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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد
ما ال يعرفه العرب عن اردوغان!!!

خطف  ال��ذي  العثماين  ال�سلطان 
ن���ي���وي���ورك!!!! يف  اال����س���واء 

عمدة لندن امل�سلم من نيويورك
تكتيكاتهم  يطورون  االإرهابيني 
ا�ستعداداتنا  نطور  اأن  وعلينا 
مل��واج��ه��ت��ه��م ب��ا���س��ت��م��رار
والعرب  الفل�سطينيون  املثقفون 

ي��ط��ال��ب��ون 
ع����ب����ا�����س 
ب��االع��ت��ذار 
م�ساركته  عن 
ج���ن���ازة  يف 
ب������ري������ز

(718) 238-6300

ال���ري���ا����س ت��ق��ط��ع ال��ت��م��وي��ل ع���ن ح��ل��ف��ائ��ه��ا يف ال��ي��م��ن
 ارتف�������اع خ�سائر الق���وات
القوات  ال�سعودية مع تقدم 
اليمني������ة  داخ���ل اململك��ة

وا�سنطن:  يف  ال�سعودي  »اللوبي« 
ج��ي�����س م��ن 
ال��ف��ا���س��ل��ني



م�س�ؤوليتها،  ال�سع�دية  التعليم  وزارة  اأخلت 
املقاومة  و�سف  تاريخ  كتاب  عن  الثالثاء، 
بالعمليات  اإ�سرائيل  �سد  الفل�سطينية 
وزارة  حّملت  ال�قت  نف�س  يف  الإرهابية، 
الكتاب  ك�ن  امل�س�ؤولية؛  والإعالم  الثقافة 

يدر�س يف مدار�س اأهلية “عاملية” يف البالد.
اإن  “عاجل”  مل�قع  �سع�دية  م�سادر  وقالت 
املدار�س �سحبت كتاب التاريخ لل�سف التا�سع يف 
يف  تدري�سه  اعُتمد  حيث  “العاملية”،  املدار�س 
ت�افقه  لعدم  �سحبه  يتم  اأن  �سابق، قبل  وقت 
مع املعايري املتفق عليها يف املناهج التي تدر�س 
يف تلك املدار�س، واحت�ائه درو�ًسا تتحدث عن 

الإرهاب واأن�اعه.
مبارك  التعليم،  وزارة  با�سم  املتحدث  وقال 
الأجنبية  املدار�س  كتب  جميع  اإن  الع�سيمي، 
وزارة  من  فح�سها  يتم  اخلارج  من  تاأتي  التي 
العاملية  املدار�س  اأن جميع  اإىل  الإعالم، لفًتا 
لالإ�سراف  تخ�سع  عم�ًما،  والأهلية  خا�سة 
بح�سب  التعليم،  وزارة  من  املنتظمة  واملتابعة 

�سحيفة “احلياة” اللندنية.
الأهلية  املدار�س  على  الإ�سراف  اأن  واأ�ساف 
املناهج  �سالمة  من  التاأكد  ي�سمل  والعاملية 
هناك  اأن  مبيًنا  جتاوزات،  اأية  من  وخل�ها 
املدار�س  خمالفات  يف  للنظر  عليا  جلنة 
اجلانب  هذا  يف  جتاوزات  واأية  الأجنبية، 
واإقرار  فيها،  للبت  اللجنة  على  عر�سها  يتم 
اجلزاءات املنا�سبة يف �ساأنها، وفًقا ملا ت�سمنته 

لئحة املدار�س الأجنبية.

وبح�سب لئحة املدار�س العاملية يف ال�سع�دية، 
مك�ن  اإ�سراف  ملجل�س  تخ�سع  املدار�س  فاإن 
على  ي�سرف  احلك�مية،  اجلهات  من  عدد  من 
اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  واملناهج  الربامج 
املتابعة والإ�سراف على الق�اعد والإجراءات 
الدرا�سية  والر�س�م  الرتاخي�س  ملنح  الالزمة 

لتلك املدار�س.
مدر�سة  كل  تدري�س  على  الالئحة  تن�س  كما 
اللغة  مبادئ  ال�سع�دية  يف  تعمل  اأجنبية 

وتاريخ  الإ�سالمية،  واحل�سارة  العربية، 
ذكرت  ما  ح�سب  وجغرافيتها.  ال�سع�دية 

هافنتغ�ن ب��ست عربي.
املدار�س  خمالفة  اأن  اإىل  الالئحة  واأ�سارت 
ال�سادرة  القرارات  اأو  اأحكامها  الأجنبية 
تلك  وحددت  عق�بة،  من  اأكرث  عليها  يعاقب 
املالية،  والغرامات  النظر،  بلفت  العق�بات 
واإلغاء  ريال،  األف   50 على  تزيد  ل  والتي 

الرتاخي�س للمدر�سة.
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خمت�سر مفيد

اجلديد  الإ�سرائيلي  لليمني  املتزايدة  ال�سيطرة  ان 
على احلياة ال�سيا�سية يف اإ�سرائيل و�سعيه الدوؤوب اىل 
حت�يل يه�دية دولة اإ�سرائيل اإىل امل��س�ع املركزي، 
يف  الدم�ي  والعنف  الديني  التطرف  م�جة  م�ستغاًل 
�سيا�سة عن�سرية �سد  �س�ريا والعراق كي يدع� اىل 
ال�سكان العرب يف اإ�سرائيل والفل�سطينيني يف املناطق 
م�ستحيلة،  الفل�سطينية  الدولة  يجعل  وكي  املحتلة 
الإ�سرائيلية  الأحزاب  ملع�سكر  املخيف  والرتاجع 
ال�سيا�سية  بالت�س�ية  ت�ؤمن  تزال  ل  التي  الي�سارية 
القرار،  �سنع  عملية  يف  وتاأثريها  نف�ذها  وت�ساوؤل 

وم�ت مع�سكر ال�سالم الإ�سرائيلي.
 كال، لي�ست اإ�سرائيل باألف خري كما يّدعي نتنياه�، بل 
هي يف ماأزق ي�ستد كلما طال نزاعها مع الفل�سطينيني.
ابراهيم  الفل�سطيني  ال�ساعر  قال  كما  نق�ل  وهنا 

ط�قان :
اأنا لن اأعي�س م�سردا اأنا لن اأظل مقيدا

اأنا يل غد وغد ا �ساأزحف ثائرا متمردا
اأنا لن اأخاف من الع�ا �سف و هي جتتاح املدى

ومن الأعا�سري التي ترمي دمارا اأ�س�دا 
و من القنابل و املدا فع و اخلناجر و املدى
انا �ساحب احلق الكبري و �سانع منه الفدى

اأنا نازح داري هنا ك و كرمتي و املنتدى
�سرخات �سعبي لن ت�سيع ولن مت�ت مع ال�سدى 

�ستظل ل�سعا كال�سيا ط على ظه�ر من اعتدى
�ستظل يف اجفانهم اأبدا لهيبا مرعدا

وطني هناك و لن اأظل بغريه مت�سردا 
�ساأعيده و اأعيده وطنا عزيزيا �سيدا

يل م�عد يف م�طني هيهات اأن�سى امل�عدا
اأنا ث�رٌة كربى تزجمر بالع�ا�سف والردى
�ساأزلزل الدنيا غدا .. واأ�سري جي�سًا اأوحدا

رئي�س �لتحرير
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ه��ل جت��ن��ب امل��ل��ي��اردي��ر ت��رام��ب دف���ع ال�����س��رائ��ب مل���دة 18 ع��ام��ا؟

االأمريكيني امل�سئولني  كبار  �ستطال  فعله  وردة  “جا�ستا”  تفعيل  يخ�سى  اأوباما  اأمريكي:  موقع 

الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  ي�سف  �سعودي  ت��اري��خ  كتاب 
�سيئا تعرف  وال  م�سوؤوليتها  تخلي  عليها باالإرهابية..التعليم  ح�سلت  وثائق  اظهرت   – ب(  ف  -)اأ  وا�سنطن 

للبيت  اجلمه�ري  املر�سح  ان  تاميز  ني�ي�رك  �سحيفة 
مليار  تقارب  بخ�سارة  �سرح  ترامب  دونالد  البي�س 
ما   1995 عام  دخله  عن  ال�سريبي  الك�سف  يف  دولر 
مكنه من جتنب دفع ال�سرائب بطريقة قان�نية لنح� 

ع�سرين عاما.
وجاءت هذه املعل�مات يف وقت يرف�س ترامب الك�سف 
ميتثل  ل  مر�سح  اول  ليك�ن  ال�سريبية،  بياناته  عن 
يف  نيك�س�ن  ريت�سارد  عهد  منذ  ال�ساري  التقليد  لهذا 

�سبعينيات القرن املا�سي.
وتظهر �سجالت امللياردير ال�سريبية “املنافع ال�سريبية 
ال�ستثنائية” التي ح�سل عليها من “الدمار املايل الذي 
خلفه يف مطلع الت�سعينيات ب�سبب �س�ء ادارته لثالثة 
املحك�مة  ومغامرته  اتالنتيك،  مدينة  يف  كازين�هات 
بالف�سل يف قطاع الطريان و�سرائه الفا�سل فندق بالزا 
ذكرت  ما  بح�سب  منا�سب”،  غري  ت�قيت  يف  مانهاتن  يف 

ال�سحيفة يف عددها لي�م الحد.
ال�سن�ات  يف  لل�سريبة  اخلا�سع  ترامب  دخل  ان  ورغم 
التي تلت غري معروف فان “خ�سائر بقيمة 916 ملي�ن 
دولر يف 1995 هي كافية لقتطاع اكرث من 50 ملي�ن 
دولر �سن�يا من دخله اخلا�سع لل�سريبة على مدى 18 

عاما”، بح�سب ال�سحيفة.
من  �سفحات  ثالث  على  ح�سلت  انها  ال�سحيفة  وقالت 
م�سدر  من  الربيد  عرب  مغلف  يف  ال�سريبية  العائدات 
جمه�ل، وعليه عن�ان “برج ترامب” يف ني�ي�رك، مقر 

قطب العقارات.
وا�سافت انها حتققت من �سحة هذه ال�ثائق بار�سالها 

اىل خبري يف ال�سرائب ملراجعتها.
– قنبلة  – وقع 

مل ي�سغل ترامب يف حياته من�سبا �سيا�سيا، ولذلك فان 
حنكته  على  ا�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  النتخابية  حملته 

وجناحه يف قطاع العمال.
اىل  يتطرق  مل  بيانا  ترامب  حملة  فريق  وا�سدر 
حتدث  التي  اخل�سائر  على  يعلق  ومل  التقرير  �سحة 
“رجل اعمال ماهر يتحمل  عنها، وامنا اكد ان املر�سح 
دفع  بعدم  وعائلته،  وم�ظفيه  اعماله  جتاه  م�س�ؤولية 

�سرائب تف�ق ما يفر�سه القان�ن”.
الدولرات  ماليني  مئات  دفع  “ترامب  ان  وا�ساف 
ك�سرائب على املمتلكات واملبيعات وال�سغال والعقارات 
م�ستحقة  و�سرائب  للمدينة،  م�ستحقة  و�سرائب 
فدرالية”  و�سرائب  امل�ظفني  على  و�سرائب  لل�لية، 

دون ان تك�سف عن تفا�سيل.
واتهم فريق حملة ترامب �سحيفة ني�ي�رك تاميز بانها 
“لي�ست �س�ى امتداد حلملة )املر�سحة الدمي�قراطية 
وم�ساحلهما  الدمي�قراطي  واحلزب  كلينت�ن  هيالري( 

اخلا�سة”.
وكتب بريان فال�ن املتحدث با�سم حملة كلينت�ن على 
انه  تظهر  ال�سريبية  ترامب  عائدات  “قنبلة.  ت�يرت 
رجل اعمال �سيء وانه قد يك�ن جتنب دفع ال�سرائب 

لفرتة ط�يلة”.
بدا  ال�سبت،  من  متاخر  وقت  يف  اخلرب  انت�سار  وف�ر 
برناجمه  م�سم�ن  عن  وانحرف  غا�سبا،  ترامب 

النتخابي خالل جتمع يف مانهامي ب�لية بن�سلفانيا.

�ساعة  من  اكرث  متاخرا  التجمع  اىل  ترامب  وجاء 
ون�سف، وتناول ام�را ثان�ية حيث حتدث عن برناجمه 
ابرنت�س"،  "ذا  الغاوؤه  مت  الذي  ال�اقع  لتلفزي�ن 
وعن  “املجن�ن”  �ساندرز  بريين  الدمي�قراطي  وعن 
“ميكن  كلينت�ن  ان  وكيف  ان”  ان  �سي  يف  “الغبياء 
ان تك�ن جمن�نة بالفعل”، بح�سب ما اوردت �سحيفة 

وا�سنطن ب��ست.
الف  “ع�سرات  ا�ستحدث  انها  زعم  ذلك  وبعد 
�س�ى  وظائف  تخلق  مل  “هيالري  بينما  ال�ظائف” 
ووزارة  اي(  بي  )اف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب  يف 

العدل”.
ال�سحايف  التقرير  على  ردا  الحد  ت�يرت  على  وكتب 
�سخ�س  اأي  من  اأكرث  املعقد  ال�سريبي  نظامنا  “اأعرف 
الذي  ال�حيد  وانا  الن  حتى  للرئا�سة  تر�سح  اخر 

ميكنه ا�سالحه”.
– كلينت�ن  على  تتدفق  – التربعات 

انها متكنت  ال�سبت  من جانبها اعلنت هيالري كلينت�ن 
يف  النتخابية  حلملتها  دولر  ملي�ن   154 جمع  من 
املبالغ  مع  باملقارنة  قيا�سي  مبلغ  وه�  ايل�ل/�سبتمرب 

املحدودة التي يجمعها مناف�سها اجلمه�ري.
ملي�ن   143 كلينت�ن  فريق  جمع  اب/اغ�سط�س،  يف 
تزداد  ان  املعتاد  ومن  ملي�نا.   90 وترامب  دولر 
التربعات مع دن� م�عد ال�ستحقاق الرئا�سي يف الثامن 

من ت�سرين الثاين/ن�فمرب.
حلملة  الر�سمية  اللجنة  بني  م�زعة  املبالغ  وهذه 
واحلزب  دولر(  ملي�ن   84( النتخابية  كلينت�ن 
الدمي�قراطي )70 ملي�ن دولر(. ول ميكن لالمريكيني 
التربع �س�ى بحد اق�سى قدره 2700 دولر لي مر�سح 
رئا�سي، واي مبالغ ا�سافية يجب ان ت�زع على خمتلف 

اللجان الدمي�قراطية ال�طنية ويف ال�ليات.
احلايل  الول/اكت�بر  ت�سرين  �سهر  كلينت�ن  وتبداأ 
لتم�يل  يكفي  مما  دولر  ملي�ن  ب150  ر�سيد  مع 
حمالت مكثفة من الدعايات املت�ا�سلة على التلفزي�ن 

والنرتنت.
الف   900 من  اكرث  ان  كلينت�ن  حملة  فريق  ويق�ل 
ماليني  و2،6  ايل�ل/�سبتمرب،  خالل  تربع�ا  �سخ�س 

منذ بدء احلملة.
�ساهم  انه  ايل�ل/�سبتمرب  مطلع  يف  اعلن  ترامب  وكان 
يف  دولر  ملي�ن   60 يقارب  مبا  اخلا�سة  ام�اله  من 
حملته الرئا�سية. و�سجلت الفرتة بني حزيران/ي�ني� 
واب/اغ�سط�س زيادة هائلة يف التربعات ال�سغرية التي 
كانت �سبه معدومة خالل النتخابات التمهيدية وبلغ 

عدد امل�ساهمني 2،1 ملي�ن �سخ�س.
كما قال ترامب انه تلقى 18 ملي�ن دولر من التربعات 
م�ساء  الرئا�سية  املناظرة  تلت  التي  �ساعة  ال24  يف 

الثنني.
وتعتمد كلينت�ن اكرث من مناف�سها على فعاليات خا�سة 
جلمع الم�ال ي�سل �سعر بطاقة الدخ�ل اليها ع�سرات 

او احيانا مئات الف الدولرات لل�سخ�س ال�احد.
الرئي�س اجلمه�ري  ابنتي  ب��س، احدى  باربرة  وحلت 
حفل  على  مفاجئة  �سيفة  ب��س،  دبلي�  ج�رج  ال�سابق 
يف  للمغرتبني  خم�س�س  لكلينت�ن  التربعات  جلمع 
و�سحيفة  ان  ان  �سي  �سبكة  افادت  ما  بح�سب  باري�س، 

“ب�ليتك�”.
و�سرح  لرتامب.  تاييد  اي  ب��س  عائلة  تظهر  ومل 
عاما(،   92( ب��س  ج�رج  ال�سبق  المريكي  الرئي�س 

جد باربرة، مرارا انه �سي�س�ت لكلينت�ن.
يف  ادائها  بعد  فر�سها  يف  حت�سنا  كلينت�ن  و�سهدت 
املناظرة التلفزي�نية مع ترامب يف 26 ايل�ل/�سبتمرب.
ب�ليتك�س"  كلري  "ريل  معهد  اجراه  ا�ستطالع  واظهر 
حيث  مئ�ية  نقاط  بثالث  ترامب  على  كلينت�ن  تقدم 

ح�سلت على %43،8 مقابل %40،9 لرتامب.
وت��سع وزيرة اخلارجية ال�سابقة تقدمها على ترامب 
اخلطاأ  هام�س  �سمن  اإىل  بينهما  الفارق  قل�س  بعدما 
بع�س  اظهرت  فيما  ال�ستطالعات،  من  العديد  يف 

ال�ستطالعات تف�قه عليها.

اأو�سح تقرير ن�سره م�قع “هاو وات واي” الأمريكي اأن حجة 
اأوباما الرئي�سية يف عدم دعم م�سروع القان�ن، كانت خ�فا من 
النتائج غري املق�س�دة من جا�ستا وهي ال�سماح لعائالت �سحايا 
ال�سع�دية.  العربية  اململكة  حك�مة  مبقا�ساة  �سبتمرب   11
ومع ذلك، فاإن القان�ن �س�ف يجعل ال�ليات املتحدة، واأجهزة 
اخلدمات الع�سكرية وا�ستخباراتها عر�سة اإىل نف�س الن�ع من 
هذا العمل يف اخلارج. وهذا �سيء اأوباما يريد جتنبه باأي ثمن.
واأكد امل�قع اأنه يت�جب على ال�ليات املتحدة اأن جتد لنف�سها 
ل  اخلارج،  يف  �سدها  دعاوى  اإقامة  متنع  �ساأنها  من  بطريقة 
�سيما واأن الرئي�س لديه حق ال��س�ل اإىل املزيد من املعل�مات 
قان�ن  اأن  م��سحا  اآخر،  �سخ�س  اأي  من  اأكرث  ال�ستخبارية 
جا�ستا الذي ي�سمح برفع دعاوى ق�سائية �سد اململكة العربية 
ال�سع�دية بعد اإثبات م�ست�ى الت�اط�ؤ يف هجمات 11 �سبتمرب 
اأدلة كافية لذلك، ولكم ل ميكن  وتقدمي املحكمة الأمريكية 
ال�ليات  حك�مة  على  لذلك  العك�سي  الرتداد  حجم  تخيل 

املتحدة.
وا�ستطرد التقرير اأن تنفيذ هذا القان�ن �سيجعل الكثريين من 
قدامى املحاربني الأمريكيني خا�سة امل�ساركني يف حرب فيتنام 
غي�س  جمرد  وهذا  ق�سائية.  لدعاوى  خا�س  ب�سكل  عر�سة 
من في�س ما يخ�ساه اأوباما على م�ستقبل حك�مته، حيث ميكن 

للباك�ستانيني الذين قتل�ا يف تفجري مت ب�ا�سطة طائرة بدون 
طيار خالل حفل زفاف مقا�ساة اأوباما اأي�سا، وميكن للعديد من 
اأ�سماء  على  احل�س�ل  بعد  املنفذين  مقا�ساة  التعذيب  �سحايا 
ذلك  وبعد  وغريها،  التعذيب،  عمليات  نفذوا  الذين  احلرا�س 
طلب تع�ي�س منهم؟ وماذا عن �سجناء ج�انتانام� الذين اأطلق 
�سراحهم دون اأي اتهامات؟ واأخريا، ماذا عن اأي م�اطن من هذا 
لإجراءات  نتيجة  الف��سى  من  حالة  يف  دخلت  التي  البالد 

وكالة املخابرات املركزية؟.
الذي ل  ما  اأ�سهل معرفة  اأنه رمبا يعترب حتديا  امل�قع  واأو�سح 
ميكن رفع دع�ى ق�سائية �سد ال�ليات املتحدة فيه، فاأفعالها 
غالبا ما تخالف هذا القان�ن الذي اعتمده الك�جنر�س و�س�ف 
على  واحل�س�ل  املحاكمة  اإىل  امل�سئ�لني  من  الكثري  يعر�س 

التع�ي�سات املالية.
وت�ساء امل�قع: “هل هذا حقا مثل اأي �سيء اآخر، وهل �سيك�ن 
رادعا لتجنيب ال�ليات املتحدة، ف�سال عن غريها من الالعبني 

الكبار اأعمال الإرهاب على ال�ساحة العاملية؟”.
القان�ن  هذا  �سك  “بدون  بالق�ل:  واي”  وات  “هاو  وختم 
يف  التدخل  قبل  مرتني  يفكرون  وقادتها  اأمريكا  �سيجعل 
امل�ساءلة  من  اخل�ف  التهديد  كان  اإذا  الأخرى  الدول  �س�ؤون 

الق�سائية”.



تقدميها  الريا�س  اأوقفت   : �سنعاء 
اليمنية  للحك�مة  مالية  خم�س�سات 
املايل  دعمها  وعّلقت  لها،  امل�الية 
ملجم�عات م�سلحة يف عدد من املحافظات، 
حلربها  غطاًء  مثلت  مينية  ول�سخ�سيات 
اأمام  املايل  ما يعك�س عجزها  ال�سابق،  يف 
احلرب  يف  نف�سها  ال�ترية  يف  ال�ستمرار 
اليمنية التي طالت، والتي باتت تفر�س 

معادلت ع�سكرية جديدة على اململكة
واأب�  الريا�س  تاأييد  من  اأ�سابيع  بعد   
الراعية  الـ18  الدول  عن  مبعزل  ظبي، 
اإىل  املركزي  البنك  نقل  قرار  لل�سالم، 
عبيد  اأحمد  حك�مة  ع�دة  ب�سرط  عدن 
بحماية  اجلن�بية  املدينة  اإىل  دغر  بن 
الريا�س  اأوقفت  البالد،  لإدارة  �سع�دية 
تقدمها  كانت  التي  املالية  المتيازات 

لتلك احلك�مة.
خم�س�سات  معظم  الريا�س  و�سطبت 
تخ�س�سها  كانت  التي  ال�سيافة«  »نفقات 
للرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�س�ر هادي 
جتديد  وقف  اإىل  وعمدت  وحك�مته، 
العاملني  من  املئات  دخ�ل  تاأ�سريات 
من  وكان  ال�سع�دي.  للتحالف  امل�الني 
م�ساركته  بعد  هادي،  يع�د  اأن  املت�قع 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف 
املتحدة يف ني�ي�رك اأواخر اأيل�ل املا�سي، 
يف  الأمنية  الأو�ساع  اأن  اإل  عدن،  اإىل 
املدينة اجلن�بية حالت دون ذلك، وفقًا 

للم�سادر.
التخلي  �سدد  يف  ال�سع�دية  اأن  ويبدو 
مت  الذين  الريا�س«  »م�ؤمتر  اأع�ساء  عن 
حيث  اململكة  اأرا�سي  اإىل  ا�ستقطابهم 
على  تزيد  كبرية  مالية  مبالغ  منح�ا 
ت�فري  مقابل  �سع�دي  ريال  األف   100
ي�سّنها  التي  للحرب  ال�سيا�سي  الغطاء 
»التحالف«، اإذ اإنها �سحبت كل المتيازات 
التي ح�سل�ا عليها يف ني�سان عام 2015. 
ال�سعبي  احلزب  رئي�س  اأكده  ما  ووفق 
عرب  ال�سيادي،  �سالح  الدميقراطي 
»م�ؤمتر  اأع�ساء  فاإن  »فاي�سب�ك«،  م�قع 

يف  �سعبة  اأو�ساعًا  يعي�س�ن  الريا�س« 
�سبه  واأ�سبح�ا  اململكة،  مناطق  خمتلف 
ال�سع�دية  ال�سرطة  قبل  من  مالحقني 
ووفق  �سرعيني.  غري  مقيمني  باعتبارهم 
وجهها  التي  ال�سيادي  ر�سالة  يف  جاء  ما 
ال�سع�دية  ال�سلطات  رف�ست  هادي،  اإىل 
غرامات  وفر�ست  اإقاماتهم،  جتديد 
عدد  اأ�سبح  فيما  عليهم،  كبرية  مالية 
»ما  ال�سيادي  واعترب  ال�سج�ن.  يف  منهم 
يتعر�س له اأع�ساء م�ؤمتر الريا�س اإهانه 
اإىل  ووق�فهم  لدورهم  وتنكرًا  وا�سحة 

جانب التحالف«.
تزامنت  اجلديدة  الإجراءات  هذه 
الق�ات  بني  امل�اجهات  اقرتاب  مع 
مدن  من  ال�سع�دية  والق�ات  اليمنية 
التقدم  ومع  وجنران،  كجيزان  كربى 
وات�ساع  ع�سري،  ظهران  باجتاه  اليمني 
ال�سع�دية،  الأر�سي  على  الهج�م  نطاق 
على  ال�ساروخية  الهجمات  وت�ساعد 
ال�اقع  �سع�دية،  ع�سكرية  من�ساآت 

الريا�س  اهتمامات  غرّي  اأنه  يبدو  الذي 
حقيقية  م�اجهة  يف  وو�سعها  الع�سكرية 
مع اجلي�س اليمني و»اللجان ال�سعبية« يف 

احلد اجلن�بي للمملكة.
يف  اأكد  هادي  حك�مة  من  مقّرب  م�سدر 
ال�سع�دية  اأن  »الأخبار«  اإىل  حديٍث 
املخ�س�سات  خمتلف  اأي�سًا  اأوقفت 
ب�س�رة  تعتمدها  كانت  التي  املالية 
لهادي  التابعة  للميلي�سيات  �سهرية 
واجل�ف  ماأرب  يف  لـ»التحالف«  وامل�الية 
اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار  والبي�ساء.  وتعز 
اإىل  هادي  دفعتا  والإمارات  ال�سع�دية 
من  املركزي  البنك  نقل  قرار  اإ�سدار 
حك�مته  وطالبت  عدن،  اإىل  �سنعاء 
املحافظات  من  املالية  امل�ارد  بتح�سيل 
اأن  دون  من  �سيطرتها،  حتت  ال�اقعة 
تقدم اأي التزامات بتقدمي دعم مايل اأو 
من  ال�طنية  العملة  لتاأمني  مالية  ودائع 
دغر  بن  حك�مة  و�سع  ما  وه�  النهيار، 
يف م�اجهة مع �سلطات الأمر ال�اقع، من 

ت�سرق  التي  الق�ى  ومراكز  ميلي�سيات 
اإيرادات الدولة املالية منذ اأكرث من عام 

بت�جيهات من هادي.
حماولت  فاإن  حملية،  م�سادر  ووفق 
حك�مة هادي فر�س �سيطرتها على عدن 
بت�سعيد م�ساد من قبل »احلراك  ق�بلت 
والذي  بالنف�سال،  املطالب  اجلن�بي« 
ذكرى  اإحياء  لفعالية  بالرتتيب  بداأ 
حك�مة  وتعي�س  عدن.  يف  اكت�بر«   14«
املا�سي  اأيل�ل   22 يف  ع�دتها  منذ  هادي 
حيث  اجلربية،  الإقامة  حتت  عدن  اإىل 
امل�س�ؤولني  بع�س  مع  اجتماعاتها  ح�سرت 
املحاط  املعا�سيق  ق�سر  يف  املحليني 
و�سع�دية  اإماراتية  ع�سكرية  بحرا�سة 
م�سددة، ومل ت�ستطع فر�س نف�ذها لعدم 
التي  اأي ق�ات نظامية يف عدن  امتالكها 
واأكدت  متطرفة.  ميلي�سيات  حتكمها 
هادي  حماولت  اأن  متطابقة  م�سادر 
البنك  اإىل  للدولة  العامة  امل�ارد  حت�يل 
املركزي يف عدن ق�بلت بالرف�س من قبل 

واملهرة  ح�سرم�ت  يف  املحلية  ال�سلطات 
يف  حملي  م�سدر  ووفق  ماأرب.  وحمافظة 
الأحمر  ها�سم  ال�سيخ  رف�س  ح�سرم�ت، 
بتح�يل  ق�ست  التي  دغر  بن  ت�جيهات 
البالغة  الربي،  ال�ديعة  منفذ  عائدات 
املركزي  البنك  اإىل  �سهريًا،  ريال  ملياري 
الإيرادات  كل  باأن  ذلك  مربرًا  عدن،  يف 
للق�ات  حربي  كمجه�د  ماأرب  اإىل  ت�سل 
رف�ست  كذلك  لـ»الإ�سالح«،  امل�الية 
ماأرب  حمافظة  يف  املحلية  ال�سلطات 
امل�الية لهذا احلزب ت�ريد عائدات الغاز 
يف  اليمني  املركزي  البنك  اإىل  والنفط 

عدن حتت املربر نف�سه.
هادي  حك�مة  اأكدت  لذلك،  ونتيجة 
اأخريًا عجزها الكامل عن �سرف مرتبات 
و200  ملي�ن  من  لأكرث  الدولة  م�ظفي 
والتي  املا�سيني،  لل�سهرين  م�ظف  األف 
حك�مة  �سهريًا.  ريال  مليار   75 تتجاوز 
اأن ا�ستنجدت بالريا�س  هادي التي �سبق 
مطالبها،  جتاهل  ومت  ماليًا  مل�ساعدتها 
مبا�سرة  م�اجهة  يف  نف�سها  وجدت 
كان�ا  ميني  م�ظف  ملي�ن  من  اأكرث  مع 
املركزي  البنك  من  مرتباتهم  يتقا�س�ن 

يف �سنعاء من دون انقطاع.
وتاأكيدًا لف�سل هادي وحك�مته يف ال�فاء 
الدولة،  م�ظفي  جتاه  بالتزاماتهم 
خمتلف  يف  ال�سعبية  املطالب  ت�ساعدت 
املرتبات،  ب�سرف  اجلن�بية  املحافظات 
دغر  بن  حلك�مة  كامل  عجز  ظل  يف 
من  الآلف  ع�سرات  مرتبات  �سرف  عن 
مدى  وعلى  ال�سن.  كبار  من  املتقاعدين 
يف  هادي  حك�مة  ف�سلت  املا�سية،  الأيام 
مدين  متقاعد  األف   36 مرتبات  ت�فري 
ال�ستعانه  وحاولت  عدن،  حمافظة  يف 
بامل�سارف الأهلية لقرتا�س 200 ملي�ن 
دفعات  تليها  اأوىل  كدفعه  ل�سرفها  ريال 

اأخرى.
ر�سيد احلداد

 يحيى ال�سامي
جيزان : اأدى التقدم الأخري الذي اأحرزته الق�ات 
وتثبيت  ال�سع�دية،  احلدودية  املناطق  يف  اليمنية 
وج�دها يف نقاط ا�سرتاتيجية، اإىل ارتفاع اخل�سائر 
ا�ستمرار  من  الرغم  على  اململكة،  ق�ات  �سف�ف  يف 

الريا�س يف التكّتم على الرقام احلقيقية لل�سحايا
 تك�سف ح�س�د التعزيزات الع�سكرية ال�ا�سلة تباعًا 
اإىل احلدود اجلن�بية لل�سع�دية جانبًا من اخل�سائر 
مع  الأخرية  املعارك  يف  اململكة  ق�ات  ت�سهدها  التي 
الق�ات اليمنية، وهي خ�سائر ترف�س العرتاف بها 
اأو احلديث عنها، رغم بل�غها م�ست�يات مرتفعة، مل 
يعد جُمديًا معها �سيا�سة التكتم املتبعة خالل ثمانية 

ع�سر �سهرًا من عمر املعارك.
اىل  ال��س�ل  يف  اليمنية  الق�ات  جناح  فبعد 
ا�سرتاتيجية  جبلية  وم�اقع  �سع�دية  مع�سكرات 
وتثبيت وج�دها عليها، باتت ال�سربات ال�ساروخية 
ع�سكرية  م�اقع  ت�ستهدف  التي  اليمنية  واملدفعية 
�سع�دية اأكرث دقة ب�س�رة �ساعفت اخل�سائر. ويفيد 
خالل  ق�سفه  مت  ما  معظم  باأن  ميني  ميداين  م�سدر 
م�سيفًا  �سع�دية،  اأ�سلحة  خمازن  ه�  املا�سية  الفرتة 
اأنها ا�ستهدفت بعد عمليات ر�سد وا�ستطالع تق�م بها 
فرق قتالية متخ�س�سة يف هذا اجلانب. واأكد امل�سدر 
خالل  ا�ستهدفت  اليمنية  ال�ساروخية  الق�ة  اأن 
الأ�سب�ع املا�سي اأكرث من 20 م�قعًا ومع�سكرًا حلظة 
عدد  ومعهم  فيها  ال�سع�ديني  اجلن�د  ع�سرات  جتّمع 
من اآلياتهم وجتهيزاتهم الع�سكرية، م�سريًا اإىل مقتل 
الع�سرات.  وجرح  ال�سع�ديني  اجلن�د  من  العديد 

كذلك ت�ساءل امل�سدر عّما اإذا كان النظام ال�سع�دي 
ُيبلغ اأ�سر القتلى مبقتل اأبنائهم.

ومع ع�دة املعارك اإىل اخلط ال�ساحلي الغربي، جنح 
ق�ات  �سّنته  لهج�م  الت�سدي  يف  اليمني�ن  املقاتل�ن 
امل�ستقيل عبد ربه من�س�ر هادي من  للرئي�س  تابعة 
ميدي.  �سحراء  باجتاه  ال�سع�دية  الأرا�سي  داخل 
ممن  الع�سرات  مقتل  عن  احلربي«  »الإعالم  وك�سف 
البع�س  جثث  بقاء  اإىل  م�سريًا  الهج�م،  يف  �سارك�ا 
الق�ات  كانت  العملية،  وقبل  اأماكنها.  يف  منهم 
مينيني  جُمندين  اأربعة  قن�س  اأعلنت  قد  اليمنية 
�سحراء  �سمايل  ال�سع�دية  امل��سم  قرية  اأطراف  يف 
ميدي، اأعقبها ا�ستهداف ب�س�اريخ الكاتي��سا لأماكن 

جتمعاتهم.
ا�ستهدافها لتجمعات  اليمنية  الق�ات  كذلك وا�سلت 
اجلي�س ال�سع�دي وم�اقعه، حمققًة اإ�سابات مبا�سرة 

يف جبل الرديف واأطراف اخل�بة يف جيزان.
التي  والع�سكرية  الب�سرية  اخل�سائر  على  وعالوة 
يتلقاها اجلي�س ال�سع�دي يف حدود جغرافية املعارك 
عمليات  تخلف  الطرفني،  بني  امل�اجهات  وخط�ط 
الق�سف ال�ساروخي البال�ستي خ�سائر مكلفة بالنظر 
تق�سف  التي  املع�سكرات  وح�سا�سية  طبيعة  اإىل 
ما  وغالبًا  املدى،  البعيدة  ال�س�اريخ  من  الن�ع  بهذا 
اململكة،  يف  الكربى  الع�سكرية  الق�اعد  من  تك�ن 
وت�سّم مدارج اإقالع للطائرات احلربية والعم�دية، 
التج�ّس�سية، وت�سم  اإىل طائرات ال�ستطالع  اإ�سافة 
ُغرف ات�سالت وعمليات ع�سكرية م�سرتكة خا�سة 
الذي  »التحالف«  لق�ات  القتالية  الأعمال  باإدارة 

يف  ال�سع�دي  اجلانب  وُيبالغ  ال�سع�دية.  تق�ده 
من  الع�سرات  �سق�ط  عن  الناجمة  خ�سائره  اإخفاء 
مّدعيًا  ال�سع�دي،  العمق  اليمنية داخل  البال�ستيات 
بال�ستيًا  �ساروخًا  فيها  اليمني�ن  ُيطلق  مرة  كل  يف 
اإ�سقاطها  يف  تنجح  ال�سع�دية  اجل�ية  الدفاعات  اأن 
ب�ا�سطة منظ�مة الباتري�ت املن�س�بة على احلدود 
اجلن�بية للمملكة، غري اأن هذه الدعاءات ل ت�ستند 

اإىل اأي �سهادة من ال�اقع.
للق�ات  وم�اقع  مع�سكرات  وج�د  من  وبالرغم 
من  املُحتلة  اليمنية  املحافظات  داخل  ال�سع�دية 
من  الأكرب  العدد  اأن  اإل  والمارات،  ال�سع�دية  قبل 
نح�  ت�جيهها  يتم  البال�ستية  اليمنية  ال�س�اريخ 

ما  وه�  ال�سع�دي،  العمق  يف  الع�سكرية  الق�اعد 
قّدم  الذي  ال�سع�دي  النظام  لدى  بالغًا  قلقًا  يثري 
�سكاوى متعددة للمجتمع الدويل �سد اجلي�س اليمني 
بال�س�اريخ  ا�ستهدافه  اإثر  ال�سعبية«،  و»اللجان 

البال�ستية بالرغم من اّدعائه اإ�سقاطها.
ويف املقابل، حتتفظ الق�ة ال�ساروخية اليمنية مبا 
تق�ل عنه »مفاجاآت خارج ح�سابات دول العدوان«، 
متعددة  حملية  �س�اريخ  ت�سنيع  خط  عن  كا�سفًة 
واآخر  »�سم�د«،  �ساروخ  اآخرها  واحلم�لت،  املديات 
التابعة  ال�س�اريخ  خمازن  وتط�ير  بتعديل  خا�س 

اجلي�س اليمني.
www .ghorbanews .com
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امل���ي���ل���ي�������س���ي���ات م�����واج�����ه�����ة  يف  ه����������ادي  ح����ك����وم����ة  ح����ل����ف����ائ����ه����ا:  ع������ن  ال����ت����م����وي����ل  ت����ق����ط����ع  ال������ري������ا�������س 

اململكة داخ��ل  اليمنيني  تقدم  مع  ال�سعودية  ال��ق��وات  خ�سائر  ارت��ف��اع 

الفا�سلني م��ن  ج��ي�����س  وا���س��ن��ط��ن:  يف  ال�����س��ع��ودي  »ال��ل��وب��ي« 

علي مراد
ي  تخّطّ يف  بنجاحهم  ال�سع�دي�ن  يفاخر 
الأزمات طراأت على عالقتهم  ع�ا�سف من 
بالأمريكيني خالل فرتات ما�سية، لكن من 
يدر�س عملية التفاعل والتاأثري يف وا�سنطن 
 14 يف  ن�ساأ  الذي  التحالف  اأّن  يكت�سف 
الزمن  من  عق�دًا  وا�ستمر   1945 �سباط 
بقائه  �سّر  كان  ووا�سنطن  الريا�س  بني 

احلاجة الأمريكية اإىل النفط ال�سع�دي.
عن�ان  حتت  »الأخبار«  يف  �سابق  مقال  يف 
�سع�د«  لآل  النف�ذ  اأرامك�  ت�سرتي  »هكذا 
مت   ،)2016 ني�سان   21 –  2868 )العدد 
 1991 عامي  بني  احلقبة  يف  وقائع  �سرد 
»اأرامك�  �سركة  كانت  كيف  ت�سرح  و2003 
يف  الريا�س  م�سالح  ت�سمن  ال�سع�دية« 
خام  عطاءات  عرب  املتحدة  ال�ليات 
وامل�سايف  لل�سركات  ال�سع�دي  النفط 
ك�نغر�س  واأع�ساء  ب�سيا�سيني  املرتبطة 
الريا�س  عالقة  ت�ّتر  اأن  اإل  اأمريكيني. 
اأيل�ل،   11 هجمات  عقب  الأمريكيني  مع 
التخفي�سات  ال�سع�دية تنهي برنامج  جعل 
على النفط اخلام عام 2003، وتتجه اىل 
ال�سيا�سة  يف  التاأثري  ل�سمان  اأخرى  و�سائل 
قام  م�ساحلها.  على  واحلفاظ  الأمريكية 
�سركات  ت�ظيف  بتعزيز  ال�سع�دي�ن 
مب�ؤ�س�سات  ُيعرف  وما  العامة  العالقات 
�سانعي  على  للتاأثري   Lobbying الـ 
ح�ساب  ك�سف  يف  الأمريكي.  القرار 
 Qorvis �سركة  اأر�سلته   )1 رقم  )وثيقة 
للعالقات   Communications LLC
اىل   2002 اآب  من  ال�سابع  بتاريخ  العامة 
�سفري ال�سع�دية اآنذاك يف وا�سنطن بندر بن 
ا�سطر  التي  الأم�ال  حجم  يظهر  �سلطان، 
 11،374،820( لل�سركة  دفعها  اإىل  بندر 
فقط،  اأ�سهر  اأربعة  ملدة  خدمات  مقابل   )$
�س�رة  لتح�سني  العام  الراأي  على  للتاأثري 

الريا�س عقب هجمات اأيل�ل.
حركة بال بركة

كانت  و2014   2006 بني  احلقبة  خالل 
العالقات  �سركات  مع  تتعاقد  الريا�س 
الدعاية  القان�نية،  ال�ست�سارات  العامة، 
ب�ترية  ولكن  الأمريكية،  العالمية 
حت�سني  اإىل  خاللها  من  تهدف  عادية، 
يف  لها  املر�سي  وج�دها  و�سمان  �س�رتها 
مع  لكن  الأمريكي.  القرار  دوائر  اأروقة 
ح�س�ل تقدم يف مفاو�سات جمم�عة 1+5 
مع اإيران بخ�س��س ملف الأخرية الن�وي، 
الت��سل  على  العزم  اأوباما  اإدارة  واإظهار 
اإىل اتفاق مع طهران، ُيالحظ اأن الريا�س 
من  ممكن  عدد  اأكرب  مع  بالتعاقد  بداأت 
الأمريكية  العامة  العالقات  �سركات 
ال�سلطتني  على  للتاأثري  حماولة  يف 
لحقًا،  هناك.  والت�سريعية  التنفيذية 
املنادية  الأمريكية  الأ�س�ات  بروز  مع 
اخلا�سة  الـ28  ال�سفحات  عن  بالإفراج 
اأيل�ل،   11 الك�نغر�س يف هجمات  بتحقيق 

من  املزيد  ل�ستئجار  الريا�س  ا�ستنفرت 
لكن  الأمريكية،   Lobbyingالـ �سركات 
التي  ال�سركات  ن�عية  خالل  من  يتبنّي 
وّظفتها الريا�س اأن هناك اأزمة يف ت�ا�سل 
اأوباما،  اإدارة  مع  ال�سع�دية  احلك�مة 
كانت  نظريتها  مع  ال�سليمة  العالقة  لأن 
ومبالغ  جه�دًا  عليها  �ست�فر  ب�ساطة  بكل 
طائلة للح�س�ل على ما تريد عرب �سركات. 
»الأخبار«،  عليها  ح�سلت  وثائق  وتك�سف 
اجلهات  بني  عق�د  عن  ن�سخ  عن  عبارة  هي 
اأمريكية  و�سركات  ال�سع�دية  الر�سمية 
ال�سغط  جمالت  يف  متخ�س�سة  متن�عة 
وال�ست�سارات  العامة  والعالقات  ال�سيا�سي 
م�سى  وما   2015 عام  بني  اأنه  القان�نية، 
ت�سعى  ال�سع�دية  كانت   ،2016 عام  من 
بكل ما اأوتيت للتاأثري على قرار الك�نغر�س 
�سد  »العدالة  قان�ن  لإ�سقاط  الأمريكي 
وّظفت  فقد  جا�ستا«.   – الإرهاب  رعاة 
بـ»مركز  لة  ممثَّ  ،)2 رقم  )وثيقة  الريا�س 
الدرا�سات وال�س�ؤون الإعالمية يف الدي�ان 
 Podesta �سركة  ال�سع�دي«،  امللكي 
لغاية  اآب   20 من  عقد  مب�جب   Group
املركز  دفع  على  ين�ّس   2015 اأيل�ل   30
مقابل  لل�سركة  دولر  األف   200 مبلغ 

خدمات »عالقات عامة« له.
اأكرب من �سركات العالقات العامة  مع عدد 

بعد التفاق الن�وي
)وثيقة  اآخر  عقد  عن  ن�سخة  تظهر 
وال�س�ؤون  الدرا�سات  مركز  بني   ،)3 رقم 
ال�سع�دي  امللكي  الدي�ان  يف  الإعالمية 
يف  املتخ�س�سة   BGR Group و�سركة 
العالقات احلك�مية بتاريخ 24 اآب 2015، 
األف   500 مبلغ  لل�سركة  يدفع  املركز  اأن 
دولر، مقابل خدمات »عالقات عامة، اإدارة 
و�سائل  ومنتديات  الإعالم  و�سائل  خدمات 
الت�ا�سل الجتماعي«. لحقًا يدخل وزير 
اخلارجية عادل اجلبري على خط التعاقد 
ن�سخة عن عقد  ال�سركات، حيث تظهر  مع 
 DLA 4( بينه وبني �سركة  )وثيقة رقم 
PIPER دفع وزارته مبلغ 85 األف دولر 
 2016/1/1 من  ابتداًء  لل�سركة،  �سهريًا 
»م�ساعدة  مقابل   ،2016/12/31 لغاية 
قدرة  تق�ية  على  ال�سع�دية  احلك�مة 
تط�ير  على  وال�سع�دية  املتحدة  ال�ليات 
يع�د  امل�سرتكة«.  الق�مي  الأمن  م�سالح 
العالمية«  وال�س�ؤون  الدرا�سات  »مركز 
�سع�د  مبديره  ممثاًل  امللكي،  الدي�ان  يف 
�سركة  مع  التعاقد  اإىل  القحطاين، 
يف   )5 رقم  )وثيقة   Podesta Group
دفعه  عرب   ،2016 الثاين  كان�ن  بداية 
لل�سركة  �سهريًا  دولر  األف   140 مبلغ 
عامة«  عالقات  »خدمات  تقدمي  مقابل 
عق�د  حجم  خالل  من  يّت�سح  للمركز. 
الريا�س  وّقعتها  التي  الفائت  اأيل�ل  �سهر 
مع املزيد من ال�سركات )وبع�سها يتخ�س�س 
ال�سركات  اأن  القان�نية(  ال�ست�سارات  يف 

التي مت التعاقد معها خالل 2015 وبداية 
2016 مل تفلح يف حتقيق طلبات الريا�س، 
ال�سركات  هذه  من  اثنتني  اأن  اليها  م�سافًا 
اجلديدة �سّرحت ل�زارة العدل المريكية، 
ب�سكل وا�سح، باأن الهدف من وراء التعاقد 

يتعلق بقان�ن »جا�ستا«.
جي�س �سركات يف اأيل�ل الفائت

ميّر  »جا�ستا«  قان�ن  م�سروع  كان  بينما 
جمل�سي  ت�س�يت  عرب  الأخرية،  مبراحله 
وا�ستعمال  متريره،  على  والن�اب  ال�سي�خ 
يف  لحقًا  نق�سه  يف  حقه  اأوباما  الرئي�س 
وال�س�ؤون  الدرا�سات  مركز  كان  اأيل�ل،   23
ال�سع�دي  امللكي  الدي�ان  يف  العالمية 
بتاريخ   )6 رقم  )وثيقة  عقدًا  ي�ّقع 
 S.R.G LLC، �سركة  مع  اأيل�ل   19
 Governmental Relations And
مبلغ  املركز  بدفع  يق�سي   ،Lobbying
اأيل�ل   18 بني  �سهريًا  دولر  األف   45
عمل  مقابل   ،2016 الأول  كان�ن  و18 
وتنفيذها  خطة  »و�سع  على  ال�سركة 
ال�سيا�سة  �سانعي  اأن جتعل  �ساأنها  يك�ن من 
اخلا�سة  القيمة  يقّدرون  الأمريكيني 
واأهمية  الأمريكية  ال�سع�دية  لل�سراكة 
ال�سع�دية احل�سا�سة للم�سالح القت�سادية 
19 اأيل�ل  والأمنية لل�ليات املتحدة«. يف 
)وثيقة  عقدًا  نف�سه  املركز  وّقع  اأي�سًا 
 Squire Patton �سركة  مع   )7 رقم 
القان�نية،  للخدمات   Boggs LLP
دولر  األف   100 مبلغ  املركز  بدفع  يق�سي 
 19 بني  ما  املدة  خالل  لل�سركة  �سهريًا 
مقابل   ،2017 اأيل�ل  و30   2016 اأيل�ل 
القان�نية  »امل�ساعدة  ال�سركة  تقدمي 
ح�ل  القان�ين  والتمثيل  وال�سرتاتيجية، 
املتعلقة  وال�س�ؤون  اخلارجية  ال�سيا�سة 
يذكر  العقد  ويف  الأمريكية«.  باحلك�مة 
م�س�ؤول ال�سركة اأ�سماء الفريق التخ�س�سي 
املهمة، وعلى  اإجناز  الذي �س�ف يعمل على 
اجلمه�ري  للحزب  الأغلبية  زعيم  راأ�سهم 
الذي  ل�ت  ترنت  الك�نغر�س  يف  الأ�سبق 
خاطب  اأنه  »ب�ليتيك�«  م�قع  عنه  نقل 
الفائت  اأيل�ل   26 يف  ك�نغر�س  اأع�ساء 
بالأغلبية  الك�نغر�س  ت�س�يت  )قبل 
بي�مني(  القان�ن  مل�سلحة مترير  ال�ساحقة 
يف  »جا�ستا«.  �سد  بالت�س�يت  لإقناعهم 
ال�فد  م�ساركة  خالل  الفائت،  اأيل�ل   20
العامة  اجلمعية  اأعمال  يف  ال�سع�دي 
لالأمم املتحدة، وّقع وزير اخلارجية عادل 
�سركة  مع   )8 رقم  )وثيقة  عقدًا  اجلبري 
 Brownstein Hyatt Farber
تق�م  القان�نية،  لال�ست�سارات   Schreck

»ال�ست�سارة  بتقدمي  ال�سركة  مب�جبه 
يف  ال�سع�دية  اخلارجية  ل�زارة  القان�نية 
األف   100 مقابل  جا�ستا  بقان�ن  يتعلق  ما 
حتى  اأيل�ل   20 من  ابتداًء  �سهريًا،  دولر 
اآذار   31 حتى  اأو  قان�نًا  جا�ستا  ي�سبح 
الأمريكية  العدل  وزارة  بيانات   .»2017
رقم  )وثيقة  تعاقد  اجلبري  اأّن  اإىل  ت�سري 
 Glover Park Group �سركة  مع   )9
وال�س�ؤون  ال�سرتاتيجي  للت�ا�سل   LLC
تقدم  اأي�سًا،  اأيل�ل   20 بتاريخ  احلك�مية 
ال�سركة خاللها »خدمات قان�نية وت�ا�سل 
ك�نغر�س  واأع�ساء  حك�ميني  م�س�ؤولني  مع 
واأمن  الإرهاب  مكافحة  ق�سايا  بخ�س��س 
ال�سرق الأو�سط والق�سايا امل�سرتكة«. يظهر 
اأي�سًا يف �سجالت وزارة العدل الأمريكية اأن 
ماجد  ال�سع�دي  والتجارة  ال�ستثمار  وزير 
مع   )10 رقم  )وثيقة  تعاقد  الق�سبي 
 King & Spalding املحاماة  �سركة 
لتزويد  الفائت  اأيل�ل   26 بتاريخ   LLP
يتعلق  مبا  القان�نية  »بامل�ساعدة  وزارته 

بتخّطي الفيت� على قان�ن جا�ستا«.
العالقات  �سركات  ُيجرب  الأمريكي  القان�ن 
وال�سرتاتيجي  الإعالمي  والتاأثري  العامة 
التف�سيلية  بن�ساطاتها  ك�سف  تقدمي  على 
حجم  ولأن  اأ�سهر.   6 كل  زبائنها  مع 
ك�سف  عر�س  يكفي  �سخمًا،  كان  املعل�مات 
 Podesta �سركة   )11 رقم  )وثيقة 
الثاين  )كان�ن  ال�سن�ي  ن�سف   Group
فيه  يرد  حيث   ،)2016 حزيران   –
الزمني  بالت�سل�سل   – الت�سالت  تف�سيل 
»مركز  مل�سلحة  ال�سركة  بها  قامت  التي  ــ 
الدرا�سات وال�س�ؤون العالمية يف الدي�ان 
املذك�رة  الفرتة  خالل  ال�سع�دي«  امللكي 
مع  ت�ا�سلت  ال�سركة  اأن  يتبني  اأعاله. 
�سحف وقن�ات تلفزي�نية اأمريكية كبرية، 
اإ�سافة اىل ت�ا�سل مع اأع�ساء يف الك�نغر�س 
اأبحاث  ومراكز  واأحزاب  الن�اب  وجمل�س 
وحتى جماعات ال�سغط ال�سرائيلية. على 
�سبيل املثال ل احل�سر، ت�سري البيانات اإىل 
بريجنت،  مايكل  مع  ت�ا�سلت  ال�سركة  اأن 
يف  مرات   7 هاد�سن«،  »معهد  يف  الباحث 
كان�ن الثاين، واأربع مرات يف �سهر �سباط، 
ومرة واحدة يف 20 ني�سان، يف الي�م نف�سه 
ط�يلة  مقالة  »بريجنت«  فيه  ن�سر  الذي 
حليف  اأعظم  هي  »ال�سع�دية  عن�انها 
لأمريكا«، امتدح فيها الريا�س وحاول نفي 

تهمة الإرهاب عنها.

كثرية هي التحليالت والت�قعات ح�ل م�ستقبل العالقة بني الريا�س ووا�سنطن 
�سد  »العدالة  قان�ن  الفائت  اأيل�ل   28 يف  الأمريكيني  امل�سّرعني  اإقرار  بعد 
– جا�ستا«. البع�س يذهب اإىل حّد اعتبار اأّن معادلة »احلماية  رعاة الإرهاب 
مقابل النفط« تبّدلت لت�سبح »املال مقابل بقائكم«. الأكيد اأن العالقة مل تعد 
�سركات  من  جي�سًا  ال�سع�ديني  ت�ظيف  بدليل  املا�سية،  العق�د  عرب  كانت  كما 

العالقات العامة ما�سيًا وحا�سرًا ملحاولة التاأثري يف وا�سنطن

مبنى  اأمام  بل�منثال  ريت�سارد  لل�سينات�ر  كلمة  من 
الك�نغر�س حماطًا بع�ائل �سحايا هجمات 11 اأيل�ل



الأف��غ��ان�����س��ت��ان ي������ورو  م���ل���ي���ار  2ر1  ب���ت���ق���دمي  ي��ت��ع��ه��د  االأوروب����������ي  االحت�������اد 
فيديريكا  الأوروبية  اخلارجية  ال�سيا�سة  من�سقة  اأ(-قالت  ب  )د  بروك�سل 
م�جرييني اإن الحتاد الأوروبي �س�ف يتعهد بتقدمي 2ر1 مليار ي�رو )34ر1 
تعهدات  اأخرى  دول  تقدم  اأن  املت�قع  من  اأنه  ،كما  دولر(لأفغان�ستان  مليار 
مماثلة وذلك خالل الي�م الثاين مل�ؤمتر دويل للمانحني بداأ اأم�س يف بروك�سل .

الحتاد  يهم  “ما  الي�م  املقررة  التعهدات  جل�سة  قبل  م�جرييني  واأ�سافت 
ي�رو  مليار  2ر1  بتقدمي  نتعهد  �س�ف  اأننا  ه�   ، الأع�ساء  والدول  الأوروبي 

،واأت�قع م�ست�يات مماثلة من امل�ساركة من �سركائنا “.
اأن  املت�قع  من  حيث   ، الأوروبي  الحتاد  تعهدات  قيمة  ترتفع  اأن  املقرر  ومن 
يف  الإعمار  واإعادة  التنمية  اأجل  من  ي�رو  مليار  7ر1  مبفردها  اأملانيا  تقدم 

اأفغان�ستان خالل الأربعة اأع�ام املقبلة .
التعهدات  ” بني  ” �سلة  ت�جد  ل  اأنه  م�جرييني  اأكدت   ، اأخرى  ناحية  ومن 
من  مهاجرين  ل�ستعادة  كاب�ل  والتزام  لأفغان�ستان  الأوروبي  لالحتاد  املالية 

الكتلة الأوروبية ،بح�سب التفاق الذي مت الت��سل اإليه منذ اأيام قليلة .

“�سيتي  جمم�عة  اأعلنت  اأ(-  ب  )د  وا�سنطن 
العمالقة  الأمريكية  امل�سرفية  جروب” 
يف  دولر  مليار  من  اأكرث  ا�ستثمار  اعتزامها 
بانك�  با�سم  تاريخيا  املعروف  املك�سيكي  فرعها 

نا�سي�نال دي مك�سيك� اأو )باناميك�س(.
بحل�ل  �ستكتمل  التي  ال�ستثمارات  وهذه 
الأمريكية  املجم�عة  التزام  �ستدعم   ،2020
اخلدمات  من  ا�ستثنائية  م�ست�يات  بتقدمي 

للعمالء وزيادة العرو�س املتاحة اأمامهم.
التزام  ومن  ال�ستثماري  الربنامج  من  وكجزء 
“�سيتي” جتاه املك�سيك، �سيتم تغيري  جمم�عة 
باناميك�س".  "�سيتي  اإىل  "باناميك�س"  ا�سم 
اإىل  تاأتي  اجلديدة  ال�ستثمارية  واملبادرة 
جانب برنامج ا�ستثماري اآخر يف املك�سيك كانت 
�سيتي جروب قد اأعلنت عنه يف 2014 بقيمة 

دولر. مليارات   5
كما تق�ل “�سيتي جروب” اإن هذه ال�ستثمارات 
الآيل  ال�سرف  ماكينات  �سبكة  ت��سيع  �ست�سمل 
واخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت يف املك�سيك.

على  املج�هرات  حتافظ   – ب(  ف  )اأ   – الريا�س 
ان  ال  بالريا�س،  اليافعي  �سدام  متجر  يف  بريقها 
بائعها يفتقد حركة كانت ت�سج بها ا�س�اق العا�سمة 
التق�سف  ايقاع  على  ترتاجع  ان  قبل  ال�سع�دية، 

احلك�مي ب�سبب انخفا�س ا�سعار النفط.
للمج�هرات  ال�هاب  العبد  متجر  يف  اليافعي  ويق�ل 
و�سط الريا�س حيث يعمل، ان حركة البيع وال�سراء 

املا�سي”. بالعام  مقارنة   )…( “�سعيفة 
عند باب املتجر الذي تعر�س واجهته ت�ساميم الف�سة 
الن�سطة  البيع  حركة  ان  اليافعي  ي�ؤكد  والملا�س، 
�سابقا باتت حمدودة حاليا، اىل درجة ان املتجر كان 
خاليا من الزبائن بالكامل اثناء لقاء وكالة فران�س 

بر�س معه.
ال�سغل  “الو�ساع حاليا مرتدية جدا )…(  وي��سح 
هذه  مع  وبالذات  فظيع  ب�سكل  )انخف�س(  خف 

القرارات”، يف ا�سارة للخط�ات احلك�مية.
26 ايل�ل/ فقد اعلن جمل�س ال�زراء اثر جل�سته يف 
�سبتمرب، الغاء بع�س املزايا للعاملني يف القطاع العام، 
العاملة.  الق�ة  من  الكرب  اجلزء  ي�سكل�ن  والذين 
و�سمل القرار الغاء العالوات ال�سن�ية، ووقف العمل 
لبدلت  �سقف  وو�سع  ال�سافية،  البدلت  ببع�س 

العمل ال�سايف.
ومل ي�ستثن امل�س�ؤول�ن الكبار من هذه الجراءات، اذ 
خف�ست رواتب ال�زراء بن�سبة ع�سرين املئة. وا�سارت 
اىل  ت�سل  الن�سبة  هذه  قيمة  ان  اىل  حملية  �سحف 

اكرث من 2700 دولر امريكي �سهريا.
امل�س�ؤول�ن  �سيحرم  اجلديدة،  الجراءات  ومب�جب 
الكبار �سيارات خم�س�سة لهم وبدلت نقل وات�سالت 
وغريها. كما �ستخف�س رواتب اع�ساء جمل�س ال�س�رى 

)150 �سخ�سا( والعديد من خم�س�ساتهم.
وانخف�ست ا�سعار النفط ب�سكل تدريجي منذ منت�سف 
العام 2014، ما كّبد ال�سع�دية – اكرب م�سدر للنفط 

اململكة  واعلنت  ايراداتها.  يف  تراجعا   – العامل  يف 
ت�سجيل عجز قيا�سي يف م�ازنتها للعام 2015 بلغ 98 
مليار دولر، وت�قعت ت�سجيل عجز ا�سايف يناهز 87 

مليارا هذه ال�سنة.
والرواتب  البدلت  خف�س  اجراءات  ان  رغم  وعلى 
منذ  �سرعت  اململكة  ان  ال  املا�سي،  ال�سب�ع  اعلنت 
�سملت  اخرى،  مبجالت  تق�سف  اجراءات  يف  ا�سهر 
تقلي�س الدعم على م�اد ا�سا�سية كال�ق�د والكهرباء 
امل�ساريع  بع�س  يف  تباط�ؤ  اىل  ا�سافة  واملياه، 

احلك�مية.
على  �سلبا  التاأثري  يف  الع�امل  هذه  كل  و�ساهمت 

القت�ساد وال�سع�ديني.
قالت  ايل�ل/�سبتمرب،  مطلع  ا�سدرته  تقرير  ويف 
“كابيتال ايك�ن�مي�ست” للتحليل القت�سادي  �سركة 
الذى  من  الكثري  �سبب  املايل  “التق�سف  ان  لندن  يف 

لالقت�ساد”.
ويبدو الثر جليا لدى الباعة واملتاجر.

بب�ساعة  متجره  مالأ  اجنبي  �سجاد  بائع  ويق�ل 
مكد�سة واخرى تتدىل من ال�سقف اىل الر�س “لدينا 

كميات اكرث مما نحتاج لن البيع منخف�س”.
الريالت،  مبئات  املعرو�سة  ال�سجادات  من  وبدل 
اكتفى احد الزبائن ب�سراء قطعة �سغرية ل يتجاوز 

�سعرها اخلمي�س ريال.
كان  البيع  ان  اآخر  تاجر  يق�ل  جماور،  متجر  ويف 

اف�سل قبل اع�ام.
وعلى �سارع العليا التجاري، يق�ل �ساحب متجر لبيع 
ان  وال�سرطة،  والبطاريات  الهاتفية  البطاقات 

جدا”. �سيء  “ال��سع 
حركة  ان  ا�سمه،  ذكر  رف�س  الذي  التاجر  وي�سيف 
العامني  خالل  باملئة   25 من  باكرث  انخف�ست  البيع 
املا�سيني، معتربا ان جزءا من الرتاجع يع�د اي�سا اىل 
اعمال بناء �سبكة مرتو النفاق القريبة من متجره.

– ال�اقع  مع  – تاأقلم 
اقبال  على  بالتاأثري  احلك�مي  التق�سف  وبداأ 

ال�سع�ديني على ال�ستهالك.
التحدث  العام  القطاع  العاملني يف  العديد من  ورف�س 
لفران�س بر�س ح�ل وقف العالوات وبع�س التقدميات، 
يف حني اأكد اآخرون انهم م�سطرون للتاأقلم مع ال�اقع 

اجلديد.
وقال م��سى حممد )41 عاما( انه �سيعيد “احت�ساب 

م�ازنة العائلة”.
�سيخف�س  انه  فاكد  عاما(   35( البي�سي  خالد  اما 
اىل  لل�ق�ف  الوان  “اآن  لنه  منزله  يف  النفاق 
جانب” اململكة التي اعتمدت ط�ال عق�د على نظام 
رعاية اجتماعية �سخي يف ظل الف�رة النفطية منذ 

القرن املا�سي.
يف  ت�ساهم  قد  التق�سف  اج�اء  ان  �سع�دي�ن  ويرى 
كانت  التي  ال�ستهالكية  املمار�سات  بع�س  تعديل 

�سائدة يف او�ساط املجتمع.
يعمل  الذي  عاما(   45( الدمنه�ري  جمدي  ويق�ل 
مل  ال�سع�دية  “العائالت  ان  خا�سة،  �سركة  حل�ساب 
الكماليات”، معتربا ان  املال ومالت جتاه  تكن تدخر 

احلك�مة اتخذت “قرارا جريئا”.

ان  فريى  عاما(،   39( الع�سيمي  هادي  املدر�س  اما 
على م�اطنيه خف�س النفاق على الب�سائع الفاخرة 

والت�س�ق الباذخ يف الدول الجنبية.
ويف تقرير الثنني، قالت �سركة “جدوى لال�ستثمار” 
ال�سح�بات  ان  لها،  مقرا  الريا�س  من  تتخذ  التي 
النقدية من اجهزة ال�سرف الآيل والدفع با�ستخدام 
"اظهرت ا�سارات  البطاقات امل�سرفية يف نقاط البيع 
بدلت  خف�س  “�سي�ؤدي  وا�سافت   ."2016 يف  �سعف 
امناط  تراجع  اىل  احلك�مي  القطاع  يف  العاملني 

ال�ستهالك يف ال�سه�ر القادمة”.
الغذائية  امل�اد  ا�سعار  انخف�ست  مت�ز/ي�يل�،  ويف 
للمرة الوىل منذ �ستة اع�ام، بح�سب “جدوى” التي 

ت�قعت ا�ستمرار هذا الن�سق للفرتة املقبلة.
جمل�س  يف  الع�س�  يق�ل  القامتة،  النظرة  رغم  وعلى 
زمالئه،  من  وغريه  انه  ال�سعدون،  عبداهلل  ال�س�رى 
اكرث  من  كان�ا  وان  احلك�مية،  باخلط�ات  مقتنع�ن 

املتاأثرين بها.
“ادمن�ا  ال�سع�دييني  ان  بر�س  لفران�س  ويق�ل 
النفاق   )…( املا�سية  اخلم�سني  الع�ام  يف  النفط 

بالطريقة التي كنا نق�م بها �سيء جدا”.
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ال��ت��ق�����س��ف احل��ك��وم��ي ي��ث��ق��ل ك��اه��ل امل��ت��اج��ر ال�����س��ع��ودي��ة

تون�سية  ج����وي  ���س��ح��ن  ���س��رك��ة  اول 
ت���ب���داأ ن�����س��اط��ه��ا ال�����س��ه��ر ال���ق���ادم

ت�ن�س -)اأ ف ب( – اأعلنت �سركة “اك�سرب�س اإير كارغ�” وهي اأول 
القادم  ال�سهر  ن�ساطها مطلع  �ستبداأ  انها  �سركة �سحن ج�ي ت�ن�سية 

بت�سيري رحالت بني دول يف �سمال افريقيا واأوروبا.
والثالثاء، ح�سلت ال�سركة على ترخي�س با�ستغالل مطارات ت�ن�س 

من وزارة النقل الت�ن�سية.
بر�س  لفران�س  لل�سركة  العام  املدير  الرئي�س  الرياحي  اأني�س  وقال 
“هدفنا يف مرحلة اوىل، تغطية �سمال افريقيا وبع�س دول اوروبا 
كان�ن  من  بداية  النفتاح  قبل  ا�سبانبا(،  فرن�سا،  املانيا،  )مالطا، 

الثاين/يناير )2017( على غرب وو�سط افريقيا”.
كل  �سحن  737" طاقة  "ب�ينغ  ن�ع  من  طائرتني  ال�سركة  وت�ستغل 
يرتفع  ان  على  عامل   100 نح�  وت�سغل  طنا،   20 منهما  واحدة 

عددهم اىل 450 عامال خالل عامني، وفق الرياحي.
ملي�ن   22 بقيمة  مبيزانية  بداأت  ال�سركة  ان  الرياحي  واأ�ساف 
 2018 نهاية  مع  طائرة   12 من  ا�سط�ل  بل�غ  “هدفنا  وان  دولر 

با�ستثمارات جملية بقيمة 80 ملي�ن” دولر.
وافاد ان ال�س�ق الت�ن�سية لن متثل �س�ى 7 باملئة من ن�ساط �سركته 
الفرن�سية  ديغ�ل” بالعا�سمة  “�سارل  مطاري  يف  م�اقع  لديها  التي 

باري�س و"حممد اخلام�س" يف الدار البي�ساء باملغرب.
3 باملئة فقط من  ومتثل الب�سائع التي يتم �سحنها عرب اجل� ن�سبة 

جملة الب�سائع التي يتم نقلها من واإىل ت�ن�س.

غربة ني�ز / احمد مراد
راقبته عن قرب لعدة �ساعات وه� يعيد تعريف احل�سارة 

يف تركيا والعامل .
الب�ساطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  ا�سل�ب  ايل  ا�ستمتعت 

واحلكمة واحلما�س والهدوء والتلقائية والذكاء .
الرجال  جبهات  ويقبل  الطفال  يحمل  وه�  وراقبته 

ويحيي الن�ساء بهزات الرا�س !!
اأردوان حيث انه ل ي�جد حرف الغني يف  ا�سمه ال�سحيح 
اأن  فالأ�سح  يلفظ،  ول  يكتب   ğ وحرف   ، الرتكية  اللغة 

يلفظ اأردوان.
عامي  بني  حمرتف  �سبه  قدم  كرة  لعب  اأردوان  كان 
1982م وكان يلعب ل�سالح نادي قا�سم با�سا )  1969م - 
ي�جد فيدي� �سهري لردوغان وه� يق�م باحراز هدف عاملي 
اأن  قبل  وذلك   ) امللعب  منت�سف  من  ماردوانا  طريقة  علي 
يتم انتخابه عمدًة لبلدية مدينة اإ�سطنب�ل من قبل حزب 
1998م اتُهم  1994م. ويف عام  الرفاه الإ�سالمي يف عام 
ايقافه  الدينية ومت  الكراهية  بالتحري�س على  اأردوغان 
ب�سبب  اأ�سهر   10 ملدة  بال�سجن  عليه  وحكم  من�سبه  من 
يف  خطابًا  القائه  اأثناء  تركي  �سعر  من  اأبياتًا  اقتبا�سه 

مدينة �سعرد. فقد �سجن لنه ردد هذه البيات 
قبابنا خ�ذاتنا

ماآذننا حرابنا
وامل�سل�ن جن�دنا

هذا اجلي�س املقد�س يحر�س ديننا
رجل يف نهاية الأربعينات – اأو علي اق�سي تقدير يف بداية 
مبنتهي  ويتحدث  رمادية  بدلة  يرتدي   – اخلم�سينات 
من  باكرث  القل  علي  مليئة  قاعة  يف  والب�ساطة  الرقي 

خم�سمائة �سخ�س غري املتابعني عرب ال�سم�ات املفت�حة .
اخذ المر مني هذا املرة وقتا اكرث من الول لجد ان علي 
ا�ستيعاب ان هذا املده�س ه� رئي�س ورئي�س جمه�رية من 

اأعظم اجلمه�ريات، اجلمه�رية الرتكية 
قدرته  ه�  اردوغان  �سخ�سية  يف  للده�سة  املثري  والمر 
بدء  فقد  والن�سر  والتحدي  امل�اجهة  علي  الفائقة 
ق�له  حد  علي  كان  فقد  والبطيخ  لل�سميط  كبائع  حياته 
ه� �سخ�سيا يف مناظرة تلفزي�نية مع دنيز بايكال رئي�س 
بيع  غري  اأمامي  يكن  »مل  ن�سه:  ما  اجلمه�ري  احلزب 
والإعدادية؛  البتدائية  مرحلتي  يف  وال�سميط  البطيخ 
م�سروفات  من  ق�سم  وت�فري  والدي  معاونة  اأ�ستطيع  كي 

تعليمي؛ فقد كان والدي فقرًيا«
الرتكية  الثقافية  اجلمعية  من  دع�ة  كانت  البداية 
الأمريكية لال�سخا�س الكرث تاثريا من اجلاليتني العربية 
والتي  الرتكية  اجلاليات  قيادات  فيهم  مبن  والإ�سالمية 
الأمريكية.  ال�ليات  من  العديد  من  عنها  ممثل�ن  قدم 
التراك  ال�سباط  من  كبري  عدد  اي�سا  احلفل  ح�سر 

العاملني يف �سرطة ني�ي�رك.
منهاتن  و�سط  ال�سهري  اأفي�  بارك  �سارع  عقد الجتماع  يف 
علي بعد اأمتار من مبني المم املتحدة من بعد ظهر اخلمي�س 
على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 
دورتها احلادية وال�سبعني. وكان من بني احل�س�ر ممثل�ن 
عن اجلاليات اليمينة و الفل�سطينية وامل�سرية وال�س�رية 
اآ�سيا الإ�سالمية..  والت�ن�سية واملغربية والعديد من دول 
للحظات تخيلت ما ه� �سكل الجراءات املعقدة التي  متر 

بها ملقابلة اي وزير يف الدول العربية .
ت�س�رت ان عليا اجتياز العديد من الب�ابات والع�سرات من 

احلرا�س ال�سخ�سيني لقابل او ا�ساهد عن بعد ال�زير
الذي  اجلرنال  الالذعة  ال�سخرية  من  ب�سي  تذكرت  ثم 

يخطب يف طالب عرب حاجز زجاجي م�ساد للر�سا�س .
دخل اأردوغان القاعة وا�ستقبل بالهتاف والزغاريد و�سط 

�سيحات اهلل اأكربوالت�سفيق.  وبعد كلمة الرتحيب به من 
اأردوغان خماطبا اجلمه�ر  رئي�س اجلمعية وقف الرئي�س 

لنح� اربعني دقيقة.
ركزت كلمة الرئي�س على حماولة النقالب الفا�سلة التي 
خطط لها وحاول تنفيذها »اأعداء تركيا الذين هم اأعداء 
يعي�س  النقالب  هذا  »قائد  وقال  اأي�سا«.  تركيا  اأ�سدقاء 
يف  العالم  عرب  ا�ست�سافته  ومت  بل  وترحاب  حرية  بكل 
ال�ليات املتحدة الأمريكية يف ا�سارة ايل فتح اهلل غ�لن 
قائد النقالب الفا�سل يف ي�لي� املا�سي .واأ�ساف اردوغان 
اننا قد قدمنا لل�سلطات الأمريكية طلب ت�سليمه للحك�مة 
الرتكية.و قدمنا لهم مئات ال�ثائق والأدلة الدامغة التي 
تثبت ت�رطه وت�رط اأن�ساره بهذا الإنقالب اللئيم«. وعرب 
مل  الأمريكية  ال�سلطات  اأن  واأكد  ا�ستيائه  عن  اردوغان 
تتجاوب مع هذا الطلب رغم اأن هناك اإتفاقا بني البلدين 
ال�ليات  اأن  اإل  الطرفني  من  م�قعا  املجرمني  لتبادل 
املتحدة مل تلتزم بالإتفاق  وما زال املتهم حرا طليقا رغم 
وجرح  وع�سكري  مدين   200 من  اأكرث  مقتل  من  �سببه  ما 
بدمائهم  الرتكية  الدميقراطية  حم�ا  »الذين  اآلف  عدة 
تطرق  ثم  املنتخبة«.  قيادته  ح�ل  ال�سعب  وبالتفاف 
اأردوغان يف حديثه للجمه�ر الذي �سكل العرب جزءا مهم 
منه، اإىل الأو�ساع امللتهبة يف ال�سرق الأو�سط الذي و�سفه 
اآلف داع�سي يف  باأنه ملتهب و�سعب. وقال »هناك ع�سرة 
مع  تعاوننا  ورغم  العراق.  يف  مثلهم  اآلف  وع�سرة  �س�ريا 
اجلميع للق�ساء عليهم اإل اأننا نعي اأن من م�سالح اأعدائنا 
واأعداء اأ�سدقائنا اأن تبقى الأم�ر كما هي حتى ي�سغف�نا 
املنطقة«.  يف  وال�سلم  العدل  من  ويحرم�نا  ق�انا  وينهك�ا 
واأ�ساف »اأعداوؤنا ل يريدون اأن يروا تركيا ق�ية ول دول 
اأنظمة  خللق  جاهدين  ي�سع�ن  واإمنا  ق�ية  اأو�سطية  �سرق 
دكتات�رية تك�ن عبئا ثقيال على �سع�بها وخادمة مل�سالح 

اعدائها
مع  ح�راه  واحلما�سة  الفخر  من  بكثري  اردوغان  وروي 
كلفه  وقد  بج�سده  الدبابات  اوقف  الذي  الرتكي  ال�ساب 
�ساله  حيث  العمليات  من  والعديد  ذراعه  قطع  هذا 
اردوغان عن ال�سبب الذي جعله يفعل ذلك فاجابه ال�ساب 
الن فمتي  الدبابات  اذا مل ي�قف  نف�سه  �سال  بانه  قائال 
ي�قفها ؟؟؟؟ وهنا �سجت القاعة كلها بالت�سفيق لالبطال 
الطبية  بالرعاية  امر  قد  اردوغان  ان  بالذكر  واجلدير 
م�سابي  وجلميع  ال�ساب  لهذا  املمتازة  الفئة  من  ال�ساملة 
العارية  ب�سدورهم  ا�ستطاع�ا  الذين  الفا�سل  النقالب 

ايقاف اللة الع�سكرية يف تركيا ليثبت�ا ان هذا ال�سعب من 
اعظم واعرق ال�سع�ب .

ي�لي�   15 اجلمعة  ي�م  م�ساء  يف  انه  بالذكر  واجلدير 
مبحاولة  الرتكي  اجلي�س  من  جمم�عة  قامت   ،2016
والتنمية،  العدالة  حك�مة  واإ�سقاط  الع�سكري  النقالب 
الوىل   TRT التلفزي�ن  حمطة  على  م�ؤقتا  و�سيطرت 
الط�ارئ.  حالة  وفر�س  احلكم  لزمام  ت�سلمها  واأعلنت 
الق�ى  كافة  اعلنت  وقد  بالتاأييد  النقالب  يحظ  ومل 
للالنقالب  رف�سها  العلمانية  املعار�سة  ومنها  ال�سيا�سية 
طريق  عن  مبا�سر  بث  يف  اأردوغان  الرئي�س  ظهر  وبعدها 
 ،»Face Time  - تامي  »في�س  املتحرك  الهاتف  تطبيق 
يف  ال�سعب  فخرج  الإنقالب،  �سد  للتظاهر  ال�سعب  ودعا 
من  جمم�عة  على  بالقب�س  وقام�ا  حا�سدة،  مظاهرات 
قادة النقالب وف�سل الإنقالب يف اأقل من ثمانية �ساعات 
الرئي�س  وجه  بعدها  به.  امل�ساركني  على  القب�س  ومت 

اأردوغان خطابا قال فيه جملته :
»اأننا قمنا ب�سراء ال�سالح للدفاع عن اأر�سنا ولي�س حمله يف 

وجه بع�سنا كما فعل النقالبي�ن«
، كما اأو�سح اأردوغان اأن البالد مل تعد كما كانت من قبل.

لالإنقالب  رف�سهم  الدوله  رجالت  من  العديد  اأبدى  كما 
ومنهم وزير الدفاع الرتكي ورئي�س ال�زراء وجميع اأع�ساء 
الربملان حيث اجتمع رئي�س الربملان بجميع الع�ساء ليال 
ودعى جلل�سة طارئة �سباح ي�م ال�سبت رف�سا لأي �سكل من 
الرتكي  الرئي�س  تكلم  كما  احلكم.  قلب  حماولة  اأ�سكال 
ال�سابق عبد اهلل جل عرب تطبيق الهاتف املتحرك »في�س 
ملا  ال�سديد  Face Time« واأبدى غ�سبه ورف�سه   - تامي 
لل�سعب  كان  كما  القان�ن.  على  اخلارجني  بع�س  من  جرى 
م�قفا كبريا وم�ؤثرا يف جمريات هذه املحاوله عندما خرج 
واحلك�مه  اأردوغان  طيب  رجب  عن  مدافعا  ال�سارع  اىل 
باعتبار اأنهم هم من انتخب�ا رئي�س الدولة ول يحق لأحد 
الدمي�قراطي. مت  اأن ينقلب عليه وي�سلب حقهم  اأيا كان 
اإعفاء عدد من القيادات من منا�سبها واعتقال اأعداد تقدر 
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ستة اآلف جرنال و�سابط وجندي 
ذلك  يف  مبا  قا�سي،  اآلف  ثالثة  ح�ايل  وف�سل  اعتقل�، 

ق�ساة يف املحكمة الد�ست�رية .
قائال  احلا�سرين  اإىل  اردوغان  ت�جه  اللقاء  نهاية  ويف 
والعدل  احلق  مع  وقفتكم  وعلى  ح�س�ركم  على  »اأ�سكركم 
اأنكم تعي�س�ن  ال�سرعية املنتخبة يف تركيا رغم  والقيادة 
يف الغربة. ا�ستمروا يف دعمكم للحق وال�ق�ف مع م�سالح 

�سع�ب  مثل  وعدل  ب�سالم  تعي�س  اأن  تريد  التي  ال�سع�ب 
اأمريكا واأوروبا وبقية دول العامل«.

وهم  ط�يلة  مدة  احل�س�ر  وقف  الكلمة  انتهاء  وبعد 
كثري  وحدث  وم�سر.  وفل�سطني  لرتكيا  ويهتف�ن  ي�سفق�ن 
من الهرج لرغبات اجلميع وا�سرارهم علي التقاط ال�س�ر 
الذي رف�سه طاقم  . المر  الرتكي  الزعيم  التذكارية مع 
منهات  فار�س  قناة  ن�سرت   (  . للرئي�س  املرافق  احلرا�سة 
فيدي� ي��سح التدافع علي �سفحتها علي الي�تي�ب مينككم 
https://www.youtube.  م�ساهدته علي الرابط

com/watch?v=oc1EUXeg1jY
فريد  واميان  ن�ار  �سمر  امل�سريتان  النا�سطتني  كل  ان  ال 
معهم  �س�ر  والتقط  المني  الط�ق  اخرتاق  ا�ستطتعا  قد 
ال�سديد  امتنانهم  عن  معربين  رابعة  ا�سارة  يرفعان  وهم 

لردوغان وم�قفه املنا�سر للحق .
ويف حديث خا�س لقناة فار�س منهاتن قالت النا�سطة �سمر 
المريكيني  امل�سريني  جمعية  اع�ساء  احدي  وهي  ن�ار 
الزعيم  ه�  اردغاون  ان  الن�سان  وحق�ق  للدميقراطية 

الدميقراطي  الذى رف�س مقابلة الديكتات�ر 
وحر�س على مقابلة الأحرار الذين  ف�سح�ا الديكتات�ر.

بينما قالت اميان فريد انها تاكدت بعد مقابلة الرجل عن 
وت�ا�سعه  وذكائه  الرجل  حنكة  عن  ت�سمعه  كنت  ما  كل 
يدخلني  ان  ا�سر  انه  فيكفي   ( امل�سري  لل�سعب  وحبه 
يد  علي  وطرق  م�سرية  انا  بق�ل  �سمعني  لنه  احلرا�س 
التي  ال�س�رة  اخذ  كي  ليدخلني  بيده  ال�سخ�سي  احلار�س 

اعتز بها كثريا (
ا�سم  انه  قالت  معروفة  ت�ن�سية  نا�سطة  وهي  ن�ر  نعيمة 
مب�ستقبل  متفائلة  اللقاء  من  خرجت  وانها  م�سمي  علي 

امل�سلمني ح�ل العامل .
فل�سطيني  ا�سل  من  امريكية  معلمة  وهي  من�س�ر  مي�س�ن 
احرتامه  له  زعيم  من  جميلة  لفتة  كان  اللقاء  ان  قالت 

علي م�ست�ي العامل .
العاملية  العالم  و�سائل  من  كبري  عدد  قام  وقد  هذه 
الرتكية    trt كال  اللقاء  بتغطية  واملحلية   والرتكية 
النا�س�ل  ووكالة  الخبارية  وف�ك�س  ان  ان  وال�سي 
منهاتن  فار�س  وقناة  مبا�سر  اجلزيرة  لقناتي  بال�سافة 

التي عر�ست مقاطع حية من اللقاء .
ويف النهاية ل ي�سعنا ال ان ن�سكر ال�سلطان العثماين الذي 
اعاد زرع المل يف النف��س وخطف ال�س�اء يف ني�ي�رك .
وجعلنا ندرك ان الرئي�س  ه� ال�سخ�س الأهم يف قيادة كل 

املعارك .

ما ال يعرفه العرب عن اردوغان!!!
ال�����س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين ال�����ذي خ��ط��ف اال�����س����واء يف ن���ي���وي���ورك!!!!

املك�سيك يف  دوالر  مليار  ا�ستثمار  تعتزم  االأمريكية  جروب”  “�سيتي 



منذ الف�سل يف جتديد »الهدنة« ثم الغارة على م�اقع 
ا�ستباك  الزور وما تالها من  ال�س�ري يف دير  اجلي�س 
»التفاق«  نعي  اأ�سبح  ووا�سنطن،  م��سك�  بني  كالمي 
املرة  هذه  لكن  وقت.  م�ساألة  �س�ريا  ح�ل  الثنائي 
جاء نعي التفاق ر�سميًا )على خالف هدنة �سباط( 
عدة  جبهات  على  ميداين  ت�سعيد  مع  بالت�ازي 
اخليارات  هذه  جديدة«.  بـ»خيارات  اأمريكي  وتل�يح 
اأم�س لكل مباحثاتها مع اجلانب  اإيقاف وا�سنطن  بعد 
اأر�س  على  ما  مكان  يف  تظهر  اأن  ُينتظر  الرو�سي، 
امليدان امل�ستعل. »التدّخل« الأمريكي اجلديد املت�قع 
بج�لت  ُينبئ   - ومكانه  حجمه  عن  النظر  بغ�س   -
العام  نهاية  قبل  �ستت�ّقف  اأنها  يبدو  ل  مديدة  قتال 
احلايل، اأي فرتة ظه�ر »�سريك« م��سك� اجلديد على 
ال�سيا�سية  العملية  لتحريك  الأمريكية  الإدارة  راأ�س 

جمددًا على وقع معادلت ميدانية خُمتلفة
الذي  املا�سي،  �سباط  يف  »الهدنة«  اتفاق  خالف  على 
انتهى مفع�له دون نعي ر�سمي من الراعيني الأمريكي 
عدة  على  الأخري  جنيف«  »اتفاق  انتهى  والرو�سي، 
الديبل�ما�سية  القن�ات  باإغالق  اختتمت  مراحل، 

الثنائية بني البلدين ح�ل �س�ريا.
»قيد  اأ�سبح  التفاق  اأن  اأم�س،  م��سك�  اإعالن  فبعد 
اأعلنت وزارة  التعليق« بعد �سل�ك وا�سنطن »املنحاز«، 
الثنائية،  للمباحثات  وقفها  الأمريكية  اخلارجية 
اأن التفاق مل يكن  اأيام. وبرغم  وفق ما هددت قبل 
يف حاجة اإىل اإعالن »وفاته« ر�سميًا يف �س�ء ا�ستعال 
معارك  اأن  على  ليدّل  املحادثات  تعليق  ياأتي  امليدان، 
دولية  ديبل�ما�سية  بجه�د  جمددًا  تهداأ  لن  اجلبهات 

قبل تغيريات كبرية على خرائط ال�سيطرة.
اأّن  وا�سنطن  م�س�ؤويل  ت�سريحات  من  جلّيًا  وبدا 
م��سك� اأبدت اإ�سرارها على متابعة جهدها الع�سكري 
مدينة  يف  وخا�سة  وحلفائه،  ال�س�ري  اجلي�س  مع 
التي  للف�سائل  فيه  ت�عدت  قد  كانت  ما  وه�  حلب، 
»جبهة  عن  والنفكاك  النار  اإطالق  وقف  �سرتف�س 

وا�سنطن.  مع  »الهدنة«  اتفاق  اإبرام  عقب  الن�سرة«، 
التن�سل  »ال�سريكني« ح�ل  التهم بني  اإلقاء  ويف �س�ء 
من اللتزامات التي يق�سيها التفاق، اأ�سارت وا�سنطن 
ف�ق  اجل�ية  الق�ات  حركة  ب�ساأن  الت�ا�سل  اأّن  اإىل 
عن  م��سك�  اأعربت  بينما  مفت�حًا،  �سيبقى  �س�ريا 

خيبتها من الإجراء الأمريكي.
اخلارجية  با�سم  املتحدث  اأعلن  ال�سياق،  هذا  ويف 
املحادثات  عّلقت  بالده  اأن  كريبي،  ج�ن  الأمريكية 
الأخرية  التزام  عدم  ب�سبب  الرو�سي  اجلانب  مع 
مع  واختيارها  البلدين،  بني  التفاق  ميليه  ما  تنفيذ 
احلك�مة ال�س�رية اخليار الع�سكري، م�سيفًا اأن بالده 
�ست�سحب اخلرباء الذين كان من املفرت�س اأن ين�سم�ا 
اإىل نظرائهم الرو�س لإن�ساء مركز التن�سيق امل�سرتك 

ا�ستخدام  �سي�ا�سالن  الطرفني  اإن  وقال  جنيف.  يف 
ت�سادم  حدوث  عدم  ل�سمان  ُو�سعت  ات�سال  قناة 
بينهما خالل »عملياتهما ملكافحة الإرهاب يف �س�ريا«. 
ج��س  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدث  قال  وبدوره، 
ارن�ست، اإن »ال�سرب ح�ل امللف ال�س�ري قد نفد... ومل 
اأن تتحادث به ال�ليات املتحدة  يعد هناك ما ميكن 

مع رو�سيا«.
ومن جهته، نقلت وكالة »ن�ف��ستي« عن م�س�ؤول »رفيع« 
»قرار  اأن  مفاده  ما  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  يف 

وا�سنطن يعّد خميبًا لالآمال«.
لفروف،  �سريغي  الرو�سي،  اخلارجية  وزير  وكان 
»تعليق  اأن  اإىل  الأمريكي،  الإعالن  قبل  اأ�سار  قد 
جتاه  وا�سنطن  م�قف  »غم��س  اإىل  يع�د  التفاق« 

�سحايف  م�ؤمتر  خالل  م��سحًا  املعار�سة«،  جماعات 
امل�قف  اأن  ه�ن،  �س�ك  براك  الكمب�دي  نظريه  مع 
واأعرب  والتناق�س«.  بالزدواجية  »يّت�سم  الأمريكي 
الأطر  »عن  الت�س�ية  يف  اأطراف  خروج  من  قلقه  عن 
واأ�سار  الدويل«.  الأمن  جمل�س  قرارات  حّددتها  التي 
اإىل �سرورة العمل على عدم ف�سل بن�د اتفاق جنيف 
�سد  احلرب  تن�سيق  تنفيذها  يتيح  التي  امل�سرتك، 

الإرهابيني.
�سريغي  اخلارجية  وزير  نائب  اأو�سح  وبالت�ازي، 
مع  الت�سال  قن�ات  عرب  تعمل  بالده  اأن  ريابك�ف، 
لالأزمة  »بل�رة حل�ل منطقية  املتحدة على  ال�ليات 
ال�س�رية«، م�سريًا يف ت�سريح نقلته وكالة »ن�ف��ستي« 
ت��سيح  يف  وا�سنطن  ف�سلت  اإذا  اأنه  اإىل  الرو�سية، 
يف  تتمثل  ق�سرية«،  »حل�ل  اإىل  �ستلجاأ  فهي  م�قفها، 
واإعادة  احلك�مة  واإ�سقاط  ال�س�ري  الرئي�س  »اإزاحة 

ر�سم خريطة �س�ريا واملنطقة«.
الرو�سي  نائب وزير اخلارجية  اأكد  �سياق مت�سل،  ويف 
القرار  م�سروع  تعترب  بالده  اأن  غاتيل�ف،  غينادي 
لك�نه  اجلانب«،  »اأحادي  الأمن  جمل�س  يف  الفرن�سي 
يت�سمن »عنا�سر ل تتعلق بامل�ساألة الإن�سانية«، م�ؤكدًا 
اأن القرار ه� »خط�ة م�سي�سة« تهدف اإىل »ا�ستخدام 
اإن  وقال  ورو�سيا«.  �س�ريا  على  لل�سغط  الأمن  جمل�س 
بالده حتاول التفاق مع وا�سنطن على ا�ستئناف وقف 
املتحدة  ال�ليات  دعت  »رو�سيا  اأن  اإىل  م�سريًا  النار، 
انت�سار  بخ�س��س  اخلرائط  مقارنة  اإىل  مرارًا، 
تعاون«.  اأي  تلق  ومل  �س�ريا،  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
مع  »للتجاوب  ا�ستعدادها  اأبدت  بالده  اأن  اإىل  ولفت 
طلب الأمم املتحدة ب�ساأن فر�س هدنة ملدة 48 �ساعة 
لتنظيم قافالت امل�ساعدة اإىل �سرق حلب، ولكن هذه 

الدع�ات ل تلقى دعمًا من قبل الأمريكيني«.

اأوبراين  �ستيفن  اليمن، ت�جه  اإىل  ف�ر و�س�له 
لل�س�ؤون  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وكيل 

الإن�سانية اإىل احلديدة.
املحافظة  هذه  اإىل  براون  جميء  يكن  ومل 
بداأت  املجاعة  اإن  اإذ  م�سادفة.  اليمنية 
و�سيق�م  هناك.  ال�سكان  �سف�ف  يف  بالنت�سار 
�سمال  يف  للنازحني  خميم  بزيارة  ذلك  بعد 

العا�سمة �سنعاء.
اإنهاء  على  جدي  م�ؤ�سر  اأي  غياب  ظل  ويف 
القتل  من  اليمنيني  معاناة  ت�ستمر  احلرب، 
الأمم  تقارير  ت�سري  حيث  والت�سرد؛  واجل�ع 
املتحدة اإىل اأن هناك نح� 21.2 ملي�ن �سخ�س 
اأو 82 يف املئة من ال�سكان بحاجة اإىل امل�ساعدة 

لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية. 
ال�س�ؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  وي�سري 
احتياجات  تزايد  اإىل  اأي�سا  الإن�سانية 
ال�سراع  خ�سم  يف  للخطر  املعر�سني  الأ�سخا�س 
اأحلقت  العنف  من  اأ�سهر  �ستة  اأن  الدائر؛ حيث 
واحلق�ق  املدنيني  بحياة  بالغة  اأ�سرارا 
املا�سي،  اآذار  مار�س/   26 ومنذ  الأ�سا�سية. 
من  اأكرث  ب�ق�ع  ال�سحية  املرافق  اأفادت 

املدنيني. من  معظمهم  �سحية   32.200
وتق�ل املنظمة الدولية اإن التحقيقات اأظهرت 
ال�سحايا بني الأطفال من مار�س/ ارتفاع عدد 
عن  مرات  خم�س  �سبتمرب/اأيل�ل  اإىل  اآذار 

اإجمايل عام 2014. 
املاليني  اأن  اإىل  اأ�سار  الن�سانية  ال�س�ؤون  مكتب 
م�ساعدة  اإىل  بحاجة  اليمن  يف  النا�س  من 
ما  يعاين  اإذ  احلياة.  قيد  على  بقائهم  ل�سمان 
يقدر بـ 14.4 ملي�نا من انعدام الأمن الغذائي، 
الأمن  انعدام  من  ماليني   7.6 ذلك  يف  مبا 
الغذائي احلاد، يف حني يفتقر 19.3 ملي�نا اإىل 
الرعاية  اأو  النظيفة  املياه  اإىل  ال��س�ل  �سبل 
األف   320 من  يقرب  ما  يعاين  فيما  ال�سحية، 

طفل من �س�ء التغذية احلاد.
اخلدمات  انهيار  من  املكتب  تقرير  وحذر 

الأ�سا�سية يف اليمن ب�سكل مت�سارع؛ حيث ت�قفت 
خدمات التخل�س من النفايات يف عدة مناطق، 
الأم�ال  ونق�س  للنزاع  املبا�سر  التاأثري  ب�سبب 

لدفع الرواتب اأو احلفاظ على اخلدمات.
ال�س�ؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  ويق�ل 
املتحدة  الأمم  �سركاء  اإن  »اأوت�سا«  الإن�سانية 
14.1 ملي�ن �سخ�س ل ي�ستطيع�ن  اأن  يقدرون 
ال�سحية،  الرعاية  من  يكفي  ما  على  احل�س�ل 
وكذلك  طفل  ماليني  ثالثة  يحتاج  فيما 
احل�امل واملر�سعات اإىل عالج من �س�ء التغذية 
 1.8 اأن  اإىل  ولفت  ال�قائية.  اخلدمات  اإىل  اأو 
ملي�ن طفل خارج املدار�س منذ منت�سف مار�س/

اآذار.
وفيما يتعلق باآثار الت�سرد، يقدر �سركاء الأمم 
2.3 ملي�ن �سخ�س نزح�ا  اأن  املتحدة لالإغاثة 
عدن  حمافظات  يف  ن�سفهم   – اليمن  يف  حاليا 
وتعز وحجة وال�سالع فيما فر 121 األف �سخ�س 
اإىل خارج البالد. وت�سري تقديرات »اأوت�سا« اإىل 
2.7 ملي�ن �سخ�س يحتاج�ن الآن اإىل  اأن نح� 
امل�ستلزمات  اأو  الإي�اء  ل�ازم  لتاأمني  الدعم 

املنزلية الأ�سا�سية، مبا يف ذلك امل�سردون داخليا 
والأ�سر امل�سيفة ال�سعيفة.

اإن  الإن�سانية  ال�س�ؤون  تن�سيق  مكتب  ويق�ل 
مدر�سة،   260 يف  حاليا  َيحَتم�ن  النازحني 
من  طفل  األف   13 منع  يف  بذلك  مت�سببني 
منظمة  ت��سح  فيما  التعليم.  على  احل�س�ل 
الي�ني�سف اأن اأكرث من ملي�ن ون�سف ملي�ن طفل 
يعان�ن من �س�ء التغذية العام، واأن 370،000 
طفل منهم على الأقل يعان�ن من �س�ء التغذية 

احلاد، الذي قد يعر�سهم لل�فاة.
البنية  خ�سائر  قدر  الدويل  البنك  وكان 
 15 بح�ايل  احلرب  جراء  اليمن  يف  التحتية 

مليار دولر. 
حقيقة  يعك�س  ل  الرقم  اأن  اآخرون  يرى  فيما 
اخلا�س  بالقطاع  حلقت  التي  واخل�سائر  الدمار 
ت�قف  يف  ت�سبب  الذي  القتال  جراء  والأفراد 
بينها  خا�سة  ممتلكات  وتدمري  كافة،  الأعمال 

مباٍن وم�سانع ومزارع.
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ت�����رك�����ي�����ا: ج����م����ي����ع امل����ق����ار 
اأن���ق���رة خ�����ارج  اإىل  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

اأن   ، تركية،  حف  �سُ ذكرت   
جممع  ت�سكيل  قررت  ال�سلطات 
قيادات  ي�سم  م�حد  ع�سكري 
خارج  وال�ستخبارات  اجلي�س 
بذلك  لها  ليك�ن  اأنقرة،  نطاق 
�س�احي  يف  تركي«  »بنتاغ�ن 

العا�سمة.
املجمع  ي�سم  اأن  ت�رك«،  »خرب  �سحيفة  يف  جاء  ما  بح�سب  املقرر،  ومن 
الأركان  هيئة  الدفاع،  وزارة  ال�ستخبارات،  جهاز  مقار  املنتظر  الع�سكري 
وقيادة الق�ات امل�سلحة الرتكية، على اأن تبقى يف اأنقرة وزارة الداخلية 
وقيادة ال�سرطة. و�سيتم ا�ستخدام املباين التاريخية التي �ستخل� من هذه 
املقار يف �سد حاجة الدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية، تلك التي تعاين نق�س 

املكاتب.
اأما �سحيفة »�سباح«، فذكرت بدورها اأن ال�سلطات قررت اأي�سًا الف�سل بني 
جهازي املخابرات الداخلية واخلارجية، وذلك يف اإطار الإ�سالحات التي 
ت�سهدها اأجهزة الأمن الرتكية على خلفية النقالب الفا�سل. ويهدف هذا 
الإجراء اإىل »اإخ�ساع اأجهزة ال�ستخبارات لرقابة الرئي�س الرتكي واإمرة 

رئي�س احلك�مة«.
وكانت ال�سلطات الرتكية قد علقت، يف وقٍت �سابق من الي�م، مهام اأكرث من 
املحتملة  �سلتهم  ب�ساأن  بحقهم  التحقيقات  انتهاء  حلني  �سرطي  األف   12
برجل الدين فتح اهلل غ�لن، املتهم بتدبري املحاولة النقالبية. وبح�سب 
الداخلية  وزارة  فتحت  اأن  بعد  تاأتي  اخلط�ة  هذه  فاإن  اإعالمية،  م�سادر 
حتقيقًا ب�ساأن ق�ة ال�سرطة غداة متديد احلك�مة الرتكية حالة الط�ارئ 

يف البالد ثالثة اأ�سهر اأخرى.
واأعلنت قيادة ال�سرطة يف بيان اأنه »مت اإيقاف 12801 �سرطي عن العمل، 
من بينهم 2523 �سابطًا«، علمًا اأن اإجمايل عدد اأفراد ق�ة ال�سرطة يبلغ 

نح� 250 األف فرد.
اجلي�س  يف  العمل  عن  �سخ�س  األف   100 نح�  اإيقاف  مت  اأنه  اإىل  ي�سار 
اآلف  ع�سرات  عن  ف�ساًل  الق�سائية،  والهيئة  وال�سرطة  واحلك�مة 
الأ�سخا�س من اأ�ساتذة جامعات ومعلمني و�سحافيني واأ�سخا�س عاديني يف 

حملة اأعقبت حماولة النقالب الفا�سلة.
يف �سياٍق اآخر، اأفادت »وكالة ال�سحافة الفرن�سية« باأن ال�سرطة الرتكية 
امل�الية  التلفزي�نية  يف«  تي  »اآي.اأم.�سي  قناة  مقر  الي�م  ظهر  طّ�قت 
قرار  �سدور  من  اأ�سب�ع  بعد  وذلك  بثها،  وقطعت  ا�سطنب�ل  يف  لالأكراد 
ق�سائي يق�سي باإغالق القناة التي تاأ�س�ست عام 2011، يف اإطار التحقيق 
جتّمع  نف�سها،  القناة  نقلتها  حية،  �س�ر  واأظهرت  النقالبية.  املحاولة  يف 
اقتحام  اأثناء  التحرير  قاعة  يف  فيها  العاملني  ال�سحافيني  ع�سرات 

ال�سرطة املبنى ل�قف البث.

واجل��وع الت�سرد  ي��واج��ه��ون  ميني  مليون   24 م��ن  اأك���ر 

امل��ي��دان يف  ال����ِن����زال  اإىل  م��و���س��ك��و:  م���ع  »االت����ف����اق«  ر���س��م��ي��ًا  ت��ن��ع��ى  وا���س��ن��ط��ن 

ا�ستئناف  وتعرّث  الع�سكري  الت�سعيد  مع  بالتزامن 
قرارًا  اهلل«  »اأن�سار  حركة  اتخذت  املفاو�سات، 
طريف  بني  ال�سيا�سي  ال�اقع  ينقل  اأن  املرّجح  من 
اإحدى  تكليف  وه�  جديدة،  مرحلة  اإىل  الأزمة 
ت�سكيل  »امل�ؤمتر«  حزب  اإىل  املنتمية  ال�سخ�سيات 

حك�مة »اإنقاذ وطني«
 ،2014 عام  اأيل�ل  منذ  مت�قعة  ظّلت  خط�ٍة  يف 
تاريخ دخ�ل حركة »اأن�سار اهلل« اإىل �سنعاء، اأعلن 
»املجل�س ال�سيا�سي الأعلى« التابع للحركة اليمنية 
حبت�ر  بن  �سالح  العزيز  عبد  تكليف  وحلفائها 
بت�سكيل »حك�مة اإنقاذ وطني«، تت�ىّل �س�ؤون اليمن 
يف ظّل ا�ستمرار احلرب واحل�سار من قبل التحالف 

ال�سع�دي.
وبعد اأكرث من �سنة ون�سف على ا�ستقالة احلك�مة 
امل�ستقيل  الرئي�س  مع  وزرائها  ومغادرة  اليمنية 
بدء  قبيل  الريا�س،  اإىل  هادي  من�س�ر  ربه  عبد 
حملة »عا�سفة احلزم« على اليمن، اأقدمت حركة 
على  العام«  ال�سعبي  »امل�ؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�سار 
هذه اخلط�ة التي من املت�قع األ متّر مرورًا عابرًا 
�سيما  ل  لـ»التحالف«،  امل�ايل  اليمني  الفريق  لدى 
خط�ٍة  اتخاذ  يف  الرتيث  ل  ف�سّ الآخر  الطرف  اأن 
مماثلة منذ بدء الأزمة، يف حماولٍة حل�سر الأم�ر 
اأمام ت�س�ية  اخلالفية بني الطرفني ولرتك جماٍل 
اإىل  ال��س�ل  اإىل عدم الرغبة يف  اإ�سافة  �سريعة، 
حك�متني تكر�سان واقعًا مناطقيًا معّينًا، اإذ �سيبدو 
تن�سط  لهادي  م�الية  جن�بية  حك�مة  هناك  اأن 
م�الية  �سنعاء  يف  واأخرى  وعدن،  الريا�س  بني 
يتزعمه  الذي  »امل�ؤمتر«  وحزب  اهلل«  لـ»اأن�سار 

الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �سالح.
كان  وطنية«  وحدة  حك�مة  »ت�سكيل  فاإن  كذلك، 
من  اأكرث  �سنعاء  يف  ال�سيا�سية  الق�ى  قدمته  بندًا 
مرة على طاولة املفاو�سات مع الطرف الآخر الذي 
باحلك�مة  متم�سكًا  بالرف�س،  النقطة  هذه  قابل 

احلالية امل�الية لهادي.

احلركة  ع�دة  �سبب  عن  ال�س�ؤال  يثري  ال�اقع  هذا 
خط�ة  لتخاذ  رف�سها  عن  وحلفائها  اليمنية 
ما  وه�  اأي�سًا.  القرار  ت�قيت  وعن  احلجم،  بهذه 
احلرب  ا�ستمرار  يف  له،  اأّولية  اإجابة  اإيجاد  ميكن 
ال�سع�دي  الطرف  ورف�س  الع�سكري  والت�سعيد 
لي�نة  اإبداء  حتى  اأو  تنازل  اأي  تقدمي  وحلفاوؤه 
الق�ى  اتخاذ  يف  �سّرع  الذي  الأمر  املفاو�سات،  يف 
الآونة  يف  متتالية  �سيا�سية  اإجراءات  �سنعاء  يف 
الأخرية، بدءًا من اإعالن ت�سكيل »املجل�س ال�سيا�سي 

الأعلى« الذي كّلف بدوره بت�سكيل حك�مٍة.
العزيز  املكّلف، عبد  رئي�س احلك�مة  اأن  واملالحظ 
حلزب  العامة  اللجنة  ع�س�ر  ه�  حبت�ر،  بن 
»امل�ؤمتر ال�سعبي العام«، واأحد امل�س�ؤولني اجلن�بيني 
املعروفني، اإذ كان حمافظًا لعدن قبل بدء العدوان، 
وه� ما عّده مراقب�ن اإ�سارًة وا�سحة اإىل اأن تفاهمًا 
تك�ن  كي  �سنعاء،  يف  ال�سيا�سية  الق�ى  بني  جرى 

حبت�ر،  بن  برئا�سة  »امل�ؤمتر«  م�س�ؤولية  احلك�مة 
يف  ال�سيا�سي«  الأعلى  »املجل�س  ا�ستمرار  مقابل 
مهماته، ويراأ�سه رئي�س املكتب ال�سيا�سي يف »اأن�سار 

اهلل«، �سالح ال�سماد.
كان  جديدة،  حك�مة  ت�سكيل  عن  الإعالن  وقبل 
امللك  عبد  ال�سيد  اهلل«،  »اأن�سار  حركة  لزعيم 
احل�ثي، كلمة جدد فيها تاأكيد خيار التحدي اأمام 
الذي  خطابه  يف  الالفت  وكان  العدوان.  ا�ستمرار 
الهجرية،  ال�سنة  راأ�س  ملنا�سبة  اأم�س،  من  اأول  ُبّث 
وذلك  احلرب،  يف  الإماراتي  الدور  على  الرتكيز 
ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  ا�ستهداف  غداة 
تعز.  �س�احل  قبالة  اإماراتية  حربية  بارجة 
الدورين  واأن  اأمريكي،  العدوان  اأن  احل�ثي  واأكد 
ال�سع�دي والإماراتي »لي�سا اأكرث من اأدوات«، واأ�سار 
اإىل اأن المارات اأ�سبحت تتحكم يف م�سري اجلن�ب 
م�ساحة  اأفرد احل�ثي  وثرواته ومقدراته. كذلك 

التابعة  ال�ساروخية  بالق�ة  لالإ�سادة  خا�سة 
ينتج  اأن  ا�ستطاع  »من�ذج  اإنها  قال  التي  للجي�س 
الأج�اء  على  وال�سيطرة  احل�سار  ظل  يف  ويط�ر 
حمط  اأ�سبحت  للعدوان  م�جعة  �سربات  ويحقق 

اهتمام العامل«.
من  املزيد  على  مقباًل  اليمني  امل�سهد  يبدو  وفيما 
بعد اخلط�ات  الع�سكري،  ال�سيا�سي قبل  الت�سعيد، 
»اجلريئة« التي اتخذها احلليفان يف �سنعاء، يبدو 
اإىل  �سيتاأخر  الطرفني  املحادثات بني  ا�ستئناف  اأن 
حتقيق  من  وحلفائه  ال�سع�دي  الطرف  متّكن  حني 
امل�سار  نح�  لالنطالق  قاعدة  ي�سّكل  مقابل  اإجناٍز 
هادي  حلك�مة  تعليق  اأول  ويف  جمددًا.  ال�سيا�سي 
امللك  عبد  اخلارجية  وزير  انتقد  القرار،  على 
املخاليف ما �سّماه »اخلط�ات الت�سعيدية التي يق�م 
بها احل�ثي�ن على امل�ست�يني الع�سكري وال�سيا�سي«. 
وقال عرب م�قع »ت�يرت« اإنه »يف ال�قت الذي ن�سعى 
�سعبنا،  اأجل  من  التنازلت  ونقّدم  ال�سالم  اإىل  فيه 
ل  اأنها  وت�سعيدها،  بخط�اتها  امللي�سيات  ت�ؤكد 

ترغب بال�سالم ول تبايل مبعاناة ال�سعب«.
زار  قد  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  الدويل  املبع�ث  وكان 
لبحث  هادي  التقى  حيث  اأم�س،  من  اأول  الريا�س، 
التاأكيد  ال�سيخ  ولد  وجدد  الأزمة.  تط�رات  اآخر 
خدمة  ال�سالم  حتقيق  باليمنيني  جدير  اأنه  على 

ل�طنهم وجمتمعهم.
الإن�سانية  العمليات  بداأ م�س�ؤول  الأثناء،  ويف هذه 
لليمن  زيارة  اأوبراين،  �ستيفان  املتحدة،  الأمم  يف 
امل�س�ؤول  يلتقي  اأن  املت�قع  ومن  لي�مني.  ت�ستمر 
الدويل، اأثناء الزيارة، م�س�ؤولني مينيني وم�س�ؤويل 
اليمنيني.  و�سع  على  لالطالع  اإن�سانية  وكالت 
البحر  على  احلديدة،  اأي�سًا  اأوبراين  و�سيزور 
الأحمر، حيث فاقمت احلرب حالة �س�ء التغذية 

احلادة القائمة هناك اأ�ساًل.

خليل ك�ثراين
يق�ل  البع�س  ال�سالح.  ا�ستخدام  اليمني�ن  يجيد 
هذا  لكن  واملناجزة.  والرماية  للقتال  خلق�ا  اإنهم 
فقط  ولي�س  الأ�سلحة،  مع  التعامل  يحرتف  ال�سعب 
من باب ال�سالبة الفردية لليمني بدنيًا ونف�سيًا. ه� 
ب�س�رة  القتال  جلهة  النظري  منقطع  احرتافًا  يبدي 

جماعية، تكتيكًا وخططًا وعمليات وتن�سيق.
ية  لعّل القبلية املتجّذرة يف هذا املجتمع، متنحه خا�سّ
ت�سكيالت  �سمن  القتال  يف  جناحه  جلهة  فريدة 
اإىل  اليمني�ن  اأ�ساف  الأخرية،  احلرب  يف  منتظمة. 

متّيزهم القتايل خ�سلتني ت�سّجالن مل�سلحتهم.
ع�سكرية  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام  من  متّكنهم  الأوىل، 
تليق  اأهدافًا  يحّقق  ب�سكل  تقليدية،  غري  حديثة، 
العالية،  تكلفته  واأي�سًا  وخ�سائ�سه،  ال�سالح  بقيمة 
امل�ساّد  الك�رنيت  و�سالح  البال�ستية  ال�س�اريخ  مثل 
جتّلى  مهني،  �سع�دي  اإخفاق  قبالة  وذلك  للدروع، 

خ�س��سًا يف ا�ستعمال دبابات »اآبرامز« الأمريكية.
الثانية، متّثلها الدعاية احلربية، ب��سائل مت�ا�سعة 
عاٍل  من�س�ب  �سّره  هائل،  مبردود  اإمنا  متكّلفة،  وغري 
كيف  الت�سكيك،  غالبًا  تقبل  ل  التي  ال�سدقية  من 
م�ساهد  ت�ّثق  اليمني،  احلربي  الإعالم  عد�سات  واأن 
بال�س�ت  ال�سمالية،  احلدود  خلف  النت�سارات 

وال�س�رة.
�سّجل  �سماًل،  �سع�دي«  يا  نف�سك  »�سّلم  ثيمة  بعد 
املقاتل اليمني، غربًا، ل�حة اأ�سط�رية ثانية، �ستبقى 
على  واأعدائهم  اليمنيني  اأجيال  اأذهان  يف  را�سخة 
ال�س�اء. من ين�سى عبارة »يف عر�س البحر... اأنظروا 
ن�سر  ح�سن  اللبنانية  املقاومة  لقائد  حترتق«،  اإليها 
اهلل، يف حرب 2006؟ الي�م، تخلق مفاجاأة ا�ستهداف 
ال�سفينة احلربية الغربية »�س�يفت«، امل�ستاأجرة من 
القّ�ات امل�سّلحة الإماراتية، رم�زًا ع�سكرية ومعن�ية 
الغزاة،  اأمام  اليمنية«  »العقدة  ت�سابك  من  تزيد 

ما�سيًا وحا�سرًا وم�ستقباًل.
ومّرة جديدة، يهان ال�سالح الأمريكي يف يد احللفاء. 
فعلتها فجر ال�سبت املا�سي ثّلة من املقاومني، اأ�سحاب 
�سعب  فعلها  وبّرًا.  وجّ�ًا  بحرًا  املحا�سرين  الأر�س، 

الظهر  باإدارة  العامل  يكتفي  ل  مل�سريه،  مرتوك 
عليه،  العدوان  يف  وي�سرتك  يت�اطاأ  بل  لق�سيته، 
�سيا�سية،  وتغطية  ت�سليحًا  ي�م،   500 من  اأكرث  منذ 

واإ�سنادًا ميدانيًا ول�ج�ستيًا، وجتاهاًل اإعالميًا.
مبا�سرة  اأمريكية  غزوة  يف  �ساركت  هذه،  »�س�يفت« 
مع  ذلك  حدث  ال�كالء.  حروب  عهد  قبل  لبالدنا، 
احلربية  ال�سفينة  كانت  ي�مها  العراق.  احتالل 
العمالقة يف »نزهة«، واأّدت دورًا ل باأ�س به يف الغزو، 
من دون اأن تتعّر�س لأي اأذى. يف املعل�مات املتداولة، 
يت�سّدر  الأغرا�س،  ع�سكرية  �سفينة  »�س�يفت«  فاإن 
القطعة  وتتمتع  الل�ج�ستي،  الدعم  تقدمي  مهماتها 
واملن�سمة  اأ�سرتاليا  يف  الأ�سل  يف  امل�سّنعة  البحرية 
برنامج  مل�سلحة  الأمريكي  اخلام�س  لالأ�سط�ل 
م�ساركتها  من  جتعل  وفرية،  بخ�سائ�س   ،»JHSV«
اأهمية عالية. فبم�ستطاع  يف املهمات الهج�مية ذات 
من  براوننغ   M2 مدافع  باأربعة  امل�سلحة  القطعة 
عيار 50 ملم، نقل ع�سرات اجلن�د امل�ساة مع اأ�سلحتهم 
املروحية  الطائرات  ا�ستقبال  وميكنها  ومركباتهم، 
حمل  عن  ف�ساًل  النطالق،  اأو  للهب�ط  �سطحها،  على 
املدافع  من  طن(   600 )ح�اىل  الأطنان  مئات 
حتمل  كما  الع�سكرية،  والآليات  واملعّدات  البحرية 
تعمل  اإنها  اإذ  الألغام،  لك�سف  اآلية  وغّ�ا�سة  زورقًا 
خ�سائ�س  يف  واملمّيز  اأي�سًا.  بحرية  األغام  ككا�سحة 
»�س�يفت« �سرعتها الفائقة على الرغم من �سخامتها 
مرتًا،   98 بط�ل  طّنًا،   1695 الإزاحة  )حجم 
ت�سنيعها  يف  يكمن  ر�ساقتها  و�سّر  مرتًا(،   27 وعر�س 
من مادة الأمليني�م. اأما �سرعتها، فت�سل اإىل 122 كلم 

بال�ساعة، مع مدى اإبحار يزيد على �ستة اآلف كلم.
ح�اىل ثالث دقائق ون�سف دقيقة، هي مدة ال�سريط 
اليمني،  احلربي  الإعالم  وزعه  الذي  »التاريخي« 
احلربية  ال�سفينة  ر�سد  لعملية  م�ساهد  ويت�سمن 
اأن  قبل  ب�ساروخ،  ا�ستهداف  يعقبها  الإماراتية، 
منقطعا  وتخبط  �سدمة  بداخلها.  النريان  ت�ستعل 
النظري، �سيطرا على حتالف العدوان ال�سع�دي، وفق 
الق�ات  ت�سدر  العملية.  على  الفعل  ردود  تبنّي  ما 
فيه  تق�ل  البداية،  يف  بيانًا،  الإماراتية  امل�سلحة 

والتحقيق جار  �سفنها،  اإحدى  له  تعّر�ست  اإن حادثًا 
احلربي  الإعالم  �س�ر  تخرج  مالب�ساته.  ملعرفة 
من  نحن  للتحقيق،  حاجة  ل  اإنه  لالإماراتيني  لتق�ل 
�سرب �سفينتكم البحرية. وبعدما �سار الأمر وا�سحًا 
�سفينة  الع�سكرية  ال�سفينة  اأم�ست  بال�س�ر،  وم�ّثقًا 
تعقيب  بح�سب  اليمني،  لل�سعب  اإن�سانية«  »اإمدادات 
التحالف! ولأن »الإنقالبيني حرم�ا �سعبهم املكرمات 
للعدوان  اجلّ�ي  ال�سالح  قام  اخلليجية،  الإن�سانية« 
اأنها  الالفت  كان  غارات،  ب�سل�سلة  منهم  بالنتقام 
اليمنية  للقّ�ات  احلربية  الكّلية  مبنى  �سرب  �سملت 
يف �سنعاء، وما تي�ّسر من زوارق مدنية م�ج�دة قرب 

�س�احل البالد.
الغم��س حّتى  عن�سران من احلادثة ل يزالن طّي 
الإغاثية  املدنية  الأهداف  �سردية  لي�ست  الآن. 
ال�سفينة  وجهة  الأّول،  طبعًا.  منهما  لـ»�س�يفت« 
كانت  وهل  املخا،  ميناء  من  املقرتبة  الإماراتية 
بالفعل مت�جهة اإىل عدن عرب باب املندب مثلما قال 
»التحالف«؟ اأم كان لديها مهمة ل�ج�ستية على جبهة 
تعز وفق ما اأكدت »اأن�سار اهلل«؟ الثاين، ال�سالح الذي 
ا�ستخدم يف العملية، والذي ت�ساربت املعل�مات ح�ل 

ن�عيته، وهل اأطلق ال�ساروخ عن الياب�سة؟
اهلل«  و»اأن�سار  اليمني  اجلي�س  حقق  حال،  باأي 
هدفهما احلربي الأد�سم، من بني �سبع �سربات تلّقتها 
يزيد على  ما  العدوان، خالل  لق�ى  البحرية  القطع 
عام ون�سف عام من احلرب. ويف وقت تتلهى فيه دول 
بالعملية  وال�ستدلل  اليمنيني،  ب�سيطنة  العدوان 
النقالبيني  »تهديد  لزمة  لت�س�يق  الن�عية 
للمالحة الدولية يف باب املندب«، باتت يف يد �سنعاء 
ال�سالح  بتحييد  ت�سمح  رابحة،  ع�سكرية  ورقة 
البحري اخلليجي، املراهن عليه لدعم اأطماع واأدوار 
قدم  م�طئ  واإيجاد  العرب،  بحر  يف  م�ؤّقتة  غري 
يثبت  م�ستقباًل.  مياهه وجزره  ثابت يف  ا�سرتاتيجي 
اأثبتت  كما  الي�م،  وحلفائهم  لل�سع�ديني  اليمني�ن 
البارجة  �سرب  غداة  لإ�سرائيل  لبنان  يف  املقاومة 
قتالية  جدارة   ،2006 مت�ز  حرب  يف   »5 »�ساعر 
القّ�ة  ومقّدرات  قدرة  يف  احل�سابات  خطاأ  تف�سح 

على  ال�سربة  هذه  ت�ستمل  ورمبا  للعدو.  الع�سكرية 
الأيام  مئات  بعد  تاأتي  اإنها  اإذ  اأكرب،  مفاجاأة  عن�سر 
مكّر�سة  للحرب،  الأوىل  ال�ساعات  يف  ل  القتال،  من 
اليمني�ن،  يرّددها  التي  الط�يل«  »النف�س  معادلة 
املفاجاأة  بعن�سر  الحتفاظ  يف  براعتهم  ومربزة 
املعتدين،  ردع  على  ال�ستثنائي  والإ�سرار  وال�سدم، 
جديدة  اأ�سلحة  امتالك  خالل  من  ذلك  كان  �س�اء 
اأثناء احلرب )وه� ممكن ووارد(، اأو الرتّيث يف رمي 
ال�قت  يف  بذكاء  وا�ستخدامها  امل�ج�دة،  الأوراق 
املنا�سب، ويف احلالتني ل خيار اأمام ال�سع�دي، يف حال 
اإ�سراره على م�ا�سلة العدوان، �س�ى جني املزيد من 
الهزائم، وتلّقي املفاجاآت تل� الأخرى، والتي لن تك�ن 

عملية املخاء، بالتاأكيد، اآخرها.

»ال����ت����ح����دي« يف  م�������س���ت���م���ر  واحل������وث������ي  �����س����ن����ع����اء...  يف  اإن�������ق�������اذ«  »ح����ك����وم����ة 

وج���ه���ة ن��ظ��ر : اأن����ظ����روا اإل���ي���ه���ا حت�������رق... ب��ال��ن�����س��خ��ة ال��ي��م��ن��ي��ة



عدو  �سالح:ال�سعودية   عبداهلل  علي 
الوثائق  جمع  وعلينا  اليمني  لل�سعب 
دوليا االإب���ادة   ح��رب  على  ملحاكمتها 

اململكة  اإن  �سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق،  اليمني  الرئي�س  قال 
تعبريه،  حد  على  و�سعبه  لليمن  تاريخي  عدو  ال�سع�دية  العربية 

وذلك يف اجتماع حلزب امل�ؤمتر ال�سعبي العام الذي يراأ�سه.
وتابع �سالح وفقا ملا ن�سره على �سفحته مب�قع الت�ا�سل الجتماعي، 
جتربوا  ممن  لنف�سه  ي�ستق�س  اأن  لبد  �سعبنا  اأن  “على  في�سب�ك: 

عليه وقتل�ا اأبنائه رجاًل ون�ساء واأطفاًل و�سي�خًا.
وال�سيا�سيني  والن�سطاء  القان�نيني  املحاميني  فريق  على  اأن  وقال   
الإ�سراع يف ا�ستكمال جتهيز امللفات وال�ثائق واملعل�مات عن �سحايا 
اأحدثه عدوان  الذي  والتدمري واخلراب  الإبادة اجلماعية  جمازر 
اآل �سع�د واملتحالف�ن معه.. ليتم تقدميها للمحاكم الدولية  نظام 

ولكل املنظمات املهتمة بحق�ق الإن�سان ملقا�ساته”.

“مثرة”  ر�سالة  يف  االأردن  ع��اه��ل 
ل��ق��ائ��د اجل��ي�����س اجل���دي���د ي��اأم��ر 
امل�سلحة   ال��ق��وات  هيكلة  ب���اإع���ادة 
احلدود” “حر�س  ك��ف��اءة  وتطوير 
جي�سه  اأركان  قائد  من  الثاين  عبداهلل  امللك  الأردين  العاهل  طلب 
اأول�يات  �سمن  عمل   بربنامج  وقت  ا�سرع  ويف  م�افاته  اجلديد 

جديدة للق�ات امل�سلحة قال امللك ان ظروف املنطقة  تتطلبها .
 وكان لفتا للنظر ن�سر ر�سالة ذات بعد فني من امللك لرئي�س الأركان 

اجلديد الل�اء حمم�د فريحات بخ�س��س الق�سايا الع�سكرية.
واجبات  عن  حمددة  ب�س�رة  الت�جيهية  ر�سالته  يف  امللك  وحتدث   
ذات اأول�ية للق�ات امل�سلحة تتمثل يف الت�سدي لالإرهاب ويف تط�ير 

تقنيات حر�س احلدود حتديدا .
الق�ات  هيكلة  “اإعادة  على  بالعمل  فريحات  الل�اء  امللك  واأمر   
ر�سائل  يف  اأو  الإعالم  ب��سائل  عادة  يبحث  ل  اأمر  وه�  امل�سلحة” 

علنية.
حتديات  الي�م   ي�اجه  الأردن   ان  على  امللكية  الر�سالة  و�سددت   
عديدة نتيجة للظروف والأو�ساع امل�سطربة التي متر بها املنطقة 
من ح�لنا والتحدي الأكرب، الذي ن�اجهه، ه� احلرب على الإرهـاب، 

والت�سدي له بكل اأ�سكاله، وب�ستى ال��سائل وال�سبل.
 وزاد  امللك:  فقد قلنا من قبل اإن احلرب على الإرهاب هي حربنا، 
ي�سي�ؤون  الذين  الع�سر،  هذا  خل�ارج  بالت�سدي  النا�س  اأوىل  ونحن 
لديننا وح�سارتنا، ويهددون م�ستقبل اأجيالنا والأمن وال�سالم يف كل 

اأرجاء املعم�رة.
بتط�ير  املتعلقة  للمتطلبات  كاملة  مراجعة  لي�ستدعي  ذلك  واإن 
والت�سليح،  والتدريب  الإعداد  حيث  من  امل�سلحة،  ق�اتنا  وحتديث 
مع  يتالءم  مبا  امل�سلحة  للق�ات  العامة  القيادة  هيكلة  واإعادة 
امل�ستجدات، وو�سع الآليات الكفيلة ب�سمان اأعلى م�ست�يات التن�سيق 
قدرات  وحتديث  وتط�ير  الأمنية،  الأجهزة  جميع  بني  والتعاون 
بالإ�سافة  للم�اجهة،  الأمامية  اخلط�ط  يف  فهم  احلدود،  حر�س 
للمناطق الع�سكرية، حتى يك�ن جي�سنا العربي، وكما عهدناه دائما، 
على اأعلى درجات ال�ستعداد مل�اجهة كل التحديات مبنتهى الكفاءة 

والتميز والقتدار.
وطالبت الر�سالة امللكية بالعمل على رفع كفاءة ومعن�ية وفعالية 
و�سمان  الب�ا�سل،  امل�سلحة  الق�ات  واأفراد  �سف  و�سباط  �سباط 

اأعلى م�ست�يات الأداء.
فاإنني  ذلك،  املهمة:وعلى  العلنية  ر�سالته  الأردن  عاهل  وختم 
ال�اردة  الأهداف  لتحقيق  ت�سع�نه  بربنامج  تزودونني  اأن  بانتظار 

اأعاله، وباأ�سرع وقت.

والفل�سطينيني  العرب  املثقفني  من  عدد  ا�ستنكر 
جنازة  يف  عبا�س  حمم�د  الرئي�س  م�ساركة 
الرئي�س الإ�سرائيلي ال�سابق �سمع�ن برييز، وذلك 
اأكرث من مائة وخم�سني  من خالل عري�سة وقعها 
و�سحفيني  واإعالميني  واأدباء  كتاب  بني  ما  مثقفًا 

ونا�سطني.
واأكد امل�قع�ن على اأن م�ساركة عبا�س متت بقرار 
فردي، ودومنا ا�ست�سارة اأية م�ؤ�س�سة ناظمة للعمل 
مل�ساعر  �سادمة  وجاءت  الفل�سطيني؛  ال�سيا�سي 
وجه  على  والفل�سطينيني  عامة،  العربي  ال�سعب 
اأ�س�اأ فرتات معاناتهم من  اخل�س��س، يف فرتة من 

انتهاكات العدو وتعدياته وت��سعه ال�ستيطاين.
رم�ز  اأحد  ه�  برييز  اأن  اإىل  العري�سة  واأ�سارت 
النكبات  كل  اأوقعت  التي  ال�سهي�نية،  احلركة 
حياته  اأم�سى  وقد  الفل�سطيني،  ال�سعب  �سد 
يف  ه�  فيما  لل�سالم،  كم�ؤيد  نف�سه  ويطرح  يخادع 
دم  يف  اأوغل�ا  الذين  ال�سهاينة  ال�سا�سة  طليعة 

الفل�سطينيني وعمل�ا على اإدامة الحتالل.
وطالب املثقف�ن الرئي�س حمم�د عبا�س بالعتذار 
باأن  ال�ا�سح  والعرتاف  الفل�سطيني،  لل�سعب 
ول  و�سيا�سي،  تاريخي  خطاأ  ه�  عليه،  اأقدم  ما 
يخدم امل�سروع ال�طني ول حتى م�سروع الت�س�ية 

املعطلة.
الكرتونية،  عري�سة  امل�قع�ن  املثقف�ن  د�سن  وقد 
العرب  املثقفني  من  مزيد  م�ساركة  اأمام  مفت�حة 
العن�ان  خالل  من  عليها  للت�قيع  والفل�سطينيني 

التايل:
https://goo.gl/8LeWfx

فيما يلي ن�س العري�سة:

واأدباء  كتابًا  البيان،  هذا  على  امل�قعني  “نحن 
العربي  الطيف  من  واإعالميني  و�سحفيني 
�سجالت  اأية  خارج  من  نعلن  كله،  والفل�سطيني 
الرئي�س  ا�ستنكارنا لإقدام  �سيا�سية،  اأو تعار�سات 
�سمع�ن  جنازة  يف  امل�ساركة  على  عبا�س،  حمم�د 
كل  اأوقعت  التي  ال�سهي�نية،  رم�ز  اأحد  بري�س، 
النكبات يف �سعبنا الفل�سطيني، ون�ؤكد على اأن هذه 
امل�ساركة التي متت بقرار فردي، ودومنا ا�ست�سارة 
الفل�سطيني؛  ال�سيا�سي  للعمل  اأية م�ؤ�س�سة ناظمة 
يف  الفل�سطيني،  �سعبنا  مل�ساعر  �سادمة  جاءت 
اأ�س�اأ فرتات معاناته من انتهاكات العدو  فرتة من 
للحد  وتنكره  ال�ستيطاين،  وت��سعه  وتعدياته 
والإن�سانية،  ال�طنية  �سعبنا  حق�ق  من  الأدنى 

معناها  يف  حتمل  م�ساركة  ك�نها  عن  ف�ساًل  ذلك 
يخادع  حياته،  اأم�سى  رجل  على  التاأ�سي  عن�سر 
طليعة  يف  ه�  فيما  لل�سالم،  كم�ؤيد  نف�سه  ويطرح 
�سياقات  كل  عن  املدافعني  ال�سهي�نيني  ال�سا�سة 
ل  الحتالل.ولكي  واإدامة  واجلرمية  احلرب 
تتح�ل تداعيات هذه امل�ساركة التي نترباأ من اأية 
�سروحات لتربيرها؛ اىل عن�سر م�سبب لحتقانات 
الرئي�س  نطالب  الفل�سطيني،  امل�سهد  يف  اإ�سافية 
الفل�سطيني،  لل�سعب  بالعتذار  عبا�س  حمم�د 
خطاأ  عليه،  اأقدم  ما  باأن  ال�ا�سح  والعرتاف 
مبعايري التاريخ والجتماع ال�سيا�سي الفل�سطيني، 
ومن  ال�طني،  العمل  وحمددات  معايري  عن  ف�ساًل 

بينها �سياق الت�س�ية املعطلة نف�سه.”

الأملانية،  امل�ست�سارة  تن�سم  اأ(-  ب  )د   – برلني  
دولية  با�سادة  حظيت  التي  مريكل،  اأجنيال 
العامل،  يف  الالجئني  اأزمة  مع  البارع  لتعاملها 
اأوكرانيا،  يف  وال�سراع  اأوروبا،  يف  الدي�ن  واأزمة 
اإىل قائمة ت�سم 376 متناف�سا على جائزة ن�بل 

لل�سالم لهذا العام.
والعالقات  وال�سالم  “الثقة  مركز  ور�سح 
الربيطانية،  ك�فنرتي  بجامعة  الجتماعية” 
للجائزة  عاما   62 العمر  من  البالغة  امل�ست�سارة 
وملتزمة  لل�سالم  منا�سرة  باأنها  اإياها  وا�سفا   ،

بال�سعي نح� اإقامة عامل اأكرث احتادا.
ال�سرقية  اأملانيا  يف  امل�ل�دة  مريكل،  وا�ستخدمت 
ال�سي�عية ال�سابقة، مهاراتها الدبل�ما�سية خالل 
اأملانيا  ال�سلطة لرت�سيخ ظه�ر  الـ11 عاما يف  فرتة 
العاملية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  رئي�سية  كق�ة 

بعد �سق�ط جدار برلني يف عام .1989
واختارتها جملة ف�رب�س الأمريكية مريكل املراأة 
الت�ايل منذ عام  العامل، كل عام على  الق�ى يف 
2011، فيما اختارتها جملة تامي �سخ�سية العام 

يف .2015
وال�سالم  الثقة  ملركز  امل�سارك  املدير  وقال 
والعالقات الجتماعية بجامعة ك�فنرتي، مايك 
ال�ا�سح،  اخليار  هي  مريكل  “اأجنيال  اإن  هاردي، 
اأردت ان اعرب عن تقديري لها كمنا�سرة لل�سالم، 
وللتزامها  املق�سمة،  اأملانيا  من  فعلت  كما  قادمة 
اأكرث  عامل  لإقامة  بال�سعي  يتزعزع  ل  الذي 

احتادا”.
املا�سي  العام  يف  ر�سح�ا  قد  الملان  امل�سرع�ن  كان 
يف  الدوؤوبة  جله�دها  نظرا  للجائزة  مريكل 
املتمردين  بني  القتال  يف  هدنة  اإىل  الت��سل 
يف  لكييف  الع�سكرية  والق�ات  لرو�سيا  امل�الني 
الرئي�س  مع  املحادثات  وقيادة  اأوكرانيا،  �سرق 

الرو�سي فالدميري ب�تني.
الدول  جمم�عة  لقمة  م�ست�سيفة  وكزعيمة 
حزيران/ي�ني�  يف  الكربى  ال�سبع  ال�سناعية 
على  التغلب  من  اأي�سا  متكنت  املا�سي،  العام  من 

املقاومة من قبل كندا واليابان للت��سل اإىل اتفاق 
ملزم للتخل�س على مراحل من ال�ق�د الأحف�ري 

بحل�ل نهاية القرن.
وجاءت ال�ستعدادات لإعالن جائزة ن�بل لل�سالم 
اأ�سابيع فقط على قرار مريكل  بعد  املا�سي،  العام 
لآلف  بال�سماح   2015 اأيل�ل/�سبتمرب   5 ي�م 
املجر  يف  ال�سبل  بهم  تقطعت  الذين  الالجئني، 
ب�سبب ق�اعد اللج�ء لالحتاد الأوروبي، مب�ا�سلة 

رحلتهم اإىل اأملانيا.
عام  يف  الالجئني  من  الآلف  مئات  و�س�ل  وبعد 
2015، دافعت مريكل بق�لها اإن الأزمة ل بد من 
اإىل ممار�سة  اأملانيا  لتق�د   ، معاجلتها من جذورها 
دور اأكرب يف اإيجاد حل لل�سراع ال�س�ري وامل�ساركة 
الإ�سالمية  الدولة  الدويل �سد تنظيم  القتال  يف 

“داع�س”.
لكن مريكل، التي ت�اجه انق�ساما عميقا يف كتلتها 
ال�سيا�سية املحافظة يف بالدها، ورد فعل عنيف من 
جانب الناخبني ب�سبب تعاملها مع اأزمة الالجئني، 
ب�ساأن  املتحرر  م�قفها  عن  الرتاجع  اإىل  ا�سطرت 

الهجرة.
البالد،  يف  اللج�ء  ق�انني  امل�ست�سارة  و�سددت 

لأولئك  الرتحيل  عمليات  زيادة  اإىل  وانتقلت 
الذين ل يحق لهم اللج�ء يف اأملانيا، وقادت حملة 
اأوروبية للحد من اأعداد الالجئني الذين يتدفق�ن 
اإىل الحتاد الأوروبي من خالل اتفاق مع تركيا.

وقال امل�ؤرخ الرنويجي املتخ�س�س يف جائزة ن�بل 
الأملانية  الأنباء  ل�كالة  �سفيني،  ا�سلي  لل�سالم، 
املئة  يف   100 بن�سبة  يقني  على   ” اإنه  )د.ب.اأ( 
كمناف�سة  مريكل”  ا�ستبعاد  امكانية  ازاء  تقريبا 
جمادل   ،2016 عام  لل�سالم  ن�بل  جائزة  على 
بق�له اأن املزاج قد تغري منذ تر�سيحها لأول مرة 

قبل عام.
�سيا�سات  على  فر�ست  التي  “القي�د  اإىل  واأ�سار 
اليمني  من  �سغ�ط  و�سط  اأملانيا،  يف  اللج�ء” 

ال�سيا�سي يف البالد.
الأملانية  امل�ست�سارة  مريكل  �ستك�ن  ف�زها  وحال 
ج��ستاف  بعد  باجلائزة،  تف�ز  التي  الثالثة 
عام  يف  برانت  وفيلي   ،1926 عام  يف  �سرتي�سمان 

1971.
دعاة  من  كالهما  الأملان،  من  اآخران  اثنان  وفاز 

ال�سالم، اأي�سا بجائزة ال�سالم.

بقلم فهمي ه�يدي
اأ�سعار  وت�ساعفت  النفط  اأ�سعار  تهاوت  الزمان  اآخر  فى 
النفط  دول  يحزن  اأنه  الظن  اأغلب  م�ؤ�سر  وه�  احلمري. 
عن  ف�سال  الفقرية،  الزراعية  املجتمعات  ي�سر  وقد  الغنية، 
اجلميع  ويدع�  احلمري  مكانة  م�ؤقتا  يعزز  اأن  �ساأنه  من  اأن 
اإليها. كنا نعرف  اإعادة النظر فى تقييمها ورد العتبار  اإىل 
اأ�س�س فى م�سر »جمعية احلمري« فى  اأن الفنان زكى طليمات 
الفنانني  من  عدد  معه  وت�سامن  بها.  لالهتمام   ١٩٣٠ عام 
امل�سرحية  الفن�ن  ملعهد  الربيطانى  الحتالل  اإغالق  بعد 
اآنذاك. ثم اأعيد تاأ�سي�س اجلمعية فى عام ٢٠٠٤ �سمن جه�د 
م�سر  فى  احلمري  اأعداد  تراوحت  حني  فى  احلي�ان،  حماية 
احلمري  مقام  لكن  امللي�ن،  ون�سف  وملي�نني  ملي�ن  ن�سف  بني 
عند الأكراد كان اأكرب بكثري، لأنه ظل و�سيلة النتقال املثلى 
للب�سر وال�سالح والعتاد ط�ال �سن�ات ن�سال الأكراد فى جبال 

العراق واإيران وتركيا.
حزب  تاأ�س�س  العراق  كرد�ستان  فى  الأو�ساع  ا�ستقرت  وحني 
كل�ل  عمر  العام  اأمينه  وحمل   )٢٠٠٥ )عام  هناك  احلمري 
لقب »احلمار الأعظم«، ورعى احلزب الذى �سم ع�سرة اآلف 
فى  عنق  وربطة  بدلة  مرتديا  للحمار  متثال  اإقامة  �سخ�س 

الع�امل  اأهم  اأحد  باعتباره  ال�سليمانية،  �س�ارع  اأهم  اأحد 
التى خدمت الن�سال الكردى و�سربت عليه بال مقابل. وكان 
ثقافة  عن  يدافع  عاما   ٣٥ ط�ال  ظل  قد  الأعظم«  »احلمار 
وال�سرب  بال�فاء  التحلى  مع  مقابل،  دون  العامة  اخلدمة 
و�سائعة  وفرية  يجدها  مل  التى  ال�سمائل  وهى  والعرفان. 
فى  للحمري  جمعية  تاأ�سي�س  مت  اأنه  وقراأت  احلمري.  بني  اإل 
احلك�مة  ولكن  كياىل،  من�س�ر  على  الدكت�ر  اأ�س�سها  �س�ريا، 
اأمرت بحلها. فى حني انطفاأت فكرة حزب احلمري فى العراق 
فى  الأو�ساع  ا�ستقرار  بعد  وتندر  �سخرية  حمل  واأ�سبحت 
كرد�ستان، الأمر الذى دفع م�ؤ�س�سة عمر كل�ل اإىل ال�ستقالة 
للحمري  ظلت  واإن  العائلية.  حلياته  والتفرغ  »من�سبه«  من 

مكانتهم العزيزة فى الذاكرة الكردية.
ما �سبق كله فى كفة، والتط�رات التى ا�ستجدت على اأهمية 
»الإندبندنت«  �سحيفة  اأن  ذلك  اأخرى.  كفة  فى  احلمري 
مثريا  تقريرا  املا�سى   ٩/٣٠ ي�م اجلمعة  ن�سرت  الربيطانية 
دول  فى  املنت�سرين  احلمري  جميع  ل�سراء  ال�سني  �سعى  عن 
ا�ستخدامها  احتمال  على  ق�ية  دلئل  ظه�ر  بعد  العامل، 
الدول  بع�س  اأن  ال�سحيفة  وذكرت  الطبية.  الأغرا�س  فى 
الإفريقية انتبهت اإىل ذلك، حتى حظرت بيع احلمري لل�سني، 

 ٣ زادت  احلمري  ت�سدير  معدلت  اأن  النيجر  قالت  بعدما 
اأن  كما  الآ�سي�ية،  للدول  املا�سى، خ�س��سا  العام  فى  اأ�سعاف 
اأن  تبني  بعدما  احلمري،  جل�د  ت�سدير  اأوقفت  فا�س�  ب�ركينا 
ت�سبه اجليالتني  مادة مطاطة  ينتج عنه  املغلى  جلد احلمار 
من  العديد  عالج  فى  تدخل  التى   »ejiao« با�سم  وتعرف 
فى  دورا  لها  اأن  يعتقد  التى  ال�سينية  والأدوية  املن�سطات 

حت�سني الدورة الدم�ية وعالج الدوار والإرهاق.
الإندبندنت اأو�سحت اأن طلب ال�سني زيادة وارداتها من جل�د 
فى  احلمري  اأعداد  فى  انخفا�س  بعد  النتباه  اأثار  احلمري 
الداخل من ١١ ملي�ن حمار فى ت�سعينيات القرن املا�سى اإىل 
٦ ماليني فى ال�قت احلا�سر. ونقلت عن م�سئ�ل فى حك�مة 
فى  الدولة  من  خرجت  التى  احلمري  عدد  اإن  ق�له  النيجر 
العام احلاىل و�سل اإىل ٨٠ األف حمار فى حني اأن عددها كان 
منها  ر  امل�سدَّ م�ساعفة  واإزاء  املا�سى،  العام  فى  فقط  األفا   ٢٧
بانقرا�س  ينتهى  قد  الأمر  فاإن  مرات(  )ثالث  املعدل  بذلك 
احلمري وفنائها فى البالد. وعرب امل�سئ�ل عن قلقه لأن جتارة 
احلمري ازدهرت فى البالد بحيث ت�ساعف �سعر احلمار ثالث 
مرات الأمر الذى يغرى املزارعني وي�سجعهم على التمادى فى 

عملية البيع.

�سحيفة  ن�سرتها  التى  املعل�مات  دقة  مدى  اأعرف  ل 
الباب  تفتح  لكنها  امل�اقع،  بع�س  وتناقلتها  »الإندبندنت« 
اأن  فى  اأ�سك  فاإننى  ذلك  مع  امل�ستقبل.  فى  كثرية  لتكهنات 
عند  للرثاء  م�سدر  اإىل  بتح�له  �ستنتهى  احلمار  مظل�مية 
احلمار  لأن  ت�ستمر،  �س�ف  املظل�مية  اأن  اأزعم  حيث  البع�س، 
كى  جلده  ي�ؤخذ  الذى  املذب�ح  وحده  �سيك�ن  به  املحتفى 
الأف�سل  من  كان  رمبا  لذلك  الطبية،  الأغرا�س  فى  ي�ظف 
اأن يظل دابة حية بال كرامة، عن اأن يحتفى به فقط حتى 

يتح�ل اإىل جثة هامدة يغتنى من ورائها البع�س.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , OCTOBER 7 . 2016   / Vol . 6 - Issue 247مقاالت10

www .ghorbanews .com

11 عربي ودويل FRIDAY , OCTOBER 7 . 2016   / Vol . 6 - Issue 247

عبد احلميد �سيام
لتجمع  مكان  جمرد  لي�س  يل  بالن�سبة  قلنديا  خميم 
بي�تهم  من  قهرا  املقتلعني  الفل�سطينيني  الالجئني 
ال�سبا  ذكريات  من  جزء  ه�  بل  وبياراتهم،  واأرا�سيهم 
عينّي  فتحت  فقد  م�سافة،  اإيّل  الأقرب  ك�نه  وال�سباب 
والدي  وكان  الدوؤوبة،  وحركته  املخيم  وقع  على 
ي�سطحبني طفال اإىل املخيم لزيارة اأ�سدقاء له يطلق 
عليهم ا�سم »اللَ�زة« وكنت اأظن اأنهم جتار يبيع�ن الل�ز 
اإىل اأن كربت وبداأت اأعي ما يدور يف حميطنا وعرفت 
اأنهم لجئ�ن من بلدة تدعى خربة الل�ز غرب القد�س. 
لجئ  األف   15 اإىل  الآن  املخيم  �سكان  عدد  ي�سل 
وخم�س  فل�سطينية  قرية   48 من  اأكرث  من  ينحدرون 

مدن 60 باملئة منهم من الأطفال. 
على  يقع  اأنه  حظه  ح�سن  من  اأو  املخيم  حظ  �س�ء  من 
كان  واإن  اهلل  ورام  القد�س  بني  الرئي�سي  الطريق 
اإغاثة  وكالة  به  اأقامت  وقد  الثانية.  اإىل  اأقرب 
مدر�ستني  )اأونروا(  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
ت�سمان  لالإناث  واأخرى  للذك�ر  واحدة  اإعداديتني، 
اأن�ساأت فيه مركز  2200 طالب وطالبة. كما  اأكرث من 
قريب  واملخيم  املخيم.  اأبناء  لتاأهيل  املهني  التدريب 
املخيم.  مع  مقارنة  ن�سبيا  ال�سغرية  قلنديا  بلدة  من 
النتداب  عهد  يف   1930 عام  البلدة  يف  اأقيم  وقد 
الربيطاين مطار قلنديا الذي ظل ميناء ج�يا رئي�سيا 
جعلت  امل�ا�سفات  هذه   .1967 عام  احتالله  حتى 
من  واخلروج  التكيف  على  قدرة  الأكرث  املخيم  �سكان 
مفت�حة  والقد�س  اهلل  رام  فمدار�س  اللج�ء،  ك�ابل 
الأعمال  الكثري من  الرئي�سي جذب  ال�سارع  اأن  لهم كما 
التدريب  معهد  ذلك  اإىل  م�سافا  التجارية،  واملحالت 
الذي بداأ يخرج املعلمني واحلرفيني. وما هي اإل �سن�ات 
اآثار  من  اقت�ساديا  يتعاف�ن  الالجئ�ن  بداأ  حتى  قليلة 
القتالع وينطلق�ن نح� ميادين العلم والتجارة واملهن 
احلرة داخل ال�طن وخارجه، فاختفت األ�اح الق�سدير 
تتجه  ع�س�ائية  وبطريقة  �سغرية  بي�ت  مكانها  لتقام 
امل�ساحة،  ل�سيق  نظرا  اأفقيا  تتمدد  اأن  بدل  عم�ديا 
حيث ل ي�جد داخل املخيم اإىل الآن م�ساحات خ�سراء 
اأو متنزه لالطفال اأو ملعب ريا�سي مبقا�سات ر�سمية، ما 
خلق حالة من الحتقان الجتماعي وال�سغط ال�سكاين 
قابلة لالنفجار ب�سه�لة. وهذا ما حدث منذ النتفا�سة 
الأوىل اإىل الآن حيث ل يكاد مير اأ�سب�ع بدون �سهداء 
اأو جرحى اأو معتقلني اأو م�اجهة اأو هدم اأو اقتحام اأو 

ق�سف. 
معربا  اأو�سل�  اتفاقيات  بعد  الحتالل  �سلطات  اأقامت 
ل�سبط  للمخيم  العابر  الرئي�سي  الطريق  على  �سخما 
حركة الدخ�ل اإىل القد�س، كما عزل اجلدار العن�سري 
اأو�سل�  اتفاق  وح�سب  الرام.  بلدة  وق�س  قلنديا  قرية 
اللعني ل يخ�سع املخيم متاما لل�سلطة الفل�سطينية ول 
ل�سلطة الحتالل متاما، ما خلق حالة من الف��سى كانت 
تتمثل يف حركة �سري ع�س�ائية قرب احلاجز ت�ستغرق 
وم�ساجرات  مب�ساحنات  تنتهي  وقد  اأحيانا  �ساعات 

فر�س  يف  املعق�ل  حدود  تخطي  نتيجة  بالأيدي 
املعاك�س.  الجتاه  يف  ال�سري  اإىل  اأحيانا  ت�سل  الإرادة 
يف  الأو�ساخ  انت�سار  يف  املق�س�دة  الف��سى  جت�سدت  كما 
املباين  انت�سار  ويف  ال�سلطة،  لغياب  الرئي�سي  ال�سارع 
يف  الكربى  املباين  من  العديد  اأقيم  بل  املرخ�سة،  غري 
يف  املرجعية  لغياب  العمارة  �ساحب  ميلكها  ل  اأرا�س 
اأن  على  اثنان  يختلف  ول  البناء.  رخ�س  ا�ست�سدار 
�سيا�سة لئيمة ومق�س�دة من �سلطة الحتالل كي  هذه 
يتقاتل الفل�سطيني�ن فيما بينهم وين�سغل�ا عن مقارعة 
برجني  العدو  اأقام  هذا  كل  اإىل  اإ�سافة  الحتالل. 
داخل  والآخر  املعرب  قرب  بال�سبط  واحدا  للمراقبة، 
اأثناء  املخيم  �سباب  قام  وقد  الرام.  اأر�س  يف  اجلدار 
باقتحام   2014 عام  �سيف  غزة  على  الإبادة  حرب 
و�سط  مذع�رين  اجلن�د  فهرب  وحرقه  الأول  الربج 
الليل. اأما الربج الثاين فمهمته الأ�سا�سية القتل، حيث 
ي�سم عددا من القنا�سني الذين ي�س�ب�ن ر�سا�سهم نح� 
الراأ�س. وقد ارتكب�ا من الفظائع ما ل ميكن تعدادها 
هنا، كان من اأب�سعها ي�م 26 اأبريل املا�سي حيث مت قتل 
عاما(   23( اإ�سماعيل  اأب�  �سالح  مرام  احلامل  الفتاة 
عاما(   16( اإبراهيم  اأخ�ها  هرع  وعندما  بارد  بدم 

لإ�سعافها جندل ف�قها.
املخيم  اأبناء  يعي�سها  التي  وال�سغط  الف��سى  مع حالة 
حدث  واإْن  بينهم،  فيما  يتقاتل�ا  اأن  النادر  من  اأنه  اإل 
املك�نة  للمخيم  ال�سعبية  اللجنة  ت�سرع  ما،  �سجار 
لحت�اء  واملحرتمة  املعروفة  وال�ج�ه  الف�سائل  من 
اللجنة  رئي�س  ج�رج  اأب�  ال�سيد  اأخربين  كما  اخلالف، 
ال�سعبية الذي رافقني يف ج�لة داخل املخيم ورتب يل 
يف  الأهلية  واجلمعيات  املنا�سلني  من  عدد  مع  لقاءات 

املخيم.
كان لقائي الأول مع الأ�سري املحرر ن�سال اأحمد �سمارة 
من اأبناء املخيم، الذي خرج من العتقال بعد اأن ق�سى 
كان  عندما  مرة  اأول  ال�سجن  دخل  عاما.  ع�سر  خم�سة 
احلجارة  انتفا�سة  يف  نا�سطا  وكان  ع�سرة  الرابعة  يف 
واعتقل مرة ثانية وثالثة ورابعة. اعتقل عام 1991 
اإحياء ذكرى النكبة و�سقط بني يدية  وه� ي�سارك يف 
ا�ست�سهد  »لقد  وقال  �سحادة.  اإ�سماعيل  الأعز  �سديقه 
فدخلت  اأنا  اأما  الأوىل  النتفا�سة  يف  اأ�سدقائي  معظم 
واأفرج  ال�سنة  ون�سف  �سنة  ملدة   1992 عام  ال�سجن 
عني بعد اتفاقية اأو�سل� لل�سالم. مار�ست حياة طبيعية 
با�سل  طفلني  واأجنبت  تزوجت  حيث  �سن�ات  �ست  ملدة 
م�ساركتي  ب�سبب   2001 عام  اعتقايل  اأعيد  ثم  وبالل 
يف انتفا�سة الأق�سى وحكم علي 15 عاما ق�سيتها كلها 
»اأولدي  ن�سال.  يتابع  ع�ام«  البط  »فرخ  املعتقل«.  يف 
مرتني  ال�سجن  با�سل  دخل   – ال�سج�ن  دخل�ا  اأي�سا 
واأفرج عنه يف �سفقة تبادل �ساليط، اأما بالل الأ�سغر 
اأ�ستقيل من  اأي�سا ملدة خم�سة �سه�ر«.. »لن  فقد اعتقل 
اأنتبه قليال  اأن  اأريد الآن  الن�سال من اأجل وطني لكني 

لأولدي وعائلتي«.
منا�سال  عمره  ق�سى  الذي  حب�سة  اأب�  حممد  املنا�سل 

اأو �سجينا اأو م�سردا، اأكد اأن املخيم دفع 70 �سهيدا من 
اأربعة  جثامني  الأخرية،  الأق�سى  هبة  يف   21 بينهم 
منهم ما زالت حمتجزة. »من بني ال�سهداء ابني عدنان 
23 دي�سمرب  ا�ست�سهد يف عملية باب اخلليل ي�م  الذي 
ع�ساف  عي�سى  املخيم  ابن  وجاره  و�سديقه   2015
هدم�ا  اأربعة.  واأ�سابة  م�ست�طن  بقتل  اتهما  اللذان 
 2015 دي�سمرب   31 ليلة  اجلثة  �سلم�ين  بعدها  بيتي 
وطلب�ا مني اأن اأدفنها يف الليل. كانت ليلة راأ�س ال�سنة 

ماطرة وف�جئت اأن نح� 40 األفا �سارك�ا يف اجلنازة«. 
الأطفال  ملركز  زيارة  يف  رافقتي  خ�سر  هيا  الآن�سة 
اإن »مركز الأطفال  للثقافة والتنمية يف املخيم. قالت 
الدفاع عن  2003 بهدف  اأ�س�س عام  والتنمية  للثقافة 
وتط�ير  ق�ساياهم  وتبني  املخيم  يف  الأطفال  حق�ق 
ومتط�ر  �سليم  جمتمع  بناء  نح�  وقدراتهم  طاقاتهم 
اإنكليزية  لغة  معلمة  وهي  هيا  وقالت  و�سحي«. 
ربحية  وغري  حك�مية  غري  م�ؤ�س�سة  عن  عبارة  »املركز 
وال�سحية  والثقافية  الرتب�ية  الطفل  ب�س�ؤون  تعتني 
والرتويحية بهدف تنمية الطفل �سحيا وعقليا ب�س�رة 
منها  يعاين  التي  النف�سية  الأعباء  وتخفيف  �سليمة 
قبل  من  املبكر  للعنف  تعر�سهم  نتيجة  املخيم  اأطفال 

ق�ات الحتالل«.
املركز،  يف  الربامج  على  امل�سرفة  جحاجحة،  مي�س�ن 
اأ�سهبت يف �سرح اأن�سطة املركز: »ل ي�جد طفل يف املخيم 
اأو غري مبا�سر للعنف، ه�ؤلء  مل يتعر�س ب�سكل مبا�سر 
الأطفال يعان�ن من حالت قهر وحرمان و�سغط وهم 
املخت�سني  غياب  ظل  يف  نف�سية  م�ساعدة  اإىل  بحاجة 
العديد  املركز  ينظم  اخل�سراء.  امل�ساحات  وانعدام 
ال�طن  يف  �سيفية  خميمات  بينها  من  الأن�سطة  من 
وفرن�سا  ولبنان  الأردن  اإىل  رحالت  �سملت  اخلارج  ويف 
الر�سم  املركز دورات تدريبية يف  واإيطاليا. كما ينظم 
والكتابة  والقراءة  والكمبي�تر  اليدوية  والأ�سغال 
البدنية  وال�سحة  باأن�اعها  والريا�سة  وامل��سيقى 
والنادي  ال�سعبية.  والدبكة  البيئة  على  واحلفاظ 

مفت�ح لالأطفال دون الثامنة ع�سرة من اجلن�سني«. 
التنظيم  من  امل�ؤ�س�سات  كل  يف  تدخل  هنا  »املراأة 
مركز  اإىل  املخيم  يف  ال�سعبية  اللجنة  اإىل  ال�سيا�سي 
ومركز  املعاقني  تاأهيل  ومركز  ال�سباب  ومركز  الطفل 
املراأة«، تتابع هيا. »عندنا مركز تدريب ريا�سي هناك 
دبكة  فرقة  هناك  لل�سباب.  وفرتات  للن�ساء  فرتات 
وال�سباب«.  الفتيات  من  مك�ن  ال�سباب  ملركز  تابعة 
مي�س�ن )وقد ا�ست�سهد اأخ�ها م�ؤخرا يف هبة الأق�سى( 
اأكدت اأن هناك برامج تاأهيلية لأبناء ال�سهداء واأبناء 
اأبناء  الأهلية.  اجلمعيات  بع�س  مع  بالتعاون  الأ�سرى 
النف�سية  الرعاية  اإىل  بحاجة  والأ�سرى  ال�سهداء 
الدائمة  م�سكلتنا  لكن  املعاناة.  ب�سبب  غريهم  من  اأكرث 
نق�س التم�يل اأما الأفكار واملبادرات فال تن�سب كما ه� 
احلال يف التم�يل. انتقلنا اإىل مركز الربنامج الن�س�ي 
يف املخيم واإذا بفرقة م��سيقية من �سباب وفتيات دون 
�سن ال�ساد�سة ع�سرة تعزف الأحلان الفريوزية الرقيقة 

لفتت  وقد  املخيم.  اأبناء  من  مدرب  اإ�سراف  حتت 
انتباهي فتاة اأمريكية تلف الك�فية على عنقها وتعزف 
�سك�ت  اآردث  ا�سمها  اإن  قالت  املزمار.  اآلة  الفرقة  مع 
لتعلم  اأ�سابيع  اأربعة  ملدة  وا�سنطن متط�عة  من  جاءت 
احلديثة..  الآلت  بع�س  على  العزف  الفرقة  اأع�ساء 
ح�سب  برفق  امل��سيقية  اآلتهم  على  ينحن�ن  �سغار 

تعليمات املاي�سرتو. 
ثم   2001 عام  ر�سمية  غري  بطريقة  املركز  تاأ�س�س 
كما   2007 عام  م�سجلة  ر�سمية  جمعية  اإىل  حت�ل 
رئي�سة  عالء،  اأم  ع�ي�سة،  مي�سر  ال�سيدة  لنا  قالت 
ومن�عة«،  متعددة  املركز  »برامج   .2005 منذ  املركز 
بها  يق�م  التي  الأن�سطة  من  الكثري  �سارحة  اأ�سافت 
اليدوي  التطريز  ه�  الرئي�سي  »الربنامج  املركز. 
ب�سيطة  اأ�سياء  بداأنا بتطريز  الرتاث.  للمحافظة على 
�سيدة   20 الآن  وعندنا  التطريز  دائرة  و�سعنا  لكننا 
بدء  يف  املتخرجات  ون�ساعد  التطريز  على  يتدربن 
الإنتاجية اخلا�سة. عندنا ثالث متفرغات  م�ساريعهن 
على ماكينات اخلياطة. وعندنا م�سروع الإك�س�س�ارات 
باإطارات  ونزيرها  الإ�س�ارة  اأو  احللق  ناأخذ  احلديثة. 
مطرزة فنجمع احلداثة مع الأ�سالة يف ال�قت نف�سه. 
بتجهيز  نق�م  حيث  الإنتاجي  املطبخ  م�سروع  ولدينا 
ن�ستطيع  كي  والأعرا�س  واحلفالت  للم�ائد  طلبات 
بداأنا  ن�ساطاتنا.  لتم�يل  املداخيل  بع�س  جنني  اأن 
من  لنخرجهم  لالأطفال،  امل��سيقى  م�سروع   2007 عام 
ال�سغط النف�سي. وه� م�سروع ناجح بكل املقايي�س كما 
ت�ساهد بعينيك«. »تدير املركز جلنة من �سبع �سيدات. 
باملئة،  مئة  ذاتي  مت�يل  فهي  اجلمعية  ميزانية  اأما 

م�ؤكدة، ل اأحد يتمنن علينا ب�سيقل واحد«.
يعاين خميم قلنديا وما زال من العتداءات الي�مية، 
ليلة  متر  ول  الأخرية.  الأق�سى  هبة  منذ  خا�سة 
بدون اأن ت�سمع لعلعة الر�سا�س. لكنه مع هذا يتحدى 
ال�سعاب ويتمتع باإرادة من ف�لذ. يبني ويغني ويدبك 
ويعزف لكنه يقاتل وينا�سل ويعمل على �سناعة فجر 
جديد من رحم املعاناة و�سعاره الدائم، كما قال مرافقي 
باملخيم،  ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  ج�رج،  اأب�  املنا�سل 
قب�سة  من�سك  كيف  »نعرف  دروي�س:  حمم�د  مقتب�سا 

املنجل وكيف يقاوم الأعزل«.
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تر�سيح مركل جلائزة نوبل لل�سام يظهر ا�سادة عاملية و�سط ا�سطرابات يف الداخل



من  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  متكن   : �سنعاء 
اإف�سال عدد من هجمات الق�ات واملجم�عات امل�سلحة 
امل�الية للتحالف ال�سع�دي على اجلبهات الغربية يف 
املا�سية، يف وقت �سهدت فيه  حمافظة تعز يف الأيام 
امل�الية  الف�سائل  بني  خالفات  تعز  يف  عدة  مناطق 

لـ»التحالف« واأعمال �سط� ونهب
ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  بني  املعارك  وعادت 
يف  ال�سع�دي  للتحالف  امل�الية  امل�سلحة  واملجم�عات 
ول  الأخرية،  الأيام  يف  ال�اجهة  اإىل  تعز  حمافظة 
بباب  املحيطة  واملناطق  الغربية  اجلبهة  يف  �سيما 

املندب.
الت�سدي  و»اللجان«  اجلي�س  ق�ات  وا�ستطاعت 
مناطق  يف  امل�سلحة  املجم�عات  نفذتها  عدة  لهجمات 

غراب وال�سباب وال�سقل غربي تعز.
ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  باأن  امل�سادر  واأفادت 
يف  املجم�عات  تلك  مع  عينفة  م�اجهات  خا�س�ا 
ال�سرتاتيجي  هان  جبل  حميط  يف  الغربية  اجلبهة 
عنيفة  معارك  تدور  وفيما  مدرع«،   35 »الل�اء  ومقر 
وامل�سلحني  جهة،  من  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  بني 
اجلهات  يف  »الإ�سالح«  حلزب  مبعظمهم  التابعني 
ال�سرقية والغربية من مدينة تعز، �سنت املجم�عات 
على  اأم�س،  مدفعيًا  هج�مًا  لـ»التحالف«  امل�الية 
»التحالف«  طريان  وكثف  واحلرير،  »�س�فيتيل«  تبة 
للتخفيف  منه  حماولة  يف  تعز  مناطق  على  غاراته 
ا�ستهدف  حيث  امل�سلحة،  املجم�عات  على  �سغط  من 
ي�م اأم�س منطقة احل�بان �سرقي ملدينة، اإ�سافة اإىل 
غرب  �سمال  ال�ستني  هان  وجبل  ال�س�داء  تبة  ق�سف 

املدينة ب�سل�سلة غارات.
اأيام  بعد  جاء  تعز،  و�سرق  غرب  امل�اجهات  ا�ستداد 
عن  لـ»التحالف«  م�الية  ع�سكرية  م�سادر  ك�سف  من 
قادة ع�سكري�ن  يق�دها  ا�ستعدادات ع�سكرية كبرية 
القادة  غادر  بعدما  »الإ�سالح«  حلزب  م�ال�ن 
الع�سكري�ن امل�ال�ن لهادي اإىل خارج البالد، ول تزال 

جبهات الأقرو�س يف مديرية امل�سراخ، وال�سقب �سرب 
وجبل حب�سي ومقبنة وال�ازعية وال�سل� والأحك�م، 

ت�سهد كلها م�اجهات متقطعة.
م�اجهات  تعز  حمافظة  جبهات  من  عدد  وي�سهد 
عنيفة. فعلى مدى الأيام القليلة املا�سية، ت�ساعدت 
كهب�ب  جبهة  يف  الطرفني  بني  امل�سلحة  امل�اجهات 
اأعلنت  وفيما  املندب،  باب  من  القرب  يف  ال�اقعة 
ع�سكري  تقدم  حتقيق  لـ»التحالف«  امل�الية  الق�ات 
�سيطرة  حتت  ال�اقعة  امل�اقع  من  عدد  باجتاه 
اإكتفى  اأم�س،  من  اأول  م�ساء  و»اللجان«  اجلي�س 
حديٍث  يف  بالق�ل  لـ»التحالف«  م�اٍل  ع�سكري  م�سدر 
»املقاومة  من  عنا�سر  اإن  »الأنا�س�ل«  وكالة  اإىل 
ال�سعبية« ا�ستعادوا خم�سة م�اقع �سبق لق�ات اجلي�س 
و»اللجان« اأن �سيطرت عليها من دون اأن يذكر اأ�سماء 
تلك امل�اقع. م�سدر ع�سكري تابع للجي�س و»اللجان«، 
اأكد اإف�سال عدد من الهجمات يف جبهة كهب�ب، واأ�سار 
اإىل اأن امل�اجهات ت�سهد عملية كر وفر ب�سبب ظروف 

املنطقة اجلغرافية.
ويف جبهة ال�سريجة احلدودية بني ال�سمال واجلن�ب، 
حتاول الق�ات امل�الية لـ»التحالف« حتقيق اأي تقدم 
اأيام  منذ  حلج(  ملحافظة  )املحاذية  كر�س  اجتاه  يف 
بهدف  »التحالف«  طريان  من  كثيف  ج�ي  باإ�سناد 
ال�سيطرة على الطريق الرابطة بني تعز وحلج، واأكد 
للمرتفعات  الت�سلل  حماولت  من  عدد  اإف�سال  امل�سدر 
الق�ات  بها  قامت  التي  الهجمات  كر�س  من  القريبة 

امل�الية لـ»التحالف« يف كر�س.
وعلى �سعيد مت�سل، اتهم عدد من النا�سطني التعزيني 
قبل  من  املعني  تعز  حمافظ  لـ»التحالف«،  وامل�الني 
علي  هادي،  من�س�ر  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س 
وعدد  تركيا  يف  لالإقامة  البالد  غادر  الذي  املعمري 
ال�اقعة  املناطق  بت�سليم  الع�سكرية  القيادات  من 
اأعمال  متار�س  م�سلحة  ملجم�عات  �سيطرتهم  حتت 
اأبناء  من  الغري  بحق  والعتقالت  وال�سط�  النهب 

تعز. واأكدت م�سادر حملية يف املناطق ال�اقعة حتت 
�سيطرة املجم�عات امل�سلحة اأن اأعمال النهب واقتحام 
اأعلى  اإىل  ت�ساعدت  النهب  لغر�س  امل�اطنني  منازل 

امل�ست�يات خالل الأ�سابيع القليلة املا�سية.
ت�ستقل  م�سلحة  ع�سابة  اأقدمت  للم�سادر،  ووفقًا 
على  الثالثاء  فجر  و�ساحنة  ع�سكرية  �سيارتني 
اأعمال من �سنعاء يف احلي  اقتحام ونهب متجر رجل 
التجاري يف ع�سيفرة العليا و�سط مدينة تعز. واأكدت 
م�سلحًا  الـ30  عددهم  ويتجاوز  امل�سلحني  اأن  امل�سادر 
حمت�ياته  كل  ونهب  متجر  اأب�اب  فتح  على  اأقدم�ا 

التي تتجاوز قيمتها املالية الـ16 ملي�ن ريال ميني.
لها  يك�ن  اأن  ال�سلفية  العبا�س  اأب�  جماعة  ونفت 
حزب  يف  قياديا  واتهمت  ال�سط�،  بعملية  عالقة 
الذبحاين  الدين  عز  ال�هاب  عبد  يدعى  »الإ�سالح« 

بال�ق�ف وراء العملية.
حزب  عنا�سر  من  املئات  تظاهر  غريب  تط�ر  ويف 
يف  القيادي  بع�دة  للمطالبة  تعز  يف  »الإ�سالح« 

تركيا  يف  املقيم  املخاليف،  �سعيد  حم�د  »الإ�سالح«، 
املجم�عات  �سيطرة  حتت  ال�اقعة  املناطق  حلماية 
امل�سلحة التي ت�ساعدت فيها مظاهر الف��سى والنهب 

وال�سط� امل�سلح.
بني  اأم�س،  امل�سلحة،  امل�اجهات  جتددت  ذلك  اإىل 
العبا�س«  »اأب�  جلماعة  تابعة  م�سلحة  جمم�عات 
مدرع«   25 »الل�اء  وق�ات  الإمارات  لدولة  امل�الية 
امل�ايل حلك�مة هادي، يف مدينة الرتبة �سرقي تعز. 
واأكد بيان �سادر عن »الل�اء 35 مدرع« اأن »امليلي�سيات 
احلملة  على  ام�س  ي�م  اعتدت  والع�سابات  امل�سلحة 
م�اجهات  اندلع  اإىل  اأدى  ما  لل�اء،  التابعة  المنية 
امل�سلحني وح�سار  اأحد  مقتل  الطرفني جنم عنه  بني 
احلملة  اأفراد  من  اثنان  وقتل  احلك�مي«.  املجمع 
المنية التابعة لل�اء، وتعهد العميد عدنان احلمادي 
امل�سلحة  امليلي�سيات  تلك  على  »الق�ساء  الل�اء  قائد 
التي مار�ست عنا�سرها القتل والعتداء على ممتلكات 

الدولة«.

ي�سهد امللف اليمني م�ساعي متعددة للدفع باجتاه 
ع�امل  املفاو�سات.  طاولة  اإىل  الأطراف  ع�دة 
يحاول  وقٍت  يف  امل�ساعي،  هذه  يف  تدخل  عدة 
التط�رات  تثمري  جتّنب  ال�سع�دي  الطرف  فيه 
امليدانية الأخرية، ما يعزز احتمال ف�سل ا�ستئناف 
يف  ال�سابقة  اجل�لت  م�سري  ومالقاة  املفاو�سات، 

حال ا�ستئنافها
من  م�سدود  طريق  اإىل  نف�سها  ال�سع�دية  اأو�سلت 
جديد، كما كان مت�قعًا. فاخليار الع�سكري البديل 
نتائجه  من  اأيًا  يحقق  مل  الك�يت  مفاو�سات  من 
املرج�ة ومل يعد لدى الريا�س ومن خلفها الإدارة 

الأمريكية القدرة على املراوحة.
بعد  ما  الأخرية،  القتال  ج�لة  تبدو  ع�سكريًا، 
الأطراف  �ستعيد  اأنها  التفاو�سي،  اخليار  انهيار 
ل  اأي�سًا  املرة  هذه  لكن  الطاولة،  اإىل  اليمنية 
ال�سع�دية  تر�سي  نتيجة  اإىل  ت�سل  اأن  لها  ُيقّدر 
وال�سع�ر  بالنف�س  للثقة  املرتفع  املن�س�ب  ظل  يف 
بالقتدار لدى اجلانب اليمني بعدما اأثبت القدرة 
مل  ذلك،  ومع  والهجمات.  العدوان  مقاومة  على 
طرف  كل  �سي�سعى  اإذ  الأطراف،  م�قف  يتغري 
تعذر  بعد  ال�سيا�سي  بامل�سار  الأهداف  حتقيق  اإىل 
جترى  اأن  على  حاليًا  ويعمل  الع�سكري،  اخليار 
املفاو�سات بحلة جديدة تختلف عن �سابقاتها من 
حيث ال�سكل، فلم يعد مهمًا مكان املفاو�سات، �س�اء 

يف الك�يت اأو خارجها.
الأهداف الأّولية لدى الريا�س، الرامية اإىل ك�سر 
وهي  تغيري،  بال  قائمة  تزال  ل  وهزميته،  اليمن 
بالأ�سل غري قادرة على تغيري هذه الأهداف واإل 
ال�ارد  غري  من  اأن  كما  نكراء،  هزمية  بها  �سيلحق 
ل  ما  اإىل  �ست�ؤدي  تداعياتها  لأن  اخل�سارة  قب�ل 
حتمد عقباه على امل�ست�ى الداخلي ال�سع�دي، واإن 
كان قد بداأ يف اخلليج عم�مًا، وال�سع�دية خ�س��سًا 
ت�سّكل راأي عام ي�سغط باجتاه اإقفال ملف احلرب، 

كما عرّب اأحد الكّتاب ال�سع�ديني. وتعني اخل�سارة 
ويّل  ل�يّل  مدّويًا  ف�ساًل  الأدنى،  حدها  يف  اأي�سًا، 
العهد حممد بن �سلمان الذي ترتب�س به اأجنحة 
معار�سة داخل الأ�سرة احلاكمة، ول �سيما اأن ابن 
على  تعتمد  �ساملة  تط�يرية  روؤية  قدم  �سلمان 
للعقد  البلد  �س�ؤون  اإدارة  يف  ج�هرية  تغيريات 
الأخري. و�سيعد الف�سل يف حربه على اليمن �سربة 
قا�سمة مل�سروعه امل�افق عليه اأمريكيًا، كما �سيعيق 

و�س�له اإىل خالفة اأبيه.
مرحلة  اليمني  الطرف  يدخل  املقابل،  يف 
طاولة  على  �سيجل�س  عدوه  اأن  مدركًا  املفاو�سات 
املفاو�سات بال اإ�سناد، واأنه لي�س قادرًا على التهديد 
وال�عيد والتل�يح باخليارات الع�سكرية التي ثبت 
اأن ل طائل منها. و�سيك�ن م�قف  اأخرى  مرة تل� 
اليمن على الطاولة اأكرث متا�سكًا ومت�سكًا بخياراته 

من  وا�ستقالله  البلد  �سيادة  اأ�سا�س  على  املبنية 
زعيم  اأكد  مثلما  اخلارجية،  وال��ساية  الهيمنة 
حركة »اأن�سار اهلل« ال�سيد عبد امللك احل�ثي، يف 
خطابه الأخري م�ستندًا اإىل قدرة البالد الفعلية 
وتط�يره  امليداين  امل�قف  ثبات  على  والقائمة 
اأ�سا�سية،  ق�ة  ك�رقة  ال�سع�دية  احلدود  داخل 
اأماكن  اإىل  ال�سراع  بتمدد  التل�يح  اإىل  بالإ�سافة 

اأخرى يف اجلزيرة العربية.
بكلمات اأخرى، ال�سع�دية مل تر�َس بالنك�سار وهي 
اإ�سرار  ت�ست�سعب ال�ستمرار بامل�اجهة، يف م�ازاة 
بالتنازل،  ير�سى  لن  الذي  الآخر  الطرف  ومنعة 
عنده  بامل�اجهة  ال�ستمرار  على  القدرة  فارق  مع 

برغم الت�سحيات.
للجانب  �ستك�ن  الف�سل  الكلمة  اأن  ذلك  يعني 
وحمركه.  للعدوان  الأول  الراعي  الأمريكي، 

اأن م�قف الإدارة الأمريكية  اإىل  وجتدر الإ�سارة 
يختلف عن م�قف النظام ال�سع�دي يف هذا املجال، 
وتكرارها  اخليارات  ا�ستنفاد  بعد  تر�سى  وهي 
الأهداف  من  الأدنى  احلد  لها  حتقق  بت�س�ية 
ول  ال�سرتاتيجي،  اليمن  م�قع  من  بال�ستفادة 
�سيما �سالمة التجارة العاملية يف باب املندب واأمن 
واملحيطات  البحار  اإىل  امل�ؤدية  الإقليمية  املياه 
كثريًا  تكرتث  ل  وا�سنطن  اأن  ذلك  العميقة. 
التباين  مكمن  وهنا  �سنعاء،  يف  احلكم  ب�سكل 
على  الريا�س  ت�سر  حيث  ال�سع�دي،  ــ  الأمريكي 
ال��ساية الكاملة على اليمن. ورغم ذلك، ل تبدو 
جدًا  احل�سا�سة  العالقة  بظروف  ربطًا  وا�سنطن، 
اإىل  �سيف�سي  لك�نه  ال�سغط،  ب�ارد  الريا�س،  مع 
م�ساكل داخلية يف ال�سع�دية وخ�س��سًا اأن احلرب 
حرج  من  ويزيد  ميني.  ترجيح  مع  مكانها  تراوح 
امل�قف يف العالقة بني اجلانبني الت�س�يت الكا�سح 
»فيت�«  اأطاح  الذي  والن�اب  ال�سي�خ  جمل�سي  يف 
الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما، �سد ت�سريع يتيح 
اأيل�ل  من  ع�سر  احلادي  هجمات  �سحايا  لأقارب 
ال�سع�دية  احلك�مة  �سد  ق�سائية  دعاوى  رفع 

للمطالبة بتع�ي�سات.
يبدو اأن امل�سهد اليمني مقبٌل على حتييد اخليارات 
لي�س  ولكن  التفاو�سي،  اخليار  وتفعيل  الع�سكرية 
من منطلق تثمري الإجنازات الع�سكرية يف امليدان، 
لنتائج  �سع�ديًا  خ�س�عًا  اإما  يعني  الذي  الأمر 
امليدان والبحث عن خمرج �سكلي للحرب، اأو اإعادة 
املجازفة  مع  ميدانية  جل�لت  جديد  من  الكّرة 
�س�ف  اهلل«  »اأن�سار  باأن  املرة  هذه  ال�سع�دية 

يك�ن�ن اأكرث اندفاعًا جتاه الأرا�سي ال�سع�دية.
لقمان عبداهلل

عبد الباري عط�ان
كربيات �سركات املحاماة يف ال�ليات املتحدة المريكية 
بداأت قبل �سهر حت�سري العرائ�س التي �ستتقدم بها اىل 
احلك�مة  �سد  تع�ي�س  دعاوى  لرفع  المريكية  املحاكم 
اعمال،  ورجال  احلاكمة،  ال�سرة  يف  وامراء  ال�سع�دية، 
لقان�ن  تطبيقا  اأخرى،  خليجية  دول  يف  �سي�خ  ورمبا 
جمل�سي  من  كل  اقره  الذي  الإرهاب”  لرعاة  “العدالة 
�سحايا  لأهايل  وي�سمح  اأ�سب�ع،  قبل  وال�سي�خ  الن�اب 
الق�ساء  باللج�ء اىل  �سبتمرب  هجمات احلادي ع�سر من 

الأمريكي طلبا للتع�ي�سات.
�سركات  معظم  من  وانتهازية  ج�سعا  اأكرث  هناك  لي�س 
املحاماة المريكية يف العامل، فه�ؤلء يبحث�ن عن فر�سة 
وافال�سه،  لبتزازه  براثنهم  بني  يقع  طرف  اأي  ملقا�ساة 
خا�سة اإذا كان عربيا او م�سلما، غنيا او ينتمي اىل دولة 

غنية.
عليهم  يطلق  املحامني  من  جمم�عة  هناك  اأمريكا  يف 
Class Action Lawyers، لها مكاتب يف كل مدينة 
خدماتها  عن  التلفزة  حمطات  يف  ي�ميا  وتعلن  بلدة،  او 
كانت  مهما  امل�اطنني  وحتر�س  تع�ي�س،  دعاوى  رفع  يف 
واحدا  دولرا  يدفع�ا  ان  دون  اليها  للج�ء  اإ�ساباتهم 
على   ،)No Win No Fee( قاعدة:  على  كاأتعاب، 
ف�ز  حال  يف  النهائي  التع�ي�س  من  التعاب  تخ�سم  ان 
الق�سية، وبداأت هذه القاعدة تنتقل اىل بريطانيا ودول 

اأوروبية اأخرى.
�سبتمرب  من  ع�سر  احلادي  �سحايا  تع�ي�س  ق�سية 
�ستك�ن �سيدا ثمينا له�ؤلء “اله�امري” ح�سب الت��سيف 
ول  العاملي،  الت��سيف  ح�سب  و”الذئاب”  اخلليجي، 
الق�سايا  مئات  على  الثنني  غد  ي�م  ن�سح�  ان  ن�ستبعد 
ولية  من  اأكرث  يف  وامرائها  اململكة  �سد  مرف�عة 

اأمريكية.
اأي  “ال�اقعة” انه ل ي�جد  ك�سفت عنه هذه  ما  اأخطر 
“ل�بي عربي” او بالأحرى “ل�بي �سع�دي” يف ال�ليات 
هم  بالذات  منهم  واخلليجيني  العرب،  ان  رغم  املتحدة، 
الأكرث ثراء يف العامل، وتزيد ا�ستثماراتهم يف ال�ليات 
املتحدة عن تريلي�نني ون�سف تريلي�ن دولر، ان مل يكن 
اأكرث ت�ستاأثر ال�سع�دية وحدها بح�ايل ثلثها، فهل يعقل 
ان ل ي�س�ت يف جمل�س ال�سي�خ ال �سينات�ر واحد فقط 
من مئة �سينات�ر �سد م�سروع القان�ن املذك�ر؟ وهل ميكن 
ان ن�سدق ان الرئي�س اأوباما الذي ا�ستخدم حق “الفيت�” 
�سده يعار�سه فعال، وا�ستخدم نف�ذه وحزبه يف املجل�سني، 
وح�سد الن�اب وال�سي�خ الدميقراطيني ملنع اعتماده؟ ل 

نعتقد ذلك؟ كان ممثال بارعا، وما زال.
***

انطباع  حتت  يعي�س�ن  ات�سح،  مثلما  كان�ا،  ال�سع�دي�ن 
وعمق  نف�ذهم،  وق�ة  مكانتهم،  حجم  ح�ل  خاطيء 
ال�سلحة  وميلك�ن  الأمريكي،  “ال�سديق”  مع  حتالفهم 
واأدوات التاأثري، املايل والقت�سادي يف ال�ليات املتحدة، 
يف  اأ�سدقاء  دون  “وحيدين”  اأنف�سهم  يجدون  هم  وها 
بل  تاريخهم،  يف  مايل  "ابتزاز"  عملية  اكرب  م�اجهة 

وتاريخ العامل باأ�سره.
تت�سم  كانت  البتزاز  هذا  على  ال�سع�دية  الفعل  ردود 
بلغة التهديد وال�عيد يف البداية، و�سمعنا ال�سيد عادل 
يف  ال�ستثمارات  من  املليارات  مئات  ب�سحب  يهدد  اجلبري 
حال اعتماد هذا القان�ن، ولكن هذه اللغة تراجعت ف�ر 
ومل  كليا،  امل�سرح  من  اجلبري  ال�سيد  واختفى  اعتماده، 
ن�سمع له اأي ت�سريح يف هذا ال�سدد، ول حتى يف ق�سايا 

اأخرى يف الأ�سب�عني املا�سيني، وخريا فعل.
ال�زراء  من  العديد  حاليا  حت�سد  ال�سع�دية  ال�سلطات 
والن�اب والقيادات الأمنية المريكية املتقاعدة لتك�ين 
“ل�بي” يدافع عنها يف م�اجهة هذه الهجمة القان�ينة 
فرادى  الريا�س  اىل  يحج�ن  ه�ؤلء  وبداأ  البتزازية، 
باأعلى  ب�ساعتهم  وبيع  الفر�سة،  لغتنام  وجماعات 

الثمان، ولكن ال�قت رمبا يك�ن متاأخرا.
ل�سحفهم  �سرب�ا  �سع�ديني  م�س�ؤولني  ان  الغريب  المر 
درجة  على  معل�مات  ال�ساربة،  الإعالمية  وادواتهم 
كبرية من ال�سذاجة، اأبرزها ان هذا القان�ن ل ي�ستهدف 
اإيران  ان  ه�ؤلء  وين�سى  اإيران،  وامنا  ال�سع�دية 
ثالثة  منذ  المريكية  الإرهاب  قائمة  على  امل��س�عة 
عق�د ل حتتاج مقا�ساتها اىل �سدور مثل هذا الت�سريع، 
وقد ل�حقت اإيران امام املحاكم المريكية و�س�درت لها 

اأ�س�ل وودائع قبل �سن�ات.
قد  املدعني  ولئحة  ط�يلة،  تك�ن  قد  الدعاوى  لئحة 
تك�ن اأط�ل بعدة اميال، فكل واحد مت�سرر من هجمات 
من  ابتداء  �سكاكينه،  وي�سحذ  ا�سنانه،  ي�ّسن  �سبتمرب 
�سركات العقار، ومرورا باأهايل ال�سحايا وانتهاء ب�سركات 
التاأمني، وكل �سيء م�ؤمن عليه يف اأمريكا، وكل من ت�سرر 
يطلب  قد  نف�سيا،  تاأثر  او  التفجريات،  غبار  من  حتى 

التع�ي�س.
الذي  قا�سي  يا�سني  ال�سع�دي  امل�اطن  ق�سية  لناأخذ 
الإرهاب  دعم  بتهمة  المريكية  املحاكم  “جرجرته” 
الق�سية  فهذه  “القاعدة”،  لتنظيم  تربعات  وتقدمي 
13 عاما ومل تنته، وكلفت �ساحبها ع�سرات  بداأت قبل 

بثمن،  يقدر  ل  نف�سي  و�سغط  الدولرات،  من  املاليني 
ب�سبب ج�سع املحامني و�سرا�ستهم، فاأ�سل�بهم ه� ا�ستخدام 
وي�سع�نك  ثقيلة،  قان�نية  مدافع  من  جعبتهم  يف  ما  كل 
ويف  البي�ساء،  الراية  ورفع  الإفال�س  اما  خيارين:  امام 
الذي  احلكم  ي�ست�سدرون  او  يفر�س�ن،  احلالة  هذه 
يريدون، او تغرق يف نزيف مايل يف حال ا�سرارك على 

ال�ستمرار.
الراهن  ال�قت  يف  جانبا  القان�نية  الإجراءات  لنرتك 
تقدم  ان  ميكن  التي  اخلط�ات  عن  ون�ساأل  الأقل،  على 
الهجمة  هذه  مل�اجهة  ال�سع�دية  ال�سلطات  عليها 
الأمريكي  احلليف  قبل  من  �سرا�ستها  يف  املت�قعة  غري 
اأن�اع  اأب�سع  مار�س  الذي  “ال�سابق”  ال�سرتاتيجي 

اخلديعة والغدر �سدها.
قبل الإجابة نق�ل انها معركة، بل “ام املعارك” ويجب 
تفيد  تعد  مل  والدبل�ما�سية  و�سرامة،  بق�ة  ت�اجه  ان 
كثريا بعد ان اأ�سبحت امل�ساألة قان�نية ذات طابع �سيا�سي 

ابتزازي، ومن هنا نقرتح اخلط�ات التالية:
اأول: ان تت�سالح القيادة ال�سع�دية مع “اعدائها”، وان 
تخرج باأ�سرع وقت ممكن من حرب اليمن باأقل اخل�سائر، 
وتراجع  الكارثية،  وخطاياها  باخطائها  وتعرتف 
م�اقفها يف الزمة ال�س�رية، وتنفتح على العراق واإيران.
ثانيا: ال�سع�دية بحاجة اىل “ل�بي” يك�سب العرب قبل 
ت�ستميل  جديدة  وطنية  م�اقف  خالل  من  المريكان، 
العربي  العامل  يف  ف�س�رتها  احلك�مات،  قبل  ال�سع�ب 
�سيئة، بل اأكرث �س�ءا من �س�رتها يف العامل الغربي، ومن 

يق�ل غري ذلك يخدع نف�سه.
ثالثا: ح�سد دول اخلليج خلفها باإلغاء ارتباط عمالتهم 
اأ�سا�س  على  النفط  برميل  وت�سعري  بالدولر،  جميعا 

عمالت اأخرى غري المريكية.
لتجنب  الأمريكي  بالدولر  املعامالت  كل  اإيقاف  رابعا: 
مركز الت�س�يات المريكية، ومقره ني�ي�رك، الذي متر 

عربه كل هذه املعامالت والتح�يالت.
ال�ليات  من  والأ�س�ل  ال�ستثمارات  كل  �سحب  خام�سا: 

املتحدة تدريجيا.
مع  بالتن�سيق  دولية،  حماماة  بي�ت  ت�ظيف  �ساد�سا: 
وبناها  م�اطن�ها،  ت�سرر  التي  العربية  احلك�مات 
مثلما  المريكية،  الع�سكرية  التدخالت  من  التحتية 
و�س�رية، اىل جانب  واليمن  والعراق  ليبيا  ه� احلال يف 
اآلف  لطلب  المريكية  الإدارة  ومقا�ساة  اأفغان�ستان، 
ال�سحايا  لأهايل  كتع�ي�سات  الدولرات  من  املليارات 

والدمار املادي الذي حلق بهذه البالد.

المريكية  الإدارة  مع  التن�سيق  اأن�اع  كل  وقف  �سابعا: 
ح�ل انتاج وت�سعري النفط، مثلما جرى عليه احلال ط�ال 

ال�سن�ات الأربعني املا�سية.
ووقف  املنطقة،  يف  المريكية  الق�اعد  اغالق  ثامنا: 
مع  الإرهاب  مكافحة  واعمال  الأمني  التن�سيق  اأن�اع  كل 

وا�سنطن.
***

ال�سع�دية  ال�سلطات  ان  يعني  ال  النقاط  لهذ  اقرتاحنا 
جمرد  ولكنها  بها،  تعمل  ان  ت�ستطيع  او  بها،  �ستعمل 
المريكية  الألغام  من  حق�ل  و�سط  طريق”،  “خريطة 
اهمالها  او  جزئيا،  او  كليا  بها  الخذ  ميكن  والغربية، 
كليا، فمن واجنبا ان نحلل وجنتهد، لأننا م�س�ؤول�ن امام 
القراء الذين هم اأهلنا وا�سقاوؤنا الذين نقف يف خندقهم 

دائما.
عليها  اأعلنتها  �سر�سة  حرب  امام  تقف  ال�سع�دية 
وباأمر  لحقا،  المر  يتطلب  وقد  املتحدة،  ال�ليات 
داخليتها  ووزارة  خمابراتها،  خزائن  كل  فتح  القان�ن، 
لتقدمي  الق�سايا،  هذه  يف  واملحققني  املحامني  امام 
واملت�رطني  �سبتمرب  وهجمات  بالإرهاب  متعلقة  وثائق 
يف  وامل�سارك  واملنفذ،  املم�ل  يالحق  القان�ن  فهذا  فيها، 
التم�يل، او التحري�س، او من �ساعد بطريقة مبا�سرة او 

غري مبا�سرة، وقدم خدمات للمنفذين.
اىل  او  الينا  �ست�ستمع  ال�سع�دية  ال�سلطات  ان  نعتقد  ل 
امثالنا، من العرب وهذا ل ي�سرينا ول ن�سعى اليه مطلقا، 
وامنا اىل “ن�سائح” اأمثال ديني�س رو�س، ومارتن انديك، 
لها  وهنيئا  ت��سياتهم،  وا�ست�ساراتهم  فرميان،  وت�سا�س 
بيننا فعال..  والأيام  �سيق�دونها،  اين  و�سرنى اىل  ولهم، 
وناأمل ان يكتب اهلل لنا ولهم عمرا لنتعرف على النتائج.

الدكت�ر ثابت امل�مني
 امتنى على ال�سادة القراء قراءة املقال جيدا وحماكاته 

قبل ا�سدار الحكام
يبدو ان مدافع الت�سهري التي اطلقت يف ال�سابيع الخري 
 ، �سمتت  قد  املناهج  تغيري  ب�ابة  من  الرتبية  وزير  �سد 
فمن ا�سعل قتيل هذه احلملة مل ي�سعلها حر�سا منه على 
على  املالحظات  بع�س  وج�د  رغم  ومنهاج  وطن  م�سلحة 
وامانة  براءة  بكل  ال�طن  �سرفاء  ابداها  والتي  املناهج 

واخال�س ح�ل مناهجنا اجلديدة.
فمن اثاروا و�سخم�ا ق�سية تعديالت املناهج كان هدفهم 
امكانية  على  والت�س�ي�س  الت�س�يه  و  املراهنة  وغايتهم 
ولي�س  للرتبيه  ك�زير  الذنيبات  الدكت�ر  تعيني  اعادة 
وجمتمعنا  طلبتنا  وم�سلحة  املناهج  على  اخل�ف  هدفهم 

ولكن الرياح جتري مبا ل ت�ستهي ال�سفن ّ!!!.
اننا واذ كنا على يقني بان لي�س كل من ابدى مالحظالت 
تلك  على  ال�س�ء  ن�سلط  ما  بقدر  مغر�س  ه�  املنهاج  على 
امل�سالح  اب�اب  من  احلملة  هذه  تزعمت  التي  الفئة 
ال�زير”  ” �سخ�س  من  لالنتقام  منهم  وحماولة  اخلا�سة 
مغر�س�ن  فهم   ، حتكيمها  او  قراراته  على  رد  ولي�س 
القرار  �سنع  مراكز  يف  كان�ا  عندما  دهرا  �سمت�ا  لنهم 
بعد  كفرا  نطق�ا  وقد  نراهم  والي�م  ال�ظيفة  يف  او 
�سمتهم دهرا لنه كان مبقدورهم – وهم يف مركز �سنع 
القرار- ابداء الراي او الن�سح او حتى العرتا�س على 
مناهج داأبت وزارة الرتبية والتعليم تغيريها منذ عق�د 
– ولي�س يف عهد هذا ال�زير فقط – ويف كل تغيري كانت 

حتدث هناك مغالطات ولكنهم وكما يبدو ان هذه الفئة 
خدمة  ذلك  يف  لن  انذاك  ال�سمت  اآثرت  قد  املغر�سة 
مل�ساحلهم مبا يحافظ على مراكزهم و�سلطتهم ال�ظيفية 
اىل  باحالتهم  احلياة  �سّنة  انق�سعت  وقد  الي�م  اما   ،
ال�سداأ  يعرتيها  كان  التي  مدافعهم  ن�سطت  فقد  التقاعد 

وال�سمت واخلن�ع ي�ما !!!.
بان  اجلميع  فليعلم  منهاج  ق�سية  الق�سية  كانت  فاذا 
مناهجنا مل تثبت على حالها ي�ما وكانت تتغري بني فرتة 
واخرى – واخرها يف العام املا�سي 2015-2016 – ومل 
جند من ه�لء من يتحدث او يعرت�س ول� بحرف عندما 

كان�ا يف مركز القرار فما الذي تغري الي�م !!!.
خلل  اي  وتدارك  والمانة  احلر�س  باب  ومن  هنا  من 
فانني  الطلبة  ابنائنا  وم�سالح  العامة  للم�سلحة  و�سعيا 
على  ومتقاعدين  عاملني  كرتب�يني  معا  نعمل  بان  ادع� 
بت�سخيم  ت�سليلنا  حاول�ا  من  وج�ه  وتعرية  ك�سف 
التي  التغيريات  حتديد  خالل  من  جرى  ما  حقيقة 
وجدت  ان  العربية  ولغتنا  و�سريعتنا  ديننا  من  انتق�ست 

وم�اجة ال�زارة بها لعادة ت�س�يبها.
اننا  يعني  ل  احلق  لحقاق  والعمل  احلق  عن  الدفاع  ان 
ندافع عن وزير بقدر ما ه� دفاع عن حق وم�سلحة عامة 
املنهاج والطلبة  ل ت�س�بها م�سالح م�س�ههة على ح�ساب 
والعملية التعليمية برمتها ، فال�زير ياتي ثم يغادر ولكن 
را�سخا عرب اليام وال�سنني لنه حق ولي�س  احلق يبقى 

باطل!!.
بان  الرتب�ية  اجلهات  بع�س  بادعاءات  يتعلق  فيما  واما 

ا�ستغرب  فانني  متعاون  وغري  رايه  يف  متم�سك  ال�زير 
عليهم مثل هذه القاويل وانا اعلم علم اليقني بان وزارة 
مقاما  غريها-  دون  املعلمني-  لنقابة  اقامت  قد  الرتبية 
يجتمع  الرتبية  وزير  بان  اعلم  انني  حيث  لها  ومكانة 
يف  ترب�ية  ق�سايا  لتدار�س  منتظم  ب�سكل  النقابة  بهذه 
اجلي�ل�جيني  نقابات  وحتييد  اهمال  مت  الذي  ال�قت 
النقابات  واملهند�سني واملمر�سني والزراعيني وغريها من 
العاملة يف �سلك الرتبية والتعليم ولكن وعلى ما يبدو ان 
نقابة املعلمني مل حت�سن ادارة ملفاتها مع وزارة الرتبية 
والتعليم ومل تتملك القدرة على احل�ار الذي ي�ؤدي اىل 
على  بالل�م  تلقي  فاخذت  وجدت  ان  احل�اجز  اخرتاق 
هيئتها  امام  وعجزها  ق�س�رها  لتربير  ووزارته  ال�زير 

العامة من ال�سادة املعلمني.
انني واذ ا�سطر هذه الكلمات فانني – كرتب�ي واعالمي 
ت�ستحق  وكبرية  �سغرية  كل  ملتابعة  ا�ستعداد  على   –
املتابعة لغايات و�سع الم�ر يف ن�سابها ، فما ه� انتقا�س 
من ديننا وعاداتنا وتقاليدنا وا�سا�سيات علمنا وتعليمنا 
يف املناهج فه� مرف��س ان يتم العبث به ، ولكني ويف نف�س 
لديكم  ما  هات�ا  بان  املظللة  الفئة  لتلك  اق�ل  ال�قت 
منظما م�ثقا م�ؤطرا لنعر�سه كاعالميني وترب�يني على 
املناهج  تلك  تعديل  يف  يد  له  كانت  ومن  القرار  �ساحب 
التي اقمتم الدنيا ومل تقعدوها بقدر ما �سمتت مدافعكم 
وهذا  ال�زير  تعيني  باعادة  امل�سكلة  وهداأت  امل�سم�مة 
دليل قاطع على ان من اثاروا الق�سية كان هدفهم ت�س�يه 
من�سبه  يف  ال�زير  وج�د  ا�ستمرار  امكانية  يف  وت�سكيك 

مع اي ت�سكيل حك�مي جديد بعيد النتخابات النيابية 
.2016

اما اىل اولياء الم�ر وعامة النا�س واملهتمني اق�ل بانه 
عملي  ب�سكل  مناهجنا  لتقييم  معا  نعمل  ان  علينا  يتعني 
التاليف  يف  متخ�س�سني  ترب�يني  خرباء  خالل  ومن 
قد  كان  ان  ن�سابها  اىل  الم�ر  لعادة  املناهج  واعداد 

حدث تغيري م�سيء ينتق�س من ديننا وحياتنا.
ادع�كم جميعا بان نرتقي بعدم الجنرار وراء الطبالني 
وامل�سلحيني  والدمياغ�جيني  والغ�غائيني  والزمارين 
ماآربهم  لتحقيق  املناهج  ق�سية  امتطاء  يحاول�ن  ممن 
اخلا�سة ، فم�ساحلهم دونية رخي�سة واما م�ساحلكم فهي 

م�سالح عامة نظيفة �سريفة ل غبار عليها.
اختم الق�ل لكم ايها العقالء بانني ل ادافع عن وزير ول 
ادافع عن اي تغيري غري مقب�ل يف مناهجنا ولكني ادافع 
مبا  ت�سكيكه  العبثيني  بع�س  حاول  وجيل  م�ستقبل  عن 
يدر�سه من منهاج لجل دفع الطلبة للعزوف عن الدرا�سة 
ال�س�ارع  يف  انخراطهم  يعني  الذي  المر  واملدر�سة 
واملقاهي والطرقات مبا يع�د على املجتمع بال�يالت !!! .

املطالبة  مع  بالت�ازي  املغر�سني  ه�لء  م�اجة  ان 
بت�سكيل جلنة ترب�ية حمايده لتقييم و�سع املناهج بات 
مطلبا وطنيا لجل ان نحمي طلبتنا وتعليمنا ومدار�سنا 

وجمتمعاتنا من عبث العابثني
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ب����امل����واج����ه����ة اال������س�����ت�����م�����رار  يف  �����س����ع����ودي����ة  �����س����ع����وب����ة  ال�����ت�����ف�����او������س:  خ�����ي�����ار  اإح�������ي�������اء 

�سد ج����ب����ه����ات ت����ع����ز ت�������س���ت���ع���ل: ف�������س���ل ه����ج����م����ات »ال�����ت�����ح�����ال�����ف« غ����رب����ًا �سكاكينهم  ي�سحذون  واملحامون  جدا..  قريبا  �سيبداأ  االأمريكي  “االإرهاب”  قانون  تطبيق 
ال�سعودية.. والدعاوى جاهزة.. هل كان اأوباما جادا يف معار�سته القانون؟ وما هي خطط احلرب 
“خريطة طريق” اأولية اليكم  ال�سعودي؟  الرد  �سيكون  القانونية االبتزازية؟ وكيف  االمريكية 

ك��ف��را!!! ون��ط��ق��وا  ده���را  �سمتوا  مناهجنا..  تغير  ث���ورة  "غاة"  االأردن: 
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غربة ني�ز - احمد مراد
يف اأول زيارة ر�سمية له كعمدة لندن وعلي هام�س اجتماعات الدورة 
ال�احد و�سبعني لالمم املتحدة التقي ال�سيد �سديق خان اول عمدة 
و  القادة  من  ح�سد  مع  بال�سي�  دي  ني�ي�رك  بعمدة  للندن  م�سلم 
الطالب و املفكرين والعالميني امل�سلمني يف جامعة لج�ريا الحد 

الثامن ع�سر من �ستمرب اجلاري .
ني�ي�رك  مدينة  مع  ت�سامنه  عن  اللقاء  خالل  لندن  عمدة  واأعلن 

وم�اطنيها يف الذكري اخلام�سة ع�سر لهجمات �ستمرب الرهابية .
انفجار  من  �ساعات  بعد  ني�ي�رك  عمدة  التقي  والذي  لندن  عمدة 
مثريا  ت�سريح  اطلق  م�سابا  وع�سرين  ت�سعة  اأوقع  الذي  منهاتن 
للجدل حيث قال  »الهجمات الإرهابية قدر حمت�م بالن�سبة للذين 
يعي�س�ن يف مدن كبرية مثل لندن وني�ي�رك«، لأن املدن الكبرية براأيه 

»معّر�سة للهجمات الإرهابية با�ستمرار«.
م�ؤكدًا خماوفه من اإمكانية تعر�س لندن لهج�م اإرهابي كبري.

ابدي خان كثريا من التعاطف مع الني�ي�ركيني حيث   قال خان خالل 
اأن  واأنا واثق  اأفكر مبا جرى  واأنا  الليلة  اأمن يف تلك  اللقاء »مل  ذلك 
زميلي عمدة ني�ي�رك مل ينم اأي�سًا، وال�اقع ه� اأن لندن وني�ي�رك 
هذه  ملثل  بال�ستعداد  ملزمة  العامل  ح�ل  اأخرى  كبرية  ومدنا 
هناك  يك�ن  واأن  متيقظني،  نك�ن  اأن  يعني  »هذا  واأو�سح  الهجمات«، 
اأجهزة  تك�ن  اأن  يعني  ما  امل�اطنني،  مع  ات�سال  على  �سرطة  جهاز 
الأمن جاهزة، ويعني اأي�سًا اأن يك�ن هناك تبادل لالأفكار ح�ل اأف�سل 

ال�سبل للت�سرف« يف مثل هذا ال��سع.
واجلدير بالذكر ان العمدة �سديق  خان �سارع حال انتخابه كعمدة 
يف  لل�سرطة  ال�سابق  العام  املف��س  هاري�س،  الل�رد  تعيني  اإىل  للندن 
ا�ستعدادات  مبراجعة  تكليفها  مت  خا�سة  للجنة  رئي�سًا  بريطانيا، 
وقت  يف  تقع  هجمات  جمم�عة  اأو  اإرهابي  هج�م  اأي  مل�اجهة  لندن 
واحد، حيث من املت�قع اأن يتم الإعالن لحقًا عن نتائج البحث الذي 
اأجرته اللجنة برئا�سة الل�رد هاري�س. وقال خان عقب ذلك التعيني 

»ل �سيء لدي اأهم من املحافظة على �سالمة اللندنيني«.
ومزح عمدة لندن احلا�سرين بان ني�ي�رك هي اأف�سل مكان بعد لندن 

حتر�س علي احلريات الدينية للم�سلمني 
واجلدير بالذكر ان عمدة لندن قد دعي مع  ُعمدة باري�س  وني�ي�رك 
يف مقال افتتاحي ن�سر االثالثاء 19 �ستمرب اجلاري، اإىل ت�فري »مالذ 

اآمن« لالجئني. 

تاميز«،  »ني�ي�رك  �سحيفة  ن�سرته  الذي  املقال  يف  الُعمد،  وطالب 
بالتزامن مع انطالق اجتماعات اجلمعية العام لالأمم املتحدة، زعماء 

العامل بالتحرك.
واملهاجرين  الالجئني  جمتمعات  ت��سيف  اخلطاأ  »من  الُعمد:  وكتب 
على اأنها راديكالية وخطرية، بخربتنا، العنف امل�سلح نادرا ما يتال�سى، 
لذلك علينا ال�ستمرار يف تبني اجتاه �سامل لإعادة الت�طني من اأجل 

التغلب على تزايد الجتاه املعادي لالأجانب يف اأنحاء العامل«.
لندن  وُعمدة  هيدالغ�،  اآن  باري�س  ُعمدة  كتبه  الذي  املقال،  واأ�سار 
ب�ساأن  املبادرات  اإىل  �سديق خان، وُعمدة ني�ي�رك بيل دي بال�سي�، 
اإ�سدار بطاقات تعريف للمهاجرين من اأجل م�ساعدتهم يف احل�س�ل 
على اخلدمات والدعم املبا�سر، ومنها مركز مقرر افتتاحه يف باري�س 

يف اأكت�بر )ت�سرين الأول( املقبل.
وتعزز  التعددية  ت�سمل  التي  ال�سيا�سات  اأن  »نعلم  املقال،   يف  وجاء 
ال�ستمال ناجحة، نطالب قادة العامل بتبني روح مرحبة ومتعاونة 

مماثلة بالنيابة عن الالجئني يف اأنحاء العامل خالل القمة .
الأ�ستاذة  قالت  منهاتن  فار�س  لقناة  خا�س  حديث  ويف  اللقاء  وعن 
ندي علي وهي من�سقة برامج يف منظمة wise  ان اأكرث ما اأ�ستدعي 
اهتمامها يف كلمة عمدة لندن امل�سلم هي عندما عن حتدث خان عن 
فر�سة  اخل�ف  اعطاء  وعدم  املجتمعات  بني  اجل�س�ر  بناء  اأهمية 
للت�سلل. خا�سة ان هذا احلديث كان بعد ي�م من تفجريات يف مدينة 
ني�ي�رك، وانه من املهم طرح فكرة اأن تق�سيم املجتمعات املحلية يف 
املدن الكبرية ل ي�ؤدي اإل اإىل الكراهية واخل�ف الذي ل لزوم له. 
فهذا ي�ؤدي يف النهاية اإىل العنف ، كما اعجبها تاأكيد خان اأنه اأعلن 
اأنه ل يدعم العنف جتاه امل�سلمني والذي غالبا يحدث بعد  ب��س�ح 

هذه الهجمات.
وح�ل �س�ؤالها ما هي الر�سالة التي �سعرت انها مت�سك �سخ�سيا كم�سلمة 

اأمريكية ؟؟
عمدة  وجه  التي  الرئي�سية  الر�سالة  ان  تعتقد  اأنها  ندي  قالت   
الرت�سح  ميكن  ل  وكاأننا  ن�سعر  األ  ينبغي  كم�سلمني  اأننا  هي  لندن 
ملن�سب الرئا�سة اأو ت�يل من�سب �سيا�سي يف املجتمع الأمريكي. حيث 
وامل�ساركة  املقبلة  النتخابات  يف  للم�ساركة  امل�سلمني  ال�سبان  �سجع 
وحتدي  هذا  م�سلمة،  وكامراأة  جمتمعهم.  من  املحلية  ال�سيا�سة  يف 
بالن�سبة يل لأنه اأعطاين الثقة اأن اأ�سارك �سيا�سيا من اأجل م�ساعدة 
جمتمعي على املدى الط�يل. اأنه اأعطاين ال�سجاعة لنتخاب القادة 

الأكرث اإيجابية التي �س�ف تاأخذ الرعاية من املجتمع الإ�سالمي يف 
مدينة ني�ي�رك.

وح�ل �س�ؤالها عن ما هي الر�سالة التي ت�د هي ت�جيهه لل�سيد �سديق 
خان عمدة لندن امل�سلمة ؟

يف  ال�ستمرار  ه�  خان  �سادق  ال�سيد  اإىل  ر�سالتي  علي  ندي  قالت 
من  التي  املبادرات  وحتقيق  لندن  يف  للم�سلمني  جيدا  مثال  ك�نه 
�ساأنها حت�سني �س�رة امل�سلمني يف هذا العامل الذي ميل�ؤئه اخل�ف من 
الإ�سالم. اأود منه العمل علي خلق املزيد من الربامج ل�سباب امل�سلمني  
بعيدا  املهنية  حياتهم  م�ا�سلة  على  ذلك  ي�سجعهم  بحيث  لندن  يف 

اخل�ف التمييز والكراهية.
اجلدير بالذكر ان WISE ه� امل�ؤ�س�سة التي ت�سجع ال�سابات امل�سلمات 
مت  الجتماعية.  الأو�ساط  ويف  العمل،  مكان  يف  بالقدرة  ي�سعر  اأن 
امل�سلمني،حيث  �سد  الكراهية  جرائم  مل�اجهة   ،9/11 بعد  ان�ساوؤها 
كانت جرائم الكراهية للم�سلمني خا�سة الن�ساء اخاذة يف الرتفاع، 
الإح�سا�س  وتعمق  معا  للعمل  للن�ساء  اآمنة  م�ساحة   WISE وي�فر 

بالنتماء للمجتمع المريكي. 
امل�سلمني  القادة  من  العديد  اللقاء  ح�سر  ندي  ايل  وبال�سافة 
ل  املثال  �سبيل  علي  منهم  نذكر  الأمريكي  جمتعمهم  يف  امل�ؤثرين 
م�ست�سارة  �سعيد  �سارة  والدكت�رة  املنت�سر  ديبي  الدكت�رة  احل�سر 
ن�سال من اجلمعية  وال�سيدة  املنت�سر  ناجي  وال�سيد  ني�ي�رك  عمدة 

العربية المريكية للخدمات الجتماعية .
وقام  بحفاوة  احلا�سرين  بتحية  لندن  عمدة  قام  اللقاء  نهاية  ويف 

بالتقاط عدد من ال�س�ر ال�سيلفي مع ال�سف الول من اجلمه�ر .
واملحلية  العاملية   العالم  و�سائل  من  كبري  عدد  قام  وقد  هذه 
النا�س�ل  ان وف�ك�س الخبارية ووكالة  ان  وال�سي  دنيا   كتلفزي�ن 
بال�سافة لقناتي اجلزيرة مبا�سر وقناة فار�س منهاتن التي عر�ست 

مقاطع حية من اللقاء ميكنكم م�ساهدة اللقاء علي الرابط 
ttps://www.youtube.com/watch?v=ueNalSZAlgw

عمدة لندن امل�سلم من نيويورك
با�ستمرار ملواجهتهم  ا�ستعداداتنا  نطور  اأن  وعلينا  تكتيكاتهم  يطورون  االإرهابيني 

ديبي  والدكت�رة  املنت�سر  ناجي  ال�سيد  نظم 
الرئي�س  نائبي  مناظرة  مل�ساهدة  ندوة  املنت�سر 
ح�س�ر  يف   . فيها  جاء  ما  اأهم  علي  والتعليق 

 Helen Rosenthal الك�ن�سل�مان
اليمينة  ابناء اجلالية  العديد من  الندوة  ح�سر 
كال�سيد زيد ناجي وال�ستاذ عزيز زيد من جريدة 

املهجر.
هذا وقد ت�افق جميع احلا�سرين علي ف�ز ال�سيد 

تيم كني علي مناف�سه اجلمه�ري مايك بن�س .
الرئي�س  نائب  من�سب  مناظرة  �سهدت  وقد  هذا 
املر�سح  بني  للتهم  وتبادل  م�ساحنات  الأمريكي 

الدميقراطي تيم كني واجلمه�ري مايك بن�س.
عديدة  ق�سايا  يف  املر�سحني  اآراء  تباينت  فقد 
كاحلرب على تنظيم ما يعرف بالدولة الإ�سالمية 

و الهجرة.
اإقناع املرتددين يف  وقد ت�ساعد هذه املناظرة يف 
ح�سم م�قفهم ب�ساأن النتخابات املزمع اإجراوؤها 

يف ن�فمرب/ ت�سرين الثاين املقبل.
احمد مراد

ن���دوة ت��ن��ظ��م  ن���ي���وي���ورك  ال��ي��م��ي��ن��ة يف   اجل���ال���ي���ة 
االم��ري��ك��ي ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ي  م��ن��اظ��رة  ع��ل��ي  للتعليق 

 وزيرة فرن�سية تتعر�س ملوقف حمرج يف ايران
 

حمرج  مل�قف  روايال  �سيغ�لني  الفرن�سية  البيئة  وزيرة  تعر�ست 
خالل زيارتها لإيران، حيث مدت يدها مل�سافحة اأحد امل�س�ؤولني دون 

النتباه اإىل اأن هذه العادة ممن�عة يف اإيران.
اأثناء  �سيا�سي  اأي  بها  يلتزم  التي  ال�سكليات  من  امل�سافحة  وتعترب 
اأنها  الزيارات الر�سمية، لت�سبح احلركة تلقائية عند البع�س رغم 

غري مالئمة يف بع�س الثقافات.
اإىل  بزيارة  قامت  التي  الفرن�سية  البيئة  وزيرة  وتعر�ست   
املا�سي  اأغ�سط�س/اآب  الـ29  اإىل  الـ27  من  الإ�سالمية  اجلمه�رية 
الت�ا�سل  �سبكات  على  متداول  فيدي�  مقطع  اأظهره  حمرج  مل�قف 

الجتماعي الإيرانية.
كما  حجابا  ترتدي  كانت  التي  ال�زيرة  اقرتبت  الزيارة،  وخالل   
ه� مفرو�س يف اإيران دون اأن تخفي كل �سعرها من اأحد امل�س�ؤولني 
لتنتبه لحقا لغلطها وتريثت دون  ومدت يدها تلقائيا مل�سافحته، 

اأن تعرف كيف يجب اأن تت�سرف.

 ال���ق���د����س ل��ك��ل االدي�������ان يف
بيت�س ل����وجن  م��ك��ت��ب��ة  ن�����دوة 

غربة ني�ز - احمد مراد
م�ؤمتر  ن�ر  نعيمة  الت�ن�سية  الجتماعية  النا�سطة  نظمت 
ح�س�ر  يف  الديان  لكل  �سالم  ر�سالة  القد�س  بعن�ان  جماهريا 
اليه�دية  الثالثة  ال�سماوية  الديانات  اتباع  من  كبري  عدد 

وامل�سيحية وال�سالم .
مت خالل الندوة والتي اقيما يف مكتبة الل�جن بيت�س ا�ستعر�س 
�سه�د  بع�س  وحتدث  القد�س  ملدينة  واحل�ساري  الثقايف  الثر 

العيان عن م�ساهدتهم يف املدينة واحالمهم لها بحل�ل ال�سالم 
وحتدثت مي�س�ن من�س�ر عن الثار الثقافية العمرانية ملدينة 
بال�س�ر  القد�س  تاريه  من  م�ساهد  با�ستعرا�س  وقمت  القد�س 
حت�ي علي الط�ابع العربية القدمية واهم الزياء والأطعمة 
واملفاتيح  القدمية  العمالت  من  عدد  با�ستعرا�س  قامت  كما   .

ملدينة القد�س .
الرائعة  ال�س�ر  مع  الطفال  تفاعل  احلفل  يف  ما  اجمل  وكان 

ملدينة القد�س

اي�����������ن ت�������ذه�������ب ه�����������ذا االأ��������س�������ب�������وع
 Keith Ellison   لقاء مع ع�س�ر الك�جنر�س امل�سلم

 ي�م الحد 12-10 يف الثانية ع�سر ظهرا
Restaurant on 148 E46 St. NYC 

تنظم �سرطة ني�ي�رك ي�م ك�ملب�س داي 16-10 يف التا�سعة �سباحا بط�لة الكريديكيت والتي �سيتناف�س فيها فرق من 
ايرلندا كندا وامريكا



امل�الية  احلك�مة  قرار  بعد   : �سنعاء  
املركزي  البنك  نقل  ال�سع�دي  للتحالف 
عدد  ا�ستجاب  عدن،  اإىل  �سنعاء  من 
كبري من اليمنيني يف �سنعاء وحمافظات 
اأخرى لدع�ة زعيم حركة »اأن�سار اهلل« 
لال�ستمرار  املركزي  للبنك  بالتربع 

بن�ساطه
من  وعدد  �سنعاء  العا�سمة  ت�سهد  و 
تربعات  حملة  اليمنية  املحافظات 
اليمني،  املركزي  البنك  لدعم  �سعبية 
اهلل«،  »اأن�سار  حركة  زعيم  دع�ة  بعد 
طالب  الذي  احل�ثي،  امللك  عبد  ال�سيد 
املركزي  البنك  مع  بالت�سامن  اليمنيني 
التحالف  اأهداف  »اإف�سال  بهدف 
ال�سع�دي واحلك�مة امل�الية له بتفكيك 

م�ؤ�س�سات الدولة«.
البنك  اأزمة  حل  اإىل  احلملة  وترمي 
بعد  امل�سريف،  القطاع  ودعم  املركزي 
قرار الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�س�ر 
عدن،  مدينة  اإىل  »املركزي«  نقل  هادي 
ما اأنذر بتعزيز احل�سار القت�سادي على 
وبكارثة  و�سكانها،  ال�سمالية  املحافظات 

اقت�سادية ومالية.
بقطع  هادي  حك�مة  تهديدات  ودفعت 
مرتبات امل�اطنني امل�الني لـ»اأن�سار اهلل« 
اأو املناه�سني لـ»التحالف« عم�مًا، عددًا 
حتت  التربع  اإىل  امل�اطنني  من  كبريًا 
املركزي  البنك  �سم�د  »دعم  عن�ان 
هادي،  حك�مة  بن�ساطه«.  لال�ستمرار 
ع�سكرية  مربرات  اىل  ا�ستندت  التي 
بالأ�سا�س، ولي�ست اقت�سادية، يف انقالبها 
على اتفاق »الهدنة القت�سادية« امل�قع 
بني البنك املركزي يف �سنعاء واحلك�مة 
برعاية  بحاح(،  )خالد  ال�سابقة 

العا�سمة  يف  الدويل  النقد  �سندوق 
اعرتفت   ،2015 اآب  يف  عمان  الأردنية 
عبيد  اأحمد  رئي�سها  ل�سان  على  اأخريًا 
تنفيذ قرار  بعدم قدرتها على  بن دغر 
نقل البنك من دون تعاون »اأن�سار اهلل«، 
اليمنية  احلركة  دغر  بن  نا�سد  اإذ 
القرار،  تنفيذ  يف  حك�مته  مع  التعاون 
حتى  غا�سبة  فعل  بردود  ق�بل  ما  وه� 
الذين  لـ»التحالف«  امل�الني  اأو�ساط  يف 
قرار  باتخاذ  دغر  وبن  هادي  اتهم�ا 
مع  م�سبقة  ترتيبات  دون  من  م�سريي 
املجتمع الدويل و�سندوق النقد الدويل، 
والبنك الدويل الذي مل يبد اأي م�قف 

�سريح من القرار برغم حماولت هادي 
من  املاليني  حياة  وتعري�س  اإقناعه، 
اليمنيني للخطر من خالل وقف التعامل 
اتخاذ  وعدم  �سنعاء  يف  »املركزي«  مع 
مبهمات  للقيام  تنفيذية  اإجراءات  اأي 
بال�فاء  يتعلق  ما  يف  �سيما  ول  البنك، 

بالتزاماته جتاه م�ظفي الدولة.
بيانات  قاعدة  هادي  حك�مة  متتلك  ل 

مالية مب�ظفي الدولة
مقرب  م�سدر  ك�سف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
هادي  اأن  الريا�س  يف  الرئا�سة  من 
اإن�سانية  تداعيات  من  حتذيرات  تلقى 
 18 الـ  لقرار نقل البنك من قبل الدول 

هادي  اأن  اإىل  م�سريًا  لل�سالم،  الراعية 
قرار  واأ�سدر  التحذيرات  تلك  جتاهل 
من  �سع�دي  اأخ�سر  ب�س�ء  البنك  نقل 
دعم  اأي  بتقدمي  اململكة  تلتزم  اأن  دون 
على  القرار  كارثية  من  للحد  عاجل 
�سرف  �سعر  وعلى  الإن�ساين  ال��سع 
عدم  ذلك،  اإىل  ي�ساف  اليمنية.  العملة 
بيانات  قاعدة  هادي  حك�مة  امتالك 
مالية مب�ظفي الدولة الذين يتقا�س�ن 
اأو  املتعاقدين  اأو  الأ�سا�سية  مرتباتهم 
اآخر  وفق  املعتمدة  الت�سغيلية  النفقات 
اليمني  الن�اب  جمل�س  اأقرها  م�ازنة 

عام 2014.

هادي  حك�مة  وعجز  التداعيات  تلك 
للدولة  العامة  الإيرادات  حت�سني  عن 
واإقناع املجتمع الدويل مب�ساعدة البنك 
على  احل�سار  ت�سديد  على  واإ�سرارها 
البنك  وا�ستخدام  ال�سمالية  املحافظات 
احلرب،  يف  اقت�سادية  ك�رقة  املركزي 
املحافظات  يف  مب�اطنني  دفع  هذا  كل 
كخيار  للبنك  التربع  اىل  ال�سمالية 
البنك  نقل  حماولت  مل�اجهة  وحيد 

وتاأمني مرتبات م�ظفي الدولة.
من  املا�سية  ال�سبعة  الأيام  مدى  وعلى 
الدعم  اآليات  وتنظيم  احلملة  اإطالق 
ال�سعبي للبنك، اأعلن عدد من القطاعات 
ي�م  بق�سط  التربع  اإمكانية  احلك�مية 
ط�عي،  ب�سكل  ال�سهري  الراتب  من 
وا�ستقبلت مكاتب الهيئة العامة للربيد 
اأيام احلملة يف �سنعاء وعدد من  خالل 
من  امل�اطنني  من  الآلف  املحافظات 
لدعم  قدم�ا  الذين  الأعمار  خمتلف 

البنك باملال.
يف  الدولة  م�ظفي  احتجاجات  وكانت 
�سنعاء قد ت�ساعدت يف الأيام الأخرية 
عدن  اإىل  البنك  نقل  هادي  قرار  �سد 
م�ؤقتة«  »عا�سمة  اأعلنها  قد  كان  التي 
يف  ال�زارت  من  عدد  رف�س  كما  للبالد، 
وحّملت  بالقرار،  العرتاف  العا�سمة 
الأمم املتحدة واملجتمع الدويل حك�مة 
اأي تداعيات  امل�س�ؤولية عن  هادي كامل 
اأن  �سيما  ول  الإجراء،  لهذا  اإن�سانية 
برف�س  بداأ  الدولية  البن�ك  من  عددًا 
وه�  �سنعاء  من  مالية  حت�يالت  اأي 
اإىل  ال�سادرات  بت�قف  يت�سبب  قد  ما 

امل�انئ اليمنية.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

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

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

عدن اإىل  نقله  من  غربّية  وحتذيرات  امل��رك��زي...  للبنك  يترّبعون  مينّيون 
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قد تك�ن احلاجة لتط�ير التحالف بني النظام ال�سع�دي 
واإ�سرائيل، اأكرث احلاحًا من اأي مرحلة م�ست. لكن الطرف 
يف  التدرج  �سيا�سة  باعتماد  ملزمًا  نف�سه  يجد  ال�سع�دي 
فاإن  ذلك،  مع  وتط�يرها.  اأبيب  تل  مع  العالقات  تظهري 
م�سار التط�رات القليمية وف�سل الرهانات املت�الية قد 
اإىل »قفزة ن�عية« يف تظهري  يدفعان الريا�س للمبادرة 

وتعزيز العالقات مع تل اأبيب

علي حيدر
اإ�سرائيل  بها  مرت  التي  التحديات  اإىل  خاطفة  بنظرة 
وتناغمت  ا�ستفادت  اإنها  الق�ل  ميكن  تاريخها،  ط�ال 
وتكاملت مع الدور ال�سع�دي القليمي يف اأغلب مراحلها 

ومبا يتنا�سب مع الظروف ال�سيا�سية لكل منها.
من  لكل  اللدود  العدو  زالت  وما  اإ�سرائيل  كانت  اأي�سًا، 
ومع  العربي.  العامل  يف  العداء  ال�سع�دي  النظام  نا�سبه 
ال�سيا�سية  والظروف  العام  العربي  الر�سمي  اخلطاب  اأن 
مراحل  يف  اأبيب  وتل  الريا�س  بني  تقارب  دون  حالت 
مت��سعهما  دون  يحل  مل  ذلك  لكن  �سابقة،  تاريخية 
وتقاطعت  بل  نف�سه،  والقليمي  الدويل  املع�سكر  يف 
هذا  ولتف�سري  تاريخية.  حمطة  من  اأكرث  يف  اأول�ياتهما 
الكيانني  كال  اأّن  حقيقة  اإىل  ال�ستناد  يكفي  التداخل، 
القليمي  احليز  يف  ُوجد  والإ�سرائيلي،  ال�سع�دي 
الدولة  يد  وعلى  نف�سها،  التاريخية  املرحلة  ويف  ذاته، 
باملظلة  حاليًا  ويتظلالن  بريطانيا،  ذاتها،  ال�ستعمارية 

الدولية نف�سها، ال�ليات املتحدة.
اخلطاب  والريا�س  اأبيب  تل  من  كل  تتبنى  الآن،  لكن 
اإىل  القليمية  اأول�ياتهما  وتتقاطع  نف�سه،  ال�سيا�سي 
حد التطابق، يف حتديد العداء وكيفية م�اجهتهم... 
بل يالحظ اأن مفردات اخلطاب الدعائي تكاد تك�ن هي 
الق�ى  وت�سنيف  املذهبية  املفردات  جلهة  �س�اء  نف�سها 
وامل�قف من حزب اهلل  بالنظرة  يتعلق  ما  القليمية يف 
اإيران.  يف  ال�سالمية  واجلمه�رية  ال�س�ري  والنظام 
وخطاب  م�اقف  من  ن�سهده  ما  الت�جه،  هذا  غ�س�ن  يف 
باجتاه  �سع�دي  وتقارب  ر�سمي،  وغري  ر�سمي  اإ�سرائيلي 
اإ�سرائيلي ظهر منه حتى الآن، عدد من اللقاءات العلنية، 
لي�س  اإ�سرائيل،  اإىل  ال�سع�دي  ال�فد  زيارة  اإىل  و�س�ًل 
املرحلة  يف  ن�سهده  اأن  يت�قع  ملا  ومقدمة  اأدنى  حد  �س�ى 

املقبلة.
الذي  التط�ر  تاأ�سيل  يف  مدخل  من  اأكرث  اعتماد  ميكن 
وتف�سريه  الإ�سرائيلية،  ال�سع�دية  العالقات  ت�سهده 
حم�رها  القليمي  ال�سياق  يبقى  لكن  خمتلفة.  بطرق 
املتبادلة  والعامل البرز يف تف�سري الندفاعة  الأ�سا�سي 
بني تل اأبيب والريا�س، و�س�ًل اإىل التدرج يف تظهريها، 
يدور  ما  حقيقة  عن  كثريًا  متاأخرًا  يك�ن  قد  الذي 
بعيدًا عن ال�س�اء... وه� اأمر له �س�ابقه يف العالقات 

الإ�سرائيلية العربية.
الرتقاء  نح�  ال�سع�دية  اندفاع  يف  ال�سا�سي  العامل 
بالعالقات مع تل اأبيب، يع�د بالدرجة الأوىل اإىل ف�سل 
رهاناتها املت�الية يف م�اجهة اأطراف حم�ر املقاومة. بداأ 
هذا امل�سار من الدعم الالحمدود الذي قدمته ال�سع�دية 
يف حينه لنظام �سدام ح�سني يف حربه �سد اإيران، خالل 
الثمانينيات... تاله يف مرحلة لحقة، وبفعل تط�رات 
انتاج  يف  الت�س�ية  عملية  على  الرهان  واقليمية،  دولية 
على  الطريق  ويقطع  املقاومة  يجه�س  اقليمي  نظام 
مع  ال�سراع  حركة  يف  بديل  ا�سرتاتيجي  كخيار  تبل�رها 
اإ�سرائيل. لكن هذا امل�سار مل تكتمل حلقاته يف ظل �سم�د 
انفجار  ثم  لبنان،  يف  املقاومة  وانت�سار  حينه،  يف  �س�ريا 

انتفا�سة الأق�سى عام 2000.
الأمريكي  الحتالل  على  لحقًا  ال�سع�دية  راهنت  اأي�سًا 
دور  ي�ؤدي  عراقي  �سيا�سي  نظام  انتاج  جلهة  للعراق، 
و�س�ريا  اإيران  لحت�اء  املنطقة  يف  المريكي  ال�سرطي 

وال�سغط عليهما بل وا�سقاطهما لحقًا، مدع�مًا ب�ج�د 
ع�سرات الآلف من اجلن�د الأمريكيني. ومع التاأكيد على 
اأن املعركة مل حت�سم حتى الآن على ال�ساحة العراقية، 
تلك  يف  يتحقق  مل  ال�سع�دية  اإليه  تطمح  كانت  ما  لكن 

ال�ساحة... وبات اأبعد ما يك�ن من اأي وقت م�سى.
يف  والمريكية  ال�سع�دية  امل�ساعي  ف�سلت  ذلك،  اإىل 
وتاله  عنه  نتج  وما   ،1559 القرار  م�سار  على  الرهان 
اإىل  رمت  التي   ،2006 عام  بحرب  ت�جت  تط�رات  من 
اأو  ال�س�ري  النظام  واخ�ساع  لبنان  يف  املقاومة  ا�سقاط 
ا�سقاطه. وف�سلت اأي�سًا حماولة احت�اء النظام ال�س�ري، 
بعدما اأظهر �سم�دًا ا�ستثنائيَاً يف اأعقاب احتالل العراق 
من خالل مت�سكه بخيار دعم املقاومة يف لبنان وفل�سطني، 
لالنتقال  وا�ستدراجه  اغرائه  حماولت  تنجح  ومل 
الق�سية  ح�ساب  على  املنطقة  يف  المريكي  املع�سكر  اىل 
واأي�سًا  لبنان.  يف  املقاومة  ا�سقاط  وبهدف  الفل�سطينية 
هذا  اىل  ينتمي  من  كل  ومعه  ال�سع�دي،  الرهان  ف�سل 
نظامها  وا�ستبدال  �س�ريا  ا�سقاط  يف  الآن  حتى  املع�سكر، 
اخليار  يتبنى  وخيارها،  للمقاومة  معاٍد  باآخر  ورئي�سها 

ال�سع�دي القليمي من تل اأبيب اإىل طهران.
كذلك، مّثل التفاق الن�وي بني الدول العظمى واإيران، 
اإىل  ي�ستند  كان  الذي  ال�سع�دي  الرهان  لف�سل  تت�يجًا 
خطاب اأمريكي ـ اإ�سرائيلي ي�حي باأن م�ستقبل هذا امل�سار 
يتجه اما نح� مزيد من العق�بات التي ت�سّل اإيران وتهدد 
اأو  و/  اإ�سرائيلية  ع�سكرية  �سربة  نح�  اأو  نظامها... 
اإعادة  اإىل  منهما  اأي  �سي�ؤدي  كان  الذي  المر  اأمريكية. 
وي�سعف  ايران،  م  ُيحجِّ جديد،  اقليمي  نظام  ت�سكيل 

املقاومة وحم�رها، على اأقل تقدير.
من  وحتررها  اإيران،  مهاجمة  على  الرهانات  تراجع 
بع�س  مع  بعالقاتها  يتعلق  ما  يف  القل  على   - العق�بات 
العراق،  على  ال�سيطرة  احكام  وف�سل   - العظمى  الدول 
يف  املقاومة  وجناح  ال�سد...  الرئي�س  ا�سقاط  وف�سل 
لبنان يف فر�س معادلت عززت قدراتها، ومنحتها هام�سًا 
اأو�سع. كل ذلك، �ساهم يف تعزيز حاجة النظام ال�سع�دي 
اىل حليف اقليمي بديل يثق بقدراته ويتطابق معه يف 
»التخندق«  خالل  من  ويراهن  والول�يات،  الت�جهات 
املتتالية،  القليمية  اخل�سارات  عن  التع�ي�س  على  معه 
من  حتد  التي  واملعادلت  الت�ازنات  من  قدر  انتاج  وعلى 
على  الرهانات  من  الفا�سل  امل�سار  هذا  ت�سل�سل  مفاعيل 
يف  ورطتها  تعمقت  التي  القليمية  ال�سع�دية  مكانة 

م�اجهة ال�سعب اليمني.
التي  املت�الية  الرهانات  من  نف�سه  امل�سار  هذا  اإن  اي�سًا، 
مل تنجح يف حتقيق ما كان تطمح اليه تل ابيب، انعك�س 
جتاهل  دون  من  الإ�سرائيلي.  الق�مي  الأمن  على  �سلبًا 
حقيقة ومفاعيل املخطط التخريبي الذي �سرب �س�ريا 

والعراق.
اأبيب  تل  بني  واملتبادلة  امللحة  احلاجة  باتت  وهكذا 
والريا�س، تدفع باجتاه �سرورة تط�ير م�ست�ى التن�سيق 
والرتقاء به اىل التحالف ال�سرتاتيجي املعلن، وخا�سة 
اأن م�ستقبل التط�رات قد تتطلب ادوارًا ومهمات ل ميكن 

ابقاوؤها �سمن اإطار ال�سرية.
اأنه  ترى  املعنية  الطراف  اأن  يبدو  م�از،  خط  على 
العام  الراأي  تدجني  من  بد  ل  القفزة  هذه  لتحقيق 
هذه  تظهري  يف  التدرج  يتطلب  الذي  الأمر  وتطبيعه، 

العالقات وتط�يرها. وه� ما يجري تطبيقه فعاًل.
بد  ل  �سروطًا  هناك  اأن  الطراف  هذه  تدرك  اأي�سًا، 
علنية  حادة  انعطافة  على  القدام  قبل  ت�افرها  من 
النظام  اأن  امل�ؤكد  من  التي  اإ�سرائيل،  مع  العالقات  يف 

ال�سع�دي �سيقدم عليها يف مرحلة لحقة.
م�جهة  العداء  ب��سلة  تبقى  ل  اأن  ال�سروط  هذه  اأول 
حتى  ال�سع�دية  ت�سر  ولذلك  ال�سرائيلي،  الكيان  نح� 
امل�سار  على  ما  ت�س�ية  لذلك  املدخل  يك�ن  اأن  على  الن 

الفل�سطيني.
بالعداء  لإ�سرائيل،  العداء  ا�ستبدال  يجري  اأن  وثانيًا 
هذه  ولتحقيق  باإيران.  املتمثل  امل�سرتك  العدو  �سد 
مدرو�س،  واعالمي  �سيا�سي  اأداء  من  بد  ل  كان  ال�سروط 

وينبغي العرتاف باأنه جتري تاأديته على اأكمل وجه.
ال�سالمي  ال�سارع  ا�ستنها�س  وبهدف  ذلك،  غ�س�ن  يف 
حتمل  معارك  من  بد  ل  اخليار،  هذا  مل�سلحة  »ال�سني« 
حقن  و�سيا�سة  مذهبيا  اعالميا  واداًء  مذهبية  عناوين 
اخلطاب  كل  اأن  �سدفة  لي�س  الطار  هذا  ويف  مذهبي. 
نتنياه�  ل�سان  على  وحتديدًا  الر�سمي،  ال�سرائيلي 
و�سائر امل�س�ؤولني ال�سرائيليني، ومعه اخلطاب العالمي 
ومقاربات اخلرباء ال�سيا�سيني، ومعاهد الدرا�سات تتبنى 
التعبئة  يف  الجتاه  هذا  تخدم  التي  نف�سها  امل�سطلحات 
املح�ر  ت�سمية  يتبن�ن  اإ�سرائيل  يف  فمثاًل  املذهبية. 
ال�سنة ل عالقة  وكاأن  املقاومة،  بدًل من حم�ر  ال�سيعي 
للمقاومة  املعادي  املح�ر  ت�سمية  وجتري  باملقاومة،  لهم 
باأن  لاليحاء  املعتدل،  ال�سني  باملح�ر  ا�سرائيل  وتدعمه 
حم�ر  م�اجهة  يف  املعتدلني  ال�سنة  جانب  اإىل  ا�سرائيل 

املقاومة.
اأنه  الإ�سرائيلي  ــ  ال�سع�دي  اخلطاب  هذا  وخ�س��سية 
ادراكهم  من  انطالقًا  ال�سني،  اجلمه�ر  مبا�سرة  يحاكي 
بتح�يل  بال�سرورة  مير  اأن  بد  ل  خمطط  اأي  جناح  اأن 
اإ�سرائيل اىل كيان طبيعي يف املنطقة، وه� ما ل ميكن اأن 
ال�سنية« باعتبارهم الكرثية  »الب�ابة  اإل عرب  يتحقق 

يف املحيط العربي لإ�سرائيل.
فل�سطيني  �ساب  ينفذها  عملية  كل  اخللفية،  هذه  على 
�سد اجلن�د وامل�ست�طنني يف داخل اإ�سرائيل، متّثل طعنة 
ي�ؤكد  املجال. لأنه  ال�سع�دي يف هذا  للمخطط  حقيقية 
ويكر�س ب��سلة العداء ل�سرائيل، وي�ساهم يف املحافظة 
لها  اأن  وعلى  الفل�سطينية  الق�سية  ووهج  ت�سدر  على 
الول�ية يف ال�سراع، واأن ال�سارع ال�سني لي�س ورقة بيد 
ال�سع�دية تزج به يف معارك وفق الول�يات المريكية 

يف املنطقة.
راأت  دويل  امريكي  واقع  تبل�ر  اأهمية،  تقل  ل  بدرجة 
ا�سايف  حليف  عن  للبحث  ا�سافيا  دافعا  ال�سع�دية  فيه 
املعادلت  من  ويعدل  ال�سرتاتيجية  مكانتها  من  يعزز 
يت�افر  ما  وه�  املقاومة،  حم�ر  م�اجهة  يف  القليمية 
انطباع  هناك  التف�سيل،  ويف  با�سرائيل.  بال�سرورة 
بالمكان  يعد  مل  باأنه  و�سع�دي،  اإ�سرائيلي  وتقدير 
املنطقة.  يف  الأمريكية  ال�سيا�سات  اإىل  التام  الرك�ن 
اخليارات  باأّن  مفاده  ت�س�ر  اإىل  ذلك،  يف  وي�ستندون 

العراق  احتالل  بعد  املتحدة،  لل�ليات  ال�سرتاتيجية 
اإىل  اإ�سافة  العاملية  القت�سادية  والزمة  واأفغان�ستان، 
تتالءم  تعد  مل  املنطقة،  يف  الق�ة  معادلت  يف  ما  تغيري 
اخليار  عليه  يك�ن  اأن  ينبغي  ملا  منهما  كل  تراه  ما  مع 
المريكي. واأكرث ما برز هذا املفه�م يف ردات فعلهما على 
املفاو�سات  خالل  اإيران  م�اجهة  يف  المريكي  النكفاء 
ال�سالمية،  للجمه�رية  خ�س�عا  عّداه  ما  وه�  الن�وية، 

ويف م�اجهة النظام ال�س�ري.
هذا ال�اقع، دفع رئي�س جمل�س المن الق�مي الإ�سرائيلي 
الأ�سبق، الل�اء يعق�ب عميدرور اىل الق�ل ان ال�سع�دية 
القائم  ال��سع  على  »حتافظ  التقليدية  الدول  و�سائر 
التغري، وتبحث عن  وم�ج�دة يف منطقة ل تت�قف عن 
هذه  هي  وا�سرائيل  ال�ستقرار،  حتقيق  اأجل  من  مر�ساة 
الطرفني  طم�ح  يج�سد  ما  اىل  القفز  وبهدف  املر�ساة«. 
ال�سع�دي وال�سرائيلي، دعا عميدرور اإىل »بناء منظ�مة 
به  تق�م  حترك  اأجل  من  م�سرتكة  مظلة  متّثل  عالقات 
الدول ال�سنية وا�سرائيل ومن ثم ميكن �سم الفل�سطينيني 
فاإن  للما�سي،  البدء باملفاو�سات«. وخالفًا  اأجل  اليه من 
الدول  نظر  يف  يقل  ل  ال�قت  هذا  يف  العالقات  حت�سني 
العقبة  لكن  لإ�سرائيل،  بالن�سبة  عنه  اأهمية  العربية 
اإذا  ما  وا�سحًا  ولي�س  ذلك،  عن  تعيقهم  الفل�سطينية 
العقبة  هذه  على  التغلب  على  قادرة  الدول  هذه  كانت 
على  عميدرور  و�سدد  ذلك.  يف  م�سلحتها  من  الرغم  على 
�سرورة »اأن تفكر اإ�سرائيل يف كيفية تقدمي امل�ساعدة من 

اأجل حتقيق ذلك، لأن ما يجري ه� فر�سة تاريخية«.
ا�ستنادًا اإىل هذا ال�اقع الذي اآلت اليه التط�رات، وبفعل 
الرتاجع ال�سع�دي يف كل �ساحات امل�اجهة، وعلى قاعدة 
اأن  من  وانطالقًا  امل�سرتكني،  والعداء  امل�سرتكة  امل�سالح 
اإىل  تقدميها،  جرى  التي  الروؤية  وفق  لت،  حت�َّ اإ�سرائيل 
معها قد  التحالف  لك�ن  لل�سع�دية  ا�سرتاتيجية  �سمانة 
حم�ر  م�اجهة  يف  القليمي  الت�ازن  تعديل  يف  ي�ساهم 
اأنف�سنا منذ الآن على حقيقة  ن  اأن ن�طِّ املقاومة، ينبغي 
�سع�دية  ن�عية  قفزة  لحقة  مرحلة  يف  �سن�سهد  اأننا 

باجتاه تظهري وتط�ير التحالف مع اإ�سرائيل.

معلن ا�سراتيجي  حتالف  نحو  ال�سعودية:   �� اإ�سرائيل 
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�سهيب عنجريني
هل انزلقت رو�سيا اإىل حرب ط�يلة الأمد يف �س�ريا؟ 
املقبلة؟  املرحلة  يف  اأمامها  املُتاحة  اخليارات  هي  وما 
وهل الرتاجُع وارد؟ يبدو طرح هذه الت�ساوؤلت بديهّيًا 
الرو�سي  الع�سكري  للتّدخل  الــثــاين  الــعــام  مطلع  يف 
املبا�سر، من دون املراهنة على حت�سيل اإجابات �سريعة 

وحا�سمة.
وُينذر امل�سهد الدويل بت�سعيد كبري ل ي�ستهدف هذه 
املّرة دم�سق فح�سب، بل يبدو م�ّجهًا يف الدرجة الأوىل 
اأن تت�اىل  �سّد م��سك�. ولي�س من امل�سادفات يف �سيء 
وتتزامن  مل��سك�،  املت�ّعدة  الأمريكّية  الت�سريحات 
امل�سّلحة  املجم�عات  ح�س�ل  عن  اأنــبــاء  ت�سريب  مع 
التل�يح  مع  الأوىل،  للمّرة  امل�سهد  تدخل  اأ�سلحة  على 
اخليارات  اأي�سًا.  طريان  مب�ساّدات  تزويدها  باإمكانّية 
الرو�سّية حم�س�مة مل�سلحة جمابهة الّت�سعيد بت�سعيد 
اأكرب يبدو خيارًا �سبه وحيد، يف ظل ا�ستحالة الع�دة 
اإىل ال�راء. وميكن احلديث بثقة عن تغيري يف اأول�يات 
املرحلة من وجهة نظر م��سك�، بعدما اأثبتت التطّ�رات 
قد  بالنار«  ال�سفقة  �سروط  »حت�سني  ــاولت  حم اأّن 
ك�الي�س  يف  املتداولة  الأحاديث  ذريعًا.  ف�ساًل  ف�سلت 
عمر  مــن  الأول  الن�سف  ــالل  خ دم�سق  يف  ال�سا�سة 
النظر  ب�جهة  باقتناٍع  ت�حي  كانت  الرو�سي  التدخل 
حتقيق  ح�ل  الفرتة  تلك  يف  متح�رت  التي  الرو�سّية 
على  مكتملة  غري  اأجــزاء  وترك  انت�سارات«  »اأن�ساف 
هذه  ت�سهد  الي�م،  للتفاو�س.  ميدانًا  ت�سلح  جبهة  كل 
الك�الي�س تبّدًل وا�سحًا يف فح�ى الكالم املتداول نح� 
كا�سحة  انت�سارات  حتقيق  ب�سرورة  م��سك�  »اقتناع 
ُتخرج بع�س اجلبهات من احل�سابات ب�سكل كلّي )على 
�سابقني  اتفاقني  لنهيار  كان  حلب(«.  جبهة  راأ�سها 
لـ»وقف الأعمال القتالّية« من دون اأن ُي�سهم اأيٌّ منهما 
هذا  يف  اأ�سا�سّي  دور  ال�سيا�سّية  احلل�ل  اأ�سهم  زيادة  يف 
ـ لفروف«  التحّ�ل. ول �سّيما مع تهاوي اتفاق »كريي 
م��سك�  فاجاأ  اأّنــه  يبدو  ب�سكل  منه  وا�سنطن  ل  وتن�سّ
اإىل درجة  ُيبنى عليه«،  راأت يف التفاق »اإجنازًا  التي 

�س�ريني  نظراء  ب�ّسروا  قد  كان�ا  رو�سًا  دبل�ما�سيني  اأّن 
كبريًا  �س�طًا  و�سيقطع  ال�سّكة،  على  ُو�سَع  »احلــّل  بــاأّن 
قبل مغادرة )الرئي�س الأمريكي باراك( اأوباما البيت 
لـ»الأخبار«.  �س�ري  م�س�ؤول  يق�له  ملا  وفقًا  الأبي�س« 
الأمريكية  الإدارة  اأّن  »اكت�سف�ا  الي�م؟  تغرّي  الذي  ما 
اأو هي على الأقل عاجزة  تراوغ كما كّنا نق�ل دائمًا، 
عن اّتخاذ خط�ات فعلّية يف هذا ال�قت«، يق�ل امل�سدر 
نف�سه وي�ستفي�ُس يف حديث عن ح�سابات النتخابات 

الأمريكية وتاأثري امللف ال�س�ري عليها.
الفعلّي  العن�ان  يبدو  بــالــنــار«؛  الــزمــن  »م�سابقة 
لل�سه�ر الثالثة املقبلة وفقًا للروؤية ال�س�رية الرو�سية 
وحماة،  حلب،  جبهات  احلال(.  بطبيعة  )والإيرانية 
ح�سابات  تت�سّدر  والقنيطرة  ودرعــــا،  والــغــ�طــة، 
جبهات  التهاب  احتمال  ا�ستبعاد  عــدم  مع  »املــحــ�ر«، 
اأخرى. »احل�سم يف حلب، واإعادة الأم�ر اإىل ن�سابها يف 
حماة، ومنع اأي اخرتاق يف اجلن�ب، اإ�سافة اإىل مزيد 
غرف  من  ُطلب  اأهـــداٌف  هي  الغ�طة«  يف  الت�ّغل  من 
العملّيات الع�سكرّية اأخريًا العمل على اإجنازها »�سمن 
اإطار زمنّي �سارم«. لكّن الأطر الزمنّية جرى ك�سرها يف 
كثري من مفا�سل احلرب، مبا يف ذلك التدخل الرو�سي 
الفرن�سّية تنقل  الأنباء  وكالة  كانت  نف�سه. قبل عام 
عملياتها  �ستكثف  »بالده  اإّن  ق�له  رو�سي  م�س�ؤول  عن 
اأ�سهر  واأربعة  ثالثة  بني  تراوح  فرتة  خالل  �س�ريا  يف 
من  بالـ»مقرب  ُو�سف  الــذي  امل�س�ؤول  يـــ�م(«.  )مئة 
الرئي�س فالدميري ب�تني« قال حينها اإّن الهدف من هذا 
الإطار الزمني ه� »عدم الغرق يف امل�ستنقع ال�س�ري«. 
لكّن املرحلة الأوىل من العملّيات ا�ستمّرت �سعف تلك 
املّدة، قبل اأن ُتعلن م��سك� »�سحب اجلزء الرئي�سي من 
مُيّهد  اأن  قبل  بالفعل،  القّ�ات  �سحب  جرى  ق�اتها«. 
ني�سان(  منت�سف  كلّيًا  )انهارت  �سباط«  »هدنة  انهيار 
القاذفات  دخلت  اآب  �سهر  بحل�ل  اأكرب.  بزخم  للع�دة 
حينها  بدا  اإجراء  يف   »22 »ت�ب�ليف  ال�سرتاتيجّية 
لكّنه كان عن�انًا ملرحلة  القّ�ة،  ا�ستعرا�س  اإىل  اأقرب 
انهيار  واإثــر  الي�م،  الع�سكري.  التدخل  من  جديدة 

لتفاق  ُمنتظر  نهائّي  نعٌي  ومعها  الكا�ستيّل�«  »هدنة 
»كريي ـ لفروف« ت�سرب ال�س�احل ال�س�رية م�عدًا مع 
ك�زنيت�س�ف«  »الأدمــريال  الرو�سية  الطائرات  حاملة 
الع�سكرية«.  والطائرات  الأ�سلحة  من  »املزيد  ناقلًة 
ب�سفن  م�سح�بًة  املت��سط  البحر  احلاملة  وتق�سد 
اإعالم  و�سائل  نقلته  ملا  ووفقًا  ن�وية.  وغ�ا�سة  خفر 
»الأدمــريال  حم�لة  فاإّن  ع�سكرّية  م�سادر  عن  رو�سّية 
ك�زنيت�س�ف« تت�سّمن عددًا من مقاتالت »�س� 33« و»�س� 
25« و»ميغ 29« وطائرات هليك�برت »كا 27« و»كا 52« 
31«. فيما و�سلت بالفعل جمم�عات جديدة من  و»كا 
من  عدد  على  النت�سار  وبا�سرت  ة«  اخلا�سّ »الــقــّ�ات 
وقت  وحّتى  اأعــدادهــا.  على  كامل  تكتم  مع  اجلبهات 
الإجمايل  العدد  اأّن  اإىل  ت�سري  املعطيات  كانت  قريب 
 4000 بــني  ـــراوح  ي �ــســ�ريــا  يف  ــرو�ــس  ال للع�سكريني 
بها  ُيحاط  التي  ال�سرّية  من  الرغم  وعلى  و5000. 
الرو�سّية  الربملانية  النتخابات  اأّن  غري  اجلانب،  هذا 
الت�س�يت  يف  رو�سيًا  م�اطنًا   4571« م�ساركة  �سهدت 
�سناديق  طــريــق  عــن   4378 بينهم  مــن  �ــســ�ريــا،  يف 
املركزية.  النتخابية  لّلجنة  وفقًا  متنقلة«  اقــرتاع 
ُي�سّكل  واجلــرنالت  واخلــرباء  الطيارين  على  وعالوة 
الربّية.  الرو�سّية  للقّ�ات  فقرّيًا  عم�دًا  »املتط�ع�ن« 
»فرقة  با�سم  ُتعرف  فرقة  اإىل  ه�ؤلء  معظم  وينتمي 
يف  ال�سابق  الك�ل�نيل  قائدها  لقب  اإىل  ن�سبة  فاغرن« 
وخالل   .)spetsnaz( ة«  اخلا�سّ الرو�سية  »القّ�ات 
يف  م�سب�ق  غري  رو�سي  ن�ساط  �ُسّجل  الأخــري  الأ�سب�ع 
القريبة  تلك  �سّيما  ول  ال�ساحلّية،  املناطق  بع�س 
يف  املعه�د  الن�ساط  على  عالوة  الرتكّية،  احلــدود  من 
ومطار  طرط��س،  يف  الرو�سّية  الع�سكرّية  القاعدة 
من  الأّول  العام  اأّن  معروفًا  وبات  الع�سكري.  حميميم 
القّ�ات  نقل  يف  اأفلح  قد  الرو�سي  الع�سكري  التدخل 
ال�س�رّية من م�قع الدفاع اإىل م�قع الهج�م على معظم 
اجلي�س  خا�سها  التي  العملّيات  وانق�سمت  اجلبهات. 
اأ�سا�سّيني:  �سّقني  اإىل  رو�ــســي  غطاء  حتــت  ال�س�ري 
»داعــ�ــس«،  تنظيم  �سيطرة  مناطق  الأّول  ا�ستهدف 

)ريف  التاريخّية  تدمر  مدينة  ا�ستعادة  عن  واأ�سفر 
حلب  ريــف  من  وا�سعة  وم�ساحات  ال�سرقي(  حم�س 
الع�سكري.  ك�ير�س  مطار  عن  احل�سار  وفك  ال�سرقي 
اجلماعات  معظم  مناطق  الثاين  ال�سق  ا�ستهدف  فيما 
اأجزاء وا�سعة من ريفي  امل�سّلحة، واأ�سفر عن ا�ستعادة 
حلب اجلن�بي وال�سمايل، وفك ح�سار نّبل والزهراء، 
الالذقية  ريــف  مناطق  معظم  ا�ستعادة  اإىل  اإ�سافة 

ال�سمايل، وتقّدم كبري يف غ�طة دم�سق.
ان�سرم  الرو�سي  الع�سكري  للتدّخل  الأّول  العام 
اأجنبّية  قــّ�ات  مع  مبا�سر  �سدام  يف  الدخ�ل  دون  من 
ر�سمّية، كما مل ُي�سفر عن »ح�ادث« با�ستثناء حادثة 
 »24 »�س�  الرو�سّية  للطائرة  الرتكي  الطريان  اإ�سقاط 
الرو�سّية  الــقــّ�ات  ت�ستخدم  ومل  الــثــاين(.  )ت�سرين 
�سّيما  ول  �س�ريا،  اإىل  اأ�سلحة  من  ا�ستقدمته  ما  كــّل 
ن�سرها  عن  اأعلن  التي   »400 »اإ�ــس  �س�اريخ  منظ�مة 
عقب اإ�سقاط تركّيا الطائرة الرو�سّية. ويبدو وا�سحًا 
اأّن هذه املنظ�مة قد ُن�سرت حلماية القّ�ات الرو�سّية 
عدم  مفاجئًا  يكن  ومل  الآن(،  )حــتــى  �س�اها  دون 
الدويل«  »التحالف  طائرات  �سّد  املنظ�مة  ا�ستخدام 
وبرغم  الـــزور.  ديــر  يف  �س�رية  ــّ�ات  ق هاجمت  التي 
الع�سكرية  )القّ�ات  الطرفني  من  اأي  اجنرار  ا�ستبعاد 
بني  م�اجهات  اإىل  »التحالف«(  ــّ�ات  ق اأو  الرو�سّية 
التي  املحتملة  املخاطر  من  عدد  يربز  بع�سا،  بع�سهما 
قد يفرزها احتدام الأزمات بني الطرفني وعلى راأ�سها 
انهيار عمليات تن�سيق حركة  وق�ع »ح�ادث« يف حال 

الطريان احلربي على نح� مفاجئ.

ب��ال��ن��ار ال����زم����ن  م�����س��اب��ق��ة  ����س���وري���ا:  رو����س���ي���ا يف  االبراج

ال�صباح  فرتة  خالل  بال�صرب  عليك 
تزال  ما  واالحداث  االمور  الن  فقط 
تعاك�صك وخا�صة اذا كنت من مواليد 
ان تقع يف  . فاحذر  ني�صان  12 اىل 19 
تبداأ  العمل،  جمال  يف  وخا�صة  اخلطاأ 
االمور بالتح�صن تدريجيا خالل اليوم 
مع بقاء �صغط العمل متواجدا، ت�صع 
نف�صك  عن  ترفه  لكي  للم�صاء  برامج 
ت�صتطيع  ال  قد  النك  تف�صل  قد  لكنها 

تلبيتها.

ال�صباح  يف  قوية  بعزمية  تبدا 
النهاء جميع اعمالك و امل�صي قدما يف 
حاول  الظهرية  عند  لكن   . مبادراتك 
ان تركز على عملك و ال تفكر مب�صاكلك 
تلقى  ال  كي  العاطفية  و  العائلية 
ان  او  بالعمل  رئي�صك  من  االنتقادات 
امل�صاء  يف   . عليها  تندم  باخطاء  تقع 
ا�صتغل قربك من احلبيب النك عاطفي 
باالخ�ص  و  درجة  الق�صى  و  جدا 

مواليد �صهر اأيلول

�صديقي  يا  تريد  ما  بتنفيذ  اأ�صرع 
يف  با�صر  بل  االيدي  مكتوف  جتل�ص  وال 
ت�صيري امورك التي �صوف تالقي جناحاً 
يف فرتة ال�صباح. النه يف فرتة الظهرية 
جدا  كبري  ب�صكل  االو�صاع  تتبدل 
اليك  توجه  كلمة  الي  ح�صا�صاً  وت�صبح 
التعب يف انحاء ج�صمك  كما قد ي�صيبك 
و امل�صاكل تكرث من حولك و بدون �صبب 
. اما يف امل�صاء فانك ترف�ص اخلروج من 

البيت النك ل�صت مبزاج ي�صمح بذلك

اىل  املوجود  احلظ  من  تقدر  ما  ا�صتنفذ 
ال�صباح  �صاعات  يف  �صريافقك  والذي  جانبك 
االوىل فقط النه بعد ذلك �صوف تتغري االمور 
ما  حد  اىل  جيدة  بل  �صيئة  تكون  لن  لكنها 
�صيبقى  الذي  العمل  نطاق  على  خا�صة  و 
امل�صاء  هذا  تزداد  �صوف  جاذبيتك  ناجحا. 
للجن�ص االخر وتبدو يف احلى طلة لديك لكن 
عليك عدم افتعال امل�صاكل مع من حتب فانت 

ت�صتفزه بحركاتك و مراوغتك.

هبت  ان  بعد  باال�صتقرار  االمور  تبداأ 
ال  لذلك  املا�صيني  اليومني  يف  العا�صفة 
�صيء  كل  واترك  االمور  حل  ت�صتعجل 
ي�صري على �صجيته يف ال�صباح و الظهرية 
النها اخر فرتات امل�صاكل. يف امل�صاء تبداأ 
وابت�صامتك  امللحوظ  بالتح�صن  امورك 
مرتاح  النك  وجهك  على  تلوح  امل�صرقة 
و  اجليدة  االخبار  بع�ص  ت�صلك  قد  و 

باالخ�ص مواليد 23 اىل 29 حزيران.

فرتة  يف  جيدة  تبقى  االجواء 
الو�صع  فا�صتغل  الظهرية  و  ال�صباح 
او  العمل  يف  باالخ�ص  و  تريد  ما  لفعل 
ال�صفر ، لكن عند الظهرية �صوف تتغري 
كما  �صيء  اي  مي�صي  ولن  مواعيدك  به 
اعلى  اىل  مزاجيتك  ت�صل  و  له،  خططت 
متفهماً  يكون  لن  احلبيب  لها.  م�صتوى 
تراه  ال  ان  فحاول  امل�صاء  يف  لو�صعك 

فهذا اف�صل لكما االثنني.

و  ال�صباح  فرتة  با�صتغالل  عليك 
حتى الظهر ملا تعطيك من دعم و خا�صة 
فاحلظ  العائلة  و  العمل  جمال  على 
معك و �صوف يجعلك تك�صب العديد من 
النقاط و خا�صة اذا كنت من مواليد 12 
. اما ابتداءا من فرتة ما  اىل 19 �صباط 
بعد الظهر يبداأ مزاجك بالتغري و تزداد 
البيت  امل�صاكل من حولك و قد تبقى يف 

الن مواعيدك �صوف تتغري

االعمال ت�صغط عليك منذ ال�صباح 
قوي  و�صع  يف  تكون  لكنك  الباكر 
من  انتبه  ب�صرعة،  تنفذ  وكلمتك  جدًا 
�صراحتك املبالغ بها يف فرتة الظهرية 
اما يف فرتة ما بعد الظهر وخا�صة بعد 
ال�صاعة الرابعة والن�صف يبداأ الهدوء 
بال�صيطرة على من حولك مما ي�صعرك 

ببع�ص امللل يف فرتة امل�صاء.

قد  و  جدا  هادئة  بداية  يومك  يبدا 
. لكن ال تتعجل  تفرح ل�صري االمور هكذا 
يبداأ  �صوف  الظهرية  عند  الن  �صديقي  يا 
امل�صل�صل الدرامي ، فحاول ان تكون هادئاً 
وال جتعل الع�صبية واملزاجية تتحكم بك 
، قد ت�صهد مناو�صات وتواجه العديد من 
امل�صاكل يف العمل يف فرتة ما بعد الظهر. 
يف امل�صاء تبداأ مزاجيتك بالتاأثري على من 
اي  من  فاحذر  حتب  من  وخا�صة  حولك 

قرار قد تاأخذه بهذا ال�صاأن.

العقرب  مولود  يا  لك  جديد  يوم 
من  به  ما  و  ال�صباح  مير  ان  بعد  لكن 
فعند   ، تعجبك  لن  احداث  و  تعطيالت 
الظهرية ت�صعر بالن�صاط والقوة وحتكم 
قب�صتك على كل االمور حولك وخا�صة 
وعماًل  �صغطاً  به  تواجه  الذي  بالعمل 
مرتاكماً من االيام املا�صية، يف امل�صاء قد 
و  حتب  من  وبني  بينك  اخلالف  ت�صوي 

يتح�صن مزاجك ب�صكل كبري

االعمال �صوف تكون مركز اهتمامك 
من  العديد  عاتقك  على  تلقى  ف�صوف 
ق�صري،  بوقت  لتنجزها  امل�صوؤوليات 
تفعل وخا�صة  ما  كل  تنجح يف  �صوف 
�صوف  جدًا،  قوية  عزمية  لديك  ان 
امل�صاء من  لن يعجبك يف  ت�صمع كالماً 
تعطيهم  لن  لكن  منك  املقربني  بع�ص 
تريد  ال  و  مرح  مبزاج  النك  االهتمام 

تغريه .

 ، موعدها  اأتى  احل�صابات  اعادة 
التي  وقراراتك  افكارك  تتغري  ف�صوف 
وتبداأ  جدًا  قريب  وقت  من  اتخذتها 
فاجاأك  حدث  اثر  مبنطقية  التفكري 
كثريًا واظهر لك ان ما فعلته كله خطاأ 
بنف�صك  ثقة  اكرث  تبدو  امل�صاء  يف   .
�صيء  حتب  من  وم�صاحلة  وافعالك 
عادي فال تتكرب عليه وكن اكرث �صهولة 

معه لتتمتع معه بهذه الليلة.



غربة ني�ز - احمد مراد
كان  الذي  القا�سر  اعتقال  مت  كامريا  ب�سبب 
مرات  ثالث  عاما  ع�سر  �ستة  العمر  من  يبلغ 
التعذيب  حالت  لق�سي  خاللها  تعر�س 
العرب  برج  �سجن  يف  والنف�سي  اجل�سدي 

�سديد احلرا�سة.
والكل  العالج  عنه  منع  كامريا  ب�سبب 

وال�سرب وروؤية ا�سدقائه واهله !!!
 . احلياة  يف  احلق  عنه  حجب  كامريا  ب�سبب 
وغيب امل�ت نحل الث�رة امل�سرية الذي حت�ل 

ليق�نة ولقب بخالد �سعيد املهجر
وني�ي�رك  م�سر  �س�ارع  �سجت  فقد 
امل�سري  ال�ساب  رحيل  بخرب  وني�جري�سي 
الع�سرين  عامه  اأكمل  والذي  اإيهاب  مهند 
قبل ثالث ايام من وفاته  حيث ت�يف الحد 
الثاين من اأكت�بر اجلاري يف اأحد م�ست�سفيات 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.
يناير   25 ث�رة  اأعقاب  بداأت يف  مهند  ق�سة 
مب�سر، عندما كان عمره 15 عاما، حني قرر 
يعي�س  التي  الإ�سكندرية  �س�ارع  اإىل  النزول 
اأده�ست  ث�رة  اأحداث  بكامريته  لي�ثق  بها 

العامل.
عقب  التظاهرات  يف  للم�ساركة  مهند  وعاد 
حممد  ال�سابق  امل�سري  بالرئي�س  الإطاحة 
مر�سي، ويف ي�م 27 دي�سمرب 2013 اعتقلته 
اإحدى  ي�س�ر  كان  حينما  امل�سرية  ال�سرطة 
اآنذاك  عمره  وكان  بكامريته،  املظاهرات 
ثم  الأحداث،  اإ�سالحية  فاأودع  عاما،   17
تخفيفها  مت  �سن�ات   5 ب�سجنه  احلكم  �سدر 
بعدها  خرج  اأ�سهر،   3 اإىل  ال�ستئناف  يف 

لي�ستكمل دوره يف ت�ثيق اأحداث املظاهرات. 
عاما  الع�سرين  يتجاوز  مل  الذي  مهند  وكان 
الع�سكري ثالث  قد اعتقل يف عهد النقالب 
ماي�/ ويف  مظاهرات.  ت�س�ير  بتهمة  مرات 
اأيار 2015 تده�رت �سحته داخل �سجن برج 
العرب يف الإ�سكندرية. وبعد معاناة وجتاهل 
من اإدارة ال�سجن، اكت�سفت اإ�سابته ب�سرطان 

الدم.
رحلة  »بالنحلة«-  -امللقب  مهند  وخا�س 
امل�ست�سفيات  من  عدد  يف  بداأت  ط�يلة  عالج 

امل�سرية التي نقل اإليها مكبال بقي�ده.
قررت  وال�سغ�ط،  ال�سكاوى  من  �سيل  وبعد 
الإفراج  املا�سي  ي�لي�/مت�ز  يف  املحكمة 
ال�ليات  اإىل  ونقل  الق�سية،  ذمة  على  عنه 
ال��سع  اأن  اإل  العالج،  ل�ستكمال  املتحدة 
املتقدم للمر�س مل ميهله ط�يال قبل اأن يلفظ 
اأنفا�سه الأخرية م�ساء الأحد بعد دخ�له يف 

غيب�بة.
ت�سامنا  املر�سية  رحلته  ط�ال  مهند  ولقي 
املعتقالت  داخل  رفاقه  قبل  من  وا�سعا 
وخارجها، وباتت حالته �ساهدا جديدا على 
�سج�ن  يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  اآلف  اأو�ساع 

النظام امل�سري.
متت �سالة اجلنازة عليه يف م�سجد م�سعب بن 
عمري بربوكلني حيث امتلي امل�سجد بط�ابقه 
جمعة  �سالة  يف  وكاننا  اأخرها  عن  الأربعة 
واجلدير بالذكر ان ح�س�ر اجلناز مل يقت�سر 
من  امل�سلمني  ح�سر  بل  امل�سريني  عن  فقد 

جميعا اجلن�سيات
امريكي من  املنت�سر وه�  ال�سيد يحيي  وذكر 

مع  ال�سالمي  العامل  تعاطف  ان  ميني  ا�سل 
�سد  ب�سجاعة  ل�ق�فه  راجع  مهند  ال�ساب 
التي و�سلت  الظلم وق�سة �سم�ده ومقاومته 

للعامل من اق�ساه ايل اق�ساه .
يف  املعروفني  الأئمة  جميع  اجلنازة  ح�سر 
ال�سيخ  منهم  نذكر  وني�جري�سي  ني�ي�رك 
املعروف  ال�سالمي  الداعية  البني  حممد 
م�سعب  م�سجد  امام  الرب  حممد  والدكت�ر 
ح�سن  وال�سيخ  القطناين  حممد  والدكت�ر 
عبداهلل  وال�سيخ  رابعة  م�سجد  امام  �سالح 
القادة  والعديد من  امام م�سجد دوواد  عالم 
املجتمع  يف  امل�ؤثرة  ال�سالمية  وال�سخ�سيات 

املدين المريكي .
ومت نقلها مبا�سرة علي العديد من الف�سائيات 

وم�سر  واحل�ار  وال�سرق  كاجلزيرة  العاملية 
مقالت  النا�س�ل  وكالة  افردت  كما  الن 
اجلميع.  احبه  الذي  ال�ساب  عن  تتحدث 
الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  حت�لت  بينما 
للتعزية  �سرداق  ايل  ب�ك  وفي�س  ت�تري 
ه�ستاج  ا�سبح  �ساعات  خالل  مهند  وفاة  يف 
م�ساركة  العلي  اله�ستاج  ه�  #مهند_مات 

علي م�اقع الت�ا�سل
حظي  التي  املهيبة  اجلنازة  ايل  وبال�سافة 
اجلنة  ايل  طريقه  يف  املحت�سب  ال�ساب  بها 
علي  الغائب  �سالة  اقيمت  فقد  اهلل  باذن 
امل�سرية  اجلمامعات  من  العديد  يف  روحه 
يف  متت  التي  احلا�سدة  ال�سالة  منها  نذكر 
البيع  ربح  عن�ان  حتت  ا�سكندرية  جامعة 

مهند .
ال�ساب  القها والد  التي  الكلمات  اثارت  بينما 
التنهدات  من  الكثري  اجلنازة  خالل  مهند 
قال  الذي  ال�الد  ثبات  من  الده�سة  احلارة 

انه ادخر ابنه هلل .
العرب  برج  �سجن  اإدارة  مهند  والد  واتهم 
بالتعنت يف عالجه، ما اأدى اإىل تده�ر حالته 
 ،2015 يف  عنه  الإفراج  قبل  كبري،  ب�سكل 
لي�سافر بعدها اإىل ني�ي�رك لتلقي الكيماوي، 
لكن الأطباء اأخربوه اأن احلالة متاأخرة، واأن 

جل�سات العالج لن جتدي.
اجلدير بالذكر ه� البن ال�حيد ل�الديه .

رحم ال�ساب مهند الذي اثر يف كل ما تعامل 
او  ني�ي�رك  يف  اطبائه   من  �س�اء  معه 

ا�سدقائه يف م�سر
جرائم  بيها  ف�سح  التي  روحه  علي  و�سالما 

الع�سكر حيا وميتا

علمت “راي الي�م” من م�سادر خليجية مطلعة 
م�ساء  �سي�ستقبل  �سعيد  بن  ال�سلطان قاب��س  ان 
الأحمد  �سباح  ال�سيخ  من  كل  الحد  الي�م 
را�سد  بن  حممد  وال�سيخ  الك�يت،  دولة  امري 
حممد  وال�سيخ  المارات،  وزراء  جمل�س  رئي�س 
احدهما  ووفدين  ظبي،  اأب�  عهد  ويل  زايد  بن 
حممد  الأمري  برئا�سة  يك�ن  رمبا  �سع�دي، 
ميني  واآخر  اململكة،  عهد  ويل  ويل  �سلمان  بن 
برئا�سة  ال�ساحلي”  “احل�ثي  التحالف  ميثل 
ال�سيا�سية  الهيئة  رئي�س  ال�سماد،  �سالح  ال�سيد 
العليا، او حممد عبد ال�سالم، ووفد ميني ميثل 
قد  هادي،  من�س�ر  ربه  عبد  الرئي�س  حك�مة 
رئي�س  نائب  املخاليف،  امللك  يك�ن برئا�سة عبد 

ال�زراء، رئي�س اخلارجية.
هادي  الرئي�س  يرتاأ�س  ان  امل�سادر  ت�ستبعد  ول 

وفد احلك�مة اليمنية.
هذه  من  الهدف  ان  اىل  امل�سادر  هذه  واأ�سارت 
القمة التي ي�ست�سيفها ال�سلطان قاب��س ت�قيع 

اتفاق ينهي احلرب اليمنية، على اأ�سا�س اتفاق 
اأدخلت  التي  التعديالت  بع�س  مع  الك�يت، 
قام  التي  املك�كية  الزيارات  خالل  من  عليه، 
بني  ال�سيخ  ولد  اإ�سماعيل  الممي  املبع�ث  بها 

الريا�س و�سنعاء وم�سقط يف الأيام الأخرية.
النار  اإطالق  وقف  على  التفاق  هذا  و�سين�س 
وكذلك  اليمنية،  اجلبهات  خمتلف  على  ف�را، 
وت�سكيل  اليمنية،  ال�سع�دية  احلدود  على 
ت�افقي،  برئي�س  وطنية،  وحدة  حك�مة 
اأربعني  غ�س�ن  يف  رئا�سية  انتخابات  واجراء 

ي�ما، مثلما ملحت امل�سادر نف�سها.
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وميتا وح��ي��ا  وخ��ارج��ي��ا  داخ��ل��ي��ا  ال�سي�سي  ف�سح  ال���ذي  ال�����س��اب   : اي��ه��اب  مهند 

ينهي ن��ه��ائ��ي  ات��ف��اق  لتوقيع  م�سقط  يف  ق��اب��و���س  ال�سلطان  ال��ي��ه��ا  دع���ا  ق��م��ة  ع��ن   ان��ب��اء 
واليمن واالم����ارات  والكويت  ال�سعودية  م��ن  كبار  م�سوؤولني  ح�سور  ويف  اليمنية  احل��رب 

االإي��ط��ال��ي��ة ���س��ق��ل��ي��ة  ����س���واح���ل ج���زي���رة  ق��ب��ال��ة  م���ن 500 الج����ئ  اأك�����ر  اإن����ق����اذ 

اأول دعوى اأمركية �سد الريا�س بعد اإقرار جا�ستا
اأمريكية  اأرملة  اأقامت 
 11 هجمات  �سحايا  لأحد 
�سبتمرب/اأيل�ل 2001، دع�ى 
العربية  اململكة  �سد  ق�سائية 
منذ  الأوىل  هي  ال�سع�دية، 
الأمريكي  الك�نغر�س  اإقرار 
ي�سمح  قان�نا  املا�سي  الأربعاء 

هجمات  دعمها  بزعم  اأجنبية،  دول  حك�مات  مبقا�ساة  مل�اطنيه 
اإرهابية على الأرا�سي الأمريكية.

دي  رو�س  »�ستيفاين  اأن  لالأنباء،  الأمريكية  »بل�مربج«  وكالة  وذكرت   
�سيم�ين« زعمت يف دع�اها، التي قدمتها اجلمعة اأمام اإحدى املحاكم 
يف العا�سمة وا�سنطن بعد ي�مني فقط من اإقرار القان�ن، اأن ال�سع�دية 
قدمت دعما ماديا لتنظيم »القاعدة« وزعيمه الراحل اأ�سامة بن لدن، 
كما جاءت دع�اها نيابة عن ابنتها التي كانت حامال بها حينما لقي 

زوجها ال�سابط البحري »باتريك دون« حتفه يف الهجمات.
 وتطالب »دي �سيم�ين« يف الدع�ى التي تتهم فيها ال�سع�دية بالقتل 
اخلطاأ لزوجها واإحلاق اأ�سرار نف�سية بها عمدا، باحل�س�ل على تع�ي�س 

مادي غري حمدد القيمة.
 ويف 11 �سبتمرب/ اأيل�ل 2001، نفذ 19 من عنا�سر تنظيم »القاعدة« 
داخل  حي�ية  اأهداف  �سد  هج�مًا  مدنية،  ركاب  طائرات  با�ستخدام 
ني�ي�رك؛  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  اأبرزها  املتحدة،  ال�ليات 
اآلف  ملقتل  اأدى  ما  )البنتاغ�ن(،  الأمريكية  الدفاع  وزارة  ومقر 

الأ�سخا�س، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات �سع�ديني.
الذي  »الفيت�«،  النق�س  حق  املا�سي،  الأربعاء  الك�نغر�س،  واأبطل   
لعائالت  ي�سمح  قان�ن  م�سروع  �سد  اأوباما،  باراك  الرئي�س  ا�ستخدمه 

�سحايا 11 �سبتمرب/ اأيل�ل مبقا�ساة دول ينتمي اإليها مهاجم�ن.
 ويعرف القان�ن با�سم »العدالة �سد رعاة الإرهاب«، اأو ما بات يعرف يف 
الأو�ساط الأمريكية بقان�ن »11 �سبتمرب«، اأو قان�ن »جا�ستا«، و�سبق 
اأن �سّ�ت جمل�س الن�اب ل�ساحلها يف 9 �سبتمرب/ اأيل�ل اجلاري، قبل اأن 

ي�ستخدم اأوباما »الفيت�« �سدها.
 ويف 11 �سبتمرب/ اأيل�ل 2001، نفذ 19 من عنا�سر تنظيم »القاعدة« 
داخل  حي�ية  اأهداف  �سد  هج�مًا  مدنية،  ركاب  طائرات  با�ستخدام 
ني�ي�رك؛  يف  العاملي  التجارة  مركز  برجي  اأبرزها  املتحدة،  ال�ليات 
الهجمات  هذه  منفذي  من   15 وكان  الأ�سخا�س،  اآلف  ملقتل  اأدى  ما 

�سع�دي�ن.
م�اطنيها  من  عدد  ا�سرتاك  م�س�ؤولية  حتميلها  ال�سع�دية  وترف�س   
مالية  احتياطات  ب�سحب  هددت  اأن  و�سبق  �سبتمرب،   11 هجمات  يف 
اإقرار  حال  يف  املتحدة  ال�ليات  من  الدولرات  مبليارات  وا�ستثمارات 

م�سروع القان�ن.
 وقال م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية ال�سع�دية ل�كالة الأنباء ال�سع�دية 
الك�نغر�س ت�سحيح اخلطاأ يف  اإنه على  املا�سي  الر�سمية ي�م اخلمي�س 

القان�ن لتفادي »تداعيات خطرية غري مرغ�بة«. النا�س�ل

اأن  اإيطالية  اإعالم  و�سائل  اأعلنت  اأ(:  ب  )د  روما- 
 534 الأحد  اأنقذت  اأخرى  و�سفنا  اإيطالية  �سفنا 
لجئا من الغرق يف املت��سط قبالة �س�احل جزيرة 

�سقلية الإيطالية.
ا�ستنادا  )اأن�سا(  الأنباء الإيطالية  واأو�سحت وكالة 
ن�سقت  التي  الإيطالية  ال�س�احل  خفر  ق�ات  اإىل 
على  كان�ا  الالجئني  ه�ؤلء  اأن  الإنقاذ،  عمليات 
اأخرى  ق�ارب  وخم�سة  مطاطية  ق�ارب  اأربعة  منت 

�سغرية.
)�س�فيا(  ملهمة  تابعة  �سفينة  الإنقاذ،  يف  و�سارك 
بالإ�سافة  املت��سط،  يف  الأوروبي  لالحتاد  التابعة 
ومركز  حدود  بال  اأطباء  ملنظمات  تابعة  �سفن  اإىل 
للمهاجرين / م�ا�س / ومنظمة  البحرية  امل�ساعدة 

)اأنقذوا الأطفال( بالإ�سافة اإىل �سفينة جتارية.
ووفقا لبيانات املنظمة الدولية للهجرة )اآي اأو اإم(، 
منت  على  اإيطاليا  اإىل  القادمني  الالجئني  عدد  فاإن 
ق�ارب عرب املت��سط، و�سل بحل�ل الثامن والع�سرين 
و44  األف   132 اإىل  املا�سي  �سبتمرب  ايل�ل/  من 
لجئا، وه� عدد مياثل تقريبا نف�س عدد الالجئني 
القادمني يف نف�س الفرتة من العام املا�سي )132 األف 

و71 لجئا(.

 درا�سة: نق�س فيتامني “د” خال احلمل
التعّلم يف  ب�سعوبات  املواليد  ي�سيب 

االأنا�صول    – غال�صكو 
بريطانية  درا�صة  ك�صفت   –
م�صتويات  نق�ص  اأن  حديثة، 
احلوامل،  لدى  )د(  فيتامني 
وخا�صة يف ال�صهور االأوىل من 
اإ�صابة  اإيل  يوؤدي  قد  احلمل، 
و�صعوبات  مب�صاكل  املواليد 
يوؤثر  الأنه  الحًقا،  التعلم  يف 

على منو الدماغ.
الدرا�صة اأجراها باحثون من جامعة جال�صكو، بالتعاون مع باحثني من 
جامعة كامربدج، وبتمويل من احلكومة اال�صكتلندية، ون�صروا نتائجها يف 

العدد االأخري من املجلة االأمريكية لعلم االأوبئة التي ت�صدر �صهرًيا.
وركزت الدرا�صة على جمع البيانات املتعلقة بال�صحة والتعلم، من جميع 
اأنحاء ا�صكتلندا، ور�صدت حاالت اأكرث من 800 األف طفل در�صوا يف املدار�ص 

اال�صكتلندية بني عامي 2006 و2011.
ووجد الباحثون، وفًقا ل�صجالت احلوامل، اأن االأطفال الذين ولدوا الأمها 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث  كانوا  )د(،  فيتامني  م�صتويات  يف  نق�ص  لديهن  كان 
التي  ال�صمعية والب�صرية واجل�صدية،  التعلم، ب�صبب امل�صاكل  ب�صعوبة يف 

توؤثر على ا�صتيعابهم لدرو�صهم.
احلد  على  االأطفال  اأمهات  ح�صول  عدم  ب�صبب  “كان  ذلك  اأن  واأ�صافوا 
االأدنى من الفيتامني عرب التعر�ص الأ�صعة ال�صم�ص، اأو عدم تناول االأطعمة 

التي حتتوى عليه اأو اأخذ املكمالت الغذائية له”.
وقال الباحثون اإن االأطفال الذين حتمل بهم اأمهاتهم يف ف�صل ال�صتاء، هم 
الأ�صعة  التعر�ص  عدم  الأن  التعليم،  يف  �صعوبات  من  للمعاناة  عر�صة  اأكرث 
ال�صم�ص يف مراحل مبكرة من احلمل، رمبا يوؤثر على النمو العقلي للجنني، 

ما قد يجعله عر�صة لالإ�صابة ب�صعوبات يف التعلم الحًقا.
اجل�صم  تعطي  فهي  )د(،  لفيتامني  واالآمن  االأول  امل�صدر  هي  وال�صم�ص 
وميكن  الفيتامني،  الإنتاج  الالزمة  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من  حاجته 
الدهنية  االأ�صماك  مثل  االأطعمة  بع�ص  بتناول  الفيتامني،  نق�ص  تعوي�ص 
كال�صاملون وال�صردين والتونة، وزيت ال�صمك وكبد البقر والبي�ص، اأو تناول 

مكمالت الفيتامني املتوافرة بال�صيدليات.
وامت�صا�ص  العظام  للحفاظ على �صحة  )د(  فيتامني  وي�صتخدم اجل�صم 
الكال�صيوم ب�صكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامني، قد يرفع خطر 
وااللتهابات،  وال�صرطان  العظام،  وت�صوهات  به�صا�صة  االأ�صخا�ص  اإ�صابة 

وتعطيل اجلهاز املناعي للج�صم.
وكانت درا�صات �صابقة ك�صفت اأن االأفراد الذين يعانون من نق�ص فيتامني 
)د( اأكرث عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ص الزهامير والتوحد وانف�صام ال�صخ�صية، 
القلب والكلى  واأمرا�ص  الدم  االأمعاء وارتفاع �صغط  التهاب  اإىل  باالإ�صافة 

والقولون الع�صبي.

ال�سعر وا���س��ت��ع��ادة  ال���راأ����س  “ثعلبة”  داء  ع���اج  يف  تنجح  “واعدة”  اأدوي�����ة 
كولومبيا – االأنا�صول – ك�صفت 
اأدوية  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�صة 
“واعدة”، ت�صتخدم  و�صفوها باأنها 
لكبح جمموعة من االإنزميات داخل 
عالج  يف  جنحت  ال�صعر،  ب�صيالت 
“داء  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ص 
املناعة  اأمرا�ص  اأحد  الثعلبة”، 
الذاتية التي ت�صبب ت�صاقط ال�صعر.

باملركز  الباحثون  واأو�صح 
كولومبيا  جامعة  يف  الطبي 
التي  العالجات  تلك  اأن  االأمريكية، 
يف  جنحت  بـ”الواعدة”،  و�صفوها 
 ،%95 بن�صبة  ال�صعر  منو  حتفيز 
اليوم  درا�صتهم،  نتائج  ون�صروا 
 Clinical( دورية  يف  االإثنني، 
.)Investigation/Insight
عالجات  االآن  حتى  يوجد  وال 
الراأ�ص  �صعر  ا�صتعادة  على  قادرة 
داء  ملر�صى  بالن�صبة  بالكامل 
املتاحة  االأدوية  لكن  الثعلبة، 
املناعي  الهجوم  ت�صتيت  على  تعمل 
بالن�صبة  ال�صعر،  ب�صيالت  وحتفيز 
لالأ�صخا�ص الذين يعانون من فقدان 
داء  ب�صبب  الراأ�ص  فروة  �صعر 
لي�صت  العالجات  وهذه  الثعلبة، 
بح�صب  للجميع،  بالن�صبة  ناجحة 

الدرا�صة.
الطبي جلامعة  لكن علماء املركز 
�صريرية  جتارب  اأجروا  كولومبيا، 
الثعلبة،  بداء  مري�صا   12 على 
من  جمموعة  تثبيط  اأدوية  الختبار 
ال�صعر  ب�صيالت  داخل  االإنزميات 
يطلق عليها ا�صم "يانو�ص كاناز" اأو 

.)JAK(
على  البحث  فريق  واخترب 
االأدوية  من  اثنني  املر�صى، 
 ،)JAK( الإنزميات  املثبطة 
والدواء  الغذاء  هيئة  عليها  وافقت 

 ،2014 يف   )FDA( االأمريكية 
“روك�صوليتينيب”  دواء  وهما 
الذي   ،)ruxolitinib(
النقي،  تليف  االأ�صا�ص  يف  يعالج 
نخاع  ي�صيب  نادر  مر�ص  وهو 
“توفا�صيتينيب”  وعقار  العظم، 
املعتمد   ،)Tofacitinib(
املفا�صل  التهاب  لعالج  ا�صتخدامه 

الروماتويدي.
من   %77 اأن  النتائج  واأظهرت 
للعالج،  ا�صتجابوا  امل�صاركني، 
الفم  طريق  عن  اأخذه  مت  الذي 
اأ�صهر،   6 اإيل   3 ملدة  يومًيا،  مرتني 
وا�صتعادوا 95% من ال�صعر املفقود.
وقال الباحثون اإن درا�صتهم رغم 
قلة عدد من اأجريت عليهم، قد ينتج 
لالأ�صخا�ص  فعال  عالج  اأول  عنها 
الذين يعانون من داء الثعلبة، الذي 
وت�صوهات  نف�صية  اآثار  عنه  ينتج 
من  كبرية  اأجزاء  لفقدان  نتيجة 

فروة الراأ�ص.

درا�صة  التجربة،  تلك  و�صبق 
على  البحث  فريق  اأجراها  اأخرى 
جنحا  الدوائني  اأن  اأثبتت  الفئران، 
من  التجارب  فئران  متكني  يف 
يف  املفقود  ال�صعر  كامل  ا�صتعادة 
على  وعالوة  اأ�صبوًعا،   12 غ�صون 
ذلك، ا�صتمر منو ال�صعر لديها لعدة 

اأ�صهر بعد توقف العالج.
اأجرى  �صنوات،   4 وقبل 
على  اأخرى  درا�صة  البحث  فريق 
يعانون  مري�ص  األف  من  اأكرث 
عقار  اإعطائهم  ومت  الثعلبة،  من 
وا�صتعادوا   ،)ruxolitinib(
اإىل   4 بالكامل يف غ�صون من  ال�صعر 
وا�صتمر  العالج،  بدء  من  اأ�صهر   5
التوقف  بعد  حتى  النمو  يف  ال�صعر 

عن ا�صتخدام العقار.
اأمرا�ص  اأحد  هو  الثعلبة،  وداء 
يف  يت�صبب  الذي  الذاتية  املناعة 
كل  اأو  بع�ص  من  ال�صعر  فقدان 
فروة  من  وعادة  اجل�صم،  مناطق 

على  تكون  من  وغالبا  الراأ�ص، 
الراأ�ص،  فروة  يف  �صلعاء  بقع  �صكل 
وميكن  االأوىل،  املراحل  يف  وخا�صة 
فروة  كامل  اإىل  احلالة  تنت�صر  اأن 

الراأ�ص اأو اإىل كامل جلد اجل�صم.
يف  ال�صبب  اأن  الباحثون،  ورجح 
وجود  اإىل  يرجع  بالثعلبة  االإ�صابة 
يوؤدى  ما  املناعة،  جهاز  يف  م�صكلة 
ال�صعر،  ب�صيالت  خاليا  تدمري  اإىل 
الن�صاء  من  كل  باملر�ص  وي�صاب 
ويظهر  �صواء،  حد  على  والرجال 
التعر�ص  بعد  خا�ص  ب�صكل  املر�ص 
ومفاجئة،  �صيئة  نف�صية  لظروف 
االأقارب،  اأو  االأحباب  اأحد  كفقدان 
واخلوف،  والقلق  التوتر  اأو 
امل�صببة  العوامل  من  الكثري  وُهناك 
اجلينية  كالعوامل  املر�ص  لهذا 
والوراثية، لكن من اأهمها االأعرا�ص 

النف�صية.

 كلما متكن االأطباء من الك�صف مبكرًا عن 
ازدادت  االأن�صجة،  ت�صيب  التي  التغريات 
باأقل  ال�صرطانية  االأورام  ا�صتئ�صال  فر�ص 
عن  املبكر  فالك�صف  املمكنة،  امل�صاعفات 

ال�صرطان قد ينقذ حياة الكثريين.
غاية  يف  اأمرًا  املبكر  الت�صخي�ص  ويعترب 
اإذ  وانت�صاره،  ال�صرطان  منو  ملنع  االأهمية 
مراحله  يف  وهو  ال�صرطان  عالج  االأ�صهل  من 
وتكون  حجماً  اأ�صغر  يكون  عندما  االأوىل 
ال�صيما  بكثري،  اأكرب  عالجه  جناح  فر�ص 
مراحل  من  ين�صاأ  ال�صرطان  اأنواع  بع�ص  اأن 
ورم  اإىل  حتوله  قبل  اأي  الت�صرطن،  قبل  ما 
خبيث، اإذ قد ي�صري الك�صف املبكر اإىل اإمكانية 

ت�صاعف خطر تطور الورم.
القولون  �صرطان  على  ينطبق  وهذا 
الرحم.  عنق  و�صرطان  اجللد  و�صرطان 
الأن  بها  ين�صح  فحو�صات  خم�صة  واإليكم 
ملنع  وقاية  مبثابة  يكون  قد  املبكر  الك�صف 

تطور احلالة اإىل و�صع خطر.
تنظري  خالل  من  القولون:  �صرطان 
للقولون( ميكن  القولون )الفح�ص املنظاري 
تطورها  قبل  اأي�صاً  احلميدة  االأورام  اإزالة 
غري  التنظري  ويكون  اخلبيث.  الورم  ملرحلة 
كما  املتطورة.  التقنيات  بف�صل  البتة  موؤمل 
بات التح�صري الإجراء التنظري يف اأيامنا هذه 
كان  حني  �صابقاً،  عليه  كان  مما  اإزعاجاً  اأقل 
ليرتات  اأربعة  �صرب  املري�ص  على  يتحتم 
تنظيف  اأجل  من  ال�صوديوم  كربيتات  من 
ال�صائل  هذا  حت�صني  حديثاً  مت  فقد  االأمعاء. 

مقبواًل  االأمعاء  تنظيف  مادة  مذاق  لي�صبح 
اإىل حد ما، هذا باالإ�صافة اإىل تخفي�ص الكمية 
اأربعة.  عن  عو�صاً  ليرتين  اإىل  املطلوبة 
ويعترب �صرطان القولون خبيثاً ب�صكل خا�ص، 
دون  �صنوات  مدى  على  وينمو  يتطور  قد  اإذ 
واإذا  املبكرة،  املراحل  اأعرا�ص يف  اأية  ظهور 
قد  املنا�صب  الوقت  يف  عنه  الك�صف  يتم  مل 

يكون قاتاًل.
�صرطان اجللد: يتطلب الك�صف عن �صرطان 
اجللد فح�ص اجللد كلياً باالإ�صافة اإىل فح�ص 

اإطالقاً،  لل�صم�ص  تتعر�ص  ال  التي  املناطق 
االأع�صاء  حول  اأو  الوركني  حتت  كالثنيات 

التنا�صلية اأو خلف االأذنني.
الثديني  فح�ص  اأ�صبح  الثدي:  �صرطان 
عامل  يف  معروفاً  اإجراًء  )املاموغرافيا( 
للثدي،  االإ�صعاعي  الت�صوير  وهو  الن�صاء، 
الراهن  الوقت  يف  �صيوعاً  االأكرث  يعترب  اإذ 
يف  املر�صية  التغريات  عن  للك�صف  كو�صيلة 

االأن�صجة يف وقت مبكر.
بالبحث  الفح�ص  اأثناء  يف  االأطباء  ويقوم 

عن عالمات املراحل املبكرة ل�صرطان الثدي، 
كالكتل اأو التكل�صات ال�صغرية التي ال ميكن 
الذاتي  الفح�ص  اأثناء  يف  بوجودها  ال�صعور 
الكتل  فح�ص  اإمكانية  عن  ف�صاًل  للثدي، 

الكبرية املح�صو�صة.
من  النوع  هذا  الربو�صتاتا:  �صرطان 
االأورام اخلبيثة ي�صكل رعباً ي�صيب الرجال 
املهم  من  لذا  االأربعني.  �صن  بعد  غالباً 
العمر  منت�صف  يف  الرجال  يقوم  اأن  جداأً 
ميكن  ال  الورم  هذا  الأن  خ�صو�صاً  بالفح�ص 

�صيما  ال  متاأخرة،  مراحل  يف  اإال  ت�صخي�صه 
اأنه غري م�صحوب باأية اأعرا�ص جانبية ميكن 

مالحظتها اأو متييزها يف مراحله املبكرة.
يقوم الطبيب بفح�ص غدة الربو�صتاتا عن 
طريق ا�صت�صعارها عرب امل�صتقيم لفح�ص اأية 
غري  اأمور  اأية  ك�صف  اأو  حجمها  يف  تغيريات 
طبيعية. باالإ�صافة اإىل ذلك، من املمكن اإجراء 
ال�صوتية  فوق  املوجات  طريق  عن  الفح�ص 
الطبيب  على  ويتوجب  اأي�صاً.  امل�صتقيم  عرب 
اأية تركيزات  اأخذ عينة من الدم للك�صف عن 
التي  املحدد،  الربو�صتاتا  م�صاد  ملادة  عالية 
تفرزها غدة الربو�صتاتا للتاأكد من وجود اأو 

عدم وجود منو �صرطاين.
�صرطان عنق الرحم: تنجم معظم حاالت 
احلليمي  فريو�ص  عن  الرحم  عنق  �صرطان 
الب�صري )HPV( الذي ينتقل عرب االت�صال 
من  عموماً  العدوى  هذه  وت�صفى  اجلن�صي. 
دون اأعرا�ص غري مريحة اأو اأمرا�ص خبيثة. 
يكون  قد  الفريو�ص  هذا  اأنواع  بع�ص  لكن 
بال�صرطان.  االإ�صابة  اإىل  ويوؤدي  خطريًا 
الرحم  عنق  �صرطان  عن  باكرا  وللك�صف 
�صاأنه  من  رحم(  عنق  )م�صح  فح�ص  ُيجرى 
ي�صاعد يف الك�صف عن التغريات التي اأ�صابت 
عنق الرحم يف املراحل االأوىل قبل الت�صرطن، 
مما ي�صاعف فر�ص عالجها قبل اأن تتحول اإىل 

ورم خبيث.
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ـــــدم مــــ�قــــع »فــيــ�ــســبــ�ك«   ق
اعــتــذاراتــه بــعــد اإغـــالقـــه عــدة 
�سفحات مت�سلة مب�قعني اإخباريني 
يبدد  مل  ذلــك  لكن  فل�سطينيني، 
وال�سحفيني  النا�سطني  خمــاوف 
الفل�سطينيني من التعر�س للحجب 

باإيعاز اإ�سرائيلي.
الت�ا�سل  �سبكات  عمالق  واأقــر 
ــدة  مل ــب  ــج ح اأن  ــد  ــع ب بـــاخلـــطـــاأ 
�سبكة  مـــدراء  مــن  عــدد  �سفحات 
ملي�ن   5،2( الإخــبــاريــة  قــد�ــس 
لالأنباء  �سهاب  ــة  ــال ووك مــتــابــع( 

)6،35 ملي�ن متابع(.
 وقال م�قع في�سب�ك -يف بيان- 
اإن »ال�سفحات األغيت خطاأ« م�سيفا 
اإىل  لفتا  �سريعا،  فتحها  اأعاد  اأنه 
ال�سكاوى  اأن »فريقنا يدير ماليني 
اأحيانا.  نخطئ  لذلك  اأ�سب�عيا؛ 

اإننا اآ�سف�ن حقا لهذا اخلطاأ«.
التي  في�سب�ك،  �سركة  ورف�ست   

املتحدة،  ال�ليات  يف  مقرا  تتخذ 
عند  التفا�سيل  من  مزيد  تقدمي 

الت�سال بها.
ــطــيــنــيــ�ن  ــ�ــس ــفــل ال ــــرب  ــــت واع  
ال�سفحات  هذه  اإغالق  وداعم�هم 
جرى  لجتماع  مبا�سرة  نتيجة 
في�سب�ك  اإدارة  بـــني  ـــرا  ـــ�ؤخ م
يتهم�ن  اإ�سرائيليني  وم�س�ؤولني 
بالتحري�س  الفل�سطينيني  تكرارا 

على الكراهية والعنف عرب و�سائل 
الت�ا�سل.

با�سم  واملتحدث  النا�سط  وقال   
ووكالة  قد�س  �سبكة  دعم  حملة 
ل�كالة  الــرفــاعــي،  اإيـــاد  �ــســهــاب، 
اأن  »نخ�سى  الفرن�سية:  ال�سحافة 
على  الحتالل  في�سب�ك  ي�ساعد 
حلرية  ال�حيد  الف�ساء  اإغـــالق 

التعبري لدى الفل�سطينيني«.

امل�ستخدمني  ماليني  اإن  وقــال   
الفل�سطينيني تناقل�ا منذ اجلمعة 
»في�سب�ك  بالإنكليزية  ها�ستاغ 

يفر�س الرقابة على فل�سطني«.
 كــمــا نـــدد مــديــر الــتــحــريــر يف 
وكالة �سهاب، ح�سام الزايغ، »بقرار 
الإ�ــســرائــيــلــيــ�ن«  اأمــــاله  �سيا�سي 
-ال�سحفيني  حقنا  »مــن  متابعا: 

الفل�سطينيني- اإ�سماع �س�تنا«.
في�سب�ك  م�قع  اتهم  اأن  و�سبق   
مبمار�سة الرقابة يف مناطق اأخرى 
انتقادات  اأثـــار  فقد  الــعــامل.  مــن 
ــب �ـــســـ�رة »فــتــاة  ــج ــح حـــــادة ب
من  ال�سهرية  الفيتنامية  النابامل« 
نرويجيني،  م�ستخدمني  �سفحات 
بينهم رئي�سة ال�زراء اإرنا �س�لربغ، 
مــربرا ذلــك بــاأن الــ�ــســ�رة تنتهك 
بخ�س��س  يطبقها  التي  الق�اعد 

العري، قبل اأن يع�د عن قراره.

حقق علماء اأمريكي�ن نقل املعل�مات امل�سفرة 
بعد  عن  الكمي  التخاطر  عرب  �س�ئية  بكم�م 

على م�سافة ت�ساوي 30 كيل�مرتا.
ن التخاطر الكمي عرب األياف   وميكن اأن يح�سَّ
خط�ط  ت��سيل  اأمــان  املرئية  الإ�ــســارات  نقل 
الإنرتنت ومتانة اأماكن الت��سيل. ومع هذا من 
ا�ستخدام م�سادر �س�ء م�ستقلة عند  ال�سروري 

نقل املعل�مات على م�سافات بعيدة.
حزمة  اأن  يف  ال�اقع  يف  امل�سكلة  وتتلخ�س   
�س�ئية من م�سدر واحد يجب اأن ل تتباين عن 
حزمة �س�ئية تنطلق من م�سدر �س�ء اآخر بعد 

قطع م�سافة قدرها عدة كيل�مرتات.
فريقان  و�سع  الق�سية  هــذه  حل  �سبيل  يف   

م�ستقالن من الباحثني اآليتني لالت�سال العك�سي 
الإ�ــســارات  ومــزامــنــة  العك�سية(  )الــتــغــذيــة 
اخلا�سة  التجارب  لإجراء  خ�سي�سا  ال�س�ئية 
بهما يف نقل املعل�مات عرب التخاطر الكمي عن 
�س�ئية  اإ�سارات  الأول  الفريق  فا�ستخدم  بعد. 

بالت�سالت  اخلا�سة  امل�جات  بط�ل  تت�سف 
تال�سي  �سرعة  بتقلي�س  �سمح  مما  التلفزي�نية 
�سدة الإ�سارة ال�س�ئية عند مرورها عرب األياف 
حزمة  فا�ستخدم  الثاين  الفريق  اأما  ب�سرية. 
�س�ئية ي�ساوي ط�ل م�جاتها 795 نان� مرت اأي 

احلدود العليا مل�جات النطاق املرئي.
املعل�مات  نقل  اأن  التجربة  نتائج  واأظهرت   
م�سافات  على  بعد  عــن  الكمي  التخاطر  عــرب 
وياأمل  التقنية.  الناحية  مــن  جائز  بعيدة 
العلماء اأن ي�سمح عملهم ب��سع تقنيات جديدة 
عرب  امل�سفرة  املــعــلــ�مــات  نقل  فعالية  تــزيــد 
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369 �سخ�سًا يدخلون االإ�سام يف ال�سعودية

دخل 140 �سخ�سًا يف الإ�سالم من خمتلف اجلن�سيات خالل ذي القعدة 
املا�سي، منهم 78 من الرجال، و62 من الن�ساء. كما دخل 229 �سخ�سًا يف 
الإ�سالم خالل ذي احلجة املا�سي، منهم 171 من الرجال، و58 من الن�سا، 
يف  اجلاليات  وت�عية  والإر�ــســاد  للدع�ة  التعاوين  املكتب  اعلن  ح�سبما 
البديعة، الذي ت�سرف عليه وزارة ال�س�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدع�ة 

والإر�ساد يف اململكة العربية ال�سع�دية.
يقدمها  التي  والت�ع�ية  الدع�ية  الربامج  من  امل�ستفيدين  عدد  وبلغ   
»تعاوين البديعة« خالل ذي القعدة املا�سي، اأكرث من 142 األف �سخ�سا من 
الت�ا�سل  وم�اقع  اجلديد  الإعالم  ب�ا�سطة  والت�ا�سل  الت�سالت  خالل 
الجتماعي وغريها من قن�ات الت�ا�سل مع الأ�سخا�س يف اململكة وخارجها.
 كما بلغ عدد الكتب املطب�عة وت�زيع املط�يات والطرود وال�سيديهات 
534 در�سا اأكادمييا للم�سلمني  46 األف كتابًا، اإىل جانب تقدمي  اأكرث من 
عدد  بلغ  كما  والكتب،  اجلمعة  خطب  من   12 ترجمة  عن  ف�ساًل  اجلدد، 
الت�سالت الدع�ية 2564 خالل ال�سهر املا�سي. واأو�سح املدير التنفيذي 
للمكتب ال�سيخ حممد ال�سرب، اأن املكتب يقدم عديدًا من الربامج الت�ع�ية 
الإ�سالم،  يف  للدخ�ل  ودع�تهم  اجلاليات  ت�عية  يف  ت�سهم  التي  املختلفة 
مبينًا اأن تلك الربامج الدع�ية املن�عة اأتت ثمارها من خالل اإ�سهار كثري 
من املقيمني واملقيمات يف اململكة اإ�سالمهم عن طريق املكتب من خالل ج�ال 

»بلغني الإ�سالم«، واإدارتي اجلاليات والدع�ة الإلكرتونية.
 و�سدد على اأهمية بذل جه�د اأكرب، واإخال�س الن�ايا يف الدع�ة اإىل دين 
الإ�سالم، واأن تك�ن على منهاج النب�ة باحلكمة وامل�عظة احل�سنة، مبينًا 
وتكاتف  الهمم،  و�سحذ  الطاقات  كل  ا�ستنفار  اإىل  يحتاج  الدع�ة  اأمر  اأن 
الدع�ة ل  اأمر  اأن  امل�سلم، وكٌل ح�سب جهده، م��سحًا  كل مك�نات املجتمع 
مع  وتعامله  امل�سلم،  �سل�كيات  ي�سمل  بل  فقط،  املادي  الدعم  على  يقت�سر 

الآخرين وفق تعاليم الإ�سالم ال�سمحة.

اخراع �سيني.. توليد الكهرباء من القما�س

ن�ع  اخــرتاع  اإىل  ال�سينية  ت�س�نغت�سينغ  جامعة  من  علماء  ت��سل 
م�قع  ذكــر  ما  بح�سب  الكهرباء،  ت�ليد  ي�ستطيع  القما�س  من  خا�س 
�سحيفة  ون�سرته  اأيل�ل  �سبتمرب/   28 ي�م   Chinanews.com

ال�سعب ال�سينية.
ن�عا  اأن  الخــرتاع،  يف  امل�ساهمني  اأحد  �سينغ  فان  العامل  اأو�سح  وقد 
األ�اح الب�ل�سيرت ا�ستخدم يف �سناعة  رخي�س ال�سعر وخفيف ال�زن من 

هذا القما�س.
 وقد غطيت األياف الب�لي�سرت بطبقة معدنية واأ�سباه م�ا�سالت تق�م 
الب�لي�سرت مع ال�س�ف يف  على جمع وتخزين الطاقة، ومن ثم مت دمج 

قطعة واحدة ب�سمك 0.32 ملم.
وميكن  والتما�سك  باملرونة  يتمتع  القما�س  هذا  فاإن  �سينغ  وبح�سب   
ربطه ح�ل اجللد يف املع�سم مثال، بحيث ي�لد الكهرباء مع حركة ج�سم 
 500 اإىل  نف�سه  بالعمل  القيام  على  القدرة  وله  ذاتي،  ب�سكل  الإن�سان 

مرة من ال�ستخدام.
 لكن هذا ل يعني اأن الكهرباء �ست�لد بهذه الطريقة، فالعلماء يفكرون 
يف ت�ظيف هذا الخرتاع يف منتجات ذات ت�ليد ذاتي للكهرباء، تلعب 

دورا يف امل�ستقبل، ورمبا هي غري حمددة بعد.

 - جهاز مده�س ي�ساعدك على التحكم باأحامك

لطاملا كان عامل الأحالم عاملًا غام�سًا مل يتمكن اأحد من حل اأ�سراره 
وخباياه، لكن الباحثني متكن�ا من تط�ير جهاز ث�ري يق�ل�ن اإنه ميكن 

اأن ي�ساعد على التحكم بالإحالم.
 »ل��سيد درمير« جهاز مربمج للك�سف عن دورة حركة العني ال�سريعة 
خالل الن�م، وهي املرحلة التي نحلم بها ب�سكل اأكرث و�س�حًا، وتنبعث 
من  لتتمكن  حتلم،  باأنك  التنبه  على  ت�ساعدك  كهربائية  نب�سات  منه 
م�قع  بح�سب  �سيقة  مغامرات  يف  والغ��س  اأحــالمــك  على  ال�سيطرة 

اأوديتي �سنرتال.
 ويق�ل مط�رو اجلهاز اإن الأحالم ال�ا�سحة هي الأحالم التي يدرك 
فيها النائم اأنه يحلم، لكن %20 من الب�سر ميرون بهذه التجربة مرة 

كل �سهر، يف حني اأن هذه الأحالم نادرة احلدوث لدى البقية.
 اإل اأن اأبحاث اأجريت م�ؤخرًا ت�سري اإىل اأن ن�ساطًا دماغيًا معينًا يدعى 
»ن�ساط غاما« يتفاعل ب�سكل مبا�سر مع الأحالم ال�ا�سحة، وميكن تعزيز 
هذا الن�ساط من خالل �سكل من اأ�سكال التحفيز الكهربائي للدماغ، ويف 
خالل الدرا�سة التي ا�ستخدمت فيها هذه الطريقة، مت حتقيق النجاح 

بن�سبة %77 وال��س�ل اإىل الأحالم ال�ا�سحة.
»ني�م�دي�لي�سن  �سركة  قــامــت  الأبــحــاث،  ــذه  ه على  واعــتــمــادًا   
يبداأ  متى  معرفة  على  قادر  جهاز  بت�سميم  اله�لندية  تيكن�ل�جيز« 

الإن�سان باحللم، وي�ساعد يف ال�سيطرة على الأحالم.
مط�ري  اأن  اإل  بدايتها،  يف  تــزال  ل  الأبحاث  اأن  من  الرغم  وعلى   
اجلهاز يق�ل�ن اإنه حقق نتائج مقب�لة، حيث قام بتحفيز الدماغ لدى 
ثالثة من املتط�عني اخلم�سة يف الليلة الأوىل، وواحد يف الليلة الثانية 
يف  مميزة  نتائج  حتقيق  باإمكانية  يب�سر  مما  الثالثة،  الليلة  يف  وواحد 

امل�ستقبل.

ال�ساعات  خالل  في�سب�ك  م�قع  على  انت�سر 
خبيثة«  »برجمية  �سكل  على  فريو�س  الأخرية 
اأ�سدقائه  اأحــد  بــاأن  امل�ستخدم  خــداع  حتــاول 

اأر�سل له فيدي� يحت�ي على م�ساهد له.
ر�سالة  اأ�سدقائهم،  من  امل�سرتكني،  وت�سل   
مل�ساهدة  ـــط  راب عــلــى  ال�سغط  منهم  تطلب 
تق�م  تخدعهم  ولــكــي  املـــزيـــف«،  »الــفــيــديــ� 
الربجمية اخلبيثة ب��سع �س�رة ال�سخ�س الذي 

يتلقى الر�سالة على واجهة الفيدي�.
املزيف« يف  »الفيدي�  زر  ال�سغط على   وعند 
�سندوق الر�سائل يف في�سب�ك، تق�م الربجمية 
اأ�سدقائك  بني  الــرابــط  هــذا  بن�سر  اخلبيثة 
تنتقل هذه  وبذلك  ال�سبكة الجتماعية،  على 

الربجمية اخلبيثة بني ع�سرات الآلف.
 وال�سرر الأكرب يف هذه الربجمية اخلبيثة، 
ح�ساب  عــلــى  قــيــ�دا  يــفــر�ــس  في�سب�ك  اأن 
ن�سر  من  ومينعه  منه،  تنت�سر  الذي  امل�ستخدم 

»ب��ستات« لعدة اأيام.
الجتماعي،  الت�ا�سل  �سبكة  اأن  ويــبــدو   
وانت�سارها  امل�سب�هة،  الربجمية  هذه  لحظت 

حل  اإيــجــاد  وحتـــاول  امل�ستخدمني  بع�س  بــني 
لإيقاف انت�سارها.

اأبدا  ت�سغط  ل  تفعل؟  اأن  عليك  ماذا  ولكن   
على اأي رابط ي�سلك من اأ�سدقائك بحجة اأنه 
اأو اأي �سيء من  اأو �س�ر  يحت�ي على فيدي� لك 

هذا القبيل.
الربجمية  لتلك  �سحية  وقــعــت  اإن  ـــا  اأم  
حني  اإىل  ح�سابك  تعطيل  فيمكنك  اخلبيثة 
على  متنع  قد  وبذلك  انت�سارها،  امل�قع  يحظر 

الأقل انت�سارها بني اأ�سدقائك.

فل�شطينية �شفحات  حلذفه  يعتذر  في�شبوك  اخلطاأ..  لهذا  اآ�شفون 

7 اي����������ف����������ون  يف  ج�������ي�������د  خ�������ل�������ل 

ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات ع���ر ال��ت��خ��اط��ر ي�����ش��ج��ل رق���م���ا ق��ي��ا���ش��ي��ا

في�شبوك على  �شاعات  منذ  انت�شر  خبيث  ف��ريو���س  م��ن  حتذير 

تاب�«  »ملف  برنامج  من  الأوىل  احللقة  اأحدثت    
الذي بداأ عر�سه على قناة M6 نهار الأربعاء املا�سي، 
انق�ساًما يف ال��سط ال�سيا�سي والإعالمي الفرن�سي بعد 
لفيالرديري  دو  برنار  الفرن�سي  ال�سحايف  اختار  ان  
التيارات  من  وت�سعّباته  فرن�سا  يف  الإ�سالم  م��س�ع 
الإيدي�ل�جية اإىل حركة امل�ساجد وتاأثريها و�س�ًل 

اإىل احلالة اجلهادية ال�ساعدة.
ففي  الي�م،  حتى  مفاعيلها  تنتِه  مل  التي  احللقة   
ال�قت الذي اعتربها البع�س اجرتاًرا ملفاهيم �سلبية 
طرح  اأعـــادت  اأّنــهــا  اآخـــرون  راأى  مفرغة،  حلقة  يف 
وعالقته  الإ�ــســالم  ماأ�س�سة  حــ�ل  ــدًدا  جم الأ�سئلة 

باجلمه�رية ومدى قدرته على اللتزام مببادئها.
الدعائية،  والربوباغندا  ال�سحايف  التحقيق  بني   
دو  بــرنــار  عمل  تابع�ا  الــذيــن  الفرن�سي�ن  انق�سم 
الذي  التحقيق  عن  مدافًعا  خرج  الذي  لفيالرديري 
عمل عليه لأ�سابيع بعد التهامات التي ربطته بقربه 
من �سق�ر اجلبهة ال�طنية وب�سعيه لرت�سيخ ال�س�رة 
يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  اجلبه�ي�ن  يريدها  التي 
ما  اأي  فرن�سي  ملي�ن   2.5 احللقة  و�ساهد  فرن�سا. 
يعادل ن�سبة 12.4 باملئة من ن�سبة اإجمايل اجلمه�ر.

روبري  اأ�ّس�سه  الذي  امل�قع  ف�لتري«،  »ميكرو  على   
اإننا  يــقــ�ل  »البع�س  لفــيــالرديــري  دو  ــال  ق مــيــنــار، 
اأ�ساأل  اأنا  املتطرف،  لليمني  ونــرّوج  قذرة  بلعبة  نق�م 
تابعتم  هل  احللقة؟  حقًا  تابعتم  هل  الي�م:  ه�ؤلء 
اليمني  اأق�سى  من  وهم  حاورناهم  الذين  النا�سطني 
اإىل اأق�سى الي�سار؟«. واأ�ساف »يف التحقيق الذي قمت 
به اأ�سديت خدمة كبرية مل�سلمي فرن�سا ودافعت عنهم 
وال�سلفية  ال�هابية  التيارات  وجه  يف  ديانتهم  وعن 

واحلالت اجلهادية املتنامية«.
كتبت   ،M6 حلقة  على  �سحايف  تعليق  اأول  يف   
دو  ايل  حمافظة  يف  ال�سابقة  امل�ست�سارة  بينا  �سيلني 
»�سرب  عن�نتها  فيغارو«  »ل�  يف  ط�يلة  مــادة  فران�س 
�سجاعة  فيها  حّيت  املــراقــبــني«،  وعـــ�دة  احلقيقة 
ــ�ات التي  ـــت كــل الأ�ــس بــرنــار دو لفــيــالرديــري واأدان
خطاب  وت�س�يق  بالإ�سالم�ف�بيا  لتتهمه  خرجت 
»يف  املادة  مقّدمة  يف  بينا  وكتبت  ال�طنية.  اجلبهة 

�سنعه  تاب�  على  جتراأ  برنار..  جتراأ  الأوىل  حلقته 
اخل�ف من ق�ل احلقيقة كاملة حتت حجة )معاداة 

امل�سلمني(«.
 كان وا�سحًا يف طرح هذا امللف ال�سائك مب��س�عية 
اإّن »هذا الإ�سالم  ودون ترّدد وامتلك �سجاعة الق�ل 
يف فرن�سا لي�س فرن�سيًا ول ي�ستطيع التماهي مع �س�رة 
كامل،  ب�سكل  الرتباط  على  اأ�سّر  ما  اإذا  اجلمه�رية 

ثقافيًا وماليًا واإداريًا، بالعامل العربي-الإ�سالمي«.
اجلبهة  منا�سرو  رّحــب  الت�ا�سل،  �سبكات  على   
ال�طنية بالتحقيق الذي عر�سته M6 واأطلق�ا و�سم 
وكان  احللقة  ح�ل  للتغريد   DossierTabou#
املغردين  اأول  اجلبهة  با�سم  املتحّدث  را�سلني  دايفيد 
�سيطرتهم  يفر�س�ن  بداأوا  »الإ�سالمي�ن  ت�يرت  على 
يف   2 الرقم  غــّرد  ــدوره  ب الفرن�سي«.  املجتمع  على 
اجلبهة فل�ريان فيليب� مطالًبا وزير الداخلية برنار 
كازن�ف بطرد عدد من اأئمة امل�ساجد وتلزمي امل�ساجد 

خطاًبا اإ�سالمًيا يتالءم مع علمانية البالد.
�ستيفان  دعــت  فقد  لــ�بــان  مار�سال  مــاريــ�ن  ــا  اأم  
اإىل   ،)Sevran( �سيفرون  مدينة  عمدة  غاتيني�، 
 M6 عر�سته  الذي  التحقيق  بعد  ا�ستقالته  تقدمي 

الذين  ال�سباب  ع�سرات  عن  غاتيني�ن  ُي�ساأل  وفيه 
ذهب�ا للجهاد يف �س�رية.

بيانًا  غاتيني�ن  اأ�سدر  للعر�س،  التايل  الي�م  يف   
دو  حتقيق  يف  امل�ساركة  على  ندمه  عن  فيه  اأعــرب 
�سحايف  ب�سبق  القيام  »يــحــاولــ�ن  ــال  وق فيالرديري 
على ظهر املدينة وي�سب�ن الزيت على النار يف حّمى 

احلرب التي تخ��سها فرن�سا �سد اجلهاديني«. 
 M6 وعّلق غاتيني�ن على الكالم ال�ارد يف حتقيق 
ما  »اأ�ستعيد  املدينة قائاًل  الإ�سالمية يف  املدر�سة  عن 
والتيارات  الإ�سالم  يف  املتخ�س�س  كيبيل،  جيل  قاله 
الإ�سالمية، ح�ل م�سعى كبري يف فرن�سا لت�س�ير بع�س 
يريد  حتقيقه  يف  للجهادين،  ــاأوى  م اأنها  على  املــدن 
برناد دو لفيالرديري الق�ل اأّن مدينتنا �سيفرون هي 

م�لنباك فرن�سا!«. 
اجلمعية  من  املدينة  يف  الأرا�ــســي  �سراء  وحــ�ل   
املدينة  عمدة  قال  خا�سة  مدر�سة  لبناء  الإ�سالمية 
اأبدًا  النظام  نخالف  ل  ونحن  قان�نية  كلها  »الأمــ�ر 
واملدار�س اإ�سالمية وم�سيحية ويه�دية م�ج�دة على 

كامل الأرا�سي الفرن�سية«.

داخل  بع�سهم  يقرتفها  وممار�سات  باأق�ال  واأخــرى  فرتة  بني  امل�سلم�ن  ُي�سدم 
العامل الإ�سالمي وخارجه، ُينظر اإليها باعتبارها اإ�ساءات بالغة للدين الإ�سالمي، ما 
يثري حفيظة امل�سلمني، ويفجر براكني ال�سخط والغ�سب يف نف��سهم بح�سب باحثني 

ومراقبني.
 وبعد كل واقعة اإ�ساءة تعل� الأً�س�ات مطالبة ب�سن ق�انني على امل�ست�ى الدويل 
والعربي والإ�سالمي، جُترم تلك املمار�سات ب�سرامة، لكن �سرعان ما تع�د املياه اإىل 
جماريها بعد اجنالء غبار تلك ال�قائع، ثم ياأتي بعدها من ميار�س اأعمال م�سيئة 

جديدة، لتث�ر ثائرة امل�سلمني من جديد.
والتغافل  باإهمالها  معها  التعامل  ميكن  هل  وتكررها،  احلالت  تلك  تكاثر  اأمام   
بعدم  الباطل  »اأميت�ا  ال�سائرة  للمق�لة  وفقا  ذكرها  بعدم  اأر�سها  يف  لتم�ت  عنها، 
ذكره«؟. وهل التعامل مع امل�سيئني للدين الإ�سالمي، وامل�ستهزئني ب�سرائعه وعقائده 
ال�سرعي  امل�قف  وحتديد  عليهم  احلكم  يف  م�ست�يات  ثمة  اأم  واحــدا  منطا  ياأخذ 

منهم؟.
 حاجة امل�سلمني للم�ؤ�س�سية واملنهجية

 اأرجع اأ�ستاذ الفقه الإ�سالمي واأ�س�له يف اجلامعة الأردنية، عبد اهلل الكيالين 
اإىل  الإ�سالمي  للدين  امل�سيئة  ال�قائع  تلك  امل�سلمني على  اأفعال  ردود  فاعلية  عدم 

�سببني اأ�سا�سيني، اأولهما: غياب امل�ؤ�س�سية، والثاين: عدم و�س�ح املنهجية.
 واأ�ساف الكيالين: ما اأعنيه بامل�ؤ�س�سية يف هذا املقام ه� طريقة اإدارة امل�قف من 
تلك الإ�ساءات عرب امل�ؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية، اأما املنهجية فتتمثل يف حتديد 
حد  على  الإ�سالمي،  العامل  يف  ال�سعف  ينتابهما  الأمرين  وكال  عليها.  الرد  كيفية 

ق�ل الكيالين.
حالت  مع  التعامل  يف  الإ�سالمي  املنهج  ه�  ما  »عربي21«:  �س�ؤال  عن  وج�ابا   
وانت�سر،  الإ�ساءات  تلك  اأمر  �ساع  اإذا  الكيالين:  قال  الإ�سالمي؟  للدين  الإ�ساءة 
وج�ه  ببيان  عليها،  والــرد  لها  الت�سدي  الرا�سخني  والدعاة  العلماء  على  فيجب 
بطالنها وتهافتها، اأما اإن كانت مغم�رة، ومل ي�ستهر اأمرها فالأف�سل والأوىل اإماتتها 

بتجاهلها وعدم ذكرها. 
 وح�ل طريقة التعامل مع وقائع الإ�ساءة وحالتها، اأو�سح الكيالين اأن التعامل 
مع كل حالة يك�ن بح�سبها، وهذا يقرره العلماء الرا�سخ�ن الذين ذكرهم اهلل يف 
الذين ي�ستنبط�نه منكم(، ولي�س الأمر مرتوكا لكل  الكرمية بق�له )لعلمه  الآية 

اأحد من امل�سلمني.
 واأ�سار الكيالين اإىل اأن �سخط امل�سلمني وغ�سبهم من تلك الإ�ساءات اأمر طبيعي، 
ل  لكننا  م�سيفا:  وجليل،  عظيم  امل�سلمني  عند  الدينية  واملقد�سات  العقائد  ف�ساأن 
نرى اللج�ء اإىل العنف وا�ستخدام الق�ة املادية يف اإنكار تلك املنكرات، مع تفهمنا 

لدوافع من يفعل ذلك دون م�افقتنا واإقرارنا لفعله.

�ا  ِ َفَي�ُسبُّ �ا الَِّذيَن َيْدُع�َن ِمْن ُدوِن اهللَّ  وا�ستح�سر الكيالين ق�له تعاىل }َوَل َت�ُسبُّ
ت�خي  �سرورة  على  بها  لال�ست�سهاد  ِعْلٍم..{]الأنعام:106[،  ِبَغرْيِ  َعْدًوا   َ اهللَّ
اأن  اإىل  احلكمة يف الت�سدي لتلك الإ�ساءات، وامل�ازنة بني امل�سالح واملفا�سد، لفتا 
ثمة اإ�ساءات ميكن اإماتتها بتجاهلها وعدم ذكرها، لأنها يف الأ�سل جمه�لة، فلي�س 
الإعالمية  املنابر  ع�سر  يف  خا�سة  وميار�س  يقال  ما  كل  ن�سر  �سيء  يف  احلكمة  من 
املفت�حة، كم�اقع الت�ا�سل الجتماعي املختلفة، وامل�اقع اللكرتونية التفاعلية.

 من جانبه اتفق الداعية والباحث ال�سرعي الأردين، ع�سر الن�سر مع الكيالين 
على اأن الإ�ساءات الظاهرة واملتف�سية، يجب الت�سدي لها والرد عليها، اأما اإن كانت 

مغم�رة وجمه�لة فالأوىل اإهمالها وعدم الكرتاث بها.
 واأ�ساف لـ«عربي21« »يف حالت الإ�ساءة غري امل�ستهرة، ُيعمل باملق�لة ال�سائرة 
اأنها لي�ست قاعدة عامة، بل خم�س��سة بتلك  )اأميت�ا الباطل بعدم ذكره(، مبينا 

احلالت، وبناء على تقدير امل�سلحة، ودفع املف�سدة«.
 بني الإ�ساءة للدين وحرية الراأي والتفكري

لعتبار  احلاكمة  املعايري  ح�ل  والآخرين  املتدينني  بني  مت�ا�سل  جدل  ثمة   
الــراأي  حرية  خانة  يف  اإدراجــهــا  وبــني  للدين،  م�سيئة  معينة  وممار�سات  اأقــ�ال 
لأنف�سهم  يبيح�ن  واأتباعهم  واحلداثية  العلمانية  الجتاهات  فمنظرو  والتفكري، 
مناق�سة عقائد الدين و�سرائعه، ول� اأف�سى بهم الأمر اإىل التحفظ عليها، اأو عدم 

القب�ل بها، ول يعتربون ذلك اإ�ساءة للدين ورم�زه املقد�سة.
م�سجد(،  وخطيب  ــام  )اإم الأردين  والنا�سط  الداعية  راأى  ال�سياق  هــذا  ويف   
م�سطفى اأب� رمان اأن الإ�ساءة للدين اإن مت ت��سيفها كذلك من قبل علماء را�سخني، 
النظر  ب�سرف  لها،  والت�سدي  اإنكارها  يجب  فاإنه  اإ�سالمية،  علمية  م�ؤ�س�سات  اأو 
يف  م�ساركته  عن  بجراأة  لـ«عربي21«  رمان  اأب�  وحتدث  وواقعها.   اقرتفها  عمن 
جنازة الكاتب الأردين امل�سيحي ناه�س حرت، الذي ُقتل م�ؤخرا على خلفية ن�سره 
لكاريكاتري ت�سمن اإ�ساءة للذات الإلهية املقد�سة بح�سب الكثريين، وا�سفا م�ساركته 

يف اجلنازة، وتقبيله حلرت بالأمر الطبيعي واجلائز �سرعا.
للذات  اإ�ساءة  لي�س فيه  للكاريكاتري  ن�سره  باأن  ناه�س حرت  اأب� رمان عن   ودافع 
واحل�ر  واجلنة  للرب  الدولة(،  )تنظيم  املت�سددين  ت�س�رات  ينتقد  لأنه  الإلهية، 
العني، ول ينتقد الذات الإلهية، والعقائد الغيبية الأخرى التي ي�ؤمن بها امل�ؤمن�ن 

العاقل�ن ال�سادق�ن.
تاأكيد  ي�ستطيع  حرت  بالكاتب  ال�ثيقة  مبعرفته  اأنه  رمان  اأب�  ال�سيخ  واأو�سح   
اأن الأخري مل ي�سيء يف ي�م من الأيام اإىل الدين الإ�سالمي، بل له م�اقف مادحة 
�سرعا،  جائزة  فهي  التعزية  يف  م�ساركته  اأما  الإ�سالم،  بر�س�ل  وم�سيدة  لالإ�سالم، 

بح�سب مذاهب فقهية معتربة.عربي 21 
عّده  ما  ن�سره  بعد  حرت،  الكاتب  جنازة   يف  رمان  اأب�  الداعية  م�ساركة  وكانت   

الكثريون اإ�ساءة بالغة للذات الإلهية، قد اأثارت ردود فعل �ساخطة وغا�سبة على 
م�اقع الت�ا�سل الجتماعية، وم�ستهجنة يف ال�قت نف�سه اإقدام �سيخ وداعية واإمام 

م�سجد على ذلك الفعل امل�سني واملذم�م على حد ق�لهم.
 الرد على الآخرين بح�ارهم ل بقتلهم 

 كلما اأثريت ق�سية الت�سدي للم�سيئني لعقائد الدين و�سرائعه، تربز على الف�ر 
ي�سنف�ن  من  مع  التعامل  يف  املادية  الق�ة  وا�ستخدام  العنف  اإىل  اللج�ء  م�ساألة 
كم�سيئني للدين، فكيف ينظر العلماء والدعاة اإىل قتل امل�سيئني وت�سفيتهم ج�سديا 

كعق�بة �سرعية زاجرة لهم؟
ل يرى ج�از  باأنه  الكيالين،  واأ�س�له، عبد اهلل  الإ�سالمي  الفقه  اأ�ستاذ  اأجاب   
من  اأكرب  ذلك  مف�سدة  لأن  ج�سديا،  وت�سفيتهم  امل�سيئني  قتل  اإىل  الأفــراد  جل�ء 
الر�سمية  الإ�سالمية  امل�ؤ�س�سات  ا�سطالع  وال�اجب  اإ�ساءتهم،  من  يقع  ما  مف�سدة 

ب�اجبها يف مالحقتهم عرب الق�ساء املحلي والدويل.
 من جانبه بنّي الباحث والنا�سط الإ�سالمي ال�سع�دي، با�سم العطا�س اأن ا�ستقراء 
الن�س��س القراآنية، ُيظهر وج�د م�ساحة للنقا�س واحل�ار مع كل من يريد النقا�س 
على خمتلف م�ست�ياته بني النبي وق�مه، كما يف ق�سة �سيدنا ن�ح عليه ال�سالم مع 

ق�مه، اأو بني النبي واخلا�سة كما يف ق�سة �سيدنا م��سى مع فرع�ن.
اآخر ميكن �سل�كه غري  اأن ثمة خيارا  اأرى   وتابع العطا�س: »وبناء عليه فل�ست 
يزدرون  الذين  اأولئك  حتى  ي�سمل  النقا�س  هذا  اإن  بل  واحلــ�ار،  بالنقا�س  القب�ل 
عليه  م��سى  �سيدنا  اأمر  قد  تعاىل  اهلل  كان  فاإن  الدينية،  الت�سريعات  اأو  العقائد 

ال�سالم مبحاورة فرع�ن الذي قال )اأنا ربكم الأعلى(، فغريه من باب اأوىل«.
اأو   وطالب العطا�س يف حديثه لـ«عربي21« كل من يت�سدى ملناق�سة املخالفني، 
الرد على امل�سيئني، �سرورة ا�ستخدام ال��سائل والأدوات الالزمة لذلك النقا�س، اإذ 
اأغلب الأحيان،  لي�س من املنا�سب مثال مناق�سة امللحد باأدلة من القراآن الكرمي يف 
مت�سائال: كيف ي�ست�سهد املناق�س باآيات القراآن الكرمي مع �سخ�س ل ي�ؤمن ب�ج�د 

اهلل تعاىل اأ�سال؟

حت���ق���ي���ق ل���ق���ن���اة ف���رن�������ش���ي���ة ح������ول االإ������ش�����الم 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي ال���و����ش���ط  يف  ب��ان��ق�����ش��ام��ات  ي��ت�����ش��ب��ب 

باإهمالها؟ اأم  لها  بالت�شدي  لدينهم:  االإ���ش��اءة  امل�شلمون  يجابه  كيف 

9to5Mac، املتخ�س�س  ن�سر م�قع 
باأخبار التكن�ل�جيا، خربًا جديدًا عن 

هاتف اأيف�ن 7.
ــــع، فــــــاإن بــعــ�ــس  ــــ�ق ــب امل ــس ــ� ــح وب
عرب  ا�ستك�ا  قد  الهاتف  م�ستخدمي 
خلل  من  الجتماعي  الت�ا�سل  و�سائل 
يف اجلهاز على م�ست�ى و�سعية الطريان 
»Airplaine Mode«، اإذ اإّن بع�سهم 
ال��سعية  هــذه  اإلغاء  من  يتمّكن�ا  مل 

وا�ستقبال الإ�سارات الهاتفية.
لهذا  امل�ستخدمني  اأحــد  ن�سر  وقــد   
فيه  ظهر  النرتنت  على  فيدي�  اجلهاز 
قام  7. وقد  واآخر  اإ�س   6 اأيف�ن  جهاز 
امل�ستخدم ب��سع اجلهازين على و�سعية 
ــغــاهــا. وقـــد كــان  ــريان مــن ثـــّم األ ــط ال
وا�سحًا عدم قدرة اجلهاز اجلديد على 
ا�ستقبال الإ�سارات الهاتفية يف حني اأن 

اأيف�ن 6 اإ�س عمل ب�سكل طبيعي.

�سركة  اأن  اىل  امل�قع  لفت  ت�ازيًا،   
ل�ستبدال  ا�ــســتــعــداهــا  اأعــلــنــت  ـــل  اآب
هذه  مــن  تعاين  التي  كافة  اله�اتف 

امل�سكلة. 
الأوىل  امل�سكلة  لي�ست  اأنها  ويذكر   
اإذ  اجلديد،  اجلهاز  هذا  ي�اجهها  التي 
م�سكلة  من  عانت  الأجــهــزة  بع�س  اإن 
�سجيج ي�سدر عن الهاتف عندما يعمل 

بطاقته الق�س�ى.



برلني  – )د ب اأ( – ق�ساء وقت ط�يل للغاية 
له  يك�ن  اأن  ميكن  الفيدي�  األعاب  ممار�سة  يف 
اآثار �سارة على الأطفال، لكن يف ال�قت نف�سه، 
ميكن اأن تك�ن املمار�سة املحدودة لهذه الألعاب 

مفيدة لالأطفال بح�سب درا�سة اأ�سبانية.
ب�ج�ل  خي�س��س  الباحث  الدرا�سة  اأجرى 
وزمــالوؤه  بر�سل�نة  يف  مــار  ديــل  م�ست�سفى  من 
 ٧ بني  اأعمارهم  ترتاوح  طفال   ٢٤٤٢ و�سملت 

و١١ عاما.
عالقة  اإيجاد  ميكن  اأنه  الدرا�سة  وك�سفت 
ممار�سة  يف  الطفل  يق�سيها  التي  ــدة  امل بــني 
لديه، و�سراعه  ال�سل�كية  وامل�سكالت  الألعاب 
الجتماعية.  مهاراته  وتقليل  نظرائه  مع 
لدى  خــا�ــس  ب�سكل  تظهر  امل�سكالت  وهـــذه 
ملدة  الفيدي�  األعاب  ميار�س�ن  الذين  الأطفال 

تزيد على ٩ �ساعات اأ�سب�عيا.
ممار�سة  اأن  الــدرا�ــســة  ك�سفت  الــ�قــت  يف 
فقط  �ساعتني  اأو  �ساعة  ملدة  الفيدي�  األعاب 
احلركية  املهارات  بتح�سن  ترتبط  اأ�سب�عيا 
الأطفال.  لــدى  الإدراكــيــة  الــقــدرات  وبع�س 
األعاب  “ممار�سة  اإن  ب�ج�ل  الدكت�ر  ويق�ل 
الفيدي� لي�ست جيدة ول �سيئة على الإطالق 
الطفل يف ممار�سة  يق�سيها  التي  الفرتة  واإمنا 

الألعاب هي التي حتدد النتيجة”.
يف  ن�سرها  مت  التي  الدرا�سة  تت�قف  ومل 
“دورية علم الأع�ساب” عند ن�ع الألعاب التي 

ميار�سها الأطفال.
رئي�س  لجنــه  اأنــدريــا�ــس  قــال  ناحيته  من 
متحف برلني لألعاب الكمبي�تر اإنه مل يت�سح 

ممار�سة  يف  الإفـــراط  كــان  اإذا  ما  الآن  حتى 
اجتماعية  �سل�كيات  يف  ال�سبب  ه�  الألعاب 
معينة، اأو اأن ممار�سة هذه الألعاب والإفراط 

فيها ه� جمرد عر�س لهذه ال�سل�كيات.
يف  ط�يال  وقتا  يق�س�ن  الذين  فالأطفال 
اإهمال  يعان�ن من  الفيدي� قد  األعاب  ممار�سة 
ال�سبب  يك�ن  اأن  ميكن  هــذا  واأن  الــ�الــديــن 
ال�سل�كية ولي�س ممار�سة  مل�سكالتهم  احلقيقي 

الألعاب.
وبــحــ�ــســب لجنـــه فــــاإن الأطـــفـــال الــذيــن 
ميار�س�ن الألعاب ملدة �ساعة واحدة اأ�سب�عيا 
الكبري  بالهتمام  تتمتع  اأ�سر  من  يك�ن�ا  قد 

املتبادل بني اأفرادها. وه�ؤلء الأطفال اإذا مل 
يك�ن�ا يق�س�ن مدد ط�يلة يف ممار�سة الألعاب 
فرمبا يك�ن ال�سبب يف ذلك ه� اأن “اآباءهم ل 

ي�سمح�ن لهم بذلك”.
يق�سيها  التي  املنا�سبة  ــدة  امل هــي  مــا  اإذن 
ت��سي  الفيدي�؟  األــعــاب  ممار�سة  يف  الطفل 
وت�سمى  امل��س�ع  بهذا  معنية  اأملانية  حملة 
ميار�س  بـــاأل  دي.اإي”  دوت  �سيف  “كليك 
و١٠   ٧ بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأطفال 
 ٤٥ عــن  تزيد  ملــدة  الفيدي�  األــعــاب  �سن�ات 

دقيقة ي�ميا.

راق�شة حمجبة تثري اجلدل يف املغرب 

مقطع  املغرب  يف  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  ن�سطاء  تــداول 
باإثارة  ت�سبب  ما  حمجبة؛  �سرقية  راق�سة  لأول  اإنه  قيل  فيدي�، 

الكثري من ردود الفعل.
وفاق عدد امل�ستنكرين واملحتجني عدد املعجبني؛ نظًرا لرتداء 
اإ�ساءة لرمز ديني يجب  اأنه  الراق�سة احلجاَب، الذي راآه كثريون 

احرتامه.
فيما راأت فئة اأخرى اأن الأمر ميثل حرية �سخ�سية، بل عرّبوا 

عن اإعجابهم بجمال الفتاة ورق�سها البديع.
اأما جمم�عة اأخرى ف�سككت يف الأمر برمته، وراأوا اأنه ل عالقة 
تك�سف  الرق�س  بذلة  اأن  خ�س��سا  باحلجاب،  الفيدي�  ل�ساحبة 
على  ت�سعه  الذي  املنديل  يك�ن  اأن  ورّجح�ا  مفاتنها،  من  الكثري 

راأ�سها ه� اختيارا منها لهندام مميز ل غري.

هولندية ت�شتغل طفال عمره 3 
�شنوات لتهريب خمدرات لل�شجن

مل  طفل  طريق  عن  خمــدرات  تهريب  ه�لندية  امــراأة  حاولت 
“ف�خت”  بلدية  يف  ال�سجن  داخــل  اإىل  �سن�ات   ٣ عمره  يتجاوز 

مبقاطعة �سمال “برابنت” جن�بي ه�لندا.
ال�سجن  يف  الجتماعيني  والأخ�سائيني  الأمن  م�س�ؤول�  واأحبط 
هذه املحاولة اليائ�سة لتهريب املخدرات داخل ال�سجن، ح�سب ما 

ذكر م�قع "دت�س ني�ز" الإخباري اله�لندي.
جميع  ولكن  والطفل،  املـــراأة  بني  العالقة  هي  ما  تت�سح  ومل 
الزوار والعاملني القادمني لل�سجن، مبا فيهم اأفراد وحدة احلرا�سة 
امل�سددة ووحدة الطب النف�سي وحتى الأطفال، يخ�سع�ن لفح�س 

�سارم وتفتي�س دقيق مبجرد و�س�لهم دائرة ال�سجن.

ما �شر ال�شيارة التي بيعت ب�2.2 
مليون دوالر قبل اإطالقها؟

“ل فرياري اأبريتا” لأول مرة يف معر�س باري�س  عر�ست �سيارة 
اأدائها،  يف  الق�ة”  “فائقة  الريا�سية  ال�سيارة  وتعترب  لل�سيارات. 

ف�ساًل عن ك�نها هجينة اأي�سًا.
حتت�ي ال�سيارة على حمرك يعد اأق�ى حمرك �سبق واأن و�سعته 
فرياري يف �سيارة طرق عادية، اإ�سافة اإىل حمركاتها الكهربائية، 

ت�لد “ل فرياري اأبريتا” ق�ة ٩٥٠ ح�سانا.
وتبلغ �سرعتها الق�س�ى ٣٥٠ كيل�مرتًا يف ال�ساعة، اأي ما يعادل 

�سرعة �سيارة “ل فرياري” ذات ال�سقف الثابت.
وتعترب امل�ا�سفات هذه مثرية لالإعجاب بالن�سبة ل�سيارة ب�سقف 

متحرك.
والأغرب اأن ال�سيارة بيعت كليًا حتى قبل الإعالن عنها ر�سميًا، 
بل بيعت كل ال�سيارات الـ٢٠٠ امل�سنعة بـ٢.٢ ملي�ن دولر اأمريكي 

لل�احدة.

ـــي.اإن.اإن(  )�ـــس �سبكة  ــر  ذك  – اأ(  ب  )د  بــاريــ�ــس  
�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  المريكية  الخبارية 
لل�سرقة  تعر�ست  ال�اقع  تلفزي�ن  جنمة  اأن  الثنني 
حتت تهديد ال�سالح يف غرفتها باأحد فنادق العا�سمة 

الفرن�سية باري�س.
وقالت املتحدثة با�سم كرد�سيان اإينا تري�سي�كا�س 
لـ)�سي.اإن.اإن( اإنها “تعر�ست ل�سدمة لكن مل مي�س�سها 
“ملثمان  اأي �س�ء ج�سدي” جراء احلادث الذي نفذه 

م�سلحان يرتديان زي �سباط �سرطة”.
فجاأة  وي�ست،  كــاين  الــراب  مغني  زوجها،  ــف  واأوق
حفله الغنائي يف مهرجان ميدوز يف مدينة ني�ي�رك 

م�ساء الحد بعد اأن علم مبا حدث.
للمغادرة  م�سطر  اأنــه  احلفل  ــرواد  ل وي�ست  وقــال 

ب�سبب “طارئ عائلي”.
حاليا  م�ج�دة  كرد�سيان  اأن  وذكرت)�سي.اإن.اإن( 
يف  امل��سة  اأ�سب�ع  حل�س�ر  الفرن�سية  العا�سمة  يف 
كيندال  واأختها  جيرن  كري�س  والدتها  مــع  باري�س 

جيرن.
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اخلليل/ قي�س اأب� �سمرة
تفر�س ال�سيا�سات الإ�سرائيلية واعتداءات 
على  قا�سية  حياتية  ظــروفــا  امل�ست�طنني، 
و�سط  الرميدة”  “تل  حي  يف  الفل�سطينيني 
الغربية،  ال�سفة  جن�بي  اخلليل،  مدينة 
واأبرزها امل�سايقات على التنقل واحلركة بني 
“رحلة  اإىل  ا�ستحالت  والتي  املدينة،  اأرجــاء 

رعب”.
احلي  �سكان  الإ�سرائيلية  الــقــ�ات  ومتنع 
ب�ا�سطة  ملنازلهم  ال��س�ل  من  الفل�سطيني، 
مركباتهم اخلا�سة منذ �سن�ات، كما تخ�سعهم 
م�ج�دة  ع�سكرية  نقاط  عــدة  يف  للتفتي�س 
مت�ا�سل  ب�سكل  لتعّر�سهم  اإ�سافة  احلــي،  يف 

لعتداءات وم�سايقات امل�ست�طنني.
ومنذ اندلع “الهبة ال�سعبية” يف اأكت�بر/
الذي  احلــي،  يف  قتل   ،٢٠١٥ الأول  ت�سرين 
فل�سطينيني   ٨ عــائــلــة،   ٣٠٠ نــحــ�  يقطنه 
وم�ست�طنيه،  الإ�سرائيلي  اجلي�س  بر�سا�س 

بزعم تنفيذ عمليات طعن اأو ال�ستباه بهم.
البلدة  يف  “قرطبة”،  مدر�سة  يف  الطالبة 
القدمية من مدينة اخلليل “�ساجدة النجار”، 
اإىل  الذهاب  خالل  الي�مية  معاناتها  ت�سف 

املدر�سة والع�دة منها بـ”رحلة الرعب”.
بينما  الأنا�س�ل،  ملرا�سل  تق�ل  “النجار” 
تــكــ�ن يف طــريــق عــ�دتــهــا مــن املــدر�ــســة اإىل 
يتم  “ي�ميا  الرميدة”:  “تل  حي  يف  منزلها 
خالل  ع�سكرية  ح�اجز  ثالث  على  اإيقافنا 
للتفتي�س  ونتعر�س  والع�دة،  الذهاب  رحلتي 
حقائبنا  ــ�د  ــن اجل يفتح  كــمــا  مــــرات،  عـــدة 

ويبحث�ن عن ل �سيء بني كتبنا املدر�سية”.
ــيــف الــطــالــبــة، الـــتـــي تـــدر�ـــس يف  وتــ�ــس
تت�سبب  ما  “كثريا  الثان�ي:  العا�سر  ال�سف 
بتاأخري  الإ�سرائيليني(  )اجلن�د  اإجراءاتهم 

و�س�لنا اإىل مدار�سنا وبي�تنا”.
ول تقت�سر معاناة الطلبة الفل�سطينيني يف 
جي�س  جن�د  اإجــراءات  على  الرميدة”  “تل 

امل�ست�طن�ن  يتعر�س  ما  فكثريا  الحــتــالل، 
بال�سراخ  لهم  احلــي  ذات  يف  يقطن�ن  الذين 
اإىل  الــ��ــســ�ل  مــن  مينع�هم  كما  والــ�ــســرب، 
مدار�سهم اأو منازلهم، وفقًا ملا تق�له “النجار”.
الــطــالــب يف الــ�ــســف اخلــامــ�ــس الأ�ــســا�ــســي 
الآخـــر  هـــ�  يـــ�اجـــه  حمت�سب”،  “�سالح 
على  ي�ميا  الأمنية  الإ�سرائيلية  الإجراءات 

احل�اجز الع�سكرية.
“الأنا�س�ل”، بعد  ويق�ل، حمت�سب ملرا�سل 
احلي:  يف  الع�سكرية  احل�اجز  اأحد  قطع  اأن 
“يطلب�ن منا رفع مالب�سنا عن اأج�سادنا )..( 

ل اأدري ملاذا ؟”.
وي�سيف “ل يقت�سر الأمر على هذا، فبينما 
علينا  اعتدى  املدر�سة  اإىل  الطريق  يف  نحن 

بع�س امل�ست�طنني بال�سراخ و ال�سرب”.
على  ط�يلة  دقائق  ا�ستمر  ت�قف  وبعد 
الع�سكرية الإ�سرائيلية، متكن  اأحد احل�اجز 
من  ذيــب،  اإ�سماعيل  ال�سبعيني  الفل�سطيني 

ال��س�ل اإىل منزله.
“ذيب”  حتـــدث  بيته  يــدخــل  اأن  وقــبــل 
وا�سحة  بــدت  الإرهـــاق  وعالمات  لالأنا�س�ل 
على وجهه “منر عرب ح�اجز ع�سكرية كثرية، 
ن�سلك  لأن  ون�سطر  عب�رها  من  مننع  واأحيانا 
طرقا اأخرى م�سيا على الأقدام مل�سافة ل تقل 

عن )٣ كلم( من اأجل ال��س�ل اإىل منازلنا”.
واأمتعتنا  نحن  للتفتي�س  “نخ�سع  وي�سيف 
اأكرث  اإىل  حياتنا  ح�ل�ا   )..( م�ستمر  ب�سكل 
من �سجن، نتعر�س للتعذيب الي�مي، ومننع من 

البناء، اإننا ممن�ع�ن من احلياة”.
خالية  �سبه  الرميدة”  “تل  �س�ارع  وتبدو 
من املارة، با�ستثناء ب�سعة اأطفال يله�ن قرب 
البي�ت  اأن  كما  اإ�سرائيلي،  ع�سكري  حاجز 
ب�سبابيك  حم�سنة  ــي  احل يف  الفل�سطينية 
وقــ�ــســبــان حــديــدة حلــمــايــتــهــا مــن حــجــارة 

امل�ست�طنني.
اأبــ�  ــ�ر  زه الفل�سطينية  تق�ل  ذلــك  وعــن 

قبل  من  لالعتداء  بي�تنا  “تتعر�س  عي�سة، 
امل�ست�طنني الذين ير�سق�ننا باحلجارة”.

ال�سنني،  ع�سرات  منذ  هنا  “ن�سكن  وت�سيف 
وهم )الإ�سرائيليني( ي�سع�ن لطردنا من احلي 
ت��سف،  ل  ومعاناة  حياة  نعي�س  اإننا   )..(
تخ�سع  باأحياء  وي�سكن�ن  يتزوج�ن  واأبناوؤنا 
لل�سيطرة الفل�سطينية، فال ي�جد فتيات تقبل 

بالعي�س هنا يف هذه املعاناة الي�مية”.
هنا  تعي�س  “اأن  بق�لها  تــردف  عي�سة  اأبــ� 
يعني اأن تك�ن هدفا للقتل، �ساهدنا باأم اأعيننا 

�سبان قتل�ا بر�سا�س اجلي�س وامل�ست�طنني”.
وقرب منزل اأب� عي�سة، فتحت الفل�سطينية 
طفلها  لتدخل  منزلها  باب  املحت�سب”  “روان 
من  ومتنعه  �سن�ات،  خم�س  العمر  من  البالغ 

اخلروج اإىل ال�سارع.
عدة  “منذ  لالأنا�س�ل  “املحت�سب”  وتق�ل 
مرة  ذات   )..( منزيل  مــن  اأخـــرج  مل  اأ�سهر 
اأوقفني اجلن�د على حاجز ع�سكري وخ�سعت 

لتفتي�س دقيق، بزعم ال�ستباه بي”.
للخروج  م�سطرة  كنت  حال  “يف  وت�سيف 
ــاة هــنــا تعني  ــي اأخــــرج بــرفــقــة زوجــــي، احل

التعر�س للم�ت يف كل حلظة”.
“تل  حي  يف  خمبز  �ساحب  القا�سي،  اأنــ�ر 
هنا  تعي�س  “اأن  لالأنا�س�ل  يق�ل  الرميدة”، 
ت�ساهد  اأن  وقــت  اأي  يف  املمكن  من  اأنــه  يعني 
مقت�ل  جــريانــك  اأو  اأقــاربــك  ــد  اأح اأو  ابنك 
تعي�س  اأن   )..( الإ�سرائيلي  اجلي�س  بر�سا�س 
ومن  ـــارب،  الأق ــارة  زي من  متنع  اأن  يعني  هنا 

العالج ومن احلياة”.
الإ�سرائيلي�ن  “يعاملنا  بق�له  وي�ستطرد 
ال�سغري  يخ�سع  خطريا،  �سالحا  نحمل  كاأننا 
بي�تنا  عــن  مينع�ننا  للتفتي�س،  والــكــبــري 

واأرا�سينا يف كثري من الأحيان”.
اأحمر  خط  اإىل  “القا�سي”  ي�سري  وبينما 
من  القــرتاب  “مينع  يق�ل  منزله،  قرب  ر�سم 
اجلن�د  م�افقة  دون  يقرتب  من  اخلــط،  هذا 

قتل  بيتي  ــام  اأم هنا  املا�سي  الأ�سب�ع  يقتل، 
فل�سطيني، بزعم تنفيذ عملية طعن”.

ومنذ بداية اأكت�بر/ ت�سرين الأول ٢٠١٥، 
قتل ٨ فل�سطينيني يف حي تل الرميدة وحده، 
تنفيذ  بــزعــم  ــ�ل،  ــس ــا� الأن مــرا�ــســل  بح�سب 

عمليات طعن.
وي�سعى اجلانب الإ�سرائيلي، بح�سب عي�سى 
)جتمع  ال�ستيطان  �سد  �سباب  من�سق  عمرو، 
�سباب غري حك�مي(، اإىل ته�يد احلي، وطرد 

ال�سكان الفل�سطينيني منه.
الرميدة  “حي تل  ويق�ل عمرو لالأنا�س�ل 
عمره  ويع�د  اخلليل،  اأحياء  اأقدم  من  واحد 
ول�سرقة  للته�يد  يتعر�س  عام،  اآلف   ٧ اإىل 
تاريخه، حيث ي�سكن اأكرث امل�ست�طنني تطرفا، 
ويقيم اجلي�س الإ�سرائيلي يف احلي وحده نح� 
�ستة ح�اجز ع�سكرية، وم�ست�طنة، ومع�سكرا 

للجي�س”.
تعانيه  ملا  م�سغر  منــ�ذج  الرميدة”  و”تل 
البلدة القدمية من مدينة اخلليل، ففي و�سط 
 ٢٠ بينهم  اإ�سرائيلي،  عائق   ١٢٠ نح�  البلدة 
ال�سلطات  اأن  اإىل  اإ�سافة  ع�سكريا،  حاجزا 

حمل  و٨٠٠  األــف  نح�  اأغلقت  الإ�سرائيلية 
جتاري منذ �سن�ات.

�سكنية  �سقة  األــف  البلدة  يف  ي�ج�د  كما 
ــر  والأوام امل�سايقات  ب�سبب  �سكانها  هجرها 
الع�سكرية القا�سية باإخالء م�ساكنهم، بح�سب 

عمرو.
اخلليل  ملدينة  القدمية  البلدة  يف  وي�سكن 
األف  حمايتهم  على  ي�سرف  م�ست�طن،   ٦٠٠

و٥٠٠ جندي اإ�سرائيلي.
ول تخ�سع مدينة اخلليل لتفاقية اأو�سل� 
الإ�سرائيلي  اجلانبني  بــني  امل�قعة  لل�سالم 

والفل�سطيني عام ١٩٩٣.
ح�ل  اتــفــاق  ت�قيع  مت   ١٩٩٧ الــعــام  يف 
يف  الإ�سرائيلي  للجي�س  اجلــزئــي  النت�سار 
ق�سمني:  اإىل  املدينة  تق�سيم  ومت  اخلليل، 
منطقة H١، والتي مت ت�سليم ال�سيطرة عليها 
التي   H٢ ومنطقة  الفل�سطينية،  لل�سلطة 
ومن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  �سيطرة  حتت  بقيت 

�سمنها البلدة القدمية.

ب(  ف  -)اأ  )�س�ريا(  ادلب 
وحيدة  الر�سيعة  ام�سكت   –
معت�ق  يحيى  والــدهــا  ا�سبع 
�ساعتني  بعد  عليها  عرث  حني 
ــبــحــث حتـــت انــقــا�ــس  مـــن ال
قبل  اإدلــب،  مدينة  يف  منزله 
الدفاع  من  عن�سر  ينقلها  ان 
مغرورقتان  وعــيــنــاه  املـــدين 
بالدم�ع اىل �سيارة ال�سعاف.
عاما(   ٣٢( يحيى  ويق�ل 
لــ�كــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس وه� 
املبنى  ــقــا�ــس  ان امــــام  يــقــف 
الطبقة  يف  منزله  كان  حيث 

حني  اعمل  حيث  املحل  يف  “كنت  الثانية 
ذهبت   )..( ــارات  غ بتنفيذ  طائرة  بــدات 
ف�را اىل املنزل ووجدت احلارة كلها مقل�بة 

على بع�سها”.
عن  ــام  ــرك ال بــني  يبحث  وهـــ�  وي�سيف 
�سمال  يف  ادلــب  مدينة  يف  منزله  مقتنيات 
ووجدت  املنزل..  اىل  “دخلت  �س�ريا  غرب 
دمارا كامال. �سمعت �س�ت زوجتي يف البدء 
وبداأت ابحث عنها حتى مل�ست حجرا ورفعته 

وراأيت وجهها واحلمدهلل كانت بخري”.
اخلمي�س  ع�سر  ج�ية  غارة  وا�ستهدفت 
املا�سي مبنى �سكنيا يف مدينة ادلب، ما ادى 
اىل تدمريه ف�ق روؤو�س قاطنيه، ومقتل �ستة 
اطفال،  اربعة  بينهم  القل  على  ا�سخا�س 

وفق املر�سد ال�س�ري حلق�ق الن�سان.
حمافظة  مركز  ادلــب  مدينة  وتتعر�س 
دوري  ب�سكل  �س�ريا  غــرب  �سمال  يف  ادلــب 
ــت هــذه  ــات ــة. وب ــي ــس لــغــارات �ــســ�ريــة ورو�
املحافظة منذ ال�سيف املا�سي حتت �سيطرة 
جي�س الفتح الذي ي�سم ب�سكل رئي�سي جبهة 
فك  قبل  �سابقا  الن�سرة  )جبهة  ال�سام  فتح 
وف�سائل  القاعدة(  تنظيم  مع  ارتباطها 

ا�سالمية بينها حركة احرار ال�سام.
وعنا�سر  يحيى  بــداأ  زوجته،  انقاذ  بعد 

وحيدة  ابنتيه  عن  البحث  املــدين  الدفاع 
و�سنار )ثالثة اع�ام( حتت الركام.

)مكان  احلــفــر  “بدات  مــتــاأثــرا  ويــقــ�ل 
اىل  احلمدهلل  و�سلت  حتى  الن�م(  غرفة 
ام�سكت  مل�ستها  وحــني  وحــيــدة،  ابنتي  يــد 
ان  با�سبعي.. واحلمدهلل كانت حية” قبل 

ينقلها عنا�سر الدفاع املدين لتلقي العالج.
ون�سر الدفاع املدين �سريط فيدي� تداوله 
الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  على  نا�سط�ن 
احد  يظهر  الخريين،  الي�مني  يف  بكثافة 
انقاذها  بعد  الطفلة  ينقل  وه�  املتط�عني 
اىل �سيارة ا�سعاف ويحيط به الع�سرات وهم 

ي�سرخ�ن “اهلل اكرب”.
ال�سعاف  �سيارة  داخل  امل�سعف  ويجل�س 
من  ويبكي  �ــســدره  اىل  وحــيــدة  ي�سم  وهــ� 
�سدة تاأثره بعد جهد م�سن لنقاذها. وتبدو 
يغطي  والغبار  الل�ن  ا�سفر  بلبا�س  الطفلة 

را�سها وعلى جبينها بقع دماء وهي ت�سرخ.
يف  ا�سمه  يذكر  مل  الذي  امل�سعف  ويق�ل 
لنقاذها  �ساعتني  “عملنا  الفيدي�  �سريط 
وباإذن اهلل �ستبقى حية” قبل ان يردد “يا 

اهلل”.
اخ�سرها”- مل  – “ليتني 

البحث  عملية  بداأت  وحيدة،  انقاذ  بعد 
قتلت  انها  ليتبني  �سنار،  البكر  �سقيقتها  عن 

“كان  بحزن  يحيى  ويق�ل  النقا�س.  حتت 
كل  خ�سرت  ليتني  عليها..  �سقط  قد  الردم 

�سيء ومل اخ�سرها”.
ابنته  على  يحيى  خــ�ــســارة  تقت�سر  مل 
البكر فح�سب، اذ قتلت والدته اي�سا جراء 

الغارة التي دمرت منزله بالكامل.
وعائلته  يحيى  انتقل  اخلمي�س،  ومنذ 
احد  ميلكها  غرفة  يف  لالقامة  ال�سغرية 

اقاربهم تقع على اطراف مدينة ادلب.
ويف م�ساهد فيدي� التقطها م�س�ر فران�س 
بني  يبحث  وه�  يحيى  يظهر  ال�سبت،  بر�س 
ركام منزله عن مقتنياته واغرا�س ا�سرته، 
من احذية واألب�سة وادوات منزلية، يجمعها 
يف �ساحنة �سغرية متهيدا لنقلها. ويبدو بني 

الركام حذاء طفلة زهري الل�ن.
ويجل�س رجل اخر على مقربة منه على 
الــركــام وه�  ــ�ق  ــغــارة ف ال كنبة جنــت مــن 

يدخن ال�سجائر.
ومنذ اندلع النزاع ال�س�ري الذي ت�سبب 
منذ منت�سف اآذار/مار�س ٢٠١١ مبقتل اكرث 
ابرز  الطفال  �سكل  �سخ�س،  الف   ٣٠٠ من 
�سحايا احلرب وت�سدرت �س�رهم وق�س�سهم 

و�سائل العالم ح�ل العامل.
وبح�سب منظمة المم املتحدة للطف�لة 
“ي�ني�سف”، تاأثر اأكرث من ثمانني يف املائة 
النزاع،  بتداعيات  �س�ريا  يف  الأطفال  من 
“�ستة  ويحتاج  وخــارجــهــا.  الــبــالد  داخــل 
عاجلة  ان�سانية  م�ساعدة  اىل  طفل  ماليني 

يف �س�ريا”.
�س�رة  �سدمت  املا�سي،  اب/اغ�سط�س  ويف 
امللطخ  الــ�ــســغــري  بــ�جــهــه  ــران  ــم الــطــفــل ع
�سيارة  داخل  يجل�س  وه�  والغبار  بالدماء 
ا�سعاف، املاليني ح�ل العامل بعد انقاذه من 
غارة ا�ستهدفت الحياء ال�سرقية يف مدينة 

حلب يف �سمال �س�ريا.
يحيى  ي�سكر  �سنار،  خ�سارته  رغم  وعلى 
اهلل على جناة �سغريته اجلميلة التي تظهر 

وتراقب  ابي�س  ــرداء  ب الفيدي�  مقطع  يف 
بعينيها ال�ا�سعتني ما يجري ح�لها. ويق�ل 
اجلروح  واثــار  يحملها  وه�  بر�س  لفران�س 
ال�سحي  و�سعها  “احلمدهلل  جبينها  على 

جيد”.

الفرتة  يف  له  يخطط  عما  �س�ؤاله  ولــدى 
املحكية  وباللهجة  بح�سرة  يجيب  املقبلة، 
على  �ساحي  م�  را�سنا  واهلل  المر..  “هلل 

�سي”.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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�الت�سال مع غربة نيوز

رعب” يومية “رحلة  يعي�شون  الفل�شطينيون  الرميدة”..  “تل  يف 

وال������د ي������روي ت��ف��ا���ش��ي��ل ان����ق����اذ ط��ف��ل��ت��ه م����ن حت����ت ال�����رك�����ام ب���ع���د غ������ارة يف ادل����ب

اأك����������ل����������ت ت�����������واأم�����������ه�����������ا.. ف����������م����������اذا ح�������������ش������ل ف��������ع��������اًل؟!

ل��ل�����ش��رق��ة حت����ت ت���ه���دي���د ال�������ش���الح يف ب���اري�������س ك���ي���م ك���رد����ش���ي���ان ت���ت���ع���ر����س 

اأ���ش��ب��وع��ي��ا خ��ط��ر عليهم ���ش��اع��ات   ٩ م���ن  اأك����ر  ال��ف��ي��دي��و  الأل���ع���اب  االأط���ف���ال  مم��ار���ش��ة 

معدة  يف  م�سرط  اأو  مق�س  على  العث�ر  عن  نقراأ  ما  غالبًا 
مري�س معني، يك�ن الطبيب قد ن�سيه من عملية �سابقة، لكن اأن 

تظهر بع�س ال�س�ر وج�د بقايا ب�سرية فاأمر غريب.
العمر ٢٢  اأ�سرتالية تبلغ من  �سابة  اأن هذا ما ح�سل مع  اإل 
عامًا، ما جعلها ت�سعر ب�سدمة خميفة، ودفعها اإىل العتقاد اأنها 

اأكلت ت�اأمها.
�سديد يف  باأمل  الع�سرينية �سعرت  ال�سابة  اأن  التفا�سيل  ويف 
بطنها، لكنها اعتقدت اأنها اآلم عادية و�ستزول بعد فرتة قليلة، 

وفق ما ذكرته �سحيفة “ذا �سن” الربيطانية.
وبعد ١٠ �سن�ات، اأجرت ناتا�سجا هيمينغ تخطيط ال�سدى، 
ليتبني وج�د “�سعر و٣ اأ�سنان وال�سائل املخي ال�س�كي” ملف�فة 
ح�ل قناة فال�ب يف الرحم، ما جعلها ت�ساب بالذه�ل. والهلع 

يف اآن.
ويبدو اأن الفتاة اقتنعت بح�سب ال�سحيفة، اأنها اأكلت ت�اأمًا 
كان يف رحم اأمها، حيث قالت “ل اأبالغ عندما اأق�ل اإنني اأكلت 
ت�اأمي، ل �سيء يثبت ذلك علميًا، ولكن الأطباء اأملح�ا اإيل ذلك 

عرب حديثهم”
وقد خ�سعت ناتا�سجا لعملية جراحية، وهي ب�سحة جيدة 
اأكلت ت�اأمي  اإنني  “�ساأوا�سل الق�ل  اأنها قالت مازحة  اإل  الآن، 

حتى ي�سدقني اأحد ما”.



ت�فيق ال�سيخ ح�سني
املتل�ن  الثقيل  الب�ح  من  الأمل  رحلة  عن  احلكاية  تبداأ 
بل�ن ما تبقى من النار بكل لهيبها احلارق ، غام�سا  ، طالعا  
من �س�اد عتمة ل روؤية فيها ال لربيق الدم�ع والعذاب .. 
جديد  من  احلياة  ولتعانق  اأوتارها  م�ت  تن�سى  كي  هربت 
، ل ت�ستطيع اأن حت�سل على حريتها بدون عذاب �سن�ات 

كانت قاهرة ..
، تتكلم  تتكلم عن ب�حها الكا�سف لأ�سرار الروح واجل�سد 
عن الهروب من م�ت حمتم ومذع�رة من كل �سيئ ي�سادفها 

وخائفة من املجه�ل الذي يلف حياتها ..
تب�ح  املغرتبة  العراقية  ال�ساعرة  ح�سن  حميد  بلقي�س 
مبا عانت �سمن روايتها ) هروب امل�ناليزا / ب�ح القيثارة 
( واأهدتها اىل �سديقتها ال�سهيدة ” م�ناليزا اأمني ” التي 
اأ�ستعرت اأ�سمها الأول حبا واىل املعذبني باحلب حتى اآخر 

الزمن ..
الرواية ت�ستثمر ال�سرية الذاتية مع مت�سكها بخلق حبكة 
عن  بالبحث  اخلا�س  �سراعها  و�سف  يف  وجريئة  ممتعة 

، و�سراعها �سد الرجل و�سد قيم املجتمع  ه�يتها كامراأة 
التقليدي ..

ثقافة  �سجن  من  ج�سد  حترير  هي  للرواية  كتابتها 
واملكاين  الزماين  للف�ساء  ت�ثيقا  اأكرث  وهي   ، الذك�رية 
مر  على  وا�ستمراره  الف�ساء  هذا  لعمق  �سمانا  والأكرث   ،

الزمان ..
اأمراأتان تتقا�سم الرواية ، م�ناليزا املراأة التي بكل ما فيها 
، تف�سل حماولة الهروب الأوىل والثانية  من حب وخ�ف 
على �س�ت �سابط احلدود ” م�ناليزا �سامي اخلطيب ” اأنت 
نائية  ال�سفر وتركها زوجها مغادرا اىل بالد  ممن�عة من 

وجمه�لة .
القلق  امراأة   ، العا�سقة  ال�سابة  �س�مر  الثانية  وامراأة 
ويهدها  �سبابها  الأرق  يع�سر   ، وغريبة  وحيدة   ، الدائم 
تعد  كانت   ، حجرها  يف  طفلها  وا�سعة   ، اأخرى  بعد  �سنة 

نف�سها بن�سيان حبيبها ، تلعن اجل�سد ورائحته املثرية ..
الحداث  اأقتنا�س  على  يق�م  الرواية  يف  ال�سردي  الن�س 
ال�اقعية وبل�رتها لكين�نة لغ�ية حتيلها من ال�اقعي اىل 

اجلمايل يف اأطار بنية �سردية ..
وتتجه  فيه  ما  بكل  خلفها  ال�طن  ترتك  النهاية  يف 
مرتبا  �سيئ  وكل  منظما  فيه  �سيئ  كل  لتجد  اأوروبا  اىل 
اأختالف  على  و�سعيدا ً  اأمنا ً   ، حرا ً وجدته  والأن�سان   ،ً
ال�هم  حرير  على  النائمة   ، والفقرية  املقه�رة  �سع�بنا 

والذهب  البرتول  من  بحار  عبى  ترقد  التي  �سع�بنا   ،
واخلريات وجت�ع ..

يف اأوروبا غرباء ، دخالء ، من العامل املدع� بالعامل الثالث 
، العامل الذي نتباهى بح�سارته القدمية وه� حم�س ما�س 

ٍ كل ما تبقى لنا ، عامل الظلم وال�سراعات ..
قد  عقبات  ثمة  اأن  وتعلم  لتحقيقه  ت�سعى  حلم  لديها 
يخفق  اأمل  هناك  لكن   ، حياتها  طريق  ر�سم  يف  ت�اجهها 
الذي يجعلها  التفاوؤل  نف�سها  داخل قلبها وروحا باعثا يف 

مت�سي يف الطريق بال ملل ول كلل ..
عزف من قيثارة الأحزان اىل حيث طق��س حرارة الغربة 
، اأوتار قيثارة اأجتمعت يف حميط العزف على نهر ل يروي 
ال مبقدار الأمل اجلارح ، العزف احلقيقي ل يك�ن ال على 
اأكف لب�رق ، وما اأكرث الأوراق يف �سيافة الأوتار ، ما بني 
اأنفا�سها  ، على �سفاف  امل�ؤمل  ال�ستات  وما بني  املر  الرحيل 
تبكي  معزوفة   ، هي  عينيها  ال  تراه  ل  عميق  نزف  ي�رق 
ومت�سح دم�عها معا ً ، دامت اأوتارها نقية من كل حزن واأمل 

ودم�ع ..
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�سنفت  الأ�سيل،  اجلمال  ذات  النيل”،  “�سمراء 
وفقًا  العامل،  يف  ن�ساء   10 اأجمل  بني  من  بجدارة 
عنها  قال  التي  تلك  الأمريكية،  “التامي”  ملجلة 
من  واحدة  “نظرة  اأمني:  حممد  الأول  زوجها 
حالة  يف  رجل  اأي  بجعل  كفيلة  ي�سري  مديحة 

هذيان”.
-1 ا�سمها احلقيقي هن�مة خليل حبيب، ولدت عام 
كنف  ويف  جمتمع  و�سط  ون�ساأت  بالقاهرة،   1921
اإىل  “�سبة”،  اأنه  على  للفن  فيه  ينظر  كان  ع�سر 
احلد الذي كانت ترف�س فيه �سهادة “امل�سخ�ساتي” 
اأمام  “املمثل”،  ا�سم  بعد  فيما  عليه  اأطلق  الذي 
رف�س  الذي  املجتمع  �سمن  اأ�سرتها  وكانت  الق�ساء. 
كانت  هن�مة  اأن  اإل  الفن،  يف  العائالت  اأبناء  عمل 
الفنية،  بامل�هبة  قدميها  اأطراف  حتى  م�سبعة 
التطريز  مدر�سة  من  بدءًا  اإ�سباعها  على  فاأ�سرت 
بحي �سربا ال�سعبي، التي مار�ست فيها الر�سم وكثريًا 
ما نالت ا�ستح�سان مدر�ساتها واإعجابهن بر�س�ماتها 

ول�حاتها. 
-2 اإ�سرار مديحة ي�سري مل يكن يقل عن جمالها؛ 
الفن،  جمال  لدخ�ل  املثابرة  حماولتها  ظلت  اإذ 
حممد  املخرج  م�سادفة  يراها  اأن  حظها  �ساء  حتى 
كرمي، فيجذبه جمال عينيها ومينحها دورًا �سغريًا 
“ممن�ع احلب” ملحمد عبد ال�هاب يف عام  يف فيلم 
�س�ى  فيه  تظهر  مل  اأنها  من  الرغم  وعلى   .1940
كفيلة  كانت  الث�اين  تلك  اأن  اإل  معدودة،  لث�اٍن 
ه�  الفن  اأن  �سعرت  لأنها  حياتها؛  جمرى  بتغيري 
الطريق ال�حيد الذي ميكنها ال�سري فيه رغم تاأخر 
 1942 اأدوار البط�لة ملدة عامني كاملني. ويف عام 
يف  البط�لة  دور  �سليم  كمال  املخرج  عليها  عر�س 

فيلم “اأحالم ال�سباب” مع الفنان فريد الأطر�س. 
اأول  ففي  امل�هبة؛  جانب  اإىل  بالذكاء  تتمتع   3-
ولعلمها  الأطر�س،  لفريد  فيلم  يف  لها  بط�لة  دور 
طلبت  والدها،  فعل  ردة  عليه  تك�ن  اأن  ميكن  مبا 
اأن ت�سع  والت�زيع   لالإنتاج  النيل  “اأفالم  �سركة  من 
اأن  يت�سمن  بها  اخلا�س  العقد  يف  جزائيًا  �سرطًا 
اعتذارها  حالة  يف  �سخمة  اأم�اًل  مديحة  تدفع 
اإلغاء  منها  وطلب  الأب  علم  وعندما  العمل.  عن 
تعاقدها طالبته �سركة الإنتاج بدفع قيمة ال�سرط 

اجلزائي، فلم يكن اأمامه اإل الر�س�خ لرغبة ابنته.
طيلة  امل�سرية  ال�سينما  �سباك  جنمة  هي   4-
اخلم�سينيات باأعمال مع كبار خمرجي تلك الفرتة 
مع  اخلل�د”  و”حلن  النتقام”  “اأمري  بينها  ومن 
اأين لك هذا” للمخرج  املخرج هرني بركات، و”من 
نيازي م�سطفى، وفيلم “م�ؤامرة” و”اأر�س الأحالم” 
للمخرج كمال ال�سيخ، و”اإين راحلة” لعز الدين ذو 
الفقار، والذي يعد من روائع الأفالم الرومان�سية يف 

ال�سينما امل�سرية.
اإحدى  يف  عنها  كتبت  �سدقي  زينب  املمثلة   5-
وجهها  اإىل  ينظر  “من  تق�ل:  الفنية  املجالت 
هادئة،  حزينة  �سخ�سية  يح�سبها  الأوىل  لل�هلة 
لكنها يف احلقيقة متيل اإىل الفرح والفكاهة، ف�ساًل 
والطم�ح،  الث�رة  من  كبرية  طاقة  متلك  ك�نها  عن 
جميل  و)ك�كتيل(  اأ�سيلة،  عربية  �سخ�سية  هي 

لف�سائل العرب يف كاأ�س جذاب يغري بال�سرب”.
من  مديحة” واحد  “الأف�كات�  ال�سهري  فيلمها   6-
يف  املراأة  دور  على  اأكدت  احلقيقية،  وج�هها  اأهم 
احلياة  يف  الدور  لهذا  �سبيهًا  دورًا  واأدت  املجتمع، 
يف  املعينني  �سمن  اختيارها  مت  حينما  العامة، 
الفنية  احلياة  يف  لدورها  تقديرًا  ال�س�رى،  جمل�س 

والتزامها على امل�ست�ى الإن�ساين.
اخليانة،  من  عانني  الالتي  الزوجات  اأكرث  من   7-
الفني،  ال��سط  من  كانت  منها   3 مرات،   5 تزوجت 
وامللحن  املطرب  من  زواجها  عند  اأولها  وكان 
ل�سركة  تاأ�سي�سهما  عن  زواجهما  اأثمر  اأمني،  حممد 
عمر  هي  �سن�ات،   4 خالل  واأنتجا  �سينمائي  اإنتاج 
احلب”  “اأحالم  مثل  الأفالم  من  العديد  زواجهما، 
وبعد  اللطيف”.  و”اجلن�س  بدوية”،  و”غرام 
انف�سالهما تزوجت مديحة ي�سري من الفنان اأحمد 
1946، ولكنها زيجة مل ت�ستمر ط�ياًل؛  �سامل عام 
حيث وقع النف�سال لتتزوج من الفنان حممد ف�زي 
وقد  الأفالم،  من  العديد  بط�لة  يف  معه  وا�سرتكت 
اأثمر زواجهما عن ابنهما عمرو الذي ت�يف يف حادث 
�سيارة. اأما اآخر زيجاتها فكانت من ال�سيخ اإبراهيم 
ال�ساذلية  احلامدية  م�سايخ  �سيخ  الرا�سي،  �سالمة 
ي�سري  مديحة  زيجات  تعدد  يكن  ومل  ال�س�فية، 
بيدها؛ فقد ك�سفت اأن اأزواجها اأقدم�ا على خيانتها، 

وكان ذلك ه� �سبب انف�سالها عنهم.
املجالت  اإحدى  يف  �س�رتها  ُن�سرت  التي  الفتاة   8-
ذاتها  هي  اجلديدة،  ال�ج�ه  كاأحد   1939 عام 
بها  تعلق  العقاد،  حمم�د  عبا�س  الراحل  مع�س�قة 
فدعاها  لل�س�رة،  روؤيته  منذ  الكبري  الأديب  ف�ؤاد 
واأغدق  الأ�سب�عية  الأدبية  �سال�ناته  ح�س�ر  اإىل 
اأمامها  فتح  ب�سكل  والأدبي  الفكري  بعطائه  عليها 
اأب�اب العلم واملعرفة، حتى اإن الأديب الكبري الذي 
كان عازفًا عن الزواج، وقع يف حب تلك الفتاة التي 
يف  ه�  بينما  الع�سرين،  جتاوز  قد  عمرها  يكن  مل 

اخلم�سني من عمره.
-9 جمالها وطبيعة �سخ�سيتها ي�سعب ن�سيانهما؛ اإذ 
وتزوجت  العقاد،  يخ�ساه  كان  ما  حدث  ما  �سرعان 
اأن  اإل  ي�ستطع  مل  لكنه  م�سه�رة،  جنمة  واأ�سبحت 
اأن ين�ساها، ول  ينجرف يف حبه، فال ه� قادر على 
قادر على اأن يتقبل و�سعها اجلديد، وير�سى اأن يك�ن 
عجيبة  فكرة  اإىل  فاهتدى  املعجبني،  من  واحدًا 
يرويها تلميذه و�سديقه الفنان �سالح طاهر قائاًل: 
“ذات مرة كنت مع الأ�ستاذ العقاد يف �سقته، ودخلت 
غرفة لأحتدث يف الهاتف، فناداين العقاد بلهفة: 
اإليه  ورجعت  الآن،  تت�سل  ل  تعاىل  �سالح..  يا 
ف�جدت الدم�ع يف عينيه، فاأخربين اأنه ينتظر على 
اأمل اأن تت�سل به حمب�بته املمثلة التي قاطعها منذ 
اأربعة �سه�ر، ووجدت مدى تاأُثره بفراقها على رغم 
قدرته اخلارقة على التحمل والكتمان وتناق�سنا يف 
كيفية ن�سيانها”. وم�سى طاهر قائاًل: واقرتح علّي 
�سهية جدًا  اأر�سم ل�حة فنية عبارة عن ت�رتة  اأن 
وقد تهافت عليها الذباب، وبالفعل اأجنزُت الل�حة 
املطل�بة وو�سعها العقاد على احلائط مقابل �سرير 
�ساعدته  التي  الل�حة  راأى  ا�ستيقظ  وكلما  ن�مه، 

على الن�سيان”.
حيث  الأول؛  حياتها  عدو  العظام  ه�سا�سة   10-
عمرها  من  مرحلة  يف  الفقري  بالعم�د  اأ�سابها 
الفنانة  لكن  باخلارج،  بالعالج  ال�سلل  من  وجنت 
اجلميلة ترقد حاليًا يف اأحد م�ست�سفيات القاهرة، 
عامًا”،   95“ ال�سن  تقدم  منها  نال  حرجة  بحالة 
بينما �س�رتها يف اأذهان حمبيها من املحيط للخليج 

مل تزل باقية بكامل جمالها.

دفعت ه�اية جمع قطع الأخ�ساب املك�س�رة ذات 
الرتكي،  الغابات  مهند�س  الغريبة،  الأ�سكال 
فنية،  حتًفا  منها  يجعل  اأن  ي�جل،  ع�سمت 
الإن�سان  وحرفية  الطبيعة  روعة  فيها  متتزج 

يف اآن واحد.
فعلى مدى مزاولة عمله يف مدن تركية خمتفلة 
على  الرتكي  املهند�س  داأب  عاًما(،   38( ط�ال 
يف  خزنها  حيث  الأخ�ساب،  قطع  جمع  ه�اية 
منزله يف بادئ الأمر، ثم بداأ على حفها و�سقلها 
فريدة  اأ�سكاًل  منها  لي�سنع  ب�سيطة،  مب�اد 

وجذابة ت�سد الناظرين.
ويف حديثه مع “الأنا�س�ل”، قال “ي�جل”، اإنه 
منذ بدء مزاولته لهند�سة الغابات عام 1978، 
من  الأ�سكال  غريبة  خ�سبية  قطًعا  يجمع  وه� 

الغابات بحكم عمله املت�ا�سل بينها.
املهرتئة  الطبقات  اإزالة  على  “ي�جل”  ويعمل 
اأق�سامها،  بع�س  واإ�سالح  اخل�سبية  القطع  من 
على  ي�سعها  فنية،  حتف  اإىل  تتح�ل  حتى 
معار�س  يف  لحقا  عر�سها  من  ليتمكن  قاعدة 

خا�سة.
ترتواح  جمعها  التي  اخل�سبية  القطع  اأن  ولفت 
اأعمارها ما بني 50 و 500 عام، م�سريا اأنه متكن 

من اإعداد 128 حتفة فنية.
“جميع ما يف الطبيعة  وقال املهند�س الرتكي: 

كبرية،  قيمة  لها  جماًدا  اأو  حية  كانت  �س�اء 
ومن اأجل فهم املخل�قات احلية عليك اأن تفهم 

املخل�قات غري احلية”.
واأ�سار اإىل اأهمية اأن يك�ن لدى كل فرد ه�اية 
الأم�ر  اأهم  اأحد  اله�اية  اأن  م��سًحا  ميار�سها، 
يف  وج�سًدا  روًحا  يتم�سك  الإن�سان  جتعل  التي 

احلياة.
الطبيعة  يف  �سيء  ي�جد  “ل  قائاًل:  واأ�ساف 

هذه  ذلك  على  مثال  واأكرب  قيمة،  له  لي�س 
القطع اخل�سبية. اأنا اأ�سعر بال�سعادة حني اأعمل 

عليها”.
الطبيعة  هي  باعتقادي  فنان  “اأعظم  واأردف: 
بع�س  يف  لنا  تقدم  اأنها  حيث  ذاتها،  بعني 
واملفاجاآت،  بالأ�سرار  مليئة  اأ�سياء  الأحيان 
اأعترب نف�سي جمرد و�سيط، فالطبيعة هي  واأنا 

الفنان احلقيقي”.

�ست�كه�مل  – )د ب اأ( – قال ع�س� يف الأكادميية 
الآداب  يف  ن�بل  بجائزة  الفائز  اإن  ال�س�يدية 
اجلمعة  ي�م  عنه  الإعالن  �سيتم   ،2016 لعام 
لتكتمل بذلك  املقبل،  اأول/اأكت�بر  ت�سرين   13
قائمة الت�اريخ التي �سيتم خاللها الإعالن عن 

الفائزين باأفرع جائزة ن�بل .
ال�سن�ات  من  كثري  خالف  على  اأنه،  يعني  وهذا 
ن�بل  جائزة  عن  الإعالن  يتم  لن  الأخرية، 
العلم  جائزتي  مع  الأ�سب�ع  نف�س  يف  لالآداب 

وال�سالم.
جائزة  لإعالن  م�عد  حتديد  مت  قد  يكن  ومل 
يف  ن�بل  ج�ائز  تلي  اأن  يفرت�س  التي  الآداب، 
التي  والقت�ساد  والكيمياء  والفيزياء  الطب 

يبداأ اإعالنها من الإثنني املقبل.
املحكمني  جلنة  رئي�س  فا�ستربج،  بري  وقال 
اخلما�سية التابعة لأكادميية ن�بل والتى تق�م 
املر�سحني  اأق�ى  من  خم�سة  بني  من  بالختيار 
الأنباء  ل�كالة  ت�سريح  فى   ، الآداب  جلائزة 
وفقا  تعيينه  مت  امل�عد  اإن  )د.ب.اأ(  الأملانية 
للنظام الأ�سا�سي للجنة، ولي�س عالمة على اأي 

“خالف”.
تت�سمن  التي  القائمة  عن  فا�ستربج  وذكر 
اأفكارها  ن�بل  جلنة  “قدمت  اأ�سماء  خم�سة 
اأيل�ل/�سبتمرب   22 الق�سرية يف  القائمة  ب�ساأن 

اجلاري”.
من الجتماع  ي�م  بعد  فا�ستربج  ت�سريح  وجاء 
جميع  ي�سارك  عندما  لالأكادميية،  الثاين 
اخلم�سة  ب�ساأن  نظرهم  وجهات  الأع�ساء 
م�ؤلفني املدرجني بالقائمة الق�سرية. وقال اإنه 
�سيتم عقد ت�س�يت اأويل يف ال�ساد�س من ت�سرين 
اأول/اأكت�بر املقبل. اأما الت�س�يت الر�سمي – يف 
13 ت�سرين اأول/اأكت�بر- فيتم قبل وقت ق�سري 
 00:13 ال�ساعة  يف  املقرر  النتيجة  اإعالن  من 

)1100 بت�قيت جرينت�س(.
ح�ايل  العام  هذا  �سجلت  الأكادميية  اأن  وذكر 

الآداب. فئة  يف  مقرتحا   220
اإنه  وقال متحدث با�سم الأكادميية ال�س�يدية 
جائزة  اإعالن  م�عد  على  التعليق  ي�ستطيع  ل 
ن�بل لالآداب، م�سيفا اأن اجلدول الزمني �سيك�ن 
الأ�سب�ع  من  الإثنني”  ي�م  ر�سميا  “اأعلن  قد 

املقرر فيه الإعالن عن اجلائزة.

مع�سوقة  النيل”  “�سمراء  ع���ن  ت��ع��رف��ه��ا  ال  وج�����وه   10 ي�������س���ري..  م��دي��ح��ة 
اأزواج���ه���ا وخ��ان��ه��ا  ال���ع���امل  ج��م��ي��ات  ع���ر����س  ع��ل��ى  ت��رب��ع��ت  ال���ت���ي  “العقاد” 

ال���ت���ح���ف ت�������س���ن���ع���ان  االإن�������������س������ان  وح�����رف�����ي�����ة  ال���ط���ب���ي���ع���ة  روع���������ة  ت�����رك�����ي�����ا..  يف 

ت����وف����ي����ق ال���������س����ي����خ ح���������س����ني: ه����������روب امل������ون������ال������ي������زا.. ب��������وح ال�����ق�����ي�����ث�����ارة غ�����رب�����ة ال������وط������ن وال�����ب�����ح�����ث ع������ن ال��������ذات

اأك����ت����وب����ر  13 يف  االآداب  ج�����ائ�����زة  ع�����ن  االإع�����������ان  ن�����وب�����ل:  ب����اأك����ادمي����ي����ة  ع�������س���و 

م��وؤخ��رًا  ان��ع��زال��ه  ���س��ب��ب  يك�سف  ال�����س��ق��ري 
ي��وم��ًا  40 مل����دة  ج���زي���رة  يف  ال���ع���امل  ع���ن 

قال الإعالمي اأحمد ال�سقريي اإنه اأجرى م�ؤخرًا جتربة غريبة تتمثل يف 
انعزاله عن العامل اخلارجي ملدة 40 ي�مًا يف اإحدى اجلزر.

 80 �س�ى  بها  ي�سكن  يكن  مل  لعزلته  اختارها  التي  اجلزيرة  اأن  واأ�ساف 
�سخ�سًا فقط، لفتًا اإىل اأنه قرر خالل فرتة “اخلل�ة مع الذات” اأن يتفرغ 
لذاته ويقطع ات�ساله بالعامل اخلارجي ويت�قف عن ا�ستخدام الإنرتنت.

واأكد ال�سقريي يف لقاء له بربنامج تفاعلكم على قناة “العربية” اأن تلك 
العزلة اأثرت عليه ي�سكل اإيجابي، حيث ا�ستطاع التعرف على بع�س عي�ب 

�سخ�سيته ومعاجلتها والتخل�س من ال�سفات ال�سلبية يف ذاته.

اأجن��ل��ي��ن��ا  ����س���رط  خم���������درات”..  “ك�سف 
ع���ل���ى ب�������راد ب���ي���ت ل�����روؤي�����ة اأب���ن���ائ���ه
تعاطي  لختبارات  بيت  براد  العاملي  الفنان  يخ�سع  اأن  املنتظر  من 
زوجته  مع  امل�ؤقت  التفاق  ل�سروط  تنفيذًا  والكح�ليات،  املخدرات 
الفنانة اأجنلينا ج�يل املنف�سلة عنه، حتى يتمكن من روؤية اأبنائه 

الـ6، ح�سب ما ك�سف �سخ�سان على علم بالتفاق.
ه�  الأول  اأكت�بر/ت�سرين   20 حتى  ي�ستمر  الذي  امل�ؤقت  والتفاق 
اأول انفراجة يف انف�سال مرير بني جنمي ه�لي�ود منذ رفعت ج�يل 
اإىل  التفاق  املمثلة  وعزت  �سبتمرب/اأيل�ل..   20 يف  طالق  دع�ى 

لالأطفال. كاملة  فعلية  بح�سانة  الأ�سرة” وطالبت  “�سحة 
وقال امل�سدران اللذان طلبا عدم ن�سر ا�سميهما، اإن بيت “52 عامًا” 
وج�يل “41 عامًا” وافقا على احل�س�ل على اإر�ساد فردي، و�ستك�ن 

اأول زيارة يق�م بها بيت لالأطفال مع طبيب.
واأ�سافا اأنه مل ي�سدر حكم اأو قرار ب�ساأن من �ست�ؤول له يف اآخر الأمر 

احل�سانة القان�نية اأو الفعلية.
ومثلهم  ج�يل  من  له  اأبناء   3 يَر  مل  بيت  اأن  اإعالم  و�سائل  وذكرت 

بالتبني منذ انف�ساله عن النجمة ال�سهرية يف 15 �سبتمرب/اأيل�ل.
وانف�سل الزوجان اللذان اأطلق عليهما براجنلينا خالل ق�سة حبهما 
التي ا�ستمرت 10�سن�ات يف اأعقاب واقعة على طائرة خا�سة؛ حيث 
الأطفال، وقال  اأكرث من  اأو  اأمام واحد  اأع�سابه  اأن بيت فقد  تردد 
مكتب التحقيقات الحتادي اإنه يقيم ما اإذا كان �سيفتح حتقيقًا يف 

الأمر.
مل  فبيت  طالقهما،  عن  الإعالن  منذ  الأنظار  عن  النجمان  وت�ارى 
يح�سر العر�س الأول لأحدث م�سروع �سينمائي له يف ل��س اأجنل��س، 

قائال اإنه اأراد اأن يركز على “و�سع عائلته”.
و�سيبداأ عر�س فيلم بيت القادم “األيد” يف ن�فمرب/ت�سرين الثاين، 
ماري�ن  الفرن�سية  املمثلة  البط�لة  وت�ساركه  احلرب  عن  فيلم  وه� 

ك�تيار.
وج�يل،  بيت  بانف�سال  لها  �سلة  اأي  املا�سي  الأ�سب�ع  ك�تيار  ونفت 

بعدما ترددت �سائعات عن عالقة عاطفية جتمعها مع بيت.

بّنور عائ�سة  للجزائرية  اجلحيم”  يف  “ن�ساء  رواي��ة 
باري�س ــ حميد عقبي:

يف  “ن�ساء  رواية  �سدرت 
اجلزائرية  للكاتبة  اجلحيم” 
عن  وال�سادرة  بّن�ر  عائ�سة 
وهي  احل�سارة،  من�س�رات 
للم�ؤلفة  الرابعة  الرواية 
ن�سرت  واأن  �سبق  حيث  ال�سابة 
ال�س�ط  “بعد  روايات  ثالث 
امراأة  “اعرتافات  وال�سدى” 
ح�سدت  والتي  ال�سادرة” 
الأدبي،  ال�ستحقاق  جائزة 
بلبنان  الأدبية  نعمان  جائزة 

فار�س  “�سق�ط  ورواية  الفرن�سية،  اللغة  اإىل  واملرتجمة   2007
الأحالم”.

مهداة  “الرواية  :ـــ  الي�م  لراأي  خا�س  ت�سريخ  يف  الكاتبة  وقالت 
دلل  وفل�سطني..  اجلزائر  يف  بدمائهم  الأر�س  عّطروا  الذين  اإىل 
ناجي  غزالة،  اأبــ�  �سادية  كنفاين،  غ�سان  ب�عت�رة،  مرمي  املغربي، 

العلي… وكل �سهداء احلريــة
م�سابقة  بجائزة  فائزة  الرواية  هذه  ن�س��س  اإحدى  اأن  لالإ�سارة 
الفتى  ق�ستها  امريكا،عن  العام  املركز  ــ  الدويل  الأدباء  احتاد 

العكاوي.”
 وتختزل رواية ن�ساء يف اجلحيم واقع املراأة الفل�سطينية وم�سريتها 
والقمع  التهجري  رغم  بالأر�س  وت�سبثها  التاريخ  عرب  الن�سالية 
الق�سية من خالل �سرد ذكريات جمم�عة من  حيث يتم طرح هذه 

الفل�سطينيات ومنهن الأ�سريات يف ال�سج�ن.
كنفاين  غ�سان  ال�سهيد  عالقة  ح�ل  الرواية  اأحداث  وتتمح�ر 
وه�  اغتياله  قبل  بينهما  املتبادلة  والر�سائل  غادة  بحبيبته 
)غادة(  العا�سقة  خالله  من  تروي  والذي  املح�رية  ال�سخ�سية 
حكايات احلب والن�سال والتهجري وامل�ت عرب مدن الرتحال، اإ�سافة 
اآخرين مثل  اأبطال  اأخرى واأحـداث مروية على ل�سان  اإىل ذكريات 
. وهكذا   )… يافا  اأيل�ل،  ،غــادة،  املغربي  ) حمم�د دروي�س، دلل 
تعت�سرهن  ن�ساء  األ�سنة  على  اآخر  اإىل  ف�ساء  من  الرواية  تنتقل 
عرب  وال�اقع  اخليال  بني  الي�مية،  واملعاناة  املزري  ال�اقع  ف�اجع 
الأمكنة ملدن فل�سطينية وغريها من عّكا اإىل بريوت اإىل دم�سق اإىل 
الفل�سطيني  الرتاث  ت�ظيف  اإىل  بالإ�سافة  اجلزائر،  اإىل  غرناطة 
يف  مت�سابهة  اأحداث  اإىل  الإحالة  مع  املختلفة  والآداب  والفن�ن 
التاريخ العربي مثل ن�ساء اجلزائر الثائرات �سد الحتالل الفرن�سي 
ف�سيلة  ب�عت�رة،  مرمي  ب�حريد،  جميلة  البطالت  ل�سان  على 
وعمق  ال�طني  والن�سال  الع�سق  حكاية  لتتجلى   . �سعدان…الخ. 
ال�عى الن�سايل، و دور املراأة املح�ري يف الأعمال التحررية. وت�سل 
الأحداث اإىل ذروتها يف ت�س�ير اأزمة الإن�سان املعا�سر والتي يعي�سها 
فيه،  يتخبط  الذي  الداخلي  النف�سي  وال�سراع  والآخر  الأنا  بني 
�سراع الأنا مع الذات ومع الآخر وما ينجر عنهما من تناق�سات على 
م�ست�ى الفكر واله�ية وامل�سري. لتنتهي الرواية يف نهاية املطاف اإىل 
اإبراز القيمة الإن�سانية للحب والن�سال من خالل اآخر ر�سالة مرثية 
كمعامل  وال�سالم  والن�سال  احلب  اأجل  من  العا�سقة  )غادة(  كتبتها 

لتحرير الإن�سان من الأطر الفكرية التي تقّيــده.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  ني�ز ل  جريدة وم�قع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخ�ة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  ال�اقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سع�ب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع الوطان ول�سنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف ال�طن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل م�قع اجلريدة .



زهري اأندراو�س:
تغريَّ امل�سهد يف العراق ب�سكل ملح�ظ منذ اأيل�ل )�سبتمرب( 
ب�ساأن  الرئي�سية  املهمة  الِعرب  بع�س  ُيقدم  بداأ  حيث   ،2014
“الدولة  تنظيم  كان  عامنْي،  فقبل  املحلي.  ال�سراع  طبيعة 
الإ�سالمية” قد اأحكم قب�سته على امل��سل، ثاين اأكرب مدينة 

يف العراق.
دفعت  كرد�ستان”  “اإقليم  يف  �سّنها  التي  الهجمات  اأّن  غري 
زيادة تدّخلها. ويف ذلك  اإىل  اأخرى  املتحدة ودول  بال�ليات 
لفرتة  تــرّددت  وا�سنطن  اأّن  العراقيني  بع�س  اعتقد  ال�قت، 
فاعلة  جهات  بخالف  امل��سل  �سق�ط  بعد  التحرك  يف  ط�يلة 
“الدولة  تنظيم  ملحاربة  جه�دها  كّثفت  قد  كانت  اأخــرى 
اإيران ورو�سيا و”ق�ات  الإ�سالمية” خالل الفرتة نف�سها، مثل 

احل�سد ال�سعبي” ال�سيعية.
والي�م، قالت درا�سة جديدة ملعهد وا�سنطن، اأعّدها جيم�س 
جيفري، �سفري وا�سنطن الأ�سبق يف بغداد واأنقرة، اأّن القدرات 
يف  الإ�سالمية”  “الدولة  تنظيم  لـ  والدفاعية  الع�سكرية 
العراق تده�رت، كما تداخلت خ�سارة اجلماعة لأرا�ٍس مهمة 
مع قدرته على التجنيد، وبّث الذعر يف النف��س، وال�ستفادة 

من اأ�س�ل النفط.
بف�سل  كبري  حــّد  اإىل  ممكنة  الإجنـــــازات  هــذه  وكــانــت 
امل�سرتكة”،  املهام  العراقية و”ق�ة  الأمن  ال�سراكة بني ق�ات 
بتنفيذ  ال�سطالع  مبهمة  املكلف  الكبري  العاملي  التحالف  وه� 

املتاأ�سل”. احلل  “عملية 
حترير  يف  الباهر  جناحها  ال�سراكة  هذه  اأثبتت  وبراأيه، 
يتمّثل  يـــزال  ل  الــ�ــســ�ؤال  اأن  رغــم  رئي�سية،  عراقية  مــدن 
ال�سراع  عــ�امــل  العراقيني  فيها  �سيتذّكر  التي  بالكيفية 

احلا�سمة يف امل�ستقبل.
ا�ستخال�س  ميكن  اإّنه  قائاًل  جيفري  تابع  حال،  كّل  وعلى 

ثالث ِعرب من احلملة الع�سكرية حتى الآن.
اأوًل، اأهمية القيادة يف احلرب. فلم تكن اإخفاقات الق�ات 

“الدولة  التي مّكنت تنظيم  العادية هي  العراقية والكردية 
الإ�سالمية” من الت��ّسع بني عامْي 2011 و2014، اإمّنا عجز 
املتكررة  التحذيرات  م�اجهة  يف  بحزم  الت�سّرف  عن  القيادة 

باأن التنظيم �سي�سّن قريبًا هجمات كبرية.
اأهمية  على  التاأكيد  احلملة  كــررت  جيفري،  اأّكــد  ثانًيا، 
الق�ات ال�سغرية العدد والبا�سلة يف مالحقة العدّو رغم نق�س 

ق�اها الب�سرية.
وعلى الرغم من اأن قدرة تنظيم “الدولة الإ�سالمية” على 
اكت�ساب قابلّية حتّرك متفّ�قة وتركيز ق�اته على خط�ط 
وقت  يف  حّققه  الذي  النجاح  يف  �ساهمت  الأمامية  امل�اجهة 
اأّن اأعداءه متكن�ا منذ ذلك احلني من اإثقال كاهله  اإّل  مبكر، 

وتق�ي�س قدراته.
ال�قت  عاماًل  �سّكل  الأ�سبق،  وا�سنطن  �سفري  قــال  ثالًثا، 
احلرب.  يف  امل�ساركة  الأطراف  لكافة  فّعاًل  �سالًحا  والإنهاك 

ا اأنه غالبًا ما تك�ن لهذا ال�سالح  لكن الأحداث قد اأظهرت اأي�سً
نتائج عك�سية.

و�ستت�سّمن املراحل القادمة من هذه احلرب، اأو�سح جيفري، 
القتتال يف الأرا�سي العراقية غري اخلا�سعة لل�سلطة.

ومن اأجل الت�سّدي لأي هجمات قد ي�سّنها تنظيم “الدولة 
ال�ليات  على  الأرا�ــســي،  هذه  من  امل�ستقبل  يف  الإ�سالمية” 
املتحدة م�ساعفة تعاونها مع ق�ات الأمن العراقية، وت�سليحها 
اأمن احلدود،  وتدريبها يف جمالت مكافحة الإرهاب، و�سبط 
بني  من  حمــّددة،  م�اقع  وا�ستهداف  ال�ستخبارات،  وتقنيات 

اأم�ر اأخرى.
عرب  العمل  جيفري،  �سّدّد  ا،  اأي�سً وا�سنطن  على  ويتعنّي 
الإ�سالح  تعزيز  على  الع�سرين”  “الدول  جمم�عة  حتالف 
والتعاون بني الق�ات العراقية و”ق�ات الب�سمركة الكردية”، 
ال�سّنية  املناطق  يف  حك�مّية  م�ساريع  تنفيذ  جــانــب  اإىل 

وال�سيعية على حد �س�اء، على حّد تعبريه.
ومع ذلك، يبقى ال�س�ؤال، اأ�ساف جيفري: كيف �سيتّم اإحلاق 
وتابع:  النهاية؟  الإ�سالمية” يف  “الدولة  تنظيم  بـ  الهزمية 
يق�ل البنتاغ�ن اإّنه يعتزم حما�سرة وتدمري تنظيم “الدولة 

الإ�سالمية” يف الرقة وامل��سل،
اإىل هزمية: ففي  لكن هذا الأمر قد ل ُيرتجم بال�سرورة 
اأّدى   ،2003 2001 ويف العراق يف عام  اأفغان�ستان خالل عام 
العنا�سر كمتمّردين. وتزداد  اإىل ع�دة  العدو  انهيار مقاومة 
الفراغ  اإىل  نظًرا  خا�س  ب�سكل  النتيجة  هذه  مثل  احتمالت 

امل�ستمر يف ال�سلطة يف معظم اأنحاء البالد.
وعم�ًما، راأى ال�سفري الأمريكّي الأ�سبق، رّكز ق�سم كبري من 
ال�سيا�سة الأمريكية يف �س�رّية على اإيجاد حل�ل على امل�ست�ى 

ال�طني.
امل�ستقبل  يف  مدّمرة  دولــة  �ستبقى  �س�رّية  اأّن  اإىل  ولفت 
اإيجاد  نح�  ميلها  عن  التخّلي  وا�سنطن  على  لذلك  املنظ�ر، 
ذلك  عن  ا  ع��سً والرتكيز  امل�ساكل  لكافة  املنا�سبة  احلل�ل 
حملية  ترتيبات  اإيجاد  خالل  من  النزاع  على  ال�سيطرة  على 
عن  التعبري  ثــم  بالتفا�سيل  الــبــدء  خــالل  )مــن  ت�ساعدية 

الت�س�رات العليا(.
يف  منخرطة  تبقى  اأن  عليها  العتبار،  نف�س  من  وانطالًقا 

�س�رّية.
ولفت جيفري اإىل اأّنه على الرغم من اأّن الإرهاب ل ي�سّكل 
امل�سهد  تغيري  على  الــقــدرة  ميلك  ــه  اأّن اإّل  ــا،  وجــ�دًي تهديًدا 
ال�سيا�سي املحلي يف اأوروبا )ل�سالح رو�سيا( وال�ليات املتحدة.
اإّنه  الق�ل،  اإىل  الأ�سبق  الأمريكّي  ال�سفري  خُل�س  واأخــرًيا، 
اأّن تدمري تنظيم  اّتخاذ خط�ات ل�سمان  يتعنّي على وا�سنطن 
بب�ساطة  يدفع  ل  وامل��سل  الرقة  يف  الإ�سالمية”  “الدولة 
ا�ستقرارها  بزعزعة  والت�سّبب  املجاورة  الدول  اإىل  بعنا�سره 

ب�سكٍل اأكرٍب، على حّد تعبريه.

www .ghorbanews .com

31 اعالنات FRIDAY , OCTOBER 7 . 2016   / Vol . 6 - Issue 247

www .ghorbanews .com

FRIDAY , OCTOBER 7 . 2016   / Vol . 6 - Issue 247اعالنات30

اإع������������الن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

والرّقة املو�سل  يف  االإ�سامّية”  “الدولة  ملُحا�سرة  اأمريكا  خّطة  ببغداد:  االأ�سبق  وا�سنطن   �سفر 
جماورٍة لدوٍل  انتقالها  عدم  �سمان  يجب  ُدمّرت  اإذا  وحتى  باأفغان�ستان  حدث  كما  الف�سل  م�سرها 

نحن غر م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا
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