها  حاًل،  االرجتاالت 
»اإننا  �صينغر  يقول  ذاته.  الوقت  يف  متزايدة 
للمتمردين.  املرجتلة  النا�صفة  العبوات  نرى 
الوكالة  ح�صلت  حتديدًا،  االأ�صبوع  هذا  ويف 
امل�صرتكة ملكافحة تهديدات العبوات النا�صفة 
لوزارة  تابعة  وكالة  JIDA)وهي  املرجتلة 
طرق  تطوير  على  تعمل  االأمرييكية  الدفاع 
على  النا�صفة(  العبوات  على  العك�صري  للرد 
تق�صي  لكي  دوالر  مليون   20 قيمتها  منحة 
على العبوات النا�صفة التي حتملها الطائرات 
بدون طيار من النوع التجاري التي ميكن الأي 
الدولة  ي�صتخدم تنظيم  اإذ  ابتياعها،  �صخ�س 
املراقبة  الطائرات الأغرا�س  االإ�صالمية تلك 

والتفجري.
ويختتم �صينغر قائاًل »تعد التكنولوجيا اأداًة. 
بالطريقة  ا�صتخدامها  ميكن  االأدوات  وتلك 
الب�صر فيما بعد  بها، ثم يرجتل  ممت  التي �صُ

ليجدوا ا�صتخدامات جديدة لها«.

ع�شل النحل والقرفة.. 
خليط �شحري يعالج 7 م�شاكل

هو بالفعل ي�صتحق اأن يطلق عليه “اخلليط ال�صحري” نظرًا لفوائده التي 
لها مفعول ال�صحر على ال�صحة.. فخليط#ع�صل_النحل و #القرفة ُعرف 
منذ مئات ال�صنني حيث اإنه يعالج ويق�صي على الكثري من امل�صاكل ال�صحية.
ذلك  فاإن  بال�صحة،  املعني  �صكاي”،  “بولد  موقع  ن�صره  تقرير  وبح�صب 
الب�صيطة،  بع�س#االإ�صابات  لعالج  القدم  منذ  ُي�صتخدم  كان  اخلليط 
اكت�صاف  اأعادت  احلديثة  الدرا�صات  اأن  اإال  العامة.  #ال�صحة  ولتعزيز 
ذلك اخلليط، حيث اأثبتت فعاليته يف #الوقاية من نزالت الربد، وعدوى 

املرارة، والتهاب املفا�صل وحتى امل�صاكل املت�صلة باالأوعية الدموية.
اإال اأن اأ�صهر ما يعاجله ذلك اخلليط ال�صحري 7 م�صاكل وهي:

للفريو�صات.  وم�صادة  للبكترييا  م�صادة  خ�صائ�س  له  اخلليط  ذلك   1-
اإىل  القرفة  م�صحوق  من  والقليل  النحل  ع�صل  من  ملعقة  اإ�صافة  وميكن 
فنجان من #ال�صاي_االأخ�صر، و�صرب ذلك امل�صروب يوميًا، وذلك لتقوية 

#مناعة_اجل�صم.
على  وفرده  النحل  والع�صل  القرفة  م�صحوق  من  مزيج  اإعداد  ميكن   2-
يف  جدًا  مفيد  فهو  اليومية،  الوجبات  �صمن  وتناوله  التو�صت  من  قطعة 

حماية القلب والوقاية من ان�صداد ال�صرايني.
املاء  من  كوب  اإىل  القرفة  م�صحوق  من  �صغرية  ملعقة  اإ�صافة  ميكن   3-
اخلليط  ذلك  و�صرب  النحل،  ع�صل  من  ملعقتني  اإ�صافة  مع  الدافئ،  النقي 

مرتني يوميًا، وذلك لعالج #اآالم_املفا�صل.
من  كوب  �صرب  طريق  عن  املرارة  عدوى  من  اأنف�صنا  نقي  اأن  ن�صتطيع   4-
م�صحوق  من  وملعقتني  النحل  ع�صل  من  ملعقتني  اإليه  م�صافًا  ال�صاخن  املاء 

القرفة.
#نزالت_الربد  اأو  االأنفية،  اجليوب  بالتهاب  االإ�صابة  حالة  يف  اأما   5-
ع�صل  من  ملعقة  مع  القرفة  م�صحوق  من  القليل  خلط  فيمكن  وال�صعال، 

النحل ونتناول ذلك اخلليط مرتني يوميًا، لل�صعور براحة �صريعة.
فيمكننا  الدم،  يف  #الكولي�صرتول  م�صتوى  يف  التحكم  اأردنا  اإذا  اأما   6-
اإ�صافة ملعقتني من ع�صل النحل و3 مالعق من القرفة اإىل كوب من املاء، 

و�صيقوم ذلك ال�صراب باملهمة املطلوبة.
باحلرقة  كال�صعور  اله�صمي،  باجلهاز  املت�صلة  للم�صاكل  بالن�صبة  اأما   7-
من  القليل  اإليها  م�صافًا  النحل  ع�صل  من  ملعقة  تناول  فيمكن  مثاًل، 

م�صحوق القرفة لل�صعور براحة �صريعة.

ماذا تفعل بدون القهوة؟… بع�ض 
احلقائق الطريفة عن امل�شروب املنبه

بالن�صبة  وارد  غري  اأمرا  يكون  رمبا  قهوة  بدون  العي�س  اأ(-  ب  )د  ـ  برلني 
لكثريين. وفيما يلي بع�س احلقائق الطريفة عن امل�صروب املحبب:

القبيل.  هذا  من  �صيء  هناك  نعم  االأفيال؟  روث  من  م�صنوعة  قهوة   –
االأفيال  ه�صمتها  التي  احلبوب  من  امل�صنوعة  القهوة  تقدمي  فكرة  تاأتي 

من تايالند. ويتم و�صف نكهتها باأنها مثل الفواكه وال�صوكوالتة.
وكانت القهوة من روث قط الزباد االإندوني�صي منت�صرة لفرتة اأطول. تاأكل 
احليوانات كرز القهوة الذي ي�صمل حبوب القهوة الفعلية. تقوم االإنزميات 

بتفتيت بروتني احلبوب لتجعل القهوة اأكرث نعومة واأقل حم�صية.
االيطالية  الف�صاء  رائدة  واأ�صبحت  االإي�صربي�صو.  موطن  ايطاليا  – تعد 
الف�صاء.  يف  اإي�صربي�صو  قهوة  يعد  �صخ�س  اأول  كري�صتوفوريتي  �صامانثا 
اأن يناف�س فيما يتعلق بالقوة والنكهة مع  اإن املزيج الكوين ميكنه  وقالت 

اأي مقهى يف ايطاليا.
مقد�صا  �صيئا  القهوة  فنجان  يعترب  كان  بيتهوفن  فان  لودفيج  اإيفن   –
حبة  ب�صتني  القهوة  من  اليومي  فنجانه  اإعداد  يتم  وكان  له.  بالن�صبة 
ر�صالة  باخ  �صيبا�صتيان  يوهان  ال�صهري  املو�صيقي  املوؤلف  وكتب  بال�صبط. 
حب مل�صروبه املف�صل من خالل مقطوعته ” كنتاتة القهوة “. ومن املفرت�س 
اأن املوؤلف الفرن�صي اأونوريه دو بلزاك كان يحت�صي ما ي�صل اإىل 50 فنجانا 

من القهوة يف اليوم.
الفنلنديون  للفرد هم  بالن�صبة  للقهوة  ا�صتهالكا  العامل  �صكان  اأكرث  – من 
اأماكن  ويف   2015. عام  يف  كيلوجراما  2ر12  الفرد  ا�صتهالك  بلغ  حيث 
15 دقيقة يف  العمل من ال�صائع اأخذ ا�صرتاحة قهوة مرتني مدة كل منها 
2ر7 كيلوجرام �صنويا(. وت�صغل  اأملانيا املرتبة ال�صاد�صة )  اليوم. وحتتل 
الواليات املتحدة املرتبة الـ16 بينما اململكة املتحدة يف املرتبة الع�صرين 

وت�صتهر اأي�صا بكونها دولة حمبة الحت�صاء ال�صاي.

ميكن  اإنها  قالوا  طريقة  اأمريكيون  باحثون  طّور 
ال  الذين  االأ�صحاء  البالغني  اإ�صابة  مدى  حتدد  اأن 
تزيد اأعمارهم عن 18 عاًما بالزهامير، قبل عقود 

من ظهور اأعرا�س املر�س، الذي يداهم كبار ال�صن.
العام  ما�صات�صو�صت�س  مب�صت�صفى  الباحثون  واأو�صح 
يف اأمريكا، اأنهم يقي�صون جيًنا معينا يف الدماغ، ميكن 
اأن يتنباأ بخطر االإ�صابة بالزهامير مبكًرا، ون�صروا 
“علم  دورية  يف  اخلمي�س،  اليوم  درا�صتهم،  نتائج 
االأع�صاب”، رغم اأن االأ�صباب احلقيقية للزهامير ال 
تزال غري معروفة حتى االآن، اإال اأن الباحثني قالوا 

اإن اجلينات تلعب دوًرا يف االإ�صابة باملر�س.
الذين  االأ�صخا�س  اأن  اأظهرت  درا�صاتهم  اأن  واأ�صاف 
 APOE( لديهم �صكاًل من اأ�صكال جني يطلق عليه
e4( بن�صب مرتفعة، هم اأكرث النا�س عر�صة خلطر 

االإ�صابة باملر�س عند الكرب.
ا  واأجرى فريق البحث حتليال جينيا لـ 166 �صخ�صً
 1026 اإىل  باالإ�صافة  اخلرف،  من  يعانون  بالًغا 
متو�صط  وكان  بالزهامير،  م�صابون  غري  ا  �صخ�صً

اأعمار الفريقني 75 عاًما.
 1322 حالة  الباحثون  تابع  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 
اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  االأ�صحاء  البالغني  من 
جينية  تغيريات  عن  للك�صف  عاًما،   35 اإيل   18
الدماغ،  �صيخوخة  بتعجيل  مرتبطة  وراثية 
بنية  تعترب  التي  “احل�صني”  منطقة  ا  خ�صو�صً

اأ�صا�صية لتخزين الذاكرة.
الذين  االأ�صحاء  االأ�صخا�س  اأن  الباحثون  ووجد 
اأنه  يعتقد  الذين  اجلني  من  مرتفعة  ن�صب  لديهم 
لالإ�صابة  اأعلى  خماطر  لديهم  الزهامير،  ي�صبب 

باملر�س عند الكرب.
تقود  اأن  ميكن  درا�صتهم  نتائج  اإن  الباحثون  وقال 
يواجهون  اأن  ميكن  الذين  االأفراد  حتديد  اإىل 
خطر االإ�صابة باأ�صكال اخلرف املختلفة، قبل فرتة 
طويلة من ظهور االأعرا�س، والبدء يف تلقى العالج 

مبكًرا، كاإجراء وقائي.
عالمات  هناك  اأن  ك�صفت  �صابقة  درا�صة  وكانت 
الزهامير،  مبر�س  االإ�صابة  اإمكانية  على  معينة 
ت�صمى  الدماغ،  يف  لزجة  لويحات  برتاكم  تبداأ 
ظهور  من  عديدة  �صنوات  قبل  “اأميلويد”،  بروتني 
الذاكرة  فقدان  ي�صبب  الذي  املر�س،  اأعرا�س 

وم�صاكل يف االإدراك.
يف  النف�صي  الطب  معهد  اأ�صدره  تقرير  وخل�س 
مع  بالتعاون  لندن،  يف  كوليدج”  “كينجز  جامعة 
 ،2014 �صبتمرب  فى  للزهامير،  الدوىل  االحتاد 
اإىل اأن عدد االأ�صخا�س الذين يعانون من الزهامير 
ارتفع بن�صبة %22 خالل االأعوام الثالثة االأخرية 
اأ�صعاف   3 �صيزداد  العدد  واأن  مليوًنا،   44 لي�صل 
يف  تقريبا  مليونا   135 لي�صبح   2050 عام  بحلول 

العامل، بينهم 16 مليونا يف اأوروبا الغربية

د. اإميان ب�صرية اأبوكبدة
التي  الهندية  التوابل  اأ�صهر  من  الكركم  يعترب 
لفوائده  الهندي  املطبخ  يف  بكرثة  ت�صتخدم 
العظيمة للج�صم. كما يدخل الكركم يف و�صفات 

عديدة لعالج م�صاكل الب�صرة منها:
من  �صغرية  ملعقة  ن�صف  خلط  ال�صباب:  حب 
الكركم مع ملعقة �صغرية خ�صب ال�صندل البني 
الليمون.  ع�صري  من  كبرية  ملعقة  و  املطحون 
دقائق.   10 ملدة  يرتك  و  الب�صرة  على  يو�صع 
يكرر ا�صتخدام هذه الو�صفة مرتني يف االأ�صبوع.
ملعقتان  تخلط  الدهنية:  للب�صرة  منظف 
كبريتان مع دقيق االأبي�س مع 5 قطرات ع�صري 
الليمون و ربع ملعقة �صغرية من الكركم املطحون 
و ملعقة كبرية من احلليب. يو�صع على الب�صرة 
الو�صفة  هذه  ا�صتخدام  يكرر  دقيقة.   20 ملدة 

مرة يف االأ�صبوع.
ترطيب الب�صرة اجلافة: يخفق  بيا�س البي�صة 
مع قطرتني من زيت الزيتون و ملعقة �صغرية من 
و  الورد  ماء  ملعقة �صغرية من  و  الليمون  ع�صري 
يو�صع  املطحون.  الكركم  من  �صغرية  ملعقة  ربع 
ا�صتخدام  )ميكن  دقيقة   20 ملدة  الب�صرة  على 
يكرر  اجلاف(.  اجل�صم  على  الو�صفة  هذه 

ا�صتخدام هذه الو�صفة مرة يف االأ�صبوع.

االأرز  من  كبرية  ملعقة  تخلط  التجاعيد: 
الكركم  من  �صغرية  ملعقة  ربع  مع  املطحون 
ع�صري  من  كبريتان  ملعقتان  و  املطحون 
الطماطم. يو�صع على الب�صرة و الرقبة ملدة 30 
دقيقة. يكرر ا�صتخدام هذه الو�صفة مرتني يف 

االأ�صبوع.
من  كبرية  ملعقتان  تخلط  ال�صوداء:  الهاالت   
الكركم.  من  �صغرية  ملعقة  ربع  مع  الق�صطة 
تدهن به منطقة حتت العني يوميا ويرتك ملدة 

دقيقة.  20
�صد الب�صرة و اجل�صم: تخلط ملعقتان كبريتان 
من   كبريتان  ملعقتان  مع  احلم�س  دقيق  من 
اأي�صا  املاء)ميكن  املطحون مع  قليل من  الكركم 
ا�صتخدام  حالة  يف  الزبادي  اأو  احلليب  اإ�صافة 
على  يو�صع  الزائد(.  ال�صعر  الإزالة  الو�صفة 
الب�صرة و الرقبة اأو اجل�صم و يرتك حتى يجف. 
و من ثم يفرك بلطف يف حركة دائرية. يكرر 

ا�صتخدام هذه الو�صفة مرتني يف االأ�صبوع.
الكركم  من  �صغرية  ملعقة  ربع  متزج  احلروق: 
اجلل  )يف�صل  ال�صبار  جل  من  كبرية  ملعق  مع 
منطقة  به  تدهن  ال�صبار(.  نبات  من  م�صتخرج 
يف  يزال  ثم  من  و  النوم  قبل  يوميا  االإ�صابة 

ال�صباح.

متزج  الب�صرة:  وتفتيح  الداكنة  البقع  اإزالة 
مع   املطحون  الكركم  من  �صغرية  ملعقة  ن�صف 
ملعقة كبرية من ع�صري الليمون اأو ع�صري اخليار 
يكرر  دقيقة.   30 ملدة  امل�صابة  املنطقة  على 

ا�صتخدام هذه الو�صفة 3 مرات يف االأ�صبوع.
ربع  تخلط  جمالها:  و  الب�صرة  ل�صفاء  كرمي 
ملعقة  مع  املطحون  الكركم  من  �صغرية  ملعقة 
كبرية من الزبادي. تدهن به الب�صرة و الرقبة 
و من ثم يرتك ملدة 30 دقيقة. يكرر ا�صتخدام 

هذه الو�صفة يوميا قبل النوم.
باللون  الب�صرة  ي�صبغ  الكركم  مالحظة:   *
من  بقطعة  بفرك  اإزالته  من  البد  لذا  االأ�صفر 
و  باملاء  الب�صرة  غ�صل  ثم  من  و  املبللة  القما�س 
الغ�صول. يتم م�صح الب�صرة مباء الورد اأو احلليب 
الب�صرة  غ�صل  يعاد  و  دقائق   5 يرتك  و  البار 

باملاء فقط هذه املرة.
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املُ�َصلَّح  بالعنف  مليئًا  جديدًا  اأ�صبوعًا  كان  لقد 
من  كلٌّ  ُقتل  اإذ  املتحدة:  الواليات  يف  املدمر 
عامًا،   37 العمر  من  البالغ  �صتريلينج  األتون 
عامًا   32 العمر  من  البالغ  كا�صتيل  وفيالندو 
حادثتني  يف  ال�صرطة  �صباط  اأيدي  على 
اأنحاء  جميع  يف  الغ�صب  اأثار  مما  متفرقتني، 

البالد.
على  املعرت�صون  املتظاهرون  احت�صد  وعندما 
حوادث اإطالق النار التي حدثت يوم اخلمي�س 
واِحد على  ُم�َصلَّح  املا�صي يف داال�س، قام رجٌل 
�صرطة،  �صابط   12 على  النار  بفتح  االأقل 

وت�صبب يف قتل 5 منهم.
النار،  اإطالق  حدوث  من  ق�صري  وقت  وبعد 
واالأجنبية  االأمريكية  االأنباء  وكاالت  بداأت 
بت�صليط االأ�صواء جُمددًا على ما يرونه �صببًا 
وهي  موؤخرًا:  الُعنف  هذا  مثل  تنامي  وراء 

قوانني �صبط ال�صالح.
للقيام بعملية ناحجة  ويقول بع�س اخلرباء، 
اأن  البد  املمتحدة،  الواليات  يف  ال�صالح  لنزع 
يتخيلون:  مما  اأكرث  وا�ِصع،  نطاق  على  تكون 
واملوظفني  املواطنني،  من  كل  يقوم  اأن  فالبد 
املُكلفني بتنفيذ القانون بت�صليم اأ�صلحتهم على 
دولة  املتحدة  الواليات  لتكون  الطويل،  املدى 

اأكرث اأمانًا.
ب�صكٍل  تعمل  واأنها  يبدو  ا�صرتاتيجية  وهي 
يف  االأخرى:  الدول  من  الكثري  يف  جدًا  جيد 
بريطانيا واأيرلندا والرنويج واآي�صلندا واأخريًا 
اأ�صلحة  اأي  ال�صباط  يحمل  ال  نيوزيالندا، 
اأثناء القيام بالدوريات. وال يتم تزويد قوات 
الظروف  يف  اإال  النارية  باالأ�صلحة  ال�صرطة 

اخلا�صة.
وجنح �صباط ال�صرطة يف هذه الدول يف اإنقاذ 
العديد من االأرواح، فقط الأنهم مل تكن لديهم 

القدرة على اإطالق النار.

يف  املُ�صاِعد  االأ�صتاذ  اأود�صون،  جوموندور  قال 
يف  ميت�صيجان،  �صمال  بجامعة  االإجتماع  علم 
 The Washington Post مع  حديث 
االأعراف  يف  جذور  لها  ال�صالح  نزع  »ممار�صة 
ت�صليح  باأن  االعتقاد  وكذلك  والتقاليد، 
العنف  من  املزيد  يوّلد  باالأ�صلحة،  ال�صرطة 

بداًل من اأن مينعه«.
وبينما تناق�س الواليات املتحدة �صبط ال�صالح 
اأفراد ال�صرطة، فاإن  اأداء  وتعمل على حت�صني 
درو�س  اإعطاء  ميكنها  اخلم�س،  الدول  تلك 

هامة بخ�صو�س هذا االأمر.
اأ�صلحة،  املواطنني  ثلث  يحمل  اآي�صلندا،  يف 

ولكن �صباط ال�صرطة لي�صوا دائمًا ُم�َصلَّحني
باإطالق  اآي�صلندا  يف  ال�صرطة  قامت  عندما 
هي  هذه  كانت   ،2013 عام  رجل  على  النار 
ت�صتخدم  التي  البالد،  تاريخ  يف  االأوىل  املرة 
اأحد  وتقتل  النارية  اأ�صلحتها  فيها  ال�صرطة 
 Christian اأعلن  ما  ح�صب  مواطنيها، 
دولة  ولكونها   .Science Monitor
ممنوحة، فاإن اآي�صلندا دولة �صغرية يبلغ عدد 

�صكانها 300،000 فقط.
يف  ال�صكان  ثلث  فاإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
وبنادق  العادية  بالبنادق  ُم�َصلَّح  الدولة 
االأكرث   15 رقم  الدولة  يجعلها  مما  ال�صيد، 
ن�صيب  حيث  من  العامل  م�صتوى  على  ت�صليحًا 
من  الرغم  وعلى  ال�صالح.  يف  الواِحد  الفرد 

ل حدوث اجلرائم ناِدر جدًا. ذلك، فاإن ُمَعدَّ
هل ال�صعب االآي�صلندي اأكرث �صلمية من ال�صعب 

االأمريكي؟
االجتماع  علم  يف  املتخ�ص�س  اأود�صون  قال 
»املعدل املنخف�س حلدوث اجلرائم يف اآي�صلندا 
يرجع اإىل طبيعة املجتمع االآي�صلندي ال�صغري، 
وتربطه  بامل�صاواة  ي�صعر  الذي  املُتجاِن�س، 

الت قوية«. �صِ

عندما �ُصِئَل ريت�صارد رايت، اأ�صتاذ علم اجلرمية 
يف جامعة جورج �صتيت، عن اأكرث االأ�صياء التي 
اأ�صابته بالده�صة حيال اجلرمية يف اآي�صلندا، 
عر�صًا  ح�صوري  اأثناء  املرات  اإحدى  »يف  قال 
اآي�صلندا،  ال�صرطة يف  اإحدى �صابطات  تقدمه 
اأطلقت  النا�س  من  جمموعة  اإىل  ت�صري  ظلت 
عليهم ‹الفقراء الذين يعانون من م�صاكل‹ — 
اأدركت  حتى  الوقت  بع�س  االأمر  وا�صتغرقني 
املجتمع.  يف  واملجرمني  املذنبني  تق�صد  اأنها 
قيمتهم  جميعًا  املواطنني  اأن  اعتربت  اإنها  اإذ 
‹عددنا  قالت  كما  ال�صبب  وكان  جدًا،  ثمينة 
التي  االأ�صياء  من  العديد  وهناك  جدًا،  قليل 

يجب علينا فعلها‹«.
التي  القوية  املكانة  اأن  اأي�صًا  رايت  وتعتقد 
َت�ْصَغْلها الن�صاء يف جمال ال�صيا�صة يف اآي�صلندا، 
كثريًا  �صاعدت  ال�صرطة،  قوات  داخل  وكذلك 

يف املحافظة على املعدل املنخف�س للجرمية.
واأجمع كل من اأود�صون ورايت على اأن امل�صاواة 
ونظام اخلدمة االجتماعية القوي والرفاهية 
ب�صكل  �صاهمت  املواطنون،  بها  ي�صعر  التي 
غري  ال�صرطة  بقوات  االكتفاء  يف  اأ�صا�صي 

املُ�صّلحة.
لي�صوا  اأيرلندا  يف  ال�صرطة  اأفراد  معظم 

مدربني على ا�صتخدام االأ�صلحة النارية
معظم  فُهناك،  اجلميع:  اأيرلندا  تخطت 
اأفراد ال�صرطة لن يتمكنوا حتى من ا�صتخدام 
اأعلن  وح�صبما  تهديدهم.  مت  اإن  اأ�صلحتهم 
يعمل  الذي  االإلكرتوين  البحث  موقع  عنه 
GunPolicy. املتحدة  االأمم  رعاية  حتت 
org، فاإن ن�صبة �صباط ال�صرطة االأيرلندية 
النارية  االأ�صلحة  ا�صتخدام  على  القادرين 
25% فقط. وعلى  اإىل   %20 ترتاوح ما بني 
بن�صب  تتمتع  اأيرلندا  فاإن  ذلك،  من  الرغم 

جرمية اأقل من الواليات املتحدة.
ال  ال�صرطة  قوات  من   82% بريطانيا،  يف 

تريد اأن تكون م�صلحة
ل�صان  على  الربيطانية  االإعالم  و�صائل  نقلت 
بيرت  الكربى،  مان�ص�صرت  يف  ال�صرطة  رئي�س 
فاهي، عام 2012 بعد اأن مت اإطالق النار على 
اأدى اإىل وفاتهم، »نعلم  اثنني من �صباطه مما 

اأمريكا وبع�س  راأينا يف جتربة  اأ�صف كما  بكل 
�صرطة  �صباط  وجود  اأن  االأخرى،  الدول 
من  لنجاتهم  �صببًا  بال�صرورة  لي�س  م�صلحني، 

اإطالق النريان عليهم واإ�صابتهم«.
ت�صليح،  بدون  املتحركة  ال�صرطة  دوريات 
يف  قانونيًا  به  فًا  وُمعرَتَ اأ�صا�صيًا  جزءًا  تعترب 
مكان  كل  يف  ال�صرطة  لرجال  اليومية  احلياة 
حول بريطانيا. اعترب ال�صباط الربيطانيون 
واأنه  للمواطنني،  ُحماة  اأنف�صهم  الدوريات  يف 
الو�صول  من  املواطنني  جميع  يتمّكن  اأن  يجب 
وتباُدل  منهم  واالقرتاب  ب�صهولة  اإليهم 
االنخفا�س  اإىل  ذلك  واأدى  معهم.  احلديث 
ال�صرطة  بني  اال�صتباكات  عدد  يف  الكبري 
واملُ�صتبه بهم من املجرمني. وبينما و�صل عدد 
ال�صرطة  ارتكبتها  التي  رة  املرَُبَّ القتل  جرائم 
جرمية،   461 اإىل   2013 عام  االأمريكية 
بريطانيا  يف  واحدة  جرمية  ُهناك  َتُكن  مل 
التحقيق  مكتب  لتقرير  طبقًا  العام،  نف�س  يف 
 FBI›s Uniform Crime الفدرايل 

.Report
درا�صة  اأظهرت   ،BBC اأخبار  لوكالة  وفقًا 
من   82% اأن   ،2004 عام  متت  ا�صتق�صائية 
اأع�صاء احتاد ال�صرطة يف بريطانيا قالوا اأنهم 
روتينية  بطريقة  ال�صالح  حمل  يريدون  ال 
عدد  ثلث  واأن  اخلدمة.  يف  وجودهم  اأثناء 
يخ�صون  االأقل  على  بريطانيا  يف  ال�صباط 
على اأرواحهم اأثناء وجودهم يف اخلدمة، ومع 
االأ�صلحة  حمل  لفكرة  معار�صني  ظلوا  ذلك، 

النارية.
يف  اجلدل  نيوزيالندا  يف  االأ�صاتذة  اأحد  اأثار 
املزارع  حياة  يف  اخلطر  عن�صر  باأن  ت�صريحه 

اأعلى منه لدى �صابط �صرطة غري م�صلح
يف مقال كتبه جون باتل، كبري حُما�صري علم 
اإن  التقنية، قال  اأوكالند  اجلرمية يف جامعة 
ُيَعد  اأ�صلحة،  ال�صرطة الأي  عدم َحمل �صباط 
ُن�ِصَرت  مقالة  ويف  اإليهم.  بالن�صبة  اأمانًا  اأكرث 
ُكنت  اإن  نيوزيالندا،  »يف  قال   2010 عام 
حينها،  عليك  تقع  التي  فاخلطورة  ُمزاِرعًا، 
اأعلى من تلك التي تقع عليك اإن ُكنت �صابطًا 
ال  �صيتحول  ال�صرطة  ت�صليح  ال�صرطة«.  يف 

حمالة اإىل �ِصباق َت�َصلُّح بينهم وبني املجرمني، 
مما �صيت�صبب يف ارتفاع عدد ال�صحايا.

مبدر�صة  املُ�صاِرك  االأ�صتاذ  األبريز،  فيليب  قال 
 Sydney School( صيدين لل�صحة العامة�
ع�صر  اثني  »حوايل   )of Public Health
فردًا فقط من �صباط ال�صرطة يف جميع اأنحاء 
امل�صموح  قائمة  يف  اأ�صمائهم  اإدراج  يتم  البالد 

لهم بحمل ال�صالح يف مناوبة اخلدمة«.
عام  اأ�صابتهم  التي  ال�صدمة  من  الرغم  على 
والتقاليد باالأعراف  الرنويج  التزمت   2011

ك�صفت   2011 عام  ماأ�صاة  من  الرنويج  عانت 
عن خماطر تطبيق قوانني عزل ال�صالح. فقد 
قام اليميني املتطرف امل�صلح اأندير�س بيهرينج 
بريفيك بالهجوم على مع�صكر �صيفي نرويجي 

وقتل 77 �صخ�صًا.
جرائم القتل يف هذه الدول االإ�صكندافية ُتَعد 
االأ�صخا�س  من  الكثري  ولكن   — للغاية  ناِدرة 
ر واخلاطئ  املتاأخِّ الفعل  رد  اللوم على  اأوقعوا 
لريفيك  الفر�صة  اأتاح  مما  ال�صرطة،  ِقَبل  من 
الرغم  وعلى  املروعة.  املذبحة  بتلك  للقيام 
من ذلك، فاإن عادة عدم ت�صليح قوات ال�صرطة 
اأقوى من اأي خماوف لديهم حيال  اأنها  اأثبتت 

خطر االإرهاب.
هذه  تتبع  التي  االأخرى  الدول  بع�س  هناك 

العادة اأي�صًا
على �صبيل املثال، هناك 12 من بني 16 دولة 
من دول جزر املحيط الهادئ، ال ت�صمح ل�صباط 
من  األبري�س  يقول  ال�صالح.  بحمل  ال�صرطة 
»املل�صق  العامة  لل�صحة  �صيدين  مدر�صة 
االإعالين املحلي املوجود حاليًا يحمل جملة: 

املجتمع االأعزل، هو جمتمٌع مهذب«.
اأجمعوا على  فاإن اخلرباء جميعهم  ومع ذلك، 
قوات  من  ُمفاِجئة  ب�صورة  ال�صالح  نزع  اأن 
�صرطة الواليات املتحدة، بدون ُمعاجلة جذور 
عك�صية.  بنتائج  ياأتي  قد  هناك،  اجلرمية 
»اأي  اأود�صون  االجتماع  علم  متخ�ص�س  وقال 
ال�صرطة  ع�صكرة  عن  للرتاجع  حماوالت 
االأمريكية، يجب اأن تكون م�صحوبة ب�صيا�صات 
واإتاحة  والعرقية،  االقت�صادية  امل�صاواة 

ُفر�صة �صرعية للرفع من م�صتوى الفقراء«.
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داال�س حادث  يف  به  م�شتبٍه  اأي  لقتل  ذاتيًا  نف�شه  ر  يفجرّ اآليًا  اإن�شانًا  ت�شتخدم  االأم�كية  ال�شرطة  تاريخها..  يف  مرة  ل  الأورّ

عاًما  18 عمر  يف  الزهامير  بخطر  تتنباأ  طريقة  يطورون  اأمريكيون  علماء 

ال����ك����رك����م وع��������اج م�������ش���اك���ل ال���ب�������ش���رة

الدم يف  ال�شكر  م�شتويات  يخف�س  ال�شبار 
�صلطت درا�صة علمية حديثة ال�صوء على فوائد مذهلة لل�صبار، حيث اأفادت اأنه ي�صاعد 
على خف�س م�صتويات ال�صكر يف الدم، التي ميكن اأن تكون مفيدة للمر�صى الذين يعانون من 

داء ال�صكري من النوع 2.
العالج  يف  ا�صتخدم  وقد  �صنة   6000 منذ  اكت�صافه  مت  ال�صبار  اأن  الباحثون  واأو�صح 
بالنباتات واالأمرا�س اجللدية وم�صتح�صرات التجميل يف �صكل املواد الهالمية والكرميات 

وهو من اأ�صل اأفريقي.
وفى هذا ال�صياق، فح�س باحثون اأمريكيون هذا االأ�صبوع مراجعة لت�صع درا�صات ا�صتك�صفوا 

فيها فوائد ال�صبار ملر�صى ال�صكري من النوع الثاين.
ووجد الباحثون اأن ال�صبار قادر على خف�س م�صتويات ال�صكر يف الدم مبعدل )46.6 مل 
/ دل(، ف�صال عن خف�س ن�صبة”HbA1c” مبعدل )%1.05(، الذي يدل على متو�صط 

م�صتوى ال�صكر يف الدم خالل االأ�صهر الثالثة ال�صابقة.
واأو�صح الباحثون اأن اأخذ ال�صبار بانتظام يحفز اإفراز االأن�صولني، وهو مفيد ب�صكل خا�س 

لالأ�صخا�س الذين يعانون من ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم.
من  اأكرب  يكون  عندما  ال�صيام  عند  ال�صكري  مر�س  ت�صخي�س  يتم  اأنه  الباحثون  واأ�صاف 
130 مل / دل، اأو عندما يرتفع اإىل “200 مل / دل” اأو اأكرث بعد مرور �صاعتني من وجبة 

الطعام.



 network arab America نــظــمــت 
االمــريــكــان  الــعــرب  �صبكة   professional
naap   مع عدد  املحرتفني املعروفة اخت�صارا ب 
وبالتعاون  العربية  واملوؤ�ص�صات  اجلمعيات  من 
الن�صطاء  مــن  والــعــديــد  نــيــويــورك  �ــصــرطــة  مــع 
ــع ع�صر  ــراب االجــتــمــاعــني املــهــرجــان الــعــربــي ال

بالربن�س ا�صرتيت بقلب منهاتن .
وح�صب �صي حممد احد املنظمني فان املهرجان 
هذا العام قد �صهد اقباال جماهريا اكرب من العام 
املا�صي حيث قدر �صي حممد عدد احل�صور ب30 
الف �صخ�س  من كل اجلن�صيات املوجودة يف مدينة 
العربية  االجــواء  ليعي�صوا  البارك  يف  نيويورك 

مبالب�صها واكالتها املميزة وثقافتها وتراثها .
وحـــول الــهــدف مــن اقــامــة املــهــرجــان العربي  
ان  املنظمني  احد  وهو  حممد  �صي  الدكتور  اجاب 
العربية  بال�صخ�صية  التعريف  البازار  من  الهدف 
والطعام  والــرقــ�ــس  واملو�صيقا  الــفــن  ــالل  خ مــن 
العرب  عن  النمطية  ال�صورة  وتغيري  واملالب�س 
لدي املجتمع االمريكي والتي ترجع لقلة معرفة 
املجتمع االمريكي باالمناط العربية املختلفة يف 

جماالت عدة منها الفن والرق�س واملو�صيقا .

االول  املهرجان  بني  الفرق  عن  �صواله  وحوله 
يح�صب  ان  ميكن  الفرق  ان  اجــاب   ع�صر  والرابع 
خا�صة  حت�صر  التي  ــداد  االع يف  الهائل  بالفرق 
يف اعداد املواطنني االمريكني فقد بدا اول بازار 

بعدد ا يتخطي ال200 �صخ�س .
من  خمتلفة  ت�صكيلة  عــلــي  املــهــرجــان  �صمل 
والغناء  املو�صيقي  بني  املميزة  العربية  االأن�صطة 

واحلنا االرجيلة والطعام
احيي املهرجان عدد من الفنانني العربي الذي 
باجورهم  متربعني  املهرجان  ادارة  ح�صب  اتــو 
املجتمع  وبني  بينهم  اجل�صور  من  مزيدا  ليمدوا 
علي  املهرجان  ادارة  وحر�صت  االمريكي  املــدين 
تنوعهم لري�صوا جميع االذواق فقد ح�صر الفنان 
نور الدين املغربي واملطرب نائل زيدان من االردن 
وال�صيد �صعد �صعيد من فل�صطني ويا�صر امل�صري من 
من  وفار�س  لبنان  من  ندوة  ايل  وباال�صاقة  م�صر 

العراق .
كما كان وجود عدد من البوتيكات التي تيبيع 

الزي العربي والعبايات املختلفة اثر طيبا.
عربات  امام  احل�صور  من  الكثري  ا�صطف  بينما 
عدد  وابــدي  احلــالل  وامل�صروبات  احلــالل  االكــل 

من االمريكان اعجابهم ب�صفة خا�صة باحللويات 
والفالفل العربية .

كما حظي املهرحان بتغطية اأعالمية مميزة من 
واالمريكية  العربية  االعالم  و�صائل  من  العديد 

املحلية ومت ن�صر مقاطع بقناة فار�س منهاتن .
املهرجان عدد من كبار قيادات اجلالية  ح�صر 
االأعــالمــي  ح�صر  فقد  املــوؤثــريــن  واالأ�ــصــخــا�ــس 
العرب  �صوت  ـــة  اأذاع مــن  عبيد  رفعت  املــعــروف 
 – ايــهــاب  ايــهــاب  ال�صحفي  وامل�صور  بنيويورك 
ايل  باال�صافة  تون�س  من  نــور  نعيمة  وال�صيدة 

العديد من الرموز االعالمية
بالتقاط  اجلميع  ــام  ق املــهــرجــان  نهاية  ويف 
ويبقي  واحل�صور  الفنانني  مع  التذكارية  ال�صور 
دمج  يف  املنا�صبات  هذه  مثل  ت�صاعد  هل  ال�صوؤال 
واملجتمع  العربية  اجلاليات  بني  اجل�صور  وان�صاء 
املجتمعني  بني  الفروق  �صتذوب  وهل  االمريكي، 

قريبا
اأعداد / اأحمد مراد

و�صقوطه  الــرتكــي  الــعــ�ــصــكــري   االنــقــالب  ف�صل   
النقالب    عــمــر   اأق�صر  وهــو  فقط  �صاعات  �صت  بعد 
وياأتي بعده االنقالب على هوجو  التاريخ  ع�صكري يف 
هذا  72�صاعة..  بعد  �صقط  الذي  فنزويال  يف  �صافيز 
مل   2016 تركيا  ع�صكر  النقالب  ال�صريع  ال�صقوط 
   .. حظ  �صربة  يكن   ومل  م�صادفة  اأو  فــراغ   من  يــاأت 
الإف�صاله   وحا�صمة  مهمة  عوامل  عــدة  تــوافــرت  بل 
اأول هذه العوامل  لالأ�صف افتقدناها عندنا يف م�صر.. 
ويــالت  ذاق  الـــذي  الــرتكــي  ال�صعب   ــي  وع  : واأهــمــهــا 
الع�صكر  مبذابح   واكتوى  الغا�صم   الع�صكري  احلكم 
واإخفاقه  وف�صله  وفظائعه   وطوامه  كوارثه  وعانى 
ال�صيا�صية واحلقوقية واالقت�صادية  يف كل املجاالت  
الرتكي  ال�صعب  خربه  وهوما    ... والبيئية  واملعي�صية 
رف�س  على  واأ�صر  ال�صابقة   االأربعة  االنقالبات  عرب 
..وذلك  اأخــرى    مرة  ونريه  بنريانه  االكتواء  معاودة 
يف�صر االإجماع ال�صعبي و ال�صيا�صي واحلزبي على رف�س 
وهذا  املوقف  هذا  ..ولوال  الوا�صح   القاطع  االنقالب 
الوعي لنجح االنقالب حتى لو توافرت باقي العوامل 

..
ثانيا : �صرعة حترك الزعيم » اأردوغان« ولوجوئه 
يف  ثقته  عــن  ــــراب  واالإع االأمـــور  وتو�صيح  لل�صعب  
النداء   لهذا  ا�صتجابت  التي  العري�صة   اجلماهري 
والتم�صك  االنــقــالب  رف�س  على  وتوحد  الفور  على 
حتفظ  رغــم  واحلــريــات  الدميقراطية   بالتجربة 
قطاعات من  هذه االأمة  على �صيا�صة النظام احلاكم 
هو  التجربة   على  احلفاظ  ..لكن  خمتلفة  الأ�صباب 
�صيفقده  ما  وهو  ال�صلطة  تــداول  الإمكانية  االأ�صا�س 
مت�صك  ذلــك  ...ويف�صر  االنــقــالب  جنــح  اإذا  ال�صعب 
علت  ولذلك  والزعامة  الدميقراطي  بالنظام  الع�صب 
ا�صواتهم بالت�صمية والتكبري والتهليل .. رافعني اأعالم 
كما  الدبابات  على  وعلقوها  اأردوغان  و�صور   .. تريكا 
نقلت الف�صائيات رغم اإنكار البع�س لرفع �صور اأردوغان 

والهتاف له .
ال�صي�صاوي الختالف  االنقالب  افتقدناه يف  ما  وهو 
على  الع�صكرية  القب�صة  اإحكام  فرتة  وطول  الظروف 
العميقة   الدولة  اأجهزة  يف  وتوغلها  ــور  االأم مقاليد 
ومبادرة  معها..  واخلائن  الفا�صد  املال  راأ�س  وحتالف 
التجربة  باإجها�س  امل�صرية   الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
ثمرات  جنى  اأو  ال�صعب  ــي  وع قبل  الدميقراطية 
ذلك  على  و�صاعد  يناير..  ثورة  نتائج  من  حم�صو�صة 
التباطوؤ يف اتخاذ خطوات مت�صارعة لتحقيق اإجنازات 
وحت�صني  لالأجور  واالأق�صى  االدنــى  احلد  مثل  كربى 
االأمور املعي�صية لو�صع الدولة العميقة بقيادة الع�صكر 
للعراقيل ..  و�صاعد على ذلك انعدام االإخال�س للوطن 
ممن ي�صمون بالنخبة  التي كرث فيها العمالء و اخلونة   
واملنقلبة  اخلا�صة  واملطامع  املكا�صب  عن  الباحثني  و 
على اأ�صا�صيات  وقواعد العملية الدميقراطية  اإذا مل 
تفز باالأغلبية اأو حتقق م�صاحلها  اخلا�صة واحلزبية 
مبختلف   ــاذ  ــق االإن جبهة  قـــادة   االأمــثــلــة  ...واأبـــــرز 
اأطيافهم ... �صواء منهم من يعاين من الوحم الرئا�صي  
» حمدين �صباحي ».. اأو ال�صبق ال�صلطوي ..اأو اإدعياء 

هل�صنكي  متالزمة  ...اأو  واالإن�صاين  الوطني  ال�صرف 
وجنازير  الع�صكر  بــيــادة  حتــت  للخ�صوع  وي�صتاق 

دباباتهم .    
رق�س  من  بني  الفارق  لنا  يو�صح  �صبق  ما  كل  ولعل 
ومن   .. خــري  وب�صرة   .. االأيــــادي  ت�صلم  اأنــغــام  على 
ال�صعب  ــوق  ف ويرفعونهم  الع�صكر  قـــادة  يقد�صون 
والوطن واالأمة .. وبني من وقفوا وناموا حتت جنازير 
اأبطال جمه�صي  و  الثوار يف يناير  الدبابات وهو حال 

االنقالب الرتكي .  
عديدة  جماهريية   ــالم  اإع و�صائل  توافر  ثالثًا: 
و  الع�صكر    �صيطرة  حتت  ولي�صت  ال�صعب  عن  معربة 
االأجهزة االأمنية مثلما  هو احلال يف م�صر   ... وهو ما 
افتقدناه يف م�صرنا ال�صليبة  النعدام اأو �صعف و�صائل 
االإعالم  و�صائل  وحتالف  االإ�صالمي   الثوري  اإعالمنا 
باالتفاق  واخلونة  الف�صدة  االأعمال  لرجال  التابعة 
يف  وجنحوا   النكباء   النخبة  من   والدعم  واملعاونة  
اإف�صاد وعي قطاعات كبرية من ال�صعب  وتزيني احلكم 
الع�صكري  الفا�صي للب�صطاء من اجلماهري التي رحبت 
باالنقالب و�صاعدته و�صدقت اأكاذيبه..  بعدما اقنعها 
االأمني  واالنفالت  املعي�صة   �صعوبات  كل  باأن  اخلونة 
�صببه الثورة ولي�س االأجهزة االأمنية بقيادة املوؤ�ص�صة 

الع�صكرية   .
ــًا :وطــنــيــة واإخـــال�ـــس ووعـــي قــطــاعــات  يف  ــع راب
ين�صم   مل  الـــذي  اجلي�س  �ــصــواء  االأمــنــيــة  ــزة  ــه االأج
اأغلبه  لالنقالب  ومل يطلق  معظم جنود االنقالب  يف 
الر�صا�س على ال�صعب .. وكذلك املخابرات و  ال�صرطة  
واالأخريان كان لهما الدور االأكرب اإىل جانب ال�صعب يف 
اإف�صال االنقالب واإحباطه ..  وهو ما افتقدناه عندنا 
قيادات  با�صتثناء   .. االآن  حتى  لنا  يبدو  ما  هو  اأو 
ع�صكرية و�صطى يف ثورة يناير .. وفيما عدا ذلك فاإن 
واالإخال�س    التجرد  و  الوعي  انعدام  من  تعاين  م�صر 
عند  االأغلبية العظمى  اإن مل يكن كل  قادة  االأجهزة 
النقي�س  على  بل   .. تخ�ص�صاتها  مبختلف  االأمنية 
و�صيفه  الطاغية  ع�صا  هي  االأمنية  االأجهزة  ذلك  من 
مل�صلحة  االأمة  وتطويع  ال�صعب  على  لل�صيطرة  ودرعه 

االأعداء .
الر�صمية  الرتكية   الدينية  املوؤ�ص�صة  خام�صًا:  ـ   
امل�صاجد  فتحت  التي  تركيا   يف  رائــعــًا  موقفها  كــان 
للم�صلني الأداء �صالة احلاجة وترديد التكبري وتالوة 
منذ  واأعلنت   .. الدبر«  ويولون  اجلمع  »�صيهزم  اآيــة 
االنقالب  برف�س  �صريحًا  وا�صحًا   موقفها  البداية 
االإجرامي .. وذلك بعك�س املوؤ�ص�صة الدينية الر�صمية 
االأوقاف«.  وزارة  وقواعد  واالإفتاء  االأزهر   « امل�صرية 
 « الزورال�صفلي  وحــزب   الثالث  امل�صرية  .والكنائ�س 
يزينون  الذين  جهنم  ودعــاة   .. مطبعيًا«  خطاأ  لي�س 
الباطل وين�صرونه  حتى اليوم ... ويتخذون املواقف 
التبعية  وتر�صيخ  الطغاة  لن�صرة  واملتلونة  املتغرية 
والف�صاد  الأعداء اخلرج وعمالء الداخل  وات�صح ذلك 
واأحلوها  مبارك  ايام  احلاكم  على  اخلروج  رف�صهم  يف 

يف 30 يونيه .
ـ املوقف الدويل : مل يكن راف�صَا �صراحة لالنقالب 

الرتكي يف  اأوله  ولذلك تلكاأ يف رف�صه واإدانته.. لكنه 
اأي�صًا كان اأقل ترحيبًا به عنه يف م�صر .. وهذا املوقف 
اأن يقبل باالنقالب الرتكي ثم يتم  الدويل كان ميكن 
�صيطرة  حتت  ال�صوري  املدين  احلكم  وعودة  تدويره 
مع   بالو�صع اجلزائري  مثلما قبل  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
املع�صكر  من  تركيا  قرب  مع  لتتوافق  تعديالت  اإدخال 

االأوروبي .
غرار  على  الوقت   �صوؤال   على  باالإجابة  واأختم 
باالإمكان تاليف االنقالب يف  .. هل كان  الوقت  واجب 
الوحيد الإف�صاله  ال�صبيل  ان  اأوؤكد   .. اإف�صاله  اأو  م�صر 
بني  لتكون  وامل�صكالت  املعركة  بت�صدير  باالإ�صراع  كان 
االقت�صادية  اجلي�س  قادة   ومنافع  ومنتفعي  ال�صعب 
مثل   الــغــذائــيــة  لــلــمــواد  اجلــيــ�ــس  م�صانع  �ــصــم  عــرب 
واملزارع   واحللل  وال�صل�صلة  املكرونة  م�صانع  منتجات 
جزء  وتخ�صي�س  ال�صعب  لعموم  التموينية  للبطاقات 
 .. ال�صعب  باقي  مثل  مثلهم  وال�صباط  للجنود  منها 
االأرا�صي  على  امل�صلحة  القوات  �صيطرة  ف�صح  وعــرب 
احلقيقية  العمالقة  القومية  امل�صروعات  اإقامة  ومنع 
مثل ا�صت�صالح ال�صحراء او حتقيق نه�صة �صناعية .. 
وف�صح �صيطرة جمهورية ال�صباط على مفا�صل الدولة 
..ومل  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  والئها  و�صمان  ومنا�صبها 
النخبة  ا�صرت�صاء  �صواء  ذلك   غري  �صبيل  هناك  يكن 
ال�صيا�صية النكبوية اخلائنة والعميلة والنفعية .. اأو 
الوقوع فري�صة ملزايدات حزب الزور ال�صفلي ..والعرب 
الطرح  هذا  حدث  ولو   .. الدولية   القوى  ا�صرت�صاء 
لظل التاأييد اجلارف للثورة بل زاد بان�صمام القطاعات 
ومعظم  بل  واملتو�صطة  واملعدمة  الفقرية  ال�صعبية 
املوؤ�ص�صة  مع  م�صاحلها  تتعار�س  التي  املرتفة  الطبقة 
الع�صكرية .. ولكانت  املاليني بل ع�صرات املاليني حتت 
للميادين  للنزول  واحلكومة   الرئي�س  من  اإ�صارة  رهن 
 .. االنقالب  الع�صكر  حــاول  اإذا  الدبابات  ومواجهة 
ترتيب  يف  اأخطاء  اخلطوات  تلك  عطل  لالأ�صف  ولكن 
االأولويات اأو رغبة تاأخري ال�صدام مع قادة الع�صكر   اأو 
غري  اأو  النفعية  ال�صيا�صية  النخب  اإر�صاء  يف  الرتكيز 
ذلك من املقايي�س املغلوطة ..  واأكرر  التاأكيد اأن ذلك 
كان ال�صبيل الوحيد و اأجزم به رغم تاأكيدات العديد 
املخل�صة  ال�صيا�صية  والنخب  والــرمــوز  ــرباء  اخل من 

با�صتحالة ذلك وحتمية جناح االنقالب  .
يل  تال  مقال  مو�صوع  �صتكون  االأخــرية  واجلزئية 

مب�صيئة اهلل ....
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 اأجواء عربية يف البازار
العربي العا�شر بالب�يدج

احمد مراد   لغربه نيوز
اجلمعيات  من  عدد  مع  االمريكية  العربية  اجلمعية  نظمت 
من  والعديد  نيويورك  �صرطة  مع  وبالتعاون  العربية  واملوؤ�ص�صات 
الن�صطاء االجتماعني البازار العربي العا�صر بال�صرو رود القريب من 

ال�صاطي باملنطقة العربية بالبرييدج
اجلن�صيات  كل  من  �صخ�س  االف  الثالثة  عن  يزيد  ما  جتمع  حيث 
املوجودة يف مدينة نيويورك يف البارك ليعي�صوا االجواء العربية 

مبالب�صها واكالتها املميزة وثقافتها وتراثها .
وحول الهدف من اقامة البازار العربي اجاب الدكتور حبيب جودة 
البازار  من  الهدف  ان  بنيويورك  العربية  اجلمعية  رئي�س  نائب 
والرق�س  واملو�صيقا  الفن  خالل  من  العربية  بال�صخ�صية  التعريف 
والطعام واملالب�س وتغيري ال�صورة النمطية عن العرب لدي املجتمع 
باالمناط  االمريكي  املجتمع  معرفة  لقلة  ترجع  والتي  االمريكي 

العربية املختلفة يف جماالت عدة منها الفن والرق�س واملو�صيقا .
والعا�صر اجاب  العربي االول  البازار  الفرق بني  �صواله عن  وحوله 
يف  الهائل  بالفرق  يح�صب  ان  ميكن  الفرق  ان  جودة  حبيب  ال�صيد 
االعداد التي حت�صر خا�صة يف اعداد املواطنني االمريكني فقد بدا 

اول بازار بعدد ا يتخطي ال200 �صخ�س .
املميزة  العربية  االأن�صطة  من  خمتلفة  ت�صكيلة  علي  البازار  �صمل 
مغني  جوهرة  ال�صهرية  املغربية  االأزياء  م�صممة  ح�صرت  حيث 
الر�صومات باحلناء لعدد كبري  املميزة من  وقامت بر�صم جمموعتها 

من احلا�صرات .
احل�صور  من  كبري  ا�صتح�صانا  الفل�صطينية  الدبكة  فرقة  لقت  كما 
حما�س  وجود  اثار  والذي  فار�س  الراق�س  الطفل  وجود  يف  خا�س 
الدكتور حبيب  القي  املميز كما  الفل�صطيني و�صكله  اجلماهري بزيه 
جودة ق�صيدة �صعرية م�صتلهما من وجود الطفل فار�س بع�س معانيه 

وهي ق�صيدة فل�صطيني .
العربي  الزي  تيبيع  التي  البوتيكات  من  عدد  وجود  كان  كما 

والعبايات املختلفة اثر طيبا.
احلالل  االكل  عربات  امام  احل�صور  من  الكثري  ا�صطف  بينما 
ب�صفة  اعجابهم  االمريكان  من  عدد  وابدي  احلالل  وامل�صروبات 

خا�صة باحللويات والفالفل العربية .
و�صائل  من  العديد  من  مميزة  اأعالمية  بتغطية  البازار  حظي  كما 
االعالم العربية واالمريكية املحلية ومت ن�صر مقاطع بقناة فار�س 

منهاتن .
اجلدير بالذكر ان البازار �صهد ح�صور من كل الدول العربية خا�صة 
ان  اال  وتون�س  و�صوريا  واليمن  وم�صر  واجلزائر  واملغرب  فل�صطني 
اال�صخا�س  احد  قام  حيث  احلفل  نهاية  قبل  حدث  موؤ�صفا  حدثا 
االمر  وكاد  اجلديد  اليمن  علم  يرفع  كان  �صخ�س  علي  باالعتداء 
احلفل  علي  القائمني  تداخل  ان  لوال  ال�صرطة  تداخل  ي�صتدعي 

وانهوا امل�صكلة �صريعا وطالبوا اجلميع بعدم رفع اي اعالم .
املوؤثرين  واالأ�صخا�س  اجلالية  قيادات  كبار  من  عدد  البازار  ح�صر 
التوليد  جراحات  ا�صت�صاري  الرمياوي  ح�صام  الدكتور  ح�صر  فقد 
املعروف وعائلته باال�صافة ايل ال�صيدة ليندا �صر�صور واالب خ�صر 
املغربية  االزياء  م�صممة  اي�صا  ح�صر  فقد  احلفل  منظمني  اليتم 
من  القزاز  حممد  وال�صيد  مو�صي  حممد  واال�صتاذ  مغني  جوهرة 

اجلالية امل�صرية وال�صيدة لطيفة من اجلالية املغربية .
ويف نهاية البازار �صكر اجلميع ادارة اجلمعية العربية علي جهدها 
يف دمج وان�صاء اجل�صور بني اجلاليات العربية واملجتمع االمريكي، 

فهل �صتذوب الفروق بني املجتمعني قريبا .
فلنتظر ... ولرن.....

بان كي مون يرف�س تهنئة امل�شلمن بعيد الفطر
املتحدة  لــالأمم  العام  ــني  االأم ك�صر 
بتهنئة  اخلا�س  التقليد  مون  كي  بان 
ومل  العام  هذا  الفطر  بعيد  امل�صلمني 
اأو متحدثه الر�صمي  ي�صدر عن مكتبه 
اأي تهنئة بالعيد ملليار و�صتمائة مليون 

م�صلم حول العامل.
 واأ�صدر املبعوث االأممي اخلا�س اإىل 

�صوريا، �صتفان دمي�صتورا، تهنئة اإىل امل�صلمني بعيد الفطر، وعندما مت �صوؤال 
مبعوثه  اإىل  ين�صم  مون«  »كي  باأن  اأجــاب  ذلك،  �صبب  عن  الر�صمي  املتحدث 
اأن تهنئة دمي�صتورا مل تذكر بان كي مون  اإال  اخلا�س دي�صمتورا يف تهنئته، 

من قريب اأو بعيد.
 ودائما ما يحر�س بان كي مون، ومعه االأمناء ال�صابقون على اإ�صدار تهنئة 

بالعيد مل�صلمي العامل، على �صكل كلمة م�صورة اأو بيان مكتوب.

�شحايف املاين �شه� يعتنق االإ�شام... ماذا قال عن االأ�شباب؟
موقع  على  م�صور  �صريط  اظــهــر    
ــاين  االمل ال�صحايف  قــيــام   »يــوتــيــوب« 
 Martin لــوجــون   مــارتــن  ال�صهري 
داخل  اإ�صالمه  با�صهار    Lejeune
العا�صمة  يف  االإ�صالمية  املراكز  اأحد 

االأملانية برلني.
 وجـــاء خـــالل اإ�ــصــهــار اإ�ــصــالمــه يف 

مركز »الر�صالة« الديني بح�صور عدد من امل�صلمني واإمام املركز، قبل اأن يردد 
ال�صهادتني باللغتني العربية واالأملانية.

 وحول االأ�صباب التي دفعته العتناق االإ�صالم، قال لوجون »االإ�صالم يعني 
امل�صجد  يف  وجدوه  عند  والطماأنينة  بال�صالم  اح�صا�صه  اإىل  م�صريًا  ال�صالم«، 

وعند ال�صالة.
 واأو�صح اأنه اعتنق االإ�صالم عن دراية، الفتًا اإىل معرفته باأ�صول االإ�صالم، 

اإىل جانب اأركانه اخلم�صة.
اأنه قراأ عن االإ�صالم و�صمع عنه، معددًا عند �صوؤاله واجباته  اأكد ليغون   

كم�صلم بعد اعتناقه الدين االإ�صالمي، اأركان االإ�صالم اخلم�صة.
 ُي�صار اإىل اأن لوجون ا�صتهر بتغطيته للحرب االإ�صرائيلية على غزة يف عام 

الفل�صطينيني. مع  املتعاطفة  مبواقفه  وبرز   ،2014

تنامي ظاهرة االإ�شاموفوبيا يف اأمريكا
متخ�ص�صة  اأمنية  وحدة  حتقق   
الــكــراهــيــة يف حــادثــة  يف جــرائــم 
معادية لالإ�صالم، بعدما عرث �صخ�س 
م�صلم على �صيارته وقد كتبت عليها 
الثالثاء،  لالإ�صالم،  معادية  عبارات 
ن�صر  ما  وفق  كاليفورنيا،  مدينة  يف 

موقع هافينغ بو�صت االأمريكي.
 واأو�ـــصـــحـــت قـــائـــدة الـــوحـــدة، 

�صباح  احلادثة  تلك  يف  التحقيق  بداأت  االأمن  عنا�صر  اأن  جون�صون،  بليندا 
اإرهابيون« و«اأمريكا  اأن ال�صيارة كتب عليها »امل�صلمون  اإىل  اخلمي�س . م�صرية 
لل�صيارة ونوافذها  الواجهة االأمامية  اإىل تعر�س زجاج  اإ�صافة  لالأمريكيني« 

للتخريب والتك�صري.
 واأ�صافت القائدة جون�صون: اإن مالك ال�صيارة يدعى اأحمد املقدراتي، ومل 
يتهم �صخ�صا بالذات. م�صددا على عالقاته الطيبة التي جتمعه مع جريانه يف 

احلي الذي يقطن به.
 وقامت �صابة تدعى حنان بن�صر �صورة لتلك ال�صيارة بعد تخريبها. م�صرية 
اإخوانها واأخواتها قد  اأن كل  اإىل  اأ�صارت  اأخيها، كما  ال�صيارة يف ملك  اأن  اإىل 

ولدوا هنا بالواليات املتحدة االأمريكية، ويجهلون متاما هوية املعتدي.
 واأفاد ال�صاب اأحمد بعدم خ�صيته لتلك احلادثة بتاتا، الأنها لن متنعه من 

موا�صلة حياته العادية.
اأمريكي،  مواطن  »اإنني  قائال:  املحلية  االإعالم  و�صائل  بع�س  اأمام  و�صرح   
وبا�صتطاعتي الذهاب اإىل امل�صجد كل يوم لو اأمكنني ذلك، واأعرف اأن البع�س 
اأن  ويبدو  م�صلم،  اإنني  القول  اأخ�صى  ال  فلذلك  امل�صجد،  اأق�صد  واأنــا  يــراين 

�صخ�صا ما يكرهني الأنني م�صلم بالذات«.
ملركز  التابع  الكراهية  جرائم  ق�صم  اأن  على  جون�صون  القائدة  و�صددت   
�صرطة لو�س اأجنل�س يحقق يف تلك اجلرمية التي وقعت يف اآخر يوم من �صهر 

رم�صان املبارك.
 يذكر اأن رجال اأطلق النار االأ�صبوع املا�صي على �صابني م�صلمني كانا يرتديان 

زيا تقليديا واأطلق يف وجههما تعابري و�صتائم معادية لالإ�صالم.
قد  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الكراهية  جرائم  فــاإن  ولالإ�صارة،   
ت�صاعفت بحوايل ثالث مرات منذ اعتداءات باري�س و�صان بريناردينو جنوب 

كالفورنيا.
 ونوه تقرير �صادر عن جامعة جورج تاون االأمريكية ويف وقت �صابق من 
لعام  والتدني�س  التخريب  واأعمال  لالإ�صالم  املعادية  االأعمال  اأن  العام  هذا 

�صبتمرب.  11 اعتداءات  بعد  امل�صجلة  االأعمال  عدد  فاقت  قد   2015
 وعزا التقرير تنامي ظاهرة االإ�صالموفوبيا اإىل عملية الرتويج للخطاب 
مكتب  وقادة  ال�صيا�صيني  القادة  منها  حذر  الذي  لالإ�صالم،  املعادي  ال�صيا�صي 

التحقيق الفيدرايل، ملا لها من تاأثري على العي�س امل�صرتك.

امل�����ه�����رج�����ان ال����ع����رب����ي ال������راب������ع ع�������ش���ر مب��ن��ه��ات��ن

ال���ت���اري���خ ان����ق����اب ع�������ش���ك���ري يف  واأق���������ش����ر   اأف�������ش���ل 

ابراهيم العن�صي 
)قل بف�صل اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

هو خري مما يجمعون (
بف�صل اهلل مت افتتاح املركز وامل�صجد ر�صميًا 
يوميًا  العامة  واالن�صطة  لل�صلوات  و�صيفتح 
ال�صيتي  من  �صيوف  بح�صور  امل�صروع  ...افتتح 
دين  ورجـــال  املدينة  وممثلي  واعــ�ــصــاء  ــول  ه
و�صيا�صيني واعالميني وقيادات جاليات م�صلمة 
وموؤ�ص�صني  �صرطة  وافــراد  م�صلمة  وغري  اخرى 
�صارك  مــن  لكل  حتية   .... وغــريهــم  امل�صروع 
اىل  بدايتة  من  امل�صروع  و�صاند  ونظم  ودعــم 
وما  االهم  وهي  القادمة  املرحلة   ..... نهايته 
ي�صبوا اليه اجلميع وهي مرحلة العلم والعمل 
امل�صجد  ر�صالة  واي�صال  واالت�صال  واملثابرة 
منظمة  ح�صارية  بطريقة  واملدر�صة  واملركز 

واكرث تاأثريا واخال�صًا ...

اأعلن مكتب التحقيق الفيدرايل، م�صاركة �صرطة 
النار  اإطــالق  بحادثة  التحقيق  يف  تك�صا�س  والية 

على مركز تابع للجالية امل�صلمة �صباح اخلمي�س.
مركز  تلقى  االأمــريــكــي٬  »بات�س«  ملوقع  ووفقا   
�صرطة كوليج �صتاي�صن٬ يف حوايل ال�صاعة الرابعة 
ال�صكان  اأحد  من  هاتفيا  ات�صاال  �صباحا٬  والن�صف 

يعلم عن عملية اإطالق نار على املركز االإ�صالمي.
عنا�صر  عرثت  املكان،  عني  اإىل  احل�صور  وعند   
الواجهة  على  الــنــار  اإطـــالق  اآثـــار  على  ال�صرطة 
موؤكدة  نوافذه.  لكل  وتخريب  للمركز،  االأمامية 
اأن احلادثة مل ت�صجل خ�صائر ب�صرية لكون املركز 

مغلقا يف تلك ال�صاعة.
ال�صرطة  اأكدت  االإعالم،  و�صائل  اإىل  اإفادة  ويف   
فتح حتقيق فوري يف تلك احلادثة من اأجل التعرف 

على اجلاين ومالحقته ق�صائيا على ذلك.
املدينة  �ــصــكــان  املــحــلــيــة  الــ�ــصــرطــة  وطــالــبــت   
العنا�صر  اأن  اإذ  اجلاين،  على  العثور  يف  مب�صاعدتها 

االأولية للتحقيق مل متكنها من ذلك.
ومنذ اعتداءات باري�س و�صان بريناردينو بجنوب 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  ت�صجل  كاليفورنيا، 
ارتفاعا حادا يف م�صاعر معاداة االإ�صالم واعتداءات 
باجلالية  اخلا�صة  العبادة  دور  على  املتطرفني 

امل�صلمة.
 واأ�صار تقرير االحتاد االأمريكي للحريات املدنية 
اإىل تزايد عدد امل�صاجد على امل�صتوى الوطني التي 
يف  وارتفاع  جهة،  من  والتدني�س  للتخريب  تتعر�س 
حماوالت الت�صدي لتقدمي تراخي�س بناء م�صاجد 

جديدة من جهة ثانية.
ال�صيا�صي  اخلطاب  �صاهم  ذاته،  التقرير  ووفق   

يف  الفت  ب�صكل  تك�صا�س  والية  يف  لالإ�صالم  املعادي 
االعتداءات على املراكز الدينية للم�صلمني وتزايد 

ال�صك والريبة حول اأفراد اجلالية امل�صلمة.
التحقيق  مكتب  كــان  املن�صرم،  مايو  �صهر  ويف   
تهديدات  يف  بنف�صه  التحقيق  اأعلن  قد  الفيدرايل 
بتفجري مركز هيو�صنت االإ�صالمي، و�صلت اإىل املركز 

عرب �صفحته اخلا�صة على موقع في�صبوك.
االأمريكية  الــعــالقــات  جمل�س  حمــامــي  و�ــصــدد   
اجلالية  اأن  على  �صافيواهلل،  اأر�صالن  االإ�صالمية، 
امل�صلمة قد �صعرت بالرعب حينها من ذلك التهديد 

املبا�صر.
امل�صلمون  القادة  يتوقف  ال  هيو�صنت،  والية  ويف 

عن حث اأفراد اجلالية امل�صلمة يف الواليات املتحدة 
اخلوف  مل�صاعر  اال�صت�صالم  عــدم  على  االأمريكية 
والقلق يف ظل انت�صار اخلطاب ال�صيا�صي املعادي لهم 

يف البالد.
ـــا قــــادة جمــلــ�ــس الــعــالقــات  ــل، دع ــاب ــق  ويف امل
اإىل  االأمريكية  ال�صرطة  االإ�صالمية  االأمريكية 
بعد  امل�صاجد  اأمـــام  والــدوريــات  احلماية  تعزيز 
امل�صلمني  على  متفرقة  اعــتــداءات  عــدة  ت�صجيل 
اأثناء ذهابهم اأو خروجهم من امل�صاجد، وكذا تزايد 
االعتداءات على دور العبادة على ال�صعيد الوطني.

ب����روك����ل����ني يف  ����ش���ي���ب�������ش���ه���دب���ي  م�������ش���ج���د  اف�����ت�����ت�����اح 
بعد معانه طويله وحماكم

اإط�����اق ن���ار ع��ل��ى م��رك��ز اإ���ش��ام��ي يف ولي����ة ه��ي��و���ش��ن الأم��ري��ك��ي��ة



زكية الديراين
كان م�صتغربًا موافقة �صمرية �صعيد على الظهور 
رامز  الذي يقّدمه  بالنار«  بيلعب  »رامز  يف برنامج 
جالل يوميًا )٢٠:٣٠( على قناة mbc. فالفنانة 
التي متلك �صعبية وا�صعة يف الدول العربية، بدت 
على  وكاأّنها  اأيام  قبل  عر�صت  التي  احللقة  خالل 
اإجتاه ما  باردة  رّدة فعلها  باملقلب. فقد كانت  علم 
والنار  اخلوف  باأجواء  تتاأثر  ومل  حولها،  يحدث 
يف  باأدائها  امل�صاهد  يقتنع  مل  لذلك  بها،  املحيطة 

العمل التلفزيوين.
ت�صاوؤل  حمــّط  كــان  املغربية  املغنية  ظــهــور 
لها،  �صيحدث  مبا  تــدري  كانت  اإذا  عما  ال�صحافة 
وال  ــج  ــربام ال هــذه  مثل  عــن  تغيب  اأنــهــا  خا�صة 
توافق على االطاللة بها. مل تكن �صمرية ال�صيفة 
لكن  باملقلب،  �صابقًا  باملعرفة  املتّهمة  الوحيدة 
بالنار«  بيلعب  ــز  »رام يف  ظهورها  حــول  االأخــبــار 
بقيت م�صتمّرة رغم عر�س احللقة. لكن باالأم�س، 
على  النقاط  هــوا«  »هــوا  اأغنية  �صاحبة  و�صعت 
فيه  نفى  بيانًا  االعالمي  مكتبها  واأ�صدر  احلروف، 

االأخبار  تلك  اأن  معتربًا  بالربنامج،  املغنية  علم 
اأن »املكتب ينفي كل  جمّرد �صائعات. وذكر البيان 
ما يرتّدد حول معرفتها مبقلب رامز جالل م�صبقًا، 
ميّت  ال  �صحافية  ت�صريحات  من  لها  ُن�صب  ما  وكل 
طالت  ال�صائعات  تلك  اأن  يذكر  ب�صلة«.  للحقيقة 

اأي�صًا الفنان التون�صي �صابر الرباعي الذي اأطل يف 
»رامز بيلعب بالنار« ومل تبد عليه عالمات التاأثر. 
عالمة  راغب  الفنان  اإىل  بالن�صبة  احلال  كذلك 

الذي اإفتتح املو�صم احلايل من برنامج املقالب.
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حممد اجلزار
تنتاب  مــتــنــاقــ�ــصــة  مــ�ــصــاعــر   : ــان  ــم ع
عيد  بحلول  االأردن  يف  ال�صوريني  الالجئني 
مع  جمددًا  بالتاأقلم  رغبة  فلديهم  الفطر، 
احلياة التي يجب اأن ت�صتمر، وامتنان الأنهم 
الغربة  وغ�صة  املوت،  من  باأرواحهم  جنوا 

وال�صتات، والتاأمل لكل ما خ�صروه.
مواجهة  هذا عليهم  اإىل كل  وباالإ�صافة 
جتعل  �صعبة،  واقت�صادية  معي�صية  ظروف 
�صهاًل  لي�س  حتديًا  العيد  م�صتلزمات  تاأمني 

بالن�صبة لكثريين منهم.
�صنة   ١٢ العمر  من  يبلغ  طفل  اإبراهيم 
دون  الرابعة  للمرة  الفطر  عيد  ي�صتقبل 
ق�صف  �صحية  كانوا  اإذ  واإخــوتــه،  والدته 
باإ�صابات  الطفل  وتــرك  قتلهم  �صاروخي 
قال  ب�صببها،  العالج  يتلقى  يزال  ما  بليغة 
اإليه  بالن�صبة  انتهت  احلياة  باأن  �صعر  اإنه 
الظروف  كل  ورغــم  لكن  اللحظة،  تلك  يف 
اأمــاًل  لديه  اأن  اإال  عا�صها،  التي  القا�صية 
بالعودة اإىل وطنه ليحتفل بالعيد يف املكان 

الذي عا�س فيه �صنوات عمره االأوىل.
�صمال  لــالجــئــني  ــرتي  ــزع ال خمــيــم  ويف 
مقومات  من  الكثري  يفتقر  حيث  االأردن، 
ليجعلوا  جهدهم  الــكــبــار  يــبــذل  احلــيــاة، 
من  فالكثري  بــالــعــيــد،  يــ�ــصــعــرون  الــ�ــصــغــار 
جديدة  مالب�س  �صراء  ي�صتطيع  ال  االآبــاء 
الأوالدهـــــــم، واأحـــيـــانـــًا ال ميــلــكــون مـــااًل 
ال  كانت  واإن  حتى  »العيدية«  الإعطائهم 
�صنتات   ٧( اأردنية  قرو�س  خم�س  تتجاوز 

اأمريكية تقريبًا(.
يف  ــال  ق املخيم  �صكان  اأحـــد  ــالء  ع اأبـــو 
�صراء  »عدم  العربي«:  »القد�س  لـ  حديثه 
بالن�صبة  منه  مفروغًا  اأمرا  اأ�صبح  املالب�س 
لهم  الــثــالثــة  ــاأطــفــايل  ف ــي،  ــت ــزوج ول يل 
تاأمينها  اأ�صتطيع  ال  ذلك  ورغم  االأولوية، 
اأ�صلحت  بــالــذات،  العيد  هــذا  ويف  دائــمــًا، 
التي  امل�صتعملة  املــالبــ�ــس  بع�س  زوجــتــي 
ح�صلنا عليها من اأقارب لنا«، ورغم ذلك هو 
ي�صعر بال�صعادة الأنه ا�صرتى الأطفاله بع�س 
اأطفال  من  العديد  اأن  اعتبار  على  احللوى، 

اجلريان حمرومون من ذلك، على حد قوله. 
اأما الالجئ عبد الفتاح احلريري فقد قال 
ق�صائمهم  لبيع  ا�صطروا  النا�س  بع�س  اإن 
مالب�س  تكلفة  من  جزء  لتاأمني  الغذائية 
ب�صعوبات  يتاأثرون  »االأطــفــال  اأطفالهم، 
العي�س وامل�صاكل التي تواجه اأهاليهم اأكرث 
من الكبار اأحيانًا، فقبل قليل قالت يل طفلة 
من اأقاربي اإن العيد بالن�صبة لها هو عندما 
عيد  يوجد  ال  اأنه  معتربة  الكهرباء،  تاأتي 
ال�صكان  انزعاج  اإىل  الفتًا  بلدها«،  خــارج 
املخيم،  يف  املياه  و�صح  الكهرباء  انقطاع  من 
اأو  اأطباقهم  اأكرب همهم هو غ�صل  ما يجعل 

توفر قليل من املاء لق�صاء احلاجة.
منذ  عمان  يف  يعي�س  �صوري  املال  حممد 
اآخر  يوم  اأي  ي�صبه  العيد  اإن  قال   ،٢٠١٣
واأ�صرته  اأهله  عن  بعيد  فهو  له،  بالن�صبة 
اأن  منذ  العيد  طعم  اأتـــذوق  »مل  امل�صتتة، 
يف  اأين  حتى  اأهلي،  وفارقت  بلدي  غــادرت 

�صباح العيد اأذهب اإىل العمل«.
العيد  يف  جتــد  غـــزال  اآالء  اأن  حــني  يف 

»كــل  قــالــت  اإذ  لل�صجن  مــثــرية  منا�صبة 
�صعيدة  تكون  اأن  يفرت�س  التي  املنا�صبات 
م�صتتني  مت�صعبني  فرادى  ونحن  علينا  متّر 
هنا وهناك، وال اأبالغ اإن قلت اأن العيد ياأتي 
ع�صناها  قد  كنا  م�صت  ذكريات  معه  حاماًل 
بالد  يف  االآن  لنعي�صها  �صوريا  يف  اأهلنا  مع 
الفراق  واآالم  الهموم  بنا  لتهيج  الغربة، 
اأوؤّمل  لكنني  املختلطة،  امل�صاعر  والكثري من 

مقباًل  فرجًا  بــاأن  ــر  االآخ تلو  عامًا  نف�صي 
�صاقت  مهما  �صوريا  اأر�ـــس  على  �صنحياه 

احلال«.
مع  تزامنًا  الثورة  انت�صار  كان  اأن  وبعد 
العيد طموحهم االأول عام ٢٠١١، اأ�صبحت 
القتل  م�صل�صل  وتوقف  بيوتهم  اإىل  العودة 
عيدًا  ليتحقق  يت�صرعون  حلمًا  �صوريا  يف 

تلو اآخر.

بن  املنجي  مــن  ـ  )تــونــ�ــس(  الق�صرين 
منظًرا  البالد  اأح�صن  من  “كانت  ـ  حممد 
واأعدلها  مياًها  واأكرثها  قطًرا  واأكربها 
الكلمات  بهذه  ثراًء”..  واأطيبها  هــواًء 
حممد  اهلل  عبد  اأبـــو  ــرايف،  ــغ اجل و�ــصــف 
القر�صي،  الها�صمي  االإدري�صي  حممد  بن 
م�صلم  )عــامل  “االإدري�صي”  بـــ  املــعــروف 
ومن  التاريخ  يف  اجلغرافيني  كبار  واأحــد 
�صنة  بني  عا�س  اجلغرافيا  علم  موؤ�ص�صي 
 ٩٠٠ حــــوايل  قــبــل  م(  و١١٦٠   ١٠٩٩
مبحافظة  الواقعة  �صبيطلة  مدينة  عام، 

الق�صرين غربي تون�س.
اأ�صل  يف  التاريخية  امل�صادر  وتختلف 
املــ�ــصــادر  ـــرث  اأك ولــعــل  املــديــنــة،  ت�صمية 
الت�صمية  بــاأن  يقر  ــّذي  ال ذاك  انت�صارًا، 
)بربرية(  اأمازيغيتني  كلمتني  بني  جتمع 
)اأو  منبع  وتــعــنــي    thalaو  sufes
 vallée et(بالفرن�صية والـــوادي  نبع( 

.)source
و�ُصيِّدت املدينة على حافة واٍد بالقرب 
الفرن�صي  ــوؤرخ  امل يعترب  كما  مــاء،  نبع  من 
االأثــري  باملوقع  اهتم  الــذي  ديفال  نــوال 
ل�صبيطلة يف اأحد مقاالته وقال اإنه “اأحد 
يف  زيــارة  ــرث  واالأك املميزة  ال�صتة  املواقع 

تون�س“.
املــديــنــة �صهدت  ـــاأن  ب ويــعــتــرب ديــفــال 
ال�صابع  القرن  حــدود  اإىل  ميتد  ازدهـــاًرا 
مدن  بــني  و�صل  نقطة  ومثلت  ــيــالدي،  امل
الــرومــاين،  العهد  يف  واجلــنــوب  الو�صط 

ومركًزا الزدهار زراعة الزيتون. 
�صهد  املدينة  موقع  اأن  ديــفــال  وُيــقــّر 
التا�صع  القرن  اأواخر  منذ  اهتماًما  اأي�صًا، 
اال�صتك�صافّية  البعثات  اأوىل  مــع  ع�صر 
ــرومــاين  الــغــربــيــة املــهــتــّمــة بــالــتــاريــخ ال
ـــكـــان، خــالل  وتــوا�ــصــل الــتــنــقــيــب يف امل
بحثه  يف  ويك�صف  الفرن�صي،  اال�صتعمار 
عن اإحدى القطع االأثرّية امل�صتخرجة من 
�صبيطلة ومعرو�صة مبتحف مدينة  موقع 

ميّلو بفرن�صا.
وعـــن هـــذا املــو�ــصــوع يــتــحــدث حمد 
ــبــاين، حمــافــظ بــاملــعــهــد الــوطــنــي  غــ�ــص
وي�صرف  )حــكــومــي  ب�صبيطلة  ــرتاث  ــل ل
والية  يف  املدرجة  االأثرية  املواقع  على 
املدينة  “تاأ�ّص�صت  قــائــاًل:  الق�صرين( 
)البع�س  �صوفيتوال  ا�صمها  االأ�صل  التي يف 
االأول  القرن  نهاية  يف  �صفيطلة(  يكتبها 
امليالدي وارتقت يف ال�ّصلم االإداري للمدن 

الرومانية من بلدّية اإىل م�صتوطنة”.

ة  خا�صّ كبرًيا  ازدهاًرا  �صبيطلة  و�صهدت 
منذ بداية القرن الثالث امليالدي، بف�صل 
�صمن  اال�صرتاتيجي  وموقعها  املياه  وفرة 
�صبكة الطرقات الرومانّية باالإ�صافة اإىل 
زراعة  ة  وخا�صّ الفالحي  الن�صاط  تطّور 

الزيتون، بح�صب غ�صباين. 
ال�صابع  الــقــرن  منت�صف  “يف  وتــابــع: 
ـــيـــالدي اخــتــارهــا جـــرجـــري، احلــاكــم  امل
لقرطاج  بـــداًل  حلكمه  ا  مــقــرًّ البيزنطي 
الق�صطنطينية  بعد متّرده على امرباطور 
الفتح  غاية  اإىل  البيزنطيني(  )عا�صمة 

العربي“.
فــاإن  الــتــاريــخــيــة،  للمعطيات  ــا  ــًق ووف
اإىل  �صبيطلة  مبدينة  توا�صلت  احلــيــاة 
لكن  امليالدي،  ع�صر  احلادي  القرن  غاية 
حل�صارات  تعاقًبا  �صهدت  التي  املدينة 
متتالية يبقى �صاهًدا عليها املوقع االأثري 
الذي بنيت على جانبه املدينة احلديثة، 
املدينة  بلغته  ما  على  �صاهًدا  ميثل  موقًعا 
من  الروماين  العهد  خالل  وخا�صة  قدمًيا 

ازدهار.
املوقع  “تهيئة  اأن  اإىل  غ�صباين  وي�صري 
بداية  منذ  انطلقت  ب�صبيطلة  االأثـــري 
املــوقــع  وهـــو  املــا�ــصــي  ــرن  ــق ال ت�صعينات 
االأثري الوحيد املهّياأ مبحافظة الق�صرين 
الكربى  االأثــرّيــة  املــواقــع  ع�صرات  �صمن 
املوجودة باملحافظة، ومتت تهيئة حوايل 
يف  املثبتة  املدينة  م�صاحة  من  هكتاًرا   ٣٠
االأبحاث التاريخّية املقدرة بـ ٥٠ هكتار”. 
“اأهّمية  اأن  نف�صه  ــوؤول  ــص ــ� امل ـــرى  وي
املوقع تكمن يف احتوائه على عّدة معامل 
قائمة لعّل اأكرثها �صهرة، �صاحة الفوروم 
)�صاحة عمومّية تتو�صط املدن الرومانّية 
قو�س  يزينها  لالجتماعات(  وتخ�ص�س 
الثالثة  واملعابد  باحلجارة،  ومعّبدة  كبري 
الكابيتول  با�صم  املعروفة  عليها  املنفتحة 
قبل  الر�صمية  الرومانية  الديانة  )معبد 
امل�صيحّية( وبقايا كنائ�س بيزنطية تعود 
)مل  ــوؤ  ــري دائ ومــ�ــصــرح  البيزنطي  للعهد 

تكتمل عملية التنقيب وك�صفه(”.
القدمية  املــنــازل  اآثـــار  املــوقــع،  وي�صم 
اآثار معا�صر  واحلمامات الرومانية وبقايا 
ــس  ــوا� واالأح االأر�ــصــيــات  وبع�س  الــزيــت 
املفرو�صة واملزّينة بلوحات من الف�صيف�صاء 
الف�صيف�صاء  فن  ازدهــار  على  يدّل  ما  وهو 
انتظام  من  تتاألف  الف�صيف�صاء  )لوحة 
عدد كبري من القطع ال�صغرية امللّونة تكون 
احلياة  من  م�صهًدا  متثل  �صورة  جمملها  يف 

اليومّية اأو الدينّية(.
منوذًجا  �صبيطلة  مدينة  معامل  ومتثل 
ملعامل املدن الرومانّية خا�صة اأّن بع�صها ال 
اأح�صن  املوقع ال يبدو يف  لكن  يزال قائًما 
حاالته ويتطلب تدخاًل للعناية به، حيث 
يعاين من نق�س حاّد يف االإمكانيات املاّدية 
املتوفرة للعناية به على م�صتوى التنظيف 

والرتميم. 
ال�صنوات  يف  تعّديات  عــّدة  �صهد  وقــد 
الع�صوائي  احلفر  بني  تراوحت  االأخــرية 
وتــكــ�ــصــري بــعــ�ــس الـــلـــوحـــات الــو�ــصــفــيــة 

وتخريب بع�س معامله.
غ�صباين،  بح�صب  االآثـــــار  وتــتــطــلــب 
العناية بها حماية لتاريخ البالد، لكن قد 
ال يرى فيها البع�س اإال حجًرا ال قيمة له، 
وهو ما ي�صتوجب اإمكانيات يتم ا�صتغاللها 
عديد  تن�صط  لذلك  التنمية،  عملية  يف 
االهتمام  اإىل  ال�صلطات  لدفع  اجلمعيات 
ب�صكل اأكرب يف هذه املواقع واملعامل لتكون 

حافًزا للتنمية االقت�صادية.
وتقت�صر زيارة املعامل االأثرية باملنطقة 
تنّظمها  التي  الرحالت  بع�س  على  اليوم، 
اأو  التالميذ  لفائدة  الرتبوّية  املوؤ�ص�صات 
وجود  من  الرغم  على  اجلمعيات،  بع�س 
زوار ملوقع �صبيطلة من االأجانب خا�صة من 

�صرق اآ�صيا وفرن�صا.)االأنا�صول(
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بال�شعوبات متتزج  الأردن  يف  ال�شوريني  الاجئني  عيد  اأج��واء 

الرومان مّر  هنا  من  التون�شية…  �شبيطلة 

ال�شلطات  طلب  على  يحتج  ال��ع��ري«  »مذهب 
لاجئني احرتاما  اأج�شادهم  تغطية  الأملانية 

بجوار  لالجئني،  جديد  خميم  اإن�صاء  من  االنتهاء  موعد  اقرتاب  مع 
در�صدن  مدينة  �صمال  العري«،  لـ«مذهب  ممثلون  عليها  يــرتدد  بحرية 

�صرقي اأملانيا، طلبت منهم ال�صلطات ارتداء مالب�س ال�صباحة.
ال�صلطات  اأن  اأملانية،  تقارير  عن  نقال  »اندبندنت«  �صحيفة  وذكــرت 
النا�س  يرتاده  الذي  للمكان  املقابل  ال�صاطئ  يف  اإعالنات  ن�صرت  املحلية 
املدافعون عن ممار�صة احلياة بدون مالب�س، باللغات االأملانية واالألبانية 
اأن »امل�صبح ال ميكن ا�صتخدامه  والعربية والفار�صية، تن�س اأحدها على 

�صوى ملن يرتدي مالب�س ال�صباحة«.
الذين  الــعــري«،  »مــذهــب  ممثلي  لــدى  ا�صتياء  االإعـــالن  هــذا  ــى  والق
»بيلد«  ل�صحيفة  فقالوا  اأكرث من ١٠٠ عام،  منذ  البحرية  يرتددون على 
ما ذا علينا  باأنف�صنا  نقرر  اإننا  القواعد..  »نرف�س تنفيذ هذه  االأملانية: 

اأن نفعله على �صاطئنا«.
وي�صم النادي املحلي ملمثلي حركة الطبيعة، اأو ما يعرف اأي�صا بـ«مذهب 

العري«، ٤٠٠ �صخ�س.
البحرية،  �صاطئ  على  اإن�صاوؤه  يجري  الذي  اجلديد  املخيم  اأن  يذكر 

�صي�صت�صيف ١١٢ طالبي اللجوء.

م��ق��ات��ل ك����ردي ي��ك�����ش��ف ب��ال�����ش��ور ال��وك��ر 
اخل���ا����ض خل��ل��ي��ف��ة داع�������ض.. ق�����ش��ر فخم 
�شباحة وحمام  حيوان  حديقة  على  يحتوى 

عرثت قوات حماية ال�صعب الكردية على ق�صر زعيم تنظيم داع�س 
حلب  مبحافظة  منبج  مدينة  �صحراء  فى  البغدادى  اأبوبكر  االإرهابى 
وطلعات  لالأكراد  املتتالية  الهجمات  وقع  على  منه  فراره  بعد  ال�صورية، 
غربية  دول  وعدة  املتحدة  الواليات  تتزعمه  الذى  الــدوىل  التحالف 

وعربية. 
وبح�صب �صحيفة »ديلىى ميل« قد قام مقاتل بقوات حماية ال�صعب 
الكردية ويدعى �صردار حممد بت�صوير نف�صه اأعلى �صطح ق�صر البغدادى 
اأطالل حديقة  �صباحة، وبقية من  ال�صورة حمام  فيما ظهر فى خلفية 

حيوان ملحقة بالق�صر ال�صحراوى. 
ال�صورة  فى  »ترون  فيه  قال  ال�صورة  على  تعليًقا  �صردار  اأ�صاف  وقد 
اجلمال  بع�س  جانب  اإىل  بــه،  املــاء  ا�صتنفاذ  مت  وقــد  ال�صباحة  حمام 

واالأح�صنة التى جتوب املكان«. 
كان  و�صراديب  اأنفاق  جانب  اإىل  اأخــرى  �صورة  فى  حممود  ظهر  كما 
يختبئ بها البغدادى وقادة التنظيم اأثناء الق�صف املنظم من قبل قوات 

التحالف. 
وت�صري التقارير اال�صتخباراتية اإىل اأن »اخلليفة املزعوم« كان يرتدد 
قاعدته  والرقة  الــعــراق،  فى  تنظيمه  عا�صمة  املو�صل  بني  بانتظام 
الدوىل، فى  التحالف  باإحدى غارات  اإ�صابته  �صوريا قبل  الرئي�صية فى 
مت  حيث  املا�صى،  ال�صبت  يوم  مبقتله  تفيد  اأخــرى  اأخبار  تواترت  حني 

ق�صف قافلته اأثناء توجهه اإىل الرقه. 
وكان ال�صفري ال�صورى فى مو�صكو ريا�س حداد قد اأكد اإ�صابة البغدادى 

نهاية االأ�صبوع املا�صى، متوقًعا الق�صاء عليه فى القريب العاجل. 
الدوىل  االإرهــاب  خارطة  على  طغى  قد  االإرهابى  التنظيم  اأن  يذكر 
منذ عامني حني �صيطر على مدينة املو�صل العراقية بعد تنفيذ مذبحة 
ملا  خليفه  نف�صه  البغدادى  واأعلن  العراقى،  اجلي�س  جنود  بحق  �صبايكر 

ي�صمى بـ »الدولة االإ�صالمية بالعراق وال�صام«.

�صعيد حممد
لندن : ميكن القول اإنه بعد خروج 
طوين بلري من رئا�صة الوزراء )١٩٩٧ 
ــ ٢٠٠٧(، اأ�صبح اأثرى مما كان عليه، 
وبات �صاحب نفوذ وتاأثري عرب �صبكة 
من  اأكــرب  تكون  قد  دولية  عالقات 
من  وبرغم  نف�صها.  املتحدة  اململكة 
منظومة  يف  مهمًا  العبًا  يزال  ال  اأنه 
اليوم،  اإىل  الربيطانية  ال�صيا�صة 
فاإن تقرير �صيلكوت يفتح بابًا وا�صعًا 
لتقييم اإرثه ال�صيئ الذكر، من خالل 

دوره يف ماأ�صاة »اإ�صقاط العراق«.
الذي  االأكرب،  طوين  اإخفاق  ولعّل 
�صك  دون  من  هو  التاريخ،  �صيذكره 
�صرًا  يعد  مل  الــعــراق.  غــزو  يف  دوره 
الأ�صباب  بو�س  جــورج  مع  تاآمر  ــه  اأن
�صن  بــهــدف  حم�صة،  اأيديولوجية 
�صدام  حكم  نظام  الإ�صقاط  حــرب 
ــات  ــاع ــم ــت اج يف  وذلــــــك  حـــ�ـــصـــني، 
�صلطته  اأركـــان  دفــع  وقــد  غام�صة. 
تتناغم  كاذبة  اإدعاءات  اإطالق  اإىل 
االأمــريكــي«.  »ال�صيد  ادعــــاءات  مــع 
تلك،  املنظمة  اخلداع  حملة  يف  وهو 
توجهات  ودا�ــــس  الــقــوانــني  ـــاوز  جت
�صريكًا  وانتهى  الربيطاين،  ال�صارع 
اأمريكية.  هولوك�صت«  »جرمية  يف 
وقّدم  بل  والعراقيني،  العراق  دّمــر 
منوذجًا على االإخفاق املطلق الإدارة 
املناطق الواقعة حتت االحتالل بعد 

انتهاء »االأعمال احلربية«.
عام  منذ  طــوين  يفعل  مــاذا  لكن، 
٢٠٠٧ عندما خ�صر ال�صراع الداخلي 
غوردن  العمال،  حزب  يف  غرميه  مع 
من�صبه؟  ترك  اإىل  وا�صطر  بــروان، 
»تــاجــر  اإىل  بب�صاطة  حتـــول  لــقــد 
دويل  نــطــاق  على  يتجول  �صنطة« 
من  فــا�ــصــد:  ديــكــتــاتــور  كــل  ملقابلة 
مـــرورًا  نيجرييا،  اإىل  كازاخ�صتان 
عليه  دّرت  لقد  الفار�صي.  باخلليج 
وحولته  اجلنيهات  ماليني  جتارته 
يتجاوز  ال  بــالد  يف  معترب  ثــري  اإىل 
فيها راتب رئي�س الوزراء الـ١٥٠ األف 
الواحد.  العام  يف  اإ�صرتليني  جنيه 
طـــوين«:  يبيع  »طـــوين  ب�صاعته؟ 
نــفــوذه  �صبكة  ــم،  ــك احل يف  خــربتــه 
وعالقاته وقدرته على فتح االأبواب 
�صبكة عالقات  من  م�صتفيدًا  املغلقة، 
االت�صال  على  قادرًا  جتعله  غام�صة 
من  اإنــقــالبــي  اأو  اأمـــري  اأو  ملك  بـــاأي 

هاتفه ال�صخ�صي املحمول.
لي�س ذلك فقط، فهو ميكن اأن يبيع 
اأ�صياء اأخرى، مفيدة رمبا، لكن دائمًا 
توم  يــروي  جمزية.  عمولة  مقابل 
بووير يف �صرده ل�صرية طوين )طوين 
ال�صادر  ال�صلطة،  تراجيديا  بلري: 

عن دار فابر( اأنه كان يف اجتماع مع 
اجلرنال بخاري، الرئي�س النيجريي، 
يحاول بيع فكرته العقيمة لتاأ�صي�س 
»فريق ت�صليم« يتويل حتقيق اأهداف 
تــاركــًا  احلكومية  الــبــريوقــراطــيــة 
للرتكيز  الفر�صة  املنا�صب  الأ�صحاب 
ــة  ــي ــوج ــول ــدي ـــب االأي ـــوان ــى اجل عــل
فجاأة  التجارية.  ورمبا  وال�صيا�صية، 
م�صاعديه  جميع  مــن  طــوين  طلب 
النيجريي  الرئي�س  م�صاعدي  ومــن 
مغادرة غرفة االجتماعات الأن لديه 
ر�صالة من رئي�س الوزراء الربيطاين، 
يبلغ  اأن  يجب  واأنه  كامريون،  ديفيد 
اجلرنال بها على انفراد. ا�صتغل بلري 
ب�صراء  اجلرنال  الإقناع  الوقت  ذلك 
واأ�صلحة  طــيــار  دون  مــن  ــرات  ــائ ط
ال�صناعات  تنتجها  متقدمة  اأخــرى 

الع�صكرية االإ�صرائيلية!
حزب  با�صم  بــلــري،  طــوين  تــوىل 
املتحدة  اململكة  يف  ال�صلطة  العمال، 
نيوليرباليًا  كان  لكنه  �صنوات،  لع�صر 
يف �صيا�صاته اأكرث مما قد جتروؤ عليه 
اأي حكومة حمافظة، اأو حتى ميلتون 
البلريية  كانت  لقد  نف�صه.  فريدمان 
اأيديولوجيًا،  التبا�صًا  ال�صلطة  يف 
الوحيدة  النظرية  عمالتيًا.  وف�صاًل 
يف  بلري  اأداء  عن  قبولها  ميكن  التي 
على  الهائلة  قــدرتــه  هــي  ال�صلطة 
التحكم  خــالل  مــن  نف�صه  ت�صويق 
االإعــــالم  يف  ــه  ــورت ــص � يف  ــق  ــي ــدق ال
غالبه  على  يهيمن  الـــذي  الــغــربــي 
اليمني الراأ�صمايل. وهو عند تورطه 
يف »االأزمة العراقية« مثاًل، ُنقل عنه 
اأنه ق�صى وقتًا يف قراءة القراآن »يف 
حماولة منه لفهم ال�صرق االأو�صط«، 

�صريته،  كاتب  يقول  كما  وقت،  وهو 
»كان من االأف�صل لو ق�صاه يف االطالع 
واإر�ـــصـــادات  ـــرباء  اخل تــقــاريــر  على 
الرجل  لكن  واملخابرات«،  اخلارجية 
التاريخية  النظرة  يف  ق�صورا  يعاين 
الت�صويق  با�صتثناء  الغاية  وانعدام 

املكثف لـ«طوين«.
يتحّول  جعله  املخادع  �صلوكه  لعّل 
كــذب  عــلــى  كــال�ــصــيــكــي  ــال  ــث م اإىل 
اإىل  اأنـــه  يــّدعــي  فهو  ال�صيا�صيني. 
)الفا�صدة،  اأفكاره  يف  جتارته  جانب 
ومعها بع�س االأ�صلحة االإ�صرائيلية(، 
فاإنه يثري مو�صوعات حقوق االإن�صان 
االإن�صان؟  حقوق  م�صت�صيفيه.  مع 
نيجرييا؟  كازاخ�صتان؟  ال�صعودية؟ 
»طوين«.  عن  عّينة  فهذه  عجب،  ال 
املوظفون  يقول  كما  االأهــم،  مهارته 
الــذيــن عــمــلــوا مــعــه، هــي يف جتنب 
الــعــمــل الــ�ــصــاق، وجتــنــب االإجــابــة 
ــة، وجتــنــب االلــتــزام  ــل ــئ ــص عــن االأ�
الــتــدريــب  دورات  يف  ــني.  ــوان ــق ــال ب
االإداريــــــة لــكــبــار الــتــنــفــيــذيــني يف 
مثااًل  بلري  طوين  ُي�صرب  ال�صركات، 
االإجابة  لتجنب  الطرق  اأف�صل  على 

عن االأ�صئلة املحرجة.
يف لندن، يقول بع�س املراقبني اإن 
كفيلة  وحــدهــا  بلري  طــوين  جتربة 
بــ�ــصــرح اإ�ـــصـــرار الــربيــطــانــيــني على 
لع�صر  ال�صلطة  يف  املحافظني  اإبقاء 
�صنوات متتالية برغم كل �صيا�صاتهم 
�صّوه  »لقد  اآخر:  مبعنى  اأو  القا�صية، 
بلري �صمعة حزب العمال اإىل االأبد«.

ــًا  ــه ــري وج ــل ــــوين ب ـــد يـــكـــون ط ق
بعد  ما  »ال�صيا�صي  لنموذج  بريطانيًا 
كلينتون  اآل  ميثله  الذي  امليكافيللي« 

االأطل�صي.  من  ــر  االآخ اجلانب  على 
ــت خــطــوط  ــع ــاط ــق ــد حــــدث وت ــق ل
منهما  كـــل  حمـــاولـــة  يف  ــطــرفــني  ال
الــزبــائــن  جمــمــوعــة  اإىل  الــو�ــصــول 
حكام  مــن  امل�صتهدفني  مــن  نف�صها 
العامل الفا�صدين، لكنهما جنحا يف ما 
تكاملي  تعاون  عالقة  بناء  يف  يبدو 
مناف�صات  يف  الـــدخـــول  مـــن  بــــداًل 
بيل،  تو�صط  وهكذا  حادة.  مبا�صرة 
املليونري  مــع  لــطــوين  هــيــالري،  زوج 
الذي  بران�صون،  ريت�صارد  املــعــروف 
له  يدفع  مل  لكنه  لن�صائحه  ا�صتمع 
االإقامة  تكلفة  �صوى  واحــدا  قر�صًا 
املجانية يف منتجع ميتلكه بران�صون. 
بالطبع  مــغــفــاًل  لــيــ�ــس  ــون  ــص ــ� ــران ب

لي�صرتي القمامة التي يوزعها بلري.
ال يكتفي طوين من االأمــوال ومن 
ل�صدور  منه  ا�صتباقًا  اإذ  التخريب، 
تنظيم  اإىل  �صعى  �صيلكوت،  تقرير 
القدمي  فريقه  خالل  من  فج  انقالب 
يف ميني حزب العمال املعار�س، وذلك 
اإ�صقاط جريميي كوربن زعيم  بهدف 
احلزب، الذي كان قد توعد بالعمل 

على تقدمي بلري للمحاكمة.
بائع  االأوجــه،  متعدد  طوين  اإذن، 
الفا�صدين  احلكام  �صديق  االأوهــام، 
ــادم االإمــرباطــوريــة االأمـــني، قد  وخ
يحوز اأخريًا لقبا جديدا، وهذه املرة 
كثريًا  تاأخرت  التي  املحكمة  بحكم 
جمرم  دومــــًا:  الــعــدالــة  تفعل  كما 

حرب، ال اأقل.
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بال�شتين”  “�شاروخن  اإط����اق  احل��وث��ي��ون: 
العربي”  ل�”التحالف  م���وق���ع���ن  جت�����اه 

بال�صتيني”،  “�صاروخني  )احلوثيون(،   اهلل”  “اأن�صار  جماعة  اأطلقت 
اليمني،  للجي�س  وجتمعات  العربي”،  “التحالف  لقوات  مع�صكر  جتــاه 
يتم  اأن  دون  البالد،  �صرقي  للحكومة،  املوالية  ال�صعبية”،  و”املقاومة 

االإعالن عن وقوع اإ�صابات.
ملرا�صل  العربي”،  “التحالف  قــوات  من  مقرب  ع�صكري  م�صدر  وقــال 
االأنا�صول، )مف�صال عدم الك�صف عن هويته(، اإن “�صاروخًا بالي�صتيًا )مل 
يحدد نوعه(، اأطلقه )احلوثيون( و�صقط يف منطقة خالية، قرب مع�صكر 
�صرقي  ماأرب”،  مدينة  �صمايل  )تداوين(،  منطقة  يف  التحالف،  لقوات 

اليمن.
واأ�صار امل�صدر، اأن انفجارًا عنيفًا وقع نتيجة �صقوط ال�صاروخ، دون اأن 

ي�صفر ذلك عن وقوع اإ�صابات ب�صرية.
من جانبها، نقلت وكالة االأنباء اليمنية )�صباأ( التابعة لـ”احلوثيني”، 
اجلماعة  قوات  اإن  قوله،  اهلل”  “اأن�صار  جماعة  يف  ع�صكري  م�صدر  عن 
)قــوات  الغزاة”  “جتمعات  اأ�صمته  ما  على  بال�صتيا  �صاروخا  اأطلقت، 

التحالف(، يف مع�صكر “تداوين”، يف ماأرب.
خملفا  بدقة  هدفه  اأ�صاب  “ال�صاروخ  اأن  ت�صمه(،  )مل  امل�صدر  وذكــر 

خ�صائر كبرية يف �صفوف العدو وعتاده الع�صكري”.
ويف حادث ثان، اأفادت الوكالة ذاتها، اأن “احلوثيني” اأطلقوا �صاروخا 
و”املقاومة  اليمني،  اجلي�س  جتمعات  على  ال�صبت،  م�صاء  اآخــر،  بال�صتيا 

ال�صعبية”، املوالية للحكومة، يف منطقة “فر�صة نهم”، �صرقي �صنعاء.
االأرواح  يف  كبرية  خ�صائر  وخلف  هدفه،  اأ�صاب  “ال�صاروخ  اأن  واأ�صارت، 

والعتاد”.
من  “�صباأ”،  وكالة  اأوردتــه  ملا  نفي  اأو  تاأكيد  على  احل�صول  يت�صن  ومل 

القوات احلكومية اليمنية اأو قوات التحالف.
من  االأخــرية،  االأ�صابيع  خالل  و”�صالح”،  “احلوثيني”  قوات  وكثفت 
ومع�صكرات  قيادات  مراكز  نحو  البالي�صتية  ال�صواريخ  اإطــالق  عمليات 
ال�صعودية  املحافظات  نحو  اأطلقتها  ل�صواريخ  اإ�صافة  اليمني،  اجلي�س 

احلدودية، وت�صدت دفاعات “التحالف العربي” ملعظمها.

الإ�صدار  الرتكية  احلكومة  ت�صتعد   : ا�صطنبول 
قانون جديد ي�صمح بت�صليح املدنيني بحجة »الت�صدي 
الدميوقراطي«.  النظام  ي�صتهدف  حمتمل  خطر  الأي 
ال�صيا�صية  االأو�ــصــاط  فيه  راأت  املــرتــقــب  الــقــانــون 
دولة  اإىل  تركيا  حتويل  طريق  على  مهمة  خطوة 
ت�صليحهم  �صيجري  من  حال  و�صتكون  »البلطجية«، 
كحال  والتنمية«  العدالة  »حزب  واأن�صار  اأع�صاء  من 
�صبعينيات  يف  والعراق،  �صوريا  يف  ال�صعبي«  »اجلي�س 

القرن املا�صي.
كذلك، توقعت اأو�صاط �صيا�صية واإعالمية اأن متنح 
التابعة  اخلا�صة  والوحدات  االأمــن  قــوات  احلكومة 
لها  يكون  بحيث  اإ�صافية،  �صلطات  الداخلية  لــوزارة 
املخابرات  اأجهزة  مع  جنب  اإىل  جنبًا  العليا،  اليد 
وقد  اأردوغــان.  طيب  رجب  للرئي�س  مبا�صرة  التابعة 
مت تكليف قوات االأمن خالل االأيام االأربعة املا�صية 
على  القب�س  اإلقاء  ومنها  الرئي�صية،  املهمات  بكافة 
الع�صكريني االنقالبيني واعتقالهم، مبن فيهم حواىل 
دهمت  كذلك  واأمــــريال.  وفــريــق  ولـــواء  عميد   ١٠٠
الوحدات اخلا�صة عددًا كبريًا من املرافق واملوؤ�ص�صات 
وحمكمة  العليا  الد�صتورية  املحكمة  بينها  املهمة، 
من  العديد  اعتقال  ومت  العليا،  والتمييز  اال�صتئناف 
اأجهزة  خمتلف  يف  كبار  وم�صوؤولني  والــوالة  الق�صاة 
الدولة، ليزيد عدد املعتقلني على ١٠ اآالف، مع توقعات 
ي�صل عددهم  الذين قد  اأن�صار غولن  باعتقال جميع 
اجلامعات  اأ�صاتذة  دخول  احتمال  مع  األفًا،   ٢٠ اإىل 
اإىل قائمة املعتقلني. اأردوغان ا�صتغّل االنقالب حل�صم 
�صراعه مع غرميه فتح اهلل غولن، وتتحدث االأو�صاط 
ال�صيا�صية عن اأن الرئي�س لن يبقي على اأحد من اأن�صار 
غولن يف اأي مف�صل من موؤ�ص�صات الدولة، بعد اأن ق�صى 

على قوام املوؤ�ص�صة الع�صكرية ونف�صيتها، واأفرغ دورها 
وثقلها واأفقدها ال�صمعة واالحرتام يف ال�صارع الرتكي، 
عام  نهاية  ال�صلطة  ت�صّلمه  منذ  اإليه  �صعى  ما  ليحقق 
االنقالب  غولن.  اآنـــذاك،  حليفه  من  بدعم   ،٢٠٠٢
�صّكل فر�صة الإعداد الظروف واإجناح م�صروع اأردوغان 
نهاية  قبل  �صعبي،  ا�صتفتاء  عــرب  الد�صتور  بتغيري 
العام اجلاري، لي�صبح رئي�صًا ب�صالحيات مطلقة، بعد 
الدميوقراطية،  املعار�صة  اأنــواع  كافة  على  ق�صى  اأن 
ال�صعب  لـ»حزب  اجلــّدي  املوقف  غياب  مع  بالتوازي 
اجلمهوري« والقوى الي�صارية والليربالية، اإ�صافة اإىل 
اأردوغان  اإحكام �صيطرته على و�صائل االإعالم. وكان 
ال�صعوب  بـــ»حــزب  قوية  �صربة  اإنـــزال  يف  جنــح  قــد 
اإىل  اأع�صائه  اإحالة  عرب  الــكــردي،  الدميوقراطي« 
كذلك،  عنهم،  الربملانية  احل�صانة  رفع  بعد  الق�صاء، 
الكرد�صتاين«  العمال  »حزب  �صد  قويًة  �صربًة  وجه 
العديد  وتدمري  ٣٠٠٠ من عنا�صره  عرب قتل حواىل 

من املدن احلا�صنة له جنوب �صرق البالد.
االنقالب  معطيات  جممل  يف  املهم  التطور  ــان  وك
اإىل  اأن�صاره  اإخـــراج  يف  الرئي�س  جنــاح  هو  الفا�صل 
احلياة  م�صار  �صتحّدد  مهمة،  ظاهرة  وهــي  ال�صارع، 
اأن�صاره،  كون  االأبــد،  اىل  ورمبــا  تركيا  يف  ال�صيا�صية 
االأمن،  قوات  من  وبدعم  منهم،  البع�س  ت�صليح  وبعد 
اأحــد  يــجــروؤ  ولــن  معار�س،  حتــرك  الأي  �صيت�صدون 
حدث  كما  ــوارع،  ــص ــ� ال اإىل  اخلـــروج  على  هــذا  بعد 
�صيواجه  كونه  اإ�صطنبول،  يف  غــازي  اأحـــداث  خــالل 
حتى  ــ  اأهلية  حــرب  بن�صوب  يهّدد  قد  ما  بال�صالح، 
واإن مل يق�صدها اأردوغان ــ قد ت�صتفزها بع�س القوى 
الداخلية واخلارجية �صد املعار�صة الي�صارية اأو �صد 
اتباع  مع  خا�صة  واالأكــــراد...  كالعلويني  االأقليات 

منها  االحتمال،  هذا  ملثل  مالئمة  �صيا�صات  اأردوغــان 
�صوريا،  يف  االإرهابية  اجلماعات  دعم  يف  ا�صتمراره 
ومعاداة م�صر والعراق واإيران، بالتوازي مع �صيا�صات 
الكبت واال�صتبداد يف الداخل، ال �صيما بعد االنقالب 

الفا�صل.
اأردوغان كان على علم  اأن  الكثريون يراهنون على 
م�صبق بهذا االنقالب ــ حتى واإن مل يكن يتوقعه بهذا 
م�صبقة  معرفة  عن  املعلومات  حتدثت  فقد  ــ  احلجم 
كان  الــذيــن  االنقالبيني  با�صتعدادات  للمخابرات 
اأردوغــان  وكــان  واملالحقة.  املراقبة  حتت  اأكرثهم 
قال  قد  املا�صي،  ال�صهر  من   ٢٩ يف  خطابه  يف  نف�صه، 
ذلك  يف  مبا  مكان،  كل  يف  موجودون  غولن  »اأتباع  اإن 
الع�صكري  م�صت�صاره  اعتقال  )مت  اجلمهوري  الق�صر 
على ذمة االنقالبيني(، واأنا اأو�صيهم باال�صتقالة، واإال 
فاإن  كذلك  بحقهم«.  الالزمة  االإجـــراءات  ف�صاأتخذ 
منذ  غولن«،  »اأتباع  ات�صاالت  تراقب  التي  املخابرات 
ما  ا�صمية،  لوائح  يف  �صّنفتهم  قد  كانت   ،٢٠١٣ نهاية 
يومني  خالل  منهم  االآالف  اعتقال  �صرعة  يف�ّصر  قد 
لدى  حنكة  قلة  من  ظهر  ما  ذلك  اإىل  ي�صاف  فقط. 
اأر�صل ١١ ع�صكريًا فقط اإىل مبنى  االنقالبيني، حيث 
قراءة  على  املذيعة  ليجربوا  والتلفزيون،  االإذاعــة 
ال�صيطرة  بالهم  يف  يخطر  ومل  ــد،  واح رقــم  البيان 
واإغــالق  الــعــام  البث  ملحطة  الرئي�صي  املــركــز  على 
جميع املحطات التي ا�صتمرت يف بّثها العادي، ما مّكن 
»�صكايب« ويطلب  ر�صالته عرب  اأن يو�صل  اأردوغان من 
اإىل  وي�صاف  ال�صوارع.  اإىل  تخرج  اأن  اجلماهري  من 
ال�صيا�صيني،  امل�صوؤولني  من  اأيًا  يحتجزوا  مل  اأنهم  ذلك 
القوات  وقــادة  االأركــان  رئي�س  باحتجاز  اكتفوا  بل 
فاإنهم  كذلك  بهم.  اأذى  اأي  اإحلــاق  دون  من  امل�صلحة، 

اأر�صلوا ١٣ ع�صكريًا لل�صيطرة على الق�صر اجلمهوري، 
الذي يحميه املئات من الوحدات اخلا�صة، ويعمل فيه 

املئات من املوظفني.
اأثناء االنقالب، والأول مرة يف تاريخ تركيا، تت�صدى 
قوات اأمنية للجي�س الذي فر�س نف�صه على ال�صيا�صة 
اأن  ويبدو  االنك�صاري«.  »اجلي�س  عهد  منذ  الرتكية 
املرحلة  تلك  اإىل  يعود  اأن  يريد  اأردوغـــان  الرئي�س 
»البلطجية«  مع  واملخابرات،  االأمن  يف  اأتباعه  بدعم 
عليه،  ويعتدون  الع�صكر  يهينون  وهم  ظهروا  الذين 
جديد«،  نوع  من  »انتحاريون  اأنهم  للجميع  واأثبتوا 
تركيا  جوامع  �صّخر  الــذي  اأردوغـــان  باأمر  يــاأمتــرون 

حل�صد النا�س عرب دعوات »اجلهاد من اأجل االإ�صالم«.

القنوات  تغطية  طريقة  متايزت 
تركيا  يف  الفا�صل  لالنقالب  العربية 
والتمني،  واملتحيز  اجلاف  النقل  بني 
منذ  نف�صه  امل�صاهد  وجد  حيث 
قناة  بثتها  التي  االأوىل  “العواجل” 
اطالق  دوي  �صماع  عن  تي”  ار  “تي 
حميط  ويف  ا�صطنبول،  مدينة  يف  نار 
قنطرة  اإغالق  وعن  اأنقرة،  ق�صر 

البو�صفور.
كل  ن�صطت  االأحداث  ت�صارع  اأمام 
تركيا،  يف  مرا�صليها  �صبكة  قناة 
ال�صبق  على  احل�صول  منها  حماولة 
يف البث، والتاأكد من �صحة ما اأثارته 
قامت  هكذا،  تي”،  ار  “تي  قناة 
يف  مبرا�صلها  باالإت�صال  “اجلزيرة” 
يف  ظهر  الذي  اليف  عامر  ا�صطنبول 
يوؤكد  مرا�صالت متقطعة هاتفيا وهو 
العام،  الطريق  يف  عادية  االأمور  اأن 
مرا�صلها  حترك  املذيع  احلاح  واأمام 
واكد  تق�صيم،  ميدان  اجتاه  يف  اليف 
�صيء  ال  ولكن  مدرعات  هناك  اأن 
اأما مرا�صلها  انقالب،  يدل على وجود 
�صماع  اأكد  فقد  ح�صن  باهلل  املعتز 
متاأكدا  يكن  مل  ولكن  طائرات،  اأزيز 
انقالب،  مبحاولة  يتعلق  االمر  اأن 
القناة ركزت على عدم ت�صخيم خرب 
خرب  مرة  كل  تبث  وكانت  االنقالب، 
الع�صكري،  التحرك  اأهمية  من  يقلل 
وكانت اول من بثت خرب اأن اأردوغان 

يف مكان اآمن.
�صيئا  كانت  بدورها  “العربية”  قناة 
وغري  للخرب،  تغطيتها،  يف  باردة  ما 
فعلته  ما  كل  بل  مبرا�صلها،  مهتمة 
التي  تي”  ار  “تي  عواجل  نقل  هو 
كانت تت�صارع، واكتفى املذيع بقراءة 

العواجل دون البحث عن االأخبار.
يف  “العربية”  طريقة  اثارت  وقد 
طرف  من  النقد  من  الكثري  التغطية 

مديرها  دفع  مما  العربية،  اجلماهري 
القناة  باأن  املنتقدين،  على  الرد  اإىل 
رد  كان  اخلرب،  بنقل  واكتفت  مهنية، 
تركي الدخيل اأكرث برودة من تغطية 
انتقد تغطية  قناته، وتفاعل مع من 
يف  ح�صابه  عرب  بتغريدة  “القناة” 
تويرت قائال: “العربية نقلت االأخبار 
الرتكية  القنوات  على  وردت  كما 
نفرح  “مل  القنوات”، م�صيفا  مثل كل 
وزاد  بف�صله”  فرحنا  وال  باالنقالب 
واحلزن  الفرح  اأخبار،  قناة  “نحن 

لي�س وظيفتنا!”
القناة  دفع  التربير  هذا  اأن  غري 
عن  الرد  اإىل  “اجلزيرة”  املناف�صة 
اأبو  يا�صر  وقال  “العربية”،  تربير 
على  بدوره  القناة  مدير  هاللة 
اإىل  كالمه  موجها  تويرت  يف  ح�صابه 
اإ�صمه  يذكر  مل  ولو  الدخيل  تركي 
ال  االإعالم  اأن  �صحيحا  “لي�س  قائال 
يفرح وال يحزن”، واأو�صح اأبو هاللة 
ديانا  االأمرية  جنازة  تغطية  “هل 
كتغطية عر�صها؟” قبل اأن يختم رده 
الدرة  حممد  “ا�صت�صهاد  هل  بالقول 

كهروب بن علي؟”.
كانت  تغطيتها  يف  “اجلزيرة” 
اأكرث  الف�صل  فر�صية  اإىل  متحيزة 

ذلك  ظهر  وقد  االنقالب،  جناح  من 
�صا�صات  على  الدبابات  ظهرت  عندما 
ا�صطنبول  �صوارع  يف  تي”  ار  “تي 
واجلنود على متنها يتبادلون التحايا 
املواطنني  باأن  وقالت  املواطنني،  مع 
ونقلت  الدبابات،  وجود  يرف�صون 
مذيعة  مع  املبا�صرة  اأردوغان  كلمة 
وارفقتها  الرتكية،  ان”  ان  “�صي 
ا�صفل  يف  العواجل  من  مبجموعة 
ال�صا�صة، تقلل من حجم املنقلبني، من 
قبيل تكرار تعبري اردوغان “�صرذمة 

قليلة من اجلي�س”.
على  ركز  جهته  من  ال�صوري  االعالم 
تغطية  كانت  حيث  االنقالب،  جناح 
احتفالية  ال�صورية  “االخبارية” 
نهاية  قرب  وتوؤكد  االنقالب  ومع 
التي  باالراء  وا�صتعانت  اردوغان 
نظريتها  اما  اردوغان،  �صد  كانت 
فكانت  ال�صعودية  “االخبارية” 
تغطيتها  تخف  ومل  متاما  عك�صها 
والق�صاء  االنقالب  بف�صل  كعادتها 
ويف  االخبارية،  ن�صراتها  يف  عليه 
طوال  كانت  النقا�صية،  براجمها 

الوقت مع اردوغان و�صد االنقالب.
“�صكاي نيوز″  وكات الفتا ان حمطة 
بـ”الفتور”،  تغطيتها  ات�صمت  عربية 

على  االوىل  بالدرجة  واعتمدت 
وكانت  االنباء،  وكاالت  تغطية 
موقعها  على  تبثها  التي  “عواجلها” 
التوا�صل  وو�صائط  “تويرت”  يف 
مع  باملقارنة  جدا  قليلة  االجتماعي 
“العربية”،  ومناف�صتيها  نظريتها 

“اجلزيرة”.
والـ”بي   24 “فران�س  وتفوقت قناتا 
اليوم  مدار  على  بتغطية  �صي”  بي 
الرتكيز  خالل  من  االنقالب،  خلرب 
والربامج  املرا�صلني،  ر�صائل  على 
وا�صتطاعتا  املتوازنة،  احلوارية 
اعداد  جلب  حياديتهما  ب�صبب 
وتفوقتا  امل�صاهني،  من  جدا  كبرية 
يف  و”العربية”  “اجلزيرة”  على 
من  الكثري  اراء  ح�صب  ال�صدد،  هذا 

اخلرباء وامل�صاهدين.
وكانت قناة “امليادين” بنف�س حما�س 
االجتاه  يف  ولكن  “اجلزيرة”  قناة 
التحليلي  الربنامج  وخالل  املعاك�س، 
الذي خ�ص�س لالنقالب يف تركيا كان 
ويطرح  حمايدا  ما  حد  اإىل  املذيع 
ا�صئلة عادية غري اأن �صيف الربنامج، 
عميد  املذيع  قدمه  ما  ح�صب  وهو 
بنجاح  تفاوؤال  اأكرث  كان  متقاعد، 
ثنيه  املذيع  حاول  وكلما  االنقالب، 
ينجح،  ال  قد  اجلي�س  ان  تذكريه  او 
للجي�س  ميكن  كيف  ال�صيف،  يت�صاءل 
كان  اإذا  كهذه  مغامرة  على  يقدم  اأن 
ظهر  عندما  االأخري  ويف  ينجح؟  لن 
علق  هاتفي  تطبيق  على  اردوغان 
ملاذا  اردوغان  االن  هو  “اين  ال�صيف 
رئي�س  اين  ان�صاره؟ ثم  اإىل  ينزل  مل 
اأع�صائها؟  باقي  واين  احلكومة؟ 
ا�صئلة  كلها  لل�صعب؟  يخرجوا  مل  وملا 
بينما  االنقالب؟  ف�صل  يف  م�صككة 
بتبني  اخلرب  بنقل  القناة  قامت 

املو�صوعية يف طرحه.
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ن�����ه�����اي�����ة الن������ك�������������ش������اري������ة وب���������داي���������ة ال���ب���ل���ط���ج���ي���ة

اأ�صتطاع املطرب امل�صري حكيم بخفة دمه املعهودة 
انتباه  يجذب  ان  املميز  واأداآوؤه  العالية  ولياقته 
واعجاب احل�صور يف مهرجان بروكلني الدويل  فعلي 
وحتي  م�صاءا  التا�صعة  من  كاملتني  �صاعتني  مدار 
بتوقيت  متاخر  وقت  تعترب  والتي  ع�صر  احلادية 
نيويورك قدم حكيم مايقرب من 15 اأغنية متنوعة 
خالل احلفل ) بدء بال�صالم عليكم ثم حالوة روح 
وال واحد وال مية والعديد من اأ�صهر اأغانيه ( ومل 
يتوقف عن التفاعل مع اجلمهور . ويرتبط حكيم 
بعالقة قوية مع اجلمهور يف كل انحاء العامل ب�صبب 
كرثة م�صاركاته يف معظم املهرجانات مبختلف دول 
العامل كما انه �صبق له امل�صاركة يف هذا املهرجان من 

قبل عام 2002 .
�صعد حكيم علي امل�صرح وهو يرتدي ت�صريتا رماديا 
 come م�صر  ايل  تعالوا  كبري  بخط  عليه  مكتوب 
لتن�صيط  له  حت�صب  طيبة  لفتة  يف    to Egypt

ال�صياحة يف م�صر .
 prospect park west &9th احلفل اقيم يف 
st   وهي منطقة تتميز بالكثافة العالية للجاليات 
املغربية  اأو  الفل�صطينة  او  امل�صرية  �صواء  العربية 
اأكرث من ع�صر  املمكن ح�صور  وكان ممن  اليمينة  اأو 
ب�صكل  للحفل  الدعاية  عدم  ان  اال  �صخ�س  االالف 
االالف  ثالثة  علي  يقت�صر  احل�صور  جعلت  كايف 
كبري  عدد  وكانت   (. تقدير  اأق�صي  علي  م�صاهد 
اأ�صال  والتي مل حت�صر  امل�صرية  من و�صائل االعالم 
احلفل وال يوج لها مكتب اأو مندوب هنا قد بالغت يف 
ذكر اعداد احلا�صرين حتي ان احد ال�صحف ذكرت 

ان احل�صور جتاوز ال250 الف �صخ�س !!!!!!!!! (
وهي  الطاهر  غادة  ال�صيدة  احلفل  يف  التقينا 
عرفت  كي  و�صالناها  م�صري  اأ�صل  من  اأمريكية 
باحلفل قالت انها �صاهدت اأيفنت علي الفي�س بوك 
بينما قالت ال�صيدة ن�صرين عبدالهادي انها كانت يف 

البارك بال�صدفة و�صاهدت اال�صتعدادات .
االأعالميني  مع  احلفل  منظمي  تعنت  اأثار  اأي�صا 
ي�صمح  مل  حيث  اال�صتيالء  من  كبرية  موجة  العرب 
مع  الت�صجيل  او  االحاديث  او  ال�صور  بالتقاط 
اأي�صا كانت هناك حواجز كثرية بني امل�صرح  حكيم 
الفنان  ان  ا�صتياء اجلميع حتي  اأثار  واجلمهور مما 
هم  ملاذا  �صالهم  باالقرتاب  اجلمهور  طلب  حكيم 

بعيدين لهذا احلد .
اجلدير بالذكر ان  حكيم الذي يعترب جنم العرب 
يف هذه الدورة من املهرجان كان هو املطرب العربي 
الوحيد بينما �صاركه احلفل كال من  هربي هانكوك 
والنيجريي  كيدجو  واجنليك  المونتجيني  وراي 

فيمي كوتيه .
اأعداد وت�صوير / احمد مراد

ب�����روك�����ل�����ن!! يف  ع���ل���ي���ك���م  ال�����������ش�����ام  ي���ن�������ش���ر  ح���ك���ي���م 

�شخيفة ���ش��ي��ل��ف��ي  ���ش��ور  ت��ل��ت��ق��ط��وا  ال  ال�����ش��ي��اح:  حت����ذر  ك���روات���ي���ا 

ان  بثت  من  اول  كانت  “اجلزيرة”  العربية..  والقنوات  تركيا  يف  االنقاب 
حزن” او  فرح  دون  “اخلرب  نقلت  “والعربية”  اآم��ن..  مكان  يف  اأردوغ��ان 

 10900 م�������ش���ب���وق���ة..  غ�����  ب���ظ���اه���رة 
ي���اب���اين ع���ن���ب  ع���ن���ق���ود  ث���م���ن  دوالر 

طوكيو – فران�س بر�س
دوالر،   10900 بلغ  م�صبوق  غري  ب�صعر  حبة   30 من  عنب  عنقود  بيع 

اخلمي�س، يف اأول مزاد على الفاكهة هذا املو�صم.
عنب  من  حبة  ثالثني  مقابل  يف  ال�صعر  هذا  اليابان  غرب  من  رجل  ودفع 

الطاولة. كرة  حجم  منها  الواحدة  حجم  يبلغ  رومان” التي  “روبي 
اأن  قبل  متجرنا  يف  العنقود  “�صنعر�س  كوني�صي  تاكامارو  ال�صاري  واأو�صح 

يتذوقه زبائننا”.
قبل  من  جدا  باهظة  باأ�صعار  ا�صتثنائية  فاكهة  تباع  اأن  النادر  من  ولي�س 

اأ�صخا�س ي�صعون اإىل حتقيق �صمعة، اأو جتار يريدون الرتويج ملتجرهم.
اإعالمية  بيع كهذه حتظى بتغطية  الزراعية عمليات  التعاونيات  وتنظم 

وا�صعة، من اأجل لفت انتباه امل�صتهلكني.
بال�صعر  ين )3500 دوالر  األف   350 ب�صعر  املا�صي  العام  وبيعت بطيخة 
“يوباري”، وهي الفاكهة االأفخر يف اليابان،  احلايل(، ف�صال عن �صمامتي 

ب�صعر 1،5 مليون ين، اأي حوايل 15 األف دوالر.

اأم���ري���ك���ي ي��ق��رر امل�����ش��ي يف ت��وج��ي��ه  ق��ا���س 
كو�شبي ب��ي��ل  امل��م��ث��ل  ���ش��د  ج��ن��ائ��ي��ة  ات��ه��ام��ات 

يتم  اأن  املقرر  من  اأ(-  ب  )د  نيويورك 
جنائية  اتهامات  توجيه  يف  قدما  امل�صي 
االأمريكي  املمثل  �صد  اجلن�صي  باالعتداء 
اأن  بعد  وذلك  وحماكمته،  كو�صبي  بيل 
طلب  اأحدث  اخلمي�س  يوم  قا�س  رف�س 
وفقا  الق�صية،  باإ�صقاط  تقدم به حماموه 

ملا ذكره حمامون.
وقال ممثل االدعاء كيفني �صتيل: ” �صنم�صي االآن يف حتريك هذه الق�صية 

قدما ونحاول حتقيق العدالة يف هذه الق�صية”.
ال�صحية  دعوة  بعدم  قرارا  باأن  دفعوا  قد  كو�صبي  ميثلون  حمامون  وكان 
املزعومة لل�صهادة اأثناء جل�صة ا�صتماع اإىل االأدلة، ينتهك حق كو�صبي يف 

مواجهة ال�صهود �صده يف املحكمة.
فيالدفليا  ل�صحيفة  وفقا  متاما”،  “منا�صب  القرار  اإن  القا�صي  وقال 

اإنكويرار.
وو�صف حمامو كو�صبي القرار باأنه غري عادل وينتهك حقوق كو�صبي.

وح�صر كو�صبي جل�صة املحكمة يف نوري�صتاون، بن�صلفانيا، لكنه مل يتحدث.
يذكر اأن ع�صرات الن�صاء اتهمن كو�صبي 78/ عاما/ بتخديرهن واالعتداء 

عليهن جن�صيا على مدار عدة عقود.
ومل يتم حتديد موعد للمحاكمة يف تلك الق�صية.

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�س  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 .

بوك” ال�”في�س  ع��ل��ى  زم��ي��ل��ت��ه  ي���د  ب��ط��ل��ب  ي��ت��ق��دم  ���ش��ح��ف��ي 
بتجربة فريدة من نوعها تقدم �صحفي فل�صطيني بطلب يد زميلته على 
”هل  �صفحتها  جدار  على  لها  كتب  حيث  اخلمي�س،  م�صاء  بوك  الفي�س 
تقبلني الزواج بي”، واجابته بالقبول.وال�صحفي هو فالح ن�صري ويعمل 
مرا�صال لقناة الكويت يف ال�صفة الغربية، وهو خريج كلية االعالم من 
جامعة القد�س، وعمره )25 عاما( وحا�صل على ماج�صتري يف العالقات 
ا�صعد  يا�صمني  ال�صحفية فهي  الزميلة  اما  الدولية من جامعة بريزيت، 

)23عاما(، وتعمل مرا�صلة �صحفية يف تلفزيون فل�صطني.
“في�س بوك”، يظهر بانه مت  ووفقا لرد الزميلة ا�صعد، يف تعليقها على 
طلب يدها من قبل الزميل ن�صار وفقا للتقاليد املتعارف عليها يف املجتمع 
الفل�صطيني، ومتت املوافقة على طلبه، قبل الن�صر على موقع التوا�صل 

االجتماعي “في�س بوك”.

زغرب – فران�س بر�س
يف  ح�صابها  على  الكرواتية  االإ�صعاف  خدمات  دعت 
ال�صور،  التقاط  عند  احلذر  توخي  اإىل  “تويرت” ال�صياح 
�صخيفة  �صيلفي  �صور  اأخذ  عن  “التوقف  منهم  طالبة 

وخطرة”.
بعد  النداء  هذا  الكرواتية  االإ�صعاف  خدمات  واأطلقت 
 75 علو  من  العمر  من  الع�صرين  يف  كندي  �صائح  �صقوط 
مرتا يف متنزه بليتفيت�صه الوطني يف و�صط البالد يف نهاية 
يونيو. فهو فقد توازنه على حافة هوة عندما كان يبحث 
عن اأف�صل منظر اللتقاط �صور ذاتية )�صيلفي( بوا�صطة 
التي خففت  ال�صاب بف�صل االأ�صجار  هاتفه الذكي. وجنا 

من حدة ال�صقطة.
الرابعة  يف  �صلوفاكي  �صائح  ينج  مل  املا�صي،  العام  لكن 

واخلم�صني من حادثة مماثلة.
على  االإ�صعاف  خدمات  ن�صرتها  التي  الر�صالة  يف  وجاء 
نكن  ال�صياح،  “اأعزائي  االجتماعي  التوا�صل  من�صة 
بع�س  تظهروا  كي  الوقت  حان  لكن  االحرتام  فائق  لكم 
�صور  اأخذ  عن  توقفوا  فرجاء،  اأنف�صكم.  جتاه  االحرتام 

�صيلفي �صخيفة وخطرة و�صكرا”.
التي  كرواتيا  اقت�صاد  يف  رئي�صيًا  قطاعًا  ال�صياحة  وتعد 
يعي�س فيها 4.2 مليون ن�صمة والتي ا�صتقبلت العام املا�صي 

اأكرث من 14 مليون �صائح.



للموؤمتر  ترامب  دونالد  قال  اأ(-  ب  )د   – كليفالند 
االنتخابات  عملية  اإن  اجلمهوري  للحزب  الوطني 
لنقطع  الوقت  “حان  واالآن  انتهت  قد  التمهيدية 

امل�صوار كامال”.
على  ح�صوله  بعد  م�صورة  ر�صالة  يف  ترامب  وقال 
تاريخية  نتائجا  معا  حققنا  “لقد  احلزب:  تر�صيح 
تاريخ احلزب اجلمهوري.  اإجمايل يف  باأكرب ت�صويت 

هذه خطوة لكن علينا اأن نقطع امل�صوار كامال”.
انتخابات  خلو�س  ترامب  اجلمهوري  احلزب  ور�صح 
الرئا�صة االأمريكية خالل موؤمتر احلزب يف كليفالند 

بوالية اأوهايو م�صاء الثالثاء.
كلينتون،  هيالري  مع  ترامب  يتناف�س  اأن  ويتوقع 
املر�صحة املفرت�صة للحزب الدميقراطي يف انتخابات 

الرئا�صة املقررة يف الثامن من ت�صرين ثان/نوفمرب.
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اإعان
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�صم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�صال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

  الب�س جزايري يف العيد يحيي
الزي التقليدي يف اجلزائر

ها�صتاغ  يت�صدر   – اجلزائر 
_ يف _ ي ير ا جز _ لب�س  # ا
التفاعل  من  كبرية  ن�صبة  العيد 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  عرب 
)“تويرت” و”في�صبوك”( يف اإطار 
نا�صطون  اأطلقها  التي  احلملة 
اإحياء  منها  الهدف  جزائريون 
التقليدي  #املوروث_اجلزائري 

واحلفاظ عليه.
نخبة  احلملة  هذه  يف  وي�صارك 
واالإعالميني  الفنانني  من  كبرية 
خمتلف  من  واجلزائريني 
الفنانة  وغّردت  امل�صتويات. 
#ن�صرين_طاف�س  اجلزائرية 
واأب  جزائرية  اأم  من  )وهي 
على  �صفحتها  عرب  فل�صطيني( 
�صفحتها  على  وكتبت  “تويرت” 
فاي�صبوك:  عرب  ال�صخ�صية 
التقليدية..  الوهرانية  “البلوزة 
من  عريق  جزائري  تقليدي  زي 
مدينة وهران ال�صاحلية ال�صهرية 

وهي م�صقط راأ�س الوالدة حفظها اهلل وهي اأي�صا م�صقط راأ�س ملك الراي ال�صاب 
#الزي_التقليدي_ بـ  لها  �صورة  ن�صرين  ون�صرت  عيدكم”.  �صحة  خالد 

اجلزائري .
و�صاركت االإعالمية اجلزائرية #اآنيا_االأفندي رواد احلملة بن�صر �صورة لها 
بالزي التقليدي اجلزائري، وكتبت عرب �صفحتها يف موقع “في�صبوك”: “نزوال 
يوم  خا�صة  اجلزائرية  والتقاليد  بالعادات  املتم�صكني  بلدي  اأوالد  رغبة  عن 

العيد.. باللبا�س التقليدي اأقول لكم �صح عيدكم”.
اأي�صا  #اجلزائر  يف  التقليدي  بالزي  رانيا  �صقيقتها  �صورة  بن�صر  قامت  كما 

وكتبت: “اأختي وتواأم روحي.. رانيا.. باللبا�س التقليدي”.
يف  التقليدي  بالّزي  #حممد_الفاحت_اخلوخي  االإعالمي  ظهر  جهته،  من 

برنامج على قناة حملية.
التقليدية عرب مواقع  ن�صر ممثلون واإعالميون حمليون �صور لهم باالأزياء  كما 
التوا�صل االجتماعي. واإ�صافة اإىل#النجوم العرب �صارك مواطنون جزائريون 

يف احلملة التي ت�صتمر اأيام #عيد_الفطر املبارك .
الفنانة �صارة لعالمة

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

 ت������رام������ب ب����ع����د ف����������وزه ب����ر�����ش����ي����ح احل������زب
ك��ام��ا امل�������ش���وار  ن��ق��ط��ع  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  اجل����م����ه����وري: 

اعان ل�شحاب ال�شركات واملحات
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحات الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خرة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحات الت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

ما  على  �صينيون  انرتنيت  قرا�صنة  قام   
هاتف  ماليني  ع�صرة  نحو  باإ�صابة  يبدو 
ي�صتهدف  العامل بفريو�س جديد  ذكي حول 
بنظام  تعمل  الــتــي  املــحــمــولــة  االأجـــهـــزة 
�صركة  معطيات  بح�صب  وذلــك  »اأنــدرويــد«، 

»ت�صكبوينت« الأمن املعلومات.
»زود  �صحيفة  موقع  نقل  مــا  وبح�صب   
االأملـــاين،  االإخــبــاري  ت�صايتونغ«  دويت�صه 
ــزال يف  اأغــلــب االأجــهــزة امل�صابة مــا ت ــاإن  ف
ذكي  هاتف  جهاز  األــف   40 نحو  لكن  اآ�صيا، 
اأي�صًا  م�صابة  اأملانيا  يف  لوحي  وكمبيوتر 

بالفريو�س اجلديد.
امل�صمى  اجلديد،  الفريو�س  هذا  ويقوم   
اإذ  ــروادة«،  ط »ح�صان  بعمل  »هامينغباد«، 
الكمبيوتر  اأو  الذكي  الهاتف  اإىل  يت�صلل 
اللوحي ومن ثم يقوم بفتح خا�صية االإدارة 
�صيطرة  يعطيه  مــا   ،)root( الربجمية 
االآن،  حتى  لكن  الت�صغيل.  نظام  على  تامة 
وراء  يقفون  الــذيــن  القرا�صنة  يــبــدو  ال 

ال�صخ�صية  باملعلومات  مهتمني  الفريو�س 
اهتماماتهم  تنح�صر  اإذ  الفريو�س،  ل�صحايا 
امل�صابة  الهواتف  ا�صتخدام  يف  االآن  حتى 
عن بعد ودفعها للنقر على روابط اإعالنية، 
مع  امل�صابة  الهواتف  ربط  اإىل  باالإ�صافة 
بع�صها البع�س خللق �صبكة مرتابطة وبيعها 
لهم دخاًل  ما يحقق  اآخرين، وهو  لقرا�صنة 
بح�صب  �صهريًا،  دوالر  ــف  األ بـ300  يقدر 

موقع »زود دويت�صه ت�صايتونغ«.
االأمنية،  »ت�صكبوينت«  �صركة  وتعتقد   
خم�صة  نحو  منذ  الفريو�س  اآثــار  تتبع  التي 
ال�صينية  موب«  »ينغ  جمموعة  باأن  �صهور، 
ويف  الــفــريو�ــس.  هــذا  وراء  تقف  التي  هــي 
�صينية  �صركة  مـــوب«  »يــنــغ  فـــاإن  ــل،  ــص االأ�
االإعالنية،  احلمالت  تطوير  يف  متخ�ص�صة 
يف  تن�صط  ال�صركة  هذه  باأن  ُيعتقد  اأنه  اإال 
القر�صنة االإلكرتونية من اأجل حتقيق دخل 

اإ�صايف، واإن كان ذلك ب�صكل غري قانوين.
 ما العمل يف مواجهة الفريو�س؟

موقع  يكتب  ما  وبح�صب  اللحظة،  حتى   
املتخ�ص�س  االإلــكــرتوين  االأملـــاين  »ت�صيب« 
ب�صوؤون التقنية، ال ت�صتطيع برامج احلماية 
عــلــى نــظــام »اأنـــدرويـــد« اإمــ�ــصــاك فــريو�ــس 
الطريقة  تبقى  ــك  ــذل ول »هــامــيــنــغــبــاد«، 
�صبط  اإعــادة  هي  منه  للتخل�س  الوحيدة 
طبقًا  الــلــوحــي  الــكــمــبــيــوتــر  اأو  الــهــاتــف 
الإعدادات امل�صنع، ما يعني حمو كل ما فيه 

بعد �صرائه.
 وبالرغم من عدم فعالية برامج احلماية 
جتاه هذا الفريو�س حتى االآن، اإال اأن موقع 
برنامج  بتن�صيب  ين�صح  ــاين  االأمل »ت�صيب« 
على  »اأنــدرويــد«  نظام  مع  متطابق  حماية 
ذلك  اللوحي،  الكمبيوتر  اأو  الذكي  الهاتف 
اأن هذه الربامج يتم حتديثها ب�صكل م�صتمر 
التعرف على  �صتكون قادرة من  النهاية  ويف 

هذا الفريو�س والتعامل معه.

اأندرويد الهواتف الذكية بنظام  فريو�ض ي�شرب مايني 
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