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م��رك��ز ب��ي��غ��ن-ال�����س��ادات:
وثيقة ترامب الإ�سرتاتيج ّية
ُمطمئنة لتل �أب��ي��ب بجميع
املجاالت ومل ي ُعد ال�سالم مع
ً
الفل�سطينيني �شرطا لتح�سني
التعاون الإ�سرائيليّ -اخلليجيّ
«الإ����ص�ل�اح���ي���ون» يف دائ�����رة االغ��ت��ي��االت:
اقر�أ يف هذا العدد
ليربمان بعد «�ضربة ال�سبت» :م�����ش��روع �إم����ارات����ي لت�صفية اخل�����ص��وم؟
�إ�سرائيل لن تكتفي بالنباح

ك��ت��اب �إ���س��رائ��ي��ل� ّ�ي ج��دي��د :نتنياهو
ُي�����ع�����اين م�����ن ه����و�����س ج����ن� ّ
���وين
ُ
���ي ِل����ي��ب�را ّ
����دل
�� ِ���ص����دامٌ �
يل وجَ
ِ
إ����س�ل�ام ٌّ
ال�سعوديني
االن��ف��ت��اح واالل���ت���زام يُ�����ؤ ّرق ُّ
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الف����روف� :أم��ري��ك��ا تخطط لإن�����ش��اء “�شبه دولة” يف ���س��وري��ا على
ال�ضفة ال�شرقية للفرات حتى ال��ع��راق وت��ري��د البقاء يف �سوريا
�إىل الأب����د ..وت��أج��ي��ل اجتماعات �أ�ستانة �إىل �أج���ل غ�ير م�سمى
ا�ستانة – مو�سكو ـ االنا�ضول – �سبوتنيك
– �أعلن وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريغي
الفروف �أن لدى رو�سيا �شكوك ب�أن �أمريكا
تريد البقاء يف �سوريا لفرتة طويلة� ،إن مل
يكن �إىل الأبد.
وقال الفروف يف م�ؤمتر �صحفي مع نظريه
البلجيكي“ :من زمالئنا الأمريكيني ن�سمع
الآن تف�سريات �أخرى لوجودهم يف �سوريا:
يقولون �إن هذا الوجود يجب �أن ي�ستمر
لي�س فقط حتى انتهاء املهام الع�سكرية ،بل
حتى تنطلق عملية �سيا�سية م�ستقرة مقبولة
للجميع� ،أي بالن�سبة للواليات املتحدة يعني
انتقال ال�سلطة ،وهذا هو ،تغيري النظام.
ب�شكل عام ،لدينا �شك م�ستندا �إىل بع�ض
الأ�سباب الأخرى ،والتي �سوف �أقولها الآن �أن
الواليات املتحدة تريد البقاء هناك لفرتة
طويلة� ،إن مل يكن �إىل الأبد”.
و�أ�ضاف “الأمريكيون ،يف ر�أيي ،يت�صرفون
عرب خطوات خطرية �أحادية اجلانب .وهذه
اخلطوات تبدو �أكرث ف�أكرث كجزء من خطة
لإن�شاء ما ي�شبه الدولة على جزء كبري من
الأرا�ضي ال�سورية وعلى ال�ضفة ال�شرقية
لنهر الفرات وحتى احلدود العراقية .وهذا
ي�شبه خطا يقو�ض وحدة �أرا�ضي �سوريا”.
ومن جهته �أعلن وزير اخلارجية الكازاخ�ستاين
خريات عبد الرحمنوف ،الثالثاء� ،أن اجلولة
التا�سعة من اجتماعات �أ�ستانة اخلا�صة

ب�سوريا ،واملقررة خالل ال�شهر احلايل ،ت�أجلت
�إىل �أجل غري م�سمى.
و�أ�ضاف يف ت�صريح �صحفي عقب جل�سة
للحكومة ح�صلنا على معلومات من زمالئنا
الرو�س مفادها �أن الدول ال�ضامنة لعملية
�أ�ستانة وهي رو�سيا وتركيا و�إيران ،تنوي عقد
لقاء لوزراء خارجيتها يف �إطار العملية ،وقد
يجري هذا اللقاء يف �أ�ستانة .
و�أو�ضح �أن تاريخ و�أجندة اللقاء مل يتم
حتديده بعد� ،إال �أنه من املمكن �أن يعقد خالل

�آذار /مار�س املقبل ،يعقبه �إجراء اجلولة
التا�سعة من اجتماعات �أ�ستانة .
ي�شار �إىل �أن اجلولة الثامنة من املحادثات،
اختتمت يف  22دي�سمرب/كانون الأول
املا�ضي ،بت�شكيل جلنتي عمل حول املعتقلني
واملفقودين وتبادل الأ�سرى واجلثث ،و�إزالة
الألغام ،بح�سب البيان اخلتامي.

قا�سم �سليماين يهاجم ال�سعودية وي�ؤكد:
“�أم القرى” تائهة وتبيع �أرا�ضيها بثمن بخ�س
طهران ـ وكاالت :هاجم
اللواء قا�سم �سليماين ،قائد
فيلق القد�س باحلر�س الثوري
الإيراين ،اململكة العربية
ال�سعودية ،موجها انتقادات
لها ب�سبب حتالفها مع الواليات
املتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
الر�سمية عن �سليماين قوله،
خالل م�شاركته يف �إحياء
الذكرى الـ 39للثورة الإ�سالمية
الإيرانية� ،أم�س الأحد�“ :إن من
الوا�ضح �أن الدول التي تعي�ش
حتت �سيطرة �أمريكا قد فقدت
ماء وجهها ،و�أن و�ضع تلك الدول �أ�شرف على عمليات ميدانية
يف العراق و�سوريا� ،إىل دور
�أ�صبح ظاهرا للعيان”.
و�أكد �أن “هذه الدول باعت كل �إيران يف البلدين ،قائ ً
ال �إن
ما متلك لأمريكا ،فانظروا �إىل “ال�شعب الإيراين �ساعد ال�شعب
ما و�صل احلال بها ،فالدولة العراقي الجتثاث حزب البعث
التي كانت تطلق على نف�سها (حزب الرئي�س الراحل �صدام
“�أم القرى” يف العامل الإ�سالمي ح�سني) ،واجتثاث �أخطر ظاهرة
�أ�صبحت تبيع �أرا�ضيها بثمن �إرهابية وهي “داع�ش” والتيار
بخ�س" ،وباتت اليوم تائهة التكفريي” ،م�ضيف ًا �أن “الأعداء
وخارج �ساحة التاريخ ،ح�سب �أقروا ب�أن �إيران انت�صرت يف هذا
تعبريه ،وتُـعرف مكة املكرمة املجال”.
وت�أتي ت�صريحات �سليمان يف
ب�أنها “�أم القرى”.
وتابع قائد فيلق القد�س �أن �سياق ت�صريحات �إيرانية متعددة
هناك يف �إيران من يقارن بني انتقدت ال�سعودية ،وح ّملتها
تلك الدول وبالده ،م�شدد ًا على م�س�ؤولية ما يقع يف املنطقة.
�أنها مقارنة غري مفهومة ،و�ش ّبه فقد قال الرئي�س الإيراين ح�سن
التحالف مع �أمريكا مثل ال�سم روحاين  ،الأحد املا�ضي� ،إن بالده
م�ستعدة ال�ستئناف العالقات
للإ�سالم ولإيران.
و�أ�شار اللواء �سليماين ،الذي مع ال�سعودية �شرط �أن “توقف
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وا�شنطن �ستعلن عن “�أ�شد” عقوبات حتى الآن �ضد كوريا ال�شمالية

�أ�سف على �أ�سف
عبداحلمزة �سلمان
الأ�سف هو احلزن على زمان ,عند
الإمعان يف جمرياته ,مرت ال�ساعات
والأيام والأ�شهر م�شكلة �سنينا ,حتمل
غمامة �سوداء م�صابها مهول ,تركت
خلفها دمارا فكريا وب�شريا وماديا,
وهناك من هو م�ضرج بدموعه ,ومن هو
م�ضرج بدمائه ,وكالهما مقتول .
ع�صفت الليايل يف بلدي ,تفنن خاللها
الإرهاب وحوا�ضنه و�أعوانه ,ومن �إ�ستغل املرحلة التي ينزف فيها ال�شعب
دما ل�صاحله ,لتدر عليه ريعا وفريا ,ونهب خريات العراق� ,إن ذلك �أ�شد وقعا
و�أكرث �إيالما على القلب ,فما بني هذا وذاك دموعا وحرقة .
عاتبتنا �صناديق الإقرتاع والقرطا�س والقلم ,حينما ر�سمنا الطريق
مل�ستقبل �شعبنا و�أبنائنا بالإختيار اخلاطئ ,دفعت بنا ل�شفا الهاوية� ,إىل
�أن �شاء الباري �أن ينقذنا بنداء املرجعية ,للدفاع وال�ضرب بيد من حديد,
ف�أعادت لنا �شهقتنا ,لت�ستقر الأنفا�س ,حينما ت�سابق �أبناء البلد للدفاع,
ونيل �شرف ال�شهادة ,بينما كان بع�ض من يتقلد املنا�صب املرموقة؛ ي�ضع
العقبات يف طريقهم .
عادت �شم�س بالدي م�شرقة من جديد ,و�سباب جدائلها الذهبية ميتد على
ربوع بلدي ,من قمم اجلبال التي تعك�سها على �أطراف �سعف النخيل ,وهي
متيل مع ن�سيم الرياح ,لتلوح �أن البلد تعافى من �سقمه ,وكفكف دموعه
وتعافى ,لينه�ض من جديد ب�سواعد �أبنائه ,و�أفكار قادة الر�أي ,الذين غر�س
حب الوطن بقلوبهم ,ونحن نو�شك على بداية مرحلة تاريخية جديدة,
بد�أت عقارب ال�ساعة تقرتب من وقت �إنطالقها ,لتعود �صناديق الإقرتاع
تفتح �أبوابها من جديد .
ترجتف القلوب ,وتت�شتت الأفكار ,و�سط زوابع �إعالمية تغزو ال�صحافة,
ومواقع التوا�صل الإجتماعي ,وغريها من و�سائل الإعالم املوجه ,الدولية
واملحلية ,التي ت�سعى لتعيد العراق لزمن �أ�سفنا عليه �إ�ستمر ل�سنني ,لي�س من
ال�سهل عالجها ,بل �صربنا و�ضفرنا ,ومت حترير الأر�ض ,وحترير الإن�سان
من �أطواق ال�ضاللة واخلرافة ,و�سط خما�ض ع�سري �إنبثق عراقنا اجلديد .
نرتقب خطواتنا القادمة بكل حذر وت�أين ,ب�إجتاه �صناديق تقرير امل�صري,
وكيف �سيكون الإختيار؟ هل تتحكم عواطفنا وم�شاعرنا بالإختيار� ,أم
عقولنا وجتربتنا هي التي تنت�صر؟ كما حتقق الن�صر يف �ساحات الوغى بها,
�أم يتجدد �أ�سف على �أ�سف� ,ستجيبنا الأيام القريبة عن ذلك .

Nilda Hofmann
Chief of
Community
Affairs
Greetings,

العدوان على اليمن واالنبطاح
�أمام �إ�سرائيل”.
فيما اتهم املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الإيرانية بهرام
قا�سمي الريا�ض ،يف وقت �سابق،
“بخيانة” العامل الإ�سالمي
وال�شعب الفل�سطيني ب�سريها نحو
تطبيع عالقتها مع �إ�سرائيل،
وا�صفا �سيا�سة ال�سعودية ب�أنها
غري مدرو�سة.
وجاء اتهام اخلارجية الإيرانية
بعد تهمة م�شابهة وجهها املر�شد
الأعلى للجمهورية الإيرانية
علي خامنئي لل�سعودية ب�سبب
بتقدميها الدعم للواليات
املتحدة و�إ�سرائيل ،وفق تعبريه.

FRIDAY , FEBRUARY 16 . 2018 / Vol . 6 - Issue 275

اخبار منوعة

My name is Chief Nilda Hofmann, I am honored to serve as the
NYPD›s New Chief of Community Affairs. As your new Chief, I pledge
to actively engage and build relationships with you, the community.
If you haven›t done so already, please check in with me daily on social
media for the latest information on events, programs and incidents
happening around NYC. My Twitter handle is @NYPDCommAffairs
and my email address is CommunityAffairs@NYPD.org.
Thank you for your continued support and I look forward to connecting
with each and every one of you.
Contact:
NYPD Community Affairs Bureau
1 Police Plaza, New York NY 10038 | 646.610.5323
Email: communityaffairs@nypd.org

طوكيو ـ (�أ ف ب) – �أعلن نائب الرئي�س
االمريكي مايك بن�س يف طوكيو ان وا�شنطن
ت�ستعد للك�شف عن “�أ�شد” عقوبات اقت�صادية
تفر�ضها على كوريا ال�شمالية حتى الآن م�ؤكدا
ان بالده لن ت�سمح لبيونغ يانغ بان ت�ستغل
االلعاب االوملبية ال�شتوية املرتقبة هذا
اال�سبوع يف اجلنوب.
وقال بن�س اىل جانب رئي�س الوزراء الياباين
�شينزو �آبي يف ختام حمادثات حول التهديد
الكوري ال�شمايل “اعلن اليوم ان الواليات
املتحدة �ستك�شف قريبا عن العقوبات
االقت�صادية اال�شد واالكرث قوة التي تفر�ض
على كوريا ال�شمالية”.
وا�ضاف “ليدرك العامل هذا االمر� :سنوا�صل
تكثيف اق�صى �ضغوطنا اىل ان تتخذ كوريا
ال�شمالية خطوات ملمو�سة نحو نزع ا�سلحة
كامل ميكن التحقق منه وغري قابل للعودة
عنه”.
وتاتي زيارة بن�س التي ت�ستغرق ثالثة ايام
اىل اليابان فيما ت�سعى وا�شنطن لتعزيز
عالقاتها مع حلفائها يف املنطقة وابقاء
ال�ضغط على النظام يف بيونغ يانغ رغم حت�سن
االجواء يف �شبه اجلزيرة الكورية يف االونة
االخرية.
و�شدد بن�س االربعاء على ان “كل اخليارات
مطروحة على الطاولة” متعهدا بان توا�صل
وا�شنطن ن�شر “معداتها الع�سكرية االكرث
تطورا يف اليابان واملنطقة” حلمايتها من
التهديد الذي ت�شكله كوريا ال�شمالية.
وكان الرئي�س االمريكي دونالد ترامب انتقد
�سيا�سات االدارات االمريكية ال�سابقة حيال
كوريا ال�شمالية ومتكن من اقناع املجموعة
الدولية بت�شديد العقوبات �ضد بيونغ يانغ.
ولت�سليط ال�ضوء على ما تعتربه وا�شنطن
“جتاوزات” النظام يف جمال حقوق االن�سان،
�سيح�ضر نائب الرئي�س االمريكي حفل افتتاح
االلعاب االوملبية يف بيونغ ت�شانغ برفقة والد
ال�سجني ال�سابق لدى كوريا ال�شمالية اوتو
وارمبري الذي تويف بعد عودته اىل بالده.
وكانت الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية
خا�ضتا حربا كالمية حيث �سخر الرئي�س
دونالد ترامب من الزعيم الكوري ال�شمايل
كيم جونغ اون مطلقا عليه ت�سمية “رجل
ال�صاروخ” .وهدد كيم جونغ اون من جهته

بتدمري الواليات املتحدة با�سلحة نووية.
لكن الزعيم الكوري ال�شمايل اتخذ موقفا
ت�صاحليا اكرث يف العام  2018حيث دعا اىل
التهدئة مع الكوريني اجلنوبيني وقبل دعوة
بالده للم�شاركة يف االلعاب االوملبية التي
تقرر اطالق عليها ت�سمية “اوملبياد ال�سالم”.
لكن التوتر يبقى �سائدا يف �شبه اجلزيرة
بعدما نددت كوريا ال�شمالية بنا�شطني
مناه�ضني لبيونغ يانغ احتجوا على م�شاركتها.
– “اوملبياد ال�سالم”-
من جهته ،قال �آبي الذي �سيتوجه على غرار
بن�س اىل كوريا اجلنوبية حل�ضور االلعاب
االوملبية ال�شتوية يف بيونغ ت�شانغ ،انه
ابلغ نائب الرئي�س االمريكي بانه ال ميكن
القبول “بامتالك كوريا ال�شمالية اال�سلحة
النووية”.
وقال “انا اثمن املحادثات بني ال�شمال
واجلنوب نحو اجناح العاب بيونغ ت�شانغ،
لكن يجب ان نواجه واقع ان كوريا ال�شمالية
توا�صل براجمها النووية وال�صاروخية”.
و�أ�ضاف ان احللفاء �سيحثون دوال اخرى على
“اال تنخدع بحملة الرتويج التي تقوم بها
كوريا ال�شمالية”.
وقال �آبي “ان عر�ضا ع�سكريا كبريا �سينظم
غدا يف بيونغ يانغ .ان االعمال اال�ستفزازية
م�ستمرة”.
يف طريقه اىل اليابان ،امتنع بن�س عن

ا�ستبعاد عقد لقاء مع الوفد الكوري ال�شمايل
الذي �سيح�ضر اي�ضا حفل االفتتاح ما اعطى
امال �ضئيال بتحقيق اخرتاق دبلوما�سي.
وقال بن�س خالل توقفه يف اال�سكا “مل اطلب
عقد لقاء ،لكننا �سرنى ما �سيح�صل”.
لكنه اعتمد نهجا ا�شد يف طوكيو قائال ان كوريا
ال�شمالية يجب اال ي�سمح لها “باال�ستحواذ
على ر�سالة و�صورة االلعاب االوملبية” .وقال
“لن ن�سمح لكوريا ال�شمالية ان تخبئ وراء
الراية االوملبية واقع انها ت�ستعبد �شعبها
وتهدد املنطقة ب�شكل او�سع”.
ومن غري الوا�ضح اىل اي مدى �ست�ستمر
التهدئة يف التوتر بعد االلعاب االوملبية،
خ�صو�صا حني ت�ستانف الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية مناوراتهما الع�سكرية
ال�سنوية امل�شرتكة التي تثري غ�ضب بيونغ
يانغ.
وحذرت وكالة االنباء الكورية ال�شمالية
الر�سمية الثالثاء من ان ا�ستئناف هذه
املناورات �سيعيد �شبه اجلزيرة الكورية اىل
“�شفري كارثة”.
ويف وقت �سابق االربعاء تفقد بن�س انظمة
الدفاع اجلوي اليابانية و�شدد على التزام
الواليات املتحدة “الثابت” يف التحالف بني
البلدين.

3

خمت�صر مفيد

لعل رائحة حرب باتت تت�صاعد من فم ا�سرائيل اكرث لت�شري
اىل امكانية مهاجمة ا�سرائيل املقاومة الفل�سطينية من
جديد حل�سم االمر نهائيا يف غزة  ,ولي�س م�ستبعدا ان تقدم
ا�سرائيل على تنفيذ خطة حربية ال�ستقطاع منطقة عازلة
بعمق معني على احلدود ال�سورية  ,وا�ستهداف لبنان وخا�صة
بعد التهديدات التي وجهها ليربمان جلي�ش لبنان والتي قال
فيها ان جي�ش لبنان ولبنان كله �سيدفعون الثمن وقال انه
ميكن تفادي املواجهة الع�سكرية يف لبنان من خالل ثالثة
امور الت�صميم والردع وا�ستخدام كافة العوامل الدولية
لل�ضغط على ايران يف ا�شارة للممار�سة مو�سكو ووا�شنطن
�ضغوطا لإبعاد ايران عن احلدود ال�شمالية قبل ان ت�ستخدم
ا�سرائيل قوتها لفعل ذلك .
احلرب يف املنطقة واقعة ال حمالة لكن ال�سر يف التوقيت
واملكان الذي �ستقع فيه احلرب او تفتح فيه ا�سرائيل جبهة
يبقي خا�ضع حل�سابات �سيا�سية كبرية وبالتايل فانه بحاجة
اىل قرار �سيا�سي مبني على ا�سا�س االهداف ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية التي �ستحققها ا�سرائيل اكرث من الدواعي
االمنية فال تهتم ا�سرائيل للأمن ب�شكل مطلق الن كل خطط
ا�سرائيل ال�سيا�سية كانت ت�سبقها حروب ت�شنها ا�سرائيل
لتحقيق �سيناريو معني  ,اليوم نحن على ابواب تطبيق �صفقة
القرن املزعومة والتي �ستلج�أ ا�سرائيل والواليات املتحدة
وبع�ض االطراف االقليمية لتطبيقها من طرف واحد
وخا�صة بعد رف�ضها فل�سطينيا ا�صبح املدخل لل�صفقة هو
احلرب وحرب �سريعة وحا�سمة يف نف�س الوقت وهذا ما ن�شتم
رائحته بقوة من داخل امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية الإ�سرائيلية
وال�سيا�سية .ال ا�ستبعد ان تكون احلرب على غزة للح�سم
وتغري االوراق وامل�ساحات االمنية واجلغرافية وحتقيق
متطلبات ال�صفقة االمريكية مع بقاء احتمالية �شم حرب
حمدود يف اجلنوب اللبناين واطراف اجلوالن ال�سوري لر�سم
خارطة جديدة للحدود .

رئي�س التحرير

«نريدها مثل دبي ولي�س القاهرة �أو مومباي»
هل ميكن �أن تتخيل وجود
«توك توك» ي�سري يف
�شوارع �إحدى �أهم املدن
بال�سعودية؟
دائم ًا ما ارتبطت و�سيلة
التنقل هذه بالبلدان
واملناطق الفقرية ن�سبي ًا
مثل م�صر والهند ،التي تتميز بوجود مناطق �شعبية ذات طرق
�ضيقة غري ممهدة .وبالتايل ميثل التوك توك �أهمية كبرية لتنقل
ال�سكان فيها.
لكن �سكان مدينة جدة فوجئوا ب�صور منت�شرة على تويرت لعدد
من التوك توك ب�أحد ال�شوارع ،والتي تقف فيما يعتقد �أنه �إ�شارة
مرورية و�سط طابور من ال�سيارات ذات الطراز العايل.
امل�شهد بدا عجيب ًا وغريباً ،ويحمل بع�ض التناق�ضات ،يف دولة
اعتاد �سكانها ركوب �أحدث �أنواع ال�سيارات ،وبالتايل ما احلاجة
لظهور هذا التوك توك يف ال�شوارع.
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ام�ير الكويت يعلن تقدمي ملياري دوالر للعراق على �شكل قرو�ض وا�ستثمارات
للم�ساهمة يف اع���ادة اع��م��اره يف اع��ق��اب احل���رب م��ع تنظيم ال��دول��ة اال�سالمية
الكويت(�أ ف ب) – �أعلنت الكويت،
التي تعر�ضت الجتياح عراقي يف
 ،1990انها �ستقدم للعراق مليار
دوالر على �شكل قرو�ض و�ستقوم
با�ستثمار مليار دوالر �آخر للم�ساهمة
يف اعادة اعمار البلد اجلار يف اعقاب
احلرب مع تنظيم الدولة اال�سالمية.
وقال �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
االحمد اجلابر ال�صباح يف اليوم
الثالث واالخري مل�ؤمتر اعادة اعمار
العراق الذي ت�ست�ضيفه بالده منذ
االثنني ،ان امل�ساهمة الكويتية ت�أتي
“انطالقا من التزامها بدعم الأ�شقاء
يف العراق”.
وكانت بغداد �أعلنت �أنها “انت�صرت”
على تنظيم الدولة الإ�سالمية يف
كانون الأول/دي�سمرب بعدما ا�ستعادت
قواتها ،مدعومة من التحالف الدويل

ومن املقرر ان تعلن الدول احلليفة
للعراق وال�شريكة يف التحالف
الدويل ملحاربة التنظيم اليوم ،عن
م�ساهمات مالية يف م�شروع اعادة
االعمار ال�ضخم ،ت�أمل بغداد ان ت�صل
اىل نحو  88مليار دوالر.
وقال �أمري الكويت ان بالده تدرك
“حجم الدمار الذي حلق بالعراق
جراء �سيطرة تلك التنظيمات
الإرهابية على بع�ض الأرا�ضي
العراقية”.
ور�أى ان اعادة االعمار “عمل لن
الذي تقوده وا�شنطن ،اجزاء وا�سعة املجتمع الدويل “انت�صاره” على يتمكن العراق من الت�صدي له وحده،
من البالد كان التنظيم املتطرف عليها تنظيم الدولة اال�سالمية املتطرف مما دعانا �إىل التوجه بالنداء �إىل
مب�ساهمة مالية �ضخمة تعيد بناء ما املجتمع الدويل بدعوته للم�شاركة يف
يف منت�صف العام .2014
هذا العمل وحتمل تبعاته”.
ويتطلع العراق االربعاء اىل �أن يقابل دمرته حرب ال�سنوات الثالث.

تيلر�سون يطالب �إي���ران ب�سحب قواتها م��ن ال���دول العربية وي ��ؤك��د ان القوات
الأمريكية �ستبقى يف �سوريا وال��ع��راق حتى هزمية تنظيم “الدولة اال�سالمية”
طالب
بغداد – االنا�ضول –
وزير اخلارجية الأمريكي ،ريك�س
تيلر�سون� ،إيران ب�سحب قواتها من
ريا
�سوريا والعراق واليمن ولبنان ،م�ش ً
�أن وجودها بتلك البلدان ي�شكل عامال
لعدم اال�ستقرار.
جاء ذلك يف ت�صريحات �أدىل بها
الوزير الأمريكي ،م�ساء الثالثاء،
خالل مقابلة �أجرتها معه قناة
“احلرة” الناطقة بالعربية ،تناول
خاللها �آخر التطورات يف املنطقة.
و�أ�ضاف الوزير تيلر�سون �أن “وجهة
النظر الأمريكية تتوافق مع نظرة
املجتمع الدويل ب�ش�أن وجود �إيران
يف دول مثل �سوريا واليمن ولبنان
والعراق”.
ولفت �إىل �أن وجهة النظر تلك تتمثل
يف �أن الوجود الإيراين “ال يجلب
اال�ستقرار وال الأمن للمواطنني،
طلبنا من طهران جمددا �إعادة
قواتها �إىل �إيران ،وهذا هو امل�سار
ال�صحيح الذي نراه للم�ستقبل”.
– التواجد الع�سكري الأمريكي يف
�سوريا والعراق

ويف �سياق لي�س ببعيد قال تيلر�سون
�إن القوات الأمريكية �ستبقى يف
�سوريا والعراق حتى هزمية تنظيم
“داع�ش” الإرهابي و�ضمان عدم
عودته جمددا.
و�أو�ضح الوزير �أن الواليات املتحدة
�ستناق�ش م�ستقبل وجود قواتها يف
العراق مع حكومة حيدر العبادي.
وتابع قائال “نعرف ورئي�س الوزراء

العراقي العبادي يقر �أن بع�ض عنا�صر
داع�ش ال يزالون ي�شكلون تهديدا
للعراق ،و�سنبقى هناك(بالعراق)
حتى نت�أكد من �أننا تخل�صنا كليا من
هذه التهديدات”.
وذكر �أن هدف التواجد الع�سكري
الأمريكي يف �سوريا ،هو هزمية
بالكامل ،وحتقيق
“داع�ش”
اال�ستقرار يف البالد ،على حد زعمه.

– تهديد حزب اهلل لإ�سرائيل
يف �ش�أن �آخر �شدد تيلر�سون على
�أن وا�شنطن ت�أخذ التهديدات التي
تواجهها �إ�سرائيل على حممل اجلد،
من حزب اهلل يف لبنان ،ومن �سوريا.
و�أ�ضاف قوله“ :يقلقنا �أن �سوريا
ت�سبب جوا من التهديد وعدم
اال�ستقرار لي�س لإ�سرائيل فح�سب
بل للأردن وتركيا وكل جريانها ،لهذا
ال�سبب �سنبقى يف �سورية حتى هزمية
داع�ش كليا”.
�إعادة �إعمار العراق
وب�ش�أن م�ساهمة القطاع اخلا�ص
الأمريكي يف جلب �أموال اال�ستثمار
وخلق فر�ص العمل يف العراق،
قال تيلر�سون �إن “الأهم هو جلب
ممار�سات ال�شركات الأمريكية والقيم
الأمريكية للعراق”.
كما لفت �أن “ال�شركات الأمريكية
معتادة على التعامل مع نظم فيها
�سيادة قانون ،وهذا يعزز �سيادة
العراق على املدى الطويل”) .

رئي�س املخابرات الأمريكية :املعار�ضة ال�سورية مل تعد قادرة على الإطاحة بالأ�سد
وا�شنطن ـ وكاالت :يرى رئي�س اال�ستخبارات الوطنية الأمريكية ،دانييل
كوت�س� ،أن املعار�ضة ال�سورية مل تعد قادرة على الإطاحة بالرئي�س ب�شار
الأ�سد ،ولكنها قادرة على اال�ستمرار يف ال�صراع خالل العام املقبل.
جاء يف تقرير ن�شره كوت�س ،على موقع جلنة املخابرات يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي“ :انتفا�ضة املعار�ضة ال�سورية ،التي ت�ستمر منذ �سبع �سنوات ،رمبا
مل تعد قادرة على الإطاحة بالرئي�س ب�شار الأ�سد �أو تقلي�ص الفارق الع�سكري
املتزايد مع القوات احلكومية” ،ح�سب ” �سبوتنيك”.
و�أ�ضاف كوت�س “من املرجح �أن يحتفظ املتمردون باملوارد الالزمة للحفاظ
على ال�صراع على الأقل لعام .”2018
وتعاين �سوريا ،منذ �آذار /مار�س  ،2011نزاعا م�سلحا تقوم خالله القوات
احلكومية مبواجهة جماعات م�سلحة تنتمي �إىل تنظيمات خمتلفة� ،أبرزها
تطرفا تنظيما “داع�ش” و”جبهة الن�صرة”.
ووفقا لإح�صاءات الأمم املتحدة ،فاق عدد ال�ضحايا � 350ألف مدين ،ف�ضال
عن نزوح املاليني داخل �سوريا وخارجها.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عربي

FRIDAY , FEBRUARY 16 . 2018 / Vol . 6 - Issue 275

5

تل �أبيب ُت ّقر :ال�صواريخ الإيران ّية «�إع����������ادة الإع�������م�������ار» ..م����ن �أك���ب��ر ال���ع���ن���اوي���ن امل�����ض��ل��ل��ة
ال�سذاجة لدرجة �أنه �إ�ستُد ِر َج �إىل هذا الفخ
�أحمد حمارم  /نيويورك *
�أح���دث���ت ت��غ��ي�ي ً
را �إ���س�ترات��ي��ج� ًي��ا بعد �إنتهاء احلروب يف مناطق متعددة الذي ن�صبوه له مما او�صلنا جميعا �إىل الو�ضع
ك�شف حملّل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية يف �صحيفة “يديعوت �أحرونوت”
�أليك�س في�شمان ،نق ً
ال عن م�صاد َر �أمن ّيةٍ رفيعةٍ يف تل �أبيب ،ك�شف
النقاب عن �أنّ التهديد اجلديد ،الذي يتحدث عنه وزير الأمن
إ�سرائيلي� ،أفيغدور ليربمان ،مرتبط بالقدرات ال�صاروخ ّية
ال
ّ
الدقيقة لإيران.
وبح�سب في�شمان ،ف�إنّ ال�صواريخ الإيرانية التي ُت�شكّل “التهديد
اجلديد” هي من طراز “�شهاب” ،وي�صل مداها �إىل  1650كلم
و 1950كلم ،الف ًتا يف الوقت عينه �إىل �أنّها من�صوبة يف الأرا�ضي
الإيران ّية و ُموج ّه ًة نحو �إ�سرائيل ،.ونق ً
ال عن امل�صادر عينها ،ك�شف
في�شمان عن �أنّ الإيرانيني يط ّورون كذلك �صواريخ �أكرث ّ
دقة من
طراز “عماد”.
واعترب في�شمان �أنّ كمية كبرية من �صواريخ كهذه ب�أيدي الإيرانيني
إقليمي� ،إ ْذ �أنّه بالإمكان �إطالقها
ريا يف ميزان القوى ال
�ستحدث تغي ً
ّ
من �إيران و�ضرب م�ؤ�س�سات احلكم ،مثل الكني�ست ومقر وزارة الأمن
يف تل �أبيب ومن�ش�آت ع�سكرية ومطارات وحمطات توليد كهرباء،
إ�سرائيلي.
حد تعبري امل�صادر التي اعتمد عليها املُحلّل ال
بدقة ،على ّ
ّ
و�أ�ضاف في�شمان :مبا �أنّ جميع و�سائل الدفاع الإ�سرائيل ّية وحتى
املتطورة منها ،لن توفر �أبدً ا حماية بن�سبة  ،100%ف�إنّه ينبغي
ً
�صاروخا من بني كل ع�شرة �صواريخ �سينجح يف
الأخذ باحل�سبان �أنّ
الو�صول ل ُي�صيب بنية حتتيةٍ �إ�سرتاتيج ّيةٍ  ،ووجود �صواريخ كهذه
إ�سرتاتيجي لإ�سرائيل ،بح�سب تعبريه.
ريا يف الو�ضع ال
يحدث تغي ً
ّ
و�شد ّد املُحلّل �أنّ من �ش�أن هذا التط ّور � ْأن ي�ؤ ّدي �إىل تقييد حرية عمل
ّ
ب�شن هجمات يف
تقوم
ال
إ�سرائيل
�
�
ب
ا
ّر
ك
مذ
اجلبهة،
على
إ�سرائيل
�
أنّ
ّ
ً
عمق الأرا�ضي اللبنانية اليوم حت�س ًبا من �إطالق �صواريخ وتدهور
حد قوله.
الو�ضع �إىل حرب ،على ّ
وتابع في�شمان :الإيرانيون �أجروا جتربة على �صاروخ من طراز
“خرم�شهر” ،ي�صل مداه �إىل  2000كلم ،وهو قادر على حمل ر�أ�س
حربي نووي ،كما �أنّهم ُيحاولون ن�شر �صواريخ دقيقة متو�سطة املدى
يف �سورية ولبنان .وهذه م�س�ألة وقت فح�سب ،وخالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة �ستكون كمية ال�صواريخ الدقيقة التي تهدد �إ�سرائيل
إ�سرائيلي �صعوبة يف مواجهتها.
كبري ًة ،و�س ُيواجه اجلي�ش ال
ّ

مبنطقة ال�شرق الأو�سط� ،أطل علينا جهابذة
ال�سيا�سة الدولية مب�صطلح جديد يف علم
ال�سيا�سة مل يكن متعارف عليه على الأقل
يف حدود النطاق اجلغرايف الذى نعي�ش فيه
مبنطقة ال�شرق الأو�سط.
ً
واملق�صدود بهذا امل�صطلح �أن هناك خرابا �أو
دمار ًا قد وقع ب�سبب احلروب واملطلوب بعد
�أن تهد�أ الأمور �أن تتم عملية �إعادة الإعمار.
وهذا امل�صطلح – يف ر�أيي  -هو �أكرب �أكذوبة
يف علم ال�سيا�سة ،بل �إنه ي�ؤكد ما و�صل �إليه
البع�ض من غلو يف تعريف غري برئ لعلم
ال�سيا�سة ب�أنه «فن ال�سفالة الأنيقة.
وال يخفى علينا ما تعر�ضت له بلدان يف ال�شرق
الأو�سط من حروب مدمرة قادتها للأ�سف
ال�شديد دول كربى حتت م�سميات متنوعة يف
حماولة منها لإيجاد تربير منطقي ملا قامت
به يف –على �سبيل املثال ال احل�صر -العراق
و�سوريا وليبيا واليمن.
�إنطلقت منذ �أيام يف العا�صمة الكويتية �أعمال
«م�ؤمتر �إعادة �إعمار العراق» .والبداية هنا
حتتاج لوقفة جتعلنا ننظر �إىل الوراء ونعيد
النظر فيما فعلناه ب�أنف�سنا .فالعراق غزت
الكويت بطموح او جموح من الرئي�س العراقى
�صدام ح�سني حتت حجج و�أ�سباب واهية
وبت�شجيع خبيث من ال�سفرية الأمريكية لدى
بغداد يف ذاك الوقت وتن�صلت منه الحق ًا.
فقد قالت ل�صدام« :نحن التربطنا �إتفاقيات
دفاع م�شرتك مع الكويت» مما جعل �صدام
يف�سر ذلك على �أنه ي�ستطيع (بالبلدي)
«�إتف�ضل كلها براحتك» .وكان �صدام من

الراهن الذي نعي�شه اليوم يف �أمتنا العربية.
وبداية معرفتنا بهذا امل�صطلح اخلبيث –
�إعادة الإعمار – كان بالتزامن مع فكرة
�إعادة �إعمار الكويت .ويدور الزمن لتتوىل
الكويت م�شكورة الت�صدر يف �إطالق مبادرة
وحملة دولية لإعادة �إعمار العراق التي
دمرتها احلرب واعادتها �إىل ما ي�شبه الع�صور
الو�سطى بعد �أن كانت قبلة العلم والثقافة.
وعندما مت عقد امل�ؤمتر ،ح�ضره و�شارك
فيه م�س�ؤولو � 2000شركة عاملية �أتت
معظمها من �أمريكا و�إيران و�أملانيا ،وبح�ضور
كبار امل�س�ؤولني احلكوميني للدول امل�شاركة
واملهتمه ،وكان الهدف املُ ْع َلن هو احل�صول على
مبلغ  88مليار دوالر متثل التكلفة املُ َت َو َّق َعة
لإعادة �إعمار الكويت .ولكن ،متخ�ض اجلبل
فلم يلد �إال ف�أراً .كان جمموع املبلغ الذي مت
جمعة هو فقط  4مليارات دوالر وهي متثل
 % 5من املبلغ املطلوب جمعه .وللأ�سف،
ف�إن الو�ضع على الأر�ض هو �أن هناك مليونان
ون�صف من العراقيني قد هُ ِّج ُروا من بالدهم
و�أ�صبحوا الجئني فى حاجة لدعم �شامل.
وللأ�سف كذلك ،كانت وا�شنطن �أول من �أدارت
ظهرها ومل ُتبدِ �أي نية مل�ساهمة جادة يف
�إعادة الإعمار اال من خالل �شركات ت�ستطيع
ان تقوم باعمال ومهام نظري �أخذ ن�صيبها من
الكعكة .وعندما �إ�ستمتعت �إىل قول الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب �أن بالده قد �أنفقت
على مدى  17عام ًا ما يعادل  7ترليونات من
الدوالرات على احلروب يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،قلت يف نف�سي �أمل يكن من الأف�ضل

الأوقع �صرف ك�سور من هذه الرتيليونات
يف مناحي عديدة للحياة والإمناء بد ً
ال
من �صرفها يف احلروب والدمار؟! هل �إعادة
الإعمار �سوف ت�ستطيع �أن تعيد القيم
واجلماليات والأمن واحل�ضارة والثقافة التي
بناها الب�شر يف هذه البالد على مر الع�صور
والأزمنة عرب التارخ؟! و�إن كان لدينا �أجيال
قد �ضاع منها الأمل وفقدت البو�صلة ،منهم من
ت�شرد �أو تيتم �أو �صار من م�صابي احلروب ،هل
�إعادة الإعمار ميكنها �أن تعيد ت�أهيل املباين
واحلجر املُدَ َّمر؟ وفوق كل ذلك ،ي�أتي ل�س�ؤال
الأهم وهو :هل ت�ستطيع �إعادة الإعمار م�سح
الأحزان وجتفيف الدموع و�إعادة الأمل
ملاليني فقدوا كل �شيء تقريب ًا؟!
كاتب �صحفي و�إعالمي مهجري من نيويورك

ب���ري���ط���ان���ي���ا جت�������اري م���ق�ت�رح���ات «ال����ت����ح����ال����ف» :ل��ت��م��ت�ين ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن ه�������ادي و«االن����ت����ق����ايل»
طرح احتجاز ع�شرات ال�ضباط املوالني للرئي�س
ال�سابق ،علي عبد اهلل �صالح ،يف ال�ضالع ،مزيد ًا من
عالمات اال�ستفهام حول خطة «التحالف» لت�أهيل
طارق �صالح ودفعه �إىل خو�ض معارك يف ال�شمال.
وعلى الرغم من العقبات التي تواجهها تلك اخلطة،
�إال �أن قيادة «التحالف» تظهر �إ�صرار ًا على تنفيذها،
بالتوازي مع م�ساعيها يف ت�شكيل «حتالف جديد»
وت�صديره �إىل الدوائر الغربية
يوم ًا بعد يوم ،تزداد �صورة الرتتيبات الع�سكرية
ّ
حت�ضر لها قيادة حتالف العدوان
وال�سيا�سية التي
و�ضوح ًاُ ،من ِب ً
ئة برهانات كبرية ت�ضعها ال�سعودية
ومن خلفها الإمارات على ما ميكن �أن ت�ؤول �إليه تلك
�سواء لناحية التبدالت امليدانية التي
الرتتيبات،
ً
ت�أمل الدولتان حتقيقها� ،أو لناحية ت�شكل جبهة
جديدة ُيع ّول عليها من وجه نظرهما يف �أي مفاو�ضات
حمتملة .على �أن جهود «مللملة ال�شتات» هذه ما
تزال تواجه عقبات واعرتا�ضات ،ينذر اال�صطدام
بها بتجدد موجة العنف التي �شهدتها مدينة عدن
جنوبي اليمن �أخرياً ،والتي انتهت بتهدئة ه�شة.
هذا ما �أوحت به� ،أم�س ،حادثة احتجاز �أكرث من 60
�ضابط ًا من احلر�س اجلمهوري والأمن املركزي من
قبل عنا�صر نقطة �أمنية يف مدينة ال�ضالع ،عندما
كانوا يف طريقهم �إىل عدن .ووفق ًا مل�صادر حملية،
ف�إن ال�ضباط املوالني للرئي�س ال�سابق ،علي عبد
اهلل �صالح ،نُقلوا عقب احتجازهم �إىل �إدارة �أمن
ال�ضالع ،متهيد ًا لإعادتهم �إىل العا�صمة �صنعاء ،لكن
تدخل رئي�س «املجل�س االنتقايل اجلنوبي» ،املح�سوب
على �أبو ظبي ،عيدرو�س الزبيدي ،لدى �إدارة الأمن،
ومطالبته �إياها بال�سماح لل�ضباط ب�إكمال طريقهم
�إىل عدن حال دون �إمتام اخلطوة .وعلى الأثر ،برز
انق�سام يف �أو�ساط القيادات الأمنية بني م�ؤيد لإطالق
�سراح املحتجزين ،وبني راف�ض لذلك ،قبل �أن يهجم
�شقيق الزبيدي ،حممد قا�سم الزبيدي ،ومعه قوة
م�سلحة على مبنى �إدارة الأمن ،بهدف االفراج عن

هجوم ترافق مع تلقي القيادات تهديد ًا من
ال�ضباط.
ٌ
مقرها بالطريان يف حال امتناعها
بق�صف
«التحالف»
ّ
عن تنفيذ مطلب الزبيدي.
هذه احلادثة حتمل دالالت عدة لعلّ �أبرزها اثنتان:
�أولهما �أن قيادة «التحالف» ما�ضية يف جتهيز جنل
�شقيق الرئي�س ال�سابق ،طارق حممد عبد اهلل �صالح،
و�إمداده بالعن�صرين الب�شري والت�سليحي ،حت�ضري ًا
لعمليات ع�سكرية تعتقد الريا�ض و�أبو ظبي �أن
مقاتلي طارق ميكن �أن يحدثوا فيها فرق ًا كبري ًا خالف ًا
لبقية الت�شكيالت املقاتِلة .وثانيتهما �أن «املجل�س
االنتقايل» منخرط على �أعلى امل�ستويات يف تلك
العملية ،التي يبدي ا�ستعداد ًا متزايد ًا للقيام بكل
لقاء مكا�سب �سيا�سية ُوعد بها املجل�س
متطلباتهاَ ،
ورئي�سه ،وتتم تهيئة الأجواء املالئمة لها لدى دوائر
غربية ،وحتديد ًا بريطانية؛ على اعتبار �أن من

�سيتوىل مهمة ترتيب �أي مفاو�ضات يف املرحلة املقبلة
هو مبعوث بريطاين اجلن�سية (مارتن غريفيث).
يف ذلك ال�سياق ،ي�أتي لقاء رئي�س مكتب اليمن يف
وزارة اخلارجية الربيطانية ،كري�س هاليدي ،ع�ضو
هيئة رئا�سة «االنتقايل» ،مراد احلاملي ،الذي يزور
بناء على دعوة من املكتب ،بهدف التباحث يف
لندن ً
�سبل �إجناح مهمة غريفيث .الالفت �أن هاليدي �شدد،
خالل اللقاء ،على �ضرورة متتني العالقة بني الرئي�س
امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،وبني «االنتقايل»،
يف ت�ساوق مع الطروحات الإماراتية يف هذا ال�صدد.
وقال امل�س�ؤول الربيطاين �إن بالده «تراقب بحذر
الو�ضع يف جنوب اليمن»ُ ،معلِن ًا �أن «الق�ضية اجلنوبية
�ستكون �ضمن �أجندة املبعوث الأممي اجلديد» .من
جهته ،توقع احلاملي �أن يكون «االنتقايل» «احلا�ضر
الأول» يف �أي مفاو�ضات ،كـ«ممثل عن اجلنوب حلل

النزاعات ،و�إنهاء الأزمة اليمنية» ،الفت ًا �إىل �أن
املجل�س «يعرب عن �أكرب حركة �سيا�سية ا�ستقطابية
يف اجلنوب» ،و�أنه «ينفتح على كل القوى اجلنوبية
املختلفة» .ور�أى احلاملي �أن تغيري حكومة �أحمد
عبيد بن دغر كفيل بتجاوز الأزمات التي قد ت�ؤدي
�إىل «انهيار ال�شرعية ،و�صو ًال �إىل ت�سوية �سيا�سية ال
تتعار�ض مع الإرادة ال�شعبية يف اجلنوب».
حماوالت الإمارات ت�سويق «االنتقايل» كممثل �سيا�سي
جلنوب اليمن ،ترتافق مع ما يبدو �أنها م�سا ٍع �سعودية
لتلميع �سمعة «�آل �صالح» ،وت�صديرهم بو�صفهم
الطرف القادر على متثيل ال�شمال ،مبا يخدم يف نهاية
املطاف هدف ت�شكيل «حتالف جديد يجعل احلوثي
وحيد ًا يف مواجهة �أي حلول �سيا�سية �أو ع�سكرية».
يف هذا الإطار ،ت�أتي اجلهود ال�سعودية املبذولة لرفع
العقوبات املفرو�ضة على جنل الرئي�س ال�سابق� ،أحمد
علي عبد اهلل �صالح ،والتي توقعت �صحيفة «عكاظ»
ال�سعودية� ،أم�س� ،أن ُيتّخذ قرار ب�ش�أنها خالل اجتماع
مرتقب ملجل�س الأمن ب�ش�أن اليمن �أواخر ال�شهر
اجلاري .اجتماع ُي ّ
توقع �أن يعقبه كذلك ،بح�سب ما
نقلت ال�صحيفة عن م�صادر مقربة من طارق �صالح،
توجيهُ الأخري من قِ َبل ابن عمه� ،أحمد ،بـ«القيام
بتحرك ع�سكري».
لكن تلك الرهانات تظهر حمفوفة بالكثري من
ال�شكوك ،يف ظل وجود عوائق عدة لي�س �أكربها
رف�ض �أطراف جنوبيني وجود طارق �صالح يف اجلنوب،
ً
من�صة لإطالق عمليات يف ال�شمال،
واتخا َذه الأخري
وكذلك التح�شيد املت�ضاد بني «ال�شرعية» وبني
«االنتقايل» ،والذي ال يقت�صر على الرتا�شق الكالمي،
�إمنا ي�شمل ،وفق ًا للمعلومات املتداولة ،عمليات ت�سليح
وا�ستقطاب وا�سعة النطاق ،تهدد بانهيار الهدنة التي
مت التو�صل �إليها �أواخر كانون الثاين/يناير املا�ضي
برعاية «التحالف».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ن��داء �إن�ساين مببلغ  391مليون دوالر لدعم الالجئني من بوروندي

الأم���ي���ن ال����ع����ام ي�����ؤك����د �أن ال��ن�����ش��اط
اال�ستيطاين ميثل عقبة ك�برى �أم��ام ال�سالم

�أطلقت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني يف جنيف نداء للتمويل
مببلغ  391مليون دوالر �أمريكي من �أجل
دعم حوايل � 430ألف الجئ بوروندي
خالل هذا العام.
ويف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقد يف جنيف،
قالت كاثرين فاي�سرن  -املن�سقة الإقليمية
للمفو�ضية يف بوروندي:
« ال يزال انخفا�ض م�ستويات التمويل
الإن�ساين لهذه الأزمة ميثل م�صدرا كبريا
للقلق .ومل يح�صل الالجئون البورونديون
يف العام املا�ضي �إال على  21يف املائة من
الأموال املطلوبة ،مما يجعلها �أقل خطة
ا�ستجابة لالجئني مت متويلها يف العامل.
�إن نداءنا الذي نطلقه من جنيف اليوم
�إىل املانحني يهدف �إىل �ضمان عدم �إغفال
احتياجات الالجئني البورونديني ،و�أال

ت�صبح هذه الأزمة من�سية يف عامل يعج
بالأزمات اليوم «.
و�أ�ضافت فاي�سرن �أن �أكرث من � 400ألف
الجئ وطالب جلوء فروا من بوروندي
منذ عام  2015ب�سبب انتهاكات حقوق
الإن�سان وا�ستمرار انعدام الأمن ال�سيا�سي.
و�أ�ضافت قائلة:
«من املتوقع �أن يزداد عدد الالجئني هذا
العام مبقدار حوايل � 50ألف الجئ.
فحالة حقوق الإن�سان داخل بوروندي
ال تزال تبعث على القلق� .إننا نتوقع �أن
ي�ستمر تدفق الالجئني البورونديني �إىل
البلدان املجاورة خالل عام � ،2018إن
مل يتم حل التوترات ال�سيا�سية ب�شكل
حقيقي وتتح�سن الظروف االجتماعية -
االقت�صادية ،حتى على �أدنى م�ستوى» .
وتعترب تنزانيا �أكرب دولة م�ضيفة

ختان الإناث يهدد  68مليون فتاة خالل
العقد املقبل يف ظل غياب العمل العاجل
تتعر�ض  68مليون فتاة
خلطر اخل�ضوع خلتان الإناث،
بحلول عام � 2030إذا مل
تتخذ الإجراءات املت�ضافرة
العاجلة للق�ضاء على تلك
املمار�سة ال�ضارة التي تنتهك
حقوق الن�ساء والفتيات.
ومبنا�سبة اليوم الدويل لعدم
الت�سامح مطلقا مع ت�شويه
الأع�ضاء التنا�سلية للإناث ،قال الأمني العام �أنطونيو غوتريي�ش �إن
�أكرث من  200مليون امر�أة وفتاة قد تعر�ضن لهذا االنتهاك يف  30بلدا
يف  3قارات.
�أ�شار غوتريي�ش �إىل حتقيق تقدم يف عدة بلدان ،بف�ضل االلتزام
ال�سيا�سي القوي ،ولكنه قال �إن هذا التقدم ال يكفي ملواكبة النمو
ال�سكاين� ،إذ �سي�ستمر ارتفاع عدد احلاالت �إذا مل يتم اتخاذ �إجراءات
فورية يف هذا املجال.
و�شدد الأمني العام على �ضرورة عدم �إ�ضاعة الوقت ،عندما تكون
كرامة ماليني الفتيات و�صحتهن ورفاههن عر�ضة للخطر .وقال
«با�ستطاعتنا ،ومن واجبنا ،و�ضع حد لهذه املمار�سة ال�ضارة».
و�أ�شار غوتريي�ش �إىل عدم �إمكانية حتقيق التنمية امل�ستدامة بدون
االحرتام الكامل حلقوق الإن�سان الواجبة للن�ساء والفتيات.
ويركز الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة على امل�ساواة بني
اجلن�سني ،ويدعو �إىل الق�ضاء على ت�شويه الأع�ضاء التنا�سلية للإناث
بحلول عام .2030
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للبورونديني حيث يتجاوز عددهم بها
� 250ألف الجئ ،كما يوجد حوايل ت�سعني
�ألف الجئ يف رواندا ،و�آخرون يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية و�أوغندا.
و�أ�شارت فاي�سرن �إىل �أن غالبية الالجئني
يعي�شون يف املخيمات ،و�أن نق�ص التمويل
�أثر على جميع جماالت حياتهم  -مبا يف
ذلك تخفي�ض احل�ص�ص الغذائية ،وتدهور
�أو�ضاع �أماكن الإيواء واكتظاظ الف�صول
الدرا�سية ،والقدرة املحدودة جدا على
اال�ستجابة لق�ضايا احلماية كالعنف
القائم على نوع اجلن�س.
وكررت املفو�ضية دعوتها �إىل دول اجلوار
ملوا�صلة ا�ستقبال طالبي اللجوء على
حدودها وتوفري احلماية ملن يحتاج �إليها،
وعدم �إجبارهم على العودة �إىل بوروندي
رغما عن �إرادتهم.

غربة نيوز  /رئي�س التحرير
يف اجتماع جلنة الأمم املتحدة
املعنية مبمار�سة ال�شعب الفل�سطيني
حلقوقه غري القابلة للت�صرف ،قال
الأمني العام �أنطونيو غوتريي�ش �إن
االجتاهات ال�سلبية على الأر�ض قد
ت�ؤدي �إىل خلق واقع الدول الواحدة
الذي ال ميكن الرتاجع عنه.
وقال �إن ذلك ال يتما�شى مع حتقيق
التطلعات الوطنية والتاريخية
والدميقراطية امل�شروعة لكل من الإ�سرائيليني والفل�سطينيني.
«ا�ستمرار بناء امل�ستوطنات وتو�سيعها يف ال�ضفة الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك القد�س
ال�شرقية ،غري قانوين وفق قرارات الأمم املتحدة والقانون الدويل .الن�شاط
اال�ستيطاين عقبة كربى �أمام ال�سالم ،ويتعني وقفه والرتاجع عما مت يف �إطاره.
ويوا�صل العنف والتحري�ض تغذية مناخ من اخلوف وانعدام الثقة».
وحتدث غوتريي�ش عن الو�ضع الإن�ساين واالقت�صادي ال�صعب يف قطاع غزة ،و�أ�شار �إىل
�أن فريق الأمم املتحدة يف فل�سطني توقع �أال ت�صبح غزة مالئمة للحياة بحلول عام
� 2020إال �إذا مت القيام بعمل حا�سم لتح�سني اخلدمات الأ�سا�سية والبنية التحتية
بها.
وقال �إن مليوين فل�سطيني يكافحون كل يوم ،يف غزة ،يف ظل تدهور البنية الأ�سا�سية
و�أزمة الكهرباء وارتفاع معدالت البطالة.
و�أعرب الأمني العام عن القلق البالغ ب�ش�أن نق�ص التمويل الذي تواجهه الأونروا،
وت�أثري ذلك على قدرتها على القيام بواليتها وموا�صلة تقدمي اخلدمات احليوية مثل
التعليم والرعاية ال�صحية لالجئي فل�سطني.
وذكر �أن ذلك �سي�ؤثر على الأمن الب�شري واحلقوق والكرامة خلم�سة ماليني الجئ
فل�سطيني يف �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�أي�ضا على ا�ستقرار املنطقة ب�أ�سرها
�إذا مل تتمكن الأونروا من موا�صلة تقدمي خدماتها احليوية يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة والأردن و�سوريا ولبنان.
ونا�شد الأمني العام املجتمع الدويل تقدمي امل�ساعدة ال�سخية ملنع حدوث ذلك.
«�أريد الت�أكيد �أي�ضا على �أهمية النهو�ض بجهود حتقيق الوحدة الفل�سطينية.
امل�صاحلة خطوة رئي�سية على م�سار �إقامة الدولة الفل�سطينية وحتقيق ال�سالم
الدائم .والتزم بقوة بدعم الأطراف يف جهود جعل ر�ؤية حل الدولتني حقيقية ،ال
توجد خطة بديلة عن ذلك».
وقال الأمني العام �إن حل الدولتني هو ال�سبيل الوحيد ل�ضمان تنفيذ احلقوق غري
القابلة للت�صرف لل�شعب الفل�سطيني ،وت�أمني الو�صول �إىل احلل الدائم لل�صراع.

قبيل اليوم العاملي لل�سرطان ،اليمن ي�سجل � 30ألف حالة �سرطان جديدة كل عام
تزداد �أو�ضاع املعي�شة على الأر�ض يف اليمن
تدهورا يوما بعد يوم ،ويتزايد معها عدد
املحتاجني �إىل الإغاثة الإن�سانية يف جميع
�أنحاء البالد ،لي�صل �إىل  15.4مليون �شخ�ص
يحتاجون �إىل الدعم ال�صحي.
ومن بني امل�ؤ�شرات الدالة على زيادة تدهور
الو�ضع الإن�ساين يف معظم �أنحاء البالد ،ازدياد
التمويل املطلوب �ضمن خطة اال�ستجابة
الإن�سانية لليمن لعام  2018مبقدار 700
مليون دوالر عن العام ال�سابق ،لت�صل
�إىل  2.9مليار دوالر .هذا ما �أكده ممثل
منظمة ال�صحة العاملية يف اليمن ،الدكتور
نيفيو زاغاريا ،لل�صحفيني يف جنيف ،عرب
مكاملة هاتفية من اليمن ،رمبا ت�شري جودتها
�إىل تراجع كافة اخلدمات هناك ،مبا فيها
االت�صاالت .وقال الدكتور زاغاريا �إن احلالة يف
اليمن �صعبة للغاية ،فال�صراع يت�صاعد ويتو�سع
لي�شمل مناطق جديدة ،فيما ال يتقا�ضى موظفو
اخلدمة املدنية ،ال �سيما يف قطاع ال�صحة،
�أجورهم« .على مدى ال�شهرين املا�ضيني� ،شهدنا
�صعوبة �أكرث يف الو�صول �إىل ال�سكان يف جميع
�أنحاء البالد .قل عدد ت�صاريح املرور املمنوحة
لنا ،وازداد عدد نقاط التفتي�ش .فعلى �سبيل
املثال بلغ عدد نقاط التفتي�ش على الطريق بني
عدن و�صنعاء فقط  214نقطة تفتي�ش .هذا
بالت�أكيد يعيق ت�سليم امل�ساعدات الإن�سانية،
ولذا ا�ضطررنا �إىل وقف عملياتنا يف اجلزء
اجلنوبي من البالد حاليا ،ولكننا ن�أمل يف

ا�ستئنافها يف غ�ضون يومني �أو ثالثة ».و�أ�ضاف
الدكتور زاغاريا� ،أن املنظمة متكنت العام
املا�ضي ،بف�ضل التمويل ال�سخي من اجلهات
املانحة ،من الو�صول �إىل ع�شرة ماليني �شخ�ص،
من �أ�صل  11مليونا ،بحاجة �إىل م�ساعدات
�صحية .وا�ستباقا لليوم العاملي لل�سرطان ،الذي
حتييه الأمم املتحدة يف الرابع من �شباط /
فرباير من كل عام ،حذر الدكتور زاغاريا من
تنامي انت�شار ال�سرطان يف اليمن ،يف الوقت
الذي ي�صارع فيه النظام ال�صحي للبقاء على
قيد احلياة« .تقدر منظمة ال�صحة العاملية
�أن هناك � 30ألف مري�ض جديد بال�سرطان يف
اليمن كل عام .يف عام � ،2017سجلت املنظمة
 10 500حالة جديدة ،ومل حت�صل �سوى 40%

من احلاالت على العالج ب�شكل كامل ومنا�سب».
وعن تف�شي مر�ض اخلناق (الدفترييا) يف
اليمن ،قال الدكتور زاغاريا �إن العدد احلايل
للحاالت امل�شتبه فيها بلغ  914حالة ،مع
 59وفاة مرتبطة بذلك ،و�سجلت  40%من
جميع احلاالت يف حمافظة �إب� .إلاّ �أنه �أ�شار
�إىل انخفا�ض معدل الوفيات الناجمة عن
املر�ض من � 10%إىل  6.5%يف غ�ضون ب�ضعة
�أ�سابيع ،بف�ضل ن�شر فرق اال�ستجابة ال�سريعة
وحملة تلقيح الأطفال دون �سن ال�سابعة ،التي
�أجريت يف ت�شرين الثاين  /نوفمرب وكانون
الأول  /دي�سمرب؛ ومع ذلك ي�ستمر الوباء يف
االنت�شار �إىل مقاطعات �أخرى.
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وج ُ
ّ
���ي�ب�رايل َ
�����دل االن��ف��ت��اح واالل����ت����زام ُي�������ؤرّق ال��� ُّ��س��ع��ودي�ين..
��ي ِل
����ص���دا ٌم �إ����س�ل�ا ِم� ٌّ
ِ
���واه����ر اج��ت��م��اع�� ّي ٌ��ة َدخ��ي��ل��ة حُت���اك���ي َ
ال���غ���رب و َم���ف���ه���وم َّ
“الدين ال�صُّ ورة”..
َظ� ِ
ً
حقيقة ق��د تكون
�أ���ص��وات تتعاىل لفتح امل��ح��ال وق��ت ال�صالة واملُ�ؤ�س�سة الدين ّية ترف�ض
ُمتغيرّ ة كرف�ض “كبرية” ِق��ي��ادة امل����ر�أة ..العقبات اقت�صا ّدية كما ه��ي �سيا�س ّية ودين ّية

عمان“ -ر�أي اليوم” -خالد اجليو�سي:
وفاق فيما يتع ّلق
�إذ ًا ،يبدو �أن ال�سعوديني لي�سوا على ٍ
باالنفتاح والرتفيه الذي يدعو له و ّ
يل عهدهم
�أو �أمريهم ال�شاب الأمري حممد بن �سلمان ،فالت ّيار
الليربايل ال يزال ُمتح ّم�س ًا ،لتلك الظواهر االجتماع ّية
تمع محُ ا ِفظ ،فاحلفالت الراق�صة،
الدخيلة على مجُ
ٍ
والأغاين املاجنة كما ي�صفها الت ّيار الإ�سالمي ،لن متر
�إال فوق �أج�سادهم ،فهذه بح�سبهم بالد احلرمني.
ال�صحايف ال�سعودي حممد التميمي ،وهو �صحايف
اعتزل ال�صحافة �إىل غري رجعة كما يقول يف هذا
العهد ،قال لـ”ر�أي اليوم” �أن ت�أثري الإ�سالميني يف
ِبالده زمنٌ وانق�ضى ،ومن تبقّى من وجوه دعو ّية،
لي�سوا �إال ت�شريع ًا دين ّي ًا �شكل ّي ًا ،حتى تتم الأُمور
“االنفتاح ّية” على �شكلها ،فالدين بح�سب التميمي
للحكم ،وبقي وال يزال �صورة.
كان �صور ًة ُ
موقع التدوينات الق�صرية “تويرت” ،حفل بالعديد
من الو�سوم املُ�ؤ ّيدة من ناحية لهذا االنفتاح ،و ُمعار�ضة
له ،فمث ًال حفل تكرمي لل�شهداء يف �إحدى املُحافظات
ال�سعود ّية ،يتخ ّلله �أغاين وطن ّية ،كان �أمر ًا كارث ّي ًا
للبع�ض ،وجت ّول عري�س مع عرو�سته يف �أجواء ُم�شابهة
للدول الغرب ّية ،على كورني�ش محُ افظة جدّ ة� ،أثار
اجلدل ،لكن املُدافعني عنه تعالت �أ�صواتهمُ ،مقارنة
زمن م�ضى ،كان احلرام ثابت ًا ب�شكله عند املُواطن
يف ٍ
ال�سعودي املحكوم بالوهاب ّية ،التي و�صفها ُعلماء دين

تطرفة التي �أجنبت “داع�ش”،
�سابق ًا ،بالعقيدة املُ ّ
وورثها الطالب من ُكتبه املدر�س ّية حتى العام .2004
حممد البدراين ت� ّأ�سف على ما و�صلت �إليه ِبالده،
�أما عزيز احلربي فاتّهم الت ّيار الليربايل بت�أ�سي�س
ت ّيار خفي خطري �ضكن و�سم حمل ذات اال�سم� ،أ ّما
الإ�سالميون فتفاعلوا عرب “ها�شتاق”�“ ،أمري الريا�ض
مينع املعا�صي” ،واعتربت رميا العنزي �أن امل�س�ؤولني
يف بالها ال يقبلون االنفالت ،وداللة هذا وفق �سلوى

املطريي �أن �أمري مكةَ ،و ّجه بال َقب�ض من قبل على
ُمفتعلني املعا�صي.
ٌ
جدل �آخر يقت�ضي التنويه يف العرب ّية ال�سعود ّية،
من�صات التوا�صل االجتماعي،
حيث تعالت دعوات على ّ
تتكرر يف
بوقف �إغالق املحال وقت ال�صالة ،وهي عادة ّ
تعر�ضت لالنتقاد منذ
مرات ،وقد ّ
تلك ال ِبالد خم�س ّ
ُ
ُعهود �سابقة ،لكن ُم� ّؤ�س�سة املعروف واملنكر ،رف�ضت
تلك الدعوات ،ون�سبت ف�ضل الإغالق �إىل ُم� ّؤ�س�س

ال�سعود ّية امللك عبدالعزيز ،وهي ُخطوة �ست�أتي ال
حمالة وفق نظر البع�ض ،فبح�سب ال�صحايف التميمي،
واقع ًا ،وهي الكبرية ،كيف
قيادة املر�أة وقد �أ�صبحت ِ
ال يتم فتح املحال يف وقت ال�صالة ،وال�ضرورات ُتبيح
املحظورات ،وكم من حمظور يقول التميمي ،بات
م�سموح ًا يف بالد الإميان والإ�سالم.
التحدّ يات الدين ّية وفق ُمراقبني ،لي�ست فقط ما
يقف عقبة يف وجه احلاكم اجلديد يف اململكة ،وقد
تظهر الأُمور على �أنها ت�سري على ما ُيرام ،لكن ال�صراع
ال�سيا�سي قبل الدينيُ ،ي�شكّل عقبة �أمام حاكم اململكة
ال�شاب ،و�إن ظهر �أنه يمُ �سك بزمام الأُمور ،هذا عدا كما
يقول اخلبري يف ال�ش�ؤون اخلليج ّية امل�صري �أحمد طه
لر�أي اليوم ،العقبات االقت�صاد ّية التي ربمّ ا تكون هي
فا�شلة على �صمت ال�شعب
العقبة الأ�سا�س ّية ،و ُمراهنة ِ
الطويل ،والذي كان يوم ًا ما ُمر ّفه ًا ،وهو الذي يدفع،
وحروب بالده يف اخلارج ،ليبقى ال�س�ؤال
ثمن خيبات ُ
�أي عقبة هي التي �ستخلط الأوراق يف ال�سعود ّية،
و�أي ِ�صراع ديني� ،سيا�سي ،اقت�صادي� ،س ُيغيرّ وجهها
بالكا ِمل ،يت�ساءل اخلبري.

تل �أبيب تخ�شى قيام �إي��ران و�سور ّية وح��زب اهلل بتغيري قواعد اللعبة ب�إ�سقاط الطائرات
ب���دون ط � ّي��ار وج��ن�رال رف��ي��ع ي��� ّؤك��د احل���رب ب��ع��ي��دة ونتنياهو “ين�صح” :ال تختربونا!
النا�صرة: -
بعد ف�شل زيارته ال�سابعة �إىل مو�سكو،
كما �أجمع ال�سواد الأعظم من محُ ّللي
ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية والأمن ّية يف الإعالم
إ�سرائيلي،
العربي ،اختار رئي�س الوزراء ال
ّ
ّ
بنيامني نتنياهو ،كما �أفادت اليوم
الأربعاء �صحيفة (يديعوت �أحرونوت)،
ا�صطحاب الوزراء الأع�ضاء يف املجل�س
ال�سيا�سي املُ�صغّر �إىلأمني
ّ
ّ
الوزاري ال ّ
اجلوالن املُحتّل ليقفوا عن كثب على �أخر
التح�ضريات والتجهيزات التي يقوم بها
إ�سرائيلي ا�ستعدادًا للمعركة
اجلي�ش ال
ّ
القادمة مع حزب اهلل ،لبنان ،و� ً
أي�ضا
�سور ّية.
وجر ًيا على العادة الإ�سرائيل ّية ،عاد
وكر ّر تهديداته حلزب اهلل
نتنياهو
ّ
نا�صحا
وجلميع �أعداء الدولة العرب ّية،
ً
إ�شارة
�إ ّياهم بعدم اختبار �إ�سرائيل ،يف � ٍ
وا�ضحة �إىل �أنّ حكومته �ستمنح اجلي�ش
ٍ
قا�سية
�ضربة
ال�ضوء الأخ�ضر لتوجيه
ٍ
ٍ
مبا ،كما قال وزير الإ�سكان،
للبنان ،ور ّ
اجلرنال يو�آف غاالنط� ،إعادته �إىل
الع�صور احلجر ّية.
�صلة� ،أ ّكد �ضابط كبري يف �سالح
يف �سياق ذي ٍ
إ�سرائيلي ،كما �أفادت �صحيفة
البحر ّية ال
ّ
(معاريف)� ،أنّ اجلي�ش الإ�سرائيلي ال
يالحظ �أنّ هناك حر ًبا و�شيكة يف اجلبهة
ال�شمالية.

وجاء ت�أكيد ال�ضابط هذا يف ت�صريحات
�أدىل بها �إىل مرا�سلي ال�ش�ؤون الع�سكرية يف
و�سائل الإعالم العرب ّية �أم�س ،يف منا�سبة
البدء ب�أعمال �إنتاج �أول �سفينة من �أ�صل
�أربع �سفن حربية معدّ ة للدفاع عن من�ش�آت
الغاز يف عر�ض البحر الأبي�ض املتو�سط يف
�أملانيا ،و�أ�شار فيها يف الوقت عينه �إىل �أن
اجلي�ش ي�ستعد ملواجهة الو�سائل القتالية
املوجودة بحيازة حزب اهلل ،ومنها
�صواريخ دقيقة �إيرانية ال�صنع قادرة على
ا�ستهداف من�ش�آت الغاز يف املياه الإقليمية
الإ�سرائيلية .كما �أعرب ال�ضابط عن قلق
�إ�سرائيل من التمو�ضع الإيرا ّ
ين يف �سورية
ومن نقل الأ�سلحة �إىل حزب اهلل.
ولفتت ال�صحيفة ،نق ًال عن امل�صدر عينه،
يت�سلم �سالح البحر
�إىل �أنّه من املتوقع �أنْ ّ
ال�سفينة الأوىل �سنة  ،2020و�سيتم
تزويد هذه ال�سفن ب�صواريخ هجومية
ومبنظومات م�ضادة لل�صواريخ ،مثل
منظومة “القبة احلديدية” املائية
ومنظومة “باراك  ،"8على حدّ تعبريه.
العملياتي� ،أفاد موقع
على ال�صعيد
ّ
إخباري
( )WALLAال
العربي �أنّّ
ّ
�إ�سقاط الطائرة احلربية الرو�سية من نوع
“�سوخوي  ”25الأ�سبوع املا�ضي يف املجال
ال�سوري رفع التوتر لدى اجلي�ش
اجلوي
ّ
إ�سرائيلي على احللبة ال�شمالية ،كما زاد
ال
ّ
اخلوف من احتكاك و�إ�سقاط طائرات غري

أداة �أ�سا�س ّي ٍة
م�أهولة والتي حتولت �إىل � ٍ
جلمع املعلومات يف املنطقة.
و�أ ّكد املوقع �أنّ جي�ش االحتالل ي�ستعد
للحظة التي ُيحاول فيها اجلي�ش ال�سوري،
و�إيران ،وحزب اهلل تغيري قواعد اللعبة
مبا�شر �أ ْو بوا�سطة وكالء
والهجوم ب�شكلٍ
ٍ
على طائرة �إ�سرائيل ّية غري م�أهولة يف
املجال بني �سور ّية ولبنان ،على حد تعبري
املوقع.
و�أ�شار املوقع �إىل �أنّ الطائرات
الإ�سرائيل ّية حتولت يف ال�سنوات الأخرية
�إىل �أداة م�سيطرة يف جمع املعلومات عن
املنطقة ب�شكلٍ عا ٍّم وعن ن�شاطات حزب
ربا �أنّ الدفاع عن
اهلل ب�شكلٍ
خا�ص ،معت ً
ٍّ
هذه الطائرات �إ�شكايلّ ،وال�سبب الأ�سا�س

هو �صعوبة التمل�ص من ال�صواريخ املتطورة
التي بحوزة حزب اهلل ،بح�سب املوقع.
و�أ�ضاف املوقع ،نق ًال عن امل�صادر الأمن ّية-
الع�سكر ّية الرفيعة يف تل �أبيب� ،إنّه
وباملقابل ف�إنّ الطائرات احلرب ّية التابعة
إ�سرائيلي والتي حتلق على
ل�سالح اجلو ال
ّ
�شاهقة ،حتمل منظومات دفاع
ارتفاعات
ٍ
ٍ
متطورة تت�ضمن و�سائل قتال �إلكرتونية
من الأكرث تطو ًرا يف العامل وت�شغّل على يد
عنا�صر طاقم جوي مهني جدً ا ،وحت�صل
على امل�ساعدة اال�ستخباراتية يف الوقت
احلقيقي ،بح�سب امل�صادر الإ�سرائيل ّية.
ّ
ووف ًقا لت�صريحات م�صادر يف امل�ؤ�س�سة
الأمن ّية الإ�سرائيل ّية� ،أ�ضاف املوقع،،
إ�سرائيلي �إعادة تفكري
يجري اجلي�ش ال
ّ

يف احلاالت الروتينية والطوارئ ،يف ّ
كل ما
يتع ّلق بكيفية ا�ستخدامهم لطائرات بدون
طيار على اجلبهات املختلفة عرب �إجراء
أ�سبوعي.
و�ضع �
ٍّ
تقدير ٍ
ً
أ�سا�سي يف
ل
ا
القلق
�
ال
قائ
املوقع
و�أردف
إنّ
ّ
إ�سرائيلي هو االعتماد الكبري
اجلي�ش ال
ّ
على القوات الربية التي تناور وفق نتاج
املعلومات اال�ستخباراتية ال�صادرة عن
الطائرات بدون طيار ،التي �ستتحول �إىل
هدف يف احلرب املقبلة بالن�سبة حلزب
ٍ
اهلل ،وعلى ما يبدو بالن�سبة للجي�ش
ال�سوري ،الذي ح�صل يف ال�سنوات الأخرية
ّ
على منظومات دفاع جوية متطو ّرة جدً ا.
و�أ ّكد �أنّ بع�ض هذه املنظومات كان من
املفرت�ض �أنْ تنقل �إىل حزب اهلل يف
لبنان ،ووف ًقا ملعلومات �أجنبية ،ف�إنّ هذه
ال�شحنات متّت مهاجمتها من قبل اجلي�ش
إ�سرائيلي.
ال
ّ
ً
عالوة على ذلك� ،أ�صبحت طائرات
ريا
م�سرية و�سفن جت�س�س ت�شكل حتد ًيا كب ً
بالن�سبة جلي�ش االحتالل الذي عمل
يف ال�سنة املا�ضية على حتديد مكانهم
الثابت ،وبح�سب املوقع ف�إنّ مهمة بناء
ال�صورة البحرية واجلوية �أ�صبحت معقدة
لي�س فقط ب�سبب كرثة اجلهات الأجنبية
التي تبحث عن معلومات ا�ستخباراتية يف
املنطقة ،بل ب�سبب حجم القطع التي تعمل
والتي ال ميكن مالحظتها دائ ًما.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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«الإ���ص�لاح��ي��ون» يف دائ���رة االغ��ت��ي��االت �أي�����ض� ً�ا :م�شروع �إم��ارات��ي لت�صفية اخل�صوم؟
يعود م�سل�سل االغتياالت بقوة �إىل مدينة عدن
جنوبي اليمن ،يف وقت ي�ستمر فيه التوتر بني طرفيَ
املعركة الأخرية يف املدينة ،ممث َلني يف حكومة �أحمد
عبيد بن دغر و«املجل�س االنتقايل اجلنوبي» .ومع
جتدد عمليات الت�صفية ،التي ت�ستهدف خ�صو�ص ًا
�شخ�صيات �أمنية و�أئمة وم�شايخ ،تتجدد االتهامات
املوجهة �إىل الإمارات بالوقوف خلف تلك العمليات،
يف م�سعى منها للتخل�ص من خ�صومها �أو حتى من
حتتمل �أنهم خ�صومها.
اتهامات ال يقت�صر �إطالقها على القيادات والف�صائل
اجلنوبية املناوئة لأبو ظبي ،بل ي�شمل كذلك
�شخ�صيات «�إ�صالحية» مل تعد جتد حرج ًا يف انتقاد
ال�سيا�سات ال�سعودية  -الإماراتية ،وتو�صيفها
بـ«االحتالل» ،و«البلطجة» ،و«امليلي�شياوية»،
خ�صو�ص ًا �أن �أحدث عمليات االغتيال ا�ستهدفت رئي�س
دائرة التنظيم والت�أهيل يف احلزب� ،شوقي كمادي.
املفارقة �أن كمادي ال يُعدّ من �ضمن اجلناح ال�سيا�سي
يف احلزب ،و�أن ل�شخ�صه ثق ًال ورمزية يتجاوزان
حدود «الإ�صالح» ،مثلما �أثبتت ردود الفعل على
حادثة مقتله ،وامل�شاركة ال�شعبية يف ت�شييعه .وهذا
ما يعيد �إىل الأذهان عمليات اغتيال �سابقة كانت
قد ا�ستهدفت م�شايخ �سلفيني من املدر�سة املناوئة
لأبو ظبي ،والراف�ضة للقتال حتت لوائها .ا�ستهداف
تقر�أ فيه م�صادر جنوبية حماولة للق�ضاء على مراكز
الثقل التي تعتقد الإمارات �أنها ت�شكل خطر ًا بعيد
الأمد على نفوذها ،خالف ًا لل�سيا�سيني الذين تبدو
املعركة معهم �أكرث �سهولة.
�صباح �أم�س� ،أقدم م�سلحان جمهوالن كانا ي�ستقالن
دراجة نارية على �إطالق النار على كمادي ،بينما كان
متجه ًا ب�سيارته �إىل مقر عمله يف مديرية املعال ،ما
�أدى �إىل مقتله على الفور ،فيما الذ امل�سلحان بالفرار.
هذه الطريقة هي نف�سها التي اغتيل بها� ،أي�ض ًا ،يف
الفرتة املا�ضية ،م�شايخ �سلفيون من بينهم عادل
ال�شهري ،فهد اليون�سي ،يا�سني العدين ،عبد الرحمن
العدين ،راوي العريقي ،وغريهم .ما يجمع بني ه�ؤالء
جميع ًا هو «متردهم» على «البوتقة ال�سلفية» التي
�أرادت �أبو ظبي ان�ضواء اجلميع يف �إطارها حتت
قيادة الوزير املقال ،هاين بن بريك.

من هنا� ،س ُهل توجيه االتهام بامل�س�ؤولية عن تلك
االغتياالت �إىل الإمارات ،خ�صو�ص ًا �أن الأخرية مل
حتجم ،عرب �أذرعها الع�سكرية والأمنية ،عن تنفيذ
عمليات ت�ضييق واعتقال ومالحقة بحق ال�سلفيني.
عمليات مل ي�سلم منها ،كذلك« ،الإ�صالحيون»
املعار�ضون لأبو ظبي ،الذين بدا �أم�س وك�أن الكيل قد
طفح بهم ،وال �سيما �أن اغتيال كمادي يعقب �صفعة
قوية تلقتها «ال�شرعية» عرب �سيطرة ميلي�شيات
«احلزام الأمني» على معظم مقارها ومواقعها يف
عدن.
وفيما مل يتهم بيان النعي ال�صادر عن رئي�س الدائرة
الإعالمية لـ«الإ�صالح» يف عدن ،خالد حيدان ،طرف ًا
حمدد ًا بامل�س�ؤولية عن «حادثة االغتيال الآثمة»،
ح ّملت النا�شطة املعلّقة ع�ضويتها يف احلزب ،توكل

كرمان ،الإمارات ،امل�س�ؤولية عن مقتل كمادي،
معتربة �أن �أبو ظبي «ترعى ،ب�صورة ممنهجة ،اغتيال
القيادات ال�سلفية والإ�صالحية يف املناطق اجلنوبية
حتى يخلو لها ومليلي�شياتها اجلو» .وقالت كرمان ،يف
من�شور على «فاي�سبوك»�(« :إننا) �سنحا�سب حممد
بن زايد وحممد بن �سلمان على كافة اجلرائم التي
ارتكبوها بحق �أبناء �شعبنا» .موقف متجدد من
جناحي «الإ�صالح» ،اللذين
�ش�أنه ت�سعري اجلدل بني
َ
يبدو �أن ال�سعودية والإمارات تدفعان باجتاه �إق�صاء
�أحدهما ،وحتديد ًا ذلك الذي متثل كرمان �أحد �أبرز
وجوهه.
لكن ما بدا الفت ًا �أم�س �أن بيانات النعي مل تقت�صر
على «الإ�صالحيني» ،بل �شملت �أي�ض ًا م�س�ؤولني رفيعني
من «ال�شرعية» ،من بينهم نائب الرئي�س ،علي حم�سن

الأحمر ،الذي ا�ستنكر «هذه اجلرمية الب�شعة»،
م�شدد ًا على «�ضرورة مالحقة اجلناة و�إلقاء القب�ض
عليهم و�إحالتهم على العدالة» .واتهم رئي�س حكومة
«ال�شرعية»� ،أحمد عبيد بن دغر ،بدوره ،ما �سماها
«�أيادي الغدر واخليانة» بامل�س�ؤولية عن مقتل كمادي،
فيما و�صف وزير ال�شباب والريا�ضة يف احلكومة،
نايف البكري ،ما حدث ب�أنه «فاجعة مزلزلة هزتنا
وهزت عدن ب�أ�سرها» ،ما ي�شي ب�أن عمليات الت�صفية
دخلت دائرة �أكرث خطورة ،بعدما �أطاحت يف الأيام
القليلة املا�ضية  3قياديني �أمنيني تقول منابر
موالية لـ«ال�شرعية» �إنهم حم�سوبون عليها.
(الأخبار)

�أي��������ن ت���ل���ت���ق���ي ال���������س����ع����ودي����ة والإم����������������ارات و�أي����������ن ت����ف��ت�رق����ان؟
لقمان عبد اهلل
�سريع ًا ،ر ّدت دولة الإمارات ال�صفعة للجانب ال�سعودي،
عرب �إعطائها ال�ضوء الأخ�ضر لـ«املجل�س االنتقايل
واملوجه من قبلها ،بالت�صعيد
اجلنوبي» ،التابع لها واملم ّول
ّ
الع�سكري والأمني ،و�إعالن احلرب على ما ي�سمى قوات
غطاء
«ال�شرعية» الر�سمية ،التي ت�ؤمن لـ«التحالف»
ً
ا�ستمرار احلرب على امل�ستوى الدويل.
ي�أتي ذلك رد ًا على الت�صرف ال�سعودي الأحادي يف جنوب
اليمن ،من خالل اتخاذ اململكة جمموعة من الإجراءات،
على ر�أ�سها �إيداع مليا َري دوالر يف البنك املركزي اليمني يف
عدن ،لتعقب ذلك زيارة ل�سفري ال�سعودية يف اليمن ،حممد
�آل جابر ،لعدن ،تعمد خاللها تفقّد ميناء عدن الذي
ت�ست�شعر الإمارات �إزاءه ح�سا�سية عالية ،كا�شف ًا �أن هناك
خطة �سعودية لليمن تتجاوز امل�ساعدات �إىل املناحي
الأخرى كافة ،والفت ًا �إىل «�أننا نطور ميناء عدن وميناء
املكال لتطوير االقت�صاد وتوفري فر�ص عمل».
كذلك �سمع حمادِثو ال�سفري منه ت�أكيد ًا على �أن اململكة
يف �صدد �إعادة ر�سم �سيا�ستها يف جنوب اليمن مبا يتالءم
مع دورها وقوتها ،معل ًال عدم اهتمام بالده يف ال�سابق
باملحافظات اجلنوبية بان�شغالها بالو�ضع ال�سعودي
الداخلي .وترافق ذلك مع قيام البحرية ال�سعودية،
الأ�سبوع املا�ضي ،ب�إنزال ع�شرات العربات امل�سلحة �إىل
حمافظة املهرة ،وال�سيطرة على بع�ض املواقع احليوية
فيها ،بعدما كانت املحافظة حتى الأم�س القريب مو�ضع
ترقب واهتمام من اجلانب الإماراتي حلاجته �إليها يف
ال�ضغط على �سلطنة عمان.
التهرب من جوهر ال�صراع
ومهما حاول اجلانب الإماراتي
ّ
«غري املعلن» مع ال�سعودية ،والذي ُينفّذ بـ«�أدوات مينية»،
كما حاول وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية� ،أنور قرقا�ش،
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الإيحاء ،مل ّمح ًا �إىل �أن ما ح�صل يف عدن لي�س خروج ًا عن
الطاعة ال�سعودية بقوله �إن «موقفنا من �أحداث عدن
داعم للتحالف بقيادة ال�سعودية» ،ف�إن ذلك ي�ستبطن
نفاق ًا وحماولة لت�أجيل االنخراط يف املواجهة مع اململكة،
�إىل حني الت�أكد من خل ّو حممد بن �سلمان من �آخر �أنيابه.
واجلدير ذكره �أن اململكة �سارعت عرب و�سائل �إعالمها
�إىل ا�ستنكار �أحداث الأحد الدامي يف عدن ،باعتبارها
«مترداً» ،مثلما ن�شرت �صحيفة «عكاظ» الر�سمية يف
عنوانها العري�ض ب�ش�أن اليمن.
�إذن ،ا ّدعاء التوافق والتحالف والر�ؤية امل�شرتكة لي�س
له مكان يف جنوب اليمن ،حيث يدور �صراع معقد بني
احلليفني ال�سعودي والإماراتي على م�صالح البلدين
املتناق�ضني واملتباعدين يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،وكذلك
على الدور والطموح والوظيفة .ولئن كان حتالف الريا�ض
و�أبو ظبي �ضد «�أن�صار اهلل» �أملته م�صلحة م�شرتكة قائمة
على االدعاء �أن احلركة ت�شكل تهديد ًا وجودي ًا للجانب
ال�شمايل من اجلزيرة العربية� ،إال �أن تقا�سم املغامن يبعد
بني الطرفني ،وكلما قربت اال�ستحقاقات ال�سيا�سية تظ ّهر
االختالف والتباين .وما يحول دون انفكاك التحالف �إىل
الآن هو ا�ستمرار احلرب على ال�شمال ،وارتباط م�صري
القوات الإماراتية املحتلة للجنوب مب�صري تلك احلرب.
ما ح�صل يف عدن وما �سيح�صل يف امل�ستقبل يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بر�ؤية حممد بن زايد مل�ستقبل دولته ،وطموحه �إىل
�إبقائها يف موقع الريادة املميز على امل�ستويني االقت�صادي
والتجاري ،والذي ي�أمل �أن ي�ؤمن له موقع ًا مماث ًال على
امل�ستويني ال�سيا�سي والأمني يف املحيط ،و�إن كان طموحه
ال يقت�صر على الإقليم فقط .فاخلارطة اجليو ــ �سيا�سية
للمنطقة ال توفر متطلبات طموح ابن زايد من دون جنوب
اليمن ،فكيف �إذا كان يعتقد �أن املحافظات اجلنوبية من

اليمن ت�شكل تهديد ًا مبا�شر ًا وقريب ًا مل�شاريعه وخمططاته
وبقاء بلده يف موقع الريادة االقت�صادية والتجارية� ،إذا
ما توافرت الفر�ص لليمن لال�ستفادة من موقعه احليوي،
ب�سواحله وموانئه وجزره وم�ضيقه ،وكذلك يف ثروته
الطبيعية (نفطه وغازه)؟ وكما ي�سكن يف خلد �آل �سعود
�أن خريكم و�شركم من اليمن� ،سكن كذلك يف خلد �آل زايد
موقع اليمن ،وخ�شيتهم من �أن يحوز مكانة دبي و�أبو ظبي
مع مميزات �إ�ضافية.
انطالق ًا من هذا املنظور ،ي�أتي قبوع الإمارات يف جنوب
اليمن على كنز غري قابل للنفاد ،وقيمة ا�سرتاتيجية
هي مطمع القوى العظمى يف العامل ،مع الإ�شارة �إىل �أن
بريطانيا العظمى تنعمت بخريات هذا البلد وموقعه لأكرث
من � 120سنة .ومع وجود الدافع واالمكانات واالرتباط
بالغرب ،وبالتحديد بالواليات املتحدة الأمريكية ،ولعب
�أدوار وظيفية يف م�شروعها (و�صف وزير الدفاع الأمريكي
ال�سابق ،اجلرنال جيم�س ماتي�س ،الإمارات بـ«�إ�سربطة
ال�صغرى») .ويف ظل ال�شعور بالتفوق والقدرة واملكانة
االقت�صادية ،وليكتمل الطموح �إىل اخلروج من عقدة
النق�ص يف ما يت�صل بالبعدين التاريخي واحل�ضاري،
وجدت املاكينة الإعالمية الإماراتية ح ًال لتلك املع�ضلة،
عرب ادعائها اكت�شاف �آثار فرعونية يف �صحرائها ،ك�إ�شارة
�إىل �أن الإمارات هي حمطة جتارية تاريخية ،ومنرب
لتوا�صل احل�ضارات .وعليه ،ي�صري التفكري يف احتالل
جنوب اليمن منطقي ًا ،والت�صرف مبوانئه وجزره وم�ضيقه
أقره جمل�س الأمن وفق القرار 2216
م�شروع ًا ،وحق ًا � ّ
للإمارات ،وغنيمة ومك�سب ًا ُيرف�ض �أن ينازع �أبو ظبي
عليه اخل�صوم واحللفاء ،وحتى �سكان البالد� .أما امل�صلحة
ال�سعودية التاريخية يف اليمن ،مبا فيه جنوبه ،فتجليها
اخل�شية الدائمة من ا�ستفادة البلد من قدراته الطبيعية

والب�شرية وموقعه اجلغرايف احليوي و�إطاللته على
البحار العميقة ،بالإ�ضافة �إىل م�ضيق باب املندب .وقد
عملت ال�سعودية طوال العقود املا�ضية على �إبقاء اليمن
حتت و�صايتها وهيمنتها� ،ضمن �سيا�سة «القوائم املثلثة»
املعروفة لدى نخب ال�شعب اليمني (�إذالل� ،إفقار ،جتهيل)،
�إذ ال ميكن يف اعتقادها �إخ�ضاع اليمن �إال بتلك القوائم،
وما احلرب عليه �إال خلروجه ومترده على الو�صاية
والهيمنة و�سريه باجتاه حت�صيل �سيادته وقراره امل�ستقل،
مع احلفاظ على العالقات الأخوية وح�سن اجلوار.
لكن ال�سعودية ال تكمن م�شكلتها يف العالقات الأخوية،
�أو يف ح�سن اجلوار ،بقدر ما ترى �أن خروج اليمن من
فلكها ،وا�ستفادته من موارده وموقعه و�شعبه ،يعني مين ًا
قوي ًا ومناف�س ًا ،ميتلك قدرة اتخاذ القرار على امل�ستوى
الوطني ويف املنظومة العربية ،بل �إن موقعه ي�ؤهله
للعب دور يف القرن الأفريقي والبحر الأحمر ،و�صو ًال
�إىل ن�صرة الق�ضية الفل�سطينية على غرار ما كانت تفعل
دولة «جمهورية اليمن الدميقراطية ال�شعبية» �أو اليمن
اجلنوبي (اال�شرتاكي) يف �سبعينيات وثمانينيات القرن
املا�ضي ،با�ست�ضافتها العديد من ف�صائل منظمة التحرير
الفل�سطينية للتدريب ،وت�شكيلها حمطة لوج�ستية للعمل
الفدائي.
�إن ادعاء البع�ض �أن ال�سعودية خ�سرت احلرب ،وهي
بحاجة �إىل �إيجاد خمرج يحفظ ماء وجهها ،لهو تب�سيط
للنظرة ال�سعودية جتاه اليمن .فالريا�ض ،وفق ر�ؤيتها
(الغريزية) ،ال ينا�سبها �إال الن�صر الكامل� ،أي ًا كانت
التكلفة ،وهذا ما �أعاد ت�أكيده منذ �أيام ال�سفري ال�سعودي
يف القاهرة� ،أحمد عبد العزيز قطان ،بقوله �إن «اليمن
بالن�سبة لل�سعودية خط �أحمر ،وحماية حدود اململكة
واجب ،ولو �أنفقنا كل ما منلك من �أر�صدة».
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وا���ش��ن��ط��ن ت��ه��دد مب���واق���ف «�أك�ث�ر
ح���زم��� ًا» :ال �إرادة ح��ل يف الأف���ق
�صدّ ت قوات اجلي�ش واللجان
لقوات
هجمات
ال�شعبية
«التحالف» يف حمافظتي �صعدة
وتعز ،يف �إطار مواجهتها للحملة
الت�صعيدية التي انطلقت قبل
�أيام يف ثالث جبهات من بينها
احلديدة .جاء ذلك يف وقت
جددت فيه وا�شنطن تفوي�ضها
الريا�ض يف امل�ضي يف عدوانها،
مهددة «�أن�صار اهلل» مبواقف «�أكرث
حزم ًا وجدية»
توقفت القوات املوالية لتحالف
العدوان عند حدود ما بلغته �أول
من �أم�س يف مديرية حي�س جنوبي
حمافظة احلديدة ،من دون �أن
تتمكن من الو�صول �إىل املناطق
ال�شمالية وال�شرقية من املديرية،
التي ان�سحب �إليها مقاتلو اجلي�ش
واللجان ال�شعبية ،والتي ُتعدّ
مناطق جبلية �شديدة الوعورة
يع�سر على املهاجمني التحرك
وت�ضم كذلك معظم خطوط
فيها،
ّ
الإمداد التي ت�ستفيد منها «�أن�صار
اهلل».
متر �ساعات على �إعالن
ومل تكد ّ
الإمارات ،عرب وكالة �أنبائها
الر�سمية «وام»� ،أن «قوات اجلي�ش
الوطني اليمني متكنت من دخول
مديرية حي�س» ،حتى �سارع وزير

الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية� ،أنور
قرقا�ش� ،إىل االحتفاء بدور بالده
يف حتقق ذلك «الإجناز» ،قائ ًال يف
تغريدة على «تويرت» �إن «القوات
الإماراتية ،و�ضمن التحالف
العربي ،ت�شارك يف انت�صار حي�س،
جي�شنا ي�سطر �أروع �صفحات البذل
والت�ضحية� ...أبناء الإمارات هم
ال�سيف ال�صادق واملحزم املليان».
لكن م�صادر مقربة من «�أن�صار
اهلل» قالت لـ«الأخبار» �إنّ قوات
«التحالف» مل ت�ستطع جتاوز
مركز املديرية ،الفتة �إىل �أنّ
الأجزاء ال�شمالية وال�شرقية
من حي�س (املديرية ال املدينة)
ال تزال يف يد اجلي�ش واللجان،
املهاجمني بـ«مفاج�آت»
ومتوعدة
ِ
تنتظرهم.
على خط مواز� ،أعلنت «�أن�صار
اهلل» �صدّ هجمات لقوات الرئي�س
امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي،
على منفذ علب احلدودي بني
ال�سعودية وبني حمافظة �صعدة،
والذي حتاول تلك القوات منذ
�أ�شهر ال�سيطرة عليه .ونقلت
قناة «امل�سرية» ،التابعة لـ«�أن�صار
اهلل» ،عن م�صدر ع�سكري قوله �إن
الهجمات ،التي �أ�سندتها تغطية
جوية مكثفة ،ا�ستمرت من م�ساء

الإثنني �إىل ع�صر الثالثاء� ،إال
�أن منفذيها مل يتمكنوا من �إحداث
اخرتاقات .ويف حمافظة تعز،
ت�صدت قوات اجلي�ش واللجان
ملحاولة تقدم نفذتها القوات
املوالية لهادي باجتاه مديرية
جبل حب�شي غربي املحافظة.
على امل�ستوى ال�سيا�سي ،برز
ت�صريح الفت مل�س�ؤولة امللف
اليمني يف وزارة اخلارجية
الأمريكية ،جري�سون فين�سنت،
�أعلنت فيه رف�ض بالدها انف�صال
جنوب اليمن عن �شماله ،مدلية
بحديث «مرا ِوغ» عن احلل
ال�سيا�سي ،وجمددة ب�شكل غري
مبا�شر دعم بالدها للعدوان
ال�سعودي .وو�صفت فين�سنت ،يف
مقابلة مع �صحيفة «الريا�ض»
ال�سعودية ،مقرتح التق�سيم ب�أنه
«اخليار الأ�سو�أ لليمن» ،حمذرة
من �أن «التبعات ال�سلبية لذلك
�ستكون �أكرث من الإيجابية»،
معربة عن اعتقادها ب�أن «القادة
اجلنوبيني يعلمون ذلك �أي�ض ًا».
ور�أت �أن «احلل الأف�ضل توحد
اليمن حول متثيل حقيقي لكل
�أبنائه ،مع �إعطاء �سكان املناطق
اجلنوبية حقوق ًا وا�سعة يف
احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة

كافة» .وب�ش�أن �سبل معاجلة
الأزمة� ،شددت على �ضرورة
«اللجوء �إىل احلل ال�سيا�سي يف
نهاية املطاف» ،لكنها �أملحت �إىل �أن
ال �إرادة �أمريكية حالي ًا على ذلك،
بقولها �إنه «ال �أحد يعلم ما الذي
يريده احلوثيون بال�ضبط ،وما �إذا
كان الأ�شخا�ص الذين �سري�سلونهم
للتفاو�ض ممثلني حقيقيني عن كل
�أع�ضاء اجلماعة» .وبتهديدها
«�أن�صار اهلل» بـ«مواقف �أكرث حزم ًا
وجدية» تعمل بالدها «ب�شكل
د�ؤوب» على «�إقناع �أع�ضاء جمل�س
الأمن وخ�صو�ص ًا الأوروبيني» بها؛
حيث «ي�ست�شعر اجلانب الأمريكي
تهرب �أوروبا من هذه املهمة ،لأنها

متلك م�صالح جتارية مع �إيران».
ويف تفوي�ض متجدد لل�سعودية،
كررت فين�سنت �أن «اململكة متلك
احلق الكامل يف الدفاع عن نف�سها
من اجلانب اليمني» ،الفتة �إىل
«(�أننا) ن�ضع �أنف�سنا مكان اململكة
ونتخيل �أن ت�ستهدف املك�سيك
والية �سان دييغو الأمريكية
بال�صواريخ».
يف املقابل ،اتهم وزير اخلارجية
الإيراين ،حممد جواد ظريف،
ال�سعودية بالعمل على تق�سيم
اليمن ،م�شري ًا �إىل �أن «�سيا�ستها
هناك مل ت�سفر �سوى عن الكراهية
والغ�ضب جتاهها» .وقال ،يف
مقابلة تلفزيونية� ،إن «ما ي�ؤخذ

على جرياننا يف ال�سعودية �أنهم
دخلوا املنطقة ب�إيعاز خاطئ،
وهم ي�شعرون بالقلق لأن �أن�شطتهم
ال تثمر عن نتائج لهم� ،إال �أن
الأمر معلوم ،حيث غر�سوا بذرة
�سيئة وهم يح�صدون نتيجتها…
لكنهم وللأ�سف ،يعانون �شيئ ًا من
ال�ضعف يف اال�ستيعاب» .ودعا �إىل
العودة للمبادرة التي طرحتها
بالده ب�ش�أن حل الأزمة اليمنية
(تت�ضمن �أربع نقاط :وقف �إطالق
النار ،تقدمي امل�ساعدات ،الدخول
يف حوار ،ت�شكيل حكومة) ،معترب ًا
�أنه «ميكن العمل بها يف الوقت
الراهن �أي�ض ًا».

معارك عدن تربك «الإ�صالح» :ا�ستعدادات لـ«م�ساومة» ال�سعودية

�أثار قرار حزب «الإ�صالح» جتميد
ع�ضوية النا�شطة فيه ،توكل كرمان،
على خلفية مهاجمتها ال�سعودية،
مزيد ًا من الت�سا�ؤالت حول ا�سرتاتيجية
احلزب وتكتيكاته يف املرحلة املقبلة،
خ�صو�ص ًا بعد ا�ست�شعاره «اخلذالن» يف
معارك عدن الأخرية .وفيما ال يزال
احلزب حري�ص ًا على �إبقاء عالقته
متينة بالريا�ض ،يدور احلديث عن
ا�ستعداده ال�ستخدام ما تبقى لديه من
�أوراق قوة منع ًا ملحاوالت ا�ستبعاده من
امل�شهد
يبدو حزب «التجمع اليمني للإ�صالح»
 فرع «الإخوان» يف اليمن  -يف موقفال ُيح�سد عليه ،عقب الأحداث الدامية
التي �شهدتها مدينة عدن �أخرياً� .إذ
ت�ست�شعر العديد من قيادات احلزب
ووجوهه �أن من بني املفاعيل ال�سيا�سية
املحتملة لتلك الأحداث �سيكون تهمي�ش
«الإ�صالحيني» ،متهيد ًا لت�ضعيف
ح�ضورهم يف �أي عملية تفاو�ضية
حمتملة.
هذا الهاج�س تولّد منذ بد�أت م�ساعي
«التحالف» �إىل وراثة حزب «امل�ؤمتر
ال�شعبي العام» �إثر مقتل زعيمه ،علي
عبد اهلل �صالح ،لكنه اليوم يتجلى يف
�صورة �أكرث و�ضوح ًا ،متجاوز ًا اجلناح
«الإ�صالحي» املح�سوب على قطر
وتركيا ،والذي رف�ض ب�شدة االنخراط
يف �أي «لعبة» جديدة ته ّيئ لها ال�سعودية
والإمارات ،لي�شمل �شخ�صيات من اجلناح
املح�سوب على ال�سعودية ،ون�شطاء
و�إعالميني مقربني من «الإخوان» بد�أوا
يثريون عالمات ا�ستفهام متكاثرة حول
�سيا�سات «التحالف».

ال يعني ذلك �أن «الإ�صالحيني» املوالني
للريا�ض �سيعمدون �إىل اتخاذ موقف
جماعي مناوئ للأخرية� ،إمنا امل�ؤكد
�أن ثمة امتعا�ض ًا متنامي ًا لديهم ،و�أن
ارتباك ًا بائن ًا يظهر يف حماولتهم
ا�ستيعاب الأحداث الأخرية والتعامل
معها .ارتباك ما يزال م�سيطر ًا على
مع�سكرهم منذ اللقاء ال�شهري الذي
جمع ويل العهد ال�سعودي ،حممد بن
�سلمان ،وويل عهد �أبو ظبي ،حممد بن
زايد ،بقيادات احلزب املتواجدة يف
ال�سعودية� ،أوا�سط �شهر كانون الأول/
دي�سمرب املا�ضي.
دار احلديث ،يومها ،عن جهود تبذلها
كل من الريا�ض و�أبوظبي لر�ص
�صفوف «امل�ؤمتريني» املوالني لهما
و«الإ�صالحيني» ا�ستعداد ًا ملرحلة
جديدة من املواجهة ت�ستهدف
ال�سيطرة على كامل ال�ساحل الغربي
و�إ�سقاط �صنعاء �أي�ض ًا .انق�سم «�إخوان
اليمن» ،حينذاك ،بني جناح (تتواجد
معظم وجوهه يف تركيا) راف�ض باملطلق
لالنخراط يف جولة �إ�ضافية من املعارك
على اعتبار �أن قيادة «التحالف» ال
تريد «الإ�صالح» �إال وقود ًا لعملياتها
الع�سكرية من دون منحه �أي مكا�سب
�أو امتيازات ،وبني جناح (تتواجد
قياداته يف ال�سعودية) مل ميانع
علن ًا ال�سري يف اخلطة ال�سعودية -
الإماراتية اجلديدة� ،إال �أنه مل يبادر
واقع ًا يف خطوات ذات داللة ميكن
عدها اندفاع ًا يف املواجهة.
ّ
مذاك ،ما يزال املد واجلزر م�سيطر ًا على
�سلوك «الإ�صالح» :تارة يتقاع�س عن
القتال وطور ًا ي�سارع فيه ،مرة يتجر�أ

على منكافة خ�صومه و�أخرى يبادر يف
تقدمي تنازالت �إزاءهم .تقلّب �أ�سهمت
عدها احلزب ا�ستهداف ًا
�سل�سلة خطوات ّ
له (تعومي رئي�س هيئة الأركان العامة
ال�سابق يف قوات عبد ربه من�صور هادي،
حممد علي املقد�شي ،على ح�ساب رئي�س
الأركان احلايل ،طاهر العقيلي ،تهمي�ش
قائد املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة
وقائد حمور �صعدة املح�سو َبني على
«الإ�صالح» ،ال�سماح لطارق حممد عبد
اهلل �صالح بالتمركز يف اجلنوب ومنحه
م�ساحة و�إمكانات لتدريب مقاتليه)
يف �إبقاء حالته بل وتفاقمها� ،إىل �أن
جاءت معارك عدن لتبلغ بـ«احلرد
الإ�صالحي» �أعلى م�ستوياته ،وتنبئ
ب�أن املحاوالت الإماراتية ل�ضبط
احلزب مل ت�أُل �إىل النتيجة التي
ا�شتهتها ال�سعودية.
تفيد بع�ض املعلومات ب�أن «الإ�صالحيني»
املتواجدين يف ال�سعودية يلم�سون
م�ؤ�شرات �إىل نية «التحالف» توليد
«خملوق حكومي جديد تقوده
ال�سعودية والإمارات وال يقود
نف�سه» ،و�أن «حماولة االنقالب» التي
نفذتها امليلي�شيات املوالية لـ«املجل�س
االنتقايل» ،املح�سوب على �أبوظبي ،مل
تكن �إال خطوة على هذا الطريق .من
هنا ،يتوقع «�إ�صالحيو ال�سعودية» جولة
قتالية جديدة يف �أي وقت ما مل تُتخّ ذ
تدابري احرتازية ملنع وقوعها ،وينوون
بناء على ذلك تفعيل ما يعتقدون
ً
�أنها «�أوراق �ضغط» ميلكونها ،ويف
مقدمها الألوية وامللي�شيات املح�سوبة
عليهم� .إال �أن ذلك يتطلب ،من وجهة
نظرهم ،االبقاء على متانة العالقة

مع ال�سعودية؛ كون الأخرية لي�ست العدوان ال�سعودي الإماراتي ا�ستغل
على عداوة �أيديولوجية وتاريخية االنقالب على ال�شرعية يف �صنعاء
معهم مثلما هو حال الإمارات ،وعليه
ملمار�سة احتالل ب�شع على اليمن».
ف�إن �إمكانية التو�صل �إىل ت�سوية معها
لي�ست معدومة ،خ�صو�ص ًا و�أن ما بني وجاء موقف كرمان �ضمن �سل�سلة مواقف
ال من �صدرت عن �شخ�صيات «�إخوانية» عقب
«الإ�صالح» والريا�ض �إرث ًا م�ستطي ً
اخلدمات املتبادلة.
�أحداث عدن ،ر�أى فيها البع�ض «�صحوة
فهم
ميكن
أرجح،
ل
ا
على
يف ذلك ال�سياق
�إ�صالحية مت�أخرة»� .إذ توعد النا�شط
القرار الذي اتخذه احلزب� ،أول من
�أم�س ،بتجميد ع�ضوية النا�شطة فيه ،يف احلزب ،خالد الآن�سي ،بـ«(�أننا) لن
توكل كرمان ،على خلفية ت�صريحات ن�سكت بعد اليوم على جرائم الإمارات
هاجمت فيها ال�سعودية ،وا�صفة وال�سعودية يف اليمن» ،فيما نُقل عن
عملياتها يف اليمن بـ«العدوان» .وقال القيادي يف «الإ�صالح» ،عبد اهلل �صعرت،
احلزب ،يف بيان� ،إن «ما �صدر عن
توكل كرمان ال ميثل احلزب ومواقفه املح�سوب على ال�سعودية ،توعده خالل
عد خروج ًا على مواقف لقاء �شبابي يف م�أرب ،بـ«(�أننا) لن ن�سمح
وتوجهاته ،و ُي ّ
كرمان
عليه
ردت
ما
الإ�صالح» .وهو
بطرف ثالث ي�أتي به التحالف...
بو�صف «الإ�صالحيني» ب�أنهم «جمرد خلوكم على ا�ستعداد ملواجهة قريبة،
معتقلني لدى الريا�ض ...بل عبيد
ولنحافظ على رجال الإ�صالح بد ً
ال من
حلكام الريا�ض و�شيوخ �أبوظبي».
وكانت النا�شطة احلائزة على جائزة �إهدار دمائهم».
(الأخبار)
«نوبل» لل�سالم اعتربت �أن «حتالف
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ف�����ت�����وى :ت���ك���ال���ي���ف ال����ع����م����رة ت����ق����دم مل���ي���زان���ي���ة الأون�����������روا
د .عبد احلميد �صيام

عام  1993التقيت املرحوم الدكتور حيدر عبد ال�شايف
يف بيت ال�سفري الفل�سطيني ال�سابق الدكتور نا�صر القدوة
يف نيويورك ،وكان عائدا من جولة مفاو�ضات جديدة مع
.الإ�سرائيليني يف وا�شنطن حتت املظلة الأمريكية
�س�ألناه عن �سري املفاو�ضات فقال مل يحدث �أي تقدم
على الإطالق ،بل ما زلنا يف املربع الأول .وملاذا؟ �س�ألناه.
فقال مواقفنا متباعدة متاما ،نحن ن�صر على �إق��رار
�أن امل�ستوطنات غري �شرعية ويجب �أن تتوقف متاما،
وهم يرف�ضون ذلك .ونحن ن�صر على تثبيت حق العودة
لالجئني الفل�سطينيني ،وهم ال يقبلون ذلك نهائيا .ونحن
ن�صر على �أن القد�س ال�شرقية �أر���ض حمتلة ينطبق
عليها ما ينطبق على بقية الأرا���ض��ي التي احتلت عام
 1967وهم يرف�ضون وي�صرون على �أن القد�س عا�صمتهم
املوحدة والأب��دي��ة .ونحن ن�صر على �أن ح��دود دولتنا
الفل�سطينية يجب �أن تكون خا�ضعة لل�سلطة الفل�سطينية
.لتثبيت معنى ال�سيادة وهم يرف�ضون
وقال تلك هي اخلطوط احلمر التي لن �أوقع على �أي
اتفاقية ب��دون تثبيتها .قلت له يومها مازحا «�أخ�شى
يا �أبا خالد �أن تطعن يف الظهر ويتم االلتفاف عليكم.
ي�ستغلونكم ثم يتخلون عنكم» .وهو ما حدث بال�ضبط
ب��ع��د �شهرين �أو ث�لاث��ة م��ن ذل���ك ال��ل��ق��اء .ق���ام فريق
املفاو�ضات ال�سري يف �أو�سلو بت�أجيل احلديث عما �سمي
«ق�ضايا الو�ضع النهائي» ،وحتدثوا عن ال�سلطة واملعابر
و�أن���واع البطاقات والتن�سيق الأمني ووقعوا اتفاقية
.مذلة ،ما زال ال�شعب الفل�سطيني بكامله يدفع ثمنها
�إذن �ضم القد�س و�إلغاء حق العودة حلم �إ�سرائيل
الدائم .ومبا �أن القانون الدويل كان وا�ضحا يف النقطتني،
فقد عملت �إ�سرائيل بطريقة بطيئة وحمكمة ووا�ضحة
على تهويد القد�س ،وتو�سيع الن�شاط اال�ستيطاين ،خا�صة
يف القد�س ال�شرقية والعمل على �إلغاء حق العودة متاما.
و�أذكر �أن �إيهود باراك قال �أثناء املفاو�ضات «لن �أ�سمح
لفل�سطيني واحد �أن يرجع يف �إطار تطبيق حق العودة.
قد �أ�سمح لعدد من الفل�سطينيني �أن يرجعوا لأ�سباب
�إن�سانية ،كجمع �شمل العائالت مثال ،ولكن لي�س حتت
يافطة حق العودة» .الآن جاء ترامب وفريقه الذين ال
يقيمون �أي وزن للقانون الدويل ،فاعرتفوا ب�شكل �أرعن
ب�أن القد�س عا�صمة �إ�سرائيل .ولكي يكتمل تنفيذ خطة
اليمني الإ�سرائيلي املتطرف يف تدمري �أرك��ان الق�ضية
الفل�سطينية قرر ترامب �أن يقطع امل�ساعدات الإن�سانية
عن الالجئني ،والعمل على تدمري وكالة �إغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (�أون����روا) ،املكلفة بالعناية

بخم�سة ماليني ون�صف املليون الجئ ح�سب قرار 302
.ال�صادر عن اجلمعية العامة بتاريخ  8دي�سمرب 1949
حرب على ال�شعب الفل�سطيني
بقرار االع�تراف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وقطع
امل��ع��ون��ات ع��ن الأون�����روا ،ت��ك��ون �إدارة دون��ال��د ترامب
الأمريكية املت�صهينة قد �أعلنت احل��رب على ال�شعب
الفل�سطيني بكافة ت�شكيالته – ال فرق بني �سلطة �أو
ح���زب ،ف�صيل �أو منظمة ،جمتمع م��دين �أو الجئني،
مدنيني �أو رجال �أمن ،ن�ساء �أو �شيوخ .هذه الإدارة الأكرث
تطرفا يف دعم الكيان منذ الرئي�س ترومان ،يقف على
ر�أ�سها الثنائي ترامب وبن�س ،وي�ساندهما �إحدى ع�شرة
�شخ�صية من غالة ال�صهاينة ال يقلون تطرفا عنهما.
من بني الدائرة الأقرب �إىل الرئي�س� ،إ�ضافة �إىل ابنته
�إيفانكا وزوجها جاريد كو�شنري املتطرف دينيا والداعم
للم�ستوطنات ،ديفيد فريدمان� ،سفري هذا التجمع يف
�إ�سرائيل ال��ذي يرف�ض �أن ي�ستخدم م�صطلح «الأر���ض
املحتلة» وجا�سن غرينبالت الو�سيط الدويل ،الذي و�ضع
.اللم�سات الأخرية على �صفقة الع�صر �أو �صفعة الع�صر
ومنهم �ستيفن ميللر (� 32سنة) كبري م�ست�شاريه
و�أح��د املتطرفني ال�صهاينة ،ومنهم �ستيفن منوحني،
م�س�ؤول احلقيبة املالية ،ومنهم م��ارل �إيكان ،م�ست�شار
للق�ضايا التنظيمية ،ومنهم غاري موهني ،رئي�س املجل�س
االقت�صادي ،ومنهم بوري�س �إيب�شتاين (� 34سنة) ،م�ساعد
خا�ص لرتامب م�س�ؤول االت�صاالت ،ومنهم �ستيفن مونخن
الذي �أ�شرف على جمع ماليني الدوالرات حلملة ترامب
.االنتخابية ،وغريهم الكثري
على الفل�سطينيني والعرب ال�شرفاء �أن يعرفوا �أنهم
يتعاملون مع رئي�س ووزارة مف�صلة على مقا�س غالة
ال�صهاينة وامل�ستوطنني واجلماعات الأك�ثر تطرفا يف
.كراهية العرب وامل�سلمني يف التاريخ املعا�صر
وم��ن بقي ي��راوده �شك يف ذل��ك فلي�ستمع م��رة �أخ��رى
خلطاب العن�صرية والتطرف والتدين الذي القاه نائب
الرئي�س ،مايكل بن�س� ،أم��ام الكني�ست الإ�سرائيلي يوم
الإثنني املا�ضي ،ليعرف �أن الذي كان يتكلم ،مقتنع من
ناحية عقائدية ك�أحد الأجنليكيني ،الذين ي�ؤمنون
ب�ضرورة جمع اليهود يف هذه البالد وط��رد غريهم كي
يعود امل�سيح .لقد كتبنا الكثري عن قرار االعرتاف بالقد�س
عا�صمة للكيان ودعني �أ�سلط بع�ض ال�ضوء على قرار
.تدمري الأونروا
�أهمية الأونروا ماديا ومعنويا تكمن �أهمية الأونروا
لي�س يف كونها تقدم اخل��دم��ات ال�صحية والتعليمية
لالجئني الفل�سطينيني فح�سب ،بل لأنها جت�سد ال�شاهد

الأمم��ي احلي على م�أ�سىاة ال�شعب الفل�سطيني ،الذي
اقتلع من �أر�ضه ووطنه بغري حق ،وجت�سد حق العودة
وتذكر العامل ب�أن م�أ�ساة الالجئني ما زالت تنتظر احلل
العادل .رئي�س وزراء الكيان نتنياهو دعا �إىل تفكيك
الوكالة ،لأن وجودها «يعزز الوهم لدى الفل�سطينيني
بحق ال��ع��ودة ال��ذي ل��ن يحدث �أب����دا» .ودع��ا �إىل �ضم
الالجئني �إىل املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني خللطهم
مع ماليني �آخ��ري��ن ،تقت�صر ق�ضاياهم على كمية الرز
والطحني واخليم بانتظار ع��ودة الهدوء �إىل بالدهم
.لت�صبح كل الطرق مفتوحة لعودتهم
الأون���روا تقدم اخلدمات يف  59خميما وتدير 700
مدر�سة حتت�ضن  525000طالب يف غزة وال�ضفة الغربية
والأردن و�سوريا ولبنان .كما تقدم الوكالة اخلدمات
ال�صحية من خالل  420عيادة يف دول اللجوء ،وبع�ضها
يف مناطق مهمة ج��دا مثل حلب ودم�شق وب�يروت .كما
تقدم الوكالة خدمات طوارئ ملليون ون�صف مليون الجئ،
�إ�ضافة �إىل اخلدمات العادية خلم�سة ماليني ون�صف
املليون الجئ .والوكالة تختلف عن بقية وكاالت الأمم
املتحدة ،فهي �أكرث وكالة �إن�سانية ت�شغيلية يف منظومة
الأمم املتحدة ،حيث توظف نحو  30000موظف %98
منهم م��ن الفل�سطينيني ،م��ن بينهم معلمون و�أط��ب��اء
وممر�ضون ويبلغ ع��دد املوظفني الدوليني نحو 200
موظف .والغريب �أن ميزانيتها تقوم على التربعات ،وهو
ترتيب خبيث من الدول التي كانت ت�سيطر على اجلمعية
العامة �آنذاك ،لتبقى الوكالة عر�ضة لل�ضغوط متى �شاء
املتربعون ،خا�صة ال��والي��ات املتحدة التي كانت �أكرث
الدول حما�سة لإن�شائها و�صوتت هي و�إ�سرائيل ل�صالح
القرار  302الذي ي�أتي على ذكر القرار  194وحق العودة
.مرتني
�إذن م��ن امل��ه��م �أن ت�ستمر ال��وك��ال��ة يف ت��ق��دمي هذه
اخلدمات ومن املهم �أي�ضا التعوي�ض عن ماليني الدوالرات
التي �أوقفتها الواليات املتحدة .ولهذا الغر�ض �أطلق
م�ؤخرا املفو�ض العام ل�ل�أون��روا ،بيري كرينبول ،حملة
دولية للتربعات حتت عنوان «كرامة الالجئ ال تقدر
بثمن» .وه��دف احلملة جمع مبلغ  500مليون دوالر،
بداية من الفل�سطينيني يف ال�شتات والقطاع اخلا�ص يف
دول ا�ستقبال الالجئني الفل�سطينيني وبقية ال��دول
الأع�ضاء يف اجلمعية العامة ،حلثهم على زيادة امل�ساهمة
كما فعلت م�ؤخرا بلجيكا وال�صني والربازيل ورو�سيا .لقد
زادت �أعباء الأون��روا يف الآون��ة الأخ�يرة ب�سبب تفاقم
حاالت ال�صراع يف املنطقة ،خا�صة يف غزة و�سوريا ،ما
�أ���ض��اف �أع��ب��اء على الوكالة ،خا�صة يف ميدان حاالت

ا�سيا العرتو�س
بداية اع�ترف ب���أين ال �أملك ال�شجاعة ملتابعة احداث
فيديو متوح�ش ملجموعة من الوحو�ش حتى وان ارت��دت
ثوب االدميني …وال �أملك القوة ال�أنقل طريقة قطع ثديي
مقاتلة كردية هي املر�أة واالم واالخت والبنت و احلفيدة
و ال�صديقة قبل ان تكون رم��زا لق�ضية �أقليات تبحث لها
عن موقع على اخلارطة احلروب املحمومة يف املنطقة …
وحتى بعد �أن قر�أت تفا�صيل العملية ال تزال خميلتي ترف�ض
�أحداثها فطعم لنب ثدي �أمي ال يزال بني �شفتي بعد كل هذه
ال�سنوات ..وطبعي يعجزعن فهم كل هذا التوح�ش الذي
 ..يعجزفرانك�شتاين بل ويعجز ال�شيطان ذاته
جثمان ب��اري��ن ك��وب��اين �شهيدة ظلم العدالة الدولية
العاجزة لي�س �سوى ت�شخي�ص خلارطة عاملنا العربي كما مل
يكن بامكان �أحد توقعها منتهكة م�ستباحة مهانة مدا�سة
… بكل انواع النعال امللعونة
م��ا ال��ذي ينق�ص ال���دول العربية حتى تقطع م��ع هذا
امل�شهد ؟ال �شيء با�ستثناء بع�ض االيدي النظيفة على حد
تعبري غوار الطو�شي يف م�سرحية على نخبك ياوطن التي
كانت �سباقة يف ا�ستقراء االنهيار الذي يزحف اىل املنطقة
 ..العربية
يكاد الفيديوامل�سرب عن جثة املقاتلة الكردية التي
مت التنكيل بج�سدها يختزل واقع املنطقة ب�أ�سرها بعد �أن
باتت م�ستباحة لعبث وح�سابات املتناحرين فيها … بارين
كوبانى املقاتلة الكردية التي اجتمع للتمثيل بجثتها ع�شرة
من املقاتلني لي�ست �سوى م�شهد من م�شاهد عديدة ت�ؤكد �أن
توح�ش الب�شرال حدود له .طبعا ال ميكن ا�ستثناء عملية
غ�صن الزيتون من امل�س�ؤولية فيما حدث وهي م�س�ؤولية يف
احلقيقة تتجاوزحدود القرار الرتكي يف التدخل يف �سوريا
التي حتولت اليوم اىل مرتع الحتالل متعدد االطراف يجمع
�أمريكا و رو�سيا و تركيا وايران دون اعتبار للتحالف الدويل
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الواقع �أن ما �أق��دم عليه االرهابيون الذين ا�ستباحوا
جثة املقاتلة الكردية ب��اري��ن كوبانى ونكلوا بها �أ�شنع
تنكيل يف عفرين ال يختلف يف �شيئ عن كل الذي ارتكبوه
م��ن �سبقوهم من عنا�صر التنظيم االره��اب��ي لداع�ش وما
اقرتفوه يف �سوريا والعراق ..غ�صن الزيتون الذي اطلقت
�سهامه تركيا بات يقطر دما ..وال�شيئ ي�ؤ�شر حتى االن اىل
قرب توقف النزيف الذي يجرف املنطقة املتهاوية بعد �أن
تعددت عمليات االخ�تراق التي ا�ستهدفتها ..يف كل ذلك
تظل املفاو�ضات ال�سورية من �سوت�شي اىل ا�ستانا اىل جنيف
�أ�شبه مبن يحرث يف املاء حيث ت�شهد لغة االرقام وحدها عن
حجم امل�أ�ساة واملعاناة االن�سانية امل�ستمرة عندما يتحول
االج�ؤون وامل�شردون و ال�ضحايا اىل جمرد رقم يف �سجالت
وك��االت غوث االجئني يف انتظار رغيف من اخلبز وخيمة
يحتمون بها …و يف ظل هذا امل�شهد ي�ستمر االعداد للم�ؤمتر
املرتقب العادة اعمارالعراق الذي حتت�ضنه الكويت خالل
�أيام والذي تتطلع االدارة االمريكية اىل نتائجه على امل
ان ت�ؤمن الدول املانحة املبلغ املطلوب العادة اعمارهذا البلد
بعد اخلراب و الدمار الذي حلقه على مدى اكرث من عقد و
ن�صف منذ االجتياح االمريكي الذي �شرع االبواب لل�صراعات
واحلروب الطائفية يف العراق وزرع بذورال�شبكات االرهابية
املت�سللة من اجلبال واملغاوراالفغانية اليه … طبعا ال
�أحد يتوقع �أن تتناف�س االط��راف التي ا�شرتكت يف تركيع
العراق على امل�ساهمة يف عملية اعادة البناء واالرجح �أنها
�ستحر�ص على الفوز ب�صفقات اعادة االعماروالبناء ولكن
ما هو متوقع �أن ي�سدد الكويت الن�صيب االكرب من عملية
اع��ادة االعماراملقدرة حتى االن مبائة ملياردوالر متاما
كما حدث قبل �سنتني يف م�ؤمتراالجئني ال�سوريني االول ثم
الثاين والذي قد ال يت�ضح �أين وكيف �صرفت االموال التي
خ�ص�صت لالجئني ال�سوريني الذين ميوتون ب�سبب الثلج على
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�صعود الأ���س��واق الآ�سيوية بعد تعايف الأ���س��ه��م الأمريكية

.الطوارئ لت�صل ميزانيتها كل �سنتني �إىل  1.2مليار دوالر
ما ي�ضطر الأون��روا لأن تطالب بزيادة يف امل�ساهمات
.للتعامل مع احلاالت الطارئة
الفتوى مع �أنني ل�ست فقيها يف علم الدين والفتاوى
و�شروطها ،و�إن كنت قارئا جيدا للإ�سالم و�أدر�س الإ�سالم
من الناحية الفكرية واحل�ضارية والرتاثية� ،إال �أنني
�أ�ستطيع �أن �أ�صدر هذه الفتوى من الناحية الإن�سانية،
حيث �أرى م�صلحة اجلماعة ترتقي فوق م�صلحة الفرد:
هناك خم�سة ماليني ون�صف مليون الج��ئ فل�سطيني،
حتاول �إدارة ترامب �أن تدمرهم وتذلهم وتبعرث حلم
العودة لديهم ،وحتولهم �إىل مت�سولني �أو متطرفني �أو
.جهلة �أميني
لنقف معهم ونلتزم ب�سد الثغرات يف ميزانية الأونروا.
�إنه نداء موجه للأغنياء الفل�سطينيني والعرب ،خا�صة
يف ال�ساحة الأمريكية الذين يقدرون ب��الآالف ،بل �إن
بع�ضهم �أ�صبحوا مليارديرات ،ولذا �أقول بنية �صادقة:
بدل ت�أدية ُ�سنة ال ُعمرة ،التي هي من النوافل لدى معظم
علماء امل�سلمني( ،رغم بع�ض االختالفات واالجتهادات)
ليتربع كل فل�سطيني �أو عربي �أو م�سلم بتكاليف العمرة
ملرة واحدة مليزانية الأونروا ،و�إذا كان قادرا من الناحية
املادية ويود �أداء العمرة فليقدم مبلغا مماثال للأونروا
– فاخلم�سة �آالف دوالر التي �سي�صرفها املعتمر تذهب
مليزانية دولة ت�ؤيد �ضم �إ�سرائيل للقد�س وتتحالف معها،
وعلى ل�سان بن�س نف�سه .فلتذهب بدل ذلك لدعم �صمود
.الالجئني و�صيانة كرامتهم وحقهم يف احلياة الكرمية

ج��ث��ة ب���اري���ن ك���وب���اين …�أوبقايا اوط������ان يف امل������زاد ال��ع��ل��ن��ي ..
احلدود ال�سورية اللبنانية وميوتون على منت قوارب املوت يف
… البحراملتو�سط
ال خالف اليوم �أن حالة االوعي واالن�صراف اىل الت�شفي
واالنتقام التي تدفع بالدول العربية اىل التدمريالذاتي
وا�ستنزاف بع�ضها البع�ض جتر �شعوب املنطقة اىل انهيار
و�شيك و تدمري ما بقي من �أوط��ان باتت تعر�ض يف امل��زاد
العلني …وال�شك �أن ما يحدث اليوم يف �سوريا و العراق
وم��ا يعي�ش على وقعه اليمن ال��ذي ي�سجل ا���س��وا كارثة
ان�سانية ي�شهدها العامل لي�س �سوى نتاج خيارات ا�ست�سالمية
ان�ساقت لها االنظمة العربية التي �أثبتت عجزها يف ا�ستباق
املخاطر وف�شلت يف مواجهة ازماتها و ق�ضاياها و�صراعاتها
العربية العربية وتعمدت اختيار �سيا�سة الهروب اىل االمام
واللجوء اىل القوى االقليمية و الدولية حلل خالفاتها …
فكانت ام ال��ك��وارث عملية اجتياح الكويت التي �شرعت
االب��واب الجتياح العراق وع�سكرة املنطقة وحتويلها اىل
خمربع�سكري تتقا�سمه القواعد الع�سكرية االجنبية …
فكانت النتيجة تدمريالعراق قبل �أن تتمكن منه ال�شبكات
االرهابية وتنظيم “داع�ش”انطالقا من املو�صل اىل الرقة
..
الواقع �أي�ضا �أنه كما ا�شرتك ارهابيو “داع�ش” وغريه
يف ا�ستباحة العراق وتناف�سوا على اهانة ن�ساءه وا�ستعباد
�أطفاله وح��رق خ�يرات��ه فقد ا���ش�ترك مقاتلو عفرين يف
ا�ستباحة واهانة ان�سانية االن�سان وكرامته ..ولكن رمبا ن�سي
االرهابيون يف غمرة التوح�ش �أنه ال ي�ضر ال�شاة �سلخها بعد
ذبحها وان بارين كوباين �ستظل عنوانا ل�شرف ال يعرفونه
…و�أنه مهما كانت اال�سباب والدوافع التي دفعت بها اىل
قلب املعارك ومهما كان االختالف ب�ش�أن عدالة و�شرعية
الق�ضية التي التزمت بالدفاع عنها فقد كانت عنوان القوة
وال�شجاعة وعنوان الرجولة يف �أرق��ى معانيها والتي ال
يعرفونها و هي غري الفحولة التي يعتربونها بطاقة العبور
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 ..اىل اجلنة و الفوز بحور العني
وبعد م�ؤمترات اع��ادة اعمار افغان�ستان التي مل يكتب
لها االعمار  ,ويف انتظارم�ؤمتراعادة اعمارالعراق ,والحقا
م�ؤمتراعادة اعمارليبيا واعادة اعمار �سوريا  ,يبقى الوا�ضح
�أن االلة الع�سكرية االمريكية واالطل�سية التي ت�شرتك يف
ن�شراخلراب والدمار�ستتخلف لترتك عملية االعمار واعادة
البناء لالطراف املانحة فيما يقت�صرالدور االمريكي على
الرتحيب والتاكيد على �أهمية الدور الكويتي يف احت�ضان
م�ؤمتراعادة اعمار العراق …هكذا هو احلال يف بقية من
اوط��ان تبحث عن �سما�سرة ج��دد الع��ادة اعمارما هدمه
… �سما�سرة �سابقون
وبعد عقد ون�صف على اجتياح ال��ع��راق ال ي��زال بالد
الرافدين يتعرث يف اعادة ترتيب البيت الذي تعددت �شقوقه
و ثقوبه وتواترت االخ�تراق��ات عليه من كل جانب حتى
بات مرتعا للقاعدة وما تفرع عنها من �شبكات وجماعات
وع�صابات م�سلحة مل ت�ترك ا�سما م��ن ا���س��م��اء اخللفاء
الرا�شدين وال�صحابة اال واتخذته غطاء لها للتدمري ون�شر
 ..الفو�ضى والظالمية
ما الذي ينق�ص العراق حتى يعيد بناء ما تهدم وينجح
فيما جن��ح فيه اليابان واملانيا م��ن قبل ؟ االك��ي��د �أن��ه ال
�شيئ ينق�ص العراق �سوى بع�ض االيدي النظيفة والنوايا
ال�صادقة واحلكمة التائهة لال�ستفادة ولومن ن�صيب ي�سري
… من من عائدات �أموال العراق التي ت�ستثمر يف اخلارج
اعالمية تون�سية

كانربا (د ب �أ) – عادت �أ�سواق الأ�سهم الآ�سيوية
�إىل االرتفاع يف تعامالت مدعومة باالرتفاع الكبري
للأ�سهم الأمريكية م�ساء �أم�س .وكانت املخاوف من
ارتفاع معدل الت�ضخم وزيادة العائد على ال�سندات
واحتماالت زيادة �أ�سعار الفائدة قد �أثارت موجة
مبيعات قوية يف �أ�سواق الأ�سهم العاملية خالل الأيام
املا�ضية مما �أدى �إىل تراجع حاد يف الأ�سعار.
وارتفعت الأ�سهم الأ�سرتالية خالل تعامالت اليوم
على خلفية ارتفاع الأ�سهم الأمريكية.
ويف بور�صة �سيدين الأ�سرتالية ،ارتفع م�ؤ�شر “�إ�س
�أند بي�/أيه�.إ�س�.إك�س  ”200الرئي�سي لبور�صة
�سيدين مبقدار 13ر 64نقطة �أي بن�سبة 1ر� 1%إىل
40ر 5897نقطة يف �أواخر تعامالت ال�صباح بعد
�أن كان قد ارتفع �إىل 60ر 5938نقطة يف بداية
التعامالت .كما ارتفع امل�ؤ�شر الأو�سع نطاقا مبقدار
6ر 71نقطة �أي بن�سبة 21ر� 1%إىل 80ر6001
نقطة .وكانت الأ�سهم الأ�سرتالية قد �سجلت �أم�س
الثالثاء �أ�سو�أ تراجع يومي لها منذ عامني.
وارتفعت �أ�سهم البنوك “�أيه�.إن.زد بانكنج”
و”نا�شونال �أ�سرتاليا بنك” و”وي�ستباك” مبا يرتاوح
بني 7ر 0%و9ر 0%خالل تعامالت اليوم ،يف حني
تراجع �سهم “كومنولث بنك” بن�سبة 3ر 0%بعد
�إعالنه تراجع �أرباحه ال�سائلة بن�سبة 9ر1%
خالل الن�صف الأول من العام املايل احلايل ،حيث
�أعلن تخ�صي�ص حوايل  600مليون دوالر �أ�سرتايل
نقدا ل�سداد الغرامات املحتملة لنزاعه الق�ضائي مع
ال�سلطات الأ�سرتالية.
ويف قطاع النفط ارتفع �سعر �سهمي “وود �سايد
برتوليوم” “�سانتو�س” ب�أكرث من  1%يف حني ارتفع
�سهم “�أويل �سري�ش” بن�سبة  ، 1%رغم ا�ستمرار

تراجع �أ�سعار النفط يف تعامالت �أم�س.
وارتفع �سعر �سهم �شركة التعدين العمالقة “ريو
تينتو” بن�سبة  3%قبل �إعالن نتائجها للعام املايل
املا�ضي يف وقت الحق من اليوم ،يف حني ارتفع �سهم
“فورت�سكو ميتالز” للتعدين ب�أكرث من  2%وارتفع
�سهم “بي�.إت�ش.بي بيلتون” بن�سبة  2%تقريبا.
ويف �أ�سواق ال�صرف ا�ستعاد الدوالر الأ�سرتايل جزءا
من قيمته �أمام الدوالر الأمريكي حيث جرى تداوله
ب�سعر 7886ر 0دوالر �أمريكي مقابل 7857ر0
دوالر �أم�س.
ويف اليابان ارتفعت �أ�سعار الأ�سهم ب�شدة اليوم حيث
ارتفع م�ؤ�شر نيكي  225القيا�سي بن�سبة  3%يف
اعقاب ارتفاع الأ�سهم الأمريكي .كما �ساهم تراجع
قيمة الني �أمام الدوالر يف تعزيز �أ�سعار �أ�سهم
ال�شركات املعتمدة على الت�صدير.
وقد ارتفع م�ؤ�شر نيكي يف �أواخر التعامالت
ال�صباحية مبقدار 7ر 707نقطة �أي بن�سبة
27ر� 3%إىل 94ر 22317نقطة ،بعد �أن كان قد
ارتفع �إىل 87ر 22353نقطة يف بداية التعامالت.
وكان م�ؤ�شر نيكي قد تراجع مبا يعادل 73ر4%
لي�صل �إىل 24ر 21610نقطة ،م�سجال �أكرب خ�سارة
يومية منذ حزيران/يونيو 2016.
وارتفعت �أ�سهم ال�شركات الكربى املعتمدة على
الت�صدير ب�سبب تراجع الني ،حيث ارتفع �سهم
“بانا�سونيك” بن�سبة  6%تقريبا و”�سوين” ب�أكرث
من  4%يف حني ارتفع �سهم “مت�سوبي�شي �إلكرتيك”
بن�سبة  3%تقريبا و�سهم “كانون” ب�أكرث من 3%
كما ارتفع �سهم “�سوفت بنك جروب” بنحو 4%
خالل التعامالت.
ويف �أ�سواق ال�صرف ارتفع الدوالر �أمام الني خالل

تعامالت اليوم �إىل �أكرث قليال من  109ين لكل
دوالر.
وارتفع م�ؤ�شر الأ�سهم التايوانية ب�أكرث من 2%
و�أ�سهم هوجن كوجن بنحو  2%والأ�سهم الإندوني�سية
واملاليزية ب�أكرث من  ،1%كما ارتفعت �أ�سهم
بور�صة �سنغافورة و�شنغهاي ،يف حني تراجعت �أ�سهم
نيوزيلندا وكوريا اجلنوبية.
كانت الأ�سهم الأمريكية قد انهت تعامالت� ،أم�س
الثالثاء ،بارتفاع كبري يف جل�سة تعامالت �شديدة
التقلب حيث بد�أت التعامالت برتاجع كبري قبل �أن
ت�سرتد خ�سائرها وحتقق مكا�سب يف ختام التعامالت.
جاء ذلك بعد يوم من الرتاجع احلاد �أم�س.
وارتفع م�ؤ�شر داو جونز ال�صناعي القيا�سي للأ�سهم
الأمريكي يف ختام تعامالت �أم�س مبقدار 02ر567

الأردن ي��ك��م��ل �سل�سلة زي�����ادات �أ���س��ع��ار ورف����ع ال���دع���م لإن���ق���اذ م��وازن��ت��ه
عمان – االنا�ضول – �أكملت
احلكومة الأردنية خالل
الأ�سبوع اجلاري� ،سل�سلة
�إجراءات �شملت رفع الدعم
وزيادة �ضرائب و�أ�سعار �سلع
رئي�سة يف ال�سوق املحلية.
احلكومة ،كانت قد اتفقت
مع �صندوق النقد الدويل
على برنامج �إ�صالحي،
يهدف �إىل وقف ت�ضخم
الدين العام ،وخف�ض العجز
اجلاري يف موازنة البالد
العامة ،.حيث �أقرت يف
دي�سمرب /كانون �أول املا�ضي،
موازنة اململكة للعام اجلاري،
ب�إجمايل عجز مقدر قبل
التمويل ،يبلغ  1.753مليار
دوالر.
عام �صعب
احلكومة بد�أت �إجراءاتها للعام احلايل ،برفع
�ضريبة املبيعات مبقدار  6باملائة ،على بنزين
(� 90أوكتان) �إىل  10باملائة ،بد ً
ال من 4
باملائة ،ورفعت احلكومة ال�ضريبة على بنزين
(� 95أوكتان) من  24باملائة �إىل  30باملائة،
كما �أخ�ضعت ال�شهر املا�ضي ،نحو � 164سلعة
ل�ضريبة املبيعات بن�سبة  10باملائة ،فيما
�أخ�ضعت �سلع ًا �أخرى (كانت معفاة) ل�ضريبة
مبيعات بن�سبة  4و 5باملائة.
ت�أتي هذه الزيادات ،يف �إطار �سعي احلكومة
لزيادة �إيراداتها املالية ،وحتقيق ما يفوق
 500مليون دوالر من تلك الإجراءات،
واعتبار ًا من ال�شهر اجلاري ،رفعت ر�سوم
ا�ستهالك الكهرباء لل�شرائح التي يزيد
ا�ستهالكها عن  300كيلوواط �ساعة� /شهري ًا،
وهي الزيادة الثانية يف غ�ضون �شهرين.
ورفعت احلكومة التي تواجه انتقادات حادة
يف ال�شارع ،قيمة بند فرق �أ�سعار الوقود املثبت
على الفواتري مبقدار  8فل�سات (� 1.2سنت ًا)
لكل كيلوواط �إىل  12فل�س ًا (� 1.7سنت ًا) ،مع
اال�ستمرار يف �إعفاء ال�شريحة دون 300

كيلوواط من الزيادة.
وت�ستخدم اململكة الوقود يف �إنتاج الطاقة
الكهربائية� ،إذ يتغري �سعر التعرفة بارتفاع �أو
انخفا�ض �أ�سعار النفط عاملي ًا.
كذلك ،رفع الأردن �أجور النقل العام بن�سبة
 10باملائة اعتبار ًا من �صباح الأربعاء ،بحيث
ت�شمل حافالت النقل العام املتو�سطة والكبرية
و�سيارات التاك�سي وال�سرفي�س العاملة على
جميع اخلطوط .وفر�ضت ال�شهر املا�ضي �أي�ض ًا،
ر�سوم ًا ملرة واحدة ومبلغ مقطوع يرتاوح بني
بني  500دينار ( 704.4دوالر) �إىل 1500
دينار ( 2113.2دوالر) على ال�سيارات
امل�ستوردة ح�سب وزنها وقوة حمركها.
كما قررت تعديل ال�ضريبة اخلا�صة على
امل�شروبات الغازية ،من  20 – 10باملائة،
وفر�ض �ضريبة  200فل�س ًا (� 28.1سنت ًا)
�إ�ضافي ًا على كل علبة �سجائر.
ودخل اخلبز (ال�سلعة الأكرث �شعبية يف
اململكة) ،يف دائرة الزيادات ،برفع الدعم عنه
اعتبار ًا من نهاية ال�شهر املا�ضي ،لي�صعد �سعر
الكيلوغرام حتى  100باملائة.
امتداد لـ 2017
منذ مطلع  ،2017بد�أت احلكومة الأردنية

رزمة �إجراءات ،بد�أتها برفع ال�ضريبة
اخلا�صة على “ال�سجائر” لتبلغ ح�صيلة
هذه الزيادة  45مليون دينار ( 63.3مليون
دوالر).
و�شكلت الإيرادات الإ�ضافية من ال�ضريبة
الإ�ضافية على ال�سجائر ،نحو  10باملائة
من �إجمايل �إجراءات ال�ضـريبة الإ�صالحية
املقدرة بـ  450مليون دينار ( 633.9مليون
دوالر).
ً
ورفعت احلكومة العام املا�ضي �أي�ضا ،ر�سوم
ت�صاريح العمل وبلغت ح�صيلتها حوايل 49
مليون دينار ( 69مليون دوالر).
كذلك ،طر�أت زيادة على ال�ضريبة العامة
على مبيعات الإنرتنت من � 8إىل  16باملائة،
�إذ بلغت ح�صيلتها  14مليون دينار (19.7
مليون دوالر) ،و�شملت الزيادات ،خطوط
الهواتف النقالة اجلديدة من  24باملائة �إىل
 26باملائة� ،إ�ضافة �إىل مبلغ مقطوع بقيمة
 2.5دينار ( 3.5دوالرات) ،وبلغت ح�صيلة
زيادة ر�سوم اخلطوط ،نحو  18مليون دينار
( 25.3مليون دوالر) بن�سبة  7.1باملائة من
�إجمايل الإجراءات ال�ضريبية الإ�صالحية.
ومن بني الزيادات ،رفع ال�ضريبة العامة على
مبيعات احلديد من  16 – 8باملائة ،وزيادة
ر�سوم ترخي�ص املركبات بنحو  5دنانري (7
دوالرات).
ويف فرباير� /شباط  ،2017فر�ضت احلكومة
الأردنية �ضريبة مقطوعة على كل ليرت بنزين
(� 90أوكتان) مقدارها  50فل�س ًا (� 0.07سنت ًا)
و 70فل�س ًا (�سنت ًا واحداً) عن كل ليرت بنزين
.95
ويف دي�سمرب /كانون �أول  ،2017رفعت
احلكومة �أ�سعار الكهرباء مبقدار  4فل�سات
(� 0.6سنت ًا) لكل كيلوواط لل�شرائح التي يزيد
ا�ستهالكها عن  300كيلوواط �ساعة وملختلف
القطاعات(.الأنا�ضول)

نقطة �أي بن�سبة 3ر� 2%إىل 77ر 24912نقطة،
وارتفع م�ؤ�شر �ستاندرد �أند بورز (�إ�س �أند بي )500
الأو�سع نطاقا مبقدار 20ر 46نقطة �أي بن�سبة
7ر� 1%إىل 14ر 2695نقطة ،يف حني ارتفع
م�ؤ�شر نا�سداك املجمع لأ�سهم التكنولوجيا مبقدار
36ر 148نقطة �أي بن�سبة 1ر� 2%إىل 88ر7115
نقطة.
كما تراجع م�ؤ�شر “داك�س” الرئي�سي للأ�سهم
الأملانية �أم�س بن�سبة 3ر 2%وتراجع م�ؤ�شر
“كاك  ”40للأ�سهم الفرن�سية بن�سبة 4ر، 2%يف
حني تراجع م�ؤ�شر “�إف.تي�.إ�س�.إي” للأ�سهم
الربيطانية بن�سبة 6ر 2%وم�ؤ�شر “�إ�س�.إم�.آي”
للأ�سهم ال�سوي�سرية بن�سبة 9ر.0%

�أك���ث��ر م����ن  04ب���امل���ئ���ة م����ن ال�����ش��ب��اب
ع��اط��ل��ون ع���ن ال��ع��م��ل يف م����دن امل��غ��رب
الرباط – (�أ ف ب) – �أعلنت هيئة الإح�صاءات املغربية �أن معدل
البطالة يف اململكة تخطى  10%خالل العام  2017بالرغم من
منو اقت�صادي �إيجابي ،وو�صل �إىل �أكرث من  42%بني �شبان املدن،
يف حتقيق ن�شر االثنني.
وذكرت املندوبية ال�سامية للتخطيط يف درا�ستها �أن االقت�صاد
املغربي ا�ستفاد من منو بن�سبة  4%باملقارنة مع  1,2%فقط عام
 ،2016فا�ستحدث العام املا�ضي � 86ألف وظيفة.
لكنها لفتت �إىل دخول � 135ألف �شخ�ص جديد يف املقابل �إىل
�سوق العمل ،ما ميثل فارقا قدره � 49ألف �شخ�ص.
و�أدى هذا التباين يف الأرقام �إىل ارتفاع ن�سبة البطالة الر�سمية
من  9,9%عام � 2016إىل  ،10,2%ما ميثل حواىل  1,2مليون
عاطل عن العمل على امل�ستوى الوطني.
كذلك �سجلت البطالة زيادة يف املدن حيث ارتفعت من 14,2%
�إىل  ،14,7%وهي تطاول ب�شكل رئي�سي ال�شبان ما بني  15و24
�سنة .وت�صل البطالة داخل هذه ال�شريحة العمرية �إىل ،42,8%
�أي بزيادة نقطة خالل عام ،بح�سب التحقيق الذي �شمل عينة من
 90الف �أ�سرة.
وحتذر و�سائل االعالم املحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة
خ�صو�صا بني ال�شباب ،االمر الذي ي�شكل “قنبلة موقوتة”
بالن�سبة اىل اململكة البالغ عدد �سكانه  35مليون ن�سمة.
وت�شكل هذه امل�س�ألة حمور االهتمامات االجتماعية وتثري �أحيانا
تظاهرات للمطالبة بوظائف وال �سيما لأ�صحاب ال�شهادات
اجلامعية العاطلني عن العمل والذين يعانون من تراجع النظام
الرتبوي.
وكان العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س اعترب يف كانون الأول/
�أكتوبر �أن النموذج التنموي املغربي ا�صبح حاليا “غري قادر على
اال�ستجابة” ملطالب �شعبه ،داعيا احلكومة اىل “اعادة النظر
فيه”.
ولفت �إىل �أن “التقدم الذي يعرفه املغرب ال ي�شمل مع الأ�سف
كل املواطنني وخا�صة �شبابنا ،الذي ميثل �أكرث من ثلث ال�سكان”،
داعيا اىل بلورة “�سيا�سة جديدة مندجمة لل�شباب”.
وكان �صندوق النقد الدويل الذي عقد م�ؤخرا اجتماعا �إقليميا يف
املغرب ،دعا يف كانون الثاين/يناير �سلطات اململكة �إىل “احلد من
م�ستويات البطالة التي ال تزال مرتفعة وال �سيما بني ال�شباب”
فيما �شدد البنك كالدويل يف وقت �سابق على وجوب معاجلة هذه
امل�س�ألة “بجدية كبرية”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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��ي ُي ّ
“عمليات” ����ض� ّ
��د امل���دن���ي�ي�ن يف ع����دوان
���ق���ر ب���ارت���ك���اب
لأ ّول م������� ّر ٍة :وزي�����ر �إ����س���رائ���ي���ل� ّ
ٍ
��وع���د ب�����إع����ادة ل��ب��ن��ان �إىل “فرتة املغارات” وت���دم�ي�ر ب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت � ّي��ة ك��ام� ً
ال�������ـ 2006وي���ت� ّ
لا
النا�صرة-
إ�سرائيلي بارتكاب
�
ر�سمي
ر
إقرا
يف �أ ّول �
ٍ
ٍّ
ٍّ
جرائم �ضدّ املدنيني ،اعرتف وزير
اال�ستخبارات يف الدولة العرب ّية،
ي�سرائيل كات�س ،وهو من �صقور حزب
الليكود احلاكم بقيادة رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهوّ � ،أقر بق�صف املدنيني
خالل عدوان متوز  2006على لبنان،
وذلك خالل مقابلة مع القناة العا�شرة
العربي ،والتي تناولت
يف التلفزيون
ّ
جممل املوا�ضيع التي ُت�شغل الر�أي ال ّعام
يف الدولة العرب ّية ،ومنها ما ي�سمى يف
�إ�سرائيل التهديد على اجلبهة ال�شمالية.
وجه �س�ؤا ًال �إىل الوزير
املذيع يف التلفزيون ّ
كات�س قائلاً له� :أنتَ من الذين وجهوا
تهديدات �إىل لبنان ،ب�أننا �سنهاجمهم
ونعيدهم �إىل الع�صر احلجري ،هل تعتقد
�أنّ هذه الطريقة ال�صحيحة لردع لبنان؟،
ف�أجاب الوزير� :س�أو�ضح الأمر� ،أعتقد
�أننّي �س�أو�ضح ال�سيا�سات الإ�سرائيلية
بوا�سطة مناذج وكلمات كما تريد �أنت
و�آخرين ،قال الوزير.
وتابع كات�س ،وهو ع�ضو يف املجل�س
أمني املُ�صغّر (الكابينيت)،
ال�سيا�سي-ال ّ
ّ
تابع قائ ًال �إنّه خالل حرب لبنان الثانية
يف العام  ،2006قامت �إ�سرائيل ب�ضرب
ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت وجنوب
لكن �إطالق النار كان باجتاه
لبنانّ ،
املدنينيْ � ،أي اجلبهة الداخلية اللبنانية،
لكن �إ�سرائيل قيدّ ت نف�سها ومل تهاجم
ّ
بنية حتتية يف لبنان ،على حدّ تعبريه.
إ�سرائيلي قائ ًال :هذه املرة
و�ساق الوزير ال
ّ
�سيبدو الأمر خمتل ًفا ،ف�إذا وجدنا �أنف�سنا
يف مواجهة� ،أكرر �أننّا ال نريد ذلك ،و�إذا
�أطلق حزب اهلل النريان ب�شكل مفتوح
باجتاه �إ�سرائيل ،ف�إنّ �إ�سرائيل �سرتد
بكلّ ق ّوةٍ �ضدّ البنية التحتية اللبنانية
التي تخدم حزب اهلل � ً
أي�ضا ،حينها
وا�ضح� ،أردف الوزير كات�س ،لبنان
وب�شكلٍ
ٍ
ريا� ،إىل فرتة الع�صر
كث
الوراء
إىل
�
�سيعود
ً

احلجري� ،إىل فرتة املغارات ،ولبنان لن
يبدو على ما هو عليه الآن ،ومن ال يعجبه
هذا الكالم فلي�ستنتج ما يريد ،،ح�سب
إ�سرائيلي.
تعبري الوزير ال
ّ
إ�سرائيلي يف عدوان متوز
ل
وكان اجلي�ش ا
ّ
 2006قد ارتكب العديد من املجازر
بحقّ املدنيني يف لبنان من ن�ساء و�أطفال
وعزّ ل ،م�ستهد ًفا املنازل ال�سكنية ومراكز
ُ
الإيواء .وبح�سب منظمة “هيومن رايت�س
ووت�ش” فقد ا�ست�شهد �أكرث من �ألف مدين،
جريحا ،وت�سببت
ف�ض ًال عن 4399
ً
الغارات اجلوية الإ�سرائيل ّية بتدمري كامل
لع�شرات الآالف من املنازل اللبنانية ،مع
�إحلاق �أ�ضرا ٍر ج�سيمة بع�شرات الآالف من
املنازل � ً
أي�ضا.
ويف بع�ض القرى ،بلغت �أعداد املنازل
التي دمرها الق�صف الإ�سرائيلي كل ًيا

املئات 340 :منز ًال مت تدمريها بالكامل
يف �صريفا ،و 215منز ًال مت تدمريها
بالكامل يف �صديقني ،و 180منز ًال مت
تدمريها بالكامل يف ياطر ،و 160منز ًال
مت تدمريها بالكامل يف زبقني ،و�أكرث من
 750منز ًال مت تدمريها بالكامل يف عيتا
ال�شعب ،و�أكرث من  800منزل مت تدمريها
بالكامل يف بنت جبيل ،و 140منز ًال مت
تدمريها بالكامل يف الطيبة ،وتطول
هذه القائمة كثري ًا يف خمتلف �أرجاء
جنوب لبنان ،وفق تقرير “هيومان رايت�س
ووت�ش”.
�صلة� ،أكّدت و�سائل الإعالم العرب ّية
على ٍ
اليميني
على �أنّ التناغم بني وزير الأمن،
ّ
املُت�شدّ د� ،أفيغدور ليربمان ،ورئي�س هيئة
الأركان العا ّمة يف جي�ش االحتالل،
اجلرنال غادي �آيزنكوط ،و�صل �إىل �أعلى

مراحله يف امل�س�ألة اللبنان ّية ،وحتديدً ا
ب�ضرورة تدمريها كل ًّيا يف حرب لبنان
الثالثة.
وهذه النظريةْ � ،أي نظرية ال�ضاحية،
لي�ست جديد ًة ،فقد و�ضعها قبل عدّ ة
�سنوات اجلرنال �آيزنكوط ،عندما كان
قائدً ا للمنطقة ال�شمال ّية يف جي�ش
مقابلة �أجرتها
االحتالل ،حيث قال يف
ٍ
معه �صحيفة (يديعوت �أحرونوت)� ،إنّه
يف املُواجهة القادمة مع حزب اهلل� ،سيقوم
إ�سرائيلي بتطبيق نظرية
اجلي�ش ال
ّ
ال�ضاحية اجلنوب ّية يف العا�صمة بريوت،
� ْأي تدمريها ب�شكلٍ كاملٍ  ،على الدولة
برمتها ،متوعدً ا ب�إعادة لبنان
اللبنان ّية ّ
�سنوات �إىل الوراء.
ٍ
االثنان� ،أكّد محُ لل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية يف
العربي ،روين
القناة الثانية بالتلفزيون
ّ

دانئيل ،ي�ؤمنان ب�أنّ املُواجهة القادمة
لن ت�شمل حزب اهلل فقط ،بل الدولة
برمتها ،لأنّ اجلي�ش اللبناينّ،
اللبنان ّية ّ
�أكّدت امل�صادر الأمن ّية يف تل �أبيب ،بات
ذراعا حلزب اهلل.
ً
ري يف القناة
وو�صل التحري�ض �إىل حدٍّ كب ٍ
العربي ،عندما
العا�شرة بالتلفزيون
ّ
�أكّد مرا�سل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية �أور هيلر
على �أنّ جي�ش بالد الأرز“ ،ت�ش ّيع"ْ � ،أي
بات �شيع ًيا ،ومن هنا �أ�ضاف ،ف�إنّ القيادة
الأمن ّية وال�سيا�س ّية بالدولة العرب ّية
�أعدّ ت اخلطط الالزمة لتدمري البنية
التحت ّية اللبنان ّية ،مهما كلّف الأمر ،على
حدّ تعبريه.

الأمم امل���ت���ح���دة ت����ؤك���د �إط���ل��اق ����س���راح م���ئ���ات م���ن الأط����ف����ال اجل���ن���ود يف ج���ن���وب ال�������س���ودان
جوبا – (�أ ف ب) – �أعلنت الأمم املتحدة
ان �أكرث من  300من الأطفال اجلنود �أطلق
�سراحهم يف منطقة يامبيو بدولة جنوب
ال�سودان التي متزقها احلرب ،يف �إطار
برنامج العادة دجمهم يف املجتمع.
وبني االطفال ال 311الذي �أطلقت
�سراحهم جمموعات م�سلحة 87 ،فتاة
بح�سب بعثة االمم املتحدة يف جنوب
ال�سودان.
وقال ديفيد �شرير املوفد اخلا�ص للأمني
العام لالمم املتحدة ورئي�س البعثة “هذه
�أول مرة ي�سجل فيها هذا العدد الكبري من
ال�شابات يف عمليات �إطالق �سراح كهذه يف
جنوب ال�سودان”.
وقال يف بيان �إن ال�شابات “تعر�ضن
ملعاناة منها االنتهاكات اجلن�سية .من
املهم ان يح�صلن على الدعم لالن�ضمام
اىل جمتمعاتهن و�أن يتم ا�ستقبالهن من
قبل عائالتهن و�أ�صدقائهن دون اي �شعور
بالعار”.
ا�ستقل جنوب ال�سودان عن ال�سودان يف
 2011بعد اتفاق �أبرم يف � 2005أنهى
�أطول حرب �أهلية يف افريقيا.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

لكن بعد اكرث بقليل من عامني ،تفجر
النزاع جمددا بعد ان اتهم الرئي�س �سلفا
كري نائبه ال�سابق وخ�صمه ال�سيا�سي رياك
م�شار بالتخطيط النقالب.
وت�سببت احلرب بع�شرات االف الوفيات
ونزوح نحو �أربعة ماليني �شخ�ص — ثلث
عدد ال�سكان تقريبا — وتف�شي اجلوع.
ويهدف برنامج الدمج يف يامبيو الواقعة يف
جنوب البالد ،اىل م�ساعدة � 700شخ�ص
على العودة اىل احلياة الطبيعية.
وقالت االمم املتحدة �أن  563من ه�ؤالء
الأطفال كانوا �ضمن قوة كري فيما ال137
املتبقني كانوا مع املتمردين.
وقوة حفظ ال�سالم الدولية التي تعمل
اىل جانب منظمة االمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) ت�سعى الطالق �سراح �أطفال
جنود يف اماكن اخرى ،وخ�صو�صا يف �شرق
و�شمال البالد.
وقال �شرير “ال يجوز ان يحمل االطفال
البنادق ويقتلون بع�ضهم بع�ضا .يجب
ان ي�شاركوا يف اللعب والتعلم واللهو مع
�أ�صدقاء ،و�أن يحميهم ويدللهم الكبار
حولهم”.
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منوعات

«ح������رب ال���ن���ج���وم» ب��ت��وق��ي��ع م����ؤل���ف���ي «ل���ع���ب���ة ال���ع���رو����ش»

يف الوقت الذي تكافح لتعزيز الإيرادات من
�أعمالها ال�سينمائية ،تخطّ ط «والت ديزين»
لإنتاج �سل�سلة جديدة من �أفالم «حرب النجوم»
املرة توقيع م�ؤل َف ْي �سل�سلة
�ستحمل هذه ّ
الفانتازيا ال�شهرية «لعبة العرو�ش».
وقالت ال�شركة الأمريكية يف بيان ن�شرته �أم�س
الثالثاء �إنّ «ديفيد بنيوف ودي.بي واي�س
�سيكتبان وينتجان ال�سل�سلة اجلديدة التي
�ستكون منف�صلة عن ملحمة «�سكاي ووكر»،
وكذلك عن الثالثية التي �أعلن عنها �أخري ًا
بتوقيع املخرج رايان جون�سون».
يف هذا ال�سياق ،نقلت وكالة «رويرتز» عن كاثلني
كنيدي ،رئي�سة �شركة «لوكا�سفيلم» ،قولها يف
بيان �إنّ متكّن بنيوف وواي�س «من ال�شخ�صيات
املعقدة وعمق وثراء امليثولوجيا �سي�ضيف
�أبعاد ًا جديدة و�سيدفع «�ستار وورز» قدم ًا
بطريقة �أرى �أنها �ستكون مثرية للغاية».
وكانت «ديزين» قد �أعلنت يف ت�شرين الثاين
(نوفمرب) املا�ضي �أنّ جون�سون ،خمرج فيلم
«�ستار وورز :ذا ال�ست جيداي»� ،سيكتب ويخرج
�أ ّول �أفالم ثالثية جديدة �ضمن �سل�سلة اخليال
العلمي الناجحة ،كما �س ُيدخل �شخ�صيات
جديدة وي�ستك�شف عوامل مل تظهر على

ال�شا�شة من قبل .علم ًا ب�أنّ عر�ض فيلم «ذا
ال�ست جيداي» بد�أ عر�ضه يف كانون الأ ّول
(دي�سمرب)  ،2017وحقق �أرباحا جتاوزت 1.3
مليار دوالر �أمريكي على م�ستوى العامل.
من جهتهما ،قال بنيوف وواي�س يف بيان
م�شرتك� ،أم�س �إنّهما من حمبي «حرب النجوم»
منذ وقت طويل ،و�أ�ضافا« :يف �صيف عام 1977
جمرة بعيدة للغاية ونحلم بها منذ
�سافرنا �إىل ّ
ذلك احلني» ،يف �إ�شارة �إىل �أ ّول �أفالم «�ستار
نت�شرف بهذه الفر�صة ...خائفان
وورز»...
ّ
ومتحم�سان
بع�ض ال�شيء من هذه امل�س�ؤولية
ّ
مبجرد ا�ستكمال املو�سم الأخري
ب�شدّ ة للبدء
ّ
من  .»Game of Thronesواجلدير بالذكر
�أنّ �شبكة  HBOالتلفزيونية التي تنتج هذا
امل�سل�سل حققت جناح ًا باهر ًا على م�ستوى
العامل ،كما ح�صل العمل الذي تدور �أحداثه يف
�إطار خيايل ي�شبه الع�صور الو�سطى على عدد
من اجلوائز .وتابع املو�سم ال�سابع من امل�سل�سل
نحو  30مليون م�شاهد يف الواليات املتحدة
املقرر عر�ض
وحدها العام املا�ضي ،فيما من
ّ
املو�سم الأخري يف عام .2019
وكانت «ديزين» قد ك�شفت يف وقت �سابق عن
تراجع �إيرادات ق�سم ال�سينما بن�سبة  1يف املئة

النقاد يحتفون ب��ـ «ب�ل�اك بانرث»
حظي «بالك بانرث» ( 135د)� ،أ ّول فيلم منفرد لبطل خارق �أ�سود من
�إنتاج �شركة «مارفل» ،برتحيب �شديد من النقاد الذين �أ�شادوا ب�أحداثه
وبت�صويره لأفريقيا بطريقة �ساحرة.
ال�شريط من �إخراج ريان كوغلر ،فيما ت�ضم الئحة الأبطال عدد ًا كبري ًا
من الأ�سماء من بينها :مايكل بي .جوردون (ال�صورة) ،ولوبيتيا نيونغو.
ولفتت وكالة «رويرتز» �إىل �أنّ موقع «ديلي بي�ست» ر�أى �أنّ العمل «خطاب
حب لكل �أ�سود» ،يف الوقت الذي و�صفته فيه جملة «رولينغ �ستون» ب�أنّه
«ت�صحيح ل�سنوات من �إهمال التن ّوع».
ي�صل الفيلم الذي ت�شارك يف �إنتاجه كذلك �شركة «ديزين» �إىل ال�صاالت
اللبنانية يف � 15شباط (فرباير) احلايل ،وهو يتناول ق�صة «تت�شاال»،
امللك املت ّوج حديث ًا لدولة خيالية ومتط ّورة تكنولوجي ًا يف �أفريقيا
تدعى واكاندا ،والذي يواجه حتديات من ف�صائل داخل البالد.
ي�أتي «بالك بانرث» بعد انتقادات ا�ستمرت �سنوات للتمثيل املنخف�ض
لذوي الب�شرات املل ّونة يف هوليوود ،مبا يف ذلك حملة «�أو�سكار �سو وايت
(جائزة �أو�سكار �شديدة البيا�ض) التي دفعت «�أكادميية فنون وعلوم
ال�سينما الأمريكية» لزيادة التن ّوع بني �أع�ضائها بعدما كانت غالبيتهم
من البي�ض .وح�صل ال�شريط على ت�صنيف نادر بلغ مئة يف املئة من
قبل موقع «روتن توميتوز» الذي يقوم بتجميع �آراء النقاد ،كما يتوقع
املحللون �أن تبلغ �إيراداته نحو  150مليون دوالر يف الأ�سبوع الأ ّول من
عر�ضه.

يف الربع الأخري من العام املا�ضي ،مبا ي�ؤثر على
نتائجها الإجمالية .وذكرت «هيئة الإذاعة
الربيطانية» �أنّ هذا ي�أتي فيما ارتفع �إجمايل
الإيرادات الف�صلية بن�سبة  4يف املئة فقط
على �أ�سا�س �سنوي ،لكن �أرباحها �سجلت ارتفاع ًا
ب�سبب التخفي�ضات ال�ضريبية يف الواليات
املتحدة .و�سجلت «ديزين»  1.6مليار دوالر
مريكي كربح ا�ستثنائي ب�سبب التخفي�ضات،
الأمر الذي �ساعد على دفع �أرباح ال�شركة يف
الربع الرابع بن�سبة  78يف املئة لت�صل �إىل
 4.4مليار دوالر� .أما �إجمايل الإيرادات يف
الربع الأخري ،فبلغ 15.3مليار دوالر �أمريكي،
بف�ضل منو قطاع متنزهات الرتفيه فقط .وهي
تعمل على �إ�صالح �أعمالها ،نظرا لأنّها تواجه
انخفا�ض ًا يف ا�شرتاكات التلفزيون املدفوع
يف الواليات املتحدة .على خط موا ٍز� ،أعلنت
ال�شركة عن �صفقة ل�شراء الأ�صول الإعالمية
اململوكة مل�ؤ�س�سة  ،21st century Foxمبا
يف ذلك �شركة «�سكاي» ،كما �أنّها تطلق خدمات
البث اخلا�صة بها وحتاول حتقيق �أق�صى قدر
من النجاح من خالل ا�ستغالل امتالكها امتياز
حرب النجوم.
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ج��ون بيلي :انتهاكات ه��ول��ي��وود ل��ن تتك ّرر

قال رئي�س «�أكادميية علوم وفنون ال�سينما الأمريكية» التي متنح
جوائز الأو�سكار ،جون بيلي (ال�صورة)� ،إنّ �أ�سو�أ االنتهاكات التي
مر�شح جلوائز
تتكرر .و�أمام �أكرث من ّ 200
�شهدها قطاع ال�سينما لن ّ
الأو�سكار التي �ستوزّع يف احتفال �سيجري يف � 4آذار (مار�س) املا�ضي،
�أكد بيلي �أنّ الأكادميية «تعمل من �أجل قدر �أكرب من التن ّوع» ،وفق ما
ذكرت وكالة «رويرتز» اليوم.
و�أ�ضاف بيلي خالل الغداء ال�سنوي الذي �أقامته الأكادميية التي
ت�أ�س�ست قبل  90عام ًا �أنّ امل�ؤ�س�سة «جتدّ د دماءها من خالل برامج
للتن ّوع واالنفتاح على اجلميع يف هذه الأيام التي تت�سم بزيادة الوعي
وامل�س�ؤولية �إزاء حتقيق التوازن بغ�ض النظر عن النوع �أو العرق �أو
التحر�ش
يتطرق ب�شكل مبا�شر �إىل ف�ضائح
الدين» ،من دون �أن
ّ
ّ
اجلن�سي التي هزّ ت هوليوود و�أفقدت ع�شرات املمثلني واملخرجني
وعر�ضتهم لدعاوى ق�ضائية.
واملنتجني �أعمالهم ّ
تعر�ض خالل ال�سنوات الأخرية النتقادات
أو�سكار
علم ًا ب�أنّ احتفال ال
ّ
على خلفية ا�ستبعاد «غري البي�ض» من قوائم املر�شحني .وبعد حملة
على مواقع التوا�صل االجتماعي حول هذا املو�ضوع ،دعت «�أكادميية
علوم وفنون ال�سينما الأمريكية» املزيد من الن�ساء و�أ�صحاب الب�شرة
املل ّونة لالن�ضمام �إىل ع�ضويتها امل�ؤلفة من � 8000شخ�ص ويهيمن
عليها البي�ض وكبار ال�سن والرجال.

تن�صت
ت�سوية بني هيو غرانت و«مريور» يف ق�ضية ّ
تو�صل املمثل الربيطاين،
ّ
هيو غرانت �إىل ت�سوية مع
جمموعة �صحف «مريور» يف
ق�ضية �أمام املحكمة العليا
يف بريطانيا ،طالب فيها
بتعوي�ض عن ال�ضرر الذي
جراء التن�صت
حلق به
ّ
على مكاملاته الهاتفية.
و�سيح�صل غرانت مبوجب
ربع ببها
يت
أن
�
ر
املقر
من
أمريكية،
ل
ا
الدوالرات
الت�سوية على ماليني
ّ
ّ
مل�ؤ�س�سة خريية تعالج ق�ضايا القر�صنة.
وقال الفنان البالغ  57عام ًا �إنّ املجموعة الإعالمية كانت مذنبة
بالتن�صت الهاتفي على نطاق وا�سع ،داعي ًا �إىل �إجراء حتقيق عام
«للو�صول �إىل احلقيقة» .يف املقابل ،و�صفت املجموعة عملية التن�صت
ب�أنّها «خط�أ فادح» ،وقدّ مت اعتذاراً.
ووفق ما نقل موقع «هيئة الإذاعة الربيطانية» ،ح�ضر غرانت جل�سة
املحكمة يف لندن ،حيث ا�ستمع �إىل حماميه ي�سرد تفا�صيل ق�ضية
القر�صنة.وت�شمل الق�ضية التي رفعها ال�صحف الثالث التي تتك ّون
منها جمموعة «مريور» ،وهي« :ديلي مريور» ،و«�صنداي مريور»،
و«�صنداي بيبول» .من جهتهم ،اعرتف ممثلو جمموعة ال�صحف ب�أنّ
حمررون و�صحفيون ،وافقوا على
موظفني رفيعي امل�ستوى ،من بينهم ّ
عمليات التن�صت بني عامي  1998و ،2009وفق حمامي غرانت.
مقر
وحتدّ ث بطل فيلم  Florence Foster Jenkinsخارج ّ
املحكمة ،قائ ًال« :هذه الق�ضية مل تكن ب�ش�أن ما فعلوه بهاتفي
واملقربني مني فح�سب» ،م�ضيف ًا �أنّه م�ضى قدم ًا يف الق�ضية«لأنّني كنت
التو�صل �إىل احلقيقة ب�ش�أن طبيعة التكتم الذي يجري
عازم ًا على
ّ
يف جمموعة «مريور» على م�ستويات عليا» .وتابع« :هذه الق�ضية
�أثبتت �أن التن�صت على الهواتف وعمليات غري قانونية جلمع
املعلومات �أخرى جرت على نطاق وا�سع» يف ال�صحف الثالث التي
قراءها
�ضلّلت اجلمهور وحملة الأ�سهم على مدى �سنوات وخذلت ّ
و�صحفييها املجدين» .و�شدّ د كذلك على �أنّه «ال اجلمهور وال ال�ضحايا
وال امل�ساهمني ح�صلوا على احلقيقة».
يذكر �أنّ �أكرث من ق�ضية ُرفعت �ضد جمموعة ال�صحف هذه ب�سبب
عمليات تن�صت.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ت��ي��ل��ر���س��ون ي��ت��وع��د رو���س��ي��ا بـ”عواقب”
اذا ت���دخ���ل���ت يف ان���ت���خ���اب���ات م��ن��ت�����ص��ف
ال��والي��ة الت�شريعية يف ال���والي���ات املتحدة

بوغوتا( اف ب ) �أعلن وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون �أن
رو�سيا �ستواجه “عواقب” �إذا تدخلت يف انتخابات منت�صف الوالية
الت�شريعية يف الواليات املتحدة.
وقال الوزير الأمريكي يف مقابلة �أجرتها معه �شبكة فوك�س نيوز يف
بوغوتا التي يزورها يف اطار جولة على �أمريكا الالتينية �إن “هناك
العديد من الطرق التي ميكن من خاللها للرو�س �أن يتدخلوا يف
االنتخابات ،هناك العديد من الو�سائل التي ميكنهم ا�ستخدامها”.
وا�ضاف “نحن نالحظ بع�ض الت�صرفات .هناك عدد من االنتخابات
املهمة �سيجري هذا العام يف هذا الن�صف من الكرة الأر�ضية و�سينتهي
بانتخابات يف الواليات املتحدة يف .2018
وجتري انتخابات منتف الوالية الأمريكية يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب .2018
وتابع تيلر�سون “اعتقد انه من املهم اال�ستمرار يف القول للرو�س
“ا�سمعوا ،اذا كمنتم تظنون انننا ال نرى ما الذي تفلونه فانتم
خمطئون ،لأننا نراه وعليكم �أن تكفوا عنه .اذا مل تتوقفوا �سيتعني
عليكم ان تواجهوا عواقب”.
واتى ت�صريح تيلر�سون بعد ا�سبوع من �إعالن مدير وكالة
اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي ايه) مايك بومبيو ان التدخل
الرو�سي مل يتوقف و�أن مو�سكو �ستحاول على االرجح الت�أثري على
انتخابات منت�صف الوالية.
وت�ؤكد �أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية ان رو�سيا تدخلت يف احلملة
االنتخابية لالقرتاع الرئا�سي يف  2016عن طريق �شبكات التوا�صل
االجتماعي وت�سريب معلومات متت قر�صنتها من املع�سكر الدميقراطي
بهدف ترجيح كفة املر�شح اجلمهوري دونالد ترامب.
ورف�ض ترامب هذه النتائج التي و�صفها “باالنباء االكاذبة” .من
جهتها نفت مو�سكو ب�شكل قاطع وبا�صرار االتهامات الأمريكية
بالتدخل يف انتخابات الواليات املتحدة.
و�سي�سعى الدميقراطيون يف انتخابات منت�صف الوالية يف ت�شرين
الثاين /نوفمرب املقبل� ،إىل ا�ستعادة االغلبية يف كل من جمل�س
النواب الذي �سيتم جتديده بكامل مقاعده الـ ،435وجمل�س ال�شيوخ
الذي �سيتم جتديد ثلث مقاعده ( 33مقعدا).

احل��ر���س ال��ث��وري االي����راين :منتلك �صواريخ
بتكنولوجيا لي�ست عند �أم��ري��ك��ا وال رو�سيا
قال نائب القائد العام للحر�س الثوري الإيراين ،العميد ح�سني
�سالمي� ،إن لدى ايران تكنولوجيا �صاروخية ال متتلكها �أمريكا وال
رو�سيا ،فيما حتدث عن �صواريخ �أ�سرع من ال�صوت بعدة مرات وعن
قدرات تتعلق ب�ضرب �أهداف بحرية متحركة.
وقال العميد �سالمي �إن ما و�صفها بـ”طرق العدو الع�سكرية” قد
و�صلت جميعها �إىل طريق م�سدود م�ضيفا�“ :إيران حاليا متفوقة يف
اختيار الأ�ساليب الع�سكرية يف التغلب على م�صالح العدو احليوية”.
وتابع خالل مداخلة له يف ملتقى خا�ص بذكرى الثورة الإيرانية
بالقول“ :اليوم ن�ستطيع �إطالق �صاروخ ي�ستهدف القطع املتحركة
بدقة تامة ،ب�صاروخ بالي�ستي ولي�س ب�صاروخ كروز ،وب�سرعة تعادل
ثماين مرات �سرعة ال�صوت ،هذا يف الوقت الذي كانت فيه جميع
�أبواب العلم والتقنية مغلقة �أمام �إيران ..هذه التقنية ال توجد يف
�أمريكا �أو رو�سيا ،وفقط موجودة يف �إيران”.
ونقلت وكالة فار�س الإيرانية �شبه الر�سمية عن �سالمي قوله �إن
بالده “لن تواجه حربا ع�سكرية” و�أن �أي حرب من هذا النوع
�ستكون نتيجتها انت�صار �إيران م�ضيفا“ :نحن ن�سمع �صوت العدو
خلف �أجهزة الال�سلكي ونعرف ما يقول”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

حملي وعربي
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ت����رام����ب ي�����أم����ر ال���ب���ن���ت���اج���ون ب��ت��ن��ظ��ي��م ع����ر�����ض ع�����س��ك��ري
ع���ل���ى غ��������رار ع����ر�����ض “ي��������وم البا�ستيل” يف ف��رن�����س��ا

وا�شنطن (د ب �أ) -ذكر البيت الأبي�ض �أن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أمر وزارة
الدفاع (بنتاجون) بتنظيم عر�ض ع�سكري.
وقالت �سارة �ساندرز املتحدثة با�سم البيت
الأبي�ض ”:الرئي�س ترامب داعم ب�شكل كبري
لأفراد اخلدمة العظيمة يف �أمريكا الذين
يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على �أمن

البولي�ساريو تعلن ا�ستعدادها
للتفاو�ض مبا�شرة مع املغرب
قالت �صحيفة “الأيام” املغربية
�إن “حممد �سامل ولد ال�سالك ،وزير
خارجية جبهة البولي�ساريو خرج
بت�صريحات مفاجئة ،الإثنني ،قال
فيها �إن اجلبهة م�ستعدة لإجراء
مفاو�ضات مبا�شرة مع املغرب”.
وبح�سب ال�صحيفة� ،أو�ضح ولد
ال�سالك يف م�ؤمتر �صحفي يف اجلزائر
“�أن الأمر يتعلق مبرحلة جديدة من
املباحثات بهدف التح�ضري ملرحلة
جديدة من املفاو�ضات املبا�شرة بني
الطرفني” ،م�ضيفا“ :نحن م�ستعدون
للدخول يف مفاو�ضات مبا�شرة مع
اململكة املغربية ل�صنع ال�سالم”.
وقالت ال�صحيفة �إنه من املنتظر �أن
تنطلق الأ�سبوع املقبل ،مفاو�ضات
غري مبا�شرة برعاية �أممية
يف �أملانيا ،بني اململكة املغربية
وجبهة البولي�ساريو التي تنادي
بـ”ا�ستقالل” الأقاليم اجلنوبية
عن ال�سيادة املغربية.
وي�سعى املبعوث ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة �إىل ال�صحراء،
هور�ست كوهلر� ،إىل حتريك
املفاو�ضات بني املغرب والبولي�ساريو
بغر�ض �إيجاد حل للنزاع الذي طال
لعقود.
وت�أتي خطوة املبعوث الأممي يف
وقت ت�شهد فيه املنطقة توترا بني
حتركات ع�سكرية
الطرفني بعد
ّ
للبولي�ساريو يف منطقة “الكركرات”
احلدودية بني املغرب وموريتانيا.

بالدنا”.
و�أ�ضافت ”:لقد طلب من وزارة الدفاع بحث
(تنظيم) احتفال ميكن جلميع الأمريكيني �أن
يبدوا فيه تقديرهم (للجي�ش)”.
وكانت �صحيفة وا�شنطن بو�ست حتدثت عن
العر�ض املزمع  ،وكتبت �أن ترامب التقى كبار
اجلرناالت يف البنتاجون يف  18كانون ثان/

يناير ملناق�شة هذا الأمر.
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤول ع�سكري  ،مل
ت�سمه � ،أن ترامب قال “�أريد موكبا مثل املوكب
الذي (نظم) يف فرن�سا” يف �إ�شارة للعر�ض الذي
ح�ضره يوم البا�ستيل (العيد الوطني لفرن�سا).

ك���ي���ف و�����ص����ل ال�������ش���اب���اك الإ����س���رائ���ي���ل���ي
ل���ل�������ش���ه���ي���د «�أح������م������د ن�������ص���ر ج���������رار»؟
رام اهلل
(يديعوت
�صحيفة
قالت
�أحرونوت) العربية� :إن معلومة
ا�ستخباراتية قادت �إىل الو�صول
للمطارد الفل�سطيني ال�شهيد �أحمد
ن�صر جرار ،الذي الحقته �إ�سرائيل
على مدار ثالثة �أ�سابيع ،بعد
عملية قتل م�ستوطن قرب مدينة
نابل�س قبل �شهر.
و�أو�ضحت ال�صحيفة� ،أن معلومة
و�صلت (ال�شاباك) ال�ساعة 3:00
قبل فجر يوم الثالثاء� ،أو�صلت
اجلي�ش الإ�سرائيلي �إىل مكان
ال�شهيد جرار.
و�أ�ضافت� ،أن معلومة (ال�شاباك)
كانت تفيد ب�أن هناك ثالثة
بيوت يف اليامون يف جنني �شمالاً ،
يعتقد �أن جرار يتواجد يف واحد
منها ،م�شري ًة �إىل �أن قوات خا�صة
حا�صرت املكان ،وجرى النداء على
جرار لت�سليم نف�سه فحاول اخلروج
من �أحد املنافذ �إال �أن اجلي�ش �أطلق
عليه النار.
و�أعلنت قوات االحتالل �صباح
الثالثاء ،اغتيال املطارد جرار
عقب عملية ع�سكرية وا�سعة يف
بلدتي ال�سيلة احلارثية واليامون
غرب مدينة جنني.
ويف ذات ال�سياق ،قالت �صحيفة
(معاريف) العربية ،الأربعاء� ،إن
جهاز «ال�شاباك» يوا�صل التحقيق
يف عملية «حفات جلعاد» التي �أدت
ملقتل حاخام �إ�سرائيلي ،ونفّذها
امل�شتبه الرئي�سي �أحمد جرار،
الذي �أعلن اجلي�ش �أم�س اغتياله

يف بلدة اليامون بجنني.
وبح�سب ال�صحيفة ،ف�إن ال�شاباك
يفح�ص فيما �إذا كانت اخللية
املنفذة ت�ضم ن�شطاء من عدة
تنظيمات ،و�أن هناك �شكوكًا
حقيقية من عدم وقوف حما�س
خلف العملية ب�شكل ر�سمي ،حتى
و�إن كان بع�ض �أع�ضاء اخللية مثل
جرار ينتمون �إليها.
و�أ�شارت التحقيقات �إىل �أن
منفذي العملية ب�شكل مبا�شر هما
اثنان فقط ،لكن من املمكن وجود
�أ�شخا�ص� ،ساعدوا على التخطيط
لتنفيذها وتقدمي الدعم الالزم
كال�سالح والذخرية وال�سيارة
امل�ستخدمة يف الهجوم وغريها.

و�أ�ضافت التحقيقاتّ � ،أن هناك
�أع�ضاء يف اخللية اقت�صر دورهم
على م�ساعدة املنفذين الرئي�سني
ً
خا�صة
للعملية على االختفاء،
�أحمد جرار الذي مت ت�أمني عدة
حترك فيما بينها
منازل �آمنة له ّ
خالل �أيام مالحقته.
ووفقًا لتقديرات (ال�شاباك)
ف�إن �أحمد جرار مل يعرف عنه
�أنه نا�شط يف حما�س ،م�شري ًة �إىل
�أن هناك خلية كاملة عملت من
�أجل الهجوم ومنهم معروفون لدى
�أجهزة الأمن الإ�سرائيلية �سابقاً،
يتعرف
ومنهم �أ�شخا�ص لأول مرة
ّ
عليهم جهاز (ال�شاباك).
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ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال��دول��ي��ة
ت���ن���ادي ب���إ���ص�لاح��ات يف الإط����ار
ال���ق���ان���وين مل��ك��اف��ح��ة امل��ن�����ش��ط��ات

بيوجنت�شاجن (-د ب �أ) – قال الأملاين توما�س باخ رئي�س اللجنة
الأوملبية الدولية �إن اللجنة ترغب يف �إجراء �إ�صالحات بالإطار
القانوين ملكافحة املن�شطات.
و�صرح باخ خالل الدورة رقم  132للجنة الأوملبية الدولية  ،املنعقدة
يف بيوجنت�شاجن “التحدي يتمثل يف مدى قدرتنا على �إدارة وحماية
نزاهة منظمة مثل اللجنة الأوملبية الدولية التي ت�ضم � 206أع�ضاء”.
وكان باخ قد نادى �أم�س الأول الأحد ب�إ�صالحات هيكيلية يف حمكمة
التحكيم الريا�ضي الدولية (كا�س)  ،عقب �صدور قرارها يوم اخلمي�س
املا�ضي برفع الإيقاف مدى احلياة عن امل�شاركة الأوملبية بحق 28
ريا�ضيا رو�سيا.
وتهيمن النقا�شات ب�ش�أن ق�ضايا املن�شطات على جدول �أعمال الدورة
ال 132الجتماعات اللجنة الأوملبية الدولية  ،واملنعقدة على مدار
يومني يف بيوجنت�شاجن.
وعقب جتمع الوفود امل�شاركة � ،أعلنت حمكمة كا�س تلقيها طلبات من
 32ريا�ضيا رو�سيا  ،ي�أملون امل�شاركة يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
املقررة بكوريا اجلنوبية (بيوجنت�شاجن  )2018بني التا�سع و25
�شباط/فرباير اجلاري.
وذكرت حمكمة كا�س �أنها �ستعقد جل�سة ا�ستماع �ستكون على الأرجح
يف مكتبها امل�ؤقت اخلا�ص ب�أوملبياد بيوجنت�شاجن  ، 2018غدا الأربعاء
حيث تعلن عن قرارها  ،علما ب�أن حفل افتتاح الأوملبياد �سيقام يوم
اجلمعة املقبل.

بالتزامن م��ع الأومل��ب��ي��اد ال�شتوية
ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة حت��ظ��ر دخ���ول
� 36أل���ف �أج��ن��ب��ي �إىل �أرا���ض��ي��ه��ا
�سول – (د ب �أ)� -أعلنت
اال�ستخبارات
وكالة
الكورية اجلنوبية �أنها
قررت حظر دخول 36
�ألف �أجنبي �إىل الأرا�ضي
اجلنوبية،
الكورية
وذلك بعد ح�صولها على
معلومات من وكاالت
ا�ستخبارات �أجنبية ،يف
�إطار التن�سيق لإقامة دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية يف بيوجن
ت�شاجن ب�شكل �آمن.
وقال يل وان -يوجن  ،النائب عن حزب كوريا للحرية وع�ضو
جلنة اال�ستخبارات التابعة للربملان  ،فى م�ؤمتر �صحفى عقد
اليوم االثنني �إن وكالة اال�ستخبارات تقوم بت�شغيل مركز
مكافحة الإرهاب املكون من  17هيئة منذ  29كانون ثان /يناير
املا�ضي من خالل التعاون الوثيق مع الهيئات ذات ال�صلة  ،وذلك
فى �إطار مكافحة الإرهاب بالن�سبة لأوملبياد بيوجن ت�شاجن.
وذكرت وكالة االنباء الكورية اجلنوبية (يونهاب) �أن وكالة
اال�ستخبارات �أبلغت الربملان ب�أنها تعمل على حتديد العوامل
التي من �ش�أنها تهديد �سالمة �أوملبياد بيوجن ت�شاجن ،حيث تعمل
غرفة مراقبة ال�سالمة يف  18موقعا ،مثل املالعب الأوملبية
والقرى الريا�ضية.
و�أو�ضحت �أنها قامت يف نهاية العام املا�ضي بفح�ص املرافق،
بالتعاون مع الواليات املتحدة وغريها من الدول ،باال�ضافة
�إىل التحقق الدقيق من هويات الأجانب الذين قدموا طلبات
للح�صول على بطاقة ت�سجيل ،م�ضيفة �أنها حظرت دخول 36
�ألف �أجنبي �إىل �أرا�ضي كوريا اجلنوبية.
ويبلغ عدد العاملني يف جمال ال�سالمة خالل �أوملبياد بيوجن
ت�شاجن� 60 ،ألف �شخ�ص ،بح�سب “يونهاب”.
وتقام مناف�سات �أوملبياد بيوجن ت�شاجن ال�شتوية لعام ،2018
خالل الفرتة بني التا�سع والـ 25من �شباط/فرباير اجلاري.

ريا�ضة

15

تقرير الكرة الإجنليزية ب�صدد �إق��رار تغيري تاريخي يف جدولها الزمني
لندن (د ب �أ) -ك�شفت تقارير �إعالمية �أن
القائمني على �إدارة بطولة الدوري الإجنليزي
لكرة القدم يتطلعون �إىل �إدراج فرتة عطلة
�شتوية يف اجلدول الزمني اخلا�ص مبباريات
هذه امل�سابقة بدءا من مو�سم 2019.
و�أ�شارت �صحيفة “ديلي ميل الربيطانية” �إىل
�أن منظمي البطولة الإجنليزية �أبلغوا هيئات
البث التي تذيع مناف�سات الدوري الإجنليزي
ب�أن اجلدول الزمني للبطولة �سي�شهد تغيريات
خالل الفرتة املقبلة.
وتهدف رابطة الدوري الإجنليزي واالحتاد
الإجنليزي لكرة القدم �إىل �أن يكون اجلدول
الزمني للبطولة الإجنليزية مماثال للجداول
الزمنية الأخرى يف الدوريات الأوروبية
الكربى.
و�أو�ضحت ال�صحيفة الربيطانية �أن التغيري
املزمع �إجرا�ؤه يف اجلدول الزمني للدوري
الإجنليزي مت الإ�شارة �إليه يف وثائق املناق�صات
التي ح�صلت عليها هيئات البث املحتملة.
ومن املقرر �أن يعلن يف الأ�سبوع املقبل عن نتائج
طرح حقوق البث التليفزيوين املحلي ملباريات
الدوري الإجنليزي خالل الفرتة ما بني عامي
 2019و2022.
وقالت “ديلي ميل” �أن هيئات البث ،والتي يربز
من بينها �شركتي “�سكاي �سبورت�س” و”بي تي
�سبورت ،اللتني تطلعان لتمديد فرتة حقوقهما
احل�صرية يف نقل مباريات الدوري الإجنليزي،
مت �إبالغهم ب�أن اجلدول الزمني للبطولة
�سيتخلله عطلة �شتوية قد تكون بعد الدور
الثالث لبطولة ك�أ�س االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم� ،أي بدءا من العطلة الأ�سبوعية الأوىل
يف �شهر كانون ثان/يناير.
ومن املقرر �أي�ضا �أن يرتفع عدد املباريات التي
يتم بثها يف كل مو�سم �إىل  200مباراة.
وال يعد مو�ضوع العطلة ال�شتوية يف الدوري

الإجنليزي مو�ضوعا جديدا ،بل �إنه خ�ضع
للنقا�ش يف مرات عديدة يف املا�ضي ،ولكن و�ضع
تنويه يف املناق�صات املطروحة لهيئات البث
يعد دليال على �أن هذا التغيري �سيتم تطبيقه يف
القريب العاجل.
و�أ�شارت “ديلي ميل” �إىل �أن رابطة الدوري
الإجنليزي ناق�شت مع االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم ورابطة املحرتفني الإجنليزية طوال
عدة �أ�شهر م�س�ألة االزدحام املتزايد يف اجلدول
الزمني مل�سابقات الكرة يف �إجنلرتا وبحثت معهما
�سبل العمل امل�شرتك لتخفيف هذا ال�ضغط
الكبري ومنح الالعبني عطلة يف منت�صف املو�سم.
وقالت رابطة الدوري الإجنليزي �أن م�س�ألة
�إيجاد م�ساحة فارغة يف اجلدول الزمني
للبطوالت �أمر ممكن و�أنها تتطلع �إىل حتقيق
هذا الأمر بالنقا�ش امل�ستمر واملثمر مع جميع

الأطراف لإيجاد حل عملي.
ومن جانبه� ،أ�شار االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم يف عقود البث �إىل �إمكانية وجود عطلة
�شتوية كما �أدرج بندا يتيح له �إلغاء �أحد جوالت
الإعادة يف بطولة ك�أ�س االحتاد.
ومن املتوقع �أن ي�صب �إقرار عطلة �شتوية متتد
لأ�سبوعني يف �صالح الأطراف الثالثة املذكورة.
ومن املنتظر �أن تتخلى رابطة املحرتفني
الإجنليزية عن �إقامة �أحدى مرحلتي الدور
قبل النهائي لبطولة ك�أ�س رابطة الأندية
الإجنليزي ،فيما تتخلى بطولة ك�أ�س االحتاد
الإجنليزي لكرة القدم عن جوالت الإعادة،
وذلك لتخفيف ال�ضغط عن اجلدول الزمني
للم�سابقات الكروية يف �إجنلرتا.

 150مدعوا يف عيد ميالد نيمار على ر�أ�سهم مواطنه رونالدو واميري واخلليفي
باري�س ـ (�أ ف ب) – احتفل جنم
باري�س �سان جرمان الفرن�سي
واملنتخب الربازيلي نيمار بعيد
ميالده الـ 26بح�ضور 150
مدعوا ،بينهم مواطنه الأ�سطورة
رونالدو وزمال�ؤه ومدربه يف
النادي الباري�سي الإ�سباين اوناي
اميري ،و� 50شخ�صا قدموا من
الربازيل على نفقة املهاجم ال�سابق
لرب�شلونة الإ�سباين.
“مريور”
�صحيفة
ونقلت
الربيطانية �أن مواطنها بطل العامل
ل�سباقات الفورموال واحد لوي�س
هاميلتون كان على الأرجح من بني
احلا�ضرين يف باري�س لالحتفال
بعيد ميالد نيمار.
وبح�سب و�سائل االعالم الربازيلية
و�صحيفة “ماركا” الإ�سبانية،
ح�ضر  50مدعوا من الربازيل
لالحتفال مع نيمار الذي تكفل
بنفقات اقامتهم يف فنادق العا�صمة
الفرن�سية.
وبح�سب ال�صور التي ن�شرت،
كان الفتا ح�ضور هداف �سان
جرمان الأوروغوياين ادين�سون
كافاين املعروف بابتعاده عن
الأ�ضواء خارج املالعب وبحياته
االجتماعية املنغلقة .كما كان
حا�ضرا رئي�س �سان جرمان
القطري نا�صر اخلليفي ومدربه
اميري الذي علق على احلفل قائال
“قبل  15عاما ،مل تكن هناك

و�سائل التوا�صل االجتماعي،
و�أعياد امليالد كانت حقا حدثا له
خ�صو�صيته… لكن ح�سنا”.
ووا�صل “كل الفريق كان جمتمعا
يف احلفل ،وهذا �شيء هام .كل
الطواقم ،االدارة والرئي�س كانوا
حا�ضرين اي�ضا .يف يومنا هذا،
جميعهم حمرتفون كبار والالعبون
�سيكونون جاهزين ملباراة الغد يف
ك�أ�س فرن�سا” حيث يلتقي �سان
جرمان الثالثاء مع م�ضيفه �سو�شو
يف الدور ربع النهائي.
وطغى احل�ضور الربازيلي على
احلفل� ،إذ مل يقت�صر على العبي

�سان جرمان داين الفي�ش وتياغو اىل جنمه ال�سابق الذي كلف �سان
�سيلفا وماركينيو�س ،بل كان العب جرمان  222مليون يورو ال�صيف
مر�سيليا لويز غو�ستافو حا�ضرا اىل
جانب الأ�سطورة رونالدو ومهاجم املا�ضي لفك ارتباطه بالنادي
مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي غابرييل الكاتالوين ،حيث هن�أه بعيد ميالده
جيزو�س.
وخطف احلار�س الأملاين ل�سان عرب موقع تويرت كاتبا “�صباح
جرمان كيفن تراب الأنظار الأهداف!!! ميالد �سعيد نيمار
ب�سبب �صديقته عار�ضة الأزياء
الربازيلية الفاتنة ايزابيل جونيور!” وذلك فوق مقطع فيديو
غوالرت التي كانت ترتدي ف�ستانا يظهر هدفا رائعا �سجله الربازيلي
ف�ضيا تنا�سب متاما مع ا�سمرار
�ضد الت�شي خالل مو�سم -2014
ب�شرتها يف عز ال�شتاء.
وكان الفتا اي�ضا ر�سالة بر�شلونة .2015
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 BDSتدعو ملقاطعة فيلم “التقارير حول �سارة و�سليم” للمخرج الفل�سطينيّ م�ؤ ّيد عل ّيان خلرقه معايري مناه�ضة التطبيع
�أ�صدرت احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية
والثقافية لإ�سرائيل ،ع�ضو اللجنة الوطنية
الفل�سطينية ملقاطعة �إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات
منها وفر�ض العقوبات عليها ( ،)BDSبيا ًنا عممته
على و�سائل الإعالم ،وح�صلت “ر�أي اليوم” على
ن�سخة منه ،نا�شدت فيه �أ�صحاب ال�ضمائر احلية يف
ٍ
فل�سطني املحتلة والعامل العربي والعامل مبقاطعة
وعدم عر�ض فيلم “التقارير حول �سارة و�سليم”
للمخرج الفل�سطيني م�ؤيد عليان ،وذلك ب�سبب خرقه
الوا�ضح ملعايري مقاطعة �إ�سرائيل ومناه�ضة التطبيع
معها من خالل �إ�شراكه ممثلني �إ�سرائيليني بجانب
ممثلني فل�سطينيني من القد�س املحتلة وال�ضفة
الغربية.
وتابع البيان قائ ًال �إنّ املخرج وجميع الفل�سطينيني/
ات ،وال�سوريني من اجلوالن ال�سوري املحتل ،امل�شاركني/
ات يف الفيلم ،قد خالفوا يف هذا امل�شروع معايري
حركة املقاطعة  BDSملناه�ضة التطبيع .فح�سب
هذه املعايري ،امل�ستوحاة جزئ ًيا من معايري مقاطعة
نظام الف�صل العن�صري (الأبارتهايد) يف جنوب
�أفريقيا ،لكي ال تكون العالقة مع �أي طرف �إ�سرائيلي
تطبيعية ،يجب �أن يتوفر فيها �شرطان :ت�أييد الطرف
الإ�سرائيلي املعلن للحقوق الأ�سا�سية ل�شعبنا مبوجب
القانون الدويل (واملن�صو�ص عليها يف نداء املقاطعة
 ،)BDSوالثاين �أنْ تكون العالقة نف�سها عالقة
ن�ضال م�شرتك �ضد اال�ضطهاد الإ�سرائيلي ل�شعبنا
( ،)co-resistance to oppressionال عالقة
تعاي�ش رغم هذا اال�ضطهاد (coexistence
.)under oppression
ولفت البيان �إىل �أنّه حتى لو اعتربنا الفيلم ،جدالً،
�شك ًال من �أ�شكال “الن�ضال امل�شرتك” ،ف�إنّ �إ�شراك
املخرج عليان ملمثلني �إ�سرائيليني خدموا يف جي�ش
االحتالل ،ومل يعلنوا عن ت�أييد احلقوق الأ�سا�سية
ل�شعبنا يخالف بو�ضوح معايري مناه�ضة التطبيع
التي �أجمع عليها الغالبية ال�ساحقة من املجتمع
الفل�سطيني يف الوطن وال�شتات منذ امل�ؤمتر الأول
حلركة املقاطعة  BDSيف فل�سطني يف نوفمرب
 .2007وهو � ً
أي�ضا ي�ضرب بعر�ض احلائط اجلهود
املثابرة الهادفة ملناه�ضة التطبيع التي تقودها الأطر
واملنظمات ال�شعبية والنقابات الأو�سع يف فل�سطني
والعامل العربي من املغرب �إىل الكويت.

بناء على ذلك� ،شدّ ّد البيان ،تنا�شد احلملة امل�ؤ�س�سات
ً
الثقافية ومهرجانات الأفالم العرب ّية بعدم عر�ض
هذا الفيلم التطبيعي �أ ْو �إ�شراكه يف املهرجانات
العربية ،وتدعو جمهور ال�سينما عاملي ًا ملقاطعته.
كما �أكّد على �أنّ كل �أ�شكال التطبيع ُت�سهم ،وبغ�ض
النظر عن النوايا ،يف عملية ا�ستعمار العقول
وترويج القبول باال�ستعمار كقدر ،كما ت�سهم
يف احلرب الإ�سرائيلية املفتوحة �ضد حركة
املقاطعة ( ،)BDSوالتي باتت تفاقم من عزلة

نظام االحتالل واال�ستعمار-اال�ستيطاين والف�صل
العن�صري (الأبارتهايد) الإ�سرائيلي على امل�ستوى
ال�شعبي العاملي مما جعل حكومة االحتالل تعتربها
خطر ًا ا�سرتاتيجي ًا من الطراز الأول.
وخ�صو�صا يف ظل ت�صاعد
والتطبيع مدان يف �أي وقت،
ً
اجلرائم الإ�سرائيلية بحق �شعبنا يف قطاع غزة
املحا�صر وال�صامد ويف النقب ويف القد�س املحتلة،
التي تقاوم بب�سالة خمططات التطهري العرقي
و”الأ�سرلة” والعدوان العن�صري الإ�سرائيلي

امل�ست�شر�س.
وتابع :يف ظلّ
ات�ساع دائرة ت�أييد بع�ض �أ�شهر
ّ
املخرجني/ات والفنانني/ات العامليني/ات للمقاطعة
الثقافية لإ�سرائيل ،مثل املخرج الربيطاين كني
لوت�ش ومواطنه مايك يل واملخرجة الهندية مريا
نري ،وان�ضمام �أحد �أملع جنوم ال�سينما الأمريكية،
داين غلوفر ،للمقاطعة وتفاقم عزلة �إ�سرائيل
�أكادمي ًيا وثقاف ًيا و�إلغاء فنانني عامليني مثل املغنية
النيوزيلندية لورد والأمريكيني رايان لوي�س
وماكلمور وغريهم حلفالتهم يف تل �أبيب ،كيف يخرق
فنانون فل�سطينيون معايري املقاطعة التي نطالب
الفنانني العرب والعامليني باحرتامها؟ كيف ميكن
تربير هذا التطبيع ،بالذات يف الوقت الذي يتجه
فيه املجتمع الإ�سرائيلي نحو مزيد من التطرف
اال�ستعماري والعن�صرية ،بل والفا�شية ،وخ�صو�ص ًا
�ضد �شعبنا يف القد�س املحتلة؟
و�أردف البيان :تنا�شد احلملة الفل�سطينية للمقاطعة
الأكادميية والثقافية لإ�سرائيل كافة املنظمني
وامل�سارح ودور ال�سينما يف العامل العربي ،وبالذات
يف املدن الفل�سطينية (يف �أرا�ضي  67و  ،)48بعدم
عر�ض هذا الفيلم التطبيعي للمخرج م�ؤيد عليان
يف املهرجانات ودور ال�سينما ،كما تطالب احلملة
املخرج وكل طاقم الفيلم باالعتذار عن هذا امل�شروع
التطبيعي وااللتزام بعدم االنخراط يف التطبيع
م�ستقبال.
ُ
من اجلدير بالتذكري هنا ،خل�ص البيان �إىل القول،
�أنها كحركة تنطلق من املبادئ الأممية حلقوق
الإن�سان ،ترف�ض حركة املقاطعة  ،BDSمبا فيها
احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية
لإ�سرائيل ،ب�شكل مطلق العنف والتهديد بالعنف يف
حل اخلالفات يف جمتمعنا ،كما ترف�ض االتهامات
ال�شخ�صية والتخوين ،وتدعو احلركة لالحتجاج
ال�سلمي واحل�ضاري لف�ضح ومناه�ضة التطبيع
وم�شاريعه :نعم حلرية التعبري ،ال لـ”حرية التطبيع.

ال�سفري الربيطاين مُن ِه ًيا عمله :ال بديل من احلوار مع «احلوثيني»

�أثارت موجة االقتتال التي �شهدها مع�سكر
«التحالف»� ،أخري ًا ،يف مدينة عدن ،ردود فعل
لدى دوائر خارجية ،كان �أبرزها ما �صدر عن
«املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية» الذي
ملّح �إىل �أن «التحالف» يفكّر بـ«حماقة» .جاء
وجه فيه ال�سفري الربيطاين لدى
ذلك يف وقت ّ
اليمن انتقادات غري مبا�شرة �إىل حكومة هادي،
داعي ًا �ضمن ًا �إىل رفع احل�صار املفرو�ض على هذا
البلد
مل ينعك�س الهدوء الذي خ ّيم على مدينة عدن
جنوبي اليمن خفوت ًا يف الت�صريحات املت�ضادة
بني طرفيَ النزاع� .إذ باتت املعارك الأخرية
التي �شهدتها املدينة مادة د�سمة لالتهامات
املتبادلة والرتا�شق الكالمي .ترا�شق مل يقت�صر
على حدود الداخل ،بل امتد لي�شمل �أطراف
الأزمة اخلليجية ،الذين ا�شتعلت ما بني املنابر
الإعالمية التابعة لهم حرب على «التو�صيف»
و«الت�صنيف» و«التحليل» .يف غ�ضون ذلك ،برز
على امل�ستوى ال�سيا�سي موقف بريطاين الفت،
�شدد على �أن ال حل للأزمة املندلعة يف اليمن
منذ قرابة � 3أعوام �إال «باحلوار مع احلوثيني».
ويف �أعقاب الزيارة التي قام بها وفد ع�سكري
�سعودي � -إماراتي لعدن ،ملتابعة تنفيذ بنود
الو�ساطة التي قادها «التحالف» بني «ال�شرعية»
و«املجل�س االنتقايل اجلنوبي» ،ت�صاعدت وترية
التقاذف باملواقف على خط احللفاء  -اخل�صوم،
خ�صو�ص ًا بعد البيان احلاد الذي �أ�صدرته
حكومة الرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور
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هادي ،والذي و�صف ما جرى يف عدن خالل
الأيام املا�ضية ب�أنه «حماولة انقالبية فا�شلة».
ور�أى رئي�س الدائرة ال�سيا�سية يف «االنتقايل»،
نا�صر اخلبجي� ،أم�س� ،أن ذلك البيان «يعبرّ عن
�شعور بالنق�ص ...وي�ؤكد �أن احلكومة مل تقم
وزن ًا �أو اعتبار ًا جلهود التحالف وبيانات دول
العامل وم�ساعيها حلل الأزمة» .واتهم اخلبجي
حكومة �أحمد عبيد بن دغر بـ«حماولة خرق
التهدئة ،والدفع بالأمور �إىل املواجهة ،بغية
�إف�شال م�ساعي التحالف يف التهدئة ،والعمل
على حتقيق مطالب ال�شعب اجلنوبي ب�آلية
منا�سبة يتوافق عليها اجلميع».
بالتوازي مع ذلك ،هاجم الناطق با�سم
«االنتقايل»� ،سامل العولقي ،تقرير ًا �صادر ًا عن
جلنة و�ساطة �سلفية قيل �إن «التحالف» �شكّلها
ّ
لف�ض النزاع يف عدن .وو�صف العولقي ما ورد يف
التقرير ب�أنه «كالم فارغ ولعب �أطفال» ،حمتمالً
�أن يكون «مد�سو�س ًا لزعزعة هدنة التحالف
العربي» .وقال العولقي �إن «قيادة املجل�س
االنتقايل اجلنوبي �أكرب من هذا العبث».
وكان التقرير املذكور قد ح ّمل نائب رئي�س
«االنتقايل» ،القيادي ال�سلفي هاين بن بريك،
ومعه قائد «اللواء الرابع  -حماية رئا�سية»،
مهران القباطي ،املح�سوب على «التجمع اليمني
للإ�صالح» ،امل�س�ؤولية عن �أحداث عدن� .إال �أنه
مل يت�سنّ الت�أكد من �صحة التقرير ،وما �إذا كان
�صدروه قد ُك ِّلفوا الأمر فع ًال من قبل قيادة
ُم ِ
«التحالف» وحكومة هادي.

على امل�ستوى اخلارجي ،برزت ت�صريحات
لوزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي،
�أنور قرقا�ش ،هاجم فيها قطر ،مبطن ًا بقوله
�إن «من ال�ضروري الت�أكيد لأ�صحاب الفنت،
وملحبي الت�صيد يف املياه العكرة� ،أن املوقف
الإماراتي مر�آة للتوجه ال�سعودي» ،و«(�إننا)
نبني �شراكة ا�سرتاتيجية ت�شمل �أزمة اليمن
وتتجاوزها» .ودعا قرقا�ش �إىل ما �سماه «ح�سن
تدبري الأمور وتقدمي الأولويات دون تنا�سي
املطالب» ،م�شدد ًا يف الوقت نف�سه على �ضرورة
«املبادرة �سيا�سي ًا يف �ضوء الت�صدعات الكبرية
يف موقف التمرد احلوثي و�شرعيته» ،يف موقف
قر�أ فيه البع�ض دعوة �إىل اال�ستجابة ملطالب
«االنتقايل» مع احلفاظ على «وحدة اجلبهة
مبواجهة احلوثيني» .وت�أتي مواقف الوزير
الإماراتي هذه يف وقت حتاول فيه املنابر
الإعالمية التابعة لقطر تثبيت �سردية مفادها
تلقي الريا�ض �ضربة من �أبو ظبي يف املعارك
الأخرية التي دارت يف عدن� .سردية بدا الفت ًا
�أن الهجوم عليها جاء �أي�ض ًا من منابر �إعالمية
�سعودية و�صفتها بـ«الأ�سطوانة امل�شروخة التي
تعتقد الدوحة �أنها لو جنحت فيها ال�ستطاعت
تفكيك حتالف الدول املقاطعة لها».
و�أي ًا تكن حقيقة ما يدور داخل مع�سكر
«التحالف» ،الذي ر�أى فيه زعيم حركة
«�أن�صار اهلل» ،عبد امللك احلوثي� ،أم�س« ،لعبة
بني قوى العمالة يحرك �أوراقها العدوان مبا
يخدم م�صلحته» ،ف�إن من �ش�أن ذلك �أن ينعك�س

�سلب ًا على حماوالت ال�سعودية والإمارات
�إحراز تقدم على جبهات ال�شمال ،خالف ًا
ملا ت�أمله الدولتان .ويف هذا ال�سياق ،حذر
املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية من �أنه
«من دون حل �سيا�سي وا�سع النطاق� ،ستنمو
لل�صراع اليمني دائم ًا �أطراف جديدة» ،الفت ًا
�إىل �أن «الكثري من القوى الأ�سا�سية اعتقدت
�أن ب�إمكانها فح�سب تنحية املظامل ال�سيا�سية
لدى حلفائها ،والرتكيز على قتال احلوثيني،
فيما كل الأمور الأخرى �ستحل نف�سها» ،معترب ًا
�أن االعتقاد املتقدم «يظهر حماقة يف التفكري».
على خط موا ٍز ،ويف وقت ي�ستعد فيه بريطاين
لت�سلم من�صب املبعوث الأممي �إىل اليمن خلف ًا
لإ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد�ُ ،سجلت ت�صريحات
الفتة لل�سفري الربيطاين لدى اليمن� ،ساميون
�شريكليف ،بينما كان يعلن انتهاء عمله يف
هذا املن�صب ،وا�ستعداده لت�سلم من�صب رفيع
يف اخلارجية الربيطانية .و�أكد �شريكليف،
باملنا�سبة� ،أن بالده «�ستعمل من دون كلل
للتو�صل �إىل ت�سوية �سيا�سية ،معترب ًا �أن «هذا

ال�صراع �سينتهي بت�سوية �سيا�سية ،وما يعنيه
ذلك ،باخت�صار ،هو احلوار مع احلوثيني».
و�شدد �شريكليف على �ضرورة «�أن يكون هناك
�أو ًال نوع من االتفاق ال�سيا�سي لإنهاء ال�صراع،
وثاني ًا يجب �أن يتوافر التزام من جميع
الأطراف بالعمل مع ًا مل�صلحة بلدهم» ،م�ؤكد ًا
�أن «ثمة ب�صي�ص �أمل الآن» يف وقف احلرب.
ودعا حكومة هادي �إىل «حتديد ر�ؤية قوية
ووا�ضحة عن م�ستقبل اليمن� ،شيء ميكن
جميع اليمنيني ت�صديقه» ،وكذلك �إىل «�إثبات
التزامها هذه الر�ؤية مبحاربة الف�ساد ،حت�سني
�إي�صال اخلدمات� ،إقرار موازنة وخطة تنفيذ،
والأهم ...التزام م�شاورات ال�سالم ،والعمل
بفاعلية لتحقيقها» .وانتقد �شريكليف احل�صار
املفرو�ض على اليمن ،الفت ًا �إىل �أنه «غري
�ضروري ،وال يحقق الأهداف التي من املفرت�ض
�أن يحققها» ،م�ضيف ًا �أنه «يجب مواجهة التهريب
من طريق تعزيز �أف�ضل ،ولي�س من طريق �إيقاف
�أي �شيء ي�أتي �إىل البالد».
(الأخبار)
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م�����ص��ري ف���ى ن��ي��وي��ورك
ي�����ت��ب��رع مل�����س��ت�����ش��ف��ى

ميامي -وا�شنطن�( -أ ف ب) – ( د ب �أ )-
ُقتل � 17شخ�صا على االقل عندما فتح �شاب
يبلغ من العمر  19عاما النار االربعاء داخل
مدر�سة ثانوية يف جنوب �شرق فلوريدا ،وفق
ما اعلن �شريف مقاطعة برووارد ،يف عملية
اطالق نار هي من بني اال�سو�أ منذ  25عاما يف
الواليات املتحدة.
وقد مت القب�ض على مطلق النار والتعريف
عنه ب�أنه نيكوالو�س كروز املولود يف ايلول/
�سبتمرب  1998والذي اعتُربت من�شوراته
على و�سائل التوا�صل االجتماعي بانها
“مقلقة للغاية” .وهو كان م�سلحا ببندقية
�شبه الية طراز ار.-15
وقال مكتب �شريف مقاطة برووارد على
تويرت ان “مطلق النار الآن قيد االعتقال”.
ووقعت احلادثة يف مدر�سة مارجوري
�ستومنان دوغال�س الثانوية يف مدينة
باركالند التي تقع يف اجلزء اجلنوبي من
الوالية.
وقال امل�شرف على املنطقة التعليمية يف
املقاطعة روبرت رون�سي لقناة “�سي ان ان”
انه يبدو ان احلادثة قد انتهت ،م�ضيفا “انه
يوم رهيب بالن�سبة الينا”.
واعلن مكتب التحقيقات الفدرايل “اف بي
�آي” انه يقدم امل�ساعدة لل�شرطة املحلية يف
التحقيقات.
و�شهدت الواليات املتحدة خالل العقدين
املا�ضيني عمليات عدة لإطالق النار � ،أ�سفرت
ع�شرة منها عن مقتل � 260شخ�صا على الأقل
ف�ضال عن ع�شرات امل�صابينو.

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

 /20عاما /نف�سه.
 14فرباير�/شباط  2018:فتح تلميذ ُطرد
من مدر�سة مارجوري �ستومنان دوجال�س
الثانوية يف باركالند بوالية فلوريدا ،النار
داخل املدر�سة .وقتل امل�شتبه فيه نيكوالو�س
كروز  19 /عاما� 17 /شخ�صا على الأقل
و�أ�صاب عدة �أ�شخا�ص �آخرين بجراح قبل
اعتقاله.
 2كانون �أول/دي�سمرب  2015:قتل 14
�شخ�صا يف �سان برناردينو ،يف كاليفورنيا،
خالل حفل داخل مركز للحكومة املحلية.

وقتل امل�شتبه فيهما �سيد فاروق وت�شفني
مالك بعد مطاردة وتبادل لإطالق النار مع
ال�شرطة.
 5ت�شرين ثان/نوفمرب  2009:قتل 13
�شخ�صا يف قاعدة للجي�ش الأمريكي يف فورت
هود بالقرب من كيلني ،بوالية تك�سا�س.
و�أدين مطلق النار ،وهو �ضابط باجلي�ش
الأمريكي برتبة رائد يدعى ن�ضال ح�سن /
 39عاما /وحكم عليه بالإعدام .وال يزال
حمتجزا يف �سجن ع�سكري يف كن�سا�س
 20متوز/يوليو  2012:وقع �إطالق نار
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مركز بيغن-ال�سادات :وثيقة ترامب الإ�سرتاتيج ّية ُمطمئنة لتل �أبيب بجميع املجاالت
ً
اخلليجيإ�سرائيلي
�شرطا لتح�سني التعاون ال
ومل ي ُعد ال�سالم مع الفل�سطينيني
ّ
ّ

 17ق��ت��ي�لا يف اط��ل��اق ال���ن���ار داخ�����ل م���در����س���ة يف ف���ل���وري���دا ه���ي الأ������س�����و�أ م��ن��ذ  25ع��ام��ا
وفيما يلي قائمة ب�أ�سو�أ  10عمليات �إطالق نار
�شهدتها البالد خالل تلك الفرتة:
�أول ت�شرين �أول�/أكتوبر  2017:قتل ما
ال يقل عن � 58شخ�صا يف �إطالق نار بحفل
مو�سيقي بالقرب من ال�س فيجا�س من قبل
م�سلح �أطلق النار من فندق قريب .وقالت
ال�شرطة �إن مطلق النار ،ويدعى �ستيفن
بادوك 64 /عاما /قتل نف�سه .وكانت تلك
هي �أ�سو�أ جمزرة مرتبطة بحيازة ال�سالح يف
البالد يف الع�صر احلديث.
 12حزيران/يونيو  2016:دخل م�سلح
ملهى ليليا ملثليي اجلن�س ،و�أطلق النار مما
�أ�سفر عن مقتل � 49شخ�صا و�إ�صابة 53
�آخرين .وقتل امل�سلح ،عمر متني ،يف تبادل
لإطالق النار مع ال�شرطة.
 16ني�سان�/أبريل  2007:قتل طالب يف
جامعة فرجينيا للتكنولوجيا يف بالك�سبورج
بوالية فريجينيا� 32 ،شخ�صا .ومت تقييم
احلالة العقلية للطالب �سيوجن هوي ت�شو
 /23عاما /يف من�ش�أة لل�صحة العقلية قبل
�أ�شهر فقط من �إطالق النار الذي قتل فيه
نف�سه �أي�ضا.
 5ت�شرين ثان/نوفمرب  2017:قتل ما ال
يقل عن � 26شخ�صا عندما فتح م�سلح النار
خالل قدا�س بكني�سة يف �ساذرالند �سربينجز،
بوالية تك�سا�س.
 14كانون �أول  /دي�سمرب � 2012:أ�سفرت
مذبحة يف مدر�سة �ساندي هوك االبتدائية
يف نيوتاون بوالية كونيتيكت عن مقتل 20
طفال و�ستة مدر�سني .وقتل امل�سلح �آدم النزا

عربي ودويل
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ع�شوائي داخل دار عر�ض �سينمائي يف �أورورا،
بوالية كولورادو ،مما �أ�سفر عن مقتل 12
�شخ�صا و�إ�صابة � 70آخرين .وكان املنفذ هو
جيم�س هوملز ،طالب درا�سات عليا .
 20ني�سان�/أبريل  1999:قتل  12طالبا
ومعلم واحد يف مدر�سة كولومبني الثانوية
يف ليتلتون بوالية كولورادو .وكان مطلقا
النار� ،إريك هاري�س وديالن كليبولد ،طالبني
يف املدر�سة .و�أ�صابا �أي�ضا � 21شخ�صا قبل �أن
يقتال نف�سيهما.

النا�صرة-زهري �أندراو�س:
ر�أت درا�سة جديدة �صادرة عن مركز
بيغن-ال�سادات يف تل �أبيب �أنّه على
القومي
الرغم من �أنّ �إ�سرتاتيجية الأمن
ّ
الأمريك ّية ،التي ّ
ؤخرا
مت �إ�صدارها م� ً
ال تهدف �إىل تقدمي جمموعة ملمو�سة
ومف�صلة من ال�سيا�سات الأمريكية لل�شرق
الأو�سط� ،إلاّ �أنّها تعك�س املنطق العام
و�أهداف �إدارة ترامب للمنطقة ،و ُت�شري
�إىل تقارب وجهات النظر الأمريك ّية
والإ�سرائيل ّية حول ال�شرق الأو�سط،
وعليه ف�إنّ م�ضمونها و�آثارها ت�ستدعي
ريا يف تل �أبيب.
اهتما ًما كب ً
ولفتت �إىل �أنّه يف تغيري وا�ضح من وجهة
نظر �إدارة �أوباما ،ف�إنّ الوثيقة اجلديدة
ال تنظر �إىل ال�صراع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني باعتباره �سب ًبا رئي�س ًيا مل�شاكل
املنطقة .ومع ذلك ،ت�ؤكّد جمددًا التزام
�إدارة ترامب بت�سهيل التو�صل �إىل اتفاق
�سالم �شامل ،وهو ما يعتقد �أنّه ميكن �أنْ
يخدم امل�صلحة الأو�سع لتعزيز التوازن
الإقليمي املواتي لل�سلطة من خالل زيادة
التعاون الإ�سرائيلي العربي يف مواجهة
التهديدات امل�شرتكة.
وتتمحور الإجراءات ذات الأولوية
املبينة يف ن�س يف ال�سياق الإقليمي حول
الإبقاء على الوجود الع�سكري الأمريكي،
وتدعيم ال�شراكات لتعزيز الأمن
واال�ستقرار ،واحلفاظ على ا�ستقالل
العراق ،وال�سعي �إىل ت�سوية للحرب
الأهلية ال�سورية ،وحرمان �إيران من
تطلعاتها النووية والإقليمية ،وتعزيز
اتفاق �سالم �شامل بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أنّ وا�شنطن ال
تنف�صل عن ال�شرق الأو�سط ،وهذه �أخبار
مطمئنة لإ�سرائيلُ ،م�شري ًة �إىل �أنّ القيادة
الأمريك ّية تعمل على “احتواء وت�أثري

الت�أثري اخلبيث الإيرا ّ
ين والطموحات
النووية ،وهذه م�صلحة �إ�سرائيل ّية
�أ�سا�سية” ،وبالتايل ،ف�إنّ ا�ستمرار التدّ خل
أمريكي يف العراق و�سور ّية
الع�سكري ال
ّ
ّ
أمريكي ،وغري
�سي�ضمن الت�أثري املبا�شر ال
ّ
املبا�شر على دور �إيران ووكالئها يف تلك
ال�ساحات.
و ُي�شكّل هذا النظام � ً
أي�ضا ،تابعت
وا�ضحا يف طريقة فهم
ريا
ً
الدرا�سة ،تغي ً
الإدارة الأمريكية ملكانة �إ�سرائيل يف
املنطقة ،فقد ذهبت االفرتا�ضات التي
كانت حتتفظ بها �إدارات �سابقة �أنّ دعم
�إ�سرائيل ي�أتي بتكاليف باهظة من العامل
الفل�سطيني
العربي ،و�أنّ حلّ ال�صراع
ّ
ّ
أمريكي
هو مفتاح حت�سني املوقف ال
ّ
يف املنطقة ،وهذا يفتح الطريق �أمام
�إ�سرائيل لكي تلعب دو ًرا �أكرب يف النهو�ض
بامل�صالح الأمريك ّية باملنطقة.
وبر�أي الدرا�سة ،فقد ّ
مت تقلي�ص �أهمية
الفل�سطيني يفإ�سرائيلي
اتفاق ال�سالم ال
ّ
ّ
النهج العام للإدارة جتاه املنطقة ،وترى
وا�شنطن �أنّ االتفاق ميكن �أنْ ي�ؤدى �إىل
تعزيز العالقات بني �إ�سرائيل واخلليج،
الأمر الذي من �ش�أنه دفع �أهدافها يف
املنطقة قد ًما.
إ�سرائيلي
ل
ا
ال�سالم
د
ع
ي
و�أردفت :مل
ُ
ّ
الفل�سطيني هو و�ضع �شرط حيوي
ّ
اخلليجي،إ�سرائيلي
لتح�سني التعاون ال
ّ
ّ
ويبدو �أنّ نهج الإدارة جتاه عملية ال�سالم
يعتمد ب�شكلٍ � ّأقلٍ على القواعد املعيار ّية
و�أكرث على ح�سابات ال�سيا�سة.
ومع ذلك� ،أ�شارت ،يجب على �إ�سرائيل �ألاّ
تغيب عن بالها حقيقة �أنّ �إدارة ترامب
ال تزال ملتزمة بالنهو�ض بعملية ال�سالم
الإ�سرائيل ّية الفل�سطينية ،و�ستن�صح
تل �أبيب بعدم رف�ض اجلهود الأمريك ّية
لتجديد املفاو�ضات.
ولفتت الدرا�سة �إىل �أنّ دول اخلليج

ت�ؤ ّدي دو ًرا حمور ًيا يف نهج الإدارة جتاه
املنطقة ،ومن املتوقع �أنْ تفي ثالثة
�أدوار مرتابطة :امل�ساعدة يف احتواء
�إيران ووكالئها ،والعمل على رف�ض
الأيديولوجيات الإ�سالمية املتطرفة،
أمريكي.
وامل�ساهمة يف االقت�صاد ال
ّ
وبالتايل� ،أردفت ،ف�إنّ اجلوانب ال�سيا�س ّية
اخلليجي-أمريكي
والع�سكر ّية للمثلث ال
ّ
ّ
إ�سرائيلي �ستحتاج �إىل �أنْ تظل م�س�ألة
ال
ّ
ذات �أولوية عليا للمناق�شة بني تل �أبيب
ووا�شنطن.
ونظرا لأولوية احلفاظ على اال�ستقرار
ً
يف ال�شرق الأو�سط ب�ش�أن الإ�صالحات
املتقدمة ،قالت الدرا�سة ،يبدو �أنّ �إدارة

الع�سكري
ترامب �ستُحافظ على التعاون
ّ
واالقت�صادي مع جريان �إ�سرائيل و�شركاء
ّ
ال�سالم م�صر والأردن ،لأنّ ا�ستمرار
اال�ستقرار يف هذه الدول هو م�صلحة
حيوية لإ�سرائيل.
و�شدّ ّدت الدرا�سة على �أنّه من وجهة نظر
�إ�سرائيل ،هناك فجوة كبرية يف الوثيقة،
وهي عدم وجود � ّأي �إ�شارة �إىل حزب اهلل،
على الرغم من �أنّ حزب اهلل قد �صاحبه
الن�ضال �ضدّ النفوذ الإيراين ،فقد تط ّور
إقليمي هام يف حدّ ذاته،
العب �
�إىل
ٍ
ٍّ
وا�ضحة
�سيا�سة
وحتتاج وا�شنطن �إىل
ٍ
ٍ
�صريح ال�سلطة
جتّ اه لبنان تتناول ب�شكلٍ
ٍ
أجنبي.
الداخلية حلزب اهلل والتدخل ال
ّ

الأمم املتحدة تفتح حتقيقا يف تقارير عن ا�ستخدام الكلور يف
هجمات يف مناطق حتت �سيطرة الف�صائل املعار�ضة يف �سوريا
جنيف – (�أ ف ب) – �أعلن حمققو الأمم املتحدة
يف جرائم احلرب الثالثاء انهم فتحوا حتقيقا يف
تقارير عن ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية يف مناطق
حتت �سيطرة الف�صائل املعار�ضة يف �سوريا.
و�أعربت اللجنة امل�ستقلة للتحقيق ب�ش�أن �سوريا
التي تعمل بتفوي�ض من االمم املتحدة عن القلق
�إزاء “العديد من التقارير الواردة والتي تفيد
ب�أن قنابل حتتوي على غاز الكلور امل�ستخدم
ك�سالح ،ا�ستخدمت يف بلدة �سراقب يف ادلب ويف
دوما بالغوطة ال�شرقية”.
وكانت ال�سفرية االمريكية يف االمم املتحدة نيكي
هايلي �أعلنت االثنني ان “هناك �أدلة وا�ضحة”
على ا�ستخدام الكلور يف هذه الهجمات.
وا�ضافت “لدينا معلومات حول ا�ستخدام نظام
اال�سد للكلور �ضد �شعبه مرارا يف اال�سابيع
االخرية ،وكان �آخرها باالم�س”.
ويعاين �سكان الغوطة ال�شرقية ال  400الف من
ح�صار يفر�ضه عليهم النظام منذ عام .2013
والغوطة ال�شرقية م�شمولة يف منطقة خف�ض
التوتر التي مت االتفاق عليها العام املا�ضي بني
تركيا وايران ورو�سيا.
لكن اعمال العنف ت�صاعدت يف اال�سابيع املا�ضية،
وهذا ال�شهر ي�شتبه با�ستخدام الكلور مرتني يف

ذخائر اتهمت احلكومة ال�سورية بالقائها على
الغوطة ال�شرقية.
ووردت تقارير عن ا�ستخدام الغاز ال�سام مرة
ثالثة يف حمافظة ادل ،التي ت�سيطر عليها
ف�صائل املعار�ضة يف �شمال غرب �سوريا وامل�شمولة
اي�ضا يف منطقة خف�ض التوتر.
وكانت جلنة التحقيق امل�ستقلة برئا�سة باولو
بينريو قد حملت يف ايلول�/سبتمرب املا�ضي دم�شق
م�س�ؤولية هجمات بغاز ال�سارين يف  4ني�سان/

ابريل � 2017أوقعت اكرث من  80قتيال يف خان
�شيخون مبحافظة ادلب.
وقالت االمم املتحدة اي�ضا ان احلكومة ال�سورية
�شنت هجمات بغاز الكلور يف  2014و 2015وهو
ما تنفيه دم�شق ب�شدة.
قتل اكرث من � 340ألف �شخ�ص يف النزاع الذي
تفجر يف �سوريا عام  2011مبظاهرات �ضد
احلكومة قبل ان يتحول اىل حرب اهلية
وح�شية.

يف كلّ �شيءٍ � ،أ�ضافت� ،إ�سرائيل يمُ كن �أنْ
تطمئن من �أ�سا�سيات الإ�سرتاتيج ّية التي
ري مع وجهة النظر
تتما�شى ب�شكلٍ كب ٍ
الإ�سرائيل ّية ب�ش�أن امل�سائل الإقليمية،
وت�ضع الأ�س�س ل�سيا�سة �أكرث ق ّوة جتاه
إ�سرائيلي-
�شجع التعاون ال
�إيران ،و ُت ّ
ّ
اخلليجي ،وتعطي الأولوية لال�ستقرار.
ّ
واختتمت ب�أنّ املفاو�ضات الإ�سرائيل ّية
الفل�سطين ّية� ،إذا بد�أت حتت رعاية
وا�شنطن ،من املرجح �أنْ تكون موج ّه ًة نحو
حلّ الق�ضايا بطريقة تدعم وجهة نظر
ترامب الإقليم ّية من كونها عملية حمملّة
بالقيم وحم�صورة يف حدود املطالبات
التاريخ ّية والأخالق ّية املتناف�سة.

البيت الأبي�ض بعد تهاوي وول �سرتيت:
االقت�صادالأمريكيمازالقوياب�شكلا�ستثنائي
وا�شنطن ـ (د ب �أ) – قال البيت الأبي�ض تعقيبا على تهاوي بور�صة
وول �سرتيت �إن االقت�صاد الأمريكي مازال “قويا ب�شكل ا�ستثنائي”
م�شريا �إىل �أن الرئي�س دونالد ترامب يركز على الأ�سا�سيات بعيدة
املدى .وكانت الأ�سهم الأمريكية قد �سجلت تراجعا حادا خالل
تعامالت االثنني ،حيث �سجل م�ؤ�شر داو جونز ال�صناعي القيا�سي �أكرب
تراجع له منذ 2011.
وفقد امل�ؤ�شر 21ر 1175نقطة �أي بن�سبة 6ر� 4%إىل 75ر24345
نقطة قبيل الإغالق ،وهو �أكرب تراجع له منذ �آب�/أغ�سط�س  ،2011يف
ظل موجة بيع قوية للأوراق املالية على خلفية املخاوف من �أن ي�ؤدي
ارتفاع معدل الت�ضخم يف الواليات املتحدة �إىل زيادة �أ�سعار الفائدة،
خالل االجتماع املقرر ال�شهر املقبل ملجل�س االحتياطي االحتادي
(البنك املركزي) الأمريكي ،يف الوقت الذي ارتفع فيه �سعر �سندات
اخلزانة الأمريكية والذهب باعتبارها مالذا �آمنا للم�ستثمرين.
وتراجع م�ؤ�شر �ستاندرد �أند بورز (�إ�س �أند بي  500الأو�سع نطاقا
مبقدار 18ر 113نقطة �أي بن�سبة 1ر� 4%إىل 95ر 2648نقطة،
وتراجع م�ؤ�شر نا�سداك املجمع لأ�سهم التكنولوجيا مبقدار 42ر273
نقطة �أي بن�سبة 78ر� 3%إىل 53ر 6967نقطة.
و�أ�شارت وكالة بلومربج للأنباء االقت�صادية �إىل �أن م�ؤ�شر “�إ�س �أند
بي � ”500سجل �أ�سو�أ يوم له منذ فقدان الواليات املتحدة لت�صنيفها
االئتماين املمتاز ،وجتاوز خ�سائره يف �أعقاب �صدمة خف�ض قيمة
اليوان ال�صيني وموجة البيع التي �أعقبت قرار بريطانيا اخلروج من
االحتاد الأوروبي يف منت�صف 2016.
ي�أتي ذلك فيما ارتفعت قيمة �سندات اخلزانة الأمريكية ذات الع�شر
�سنوات وهي ال�سندات القيا�سية ،مع تراجع العائد عليها ب�أكرث من 10
نقاط �أ�سا�س.
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ال���رئ���ي�������س ال��ف��رن�����س��ي ي��ت��ع��ه��د ب�����إج����راء امل���ع���ار����ض���ة يف امل����ال����دي����ف ت���ط���ل���ب م�����س��اع��دة
ح������وار ����ص���ري���ح م����ع م�������س����ؤويل ك��ور���س��ي��ك��ا ال��ه��ن��د وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة الق�������ص���اء ال��رئ��ي�����س

ا���س��ت��ف��د �إىل �أق�����ص��ى درج����ة من
روح��ا جديدة
جميع الفر�ص ل ُتدْ خِ ل ً
�إىل �أف��ك��ارك وخططك .احلديث مع
الأ�صدقاء �أو الزمالء وتغيري نظرتك
اخلارجية للأمور قد يكون مفيدً ا .كن
منفتحا للتجارب والأف��ك��ار اجلديدة
ً
التي ُت َقدم لك ،ولكن ال تنقاد بعيدً ا
عن م�سارك الأ�صلي .يجب �أن تظل
ً
�.صادقا مع ذاتك

ك��ل ���ش��يء �سهل يف ال��وق��ت احل��ايل
و�أن��ت ت�ستمتع ح ًقا بالأمور التي تقوم
بها� .سوف ترتك � ً
أي�ضا ورائ��ك �أث��ر من
اجلاذبية الإيجابية .ال تتعجب عندما
يقرتب منك من هم حولك ويبوحون
لك ب�أفكارهم .لكن ال تكن م��غ��رو ًرا –
ا�شرتك يف امل�شروعات املختلفة لأنها قد
تقدم لك الإلهام فيما يخ�ص خططك
.اخلا�صة

روح الفريق التي تتمتع بها وا�ضحة
ال��ي��وم لأن��ك ت�ضع االحتياجات �أو ًال،
وهذا ما يالحظه زمال�ؤك� .إذا ا�ستمريت
هكذا ،ف�سوف يعتربونك القوة الدافعة.
اع�ت�ن ب���أ���س��رت��ك � ً
أي�����ض��ا ،ف����الآن وق��ت
منا�سب حلل النزاعات ،و�سوف ي�سهل
عليك البدء يف ذل��ك � ً
أي�ضا .قد يكون
االت�صال بالأ�سرة مفيدً ا ل�صحتك مبا �أن
الو�صفات املنزلية والأمان الأ�سري من
.الأمور املفيدة عند املر�ض

�سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم،
ولكن ال داعي للتوتر �إذا كنت قاد ًرا على
�إظهار املعرفة ال�سليمة� .ستُخترب � ً
أي�ضا
يف حياتك اخلا�صة ،ويف هذه احلالة،
يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.
ال تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي،
حتى مع وجوب اتخاذ قرارات �صعبة.
ميكنك التغلب على �أي م�شكلة �صحية
بالراحة ،فاحلياة لي�ست مناف�سة – ال
.يجب �أن حتارب جاهدً ا لكي تفوز

طاقتك معدية ل�ل�آخ��ري��ن ،كما �أن
الوقت منا�سب لتنفيذ �أفكار جديدة.
القرارات التي كنت قد �أرج�أتها حتى
الآن قد تكون هامة جدً ا بالن�سبة لك
 .لكن على الرغم من طاقتك ،يجب �أن
ال تت�صرف بت�سرع و�أن تكون على دراية
تامة بعواقب �أفعالك .فكر يف الأم��ور
.بعناية وبهدوء

ال ���ش��يء ي�سري ح�سب رغبتك يف
الوقت احلايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري
مدخلك ،ق��د تنجز �أه��داف��ك ب�شكل
�أ�سرع ،كما قد ت�ساعد �آراء الآخرين.
���س��وف ت��واج��ه يف ح��ي��ات��ك اخلا�صة
جميع �أن��واع امل�شكالت ،ولكن يجب �أن
تكون وجهة نظرك وا�ضحة يف هذا
املوقف� .سالمتك اجل�سدية قد ت�صبح
�أف�ضل .فكر يف �أ�سلوب حياتك ،ولكن ال
.تكن قا�س ًيا على نف�سك

يف ال��وق��ت احل���ايل� ،أن���ت تخف�ض
ر�أ���س��ك يف ي���أ���س ،و�صحتك لي�ست يف
�أح�����س��ن �أح��وال��ه��ا .اث��ب��ت يف مكانك
اليوم ،ف��الأوق��ات اجليدة قادمة .يف
الوقت احلايل ،حاول �أن تذكر نف�سك
ب��ال��ذك��ري��ات ال�����س��ع��ي��دة – وعندئذ
�سرتى �أن حتى هذه املرحلة ال�سيئة
�سوف مت�ضي و�سوف ت�شعر ب�شيء من
.التفا�ؤل

يبدو يف الوقت احل��ايل �أن��ك تواجه
ع����ددًا م��ت��زاي��دً ا م��ن ال��ت��ع��ق��ي��دات غري
امل��ت��وق��ع��ة .ال يقع ال��ل��وم على م��ن هم
حولك – يف بع�ض الأحيان تكون �أنت
املخطئ .حاول �أن تظل هاد ًئا و�أن ترى
العقبات املوجودة يف طريقك كو�سيلة
الكت�شاف مداخل جديدة .اعد اكت�شاف
هدوئك و�سوف تخرج من هذه املرحلة
�.أقوى

ت�����س��ت��ط��ي��ع �أخ�������ذ ن���ف�������س ع��م��ي��ق
واال���س�ترخ��اء ،وق��د ح��ان ال��وق��ت لكي
تفكر يف نتائج املجهود الذي قمت به.
ا�ستغل ه��ذه املرحلة لتح�سني حالتك
ال�صحية� .سوف تعطيك الفيتامينات
والهواء النقي عقدً ا جديدً ا من احلياة
وال����ذي ���س��ي��ك��ون يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة.
ت�ستطيع التمتع بحياتك اخلا�صة
�أكرث وق�ضاء �أوقات �أكرث مع �أ�صدقائك
وعائلتك يف ح��ال��ة ع��دم وج���ود �سوء
.تفاهم ونزاعات

���س��وف تقابلك ال��ت��ح��دي��ات ب�صورة
متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة
ل��ك الكثري م��ن ال�����ض��غ��وط .رمب��ا يجب
�أن تبتعد عن الطريق �أحيا ًنا بد ًال من
حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف ي�ساعك
هذا على توفري طاقتك للأ�شياء الهامة
بحق ،خا�صة يف العمل .يجب � ً
أي�ضا �أن
تفكر يف �صحتك ،لأنه على املدى الطويل
لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك كل
.قوتك يف مدة زمنية ق�صرية

م���ن امل��ح��ت��م��ل ظ���ه���ور �أزم�����ات
ع��ن ق��ري��ب ،ف��ح��اول �أن ال تفقد
مزاجك و�أع�صابك .اذا حافظت
على راب��ط��ة ج���أ���ش��ك ،وواج��ه��ت
الأح��داث غري ال�سارة والقالقل
ريا
ال��ت��ي ت��ث�يره��ا ،فلن ت���دوم كث ً
ولن ت�سبب خ�سائر مهمة .اعتني
.ب�صحتك

�أن���ت على وف���اق وان�سجام تام
مع حميطك� ،سواء على امل�ستوى
ال�شخ�صي �أو امل��ه��ن��ي .انتفع من
هذا التناغم يف تقوية عالقاتك
وال��رواب��ط القائمة بينك وبني
الآخ���ري���ن للت�سلح يف الأوق����ات
الع�صيبة التي تكون فيها جمموعة
الأب������راج ال��ك��ون��ي��ة غ�ير مب�شرة
.والأحوال لي�ست ل�صاحلك

باري�س( -د ب �أ) -تعهد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ب�إجراء حوار
�صريح وذلك يف �أول زيارة له جلزيرة كور�سيكا يف البحر املتو�سط ،حيث فاز
القوميون املعتدلون ال�ساعون للحكم الذاتي ب�أغلبية يف االنتخابات الإقليمية
الأخرية.
ود�شن ماكرون زيارته مبرا�سم رمزية لإحياء ذكرى �أبرز م�س�ؤول حكومي
يف كور�سيكا كلود ارينياك ،وذلك يف املوقع الذي �شهد اغتياله على يد �أحد
القوميني املتطرفني منذ  20عاما.
و�أ�شاد ماكرون مبا و�صفه ب�أنها طموحات ارينياك لإحالل ال�سالم يف كور�سيكا.
وقال ماكرون ” بعد  20عاما ،على اجلمهورية احلفاظ على هذا الطموح ،من
�أجل م�ستقبل لكور�سيكا يالئم �أملها بدون امل�ساومة مبطالب من �ش�أنها نزعها
من قلب اجلمهورية”.
ومل ي�شر ماكرون ب�صورة حمددة ملطالب القادة القوميني لكور�سيكا ،وهما
رئي�س الربملان جون جي تاالموين والرئي�س الإقليمي التنفيذي جيل
�سيميوين ،كما �أنه ا�ستبعد منح �أي عفو ملن �أدينوا يف ق�ضية اغتيال ارينياك.
وكان برملان كور�سيكا قد مرر اجلمعة املا�ضية مقرتحا يطالب ماكرون بتد�شني
” حوار بدون �شروط م�سبقة �أو حمظورات بني الدولة وكور�سيكا” وي�سعى
لإجراء تعديل د�ستوري ملنح كور�سيكا �سلطات ت�شريعية.
ومن املقرر �أن يلتقي ماكرون بتاالموين و�سيميوين.

ماليه ( -ا ف ب ) دعا
املعار�ض املالديفي حممد ن�شيد
احلكومات الأجنبية وخ�صو�صا
الهند والواليات املتحدة اىل
م�ساعدته على “اق�صاء”
الرئي�س عبد اهلل ميني الذي
اغرقت �سيا�سة القمع التي
يتبعها االرخبيل يف الفو�ضى
ال�سيا�سية.
وقال الرئي�س ال�سابق يف بيان
ن�شره حزبه يف العا�صمة ماليه
�إن “الرئي�س ميني فر�ض حالة
الطوارئ بطريقة غري م�شروعة
وا�ستوىل على الدولة .علينا
اق�صا�ؤه من ال�سلطة� .إن �شعب
املالديف لديه طلب م�شروع
اىل حكومات العامل وخ�صو�صا
الهند والواليات املتحدة”.
وكان رئي�س املالديف فر�ض
االثنني حالة الطوارئ يف
البالد ملدة  15يوما ،معمقا
بذلك الأزمة ال�سيا�سية التي
ي�شهدها هذا االرخبيل الواقع
يف املحيط الهندي.
وا�ضاف ن�شيد “نرغب يف �أن
تر�سل احلكومة الهندية موفدا
مدعوما من جي�شها ،الطالق
�سراح الق�ضاة واملعتقلني
ال�سيا�سيني”.
وقال ن�شيد انه يدعو �إىل
“تواجد فعلي” مو�ضحا �أنه
يريد من الهند �إر�سال جنود
�إىل املالديف.

وقال م�صدر مقرب من نيودلهي
�إن االرخبيل اال�سرتاتيجي
الواقع يف املحيط الهندي ا�صبح
�أكرث قربا �إىل ال�صني خالل
حكم ميني.
ون�شيد املقيم يف املنفى بعد
ادانته بتهمة االرهاب يف
 ،2015دعا اي�ضا وا�شنطن
لفر�ض عقوبات مالية على
م�س�ؤويل النظام احلاكم.
وقالت الواليات املتحدة يف
وقت �سابق انها “ت�شعر بالقلق
وخيبة االمل” �إزاء فر�ض
حالة الطوارئ ودعت ميني
لاللتزام بحكم القانون.

وكانت ال�شرطة يف املالديف
اعلنت يف وقت �سابق انها
اعتقلت رئي�س املحكمة العليا
عبد اهلل �سعيد وع�ضوا �آخر
يف هذه املحكمة ،وذلك بعيد
�ساعات من فر�ض الرئي�س
حالة الطوارئ يف البالد ،يف
قرار فاقم االزمة ال�سيا�سية
الناجمة عن �صراع بينه وبينه
املحكمة العليا.
وقالت ال�شرطة يف بيان مقت�ضب
�صدر بعيد اقتحام عنا�صر من
قوات االمن مقر املحكمة العليا
يف العا�صمة ماليه ان اعتقال
عبد اهلل �سعيد والقا�ضي علي

حميد مت بناء على �شبهات
ف�ساد حتوم حولهما وكذلك
اي�ضا حول م�س�ؤول كبري �آخر
يف املحكمة يدعى ح�سن �سعيد
وقد اعتقل اي�ضا.
واندلع النزاع بني املحكمة
العليا ورئي�س البالد اثر رف�ض
الأخري االفراج عن �سجناء
�سيا�سيني تنفيذا حلكم ا�صدرته
املحكمة العليا وحتذيره الهيئة
الق�ضائية االعلى يف البالد
من اية حماولة القالته �أو
توقيفه�( .أ ف ب)

حم��ك��م��ة ب���ري���ط���ان���ي���ة ت�������ص���در ال����ي����وم ح��ك��م��ا ب�����ش���أن
����س���ري���ان م���ذك���رة اع���ت���ق���ال ب��ح��ق م���ؤ���س�����س وي��ك��ي��ل��ي��ك�����س

لندن – (د ب �أ) -ت�صدر حمكمة بريطانية اليوم الثالثاء حكما لتحديد ما �إذا كانت مذكرة اعتقال م�ؤ�س�س
ويكيليك�س جوليان �أ�ساجن ب�سبب خرق �شروط الإفراج بكفالة ال تزال �سارية  ،وذلك بعد �أن قال حماموه �إن املذكرة
قد “فقدت الهدف منها ووظيفتها”.
وقال حمامو �أ�ساجن �إن مذكرة االعتقال الربيطانية كانت مرتبطة ب�أمر ت�سليم �سويدي  ،والذي مت �سحبه يف �أيار/
مايو  ،وكان يتعلق بتهم اغت�صاب وتهم �أخرى جن�سية �أقل خطورة.
وكانت املذكرة الربيطانية قد �صدرت يف عام  2012بعد عدم مثول �أ�ساجن �أمام الق�ضاء الحتمائه بال�سفارة
الإكوادورية يف لندن .
و�أنكر �أ�ساجن  /46عاما /االتهامات التي وجهتها �ضده امر�أتان �سويديتان  ،وقال �إنها جزء من م�ؤامرة لرتحيله �إىل
الواليات املتحدة ليواجه اتهامات غري حمددة.
كما اتهم حماموه احلكومة الربيطانية بال�سرية املفرطة وانتهاك حقوق الإن�سان.
و�أ�شار �أ�ساجن �إىل �أنه لن يرتك ال�سفارة على الفور �إذا مت �إبطال �أمر االعتقال �إال �إذا تلقى �ضمانات ب�أال حتاول
بريطانيا ت�سليمه للواليات املتحدة.
ورف�ضت وزارة اخلارجية الأمريكية مناق�شة “ما �سوف ن�أخذه �أو ال ن�أخذه من �إجراءات”  ،وذلك ردا على �س�ؤال
ال�شهر املا�ضي حول و�ضع �أ�ساجن ،عندما منحته الإكوادور اجلن�سية.
وكانت “جمموعة عمل الأمم املتحدة حول االعتقال التع�سفي” ،وهي جلنة من خرباء القانون امل�ستقلني” ،قد
خل�صت يف عام � 2016إىل �أن النا�شط الأ�سرتايل-الإكوادوري قد تعر�ض لالعتقال التع�سفي منذ القب�ض عليه يف
لندن عام  2010فيما يتعلق باالتهامات ال�سويدية.
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�سرعة ا�ست�شارة الطبيب �أم��ر �ضروري
عند امل��ع��ان��اة م��ن ا���ض��ط��راب��ات نف�سية

كريفلد (د ب �أ) -من الطبيعي �أن يتعر�ض �أي �شخ�ص لل�شعور �أحيانا
بالإعياء وعدم القدرة على التعاطي مع احلياة ،ولكن �إذا مل يكن
هناك �سبب لهذه احلالة املزاجية ال�سيئة و�إذا �أ�سفرت عن تعرث
�إمتام مهام احلياة اليومية ،فال بد حينئذ من البحث �سريعا عن
م�ساعدة لدى خمت�ص.
وذكرت الرابطة الأملانية للأطباء النف�سيني �أنه ميكن التوجه يف
البداية ملمار�س عام كخطوة �أولية ،ولكنها �أ�شارت يف الوقت ذاته
�إىل �أنه ميكن التوجه مبا�شرة �إىل طبيب نف�سي �أو معالج نف�سي ملن
يرغب يف ذلك.
و�أكدت الرابطة �أهمية ذلك ب�أنه كلما مت اكت�شاف �أية م�شكلة نف�سية
ب�شكل مبكر ،كانت فر�ص العالج �أف�ضل.
و�أ�شارت الرابطة �إىل �أنه غالبا ما تكون املعاناة الناجتة عن
اال�ضطرابات النف�سية قابلة للعالج.
و�أو�ضحت �أن املدة التي ي�ستغرقها العالج تتوقف على طبيعة املر�ض،
الفتة �إىل �أن بع�ض املر�ضى يحتاجون مثال لب�ضعة جل�سات فح�سب
لدى معالج نف�سي ،فيما ي�ستلزم الأمر متابعة طبية طوال احلياة
ملر�ضى �آخرين.

ال���ب���ط���ي���خ ب����دي��ل� ًا ل���ل���ف���ي���اغ���را؟!
ما يزال الباحثون يبحثون
عن عالج جديد بديل عن
الفياغرا ال ي�ؤدي �إىل م�شاكل
�صحية ،لكن يبدو �أن احلل
ميكن �أن يكون �أقرب مما يبدو،
لدى �أقرب بائع فواكه �إىل
منزلك ،بح�سب ما ن�شر موقع
“هاف بو�ست عربي” الذي
قال �إن عالج �ضعف االنت�صاب يكمن يف البطيخ!
ونقل املوقع عن موقع  El Españolالإ�سباين �أن الفياغرا تعمل
على زيادة تدفق الدم �إىل الع�ضو الذكري ما ميكن �أن يت�سبب
مب�شاكل يف الأوعية الدموية للأ�شخا�ص الذين يعانون م�شاكل يف
القلب ،عك�س ما يحدث عند تناول البطيخ الذي يحتوي على مادة
ال�سيرتولني.
و�أ�شار اىل �أن ال�سيرتولني ،وهو حم�ض �أميني غري بروتيني،
ي�ساعد على تك ّون �أك�سيد النرتيك عند حتوله �إىل حم�ض �أميني
�آخر ،ي�سمى �أرجينني .وي�ساعد �أك�سيد النرتيك على فتح الأوعية
حت�سن تدفق الدم يف الع�ضو الذكري ،ما ي�ساعد
الدموية بطريقة ّ
بدوره على االنت�صاب.
كذلك ،وبح�سب املوقع“ ،ثبت �أن الرجال الذين يعانون �ضعف
االنت�صاب عاد ًة ما تكون لديهم م�ستويات منخف�ضة يف واحد من
هذين احلم�ضني الأمين َّيني� ،أو كليهما ،لذلك ف�إن هناك عالقة
وا�ضحة بني م�ستويات هاتني املادتني يف اجل�سم والقدرة على
االنت�صاب”.
و�أكد املوقع �أنه من املهم الأخذ يف االعتبار �أن الغالبية العظمى من
البطيخ هو املاء؛ لذلك ف�إن الع�صائر املر َّكزة فقط هي التي حتتوي
على كميات كافية من ال�سيرتولني.
و�أ�ضاف“ :يحتوي اجلزء الأحمر من البطيخ على كميات �أقل من
مادة ال�سيرتولني ،بينما حتتوي الق�شرة على م�ستويات �أعلى من
هذه املادة؛ لذلك ميكن �أن ت�ضاف �إىل الع�صري” .وتابع �أنه :ال ُين�صح
بتجربة هذا احلل ملن يعانون احل�سا�سية من البطيخ ،كما يجب على
مر�ضى ال�سكر ا�ست�شارة الطبيب �أو ًال؛ وذلك ب�سبب ارتفاع م�ستويات
ال�سكر املوجودة يف تلك الفاكهة” ،كما نقلت قناة “اجلديد”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ت��ق��ن��ي��ة ج���دي���دة ت�����س��م��ح ب��ت��و���ص��ي��ل ال�������ض���وء �إىل
�أع���م���اق اجل�����س��م م��ن �أج����ل ع�ل�اج م��ر���ض ال�����س��رط��ان
�سان فران�سي�سكو (د ب �أ) -تو�صل
فريق من الباحثني باجلامعة
الوطنية يف �سنغافورة �إىل تقنية
جديدة لتو�صيل ال�ضوء �إىل
الأع�ضاء العميقة داخل ج�سم
االن�سان من �أجل تفعيل نوعية
خا�صة من الأدوية ت�ستجيب
لل�ضوء ،وفق نظام يعرف با�سم
العالج ال�ضوئي الديناميكي.
ورغم �أن العالج ال�ضوئي
الديناميكي يعترب من الو�سائل
الفعالة لعالج ال�سرطان� ،إال �أن
ت�أثريه يقت�صر على الأورام يف
الأماكن القريبة من اجللد نظرا
ل�ضعف قدرة ال�ضوء على املرور
عرب الأن�سجة البيولوجية ،ولكن
التقنية اجلديدة ت�سمح بتطبيق
العالج ال�ضوئي الديناميكي على
الأع�ضاء الداخلية للج�سم بدقة
بالغة.
وميكن ا�ستخدام التقنية اجلديدة
يف عالج �أنواع متعددة من
ال�سرطان ت�صيب �أع�ضاء داخلية
مثل املخ والكبد.
ال�ضوئي
بالعالج
ويق�صد
الديناميكي ا�ستخدام نوعيات
معينة من الدواء ذات ح�سا�سية
خا�صة لل�ضوء يتم تفعيلها عند
تعر�ضها لأ�شعة �ضوئية ذات
�أطوال موجية خا�صة بحيث
تقوم ب�إنتاج �أنواع من الأك�سجني
لقتل اخلاليا املجاورة لها ،وهو ما

يحقق دقة يف عالج ال�سرطان تقي
اجل�سم من التعر�ض مل�ضاعفات
جانبية يف حالة ا�ستخدام
الأدوية التقليدية مثل العالج
الكيماوي على �سبيل املثال.
غري �أن العالج ال�ضوئي الديناميكي
كان يقت�صر على �أنواع ال�سرطان
ال�سطحية؛ حيث ان م�صادر ال�ضوء
التقليدية مثل الأقطاب ال�ضوئية
�أو �أ�شعة الليزر ميكن �أن ت�ستخدم
فقط لعالج الأورام ال�سطحية مثل
�سرطان اجللد.
و�أجريت الدرا�سة حتت �إ�شراف
الباحث ت�شاجن يوجن من ق�سم
الهند�سة الطبية والأ�ستاذ جون

هو من ق�سم الهند�سة الإلكرتونية
وعلوم احلا�سب يف كلية الهند�سة
باجلامعة الوطنية يف �سنغافورة.
ونقل املوقع الإلكرتوين “فيز
دوت �أورج” املتخ�ص�ص يف الأبحاث
العلمية عن الباحث هو قوله
�إن “منهجنا لتو�صيل ال�ضوء
�سوف يتيح مزايا ملمو�سة لعالج
ال�سرطان وفق تقنية العالج
ال�ضوئي الديناميكي يف �أع�ضاء مل
يكن ميكن الو�صول �إليها من قبل”.
و�أو�ضح �أن الأجهزة متناهية
ال�صغر التي يتم تو�صيل الطاقة
�إليها ال�سلكيا ميكنها توفري
جرعات من ال�ضوء على مدى

فرتات زمنية طويلة وفق منظومة
مربجمة ومتكررة.
وتعتمد التقنية اجلديدة على زرع
جهاز متناهي ال�صغر يعمل ال�سلكيا
يف مكان العالج لتو�صيل ال�ضوء.
وال يزيد وزن هذا اجلهاز عن 30
جراما وال يتجاوز حجمه 15
ملليمرت مربع ،ومبجرد زرع اجلهاز
يف املكان املطلوب ،ف�إن ترددات
خا�صة تقوم بتزويده بالطاقة
ومراقبة جرعات ال�ضوء التي
يقوم ب�إطالقها.

�صبغة كيميائية ت��ق��ت��ل ط��ف��ي��ل��ي��ات امل�ل�اري���ا ب�����س��رع��ة غ�ير م�سبوقة

ك�شفت درا�سة هولندية حديثة� ،أن مادة
م�ضادة للأك�سدة ي�شيع ا�ستخدامها ك�صبغة
كيميائية يف املختربات العلمية ،جنحت يف
قتل طفيل املالريا امل�سبب للمر�ض ب�شكل غري
م�سبوق.
الدرا�سة �أجراها باحثون بجامعة رادبود
نامييخن ،ون�شروا نتائجها اليوم الثالثاء
يف دورية (Lancet Infectious
 )Diseasesالعلمية.
و�أجرى الباحثون درا�ستهم با�ستخدام املادة
املعروفة ب�أزرق امليثيلني (Methylene
 )Blueالتي تعد من املركبات املهمة يف علم
الكيمياء التحليلية.
و ُت�ستخدَ م هذه ال�صبغة م�ؤ�شرا لعمليات
كالأك�سدة واالختزال يف بع�ض التجارب
الكيميائية ،كما ُت�ستخدم � ً
أي�ضا يف علم الأحياء
ل�صبغ عينات الألياف الع�صبية واجللد.
ويعود حت�ضري مادة �أزرق امليثيلني للمرة الأوىل
�إىل عام  ،1876على يد الكيميائي البولندي
الأ�صل هيرني�ش كارو.
وفى جتارب �أجريت على مر�ضى املالريا يف
مايل� ،أعطى الباحثون ال�صبغة للمر�ضى
بالتوازي مع تناولهم �أدوية “�أرتيمي�سينني”
( )Artemisininالتي تعالج املالريا ،فيما
تناولت جمموعة �أخرى من املر�ضى �أدوية
“�أرتيمي�سينني” فقط.
وتقوم �أنثى بعو�ض “�أنوفيلي�س” بالتقاط
الطفيلي من الأ�شخا�ص امل�صابني بالعدوى،
عند لدغهم ،للح�صول على الدم الالزم لتغذية
بي�ضها ،بعدها يبد�أ الطفيلي بالتكاثر داخل
�شخ�صا �آخر ،تختلط
البعو�ضة ،وعندما تلدغ
ً
الطفيليات بلعابها ،وتنتقل �إىل دم ال�شخ�ص
امللدوغ.

ووجد الباحثون �أن املجموعة التي تناولت
�صبغة �أزرق امليثيلني مع �أدوية املالريا ،اختفى
لديها طفيل املالريا بعد � 48ساعة فقط،
مقارنة مع بقاء الطفيل ملدة �أ�سابيع لدى
املجموعة الأخرى.
و�أو�ضح فريق البحث �أن ت�أثري لدغات البعو�ض
امل�سبب للمالريا يبقى يف ج�سم ال�شخ�ص لعدة
�أ�سابيع بعد تلقي عالج املالريا.
وتبني من البحوث �أن �صبغة �أزرق امليثيلني،
تعترب م�ضاد �آمن يقتل طفيل املالريا مبعدل
غري م�سبوق.
ويف غ�ضون يومني فقط ،متاثل املر�ضى لل�شفاء
من املالريا ،ومل يعد الطفيل ينتقل مرة �أخرى،
حتى بعد لدغ ه�ؤالء الأ�شخا�ص بالبعو�ض
امل�سبب للمر�ض مرة �أخرى.
وقال الباحثون �إن “نتائج التجارب ال�سريرية
واعدة جدً ا ،حيث مت ر�صد ت�أثري �صبغة �أزرق
امليثيلني على انت�شار املالريا بني الب�شر للمرة

الأوىل”.
و�أ�ضافوا �أن “�صبغة �أزرق امليثيلني ميكن �أن
متنع انت�شار املالريا ،يف غ�ضون يومني فقط من
تلقى العالج ،على عك�س العقاقري التقليدية،
التي يظهر ت�أثريها بعد �أ�سابيع”.
و�أ�شاروا �أن “ال�صبغة �آمنة متا ًما على املر�ضى،
لكن هناك ت�أثري جانبي وحيد مت ر�صده ،وهو
حتول البول �إىل اللون الأزرق”.
ووف ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن نحو 3.2
مليارات �شخ�ص� ،أي ن�صف �سكان العامل تقري ًبا،
معر�ضون خلطر الإ�صابة باملالريا ،كما �أن
املر�ض يقتل طفلاً يف �إفريقيا كل دقيقة.
و�أ�ضافت املنظمة �أن املالريا �أودى بحياة نحو
� 627ألف �شخ�ص عام  ،2012غالبيتهم من
�أطفال جنوب �صحراء �إفريقيا وتقل �أعمارهم
عن � 5أعوام ،ويت�سبب الوباء بوفاة 1300
طفل يوم ًيا يف الدول الإفريقية مبنطقة
جنوب ال�صحراء الكربى.
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تقارير

�ي ن ّ
محُ ����او ً
ُف�ضل ت�شغيل
ال ت�بري��ر عن�صر ّية :وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل� ّ
الفل�سطينيني ب����د ً
ال م���ن الأف����ارق����ة ال���ذي���ن ق����ررت ت���ل �أب���ي���ب ط��رده��م
النا�صرة“-ت�سعى احلكومة الإ�سرائيل ّية
بقيادة بنيامني نتنياهو ،وهي احلكومة
الأكرث تطر ًفا وعن�صر ّي ًة يف تاريخ الدولة
العرب ّية ،ت�سعى �إىل زيادة ت�صاريح العمل
للعمال الفل�سطينيني مقابل طرد الالجئني
الأفارقة من �إريرتيا وال�سودان ،ووزير
الداخلية� ،أرييه درعي ،وهو من �أ�صولٍ
مغرب ّي ٍة ،ويتزّ عم حزب (�شا�س) لليهود
املتدينني ال�شرقيني يقول :يجب �أنْ ن�شفق
على الفقراء منا ومن جرياننا قبل �أنْ
ن�شفق على الأفارقة طالبي اللجوء ،على
حدّ تعبريه.
إ�سرائيلي،
وبح�سب موقع (امل�صدر) ال
ّ
قرب جدً ا من وزارة اخلارج ّية يف تل
املُ ّ
علي
كان
“لو
ة:
ي
الداخل
وزير
قال
أبيب،
�
ّ
ّ
االختيار بني ت�شغيل الفل�سطينيني الذين
يعي�شون يف هذه البالد ،فمن امل�ؤكّد �أنيّ
� ّ
أف�ضل ت�شغيلهم وتوفري لقمة العي�ش
الكرمي لهم بد ٍال من العمال الآخرين.
وتابع قائ ًال :عندما يتمتعون بتوفري
كاف للكهرباء ويك�سبون رزقهم ،يكون
العي�ش �أف�ضل يف هذه الدولة ،قال درعي،
يف مقابلة معه لإذاعة جي�ش االحتالل
إ�سرائيلي (غايل ت�ساهل) .و�أو�ضح
ال
ّ
�أنّه ّ
يف�ضل ت�شغيل العمال الفل�سطينيني
الذين ال يعي�شون يف جنوب تل �أبيب ،وال
ي�سعون �إىل العي�ش هنا بل يقدمون للعمل
م�ساء ،هذا
�صباحا ويغادرونها
يف البالد
ً
ً

بخالف العمال الأفارقة ،على حدّ و�صفه.
وتابع املوقع نف�سه قائ ًال �أنّ وزير الأمن
تطرق اليوم
الداخلي ،غلعاد �أردان،
ّ
ّ
�صباحا � ً
أي�ضا �إىل طرد الالجئني املتوقع
ً
قائ ًال يف مرا�سم تن�صيب جديد ل�ضابط
لواء �شرطة تل �أبيب� :ستعمل احلكومة
الإ�سرائيل ّية كلّ ما يف و�سعها من �أجل
مواطني جنوب تل �أبيب ،و�ستتعامل مع
املت�سللني غري القانونيني ،كما تتعامل
معهم �أية دولة متقدمة �أخرى من �أجل
مواطنيها .و�أو�ضح �أردان �أنّ مهام �ضابط
ال�شرطة الأ�سا�سية ترتكز على طرد
الجئي �إريرتيا وال�سودان من �إ�سرائيل،
�إ ْذ يعي�ش معظمهم يف تل �أبيب ،بح�سب
تعبريه.
جاءت هذه الأقوال على خلفية مبادرة
احلكومة الإ�سرائيلية لطرد �آالف
الالجئني من �إريرتيا وال�سودان الذين
يعي�شون يف �إ�سرائيل يف ال�سنوات املا�ضية،
بادعاء �أنهم مهاجري عمل ولي�سوا
الجئني .الهدف الذي و�ضعته احلكومة
الإ�سرائيلية �أمام �سلطة ال�سكّان والهجرة
هو طرد  600الجئ �إريرتي و�سوداين
�شهر ًياْ � ،أي ما معدله  7.200الجئ �سنو ًيا.
ُي�شار يف هذا ال�سياق �إىل �أنّه جاء يف قرار
احلكومة الإ�سرائيل ّية بقيادة بنيامني
نتنياهو ،الذي �صدر يف �أعقاب جل�سة
خا�صة قبل �أ�سبوعني ون�صف تقري ًبا� ،أنّه

�إذا غادر البالد “ 600مت�سلل” �شهر ًيا،
فل�سطيني واحد على ت�صريح
ف�سيح�صل
ّ
عمل مقابل كل مت�سللني اثنني ُيغادران
البالد.
بدء من الأ�سبوع
ّه
ن
�
أ
بالذكر
اجلدير
ومن
ً
القادم ،من املتوقع �أنْ ُتبلغ �سلطة ال�سكان
والهجرة ه�ؤالء الالجئني الذين ي�صلون
مكاتبها لتجديد الفيزاْ � ،أي الت�أ�شرية ،كما
هو متبع مرة كل �شهرين� ،أنّ عليهم مغادرة

�إ�سرائيل ،و�إلاّ �سيتعر�ضون لل�سجن املفتوح.
يف هذه الأثناء ،ي�صل عدد الالجئني
املعر�ضني للطرد �إىل 20.000 15.000-
وهذا ال ي�شمل الن�ساء والأطفال ،مع ذلك
�شدّ ّد كبار امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية
على �أنّ الدولة العرب ّية قد تطرد الن�ساء
والأطفال من البالد يف وقت الحق � ً
أي�ضا.
يف ال�سياق عينه ،حتدثت الوحدة
املعنية ب�إ�سرائيل يف منظمة العفو

الدولية ع ّما اعتربتها �أكاذيب وزارة
الداخلية الإ�سرائيلية بحق ه�ؤالء
املهاجرين من الدول الأفريقية .و�أكّدت
�أن طالبي اللجوء القادمني من �إقليم
دارفور بال�سودان مل يح�صلوا على جلوء
�سيا�سي ،وبد ًال من ذلك تر�سلهم �إ�سرائيل
�إىل من�ش�أة ع�سكرية ت�سمى “حولوت”
وحتتجزهم بداخلها .وطالبت الوحدة
وزير الداخلية بت�صويب اخلط�أ و�إجراء
فح�ص دقيق ومنح اللجوء ال�سيا�سي ملن
ي�ستحقه.
و�أ�ضافت �أن املعطيات التي ح�صلت
عليها تتحدث عن �أو�ضاع مهينة ومذلة
للمهاجرين املحتجزين بهذه املن�ش�أة ،و�أن
هدف وزارة الداخلية هو خدمة �سيا�سة
�إ�سرائيل الحتجازهم وطردهم .وك�شفت
عن معطيات رقمية للمهاجرين الأفارقة
لإ�سرائيل حيث يقرتب عددهم من 19
�ألفا ،بينما مل مينح اللجوء ال�سيا�سي �إال
لـ 15منهم فقط .وبلغ عدد القادمني من
دارفور فقط �إىل �إ�سرائيل  2225الج ًئا،
ومن �إريرتيا  ،2058لكن حق اللجوء مل
مينح �إال الثنني من ال�سودان وثمانية من
دارفور.

تي�سري خالد يزور نهر البارد ويطلع على معاناة �أبنائه وملف �إعادة �إعمار املخيم
ا�ستقبل ابناء خميم نهر البارد يف ال�شمال
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني
تي�سري خالد  ،يرافقه �أمني اقليم لبنان
يف «اجلبهة الدميقراطي» علي في�صل،
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي واركان بدر واع�ضاء
قيادتها يف لبنان :عاطف خليل ،فادي بدر
وعبد اهلل ذيب.
وقد جال خالد يرافقه الوفد على املباين
اجلديدة يف اجلزء القدمي من املخيم
واطلع على �سري العمل يف املباين قيد
االن�شاء  ،يف الرزمة اخلام�سة والرزم ،7 ،6
 ،8املتبقية التي مل ت�شملها عملية اعادة
االعمار (احياء �صفورية و �سع�سع).
ثم انتقل لزيارة عدد من التجمعات
ال�سكنية يف برك�سات احلديد  ،حيث
�أعرب خالد عن �أمله ال�شديد «نتيجة
الظروف الكارثية التي تعي�شها العائالت
يف هذا املجمع يف ظل انعدام احلد االدنى
من �شروط احلياة الآدمية  ،وا�ستمع من
االهايل عن معاناتهم امل�ستمرة ف�صوال ،
ب�سبب الت�أخري غري املربر يف اعادة اعمار
منازلهم.
ثم عاين والوفد املرافق �أو�ضاع اجلزء
اجلديد من املخيم  ،وال �سيما املباين
املدمرة التي مل يتمكن ا�صحابها من اعادة
اعمارها ب�سبب عدم التعوي�ض عليهم ،
ا�ضافة للعقار رقم  39وملعب ال�شهداء
اخلم�سة  ،الذي يقع على العقار رقم 36
التابع ملنظمة التحرير ،التي يحاول
بع�ض الورثة من مالكها اللبناين االول
اال�ستيالء عليها دون وجه حق .واعرب
خالد عن �أ�سفه لهذا االهمال  ،م�شددا على
«�ضرورة العمل من اجل تامني التعوي�ضات
الهايل املخيم اجلديد  ،ب�سبب تدمري
منازلهم وممتلكاتهم اخلا�صة و�سياراتهم
وم�صاحلهم التجارية».

من جهة �أخرى  ،نظمت اجلبهة
الدميقراطية لقاء �سيا�سيا حواريا يف
قاعة ال�شهيد حميد عبد العال  ،يف ح�ضور
قيادة الف�صائل الفل�سطينية واللجنة
ال�شعبية وعدد من قادة االحزاب
اللبنانية واالحتادات وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية واحلراكات والفعاليات
االجتماعية وال�شخ�صيات الوطنية
وجمهور وا�سع من ابناء املخيم.
وبعد كلمة ترحيب القاها �أمني �سر احتاد
جلان «حق العودة» عبد اهلل ذيب� ،شرح
تي�سري خالد «�سيا�سة االدارة االمريكية
ورئي�سها ترامب  ،التي ت�ستهدف كل عناوين

الق�ضية الفل�سطينية  ،وعلى ر�أ�سها ق�ضية
الالجئني من بوابة االونروا ،التي تعترب
احد اهم الركائز  ،التي ت�ستند اليها
ق�ضية الالجئني وحقهم بالعودة  ،والتي
�سبقها اعالنه بان القد�س عا�صمة دولة
االحتالل اال�سرائيلي العن�صري  ،وذلك
يف اطار ما ي�سمى ب�صفقة القرن والت�سوية
االقليمية تلبية مل�صالح ا�سرائيل وتابيد
احتاللها لالرا�ضي الفل�سطينية و�ضم
الكتل اال�ستيطانية وا�ستمرار ال�سيطرة
على االمن واحلدود واملياه والرثوات
الطبيعية والتطبيع العربي ل�صالح حكم
اداري ذاتي لل�سكان».

واكد ان «ادارة ترامب ت�شن عدوانا
غري م�سبوق على ال�شعب الفل�سطيني
وحقوقه الوطنية امل�شروعة وغري
القابلة للم�ساومة والتفاو�ض  ،وهي
متار�س �سيا�سة العقاب اجلماعي وحرب
التجويع �ضد ال�شعب الفل�سطيني  ،الذي
توحد يف رف�ضه لهذه ال�سيا�سة العدوانية
�ضد القد�س  ،التي �ستبقى احدى اهم
عناوين الن�ضال الفل�سطيني وعا�صمة
دولة فل�سطني االبدية  ،ولن يكون حال
لل�صراع الفل�سطيني والعربي اال�سرائيلي
 ،اال بقيام الدولة امل�ستقلة بعا�صمتها
القد�س وحق عودة الالجئني اىل ديارهم

وممتلكاتهم تطبيقا للقرار الدويل
رقم  194نقي�ضا لكل م�شاريع التوطني
والتهجري .
ولفت اىل ان «ا�ستهداف االونروا من
�ش�أنه الإ�ضرار مب�صالح الالجئني والبلدان
امل�ضيفة» ،داعيا اىل «مقاربة هذا امللف
ب�سيا�سة فل�سطينية وعربية م�شرتكة
ملواجهة �سيا�سة االبتزاز االمريكي  ،من
خالل اال�صرار على التم�سك باالونروا
وتوفري التمويل لها وزيادة خدماتها
اىل حني انهاء معاناة الالجئني بتحقيق
عودتهم اىل ديارهم».
ودعا االونروا اىل «اال�ستجابة ملطالب
الالجئني عموما  ،وب�شكل خا�ص لأبناء
خميم نهر البارد  ،من خالل توفري االموال
ال�ستكمال اعمار املخيم بجزئيه القدمي
واحلديد والتعوي�ض على العائالت ،
و�إعادة خطة الطوارئ لأبنائه اىل حني
عودة العائالت اىل بيوتهم».
كما دعا احلكومة اللبنانية اىل «اقرار
احلقوق االن�سانية لل�شعب الفل�سطيني
يف لبنان و�إخراج هذا امللف من دائرة
التجاذبات الداخلية ،دعما حلق العودة
ورف�ض كل م�شاريع التوطني والتهجري».
وجدد الدعوة اىل «تطبيق قرارات
املجل�س املركزي الفل�سطيني جلهة �سحب
االعرتاف ب�إ�سرائيل والقطع الكامل مع
او�سلو وملحقاته االمنية واالقت�صادية ،
م�شددا على «�ضرورة اعتماد ا�سرتاتيجية
فل�سطينية كفاحية بديلة  ،وانهاء
االنق�سام املدمر ودعم و تطوير انتفا�ضة
احلرية والقد�س ملواجهه االحتالل
واال�ستيطان واجلدار والق�ضم والتهويد
و�إحباط �صفقة القرن اال�سرائيلية
االمريكية بدعم من بع�ض االنظمة
العربية».
مكتب االعالم
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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� 36أل�����ف ���ش��رط��ى ب��ن��ي��وي��ورك ي�����س��ت��ب��دل��ون
»ه���وات���ف ل��وم��ي��ا ب���ـ «�أي����ف����ون  7و  7ب��ل�����س

ك�شف تقرير �أن ح��واىل � 36أل��ف �شرطى م��ن ق�سم �شرطة
نيويورك �سوف يتخلون عن هواتفهم القدمية التى تعمل بنظام
ويندوز فون ،و�سوف يح�صلون بدال منها على هواتف ايفون � 7أو
ايفون  7بل�س ح�سب رغبتهم.
ووفقا ملا ن�شره موقع  phonearenaالهندى ،فعلى مدى
الأ�سابيع القليلة املقبلة� ،سيتم ا�ستبدال � 36ألف هاتف نوكيا
لوميا يعمل بنظام ويندوز والتى ح�صلوا عليها منذ عام ،2014
ليح�صلوا بدال منها على هواتف ايفون �إ�صدار .2016
وبالعودة �إىل  ،2014فقد مت ت�سليم رجال �شرطة نيويورك
هواتف نوكيا لوميا الذكية كجزء من خطة حتديث املعدات
امل�ستخدمة من قبل ال�شرطة مقابل  160مليون دوالر ،وقد
ا�ستغرق الأمر عامني من ق�سم �شرطة نيويورك ال�ستكمال ن�شر
هواتف ويندوز فون بني رجال ال�شرطة ،لكن بحلول �أغ�سط�س
 2017مت اتخاذ القرار اخلا�ص با�ستبدال هواتف لوميا بهواتف
ايفون.
واخلرب ال�سار لدافعى ال�ضرائب مبدينة نيويورك هو �أن التحول
�إىل الأيفون لن يكلف ق�سم �شرطة نيويورك �أى �أموال ،حيث �إن
الرتقية ت�أتى ب�شكل جمانى مبوجب �شروط عقد ق�سم �شرطة
نيويورك مع �شركة  AT&Tلالت�صاالت ،فيما يجرى حاليا
تبديل نحو  600هاتف لوميا يوميا ،ومع ا�ستخدام هواتف �أيفون
من قبل رجال ال�شرطة ،ف�سوف تكون �شرطة مدينة نيويورك
قادرة على عر�ض فيديوهات و�صور املراقبة ،والتحقق من �سجل
املجرمني والفحو�ص اجلنائية اخللفية وغريها من الأمور.

�سيناتور �أم��ري��ك��ى :رو�سيا ا�ستغلت خوارزميات
ي���وت���ي���وب ل��ل��ت��دخ��ل ف���ى ان���ت���خ���اب���ات 2016
�أع���رب «م���ارك وارن���ر»� ،أك�بر
ال���دمي���ق���راط���ي�ي�ن ف����ى جل��ن��ة
امل��خ��اب��رات مبجل�س ال�شيوخ،
عن قلقه �إزاء قيام احلكومات
الأج����ن����ب����ي����ة ب���ا����س���ت���خ���دام
خ��وارزم��ي��ات البحث اخلا�صة
مب��واق��ع مثل يوتيوب خلدمة ال��دع��اي��ة التى تهدف للتالعب
بال�سيا�سة الأمريكية.
وق���ال ع�ضو جمل�س ال�شيوخ ف��ى والي���ة فرجينيا ف��ى بيان
حديث�« :شركات مثل يوتيوب لديها قوة هائلة ونفوذ فى ت�شكيل
املحتوى ال��ذى ي��راه امل�ستخدمون ،وقد �ساورنى قلق متزايد من
�أن اخلوارزميات التى تتحكم فى ظهور املحتوى على موقع مثل
يوتيوب يتم التالعب بها من قبل بع�ض اجلهات ،مبا فى ذلك
كيانات اال�ستخبارات الأجنبية».
وت���أت��ى ت�صريحات «وارن����ر» بعد تقرير ن�شرته �صحيفة
«جارديان» ي�شري �إىل �أن خوارزمية الإع�لان فى يوتيوب قدمت
تلقائيا مقاطع فيديو مناه�ضة لهيالرى كلينتون �ست مرات �أكرث
من دونالد ترامب فى الفرتة التى �سبقت االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية عام .2016
و�أف���ادت �صحيفة اجل��اردي��ان �أن مهند�س �سابق فى يوتيوب
يدعى «غيوم ت�شا�سلوت» ،ك�شف عن �أن خوارزمية التو�صيات التى
ي�ستخدمها يوتيوب �صممت لتعميق ت�ضخيم مقاطع الفيديو املثرية
لالنق�سام والت�آمر.
ونفت ال�شركة هذه الإدع��اءات وقالت فى بيان�« :إن يوتيوب
لديه �أنظمة متطورة الكت�شاف حماوالت ا�ستغالل املن�صة».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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«في�س بوك» معر�ض لدفع  5,000دوالر مقابل كل �إعالن �سيا�سى على املوقع

ات���ه���م���ت ه���ي���ئ���ة م���راق���ب���ة
االن��ت��خ��اب��ات مب��دي��ن��ة �سياتل
الأمريكية �أم�س االثنني موقع
«ف��ي�����س ب���وك» ب��ان��ت��ه��اك ق��ان��ون
ال��ب�لاد ال���ذى يطالب ال�شركات
ب��ال��ك�����ش��ف ع���م���ن ي���دف���ع ث��م��ن
الإعالنات ال�سيا�سية عرب من�صات
و�سائل التوا�صل االجتماعى.
وت�أتى هذه االتهامات بعد �أن
وعدت �شبكة التوا�صل العمالقة
ال�سلطات الفيدرالية ب���أن تكون
�أك�ثر �شفافية ب�ش�أن الإع�لان��ات
ال�سيا�سية.
وق����ال واي����ن ب��ارن��ي��ت امل��دي��ر
ال��ت��ن��ف��ي��ذى للجنة �أخ�لاق��ي��ات
االنتخابات فى �سياتل فى بيان
�أن في�س ب��وك ف�شل ف��ى تقدمي
تفا�صيل كافية عن �إنفاق املعلنني
ف���ى ان��ت��خ��اب��ات امل��دي��ن��ة ل��ع��ام
.2017
ووف����قً����ا مل���وق���ع ibtimes
الربيطانى ،كان هناك انتخابات
ل�����ش��غ��ل م��ن�����ص��ب ال���ع���م���دة ف��ى
�سياتل العام املا�ضى ،واثنني من
انتخابات جمل�س املدينة ،وتقول
اللجنة �إن��ه مت التربع ب�أكرث من

 4.8مليون دوالر للمر�شحني
خالل االنتخابات.
و�أو�ضح ويل كا�ستليبريى ،نائب
رئي�س «في�س ب���وك» لل�سيا�سة
املحلية� ،إن ال�شركة تعتقد �أنها
اتبعت القانون ،م�ؤكدً ا �أن «في�س
ب����وك» م���ؤي��د ق���وى لل�شفافية
ف��ى الإع�لان��ات ال�سيا�سية ،لذا
ا���س��ت��ج��اب امل��وق��ع ل��ط��ل��ب جلنة
الأخ�لاق��ي��ات واالن��ت��خ��اب��ات فى

�سياتل ،وق��ام بتقدمي املعلومات
ذات ال�صلة».
وق���ال بارنيت �إن في�س بوك
�أعطى جلنة االنتخابات جدو ً
ال
م��ن �صفحتني ،وه��و الأم���ر ال��ذى
ال يقرتب من الوفاء بالتزاماتها
العامة ،م�ضيفا« :لقد �أعطينا
«في�س بوك» وق ًتا كاف ًيا لالمتثال
للقانون ،و�سنناق�ش خطواتنا
املقبلة ه��ذا الأ���س��ب��وع م��ع مكتب

حمامى املدينة».
و�أ�ضاف بارنيت �أن في�س بوك
ق��د ي��واج��ه غ��رام��ات ت�صل �إىل
 5000دوالر لكل عملية �شراء
ل�ل�إع�لان��ات ح�سب ال��ق��وان�ين فى
والي��ة �سياتل ووا�شنطن ،والتى
تتطلب من الكيانات التى تقبل
الإع�لان��ات ال�سيا�سية �أن تكون
�أك��ث�ر ���ش��ف��اف��ي��ة ح����ول طبيعة
اخلدمات الإعالنية».

تقرير� :إط�ل�اق �أول ه��ات��ف ذك��ى م�صنوع م��ن امل��ا���س خ�لال ع��ام 2019

�شهد عام  2017العديد من االبتكارات فى
ت�صميم الهواتف الذكية ،وه��ذا العام �أي�ضا
من املتوقع �أن جتلب ال�شركات �شيئا جديدا
للم�ستخدمني ،وهناك تقارير ت�شري �إىل �أنه
خالل عام فى  2019املقبل �سيتم طرح هواتف
مزودة ب�شا�شة م�صنوعة من املا�س.
�إذ �أعلنت �إحدى ال�شركات الهندية وتدعى
� Mirage diamond glassأنها تعمل
حاليا م��ع واح���دة م��ن كبار �صانعى الهواتف
الذكية من �أجل اختبار هاتف م�صنوع من زجاج
املا�س ،ومن املتوقع �أن يتم �إطالقه ر�سميا عام
 ،2019ويتم ت�صنيعه با�ستخدام مواد متنعه
من الت�أثر ب�أى نوع من ال�شقوق �أو الأ�ضرار.
وك�شف الرئي�س التنفيذى لل�شركة «�آدم
خ����ان» خ�ل�ال م��ق��اب��ل��ة م���ع م��وق��ع CNET
الأمريكى� ،أن الزجاج اجلديد �سيكون �أقوى
و�أف�ضل باملقارنة مع ما هو متاح الآن فى ال�سوق،
كما ي��ج��رى اخ��ت��ب��ار التكنولوجيا اجل��دي��دة
الهاتف امل�صنوع من هذه امل��واد ب�سعر مرتفع
الواعدة مع جمموعة من ال�شركاء� ،إذ بد�أوا وتقليل معدل انعكا�س ال�ضوء
من اجلدير بالذكر �أن من املتوقع �أن ي�أتى خا�صة �أن املا�س مكلف للغاية.
ببع�ض االخ��ت��ب��ارات ل�ضمان متانة ال��زج��اج

�أح��دث �صور ملقر �أب��ل اجلديد تزامنا
م��ع انتقال املوظفني للمبنى العمالق
انتقل بع�ض موظفى �شركة �أب��ل �إىل مقر ال�شركة
اجلديدة «�أب��ل ب��ارك» ال��ذى تبلغ قيمته نحو  5ماليني
دوالر� ،إذ �سي�ضم املبنى العمالق لل�شركة ف��ى مدينة
كوبرتينو  12000موظف.
ووفقا ملوقع «بيزن�س �إن�سايدر» الربيطانى ،تلقت �شركة
�أب��ل ت�صاريح ت�شغيل م�ؤقتة فى �شهر دي�سمرب خلم�سة
�أق�سام من �أ�صل  12ق�سما خمتلفا مبقرها ،و�سيتم منح
الت�صاريح لباقى الأق�سام الأخرى قبل نهاية مار�س.
وال ميكن �سوى لبع�ض املوظفني �أو ال�ضيوف املدعوين
على وجه التحديد الو�صول �إىل املقر دائرى الت�صميم،
ولكن مع انتقال املوظفون للمقر ،ب��د�أوا ن�شر الكثري من
اللقطات املذهلة للمبنى عرب تطبيق ان�ستجرام.
وتظهر هذه ال�صور الت�صميم الداخلى للمقر وت�ستعر�ض
طبيعة العمل فى �أبل بارك ،فرغم وجود الكثري من ال�صور
ملقر ال�شركة اجلديد� ،إال �أن معظمها مت التقاطه من قبل
طائرة بدون طيار �أو م�صور حمرتف ،وال تبدو طبعية مثل
هذه ال�صور التى التقطها �أ�شخا�ص عاديني.

�ش�ؤون ا�سالمية
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م���ع���ر����ض ال���ك���ت���اب ي��ح��ت��ف��ل مب���ئ���وي���ة ال�������ش���ي���خ احل�������ص���ري
القاهرة :
يف اح��ت��ف��ال��ي��ة ���ض��اق��ت فيها
قاعة “�سيد حجاب” مبا رحبت،
احتفى حمبو ال�شيخ حممود خليل
احل�صري مبرور قرن على ميالده.
ا���س��ت��ه��ل��ت احل����دي����ث اب��ن��ت��ه
“احلاجة ي��ا���س��م�ين اخليام”
بتوجيه ال�شكر العميق لإدارة
املعر�ض الحتفائها ب�أبيها  ،م�شرية
اىل ح��ر���ص��ه دائ��م��ا ع��ل��ى العلم
والتعلم.
و�أ�ضافت �أن �أباها كان يرى العلم
منهاجا لأي ر�ؤية يراها.
ب��ع��د ذل���ك حت���دث د .ط��ه �أب��و
كري�شة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة الأزه���ر
الأ�سبق فذكّر بقوله تعاىل
“ثم �أورث���ن���ا ال��ك��ت��اب ال��ذي��ن
ا�صطفينا من عبادنا” ،وم�سرتجعا
ذك��ري��ات��ه م��ع ال�شيخ احل�صري،
ح��ي��ث ا���س��ت�����ض��اف��ه ق�����ص��ر ثقافة
�أ���س��ي��وط يف �إح����دى ل��ي��ايل �شهر
رم�ضان ،فالتفت القلوب من حوله
تقبله وتقدره.
وقال د� .أبو كري�شة �إنه ال يزال
ي��ذك��ر ف�ترة جتنيده يف ال��ق��وات
امل�سلحة
مع بداية �إذاعة القر�آن ،حيث
ك���ان���وا ي��ت��درب��ون يف مع�سكرات
ال��ت��دري��ب يف ال��ن��ه��ار ،ويف امل�ساء
ي��ت��م ف��ت��ح الإذاع������ة لي�ستمعوا
القر�آن وين�صتوا له ب�صوت ال�شيخ
احل�صري املالئكي.
وقال د� .أبو كري�شة �إن ال�شيخ
احل�صري كان يردد القر�آن بل�سانه
ويف�سره ب�صوته!
وحتدث د .حممد داود فقال �إنه
ال ي��زال يذكر عندما كان يدر�س

يف جامعة ليدز ب�شمال اجنلرتا،
م�شريا اىل �أنه �آنذاك كان يتوا�صل
م��ع �أع�����ض��اء ف��ري��ق علمي يقي�س
التجان�س ال�صوتي �أيا كان القائل:
مغن ،قارئ.
من�شدٍ ،
وك��ان لدى هذا الفريق العلمي
برنامج لقيا�س الختبار الأ�صوات
ودقتها ،وح�صل �أن �أح��رز �أق�صى
درج���ة �أح���د املت�سابقني وح�صل
على .%80
وت���اب���ع د .داود“ :رئي�س
الفريق العلمي كان ملحدا  ،وطلب
مني اخ��ت��ب��ار م��ا �سماه الرتاتيل
والأغ��اين( يق�صد قراء القر�آن )
ف�أعطيته جزء عم ب�صوت ال�شيخ
احل�صري ،فلم تظهر فجوة واحدة
يف ال�برن��ام��ج ،فكرر التجربة مع
�سور �أخرى ،ومل تظهر �أي�ضا فجوة

واح�����دة ،ف��ق��ال رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق
العلمي (امللحد:
�شيء معجز! “
ون��ق��ل د .داود ع��ن د .كمال
ب�شر قوله عن ال�شيخ احل�صري:
“ق�صرنا يف حقه !”.
وحت��دث ال�شيخ عبد اهلل كامل
فقال �إن ف�ضل ال�شيخ احل�صري �أنه
نقل ال��ق��ر�آن اىل العاملية ،م�شريا
اىل �أن���ه �أع���اد م��ق��ام ال�شيخ علي
حممود وال�شيخ حممد رفعت مع
زيادة يف دقة خمارج احلروف التي
متيزت عنده بال�سالمة التامة.
وقال كامل �إن ال�شيخ احل�صري
ف�����ض�لا ع���ن م�����آث����ره ال�����ص��وت��ي��ة
وال��ل��غ��وي��ة ك��ان قمة يف اخل�شوع
والت�أدب مع كالم اهلل.
وحتدث ال�شيخ على من بخارى

فقال �إنه من حمبي ال�شيخ احل�صري
وعاريف قدره ،م�شريا اىل �أن ال�شيخ
احل�صري زار �أوزباك�ستان �أيام قهر
وج�بروت االحت��اد ال�سوفيتي ومل
يخ�ش �أحدا.
وقدمت احلاجة يا�سمني اخليام
املهند�س هاين �أحد حمبي ال�شيخ
وع���اريف ف�ضله ،ف��ق��ال �إن ال�شيخ
احل�صري لي�س جمرد قارئ معتمد
يف الإذاع����ة ب��ل ع��امل ق���ر�آين له
م���ؤل��ف��ات تعد مرجعا لكل ق��راء
القر�آن.
و�أ���ض��اف �أن ال�شيخ احل�صري
�أك�ث�ر م��ن خ��دم ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي،
م�شريا اىل �أن �أحكام التالوة عندة
حمكمة وال مثيل له.

ر�ؤي����������������������ة ا���������س����ل���ام��������ي��������ة ل���������ل���������غ���������ذاء ال�����������ص�����ح�����ي
نهى اهلل ت��ع��اىل ع��ن الإ����س���راف يف تناول
الطعام ،فقال( :كلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا انه
ال يحب امل�سرفني)
ـ ما تر�شد �إليه هذه الآية الكرمية:
تر�شد ه��ذه الآي��ة الكرمية �إىل ما علمنا
اهلل �إياه من الطب ،و�أر�شدنا �إليه من احلكمة،
وهدانا �إليه مما ت�صح به �أبداننا وتقوى به
�أج�سامنا وتطيب به معي�شتنا وتهن�أ به حياتنا
من عدم الإفراط يف الأكل وال�شرب والإ�سراف
فيها ،لأن كرثة الأك��ل وال�شرب تف�سد املعدة،
وتطفئ نارها وت�ضعف اجل�سم وتكرث الغازات
يف البطن وت�صفر اللون وت�ضيق النف�س .وبذلك
ي�ضعف الفكر ويخمد الذهن وينحط الإدراك.
و�إذا حجب القلب عن الإدراك ومنع الذهن عن
احلركة يف الأفكار خ�سر �صاحبه باب ًا كبري ًا من
العبادات ،لأن املق�صود من العبادات �إمن��ا هو
الفكر املو�صل �إىل املعرفة واال�ستب�صار بحقائق
احلق .وكرثة الأكل كما علمت مانعة له.
ويرجع �إ�سرافنا يف الطعام �إىل عدم قدرتنا
على التحكم يف ال�شهوة �إليه .ال �إىل احلاجة
�إىل �سد اجلوع كما يزعم بع�ض ذوي البدانة
وغريهم من املعروفني ب�شدة النهم .فالواقع
�أن يف ا�ستطاعة املرء متى كان قوي االرادة �أن
يلتزم جانب االعتدال يف مقدار ما ي�أكله ولكن
كثري ًا من النا�س يطلقون العنان لتلك العاطفة
املتقلبة ،ويتوهمون �أن لي�س يف ا�ستطاعتهم
كبح جماحها وا�سال�س قيادها .برغم ما هو
معروف من �أن اجل�سم ال ميكنه التخل�ص عاج ًال
من مقادير الأغذية الزائدة عن حاجته ،كما
يحدث ذلك يف املقادير الزائدة على حاجته
من املاء والهواء.

ك��ان كثري م��ن النا�س يظنون �أن البدانة
يرثها الطفل عن �أبويه وك��ان مما ي�ؤيد هذا
الظن �أن  %70م��ن ذري��ة الأب��وي��ن البدينني
ين�ش�أون على غرارهما يف البدانة ،ف�إذا كانت
البدانة مق�صورة على �أحد الأبوين ف�إن %40
من ذريتهما يكونون مثله .ولكن الأخ�صائيني
يقررون الآن �أن البدانة قلما ت��ورث ،بل هي
�صفة تكت�سب بال�شراهة والإ�سراف يف الأكل
وال�شراب.
والعجيب �أن الكثريين يفوتون على �أنف�سهم
فر�صة التمتع بال�صحة والعافية باقبالهم على
الوجبات الد�سمة.
قد تكون هذه الأطعمة �شهية يجري اللعاب
ملنظرها ولكنها ت�سيء �إىل املعدة �أكرب �إ�ساءة.
ومهما قيل يف الدهنيات وقيمتها الغذائية
وانها وقود اجل�سم ،تتحول داخله �إىل حرارة
ف��ت��زوده بالقوة واحل��رك��ة  ..مهما قيل هذا
فاعلموا �أن النظريات احلديثة بل والتجارب
احلديثة �أثبتت �أن ه��ذا ال���ر�أي مغاىل فيه
كثرياً .فالأملان �إب��ان احلرب الأخ�يرة �أنق�صت
مقتنياتهم الدهنية �إىل ح��وايل ثلث املقدار
املعرتف به دون �أن ي�صيبهم �ضرر من جراء
ذلك.
و�إذا �أكل االن�سان ما يزيد عن حاجته فعليه
�أن يرتب�ص بامل�شي لأن امل�شي يحرق بع�ض هذه
الكميات الزائدة عن احلاجة.
وما قاله العلم اليوم نادى به نبي اال�سالم
من قرون عديدة م�ضت� ،إذ قال للعرب �أجمعني:
(ال متيتوا القلب بكرثة الطعام وال�شراب
ف�إن القلب كالزرع يف�سد �إذا كرث عليه املاء).
(املعدة بيت الداء واحلمية ر�أ�س الدواء).

وقال �أي�ض ًا يف منا�سبة �أخرى:
نحن قوم ال ن�أكل حتى جنوع و�إذا �أكلنا ال
ن�شبع).
يف ه��ذه الكلمات القليلة ،البليغة جمع
الر�سول الكرمي (�ص) �أ�س�س القواعد ال�صحية
التي كان امل�سلمون يتبعونها يف حياتهم و�صانتهم
من العلل والأ�سقام ،و�أغنتهم عن مب�ضع الطبيب
و�شتى و�سائل العالج � ..إذ بعث �أحد امللوك �إىل
النبي ال��ك��رمي بهدايا ث�لاث :ج��اري��ة ،ومت��ر،
وطبيب  ..فقبل النبي الهدية الأوىل والثانية
ورد الطبيب �شاكر ًا بقوله( :نحن قوم ال ن�أكل
حتى جنوع و�إذا �أكلنا ال ن�شبع).
تنبيه ح��ك��ي��م وحت��ذي��ر مم��ا ي��ح��ذر منه
الأط��ب��اء يف �سائر الع�صور ،فقد �أثبت الطب
�أن املعدة بيت الداء و�أن احلمية ر�أ�س الدواء،
وكثري م��ن الأم��را���ض ال يرجى منها ب��رء �إال
با�صالح املعدة التي �أف�سدتها كرثة الطعام.
وهذه امل�ضار الكثرية التي ي�سببها الإفراط
يف تناول الطعام هي التي جعلت �سيدنا علي بن
�أبي طالب يقول للنا�س:
(�إي��اك��م والبطنة ف�إنها مك�سلة لل�صالة،
ومف�سدة للج�سم ،وم�ؤدية �إىل ال�سقم ،وعليكم
بالق�صد يف قوتكم ،فهو �أبعد من ال�سرف ،و�أ�صح
للبد ،و�أقوى على العبادة).
وملا كان الغذاء هو مادة احلياة واحلافظ
لكيان اجل�سم ،كان عدم تناول القدر الكايف
املالئم عنه� ،ضار �إىل �أبعد احلدود.
ولهذا ف�إن �أح�سن احلاالت �أن يعتدل االن�سان
يف غذائه ،فال ي�سرف فيه ،وال يقرت تقترياً،
بل يكون بني ذلك قوام ًا .وهذا ما كان يعنيه
ال�شاعر يف �أمور احلياة كلها عندما قال:

25

ف��رن�����س��ي م��ن �أ���ص��ل ج���زائ���ري يدفع
غ����رام����ات امل���ن���ق���ب���ات يف ال��ن��م�����س��ا

قام رجل �أعمال فرن�سي من �أ�صل جزائري ،بدفع  10غرامات
واجبة على �سيدات م�سلمات الرتدائهن النقاب يف النم�سا� ،إ�ضافة
�إىل غرامة فر�ضت عليه يف وقت �سابق.
وخالل م�ؤمتر �صحفي عقده ر�شيد نكّاز ،الإثنني� ،أمام مقر رئا�سة
ال���وزراء النم�ساوية يف العا�صمة فيينا ،عر�ض على ال�صحفيني
�إي�صاالت الغرامات التي دفعها عن نف�سه وعن الن�ساء الالتي فر�ضت
عليهن غرامات الرتدائهن النقاب (مل يذكر قيمتها).
و�أ�ضاف نكّاز ،الذي و�صل �إىل فيينا قاد ًما من فرن�سا� ،أنه �سيدفع
جميع الغرامات التي يتم فر�ضها على الن�ساء الرتدائهن النقاب.
و�أعرب نكّاز عن رغبته بلقاء رئي�س الوزراء النم�ساوي �سيبا�ستيان
كورت�س ،لتبادل وجهات النظر حول قرار حظر ارتداء النقاب يف
النم�سا ،والذي دخل حيز التنفيذ اعتبا ًرا من ت�شرين الأول املا�ضي.
و�أ�شار نكّاز �إىل �أنه مل ُي�سمح له بلقاء كورت�س ،قائلاً �« :س�أكتب
لقاء ملناق�شة �أو�ضاع
ر�سالة �إىل رئي�س الوزراء ،و�سوف �أطلب منه ً
امل�سلمني الذين يعي�شون يف البالد� .سوف �أر�سل له ر�سالة بهذا
اخل�صو�ص كل �شهر مرة وبانتظام».
و�شدد على �أن امل�شاكل التي تن�ش�أ ب�سبب االختالفات الثقافية يف
�أوروبا «ال ميكن حلها �إال من خالل احلوار ،و�إال ف�إن الو�ضع من �ش�أنه
�أن ميثل م�شكلة كبرية على م�ستقبل �أوروبا».
وعقب دخول قرار حظر النقاب يف النم�سا حيز التنفيذ اعتبا ًرا
من ت�شرين الأول املا�ضي ،دخل ر�شيد نكّاز البالد بعد ارتداءه نقاب
احتجاجا على قرار احلظر ،وهو ما �أدى لتغرميه مببلغ  50يورو.
ً

جمهولون يعتدون على م�سجد يف �أملانيا

قام جمهولون الإثنني ،باالعتداء على م�سجد يف مدينة «هانوفر»
�شمايل �أملانيا.
و�شوهت جمموعة من املجهولني ج��دران امل�سجد ال��ذي يديره
االحت��اد الإ�سالمي الرتكي لل�ش�ؤون الدينية يف �أملانيا ،بعبارات
معادية للإ�سالم وللأجانب.
تعر�ض منزل رئي�س جمعية امل�سجد ،علي تتيك،
والأح���دّ ،
العتداء مماثل ،حيث كتب �أن�صار التنظيم الإرهابي على اجلدران
�شتائم وتهديدات.
وقال رئي�س اجلمعية ،يف ت�صريحات �إعالمية� ،إنه �أبلغ ال�شرطة
التخاذ الإجراءات الالزمة ،معربا عن �أمله يف التو�صل للفاعلني يف
�أقرب وقت ،وتقدميهم للعدالة.
ويف الأي��ام املا�ضية ،تعر�ض  11م�سجدا يف �أملانيا العتداءات
مماثلة ،بينها  9م�ساجد تابعة لالحتاد الإ�سالمي الرتكي لل�ش�ؤون
الدينية بالبالد ،وم�سجدان تابعني لـ «املجتمع الإ�سالمي مللي
غورو�ش».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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مباليني ال��دوالرات ..مو�سم الأعرا�س الهندية يبد�أ يف �أنطاليا الرتكية ح��ن��ان ع�������ش���راوي :ب��ن��اء “قد�س
جديدة” ا�ستخفاف بالعقل العربي
�أنطاليا – الأنا�ضول
افتتحت مدينة �أنطاليا جنوبي تركيا،
مو�سم الأعرا�س الهندية ،الإثنني ،بزفاف فخم
لعرو�سني من عائالت الهند الرثية.
ونظمت ال��ع��ر���س �شركة �سياحة تركية،
و�أقيمت ،ليلة الإثنني� ،أوىل ليايل العر�س الذي
ميتد لثالثة �أيام وثالث ليالٍ  ،يف �أحد الفنادق
ذات النجوم اخلم�سة يف �أنطاليا.
وحملت ليلة الإثنني ،ا�سم “الليلة الرتكية”،
حيث دخلت العرو�س قاعة العر�س على عر�ش
يحمله �أرب��ع رج��ال ،وح َفلِت الليلة بالفقرات
امل�ستوحاة من الثقافتني الرتكية والهندية،
وارتدى املدعوون املالب�س الهندية التقليدية.
وقال مدير امل�شروعات يف �شركة “�إنفينتوم
غلوبال” ال�سياحية املنظمة للعر�س م�صطفى
�أونات ،للأنا�ضول� ،إن هذا العر�س الهندي الأول
ال��ذي تنظمه �شركته يف ف�صل ال�شتاء ،حيث
يبد�أ مو�سم الأعرا�س الهندية يف �أنطاليا عادة
يف �أبريل /ني�سان من كل عام.
و�أ���ش��ار �أن ال��ي��وم ال��ث��اين للعر�س �سيت�ضمن
حفلة على ال�شاطئ وليلة حناء ،واليوم الثالث
مرا�سم الزفاف.
وق���ال “بونيات �أوزبك”� ،أح���د م��دي��ري
ال�شركة� ،إن تكلفة العر�س تبلغ حوايل مليون

دوالر ،وهي تكلفة متو�سطة مقارنة بالأعرا�س
الهندية التي تقام يف �أنطاليا.
و�أ�شار �أوزب��ك� ،أن ال�شركة �ستنظم عر�سان
هنديان يف �أنطاليا ،يف �أبريل املقبل� ،أحدهما
�ست�صل تكلفته �إىل  15مليون دوالر ،ويتوقع �أن
يحظى باهتمام الإعالم العاملي.
و�أ���ض��اف �أن �أنطاليا �شهدت يف 10 ،2017

�أعرا�س هندية ،ومن املتوقع �أن يت�ضاعف هذا
العدد ث�لاث م��رات يف  ،2018لي�صل �إىل 30
عر�سا.
وتبلغ قيمة قطاع الأعرا�س الهندية حوايل
 60مليار دوالر ،وت�سعى تركيا الحتالل موقع
قوي يف هذا القطاع ،وخطت خطوات كبرية فيه
خا�صة خالل العامني املا�ضيني.

الكويت ( -د ب �أ ) �أكدت حنان
ع�شراوي ع�ضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية �أن
“ما ي�تردد اليوم من فكرة بناء
قد�س جديدة ما هو �إال ا�ستخفاف
بالعقل الفل�سطيني والعربي”.
واع�����ت��ب��رت ،يف م��ق��اب��ل��ة م��ع
�صحيفة “اجلريدة” الكويتية
�أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب “ن�صب فخا للفل�سطينيني من خالل
�إم�ساكه بكل ق�ضايا احلل كالقد�س واحلدود والالجئني واملوارد وغريها”.
وحول التقارير ب�أن الواليات املتحدة �ستعر�ض على الفل�سطينيني بناء
“قد�س جديدة” ،قالت“ :هذا ا�ستخفاف بالعقل الفل�سطيني والعربي
وكذلك العقل العاملي ،لأن اجلميع يدرك ما هي القد�س ،و�أين هي ،وبالتايل
ال حاجة �إىل �إع��ادة اخ�تراع القد�س ،فهي مدينة عريقة وتاريخية
ومدينة لها ح�ضارة وبها �إرث عربي و�إ�سالمي وم�سيحي ،وبالتايل ال ميكن
�أن نعيد اخرتاع القد�س من �أجل مرا�ضاة الواليات املتحدة الأمريكية
التي تخدم فقط م�صالح �إ�سرائيل”.
و�أكدت �أن الق�ضية الفل�سطينية “بحاجة �إىل العامل العربي وبحاجة
�إىل االحت�ضان العربي ،وبحاجة �إىل املقومات والإمكانات العربية …
و�أكرر دائما و�أقول :القد�س لي�ست مدينة مثل �أي مدينة �أخرى ،ولي�ست
مدينة فل�سطينية فح�سب ،و�إمنا هي قلب فل�سطني وقلب العامل العربي،
وهي االختبار احلقيقي الآن لإرادة العامل العربي”.
وحول ما �إذا كان توجه الفل�سطينيني لفك االرتباط مع �إ�سرائيل �أمر
قابل للتنفيذ بالفعل ،قالت“ :ما قامت به �إ�سرائيل ،وتقوم به �إىل هذه
اللحظة من انتهاكات وم�ضايقات للفل�سطينيني يدفعنا �إىل اتخاذ خطوات
جدية مقابل ذل��ك ،ومنها العمل بقدر ما ن�ستطيع �إىل فك االرتباط
و�سنفعل ،والق�ضية هي االنعتاق ،فنحن نريد �أن نتحرر ،و�أن منار�س حقنا
يف تقرير امل�صري ،و�أن نعي�ش بكرامة على �أر�ضنا”.

ال��ع��دل ال��ع��راق��ي��ة :اط�ل�اق ���س��راح
� 592سجينا خ�لال ال�شهر املا�ضي

القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ّ
يعلق دخول الب�ضائع �إىل غزة ليوم واحد
غ��زة – ق���ررت هيئات تابعة
ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���ص الفل�سطيني،
ع��دم �إدخ���ال الب�ضائع ب�أنواعها
�إىل قطاع غ��زة ع�بر معرب “كرم
�أب��و �سامل” ال��ت��ج��اري ،الثالثاء،
احتجاج ًا على ت���ر ّدي الأو���ض��اع
االقت�صادية ،وب�سبب الإجراءات
الإ�سرائيلية بحقهم.
وقال ماهر الط ّباع ،ممثل القطاع
اخلا�ص ،مدير العالقات العامة يف
ال��غ��رف��ة التجارية وال�صناعية
يف غ��زة (غ�ير حكومية) “يوجد
التزام �شبه كامل من امل�ستوردين
وال���ت���ج���ار ورج������ال الأع����م����ال،
ّ
بعدم التن�سيق لإدخ���ال ب�ضائع،
الثالثاء”.
و�أو����ض���ح ال��ط��ب��اع �أن ال��ق��ط��اع
اخلا�ص ،يهدف لإر�سال ر�سالة �إىل �إىل غ��زة ل��ي��وم واح���د ف��ق��ط ،من وت�����أخ����ر دخ������ول ال�����س��ل��ع وف���ق
اجلميع ب���أن “احل�صار املفرو�ض �ش�أنه �أن يو�صل ر�سالة للمجتمع تن�سيقات خا�صة ت�ستغرق �أ�شهر،
على قطاع غزة �آن له �أن ينتهي” .ال�����دويل ح����ول ���س��وء الأو����ض���اع ومنع ت�صدير املنتجات الزراعية
وت��ت��ح��ك��م �إ���س��رائ��ي��ل ب��امل��ع�بر االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ال��ق��ط��اع ( )..وال�صناعية �إىل خارج غزة”.
والإثنني املا�ضي� ،أ�صدر القطاع
(ج���ن���وب���ي ال���ق���ط���اع) وح��رك��ة واملعيقات الإ�سرائيلية املتبعة
الب�ضائع ال�����ص��ادرة �أو ال����واردة ،بحقهم عرب معرب ك��رم �أب��و �سامل اخل���ا����ص ب���غ���زة ق�������رار ًا ب��وق��ف
التن�سيق لإدخ���ال الب�ضائع يوم
وت�ضع قيود ًا على واردات ال�سلع ،التجاري”.
وت���اب���ع “هناك ال��ع��دي��د من الثالثاء (املوافق اليوم).
ب��زع��م “�إمكانية اال���س��ت��خ��دام
ويعاين قطاع غزة ،حيث يعي�ش
املزدوج” (لأغ����را�����ض م��دن��ي��ة الإج�����راءات الإ�سرائيلية مبنع
�إدخال �أ�صناف من ال�سلع والب�ضائع �أك�ثر من مليوين ن�سمة� ،أو�ضاعا
وع�سكرية) لها.
وذكر �أن “وقف �إدخال الب�ضائع لغزة بحجج اال�ستخدام املزدوج ،معي�شية مرتدية ،ج��راء احل�صار
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الإ�سرائيلي امل�ستمر منذ نحو 12
ع��ام�� ًا� ،إ���ض��اف��ة �إىل تعرث عملية
امل�صاحلة ب�ين حركتي “فتح”،
و”حما�س" .
فيما دفعت الأو���ض��اع ال�صعبة
يف ال��ق��ط��اع� ،إىل ت��راج��ع ال��ق��وة
ال�شرائية بن�سبة  60باملائة،
وتراجع دخول �شاحنات الب�ضائع
�إىل  30باملائة ،وفق جلنة تن�سيق
الب�ضائع على معرب كرم �أبو �سامل.

بغداد(د ب �أ)-ك�شفت دائرة الإ�صالح العراقية التابعة لوزارة
العدل اليوم الثالثاء عن االف��راج عن � 592سجينا بينهم 162
م�شمولني بالعفو خالل ال�شهر املا�ضي.
وقالت الوزارة  ،يف بيان لها � ،إن “العدد الكلي للمفرج عنهم من
�سجون الوزارة خالل ال�شهر املا�ضي بلغ  592نزي ًال من �سجون الوزارة
يف بغداد واملحافظات بينهم  57من الن�ساء و 535من الرجال”.
و�أ�ضافت �أن “دائرة اال�صالح قطعت ا�شواط ًا كبرية يف جمال
عمليات اطالق ال�سراح مع تطبيقها نظام االر�شفة االلكرتونية ،
والذي يتيح امكانية حتديد النزالء املنتهية احكامهم الق�ضائية
وي�ساهم بح�سم ملفاتهم وفق ًا للمدة القانونية املحددة لإطالق
ال�سراح”.
جتدر اال�شارة �أن عدد املطلق �سراحهم بقرار العفو العام بلغ
 7052نزي ًال منذ �شهر ت�شرين ثان/نوفمرب عام  2016وحتى نهاية
كانون ثان/يناير املا�ضي.
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ل����ي��ب�رم����ان ب����ع����د «�����ض����رب����ة ال���������س����ب����ت»� :إ������س�����رائ�����ي�����ل ل�����ن ت���ك���ت���ف���ي ب���ال���ن���ب���اح
�إ�سقاط الدفاعات اجلوية ال�سورية
طائرة الـ«�أف  »16الإ�سرائيلية يف اجلليل
الأ���س��ف��ل ،كانت نتيجة تكتيكية لقرار
ا�سرتاتيجي بالت�صدي ال�����س��وري ،ال��ذي
ميكّن يف حال توا�صله ،من الو�صول �إىل
معادلة وق��واع��د ا�شتباك ج��دي��دة ،بني
الدولة ال�سورية والعدو.
من ناحية �إ�سرائيل ،اخل�سارة وقعت،
لكن االن��ك�����س��ار مل يقع ب��ع��دّ .
ك��ف اليد
الإ�سرائيلية ع��ن ال�ساحة ال�سورية،
ي�ستدعي ج��ه��د ًا م��ت��وا� ً
��ص�لا م��ن �سوريا
وحلفائها� ،إح��دى مركباته الت�صدي يف
مواجهة ال��ع��دو واع��ت��داءات��ه وتدفيعه
�أثمان ًا.
لكن يف املقابل� ،إحدى مركباته �أي�ض ًا،
�إدراك الإ�سرائيلي �إم��ك��ان فر�ض هذه
املعادلة .لكن هذا ما ال تريده تل �أبيب،
وال تقوى عليه ،وال ترغب فيه ،الأم��ر
الذي ي�ستدعي منها ،رمبا ،جرعة �إ�ضافية
من املجازفة ،ورمبا �أي�ض ًا جرعات.
�إىل ح�ي�ن ق����رار ت���ل �أب���ي���ب م��ع��اودة
االعتداء ،مبعنى املجازفة من جديد ،وهو
الأرجح �أن تقدم عليه ،تعمل جاهدة على
ترميم �صورة اخل�سارة نتيجة مواجهة
ف��ج��ر ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي ،حت���دي���د ًا �أم���ام
جمهورها قبل �أعدائها ،مع قدر كبري من
التهديدات التي ترف�ض من خاللها بدء
م�سار املعادالت اجلديدة ،يف حماولة منها
ل��ردع ال��ط��رف ال��ث��اين وتقلي�ص توثبه،
يف م�سار الت�صدي العتداءاتها ،منع ًا �أو
ت�أجي ًال ،لفر�ض معادالت وقواعد ا�شتباك
جديدة.
وزير الأمن� ،أفيغدور ليربمان ،الالفت
�صمته يف اليومني املا�ضيني ،قد يكون الحظ
الإف���راط يف الت�صريحات والتهديدات
لكبار امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني ،املوجهة
�إىل الدولة ال�سورية وحلفائها ،و�صو ًال
�إىل ال�ساحة اللبنانية .وه��و �إف���راط

تهديدي مل يعد يجدي نفع ًا ،بل يرتد �إىل
مطلقه لكونه بال �صدقية عملية ،خا�صة
�أن املواجهة الأخرية فجر ال�سبت املا�ضي،
�أ�شارت �إىل قدر من الدونية الإ�سرائيلية
ال مي��ك��ن �إن���ك���اره���ا ،رغ���م ك��ل ال��دع��اي��ة
العربية املرافقة لعملية �إ�سقاط الطائرة
وما �أعقبها من ردود بهدف ترميم ال�صورة
وتقلي�ص اخل�سارة.
ويف ج��ول��ة ع��ل��ى احل����دود م��ع لبنان،
جرى الت�أكيد �إ�سرائيلي ًا �أنها كانت مقررة
ومن�سقة م�سبق ًا م��ن دون �أي ارت��ب��اط
مب��واج��ه��ة ف��ج��ر ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي� ،أك��د
ليربمان من م�ستوطنة كريات �شمونة على
احلدود مع لبنان� ،أن «هذا هو زمن ّ
الع�ض،
ّ
�ستع�ض
ولي�س زمن النباح ،و�أن �إ�سرائيل

ب�شدة ،مع �أملها �أن ال ت�ضطر �إىل ذلك».
�إال �أنّ ليربمان ،من ناحية فعلية ،و�إن
حاول �إفهام الطرف الثاين �أن التهديدات
ذات �صدقية وهي ال تعني فقط مواقف
كالمية� ،أعاد ت�أكيد املنحى نف�سه ،مع �شبه
�إقرار بوجود عراقيل متنع �إ�سرائيل من
تفعيل قدراتها الع�سكرية ،ويف حد �أدنى
تق ّيد هذه القدرات ،عرب النفي والإفراط
يف النفي مل�سببات التقييدات .بح�سب
ليربمان�« ،إ�سرائيل لي�ست مقيدة بالرد
على اال�ستفزازات من اجلانب ال�سوري،
نحن ندير امل�سائل بحزم وم�س�ؤولية ،لي�س
هناك �أي قيود ولن نقبل ب�أي قيود».
ويف املنحى نف�سه ال��ذي ي�ؤكد القيود
(�أو م�سعى الطرف الثاين لفر�ض القيود)

يف معر�ض نفيها� ،أ�ضاف ليربمان« :عملنا
ب�صورة حازمة ،ويجب الفهم �أن كل خطوة
نقوم بها هنا ي�سبقها عمل كثري .كل �شيء
يجب �أن يتم على نحو دقيق وخمطط
وحم�����س��وب��� .س�نر ّد ع��ل��ى �أي ا���س��ت��ف��زاز،
و�سنوا�صل الدفاع عن م�صاحلنا الأمنية
احليوية .فهذا لي�س زمن النباح ،بل زمن
ّ
الع�ض».
وح��ول امل��وق��ف ال��رو���س��ي م��ن مواجهة
ال�����س��ب��ت امل��ا���ض��ي� ،أك���د ل��ي�برم��ان وج��ود
«خ��ل�اف» م��ع رو���س��ي��ا و«وج�����ود م�صالح
خمتلفة» يف �سوريا ،لكنه �أك��د رغم ذلك
«وجود عالقة �أثبتت نف�سها بني اجلانبني،
رغ��م �أن ال��رو���س �أح��ي��ان�� ًا ال يقفون �إىل
ج��ان��ب �إ���س��رائ��ي��ل» .و�أ���ض��اف« :الوا�ضح

�أن لكل ط��رف م�صالح ،وك��ل ط��رف يرى
ال�صورة بنحو خمتلف ،لكن يف �سنوات
احلرب الأهلية يف �سوريا ،جنحنا يف منع
احتكاك مبا�شر ،وهذا �إجناز بحد ذاته».
ونقل موقع «تاميز �أوف �إ�سرائيل» عن
ليربمان قوله �إن ا�سرائيل �سـ«ترد على
�أي ا�ستفزاز» ول��ن «تقبل ب���أي تقييد»
من قبل رو�سيا حول �أهدافها يف حماية
الإ�سرائيليني.
يف ال�سياق نف�سه ،ك�شف معلق �ش�ؤون
الأم����ن ال��ق��وم��ي يف �صحيفة «ي��دي��ع��وت
�أحرونوت» ،رونني برغمان ،يف مقالة ن�شرت
(للمفارقة) يف �صحيفة «نيويورك تاميز»
الأمريكية� ،أن «موقف الدولة ال�سورية
و�إي����ران وح���زب اهلل ،وا���ص��راره��م على
الت�صدي ال�سبت املا�ضي ،مع �إرادة �أبدوها
يف منع متادي الرد الإ�سرائيلي على هذا
الت�صدي ،وكذلك موقف القيادة الرو�سية
الغا�ضبة على الهجمات الإ�سرائيلية يف
�سوريا ،دفعا تل �أبيب �إىل الرتاجع عن
تنفيذ اعتداءات �أكرث �شمولية وات�ساع ًا،
كانت قد و�ضعت على طاولة البحث يف تل
�أبيب» .ونقل برغمان عن م�صدر ع�سكري
�إ�سرائيلي رفيع امل�ستوى قوله« :لقد �أدان
الرو�س علن ًا انتهاك �إ�سرائيل لل�سيادة
ال�سورية .قالوا ذلك علن ًا ،ومل يكتفوا
بقوله يف حمادثات مغلقة غري علنية».
و�أ�ضاف« :التن�سيق التكتيكي املحدود بني
�إ�سرائيل ورو�سيا ،مل ي�ؤ ّد �إىل دفع رو�سيا
لفهم احتياجات �إ�سرائيل .مع اق�تراب
انت�صار (الرئي�س ال�سوري ب�شار) الأ�سد،
طلبت �إ�سرائيل من رو�سيا �ضمان مغادرة
الإيرانيني الأرا�ضي ال�سورية بعد انتهاء
احلرب� ،إال �أن هذا الطلب قوبل بالمباالة
يف مو�سكو ،التي ترغب يف بناء موطئ قدم
�آمن يف ال�شرق الأو�سط ،و�سيا�ستها تقت�ضي
املحافظة على عالقات جيدة مع �إيران».

ك��ت��اب �إ���س��رائ��ي��ل� ّ�ي ج��دي��د :نتنياهو ُي��ع��اين م��ن ه��و���س ج��ن� ّ
�وين ب���� ّأن اجلميع يتن�صتون عليه وقطع
ع�لاق��ات��ه م��ع ابنته م��ن زواج���ه ال�سابق خ� ً
�وف��ا م��ن زوج��ت��ه احل��ال� ّي��ة وق���اد االح��ت��ج��اج��ات ���ض� ّ�د �أو�سلو

ال��ن��ا���ص��رة -ن�����ش��رت �صحيفة “يديعوت
�أحرونوت” ،يف ملحقها اخلّ��ا���ص ،مقاطع
خمتارة من الكتاب اجلديد ال��ذي �سي�صدر
قري ًبا يف �إ�سرائيل ،للكاتب وال�صحايف ،بن
إ�سرائيلي،
ك�سبيت ،ع��ن رئي�س ال����وزراء ال
ّ
بنيامني نتنياهو .جدير بالذكر �أنّ ك�سبيت،
الذي ُي ّعد من ال�صحافيني الكبار يف �إ�سرائيل،
اعتمد لإجناز كتابه على لقاءاتٍ مع �أ�صدقاء
مر ال�سنني.
نتنياهو و�أ�شخا�ص عملوا معه على ّ
حني يدور احلديث يف الإعالم الإ�سرائيلي
عن عائلة نتنياهو يكون الرتكيز على جنلي
نتنياهو من �سارة وهما :يائري و�أفنري .لكن
لنتنياهو ابنة من زواج �سابق ،ا�سمها نوعا
وتبلغ  39عا ًما .وح�سب رواي��ة بن ك�سبيت،
عالقة نتنياهو الأب بابنته نوعا تدهورت
بعد لقاء �سارة ،فقد �أ�صبحت معظم اللقاءات
ب�ين االث��ن�ين �سرية ،وذل��ك لتفادي �سارة.
ويكتب ك�سبيت �أن نتنياهو حاول بادئ الأمر
احلفاظ على العالقة مع ابنته وكان يلتقي
بها ب�صورة دائمة يف مقهى يف تل �أبيب ،يف
مكان خمفي عن الأنظار.
وقد روى �صديق نتنياهو لنب ك�سبيت �أن
نتنياهو كان ي�صل �إىل هذه اللقاءات ويبدو
عليه اال�ضطراب خو ًفا من �أن يعلم �أحد �أنه
يق�ضي وقتا مع ابنته ،وي�صل اخلرب �إىل �سارة.
وو�صل احل��ال بنتنياهو �أن��ه ك��ان يتكلم مع
�صديقه من �أماكن خمفية ،مثل �أثناء وجوده

يف املراح�ض ،خ�شية من �سارة.
وك�شف الكتاب �أن نتنياهو ال�شاب ي�ستعد
على نحو غري م�ألوف قبيل ت�صويره لدعايات
انتخابية .فقد كان يقوم بحركات قتالية
(كراتيه) �أو يقلّد رجال “الغرب املتوح�ش”
يف �أمريكا ،برفعه م�سد�س خيايل يف الهواء
وذل��ك بهدف الت�أهب للظهور �أم��ام الكامريا.
ويكتب ك�سبيت عن ذلك �أن خ�صوم نتنياهو يف
حزب الليكود �أدركوا حني �شاهدوا ال�سيا�سي

ال�شاب يقوم بهذه احلركات غري امل�ألوفة ب�أنه
�سيا�سي من نوع �آخر.
ويك�شف ال��ك��ت��اب �أنّ نتنياهو ك��ان وراء
االح��ت��ج��اج��ات وامل���ظ���اه���رات ���ض��دّ رئي�س
احلكومة يف ال�سابق ،يت�سحاق راب�ين ،بهدف
�إ���س��ق��اط��ه بعد توقيع ات��ف��اق��ات �أو���س��ل��و مع
الفل�سطيني.
اجلانب
ّ
كما ك�شف عن �أنّ نتنياهو يعاين من هو�س
جنوين ب���أن اجلميع يتن�صت عليه ،وب�شكلٍ

��ا���ص الأمريكيني ،ال��ذي��ن ميلكون ق��درات
خ ٍّ
هائلة .لذلك كان يحب االجتماعات يف مقر
املو�ساد يف تل �أبيب .حيث كان ي�ضمن �أنّ ال
�أح��د يتن�صت عليه .وك��ان هناك �سبب �آخر
ي�شد نتنياهو �إىل مقر املو�ساد وهو “الوي�سكي
الفاخر” الذي كان يتجرعه مع وزير الأمن
الأ�سبق� ،إيهود باراك.
��ص��ر على
ويك�شف ك�سبيت �أنّ نتنياهو �أ� ّ
ا�ستئجار خدمات طائرة �إط��ف��اء �أمريكية
عمالقة�“ ،سوبر تانكر” ،لكي يلتقط �صورة
وهي حتلق يف ال�سماء �أثناء ان��دالع احلريق
الكبري يف جبل الكرمل ع��ام  ،2010وال��ذي
ح�صد �أرواح � 44سجانا علقوا يف �أل�سنة النار.
و�أ���ص��در نتنياهو الأوام����ر ال��ت��ي و�صفها
الكتاب ب�أنّها “غريبة ومتهورة” ،رغم تو�صية
م�����س���ؤويل الإط��ف��اء ال��ذي��ن ق��ال��وا �إنّ جلب
الطائرة ينطوي على تكاليف لي�ست �ضرورية،
و�أنّ القوات ا�ستطاعت ال�سيطرة على احلريق
من دونها .لكن �سعي نتنياهو وراء التقاط
“�صورة الن�صر” مع الطائرة ،ح�سب ك�سبيت،
غلب االعتبارات الأخرى.
وكتب ك�سبيت �أنّ نتنياهو ال��ذي مت�سك
ط����وال ح��ي��ات��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مب��ب��د�أ “عدم
ال��ت��ف��او���ض م��ع الإرهابيني” و�أ���س�����س عليه
�شهرته ال�سيا�سة ،واجه واق ًعا �إ�سرائيل ًيا عام
 2011دفعه �إىل التنازل عن هذا املبد�أ من
�أجل بقائه
ال�سيا�سي .ويك�شف ال�صحايف �أنّ
ّ

إ�سرائيلي ،غلعاد �شاليط
�صفقة اجلندي ال
ّ
الذي وقع يف �أ�سر حما�س ملدة � 5سنوات ،ومتت
بالتفاو�ض مع احلركة التي �سماها نتنياهو
ب�أنها �إرهابية ،كانت مبثابة “الغاية تربر
الو�سيلة”.
فقد �شهدت �إ�سرائيل يف الفرتة القريبة
من �إمت��ام ال�صفقة احتجاجات عارمة �ضد
�سيا�سية نتنياهو ،و�أحلقت املظاهرات �ضدّ
غ�لاء املعي�شة يف �إ�سرائيل ���ض��ر ًرا ب�شعبية
كبريا نتنياهو ،لذلك قرر التنازل عن مبد�أ
“عدم التفاو�ض مع الإرهابيني” من �أجل
خا�ص ًة يف
ك�سب �شعبية اجلماهري جم��ددًا،
ّ
�أو�ساط �أولئك الذين خرجوا للتظاهر �ضدّ ه
من اليمني ومن امل�ستوطنني.
وك�شف ال�صحايف �أنّ نتنياهو وباراك الذي
كان وزير الأم��ن وقت ال�صفقة ،تنازعا على
ال�صورة التي �سيلتقطانها مع اجلندي املحرر
بعد هبوطه يف �إ�سرائيل .و�أ�ضاف �أنّ الطائرة
التي �أقلت �شاليط من م�صر �إىل �إ�سرائيل
�أط��ال��ت م�شوارها يف اجل��و لأنّ �شاليط فقد
وعيه ،لكن املفاو�ض ،دافيد ميدان ،الذي كان
على منت الطائرة �أدرك �أنّ نتنياهو وباراك
لن يتنازال عن ال�صورة التاريخية ،ف�أ�صدر
أمرا ب�إطالة الرحلة اجلوية �إىل �أنْ ي�ستيقظ
� ً
�شاليط بدل نقله �إىل امل�ست�شفى لتلقّي العالج.
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زواج بالقرب منك

 -٣ال�صعوبات والإ�شكاليات التي توجه هذا العمل ؟
�صعوبات هذا العمل هو وقتي ا�صبح كل وقتي بال
ا�ستناء للجروب ولل�شباب ولي�س لبيتي اَي وقت
وال لأوالدي اق�سم باهلل هذا حقيقي و�صدق ويعلم
ربي هذا يف ال�صباح وو�سط ا ْل َي ْو َم والليل تليفونات
ولقاءات وردودعلي م�سجات وغريه وغريه
امام�شاكل التي تواجهني
انني عندما �أو�صل اثنني ببع�ض هذا لي�س نهايه
املطاف
ولكن بدايته ف�إذا حدث عدم تفاهم بكلموين و�إذا
اتخانقوا يكلموا وغريه وغريه املهم �أنا الزم �أكون
معهم
 -٤الدوافع التي جتعل النا�س للزواج بتلك الطريقة
؟
الدوافع التي جتعل النا�س تلج�أ لهذه �ألطريقه
هو عدم وجود الأهل والأقارب هنا لكل �أ�سره
فابلتايل مفي�ش اَي فر�صه لل�شباب ان ي�شوفوا حد
�أو يتعرفوا علي حد خا�صتا وان الكل بني ال�شغل
والكليه يبقي ا ْل َي ْو َم انتهي خال�ص .
 -٥ما هي �أ�سرع حالة زواج قمت بها واغربها؟
�أ�سرع حاله زواج متت يف  ٣ا ّيام بالظبط
العري�س كلم العرو�سه انهرده مثال بعد تبادل ال�صور
طبعا ثم طلب يروح لها البيت بكره ثم ذهبوا يف
نف�س ا ْل َي ْو َم ل�شراء ال�شبكه وفيِ ا ْل َي ْو َم الثالث كانت
اخلطوبة

اما اغرب حاله زواج كان فيه اثنني والد خاله معايا
االثنني علي احلروب
االم طلبت تتعرف علي البنت ايل كان �إعالنها
بالفعل موجود علي احلروب
وملا تبادلوا ال�صور ومت القبول وذهبت ان العري�س
الم العرو�سه يف اثناء التعاوف طلعوا اوالد خاله
يعني �أم العري�س بنت خاله �أم العرو�سه ولمَ
ي�شاهدوا بع�ض من � ٢٢سنه وملا عروفوا بكوا كثريا
هما االثنني وات�صلوا بيه ي�شكروين ا ً
ين كنت ال�سبب
يف جمعهم تاين بعد كل هذه ال�سنوات ومتت الزواجه
احلمد اخلري علي خري ومعهم بنت االن .
 -٦ن�صيحتك لراغبي الزواج ّعن طريق اجلروب ؟
ن�صيحتي لهم دائم ًا هي ال�صراحه معايا اثناء ما
يعطوين معلوماتهم مافي�ش داعي للكذب الن هذه
حياة .
 -٧هل قمت بتزويج �أ�شخا�ص من خارج الواليات مع
�أ�شخا�ص يف داخل الواليات ؟
نعم متت زواجه واحده فقط بنت من نيويورك
�أخذت �شاب من م�صر ونزلت اتزوجت وعملت له
الورق وهو هنا االن
وفيه حاله اخري االن �شاب �أردين من هنا �أخذ بنت
من االْردن ب�س هم ما زالوا يف مرحلة التعارف .
 -٨من هم الإكرث اقباال وتفاعال علي اجلروب
الرجال ام الن�ساء ؟
الرجال بطبيعة احلال

ر�سالة هامة من �سكان “حي الإ�سراء”لرئي�س �سلطة الأرا�ضي “�صائب نظيف”
طالب �سكان “حي الإ�سراء” غرب مدينة بيت الهيا �شمال قطاع غزة  ،رئي�س
�سلطة الأرا�ضي� ،صائب نظيف ،بت�سوية �أو�ضاعهم املدنية ،للح�صول على �أوراق
ملكية لأرا�ضيهم التي ي�سكنوها منذ �أكرث من  20عام ،حتى يتمكنوا من �إعادة
�إعمار بيوتهم التي دمرت خالل العدوان الإ�سرائيلي الأول على قطاع غزة عام
.2009
وقال �أ�صاحب البيوت املدمرة ،البالغ عددهم بـ �“ ،27أننا قمنا بكافة
الإجرائات القانونية ،وفرز ال�شوارع وفق خمطط البلدية ،ومل يتبقى �سوى
توقيع رئي�س �سلطة الأرا�ضي �صائب نظيف ،حتى نتمكن من العي�ش يف حياة
كرمية ،وا�ضافوا “نحن م�شردون بال بيوت ،نريد حلو ً
ال لإعادة بناء منازلنا
املدمرة ،ونعي�ش �أو�ضاع ًا م�أ�ساوية �صعبة بفعل احل�صار الإ�سرائيلي ،نريد
العي�ش بكرامة كباقي �شعوب العامل”.
وا�ستعد �أ�صحاب البيوت املدمرة لدفع ما ت�ضعه عليهم �سلطة الأرا�ضي من
ر�سوم ،حتى يتمكنوا من تقدمي �أوراق ملكية �أرا�ضيهم �إىل وكالة الغوث ،لكي
يتم �إعمار بيوتهم.
ونا�شد �أهايل احلي �سابق�أ رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س بغزة يحيى
ال�سنوار  ،ورئي�س �سلطة الأرا�ضي بغزة كامل �أبو ما�ضي ،ب�إنهاء ت�سوية
�أو�ضاعهم.
يذكر �أن وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني يف غزة مل تقم ب�صرف دفعات مالية
“بدل �إيحار” لهم منذ عام ون�صف.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م��ه��رج��ان ب���رل�ي�ن ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي ي��ع��ت��زم �إ�����ص����دار �إ�����ش����ارة يف ال�سورية روزي����ن����ا الدق�������اين اب����رز“
ال��ن��ق��ا���ش ح����ول االع����ت����داء اجل��ن�����س��ي يف ���ص��ن��اع��ة ال�سينما ”امل��ر���ش��ي��ح��ن ل��ن��ي��ل اجل����ائ����زة الذهبية

خ����اط����ب����ة م�����������وردن يف ن�����ي�����وي�����ورك !!!!

رغم تقدم الع�صور ،ف�إن هذه املهنة مازالت باقية،
متار�س عملها دون ت�أثر وا�ضح ب�أي و�سيلة �أخرى �أو
ب�أي تقدم ع�صري« ..اخلاطبة» مازال يلج�أ �إليها
العديد من النا�س ،وا�سمها مازال يرتدد يف بيوت
كثرية وعلى �أل�سنة الكثريين ،خا�صة يف الوقت
الراهن الذي ت�ضاءلت فيه معدالت الزواج ،لتلبي
لهم طلباتهم ب�سرعة..
لكن هل اخلاطبة حقا ت�ساعد يف حل �أزمة العنو�سة؟
وما �أكرث ال�شروط التي ت�سمعها من زوارها من
اجلن�سني ،وهل جتد �صعوبة يف توفري هذه ال�شروط،
وكيف جتدها ..وملاذا �صار بع�ض الرجال ميتهنون
هذه املهنة؟� ..أ�سرار وتفا�صيل ت�ستعر�ضها «جريدة
عرب ا�ستوريا» عرب ال�سطور التالية:
�أمل الطحان �أمريكية من �أ�صل م�صري وم�ؤ�س�سة
جروب دبلة اخلطوبة علي الفي�س بوك ا�ستطاعت
خالل �سنوات قليلة ان جتمع بني مئات العائالت يف
�أمريكا وحول العامل .
تو�صلنا معها و�سالن�أها ان تفتح لنا ا�سرار املهنة
والفكرة .
 كيف بد�أت فكرة اجلروب وملاذا ؟بد�أت فكره اجلروب عندما كان عندي مطعم وكان
يدخل عندي ال�شباب الغري متزوج وهم كانوا الأكرث
�إقبال علي املحل واذلك لعدم وجود زوجه بالبيت
ويف اثناء تناول الطعام ي�س�ألوين اذا كنت اعرف
بنت كوي�سه للزواج
وفيِ نف�س الوقت �أو يف نف�س ا ْل َي ْو َم تدخل �أم لت�شرتي
بع�ض الطعام وهي راجعه من �شغلها
فا�سالها �أنا هل عندك بنت للزواج تقول ايوه
فاعر�ض عليها ال�شاب الذي كلمني من قبل ثم
يح�صل الن�صيب وبعد ان متت بنجاح اول مره عن
طريق ال�صدفه
تعمدت �أنا بعدها ان ا�س�أل كل �شاب داخل هل انت
متزوج اذا قال ال ااخذ معلوماته وتليفونه عندي يف
كرا�سه
وعندما تدخل �أم �أو بنت اعر�ض عليها ال�شاب واي�ض ًا
تتم بنجاح واحلمد هلل
علي مدار � ٣سنوات باملحل متت  ٧زيجات واحلمد
هلل رب العااملني ومن هنا جاءت يل الفكره و�أخذت
اطور فيها حتي فتحت جروب علي الفبري وملا كرب
�شويه فتحته علي الوات�س اب ثم الفي�س بوك ثم
التليفزيون واحلمد هلل علي نعمته وف�ضله عليه
وعلي حب النا�س وثقتها فيها.
 -٢عدد حاالت الزواج التي متت من خالل اجلروب
؟
 200حالة زواج مبعدل خم�سون حالة �سنويا
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 -٩هل توجد حاالت زواج تاين وهل هناك تعار�ض
مع الطرق القانونية والتعاليم اال�سالمية وبر�أيك
كيف يتم التوافيق بينهم ؟
نعم يوجد طلبات حلاالت زواج تاين ولكن مل �أوفق
فيها حتي االن
 -١٠ما هي اجلن�سيات الأكرث اقباال من واقع
احلاالت الفعلية التي قمتي بتزويجها ؟
اجلن�سيات الأكرث اقباال �أكيد امل�صرين مبا �أين
م�صريه .
 -١١هل قمت بتزويج �أ�شخا�ص من ديانات خمتلفة
؟؟ وكيف يتم ذلك ؟
املفرو�ض �أين ب�ساعد اجلاليه العربيه اال�سالمية
هذا هو هديف الأ�سا�سي
ولكن ظهر يل موخرا الكثري من امل�سيحني فقبلت
وبالفعل االن ب�ساعدهم �أي�ضا ولكن علي ار�ض
الواقع ل�سه ال يوجد اَي حاله زواج متت ايل االن
يوجد بع�ض احلاالت
�أنا و�صلتهم ببع�ض وال اعرف �شيء عنهم حتي االن
هل كملوا �أم ال ال اعرف
هذا وقد �أكدت الدكتورة ن�سرين عبد الهادي علي
ا�ستاذة علم االجتماع بجامعة حلوان �أن م�ؤ�شرات
العنو�سة يف ارتفاع م�ستمر ،نتيجة �أ�سباب عديدة
مثل الظروف االقت�صادية للطرفني ،وهذا ما يجعل
الفتيات يذهنب �إىل مكاتب التزويج �أو اخلاطبة
للبحث عن �شريك منا�سب للحياة� ،أما الرجال
في�ستعينون باخلاطبة من �أجل احل�صول على
موا�صفات مل يجدوها �أمامهم ،وي�ضيف « :اخلاطبة
�أ�صبحت ظاهرة كل بيت ،وي�صبح بيت اخلاطبة هو
احلل الأخري لدى كل من يريد �إيجاد �شريك حلياته،
ورغم تطور احلياة ،وظهور و�سائل تكنولوجية
حديثة� ،إال �أن عمل اخلاطبة مل يت�أثر بهذا ،بل
مازالت متار�س عملها ب�شكل جيد بل مت�سع ،وهذا
ب�سبب ن�سبة العنو�سة الزائدة التي حلقت باملجتمع.
وانت عزيزي القاري هل لديك جتارب مع اخلاطبة ؟
احمد مراد
Amourad978@aol.com

برلني (د ب �أ)� -أكد رئي�س مهرجان برلني
ال�سينمائي “برليناله” �أن املهرجان يعتزم
�إ�صدار �إ�شارة يف النقا�ش القائم حول ها�شتاج
( MeToo#و�أن���ا �أي�ضا) ح��ول االع��ت��داء
اجلن�سي داخل قطاع �صناعة ال�سينما.
وق��ال ديرت كو�سليك يف ت�صريحات لوكالة
الأنباء الأملانية (د.ب�.أ)“ :هذا النقا�ش �سوف
ي�ؤثر جدا بالت�أكيد على املهرجان ،ونعتزم �أي�ضا
تعميقه من جانبنا”.
و�أك�����د ق���ائ�ل�ا“ :املو�ضوع ���س��وف ي�شمل
الربليناله ب�أكمله”.
ويقام مهرجان برلني ال�سينمائي العريق
“برليناله” يف دورته الـ  68خالل الفرتة بني
 15و� 25شباط/فرباير اجلاري.
ومي��ك��ن خ�لال��ه ر�ؤي���ة �أك�ث�ر م��ن  400منتج
�سينمائي من جميع �أنحاء العامل.
ي�شار �إىل �أن النقا�ش القائم ح��ول العنف
اجلن�سي حتت ها�شتاج  MeToo#له جذور
يف الأ�سا�س يف قطاع �صناعة ال�سينما؛ ففي
اخلريف املا�ضي اتهمت ممثالت يف الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة م��ن��ت��ج ه��ول��ي��ود ه��اريف
وين�شتاين بالتحر�ش اجلن�سي.
ومنذ ذلك احلني �أعلن عدد كبري من �ضحايا

ال��ت��ح��ر���ش اجلن�سي ع��ل��ى م�ستوى ال��ع��امل يف
جماالت �أخرى عن ذلك بهذا الها�شتاج .
وبعد تلك االتهامات بالتحر�ش اجلن�سي
�ضد وين�شتاين وغريه مثل املخرج الأملاين ديرت
فيدل� ،ستقام ع��دة فعاليات خ�لال املهرجان
تناق�ش هذا املو�ضوع.
وك���ان م��ف��و���ض احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة املعني
بق�ضايا �إ�ساءة املعاملة قد دعا لإ�صدار �إ�شارة
وا�ضحة من مهرجان “برليناله” يف مواجهة

العنف اجلن�سي يف ظل النقا�ش ال��ذي �أث��اره
الها�شتاج حول التحر�ش اجلن�سي.
وق��ال املفو�ض احلكومي يوهاني�س-فيلهلم
روري��ج يف ت�صريحات خا�صة ل�صحف جمموع
“فونكه” الأملانية الإعالمية يف عددها ال�صادر
اخلمي�س املا�ضي�“ :س�أكون �سعيدا �إذا بدت
�إ�شارة وا�ضحة من مهرجان برليناله ب�أنه لن
ميكن ال�سكوت على �أي��ة اع��ت��داءات جن�سية
مطلقا”

ج�����ون ����س���ت���ام���و����س ي����ت����زوج ���ص��دي��ق��ت��ه ك���ات���ل�ي�ن م��اك��ه��وج
لو�س اجنلي�س(د ب �أ) -تزوج املمثل الأمريكي ال�شهري جون �ستامو�س  54 /عاما /من �صديقته
كاتلني ماكهوج  31 /عاما /يف كني�سة يف مدينة �ستوديو �سيتي يف لو�س اجنلي�س �أم�س ال�سبت.
ويذكر �أن كاتلني قد تعر�ضت لعملية �سرقة �أم�س الأول اجلمعة �أثناء �إقامتها يف فندق بيفريل
هيلز ،حيث مت �سرقة جموهرات تخ�صها تبلغ قيمتها � 165ألف دوالر.
وكان جون وكاتلني قد �أعلنا نب�أ حمل كاتلني يف طفلهما الأول يف كانون �أول/دي�سمرب املا�ضي ،بعد
�شهرين من �إعالنهما خطبتهما.
ويذكر �أن جون كان متزوجا من املمثلة ريبيكا رومني يف الفرتة من عام  1998حتى  2004عندما
�أعلنا انف�صالهما.

يبد�أ بعد ايام انطالق مهرجان املوريك�س دور يف لبنان ،والذي
يقام كل عام للوقوف على اجنازات الفن يف الوطن العربي والعامل،
ويعترب املوريك�س دور من اكرب املهرجانات الفنية يف الوطن العربي،
يتم فيه تكرمي نخبة من الفنانني املتميزين من خمتلف ارجاء
العامل باال�ضافة اىل جوائز عديدة ومتنوعة عن اف�ضل م�سل�سل
واف�ضل اخراج.
وتقوم ادارة املهرجان يف كل دورة برت�شيخ عدد من النجوم
الذين قدموا ابداعا ولفتة متميزة يف الفن ،ومن �سورية مت تر�شيخ
النجمة ال�صاعدة روزينا الدقاين اىل جانب العديد من النجمات،
وتعترب روزينا من الوجوه الفنية ال�سورية التي ا�ستطاعت بعيونها
ونظراتها ان تكت�سح عامل الدراما ب�سرعة.
بد�أت الدقاين م�شوارها الفني بعديد من االدوار التي مل تقدمها
كما تهدف وتتطلع حتى تلقفت فر�صتها وا�ستطاعت ان تفر�ض
نف�سها على اجلميع ب�شخ�صية منى التي لعبتها يف الهيبة اىل جانب
تيم ح�سن ونادين جنيم ،ثم متكنت من تقدمي نف�سها بعدد من
ال�شخ�صيات املختلفة التي ا�ضافت لها الكثري ،ف�أبدعت يف غرابيب
�سود الذي القى �ضجة عربية كبرية ومتردت يف �شوق ذاك العمل
الذي ابهر اجلميع وو�صفه البع�ض ب�أنه االقرب اىل الواقع العربي،
ويذكر ب�أن روزينا بد�أت بت�صوير العديد من اعمالها لعام 2018
وابرزها الهيبة بجزئه الثاين.

ذا ف��وي�����س ك����ي����دز ..امل���غ���رب���ي ح���م���زة لبي�ض
ي����ف����وز ب���ال���ل���ق���ب وك����اظ����م ال�������س���اه���ر ي��ح��ت��ف��ل

بعد مناف�سات �ساخنة فاز املت�سابق املغربي حمزة لبي�ض
من فريق كاظم ال�ساهر بلقب ذا فوي�س كيدز يف مو�سمه
الثاين ،وبذلك يحقق مت�سابق من فريق كاظم ال�ساهر
اللقب للعام الثاين على التوايل .حيث فازت لني احلايك من
فريق كاظم يف املو�سم الأول من الربنامج.
وو�صل الثالثي �أ�شرقت �أحمد من م�صر وجلي امل�سرحي
من ال�سعودية ،وحمزة لبي�ض من املغرب للمرحلة الأخرية
من الت�صويت التي انتهت بفوز املغربي حمزة لبي�ض.
ذا فوي�س كيدز من ن�صيب حمزة لبي�ض
وح�صل حمزة بفوزه على منحة درا�سية قيمتها 200
�ألف ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إىل عقد مع �شركة بالتنيوم
للإنتاج املو�سيقي ،كما �ضمن �إنتاج �أغنية وفيديو كليب،
بجانب رحلة �شاملة �إىل لندن مع عائلته ورحلة �إىل رحلة
ديزين الند باري�س.
وانطلق املو�سم الثاين من  The Voice Kidsيف بداية
دي�سمرب/كانون الأول من العام املا�ضي.
ويف املرحلة الأوىل من الربنامج ،ال�صوت وب�س قدمت
ً
حماولة جذب �أحد املدربني
كل موهبة �أغنية من اختيارها
ليلتفت �إليه لت�ضمن انتقالها �إىل املرحلة الثانية ،مرحلة
املواجهة� ،ضمن فريق �أحدهم.
�أم��ا يف املواجهة ،فيتناف�س كل ثالث مواهب من فريق
املدرب نف�سه على �أداء �أغنية واحدة يختارها لها مب�ساعدة
مدرب �صوت ،ليختار بعدها موهبة واحدة حللقة املواجهة
الأخرية بح�سب موقع العني االمارتية .
وبعد �أن تقدم ك��ل موهبة م��ن امل��واه��ب اخلم�س التي
تنتقل �إىل املواجهة الأخرية �أغنية من اختيارها هي هذه
املرة ،يبقى على كل مدرب اتخاذ �أ�صعب قرار يف الربنامج:
ت�سمية موهبتني فقط لتنتقال �إىل العر�ض املبا�شر الأخري
الذي يتوج الربنامج فيه جنم املو�سم الثاين.
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جيوبوليتيكا :تركيا تقف على عتبة قرار عظيم اجلريدة الكويتية :وح��دة “قي�ساريا” التابعة للمو�ساد
تخطط الغتيال الأ�سد ون�صر اهلل و�سليماين وال�سنوار وهنية

“تركيا تبحث عن م�ستقبلها يف �آفاق �أورا�سيا” ،عنوان لقاء مع
الربوفي�سور يف جامعة ا�سطنبول ،حممد بريينجيك ،يف ال�صحيفة
االلكرتونية “جيوبوليتيكا” ،عن ت�أرجح تركيا بني الأطل�سي و�أورا�سيا.
�أعادت �صحيفة “جيوبوليتيكا” ن�شر مقابلة �أجراها موقع “ريتما
�أورا�سيا” مع الباحث ال�سيا�سي والأ�ستاذ يف العلوم التاريخية بجامعة
ا�سطنبول ،حممد بريينجيك ،وقال فيها يف الإجابة عن �س�ؤال :هل
ي�شارككم الزعيم رجب �أردوغان على قولكم ال�سلبي يف الأطل�سي “لي�س
هناك �أي م�ستقبل لرتكيا يف �أوروبا؟
عملية ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي جزء من خطة الواليات
املتحدة عمليا .فوا�شنطن ،ت�سعى من خالل هذه العملية �إىل هدفني.
�أولهما ،احليلولة دون تعزيز احللف الأملاين الفرن�سي ،يف مواجهة
الواليات املتحدة .يف هذه احلالة ،وجود بنية �سيا�سية غري م�ستقرة يف
االحتاد الأوروبي ت�ستجيب مل�صالح وا�شنطن ،ما يلغي �إمكانية املناف�سة
الأوروبية يف �أمريكا ال�شمالية…ولذلك حتاول وا�شنطن �ضم دول مثل
تركيا �إىل االحتاد؛
و�أما ثانيا ،فلدى الواليات املتحدة �إمكانية للتحكم برتكيا طاملا هي
تقف على عتبة االحتاد الأوروبي ،مبحا�صرة تعاونها مع بلدان ال�شرق
الأورا�سية…فكل يوم يطلبون (يف بروك�سل) من تركيا �أ�شياء تتناق�ض
مع م�صاحلها القومية.
وتكاد ال توجد نظرة ا�سرتاتيجية عند �أردوغان وفريقه .ف�سيا�سته
تنطلق من حاجات �أكرث براغماتية .ومن جهة �أخرى ،يتعذر على تركيا
احلفاظ على وحدة �أرا�ضيها �ضمن منظومة امل�صالح الأطل�سية.
ال�شريك االقت�صادي الأول لرتكيا ،ال�صني ،ورو�سيا ت�أتي ثانيا ،ثم �أملانيا.
وال ي�أتي ذكر الواليات املتحدة .ويف جمال الطاقة ،تركيا مرتبطة
ب�أورا�سيا ولي�س بالأطل�سي.
تركيا ،يف قائمة املر�شحني لالن�ضمام �إىل االحتاد االقت�صادي الأورا�سي.
فهل الو�ضع ال�سيا�سي يف �أنقرة يهيئ لذلك؟
التاريخ ،ي�شهد على �أن التعاون بني رو�سيا وتركيا دائما كان يف م�صلحة
البلدين ،بينما املواجهة �أ�ضعفتنا معا ،مل�صلحة الغرب .ويف الوقت نف�سه،
ف�إن ال�صداقة والتعاون الوثيق بني بلدينا طاملا �أرعبا الغرب.
الأطل�سيون ،ي�سمون تركيا دولة مفتاحية يف ال�شرق الأو�سط .وهذا
�صحيح .ولكن ينبغي عدم ن�سيان �أن املفتاح ميكن �أن يفتح الباب كما ميكن
�أن يغلقه .ولذلك ،فهم �أ�شد ما يخ�شون التعاون بني بلدينا .ف�إذا ما انتقلت
تركيا �إىل جهة �أورا�سيا ،فعندئذ �ستغلق �أبواب ال�شرق الأو�سط �إىل
القوقاز ومن هناك �إىل البحر الأ�سود و�إىل �آ�سيا الو�سطى� ،ستغلق �أمامهم
�إىل الأبد.

نقلت �صحيفة اجلريدة الكويتية يف عدد
لها  ،عن م�صدر خا�ص �أن “وحدة “قي�ساريا
اخلا�صة باالغتياالت يف جهاز اال�ستخبارات
الإ�سرائيلية (املو�ساد) و�ضعت ا�سم الرئي�س
ال�سوري ب�شار اال�سد على قائمة قائمة
اغتياالتها ،يف �إجراء غري م�سبوق يف تاريخ
هذه الوحدة.
وقال امل�صدر ح�سب �صحيفة “اجلريدة” �إن
“قائمة االغتياالت الإ�سرائيلية ت�ضم يف
العادة متورطني فيما تعتربه تل �أبيب �أعماال
�إرهابية �ضدها� ،أو ر�ؤ�ساء تنظيمات �إرهابية
من وجهة نظرها� ،أو نفذت عمليات �ضد �أهداف
لديها ،لكن �أن ي�ضاف رئي�س دولة �إىل القائمة
فهو �أمر غري عادي” ،على حد قوله.
وت�ضم قائمة االغتياالت الإ�سرائيلية
احلالية� ،شخ�صيات مثل الأمني العام لـ”حزب
اهلل” اللبناين ،ح�سن ن�صراهلل ،ونائبه نعيم

قا�سم ،وقائد “فيلق القد�س” يف “احلر�س
الثوري” الإيراين ،قا�سم �سليماين� ،إىل
جانب م�س�ؤولني ع�سكريني �إيرانيني ،وقائد
“حما�س” يف غزة يحيى ال�سنوار ،ورئي�س
املكتب ال�سيا�سي للحركة �إ�سماعيل هنية،
بح�سب ال�صحيفة.
وكان اجلي�ش الإ�سرائيلي ا�ستهدف ،يوم 28
حزيران/يونيو ب�صاروخ موجه نقطة للجي�ش
ال�سوري يف منطقة ال�صمدانية ال�شرقية
بريف القنيطرة باجلوالن ،ثم �أطلق ،يف 2
متوز /يوليو املا�ضي ،ثالثة �صواريخ على
نقاط للجي�ش ال�سوري بريف القنيطرة �أي�ض ًا
ومل ي�سفر عن وقوع �أية �إ�صابات.
كما ت�صدت و�سائط الدفاع اجلوي باجلي�ش
ال�سوري ،يف ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الأول/
�أكتوبر املا�ضي لطائرات �إ�سرائيلية اخرتقت
الأجواء ال�سورية قرب احلدود اللبنانية

و�أ�صابت �إحداها �إ�صابة مبا�شرة.
وردا على الهجمات الإ�سرائيلية ،وجهت
اخلارجية ال�سورية ر�سائل �إىل الأمني العام
للأمم املتحدة ،ورئي�س جمل�س الأمن الدويل،
دعت فيها �إىل و�ضع حد لهذه الهجمات،
واتهمت �إ�سرائيل بـ “دعم الإرهابيني”.
و�أكدت اخلارجية ال�سورية ،يف ر�سائلها مرارا
على �أن “االعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة
�أ�صبحت �سلوكا ممنهجا بهدف حماية
الإرهابيني من “جبهة الن�صرة وتنظيم داع�ش
[الإرهابيان املحظوران يف رو�سيا وعدد كبري
من الدول] ومن غري املقبول �أن جمل�س
الأمن الدويل مل يتخذ حتى الآن �أي �إجراء
لو�ضع حد لهذه االعتداءات ال�سافرة بحيث
�أ�صبحت حماية �إ�سرائيل” للإرهابيني يف م�أمن
من امل�ساءلة”.

ه�آرت�س :التنكيل بجثة املقاتلة الكردية ال�شابة بفرح هو جزء من عملية قمع االكراد،
لكنه اي�ضا �ضد الن�ساء اللواتي جتر�أن على اقتحام احدى �ساحات الهيمنة الذكورية
بقلم :ت�سفي برئيل
“هي جميلة”� ،سمع �صوت احد املقاتلني
ال�سوريني يف فيلم الفيديو الق�صري املرعب،
الذي ن�شر يف اال�سبوع املا�ضي يف ال�شبكات
االجتماعية“ .اجلميلة” هي بارين
كوباين .وهذا لي�س ا�سمها احلقيقي بل هو
اال�سم احلركي للمقاتلة الكردية يف وحدات
الدفاع ال�شعبي التي حتاول �صد غزو تركيا
ملدينة عفرين يف �شمال �سوريا.
خالل �ساعات انت�شر الفيلم الذي يثري
الق�شعريرة يف ال�شبكات االجتماعية
وحتولت بارين اىل رمز �آخر من رموز جحيم
هذه احلرب“ .هذا هو انتقامنا �ضد خنازير الـ بي.كي.
كي ،حزب العمال الكرد�ستاين” ،قال احد املقاتلني يف
الفيلم وهو يت�صور �سيلفي مع اجلثة �شبه العارية وامل�شوهة
لبارين .ج�سمها مه�شم واع�ضا�ؤها الداخلية النازفة
مك�شوفة للعيان وال�شباب ي�صرخون من �شدة الفرح.
ه�ؤالء لي�سوا جنود اتراك بل مقاتلي “اجلي�ش ال�سوري
احلر” ،وهي امللي�شيا التي حظيت بالتمجيد عند بدء
طريقها على اعتبار �أنها اجل�سم الع�سكري االول املنظم
الذي يحارب �ضد ب�شار اال�سد .هذه امللي�شيا انق�سمت اىل
ملي�شيات متخا�صمة ،حتول جزء منها اىل مرتزقة يف
�صفوف اجلي�ش الرتكي يف حربه �ضد االكراد يف �سوريا.
ورغم حقيقة �أن هذه ملي�شيا ملقاتلني عرب من �سوريا �إال
�أنها تبنت ايديولوجيا تق�ضي ب�أن االكراد يف �سوريا هم
ارهابيون .االموال الرتكية �ساعدتهم بالطبع .عندما
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بد�أت القوات الرتكية بالعمل داخل �سوريا يف �صيف
 2016كان اجلي�ش ال�سوري احلر هو القوة الطالئعية
يف هذه احلرب ،ومقابل التمويل وال�سالح الرتكي التي
بدونها رمبا م�صري هذه امللي�شيا كان �سي�شبه م�صري ملي�شيات
اخرى ،فقدت م�صادر التمويل وحتولت من قوة مقاتلة ذات
ايديولوجيا وهدف �سيا�سي اىل قوات حتت الطلب ،حتارب
من اجل دفع رواتب مقاتليها.
اجل�سم املقاتل املوحد ن�سبيا هو الوحدات الكردية التي
حتارب يف �صفوفها ن�ساء اىل جانب الرجال ،واي�ضا توجد
وحدات مكونة فقط من الن�ساء مثل “وحدات الدفاع
ال�شعبي الن�سوي” ،التي حققت اجنازات ال ب�أ�س بها يف
املعارك يف �سوريا �ضد داع�ش .ظاهرة املقاتالت لي�ست
ظاهرة جديدة لدى االكراد ،وبالطبع لي�س يف او�ساط
االكراد يف �سوريا ،الذين تبنوا اجزاء من النظرية
ال�شيوعية والفو�ضوية والتي تق�ضي ب�أنه يوجد للن�ساء

مكانة مت�ساوية ،لي�س فقط يف �ساحة القتال ،بل اي�ضا يف
احلياة املدنية.
ولكن الن�ساء املقاتالت هن رمز اي�ضا ،كما كتبت ال�صحافية
اللبنانية هيفاء زعيرت“ :بارين متثل كل ما �سمعناه عن
�شجاعة املقاتلة الكردية ،ويوجد مبوتها �أكرث من قتل
العدو �أو نتاج للن�ضال ال�سيا�سي والعرقي .الفظاعة يف
عر�ض جثتها فقط لكونها امر�أة ،تنبع من �أنها جتر�أت على
حتدي الهيمنة الذكورية بتحولها اىل زميلة مقاتلة يف
ميدان القتال املخ�ص�ص للرجال… الثقافة العربية التي
تعظم طهارة املر�أة وتربط بني هذه الطهارة وبني كرامة
الرجل ،حولت ج�سد املر�أة اىل �سالح �أخري �أعد الهانة
الرجال وبهذا اىل تفكيك املجتمع بوا�سطة اغراقه يف
العار الذي دفع الن�ساء اىل االنتحار من اجل تنظيف
نف�سها منه”.
التعليقات التي رافقت الفيلم الق�صري هامة ب�صورة لي�ست
�أقل منه ،ح�سب احد هذه التعليقات“ ،هذه جرمية تثري
اال�شمئزاز ال �سيما �أن ال�شخ�ص الذي نكل بجثته هو امر�أة
�شابة� .إن تقاليد املجتمعات القبلية منعت امل�س ب�شرف
املر�أة ،حتى لو كانت من االعداء” .هذا رد يعمل على
فتح العينني ،ي�ؤكد بالطبع ت�شخي�ص زعيرت ،الذي يقول
�إن الرجال لي�سوا فقط مقاتلني �أو مدافعني ،بل هم الذين
يحددون املعايري االخالقية .بالن�سبة ملت�صفحني �آخرين
مل يكن هناك حاجة لتف�سريات ملتوية“ :االكراد كفار،
وقتل هذه املر�أة هو ر�سالة لالكراد” .هذا تعريف عادي،
لكن االكراد لي�سوا كفار ،فمعظمهم من امل�سلمني ال�سنة،
وعدد منهم من ال�شيعة وامل�سيحيني“ .تكفريهم” ينبع

ب�سبب العرق .فهم لي�سوا عرب.
والدا بارين كوباين قالوا لـ “بي.بي�.سي” بالعربية �إنها
بقيت وحيدة يف ميدان القتال ،وانها رف�ضت االن�سحاب
مع زمالئها املقاتلني وقتلت على �أيدي مقاتلي امللي�شيا
ال�سورية الذين مل يوافقوا على اعادة جثتها امله�شمة اىل
عائلتها .يف يوم ال�سبت املا�ضي اجريت لها جنازة رمزية.
ولي�س هناك ملي�شيا من امللي�شيات االخرى التي ت�ستمر يف
حماربة نظام اال�سد �أ�سمعت ادانة �أو تعبري عن الندم .فهي
تن�شغل يف ادارة ال�صراع حول التمثيل يف اللجان الدولية
التي �ستح�سم م�صري �سوريا .يف هذا ال�صراع حمظور اغ�ضاب
خ�صوم �سيا�سيني مثل تركيا �أو رو�سيا ،وحماربة كردية
حتولت اىل رمز هي �شخ�صية يعترب التماثل معها خطر.
من مل تعد حت�سب ح�ساب لأحد هي الفنانة اليزيدية
نادية ب�شار التي عر�ضت يف �صفحتها يف الفي�س بوك وهي
ت�صور نف�سها ب�صدر مك�شوف ،وهي ملطخة بالدم االحمر
وحتمل يف يدها الفتة كتب عليها ا�سم بارين كوباين
واىل جانبه غ�صن زيتون .غ�صن ال ميثل يف هذه املرة
ال�سالم ،بل ا�سم العملية الع�سكرية الرتكية التي �سميت،
لل�سخرية ،با�سم “غ�صن الزيتون” .لقد جنحت ب�شار يف
الهرب من م�سقط ر�أ�سها� ،سنجار ،التي تقع يف العراق عندما
بد�أ داع�ش يف احتاللها .منذ ذلك احلني وهي تكر�س فنها
لو�صف جرائم احلرب التي نفذت �ضد الن�ساء اليزيديات.
يف كل �سنة ت�ضع على �صفحتها يف الفي�س بوك �صورتها
قرب الن�صب التذكاري احلجري الذي نق�ش عليه بحروف
�سوداء “نادية ب�شار ،ولدت يف  ،1990/10/9ومل متت
حتى الآن”.
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ماذا يحدث عند الغ�ضب خالل الإجراءات الأمنية يف املطار؟ ال��ق��ب�����ض ع���ل���ى � 7أ����س�ت�رال���ي�ي�ن ب��ت��ه��م��ة
برلني – (د ب �أ) -طوابري طويلة ،فحو�صات
االع���ت���داء جن�سيا وب��دن��ي��ا ع��ل��ى � 3صبية
ع�شوائية ،قواعد �صارمة مبهمة على

ال�سوائل؛ لي�س من ال�سهل دائما االحتفاظ
بهدوء الأع�صاب عند املرور بالإجراءات
الأمنية� ،سيما عند حماولة احلفاظ على
موعد الطائرة.
ولكن �أظهرت واقعة حدثت م�ؤخرا يف منطقة
الإجراءات الأمنية مبطار فرانكفورت ب�أملانيا
�أنه من الأف�ضل للم�سافرين �أال ينفثون عن
غ�ضبهم يف العاملني.
ت�سبب الرف�ض الغا�ضب من جانب امر�أة يف
ت�سليم عبوة مزيل عرق �سائل للأمن يف مطار
فرانكفورت يف جعلها مو�ضع حتقيق �شرطي،
بعدما اعرت�ض امل�س�ؤولون على �أ�سلوبها
املتبجح.
وقالت ال�شرطة �إنه بعدما طلب منها م�س�ؤولو
الأمن �إما �أن ت�ضع عبوة مزيل العرق يف
�أمتعة يدها �أو تتخل�ص منها ،و�صفت امل�سافرة
م�س�ؤويل �شرطة املطار ب�أنهم “�أوغاد”
و”�شرطة نازية �أملانية ملعونة”.
وتخ�ضع املواطنة الأمريكية  /49عاما/
للتحقيق بناء على �شبهة الت�شهري ومت الطلب
منها دفع  260دوالرا لتغطية التكاليف
املتوقعة لإجراء ق�ضائي.
غري �أنه وحل�سن احلظ� ،سمح لها مبوا�صلة

رحلتها �إىل �إ�سطنبول عقب الواقعة التي
حدثت يف كانون ثان/يناير املا�ضي.
واكت�شف موظفو الأمن كمية كبرية من
م�ستح�ضرات التجميل خمب�أة يف حقيبتها
كان من املفرت�ض �أن تو�ضع يف كي�س بال�ستيكي
�شفاف كما هو مطلوب ،وجتاوزت كمية
ال�سوائل احلد امل�سموح للم�سافرين.
وقالت ال�شرطة �إن تبجح املر�أة مل ينته يف

املطار .فقد اكت�شفوا فيما بعد من�شورات على
�صفحة تويرت اخلا�صة بها حيث �أ�شارت �إىل
موظفي الأمن يف مطار �أملانيا الرئي�سي على
�أنهم “جمرمون يف زي ر�سمي و�ساديون”،
بح�سب البيان.
و�أ�ضافت ال�شرطة �أن هذه التغريدات �ستعترب
دليال يف التحقيق �ضدها.

متقاعد يفتح النار على �شرطية ظنا منه �أنها حمتالة
جال�سهوتن (د ب �أ) -فتح متقاعد  /90عاما/
يف والية هي�سن الأملانية النار على �شرطية
ظنا منه �أنها حمتالة.
وذكرت ال�شرطة اليوم االثنني �أن ال�شرطية
�أ�صيبت ب�صدمة �صوتية جراء �إطالق املتقاعد
الر�صا�ص من بندقيته.
وقال متحدث با�سم ال�شرطة“ :احلظ كان
حليفنا .كان من املمكن �أن ي�صبح الو�ضع �أ�سو�أ
بكثري”.
وكان املتقاعد املقيم يف مدينة جال�سهوتن
تعر�ض لالحتيال �أم�س الأحد على يد
�أ�شخا�ص ادعوا �أنهم �أفراد �شرطة.
و�أخرب املجهولون الرجل عرب الهاتف ب�أن
الأموال التي يحتفظ بها يف منزله يف خطر
و�أنه يتعني عليه و�ضعها �أمام باب منزله حتى
تقوم ال�شرطة ب�أخذها وحمايتها من �أجله .و
عندما فعل الرجل ذلك ا�ستوىل املحتالون على
الأموال وفروا بها .
وكان املحتالون قد تظاهروا بطريقة معينة
عرب الهانف �أنهم يت�صلون باملتقاعد على
رقم طوارئ ال�شرطة ،وعندما قام املتقاعد
باالت�صال بهذا الرقم رد عليه �أفراد �شرطة
حقيقيون .وعندما و�صلت دورية �شرطة
�إىل منزله اعتقد املتقاعد �أن بداخلها �أفراد
حمتالني ،و�أطلق النار على �شرطية .وميتلك

�سيدين (د ب �أ) – ذكرت ال�شرطة الأ�سرتالية �أنه مت �إلقاء القب�ض
على �سبعة �أ�شخا�ص بتهمة التعدي جن�سيا على ثالثة �صبية
وتعذيبهم ج�سديا على مدى عامني يف مدر�سة للتدريب على �ألعاب
ال�سريك.
وقالت �شرطة نيو �ساوث ويلز �إنها وجهت اتهامات �إىل �أربع ن�ساء
ورجل ،ف�ضال عن فتاة  /17عاما /و�صبي  /18عاما /يف ما ي�صل
جمموعه �إىل  127جرمية تتعلق باالعتداء اجلن�سي واجل�سدي
على الأطفال.
وكان ال�صبية الثالثة ،املعروفني لدى اجلناة املزعومني ،دون
الثامنة من العمر وقت حدوث الإيذاء بني عامي  2014و 2016.
وقالت ال�شرطة يف بيان �إنه مت القب�ض على الأ�شخا�ص ال�سبعة يوم
االثنني.
وذكرت هيئة الإذاعة الأ�سرتالية �أن املتهمني يعملون يف �سريك
“�أركيد �سريك�س” يف كاتومبا مبنطقة بلو ماونتينز /نحو 100
كيلومرت غربي �سيدين/.
وال�سريك ،الذي �أن�شئ يف عام  ،2009هو عمل قائم على املجتمع
املحلي ،وي�شمل امل�شاركون فيه �أطفال �أ�سوياء ومن ذوي االحتياجات
اخلا�صة .
وترتاوح التهم بني االعتداء واالختطاف �إىل االعتداء اجلن�سي .
وجاءت عمليات �إلقاء القب�ض بعد حتقيق دام �ستة �أ�شهر.
ومت رف�ض الإفراج بكفالة عن املتهمني ال�سبعة .ومن املقرر �أن
ميثلوا �أمام حماكم خمتلفة ،مبا فيها حمكمة للأطفال ،اليوم
الثالثاء ملواجهة االتهامات.

التحقيق بعملية �سمنة ل��ع��راق��ي��ة ب����الأردن
ويوهم املحتالون �ضحاياهم ب�أن �أموالهم يف

املتقاعد ت�صريحا بحيازة �أ�سلحة.
العديد
وقعت
وقال متحدث با�سم ال�شرطة �إنه
خطر ويطلبون منهم ت�سليم �أموالهم لل�شرطة
من حاالت التحايل عرب التنكر يف هوية
�أفراد �شرطة خالل الأيام املا�ضية ،مو�ضحا حلمايتها ،كما يتمكنون من متويه �أرقام
�أن املحتالني يت�صلون على وجه اخل�صو�ص التليفونات التي ي�ستخدمونها لتظهر مل�ستقبلي
بامل�سنني املقيمني يف املناطق التي يقطن فيها
الأثرياء ،ويدعون �أنهم �أفراد �شرطة �أو املكاملات على �أنها رقم ق�سم ال�شرطة املحلي �أو
رقم الطوارئ 110.
مدعون عموم.

”ال�شرطة الأملانية حتقق يف �إل��ق��اء فتاة داخ��ل “مرجل ال�ساحرات
�إبينجن (�أملانيا) (د ب �أ) -حتقق ال�شرطة
الأملانية يف واقعة �إلقاء فتاة داخل “مرجل
ال�ساحرات” خالل كرنفال بوالية بادن-
فورمتربج الأملانية.
و�أعلنت ال�شرطة اليوم االثنني �أنها حتقق
�ضد �ستة �أ�شخا�ص بتهمة الت�سبب يف �إ�صابات
ج�سدية بالغة.
وبح�سب البيانات ،قام �شخ�ص مل تت�ضح هويته
حتى الآن ب�إلقاء الفتاة  /18عاما /داخل
املرجل املليء باملياه ال�ساخنة خالل فعاليات مو�ضوعا فوق موقد مك�شوف على عربة
الكرنفال التي جرت �أول �أم�س ال�سبت يف يجرها عدد من الأ�شخا�ص ،م�ضيفا �أن ه�ؤالء
الأ�شخا�ص وا�صلوا جر العربة عقب �إلقاء
مدينة �إبينجن جنوبي �أملانيا.
وقال متحدث با�سم ال�شرطة �أن املرجل كان الفتاة داخل املرجل دون �أي اهتمام منهم

بامل�صابة.
وذكر املتحدث �أنه يجرى التحقق حاليا مما
�إذا كان �إ�شعال موقد مك�شوف �أمرا م�سموحا به
يف الكرنفال من الأ�سا�س.
وبح�سب بيانات ال�شرطة� ،أ�صيبت الفتاة
بحروق بالغة يف �ساقها ،ومت نقلها �إىل
م�ست�شفى متخ�ص�ص.
ووفقا لبيانات “رابطة �ساحرات �إبينجن”
على �صفحتها على الإنرتنت ،ف�إنه يجرى
تنظيم هذا الكرنفال �سنويا منذ عام 2003.
ويتنكر امل�شاركون يف الكرنفال يف زي
ال�ساحرات.

قال الناطق الإعالمي بوزارة ال�صحة حامت الأزرعي �إن الوزارة
فتحت حتقيقا ب�ش�أن �إجراء م�صممة عراقية عملية �سمنة يف �أحد
امل�ست�شفيات اخلا�صمة بالعا�صمة عمان.
و�أو�ضح الأزرعي لـ موقع “خربين”االلكرتوين �أن معلومات وردت
للوزارة تفيد ب�أن العملية التي �أجريت للم�صممة العراقية ،عملية
�سمنة ،ما ا�ستوجب فتح حتقيق ب�أ�س�س �إجراء العملية.
و�أ�ضاف الأزرعي� ،أن وزير ال�صحة حممود ال�شياب �أوعز بالتحقيق
يف مدى التزام امل�ست�شفى ب�أ�س�س �إجراء عمليات ال�سمنة التي
و�ضعتها الوزارة وعممتها على امل�ست�شفيات.
وقال الأزرعي� ،إن الأ�س�س املعممة على امل�ست�شفيات ،تتعلق بالطبيب
وعدد العمليات واحلالة املر�ضية للمري�ض كذلك.
و�شدد الأزرعي على �أن التحقيق يخت�ص باجلانب الطبي ،ولي�س مبا
ظهر يف الفيديو .
وكان ن�شطاء مواقع التوا�صل االجتماعي تداولوا مقطع فيديو،
�أظهر م�صممة �أزياء عراقية برفقة طاقم طبي داخل
غرفة العمليات ب�أحد امل�ست�شفيات اخلا�صة ،وهم يرق�صون على
�أغنية “العب يال”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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