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ت������وزع جم��ان��ا
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اقراأ يف هذا العدد

ا����س���رائ���ي���ل ا���س��ت��ه��دف��ت
ب�سواريخ  ع�سكريا  موقعا 
ق������رب م����ط����ار دم�����س��ق

ت����ق����دم اجل��ي�����ش  ت�����س��ه��ي��ل  ����س���اه���م���ت يف  ال������ع������دوان  ق������وى  ب�����ن  ال���������س����راع����ات 
ووا�������س������ن������ط������ن ت�����������س�����ّل�����ح ال�������ري�������ا��������ش جم���������������ددًا »ب����������ا �������س������روط«

 احل����������رب ع����ل����ى ال����ق����اع����دة
اليمنية ال�سواحل  على  للتمركز  ذريعة 

 درا�������س������ة..
 نتذكر.. فنرتحم
 وجندد العزم على
الن�سال موا�س��لة 

ال�سهيوين الإره��اب  مواجهة  على  فل�سطيني  اإ�سرار 



م������ق������اه������ي ال����ع����ه����ر
ر�سل جمال

الطاقة  تلك  »الوقت«  حمرقة  يف  اخلو�ض  عن  بعيداآ 
ذلك  �سوية«  وقت  نكتل  ثقافة«خل  �سيوع  ومع  الثمينة، 
على  تقف  منجزات  يقتل  ان  ميكنه  الذي  البتار  ال�سيف 
القريبة،  بالفرتة  ن�سهد  باأهميته،   الالمباالة  عتبة 
عمرية  لفئة  وا�سعاآ،  اقباالآ  ت�سهد  �سبابية  مقاهي  وجود 
اذ  البلد،  عماد  تعد  �سريحة  )15_40(�سنه،  من  متتد 
نرى انها ا�ستوطنت تلك املقاهي العابثة، اخلالية من اي 
ت�سجع  انها  �سوى  لل�سباب،  مفيد  ثقايف  او  فكري  ن�ساط 
مثل  �سيئة،  وممار�سات  عادات  واكت�سابهم  الت�سكع،  على 

مور الي�سع املجال هنا لتف�سيلها. التدخني وغريها من االأ
ت�سعى  وراحت  املاألوف،  عن  خرجت  املقاهي  بع�ض  ان  االأ 
دخال مظاهر تعد غريبة على املجتمع العراقي، مقلدة  الأ
بذلك بع�ض الدول التي تتمتع بنوع من االنفتاح، والذي 
قد ال يتما�سى مع طبيعة جمتمع حمافظ، مثل جمتمعنا 
توظيف  مثل  غريبة،  ظواهر  باأ�سترياد  وذلك  العراقي، 
ترى  املقاهي،  تلك  لرواد  اخلدمة  بتقدمي  ليقمن  البنات 
هل هي ظاهرة تعرب عن املدنية واحل�سارة؟ ام انها دعارة 

مقنعة؟!
بفتح  واملطالبة  للمراأة،  التحرر  ا�سوات  تتعاىل  عندما 
الفر�ض امامها، وزجها يف خمتلف جماالت العمل واحلرية 
جند  امواجها،   يف  نتالطم  التي  الرعناء  والدميقراطية 
ان هناك من يقول ان مثل هكذا مقاهي ظاهرة حظارية 
واجتماعية لطيفة، ولكن عندما تتعامل تلك الفتيات مع 
زبائن تلك املقاهي، بطريقة خملة باالدب العام والذوق، 
وجعل منها دعاية رخي�سة ملثل تلك االماكن املوبوئة، هنا 

يجب ان ننتبه من تلك الظواهر الدخيلة علينا .
مع  اننا  ن�سانيتها،  الأ وا�ستغالل  للمراأة  امتهان  ذلك  يف  ان 
فوجود  مبتذلة،  ب�سورة  لي�ض  ولكن  والتح�سر  التطور 
مقهى  او  �سياحي  مكان  يف  للزبائن  خدمة  يقدمن  فتيات 
الفتيات  تلك  ت�ستغل  ان  ولكن  ابدا،  به  الباأ�ض  اأمر  عام 
تلتفت  ان  بد  فال  حقيقة،   كارثة  فتلك  اخرى  مور  الأ
احلكومة ملثل تلك االماكن، وان  تتخذ اجراءات من �ساأنها 
واملقهى  املحل  �ساحب  كاألزام  املقاهي،   تلك  عمل  تنظم 
على ان يرتدي طاقم العمل لديه زي موحد ، لكون ذلك 
بجوالت  املعنية  الدوائر  تقوم  وان  ورونقاآ،  جماالآ  اكرث 
تفتي�سية ب�سورة م�ستمرة لتلك االماكن، حتى ال تتحول 

اىل مقاهي عهر يف غفلة من الزمن!
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خمت�سر مفيد

يف  متو�سعها  اعادة  يف  ما�سية  ترامب  ادارة  اإن 
اإىل  �سعيها  خالل  من  االو�سط  ال�سرق  منطقة 
يف  امريكا  �سركاء  اأهم  مع  العالقات  توثيق 
من  واي�سا  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف   ، املنطقة 
ترامب  ادارة  و�سعتها  متكاملة  م�سارت  خالل 
اإ�سرائيل من  لرت�سي جميع االأطراف وباالأخ�ض 
خالل : الق�ساء على تنظيم داع�ض ، وانهاء حكم 
عائلة اال�سد يف �سوريا وحجر الرحى واالهم هو 
قطع يد طهران يف املنطقة وحماولة اإزالة نفوذها 
، ويف نهاية االمر فاإن حتالفا  يف �سوريا والعراق 
ا�سبح  قد  جديد  او�سطي  �سرق  امريكيا  عربيا 
يف طور الت�سكل مما ميهد لتد�سني ” حلف الناتو 
اجلديد  االو�سطي  ال�سرق   ” االمريكي  العربي 
وعلى غرار حلف �سمال االأطل�سى “الناتو” ، وما 
يت�سل اىل ذلك من اتفاقيات الدفاع امل�سرتك ما 

بني الدول  االع�ساء يف هذا احللف .

رئي�س �لتحرير
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لقمان عبداهلل
م�سار  تعّقد  وا�ستمرار  امليداين  الت�سعيد  ظل  يف 
احلل ال�سيا�سي يف اليمن، يكرث احلديث عن اأن �ساعة 
واأن  اق��رتب��ت،  ق��د  ال��ع��راق  غ��رب  املو�سل  يف  احل�سم 
حلفائه  مع  ويتجهز  العدة  يعّد  ال��دويل«  »التحالف 
هذا  ويف  ال�سوري.  ال�سمال  يف  الرقة  معركة  لبدء 
االإطار، ت�سعى الواليات املتحدة اإىل اإعادة اخلريطة 
اجلغرافية وال�سيا�سية يف تلك املنطقة، مبا يوؤمن لها 
)ال�سورية  احلدود  على  وال�سيطرة  املبا�سر  احل�سور 
»داع�ض«، يف  بعد االنتهاء من تنظيم  ملا  العراقية(   ��
اجلغرايف،  التوا�سل  املمانعة  دول  حلرمان  حماولة 

وفك االرتباط يف ما بينها.
ال��ع��دوان  ق��وى  جتهيز  م��ع  بالتزامن  ذل��ك  ي��اأت��ي 
هدفها  ك��ب��رية  لعملية  واالإم����ارات����ي(  )ال�����س��ع��ودي 
الغربي  ال�ساحل  يف  احلديدة  ميناء  على  ال�سيطرة 
لليمن، ومنع ا�ستفادة �سنعاء من اأهم مورد اقت�سادي 
ملاليني  وال���دواء  الغذاء  من  ال�سمود  مقومات  يوفر 
النا�ض. ويف موازاة ذلك، كرثت الت�سريبات واالأخبار 
املدة االأخرية عن اخل�سية من  الغربية يف  والتقارير 
اأن ي�سري اليمن »مالذًا مثاليًا« للمتطرفني املنتمني اإىل 

»داع�ض« والفارين من �سوريا والعراق.
ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض  اإدارة  وكانت 
قد �سرعت يف اإجراء عمليات وغارات وا�سعة النطاق 
»ال��ق��اع��دة«.  تنظيم  حم��ارب��ة  ب��ذري��ع��ة  ال��ي��م��ن،  يف 

ع�سكرية  نقل  طائرات  اأربع  حّطت  اأ�سبوعني،  وقبل 
اأفرغت  اأنها  اأمريكية يف مطار عدن، رّجحت التقارير 
على  االم��ريك��ي  ال��وج��ود  تعزيز  اإط���ار  يف  حمولتها 
ال�سواحل اليمنية. ويوم اأم�ض، اعرتفت وزارة الدفاع 
على  حمدودة  قوات  بوجود  البنتاغون،  االأمريكية، 
يف  »القاعدة  �سد  احلرب  اإطار  يف  اليمنية،  االأرا�سي 

�سبه اجلزيرة العربية«.
البنتاغون،  با�سم  الر�سمي  املتحدث  ك��ان  كذلك، 
جيف ديفي�ض، قد ذكر اأن حكومة بالده ال تزال »قلقة 
ب�ساأن »القاعدة« يف �سبه اجلزيرة العربية وغريه من 
اليمن...  يف  العاملة  العنيفة  املتطرفة  التنظيمات 
وال  م�ساحلنا  عن  الدفاع  اأجل  ومن  النحو،  هذا  على 
�سيما �سد القاعدة، ميكن الأعداد حمدودة من القوات 

االأمريكية اأن توجد يف بع�ض االأحيان داخل اليمن«.
املنطقة  االأمريكية يف  الع�سكرية  القوات  اأن  يذكر 
وفنية  خ��ا���س��ة  )ت�����س��ك��ي��الت  ق��وات��ه��ا  ق�سمت  ق��د 
هي:  جغرافية،  مناطق  ث��الث  اإىل  وا�ستخبارية( 
�سرق اليمن الذي ي�سمل حمافظات ح�سر موت و�سبوة 
وحلج  عدن  حمافظات  وي�سمل  اليمن  وغرب  واملهرة، 
البي�ساء  الو�سط وت�سمل  واأبني وال�سالع، وحمافظات 

وماأرب.
حماربة  هي  النية  اأن  يف  �سككت  مطلعة  م�سادر 
يتمتع  اليمن  يف  »القاعدة«  اأن  �سيما  وال  االإره���اب، 
ب�سبكة عالقات اجتماعية وقبلية وحتى �سيا�سية، اإذ 

ال يجد الباحث �سعوبة يف اكت�ساف العالقة الع�سوية 
ب��ني »ال��ق��اع��دة« وح��زب »االإ���س��الح« االإخ����واين، مع 
الطرفني  كال  يف  واملنّظرين  القادة  اأن  اإىل  اال�سارة 
دون  من  الطرفني  مدار�ض  يف  الفكرية  علومهم  تلّقوا 
عدة  جوانب  يف  اأنه  اأحد  على  يخفى  ال  كذلك  فرق. 
حتى  »ال��ق��اع��دة«  م��ع  »االإ���س��الح«  م�سلحة  تتقاطع 
االأخري  اإىل  ينظرون  املحليني  بع�ض  اإن  بل  التماهي، 

على اأنه »اجلناح الع�سكري لالإ�سالح«.
اأن لدى وا�سنطن جدية  اأنه لو  وت�سري امل�سادر اإىل 
على  �سغطت  لكانت  اليمن«،  »قاعدة  على  حربها  يف 
»االإ�سالح«  ترعى  التي  ال�سعودية،  االأقرب  حليفتها 
عليه  لل�سغط  لقادته،  اأرا�سيها  يف  اآمنًا  مالذًا  وتوفر 
املعلومات  توؤكد  كذلك،  ب�»القاعدة«.  االرتباط  لفك 
العهد  الذين اجتمع بهم ويّل ويّل  القبائل  اأن زعماء 
االأ�سبوع  الريا�ض  يف  �سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي، 
املا�سي، هم من القبائل القريبة من حزب »االإ�سالح«. 
والرتحيب  اال�ستقبال  حفاوة  عن  ن�سر  ملا  وخ��الف��ًا 
بالوفد، فاإن املعلومات تفيد باأن ابن �سلمان وّجه لومًا 
باخلذالن  اإياهم  مّتهمًا  القبائل،  �سيوخ  اإىل  �سديدًا 
واجلنب والفرار من املعركة، رغم التقدميات الوفرية 

من بالده.
الذي  اجلي�ض  فاإن  �سكوك،  من  ذكر  ما  اإىل  اإ�سافة 
قد  هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�ض  �سكله 
باأكملها  األ��وي��ة  الع�سكرية  ت�سكيالته  يف  ا�ستوعب 

�سكلت  وقد  اجلهادي،  ال�سلفي  الفكر  اأفرادها  يحمل 
يف  »ال��ق��اع��دة«  تبّناها  التي  االنغما�سية  العملية 
مقتل  اإىل  اأدت  والتي  اأ�سبوعني،  منذ  حلج،  حمافظة 
�سمن  باأجمعهم  كانوا  »القاعدة«  من  عن�سرًا   11
املخا  يف  قاتلت  التي  الر�سمية  الع�سكرية  الت�سكيالت 
كبرية،  ف�سيحة  ال�سعبية«،  و»اللجان  اجلي�ض  �سد 
�سرعان ما عملت االأجهزة الر�سمية على الت�سرّت عليها 

واإخفاء معاملها.
يف ال�سياق، يحاول »القاعدة« التكّيف مع التحوالت 
البقاء  له  يوؤمن  مبا  اجلارية  وامليدانية  ال�سيا�سية 
االجتماعي  وبالن�سيج  وبكادره  بقوته  واالحتفاظ 
لوجوده،  الرئي�سية  الدعامة  ي�سكل  ال��ذي  والقبلي 
الدولية  الروؤية  بها  يعتد  بن�سبة  التنظيم  ويح�سب 
على  يحر�ض  كما  له،  الغرب  مقاربة  وكيفية  اإليه، 
ومبا  وا�سنطن،  ي�ستفّز  ال  �سقف  �سمن  ن�ساطه  تقّيد 

يوؤهله الإعادة اإنتاج نف�سه وفق تطور االأو�ساع.
اليمنية  الوطنية  القوى  ت��درك  اآخ��ر،  جانب  من 
حتاول  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  وال�سمال  اجلنوب  يف 
من  به  تتمتع  ملا  اليمنية  ال�سواحل  على  ال�سيطرة 
ا�سرتاتيجية  وق��اع��دة  االإق��ل��ي��م  يف  حيوية  قيمة 
احلرب  اّدع��اء  وما  العميقة،  البحار  على  لل�سيطرة 
للوجود  ذريعة  اإال  وتريتها  وزي��ادة  »القاعدة«  على 

على االأر�ض.

اآي����ة  .. واإلاَّ اأع����ي����دوه����ا  وا����س���ح���ة:  ك���ان���ت  ت����رام����ب   ت��ع��ل��ي��م��ات 
��ت��ه��ا ق�����ساَّ ��ى  ت��ب��ناَّ اإي��ف��ان��ك��ا  وزوج  الأب���ي�������ش  ال��ب��ي��ت  ت�����س��ل  ح���ج���ازي 

 وا����س���ن���ط���ن ت�������س���ّل���ح ال���ري���ا����ش
»جم�������������ددًا »ب���������ا �������س������روط

جمال  يف  النا�سطة  حجازي،  اآية  و�سلت 
اإىل  اخلريية،  واالأعمال  املدين  املجتمع 
االأمريكي  الرئي�ض  للقاء  االأبي�ض  البيت 
وم�ست�ساره  اإيفانكا  وابنته  ترامب  دونالد 
اأبريل/  21 اخلا�ض جاريد كو�سرن اجلمعة 

ني�سان.
اللقاء ياأتي بعد مرور 24 �ساعة على عودة 
اخلريية  باالأعمال  تعمل  التي  حجازي، 
واالأمريكية،  امل�سرية  اجلن�سيتني  وحتمل 
منت  على  املتحدة  بالواليات  ديارها  اإىل 
طائرة ع�سكرية تابعة للحكومة االأمريكية، 
بعد جناح اإدارة ترامب يف فعل ما مل يتمكن 

منه اأوباما طوال قرابة 3 �سنوات.
اإدارة ترامب  اأن تفاو�ست  العودة تاأتي بعد 
لو�سف  طبقًا  �سراحها،  اإطالق  على  بهدوٍء 
وذلك  االأمريكية،  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة 
بعد اأن �ُسِجَنت ملدة ثالثة اأعوام يف القاهرة 

متار�سه  الذي  الوح�سي  للقمع  العاملي  الوجه  واأ�سبحت 
م�سر بحق املجتمع املدين.

وعمل الرئي�ض االأمريكي ترامب وم�ساعدوه لعدة اأ�سابيع 
حرية  لتاأمني  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ض  مع 
اإىل  اإ�سافًة  عامًا،   30 العمر  من  تبلغ  التي  حجازي،  اآية 
زوجها، حممد ح�سانني، وهو م�سري اجلن�سية، و4 عاملني 

اآخرين يف املجال االإن�ساين.
م�ست�سار  اأن  االأمريكية  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وذكرت 
جاريد  بالتبني،  وابنه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض 
اهتموا  الذين  االأبي�ض  البيت  رجال  اأبرز  كان  كو�سرن، 
اأحد  و�سيكون  م�سكلتها،  وتابع  حجازي  اآية  بق�سية 

م�ستقبليها اليوم يف البيت االأبي�ض.
ت�سري�ض  فولز  مدينة  يف  َتَرّبت  التي  حجازي،  وكانت 
جت من جامعة جورج  بوالية فريجينيا االأمريكية، وتخرَّ
يف  القاهرة  يف  تعمل  الوالية،  نف�ض  يف  الواقعة  مي�سن 
وزوجها  هي  اأن�ساأتها  التي  املوؤ�س�سة  وهي  بالدي،  موؤ�س�سة 

لتكون مالذًا ومركزًا الإعادة تاأهيل اأطفال ال�سوارع.
وكان الزوجان وزمالوؤهما يف العمل قد �ُسِجنوا منذ االأول 
االأطفال واالإجتار  ا�ستغالل  بتهمة   2014 مايو/اأيار  من 
اأمريكيون  م�سوؤولون  اعتربها  التي  الُتهم  وهي  بالب�سر، 
غري  اأنها  االإن�سان  حقوق  جمال  يف  العاملني  من  وكثرٌي 

�سحيحة.
ولُقرابة  االإطالق،  على  �سدهم  دليٍل  اأي  م  ُيقدَّ مل  فعليًا، 
رة جلل�سات  ثالثة اأعوام، احُتِجزوا مع تاأجيالت غري ُمربَّ
جماعات  وزعمت  املحاكمة.  مواعيد  واإلغاء  اال�ستماع 
حقوق االإن�سان اأنهم تعر�سوا لالعتداء اأثناء احتجازهم.

�سغوطات اأوباما بال نتيجة
حكومة  على  ال�سغوطات  مار�ست  قد  اأوباما  اإدارة  وكانت 

ال�سي�سي الإطالق �سراحهم، لكن دون جدوى.
احلكومة  االأبي�ض  البيت  دعا   ،2016 �سبتمرب/اأيلول  يف 
للمواطنة  املن�سوبة  التهم  جميع  اإ�سقاط  اإىل  امل�سرية 
حجازي،  اآية  االأمريكية،  اجلن�سية  حتمل  التي  امل�سرية 

واإطالق �سراحها.
رد الفعل امل�سري جاء على ل�سان اأحمد اأبو زيد املتحدث 
بع�ض  »اإ�سرار  ا�ستنكر  الذي  امل�سرية،  اخلارجية  با�سم 
مببداأ  اال�ستهانة  على  االأمريكية  الر�سمية  الدوائر 
املطالبة  بانتقائية لدرجة  القانون والتعامل معه  �سيادة 
ال�سريحة باالإفراج عن اإحدى املتهمات يف ق�سية جنائية 
الأنها حتمل اجلن�سية االأمريكية واملطالبة باإ�سقاط التهم 

املوجهة اإليها«.
اإدارة  العالقات بني  الرد على خلفية توتر يف  ياأتي هذا 
النظام  وبني  اأوباما،  باراك  ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ض 
ال�سي�سي  ا�ستقبال  اأوباما  رف�ض  ظل  يف  خ�سو�سًا  امل�سري، 

طوال فرتة حكمه.
قائد  وهو  ال�سي�سي،  ا�ستقبال  اأوباما  اإدارة  منعت  وقد 
ع�سكري �سابق قاد االنقالب الذي اأطاح بالرئي�ض االأ�سبق 
حممد مر�سي عام 2013، يف البيت االأبي�ض جّراء اتهامه 
ميار�سه  الذي  القمع  وكان  االإن�سان.  حقوق  بانتهاك 
املجتمع  منظمات  �سد  حادًا  االنقالب  بعد  ما  ال�سي�سي 
تتلقى  التي  املنظمات  وحتديدًا  خا�ض،  نحٍو  على  املدين 
االإعالم  وو�سائل  احلكومة  وتتهمهم  اخلارج.  من  اأمواًال 
املوالية للحكومة مرارًا مبحاولة زعزعة ا�ستقرار البالد. 

بينما يبقى االآالف من امل�سجونني وراء الق�سبان.
باالرتياح  اأوباما  باراك  الرئي�ض  ي�سعر  مل  وبينما 
تنظيمها  ارتبط  والتي  املُنتَخبة،  مر�سي  حممد  حلكومة 
اإدارة  اأن  اإال  امل�سلمني،  االإخوان  بجماعة  ال�سيا�سي 
ال�سي�سي حلكومة مر�سي بات�سالها  اأوباما رف�ست اتهامات 
تقدمي  اأوباما  علَّق  الع�سكري،  االنقالب  وبعد  باالإرهاب. 

الثانية من نوعها على مدار  املعونة مل�سر -وهي احلادثة 
اأكرب متلّق للم�ساعدات  ُتَعد ثاين  التي  ع�سرات االأعوام- 
الع�سكرية االأمريكية، بعد اإ�سرائيل، مبقدار اأكرث من مليار 

دوالر �سنويًا.
وكان الرئي�ض امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي قد زار مدينة 
اأن  دون   ،2014 �سبتمرب/اأيلول  يف  االأمريكية  نيويورك 
اإلقاء  اأ�سهر على   4 يلتقي بالرئي�ض االأمريكي، وذلك بعد 

القب�ض على حجازي.
جناح ل�سيا�سة ترامب

ك ترامب الإعادة  اإال حينما حترَّ ومل يتغريَّ موقف م�سر 
احت�سان  خالل  من  م�سر  مع  االأمريكية  العالقات  �سبط 
اأبريل/ني�سان،  من   3 يف  االأبي�ض  البيت  يف  ال�سي�سي 
اإياها  وا�سفًا  ال�سي�سي  بقيادة  علنًا  ترامب  اأ�ساد  فقد 
القوي«.  االأمريكية  »دعم احلكومة  ب�«الرائعة«، وعر�ض 
ويف يوم االأحد املا�سي، اأ�سقطت حمكمة يف القاهرة جميع 

الُتهم املوجهة اإىل اآية واالآخرين.
اإثباتًا  به  لالحتفال  االأبي�ض  البيت  ُيخطط  ما  وياأتي 
فيه  نت  متكَّ اأ�سبوٍع  نهايِة  يف  املُبكرة  لدبلوما�سيته 
ال�سيا�سة  بارتباك  اتهامات  مكافحة  من  ترامب  اإدارة 

اخلارجية.
وبالرغم من اأن الرئي�ض االأمريكي َتلقى اإ�سادًة كبريًة على 
باالأ�سلحة  املُفرَت�ض  هجومها  على  �سوريا  مُبعاقبة  قراره 
االإدارة  �ست  تعرَّ كروز،  �سواريخ  من  بوابٍل  الكيماوية 
جتاه  �سيا�ستها  خلفية  على  تناق�سها  نتيجة  النتقاداٍت 
الواليات  رد  حول  املغلوطة  والبيانات  وتركيا،  �سوريا 

املتحدة على ن�ساط االأ�سلحة يف كوريا ال�سمالية.
اإفراج بال مقاي�سة

اأي  ُيّقدم  مل  اإنه  االأمريكية  باالإدارة  كبري  م�سوؤول  وقال 
كان  واإمنا  اآية،  عن  االإفراج  اأجل  من  للمقاي�سة  عر�ض 
ال�سي�سي  حكومة  يف  القيادات  اأعلى  من  »تاأكيد  هناك 
باأنه مهما كان احلكم �ست�ستخدم م�سر ال�سلطة الرئا�سية 
الإر�سالها اإىل الواليات املتحدة«. وقال امل�سوؤول اإن اجلانب 
ر ذلك باأن احلكم باالإدانة �سيتبعه عفٌو من  االأمريكي ف�سَّ

ال�سي�سي، واأنها كانت مفاجاأة �سارة لهم.
اآية وح�سانني، ثم  �سراح  اإطالق  اإىل  الُتهم  اإ�سقاط  واأدى 
ترامب  اأ�سَرَف  وقد  املتحدة،  الواليات  اإىل  ترحيلهما 
�سخ�سيًا على هذه الرحلة واأدىل بتفا�سيلها يوم اخلمي�ض 
ب�سبب  هويته  عن  الك�سف  رف�ض  باالإدارة  كبري  م�سوؤوٌل 

ح�سا�سيات االأمن القومي للق�سية.
وكان وزير الدفاع االأمريكي جيم ماتي�ض ونائبة م�ست�سار 
بالفعل  يخططان  كانا  اللذين  باول،  دينا  القومي  االأمن 
للنقا�ض  ال�سي�سي  التقيا  قد  االأ�سبوع،  هذا  م�سر  لزيارة 
م�ساعده  ترامب  اأر�سل  بينما  املو�سوعات،  من  عدٍد  حول 
واأ�سرتها  اآية  ملرافقة  �سبورلوك،  وي�ض  الرائد  الع�سكري، 

يف رحلة العودة اإىل وا�سنطن.
وكانت اآية وح�سانني قد التقيا اأ�سرة اآية يف القاهرة هذا 
اإ�سرائيل،  االأ�سبوع، وبينما رحل ماتي�ض من القاهرة اإىل 
تلطيف  يف  و�ساعدت  م�سر  يف  ُولدت  والتي  دينا،  بقيت 
العالقات بني م�سر والواليات املتحدة، لرتافق املجموعة، 

وفقًا ملا ذكره امل�سوؤول باالإدارة االأمريكية.
قاعدة  على  امل�سافرين  ُتقل  كانت  التي  الطائرة  ت  وحطَّ
ال�ساعة  وا�سنطن يف حوايل  م�سارف  اأندروز اجلوية على 
املقرر  من  اإنه  امل�سوؤول  وقال  اخلمي�ض.  م�ساء  العا�سرة، 
اأن تزور اآية واأخوها، الذي ُيدعى با�سل، البيت االأبي�ض 
وابنته  ترامب  ليقابال  اأبريل/ني�سان،   21 اجلمعة،  يوم 
اإيفانكا وزوجها جاريد كو�سرن، الذي تابع حمنة حجازي.

االأ�سرة ت�سكر ترامب
من  هاتفية  حمادثة  يف  حجازي  با�سل  قال  جانبه،  ومن 
من  هوجة  كانت  »لقد  اخلمي�ض،  يوم  الطائرة  منت  على 

�سدة  من  نبكي  فنحن  القليلة،  املا�سية  االأيام  العواطف 
االرتياح الأنهم خرجوا من ال�سجن«.

واأ�ساف با�سل: »نحن ن�سعر باالمتنان ال�سديد الأن الرئي�ض 
الق�سية. فالعمل عن ُقرب مع  ترامب تعامل �سخ�سيًا مع 
يف  الأ�سرتي  بالن�سبة  للغاية  ُمهما  اأمرًا  كان  ترامب  اإدارة 
هذا الوقت احلرج. فقد �سمح لنا بلم �سملنا كاأ�سرة. نحن 

ممتنون للغاية«.
دبلوما�سية ناجحة

باإطالق  االتفاق  اإن  ترامب  باإدارة  البارز  امل�سوؤول  وقال 
ظة«  املتحفِّ »الدبلوما�سية  نتيجة  جاء  حجازي  �سراح 
التي يتبعها ترامب - وُيق�سد بها جهود الرئي�ض االأمريكي 
ال�سي�سي  اأمثال  من  زعماٍء  مع  ة  وديَّ عالقات  لتنمية 
ن هذه ال�سيا�سة  والرئي�ض ال�سيني �سي جني بينغ، وتت�سمَّ
ب االإدالء بت�سريحات تتعلَّق بحقوق االإن�سان  جزئيًا جتنُّ

قد تت�سبَّب يف اإق�ساء احلكومات االأجنبية.
ال�سيوخ،  مبجل�ض  اخلارجية  العالقات  جلنة  رئي�ض  وقال 
تيني�سي(،  والية  ميثل  جمهوري  )وهو  كوركر  بوب 
والذي قال اإنه دعا موؤخرًا الإطالق �سراح حجازي خالل 
موجز  على  اإطالعه  جرى  وقد  ال�سي�سي،  مع  حمادثاته 
املفاو�سات االأخرية، اإنَّ ترامب »عالج االأمر كما يجب اأن 

ُتعالج مثل هذه االأمور«.
وقال كروكر يف مقابلة �سحفية يوم اخلمي�ض، 20 اأبريل/
بع�ض  املتحدة  الواليات  تثري  قد  ما  »اأحيانًا  ني�سان: 
النا�ض  يراها  وبطرٍق  علني  ب�سكل  ذلك  وتفعل  الق�سايا، 
مهينة وُي�ستبَعد اأّن توؤدي اإىل النتائج التي نريدها، بينما 
اإبقائه  ومع  �سمٍت  يف  االأمر  على  العمل  يجري  اأن  ميكن 
ل اإحراجًا  اأولوية بالن�سبة لنا، لكن باتباع طريقة لن متثِّ

علنيًا للطرف االآخر، هذا ما اتبعناه يف هذه الق�سية«.
حجازي  ق�سية  على  عمل  الذي  بلينكني،  اأنتوين  وقال 
اأن  يجب  »كان  االأمريكي:  اخلارجية  لوزير  نائبًا  ب�سفته 
مه  قدَّ الذي  القوي  والدعم  للمديح  مقابل  هناك  يكون 
ذناه ب�سكٍل  الرئي�ض لل�سي�سي، حتى واإن كان يناق�ض ما نفَّ
هو  حجازي(  اآية  �سراح  )اإطالق  هذا  يكون  وقد  ما، 
بع�ض  يقّدم  قد  اإيجابي  تطّور  االأقل  على  وهذا  املقابل. 

الر�سى جلميع االأطراف«.
من  كان  الدعم  هذا  اأّن  بلينكن  يحّذر  ذاته،  الوقت  ويف 
بب�ساطة تعزيز  لنتيجة معاك�سة، وهي  »يوؤدي  اأن  املمكن 
اأّنه  اأرى  حٍد  اإىل  بالده،  يف  ال�سي�سي  ميار�سه  الذي  القمع 
�سريتّد �سده يومًا ما، و�سدنا نحن اأي�سًا.. ميكنك حماولة 
ا�ستخدام القمع حلل م�ساكلك، لكن عند الو�سول لنقطة 

معينة، فاإنها �ستنفجر يف وجهك«.
ترامب  يذُكر  مل  وا�سنطن،  اإىل  ال�سي�سي  زيارة  واأثناء 
اأّنه حاول ال�سغط  احتجاز حجازي علنًا. ومل يبُد عليه 
بانتهاكات  املمتلئ  �سجله  ب�ساأن  امل�سري  الرئي�ض  على 

حقوق االإن�سان.
لكن امل�سوؤول البارز باالإدارة االأمريكية قال اإّن ترامب كان 

يتابع ق�سية حجازي.
لوطنها«،  تعود  اأن  »اأريدها  معاونيه:  لكبار  ترامب  وقال 
ل�سمان  مبا�سرًة  امل�سرية  احلكومة  مع  للعمل  وفّو�سهم 
و�سّهل  البارز.  امل�سوؤول  قاله  ملا  وفقًا  �سراحها،  اإطالق 
االأمريكية  وال�سفارة  اخلارجية  بوزارة  امل�سوؤولون 
وايد  عمل  بينما  م�سر،  من  حجازي  خروج  بالقاهرة 
كينيدي  ف.  جون  منظمة  يف  اآخرون  وقياديون  ماكملني 
للدفاع  للربح  هادفة  غري  منظمة  وهي  االإن�سان،  حلقوق 

عن حقوق االإن�سان، يف �سبيل حترير حجازي.
عن  ترامب  عرّب  الرئا�سية،  االنتخابية  حملته  وخالل 
اإعجابه بالزعماء اال�ستبداديني، الذين �سعر اأّنهم اأقوياء 
يف مواجهة االإرهاب، و�سخر من قيادة اأوباما التي و�سفها 

ب�«ال�سعيفة«.

اليمنية ال�سواحل  على  للتمركز  ذريعة  »القاعدة«  على  احلرب 

)اأ ف ب(
بعد يومني من تلويح الواليات املتحدة 
دفاعها،  وزي���ر  ل�سان  على  االأم��ريك��ي��ة، 
الت�سعيد  م��ن  مب��زي��د  ماتي�ض،  جيم�ض 
الع�سكري يف اليمن، من اأجل »التغلب على 
اأخ��رى  ميلي�سيا  لت�سكيل  اإي��ران  م�ساعي 
دخلت  اللبناين«،  اهلل  حزب  �ساكلة  على 
لت�سعيد  »التنغيم«  خط  على  اإ�سرائيل 

املواجهة يف هذا البلد.
االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  االأم����ن  وزي���ر  راأى  اإذ 
ماتي�ض يف  لقائه  اأفيغدور ليربمان، عقب 
اال�ستقرار  تقّو�ض  »اإي��ران  اأن  اأبيب،  تل 
ي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت ك�سف  ال��ي��م��ن«.  يف 
اإدارة  نية  عن  اأمريكيون  م�سوؤولون  فيه 
دونالد ترامب �سياغة »تربيرات« الإمرار 
لل�سعودية،  جديدة  اأ�سلحة  بيع  �سفقات 
اأمريكيني،  بعدما حال اعرتا�ُض م�سّرعني 
ال�سهر املا�سي، دون اإعالن �سفقة لتزويد 
 390 بقيمة  توجيه  باأنظمة  الريا�ض 

مليون دوالر.
امل�سوؤولني  اأول��ئ��ك  بع�ض  ق��ول  ورغ���م 
تعهدات  على  احل�سول  تريد  بالدهم  اإن 
عمليات  ب�»حت�سني  اململكة  من  جديدة 
درج��ة  اأق�����س��ى  اإىل  لتقلل  اال���س��ت��ه��داف 
قبل  مدنيني«،  قتلى  �سقوط  من  ممكنة 

بدقة،  موجهة  ذخائر  بيعها  ا�ستئناف 
و�سف م�سوؤول اآخر ال�سفقة باأنها »�سفقة 
ت��ن��ط��وي على  م�����س��روط��ة، وال  ب��ي��ع غ��ري 
القرار  »�سدور  موؤكدًا  ملحقة«،  �سروط 

بال�سماح بالبيع«.
اأعربوا  قد  اأمريكيون  م�سوؤولون  وكان 
االأربعاء  لل�سعودية  ماتي�ض  زيارة  اأثناء 
هناك  ب��اأن  وا�سنطن  اقتناع  عن  املا�سي، 
ال�سغط  من  املزيد  ممار�سة  اإىل  »حاجة 
اهلل(«،  )اأن�سار  اجلماعة  على  الع�سكري 
اإىل  �سياأتون  احلوثيني  اأن  يبدو  »ال  اإذ 

التفاو�ض يف ظل الظروف احلالية«.
اأنها  االآن،  حتى  يبدو،  امل�ساعدة  هذه 
عملية  ن��ح��و  ال��دف��ع  اجت���اه  يف  �ست�سب 
التي  احل���دي���دة،  م��دي��ن��ة  يف  ع�سكرية 
عبد  امل�ستقيل،  الرئي�ض  حكومة  ت��رى 
ورائ��ه��ا حتالف  وم��ن  ه��ادي،  رب��ه من�سور 
العدوان، اأنها ال�سريان الذي ال يزال ميد 
»اأن�سار اهلل« وحلفاءها باأ�سباب ال�سمود. 
ويف ظل ت�ساعد حظوظ ذلك ال�سيناريو، 
من  املتحدة  االأمم  حت��ذي��رات  تتوا�سل 
من  �سي�سببه  مل��ا  فيه،  ال�����س��روع  خ��ط��ورة 
تداعيات خطرية على امل�ستوى االإن�ساين. 
اإذ حذر من�سق »املنظمة الدولية لل�سوؤون 
االإن�سانية« يف اليمن، جيمي ماكغولدريك، 

»التحالف« على  اإقدام  اأم�ض، من خطورة 
اإمداد  »قناة  هي  التي  احلديدة  مهاجمة 
اليمن،  يف  ب��دي��ل  لها  ي��وج��د  ال  حيوية 

وتخدم عددًا كبريًا من ال�سكان«.
التي  البدائل  ماكغولدريك  وو���س��ف 
منافذ  با�ستخدام  »التحالف«،  يطرحها 
بحرية وبرية عرب عدن اأو ال�سعودية يف 
جمدية  »غري  باأنها  املعركة،  ن�سوب  حال 

املحتملة«.  االأمنية  املخاطر  وتعرتيها 
لدى  »لي�ض  باأنه  نف�سه  الوقت  يف  واأق��ّر 
االأمم املتحدة اأي تاأثري يف م�سار العمليات 

الع�سكرية«.
حكومة  رئي�ض  ك��ان  بينما  ذل��ك،  اإىل 
ب��اأن  ب��ن دغ��ر، يعد  اأح��م��د عبيد  ه���ادي، 
يف  املوظفني  مرتبات  �ست�سرف  حكومته 
نهاية  عليها  ت�سيطر  التي  املحافظات 

يوجد  »ال  اأن��ه  مدعيًا  بانتظام،  �سهر  كل 
راتب«،  بدون  املحافظات  هذه  يف  موظف 
الرواتب  »م�سكلة  اأن  ماكغولدريك  اأك��د 
�سارت ت�ستخدم كاأداة من اأدوات احلرب«، 
م�سوؤولية  ه��ادي  حكومة  �سمنيًا  حمماًل 
االأ�سهر  خ��الل  ال��روات��ب  ���س��رف  ت��اأخ��ري 

االأخرية.
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�سيد اأمني

الطيب  اأحمد  الدكتور  االأزهر  �سيخ  م�سكني 
مريرا  داخليا  �سراعا  يعانى  االآن  اأنه  البد   ، ،
اجتهت  اإن  حوا�سه  ويكذب  يخ�ساه  كان  فما 
يوم،  بعد  يوما  يتاأكد حثيثا  �سار  اإىل ت�سديقه 
لي�ست  ال�سي�سي  يخو�سها  التي  احلرب  باأن 
�سد  حتى  وال  فح�سب،  امل�سلمني  االإخوان  �سد 

االإرهاب ، ولكنها �سد االإ�سالم ذاته.
مل يعد خفيا عليه اأن عذابات ال�سي�سي جتاهه لي�ست عذابات حمب مفرط يف 
احلب العذري الطاهر، ولكنها عذابات حقيقية لغرمي يك�سف يوما بعد يوم 

عن وجهه احلقيقي وعن انحيازاته امل�سادة.
وعلي ما اأعتقد  اأن الطيب االآن هو بحاجة ما�سة الأن يتكاتف احلر�ساء على 
اأكرث  حينئذ  جنده  فقد   ، وحوله  خلفه  لال�سطفاف  االإ�سالمية  م�سر  هوية 
و�سوحا يف رف�سه لثورة ال�سي�سي الدينية ، واإذا تقاع�ض ف�سيتبني لنا اخليط 

االأبي�ض من االأ�سود يف �سخ�سيته ونكون حينئذ من املوقنني.
اأ�سباب ال�سراع

بها  العبث  يتم  اأداة  جمرد  كان  اأنه  اكت�سافه  هو  االآن  الطيب  �سراع  م�سدر 
لبلد  الهوية االإ�سالمية والعربية  الو�سول لهدف بغي�ض، وهو حمو  اأجل  من 
يتمتع بها منذ خم�سة ع�سر قرنا من الزمان ، ومن العار اأن يتم هذا ال�سقوط 
اخلطري لهوية م�سر يف ظل رئا�سته الأكرب موؤ�س�سة اإ�سالمية يف البالد، واالأكرث 
عارا انه �سارك بح�سن نية يف مترير هذا ال�سقوط، تارة تربيرا وتارة �سمتا 
وتارة خوفا ، وكان يف ذلك كرجال دين بني االأحمر وحكامهم يف اأخر ممالك 
امل�سلمني يف االأندل�ض الذين برروا اال�ستغراق يف حروب اخل�سومات الطائفية 

بني امل�سلمني وتركوا االإ�سالم نف�سه ي�سيع يف تلك البالد احلاملة.
انه  اكت�سف  لكنه  الديني  التعامل  يف  تغيريا  املطلوب  اأن  يعتقد  كان  الطيب 

تغيري يف الدين نف�سه وهو ما يتك�سف ب�سكل مت�سارع للجميع .
اأتوا به منذ  واأنهم  اأيد االنقالب ب�سوء نية  اآن الطيب  اأتفق مع من يقول  ال 
زمن بعيد الأغرا�ض كتلك، ولو كان كذلك ما تعب ال�سي�سي منه وما اأطلق عليه 
االأبواق االإعالمية تنه�سه ، وما ا�ستبيحت هيبة االأزهر الدينية يف النفو�ض 
على يد قوى تدعي اأنها �سد ال�سلطة الدينية و�سد املتاجرين بالدين ، وهو 
اللفظ الذي ال يلقونه اأبدا اإال على رجال هذا الدين الذي ال �سلطة دينية 
الذين  االأخرى  الديانات  زعماء  انتقاد  على  يجرءون  ال  فيما   ، اأ�سال  فيه 

�سبغوا عيانا بيانا الدين بال�سيا�سة.
�سجاالت ال�سيخ

للطيب برزت ب�سكل وا�سح حينما �سرح على  الداخلي  ال�سراع  عالمات ذلك 
غري عادته منذ االنقالب اأن هناك اإرهابا م�سيحيا ويهوديا وبوذيا ال يجروؤ 
العامل على اإدانته ، واأن الرتكيز على االإرهاب االإ�سالمي فيه ظلم بني ، وكاأنه 
بذلك ير�سل ر�سالة لل�سي�سي اأن حقيقتكم انك�سفت يل ، واأنا ال اأقف معكم يف 

ثورتكم الدينية الهادفة لقتل االإ�سالم يف تلك البالد .
اخلطبة  �سد  وقوفه  ال�سي�سي  ودولة  ال�سيخ  بني  اأي�سا  ال�سجاالت  من  وكانت 
املكتوبة التي كان الهدف منها لي�ض تاأميم املنابر فح�سب، بل و�سرب هيبتها 
وخطبائها  امل�ساجد  عن  النا�ض  ين�سرف  بحيث  مقتل  يف  م�سايخها  وهيبة 
ليتحلل   ، املعنوية  لل�سئون  ن�سرة  اإيل  حتولت  قد  �ستكون  التي  وخطبهم 
عن  عبارة  اجلمعة  �سالة  كون  وهى  مميزاته  اأهم  من  واحدة  من  االإ�سالم 
ملقت�سى  وطبقا  احلرية  مبنتهي  اأمورهم  ملناق�سة  للم�سلمني  اأ�سبوعي  اجتماع 
فردي  �سلوك  جمرد  اإيل  كلها  والعقيدة  بل  ال�سلوات  كل  فتتحول   ، احلاجة 

قبل اأن تندثر.
التي  الدينية  ال�سي�سي  ثورة  �سد  االإمام  معارك  كربيات  من  واحدة  وهذه 
معها  ترافق  وما  جانب،  من  قراراته  لدعم  الرجل  حما�سة  يف  فتورا  تالها 
من انطالق احلمالت االإعالمية املنظمة املحر�سة �سده و�سد االأزهر كله من 
اأن  مع  االإرهاب،  لدعم  امل�ساع  بالتهمة  تو�سمه  راحت  والتي  االأخر،  اجلانب 
االإرهابيني يف �سيناء ي�ستهدفون �سمن ما ي�ستهدفون تفجري املعاهد االأزهرية 

دون اأن ي�سري االإعالم املتواطئ لذلك.
ال�سمت  يلتزم  مل  اأي�سا  لكنه   ، �سدها  �ساأن  ذا  �سجاال  يخ�ض  مل  اأنه  �سحيح 
املطبق ال هو وال موؤ�س�سته كما فعلت كثري من املوؤ�س�سات الر�سمية يف الدولة 
اأدانت  التي  االآن  حتى  الوحيدة  ورمبا  ر�سمية  جهة  اأول  االأزهر  كان  فقد   ،

مذبحة رابعة.
اأ�سدرته  الذي  الدماء  اإراقة  جترمي  بيان  يف  با�سمها  ت�سمها  مل  هي  فعال 
�سدوره  توقيت  لكن   ، احلدث  لهول  يرقي  ال  �سعيفا  بيانا  كان  واأنه   ، اآنذاك 
كان ذا �سدى طيب موؤثر اأكرب بكثري من كلماته ، لي�ض ذلك فح�سب بل وخرج 
�سد  عا�سف  ببيان  العلماء  كبار  وهيئة  ال�سافعي  ح�سن  الدكتور  م�ست�ساره 

املجزرة.
اأت�سور اأن الطيب االآن يف انتظار اإطالق ر�سا�سة الرحمة عليه، اأو يف اأح�سن 
اإقالته حتى واإن كان خمالفا ل�سروط وقوانني تعيني واإقالة  الظروف بيان 

االإمام ، فاحل�سانة  ما نفعت من قبله امل�ست�سار ه�سام جنينة.
التعليم االأزهري

�سد  احلرب  ولكن  متاأخرة،  بداأت  االأزهر  �سيخ  �سد  احلرب  اأن  الواقع  ويف   
االأزهر نف�سه كانت �سابقه ، فالتعليم االأزهري االآن علي م�ستوي اجلمهورية 
يعاين تدمريا منظما كما هو معلوم للقا�سي والداين ، لدرجة جعلت الكثريين 
يوجد  ال  ومدار�سه   ، والكتابة  القراءة  يجيدون  ال  اجلامعيني  خريجيه  من 
بها تعليم ، وبع�سا من مدر�سيه غري موؤهلني لذلك ، ومناهجه من ال�سعوبة ما 
تنفر من االلتحاق به . و�سورة االأزهري يف االإعالم الر�سمي و�سبه الر�سمي 
�سارت مدعاة للحزن، فقدمته ب�سورة اجلاهل واملتع�سب واالنتهازي والفا�سد 

واملتاآمر واملغفل واأل�سقت به كل نقي�سة.
فاإذا كان الطيب االآن يعاين �سراعا نف�سيا ، فان االإ�سالم يعاين خطرا وجوديا 

مبحاوالت افراغه من م�سمونه

نوري جا�سم املياحي
وال�سياب  ال�سيوخ  ..جيل  جيلي  اأحياء  من  الكثري 
من  املجتمع  ا�ساب  ملا  اليوم  حائرا  يقف  والعجائز 
انهيار قيمي واخالقي بني ما تربينا عليه ايام زمان 
وكيف ا�سبحت عليه اخالق النا�ض هذه االيام وال 

�سيما ما يتعلق باالأمانة ومفاهيمها ..
على  طفلها  لتعليم  معلمة  اول  االم  كانت  لقد 
االمانة ونبذ الل�سو�سية من خالل ق�س�ض االطفال 
كون  من  فبالرغم  نفو�سنا  اىل  املحببة  الب�سيطة 
على  احل�سول  مقايي�ض  يف  جاهالت  امهاتنا  اعتبار 
باهلل  واعوذ   ( اأنا  فاليوم  االيام  هذه  ال�سهادات 
يف  املعلمات  ارقى  من  اعتربهن  فاأنا   ) اأنا  كلمة  من 
ال�سحيحة  القدوة  خالل  ...من  اطفالهن  تربية 
التعامل  يف  والرقة  واحلنان  اليومي  ال�سلوك  يف 
مع الطفل ...فكان الطفل يكرب وتكرب معه املحبة 
للحياة والنا�ض واالآمال احللوة اجلميلة االم اآنذاك 
ورثت  وكما  جيدا  تعرف  كانت  جهلها  من  بالرغم 
وتعلمت من امها ان لق�س�ض االآطفال تاأثري تربوي 

راقي على الطفل وقناعاته و�سلوكه امل�ستقبلي ...
حمدان  ق�سة  ان�سى  فلن  ان�سى  ..ان  �سخ�سيا  فاأنا 
املرات  مئات  الوالدة  املرحومة  علي  رددتها  التي 
وكراهية  االمانة  حب  ذاكرتي  يف  حفرت  ان  اىل 

الل�سو�سية وخيانة االمانة ...
حكم  الذي  بهية  وامه  حمدان  الل�ض  ال�ساب  ق�سة 
باأ�سلوب  ت�سردها  الوالدة  كانت  فقد  باالإعدام 
حمببة  تعبريية  حركات  وت�ساحبه  وب�سيط  �سيق 
وبع�سها تخويفية ال ميل منها الطفل رغم تكرارها 

يوميا قبل النوم ...
بيت  من  بي�سة  �سرق  الذي  حمدان  الطفل  ق�سة 
وقبلته  فرحت  بهية  المه  جلبها  وعندما  جاره 
ومل تن�سحه بان عمله هذا خطاأ ويجب ان ال يكرر 
ويجب عليه اعادة البي�سة الأ�سحابها ..مما �سجعه 
لال�ستمرار علي �سرقة بي�ض دجاج اجلريان ..وبعد 
يف  ...واالم  نف�سها  الدجاجات  ف�سرق  ارتقى  فرتة 
التقدم  ومع   ... املزيد  فعل  على  ت�سجعه  مرة  كل 
بالعمر وا�سبح �سابا عندها حتول اىل ل�ض حمرتف 

ويعي�ض على ال�سرقة هو وامه ...
ال�سرطة القب�ض على حمدان  ويف اخر مرة القيت 
عليه  فحكم  ارتكبها  التي  اجلرائم  بكل  واعرتف 
االعدام  حكم  تنفيذ  و�ساعة  يوم  ويف  باالإعدام 
الذي كان ينفذ علنا امام النا�ض ليكون عربة ودر�ض 
للمجتمع و للمتفرجني ... وجنح يف تطبيقه �سدام 
الل�سو�ض  نفو�ض  يف  الرعب  زرع  درجة  اىل  ح�سني 
واجلوا�سي�ض  واخلونة  والفا�سدين  واحلرامية 
يفكرون  جعلهم  درجة  اىل  املحتكرين  والتجار 
...وجنح  ما  عمل  على  يقدموا  ان  قبل  مرة  مليون 
يف تطبيق القانون وحفظ االمن يف العراق ...�سواء 
..ولكن هذه  او اختلفنا معه يف حكمه  اتفقنا معه 
بحالنا  مقارنة  طم�سها  ميكن  ال  تاريخية  حقيقة 

اليوم ..
امل�سرفني على تنفيذ حكم االعدام  وكان من عادة 
...ان  بهية  واأمه  حمدان  ..زمن  الزمن  ذلك  يف 
يتمناه  او  ي�ستهيه  ما  عن  عليه  املحكوم  ي�ساألوا 

الأخر مرة يف حياته قبل ان يعدم ... وكانت هذه 
الرغبات تختلف من حمكوم واخر ...

وعندما �ساأل حمدان عن اخر رغبة وامنية يتمناها 
االعدام  على  امل�سرفني  ...ففوجئ  اعدامه  قبل 
ميوت  ان  قبلة  اأخر  ليقبلها  امه  روؤية  يطلب  انه 
بهية  امه  على  املنادي  ف�ساح  رغبته  ...ولتلبية 
يريد  حمدان  ابنج  الن  ..تعايل  ...بهية  بهية   (

يبو�سج من حلكج ( ..
من  فخرجت  املتفرجني  بني  كانت  بهية  ان  ومبا 
تبكي  وهي  االعدام  من�سة  و�سعدت  ال�سفوف  بني 
باالأح�سان  حمدان  ابنها  ...واحت�سنت  وتولول 
..ومل يلتفت حمدان لدموعها وامنا قال لها بح�سرة 
ا�ستاأهل االعدام  اأمي علي فانا  يا  وامل ...ال تبكي 
اريد  ولكني   ... ارتكبتها  التي  اجلرائم  لكرثة 
وعندما   .. بتقبيلك  معي  تعبك  على  ا�سكرك  ان 
ل�سانك  لها احب ان اقبلك من  اقرتبت منه .. قال 

...فاأخرجت له ل�سانها ..
اىل  بقوة  باأ�سنانه  ل�سانها  ع�ض  تقبيلها  من  وبدال 
ويلعنها  ي�سرخ  وهو  االر�ض  على  ورماه  قطعه  ان 
...عندها �سج امل�سرفون على االعدام واملتفرجون 
يتحملوا  مل  فهم   .. ال�سنيع  العمل  هذا  م�ستنكرين 
..و�سعب  امه  ل�سان  يقطع  وهو  االبن  م�سهد  روؤية 
وت�سرخ  فمها  من  ت�سيل  والدماء  االم  روؤية  عليهم 

وتتلوى من االمل ..
ال�سنيع  الفعل  هذا  على  اقدمت  ملاذا  �ساألوه  عندها 
...فاأجابهم ...لوال ل�سانها الذي قطعته وت�سجيعها 
يل عندما �سرقت اول بي�سة ...ملا وقفت اليوم على 
ب�سبب  بالعار  حممل  وانا  واموت  االعدام  من�سة 
اعدمني  من  هو  ل�سانها  ان  تعلم  ..ولكي  ل�سانها 
عمرها...و�سرخ  بقية  ل�سانها  جناية  ..فلتتحمل 
على اجلالدين اعدموين االن ف�ساأموت مرتاحا بعد 
ان اخذت حقي ممن علمني و�سجعني على ال�سرقة 

..
وهكذا ومن امثال هذه الق�س�ض الرتبوية التعليمية 
والوفاء  ال�سدق  يف  العديدة  االخالقية  واهدافها 
والرحمة وت�سمل كل مكارم االخالق كانت االمهات 

واالباء هم من يزرعونها يف نفو�ض االطفال ..
ومن منا مل يدر�ض يف اول مراحل حياته الدرا�سية 
يف االبتدائية اخالق نبي الرحمة والراأفة واملحبة 
كيف  وق�سة  االمني(  )بال�سادق  يلقب  كان  وكيف 
انقذ القبائل من االقتتال حول رفع احلجر اال�سود 
او امانته يف جتارة خديجة بنت خويلد ..او كيف 
االمانة تزرع يف  ان  ..ن�ستنتج  باحليوان  يرفق  كان 

الطفولة وحت�سد نتائجها بالكرب ..
من  النا�ض  �سلوكية  يف  اليوم  نراه  ما  هذا  فهل 
وو�سل  ؟؟  ودين  فكر  ورجال  وم�سوؤولني  موظفني 
يف  وتغلغل  الف�ساد  ا�ست�سرى  ان  بعد  الزبى  ال�سيل 
وال  عديدة  لذلك  ..واال�سباب  احلياة  مناحي  كل 
ميكن التطرق اليها وامنا اهمها وكما اعتقد ب�سبب 
تراجع دور االم يف اداء دورها الرتبوي بحكم �سيوع 
ثقافة ان املراأة يجب ان تعمل على ح�ساب االمومة 
ح�ساب  على  تكون  ..والنتيجة  العائلة  وم�سلحة 
تربية الطفل كما اعتقد وانعكا�ساتها ملمو�سة على 

�سباب و�سابات اليوم ..
 (... اأهلنا  لها  علمنا  والتي  املاأثورة  االقوال  من 
حرامي ال ت�سري من �سلطان ال تخاف ( ..وتعني ان 
يروح  ما  ووين  و�سالم  باأمن  يعي�ض  االمني  االن�سان 
يتحار�ض  اأحد  فال  ال�سلطان  او  احلاكم  يخاف  وما 
كانت  احلرامي  عقوبة  ...الن  اأهلنا  علمنا  كما  به 
قا�سية و كما يقول اال�سالم يجب ان تقطع يده وان 

كررها فتقطع رجله من خالف ..
لقد كان ال�سلطان �سابقا عادال من�سفا ولي�ض حرامي 
يفعلون  كما  الفا�سدين  على  يت�سرت  وال  �سارق  وال 
اليوم ) با�سم الدين باكونا احلرامية ( فقد تغريت 
ال�سماوية  وال�سرائع  القوانني  وجمدت  املفاهيم 
بالعدل  يحكم  ان  به  واملفرو�ض  ال�سلطان  واأ�سبح 
انه هو زعيم  واالإن�ساف وحما�سبة احلرامية تبني 
وي�ساعدهم  عليهم  ومت�سرت  لهم  وحامي  احلرامية 

اأي حاميها حراميها..
التي تفر�سها االديان  اأحد االأخالق   فاالأمانة هي 
..فهي  اتباعها  على  وااللهية  االن�سانية  وال�سرائع 
قيمة عالية وخلق رفيع وا�ض من ا�س�ض بناء املجتمع 

ال�سحيح ..
فاين اأ�سبح موقع املجتمع العراقي اليوم ونا�سه من 
االمانة التي ا�سبحت من الرتاث والفولكلور ال�سعبي 
ان  علما  باحل�سي�ض  االجابة  �ستكون  بالتاأكيد  ؟؟ 
الة وال�ّسالم قد اكد على خلق  الّنبي عليه اأف�سل ال�سّ
االأمانة مبّيًنا اأّن غيابها هو من العالمات التي توؤذن 

بقرب قيام ال�ّساعة ونهاية الب�سرية ،
االمريكي  الرئي�ض  بانتخاب  ال�ساعة  قربت  فهل 
ترامب ؟؟ ووجود الكوري ال�سمايل حفيد كيم اأيل 

�سونغ ؟؟ وظهور الدواع�ض والرباغي�ض ؟؟؟
فما هي االمانة وبب�ساطة ؟؟؟  

االمانة هي يف حفظ الوديعة واعادتها الأ�سحابها
وممتلكاتهم  النا�ض  اموال  حفظ  يف  هي  االمانة 

واعرا�سهم  
االمانة هي يف حفظ الوطن والدفاع عنه

متا�سك  على  واحلفاظ  االأطفال  تربية  يف  االمانة 
وقد�سية العائلة واال�سرة

للقانون  وفقا  والوظيفة  الواجب  اداء  يف  االمانة 
وجتنب الغ�ض والر�سوة

االمانة يف ن�سر العدل وامل�ساواة بني النا�ض
واالهواء  املطامع  عن  النف�ض  جتريد  يف  االمانة 

ال�سخ�سية
ال�سماوية  وال�سرائع  القانون  تنفيذ  يف  االمانة 

ال�سمحة التي تدعو للمحبة وال�سالم
اختيار  يف  وحتى  يجب  كما  العمل  اداء  االمانة 

اأح�سن الكالم والتعامل مع النا�ض
من هنا جند ان التفريط باالأمانة ترتقي اىل درجة 
...االفتخار  لالإن�سان  ا�سرف  ...فاإيهما  اخليانة 
باالأمانة ...او عار اخليانة ...فما يطلق عليه اليوم 
ل�سو�ض  لي�ض  باحلقيقة  هم  والفا�سدين  بالف�ساد 

فح�سب وامنا خونة واعداء للقيم واالخالق..
اللهم احفظ العراق واهله اينما حلوا او ارحتلوا 

ندوة  املتحدة  االأمم  يف  العربي  النادي  ينظم 
قرار«،  »ال�سعادة  بعنوان  تدريبية  حوارية 
اأ�سلوب  مدربة  نبيل،  داليا  فيها  حتا�سر 
احلياة االإعالمية امل�سرية املعروفة ب�«وزيرة 

ال�سعادة«، بعد غد اخلمي�ض.
اإىل  ولقاءاتها  حما�سرتها  يف  »نبيل«  وت�سعى 
ال�سعادة،  �سبل  عن  البحث  على  النا�ض  حث 
على  تدريبهم  وكذلك  النا�ض،  بني  ون�سرها 
كيفية الو�سول لل�سعادة والتمتع بها، كما تقوم 
فكريا  االأ�سخا�ض  وتنمية  وتطوير  بتدريب 
اال�ستقرار  اإىل  للو�سول  وم�ساعدتهم  ونف�سيا 
النف�سي والعاطفي والعملي، وذلك عن طريق 
واأكرثها  الطرق،  واأق�سر  اأ�سهل  عن  البحث 

تاأثريا من اأجل الو�سول حلياة اأف�سل .
وترى نبيل اأن كل مواطن له احلق يف اأن يعي�ض 
ال�سعادة  واأن خطوات  حياة ناجحة و�سعيدة، 
�سواء  االختيار  ثم  بالقرار  تبداأ  ال�سبعة 
االأ�سدقاء  اأو  الزوجة  اختيار  م�ستوى  على 
غري  االأ�سياء  عن  اال�ستغناء  ثم  العمل،  اأو 

ال�سرورية.
وتعتقد اأن هذه اخلطوات تكتمل بالعمل فيما 

حتبه وان يحب االن�سان مايعمله ، ثم االبتعاد 
عن الزحام واملناف�سة وال�سراعات، و  االإ�سرار 
كتابك  مع  بعيدا   ›« هدنة  اأخذ   « ان  على 
التي  واملو�سيقى  قلبك  من  قريب  �سخ�ض  او 

ال�سعادة  ان  ال�سعادة  وزيرة  وتوؤكد  حتبها. 
قريبة جدا من كل ان�سان وانها لي�ست باهظة 
الثمن او مكلفة ولكن املهم ان تبحث عنها وان 

تعرف الطريق للو�سول اليها .

من  لها  يا   – اأ  ب  د  دونهاوزر-  مي�سائيل  من   – وا�سنطن 
خمتلفا  رئي�سا  يكون  باأن  ترامب  دونالد  وعد  رئا�سة؟ 
للواليات املتحدة واأن يك�سر للموؤ�س�سة احلاكمة عن اأنيابه 
التي  و  رمزيا  وا�سنطن  االأمريكية  العا�سمة  يجفف  واأن 

اأقيمت على م�ستنقع.
اليمني  اأدائه  لدى  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  وعد 
الد�ستورية يف 20 كانون ثان/يناير املا�سي بجعل “اأمريكا 
يوم   100 انق�ساء  وبعد  اليوم  الوا�سح  من  واأ�سبح  اأوال”، 
اأنه يجد �سعوبة يف ذلك، �سعوبة  من فرتة رئا�سة ترامب 
رئا�سة  اأن  يظن  كان  الذي  الرجل  على  اأ�سبح  حيث  كبرية 
الواليات املتحدة لي�ست �سيئا اأكرث من رئا�سة اإدارة �سركة 
اأف�سل اأن يقول مقرا: “اأ�سبحت اأرى اليوم مدى ِعَظم االأمر 

كله”.
بقوة  ترامب  تبناها  التي  الق�سايا  من  كبري  جزء  اأ�سبح 
الواقع  يف  البعد  كل  بعيدا  االنتخابية  املعركة  اأثناء 

ال�سيا�سي عن االنعزال عن هذا الواقع.
ت�ساءل دان بالز كبري مرا�سلي �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” 
قائال:  اجلمهوري  وحزبه  لرتامب  ال�سيا�سي  امل�ستقبل  عن 
يوما  الكوجنر�ض  يف  واجلمهوريون  ترامب  يتفاهم  “هل 

ما؟”.
بل اإن قناة فوك�ض نيوز املقربة من ترامب دفعت بالقول: 
حتقيق  يف  ماأ�سوي  ب�سكل  ف�سل  ترامب  فاإن  يحدث  “مهما 

االأهداف التي و�سعها لنف�سه”.
 NBC قناة  لدى  ال�سيا�سي  املعلق  األتار،  جونثان  ويرى 
،االأمر بو�سوح اأكرث حيث يعتقد اأن هذه االأيام املئة “هي 

اأ�سواأ 100 يوم منذ اعتماد هذه الفرتة مقيا�سا”.
ب�سرعة  وعوده  “يحقق  اأنه  فريون  ترامب  اأن�سار  اأما 
فائقة” ح�سبما اأكد راين�ض بريبو�ض، رئي�ض مكتب موظفي 

البيت االأبي�ض.
االأمريكي  الرئي�ض  فاإن  االآن  ملا حققه ترامب حتى  قيا�سا 

يعترب حمتاال �سيا�سيا.
غرد ترامب يف ح�سابه على موقع تويرت قائال عن وعوده: 

االآخر”. تلو  واحدا  بوعودنا  “نفي 
غري اأن ترامب مل ينجح على �سبيل املثال يف اإلغاء م�سروع 
“اأوباما كري” الذي اأطلقه �سلفه باراك  الرعاية ال�سحية 
غرفتي  يف  اأغلبية  ميتلك  ترامب  اأن  رغم  وذلك  اأوباما 
الكوجنر�ض، كما ف�سل ترامب يف منع االأ�سخا�ض القادمني 
ب�سكل رئي�سي من دول اإ�سالمية من دخول الواليات املتحدة 

حيث اأوقفت املحاكم قراره.
فاإن  املك�سيك  مع  �سور على احلدود  باإن�ساء  يتعلق  فيما  اأما 

حزبه اجلمهوري يطرح ت�ساوؤالت.
االأمتار  على  التجميل  بع�ض  اإدخال  يف  ترامب  جنح  رمبا 
يوم   100 ال�  حلاجز  الو�سول  عن  تف�سله  التي  االأخرية 
الذي �سخر منه ترامب نف�سه واعتربه مقيا�سا “م�سحكا”. 
باإ�سالح  يقوم  اأن  التجميل  ذلك  خالل  ي�ستطيع  لن  ولكنه 
اإ�سالحات  يحقق  اأن  ناهيك  ال�سرعة  بهذه  حقيقي  �سحي 
البنية  برنامج  من  حم�سو�ض  �سيء  يتحقق  ومل  �سريبية. 
الرئي�سية  املعامل  اأن  كما  ترامب،  به  وعد  الذي  التحتية 

لالإ�سالح ال�سريبي لرتامب مل تت�سح بعد.
اأبيب  اإ�سرائيل يقيم يف تل  ال�سفري االأمريكي يف  وال يزال 

ولي�ض يف القد�ض ح�سبما وعد ترامب.
منطقة  يف  الفحم  قطاع  يف  العاملني  اأحد  يعد  مل  اأنه  كما 
اإىل  ال�سابق  يف  �سناعيا  مزدهرة  كانت  التي  ال�سداأ  حزام 

عمله ب�سبب �سيا�سة ترامب.
وعلى �سعيد ال�سيا�سة اخلارجية فاإن ترامب ينفذ �سيا�سة 

داخلية ب�سكل خا�ض.
فعندما ينتف�ض �سد اأعداء لدودين الأمريكا ويثور غ�سبه 
اإيران ويهدد كوريا ال�سمالية فاإن ذلك ال يعدو كونه  �سد 

رعاية عمالء من الناحية املبدئية.
كما ال ميكن التعرف لدى ترامب على ا�سرتاتيجية خا�سة 

ب�سورية اإذا اأمعنا النظر يف �سيا�سة ترامب اإزاء �سورية.
والتي  املوجهة  بال�سواريخ  االأمريكية  لل�سربة  ميكن  وال 

احُتِفَل بها على اأنها جناح اأن تغري من ذلك �سيئا.
الفكر  �سناعة  موؤ�س�سات  لدى  اآخر  �سيء  يف  تفكري  هناك 
والقرار يف وا�سنطن، تفكري يف حرب، عن طريق ال�سدفة، 

يوؤججها غ�سب اأو اإحباط.
بولي�سي”  “فورين  جملة  يف  مقاله  جوردون  فيليب  عنَون 
بقوله:  للحرب  ترامب  ا�ستعداد  مدى  عن  املتخ�س�سة 

. �سراع  يف  الرئي�ض  يتعرث  اأن  ميكن  “كيف 
االأبي�ض،  البيت  من  انطالقا  االأمة  يَق�سم  ترامب  يزال  ال 
تلك االأمة التي واجهت اأثناء املعركة االنتخابية بالفعل 

خطر التفكك.
االإعالمية  التقارير  لالإهانة،  يتعر�ض  ترامب  يعار�ض  من 
التي ال تروق لرتامب واإدارته تو�سف باأنها اأخبار وهمية، 
اأ�سبوعيا  ترامب  �سد  يتظاهرون  الذين  االآالف  ع�سرات 
اأججتهم و�سائل االإعالم  تقريبا يعتربهم ترامب واهمني 

الي�سارية.
كما اأن ترامب يرى و�سائل االإعالم عدوا لل�سعب.

اأ�سواأ  اإىل  للراي  ا�ستطالعات  يف  ترامب  �سعبية  تدنت 
 100 اأول  م�ستوى ح�سل عليه رئي�ض اأمريكي �سابق خالل 

اأن  الراأي  ا�ستطالعات  معظم  اأكدت  حيث  رئا�سته  من  يوم 
وهو  اأدائه،  عن  را�سون  االأمريكيني  من  فقط   40% نحو 

اأمر كارثي.
جنح ترامب يف تعيني القا�سي نيل جور�سوت�ض يف املحكمة 

العليا االأمريكية.
ترامب  اأ�سدرها  التي   25 ال�  الرئا�سية  املرا�سيم  وحتتوي 
اأوامر  على  االإعالم  كامريات  اأمام  اإبرازها  على  وحر�ض 

للهيئات االأمريكية مبراجعة بع�ض ال�سوؤون االإدارية.
ترامب  دونالد  رئا�سة  و�سم  الأوانه  ال�سابق  من  هل  ولكن 

باأنها حماولة فا�سلة قام بها �سخ�ض غري متخ�س�ض؟
اإن ترامب ب�سدد اإحداث تغريات جذرية يف وا�سنطن، وال 
ميكن االآن باأي حال من االأحوال معرفة ما الذي �سيخلفه 
ترامب وفريقه الرئا�سي خالل فرتة اأربع اأو ثمان �سنوات.

ال�سيوخ  جمل�ض  لتجاوز  فر�سا  ترامب  لدى  فاإن  ذلك  ومع 
وجمل�ض النواب.

اجلانب  ويزداد  العقارات،  ملياردير  عائلة  نفوذ  يزداد 
اال�ستثماري يف �سيا�سية البيت االأبي�ض.

اإيفانكا ترامب، ابنة ترامب، مكتبا لها يف اجلناح  اتخذت 
زوجها،جريد  و�سع  ما  �سرعان  و  االأبي�ض،  بالبيت  الغربي 

كو�سرن، منطقة نفوذه.
موؤ�س�سة  يف  ال�سابقني  املديرين  من  عدد  لدى  واأ�سبح 
جولدمان �ساك�ض من بينهم وزير املالية �ستيفني منو�سني و 
م�ست�سار ترامب، جاري كون �سوت م�سموع اأي�سا يف االإدارة 
االأمريكية حيث اأ�سبحوا يتحكمون بكل ثقة يف النف�ض يف 

زمام االأمور هناك.
خلق  عظمتها”  الأمريكا  “اأعيدوا  بعبارة  ترامب  يعني 
على  االقت�سادية  ال�سيا�سة  خا�ض.تقوم  ب�سكل  فر�ض 
ثالثة اأركان، اإزالة القيود الروتينية، واالإ�سالح ال�سريبي 
من  �سيء  يحدث  التحتية.ومل  البنية  يف  واال�ستثمارات 
يتعلق  وا�سع فعال، خا�سة فيما  االآن على نطاق  ذلك حتى 
اأبعد ما يكون  القيود االإدارية حيث يعترب ترامب  باإزالة 
قيودا  املثال  �سبيل  على  األغى  اأنه  رغم  الهدف  هذا  عن 

متعلقة مبد خطوط االأنابيب.
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خطوات«  7 يف  ال�سعادة  »رو�ستة  املتحدة..  الأمم  يف  حتا�سر  ال�سعادة«  »وزيرة  نبيل  داليا 

ل��ل��م��راأة ب���رل���ن  ق��م��ة  وال���ده���ا يف  ع���ن  ال���دف���اع  ت�����س��ط��ر اىل  ت���رام���ب  اي��ف��ان��ك��ا 
الدفاع  اىل  ترامب  ايفانكا  ا�سطرت   – ب(  ف  )اأ   � برلني 
عن موقف والدها من الن�ساء وذلك يف اول مهمة خارجية 
حيث  املتحدة،  الواليات  االوىل” يف  “االبنة  بو�سفها  لها 
�ساركت يف قمة برلني للمراأة يف اإطار اجتماعات جمموعة 

الع�سرين.
بينهن  القادة  الن�ساء  من  عدد  مع  م�ساركتها  واثناء 
ا�ستغراب  ايفانكا  اثارت  انغيال مريكل،  امل�ست�سارة االملانية 
لق�سية  والدي”  ب”تاأييد  ا�سادت  عندما  احل�سور 
على  وم�ساعدتها  العائالت  دعم  يف  “كبطل  ودوره  املراأة 

االزدهار”.
حترير  رئي�سة  ميكل  مريام  اجلل�سة  مديرة  وتدخلت 
االعمال  يف  املتخ�س�سة  “فريت�ستف�سفوخه”  ا�سبوعية 
جتاه  بها  جاهر  التي  والدك  مواقف  “بع�ض  اأن  قائلة 

الن�ساء تبعث على ال�سك يف اأنه حقا يدعم املراأة”.
اال ان ايفانكا )35 عاما( �سارعت اىل الرد مو�سحة “لقد 
�سمعت بالتاأكيد انتقادات من االعالم )…( لكنني اعرف 
من جتربتي ال�سخ�سية اأن عمل االف الن�ساء معه وحل�سابه 
على  �سهادة  اخلا�ض،  القطاع  يف  كان  عندما  عقود  طوال 
بنف�ض  بعملهن  القيام  على  الن�ساء  بقدرات  الرا�سخ  اميانه 

كفاءة الرجال”.
التقدم” – اىل  “دفعني  – ترامب 

اأطلقت  التي  ال�سابقة  االزياء  عار�سة  ايفانكا،  عملت 
ان  قبل  والدها،  �سركة  ل�سالح  املالب�ض،  من  جمموعتها 

ي�سبح لها مكتبها اخلا�ض يف البيت االأبي�ض.
“بو�سفي ابنته ا�ستطيع اأن احتدث على امل�ستوى  واأ�سافت 
ال�سخ�سي، اإذ اأنه �سجعني ودفعني اىل التقدم. وقد ن�ساأت 
يف منزل لي�ض فيه حواجز امام ما ميكن اأن احققه )…( 

ومل يكن هناك فرق بيني وبني ا�سقائي”.
ويبدو اأن مريكل ت�سعى اىل بناء عالقة جيدة مع ايفانكا 

لتكون قناة ات�سال بينها وبني رئا�سة ترامب.
واعتربت جملة “دير �سبيغل” االخبارية االجتماع “قمة 
امراأتني يفرت�ض اأن تعمال على جعل مواقف دونالد ترامب 

معتدلة اإن كان ذلك ممكنا”.

الأنه  املراأتني  هاتني  يد  يف  احلر  العامل  “امال  اأن  وقالت 
رجل  يف  التاأثري  على  بالقدرة  تتمتعان  اأنهما  املفرت�ض  من 

يحتقر الن�ساء”.
ويف اأول زيارة ر�سمية لها ك”ابنة اوىل” ظهرت يف جلنة 
النقد  �سندوق  مديرة  بينهن  املوؤمتر  �سيوف  من  عدد  مع 
الدويل كري�ستني الغارد وماك�سيما ملكة هولندا يف جل�سة 

االأعمال”. وريادة  للمراأة  االقت�سادي  “التمكني 
االأبي�ض  البيت  يف  اذار/مار�ض  يف  مريكل  ايفانكا  والتقت 
حول  االعمال  لقادة  لقاء  ا�ست�سافة  يف  �ساركت  حيث 

التعليم املهني وتطوير القوى العاملة.
حقيقي” – – “اجناز 

متكن  اأن  ت�سايتونغ”  “�سودويت�سه  �سحيفة  وذكرت 
بالن�سبة  حقيقي  اجناز  هو  ايفانكا  “اجتذاب  من  مريكل 

للم�ست�سارة”.
م�ستوى  اعلى  امريكيني  م�سوؤولني  وجود  رغم  اأنه  واأ�سافت 
اهمية  اكرث  �سخ�ض  على  العثور  ال�سعب  من  “ف�سيكون 

ونفوذا” على الرئي�ض ترامب.
من  باال�ستفادة  املتحدة  الواليات  يف  ايفانكا  وتتهم 
اليف”  نايت  “�ساترداي  برنامج  منها  و�سخر  املح�سوبية، 
ل�سيا�سات  الرتويج  يف  “�سريكة”  واعتربها  الكوميدي 

ترامب التي تق�سم البالد.
اال انها حتدثت عن متكني املراأة عدة مرات اخرها يف مقال 

يف �سحيفة “فاينان�سال تاميز ا�سرتكت يف كتابته مع رئي�ض 
البنك الدويل جيم يونغ كيم.

وكتبا يف املقال اأن %55 من الن�ساء فقط ي�ساركن يف قوة 
حت�سني  اإىل  ودعيا  العامل،  يف  اجرًا  تتلقى  التي  العمل 

التدريب واإحداث تغريات مالية وقانونية اىل االف�سل.
�سوؤاال  الثالثاء  املوؤمتر  خالل  واجهت  ايفانكا  ان  اال 
افتتاحيا �سعبا من ميكل التي �ساألتها ما اذا كانت م�ساركتها 
�سركتها.  اأم  االمريكي  ال�سعب  اأم  والدها  لتمثيل  برلني  يف 
ل�ست  اأنا  �سركتي.  لتمثيل  لي�ض  “بالتاكيد  ايفانكا  وردت 

معتادة على هذا الدور، انه امر جديد بالن�سبة يل”.
اأنها  اإال  يوم،  املئة  تتجاوز  مل  امل�سرية  ان  “رغم  واأ�سافت 
القطاع  يف  عمل  و�سخ�ض  اعمال  كرائدة  انا  رائعة.  كانت 
اخلا�ض قبل كل هذا، فاإنني اهتم كثريا بتمكني الن�ساء يف 

مكان العمل”.
ومن املقرر ان تخرج تظاهرة �سد ايفانكا امام مكان اقامة 

حفل ع�ساء الثالثاء.
برلني”  “حتالف  جمموعة  من  براون  كاثلني  وقالت 
ايفانكا  التي تبيعها �سركة  ان االزياء  املنظمة لالحتجاج 
من  غالبية  فيها  تعمل  التي  ال�سخرة”  “م�سانع  يف  تنتج 

الن�ساء يف ال�سني وفيتنام وبنغالد�ض.
عن  تتحدث  اأن  ترامب  اليفانكا  ميكن  “كيف  وا�سافت 
متويل  ترامب  فيه  اوقف  الذي  الوقت  يف  +التمكني+ 
الرعاية الدولية لالجناب؟ اإن �سمت ايفانكا حول الق�سايا 

املهمة للمراأة ي�سم االذان”.
العمالقة  �سيمنز  �سركة  ايفانكا  تزور  اأن  املقرر  ومن 
لاللكرتونيات والقيام بجولة يف اكادميية ال�سركة الفنية 
والتحدث مع متدربني، كما �ستزور ن�سب املحرقة يف برلني.

م���ئ���ة ي�����وم ع���ل���ى ت�����ويل ت����رام����ب ح���ك���م اأم���ري���ك���ا ف����م����اذا حت���ق���ق م����ن وع������وده؟



 وكاالت
بن�ض  مايك  االأمريكي  الرئي�ض  نائب  زار 
جامع »اال�ستقالل«، اأكرب م�ساجد اإندوني�سيا 
التي تعد اأكرب دولة م�سلمة من حيث عدد 
ال�سكان، يف بادرة رمزية لالإدارة االأمريكية 

املتهمة باإذكاء االإ�سالموفوبيا.
باالإ�سادة  الإندوني�سيا  زيارته  بن�ض  ا�ستهل 
ثم  »امللهم«،  ودوره  فيها  املعتدل  باالإ�سالم 
لنحو  يت�سع  الذي  اال�ستقالل  جامع  زار 
البي�ساء  قبته  وت�سرف  م�سّل  األف   200

على و�سط العا�سمة جاكرتا.
وخلع بن�ض حذاءه قبل التجول يف امل�سجد 
�سرق  جنوب  يف  االأكرب  كذلك  يعد  الذي 
اآ�سيا برفقة زوجته وابنتيه اللواتي غطني 
روؤو�سهن مبنديل واإمام اجلامع االأكرب ن�سر 

الدين عمر.
الذين  اإندوني�سيا  �سكان  من   90% ويدين 

يبلغ عددهم 255 مليونًا باالإ�سالم.
ومتثل زيارة بن�ض اأول مبادرة رفيعة الإدارة 
توليه  منذ  امل�سلمني  من  للتقرب  ترامب 
احلكم، وهو ما فعله قبله الرئي�ض ال�سابق 
باراك اأوباما وزوجته مي�سيل عام 2010.

يوم،   100 قبل  ال�سلطة  اإىل  جميئه  ومنذ 
والعراق  االأردن  قادة  ترامب  ا�ستقبل 
وال�سعودية وم�سر، لكنه حاول كذلك منع 
دخول رعايا 6 دول ذات غالبية م�سلمة اىل 
متعلقة  خماوف  ب�سبب  املتحدة  الواليات 
االآن  االأمريكية  املحاكم  وتنظر  باالإرهاب، 

يف قرارين رئا�سيني بهذا ال�سدد.
حملته  خالل  مرارًا  ترامب  وهاجم 

»االإرهاب االإ�سالمي املتطرف«.
يف  متامًا  خمتلفة  لهجة  اعتمد  بن�ض  لكن 
الدوام دولة  التي اعتربت على  اإندوني�سيا 
االأعظم  ال�سواد  يتبع  م�سلمة  دميقراطية 
ويتعاي�سون  معتدًال  اإ�سالمًا  �سكانها  من 

ب�سالم مع االأقليات الدينية.
الرئي�ض  مع  مباحثاته  اإثر  بن�ض  وقال 
اإن  الرئا�سي  الق�سر  يف  ويدودو  جوكو 
»التقاليد االإ�سالمية املعتدلة يف اإندوني�سيا 
ونحن  للعامل،  اإلهام  م�سدر  ب�سراحة  هي 

ن�سيد بكم وب�سعبكم«.
الدين  بلدي،  يف  كما  بلدكم  »يف  واأ�ساف: 

يوحد وال يفرق«.
االإ�سالم املعتدل حتت التهديد

كوريا  يف  بجولة  حاليًا  بن�ض  ويقوم 
واأ�سرتاليا  واإندوني�سيا  واليابان  اجلنوبية 

تهدف اإىل تلطيف حدة خطاب ترامب.
خفف  واليابان  اجلنوبية  كوريا  ففي 
احلمائية  الت�سريحات  حدة  من  بن�ض 
اعتمده  الذي  اأوًال«  »اأمريكا  �سعار  ظل  يف 
بالده  مت�سك  على  التاأكيد  واأعاد  ترامب، 
تنامي  مع  البلدين  اأمن  ل�سمان  مبعاهداتها 
برناجمها  ب�سبب  يانغ  بيونغ  مع  التوتر 

ال�ساروخي والنووي.
وعائلته  بن�ض  جال  جاكرتا،  م�سجد  ويف 
بهند�سة  واأ�ساد  املقببة  ال�سالة  قاعة  يف 
قبتها املعمارية، وا�ستمتعوا بقرع على طبل 

منحوت يف باحته.
ثم اأجرى بن�ض حوارًا بني االأديان يف جل�سة 
مغلقة مع ممثلني عن امل�سيحيني والبوذيني 

والكونفو�سيني والهندو�ض وامل�سلمني.
املعتدل  االإ�سالم  عن  بن�ض  ت�سريحات  لكن 
واحلوار  للت�سامح  مثاًال  اإندوني�سيا  واعتبار 
بني االأديان تتعار�ض مع املخاوف املتنامية 

داخل البلد من زيادة التع�سب الديني يف 
ال�سنوات االأخرية وا�ستقواء التيار املحافظ 
مت�سددون  ي�سنها  التي  الهجمات  تزايد  مع 

اإ�سالميون على االأقليات.
اإن ق�سية حاكم جاكرتا  املراقبون  ويقول 
الذي  بورناما  جتاهاجا  با�سوكي  امل�سيحي 

االإ�سالم؛  على  التجديف  بتهمة  حوكم 
الأنه عار�ض تف�سريًا يعترب اأن على امل�سلمني 
واجب انتخاب حاكم م�سلم، �سلطت ال�سوء 
باحلريات  يحيط  الذي  التهديد  على 

الدينية.
رغم  بورناما  خ�سر  املحاكمة  هذه  وب�سبب 
�سعبيته واإجنازاته، اأم�ض االأربعاء، من�سبه 
املتهم  با�سويدان  اأني�ض  امل�سلم  اأمام خ�سمه 

مبماالأة املت�سددين لك�سب اأ�سواتهم.
ويبدو اأنه �سيفلت من ال�سجن بعد اأن اأو�ست 
ل�سنتني  املراقبة  حتت  بو�سعه  النيابة 

ولي�ض ب�سجنه.
التي  بن�ض  بزيارة  االإندوني�سيون  ورحب 
من  خماوفهم  لتبديد  كافية  اأنها  يعتقد  ال 

مواقف ترامب املعلنة �سد االإ�سالم.
العلماء  جمل�ض  رئي�ض  اأمني  معروف  وقال 
زيارة  توؤ�سر  اأن  »ناأمل  االإندوني�سي: 
االأقل  على  املوقف،  يف  تغيري  اىل  بن�ض 

يحبون  ال  باأنهم  موقفهم  عن  يبتعدوا  اأن 
االإ�سالم كثريًا«.

لندن  جامعة  من  جرج�ض،  فواز  وقال 
االإ�سالم  �سوؤون  يف  اخلبري  لالقت�ساد 
ترامب  »ت�سريحات  اإن  االأو�سط،  وال�سرق 
كثريًا  اأ�سرت  وامل�سلمني  لالإ�سالم  املعادية 
يتطلب  وقد  االإ�سالمي،  العامل  يف  ب�سمعته 

االأمر اأكرث من زيارة الإ�سالح هذا ال�سرر«.
وبعد لقائه مع الرئي�ض ويدودو، قال بن�ض 
اإن الواليات املتحدة ملتزمة ببناء �سراكة 
و�سمان  االإرهاب«  »ملكافحة  اأقوى  دفاعية 
اجلنوبي  ال�سني  بحر  يف  املالحة  حرية 
�سفن  بني  االأخرية  االحتكاكات  عقب 
اإندوني�سية و�سينية قرب جزر ناتونا، على 

حدود املياه املتنازع عليها. 

ا:  ب  د   – ب(  ف  )اأ   � بريوت   � ابيب  تل   � دم�سق 
ا�سرائيل  ان  اخلمي�ض  �سوري  ع�سكري  م�سدر  اكد 
موقعا  اخلمي�ض  فجر  عدة  ب�سواريخ  ا�ستهدفت 
نقلت  ما  وفق  الدويل،  دم�سق  مطار  قرب  ع�سكريا 

وكالة االنباء ال�سورية الر�سمية )�سانا(.
الع�سكرية  املواقع  اأحد  “بتعر�ض  امل�سدر  وافاد 
اإىل  اليوم  فجر  الدويل  دم�سق  مطار  غرب  جنوب 
داخل  من  اأطلقت  �سواريخ  بعدة  اإ�سرائيلي  عدوان 
يف  انفجارات  حدوث  اإىل  اأدى  ما  املحتلة،  االأرا�سي 

املكان نتج عنها بع�ض اخل�سائر املادية”.
اجلوالن  من  انطلقت  ال�سواريخ  اإن  امل�سدر،  وقال 
خزانات  اأ�ساب  “الق�سف  اأن  مو�سحا   ، “املحتل” 

وقود وخلف اأ�سرارا مادية” .
وحول الرد على الغارات ، اأ�سار امل�سدر اىل اأن “الرد 
وحلفاءه  ال�سوري  “اجلي�ض  اأن  موؤكدا  يتاأخر”،  لن 
�سي�سقطون امل�سروع اال�سرائيلي اجلديد عند حدود 
متعامل  لكل عميل  قتله  و�سيوا�سل  املحتل  اجلوالن 

مع العدو”.
اإ�سرائيل  باأن  اأفادت  اإخبارية  تقارير  وكانت 
ا�ستهدفت فجر اليوم خزانات وقود وم�ستودع، قرب 
مطار دم�سق، يعتقد اأنها تابعة حلزب اهلل اللبناين.

باأن  اهلل  حلزب  التابعة  “املنار”  قناة  واأفادت 
مبحاذاة  وم�ستودع  وقود  خزانات  يف  وقع  انفجارا 
�سربة  عن  ناجم  اأنه  يرجح  الدويل  دم�سق  مطار 
جوية اإ�سرائيلية، ما اأ�سفر عن وقوع خ�سائر مادية.

من جانبه، اأو�سح املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان اأن 
م�سادر خمتلفة رجحت اأن يكون االنفجار الذي وقع 
فجر اليوم ناجم عن ا�ستهداف م�ستودعات للذخرية 

قريبة من املطار.
الدويل  دم�سق  مطار  قرب  حمليون  �سكان  وكان 
لوكالة  قالوا  دم�سق  ال�سورية  العا�سمة  جنوب 
انفجارات قوية دوت  اإن  االأملانية )د.ب.اأ(  االأنباء 
يف حميط مطار دم�سق الدويل فجر اليوم واإن األ�سنة 

اللهب تت�ساعد يف ال�سماء.
اال�سرائيلي  اال�ستخبارات  وزير  اكد  ذلك   اىل 
ي�سرائيل كاتز ان بالده �ستتدخل يف كل مرة تتبلغ 
“معلومات خطرية” عن نقل اأ�سلحة اىل حزب اهلل، 
وذلك بعد انفجار وقع يف مطار دم�سق فجر اخلمي�ض 
غارة  عن  ناجت  انه  اللبناين  احلزب  اإعالم  رجح 

ا�سرائيلية.
ومل يوؤكد الوزير اال�سرائيلي وقوع الغارة.

على  “نعمل  اال�سرائيلي  اجلي�ض  الذاعة  قال  لكنه 
�سوريا  عرب  ايران  من  متطورة  اأ�سلحة  نقل  تفادي 

اىل حزب اهلل يف لبنان”.
“عندما نتبلغ معلومات خطرية حول م�سروع  وتابع 
هذا  ف�سنتدخل.  اهلل  حزب  اىل  ا�سلحة  بنقل 

احلادث من�سجم متاما مع هذه ال�سيا�سة”.
ا�سرائيلية،  جوية  �سربة  ح�سول  تاأكد  حال  ويف 
فيها  ي�ستهدف  التي  االوىل  املرة  هذه  تكون  فلن 
ويف  وحميطه.  دم�سق  مطار  اال�سرائيلي  الطريان 
معظم املرات، حتدثت تقارير عن ا�ستهداف �سواريخ 
او ا�سلحة يتم نقلها اىل حزب اهلل لذي يقاتل اىل 

جانب قوات النظام يف �سوريا.
وقوع  عن  االن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  واأفاد 
الدويل  دم�سق  مطار  حميط  يف  “�سخم”  انفجار 
حتديد  دون  من  اخلمي�ض  �سباح  من  مبكر  وقت  يف 

ال�سبب.
ان  ترجيحها  متقاطعة”  “م�سادر  عن  نقل  لكنه 

م�ستودعات  ا�ستهداف  عن  “ناجمًا  االنفجار  يكون 
اأنها تابعة حلزب  للذخرية قريبة من املطار يعتقد 

اهلل اللبناين”.
اللبناين  “املنار” التابع حلزب اهلل  واأورد تلفزيون 
الوقود  “خزانات  ا�ستهدف  االنفجار  ان  اخلمي�ض 
جوية  �سربة  عن  ناجم  اأنه  و”يرجح  وم�ستودعا”، 

ا�سرائيلية”، من دون اأن يحدد طبيعة امل�ستودع.
واو�سح ان “املعلومات االأولية” تتحدث عن “خ�سائر 

مادية فقط وال خ�سائر ب�سرية”.
�سرق  جنوب  كلم   25 بعد  على  دم�سق  مطار  ويقع 

العا�سمة ال�سورية.
وقال �ساهد يقطن يف جنوب �سرق العا�سمة لوكالة 
فران�ض بر�ض انه �سمع “قرابة الرابعة �سباحا �سوت 
انفجار �سخم”، م�سيفا “هرعت اىل ال�سرفة، وراأيت 
كتلة كبرية من النار. كانت الكهرباء مقطوعة وكان 

ميكن روؤية كتلة النار بو�سوح”.
نفذت   ،2011 يف  �سوريا  يف  النزاع  بدء  ومنذ 
ا�سرائيل �سربات عدة داخل البلد ا�ستهدفت حزب 

اهلل اللبناين، عدوها اللدود.

لكن  الغارات.  هذه  على  ا�سرائيل  تعلق  ال  واإجماال 
لن  انهم  مرة  من  اأكرث  اأعلنوا  ا�سرائيليني  م�سوؤولني 
ي�سمحوا بنقل حزب اهلل اأ�سلحة متطورة اىل �سوريا 

من �ساأنها ان ت�سكل خطرا على ا�سرائيل.
– اال�سرائيلية  ال�سربات  – توايل 

بدء  منذ  و�سوريا  ا�سرائيل  بني  حادث  اأ�سوا  و�سجل 
النزاع ال�سوري يف اآذار/مار�ض 2011، ال�سهر املا�سي 
عندما ا�ستهدف الطريان اال�سرائيلي اأهدافا عدة يف 

و�سط �سوريا.
فقد اأعلن اجلي�ض اال�سرائيلي ان طائراته احلربية 
اآذار/مار�ض.  يف17  �سوريا  يف  عدة  اأهدافا  ق�سفت 
ع�سكرية  قاعدة  ا�ستهداف  ال�سوري  اجلي�ض  واأكد 
قرب تدمر، م�سريا اىل ان دفاعاته اجلوية ت�سدت 

للطائرات.
نتانياهو  بنيامني  اال�سرائيلي  الوزراء  رئي�ض  واعلن 
“متطورة”  ا�سلحة  ا�ستهدفت  ال�سربة  ان  حينه  يف 
“حني  وقال  اللبناين،  اهلل  حزب  اىل  �ستنقل  كانت 
حزب  اىل  متطورة  ا�سلحة  نقل  حماوالت  نر�سد 
اهلل ونتلقى معلومات من اجهزة ا�ستخبارات يف هذا 

املعنى، نتحرك ملنعها”.
وبعد يومني، هدد وزير الدفاع اال�سرائيلي افيغدور 
بتدمري  اال�سرائيلي  الطريان  يقوم  بان  ليربمان 
انظمة الدفاع اجلوية ال�سورية يف حال قام اجلي�ض 
ال�سوري مرة اخرى باطالق �سواريخ باجتاه طائرات 

ا�سرائيلية.
وا�سرائيل و�سوريا يف حالة حرب ر�سميا منذ عقود 
معظم  هادئة  كانت  البلدين  بني  احلدود  اأن  رغم 
الوقت اإىل حني اندالع النزاع ال�سوري العام 2011.
يف  ا�سرائيل  مع  عدة  حروبا  اهلل  حزب  وخا�ض 
ت�سببت  وقد   ،2006 يف  اآخرها  كان  لبنان  جنوب 
من  اأكرث  وب�سقوط  التحتية  البنى  يف  كبري  بدمار 
1200 قتيل يف لبنان معظمهم من املدنيني و160 يف 

اجلانب اال�سرائيلي معظمهم من الع�سكريني.
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يوؤكد  �سوري  ع�سكري  وم�سدر  دم�سق..  مطار  قرب  ب�سواريخ  ع�سكريا  موقعا  ا�ستهدفت  ا�سرائيل 
باده مل�سوؤولية  يلمح  ا�سرائيلي  وم�سوؤول  �سرر”..  اأي  ي�سبه  ومل  معتاد  ب�سكل  يعمل  املطار  ان  ويعلن 

����س���راع���ات ق�����وى ال�����ع�����دوان ت�����س��ّه��ل ت���ق���دم اجل���ي�������ش و»اأن���������س����ار اهلل«

باإندوني�سيا م�سجد  اأكرب  ي��زورون  واأ�سرته  الأمريكي  الرئي�ش  مل����اذا ان��ف��ج��رت احل����رب الع��ام��ي��ة نائب 
“فجاأة”؟  القوة  بهذه  الردنية  ال�سورية 

عبد الباري عطوان
منذ  م�سبوقة  غري  �سر�سة  اعالمية  معركة  ال�سورية  االردنية  العالقات  تعي�ض 
1982، وا�ستقبال االردن  تدهور العالقات بني البلدين بعد احداث حماة عام 
احلكومة،  على  ع�سكريا  متردوا  الذين  ال�سوريني  امل�سلمني”  “االخوان  لقادة 
20 و30 الف  وخا�سوا معارك دموية مع اجلي�ض ادت اىل مقتل ما يرتاوح بني 

�سخ�ض.
حديث  يف  قال  عندما  املعركة  هذه  فتيل  ا�سعل  اال�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض 
لوكالة “�سبوتنيك” الرو�سية “انه ميلك معلومات موؤكدة باأن االردن يعد العدة 
وذهب  امريكية”،  ترتيبات  اطار  يف  �سورية  جنوب  اىل  اردنية  قوات  الدخال 
الرئي�ض ال�سوري اىل ما هو ابعد من ذلك عندما و�سف االردن باأنه “لي�ض دولة”، 
ا�ستخدام  االمريكيون  اراد  اذا  م�ستقلة  قرارات  “اتخاذ  على  بقدرته  م�سككا 

االردن �سد �سورية”.
غري  دبلوما�سي  عقد  عن  وخروجها  لقوتها  االردن  اغ�سبت  الت�سريحات  هذه 
البلدين، ولهذا جرى تكليف الدكتور  مكتوب بتجنب ال�سدامات االعالمية بني 
االعالم(  ل�سوؤون  دولة  )وزير  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  املومني  حممد 

بالرد على االتهامات ال�سورية.
الدكتور املومني خرج عن هذا العقد او االتفاق اي�سا، عندما و�سف ت�سريحات 
ان  وموؤ�سف  الواقع،  عن  من�سلخة  وادعاءات  “مرفو�سة  باأنها  اال�سد  الرئي�ض 
يتحدث الرئي�ض ال�سوري عن االردن وهو ال ي�سيطر على غالبية ارا�سي بالده”، 
واكد ان االردن كان من اوائل الدول التي طالبت بحل �سيا�سي لالزمة واقنعت 
العامل بهذا احلل ولذلك من غري املمكن ان تدفع باجتاه احلل الع�سكري، موؤكدا 
“ان بالده حري�سة على وحدة الرتاب ال�سوري، ودعم احلل ال�سيا�سي، ويقف �سد 

اجلماعات االرهابية التي اجتاحت االرا�سي ال�سورية”.
***

هناك امران ا�سا�سيات يكمنان وراء هذه احلرب االعالمية، واديا اىل انفجارها 
والتوتري املفاجيء يف العالقات بني البلدين:

الرئي�ض  عنه  عرب  الذي  االمريكي  للموقف  االردنية  احلكومة  تاأييد  االول: 
دونالد ترامب باإتهام الطائرات ال�سورية بق�سف بلدة خان �سيخون يف حمافظة 
86 �سخ�سا ربعهم تقريبا من االطفال،  ادلب باأ�سلحة كيميائية ادت اىل مقتل 
اجلوية  ال�سعريات  قاعدة  بق�سف  ترامب  الرئي�ض  اعقبه  الذي  االتهام  وهو 

ال�سورية ب� 59 �ساروخ توماهوك.
الثاين: ن�سر ما �سمي وثيقة “عهد حوران” التي ك�سفت عنها عدة و�سائل اعالم 
�سورية معار�سة او مقربة من النظام مثل قناة “اورينت”، و�سحيفة “االخبار” 
اللبنانية، وحتدثت عن اقامة اقليم، او منطقة حكم ذاتي ت�سم درعا وال�سويداء 

والقنيطرة يف جنوب �سورية.
الوثيقة، باعتبار هذه  ان هناك دورا لالردن يف هذه  ال�سورية تعتقد  احلكومة 
مبنع  ا�سرائيلي  امريكي  اتفاق  وهناك  ال�سمالية،  حلدوده  حماذية  املنطقة 
واتخاذها  اليها،  بالعودة  اهلل”  “حزب  ومقاتلي  وااليرانية  ال�سورية  القوات 
الفل�سطينية  واالرا�سي  اجلوالن  ه�سبة  �سد  فدائة  عمليات  ل�سن  “قاعدة” 

املحتلة املحاذية.
املنطقة  ابناء  من  �سوريا  معار�سا   22 اجنزها  التي  الوثيقة  هذه  يف  ما  اخطر 
لو�سع  توؤ�س�ض  انها  واكادمييون،  حقوقيون  بينهم  من  ا�سطنبول،  يف  يقيمون 
م�سروع ادارة حملية ال مركزية يف حمافظة درعا، كخطوة تتناغم مع م�سروع 
فريدركا  ووثيقة  الرو�سي  الد�ستور  م�سروع  تبناه  الذي  �سورية،  يف  الفيدرالية 

مورغيني، وزيرة خارجية االحتاد االوروبي، حول احلل يف �سورية امل�ستقبل.
حوران،  اقليم  “د�ستور”  انها  على  الكثريون  اليها  ينظر  هذه  “العهد”  وثيقة 
من  االول” ملناق�ستها،  املمثلني  تاأ�سي�سي” و”جمل�ض  “موؤمتر  على  �ستعر�ض  النها 
ثم تعديلها اذا تطلب االمر، واقرارها يف نهاية املطاف، وتنق�سم االآراء حولها، 
وثيقة  وامنا  د�ستورا،  لي�ست  انها  يقولون  وا�سعوها،  باالحرى  او  لها،  فاملوؤيدون 
ت�سع ار�سية لالمركزية ادارية، تتعاطى مع خدمات ادارية يف املحافظة لو�سع 
حد حلالة الفو�سى، اما املعار�سون لها فيوؤكدون انها د�ستور لالقليم تف�سل بنودها 
بني ال�سلطات الثالث التنفيذية والت�سريعية والق�سائية، وحتدد امللكية اخلا�سة 
والعامة، وتنظم اجلانب اخلدمي واالعالمي والتعليمي والثقايف والديني، اي انها 

د�ستور بت�سمية “وثيقة” فقط، وهي مقدمة لتق�سيم فيدرايل ل�سورية.
هناك �سخ�سيات من ابناء حمافظة درعا ترباأت من هذه الوثيقة مثل الدكتور 
هيثم مناع، وال�سيا�سي ورجل االعمال خالد املحاميد، اللذين ا�سدرا بيانا يترباأ 
الي  معار�ستهما  على  ويوؤكد  بها،  لهما  عالقة  اي  وينفي  “الوثيقة”  هذه  من 
احلريري  فوران  ن�سر  الباحث  وهو  املوؤ�س�سني  احد  اعلن  بينما  ل�سورية،  تق�سيم 
ان�سحابه من جمموعة املوؤ�س�سني التي و�سعت م�سودتها النها “تت�سمن يف �سياغتها 
ال  “املرحلة  ان  ويعتقد  الفيدرالية”،  او  الذاتي  احلكم  من  قريبة  م�سطلحات 

حتتاج اىل مثل هذه امل�ساريع وان اجلهود يجب ان تن�سب على دعم الثورة”.
تتجه  االنظار  باتت  تدمر،  وبعدها  حلب  ملدينة  ال�سوري  اجلي�ض  ا�ستعادة  بعد 
حاليا اىل حمافظة درعا اخلارجة يف معظمها عن �سلطة النظام، وتتقا�سم النفوذ 
فيها جمموعات م�سلحة قبلية حملية، اىل جانب تنظيمي “الدولة اال�سالمية” 
املحافظة  هذه  ت�سهد  ان  املتوقع  ومن  �سابقا،  الن�سرة  ال�سام”،  حترير  و”هيئة 
املقبلة، فاعلن  ال�سمالية االردنية ت�سعيدا ع�سكريا يف االيام  للحدود  املحاذية 
اجلي�ض اال�سرائيلي انه ق�سف مواقع يف االرا�سي ال�سورية ام�ض )اجلمعة( ردا 
املحتلة، وقال بيان  على �سقوط ثالث قذائف هاون �سقطت يف ه�سبة اجلوالن 
ر�سمي �سوري ان طائرة ا�سرائيلية اطلقت �ساروخني باجتاه موقع ع�سكري �سوري 
يف حميط بلدة خان ارنبة يف اجلانب ال�سوري بعد �سد اجلي�ض ال�سوري حماولة 

ت�سلل جلماعات ارهابية يف املنطقة.
***

اذا �سحت االتهامات ال�سورية لالردن باال�سرتاك يف “طبخة” امريكية للتدخل 
عازلة  ذاتي  حكم  منطقة  واقامة  عليها،  لل�سيطرة  درعا  حمافظة  يف  ع�سكريا 
االردين  ال�سوري  االعالمي  “التال�سن”  فاإن  ترامب،  الرئي�ض  لتعهدات  تطبيقا 
الرواية االردنية  اذا �سدقت  اما  املقبلة،  �سيت�ساعد يف اال�سابيع، ورمبا اال�سهر 
التي تنفي مثل هذه االتهامات جملة وتف�سيال، فاإن التهدئة االعالمية �ستكون 

االكرث ترجيحا.
كعادتنا دائما، نف�سل االنتظار وعدم ا�ستباق االحداث، وا�سدار احكام مت�سرعة، 
مع وجود قناعة را�سخة لدينا باأن احتماالت الت�سعيد اال�سرائيلي االمريكي يف 
اجلنوب ال�سوري قوية جدا، و�ستكون خيارات االردن �سعبة جدا يف كل االحوال.

 ر�سيد احلداد
النفوذ  �سراع  حتوي  جغرافية  حدود  ال   : �سنعاء 
لتحالف  املوالية  الف�سائل  تخو�سه  الذي  وال�سيطرة 
العدوان، خا�سة بني ف�سائل حزب »االإ�سالح« االإخوانية 
املوالية  ال�سلفية  واجلماعات  ال�سعودية،  من  املدعومة 

لالإمارات العربية.
�سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق  يف  تدور  ال�سراعات  هذه 
باتت ت�سل  لكنها  »اأن�سار اهلل«،  اليمني وحركة  اجلي�ض 

مناطق املعارك فت�ستفيد منها االأخرية.
املعارك بني الطرفني و�سلت اإىل اأوجها يف عدن، جنوبي 
مواجهات  املحافظة  مديريات  �سهدت  هناك  اليمن. 
على  حم�سوبة  جماعات  اقتحام  بعد  ت�ساعدت  م�سلحة 
القيادي املوايل حلزب »االإ�سالح« مهران القباطي، اأحد 
و�سط  املن�سورة  �سجن  الرئا�سية،  احلماية  األوية  قادة 
املدينة، حيث اأفرجت بالقوة عن قرابة ع�سرين عن�سرًا 
األوية  وكانت  »القاعدة«.  تنظيم  اإىل  ينتمون  ممن 
احلزام االأمني املدعومة اإماراتيًا )يقودها ال�سلفي هاين 
بن بريك الذي ميثل احلاكم الع�سكري فعليًا على عدن( 

قد اعتقلت هوؤالء يف وقت �سابق.
جمموعة  اقتحمت   �� املا�سي  االإثنني   �� بيوم  ذلك  بعد 
�سبعة  عن  بالقوة  لتفرج  �سبوة  حمافظة  �سجن  اأخرى 
من عنا�سر »القاعدة«، ثم ت�ساعدت املواجهات وانتقلت 
اإىل حمافظة تعز، بدءًا من داخل املدينة وامتدادًا اإىل 
التي  للمحافظة،  التابعة  الغربي  ال�ساحل  مديريات 
قوات  بني  موازية  مواجهات  اأ�سبوع  من  اأكرث  منذ  ت�سهد 
لالإمارات  املوالية  والقوات  جهة،  من  و»اللجان«  اجلي�ض 
جهة  من  �سلفية  وبجماعات  �سودانية  بقوات  امل�سنودة 

اأخرى، حتديدًا غرب املخا.

مع ذلك، �سهد غرب حمافظة تعز مواجهات مماثلة بني 
م�سلحي »االإ�سالح« وجماعة »اأبو العبا�ض« ال�سلفية، على 
وا�سعة  مناطق  على  و»اللجان«  اجلي�ض  �سيطرة  خلفية 
املعافر،  مديرية  نطاق  يف  الواقعة  الكدحة  جبهة  يف 
لالإمارات،  املوالية  العبا�ض«،  »اأبو  جماعة  اتهمت  اإذ 
»االإ�سالح«، بت�سليم املنطقة اإىل »اأن�سار اهلل«، ثم جاءت 
التي  املواقع  ال�سرتجاع  حماولة  يف  اإماراتية  تعزيزات 
تعز«،  حمور  »قيادة  قابلته  ذلك  لكن  »االإ�سالح«،  يد  يف 
التي تتلقى التوجيهات من غرفة العمليات امل�سرتكة يف 

الريا�ض، بالرف�ض.
تراجع  على  املواقع  بت�سليم  »االإ�سالح«  اتهام  ويقوم 
والقرون  الدرب  جبل  من  للحزب  املوالية  الف�سائل 
منطقة  وهي  حب�سي،  جبل  باجتاه  والقوز  والرحبة 
تعز  مدينة  بني  الرابط  الطريق  على  مطلة  جبلية 
و»اللجان«  اجلي�ض  �سيطرة  اإىل  اأدى  ما  املخا،  ومديرية 
والعفريه  الكدحة،  بعد  القرون  كجبل  مواقع  على 
العبا�ض«  »اأبو  جماعة  اتهمت  كذلك  والقوز.  والرحبة 
امل�ستقيل  الرئي�ض  )نائب  االأحمر  حم�سن  علي  اجلرنال 
جبهات  يف  تقدمها  باإحباط  هادي(  من�سور  ربه  عبد 

اأخرى.
وياأتي احتدام املواجهات بني قوى العدوان بعد اأيام على 
اإخفاقها يف االحتفاظ ببع�ض التالل الواقعة بالقرب من 
جبل النار، غرب املخا، اإ�سافة اإىل تراجعها عن احلديث 
االإعالمي عن ال�سيطرة على مع�سكر خالد اال�سرتاتيجي 

الذي يقع على بعد 40 كلم �سرق املخا.
متوز  اإىل  و»االإ�سالح«  االإمارات  بني  اخلالفات  وتعود 
اأبو ظبي بت�سفية ما يزيد  اتهم احلزب  2015، حينما 
150 من عنا�سره، بينهم قيادات ع�سكرية كبرية،  على 

يف الهجوم الذي �سّنته طائرات 
اللواء  مع�سكر  على  اإماراتية 
ل�»التحالف«،  املوايل  ميكا،   23
التابعة  العرب  منطقة  يف 

ملحافظة ح�سرموت.
االإماراتيون  يتهم  املقابل،  يف 
وراء  بالوقوف  »االإ�سالح« 
مع�سكر  اإحداثيات  ت�سريب 
ماأرب،  يف  االإماراتي،  �سافر 
من  ب�ساروخ  ا�ستهدف  الذي 
اأيلول  »تو�سكا« يف اخلام�ض من 
من العام نف�سه، ما اأودى بحياة 
جنديًا   50 على  يزيد  ما 

اإماراتيًا، واأي�سًا الوقوف وراء ت�سريب اإحداثيات مع�سكر 
منت�سف  ب�ساروخ  ا�ستهدف  الذي  املخا،  يف  اجلن  �سعب 
اإماراتية  قيادات  مقتل  منه  ونتج   ،2015 االأول  كانون 

و�سعودية.
و»االإ�سالح«  ال�سعودية  االإمارات يف وقوف  ت�سّك  كذلك، 
للقوات  فادحة  خ�سائرها  كانت  مماثلة  عمليات  وراء 
باب  معركة  ت�سدر  اإىل  ت�سعى  التي  لالإمارات  املوالية 
االأر�ض.  على  مكا�سب  اأي  عن  اململكة  واإق�ساء  املندب 
على  ال�سيطرة  يف  الريا�ض  نازعت  قد  ظبي  اأبو  وكانت 
قبل  عليها  �سيطر  اأن  »االإ�سالح«  حلزب  �سبق  التي  تعز 
لكن  عليه،  حم�سوبة  قيادات  فيها  ب  ون�سّ عام،  من  اأكرث 
االإماراتيني جنحوا يف دعم الف�سائل ال�سلفية لزعزعة 

حكم »االإخوان«.
املئات  ان�سحاب  اإثر  تعز  املواجهات داخل  انح�سار  ورغم 
على  ي�سيطرون  كانوا  بعدما  العبا�ض«  »اأبو  عنا�سر  من 

من  التحذيرات  تتوا�سل  احلكومية،  املقار  ع�سرات 
اندالع مواجهات عنيفة ب�سبب تقاطر املئات من م�سلحي 
وا�سعة  اأحياء  على  لل�سيطرة  املدينة  اإىل  »االإ�سالح« 

فيها.
يف  طبية  م�سادر  من  »االأخبار«  علمت  اآخر،  �ساأن  يف 
»االإ�سالح«  من  م�سلحني  اأن  تعز،  يف  الدرن  م�ست�سفى 
»ثكنة  اإىل  وحّولوه  اأم�ض،  من  اأول  امل�ست�سفى  اقتحموا 
مزارع  على  »ا�ستولوا  اأنهم  االأخطر  لكن  ع�سكرية«، 
واأ�سافت  املختربات«.  من  ال�سل  مر�ض  لتجارب  بكتريية 
يف  كارثة  اإىل  �سيوؤدي  املزارع  هذه  »خروج  اأن  امل�سادر 
حال ت�سرب اأنواع البكترييا، خا�سة يف حال و�سولها اإىل 
�سالح  اإىل  يحّولوها  اأن  ميكن  الذين  االإرهابيني  اأيادي 
جرثومي«. االأمر نف�سه اأكده طبيب يعمل يف امل�ست�سفى، 
امل�سلحة  املجموعة  اأن  »االأخبار«  مرا�سل  اإىل  نقل  حيث 
وم�سادرة  الطبي  العزل  غرفة  تك�سري  على  »اأقدمت 

حوافظ البكترييا«.
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حممود كعو�ض
وامل�سوؤولون  احلكام  فيه  بات  الذي  “االأغرب”  الزمن  هذا  يف 
العرب ي�سبقون التطبيع يف الهرولة �سرًا وعلنًا الأداء “فري�سة 
احلج” عند ال�سهاينة يف تل اأبيب وتقدمي واجب الطاعة لهم 
طمعًا بنيل ر�سا البيت االأبي�ض املت�سهني ومن تبقى من حثاالت 
اأماًل يف احلفاظ على عرو�سهم  املحافظني اجلدد يف وا�سنطن 
كل  واجب  من  ُي�سبح  احلكم،  �سلطة  يف  ومواقعهم  وكرا�سيهم 
من االإعالمي واملقاتل البقاء يف حالة ا�ستنفار دائمة للدفاع 
ال�سفحات  وتدوين  بالكلمة  للن�سال  االأول  االأمة،  ق�سايا  عن 
ل�سهداء  االأ�سطورية  الذاتية  ال�سري  من  ال�سفحات  تلو 
نتيجة  ووحدانا  زرافاٍت  يت�ساقطون  الذين  االأبرار  الق�سية 
وراء  يتخندق  ما  عادة  الذي  االإجرامي  ال�سهيوين  االإرهاب 
اال�ستكبار االأمريكي وتوثيقها وحفظها يف”مو�سوعة ال�سهادة 
تزييف  بدون  القادمة،  لالأجيال  وتوريثها  واال�ست�سهاد”، 
وممار�سة  بالبندقية  للن�سال  والثاين  تدلي�ض،  اأو  تزوير  اأو 
الكفاح امل�سلح، ليكمل اأحدهما االآخر ا�ستجابة ملتطلبات دحر 
االحتالل وا�ستعادة احلقوق الوطنية واإعالء كلمة العدل يف 

فل�سطني، كل فل�سطني من البحر للنهر.
االإعالمي  بني  ُيذكر  تباينًا  اأو  فارقًا  اأرى  ال  ناحيتي  من  فاأنا 
واال�ست�سهاد  لالغتيال  ُمعر�سان  كليهما  اأن  طاملا  واملقاتل، 
ويتبنيان  الر�سالة  نف�ض  يحمالن  اأنهما  وطاملا  حلظة،  كل  يف 
من  ويقاتالن  الق�سية  نف�ض  عن  ويدافعان  العقيدة  نف�ض 
التباين  اأو  الفارق  هذا  وجد  واإن  والهدف.  الغاية  نف�ض  اأجل 
بني االثنني فال يكون بغري نوعية ال�سالح الذي ي�ستعمله كل 
منهما والذخرية التي يح�سوه بها، وال اأظن اأن مثل هذا الفارق 
العدو  اإعالمي عند  اأو ملقاتل دون  ي�سفع الإعالمي دون مقاتل 

ال�سهيوين املجرم.
والقيادات  الثقافية  والرموز  واالأقالم  العقول  من  فكم 
متامًا  ال�سهيوين،  االإرهاب  ا�ستهدفها  الفل�سطينية  ال�سيا�سية 
والع�سكرية!!  والقيادات  والكوادر  املقاتلني  ا�ستهدف  كما 
بني  االإرهاب  هذا  فيها  فّرق  اأو  ميز  واحدة  مرة  من  وهل 
الر�سع  االأطفال  بني  اأو  الفل�سطينيني،  وامل�سلحني  املدنيني 
اأمل  الفل�سطينيني؟  واملقعدين  االأ�سحاء  وال�سيوخ،  والن�ساء 
كل  يف  اجلبارين  �سعب  من  والع�سكريني  ال�سيا�سيني  ي�ستهدف 
تفريق؟  اأو  متييز  ما  دون  فل�سطيني  وزمان  فل�سطيني  مكان 
والن�سل  والزرع  واحلرث  واحلجر  ال�سجر  ي�ستهدف  واأمل 
وباطن االأر�ض واأدميها واملاء والهواء وكل البحر والف�ساء يف 
فل�سطني؟ واأمل يحول كل هذه منفردة وجمتمعة اإىل اأهداٍف 
واآلة  م�ستوطنيه  وع�سابات  جلي�سه  ا�سرتاتيجيٍة  ع�سكرية 
واملقت�سيات  “ال�سرورات  بزعم  وفا�سيته  وجربوته  بط�سه 
القائم  العن�سري  ال�سهيوين  للكيان  االأمنية”  والدواعي 
مبنطق   ،1948 عام  منذ  املبارك  الفل�سطيني  الرتاب  فوق 
والقاذفات  والبوارج  الطائرات  ودبلوما�سية  الع�سكرية  القوة 

ال�ساروخية!!
يوغل  الذي  هذا  العربي  واالنبطاح  والتخاذل  العجز  زمن  يف 
اال�ستكبار  مظلة  حتت  ال�سهيوين،  الر�سمي  االإرهاب  فيه 
والعراق  �سورية  يف  وي�سارًا  ميينًا  ي�سرب  الذي  االأمريكي 
حماربة  بذريعة  العربية  البلدان  من  وغريها  واليمن  وليبيا 
والنكراء  الب�سعة  جرائمه  ارتكاب  يف  الكاذبة،  “داع�ض” 
�سهر  علينا  اأقبل  عامة،  والعرب  خا�سة  الفل�سطينيني  �سد 
ذاكرته  واختزنته  جعبته  حملته  ما  بكل  العام  هذا  ني�سان 
على  �سقطوا  الذين  االأبرار  الفل�سطينيني  ال�سهداء  قوافل  من 
ال�سهيوين  االغت�ساب  عمر  متثل  التي   69 ال  ال�سنوات  مدار 

لفل�سطني.
يف  تواجد،  مكان  اأي  يف  الفل�سطينيني  من  اأحدًا  اأن  اأظن  ال 
اأو غاب عن  اأو الرتحال قد ن�سي  اأو خارجه ويف احلل  الوطن 
وعمليات  واملذابح  املجازر  م�سل�سل  واحدة  للحظة  ولو  باله 
االغتيال التي ارتكبها جزارو و�سفاحو الكيان ال�سهيوين بحق 
ال�سعب الفل�سطيني على امل�ستويني اجلماعي والفردي يف �سهور 

تلك االأعوام كلها، وباخل�سو�ض ال�سهور الني�سانية منها.
دائمًا  وامل�سطهدين  املظلومني  هوؤالء  ِمن  واحدًا  اأن  اأظن  وال 
اأو  ق�سرية  لربهة  ولو  خاطره  عن  غاب  اأو  ن�سي  قد  واأبدًا 
“�سترين” و”الهاغاناة”  ملحة ب�سر خاطفة جرائم ع�ساباتي 
وغري  املنظمة  االإرهابية  ال�سهيونية  الع�سابات  من  وغريهما 
واأثنائها  الكربى   1948 نكبة عام  التي حدثت قبل  املنظمة 
وبعدها و�سوًال اإىل زمن االنحطاط والردة الذي نعي�سه هذه 
ارتكبت  التي  املو�ساد  جهاز  رجال  جرائم  وباالأخ�ض  االأيام، 

بحق الفل�سطينيني االأبرياء داخل الوطن ويف ال�ستات.
جماعية،  واإبادات  بربرية  ومذابح  وجمازر  اغتيال  جرائم 
اإال يف  لها  اإن�سانية كبرية ال ح�سر وال و�سف  اأخالقية وال  ال 
داأب اجلزارون وال�سفاحون  التتار واملغول والنازيني،  �سجالت 
ب�سكل  الفل�سطينيني  بحق  بارد  بدم  ارتكابها  على  ال�سهاينة 
ديفيد  املقبور  االإرهابي  عهد  منذ  عام،  ب�سكل  والعرب  خا�ض 
نتنياهو.  بنيامني  احلايل  االإرهابي  عهد  حتى  غوريون  بن 
�سفكها  والطاهرة  الذكية  الفل�سطينية  الدماء  من  و�سالالت 
االإرهاب الر�سمي ال�سهيوين االإجرامي على مدار 69 عامًا من 

بغطاء  �سهيوين  دموي  م�سل�سل  املتوا�سل.  القهري  االحتالل 
ا�ستكبار اأمريكي ما تزال حلقاته تتوا�سل حتى اأيامنا هذه.

االإرهاب ال�سهيوين واغتيال القادة الفل�سطينيني يف ني�سان
هياأنا  قد  ونكون  اإال  عام  كل  يف  ني�سان  �سهر  علينا  يطل  اأن  ما 
ما  بكل  الفل�سطينية  الني�سانية  االأيام  لنعي�ض  اأنف�سنا 
التاأمل واال�ستنفار وما تفرت�سه من  ت�ستدعيه من م�ستلزمات 
حتمله  ما  ب�سبب  واحلذر،  واحليطة  واالأمل  ال�سرب  متطلبات 
االأيام من مفاجاآت موؤملة وحمزنة، وما يرتتب عليها من  هذه 
خماطر وتبعات وارتدادات �سلبية حمتملة. ففي هذه االأيام 
الإنعا�ض  تامة  بتلقائية  مدفوعني  اأنف�سنا  جند  اال�ستثنائية 
وجرائم  واملذابح  املجازر  تلك  �سريط  وا�سرتجاع  ذاكرتنا 
الذكي  دمه  من  الفل�سطيني  ال�سعب  فيها  دفع  التي  االغتيال 
املقد�سة،  وق�سيته  املباركة  اأر�سه  اأجل  من  الكثري  والغايل 
�سده  مور�ست  التي  ال�سهيوين  االإرهاب  واأنواع  �سنوف  جراء 

ومل تزل مُتار�ض حتى اليوم.
واالآن ونحن نعي�ض هذه االأيام بحلوها ومرها، ن�ستذكر جمازر 
وال�سارة  بو�سعيد  و�سيدي  وفردان  يا�سني  ودير  الق�سطل 
اأرواح ال�سهداء االأبرار  وغريهم الكثري الكثري، ون�ستذكر معها 
الذين �سقطوا يف �سهور ني�سانية �سابقة ا�سُطلح على ت�سميتها 
فل�سطينيًا �سهور البذل والعطاء وال�سهادة واال�ست�سهاد من اأجل 
ال�سهداء  لكرثة  واالإن�سان،  االأر�ض  وحرية  والكرامة  ال�سرف 
�سفوف  يف  وباالأخ�ض  خاللها  �سقطوا  الذين  الفل�سطينيني 
القادة والكوادر. ن�ستذكر اأرواح ال�سهداء عبد القادر احل�سيني 
وكمال عدوان واأبو يو�سف النجار وكمال نا�سر وخليل الوزير 
طيار  والعقيد  الرنتي�سي  العزيز  عبد  جهاد” والدكتور  “اأبو 
طيار  واملهند�ض  يا�سني  غ�سان  طيار  والعقيد  دروي�ض  حممد 
ثيودورو�ض جيورجي. ن�ستذكر اأرواح ثمانية ع�سر �سهيدًا اأبت 
اأرواحهم اإال اأن تهاجر من االأر�ض الفل�سطينية املحتلة لتعانق 
روح “اأمري ال�سهداء” يوم و�سلت يد الغدر االإرهابي ال�سهيوين 
يف  معها  وُتزف  التون�سية،  العا�سمة  يف  الطاهر  ج�سده  اإىل 
الذين  هوؤالء  اأرواح  ن�ستذكر  �سهادة.  بعدها  ما  �سهادٍة  عر�ض 
قالوا للكيان ال�سهيوين ال واألف ال، لن متوت جذوة االنتفا�سة 
املباركة مع اغتيال “اأمري ال�سهداء”. ن�ستذكر اأرواح ال�سهداء 
“االأمري” والق�سية، م�سطفى  الثالثة الذين ق�سوا دفاعًا عن 

وحبيب التون�سي واأبو �سليمان.
وحتى ال اأُالم اأو اأقع حتت طائلة لوم نف�سي قبل لوم االآخرين 
املتعمد ال قدر  اأو”التجاهل  الن�سيان  ماأخذ  يوؤخذ علي  اأو  يل 
اهلل”، اأرى اأن من العدل واالإن�ساف ا�ستذكار اأرواح كل ال�سهداء 
ال�سهيونية  الغدر  يد  و�سلتهم  الذين  والعرب  الفل�سطينيني 
هذا  على  احلديث  اقت�سار  لكن  الني�سانية.  ال�سهور  خالل 
قياديٍة  رموز  عند  فقط  التوقف  مني  ي�ستدعي  اللعني  ال�سهر 
ال�ساغل وهمها االأول احلفاظ على  كبريٍة ومميزة كان �سغلها 
املقد�سة،  الق�سية  خدمة  اأجل  من  الفل�سطيني  ال�سف  وحدة 
الذاتية  امل�سلحة  “االأنا” اأو  االأوقات  من  وقت  يف  تقدم  ومل 
وامل�سلحة  الفل�سطينية  الوطنية  امل�سلحة  على  احلركية  اأو 
�سهور  يف  ال�سهيوين  االإرهاب  ا�ستهدفها  العربية،  القومية 

ني�سانية لعينة �سابقة.
يعيدنا  احل�سيني  القادر  عبد  ال�سهيد  القائد  عن  فاحلديث 
معركة  يف  ا�ست�سهد  حني  عامًا،   69 الوراء  اإىل  بالذاكرة 
اأيام  اإىل  اأي�سًا  ويعيدنا   .1948 ني�سان   8 يف  الق�سطل 
“�سترين”  ع�ساباتا  خاللها  اأوغلت  وال�سواد،  الظلمة  بالغة 
�سد  والفا�سي  النازي  عدوانهما  يف  و”الهاغاناة” االإرهابيتان 
اأرا�سيهم،  على  واال�ستيالء  ترحيلهم  لغر�ض  الفل�سطينيني 
فارتكبتا من املجازر واملذابح اجلماعية ما ال ُيعد وال ُيح�سى، 
كانت  املجازر  تلك  بني  ومن  االإن�سانية.  جبني  لها  يندى  وما 
ال�سهر  9 و10 من ذات  “دير يا�سني” التي حدثت يف  جمزرة 
اأبناء  جميع  فيها  االأنذال  ال�سهاينة  اغتال  والتي  والعام 
اأ�سواأ  من  واحدٍة  يف   ، باأعجوبة  منهم  جنا  من  اإال  البلدة 

عمليات االإبادة اجلماعية .
الذي  اليوم  بذلك  يذكرنا   1973 ني�سان   10 عند  والتوقف 
جمموعات  بوا�سطة  النازي  ال�سهيوين  االإرهاب  فيه  متكن 
القادة  “املو�ساد” من اغتيال ثالثة من  جمرمة تابعة جلهاز 
الفل�سطينيني الكبار يف �سارع فردان يف قلب العا�سمة اللبنانية 

بريوت هم كمال عدوان واأبو يو�سف النجار وكمال نا�سر.
واأبرز  اأهم  من  واحدًا  عدوان  كمال  القائد  ال�سهيد  كان  فقد 
االإعالميني اإن مل يكن اأهمهم واأبرزهم. وكان احلري�ض على اأن 
تتعانق الكلمة احلرة مع البندقية احلرة. وراأى عدوان العامل 
َدَق قوله:  من خالل الق�سية الفل�سطينية فكان القائل الذي �سَ
“حتى تكون اأمميًا ال بد اأن تكون فل�سطينيًا اأوًال”. واأتقن فن 
اأ�سدر جريدة  اإتقانه وممار�سته.  الثورة ودرب االآخرين على 

ذلك. ال�سرورة  تطلبت  عندما  املعركة  قلب  “فتح” من 
يف  املمتنع"  “ال�سهل  النجار  يو�سف  اأبو  القائد  ال�سهيد  وكان 
مرونته وت�سلبه. اأما �سعاره الثابت والدائم فكان “احلق اأوًال 
واملبداأ اأوًال”. ومثل اأبو يو�سف النجار منوذجًا جليٍل فل�سطينٍي 

كامٍل َعرَبَ عنه بنقاء ثوري اأ�سيل.
اأحبه  فقد  نا�سر  كمال  القائد  ال�سهيد  الثورة”  “�سمري  اأما 

جلميع  كان  كما  فتح  حلركة  وكان  اأحبهم،  كما  الثوار  جميع 
ومفكرًا،  و�ساعرًا  اأديبًا  كان  الفل�سطينية.  املقاومة  ف�سائل 
اإىل  اإن�سانًا بكل معاين االإن�سانية النبيلة. حّبب القتال  وكان 
قلوب اجلماهري فاأ�سبحت اجلماهري احلا�سن االأمني واحُل�سن 
االآمن والدافئ لفكر املقاومة وممار�ساتها. وكان حري�سًا على 
الوحدة الوطنية الفل�سطينية وعمل من اأجلها. �ُسمي “�سمري 
الثورة” ملا مّثله من قا�سٍم فكرٍي و�سيا�سٍي م�سرتٍك بني جميع 

ف�سائل املقاومة، مع تعدد نزعاتها الفكرية وال�سيا�سية.
وما من اأحد عرف اأمري ال�سهداء القائد الرمز خليل الوزير”اأبو 
جهاد” اإال واحرتمه واأحبه، واأنا كنت واحدًا من هوؤالء وهم 
واالإ�سالمية.  والعربية  الفل�سطينية  االأو�ساط  يف  جدًا  ُكرث 
فما اأقوله اأنا وغريي عن االأمري ال�سهيد القائد ال مُيثل جزءًا 
حميدة  اأخالق  من  وُعرف عنه  ُنبل  من  به  ات�سف  مما  ي�سريًا 
وم�سلك ُم�سرف. وال اأبالغ حني اأقول اأنني مهما اخرتت له من 
ال�سفات النبيلة والكرمية واالإن�سانية ال�سائعة واجلديدة لن 
اأوفيه بع�ض ما ا�ستحقه يف حياته وما ي�ستحقه يف مماته، وهو 

اأكرث بكثري.
اأحوجنا  وما  الكلمة،  بكل معاين  “اأبو جهاد” قائدًا  كان  لقد 
الأمثاله واأمثال اإخوانه الذين عا�سروه وق�سوا قبله وبعده يف 
هذه االأيام الع�سيبة والظرف الدقيقة واخلطرية التي متر بها 
والقومية.  الوطنية  االأمة  ق�سايا  وكل  الفل�سطينية  الق�سية 
و�سلت يد االإرهاب ال�سهيوين املجرم اإىل ج�سده الطاهر يف 16 
معركٍة  بعد  مرافقيه  من  ثالثٍة  مع  فاغتالته   1988 ني�سان 

غلب عليها طابع الغدر يف �ساحية �سيدي بو�سعيد التون�سية.
�ُسميت  الذي  الكبري  ال�سهيد  ال�سهيوين  الكيان  اغتال  ويوم 
“دورة االنتفا�سة” للمجل�ض الوطني التي انعقدت يف مدينة 
اجلزائر يف ت�سرين الثاين 1988، اعتقد اأنه بذلك االغتيال 
اأبنائها  وفاء  لكن  املباركة.  االنتفا�سة  اغتيال  من  �سيتمكن 
للقائد والق�سية التي ق�سى من اأجلها زاد االنتفا�سة ا�ستعاًال 

وتوهجًا، اإىل اأن جاءت “اأُو�سلو” اللعينة فاغتالتها باالإنابة.
فقد  الرنتي�سي،  العزيز  عبد  الدكتور  ال�سهيد  القائد  اأما 
و�سلت اإليه يد الغدر احلاقدة عن طريق الطائرات احلربية 
ال�سهيونية اأمريكية ال�سنع التي قامت بق�سف �سيارته م�ساء 
ن�سار  اأكرم  لتعانق روحه وروحا مرافقيه   ،2004 ني�سان   17
اأرواح جميع �سهداء فل�سطني  اللذان ق�سيا معه  الغرة  واأحمد 
االأبرار الذين �سبقوهم، ويف مقدمهم ملهمهم وقائدهم وموؤ�س�ض 
ال�سيخ  له  املغفور  اإليها  ينتمون  كانوا  التي  حما�ض"  “حركة 
ال�سهيونية  الطائرات  اغتالته  الذي  يا�سني،  اأحمد  اجلليل 
قبل 25 يومًا من اغتيالهم. وم�سرية القائد الرنتي�سي املميزة 
ن�سخة م�سرفة عن م�سرية امللهم والقائد، جتعلنا هي االأخرى 
اأو  كلمات  يف  الكرمية  وماآثره  �سفاته  كل  نذكر  اأن  من  اأعجز 

�سطور قليلة.
الوحدة  على  دائمًا  حر�سا  وامللهم،  القائد  الرجلني،  وكال 
الوطنية الفل�سطينية وعمال وق�سيا من اأجلها ومن اأجل وحدة 
يعي�سا  اأن  لهما  لو كتب  اأنه  والق�سية، ولرمبا  ال�سعب واالأر�ض 
اأطول ملا حدث ما حدث، وملا كان ما كان، وملا و�سل احلال اإىل 
ما و�سل اإليه، وملا ُفر�ض على قطاع غزة اأن يدير ظهره لل�سفة 

الغربية وقلبها مدينة القد�ض املباركة ويتباعد عنهما.
يف  الكبار  الرموز  القادة  من  فقط  �ستة  على  حديثي  اقت�سار 
م�سرية الن�سال واال�ست�سهاد الفل�سطينيني ويف م�سرية الوحدة 
ال�سهداء  وقيمة  �ساأن  من  اأبدًا  يقلل  ال  الفل�سطينية  الوطنية 
اأ�سغر  من  النبيلة،  الق�سية  �سهداء  فكلهم  االآخرين.  االأبرار 
فل�سطيني،  قائد  اأكرب  حتى  م�سن  و�سيخ  وامراأة  ر�سيع  طفل 
وكلهم تتمزق قلوبنا اأملًا وح�سرًة على فراقهم . فقوافل �سبقت 
املوقف  “ني�سانية”  لكن  م�ستمر.  والعطاء  تنتظر  واأخرى 
في�ض  على  للتدليل  القادة  هوؤالء  عند  التوقف  افرت�ست 

العطاء الفل�سطيني، بانتظار وقفات اأخرى قادمة.
ح�ساٌد  الدوام  على  ُيالزمهما  اأن  و�سعبها  فل�سطني  قدر  اإنه 
دموي”ني�سايٌن” يعقبه ح�ساد بعد ح�ساد. م�سل�سل من احل�ساد 
ب�ستى  ال�سهيوين  فاالإرهاب  واملتوا�سل.  امل�ستمر  الدموي 
و�سالل  ومتوا�سل،  م�ستمر  واملقززة  الهمجية  و�سوره  اأ�سكاله 
العطاء الفل�سطيني من اأجل االأر�ض واالإن�سان والق�سية ب�ستى 
اأ�سكاله و�سوره النبيلة وامل�سرفة م�ستمر ومتوا�سل بغزارة هو 
االآخر. ولنا يف كل يوم واأحيانًا كثرية يف كل �ساعة اأو حلظة 
�سهيد بل ع�سرات ال�سهداء، و”مو�سوعة ال�سهادة واال�ست�سهاد” 
الفل�سطيني  الدم  لتخليد  الكربى  النكبة  ا�ستوجبتها  التي 
الطاهر تبقى م�سرعة االأبواب ومفرودة ال�سفحات ال�ستقبال 

�سري جديدة لكواكب من ال�سهداء اجلدد ين�سمون اإىل اإخوان 
العودة  تتم  اأن  اإىل  ال�سهادة،  �سرف  اإىل  �سبقوهم  لهم  ورفاق 
العامل  ويعرتف  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  حلم  ويتحقق 

كله باملدينة املقد�سة عا�سمة لها.
رحم اهلل �سهداء فل�سطني واالأمتني العربية واالإ�سالمية.

حديثي عن ال�سهداء وال�سهادة واال�ست�سهاد يتوا�سل، طاملا اأن 
ال�سهيوين  االإرهاب  مواجهة  يف  متوا�سل  الفل�سطيني  العطاء 
الذي ال يتوقف، والذي لن يتوقف اإال با�ستئناف الكفاح امل�سلح 
ان  كاملة  واحلقوق  االأر�ض  وا�ستعادة  االحتالل  وا�ستئ�سال 

�ساء اهلل.
االإرهاب ال�سهيوين وارتكاب املجازر واملذابح يف ني�سان

حدوث  منذ  اتخذ  قد  ال�سهيوين  االإرهاب  اأن  املعروف  من 
االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  منذ  ولرمبا   ،1948 عام  يف  النكبة 
وحتى   ،1897 عام  ال�سوي�سرية  بازل  مدينة  يف  انعقد  الذي 
لتحقيق  �سعيًا  وخمتلفة  متعددة  ووجوهًا  اأ�سكاًال  هذا   يومنا 
اخلاطفة  االإجرامية  العدوانية  احلروب  �سن  فمن  اأهدافه، 
اجل�سدية  والت�سفيات  االغتيال  عمليات  ممار�سة  اإىل 
وممار�سة  اجلماعية  واالإبادات  واملذابح  املجازر  وارتكاب 
عمليات االغتيال والت�سفيات اجل�سدية التي باتت اأو�سمة عار 
�سوداء ُتزين �سدور االإرهابيني من قادة الكيان ال�سهيوين يف 
تل اأبيب كّلما �سّنوا عدوانًا اأو مار�سوا اإرهابًا �سد الفل�سطينيني 

والعرب يف هذا البلد اأو ذاك.
من  االأوفر  الن�سيب  الني�سانية  ال�سهور  الأيام  كان  اأنه  ولرمبا 
ارتكبه  ما  ب�سبب  الفل�سطيني،  والدم  والوجع  االأمل  ذكريات 
“االإ�سرائلي” وع�سابات امل�ستوطنني من جمازر  جي�ض احلرب 
ومذابح واغتياالت يندى لها �سمري االإن�سانية يف هذه ال�سهور، 
الواليات  من  ودعم  ال�سهيوين  العدو  كيان  قادة  من  باإيعاز 
املتحدة زعيمة اال�ستعمار العاملي اجلديد وحلفائها يف الغرب 

وال�سرق.
ال�سهاينة  ارتكبها  التي  واملجازر  املذابح  اأبرز  اأبرز  يلي  ما  يف 
االإرهاب  م�سل�سل  اإطار  يف  الني�سانية،  ال�سهور  خالل  االأ�سرار 

ال�سهيوين املتوا�سل �سد الفل�سطينيني والعرب:
جمزرة قرية اللجون

جمزرة دير يا�سني
 جمزرة قرية قالونيا

مذبحة نا�سر الدين
مذبحة تل لتفن�سكي

جمزرة طربيا
جمزرة مدينة حيفا

جمزرة القد�ض
مذبحة غزة الثانية

مذبحة بحر البقر “م�سر”
مذبحة قانا “لبنان”

خميم جنني…من امللحمة اإىل املجزرة
وخم�سني  و�ساتيال،  �سربا  مذبحة   على  عامًا  ع�سرين  بعد 
عامًا على مذبحة  قبية، ارتكب اجلزار نف�سه، والقاتل نف�سه 
ني�سان  و14   2 بني  املجزرة  حدثت  جنني.  خميم  يف  مذبحة 
2002 وقال عنها يف حينه مندوب االأمني العام لالأمم املتحدة 
لقد  نعم،  ب�ساعتها.  الو�سف من حيث  اأنها تفوق  تريي الر�سن 

فاقت تلك اجلرمية النكراء كل ما هو ماألوف لدى الب�سر.
بداأت عملية االقتحام الفعلي ملخيم جنني، فجر يوم 2 ني�سان 
قوات  من  األفًا   20 من  اأكرث  االحتالل  جي�ض  وح�سد   ،2002
وجمنزرة،  جند  وناقلة  دبابة   400 من  واأكرث  االحتياط 
باالإ�سافة اإىل الدعم والق�سف اجلوى، وا�ستخدام �ستى اأنواع 
املدفعية وال�سواريخ، وكما ُعرف باملقابل فقد ا�ستدت املقاومة، 
“جوالين”،  لواء  خاللها  تعر�ض  �سرو�ض  حرب  اإىل  وحتولت 
اأدت  فادحة  خ�سائر  اإىل  االقتحام،  عمليات  يقود  كان  الذي 
موفاز،  �ساوؤول  ال�سهيوين يف حينه  االأركان  رئي�ض  اتخاذ  اإىل 
العقيد  باملهمة  املكلف  الع�سكري  اللواء  قائد  بعزل  قراًرا 
وجترع  منه،  بدال  ديدي  املقدم  نائبه  وتعيني  �سرتيك،  يونيل 
القائد اجلديد مرارة الف�سل، فقام اجلزار املقبور اأرئيل �سارون 
بتكليف رئي�ض االأركان نف�سه، بقيادة العمليات الع�سكرية �سد 
املقاومة،  �سرا�سة  له داللة كبرية على مدى  اأمر  املخيم، وهو 
ال�سهيوين  احلرب  جي�ض  واجهها  التي  ال�سعوبة  ومدى 

وقيادته.
باحتالل  ت�سمح  لن  باأنها  الفل�سطينية  املقاومة  اأكدت  فقد 
علمها  رغم  تن�سحب،  لن  واأنها،  اأفرادها  جثث  فوق  اإال  املخيم 
هذا  عجز  وبالفعل  املخيم.  باقتحام  االحتالل  قوات  بنية 
كاملة،  اأيام  ثمانية  ملدة  املخيم  اقتحام  عن  املجرم  اجلي�ض 
وال�سواريخ  بالقنابل  اجلوى،  الق�سف  تكثيف  اإىل  وا�سطر 
للتغلب  و�سيلة  االأنقا�ض،  حتت  ال�سكان  ودفن  املنازل  لتدمري 

على املقاومة البا�سلة.
املخيم  الفل�سطينيون  حول  والدمار،  احلرب  اآلة  كل  ورغم 
النادرة،  الفذة  للبطولة  وملعًبا  حقيقية،  حرب  �ساحة  اإىل 
وقاموا برباعة ومهارة، بتحويل املخيم اإىل م�سنع كبري الإنتاج 

العبوات النا�سفة يف االأزقة واملنازل و�ساحات املخيم. 

امل��ت��وا���س��ل ال�����س��ه��ي��وين  الإره������اب  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  فل�سطيني  اإ����س���رار  ال��ن�����س��ال..  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ع��زم  وجن����دد  ف��ن��رتح��م  ن��ت��ذك��ر..  ن��ي�����س��ان  يف  درا����س���ة.. 

ن�سر موقع ميدل اي�ست اآي” الربيطاين تقريرا 
عن دور اأبوظبي يف ال�سرق االأو�سط وتدخالتها 
“باإ�سربطة  اإياها  وا�سفا  املنطقة  يف  العديدة 

ال�سغرية”.
بالدولة  ال�سعادة  مفهوم  عن  حديثه  اإطار  ويف 
الكاتب  قال  باالإمر،  خا�سة  وزارة  وتعيني 
اآي”  اإي�ست  “ميدل  موقع  يف  لو  بيل  ال�سحفي 
ال�سيخ حممد بن  اإنه يف  الوقت الذي ركز فيه 
لل�سياحة  مركز  اإىل  دبي  حتويل  على  را�سد 
اأبوظبي ترى يف  الدولية وللتجارة، فاإن قيادة 
على  املنطقة”،  يف  ع�سكرية  تدخالت  ال�سعادة 

حد زعمه.
يف�سر  “هذا  اإن  التقرير  يف  الكاتب  ويقول 
من  عدد  يف  اأبوظبي   اأبدتها  التي  احلما�سة 
املواجهات املثرية للده�سة يف املنطقة وخارجها، 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اأفرح  ما  وهو 
املتقاعد جيم�ض ماتي�ض،  حيث و�سف اجلرنال 
وزير دفاع الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب يف 
ال�سغرية(،  ب�)ا�سربطة  االإمارات   ،2014 عام 
فقط،  للقتال  م�ستعدين  لي�سوا  )اإنهم  وقال: 
موقع  ن�سر  ما  وفق  عظام”.  حماربون  لكنهم 

.”71 “اإمارات 
وقعوا  العظام(  “)املحاربون  اأن  اإىل  وي�سري 
احلرب  يف  امل�ساركة  على  البداية  منذ  ملاتي�ض 
�سوريا، وحتولت قاعدة  الدولة يف  �سد تنظيم 
اأبو  العا�سمة  20 ميال عن  التي تبعد  الظفرة، 
اجلنود  من   2500 حلوايل  مركز  اإىل  ظبي، 
االأمريكيني، واعتمدوا عليها ب�سكل كبري للقيام 
االإماراتي  الطريان  �سالح  وقام  جوية،  بغارات 

بعدد من الغارات اجلوية”.
“وا�سنطن  �سحيفة  بح�سب  اأنه  املوقع  وي�سري 
قامت  االإماراتية  “املقاتالت  فاإن  بو�ست”، 
تنظيم  على  احلرب  بدابة  منذ  جوية  بغارات 
التحالف  يف  ع�سو  دولة  اأي  من  اأكرث  الدولة، 

الدويل”، الذي تقوده الواليات املتحدة.
ب�سكل  “ت�سارك  اأبوظبي  اأن  الكاتب  ويو�سح 
يف  الريا�ض  تقودها  التي  احلملة  يف  مكثف 
والربية،  اجلوية  امل�ساركة  ناحية  من  اليمن 
الإخراج  االإماراتية  القوات  وا�ستخدمت 
اإىل  باالإ�سافة  واملكال،  عدن  من  احلوثيني 
خليفة  املتقاعد  اجلرنال  بدعم  ان�سغلت  اأنها 
القوات  اأفغان�ستان  يف  ودعمت  ليبيا،  يف  حفرت 

االأمريكية”.
هو  لالإماراتيني  حترك  “اآخر  اأن  “لو”  ويبني 
و)بونت  الند(  )�سومايل  مع  �سفقات  توقيع 
وقاعدة  العميقة  املياه  يف  موانئ  لبناء  الند( 
قيمتها  تقدر  التي  ال�سفقات،  وتتيح  ع�سكرية، 
يف  كبريا  ح�سورا  لالإمارات  املاليني،  مبئات 

ع�سكري،  ح�سد  عمليات  �سهدت  التي  املنطقة 
واأملاين،  وياباين  وفرن�سي  و�سيني  اأمريكي  منها 
ولهذا فاإن اأ�سربطة ال�سغرية ت�سبح مع االأ�سماك 

الكبرية”.
م�سلحة  “االإمارات  اإن  قائال  الكاتب  ويعلق 
ميكن  التي  من  تقدما،  واأكرثها  املعدات  باأف�سل 
عدد  بلد  متكن  كيف  لكن  ي�سرتيها،  اأن  للمال 
 90% ون�سبة  ن�سمة،  مليون  من  اأكرث  �سكانه 
يعي�سون فيها هم من  الذين  الت�سعة ماليني  من 
هذا  امتالك  من  الوافدة،  والعمالة  االأجانب 

االأثر الع�سكري؟”.
قائال:  ال�سرية،  القنوات  اإىل  “لو” هنا  وينوه 
“ابحث عن رجل قفز من روايات جون لوكاري 
�سقيق  وهو  برين�ض،  اإريك  ا�سمه  البولي�سية، 
عينها  التي  ديفو�ض،  بيت�سي  التعليم  وزيرة 
نف�سه  وهو  للجدل،  واملثرية  ترامب  دونالد 
اأو اجلنود  اأن�ساأ �سركة التعهدات االأمنية  الذي 
ال�سيئة،  ال�سمعة  وذات  )بالكووتر(  املرتزقة 
 ،2007 عام  يف  العراقيني  املدنيني  لقتلها 
عانت  التي  ال�سركة  عن  نف�سه  برين�ض  واأبعد 
العربية  االإمارات  يف  ظهر  لكنه  الف�سائح،  من 
�سخما  عقدا  ووقع   ،2011 عام  يف  املتحدة 
االإمارات  لتزويد  دوالر  مليون   529 بقيمة 
عمليات  �سن  على  قادرة  املرتزقة  من  بقوة 
خا�سة، وحماية املن�ساآت احليوية يف البالد من 

الهجمات االإرهابية”.
ويجد الكاتب اأن “الغريب اأن برين�ض، الذي ظل 
اأيامه يف )بالكووتر( بعيدا عن االأ�سواء،  منذ 
التقى يف يناير يف جزر ال�سي�سل برو�سي �سخ�سا 
بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  من  مقربا 
وكان الهدف من اللقاء هو اإن�ساء قنوات �سرية 
ومت  والرو�ض،  لرتامب  القادمة  االإدارة  بني 
)وا�سنطن  �سحيفة  بح�سب  اللقاء،  ترتيب 
لقاء  كان  ورمبا  االإماراتيني،  من  بو�ست( 
مكتب  اأن  خا�سة  يحدث،  مل  اأنه  برين�ض  متنى 
يقوم  اآي(  بي  )اأف  الفيدرالية  التحقيقات 
وا�سع  حتقيق  من  كجزء  فيه،  بالتحقيق  االآن 
الرئا�سة  انتخابات  يف  الرو�سي  التدخل  حول 

االأمريكية عام 2016”.
ويفيد لو باأنه “يف الوقت ذاته، فاإن االإماراتيني 
الذين  املرتزقة  عدد  عن  باحلديث  يرتددون 
وبالتاأكيد  عنهم،  نيابة  بالقتال  يقومون 
�ساروخي  هجوم  يف  جنديا   45 قتل  فعندما 
التعتيم  ، فاإنه مت   2015 اليمن عام  يف جنوب 
االإماراتي،  االإعالم  يف  القتلى  جن�سية  على 
ومن املحتمل اأن عددا من القتلى هم من اأمريكا 
االإماراتيون  وا�سرتى  واإرترييا،  الالتينية 
القوات  لتدريب  اأ�سرتاليني كبار  خدمة �سباط 

وهي  عليهم،  واالإ�سراف  اخلا�سة  الرئا�سية 
يف  دوناهي  روري  ال�سحفي  عنها  ك�سف  ق�سة 
)ال  تقرير  يف   2015 عام  اآي(  اإي�ست  )ميدل 

ت�سرت اأف�سل جهاز لكن ا�سرت اأف�سل موهبة(”.
مظلما  جانبا  “هناك  اإن  الكاتب  ويزعم 
العقلية  من  نابعة  وهي  اجلديدة،  الأ�سربطة 
الع�سكرية وال�سلطوية، ولهذا فاإنها تتناق�ض مع 
ال�سورة التي يتم ت�سويقها بذكاء عن الت�سامح 
التي  والتجارة،  لل�سياحة  املنا�سبة  واملنطقة 
بنجاح،  ت�سويقها  ظبي  واأبو  دبي  ا�ستطاعت 
ب�سكل  املتحدة  العربية  االإمارات  �سحقت  حيث 
الإ�سكات  حماولتها  يف  االإن�سان،  حقوق  م�ستمر 
اخلبيث  التاأثري  تراه  ما  ومنع  املعار�سة، 

لالإخوان امل�سلمني”.
ويتابع: “ولهذا حكمت على الع�سرات بال�سجن، 
اأدلة واهية، ومت احل�سول عليها من  بناء على 
االأ�ستاذ  على  فحكم  والتعذيب،  االإكراه  خالل 
فقط  غيث،  بن  نا�سر  املعروف  االقت�سادي 
النتقاده حكومة عبد الفتاح ال�سي�سي يف م�سر، 
املرموقة  باجلائزة  الفائز  من�سور،  اأحمد  اأما 
حقوق  عن  للمدافعني  اإينالز(  مارتن  )جائزة 
وينتظر  مار�ض،  يف   اعتقل  فاإنه  االإن�سان، 
ولن  اتهامات غري معروفة،  بناء على  املحاكمة 
االإمارات  اأ�سدقاء  من  قلقا  اجلانب  هذا  يثري 
املتقدم،  ال�سالح  الذي يعقد �سفقات  الغرب،  يف 
الع�سكرية  التزام بدعم احلمالت  وح�سل على 

يف اخلارج”.
مما  اأكرث  م�سغت  رمبا  “االإمارات  اأن  ويبني 
النظر  اإىل  اإال  بحاجة  ولي�ست  بلعه،  ت�ستطيع 
اأبعد من قطر، ع�سو جمل�ض التعاون اخلليجي، 
ففي ظل رئي�ض وزرائها حمد بن جا�سم �سبكت 
مل  دبلوما�سية  مبادرة  من  اأكرث  يف  نف�سها  قطر 
االأمري  توىل  وعندما  بها،  الوفاء  باإمكانها  يكن 
اجلديد البالد عام 2013 ، مت حتييد حمد بن 
جا�سم، وخف�ست قطر من طموحاتها االإقليمية 
م�ساحله  ليتابع  جا�سم  ابن  تقاعد  عندما 
اأخرى،  ومناطق  لندن  يف  الكبرية  التجارية 
وتركت قطر امل�سرح، وقد ت�سررت �سمعتها، لكن 

لي�ض اإىل غري رجعة”، على حد قوله.
خالف  “على  اإنه  القول  اإىل  الكاتب  ويخل�ض 
ال�سلبة  بالكرة  يلعبون  االإماراتيني  فاإن  قطر، 
والبنادق  املتطور  ال�سالح  تكنولوجيا  مع 
)اأ�سربطة  واأعلنت  املرتزقة،  امل�ستاأجرة/ 
على  للمتفجرات  تف�سيلها  عن  اجلديدة( 
فاإن  ا�سطرابات  ت�سهد  منطقة  ويف  الكلمات، 

هذه لعبة خطرية”.

ع���������ق���������ارب ������س�����م�����وم�����ه�����ا ت����ق����ت����ل����ه����ا !

عبد احلمزة �سلمان
الفائدة  يحمل  ما  ومنها  والنافع،  ال�سار  ي�ساء  ما  الباري  يخلق 
احلالتني  كال  ويف  والقاتل،  ال�سام  ومنها  نف�سه،  الوقت  يف  وال�سرر 

تكون النتيجة ال�سحية يفارق احلياة، لفرتات زمنية متفاوتة .
لعموده  اإمتداده  نهاية  ذنب  له  ال�سامة،  املخلوقات  من  العقرب 
ي�سيب  االإجتاهات،  بجميع  احلركة  حر  ظهره  يعلو  الفقري، 
فت�سل  �سحيته،  بج�سد  وينت�سر  خالله،  من  ال�سم  وينفذ  الفري�سة 

حركتها، وتتوقف اأجهزة م�سادر الطاقة واحلركة .
اإن�سانيته،  خلق الباري االإن�سان باأح�سن تقومي، وعندما يتجرد من 
املجتمع،  يف  �سار  عن�سر  اإىل  االإن�سانية،  العامة  �سفته  من  يتحول 
واأ�سد  كذنبها،  ل�سانه  ويتحول  ال�سفراء،  كالعقارب  الذع  �سم  يحمل 
االأج�ساد  في�سيب  االإن�ساين،  املجتمع  على  منها  و�سررا  خطرا 
�سافية،  قلوبهم  هم  ملن  الع�سل،  يف  ال�سم  ويد�ض  ويخادع  والعقول، 

مكللة باالإميان واحلفيظة .
كلمات الذعة م�سمومة طرقت اأبواب عقول مغفلني جمعهم هاج�ض 
وم�سمومة،  مق�سودة  و�سعارات  مبخيمات  الوطن،  وحب  الغرية، 
بعفوية  معهم  اجلمع  يرددها  احلاقدين،  االإن�سانية  اأعداء  يطلقها 

حب الوطن، تزينها د�سائ�ض املاكرين .
لت�سنع  وتت�سلط،  تتحكم  اأن  الظروف  لها  �سمحت  وجرذان  ثعالب 
حمددة  مبناطق  اأمره،  على  مغلوب  �سعب  عا�سها  مريرة  ظروف 
�سمالية وغربية من البالد، اأفاق من غفلة، وال�سم ينخر يف ج�سده 
�سقيم متاآكل، ت�سلط عليه ع�سابات بعيدة عن كل القيم االإن�سانية 
من  اأتى  متوح�ض  حيوان  اأو  كاآيل،  متحجرة  عقولها  والدينية، 
مع  تزامنت  حقري  اأ�سلوبهم  �سمري،  وال  قلب  ال  قاحلة،  �سحراء 
التغيري، الذي ك�سف عن ميزانية بلد، اأ�سبح يعي�ض نق�ض يف االأموال 

وتق�سف كبري .
وما  االإن�سانية  والقيم  البالد  يهدد  الذي  اخلطر  ال�سرفاء  تدارك 
اأ�سابنا وما اأ�ساب اإخواننا من نكبات تزاحم اأبناء البلد للدفاع عنه 
وهب االأخيار وقادة الراأي العام بعقد احلوارات والقاءت وتقريب 
واإعادة  بينهم  االإخوة  اأوا�سر  وربط  ال�سمل  جلمع  النظر  وجهات 
ب�سبب  املنطقة  يف  عزلة  من  يعي�ض  وما  للبلد  الدولية  العالقات 

ال�سيا�سات اخلاطئة والت�سبث بالراأي الواحد.
الداع�سية  والفا�سدين،  والفا�سلني  اخلونة  حماوالت  كافة  ف�سلت   
�ساخما  البلد  ويعود  والتفرقة،  للطائفية  اأ�س�ست  التي  والوهابية، 
يتعافى من  اأن  بعد  العالية،  واأ�سجاره، وقمم جباله  ك�سموخ نخيله 

�سموم العقارب.
غر�ست العقارب ال�سفراء �سمومها بج�سدها، فاأ�سابت نف�سها وحملها، 
اأ�سبح  البائ�سة،  واأذنابهم  االإن�سانية،  اأعداء  اإليه  ي�سعى  ما  ذلك 
يوم  اإىل  وال�سعب  التاريخ  و�سيلعنهم  املحال عودتهم من جديد،  من 

الدين، ويبقى البلد واحد موحد اإن �ساء اهلل .    

ب��ل��ع��ه.. ت�����س��ت��ط��ي��ع  مم���ا  اأك�����ر  م�����س��غ��ت  الإم��������ارات  اآي:  اإي�����س��ت  م���ي���دل    
ع��ن��ه��ا ت�����س��م��ع��ون  م����ا  ع��ك�����ش  ع���ل���ى  �سغرية”  “اأ�سربطة  اأ����س���ب���ح���ت 



ي�ستمر الو�سع امليداين يف اليمن بالرتاوح بني كّر فّر. 
امل�ستقيل، عبد  للرئي�ض  املوالية  القوات  اأعلنت  فبينما 
يف  امليداين  التقدم  وا�سلت  اأنها  هادي،  من�سور  ربه 
حمافظة تعز، نقلت م�سادر ميدانية عدة وقوع خ�سائر 
كبرية ونوعية يف �سفوف قوات هادي، على يد اجلي�ض 
»اأن�سار  حلركة  التابعة  ال�سعبية«  و»اللجان  اليمني 

اهلل«.
اجلي�ض  »قوات  اإن  تعز«  حمور  »قيادة  قالت  واأم�ض، 
وجبل  قرية  على  �سيطرت  لهادي(  )التابعة  الوطني 
املمر  من  القريبة  املخا،  ملديرية  التابعني  الثوباين، 
البحري الدويل باب املندب... وحررت مناطق وا�سعة 
من  املزيد  ذكر  دون  من  تعز«،  غربي  موزع  مديرية  يف 

التفا�سيل.
اللحجي،  الرحمن  عبد  القيادي  اأ�سيب  املقابل،  يف 
مدرعة  على  اهلل«  »اأن�سار  اأطلقته  حراري  ب�ساروخ 
يف  خالد  مع�سكر  من  بالقرب  ي�ستقلها  كان  ع�سكرية 
اإىل  مروحية  منت  على  واآخرين  وُنقل  موزع،  مديرية 
يف  ع�سب  يف  لالإمارات  التابعة  الع�سكرية  القاعدة 
اأريرتيا، فيما قتل واأ�سيب الع�سرات يف خالل حماولة 
مقع  عنها  نقل  م�سادر  وفق  موزع،  يف  اأم�ض  الزحف 

»العربي«.
هم:  بارزون  اأربعة  ُعرف  القتلى  ع�سرات  بني  ومن 
العميد عبد العزيز الطه�سة الردفاين، وحممد �سايف 
املطريف  وفهد  ال�سبيحي،  اجلعدي  وعبده  البكري، 

ال�سيطرة  يف  هادي  قوات  اأخفقت  كذلك  ال�سبيحي، 
على مفرق موزع، رغم كثافة غارات حتالف العدوان.

قبل ذلك بيوم، اأدى �ساروخ »بالي�ستي« اأطلقته »اأن�سار 
اهلل« واأ�ساب مبنى قيادة املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة، 
بدر  »مقتل  اإىل  اجلوف،  حمافظة  يف  لهادي  التابعة 
القيادي  واإ�سابة  املرتزقة،  اأحد قادة  احلبي�سي، وهو 
اأعلن  ثم  خطرة«،  بجروح  الوائلي  اإبراهيم  املرتزق 
اأم�ض، وفاة االأخري، وهو جنل قائد املنطقة الع�سكرية 
حماولة  خالل  يف  الوائلي،  اأمني  اللواء  ال�ساد�سة، 

ا�ستخراج ال�سظايا من ج�سده.
وكان زعيم »اأن�سار اهلل«، عبد امللك احلوثي، قد دعا يف 
ال�ساحل  »العناية مبعركتي  اإىل  اأم�ض،  من  اأول  خطاب 
)تعز واملخا واحلديدة( ونهم«، م�سددًا على �سرورة »اأن 

تعطى كل جبهة ما ت�ستحقه من االهتمام«.
واأ�ساف يف كلمة مبنا�سبة ذكرى موؤ�س�ض احلركة ح�سني 
اهلل  اأن�سار  م�سوؤولية...  عليه  »اجلميع  اأن  احلوثي، 
اليمني، ومن حترك عك�ض  ال�سعب  اأبناء  واملوؤمتر وكل 
امل�سوؤولية فهو جمرم«، م�سيفًا: »نن�سح بتنفيذ النقاط 
االثنتي ع�سرة، قلناها يف خطاب �سابق، فلي�ض فيها ما 
ي�ستفز«. وتابع احلوثي: »االإماراتي اأعجز من اأن يكون 
ال  واالإماراتي  االأمريكي،  ال�سوء  لوال  اإقليمي  دور  له 
يحمي ق�سوره بنف�سه«، مو�سحًا اأن »ما جاء باالإماراتي 
ع�سكرية،  جبهة  لي�ست  وهي  �سقطرى،  )جزيرة(  اإىل 
لي�ض اإال الأن هناك اأطماعًا بال�سيطرة مل�سلحة اأمريكا«.

يف �سياق اآخر، قطع متظاهرون 
الطرق  اأم�ض،  غا�سبون، 
الرئي�سية يف مدينة كريرت يف 
حمافظة عدن، جنوبي البالد، 
خدمات  تردي  على  احتجاجًا 
اأول  لي�ست  وهذه  الكهرباء. 
يف  احتجاجية  مظاهرة 
عليها  ت�سيطر  التي  املناطق 
�سوءًا  وتعاين  هادي  قوات 

وف�سادًا يف االإدارة.
اإىل ذلك، نقلت وكالة »رويرتز« 
الغارة  اأن  حملية  م�سادر  عن 
اأمريكية  طائرة  نفذتها  التي 
اأم�ض،  من  اأول  طيار،  دون  من 
ي�ستقلها  كان  �سيارة  على 
»القاعدة«  تنظيم  من  عنا�سر 
اإىل  اأدت  اليمن،  �سرق  جنوب 
واأربعة  مدنيني  ثالثة  مقتل 
الغارة  باأن  علمًا  م�سلحني، 
يف  ال�سعيد  منطقة  على  نفذت 
حمافظة �سبوة املعروف وجود 

ن�ساط كبري للتنظيم فيها.

عبد احلميد �سيام
 �سفق الكثريون وهللوا وطبلوا داخل الواليات املتحدة 
الرئي�ض  بها  اأمر  التي  ال�ساروخية  لل�سربة  وخارجها 
ال�سعريات  قاعدة  على  ترامب  دونالد  االأمريكي 
يوم  �سباح  ال�سورية،  اإدلب  مدينة  جنوب  اجلوية 

ال�سبت املا�سي بتوقيت �سوريا. 
وقد برر الرئي�ض االأمريكي هذه ال�سربة باأنها رد على 
خان  يف  الكيميائي  ال�سالح  ال�سوري  النظام  ا�ستخدام 
�سيخون قرب اإدلب يف 4 اأبريل. بداأ الكثريون يعيدون 
له  ويردون  ترامب،  الرئي�ض  من  ال�سلبية  ح�ساباتهم 
االعتبار وي�سفونه باحلزم بعك�ض �سلفه اأوباما، الذي 
والرتدد.  بال�سعف  ترامب  واأولهم  الكثريون  اتهمه 
اأوباما  الرئي�سني  فعل  ردود  املقال  هذا  يف  و�ساأناق�ض 
وترامب وكيف ت�سرف اأوباما حيال الهجوم الكيميائي 
 2013 اأغ�سط�ض   21 يوم  ال�سرقية  الغوطة  على 
مقارنة مبا قام به ترامب ردا على الهجوم االأخريعلى 
اأن ما  املقولة ونتاأكد  خان �سيخون، لرنى بطالن تلك 
على  الإ�سرائيل  واأبقى  واأخطر  اأعمق  اأوباما  به  قام 

املدى البعيد.
ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي يف النزاع ال�سوري

منذ اأن حتولت الثورة ال�سورية اإىل نزاع م�سلح، كانت 
قلقتني  اإ�سرائيل  االأوىل  وحليفتها  املتحدة  الواليات 
وكان  �سوريا.  يف  الكيميائية  االأ�سلحة  تر�سانة  على 
وعمت  فجاأة  النظام  �سقط  لو  ماذا  املرعب  ال�سوؤال 
اأيدي  يف  الكيميائي  ال�سالح  ووقع  البالد  الفو�سى 
تقارير  وذكرت  اهلل.  حزب  اأو  املتطرفة  اجلماعات 
�سرية  خطة  و�سعت  املتحدة  الواليات  اأن  الحقة 
الإر�سال  اجلوار  دول  وبع�ض  اإ�سرائيل  مع  بالت�ساور 
الفرقتني املحمولتني جوا 101 و82 للتدخل ال�سريع 
يف �سوريا يف حال انهيار الدولة، لتاأمني تلك االأ�سلحة 
املرتبطة  اجلماعات  اأيدي  اإىل  ت�سربها  عدم  و�سمان 
بتنظيم »القاعدة« اأو حزب اهلل. وقد ت�سمنت اخلطة 
ال�سورية،  اجلوية  الدفاعات  بتدمري  يتعلق  جزءا 
واإر�سال اأعداد كبرية من اجلنود اإىل املواقع العديدة 
املنت�سرة فيها خمازن االأ�سلحة الكيميائية التي تزيد 
خارقة  قنابل  ال�ستخدام  والتح�سري  موقعا،   20 عن 
االإ�سمنت  يف  مرتا   35 مل�سافة  تنفذ  للتح�سينات 
احتماالت  على  مبنيا  القلق  هذا  كان  وقد  امل�سلح. 
اأن  واحتمال  مك�سوفة،  غري  مواقع  هناك  تكون  اأن 
اأجنبي،  املعتدي  الأن  �سر�سة،  مقاومة  هناك  تكون 
مناطق  على  امل�سلحة  اجلماعات  ت�سيطر  اأن  واحتمال 
اأن  اأ�سلحة كيميائية، وبالتايل ميكن  فيها م�ستودعات 

مناطق  يف  املدنيني  اأو  النظام  قوات  �سد  ت�ستخدمها 
ي�سيطر عليها النظام.

 وح�سب م�سادر �سحيفة »الديلي تلغراف« الربيطانية 
اإ�سرائيل  من  ر�سميا  املتحدة  الواليات  طلبت  فقد 
عدم ق�سف خمازن االأ�سلحة الكيميائية ال�سورية، ملا 
جهة  من  املدنيني  على  خطرية  تداعيات  من  ذلك  يف 
جتعل  بطولية،  �سرعية  ال�سوري  النظام  واإعطاء 
ال�سعب ال�سوري يلتف حوله الأنه يف معركة م�سريية مع 
العدو التاريخي ل�سوريا. وتوؤكد م�سادر ا�ستخباراتية 
النزاع  �سوريا مع تفاقم  اأن  ال�سحيفة وغريها،  نقلتها 
2012 ات�سلت بالعراق واإيران، ومت بحث تاأمني  عام 
اإيران  اإىل  بنقلها  الكيميائية  االأ�سلحة  خمزونات 
عرب العراق، خوفا من �سقوط بع�ض املناطق يف اأيدي 
املعار�سات. كما رف�ض االأ�سد عر�سا رو�سيا بتخزينها يف 

القاعدة البحرية الرو�سية يف طرطو�ض.
ال�سالح  ا�ستخدم  املتحدة  االأمم  وثائق  وح�سب 
الكيميائي يف النزاع ال�سوري الأول مرة يف خان الع�سل 
يف منطقة حلب بتاريخ 19 مار�ض 2013، تاله هجوم 
يف 13 اأبريل يف ال�سيخ مق�سود يف حلب، وهجوم اآخر 
يف منطقة �سراقب باإدلب يف 29 اأبريل 2013. ومنذ 
اأن  املتحدة  توؤكد تقارير االأمم  الثالث  تلك احلوادث 
 27 نحو  النزاع  يف  ا�ستخدمت  الكيميائية  االأ�سلحة 
الغوطة  يف  حدث  ما  االإطالق  على  اأهمها  كان  مرة، 

.2017 �سيخون  خان  يف  حدث  وما   2013
هجوم الغوطة

التحقيق  املتحدة  االأمم  ال�سورية من  طلبت احلكومة 
يف حادثة خان الع�سل، لكن االأمم املتحدة اأ�سرت على 
و�سلت  اأعاله.  املذكورة  الثالث  الهجمات  يف  التحقيق 
اللجنة دم�سق يوم 18 اأغ�سط�ض بهذه املهمة املحددة. 
يف 21 اأغ�سط�ض، اأي بعد و�سول اللجنة بثالثة اأيام، 
االأربعة«  »الف�سول  فندق  يف  اللجنة  وجود  واأثناء 
باالأ�سلحة  حمملة  قذائف  اإطالق  حدث  دم�سق،  يف 
ال�سريين  غاز  من  كبرية  لكميات  احلاملة  الكيميائية 
و�سف  وقد  دم�سق.  بريف  الغوطة  منطقة  على 
الهجوم باأنه خمطط له وجرمية حرب وجرمية �سد 
االإن�سانية، اإذ �سقط على اأثره نحو 1400 �سخ�ض، من 
اعتمدتها  التي  التقارير  ح�سب  االأطفال  مئات  بينهم 
االأمر يف كل احلروب يوجه  املتحدة. وكما هو  االأمم 
الغربية  الدول  حملت  فقد  خل�سمه.  اللوم  طرف  كل 
م�سوؤولية  حتقيق  دون  املتحدة  الواليات  راأ�سها  وعلى 
الذخرية  كميات  باأن  متعللة  ال�سوري،  للنظام  احلادث 
امل�ستخدمة ونوعيتها وامل�سافة التي اأطلقت منها ونظام 

اأثار  لقد  النظام.  اإىل  ت�سري  امل�ستخدمة  القذائف 
للرئي�ض  حتديا  و�سكل  عارما،  دوليا  ا�ستياء  الهجوم 
مقولة  اأطلق  قد  كان  الذي  اأوباما  باراك  االأمريكي 
»ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي خط اأحمر«، فهل �سينفذ 
اأوباما ما األزم نف�سه به ويقوم بتحرك ع�سكري قوي 
اخلط  »جتاوز  راأيه  يف  الذي  االأ�سد  ب�سار  نظام  لردع 

االأحمر«. 
لهجوم  االأمريكي  العام  الراأي  اأوباما  الرئي�ض  اأعد 
من  تفوي�سا  واأخذ  االأ�سد،  ب�سار  ملعاقبة  �سوريا  على 
الكونغر�ض، وكانت كل املوؤ�سرات ت�سري اإىل اأن ال�سربة 
بالرئي�ض  اأوباما  التقى  اأن  اإىل  مقبلة،  الع�سكرية 
 6 يوم  الع�سرين  قمة  هام�ض  على  بوتني  الرو�سي 
�سبتمرب، وتو�سال اإىل حل �سيا�سي �سامل ي�سمن ان�سياع 
من  خمزوناته  كافة  لتدمري  الكامل  ال�سوري  النظام 
وتدمري  املختربات  وتفكيك  الكيميائية،  االأ�سلحة 
املعامل ب�سكل �سامل، وعلى �سوريا اأن تن�سم اإىل منظمة 
حظر االأ�سلحة الكيميائية ك�سرط م�سبق. وقد اأعلن 
وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم، فورا قبول النظام 
9 �سبتمرب. بعد تلك املوافقة على كل  بال�سروط يوم 
القرار  االأمن  جمل�ض  اعتمد  القا�سية  ال�سروط  هذه 
بهدف   2013 �سبتمرب   27 بتاريخ  باالإجماع   2118
30 يونيو  التدمري الكامل لالأ�سلحة بتاريخ ال يتجاوز 
الهولندية  املتحدة  االأمم  2014. وهكذا كان، عينت 
تقدم  وكانت  التدمري،  على  اأ�سرفت  التي  كاغ  �سيغرد 
تقارير دورية ملجل�ض االأمن اإىل اأن اأنهت مهتمها بنجاح 

واأعلنت خلو �سوريا من االأ�سلحة الكيميائية.
الهجوم على خان �سيخون

على  الدويل  العام  الراأي  اأثار  الذي  االآخر  الهجوم 
احلايل  اأبريل   4 يوم  حدث  ما  هو  الغوطة،  طريقة 
كميات  باإلقاء  طائرة  قامت  حيث  �سيخون،  خان  يف 
فيها  مبا  �سكانية،  منطقة  على  اأي�سا  ال�سريين  غاز  من 
م�ست�سفى اأو على م�ستودع للذخائر التابعة للمعار�سة، 
ح�سب الرواية الرو�سية، واألقت بحمولتها فقتلت نحو 
الراأي  حترك  ون�ساء.  اأطفال  بينهم  من  �سخ�سا   72
العام الدويل والتاأم جمل�ض االأمن على الفور يف اليوم 
وبريطانيا  فرن�سا  من  مقدم  م�سروع  واأمامه  التايل، 
والواليات املتحدة حلق به م�سروعان اآخران. واأثناء 
البوارج  قامت  اجلمعة  يوم  االأمن  جمل�ض  مناق�سات 
االأمريكية يف �سرق املتو�سط باإطالق 59 �ساروخا على 
قاعدة ال�سعريات اجلوية. وقد األقى الرئي�ض ترامب 
ال�سابقة لتغيري  »اأن املحاوالت  اأكد فيه  بيانا مقت�سبا 
ت�سرف االأ�سد قد ف�سلت وف�سلت ب�سكل ذريع، ونتيجة 

مرحلة  وا�ستمرت  الالجئني  م�سكلة  تفاقمت  لذلك 
عدم اال�ستقرار يف املنطقة، االأمر الذي يهدد الواليات 

املتحدة وحلفاءها«.
للنظام  املعار�سة  واجلماعات  الدول  كافة  هللت 
الرئي�ض  ت�سف  وراحت  اجلوية  بال�سربة  ال�سوري 
حققت  ماذا  ال�سوؤال  لكن  وال�سجاعة،  باحلزم  ترامب 
كافة  املتحدة  الواليات  اأبلغت  لقد  اجلوية؟  ال�سربة 
حلفائهاعن ال�سربة قبل وقوعها. ومن بني الذين بلغوا 
ال�سوري  النظام  اأبلغت  بدورها  التي  رو�سيا،  بال�سربة 
الذي قام باإخالء القواعد اجلوية االأ�سا�سية مبا فيها 
الطائرات  بع�ض  النظام  واأبقى  ال�سعريات.  قاعدة 
القدمية »اخلردة« للت�سحية بها. ومل تتعطل القاعدة 
حيث قامت بعد اأربع �ساعات فقط ب�سن هجمات جوية 
على مناطق املعار�سة، وقيل اإن عدد ال�سحايا بني 6 و 
19. وارتطمت اجلهود ال�سيا�سية بفيتو رو�سي ثامن يف 
جمل�ض االأمن. وال�سربة ال�ساروخية عززت من موقف 
الرئي�ض ال�سوري، بل �سورته على اأنه يقاوم الواليات 
اأن اأطلق �ساروخا  املتحدة واإ�سرائيل معا، خا�سة بعد 
يتيما على غارة اإ�سرائيلية يوم 17 مار�ض املا�سي الأول 

مرة منذ عام 1973. 
نف�سه،  ترامب  فهو  الغارة  يف  احلقيقي  املنت�سر  اأما 
ات�ساالته  ثبوت  بعد  كبريا  ماأزقا  يعي�ض  كان  الذي 
اإماراتي.  برتتيب  موري�سيا�ض  يف  الرو�سي  اجلانب  مع 
اأنه يف ماأزق قد  اإىل  اأ�سهم الرئي�ض تكاد ت�سري  وكانت 
يطيح به كليا. ويف هذا االإطار ن�ستطيع اأن نفهم اأ�سباب 
ال�سربة ال�ساروخية. واأترك اأمر املقارنة بني ت�سرف 
اأوباما وترامب على احلادثتني للقراء وال�سوؤال املهم: 
من اأحدث منهما تغيريا اإ�سرتاتيجيا يف املنطقة ل�سالح 
الكيان ال�سهيوين ال ينمحي مع االأيام وكبل �سوريا اإىل 
االأبد بعدم اقتناء اأ�سلحة كان حافظ االأ�سد ي�سميها 
الدوليني  املفت�سني  اأمام  البالد  وفتح  الرعب«  »توازن 

للتحقيق يف اأي حادثة تتعلق بال�سالح الكيميائي؟
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ت��رام��ب وغ��ط��ر���س��ة  اأوب���ام���ا  ده���اء  ب��ن   – ���س��وري��ا  يف  الكيميائية  ال��ه��ج��م��ات 

خ�����س��ائ��ر ق������وات ه������ادي م�����س��ت��م��رة: م��ق��ت��ل ال���ع�������س���رات م����ن ب��ي��ن��ه��م ق���ي���ادات

مركز اأبعاد للدرا�سات والبحوث..
ملخ�ض:

يف زيارة تاريخية ملنطقة ال�سرق االأو�سط زار جيم�ض ماتي�ض 
ال�سعودية  العا�سمة  الإيران  املعادي  االأمريكي  الدفاع  وزير 
�سيو�سل  االإيراين  للنفوذ  الت�سدي  اأن  موؤكدًا  الريا�ض، 
اليمنيني اإىل اتفاق من اأجل احلل ال�سيا�سي يف اليمن. و�سبق 
واالإمارات،  ال�سعودية  دعم  يطلب  االأبي�ض  للبيت  تقدم  اأن 
لتحرير ميناء احلديدة بعد اأن رف�ست اإدارة اأوباما ال�سابقة 

طلبًا من اأبوظبي عام 2016م بذلك.
الريا�ض واحلكومة  لدعم  مبا�سر  ب�سكل  وا�سنطن  �ستتدخل 
اليمنية من اأجل حترير ميناء احلديدة، لكن ذلك �سيجرب 
االإدارة  داخل  الكبرية  اخلالفات  اإ�سالح  على  ترامب 
بل  اليمن،  يف  بري  تدخل  هناك  يكون  ولن  االأمريكيَّة، 
وطائرات  خمابراتيًا،  اأوجه،  عدة  على  الدعم  �سيقت�سر 
دون طيار، و�سور باالأقمار ال�سناعية، اإىل جانب م�ست�سارين 
منع  يف  وامل�ساركة  اليمن،  يف  املحلية  للقوات  ع�سكريني 
تقوم  والذي  احلوثيني،  اإىل  الو�سول  من  ال�سالح  اإمدادات 

بتهريبه اإيران.
جتد اإدارة ترامب يف اليمن فر�ستها املثلى لتحقيق توجهاتها 
حماربة  من  ذلك  ف�سيمكنها  اخلارجية،  َيا�ِسة  ال�سِّ يف 
العرب  جزيرة  يف  القاعدة  بتنظيم  ممثاًل  )االإرهاب( 
ثقة  ك�سب  اإىل  اإ�سافة  ال�ساخنة،  منطقته  اليمن  تعد  التي 
احللفاء القدماء للواليات املتحدة، وتقليم اأظافر اإيران يف 
احلوثيني  للمتمردين  وا�سنطن  مواجهة  وتعترب  املنطقة. 
االأوىل  املواجهة  وهي  �سيا�ستها  يف  جذري  تغري  اليمن  يف 

للواليات املتحدة مع اإحدى ميلي�سيات اإيران يف املنطقة.
ال�سعودية  لكن  ودولية  اإقليمية  بتداعيات  التدخل  �سُيلقي 
امت�سا�ض  من  بالفعل-  بداأت  التي  بدبلوما�سيتها-  �ستتمكن 
فيما  َحرجة،  مهمة  وهي  اليمن  يف  اأمريكي-رو�سي  دام  �سِ
ت�سل الر�سالة الإيران اأن احلرب على ميلي�سياتها قد بداأت 
لعدة  للحوثيني  الكثري  تقدمي  ت�ستطيع  لن  وقت  يف  بالفعل 
اليمن  يف  لالنت�سار  حاجتها  من  بالرغم  جغرافية،  عوامل 
االحتاد  اأما  والعراق.  �سوريا  يف  بالفعل  اأوراقها  تاأثر  مع 
االأوروبي وال�سني ف�سيقفون مع علمية حترير احلديدة، من 
اأجل �سمان عدم زعزعة االأمن يف خطوط املالحة الدولية.

مقدمة
العربية  اململكة  ماتي�ض  جيم�ض  االأمريكي  الدفاع  وزير  زار 
بالرغم  2017م(،  االأربعاء )19ابريل/ني�سان  ال�سعودية، 
اأن  اأن العادة التي جرت لدى االإدارات االأمريكيَّة ال�سابقة 
يكون وزير اخلارجية هو املبعوث الدبلوما�سي ملنطقة ال�سرق 
جمل�ض  لدول  قوية  دعم  ر�سالة  اأنها  يبدو  فيما  االأو�سط؛ 
املتوا�سلة  االإيرانيَّة  التهديدات  اإزاء  اخلليجي  التعاون 
باتت  التي  االإرهابية،  التهديدات  مواجهة  اإىل  اإ�سافة 

وا�سنطن تعترب طهران اأحد مموليها.
كانت اليمن حمور لقاءات ماتي�ض مع العاهل ال�سعودي امللك 
وزير  ال�سعودي  العهد  ويل  نائب  و  عبدالعزيز  بن  �سلمان 
الدفاع االأمري حممد بن �سلمان، ويبدو اأن االأمريكيني باتوا 
مقتنعني اأكرث من اأي وقٍت م�سى اأن اإخراج اإيران من اليمن 
�سيوؤدي اإىل �سالم دائم يف البالد التي ت�سهد حربًا منذ اأكرث 

من عامني.
الروؤية االأمريكيَّة اجلديدة باليمن

)19ابريل/ االأربعاء  يوم  االأمريكي،  الدفاع  وزير  اأنهى 
ني�سان 2017م( يومني من املباحثات يف العا�سمة ال�سعودية 
العهد  ويل  وويل  امللك  بينهم  امل�سوؤولني  كبار  مع  الريا�ض 
ماتي�ض  مع  جاء  الذي  الوفد  �سمَّ  �سلمان؛  بن  حممد  االأمري 
وا�سح  ب�سكل  اأخربهم  االأمريكيَّة،  ال�سحف  من  مرا�سلني 
اأنه يتطلع اإىل اإنهاء احلرب يف اليمن عن طريق املفاو�سات 
التي ترعاها االأمم املتحدة، لكنه خالل تعليقات مع االأمري 
ومن  اإنه  اأي�سًا  لهم  قال  املحادثات  بعد  �سلمان  بن  حممد 
للنفوذ  »الت�سدي  يجب  املفاو�سات  تلك  اإىل  الو�سول  اأجل 

االإيراين يف اليمن«.
خطاب  عن  اجلديدة  االإدارة  يف  االأمريكي  اخلطاب  تغري 
اأوباما،  باراك  الرئي�ض  اإدارة  حكم  من  االأخرية  ال�سنوات 
ملحوظًا  توترًا  ال�سعودية-االأمريكيَّة  العالقات  عانت  فقد 
يف  اليمنية  ال�سرعية  مل�ساندة  حتالفًا  الريا�ض  قيادة  منذ 
املتحدة  الواليات  اأن  من  بالرغم  2015م(  )مار�ض/اآذار 
وخمابراتيًا،  لوج�ستيًا  الع�سكرية  للعمليات  دعمها  اأعلنت 
توقف-اأو  حتى  مت�سل�سل  بانحدار  تناق�ض  اأن  لبث  ما  لكنه 
ال�سعودية  كانت  اأ�سلحة  �سحنات  اإيقاف  مع  جدًا-  انخف�ض 
تلك  ترامب  دونالد  اإدارة  لتعيد  وا�سنطن.  من  ا�سرتتها  قد 
ال�سحنات من القنابل الذكية واملوجهة اإىل �سحنها جمددًا 

باجتاه اململكة العربية ال�سعودية.
ماتي�ض  جلهود  نتيجة  اخلطوات  وهذه  التقارب  هذا  يعد 
الذي يعد معار�سًا كبريًا الإيران. ففي )مار�ض/اآذار2017( 
وجه ر�سالة اإىل امل�ست�سار يف �سوؤون االأمن القومي ماكما�ستري 
يقرتح تقدمي م�ساعدة ع�سكرية كبرية لي�ض فقط لل�سعودية 

ولكن اأي�سًا لالإمارات، كذلك فاإن ما يحدث يعود اإىل االإدارة 
يف  طهران  تدخل  ا�ستمرار  اأثر  كيف  رات  التي  اجلديدة 

�سئون الدول يف املنطقة.
للحرب  نهاية  ترى  باأن  اأمريكا  فيه  ترغب  الذي  بالقدر 
على  ين�سب  الرئي�سي  تركيزها  اأن  اإال  اليمن،  يف  االأهلية 
مكافحة متطريف تنظيم القاعدة يف جنوب اليمن وو�سطه، 
فهو هاج�سها االأمني االأبرز، ويعتقد امل�سوؤولون االأمريكيَّون 
اأكرب  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  القاعدة  تنظيم  تهديد  اأن 
من ذلك املتاأتي من تنظيم الدولة، الذي حتاربه اأمريكا يف 
كل من العراق و�سوريا وليبيا واأفغان�ستان وغريها )(.والأجل 
هذا الرتكيز فهي حتتاج اإىل دولة تب�سط نفوذها يف اليمن 
الدائرة  احلرب  ا�ستغالل  ومنع  اال�ستقرار  دعائم  لتثبيت 
جماعة  بقاء  ذلك  يحقق  ولن  لنفوذه،  التنظيم  لتو�سيع 
احلوثي بال�سالح الثقيل بكونها جماعة »عقائدية« ال تقل 
املركزية  القيادة  قائد  تعبري  وح�سب  القاعدة،  عن  اإرهابًا 
فوتيل  جوزيف  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  االأمريكية 
بتهديد  »اأربع جنوم« مقارنة  اليمن  القاعدة يف  فاإن تهديد 
الريا�ض قال وزير اخلارجية  اإيران وبينما كان ماتي�ض يف 
اأن�سطتها يف م�ساعدة احلوثيني  اإيران توا�سل  اإن  االأمريكي 
»ملحاولة قلب نظام احلكم يف اليمن من خالل توفري املعدات 
�سحنات  اعرت�سنا   )..( والتدريب  والتمويل  الع�سكرية 
لت�سليح  معقدة  اإيرانية  �سبكة  وجود  واكت�سفنا  اأ�سلحة 
ملناق�سة  املتحدة  لالأمم  جل�سة  يف  احلوثيني«)(.  وجتهيز 
هايلي  نيكي  قالت  ابريل/ني�سان(   20( الربعية  التقارير 
اجلانب  »ت�سليح  توا�سل  اإيران  اإن  االأمريكية  املندوبة 
احلوثي املن�سق يف اليمن«، ودعت جمل�ض االأمن الدويل اإىل 

تناول هذه امل�ساألة كاأولية عند مناق�سته لهذا البند)(.
املكا�سب االأمريكيَّة يف اليمن 

لالإدارة  املنا�سبة  ال�ساحة  اليمنية  اجلمهورية  متثل 
َيا�ِسيَّة للخارج باأقل التكاليف  االأمريكيَّة، الإثبات روؤيتها ال�سِّ

ْوِليَّة والع�سكرية من خالل عدة اأوجه: َيا�ِسيَّة الدَّ ال�سِّ
االإرهاب: • حماربة 

لها  لي�ض  فر�سة  العربي  التحالف  قوات  م�ساعدة  �سيمثل 
الذي  العرب  جزيرة  �سبه  يف  القاعدة  تنظيم  ل�سحق  مثيل 
يتخذ من جنوب اليمن مقرا رئي�سيا له، وميثل خطرًا اإقليميًا 
ودوليًا، و�سّبق اأن اأكدت االإدارة االأمريكيَّة اأن التنظيم يهدد 
االأمريكيني يف الداخل اإ�سافة اإىل دول اأوروبا، خا�سة بعد 
اأن �سبق و�سن هجمات على امل�سالح االأمريكية منذ ت�سعينيات 

القرن الفائت. 
اإيران: •  مواجهة 

على غري التدخل يف �سوريا والعراق ميثل التدخل االأمريكي 
يف اليمن مب�ساندة حلفاءها مواجهة الإيران واإيقاف خططها 
اأو�سطية املهددة لدول اخلليج العربي، فالتدخل يف  ال�سرق 
العراق  تعقيدات  اأن  كما  وال�سني،  برو�سيا  ي�سطدم  �سوريا 
املنهجية  باإيقاف  ي�سمح  لن  فيها  املبكر  اإيران  وولوج 
يف  االأمر  وذات  امل�سلحة،  امليلي�سيات  مع  املتبعة  االإيرانيَّة 
لبنان، فاليمن لي�ست حمورية بالن�سبة لرو�سيا وال�سني كما 
اأن حكومتا البلدين موؤيدة متامًا ل�سرعية الرئي�ض اليمني، 

لكن ذلك لن يخلو من تعقيدات. 
•  ا�ستعادة احللفاء القدماء للواليات املتحدة االأمريكيَّة:
الذين  قّلق جلريانها  اليمن م�سدر  اال�ستقرار يف  حالة عدم 
ميثلون حلفاء الواليات املتحدة وبوقف حالة انعدام االأمن 
ت�ستعيد  وا�سنطن  فاإن  والدويل  االإقليمي  لالأمنني  املهدد 
اأ�سيبت  اأن  بعد  معها  والتحالفات  احللفاء  ثقة  بذلك 
ْوِليَّة بالريبة بعد اأن تخلت اإدارة  التحالفات االأمريكيَّة الدَّ

اأوباما عن اتفاقاتها.
اأمريكية: قوة  خ�سارة  • عدم 

يف  خا�سة  قوات  بوجود  االأمريكيَّة  القوات  تعرتف  ال 
ذلك  من  ع�سكرية  بعمليات  تقوم  التي  تلك  عدا  اليمن، 
البي�ساء  حمافظة  يف  »يكال«  قرية  ا�ستهدف  الذي  النوع 
لكنها  2017م،)(  الثاين  29يناير/كانون  يف  اليمن  و�سط 
العمليات  غرفة  يف  اإما  ع�سكريني  م�ست�سارين  وجود  توؤكد 
االأمريكيَّة  املركزية  القيادة  عرب  اأو  للتحالف  التابعة 
بجي�ض  اليمنية  الدولة  عودة  تر�سيخ  اإن  االأو�سط.  لل�سرق 
الروؤية  يعزز  العربي  التحالف  دول  من  ومب�ساندة  قوي 
اإىل  جدد  مقاتلني  بعث  بعدم  اجلديدة  لالإدارة  االأمريكيَّة 

مناطق ال�سراع.
دويل  بتفاوؤل  يبعث  اليمن  اإىل  اال�ستقرار  اإعادة  )ه�( 
واإقليمي باالإدارة االأمريكية اجلديدة: وهذا االأمر ينعك�ض 
اأوباما.  باراك  اإدارة  عهد  يف  َعلقت  التي  امللفات  على  ذاتيا 
ي�سهم  اأن  املنطقة،  اإىل  وبقوة  االأمريكية  العودة  �سان  ومن 
طفيف  ب�سكل  انح�سر  الذي  لنفوذها  وا�سنطن  ا�ستعادة  يف 
اأدى  ما  )اأوباما(،  اإدارة  االأو�سط يف عهد  ال�سرق  يف منطقة 
اأجّجوا  جدد  العبني  وظهور  فيها،  بالتوازن  االإخالل  اإىل 

ال�سراعات.
كيفية التدخل يف اليمن؟

قوات  اإر�سال  نّية  االأمريكيَّة  املتحدة  الواليات  متلك  ال 
�ست�سطر  احلوثيني،  امل�سلحني  ملواجهة  اليمن  اإىل  ع�سكرية 
ما  اإذا  اإ�سالح خالفات عديدة بداخلها  اإىل  »ترامب«  اإدارة 
القوات  تلك  تواجد  ال�سعب  فمن  املبا�سر،  التدخل  قررت 
على االأر�ض بعد حادثة مقتل ال�سابط االأمريكي يف العملية 
يف  حملة  ترامب  اإدارة  وتواجه  »يكال«.  يف  الع�سكرية 
اأمريكية  م�ساعدة  اأي  اأجل وقف  االأمريكي من  الكوجنر�ض 
للخليج يف العملية وهذه ال�سغوط اإىل جانب و�سائل االإعالم 
اأنها لن ُتثني  التي مل يُرق لها �سيا�سات »ترامب« َبعد، بقدر 
االإدارة االأمريكيَّة عن م�ساعدة حلفاءها اإال اأنها �سرت�سخ يف 
حترير  يف  وم�ساعدتهم  للحلفاء  اأمريكي  دعم  اإزاء  النهاية 
ل�سيطرة  واخلا�سع  اليمن،  غربي  الواقع  احلديدة  ميناء 

احلوثيني. 
يف  االأبي�ض  للبيت  طلبًا  الدفاع  وزير  ماتي�ض  جيم�ض  وَقدم 
العربية  اململكة  بدعم  فيه  يطالب  2017م  مار�ض/اآذار 
ال�سعودية ودولة االإمارات العربية املتحدة من اأجل حترير 
اأبوظبي  كانت  طلب  وهو  احلوثيني،  من  احلديدة  حمافظة 
اأوباما  اإدارة  لكن  2016م  عام  منت�سف  به  تقدمت  قد 

جتاهلته.
اليمن  يف  تدخلها  االأمريكيَّة  املتحدة  الواليات  �ستقدم 
بغر�ض  االإيراين  التمدد  ملواجهة  للحلفاء  دعمًا  كونه  على 
الو�سول اإىل مفاو�سات �ساملة لالأطراف اليمنية املت�سارعة 
اأجل  من  البالد  يف  االأزمة  ينهي  �سيا�سي  حل  اإىل  للو�سول 
فر�سًة  احلديدة  ميناء  حترير  و�سيقدم  االإرهاب  حماربة 
لوقف االأزمة االإن�سانية املت�ساعدة يف البالد كما اأنه يجفف 
اال�سرتاتيجي  فامليناء  احلوثيني  لدى  احلرب  متويل  منابع 

ي�ستقبل 80 باملائة من الواردات اإىل البالد.
ويبدو اأن اأوجه هذا الدعم �سيكون لوج�ستيا ويقت�سر على 

التايل:
 )اأ( اإدارة العمليات الع�سكرية مع قيادات التحالف واجلي�ض 

اليمني.
 )ب( م�ست�سارين ع�سكريني للقوات احلكومية اليمنية.

احلوثيني  قيادات  ال�ستهداف  طيار  دون  طائرات  )ج(   
ومتركز قواتهم اإ�سافة اإىل امل�سح االأر�سي لال�ستطالع.

االألغام  مل�سح  ال�سناعية  االأقمار  عرب  ف�سائية  �سور  )د(   
وتقدم القوات ومعرفة اأماكن تواجد احلوثيني وخنادقهم. 
)ه�( زيادة واردات ال�سالح احلديث )�سمنه قنابل موجهة(.

تداعيات التدخل �سد احلوثيني
من  تدخل  اأول  احلوثيني  �سد  االأمريكيَّة  املواجهة  متثل 
لهذا  فاإن  وبالتاأكيد  الإيران  موالية  ميلي�سيا  �سد  نوعه 
وجود  لكن  واإقليميًا،  دوليًا  املرتقبة  تداعياته  التدخل 
يف  املوؤثرين  واأكرب  ناعمة  كقوة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سرق االأو�سط اإىل جانب دولة االإمارات العربية املتحدة 

�سيخفف من ردة الفعل تلك. 
املوقف الر�سمي الرو�سي راف�ض للم�ساعدة االأمريكيَّة من اأجل 
حترير ميناء »احلديدة«. وحذرت �سحيفة »نيزافي�سيمايا 
دام مرتقب بني وا�سنطن  غازيتا« يف ن�سختها الرو�سية من �سِ
ب�«الغزو  االأمريكيَّة  امل�ساعدة  ال�سحيفة  وو�سفت  ومو�سكو، 
املبا�سر لليمن الذي قد يوؤدي اإىل ت�سعيد ع�سكري، �ست�سارك 
فيه رو�سيا واإيران ب�سورة غري مبا�سرة«)(. ويبدو اأن مو�سكو 
تريد الرد على الق�سف االأمريكي لقاعدة ع�سكرية �سورية 
با�ستخدام  يف )ابريل/ني�سان2017م( بعد جمزرة دموية 
خان  يف  االأطفال  من  املئات  �سحيته  راح  كيمائي  �سالح 

�سيخون)(.
املوقف  َتطويع  اأجل  من  حرجة،  مبهمة  الريا�ض  تقوم 
الرو�سي جتاه االأزمة اليمنية وعدم ربطه بتداعيات امللف 
اإيران  جانب  اإىل  قوته  بكل  الكرملني  يقف  الذي  ال�سوري 
امل�ساعدة  من  غ�سبها  مو�سكو  وتربر  االأ�سد.  ب�سار  ونظام 

االأزمة  تفاقم  من  خوفًا  العربي  للتحالف  االأمريكيَّة 
ومنذ  لذلك  احلديدة.  ميناء  باإغالق  البالد  يف  االإن�سانية 
الدبلوما�سية  تتحرك  )ابريل/ني�سان2017م(  منت�سف 
االأمريكيَّة  الرغّبة  تتحرك  كما  مو�سكو  باجتاه  ال�سعودية 
بالتدخل يف اليمن، فاأر�سلت وفدًا من �سمنه »عبداهلل ربيعة« 
واالأعمال  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  على  العام  امل�سرف 
االأو�سط  ال�سرق  اإىل  بوتني  مببعوث  والتقى  االإن�سانية، 
باالأزمة  املركز  اهتمامات  بوغدانوف)(-جّل  ميخائيل 
رئي�سة جمل�ض  زارت  اإىل جانب ذلك  اليمن-.  االإن�سانية يف 
وفد  �سمن  ماتفيينكا  فالنتينا  )الربملان(  الرو�سي  االحتاد 
العاهل  والتقت  الريا�ض  ال�سعودية  العا�سمة  كبري  برملاين 
-16 )بني  اأيام  ثالثة  خالل  امل�سوؤولني  وكبار  ال�سعودي 
مكافحة  يف  »ال�سراكة  موؤكدة  ابريل/ني�سان2017(   19
مرتقبة  زيارة  الرو�سية  اخلارجية  واأعلنت  االإرهاب«)(. 
لوزير اخلارجية ال�سعودي )عادل اجلبري( يف )26ابريل/
ني�سان()(، كما اأعلنت مو�سكو عن زيارة مرتقبة نهاية العام 
بالفعل  والتقى  عبدالعزيز)(.  بن  �سلمان  للملك   )2017(
ال�سيخ حممد بن زايد بالرئي�ض الرو�سي  اأبوظبي  ويل عهد 
فالدميري بوتني يف مو�سكو يوم اخلمي�ض )20ابريل/ني�سان( 
وميلك الرجالن ثقة متبادلة يف عدد من امللفات االإقليميَّة 

كاالأزمة الليبية.
يف  ب  َت�سّ واأبوظبي  الريا�ض  عاتق  على  املُهمة  فاإن  لذلك 
دام حمتمل بني مو�سكو ووا�سنطن يف  اجتاه عدم حدوث �سِ

اليمن، اأو على االأقل حتييد رو�سيا يف امللف اليمني.
يف  اأكرث  االأمريكي  االنخراط  فاإن  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة 
اأكرث  موقف  على  موؤ�سرا  ي�سكل  باليمن  الع�سكري  ال�سراع 
فت�سعيد  اإيران.  جتاه  املتحدة  الواليات  قبل  من  عدائية 
املتمردين  �سد  االإجراءات  ترامب  االأبي�ض-  البيت 
اأو�سع  خطة  من  جزء  هي  اليمن،  يف  اإيران  من  املدعومني 
ملواجهة طهران من خالل ا�ستهداف حلفائها يف دول اخلليج. 
فاليمن بالن�سبة الإدارة ترامب هي �ساحة املعركة االأوىل مع 

اإيران)(.
�سوريا  يف  االإيرانيَّة  االأوراق  جمود  اأو  لتال�سي  ونتيجة 
والعراق، �ستدفع اإيران لك�سب معركة احلديدة املرتقبة لكن 
�سيكون بال فائدة دوليًا ف�سيتال�سى تاأثريه و�سخبة الدويل 
اإيران  و�ستفقد  االأمريكيَّة؛  امل�ساعدة  عن  رو�سيا  ب�سّكوت 
احلديدة  ميناء  عرب  واخلرباء  ال�سالح  لعبور  هامًا  منفذًا 
مع ا�ستمرار منع الطريان من الهبوط يف املطارات اخلا�سعة 

ل�سيطرة احلوثيني.
اإيران ال متلك قوة حاليًا لدعم احلوثيني مع رغبتها بزيادة 
عدة  لكن  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  والتدريبي  الع�سكري  الدعم 
عوامل جغرافية و�سيا�سية دولية تعوق عملها اإال من القليل 

النادر، ومن ُفر�ض حمدودة حت�سن اإيران ا�ستغاللها.
اأوروبيًا �سيقف االحتاد اإىل جانب بريطانيا يف دعم حترير 
اإن�سانية وتاأمينًا مل�ساحلها يف اليمن،  ميناء احلديدة، لدواٍع 
فدول االحتاد لديها نف�ض املخاوف من تاأثري احلوثيني على 
ا�ستهدفت  التي  ال�ساروخية  الهجمات  مع  ْوِليَّة  الدَّ املالحة 
�سفنًا من �سواحل البحر االأحمر وبزيادة قدرات احلوثيني 
بحرية  واألغام  انتحارية،  ُربان(  )بدون  زوارق  اإىل  لي�سل 
وا�سعة االنت�سار، فتجارة النفط عرب البحر االأحمر تغذي 
معظم تلك الدول، لذلك فاإن تاأمني هذا املمر الدويل الهام 
االأوروبية  للحكومات  بالن�سبة  ا�سرتاتيجية  اأولوية  يعد 

وكذلك ال�سني.
ويعتقدون كما االأمريكيني اأن تاأمني خط املالحة مب�ساعدة 
االأحمر(  البحر  اأمن  اتفاقيات  )�سمن  عربية  قوات 
وم�ساندة اأمريكية يحفظ هذا اخلط وا�ستمراره وال يطيل 
م�ساألة ال�سراع الذي قد ميتد اإىل م�ساحلهم اال�سرتاتيجية.

الهوام�ض

اأم��ري��ك��ي��ة م��واج��ه��ة احل��وث��ي��ن يف ال��ي��م��ن.. روؤي�����ة 



�سبكة  قطعت   – اأ(  ب  )د   � نيويورك 
االمريكية  االخبارية  نيوز(  )فوك�ض 
مقدمي  ا�سهر  اأحد  مع  عالقاتها 
الواليات  يف  احلوارية  الربامج 
االربعاء  اليوم  اأوريلي،  بيل  املتحدة، 
بانه  تفيد  تقارير  اأعقاب  يف  وذلك 
التكتم  مقابل  ل�سيدات  اأمواال  قدم 
على مزاعم تورطه يف حتر�ض جن�سي.
والناقد  املقدم  اإن  ال�سبكة  وقالت 
برنامج  لتقدمي  يعود  لن  املحافظ 
الربامج  اأكرث  اأحد  فاكتور(،  )اوريلى 

�سعبية يف التلفزيون االأمريكي.
فر�ست  )توينتي  �سركة  وقالت 
االأم  ال�سركة  فوك�ض(  �سين�سري 

“بعد  لها  بيان  يف  نيوز  لفوك�ض 
اتفقت  لالدعاءات،  دقيقة  مراجعة 
ال�سركة وبيل اأوريلي على عدم عودة 

بيل اأوريلي اإىل قناة فوك�ض نيوز .
طرد  اإىل  تدعو  نداءات  و�سدرت 
�سحيفة  ن�سرت  اأن  بعد  اأوريلي 
ال�سهر  مطلع  تاميز"  “نيويورك 
اجلاري تقارير ت�سري اإىل التو�سل اإىل 
على  للتكم  الدوالرات  مباليني  اتفاق 

وقائع حتر�ض جن�سي.
وحتظى �سبكة )فوك�ض نيوز( ب�سعبية 
كبرية لدى الرئي�ض االمريكي دونالد 
ترامب، الذي و�سف اأوريلي ب�”�سخ�ض 
ن�سر  من  ق�سري  وقت  بعد  جيد” 

االدعاءات.
وقال  االدعاءات  هذه  اوريلى  ونفى 

“حملة  �سحية  وقع  انه  حماموه 
ت�سويه”.

جت����ارة ال�����س��ح��ون ال��اق��ط��ة ت��زده��ر 
ب��ع��د ط����رد اجل��ه��ادي��ن امل��و���س��ل  يف 

املو�سل )العراق()اأ ف ب( – “االآن بتنا نعرف ما يجري يف العامل”، يقول 
اأحد املنازل  حممد تركي وهو يعمل على تركيب �سحن القط على �سطح 
يف حي القاهرة يف �سرق املو�سل الذي كان لفرتة طويلة خا�سعا لتنظيم 

الدولة اال�سالمية.
وا�ستعادت القوات العراقية ال�سيطرة على �سرق املو�سل يف كانون الثاين/
يناير املا�سي، وتخو�ض حاليا معارك لطرد اجلهاديني من غرب املدينة. 
ويتهافت �سكان املنطقة على �سراء وتركيب ال�سحون الالقطة التي كانت 

ممنوعة حتت احلكم اجلهادي.
“اليوم  الالقطة  ال�سحون  تركيب  جمال  يف  يعمل  الذي  تركي  ويقول 
اإقبال كبري، ازدحام. ال ميكنهم تركيب ال�سحن الالقط مبفردهم،  هنك 

يحتاجون اإىل مهند�ض لرتكيبه، واملناف�سة �سر�سة”.
ما  حتى  نعرف  نكن  مل  العامل.  عن  معزولني  املو�سل  �سكان  “كان  وي�سيف 

يجري حولنا” خالل فرتة �سيطرة اجلهاديني.
وعادت  املدينة،  �سرق  يف  االأر�سفة  تغزو  الالقطة  فال�سحون  اليوم،  اأما 

�سا�سات التلفزة لرتبط �سكان املو�سل بالعامل.
مل  الذي  اال�سالمية  الدولة  تنظيم  حكم  حتت  العام  ون�سف  عامني  بعد 
النا�ض  يروي  العراقية،  االأرا�سي  من  املئة  يف   6،8 على  اإال  ي�سيطر  يعد 
للتمل�ض من قيود اجلهاديني، من اجل احلفاظ على �سالتهم  حماوالتهم 
بالعامل على الرغم من كل �سيء. ويقول �سرمد رعد )26 عاما(، وهو اأحد 
“يف زمن داع�ض، كنا نن�سب  �سكان حي ال�سقق اخل�سراء يف �سرق املو�سل، 
تتعر�ض  �سبطوك،  اإن  ب�سادر.  ونغطيها  البيوت،  داخل  بال�سر  ال�سحون 

للجلد”.
كانوا  “اجلهاديني  اإن  بالقول  ذلك  عالء  الالقطة  ال�سحون  تاجر  ويوؤكد 
يفت�سونها  كانوا  االإغالق.  على  الهوائيات  متاجر  ويجربون  يجولون 
اأنها ال تبيع ال�سحون الالقطة، ويراقبون النا�ض ويجلدون اأو  للتاأكد من 

ي�سجنون” من ميتلك تلك ال�سحون.
االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  ينتهجها  و�سيلة  الهوائيات  تركيب  منع  وكان 
اقتحام  على  اأي�سا  اأقدموا  اأن  ملقاتليه  و�سبق  حميطهم.  عن  النا�ض  لعزل 

مبنى قناة “املو�سلية” العراقية املحلية واإحراقها.
املحررة” – املناطق  – “اخبار 

ال�سحون  تبدو  املو�سل،  يف  ال�سرقية  االأحياء  بني  الوا�سلة  الطرق  على 
الالقطة ال�سدئة التي انتزعها اجلهاديون مكومة على جوانب الطرق.

ويرغب معظم ال�ساعني اىل احل�سول على �سحن القط مبتابعة االخبار، ال 
�سيما اأخبار اجلانب الغربي من املو�سل، ومواكبة تقدم القوات العراقية، 
فيها”،  لنا  اأقرب  اىل  لالطمئنان  املحررة  االحياء  معرفة  لنا  يتيح  “مبا 

بح�سب ما يقول اأحد افراد عائلة �سرمد.
الربامج  �سيما  ال  ي�سلي،  “التلفاز  ان  تقول  �سرمد،  �سقيقة  دالل،  لكن 
ما  بكرثة،  الكهربائي  التيار  انقطاع  ال�ستمرار  تاأ�سف  لكنها  الفكاهية”، 

�سيجعل من ال�سعب التمتع ب�ساعات م�ساهدة طويلة.
عائلة  منزل  اإىل  ويتوجه  معداته  تركي  حممد  يحمل  القاهرة،  حي  يف 
عادت موؤخرا اىل املكان بعدما نزحت اإىل بغداد مع و�سول اجلهاديني يف 

العام 2014.
توا�سل  و�سيلة  “التلفاز  املنزل،  �ساحب  ابن  عاما(،   17( حممد  ويقول 
حرم منها اجلميع. نحن مل نكن هنا، لكن الدواع�ض دخلوا منزلنا ونهبوا 

كل �سيء فيه حتى التلفاز. فنحن نعيد تركيب كل �سيء تقريبا”.
من  للتاأكد  املنزل  �سطح  على  تلفزيون  مع  التمديد  عملية  تركي  ويبا�سر 
داخل  تثبيته  قبل  ال�سحيح،  اال�سطناعي  القمر  على  ال�سحن  توجيه 

املنزل.
�سعار  ال�سا�سة  على  يظهر  حني  عري�سة  ابت�سامة  العائلة  افراد  ويبت�سم 

قناة “املو�سلية” التي تبث حاليا من خارج املو�سل.
ع�سرة  “نحو  اجلميع  متناول  يف  الرتكيب  عملية  كلفة  اإن  تركي  ويقول 
تركيب  عمليات  بخم�ض  اأقوم  دوالرات(.  )ثمانية  عراقي  دينار  اآالف 

تقريبا يوميا”.
وهو العمل نف�سه الذي ميار�سه علي )16 عاما(، العامل يف متجر لرتكيب 

ال�سحون الالقطة يف حي الزهراء ب�سرق املو�سل.
“ناأتي كل يوم �سباحا اىل  ال�سحون  اأحد  ويقول علي وهو يقوم بتجهيز 
املتجر وجنهز ال�سحن هنا، وحني ننتهي نحمل املعدات ونتوجه اإىل منزل 

ال�سخ�ض الذي يريد تركيبه… النا�ض ياأتون اإلينا بكرثة لل�سراء”.
لكن رغم ذلك، يرى عالء اأن التجارة مل تبلغ بعد اأوجها.

ن�سبة  بعد  تتخط  مل  اأنها  اأال  تزدهر،  التجارة  اأن  ورغم  “اليوم،  ويو�سح 
الع�سرة يف املئة مقارنة مبا كانت عليه قبل دخول داع�ض. الو�سع املادي 

واملعي�سي للنا�ض ما زال �سيئا جدا”.

اخلدمة راحة احلكيم

�سالم حممد العامري
راأ�ض الغني والفقري، ال�سغري و الكبري،  » الو�سادة حتمل  قال حكيم 

احلار�ض و االمري، ولكن ال ينام بعمق اإال مرتاح ال�سمري«.
الراحة،  تلك  اأ�سا�سيات  ومن  ال�سمري،  راحة  اإىل  ي�سعى  ان�سان  كل 
اأن �سا�ستنا يف  القيام باأكمل الوجوه، مبا يت�سدى به من عمل، ومبا 
العراق، وعدوا وحلفوا اليمني، على خدمة الوطن واملواطن، فعليهم 

تنفيذ ذلك، اإن كانوا ي�سبون للراحة.
قال ال�سيد عمار احلكيم، يف يوم ال�سهيد: »عقدنا العزم ) خادمكم 
، وها  املوؤ�س�سة االكرب  ا�سالح  (، على  الوطني  التحالف  واخوته يف 
اكرث  واأقرتب  هياكله،  وبنيت  عمله  اأنتظم  قد  اليوم،  التحالف  هو 
من جمهوره«، ُجهٌد لي�ض بالقليل، وم�سوؤولية عظيمة، تبناها املكون 

االأكرب، فبداأ االإ�سالح بتحالفه الوطني.
اإنَّ العمل املتعدد االأحزاب، ال ُبدَّ اأن يكون ت�سامنيًا، فال مكان للَتَفُرِد 
منطلقني  للعراق،  يعملوا  اأن  املكونات،  قادة  ي�ستطيع  كي  بالقرار، 
اإنَّ  كما  حزبية،  �سروٍط  و�سع  دون  والعمل  الذات،  نكران  مبداأ  من 

حماربة الف�ساد، الذي يعترب الداعم لداع�ض واأخواتها.
العراق هو الو�سادة، التي ينام عليها املواطن العراقي، فقريه وغنيه، 
اأن  للم�سوؤولية،  يت�سدى  من  جميع  وعلى  امل�سي�سني،  غري  اأو  �سيا�سيه 
ي�سبح  اأن  قبل  عليها،  احلفاظ  يف  ويجاهد  الو�سادة،  تلك  يحرتم 

دًا على تراب القرب. راأ�سه، ُمَو�سَّ
قال اأحد احُلكماء:«  ح�سبك من ال�سعادة يف هذه الدنيا، �سمري نقي 
ونف�ض هادئة، وقلب �سريف واأن تعمل بيديك«، وعلى ذلك فليعمل 

العاملون، فالعراق يحتاج ل�سمائر احلية.

�سحيفة فل�سطينية: اأمري قطر يهدد 
قيادات الإخوان بقطع الدعم

غزة - اأ.�ض.اأ 
دولة  اأمري  حمد  بن  »متيم  اأن  الفل�سطينية  املنار  �سحيفة  ذكرت 
قطر قام با�ستدعاء عدد من قيادات جماعة االإخوان فى العا�سمة 

القطرية الدوحة بهدف ت�سعيد االأعمال االإرهابية �سد م�سر«.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن رئي�ض جهاز اال�ستخبارات القطرى واأحد 
م�ست�ساريه املكلف باالت�سال بجماعة االإخوان ح�سر اللقاء العاجل 

الذى عقد فى ق�سره.
وجه  قطر  حاكم  اأن  قولها  خليجية  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
التى  االإخوانية  القيادات  هذه  اإىل  واالنتقادات  ال�ستائم  من  �سيال 
الذى  الدعم  بالعاجزة والفا�سلة وال�سعيفة وهددها بقطع  و�سفها 
يقدمه لها فى م�سر فى حال عدم ت�سعيد اأعمالها االإرهابية داخل 
ال�ساحة امل�سرية وتنفيذ عمليات جرامية تفجريية ب�سكل ع�سوائى 

على حد و�سف ال�سحيفة.
ليبيا  فى  املتواجدة  االخوانية  اخلاليات  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
و  ال�سالح  اإر�سال  عمليات  تكثيف  على  قادرة  تعد  مل  وال�سودان 
امل�سلحة  القوات  ت�سديد  نتيجة  امل�سرية  االرا�سى  داخل  املرتزقة 

امل�سرية اإجراءاتها على احلدود مع البلدين.
يقومون  له  حليفه  وجهات  القطرى  النظام  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
منذ فرتة با�ستقطاب عنا�سر اإرهابية من تنظيم داع�ض وع�سابات 

الن�سرة لدفعها اىل داخل ال�ساحة امل�سرية.
واأعتربت ال�سحيفة اأن »حاكم قطر يرى فى ا�ستقرار م�سر وثباتها 

خطرا يهدد اإماراته«.

النا�سرة :
مقاتلني  ت�سلل  من  املتزايدة  اخل�سية  ظّل  يف 
االإ�سرائيلّية  امل�ستوطنات  اإىل  اهلل  حزب  من 
مهند�ض  قام  مقبلة،  مواجهٍة  الأّي  وا�ستعداًدا 
وبناء  الت�ساري�ض  بتغيري  اإ�سرائيلّي  اأرا�ٍض 
االأ�سجار  واقتالع  اخلنادق  وحفر  املنحدرات 
م�ستوطنة  من  لبنان،  مع  احلدود  على 
حلماية  وذلك  الناقورة،  راأ�ض  وحتى  اأفيفيم 
من  خطٍر  اأّي  من  االإ�سرائيلّية،  امل�ستوطنات 

اجلهة الثانية من احلدود.
اأوف  “تاميز  موقع  بح�سب  املهند�ض،  هذا 
اإزرائيل”، هو الرائد يف اجلي�ض، الياهو غاباي، 
يف   300 اللواء  يف  الرئي�سي  الهند�سة  �سابط 
حماية  عن  وامل�سوؤول  االإ�سرائيلي،  اجلي�ض 
وقال  اللبنانّية.  احلدود  من  ال�سرقّي  اجلزء 
تدريباته  اهلل  حزب  ر  يطوِّ بينما  اإّنه  املوقع 
ن موارده، بف�سل قتاله اإىل جانب رو�سيا  ويح�سِّ
والقوات ال�سورية يف احلرب الدائرة يف �سورّية، 
اآخذة  احلدود  عرب  هجماٍت  �سّن  خطورة  فاإّن 

باالزدياد.
االإ�سرائيلّي  اجلي�ض  يعتقد  ال  غاباي،  وبح�سب 
مثل  للحدود،  عابرة  اأنفاق  اهلل  حزب  لدى  اأّن 
الفًتا  غزة،  يف  حما�ض  حفرتها  التي  االأنفاق 
يف  االأر�ض  حتت  من�ساآت  احلزب  لدى  اأّنه  اإىل 
تعنيه  ال  هذه  ولكن  ومالجئ،  اأنفاق  و  لبنان 
ومن  اأّنه  اإىل  املوقع  ولفت  بعمله على احلدود. 
اأدوات  عدة  غاباي  لدى  احلدود،  حت�سني  اأجل 
تالل  جانب  حفر  ميكنه  ا�ستخدامها.  ميكنه 
ل�سنع منحدرات، حفر اخلنادق و�سنع حواجز 
من الرتاب، وعند ف�سل هذه االحتماالت، ميكن 
بناء حواجز اإ�سمنتية. وقال اإّنه يف كّل قطعة 
اأر�ض، بناًء على حتليل االأر�ض وامليزانية، نبني 

حاجًزا نعتربه مالئًما.
تالءم  اأْن  يجب  الدفاعات  هذه  اأّن  واعترب 
تهديدات معينة، ميكن اأْن تكون اإحدى املناطق 
بينما  حاجًزا،  وحتتاج  بالت�سلل  اأكرث  مهددة 
القنا�سة،  بنريان  مهددة  اأخرى  منطقة  تكون 
تغيري  ومع  اأّنه  واأ�ساف  اآخر.  حلل  وبحاجة 
تقديرات اجلي�ض لهذه التهديدات، يجب تغيري 
الدفاعات معها، لذا قامت اإ�سرائيل ب�تغيري اآالف 

الكيلومرتات من االأعمال يف منطقة احلدود.
اهلل  حزب  قيام  من  قلق  اأنا  قائاًل:  وختم 
احلدود،  على  عنا�سره  ومراقبة  مبراقبته 
والفاأر”  “القط  لعبة  من  جزًء  اأّنه  اإىل  الفًتا 
اأّنه  اإ�سرائيل مع حزب اهلل، وتابع  تلعبها  التي 
اجتياز  جهة  اأّي  اأْو  اهلل،  حزب  حاول  حال  يف 
احلدود، �سوف يكت�سف بع�ض املفاجاآت، بح�سب 

تعبريه.
ليمور،  يوؤاف  الع�سكرّي  املُحلل  راأى  �سلة،  على 
اأّن  اليوم”  “اإ�سرائيل  ب�سحيفة  ن�سره  مقاٍل  يف 
ا وهدوًء  منطقة مزارع �سبعا تبدو االأكرث تناق�سً

يف العامل، �سيما مع ما و�سفه بتحول حزب اهلل 
يف  التكفرييني  مواجهة  يف  م�ساركته  خالل  من 
اإ�سرائيل  يوؤمل  اأْن  يريد  جي�ٍض،  اإىل  �سورّية 
من  كّل  اأذهان  يف  ليثبت  الثالثة”،  “احلرب  يف 
من  والعاملي  واالإقليمّي  واللبنايّن  االإ�سرائيلّي 

املنت�سر ومن املهزوم.
جًدا  رفيعة  اأمنّية  م�سادر  على  اعتماًدا  واأ�سار، 
يف تل اأبيب، اإىل اأّن حزب اهلل 2017 ال يختبئ 
على  يحر�ض  فهو  مدين.  بغطاء  فقط  يعمل  اأو 
�ساحب  هو  من  للجميع  وا�سًحا  ليكون  الظهور، 
تنت�سر  احلدود  طول  على  اأّنه  زاعًما  البيت، 
وهناك  له،  التابعة  واملراكز  املواقع  ع�سرات 
اللبناين  اجلانب  من  با�ستمرار  تتجول  قوات 
وحترك  احل�سور  ا�ستعرا�ض  من  كجزء  لل�سياج 

دائم جلمع املعلومات.
الثالثة قد تبداأ  اأّن حرب لبنان  واأ�ساف ليمور 
اأّن  على  موؤّكًدا  هناك،  من  تتطور  وقد  هناك 
لكّن  حت�سى،  ال  احلرب  لتلك  ال�سيناريوهات 
“الفوز".  هو  اهلل  حزب  يوجه  الذي  املبداأ 
مل   2006 العام  يف  اهلل  حزب  كان  اإذا  وقال: 
الأكرث  يعد  امل�ستقبل  يف  فاإّنه  باخل�سارة،  يرغب 

من ذلك بكثري.
اإ�سرائيل  ايالم  يريد  احلزب  اأّن  على  و�سّدّد 
الوعي،  يف  يحفر  واأْن  ثمًنا،  منها  يجبي  واأْن 
َمْن  والعاملّي،  واالإقليمّي  واللبنايّن  االإ�سرائيلّي 

املنت�سر وَمْن املهزوم.
واأ�سار ليمور اإىل اأّن هذا االأمر �سيتم على االأغلب 
باأذرع ثالث: االأول واالأهم هو النريان، ع�سرات 
التي  ال�ساروخية  والقذائف  ال�سواريخ  اآالف 
راكمها احلزب، والقادرة على اأن تغطي كل نقطة 
يف اإ�سرائيل. ولالإثبات فقط: اإذا كانت حما�ض 
باإطالق  ال�سلب  اجلرف  عملية  يف  جنحت  قد 
120 �ساروخ كمعدل و�سطي يف اليوم، فاإّن حزب 
اهلل م�ستعد الإطالق كمية تعادل اأربعة اأ�سعاف 
ما كانت تطلقه حما�ض يف اليوم، وعلى مدى كل 

ق�سرية  ال�سواريخ  معظم  اأّن  كما  احلرب.  اأيام 
حيفا-  خط  يف  احلياة  باأن  تعني  والتي  املدى 
لكن  �سهاًل،  لي�ض  حتٍد  �ستكون  و�سماًال  طربيا 
ا توجيه �سربة  حزب اهلل يعتزم ب�سراحة اأي�سً
ثقيلة لتل اأبيب، بوا�سطة �سواريخ بعيدة املدى 
وعلى نحو رئي�سي M-600، وهو ي�ستثمر االآن 
املتفجر  راأ�سها  وحجم  ال�سواريخ  تلك  دقة  يف 

لت�سديد ال�سرر الذي قد حتدثه.
من  مبفاجاآت  يتعّلق  الثاين  الذراع  اأّن  وتابع 
اأنواع خمتلفة: طائرات من دون طيار، طائرات 
متفجرة،  مواد  يحمل  بع�سها  م�سرية  �سغرية 
�سايرب  هجمات  �سريعة،  وقوارب  غوا�سني 
بهدف  ذلك  وكّل  اإ�سرتاتيجّية،  اأهداف  و�سرب 
ورمبا  اليالمها،  مهم،  نحو  على  اإ�سرائيل  �سرب 

ا ل�سّلها. اأي�سً
متعلق  فهو  الكاتب  بح�سب  الثالث  الذراع  اأّما 
اهلل  ن�سر  كالم  يف  ويتمثل  متاًما،  بالوعي 
�سرايا  بوا�سطة  اجلليل”،  “احتالل  حول 
للحزب،  التابعة  النخبة  قوات  “الر�سوان”، 
نوعي  هجوم  بتنفيذ  معني  احلزب  اأّن  ُمو�سًحا 
اأو  م�ستوطنة  على  وال�سيطرة  اإ�سرائيل  على 
مبئات  التما�ض  خط  ميطر  املقابل  ويف  موقع، 
الإحداث  بركان  نوع  من  الثقيلة  ال�سواريخ 

اأق�سى قدر ممكن من االإ�سابات.
ال  ال�سمال  طريق  على  ميّر  َمْن  كل  اأّن  واختتم 
الوا�سعة  الهند�سية  االأعمال  جتنب  ي�ستطيع 
اهلل:  حزب  على  احلياة  لت�سعيب  تنفذ  التي 
ن�سر  �سخرية،  جرف  اإقامة  مفرتقات،  حفر 
جدران. اجلي�ض غرّي خط التما�ض، ويرى كيف 
مثله،  يت�سرف  احلدود  خلف  اهلل  حزب  اأّن 
املبنية  االأر�ض  يف  يتعّمق  يتح�سن،  يتمركز، 
اجلي�ض  على  �سعبة  االأمور  ليجعل  واملفتوحة، 
االإ�سرائيلي يف اجلولة املقبلة، على حّد تعبريه.

منة ح�سام:
ت�سعى اإندوني�سيا اإىل امتالك اأ�سطول غوا�سات 
هجومية حملية ال�سنع عرب الت�سنيع امل�سرتك 
�سمن  اجلنوبية،  وكوريا  فرن�سا  بينها  دول،  مع 
اأن ميتد حتى  املقرر  اأ�سمل من  برنامج ع�سكري 
ال�سيادة  ال�سراعات على  2024، وحتكمه  عام 
النفط  الغني بحقول  ال�سني اجلنوبي،  يف بحر 
“ناتونا”،  جزر  وحتديدا  الطبيعي،  والغاز 

الغنية باالأ�سماك، اأق�سى �سمال اإندوني�سيا.
فرن�سا  اأعلنت  املا�سي،  اآذار  مار�ض/   31 ويف 
واحللول  املقاوالت  �سركة  بني  اتفاقية  متديد 
و�سركة  اإ�ض(  اإن  �سي  )دي  الفرن�سية  البحرية 
كانت  بال(،  تي  )بي  االإندوني�سية  ال�سفن  بناء 

قد انتهت يف دي�سمرب/ كانون اأول املا�سي.
مع  فرن�سا  تعاون  اإىل  تهدف  االتفاقية  هذه 
اقتناء  يف  طموحه  تعزيز  يف  االآ�سيوي  البلد 

الغوا�سات الع�سكرية.
ووفق �سركة ال�سناعات البحرية الفرن�سية، يف 
بيان، يت�سمن التعاون بني الطرفني، واملتوقع له 
اأن ي�ستمر �سنوات، اإجراء درا�سات حول كيفية 
بحث  عرب  البحرية،  اإندوني�سيا  قدرات  تعزيز 
يف  االإندوني�سية  البحرية  م�ساهمة  اإمكانية 
ت�سنيع الغوا�سات وال�سفن احلربية ال�سطحية.

** اكتفاء ذاتي
توجها  لي�ض  االتفاقية  هذه  عليه  ت�ستمل  ما 
تدر�ض  �سنوات  فمنذ  جاكرتا،  على  جديدا 
خطة  واالإندوني�سية  الفرن�سية  ال�سركات 
الغوا�سة  اإندوني�سيا للجيل اجلديد من  ت�سنيع 
الفرن�سية،  “�سكوربيون”  االأغرا�ض  متعددة 
للغوا�سات  م�سادة  اأ�سلحة  حمل  على  القادرة 

وم�سادة لل�سفن و�سواريخ م�سادة لل�سطح.
هذا  جاكرتا  ترجمت  �سنوات،  خم�ض  وقبل 
الطموح بتخ�سي�ض مليار دوالر اأمريكي القتناء 
اجلنوبية،  كوريا  من  هجومية  غوا�سات  ثالث 
حملية  �سركات  مب�ساركة  ت�سنيعها  يتم 

اإندوني�سية.
ببناء  اخلا�سة  االإندوني�سية  الروؤية  هذه 
قانون  اإطار  يف  جاءت  حملية  غوا�سات 
 ،2012 عام  ُفعل  الذي  الع�سكرية،  ال�سناعات 
املحلية  ال�سركات  باإ�سراك  احلكومة  ويطالب 
لتنمية  الع�سكرية،  الواردات  جميع  ت�سنيع  يف 
ال�سناعات الدفاعية املحلية، وحتقيق االكتفاء 

الذاتي ل�سنوات، ولي�ض فقط لعامني اأو ثالثة.
** حتى عام 2024

للدرا�سات  “راجاراتنام”  ملدر�سة  تقرير  وفق 
فاإن  ب�سنغافورة،  نانياجن  جامعة  يف  الدولية 
الطموح االإندوني�سي يف اقتناء الغوا�سات ميثل 
الع�سكري،  الدفاع  برنامج  م�سروع  من  جزءا 
االأدنى  احلد  قوة  ا�سرتاتيجية  على  القائم 

االأ�سا�سية.
الغوا�سات  �سراء  “خطة  عنوان  وحتت 
فى  البحرى  الطموح  قيادة  االإندوني�سية: 
جاكرتا”، اأ�ساف التقرير، املن�سور عام 2015، 
حتى  ميتد  اأن  له  املقرر  من  الربنامج  هذا  اأن 
اإندوني�سيا  قدرات  تعزيز  اإىل  ويهدف   ،2024

الع�سكرية، وحتديدا البحرية منها.

تزويد  اإىل  االإندوني�سية  البحرية  وت�سعى 
تخطط  كانت  اأن  بعد  غوا�سة،  ب�14  اأ�سطولها 

عام 2015، الأ�سطول من ١٠ غوا�سات.
متتلك  ر�سمية،  اإندوني�سية  بيانات  وبح�سب 
جاكرتا حاليا غوا�ستني فقط يف اخلدمة، وهما 
اإي  ر  اإ  و”كيه  كاكرا”  اإي  اإر  “كيه  االأملانيتان 

نانغاال”.
وهناك ثالث غوا�سات قيد الت�سنيع والتجربة، 
مت  التي  اجلنوبية،  الكورية  الغوا�سات  وهي 

ت�سنيعها مب�ساركة اإندوني�سية.
وب�ساأن التعزيزات الع�سكرية االأخرى للبحرية 
حاليا  اخلدمة  يف  توجد  االإندوني�سية، 
الت�سنيع،  قيد  وثالثة  هولنديتان،  فرقاطتان 
فيما  ت�سنيع،  خطة  ت�سملها  اأخريات  واأربع 
 43 ل�سم  االإندوني�سي  االأ�سطول  ي�س�ستعد 

�سفينة قذائف حملية خالل اأعوام.
** جزر “ناتونا”

هذا التطور ال�سريع يف تعزيز قدرات اإندوني�سيا 
اقتناء  يف  الرغبة  �سيما  وال  البحرية، 
الغوا�سات عرب الت�سنيع امل�سرتك، يطرح �سوؤاال 

حول االأ�سباب واالأهداف.
حماوال االإجابة عن هذا ال�سوؤال، قال الباحث 
اإن  اأغا�ستيا،  دارما  “راجاراتنام”،  مدر�سة  يف 
فاجلميع  اجلديدة،  املوجة  هي  “الغوا�سات 

يريد اقتنائها”.
اأن  املا�سي،  العام  له  تقرير  يف  تابع،  اأغا�ستيا 
ويدودو،  جوكو  االإندوني�سي،  الرئي�ض  اإ�سرار 
حتديث  على   ،2014 يف  ال�سلطة  توىل  الذي 
حلمه  اإىل  يعود  البحرية  الغوا�سات  اإ�سطول 
اإقليمية  بحرية  كقوة  جاكارتا  مكانة  بتعزيز 

واقت�سادية يف جنوب �سرقي اآ�سيا.
حتكمه  االإندوني�سي  الطموح  هذا  اأن  واعترب 
االإقليمية،  التوترات  اأهمها  عدة،  عوامل 
اإىل  اإ�سافة  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  وال�سيما 
التناف�سية  االأ�سلحة  �سوق  يف  املت�سارع  التطور 

بجنوب �سرقي اآ�سيا.
ورجح اأن ذلك الطموح لن يجد له اأفقا، اإال اإذا 
التوجه  هذا  من  االإندوني�سية  القيادة  جعلت 
االأقل،  على  القوة  متو�سط  �سالحا  البحري 
االإندوني�سية  البحرية  امل�سالح  حماية  ميكنه 

وتاأمني احلدود االقت�سادية.
وبالفعل، تواجه اإندوني�سيا تهديدا �سينيا جتاه 
اأق�سى  يف  جزر  جمموعة  وهي  “ناتونا”،  جزر 
�سمال اإندوني�سيا يف بحر ال�سني اجلنوبي، فبني 
تلك  مياه  يف  ال�سيد  حقوق  على  نزاع  البلدين 
با�سم  تعرف  والتي  باالأ�سماك،  الغنية  اجلزر 
فيها  ويوجد  التقليدية”،  ال�سيد  “منطقة 

حقوق بحرية متداخلة.
** اإغراق ال�سفن

هذا التداخل يف امل�سالح االقت�سادية كان وراء 
املا�سي،  العام  االإندوني�سي،  الرئي�ض  اعتالء 
جزر  مياه  يف  دوريات  تنفذ  حربية  �سفينة 
“ناتونا”؛ للتاأكيد على اأن هذه اجلزر جزء من 

احلقوق االإندوني�سية االقت�سادية اخلال�سة.
�سفن  اإغراق  جاكارتا  تتعمد  ال�سبب،  ولهذا 
ال�سيد االأجنبية املتحفظ عليها، جراء تعديها 

وخ�سو�سا  االإندوني�سية،  االإقليمية  املياه  على 
ال�سينية منها، حيث اأغرقت، منذ 2014، 170 

�سفينة �سيد اأجنبية.
مياه  على  ال�سيادة  ب�ساأن  التوترات  تلك 
جاكرتا  اإجراء  يف  �سببا  كانت  جزر”ناتونا” 
مناورات على اأطراف بحر ال�سني اجلنوبي، كان 

اآخرها يف اأكتوبر/ت�سرين اأول املا�سي.
ت�سريحات  على  ردا  املناورات  هذه  وتعد 
على  بال�سيادة  اأحقيتها  حول  املتعاقبة  بكني 
اإىل  �سعيها  �سمن  “ناتونا”،  جزر  اأجزاء  بع�ض 
ال�سني  بحر  م�ساحات  اأغلب  على  ال�سيطرة 

اجلنوبي.
بحر  يف  االإندوني�سي  الع�سكري  التوجه  وياأتي 
لي�ست طرفا  اأن جاكارتا  ال�سني اجلنوبي، رغم 
حيث  البحر،  هذا  يف  االأرا�سي  على  التنازع  يف 

تلعب دور الو�سيط بني االأطراف املت�سارعة.
** مهام متعددة

فاإن  “راجاراتنام”  مدر�سة  يف  الباحث  ووفق 
من  متزايد  عدد  القتناء  االإندوني�سي  احللم 
مهام  اأداء  على  قدرتها  اإىل  يعود  الغوا�سات 
بحر  يف  القائمة  التوترات  ظل  يف  متعددة 

ال�سني اجلنوبي.
ميكن  احلرب  حال  يف  اأنه  اأو�سح  اأغا�ستيا 
ا�ستخدام الغوا�سات لنقل القوات �سرا واإجراء 
عمليات جت�س�ض، ما يتما�سى مع طموح البحرية 
املناطق  من  كل  يف  بالعمل  االإندوني�سية 
لتحقيق  املفتوحة  واملحيطات  ال�ساحلية 

ال�سيادة البحرية.
حتت  جاكرتا،  خ�س�ست  احللم،  هذا  ولتحقيق 
اأمريكي،  دوالر  مليار   8.3 ويدودو،  رئا�سة 
الدفاع  وزارة  وم�سروعات  احتياجات  لتمويل 
بزيادة  اجلاري،  العام  خالل  االإندوني�سية 

قدرها مليار دوالر عن العام املا�سي.
** بحر ال�سني اجلنوبي

غنية  مربع  كيلومرت  ماليني   3.5 اإجمايل  ومن 
ال�سني  الطبيعي، تطالب  والغاز  النفط  بحقول 
ال�سني  بحر  م�ساحة  من   80% على  بال�سيادة 

اجلنوبي.
و�سلطنة  والفلبني،  ماليزيا،  تطالب  فيما 
على  بال�سيادة  وفيتنام  وتايوان،  بروناي، 
ب�سائع  حركة  ي�سهد  الذي  البحر،  من  اأجزاء 
قرابة  اأي  دوالر،  تريليونات   5 بقيمة  �سنوية 

ن�سف حركة ال�سحن يف العامل.
اأن  اإندوني�سيا  تخ�سى  ال�سراع  هذا  ظل  ويف 
يحدد  الذي   ، الت�سع  القواطع  “خط  يتداخل 
حدود االأرا�سي، التي تطالب بها ال�سني يف هذا 
البحر، مع احلدود البحرية االإندوني�سية قرب 

جزر “ناتونا”.
وميثل ذلك اخلط اأ�سا�ض النزاع، وهو على �سكل 
قطع   11 من  ومكون  “يو” باالإنكليزية،  حرف 
من  االأكرب  اجلزء  يقع  ومبوجبه  مت�سل،  غري 
ال�سينية،  ال�سيادة  حتت  اجلنوبي  ال�سني  بحر 
مبا يف ذلك جزر بارا�سيل، و�سرباتلي، وبراتا�ض 
البرتولية  باملواد  الغنية  اال�سرتاتيجية 

واملوارد االقت�سادية.
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م�سادر بتل اأبيب: تغيري الت�ساري�ش يف احلدود مع لبنان حلماية املُ�ستوطنات ويف 
احلرب القادمة مع حزب اهلل قوة “الر�سوان” �ستدخل اجلليل واإ�سرائيل �ستتاأمل

اجلن�سي بالتحر�ش  اتهامه  بعد  ترامب  من  مقرب  مذيع  عن  تتخلى  نيوز  فوك�ش 

اجلنوبي ال�سن  بحر  ���س��راع��ات  حتكمه  اإندوني�سي  طموح  حملية..  غ��وا���س��ات  اأ���س��ط��ول 



كاليفورنيا / من رئي�ض التحرير
طبيعتها  انتباهنا  لفت  كاليفورنيا  ملدينة  زيارتنا  اثناء 
خمتلفة  ا�سول  من  ينحدرون  الذين  و�سكانها  اخلالبة 
اال�سياء  ومن   . املك�سيكية  اال�سول  ا�سحاب  عليهم  ويغلب 
�سكانها  بني  الرتابط  املدينة  هذه  يف  االنتباه  تلفت  التي 
دون التمييز العن�سري بني جن�ض واآخر وكذلك م�ساجدها 
مل�سجد  الزيارة  خالل  التقينا  وقد  واملميزه  اجلميلة 

كليفورنيا مب�سلني من ا�سول عربية وباك�ستانية  .
ونقدم لكم فكرة موجزه عن هذا امل�سجد  :

ومركز  م�سجد  هو  كاليفورنيا  جنوب  يف  االإ�سالمي  املركز 
�سارع  يف  تقع  وهي  اأجنلو�ض.  لو�ض  يف  اإ�سالمي  ثقايف 
فريمونت املجاور للقن�سلية العامة ال�سينية. وهي واحدة 
االآالف ي�سلون  كاليفورنيا مع  امل�ساجد يف جنوب  اأكرب  من 

هناك كل يوم جمعة.
1952 وكان يف ذلك الوقت امل�سجد  تاأ�س�ض املركز يف عام 
هناك  تاأ�س�ست  عندما  اأجنلو�ض.  لو�ض  منطقة  يف  الوحيد 
لو�ض  منطقة  يف  امل�سلمة  العائالت  من  جدا  قليل  عدد 
من  كانوا  امل�ساجد  من  احلا�سرين  من  والعديد  اجنلي�ض 
املحلية.  اجلامعات  يح�سرون  الذين  االأجانب  امل�سلمني 
على  املفرو�سة  القيود  تخفيف  مع  ال�ستينيات  اأواخر  يف 
وازداد  امل�سلمة  العائالت  من  املزيد  هاجرت  الهجرة، 
يف  العيد  �سالة  اأول  اأقيمت   1969 عام  ويف  امل�سجد، 

امل�سجد. 
يف  مرات  عدة  امل�سجد  تخريب  مت   2000 عام  اأوائل  يف 
الكراهية.  جرائم  من  �سل�سلة  اأنه  على  ت�سنيفه  مت  ما 
على  املعقوف  ال�سليب  ر�سم  مت  عندما  االأول  الهجوم  وقع 
يف  �سخرة  األقيت  عندما  الثاين  والهجوم  امل�سجد  مقدمة 
نافذة منطقة ال�سالة االأمامية. وردا على هذا التخريب، 
قامت ال�سرطة بزيادة االأمن يف امل�سجد، ومت التحقيق يف 

احلوادث من قبل حمققي ال�سطو. 
االإ�سالمي  املركز  االأخرية،  االآونة  تاأ�سي�سها وحتى يف  منذ 
اأع�ساء  مع  التوا�سل  على  عملت  كاليفورنيا  جنوب  يف 
مدير  ح�سر   2010 عام  يف  االأخرى.  الدينية  اجلماعات 
كني�ض  يف  ه�سانة  رو�ض  خدمات  للمركز  الدينية  ال�سوؤون 
االأديان.  خالل اجلدل  زيادة احلوار بني  اأجل  قريب من 
موقع  من  بالقرب  نيويورك  مدينة  يف  م�سجد  بناء  حول 

من  حمليون  دينيون  زعماء  اجتمع  �سبتمرب،   11 هجمات 
املتنوعة  امل�سيحية  والكنائ�ض  الكاثوليك  والروم  اليهود 
لتقدمي  كاليفورنيا  جنوب  يف  االإ�سالمي  املركز  اأع�ساء  مع 
اإن معار�سة البناء »متجذرة  الدعم من اأجل البناء قالوا 
2001، ي�ست�سيف املركز،  يف التع�سب« ]4[ منذ عام 
يوم  كاليفورنيا،  جنوب  يف  امل�ساجد  مع  جنب  اإىل  جنبا 
امل�سجد  زيارة  امل�سلمني  لغري  ميكن  الذي  املفتوح  امل�سجد 
كو�سيلة  اإن�ساوؤها  مت  وقد  ا�سئلة.  ا�سال  بجولة  للقيام 
لتح�سني العالقات بني املجتمع امل�سلم املحلي وغري امل�سلمني، 
الثقافة  تعلم  امل�سلمني على  مل�ساعدة غري  كو�سيلة  وكذلك 

االإ�سالمية وبع�ض اأجزاء االأيديولوجية.
وي�سم املركز اأي�سا مدر�سة يومية ل 105 طالب من مرحلة 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�ساد�ض  ال�سف  اإىل  املدر�سة  قبل  ما 

�سالة اجلمعة.
االإجبار  ولي�ض  والتذكري،  التعليم  يف  املركز  دور  ويتمثل 
اأن  اأو احلكم. االإ�سالم هو و�سيلة كاملة للحياة. ويف حني 
هذا،  من  جزءا  يكون  قد  وال�سيا�سي  االجتماعي  الن�ساط 
وامل�سلمني  االإ�سالم  م�سالح  على  تركز  املركز  اأن�سطة  فاإن 
يف اأمريكا. اإن االن�سغال من قبل �سيا�سات البلدان االأخرى 
يوؤدي فقط اإىل االنق�سام والفو�سى بني امل�سلمني يف اأمريكا، 

ويتعار�ض مع �سيا�سات املركز.
منظمة  هي  كاليفورنيا  جنوب  يف  االإ�سالمي  املركز 
م�ستقلة. والغر�ض منه هو ممار�سة وتقا�سم قيم االإ�سالم 
املرافق  توفري  خالل  من  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
الدينية والتعليمية والرتفيهية الأفراد اجلمهور. اإن ظهور 

هوية اأمريكية م�سلمة هو هدفها الرئي�سي.
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�سان فران�سي�سكو/�سيدين- )د ب اأ(- تعكف �سركة 
جديدة  تقنية  تطوير  على  االأمريكية  في�سبوك 
ت�سمح للم�ستخدم بالكتابة على الكمبيوتر مبجرد 

التفكري واال�ستماع عرب اجللد.
ونقل موقع “بيزني�ض اإن�سايدر اأ�سرتاليا” عن مارك 
التقنية  هذه  اإن  قوله  في�سبوك  رئي�ض  زوكربرج 
بالتوا�سل  للم�ستخدم  ما  يوما  ت�سمح  “�سوف 

با�ستخدام الذهن”.
اأجهزة  خمترب  اإطار  يف  امل�سروع  هذا  ويندرج 
يحمل  الذي  في�سبوك  ل�سركة  التابعة  امل�ستهلك 
رئي�سة  دوجان  ريجينا  وك�سفت   ."8 “املبنى  ا�سم 
يعملون  عاملا  �ستني  من  املكون  فريقها  اأن  املخترب 
كلمة  مئة  بكتابة  ت�سمح  منظومة  تطوير  على 
بل  فقط،  املخ  موجات  با�ستخدام  الدقيقة  يف 
ويعكفون على تطوير م�سروع م�ستقبلي اآخر بهدف 

تو�سيل اللغة املنطوقة عرب جلد االن�سان.
وتقول دوجان اإن الهدف النهائي من هذا امل�سروع 
هو اأن يكون بو�سع امل�ستخدم التفكري بلغة املندرين 

ال�سينية واال�ستماع باللغة االأ�سبانية.
اأم�ض  االنرتنت  على  تدوينة  يف  زوكربريج  و�سرح 
هذا  حتويل  املطاف  نهاية  يف  “نريد  االأربعاء: 
امل�سروع اإىل تقنية خا�سة باالأجهزة االإلكرتونية 
نطاق  على  ت�سنيعها  يتم  واأن  لالرتداء  القابلة 

وا�سع .
“�ساين�ض  االأمريكي  االإلكرتوين  املوقع  واأو�سح 
األريت” املتخ�س�ض يف االأبحاث العلمية اأن م�سروع 

فك  مبجرد  يتعلق  ال  التفكري  طريق  عن  الكتابة 
بفك  يتعلق  بل  ع�سوائي،  ب�سكل  االأفكار  �سفرات 
�سفرات الكلمات التي تقرر بالفعل ا�ستخدامها عن 

طريق اإر�سالها اإىل مركز الكالم يف املخ.
وتعتمد هذه التقنية على تركيب اأجهزة ا�ست�سعار 
على املخ لقيا�ض االأن�سطة الذهنية مئات املرات يف 
الثانية الواحدة بدقة متناهية ودون التاأثر باأي 

ت�سوي�ض يف االإ�سارات.
اأخرى  تقنية  تطوير  اإىل  اأي�سا  في�سبوك  وت�سعى 
اجللد،  عرب  باال�ستماع  للم�ستخدم  ت�سمح  جديدة 

وتعكف على ت�سنيع االأجهزة وابتكار الربجميات 
الالزمة لنقل اللغة عرب اجللد.

االأ�سوات  ت�ستقبل  االأذن  قوقعة  اأن  املعروف  ومن 
وتقوم بتفكيكها اإىل ترددات �سوتية يتم اإر�سالها 
تطوير  اإىل  في�سبوك  �سركة  وتهدف  املخ.  اإىل 
قوقعة  توؤديها  التي  املهمة  بنف�ض  تقوم  تقنية 
املخ،  اإىل  الرتددات  اإر�سال  من  بدال  ولكن  االأذن، 
�سفرات  بفك  اخلا�سة  البيانات  باإر�سال  تقوم 
الرتددات ال�سوتية اإىل اجللد، ح�سبما ذكر موقع 

األريت” “�ساين�ض 

اجللد ع��رب  وال���س��ت��م��اع  التفكري  ع��رب  الكمبيوتر  على  للكتابة  ج��دي��دة  تقنية  ت��ط��ور  امل���رك���ز الإ����س���ام���ي جل��ن��وب ك��ال��ي��ف��ورن��ي��افي�سبوك  ال�سيارات ع��امل  يف  الأل���وان  ملك  م���ازال  الأبي�ش 

برلني – )د ب ا(- اأظهرت درا�سة جديدة اأن اللون االأبي�ض مازال هو اللون 
املف�سل لدى الكثري من العمالء يف اأوروبا ب�سكل خا�ض.

العمالقة  االأملانية  الكيماويات  �سركة  اأعدتها  التي  الدرا�سة  وبح�سب 
“با�سف” والتي تورد خامات الطالء لكل �سركات اإنتاج ال�سيارات الكربى 
تقريبا، فاإن حوايل ثلث اأ�سحاب ال�سيارات )%29 منهم( يختارون اللون 

االأبي�ض عند �سراء �سيارة.
كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن تف�سيالت العمالء الألوان ال�سيارات مل ت�سهد 
تغيريات ملمو�سة مقارنة بالعام ال�سابق. وقد اختار حوايل واحد من كل 
5 �سائقني )%19( يف�سلون اللون االأ�سود، يف حني يختار اللون الرمادي 
بن�سبة  الرابع  املركز  يف  الف�سي  اللون  وياأتي  العمالء  من   18% حوايل 

.12%
يتجاوز  مل  حيث  انت�سارا  االأقل  واالأخ�سر  البيج  اللونني  كان  املقابل،  يف 

ن�سيب اأي منهما %1 من بني م�سرتيي ال�سيارات.
يف الوقت نف�سه فاإن الطالءات عدمية اللون متثل اأغلبية �ساحقة بن�سبة 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  امل�ستخدم  الطالء  اإجمايل  من  تقريبا   80%
وياأتي اللون االأزرق يف املركز التايل بن�سبة %10 من اإجمايل اختيارات 

امل�سرتين.
ال�سيارة  ت�سارع  ومعدل  املحرك  قوة  متثل  حني  يف  اإنه  “با�سف”  وتقول 
نقاط اأ�سا�سية عند اتخاذ قرار ال�سراء، فاإن حتديد اللون يعد واحدا من 

معايري قرار ال�سراء بالن�سبة لل�سائقني.
النهائيني،  العمالء  الأغلب  “بالن�سبة  االأملانية،  ال�سركة  تقرير  وبح�سب 
لذلك  عاطفية  العتبارات  يخ�سع  قرارا  مازال  جديدة  �سيارة  �سراء  فاإن 
فاإن الت�سميم اخلارجي والداخلي لل�سيارة ميثل اأهمية ق�سوى” بالن�سبة 

لتقييم ال�سيارة.

اجلميات” “جميلة  روبرت�ش  جوليا  اخلام�سة..  للمرة 

لتكون  روبرت�ض  جوليا  االأمريكية  املمثلة   ، بيبول  جملة  اختارت 
“اأجمل امراأة” يف العامل للمرة اخلام�سة، وهو رقم قيا�سي يف حني 

قالت املمثلة اإنها تعتقد اأن اأف�سل �سنوات عمرها مل تاأت بعد.
عام  بعد   1991 عام  مرة  اأول  اللقب  عاما(   49( روبرت�ض  ونالت 
من �سعود جنمها يف الفيلم الرومان�سي الكوميدي )بريتي وومان(، 

وانتزعت اللقب مرة اأخرى يف اأعوام 2000 و2005 و2010.
يف  اأنني  اأعتقد  غامرة.  ب�سعادة  “اأ�سعر  للمجلة  روبرت�ض  وقالت 

مرحلة التاألق”.
2001 عن دورها يف فيلم  واملمثلة التي فازت بجائزة االأو�سكار يف 
مودر  داين  ال�سينمائي  امل�سور  من  متزوجة  بروكوفيت�ض(،  )اإيرين 
)فريندز(  م�سل�سل  جنمة  وكانت  اأطفال،   3 واأجنبا  عاما   14 منذ 

جنيفر اأني�ستون هي حاملة اللقب العام املا�سي.
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االحتاد  اأكد  اأ(-  ب  )د   – )�سوي�سرا(  نيون 
االأوروبي لكرة القدم “يويفا” اأنه لن يفتح اأي 
حتقيق بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ 
اأبطال  دوري  لبطولة  الثمانية  دور  اإياب  يف 
تهجم  حول  الواردة  التقارير  رغم  اأوروبا، 
الفريق االأملاين على غرفة خلع  بع�ض العبي 

مالب�ض احلكام بعد اللقاء.
اأن  )د.ب.اأ(  االأملانية  االأنباء  وكالة  وعلمت 
نوع  اأي  من  حتقيق  اأي  بفتح  يقوم  لن  اليويفا 
التي  للجدل،  واملثرية  الدرامية  املباراة  بعد 
فاز بها ريال مدريد 4 / 2 يف الوقت االإ�سايف، 
الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  بطاقة  لينتزع 

لبطولة دوري اأبطال اأوروبا.
وال يعني هذا اأن اليويفا ال ي�ستطيع اتخاذ اأي 

اإجراء تاأديبي يف امل�ستقبل.
و�سائل  عدة  من  الواردة  للمعلومات  وطبقا 
ميونخ  بايرن  العبو  قام  اأ�سبانية،  اإعالم 
واأرتورو فيدال وتياجو  ليفاندوف�سكي  روبرت 
كا�ساي  فيكتور  املجري  احلكم  بتتبع  األكانتارا 
حتى غرفة خلع املالب�ض، معربني عن غ�سبهم 

من اأخطائه.
اإىل  هذه  االإعالم  و�سائل  من  بع�ض  واأ�سارت 
اإخراج  اأجل  من  تدخلت  ال�سرطة  قوات  اأن 

الالعبني املذكورين من الغرفة.

وكان بع�ض من العبي بايرن ميونخ وم�سوؤوليه 
قد وجهوا كلمات قا�سية �سد حكم بعد املباراة، 
برينابيو،  �سانتياجو  ملعب  على  اأقيمت  التي 

معقل ريال مدريد.
قام  اأن  بعد  ناحيته  االأنظار  كا�ساي  وجذب 

من  دقائق  �ست  قبل  فيدال  اأرتورو  بطرد 
نهاية الوقت االأ�سلي للمباراة، باالإ�سافة اإىل 
رونالدو  كري�ستيانو  لالعب  هدفني  احت�سابه 

من ت�سلل وا�سح.

تطبيق  عن  االإماراتي  الكرة  احتاد  اأعلن 
قانون ا�ستئناف البطاقات ال�سفراء واحلمراء 
على  ياأتي  والذي  املقبل،  املو�سم  من  ابتداًء 

غرار نظام الدوري االإجنليزي املمتاز.
التابعة  القدم،  لكرة  الدولية  الهيئة  وكانت 
عدد  اإجراء  قررت  “فيفا”،  الدويل  لالحتاد 
ومت  القدم،  كرة  قوانني  على  التعديالت  من 
ب�سكل  املا�سي  يونيو  �سهر  بداية  مع  تفعيلها 

ر�سمي.
حرا�ض  وخداع  الثالثية  العقوبة  اإلغاء  ويعد 
االحتاد  اأقرها  تعدياًل   40 اأبرز  �سمن  املرمى 
باالإ�سافة  نهائي،  ب�سكل  القدم  لكرة  الدويل 
حاالت  على  التعديالت  من  عدد  اإجراء  اإىل 
يف  الكرة  ومو�سع  احت�سابها  وكيفية  الت�سلل 
االإجنليزي  االحتاد  قرر  اإذ  اخلطاأ،  تنفيذ 
التعليمات  يتبع  من  اأول  يكون  اأن  القدم  لكرة 

اجلديدة.
اخلا�ض  التعديل  فاإن  اجلديد  للتعديل  ووفقا 
اإ�سافة  مت  اخلام�سة،  للمادة  وفقا  باحلكام 
اإدارة  يف  احلكم  �سلطة  اإىل  اللعبة(  )روح  به 
املباراة وفقًا لقانون اللعبة وروح اللعبة، وعلى 
واأن  ا�ستخدامه  يف  دقيقًا  يكون  اأن  احلكم 

يحرك االأمور بحجة روح اللعبة.
ولكن  تواجدها  من  بد  الركنية ال  – الرايات 
اأن انك�سرت اإحدى الرايات ومل يتم  لو ح�سل 

املباراة  انتهاء  املعقول  من  لي�ض  اإذًا  اإ�سالحها 
وو�سعها  الراية  باقي  اأخذ  ميكن  تعطيلها،  اأو 
تتاأخر  ال  حتى  اللعبة  روح  حتت  الت�سرف  اأو 

املباراة اأو يتم اإلغاوؤها بعد وجود البديل.
احلكم  ي�ستطيع  ال  وا�سحا  الو�سع  اأ�سبح   –
اأو  اللعب  ا�ستئناف  بعد  قراره  عن  الرتاجع 
بعد نهائي اأي �سروط ومغادرة امللعب اأو بعدم 
يح�سل  ال�سابق  يف  كان  حيث  املباراة،  اإنهائه 
جدل االآن انتهى مبجرد انتهاء اأحد ال�سوطني 
قراره  بتغيري  يقوم  اأن  ميكن  ال  املباراة  اأو 

)ت�سحيح القرار(.
التي  باملخالفات  يبداأ  اأن  احلكم  على   –
ت�ستحق  التي  االن�سباطية  العقوبات  ت�ستحق 

الطرد اأكرث �سدة من التي ت�ستحق االإنذار.
ي�ستحق  وهو  خمالفة  ارتكب  العب  مثاًل 
عدم  يجب  ثانيا  اإنذارا  اأو  احلمراء  البطاقة 
اإتاحة  مبداأ  باإعطاء  باال�ستمرار  ال�سماح 
الفر�سة اإال يف حالة اأن احلكم متاأكد 100% 
هدف،  عنها  ينتج  �سوف  الفر�سة  هذه  باأن 
اأو  يتداخل  اأن  ممكن  املخطئ  الالعب  الأن 
االأخطاء  اأي�سًا  اإذا  اال�ستمرار  من  ي�ستفيد 
�سدة  اأكرث  مبا�سرة  حرة  ركلة  ت�ستحق  التي 

من التي ت�ستحق ركلة حرة غري مبا�سرة.
وللتو�سيح احلكم ي�ستطيع ا�ستخدام البطاقات 
بعد دخوله ميدان اللعب، ولكن عند االإحماء 

قبل  امللعب  اأجهزة  على  التفتي�ض  اأثناء  اأو 
ال�ساعة  اأو �ساعة ون�سف  املباراة مثاًل ب�ساعة 
تقريبًا هنا ال ي�سهر البطاقات فيها. يتم منعه 
تقرير  وعمل  بذلك  االإداري  واإبالغ  فقط 

بذلك.
اأي�سًا ال يعطي اإنذارا اأي�سًا فقط يعمل تقريرا 
اإذا ح�سل من الالعب ت�سرف ال ي�ستحق عليه 
ت�سرف  ح�سل  اإذا  اأما  امل�ساركة،  من  اإبعاده 
اإداري  وكذلك  فيبلغه  االإبعاد  عليه  ي�ستحق 

الفريق بذلك واأي�سًا عمل تقرير بذلك.
العب  واأ�سيب  ح�سل  اإذا  اأي�سًا:  التعديل   –
ي�ستحق  الذي  مناف�سه  من  خمالفة  نتيجة 
فاإنه  املخالفة  تلك  على  الطرد  اأو  االإنذار 
اأن  ب�سرط  امللعب،  داخل  الالعب  معاجلة  يتم 
املخطئ  ي�ستفيد  ال  حتى  �سريعا  العالج  يكون 
من خطئه ويلعب فريقه كاماًل والفريق االآخر 

ناق�ض بح�سب موقع ارم االلكرتونية .
– اأي�سًا يف حالة اإعطاء مبداأ اإتاحة الفر�سة 
من  واحدة  يدا  ي�ستخدم  اأن  للحكم  اأن  اأ�سبح 
يديه  رفع  من  بدًال  االإ�سارة  هذه  اإعطاء  اأجل 

االثنتني كما كان يف ال�سابق.

قا�سيةال���ف���ي���ف���ا ي���ن���ف���ي ف���ت���ح حت���ق���ي���ق ����س���د لع����ب����ي ب�����اي�����رن م��ي��ون��خ بعقوبات  جواتيمال  يهدد  الفيفا 

جواتيماال �سيتي )د ب اأ(- من املرجح اأن يقرر االحتاد الدويل لكرة لقدم 
ت�سل  قد  للعبة،  جواتيماال  احتاد  على  قا�سية  عقوبات  “فيفا”توقيع 
اأكرث،  اأو  امل�ساركة يف جميع البطوالت الدولية ملدة عام  اإىل حرمانه من 

ح�سبما اأفادت م�سادر داخل احتاد جواتيماال.
ليال  وماركو  الفيفا،  ع�سو  بريتوين،  خاير  االأرجنتيني  من  كل  واأعلن 
اأمريكا  الحتاد  القانوين  امل�ست�سار  من�سب  ي�سغل  الذي  جواتيماال،  من 
الفيفا  اأن  االأربعاء  اأم�ض  “كونكاكاف”،  والكاريبي  والو�سطى  ال�سمالية 
�سيناق�ض خالل اجتماع جمعيته العمومية يف البحرين يف 11 اأيار/مايو 
باالإيقاف  املعاقب  القدم،  لكرة  جواتيماال  الحتاد  احلايل  الو�سع  املقبل 

حاليا ب�سبب ف�سائح ف�ساد.
وياأمل الفيفا باأن تتمكن جواتيماال من اإعادة هيكلة احتاد كرة القدم من 

خالل املوافقة على اللوائح اجلديدة واختيار جلنة تنفيذية له.
ولكن جواتيماال تواجه يف هذا ال�سدد عائقا كبريا، حيث اأنها حتتاج اإىل 
موافقة املجل�ض الت�سريعي للبالد على قانون الريا�سة اجلديد من اأجل اأن 

تتمكن من اتخاذ االإجراءات املذكورة.
الد�ستورية  املحكمة  اإىل  اأوال  اللجوء  قرر  جواتيماال  يف  الربملان  اأن  بيد 

ال�ست�سارتها يف هذا املو�سوع خ�سية وقوع انتهاك لقانون الدولة.
وقال ليال، الذي و�سف الو�سع احلايل لكرة القدم يف جواتيماال باملوؤ�سف: 

جلواتيماال”. االأكرب  العائق  هو  “هذا 
احتاد  قيادة  راأ�ض  على  االأو�ساع  لت�سحيح  جلنة  بتعيني  الفيفا  وقام 
اإعادة  اأجل  من   2016 ثان/يناير  كانون  يف  القدم  لكرة  جواتيماال 
قيادته،  من  بع�ض  فجرها  ف�ساد  ف�سيحة  بعد  االحتاد  لهذا  االن�سباط 
التليفزيوين  البث  حقوق  بيع  مقابل  مالية  ر�سى  بتلقي  اتهموا  الذين 

للمباريات.
ومت الك�سف عن ق�سية الف�ساد هذه من قبل الق�ساء االأمريكي يف 2015، 
ومت اتهام رئي�ض احتاد جواتيماال لكرة القدم اآنذاك، برايان خيمينيز، 
عن  احلياة  مدى  باإيقافه  قرارا  الفيفا  لي�سدر  الق�سية،  هذه  يف  بال�سلوع 

ممار�سة اأي ن�ساط يتعلق بكرة القدم.

غياب الأمن يهدد م�ستقبل الكرة الكولومبية

بوجوتا )د ب اأ(- اأكد خورخي بريدومو، رئي�ض رابطة الدوري الكولومبي 
لكرة القدم، اأن امل�سابقة قد تتوقف اإذا قررت ال�سلطات االأمنية االن�سحاب 

من عملية تاأمني املباريات.
يف  القدم  كرة  مباريات  تاأمني  من  ال�سرطة  ان�سحاب  احتماالت  وتنامت 
بالقوات  اال�ستعانة  متنع  العام  هذا  جديدة  الئحة  �سدور  بعد  كولومبيا 

االأمنية يف االأن�سطة اخلا�سة.
وبداأت اأعداد اأفراد االأمن يف الرتاجع داخل املالعب منذ دخول الالئحة 
اجلديدة حيز التنفيذ، والتي تنتظر موافقة الربملان الكولومبي الإقرارها 

ب�سكل كامل.
ويرى بريدومو اأن املناف�سات يجب اأن تتوقف اإذا ما قررت ال�سرطة عدم 
حتمل  ت�ستطيع  لن  الكولومبي  الدوري  رابطة  اأن  حيث  املباريات،  تاأمني 

م�سوؤولية فر�ض االأمن خالل املنا�سبات الريا�سية.
“ح�سور  “التيمبو” الكولومبية:  ل�سحيفة  وقال بريدومو يف ت�سريحات 
�سوء  هذا  كان  واإال  املباريات،  جميع  يف  بالطبع  مطلوبا  لي�ض  ال�سرطة 
ا�ستخدام لهذه الطاقة الب�سرية، ولكن غياب قوات االأمن عن املواجهات 

التي ت�سكل خطورة عالية �سيكون مبثابة انتحار”.
واأ�ساف: “هناك مباريات ي�ساعد تواجد االأمن فيها على انخفا�ض اأعمال 

ال�سغب من قبل اجلماهري بن�سبة 90 باملئة”.
يح�سرون  الذين  االأ�سخا�ض،  اأمن  اأن  اإىل  الكولومبي  امل�سوؤول  واأ�سار 
املباريات، ال ميكن اأن يكون من �سمن م�سوؤوليات ال�سركات اخلا�سة ويجب 

اأن يظل يف يد ال�سلطات االأمنية التابعة للدولة.

اإعــــــــــــالن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :

917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

نحن غري م�سوؤولن عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سري�سل لنا

هو؟ فما  الإم���ارات���ي..  ب��ال��دوري  واحل��م��راء  ال�����س��ف��راء  ال��ب��ط��اق��ات  ا�ستئناف  ق��ان��ون  تطبيق 



اأنهت �سركة مايكرو�سوفت ر�سميًا االإ�سدار 
الت�سغيلي  نظامها  من   Vista في�ستا  امل�سمى 
على  �سنوات   100 مرور  بعد  وذلك  ويندوز، 
وال��ذي  للم�ستخدمني،  م��رة  الأول  ت��وف��ريه 
يعترب بنظر الكثري من امل�ستخدمني واخلرباء 
االإ�سدار االأ�سواأ من النظام الت�سغيلي ويندوز 

.Windows ME منذ اإ�سدار
ال�سركة  ن�سرته  اإع��الن  عرب  ذل��ك  وياأتي 
فيه  اأعلنت  بها  اخلا�ض  الدعم  منتدى  على 
احلايل  اأبريل/ني�سان   11 من  اعتبارًا  اأن��ه 
النظام  القدمي في�ستا من  االإ�سدار  يتلقى  لن 
االأم��ن��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ث��ات  وي��ن��دوز  الت�سغيلي 
االأمنية  غري  العاجلة  واالإ�سالحات  القادمة 
ف�ساًل عن عدم توفريها اأي خيار من خيارات 

الدعم املجانية اأو املدفوعة.
قدمت  »مايكرو�سوفت  اأن  االإع��الن  واأف��اد 
الدعم لنظامها الت�سغيلي ويندوز في�ستا على 
الوقت  ولكن  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  مدى 
مع  جنب  اإىل  جنبا  لنا،  بالن�سبة  ح��ان  قد 
�سركائنا من م�سنعي االأجهزة و الربجميات، 

التقنيات  اأح���دث  �سمن  م��واردن��ا  ال�ستثمار 
حتى نتمكن من اال�ستمرار يف تقدمي جتارب 

جديدة كبرية«.
في�ستا  وي��ن��دوز  نظام  مل�ستخدمي  وميكن 
الت�سغيلي  النظام  ا�ستعمال  يف  اال�ستمرار 

�سناع  قيام  فر�سة  اأن  اإال  الدعم  انتهاء  بعد 
الربجميات باإن�ساء تطبيقات خم�س�سة لهذا 
االإ�سدار �سوف تنتهي تدريجيًا، كما اأن خطر 
حتولهم اإىل �سحايا ملختلف الثغرات االأمنية 
والفريو�سات والهجمات �سوف يكرب تدريجيًا.

�سمت قائمة فورب�ض العديد من االأثرياء العرب، 
واململكة  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  م��ن  فمنهم 

العربية ال�سعودية، وغريها من الدول العربية.
من  فورب�ض  قائمة  يف  مكانتهم  ا�ستعادوا  فقد 
اأدت  التي  النفط  اأ�سعار  تعايف  بعد  �سيما  ال  جديد، 
بع�ض  ويعود  املا�سي.  العام  يف  منهم   8 خ��روج  اإىل 
قبل  من  االإنتاج  حدود  تثبيت  اإىل  ذلك  يف  الف�سل 
االأ�سهم  اأ���س��واق  اأداء  حت�سن  واإىل  اأوب���ك،  منظمة 

اأي�سًا. 
الغامن  وقتيبة  ب�سام  ه��م:  االأث��ري��اء  وه���وؤالء 
واالإخوة  الكويت،  دولة  من  اخلرايف  ومهند  وفوزي 
احلكري،  املجيد  وعبد  وف���واز  �سلمان  ال�سعوديون 
واأن�سي �ساوير�ض، عميد اأثرى عائالت م�سر، ومطور 

العقارات املغربي اأن�ض ال�سفريوي.
كما ظهر بقائمة العام احلايل اثنان من االأثرياء 
�سركات  يف  امل�ستثمر  �سرييف  حممد  وهما  ال��ع��رب، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  العقاري  التطوير 

وحمد بن جا�سم بن جابر اآل ثاين من قطر.
لالأثرياء  االإجمايل  ال��رثوات  �سايف  ارتفع  وقد 
لي�سل  املا�سي،  العام  % خالل   29.2 بن�سبة  العرب 

اإىل 123.4 مليار دوالر، توزعت على 42 ثريًا. 
معظم  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سمت  بينما 
اأي�سًا،  واأغناهم  املليارات  اأ�سحاب  من  االأث��ري��اء 
 42.1 قدره  جمتمعني  اأثرياء   10 ل�  ثروات  ب�سايف 
ب�سايف  االإماراتيون،  االأثرياء  يليهم  دوالر.  مليار 
ب��رزت  كما  دوالر،  مليار   27.3 اإىل  و�سل  ث���روات 
لبنان بو�سفها البلد الذي احتوى على اأكرب عدد من 

اأ�سحاب املليارات قيا�سًا اإىل عدد ال�سكان. 
يف حني تزايدت ثروة ماجد الفطيم من االإمارات 
 )Carrefour  ( املتحدة، �ساحب متاجر  العربية 
ال�سخمة على امتداد منطقة ال�سرق االأو�سط واآ�سيا 
10.6 مليار  اإىل ما يفوق ال�سعف مبقدار  واأفريقيا، 
كينيا  وغ��دت  العمودي،  حممد  مكان  ليحل  دوالر، 
يف  جمموعته  اإليها  و�سلت  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ات  اأوىل 
عام  االأفريقية  الكربى  ال�سحراء  جنوب  منطقة 

.  2016
ث���راء من  االأك���رث  ه��و  ال��ول��ي��د  االأم���ري  لكن يظل 
1.5 مليار دوالر اإىل  نظرائه االأثرياء، بعد اإ�سافة 

ثروته البالغة 18.7 مليار دوالر.
هذا  يف  االأو���س��ط  ال�سرق  فورب�ض  تك�سف  كذلك 
العدد، عن قائمتها ال�سنوية الثانية للعائالت الرثية 

من  وجميعها  العربية،  الدول  اقت�سادات  يف  املوؤثرة 
دول اخلليج العربي.

 12 وعددها  الرثية  العائالت  معظم  ورثت  وقد 
اإىل  عائلة، ثرواتها بعد انتقال االأعمال من االآباء 
وتنميتها،  اإدارت��ه��ا  بدورهم  تولوا  الذين  االأب��ن��اء 
بينما ي�سكل الع�ساميون اأكرث من 70 % من االأثرياء 
العرب، وعلى نحو مماثل لقائمة االأثرياء االأفراد، 
العائالت  معظم  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سمت 
مليار   25.7 قدرها  اإجمالية  ثروة  ب�سايف  الرثية، 
 8 قدرها  برثوة  العليان  عائلة  مقدمتها  ويف  دوالر، 
مليارات دوالر، م�سدرها ال�سركات امل�ساهمة العامة.

تليها عائلة ال�سايع )5 مليارات دوالر( واأبو داوود 
من  ثروتاهما  ت�سكلت  اللتان  دوالر(  مليارات   4(

لوقت طويل،  حيازة حقوق عالمات جتارية عاملية 
يف  التجارية  االأعمال  ملزاولة  �سائعة  طريقة  وهي 

منطقة ال�سرق االأو�سط.
لعام  العربية  العائالت  اأثرى  قائمة  على  تعرف 

2017
ومقارنة بالعام املا�سي، حافظت غالبية العائالت 
على ثرواتها كما هي اأو زادت عليها، واأفراد عائلتي 
هذا  فورب�ض  قائمة  اإىل  ع��ادوا  واخل���رايف  احلكري 

العام، يف اإ�سارة اإىل حت�سن االأ�سواق املالية. 
كذلك حلت على القائمة الأول مرة، عائلة الفهيم 
يف  ت�ساهم  وهي  دوالر.  مليار   1 قدره  ثروة  ب�سايف 
 10 قيمته  البالغة  دب��ي«  »ل��وؤل��وؤة  م�سروع  تاأ�سي�ض 

مليارات دوالر.

املنهجية: نتجت التقديرات من مراجعات �سريعة 
فرباير/   17 يف  االأ�سهم  اأ�سعار  على  بناء  للرثوات، 
 8 يف  هي  وكما  االأث��ري��اء،  ل��الأف��راد   2017 �سباط 
ت�سل  بحيث  الرثية،  للعائالت   2017 اآذار  مار�ض/ 
يف  الورثة  اأو  اال�سقاء  ميتلكها  التي  االأ�سهم  قيمة 

ال�سركة نف�سها اإىل 1 مليار دوالر على االأقل.
ال�سعر  ن�سب  نطبق  اخلا�سة،  االأ���س��ول  ولتقييم 
على  املقارنة،  االأرب��اح  اإىل  ال�سعر  اأو  املبيعات  اإىل 
»بي  اأن  من  وبالرغم  االأرب��اح.  �سايف  اأو  االإي��رادات 
اإن �سي مينون« هندي االأ�سل، اإال اأن فورب�ض ت�سنفه 

�سمن اأثرياء �سلطنة ُعمان، الأنه من مواطنيها.

ميل  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
غ��وغ��ل  م��وق��ع  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
يوتيوب  خ��دم��ة  وع���رب  ال��ع��م��الق 
للمقاطع امل�سورة يرتبح من عر�ض 
االأ�سخا�ض يقومون باأفعال موؤذية 
وهي  اال�سمئزاز،  تثري  اأو  الأنف�سهم 
طريقة اأي�سا لك�سب املال بالن�سبة 

لهوؤالء امل�ستخدمني.
وذكرت ال�سحيفة اإنه يف الوقت 
مبالغ  غ��وغ��ل  فيه  تك�سب  ال���ذي 
امل�ساحبة  االإع��الن��ات  من  طائلة 
م�ساهدة،  االأك���رث  للفيديوهات 
الفيديوهات  بع�ض  حمتوى  ف��اإن 
اج��ت��ذاب  يف  رئي�سيا  �سببا  ك���ان 
اأفعال  عن  عبارة  وهو  االإعالمات، 
بجرح  اأحدهم  قيام  مثل  موؤذية 
على  االإقدام  اأو  حادة  باآلة  نف�سه 
اأو  مقرف،  او  فا�سد  طعام  تناول 

القيام بحركات خطرة.
حتقيق  يف  ال�سحيفة  واأو�سحت 

من  ك��ث��ري  اكت�سفت  اأن��ه��ا  خ��ا���ض 
اجلهات التي تروج الأفعال �سادمة 
اأج��ل  م��ن  خ��ط��ورة  على  وتنطوي 
جذب االإعالنات التي تعود بالنفع 

بالدرجة االأوىل على غوغل.
عاملية  ���س��رك��ات  اأن  وذك�����رت 
من  النوع  هذا  مع  اإعالناتها  ت�سع 

الفيديوهات على يوتيوب.
ال��ذي��ن  امل�ستخدمني  ويك�سب 

يوتيوب  على  فيديوهات  ي�سعون 
 1000 مقابل  تقريبا  دوالرات   8
على  احل�سول  يعني  ما  م�ساهدة، 
الفيديوهات  م��ن  �سخمة  مبالغ 
امل�ساهدات،  ماليني  جتتذب  التي 
ال  ذل���ك  ف���اإن  ال��وق��ت،  نف�ض  ويف 
عليه  حت�سل  الذي  بالربح  يقارن 

غوغل.
�سابق  وق��ت  يف  غوغل  وذك���رت 

اأنها طورت اأدوات من اأجل مواجهة 
عنف  على  ينطوي  الذي  املحتوى 
املادة  مالئمة  وتراعي  اإره��اب،  اأو 
امل��ع��رو���س��ة م��ع االإع���الن���ات، لكن 
يهدف  ذلك  اإن  يقولون  منتقدون 
م�ساحلها  على  للمحافظة  فقط 

االإعالنية.
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طريقة خطرة لتخطر لك لك�سف كلمة مرور الهاتف!

ك�سفت درا�سة جديدة اأنه ميكن التعرف على كلمات املرور التي ي�ستعملها 
االأ�سخا�ض لفتح هواتفهم، فقط من خالل حركة اجلهاز.

وقال باحثون من جامعة نيوكا�سل الربيطانية اإنه ميكن اكت�ساف كلمة 
مرور هاتف معني فقط من خالل معاينة طريقة حتريك ال�سخ�ض هاتفه، 

اأثناء اإدخال الكلمة ال�سرية.
كلمات  من  املئة  يف   70 تخمني  من  الباحثون  متكن  الدرا�سة،  هذه  ويف 

مرور عدة اأ�سخا�ض فقط من خالل م�ساهدة حركة اجلهاز.
وذكرت الدرا�سة اأنه ال توجد طريقة حلل هذه امل�سكلة، مما قد يعر�ض 
على  حتتوي  واأنها  خا�سة  للخطر،  اللوحة  واالأجهزة  الذكية  الهواتف 

الكثري من معلوماتنا ال�سخ�سية.
ما  »غالبا  مهرنيزاد  مرمي  الدكتورة  للدرا�سة،  الرئي�سة  املعدة  وقالت 
اأي  يتمكن  ال  حتى  هواتفهم،  الإغ��الق  م��رور  كلمات  االأ�سخا�ض  ي�ستعمل 
�سخ�ض اآخر من فتح الهاتف.. اإال اأنه وجدنا اأنه مبجرد معاينة ومتابعة 
كيف يغلق ال�سخ�ض هاتفه وكيف يدخل كلمة املرور، ميكن للمتابع التعرف 

على كلمة املرور بن�سبة كبرية«.

في�ش بوك ت�سيف ميزة الدفع اجلماعي �سمن م�سنجر
اأ�ساف في�ض بوك ميزة جديدة خم�س�سة للدفع االإلكرتوين اجلماعي 
اإىل تطبيقه »م�سنجر«، وتخطى املوقع طريقة الدفعات الفردية وحتولت 
اإىل اجلماعية، وتتوفر امليزة يف الوقت احلايل الأولئك املتواجدين �سمن 

اأرا�سي الواليات املتحدة االأمريكية.
طريق  عن  اجلماعية  املحادثة  �سمن  اجلددية  امليزة  ا�ستعمال  وميكن 
للمحادثة  الي�سرى  الزاوية  اأ�سفل  يف   )+( الزائد  عالمة  على  ال�سغط 
ال�سخ�ض  على  الواجب  املبلغ  واإدخال  املدفوعات  رمز  وحتديد  اجلماعية 
اأف��راد  بني  بالت�ساوي  تق�سيمه  ليتم  االإج��م��ايل  املبلغ  اأو  دفعه  الواحد 

املحادثة اجلماعية �سمن م�سنجر.
وكانت ال�سبكة قد وفرت الأول مرة الدعم مليزة الدفعات االإلكرتونية 
على  حينها  االأم��ر  اقت�سر  وق��د   ،2015 ع��ام  يف  للرتا�سل  تطبقها  على 
املعامالت املالية والدفعات الفردية وال�سخ�سية، وهو ما ميكن اعتباره اأمر 
جيد فيما يتعلق بالدفع اأو طلب النقود �سخ�سيًا، واجتهت في�ض بوك حاليًا 

اإىل تو�سيع البنية التحتية احلالية ال�ستيعاب املجموعات.
مثل  مبعرفتها  اجلميع  يرغب  قد  التي  االإمكانيات  بع�ض  امليزة  وتتيح 
بالدفع  يقم  مل  ومني  اجلماعة  املحادثة  داخل  من  دفع  الذي  من  معرفة 
ال�سا�سة،  كامل  بو�سعية  دائمًا  التفا�سيل  عر�ض  طلب  ميكن  كما  بعد، 
االأحداث  �سمن  دفعها  يتوجب  التي  املبالغ  يخ�ض  فيما  االأمور  ي�سهل  مما 
اأو  حدث  حل�سور  تذاكر  �سراء  اأو  املطعم  فاتورة  تق�سيم  مثل  اجلماعية 

التنقل �سمن و�سائل النقل.

 اأر����س���ل لأ����س���داق���ك ال�����س��ور وال���درد����س���ات
وح��������ّول ل���ه���م امل�������ال ع����رب »وات���������س����اب«
على  وات�ساب،  تطبيق  وهي  العامل،  يف  للمحادثة  من�سة  اأكرب  اأن  يبدو 
االأم��وال،  حتويل  �سوق  وهي  لها  بالن�سبة  كليا  جديدة  �سوق  دخول  و�سك 
حتويل  التطبيق  م�ستخدمي  من  املاليني  ع�سرات  بو�سع  �سيكون  فقريبا 
االأموال اإىل بع�سهم عو�ض االكتفاء مبا هو قائم حاليا من حتويل ال�سور 

والفيديوهات ووجوه االإميوجي املبت�سمة.
ووفقا ملوقع CNN تخطط وات�ساب الأن تكون الهند، التي ت�سكل �سوقها 
عرب  االأم��وال  بتحويل  اجلديدة  جتربتها  فيه  تطلق  الذي  املكان  االأك��رب، 

االنرتنت.
رئا�سة  ليتوىل  جديدا  مديرا  لفي�سبوك  اململوكة  ال�سركة  عينت  وقد 
يف  مركزه  يكون  اأن  على  البلد،  ذلك  يف  الرقمية  املالية  التحويالت  ق�سم 

املقر الرئي�سي ل�سركة في�سبوك بوالية كاليفورنيا.
مع  »التعامل  �سيتوىل:  اجلديد  املدير  ف��اإن  ال�سركة،  بيان  وبح�سب 
اال�ستف�سارات اخلا�سة بالتحويالت الرقمية والتعاون مع البنوك« حل�سد 

دعم عاملي من اأجل تطبيق التحويالت املالية الرقمية عرب وات�ساب.
ويبدو اأن قرار وات�ساب اإطالق خدماتها هذه من الهند، التي ت�سكل ُخم�ض 
اإجمايل عدد م�ستخدمي التطبيق حول العامل، لي�ض مفاجئا على االإطالق، 
فقد قال اأحد الناطقني با�سم ال�سركة: »الهند �سوق مهمة جدا لوات�ض اأب 
الرقمي  للتحول  م�سروعهم  يف  امل�ساهمة  كيفية  يف  التفكري  نحاول  ونحن 

الوطني، ونحن نوا�سل اال�ستماع عن كثب لردود الفعل من امل�ستخدمني.«

لأ�سلحته جت���ارب  ���س��اح��ات  دول  ع��دة  ي�ستخدم  ال��غ��رب  ال��غ��اردي��ان: 
مقاال  ال��غ��اردي��ان  ن�����س��رت   � ل��ن��دن 
ب��ع��ن��وان  ب��ي��وم��ي  م�سطفى  ل��ل��ك��ات��ب 
�سابقا  امل�ستعمرات  ا�ستخدم  “الغرب 
يبدو  فهل  اأ�سلحته  لتجربة  ك�ساحات 

اليوم خمتلفا؟”.
ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ب��ي��وم��ي  ي�����س��ري 
القنابل” التي  “اأم  املتحدة  الواليات 
معركة  اأي  يف  قبل  من  ت�ستخدم  مل 
اإن  قالت  اأفغان�ستان  يف  موقع  لق�سف 
االإ�سالمية  ال��دول��ة  تنظيم  عنا�سر 
مل��اذا  يت�سائل  لكنه  فيه  يتمركزون 
القنبلة  ه���ذه  وا���س��ن��ط��ن  ت�ستخدم 

بالذات يف عملية كهذه؟
ويعترب بيومي اأنه بالطبع ال اأحد يتعاطف مع التنظيم لكنه يف الوقت نف�سه يوؤكد اأنه ال حاجة 

لتكون خبريا ع�سكريا حتى ت�سعر بالريبة يف هذا االمر وت�ساأل نف�سك ماذا يحدث؟
وي�سرتجع بيومي تاريخ الدول اال�ستعمارية يف القرنني ال�سابقني حماوال احل�سول على اإجابة 
فيها  ت�ستخدم  للتجارب  كحقول  دوما  م�ستعمراتها  ا�ستخدمت  اال�ستعمارية  ال��دول  اأن  مو�سحا 

االأ�سلحة اجلديدة لتعرف تاأثريها وعيوبها.
وي�سري بيومي اإىل اأن تاريخ ظاهرة الق�سف اجلوي حديث نوعا ما عن تاريخ القنابل نف�سها اإذ 
يعد اأول ق�سف جوي �سمن نطاق هذه الظاهرة هو الق�سف االإيطايل لليبيا عام 1911 حيث عانت 

البالد من كثافة القنابل التي تت�ساقط عليها من ال�سماء.
ك�ساحات  والعراق  و�سوريا  ليبيا  مثل  دول  عدة  حاليا  ي�ستخدم  الغرب  اأن  اإىل  بيومي  ويو�سح 
جتارب الأ�سلحته وهو االمر الذي ي�سبب معاناة الأبناء هذه الدول مو�سحا ان منطقة جنوب �سرق 

اأ�سيا عانت اأي�سا يف ال�سابق عندما كانت ال�ساحة الرئي�سية لتجارب الغرب. )بي بي �سي(

عدد  و�سول  عن  ب��وك  في�ض  �سركة  اأعلنت 
ال�سور  مل�ساركة  خدمتها  ق�س�ض  م�ستخدمي 
مليون   200 اإىل   Instagram اإن�ستغرام 
ثمانية  م��رور  بعد  وذل��ك  يومًا،  ن�سط  �سخ�ض 
اأغ�سط�ض   2 بتاريخ  اخلدمة  اإطالق  على  اأ�سهر 
ال�سابقة  االإح�سائيات  وكانت   ،2016 )اآب( 
يوميًا،  ن�سط  م�ستخدم  مليون   150 اإىل  ت�سري 

بعد مرور اأربعة اأ�سهر على توفري امليزة.
ال�سور منوًا م�ستمرًا  وت�سهد خدمة م�ساركة 
امل�سابهة  الق�س�ض  ميزة  م�ستخدمي  ع��دد  يف 
مليزة الق�س�ض يف تطبيق الرتا�سل �سناب �سات، 
ولالحتفال بهذه املنا�سبة وت�سجيع امل�ستخدمني 
اململوكة  ال�سركة  فاإن  اال�ستعمال  زي��ادة  على 
االأدوات  م��ن  جمموعة  اأطلقت  ب��وك  لفي�ض 
اجلديدة مثل مل�سقات �سيلفي واإمكانية تثبيت 

مل�سقات على فيديوهات الق�س�ض.
اإمكانية  تو�سيع  على  اخل��دم��ة  عملت  كما 
لت�سمل  اجلغرافية  املل�سقات  اإىل  الو�سول 
�سيكاغو ولندن ومدريد وطوكيو، بحيث يجري 
دمج املزيد من امليزات املوجودة يف �سناب �سات 
�سمن تطبيق م�ساركة ال�سور، وحتاول اخلدمة 

العمل على م�ساركة املزيد من االأعمال الفنية 
واهتمام  لزيادة تعلق  والتعبريية  واالإبداعية 

امل�ستخدمني بها.
ح��ول  �سيلفي  مل�سقات  ف��ك��رة  وت��ت��م��ح��ور 
امل�ستخدمني  وجوه  فعل  ردود  التقاط  اإمكانية 
�سورة  اأي  على  �سريع  ب�سكل  ل�سقه  واإت��اح��ة 
اإن�ساء  للم�ستخدمني  وميكن  فيديو،  مقطع  اأو 
املبت�سم  الوجه  على  ذلك  بعد  وال�سغط  ق�سة 
ليح�سل على مل�سق جديد مع رمز كامريا ي�سمح 

بالتقاط ما ت�سميه اإن�ستغرام »�سيلفي م�سغر«.
وميكن عرب هذه امليزة تطبيق اأمناط اإطارات 
الق�س�ض  �سيلفي وتطبيقه على  ملل�سق  خمتلفة 
مع  مدمج  ب�سكل  وا�ستعماله  حجمه  وتغيري 
ومل�سقات  ومر�سحات  اأخ��رى  خا�سة  موؤثرات 
لتغيري  ا�ستعماله  ميكن  كما  التطبيق،  يوفرها 
الوجوه مع �سخ�ض اآخر يف ال�سورة، على غرار 

مر�سح �سناب �سات.
املل�سق  لتثبيت  دعمًا  اإن�ستغرام  اأ�سافت  كما 
اأو  ب�سكل  ت�سابه  والتي  الفيديو،  مقطع  �سمن 
�سات،  �سناب  �سمن  امل��وج��ودة  امليزة  مع  اآخ��ر 
وت�سمح ميزة تثبيت املل�سق و�سع املل�سق يف مكان 
ما �سمن مقطع الفيديو، وميكن التحكم باملل�سق 
عن طريق ال�سغط عليه ب�سكل متوا�سل ونقله 
اإىل اأي عن�سر �سمن االإطار وتاأكيد مو�سعه عن 

طريق النقر على زر »دبو�ض«.
وتعمل هذه امليزة مع اأي ن�ض ومل�سق، وميكن 
ولكن  العك�سية،  الفيديوهات  �سمن  ا�ستعمالها 
البث  فيديو  مقاطع  م��ع  تعمل  ال  اأن��ه��ا  يبدو 
متعددة  مل�سقات  تثبيت  ميكن  كما  املبا�سر، 

�سمن مقطع الفيديو.

اإنـــ�ـــشـــتـــغـــرام تــ�ــشــيــف مــــيــــزات جــــديــــدة بــعــد 
ــص ــ� ــخ ــش � ــــيــــون  مــــل  200 قـــ�ـــشـــ�ـــشـــهـــا  ـــي  ـــط ـــخ ت

ــدوز ــن ــــدارات وي ــــش ــًا مـــن«اأ�ـــشـــواأ« اإ� ــي ــم ــش االنــتــهــاء ر�

جنوبا تــتــمــدد  الــ�ــشــمــال  خــ�ــشــومــات  ليبيا  يف 

2017 لعام  العرب  االأثرياء  قائمة  على  تعرف 

ـــوب ـــي ـــوت ــــربــــح مــــــن ي ــــل ـــــــــواأ« طــــريــــقــــة ل ـــــــــش ــــل واأ� ــــه ــــش ــــص«اأ� ــــر� ــــع جـــــوجـــــل ت

ي�سكل  الذي  الليبي  اجلنوب  يواجه   – ب(  ف  )اأ  طرابل�ض- 
التهمي�ض،  من  عانى  ولطاملا  التهريب  اأن�سطة  ملختلف  تقاطعا 
اخل�سوم  بني  احل�سابات  لت�سفية  منطقة  اىل  التحول  خطر 

ال�سيا�سيني �سماال ال�ساعني لتو�سيع نفوذهم، بح�سب خرباء.
معمر  نظام  اطاحة  منذ  وانق�سامات  فو�سى  ليبيا  وت�سهد 
وفاق  حكومة  هما  �سلطتان  فيها  وتتناف�ض   ،2011 يف  القذايف 
يف  واأخ��رى  ال��دويل  املجتمع  بدعم  حتظى  طرابل�ض  يف  وطني 
ال�سرق ال تعرتف بها وتتبع لها قوات “اجلي�ض الوطني الليبي” 

بقيادة امل�سري خليفة حفرت.
وتبقى مناطق وا�سعة من ليبيا وال �سيما اجلنوب ال�سحراوي 
ال�سا�سع املحاذي للجزائر والنيجر وت�ساد، خارجة عن �سيطرة 
التي  الفو�سى  ميلي�سيات  وت�ستغل  الوطني،  الوفاق  حكومة 
واملخدرات  والوقود  املهاجرين  لتهريب  �سبكات  الإدارة  ت�سودها 

واالأ�سلحة.
وتواجه قوات حفرت منذ ا�سبوع وجمموعات تابعة حلكومة 
تقع  التي  �سبها  مدينة  قرب  متنهنت  قاعدة  حميط  يف  الوفاق 

على بعد اأكرث من 600 كلم جنوب طرابل�ض.
تبلغ  التي  اال�سرتاتيجي  ملوقعها  املهمة  القاعدة  هذه  تعترب 
م�ساحتها 15 كلم مربع اأهم القواعد الع�سكرية يف جنوب ليبيا. 
وهي خا�سعة ل�سيطرة “القوة الثالثة” املوالية حلكومة الوفاق، 
الوافدة من م�سراتة )200 كلم �سرقي طرابل�ض(، املدينة التي 

تعد اأقوى واأكرب الف�سائل امل�سلحة عددا.
بعد  حفرت  ق��وات  نفذته  ج��وي  لق�سف  القاعدة  تعر�ست 

اعالنها هجوما بريا ال�ستعادة هذا املوقع الع�سكري.
واو�سح املحلل الليبي حممد اجلارح لوكالة فران�ض بر�ض ان 
)اال�سم  فزان  منطقة  يف  ن�سرا  يريد  الليبي  الوطني  “اجلي�ض 
ت�ساعف  فيما  موقعه،  لتعزيز  اجل��ن��وب(  القليم  التاريخي 

حكومة الوفاق التعبئة لتفادي ذلك”.

ونددت حكومة الوفاق بالهجوم م�سيفة ان القوات املوجودة 
يف متنهنت تابعة لها معلنة عن هجوم م�ساد لطرد قوات حفرت 

من اجلنوب، يف اأول تاأكيد ملواجهات مبا�سرة مع هذه القوات.
ال�سيطرة”- – “فقدان 

للعالقات  االأوروب��ي  املجل�ض  يف  اخلبري  توالدو  ماتيا  اأع��رب 
الدولية لوكالة فران�ض بر�ض عن القلق من ان ت�سبح جمموعات 
م�سلحة وقبائل يف اجلنوب “عالقة يف نريان املعارك” حمذرا من 

فقدان ال�سيطرة على الو�سع.
وال�سني  ورو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات  �سفراء  اع��رب  كذلك 
م�سددين  خماوفهم  عن  الثالثاء  ليبيا  يف  وفرن�سا  وبريطانيا 
على “الفرق” بني مكافحة االرهاب و”االعمال التي قد ت�سبب 
حفرت  هجوم  اىل  وا�سحة  اأ�سارة  يف   ، للو�سع  اإ�سافيا  تدهورا 

الذي جعل مكافحة االرهاب اأولوية.
لكن املحللني يرون ان حفرت الذي ال ميلك القوات الكافية يف 

اجلنوب ال يتمتع بثقل مواز خل�سومه.
“اجلي�ض الوطني  وعلى الرغم من ال�سعبية اليت يحظى بها 
الليبي” بني بع�ض قبائل وت�سكيالت اجلنوب عرب توزيع اليات 
بح�سب  الثالثة”،  القوة  اأم��ام  ع�سكريا  �سعيفا  زال  “ما  عليها، 

كالوديا غات�سيني من املجموعة الدولية لالأزمات.
اجلنوب  “الوثيقة” بني  االقت�سادية  العالقات  ان  وت�سيف 
جتميد  “من  اجلنوب  ليبيي  خ�سية  دون  حت��ول  ال  وم�سراتة 

التبادالت التجارية مع ال�سمال”.
العام  القذايف  معمر  نظام  اطاحت  التي  الثورة  انتهاء  ومنذ 
2011 ت�سهد ليبيا حالة من الفو�سى، تتخللها �سراعات قبلية 
على  لل�سيطرة  واملهم�ض  ال�سا�سع  ال�سحراوي  البالد  جنوب  يف 
التي ت�ستخدم  املناطق احلدودية مع ت�ساد والنيجر وال�سودان 
وال�سجائر  املهاجرين  تهريب  وكذلك  واملوا�سي  االغذية  لنقل 

واملخدرات واال�سلحة.



ت�سريحاته  من  عدد  على  ليلتف  االأمريكي  الرئي�ض  عاد 
ال�سابقة حول م�سري الرئي�ض ال�سوري، ويقول اإن »حتقيق 
وزير  خرج  وبالتوازي،  ببقائه.  م�ستحياًل«  لي�ض  ال�سالم 
اخلارجية الرو�سي ليوؤكد، خالل ا�ستقباله نظريه ال�سوري، 
اأن مباحثاته مع اجلانب االأمريكي ت�سّمنت »اتفاقًا« على 

اأن تكرار ال�سربات �سد �سوريا »لي�ض مقبوًال«
ت�ست�سيف  التي  مو�سكو  اإىل  اليوم  االأنظار  تتوجه  بينما 
وزيري اخلارجية االإيراين حممد جواد ظريف وال�سوري 
وليد املعلم، لعقد لقاء ثالثي يبحث تطورات امللف ال�سوري 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  عاد  االأمريكي،  العدوان  عقب 
ترامب ليعّزز قلق املراهنني على موقفه احلاد جتاه م�سري 
اإدارته »لن  اأن  الرئي�ض ال�سوري ب�سار االأ�سد، بعد تاأكيده 

ت�سّر« على رحيل االأخري.
زيارة  ختام  مع  بالتوازي  »املتذبذب«  ترامب  موقف  واأتى 
وزير خارجيته ريك�ض تيلر�سون ملو�سكو، ويف �سوء ما ر�سح 
على  العا�سمتني  توافق  حول  عديدة  تلميحات  من  عنها 
�سرورة وقف التدهور يف العالقات الثنائية بني البلدين، 
الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  اإ�سارة  من  الرغم  على 
دمييرتي بي�سكوف، اإىل اأن »من ال�سابق الأوانه احلديث عن 
انفراج يف العالقات بني مو�سكو ووا�سنطن«. ويف مقابلة مع 
�سحيفة »وول �سرتيت جورنال« االأمريكية، قال ترامب، يف 
معر�ض حديثه عن موقف بالده من رحيل الرئي�ض االأ�سد 
ولكنني  ال.  ذلك؟  على  م�سّرون  نحن  »هل  ال�سلطة:  عن 
اإمكانية  وحول  معينة«.  نقطة  يف  �سيحدث  ذلك  اأن  اأظن 
ترامب:  قال  االأ�سد،  بوجود  �سوريا  يف  ال�سالم«  »حتقيق 
كلمة  اأ�ستخدم  لن  ذلك.  تخّيل  ال�سعب  من  اأن  »اأعتقد 
لن  بالتاأكيد  ولكن  حمّلها.  غري  يف  اأنها  واأعتقد  م�ستحيل، 

تكون بداية جيدة« لذلك.
»انرتفاك�ض«  وكالة  نقلتها  التي  الت�سريحات  ت�سري  وقد 
الفروف،  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية  وزير  عن  الرو�سية 
امللف  نقاط  بع�ض  حول  مبدئي  »تفاهم«  احتمال  اإىل 
الفروف  قال  اإذ  تيلر�سون،   �� بوتني  لقاء  خالل  ال�سوري، 
اإىل  اأم�ض  و�سوله  عقب  ال�سوري،  نظريه  لقائه  خالل 
اأن  على  اتفقتا  املتحدة  والواليات  بالده  اإن  مو�سكو، 

ال�سربات االأمريكية �سد �سوريا »ينبغي اأال تتكرر«.

الوقت  يف  جاء  الرو�سي  »الفيتو  اأن  املعلم  راأى  وبدوره، 
على  االأمريكي  العدوان  تكرار  ليمنع  املنا�سبني،  وال�سكل 
�سوريا«. واأكد اأن تقلي�ض امل�ساركة االأمريكية يف حمادثات 
جنيف واأ�ستانا دليل وا�سح على اأن وا�سنطن »ال ترغب يف 
جناح امل�سار ال�سيا�سي«. و�سدد الفروف على اأن بالده ترى 
»منظمة  بدعوة  ال�سحيحة  اخلطوة  اتخذت  دم�سق  اأن 
يف  نزيه  حتقيق  اإجراء  اإىل  الكيميائية«  االأ�سلحة  حظر 
موقع احلادث، م�سريًا اإىل اأن »البع�ض مل يرقهم ما تو�سلنا 
اجلانبني  مع  بال�سراكة  النار،  الإطالق  وقف  من  اإليه 
االأمريكيني  وبح�سور  اأ�ستانا،  يف  والرتكي  االإيراين 

كمراقب«.
تعكري  حماوالت  يف  م�ستمرة  وا�سنطن  تبدو  وبالتوازي، 
نقلت  اإذ  ال�سوري،  امللف  �سمن  حلفائها  مع  مو�سكو  عالقة 
االأمريكية  االإدارة  »رفيع« يف  م�سوؤول  »رويرتز« عن  وكالة 
الرئي�ض  »طّورها«  التي  »االإيجابية«  العالقة  اإن  قوله 
ترامب مع نظريه ال�سيني �سي جني بينغ، االأ�سبوع املا�سي 
يف فلوريدا، لعبت دورًا يف امتناع ال�سني عن الت�سويت اإىل 
وا�سنطن  قدمته  الذي  القرار  م�سروع  �سد  مو�سكو،  جانب 
وحلفاوؤها حول �سوريا يف جمل�ض االأمن الدويل. واأ�سارت 
اإىل اأن امل�سوؤول مل يو�سح ما اإذا كان ترامب قد طلب ب�سكل 
مبا�سر من �سي، اأال ت�ستخدم ال�سني حق النق�ض )الفيتو( 

�سد القرار.
املو�سوع،  حول  �سيني  ر�سمي  تعليق  اأي  ي�سدر  مل  وفيما 
�سدد وزير اخلارجية ال�سيني وانغ يي على �سرورة »جتّنب 

اخلالفات« االأمريكية �� الرو�سية حول �سوريا.
االأمريكية  اإن«  اإن  »�سي  قناة  نقلته  ما  اأم�ض  الفتًا  وكان 
امتالك  حول  تاأكيدات  من  »رفيع«،  اأمريكي  م�سوؤول  عن 
كيميائية  اأ�سلحة  خرباء  »ملحادثات  ت�سجيالت  بالده 
بغاز  للهجوم  »اال�ستعداد  تر�سد  ال�سوري«  النظام  لدى 
الت�سجيالت  على  ح�سلوا  اإنهم  امل�سوؤول  وقال  ال�سارين«. 
املعنّية  اال�ستخباراتية«  املعلومات  كافة  مراجعة  »عقب 
الهجوم  منّفذي  عن  الك�سف  اإىل  الرامية  بالتحقيقات 
تكن  مل  بالده  اأن  اإىل  واأ�سار  �سيخون.  خان  يف  الكيميائي 
متلك معلومات ا�ستخبارية قبيل تنفيذ الهجوم، م�سريًا اإىل 
اأن قوات بالده »تراقب االت�ساالت« يف املناطق مثل �سوريا 

والعراق، غري اأن »القائمني على هذه العمليات ال يقّيمون 
ونفى  احلوادث«.  وقوع  قبيل  لديهم،  املتوافرة  البيانات 
امتالك البنتاغون ملعلومات تثبت »تورط اجلي�ض الرو�سي 
»قد  الرو�ض  يكون  اأن  مرّجحًا  الهجوم«،  يف  مبا�سر  ب�سكل 
ت�سرفوا بحذر جتاه مثل هذه املراقبة اال�ستخباراتية«. 
وبنّي اأن �سلة رو�سيا باحلادث حم�سورة يف وجود طائرة من 
دون طيار كانت حتلق فوق امل�ست�سفى الذي يعالج امل�سابني 

جراء الهجوم.
هوالند  فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�ض  راأى  ذلك،  موازاة  ويف 
حق  ا�ستخدامها  اإثر  كبرية«  م�سوؤولية  »تتحمل  رو�سيا  اأن 
النق�ض يف جمل�ض االأمن، اأول من اأم�ض، �سد م�سروع القرار 
»اإنها  الكيميائي. وقال  �سيخون  الغربي حول هجوم خان 
املرة الثامنة التي تختار فيها رو�سيا الوقوف �سد الغالبية 
اأن »فرن�سا مل تّدخر جهدًا، مبا  يف جمل�ض االأمن«، موؤكدًا 
يف ذلك اإزاء رو�سيا، للتو�سل اإىل توافق على هذا الن�ض«. 
تعرقل  االأ�سد،  حليفها  حماية  »بهدف  رو�سيا  اأن  واأ�ساف 
ب�سورة منهجية التو�سل اإىل حل متعدد االأطراف للملف 

ال�سوري«. وراأى اأن »توافق املجتمع الدويل يف �سبيل انتقال 
ال�سهيد  البلد  �سيا�سي يف �سوريا، هو وحده ما �سيتيح لهذا 

ا�ستعادة ال�سالم واال�ستقرار وال�سيادة«.
ا�ستخدام  من  »ا�ستغرابها«  عن  بريطانيا  اأعربت  بدورها، 
رو�سيا حلق النق�ض �سد م�سروع القرار الذي �ساركت لندن 
بوري�ض  الربيطاين  اخلارجية  وزير  وراأى  اإعداده.  يف 
جون�سون، يف بيان �سحايف، اأن »رو�سيا باتت تواجه خيارين 
ال ثالث لهما، اإما اأن توا�سل دعم النظام القاتل يف �سوريا 
با�ستخدام  وتقوم  عاملية  كقوة  م�سوؤولياتها  تتحمل  اأن  اأو 
من  اأعوام  ل�ستة  حّد  لو�سع  دم�سق  على  لل�سغط  نفوذها 

احلرب الدامية«.
اإن  ماي  ترييزا  الربيطانية  الوزراء  رئي�سة  قالت  كذلك، 
القدرة  لديه  وحده  ال�سوري  »النظام  اأن  »تعتقد«  بالدها 
على تنفيذ مثل هذا الهجوم« يف خان �سيخون، وقال الوفد 
الربيطاين لدى »منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية«، اإن 
الهجوم  موقع  من  اأخذت  عّينات  على  اأجريت  »اختبارات 

املزعوم اأظهرت وجود غاز ال�سارين«.

 عدن/خا�ض:
الدعم  اأ�سكال  والبحوث  للدرا�سات  اأبعاد  مركز  ك�سف 
اليمنية  واحلكومة  العربي  للتحالف  املرتقب  االأمريكي 
متوقعًا اأن ي�سمل خرباء تدريب للقوات املحلية، وامل�ساركة 
بدعم مبا�سر يف حترير حمافظة وميناء احلديدة غربي 
للرئي�ض  املوالية  والقوات  احلوثيني  امل�سلحني  من  البالد 

ال�سابق علي عبداهلل �سالح.
حكومي(،  )غري  والبحوث  للدرا�سات  اأبعاد  مركز  لكن 
بقوات  االأمريكيَّة  املتحدة  ال��والي��ات  م�ساركة  ا�ستبعد 
برية يف املعارك التي �ستخو�سها ملواجهة جماعة احلوثي 
والقوات املوالية للرئي�ض ال�سابق التي ت�سيطر على معظم 

املحافظات ال�سمالية ذات الكثافة ال�سكانية.
الدفاع  وزي��ر  زي���ارة  ح��ال��ة«  »تقييم  يف  اأب��ع��اد  وذك��ر 
ابريل/ني�سان  يف  للريا�ض  ماتي�ض  جيم�ض  االأمريكي 
يف  اجلديدة  االأمريكيَّة  الروؤية  وفق  واأبعادها  اجل��اري 
دون  طائرات  على  �سيقت�سر  االأمريكيَّ  الدعم  اأن  اليمن، 
م�ست�سارين  جانب  اإىل  ال�سناعية،  باالأقمار  و�سور  طيار، 
ع�سكريني للقوات املحلية يف اليمن، وكذا امل�ساركة يف منع 
اإمدادات ال�سالح من الو�سول اإىل احلوثيني، والذي تقوم 

بتهريبه اإيران.
يف  احلوثيني  للمتمردين  وا�سنطن  مواجهة  وتعترب 
االأوىل  املواجهة  وه��ي  �سيا�ستها  يف  ج��ذري  تغري  اليمن 

للواليات املتحدة مع اإحدى ميلي�سيات اإيران يف املنطقة.
االأمريكيَّة  املتحدة  الواليات  »�ستقدم  املركز:  وق��ال 
تدخلها يف اليمن على كونه دعمًا للحلفاء ملواجهة التمدد 
االإيراين بغر�ض الو�سول اإىل مفاو�سات �ساملة لالأطراف 
اليمنية املت�سارعة للو�سول اإىل حل �سيا�سي ينهي االأزمة 
يف البالد من اأجل حماربة االإرهاب و�سيقدم حترير ميناء 
يف  املت�ساعدة  االإن�سانية  االأزمة  لوقف  فر�سًة  احلديدة 
البالد كما اأنه يجفف منابع متويل احلرب لدى احلوثيني 
الواردات  من  باملائة   80 ي�ستقبل  اال�سرتاتيجي  فامليناء 

اإىل البالد«.
)دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  فر�سة  اإن  وق��ال 
َيا�ِسة  ال�سِّ يف  توجهاتها  لتحقيق  ُمّثلى  اليمن  يف  ترامب( 
اخلارجية، و�سيمكنها ذلك من حماربة )االإرهاب( ممثاًل 
اليمن  تعد  التي  ال��ع��رب  ج��زي��رة  يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيم 
منطقته ال�ساخنة، اإ�سافة اإىل ك�سب ثقة احللفاء القدماء 

اإيران يف املنطقة، وكذا  للواليات املتحدة، وتقليم اأظافر 
ا�ستعادتها لنفوذها يف املنطقة.

ويف التداعيات االإقليميَّة والدولية اأ�سار »اأبعاد« اإىل اأن 
الرو�سي يبدو جاحمًا من نقطة حترير احلديدة  املوقف 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ف��اإن  لذلك  اإن�سانية  ب��دواٍع 
واالإمارات العربية املتحدة حتركتا ملنع اأي �سدام حمتمل 
مو�سكو  حت��اول  وق��ت  يف  اليمن،  يف  واأمريكا  رو�سيا  بني 
االنتقام من ق�سف وا�سنطن لقاعدة ع�سكرية �سورية بعد 

مقتل املئات بق�سف للنظام ال�سوري بغاز ال�سارين.
التحليل  وح���دة  ع��ن  احل��ال��ة  تقييم  ورق���ة  و���س��درت 
ال�سيا�سي باملركز، بعنوان »مواجهة احلوثيني يف اليمن.. 
االأمريكي  التدخل  اأن  اإىل  ت�سري  التي  اأمريكية«  روؤي��ة 
قد  ملي�سياتها  على  احل��رب  ب��اأن  الإي��ران  ر�سائل  �سيو�سل 
بداأت، ولن ت�ستطيع تقدمي الكثري للحوثيني نتيجة للبعد 

اجلغرايف بني طهران و�سنعاء.
وقال: » بالقدر الذي ترغب فيه اأمريكا باأن ترى نهاية 
للحرب االأهلية يف اليمن، اإال اأن تركيزها الرئي�سي ين�سب 
اليمن  جنوب  يف  القاعدة  تنظيم  متطريف  مكافحة  على 
امل�سوؤولون  ويعتقد  االأبرز،  االأمني  هاج�سها  فهو  وو�سطه، 
�سبه اجلزيرة  القاعدة يف  اأن تهديد تنظيم  االأمريكيَّون 
الذي  الدولة،  تنظيم  من  املتاأتي  ذلك  من  اأكرب  العربية 
حتاربه اأمريكا يف كل من العراق و�سوريا وليبيا واأفغان�ستان 
وغريها. والأجل هذا الرتكيز فهي حتتاج اإىل دولة تب�سط 
نفوذها يف اليمن لتثبيت دعائم اال�ستقرار ومنع ا�ستغالل 
احلرب الدائرة لتو�سيع التنظيم لنفوذه، ولن يحقق ذلك 
جماعة  بكونها  الثقيل  بال�سالح  احلوثي  جماعة  بقاء 
تعبري  وح�سب  القاعدة،  عن  اإرهابًا  تقل  ال  »عقائدية« 
ال�سرق  منطقة  يف  االأمريكية  املركزية  القيادة  قائد 
اليمن  يف  القاعدة  تهديد  فاإن  فوتيل  جوزيف  االأو�سط، 

»اأربع جنوم« مقارنة بتهديد اإيران.
عملية  م��ن  وال�سني  االأوروب����ي  االحت���اد  موقف  وع��ن 
ا�ستعادة  مع  وقوفهم  »اأب��ع��اد«  توقع  احل��دي��دة،  حترير 
اأجل �سمان عدم زعزعة االأمن يف خطوط  املحافظة من 

املالحة الدولية.
الريا�ض ووا�سنطن يف عهد  التقارب بني  اأ�سباب  وعزى 
جيم�ض  االأمريكي  الدفاع  وزير  جهود  اإىل  ترامب،  اإدارة 

ماتي�ض الذي يعد معار�سا كبريا الإيران.
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»اأبعاد« يك�سف اأ�سكال الدعم الأمريكي للتحالف يف اليمن

البراج

باحليوية  مفعم  �أنت 
و�لذهني؛  �لبدين  و�لن�شاط 
يف  �إمكاناتك  ��شتخدم 
لتنفيذ  �ل�شليم  �لقر�ر  �تخاذ 
خمططاتك و�لتقدم �إىل �لأمام 

يف م�شروعاتك.

على  قادًر�  تبدو  ل  �ليوم 
ل  ولكن  �شيء،  �أي  �إجناز 
كثرًي�  يرجعك  ذلك  تدع 
يف  ��شتمريت  �إذ�  للخلف. 
�لعمل بثبات، �شوف تكت�شف 

�لنجاح مرة �أخرى.

من  للكثري  تتعر�ض  �شوف 

�لأ�شئلة �ليوم، و�شوف ُيطلب 

ذلك  ويتطلب  �لن�شح  منك 

يف  �ل�شالم  على  حتافظ  �أن 

مو�شوعات ح�شا�شة.

ت�شري  �لأ�شياء  �أن  يبدو  ل 
فلديك  �ليوم،  جيدة  ب�شورة 
على  �لرتكيز  م�شكلة يف  �أي�ًشا 
�لرغم  على  �ليومية.  �ملهام 
ل  ذ�تك،  حتفيز  �شعوبة  من 

تخف�ض ر�أ�شك يف ياأ�ض.

تتبنى  �أن  يجب  ل 
م�شئوليات كثرية، مهما كانت 
�ملغريات. يجب �أن تركز على 
لك،  بالن�شبة  �لأهم  �لأمور 
نف�شك  تعر�ض  ف�شوف  و�إل 
هذه  عليك  تطغى  �أن  خلطر 

�لأمور.

م�شطرًبا،  �ليوم  يكون  قد 
فمن ناحية، �لكثري من �لأ�شياء 
ومن  رغبتك،  على  ت�شري  لن 
ناحية �أخرى، �شتجد نف�شك يف 
هم  من  ب�شبب  �شعبة  مو�قف 

حولك.

من  عارم  ترحاب  �شتلقى 
قبل كل من تقابلهم، فاحر�ض 
على �أن تقابل ذلك �لود بنف�ض 
�لقدر و�شوف تك�شب �أ�شدقاء 
�حلظ  يحالفك  وقد  �لعمر! 

وتلتقي ب�شريك حياتك.

عمًقا  �أكرث  �شدقاتك  �شت�شبح 
�أ�شدقائك  مع  ت�شرتجع  و�شوف 
ل  ما�شية  وذكريات  �أحد�ث 
�ملجموعات  و�شط  يف  تن�شى. 
بالأخ�ض،  �إليها  تنتمي  �لتي 
�شوف تت�شابك �شل�شلة �إجر�ء�ت 
جًد�  و�إيجابية  حيوية  جماعية 
مذهلة  ب�شرعة  تقودك  و�شوف 

�إىل هدفك.

على �لرغم من �أن كل �شيء 
قبل،  من  ب�شال�شة  ي�شري  كان 
يف  ما  �شخ�ض  �أو  �شيء  يقف 
مقد�ر  حدد  �لآن.  طريقك 
للتغلب  حتتاجها  �لتي  �لقوة 
�إذ�  ما  �أو  �لعقبات  هذه  على 
جتاهلها  �لأف�شل  من  كان 

بب�شاطة.

مع طاقتك وحما�شك �للذين 

�كت�شفتهما حديًثا، �لوقت �لآن 

فر�ض  �كت�شاف  يف  للبدء  جيد 

جتارب  �إىل  توؤدي  قد  جديدة 

مثرية ل ُتن�شى.

�أنت  تكون  قد  �لعمل،  يف 
فال  �خلالفات،  يف  �ل�شبب 
نف�شك  من  �لكثري  تطلب 
ومن زمالئك، وعندئذ �شوف 
تتقدم  �أن  ممكًنا  ي�شبح 

ب�شكل �أف�شل.

حياتك  يف  �ملهمون  �لأ�شخا�ض 
م�شروعاتك  ويتابعون  ير�قبون 
عليك  و�ل�شخ�شية.  �ملهنية 
و�لتزم  �لتاأثري  هذ�  من  �ل�شتفادة 
�آر�ئك ووجهة  باملهمة بثقة! �قرتح 
ذ�ت  يف  لكن  ُمقنع،  باأ�شلوب  نظرك 
 - ومبالغة  مز�يدة  بدون  �لوقت 
قد  �لر�شانة   - ي�شاعد  لن  �لغرور 

ت�شارك بفاعلية يف حتقيق �لنتائج.

 Disc Jockey
( DJ )

م��و���س��ك��و ت�����س��ت�����س��ي��ف ظ���ري���ف وامل���ع���ل���م: ات��ف��ق��ن��ا م���ع وا���س��ن��ط��ن ع��ل��ى »ع�����دم ت���ك���رار« ال�����س��رب��ات



ت����ن����اول ال����ل����وز الأخ�������س���ر حل�����رق ال���ده���ون
ان���ه م��ن اأ���س��ه��ر واأل����ذ االأط��ع��م��ة 
يحظى  االإط����الق.  على  الربيعية 
اللوز االأخ�سر ب�سعبية كبرية نتيجة 
املميزة  والقرم�سة  احلام�ض  طعمه 

التي يتمتع بها.
ال��ل��وز االأخ�����س��ر مع  ت��ن��اول  يتم 
مع  خفيفة  كوجبة  او  ال�سلطات 
القليل من امللح خالل النهار. تناول 
�سحن �سغري من اللوز مينحك ال�سبع 

النوع من الطعام غني جدًا باالألياف الغذائية ال�سحية ح�سب موقع  �سريعًا اذ ان هذا 
انا زهرة.

كما ان تناول اللوز االأخ�سر ي�ساعد على حرق الدهون املرتاكمة باجل�سم ب�سكل فعال 
 ٢٠ �سوى  ال ميت�ض  �سعرة حرارية واجل�سم   ١٠٠ اللوز حتتوي على  من  ١٤ حبة  جدًا. 
�سعرة حرارية منها. لذا اللوز االأخ�سر هو من اأف�سل اأنواع االأطعمة خل�سارة الوزن قبل 

موعد قدوم ف�سل ال�سيف.
الكولي�سرتول  ارتفاع  خف�ض  على  ي�ساعد  ال�سنة  من  الف�سل  هذا  خالل  اللوز  تناول 
على  احتوائه  بف�سل  القلب  �سحة  من  ويعزز  ال�سيء  الكولي�سرتول  خ�سو�سًا  بالدم 
اللوز مما يجعل هذا  اأي�سًا يف  الفيتامني اي يتواجد بكرثة  ب�سكل كبري جدًا.  املغنزيوم 
الب�سرة  �سحة  على  واحلفاظ  ال�سيخوخة  اأمرا�ض  من  للوقاية  مميز  الطعام  من  النوع 
ويجعلك  باالإم�ساك  االإ�سابة  من  يحميك  بانتظام  االأخ�سر  اللوز  تناول  وجمالها. 

تتمتعني بالن�ساط.
وجتدر االإ�سارة اىل ان هذا النوع من الطعام ال يتوافر يف االأ�سواق اال ملدة ٨ اأ�سابيع 

فقط، لذا ا�سرعي وتناوليه لالإ�ستفادة منه وخ�سارة وزنك الزائد قبل مو�سم ال�سيف.

باأن  حديثة،  �إير�نية  در��شة  �أفادت 
تناول فاكهة �لأفوكادو بانتظام ي�شاعد 
�لتي  �لغذ�ئي  �لتمثيل  يف عالج متالزمة 
و�أمر��ض  بال�شمنة  �لإ�شابة  خطر  تزيد 

�لقلب و�ل�شكري.
بجامعة  باحثون  �أجر�ها  �لدر��شة 
م�شهد للعلوم �لطبية يف �إير�ن، ون�شرو� 
دورية  يف  �خلمي�ض،  �ليوم  نتائجها 

)PLOS Medicine( �لعلمية.
هي  �لغذ�ئي  �لتمثيل  ومتالزمة 
ذلك  يف  مبا  �لأعر��ض  من  جمموعة 
وم�شتويات  �لدم،  �شغط  �رتفاع 
�لتي تزيد  �لثالثية  �جللوكوز و�لدهون 
من خطر تعر�ض �ل�شخ�ض لنوبة قلبية 

و�أمر��ض �ل�شكر و�ل�شكتات �لدماغية.
على  در��شته  �لبحث  فريق  و�أجرى 
لديهم   30 بينهم  من  بالغا  �شخ�شا   67
م�شتوى دهون معتدل، و37 لديهم فرط 

كول�شرتول ب�شيط، حيث جرت تغذيتهم على �لأفوكادو ملدة �أ�شبوع.
و�لدهون  �لكول�شرتول  م�شتوى  يف  كبرًي�  ا  �نخفا�شً �لنتائج  و�أظهرت 
�لثالثية لدى من تناولو� �لأفوكادو، و�أن �لفائدة ل توجد فقط يف �لثمرة 

و�إمنا �أي�ًشا يف �لق�شرة و�لبذور و�لأور�ق.
ن�شطة  مكونات  على  �حتو�ئه  �إىل  �لأفوكادو  فو�ئد  �لباحثون  و�أرجع 
بيولوجيا ت�شمل �لكاروتينات و�لأحما�ض �لدهنية و�ملعادن مثل �لكال�شيوم 

.)A ، B ، C ، E( و�حلديد و�لزنك وفيتامينات

و�أ�شار فريق �لبحث �إيل �أن �لأفوكادو مفيد لفقد�ن �لوزن، حيث ك�شفت 
�لأبحاث �أن �لبالغني �لذين يعانون من زيادة �لوزن �أو �ل�شمنة ويتناولون 
يف  كبرًي�  ا  �نخفا�شً �شهدو�  �أ�شابيع،   6 ملدة  يوميا  و�حدة  مرة  �لأفوكادو 

و�لوزن ون�شبة �لدهون يف �جل�شم.
تناول  �أن  ك�شفت  �أخرى  �أبحاث  نتائج  �أي�ًشا  �لفريق  و��شتعر�ض 
�لأفوكادو يخّف�ض �شغط �لدم بني �ملر�شى �لذين يعانون من �رتفاع �شغط 

�لدم، كما �أنه ي�شاعد �أي�ًشا على �حلد من ت�شلب �ل�شر�يني.
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 ر�سيد احلداد
غ���ارات  ت�ستمر  بينما   : �سنعاء 
حت���ال���ف ال�����ع�����دوان ع���ل���ى ال��ي��م��ن، 
احلدودية  امل��ح��اور  يف  واال�ستباكات 
اإىل  ال�سعودية  ت�سعى  والداخلية، 
مع  خا�سًة  حتالفاتها،  ترتيب  اإع��ادة 
التي  اليمنية،  القبائل  واأبناء  زعماء 
بعدما  الواجهة،  تت�سدر  اليوم  باتت 
اأخفقت  �سغط«  »ورق��ة  جم��رد  كانت 

الريا�ض يف ا�ستغاللها.
وك�سف اللقاء االأخري بني ويل ويل 
�سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي،  العهد 
القبائل  زعماء  من  »متوا�سع«  وع��دد 
التي  ل�»التحالف«،  املوالية  اليمنية 
اليمني  الرئي�ض  مع  واجتمعت  عادت 
ه��ادي،  من�سور  رب��ه  عبد  امل�ستقيل 
تعي�سه  ال���ذي  امل����اأزق  ح��ج��م  اأم�����ض، 
على  ع��دوان��ه��ا  يف  لي�ض  ال�سعودية، 
عالقاتها  يف  اأي�سًا  بل  فقط،  البالد 
واالأخرية،  لها«،  »احلليفة  القبائل  مع 
وفق امل�سادر، مل ترتدد يف التعبري عن 

»ا�ستيائها« من اململكة.
اجلديدة  »اال�سرتاتيجية«  ه��ذه 
القبائل(،  والء  )ك�سب  وامل��ت��اأخ��رة 
»التحالف«  اإخ��ف��اق  بعد  ت��اأت��ي  التي 
وم��ع��ه ح��ك��وم��ة ه����ادي واالأح�����زاب 
ت��ق��ّدم  اأي  حت��ق��ي��ق  يف  ل���ه  امل��وال��ي��ة 
الريا�ض  جهل  اأظهرت  االأر���ض،  على 
بالدور التاريخي واملحوري والرئي�سي 

للقبائل يف ح�سم ال�سراعات.
مع  الريا�ض  تعاملت  اخلرباء،  وفق 
على  �سغط  كورقة  اليمنية  القبيلة 
»نظام  اأنها  حني  يف  ال�سيا�سي،  النظام 
قوانني  حتكمه  للدولة،  مواز  منف�سل 
احلياة،  جمريات  كل  تنّظم  خا�سة 
وال�سراعات...  احلروب  �سمنها  ومن 

وميتلك من ال�سالح اخلفيف واملتو�سط 
جانب  اإىل  ال��دول��ة  ���س��الح  ي��ف��وق  م��ا 

اجلي�ض واللجان ال�سعبية«.
»املتوا�سع«  القبلي  احل�سور  وف�سح 
»غري  اإنها  املحللون  يقول  ل�سخ�سيات 
ل��ه��ا«،  حقيقية  �سلطة  وال  م��وؤث��رة 
وكذلك غياب �سخ�سيات قبلية قدمية 
اإخ��ف��اق  ج��دي��دة،  �سخ�سيات  اأي  اأو 
الريا�ض يف اخرتاق ال�سفوف القبلية، 
وغياب اإملامها بخ�سو�سياتها وبطبيعة 

تكوينها وعملها.
كبريًا  ع���ددًا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
م���ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ع��ر���س��ت 
ط��ائ��رات  م��ن  املنهجي  ل��ال���س��ت��ه��داف 
العدوان يف عدد من املحافظات، خالل 
رف�سهم  بعد  وذلك  املا�سيني،  العامني 
االإغراءات ال�سعودية، خا�سًة املالية.

اخرتاق  ال�سعودية  حاولت  كذلك، 
ط��وق  ق��ب��ائ��ل  ج���ذب  ع��رب  العا�سمة 
ان�سقاق  واإحداث  ترهيبها،  اأو  �سنعاء 
حا�سد  ق��ب��ائ��ل  اأو����س���اط  يف  ج��دي��د 
يف  وذلك  و�سنعاء،  واحلديدة  وحجة 
حماولة لتعزيز عوامل ح�سم املعركة 
وحجة  م��اأرب  مثل  اأخ��رى،  جبهات  يف 
كان  التي  وتعز،  والبي�ساء  واحلديدة 
يف  دور  ل��ل��ع��دوان  املناه�سة  للقبائل 

اإعاقة التقدم فيها.
م��ادة  اإىل  ال���ذي حت���ّول  ال��ل��ق��اء، 
يكن  مل  ولل�سخرية،  للتهكم  د�سمة 
ابن  �سيما  وال  اأحد،  على  خافيًا  ف�سله 
»دعا  اأنه  امل�سادر  توؤكد  الذي  �سلمان، 
زعماء  مع  لقاءات  �سل�سلة  عقد  اإىل 
م�ساندتهم  رغ���م  ال��ذي��ن  ال��ق��ب��ائ��ل، 
للعدوان، مل يح�سروا االجتماع االأول 

فاإن  امل�سادر،  الأ�سباب غام�سة«. ووفق 
ويّل ويّل العهد اأمر ب�سرف 200 األف 
ريال �سعودي لكل زعيم )اأكرث من 50 
االجتماع،  ح�سر  اأمريكي(  دوالر  األف 
االإقامة  بنفقات  التكّفل  اإىل  اإ�سافة 
املتوقع  االج��ت��م��اع��ات  ان��ت��ه��اء  حتى 

ا�ستمرارها خالل االأيام املقبلة.
ويف اأول رّد فعل ل�»جمل�ض التالحم 
ثّمن  االجتماع،  على  القبلي«  ال�سعبي 
»االأخ��ب��ار«  ح�سلت  بيان  يف  املجل�ض 
على ن�سخة منه، »الدور البارز لقبائل 
ال��ع��دوان«،  ق��وى  م��واج��ه��ة  يف  اليمن 
ملن  العار  »قوائم  اإعالن  اإىل  دعا  فيما 
�سعبهم  �سد  العمالة  طريق  اختاروا 
قرار  من  ي�ستفيدوا  ومل  ووطنهم... 
املجل�ض  اأع��ل��ن��ه  ال���ذي  ال��ع��ام  ال��ع��ف��و 
ال�سيا�سي االأعلى اأواخر العام املا�سي«.

فوؤاد اإبراهيم
 ١٥ يف   ٣١٢٨ العدد  )االأخ��ب��ار  �سابقًا  احلديث  ج��رى 
خلو�ض  ثمنًا  ترامب  ي�سرتطها  التي  املنا�سفة  عن  اآذار( 
اليمن  م�ستماًل  املمانعة  حمور  �سعاع  على  مفتوحة  حرب 
اإىل  و�سوًال  وال��ع��راق،  و�سوريا  لبنان  وم�ستوعبًا  اب��ت��داًء، 
اإيران. يف لقاء ترامب مع ويّل ويّل العهد ال�سعودي، حممد 
14 حزيران املا�سي، مت النقا�ض يف خيارات  بن �سلمان، يف 
اليمن،  يف  واالإم����ارات  ال�سعودية  متكني  اأب��رزه��ا:  اأخ��رى 
وتغيري الوقائع امليدانية يف �سوريا، مقابل %30 من النفط 

ال�سعودي واالإماراتي.
ابن  اق��رتح  فبينما  الزمنية؛  امل��دد  ح��ول  اخل��الف  بقي 
على  املتحدة  الواليات  فيها  حت�سل  �سنوات  خم�ض  �سلمان 
%30 من مداخيل النفط، مت�ّسك ترامب بخيار اال�ستثمار 
ال�سعودي  العر�ض  املحدود، مبا ي�سمل حماية  الدائم وغري 

من التهديدات الداخلية واخلارجية.
اإىل  ر�سالة  ال�����س��ع��ريات«  »�سربة  تبعث  التحليل،  يف 
مفادها  الهجوم،  فاتورة  بت�سديد  املتكّفلة  لكونها  الريا�ض، 
القرارات  تنفيذ  جلهة  املطلوب  »احلزم«  ميتلك  ترامب  اأن 
اإىل  الرجوع  حتى  ودون  ممكنة  �سرعة  باأق�سى  الع�سكرية 
فهل  للحرب،  جاهز  اأنا  بو�سوح:  القول  اأراد  الكونغر�ض. 
اأنتم جاهزون لت�سديد فاتورتها؟ مل يكن املوقف ال�سعودي 
على  ال�ساروخية  ال�سربة  على  ترامب  لتهئنة  ال��ف��وري 
وا�سحة  اإ�سارة  على  ينطوي  بل  التهنئة،  ملجرد  ال�سعريات 
باأن اململكة جاهزة باملال ملقابلة جاهزية ترامب يف امليدان.
يف  اليمن  من  اأكرث  االأي��ام  هذه  ال�سعودية  بال  ي�سغل  ال 
اإىل  مييل  ك��ان  ال��ذي  فالبلد  الفا�سلة؛  احلديدة  معركة 
على  مبا�سرة  حرب  يف  يتوّرط  ومل  الربوك�سي«،  »ح��روب 
 ،)1962 عام  االأوىل  اليمن  حرب  )منذ  قرن  ن�سف  مدى 
التدّخل  فلناحية  االآن.  ل��دي��ه  خمتلفة  احل���ال  ���س��ارت 
جديدة  معادلة  اأم��ام  نكون  املبا�سر،  االأمريكي  الع�سكري 
اجلي�ض  تقديرات  يف  بدم�سق.  تنتهي  وال  باحلديدة  تبداأ 
و»اللجان ال�سعبية« يف اليمن، اإن اللحظة التي �سوف ت�سارك 
»االنت�سار  حلظة  تكون  العدوان  يف  املتحدة  الواليات  فيها 
قد  ال�سعودية  تكون  اإذ  ميدانيني،  قادة  وفق  التاريخي«، 
رفعت رمزيًا اليدين يف احلرب، ما ا�سطرها اإىل اال�ستعانة 
ال�سرق  يف  ب��ح��ال  ال�سمعة  ح�سنة  لي�ست  دول��ي��ة  ب��ق��وى 

االأو�سط، اأي الواليات املتحدة وبع�ض حلفائها اأوروبيًا.

نحو  ين�ساق  الزهيدة،  ال�سيا�سية  بب�ساعته  ت��رام��ب، 
الذي  هو  فال  االنتخابية؛  �سعاراته  مع  متناق�سة  خيارات 
فعل  كما  ال�سورية  احلرب  يف  الدخول  رف�ض  بخيار  مت�ّسك 
اإعادة  اأوىل  هو  وال  تغريدة،  ذات  منه  ونال  اأوباما  �سلفه 
اأمام  املغلقة  احلدود  على  تاأ�سي�سًا  العظيمة«  »اأمريكا  بناء 
يف  االنخراط  كلفة  عن  بالنف�ض  الناأي  و�سيا�سة  االأجانب 
يتمو�سع  االأم��ر،  حقيقة  يف  للحلفاء.  املكلفة«  »احلمايات 
التجمع  بيد  »األ��ع��وب��ة«  جم��رد  جتعله  بطريقة  ت��رام��ب 

الع�سكري وال�سناعي يف الواليات املتحدة.
يف معركة احلديدة، جتري اال�ستعدادات بوترية هادئة، 
اليمن تعني  انتكا�سة ع�سكرية يف  اأي  اأن  ويدرك االأمريكي 
اأن  �سيما  وال  املنطقة،  يف  ال�ساملة  احلرب  م�سروع  انتكا�سة 
اليمن هي اخلا�سرة  اأن  امل�سروع قائم على  التعويل يف هذا 
وحلفها  املتحدة  للواليات  املناه�ض  املحور  يف  ال�سعيفة 
االإقليمي، واأن انت�سار هذا املحور هنا ميّثل حماولة »فرملة« 
بعد  �سيما  وال  �ساحاته،  بعموم  املمانعة  حم��ور  اندفاعة 

اإجنازات امليدانني ال�سوري والعراقي.
لناحية بريطانيا، خا�سة اأنها �سريك حيوي وع�سوي يف 
م�سروع احلرب ال�ساملة، فاإن القلق ي�ستبد بها ا�ستنادًا اإىل 
درو�ض التاريخ، حينما حتطمت اأعتى القوى الع�سكرية على 
يف  خ�سارة  حتّمل  على  لها  طاقة  وال  وتاللها،  اليمن  جبال 
نظر  وجهة  من  االآن.  حتى  موؤّكدًا  انت�سار  ال  حيث  اليمن، 
الدور  اإن  اليمني،  ال�سمال  يف  و�سيا�سية  ع�سكرية  قيادات 
الربيطاين واالإماراتي يف اليمن هو االأقذر، الأنه يقوم على 
وال  واملوانئ،  اجلزر  على  وال�سيطرة  البالد  تق�سيم  فكرة 

يغرّي ذلك من اأن العدوان يبقى �سعوديًا.
االإم��ارات  �سيوخ  ب��اأن  عليمة  خليجية  م�سادر  وتهم�ض 
الريا�ض، وذلك على قاعدة  اإىل وا�سنطن من ملوك  اأقرب 
املعلومات  يف  فاإن  كذلك  االأمريكية،  االأجندة  مع  التماهي 
ر�سمية  غري  قنوات  عرب  متريره  مت  اأوروبيًا  مقرتحًا  ثمة 
مطار  فتح  على:  يقوم  اهلل«  »اأن�سار  حركة  يف  ما  جلهة 
�سنعاء مقابل وقف اإطالق ال�سواريخ على ال�سعودية. فكان 
الرد: اإيقاف ال�سواريخ يكون مقابل وقف الطلعات اجلوية. 
اإ�سماعيل  اليمن،  اإىل  الدويل  املبعوث  م�ساعد  اجتماع  ويف 
ولد ال�سيخ، مع قيادات �سيا�سية مينية يف برلني يف منت�سف 
اآذار املا�سي، قال يف حلظة انفعال: »ال �سالم يف اليمن، اإنها 

احلرب وفقط«.

يف  خ�سومها  اإخفاقات  بابتهاج  تراقب  رو�سيا  وحدها 
القرار  �سدور  على  مو�سكو  ممانعة  غياب  اليمني.  امليدان 
مهمة  بت�سهيل  ي�سي  كان  باليمن  اخلا�ض   2216 االأمم��ي 
االأطراف الراغبة يف احلرب، ولذلك �سعرت رو�سيا ب�سعادة 
كبرية لتوّرط ال�سعودية، ولن ترتّدد يف متهيد كل ال�سبل من 
لل�سقوط يف الوحل  اأجل حلاق الواليات املتحدة بحليفتها 
اليمني بال رجعة. لالإ�سارة فح�سب، تطبع العملة اليمنية 
اإن  مينية  م�سادر  تقول  ع��دن.  اإىل  ت�سحن  ثم  رو�سيا،  يف 
يف  تذهب  بل  الفعليني،  م�ستحقيها  اإىل  ت�سل  ال  ال�سحنات 
اأ�سهر  �سبعة  مّرت  و»داع�ض«.  »القاعدة«  اإىل  املطاف  اآخر 
ومل يت�سّلم املوظفون اليمنيون رواتبهم، فيما ت�سل االأو�ساع 

االن�سانية اإىل حافة املوت اجلماعي نتيجة املجاعة.
هل يريد الرو�سي زيادة تعقيد الو�سع اليمني؟ وهل يريد 
»ا�ستن�ساخ« النموذج االأفغاين واالنتقام ممن اأطاح االحتاد 
املواجهة،  ال�سوفياتي عرب ت�سهيل مهمة كل االأطراف على 

ولكي تلد كل معركة معركة اأخرى وهكذا دواليك؟
عن  املا�سي،  اآذار   30 يف  بولي�سي«،  »فورين  جملة  نقلت 
املركزية  القيادة  قائد  وه��و  فوتيل،  ج��وزي��ف  اجل���رنال 
تناق�ض  وقت  يف  ال�سيوخ،  جمل�ض  اأمام  اإفادته  االأمريكية، 
ع�سكرية  عملية  يف  امل�ساركَة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  فيه 
احلديدة  ميناء  على  الهجوم  ت�سمل  العربي«  ل�»التحالف 

واإخراج »اأن�سار اهلل« وحلفائهم منه ومن املناطق القريبة. 
ترامب،  اإدارة  يف  القرار  �سّناع  اأبرز  من  اليوم  هو  وفوتيل 

و�سوف يلعب دورًا حموريًا يف احلروب املقبلة يف املنطقة.
تخو�سها  اأال  على  ال�سعودية  ت�سّر  احلديدة،  معركة  يف 
التوافق  الريا�ض  تكّفلت  فقد  االأمريكي.  بانتظار  منفردة، 
مقاتل  اآالف  �ستة  بتجنيد  الب�سري«  عمر  »خ��رط��وم  م��ع 
حني�ض،  اأرخبيل  �سمال  ذقر  جزيرة  يف  جتّمعوا  �سوداين 
قبالة �سواحل ميناء احلديدة، ويراد الزّج بهم يف املعركة 
اإىل جانب مقاتلني اآخرين اأفارقة. اأما يف مع�سكر الربيقة، 
ومتتلئ  املرتزقة،  املقاتلون  فيحت�سد  ع��دن،  غرب  �سمال 
املخازن من �سحنات االأ�سلحة االأمريكية. كذلك اأن�سئ مطار 
املندب  باب  م�سيق  يف  الواقعة  ميون  جزيرة  يف  ع�سكري 
مقابل  باإخالئها  اجلزيرة  �سّكان  تغري  التي  االإمارات  عرب 

تعوي�سات مالية �سخّية ت�سل اإىل مليون درهم.
�سقطرى  جزيرة  يف  تعمل  االإماراتية  االت�سال  �سبكات 
التي احتلتها االإمارات. وب�سورة عامة، ينظر امل�سوؤولون يف 
اأنه  ال�سطر ال�سمايل من اليمن اإىل املخّطط االأمريكي على 
املبا�سر واالآين ملعركة  اأما الهدف  اإماراتية.  ي�سري بقفازات 
حمافظات  �سمن  ال��زي��دي  االإقليم  خنق  فهو  احل��دي��دة، 
املحويت(  ذمار،  حجه،  اجلوف،  �سعدة،  عمران،  )�سنعاء، 

اإ�سافة اإىل اأجزاء من اإب والبي�ساء وماأرب.

ل����ق����اءات اب�����ن ���س��ل��م��ان ������ ال���ق���ب���ائ���ل: الإخ�����ف�����اق م�����س��ت��م��ر

!ال�������س���رق الأو�����س����ط اجل�����دي�����د«... م���ن ���س��اح��ل ال��ي��م��ن«

ت���دين” م����ن  حت������ّذر  العاملية”   ال�سحة 
ف��ر���ش ���س��ف��اء اأط���ف���ال ���س��وري��ا م��ن ال�����س��رط��ان

حّذرت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم اجلمعة، من اأن انعدام االأمن يف 
�سوريا وحمدودية فر�ض احل�سول على العالج ال يرتك فر�سة �سوى بن�سبة 

بال�سرطان. امل�سابني  لالأطفال  احلياة  قيد  على  للبقاء  %20؛ 
من  “بالرغم  اأنه  االأنا�سول،  عليه  اطلعت  بيان  يف  املنظمة،  واأو�سحت 
و�سول ما يقارب %50 من االأطفال امل�سابني بال�سرطان اإىل امل�ست�سفيات، 

فاإن املر�ض يكون قد و�سل بالفعل اإىل مراحل متقدمة يف �سوريا”.
وقالت اإليزابيث هوف ممثلة املنظمة يف دم�سق، اإن “هناك حاليا قرابة 
1300 طفل �سوري يتلقون عالج ال�سرطان يف م�ست�سفى االأطفال بدم�سق، 
ا جديًدا بال�سرطان �سنوًيا  350 و450 مري�سً وي�ستقبل امل�ست�سفى ما بني 

ترتاوح اأعمارهم بني �سهر واحد و 14 �سنة”.
وا�ستدركت: “لكن ومع وجود 25 �سريرا فقط يف جناح ال�سرطان وعدد 
متزايد من االأطفال من جميع اأنحاء البالد، فاإن النتيجة تكون اأن البع�ض 

منهم ينتظرون رمبا ل�سهر قبل قبولهم وتلقي العالج مبا يفاقم امل�سكلة”.
يف  حمدودة  ال�سرطان  ملر�سى  املقدمة  “اخلدمات  اأن  هوف،  واأو�سحت 
على  احل�سول  يف  تاأخريا  يواجهون  واالأطفال  �سوريا،  من  كثرية  اأج��زاء 

العالج”.
األفا   16 “املنظمة قدمت بدعم من الكويت، ما يقارب  اأن  اإىل  واأ�سارت 
مت  الذين  االأطفال  اآالف  تكفي  ال�سرطان  اأدوية  من  عالج  جرعة  و500 

ت�سخي�ض اإ�سابتهم ب�سرطان الدم”.
وعززت املنظمة، قدرات اأكرث من 400 من العاملني ال�سحيني يف جمال 
الفعال  العالج  ب�ساأن  اجليدة،  واملمار�سات  لالأدوية  الر�سيد  اال�ستخدام 

ملر�سى ال�سرطان.
ال�سهور  خالل  دوالر  ماليني   7 يقارب  ما  اإىل  حاجتها  املنظمة  واأك��دت 
يف  ال�سرطان  ملر�سى  العالج  على  احل�سول  فر�ض  لزيادة  القادمة؛  ال�12 

�سوريا، عرب توفري االأدوية وبناء قدرات العاملني ال�سحيني هناك.

 ب����ارق����ة اأم�������ل ل���ل���م�������س���ن���ن.. امل��اغ��ن�����س��ي��وم
%٤٤ ب��ن�����س��ب��ة  ال����ع����ظ����ام  ك�������س���ور  ي��خ��ف�����ش 

الأف������وك������ادو ي���ك���اف���ح اأم�����را������ش ال�����س��م��ن��ة وال�������س���ك���ري وال��ق��ل��ب

و�سرق  بري�ستول  جامعتي  من  علماء  ك�سف 
خف�ض  على  ق��ادر  املاغن�سيوم  اأن  عن  فنلندا 

حاالت ك�سور العظام بن�سبة ٤٤٤%.
نقال  الربيطانية  “مريور”  �سحيفة  وذكرت 
اأن هذا الك�سف يحمل اأمال جديدا  عن العلماء 
للم�سابني بهذه احلاالت خا�سة بني كبار ال�سن.
النتيجة  لهذه  تو�سلوا  اأنهم  العلماء  واأو�سح 
مدى  على  رجل  األفي  على  جتارب  اإج��راء  بعد 
�سببا  ي�سبح  املاغن�سيوم  فاإن  وبذلك  عاما.   ٢٠
رئي�سيا يف جتنب االإعاقة للماليني من متو�سطي 

العمر وكبار ال�سن.
للعظام،  اأ�سا�سي  مكون  املاغن�سيوم  اأن  ورغم 
لكن مل ت�ستطع درا�سة واحدة حتى االآن اإثبات 
هذه  خ��روج  حتي  العظام  ك�سور  على  فاعليته 

الدرا�سة اجلديدة.
توجد  ال  الذين  الرجال  اأن  العلماء  ووج��د 
تزداد  املاغن�سيوم  من  كافية  ن�سب  دمائهم  يف 
لديهم ن�سب االإ�سابة بك�سور العظام، خا�سة يف 
الفخذين، بينما انخف�ض ذلك التهديد لدي من 

يزيد لديهم ن�سبة املعدن ب�٤٤%.
الرجال  اأحد من  اأنه مل ي�سب  العلماء  واأكد 

الذين خ�سعوا للتجارب خالل ٢٠ عاما.
التي  العالجات  اأن  العلماء  اأك��د  هنا  وم��ن 
الغذائية  املكمالت  اأو  املعدن  هذا  على  حتتوي 
املليئة به قد ت�ساعد يف جتنب نق�ض م�ستويات 

املاغن�سيوم بالدم.

وجود  عن  اأي�سا  ك�سف  بحثهم  اأن  واأك���دوا 
ب�سكل  املعدن  هذا  يف  الكثريين  بني  كبري  نق�ض 
خا�ض، كما اأن امت�سا�ض اجل�سم للمعدن يقل مع 

تقدم العمر عرب الطعام اأو املاء.

معارك ال�ساحل اليمني منوذجًا عن احلرب غري املح�سومة
 مهدي علواين

عدن : مل حُت�سم اأيٌّ من معارك ال�ساحل اليمني الغربي على امتداد 450 
يف  ال�سعودية  مع  ال�سمالية  احلدود  نهاية  ثم  حجة  حمافظة  من  بدءًا  كلم، 
حر�ض �� ميدي، و�سوًال اإىل م�سيق باب املندب �� ميون )برمي( �� كهبوب جنوبًا، 
كما مل تفر�ض العمليات الع�سكرية املتتالية اأي معادالت ملمو�سة على الواقع 

امليداين.
فمنذ اإعالن احلرب يف البالد يف اآذار 2015 وعمليات الوحدات الع�سكرية 
حتالف  ل��دول  وب��ح��رًا،  ج��وًا  واال�ستباقية،  املتوا�سلة  بال�سربات  امل�سنودة 
العدوان، وكل اخلطط امليدانية والدعم اللوج�ستي، مل تغري من الواقع بالقدر 

الذي ميكن اأن ُتبنى عليه حقائق جديدة.
تعز«،  »معركة  اإن  بثقة  القول  ميكن  امليدانية،  واملعلومات  التقارير  وفق 
التي اأعلنت قبل عام، مل حتقق هدفها )»حترير تعز«(، اإ�سافة اإىل اأن عملية 
»الرمح الذهبي« التي اأُطلقت �سمن اإطارها، قبل �سهور، وقعت يف الفخ نف�سه. 
وموانئها:  الغربي  ال�ساحل  مناطق  كان هدفها »حترير  اأي�سًا  الثانية  العملية 
على  املطلة  اجلبلية  التالل  تلك  على  ال�سيطرة  ثم  واملخا،  والعمري  ذوباب 
ح�سم  يف  ذلك  ي�سهم  اأن  على  املندب«،  باب  م�سيق  قبالة  ال�ساحلي  ال�سريط 

معركة تعز وميهد، يف طموحات عالية، للح�سم يف معركة العا�سمة.
حتى اإن املحللني مل ير�سدوا موؤ�سرًا حقيقيًا على تقدم ملحوظ، مبا يوحي 
قيا�سًا  وذلك  معينة،  مواقع  على  تكتيكيًا،  ولو  )التمّكن(  الدائمة  بال�سيطرة 
باملدة الطويلة التي ا�ستغرقتها املعارك يف هذه املناطق، وهي ال تزال م�ستعلة 
حتى االآن. اأ�سواأ من ذلك، ال اأحد يراهن على اإحراز »اإجنازات«، فيما تتوا�سل 
اخل�سائر الكبرية يف �سفوف املقاتلني، مبن فيهم قادة ميدانيون، وكذلك االأمر 

بالن�سبة اإىل العتاد الع�سكري.
اأمام هذا الواقع، يتوا�سل ال�سوؤال عن جدوى احلرب، والنتيجة من تكرار 
ال�ساملة  بالنظرة  ت�سطدم  االأ�سئلة  هذه  لكن  عمليات،  تلو  عمليات  اإع��الن 
جهة  من  وبلدين  جهة،  من  بلد  بني  تكون  اأن  قبل  اإقليمية  اأنها  اأي  للمعركة، 
بدرجة  امليدان  يح�سمها  احلرب  اأن  يبدو  ال  لذلك،  رئي�سية.  ب�سورة  اأخ��رى 
اأوىل، واإمنا يقدم االأخري اأوراق قوة يف جيب االأطراف االإقليمية والدولية. 
فهل �ستكون جغرافية ال�ساحل ال�سيا�سية واالقت�سادية نهايًة للحرب، اأو على 

االأقل، للعمليات الع�سكرية التي حتقق اإجنازات يف االإعالم فقط؟
وال�سليف،  عي�سى،  وراأ���ض  واحلديدة،  وميدي،  املوانئ،  معارك  االآن  تبدو 
واملخا، وجزيرة كمران وبقية اجلزر واملنافذ البحرية هي االأكرث اأهمية من 
اأو مدنها  املراحل املا�سية، فمنها ميكن التمهيد للو�سول اإىل العا�سمة �سنعاء 
حتكم  وغرف  �سيطرة  مراكز  متثل  اأنها  كما  �سنعاء(،  )حمافظة  الرئي�سية 
امل�سائق  اأهم  من  وهو  املندب،  باب  م�سيق  على  واالإ�سراف  الدولية  باملالحة 

التجارية لعبور ما يقارب ن�سف ال�سادرات العاملية.



ـــل عــــلــــى اإجنـــــــاز  ـــم ـــع بـــــرازيـــــلـــــي ي
العامل” يف  جــــــداريــــــة  “اأكـــــــــر 

) ا ف ب ( - ينكب الفنان الربازيلي ادواردو كوبرا على اإجناز “اأكرب 
مربع.وميكن  مرت  اآالف  �ستة  تقارب  مب�ساحة  العامل”  يف  جدارية 
واجهة  على  عاما   41 العمر  من  البالغ  للفنان  ال�سخم  العمل  روؤية 

م�سنع لل�سوكوال قرب طريق �سريع يف �ساو باولو.
ومبا اأن هذا اجلدار مل يكن كافيا، قرر التمدد اإىل اأجزاء اأخرى من 

املبنى.
ومتثل اجلدارية �سخ�سا من ال�سكان االأ�سليني يف االأمازون يجذف يف 

قارب حممل بالكاكاو يف و�سط بحرية من ال�سوكوال.
يحطم  وبذلك  مربعا،  مرتا   5742 م�ساحة  على  اجلدارية  ومتتد 
عن  غيني�ض  مو�سوعة  يف  امل�سجل  ال�سخ�سي  القيا�سي  رقمه  كوبرا 
جدارية اأجنزها يف ريو دي جانريو ملنا�سبة االألعاب االأوملبية للعام 

.2016
يقودون  النا�ض  كان  لو  “حتى  بر�ض  فران�ض  وكالة  لتلفزيون  وقال 
�سريون  هم  ال�ساعة،  يف  كيلومرت   100 تفوق  ب�سرعة  �سياراتهم 

الر�سالة على اجلدار”.
حتية  اإنها  االإطالق.  على  ر�سمتها  جدارية  اأكرب  “هذه  واأ�ساف 
جلميع االأ�سخا�ض العاملني يف زراعة الكاكاو وللعالقة الوطيدة مع 

االأمازون”.
ويعمل كوبرا منذ �سهرين على اإجناز هذا العمل بواع ع�سر �ساعات 
املتوقع  غري  من  لكن  م�ساء،  وال�ساد�سة  �سباحا  الثامنة  بني  يوميا 
االنتهاء من هذه االأعمال قبل اأ�سبوعني بعد ا�ستخدام اأكرث من األف 

لرت من الطالء مركزة يف اأربعة اآالف عبوة رذاذ

�سباح اأيوب
اأون،  جونغ  كيم  ترامب  دونالد  ا�ستفّز 
�� حلظات خطرة  زال  �� وما  العامل  فعا�ض 
غري  قوتني  بني  جديدة  بحرب  تنذر 
متتلك  اإحداهما  ع�سكريًا،  متكافئتني 
يف  ا�ستخدمته  اأن  �سبق  نوويًا  �سالحًا 
اإحدى اأكرث املغامرات وح�سية يف التاريخ 
برناجمها  جتّهز  والثانية  احلديث، 
م�ستوى  بال�سبط  يعلم  اأحد  وال  النووي، 

قدراتها يف هذا املجال
كذلك؟  يكن  مل  ومتى  خطر«،  يف  »العامل 
روزنامة  يف  ال�سم�ض«  »يوم  هو  غدًا 
الدميوقراطية  كوريا  جمهورية 
يحتفل  وطني  يوم  اأي�سًا  وهو  ال�سعبية، 
موؤ�س�ض  ميالد  بعيد  البلد  اأهل  فيه 
اآالف  فيزور  �سونغ،  اإيل  كيم  اجلمهورية 
التاريخي  زعيمهم  �سريح  الكوريني 
الزهور.  له  حاملني  التحية،  له  ويوؤّدون 
الكوريني  االأطفال  على  �سُتَوزَّع  غدًا، 
الرق�ض  فرق  و�سُتقّدم  وحلويات،  �سكاكر 
و�سي�سارك  فولكلورية،  لوحات  الوطنية 
�سخمة  ا�ستعرا�سات  يف  الريا�سيون 
بيونغ  العا�سمة  �سماء  و�ست�سهد  واألعاب، 

يانغ مفرقعات نارية.
وكما يف معظم املنا�سبات املماثلة يف دول 
العامل، �ستت�سمن االحتفاالت ا�ستعرا�سًا 
قدراتها  الدول  فيه  تربز  ع�سكريًا 
�سيثبت  هكذا،  والدفاعية...  احلربية 
الكوريون جمددًا للعامل اأنهم ما زالوا هنا 
يحتفلون مبنا�سبات عزيزة على قلوبهم، 

رغم معاقبة العامل باأ�سره لهم.
ال�سم�ض« والذكرى  »يوم  الكوريون  ُيحيي 
�سنة،  كل  نف�سها  بالطريقة  الوطنية 
الكوري  ال�سعب  على  العقوبات  وتتجدد 
ب�سيا�سييه  العامل  لكن  �سنة،  كل  باأكمله 
عن  مثرية  باأخبار  اإال  يهتّم  ال  واإعالمه 
وكاالت  من  اأغلبها  )تاأتي  البالد  رئي�ض 
م�سادر  اأي  جنوبية،  كورية  اأو  غربية 
برناجمه  عن  واأخبار  للبلد(،  معادية 
اأن  عام.  بعد  عامًا  يتطور  الذي  النووي 
كالقنابل  فتاكًا  �سالحًا  دولة  اأي  متتلك 
لل�سعوب  وخميف  مقلق  اأمر  النووية، 
وخ�سو�سًا  احلديث،  التاريخ  الأن  كّلها، 
ال  اأن  برهن  الكادر(،  )راجع  االأمريكي 
حدود لوح�سية االأنظمة، وال رادع لها يف 

ا�ستخدام االأ�سلحة االأكرث فتكًا بالب�سر.
ثماين  مع  العامل  �سّكان  يعي�ض  واليوم، 
اإىل  اإ�سافة  نووية،  روؤو�سًا  متتلك  دول 
برناجمها  تفا�سيل  ُتبقي  التي  اإ�سرائيل 
الواليات  تريدنا  ذلك،  رغم  �سرية... 
فقط  نقلق  اأن  بدورها،  النووية  املتحدة 

من النووي الكوري.
اليوم،  نف�سها،  ت�سّور  اأن  لوا�سنطن  يحلو 
كوريا  لنظام  املحتملة«  »ال�سحية  اأنها 
واأنها  »املجنون«  النووي  ال�سمالية 
نف�سها  عن  الدفاع  جديدة،  مرة  تريد، 
االأ�سرار«  من  »بالتخل�ض  الكوكب  وعن 
النظام  داأب  فبعدما  بها.  املحدقني 
نهاية  منذ  دعايته،  وو�سائل  االأمريكي 
كوريا  حتويل  على  الباردة،  احلرب 
للعقوبات  هدف  اإىل  و�سعبها  ال�سمالية 
واال�ستفزازات  القا�سية  االقت�سادية 
هي  ها  ال�سيا�سي،  واحل�سار  الع�سكرية 
تزيد اليوم من تهديداتها. لكن تهديدات 
هذه املّرة خطرية، واخلطر ال يعود لكون 
كما  »جمنونًا«  ال�سمالية  كوريا  رئي�ض 
ت�سّوق وا�سنطن، بل لكونه طّور برناجمه 
النووي اأكرث من قبل. اخلطر ال ينبع من 
من  وح�سريًا  حتديدًا  ترامب  دونالد  اأن 
بني الروؤ�ساء االأمريكيني، »ال ميكن توّقع 

جون  ت�سعيدات  عن  )ماذا  ت�سرفاته« 
وحروب  كلينتون  بيل  وجمازر  كينيدي 
الواليات  لكون  بل  االبن...(  بو�ض 
يف  نووي  هجوم  اأول  نّفذ  َمن  هي  املتحدة 
تكرار  من  ردعها  ميكن  �سيء  وال  التاريخ 
الأن  اليوم،  بخطر  االإن�سانية  االآن.  ذلك 
�سوابق  �ساحب  نووي  جمرم  اأمام  العامل 
مهولة  ع�سكرية  برت�سانة  ومدجج 
نووي  برنامج  اإعداد  طور  يف  بلدًا  يهّدد 
رئي�ض  وجود  ذلك  كل  اإىل  ُي�ساف  اأي�سًا. 
»كوريا  و�سع  الذي  كرتامب  ا�ستعرا�سي 
حمالته  يف  هدفًا  ال�سيوعية«  ال�سمالية 
هاب  الُرّ خالله  من  حّرك  االنتخابية، 
غرائز  وجّي�ض  ال�سيوعية،  من  االأمريكي 
عدو  �سد  جديدة  حلروب  املتعط�سني 
العامل  ي�سهد  هل  لكن،  لدود.  تاريخي 
حربًا نووية غدًا اأو يف امل�ستقبل القريب؟
املعطيات  بع�ض  على  �سريعة  بنظرة 
فهم  ميكن  واخلرائط،  اجليو�سيا�سية 
الت�سعيد  وخطورة  اال�ستفزازات  حجم 
من  طبعًا،  ال�سيناريوهات،  بع�ض  وتخّيل 
دون القدرة على ح�سم اأي توّقع اأو التنّبوؤ 

باأي خطوة �سيتخذها اأي من الطرفني.
اأن  على  املراقبون  ُيجمع  التهديدات،  يف 
خ�سمه  با�ستفزاز  بداأ  الذي  هو  ترامب 
حاملة  بتحريك  اأمر  بعدما  اأخريًا، 
الطائرات »يو اإ�ض اإ�ض كارل ڤين�سن« اإىل 
ت�سعيد  مع  ذلك  مرافقًا  الكورية،  املياه 
ال�سمالية  كوريا  ومتهمًا  ووعيد،  كالمي 
كّل  ياأتي   )!( املتاعب«  عن  »تبحث  باأنها 
ذلك، يف ظل ا�ستمرار املناورة االأمريكية - 
الكورية اجلنوبية التي اأعلن االأمريكيون 
اأنها ت�سمنت تدريبات على �سرب املن�ساآت 
قطع  »عملية  وعلى  الكورية،  النووية 
ال�سمايل« من خالل  راأ�ض النظام الكوري 
خا�سة  جمموعات  تنفذها  هجمات 
الكوري.  النظام  قادة  لت�سفية  اأمريكية 
كوريا  اأعداء  عرّب  �سراحة،  بكّل  هكذا، 
ال�سمالية عن نيتهم �سّن هجمات خطرية 
ذلك  يف  الدويل  املجتمع  يَر  ومل  عليها 
الكورية! من اجلهة  للقيادة  ا�ستفزاز  اأي 
ي�ستغّل  اأن  املراقبون  يتوّقع  الكورية، 
اإما  غدًا  الوطنية  املنا�سبة  كيم  الرئي�ض 
�سيكون  جديد  نووي  اختبار  الإجراء 
الإطالق  اأو   ،٢٠٠٦ عام  منذ  ال�ساد�ض 
»ل�سنا  للقارات  عابرة  بالي�ستية  �سواريخ 
يعمل  كان  لكنه  ميتلكها،  اأنه  من  اأكيدين 
يف  املحّللون  ا�ستند  تطويرها«.  على 
ترّقبهم هذا اإىل تزامن بع�ض اختبارات 
ع�سكرية �سابقة من قبل النظام الكوري، 
عيد  مثل  رمزية  ومواعيد  منا�سبات  مع 
بعيد  اأو  املتحدة،  الواليات  ا�ستقالل 
عليها.  جديدة  اأمريكية  عقوبات  اإ�سدار 
الت�سعيد  على  رّد  اأي�سًا،  الكوري  النظام 
»م�ستعد  اإنه  بالقول  االأمريكي  الكالمي 
الأي حرب �ست�سّنها وا�سنطن« ونقل بع�ض 
اأنهم  ال�سحافيني الغربيني يف بيونغ يانغ 
تبّلغوا اأن »ي�ستعّدوا حلدث كبري جدًا يوم 

ال�سبت«.
وماذا  كيم؟  با�ستفزاز  ترامب  بادر  ملاذا 
ت�سّر  ملاذا  للرّد؟  ا�سرتاتيجيته  عن 
النووي  ب�ساأن  التفاو�ض  على  وا�سنطن 
االإيراين، وتغ�ّض النظر عن باقي الدول 
املواجهة  على  ت�سّر  بينما  النووية، 
االإدارة  جتب  مل  ال�سمالية؟  كوريا  مع 
االأمريكية بو�سوح عن خطواتها التالية، 
لكن م�سوؤولني �سينيني وكوريني جنوبيني 
حرب،  باجتاه  الت�سعيد  »عدم  اإىل  دعوا 
مع  مبا�سرة  مفاو�سات  بدء  واإىل �سرورة 
على  الت�سّرف  ترامب  ميكن  »ال  كيم«. 

�سجّيته من دون اأخذ كالم ال�سني وكوريا 
املحّللني  بع�ض  قال  باالعتبار«  اجلنوبية 
انتهاج  »خطاأ  من  ترامب  نّبهوا  الذين 
خطواته  عن  االإف�ساح  عدم  تكتيك 
الأن  ال�سمايل  الكوري  النظام  مع  املقبلة 
باأن  اجلميع  ويفاجئ  يفاجئه  قد  كيم، 

يبادر هو باخلطوة االأوىل«.
النووي الكوري معلومات غري اأكيدة!

اأول  ال�سمالية  كوريا  نّفذت   ٢٠٠٦ عام 
احلني  ذلك  منذ  تلتها  نووية،  جتربة 
يعرف  ال  اأخرى،  اختبارات  خم�سة 
دقيقة،  تفا�سيل  اأي  عنها  العلماء 

ويكتفون بالتقديرات، ومنها:
ذّرية  تفجريات  عن  عبارة  *التجارب 
الرتيتيوم  عن�سر  من  االآن  حتى  خالية 

الذي حتويه القنابل النووية.
ما  الكوري  النووي  التطوير  برنامج  *اأن 
علمًا  والثالث،  االأول  امل�ستويني  بني  زال 
فيها  تنتج  التي  هي  الرابعة  الدرجة  اأنَّ 

القنبلة الهيدروجينية.
*يظّن البع�ض اأن املختربات النووية تقع 
يف جوف جبل مانتاآب �سمال البلد، حيث 
اأنفاق عميقة ووا�سعة تنّفذ فيها  حفرت 
التجارب، وت�سل اجلبل مبوقع بونغييه �� 

ري النووي.
*٥،٣ درجات هي قوة التفجري النووي يف 

بينما   ،)٢٠١٦ )اأيلول  االأخري  االختبار 
بلغت يف التجربة االأوىل )ت�سرين االأول 

٢٠٠٦( ٤،١ درجة.
*كوريا ال�سمالية ال متلك بعد ال�سواريخ 
حمل  با�ستطاعتها  التي  للقارات  العابرة 

روؤو�ض نووية.

عّدة احلرب
 ٧ من  باأكرث  حماطة  ال�سمالية  كوريا   *
يقع  بع�سها  اأمريكية،  ع�سكرية  قواعد 
كوريا  مع  الربية  حدودها  على  مبا�سرة 
وتايوان  اليابان  يف  واأخرى  اجلنوبية، 

ويف البحر.
بعيدة  �سواريخ  ال�سمالية  كوريا  لدى   *

املدى تطاول كوريا اجلنوبية واليابان.
اجلنوبية  كوريا  عا�سمة  يف  يقطن   *

�سيول نحو ٢٠٠ األف اأمريكي.
* ظهرت يف االإعالم االأمريكي اأم�ض �سور 
تر�سد  اإنها  قيل  ا�سطناعية  اأقمار  من 
نووي«  موقع  قرب  م�سبوهة  »حتركات 
�سمال كوريا، �سّبهها املراقبون بالتحركات 

التي ت�سبق التجربة النووية عادة.
* حّذر وزير الدفاع االأو�سرتايل اأم�ض من 
ال�سمالية قد تتمكن من ق�سف  اأن كوريا 
يف  واالأو�سرتالية  االأمريكية  ال�سواحل 

غ�سون �سنتني.

تاريخ اأمريكي حافل وفّتاك
الدولة  هي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ت�ستخدم  التي  التاريخ  يف  الوحيدة 
قنبلتان  اآخر.  �سعب  �سد  النووي  ال�سالح 
هريو�سيما  مدينتي  على  األقيتا  ذريتان 
اأدتا   ١٩٤٥ عام  اليابان  يف  وناكازاكي 
حينها  �سخ�ض  األف   ١٣٠ نحو  قتل  اإىل 
باأمرا�ض  الحقًا  ماتوا  االأ�سخا�ض  واآالف 
النووية.  االإ�سعاعات  �سّببتها  �سرطانية 
الواليات  ا�ستخدمت  النووي،  جانب  اىل 
اأ�سلحة فّتاكة اأخرى  املتحدة يف حروبها 
�سد املدنيني، كاملبيدات ال�سامة يف حرب 
طاولت  التي   )١٩٧١  -١٩٦١( فييتنام 
اأكرث من  واأ�سابت  نحو ٤ ماليني �سخ�ض، 
مليون �سخ�ض باأمرا�ض جينية وت�سوهات 
يف  والنباتات  املياه  ولّوثت  خلقية 
م�ساحات كبرية من االأرا�سي الفييتنامية، 
يومنا.  حتى  تظهر  تاأثرياتها  تزال  وال 
يوازي  ما  وا�سنطن  األقت  كمبوديا،  ويف 
 -١٩٦٩( القنابل  من  طن  مليون   ٢،٧
١٩٧٣(، ما اأّدى اإىل مقتل نحو ٥٠٠ األف 
اأخرى  اأمثلة  وهناك  مبا�سرًة...  �سخ�ض 

م�سابهة كثرية.
 ١٩٥٠ عام  يف  الكورية  احلرب  ويف 
االأمريكية  الطائرات  اأ�سقطت  حتديدًا، 
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»العامل يف خطر«، ومتى مل يكن كذلك؟

جمال عبد النا�شر.. زيارة جديدة

عرف   – اأ(  ب  د   (  –  ) م�سر   ( االأق�سر 
والزهور  الورود  تقدمي  امل�سريني  قدماء 
قدوم  مع  والتعطر  املحبوبة  اأو  للمحبوب 
ف�سل الربيع، واالحتفال ب”عيد ال�سمو” 
 ،“ ” �سم الن�سيم  الذى يعرف حاليا با�سم 
كما احتفلوا بقرابة 167 منا�سبة وحدثا 

يف العام، بح�سب باحثني م�سريني .
حممد  الدكتور  امل�سري،  االأثاري  ويقول 
يتفردون  امل�سريني  اإن  عوي�سة،  يحيى 
بعادات وطقو�ض ، يعرفها امل�سريون حتى 
اليوم، يف كل عيد للربيع، والتي توارثوها 
م�سجلة  تزال  ال  القدماء،  اأجدادهم  عن 
كثري  يف  االآثار  من  كثري  جدران  على 
معبد  مثل  مب�سر،  التاريخية  املدن  من 
�سمن  يقع  الذى  الثالث،  رم�سي�ض  امللك 
جمموعة معابد مدينة هابو الفرعونية، 
النبالء  ومقابر  االأق�سر،  مدينة  غرب  يف 
القرنة  جبل  يف  املنحوتة   ، واالأ�سراف 
طيبة  بجبانة  يعرف  ما  اأو  التاريخي، 
والتي   ، اأي�سا  االأق�سر،  غرب  يف  القدمية 
ر�سوم  على  واأعمدتها  جدرانها  حتتوى 
قدماء  طقو�ض  ت�سجل  ولوحات  ونقو�ض 
ف�سل  بحلول  احتفاالتهم  يف  امل�سريني 

الربيع.
اأمني  فرن�سي�ض  امل�سري،  الباحث  ويقول 
االأق�سر،  يف  الفراعنة،  ومقابر  معابد  اإن 
ظل  يف  يجل�سان  وزوجته  الرجل  ت�سور 

اململح،  وال�سمك  الب�سل،  وياأكالن  �سجرة، 
للتنزه  واالأبناء  والزوجة  الزوج  وخروج 

وال�سيد، يف ف�سل الربيع.
واأ�سار اإىل اأن قدماء امل�سريني، كانوا �سعبًا 
الطبيعة،  اإىل  واخلروج  للحياة،  حمبًا 
املنا�سبات،  بكل  االحتفال  على  حري�سًا 
بقرابة  امل�سريني،  قدماء  احتفل  حيث 

العام. يف  وحدثًا  منا�سبة   167
احتفاالت  اإن  ر�سا،  على  االأثاري  وقال 
كانت  الربيع،  ف�سل  بقدوم  الفراعنة، 
 ، عائلة  كل  كبري  وكان  جدا،  عائلية 
للح�سور  اأفرادها  يدعو  اأ�سرة،  كل  ورب 
والتجمع �سويا، لالحتفال بقدوم الربيع، 
ون�سمات هوائه، واأطعمته اخلا�سة، والتى 
مثل  امل�سريني،  لدى  معروفة  تزال  ال 
للبعث  رمزًا  يعد  كان  الذى  الب�سل،  اأكل 

واخللود.
االثار  ت�سجله  ما  بني  من  اأنه  اإىل  وا�سار 
قدماء  ا�ستقبال  كيفية  عن  الفرعونية، 
امل�سريني لف�سل الربيع، هو لوحات ملوائد 
واخل�سروات  ال�سمك  عليها  و�سع  كربى، 

والفاكهة، ومن بينها الب�سل.
يف  �سقارة  منطقة  اآثار  اأن  اإىل  واأ�سار 
ال�سمك  �سناعة  طرق  ت�سجل  اجليزة، 
جتفيف  وكيفية   ” الف�سيخ   ” اململح 
اإ�سنا  مدينة  واأن  وتناوله،  ال�سمك، 
اأول  تعد  االأق�سر،  بجنوب  التاريخية، 

مدينة عرفت جتفيف ال�سمك يف التاريخ.
فى  ال�سمو  عيد  اأن  ر�سا  على  وي�سيف 
الن�سيم،  �سم  اإىل  ُحِرَف  القدمية،  م�سر 
هذا  يف  يخرجون  كانوا  امل�سريني  واأن 
اجليزة،  اأهرامات  حميط  اإىل  العيد، 
بها  ويبقون  الوقت،  ذلك  يف  وحدائقها 

فوق  من  ال�سم�ض  غروب  ي�ساهدون  حتى 
قمم االأهرامات، واأن امل�سرى القدمي، كان 

يكتب اأمنياته على البي�ض امللون.
يو�سع  كان  اململح  ال�سمك  اأن  اإىل  واأ�سار 
عند  ليتناولونه  املوتى،  جثامني  بجوار 
واأن  االخر،  العامل  يف  للحياة  عودتهم 

اأحد  اأن  حتكى   ” منف   ” برديات  اإحدى 
باإغماء،  اأ�سيب  القدمية،  الدولة  ملوك 
ب�سلة  بو�سع  اأمر  الكهنة،  كبري  واأن 
وعيه،  اإىل  فعاد  راأ�سه،  بجوار  خ�سراء 
تناول  واأهمية  قد�سية  عرفت  هنا  ومن 

الب�سل االأخ�سر يف م�سر الفرعونية.

16 ني�سان  تبداأ  امليادين م�ساء االأحد 
عر�ض   �سل�سلة وثائقية من  7  اأجزاء  
�سرية  التحليل  و  بالعر�ض  تتناول 
الزعيم الراحل و املحطات املف�سلية يف 
حياته ال�سيا�سية  و االرث الذي تركه.
  �سل�سلة ” جمال عبد النا�سر – زيارة 
جديدة”  لي�ست جمرد �سرد بيوغرايف 
هي  ما  بقدر  النا�سر،  لعبد  كال�سيكي 
جديدة،  نقدية   – �سردية  قراءة 
اإليها،  التطرق  يجِر  مل  جوانب  تك�سف 
�سرية   تناول  يف  االأقل،  على  وثائقيا 

جمال عبد النا�سر ومرحلة حكمه.
ملاذا عبد النا�سر …

زمن  يف  النا�سر  عبد  اإرث  ي�ستح�سر 
تكثيف  مع  التاريخية  االنعطافات 
نادى  كرمز  �سخ�سه  على  الهجوم 
الذاتي  االكتفاء  و  العربية  بالوحدة 
من خالل اال�ستثمار و تطوير االقت�ساد 

عرب توزيع عادل للرثوة .
تتناول ال�سل�سلة  �سخ�سية عبد النا�سر 
الق�ساء  و  التبعية  من  للتحرر  كمثال 
�سياقها  يف  وابرازها  اجلهل،  على 
الت�سدي  وهو  احلقيقي  التاريخي 
االمربيالية   والهجمات  لال�ستعمار 
و  بالدنا  عن  يوما  تنقطع  مل  التي 
هدفا  االخرية  االونة  يف  اتخذت 
العربية   الهوية   من  النيل   : ا�سا�سيا 
و  مركزية الق�سية الفل�سطينية  . هي 
ولتاأ�سي�ض  القريب  للما�سي  ا�ستذكار 
�سخ�سية  على  للتعرف  �سعبية  ثقافة 
ومل  عنه  �سمعت  الجيال  النا�سر  عبد 

يت�سنَّ لها  ان تتعرف على جتربته.
اجلزء االأول

العنوان:
جمال عبد النا�سر

ح�سني خليل �سلطان
ح�سني خليل �سلطان ، والدته و ن�ساأته .
معرفته  بني   النا�سر  عبد  جمع  كيف 
مل�سارات التيارات الرئي�سية يف جمتمعه   
و ا�ستيعاب احكام التاريخ و اجلغرافيا 
وحميطها  م�سر  لقيمة  عميق  فهم  و 

اجليو�سرتاتيجي .
العدالة  و  الغالبة  لق�سية  والئه  بني 

من  الن�سال  و   م�سر  يف  االجتماعية 
اجل فل�سطني ….

ني�سان    16 االأحد   االأول   العر�ض 
م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة   2017
الثامنة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
ني�سان    19 االربعاء    الثاين  العر�ض 
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة  م�ساء 
العا�سرة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
.

اجلزء الثاين
امل�سرية  والوحدة  النا�سر  عبد 

ال�سورية
كانت عروبة م�سر نتاج فكر حفنة من  
بعقدين  النا�سر  عبد  �سبقوا  مفكرين 
من الزمن ، اال انه هو من اأخذ بيد م�سر  
و  اجلهد  و  بالفعل  العروبة  درب  نحو  
ر�سالة  كانت  جهده  قيمة   … ال�سراع 
للم�ستقبل : �سرورة الوحدة العربية .
ني�سان    23 االحد    االأول  العر�ض 
م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة   2017
الثامنة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
ني�سان   26 االربعاء    الثاين  العر�ض 
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 
العا�سرة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
اجلزء الثالث

عبد النا�سر واالإخوان
ي�سرد هذا اجلزء مراحل العالقة بني 
عبد النا�سر و االخوان  ما قبل يولية 

متوز 1952 وحتى  1970
ني�سان    30 االأحد   االول  العر�ض 
م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة   2017
الثامنة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
ايار     3 االربعاء    الثاين  العر�ض 
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 
العا�سرة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
اجلزء الرابع

عبد النا�سر واأمريكا

مراحل متباينة مرت بها هذه العالقة  
ولكن  يحكمها باملجمل   قانون ال�سراع 
…ال�تاآمر  …التهادن  العقاب   :

وحماوالت التدمري.
 2017 ايار    7 االأحد   االول  العر�ض 
بتوقيت  م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة 
بتوقيت  الثامنة   / ال�سريف  القد�ض 

القاهرة
ايار    10 االربعاء   العر�سالثاين   
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 
العا�سرة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
اجلزء اخلام�ض

عبد النا�سر وفل�سطني
اال�ستعمار  ان  النا�سر  عبد  يرى  كان 
العربي  الوطن  قلب  يف  ا�سرائيل  اأقام 
العربية  القومية  على  للق�ساء 
نف�سها  بناء  من  ومنعها  ل�سربها  و 
اجتماعيا واقت�ساديا ودبلوما�سيا  وان 
جزء  فل�سطني   ويف  م�سر  يف  يحدث  ما 
االأمة  ي�ستهدف  ا�ستعماري  من خمطط 

العربية .
عبد  رحيل  حتى    1953 ربيع  منذ 
النا�سر  يف خريف 1970  وهو يدعم 
باإلغاء  ينادي   ، الفل�سطينية  املقاومة 
العربية   واأمتها  فل�سطني  احلواجز بني 

و يدافع عن  احلقوق الفل�سطينية
العر�ض االول االأحد  14  ايار  2017 
بتوقيت  م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة 
بتوقيت  الثامنة   / ال�سريف  القد�ض 

القاهرة
ايار    17 االربعاء    الثاين  العر�ض 
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 

العا�سرة   / ال�سريف  القد�ض  بتوقيت 
بتوقيت القاهرة

.
النا�سر  عبد  اي�سا  ال�ساد�ض)  اجلزء 

وفل�سطني(
العر�ض االأول  االأحد  21  ايار  2017 
بتوقيت  م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة 
بتوقيت  الثامنة   / ال�سريف  القد�ض 

القاهرة
ايار    24 االربعاء  الثاين    العر�ض   
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 
العا�سرة  ال�سريف/  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
اجلزء  ال�سابع

 ما بعد الرحيل
تويف    ،   1970 اأيلول  �سبتمرب   28
النا�سر  عبد  جمال  امل�سري  الزعيم 
العربية.  لالمة  م�سّرفا  ارثا  تاركا 
اأثرت  كيف   ، النا�سر  عبد  رحيل  مع 
عبد  اجنازات  ؟   االأمة  هذه  يف  وفاته 
النا�سر التي ما زالت اآثارها حتى يومنا 

هذا …..
العر�ض االأول  االأحد  28  ايار  2017 
بتوقيت  م�ساء  التا�سعة   ال�ساعة 
بتوقيت  الثامنة   / ال�سريف  القد�ض 

القاهرة
ايار     31 االربعاء  الثاين    العر�ض   
2017 ال�ساعة احلادية ع�سرة   م�ساء 
العا�سرة  ال�سريف/  القد�ض  بتوقيت 

بتوقيت القاهرة
ل�  ” زيارة جديدة  ال�سل�سلة الوثائقية 
غلوبال  �سركة  تنفيذ  النا�سر”   عبد 

ميديا غروب و انتاج امليادين .

ال�شمو” “عيد  فـــى  ـــة  ـــدمي ق فــرعــونــيــة  ـــة  ـــب وج ـــر  االخـــ�ـــش والــبــ�ــشــل  ــخ  ــي ــش ــ� ــف ال ــق  ــي ــق حت



�سبها  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����ض  اأع����رب 
)ج���ن���وب غ�����رب( ع���ن ا���س��ت��ي��ائ��ه 
و�سائل  تناقلته  ما  حول  و�سدمته 
يف  ورد  ملا  والعاملية  املحلية  االإعالم 
للهجرة  الدولية  املنظمة  تقرير 
حول وجود اأ�سواق للعبيد يباع فيه 

املهاجرون مبدينة �سبها.
له  بيان  يف  �سبها،  بلدي  ورف�ض 
الليبية  االأن���ب���اء  وك��ال��ة  ن�سرته 
ادعاءات  الوفاق(  حلكومة  )تابعة 
وجود  من  اخل��ايل  املنظمة  تقرير 

دالئل واإثباتات.
اعتمدت  املنظمة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ب�سيطة  عينة  على  تقريرها  يف 
للح�سول  ال�ساعني  املهاجرين  من 
بهذه  ل���الإدالء  اإن�ساين  جل��وء  على 

االدعاءات.
باأ�سد  البلدي  املجل�ض  وا�ستنكر 
االدعاءات اخلاطئة  العبارات هذه 
تاأجيج  �سانها  من  اأن��ه  اعترب  التي 
واحلقوقي  االإن�سانى  العام  ال��راأي 
اأمام  و�سعبها  ليبيا  �سورة  وت�سويه 

العامل.
ه���ذه  اأن  امل���ج���ل�������ض  واع����ت����رب 
اأجندة باتت  اإال  االدع��اءات ما هي 
حم��اول��ة  وه���ى  للجميع  وا���س��ح��ة 

لتوطني  م��ك��ان  و�سرعنة  الإي��ج��اد 
املهاجرين يف ليبيا.

املنظمة  املا�سي، نددت  والثالثاء 
“اأ�سواق  بوجود  للهجرة  الدولية 
عبيد” حقيقية يف ليبيا حيث يباع 
و500   200 ب��ني  مب��ا  امل��ه��اج��رون 

دوالر.
واأو�سحت املنظمة يف بيان لها اأن 
اأمكنهم  والنيجر  ليبيا  يف  موظفيها 
ملهاجرين  “�سادمة”  �سهادات  جمع 
عبيد”  “اأ�سواق  وجود  عن  حتدثوا 
يتم فيها بيع مئات الرجال والن�ساء، 

يف �ساحات عامة اأو م�ستودعات.
مهاجرين  فان  املنظمة  وبح�سب 
من دول جنوب ال�سحراء االإفريقية 
يتم بيعهم و�سراوؤهم يف هذا ال�سوق 
انتظار  و�ساحات  م��راآب  يف  الواقع 
كلم   750( �سبها  يف  ل��ل�����س��ي��ارات 
اأحد  تعد  والتي  طرابل�ض(،  جنوب 
املراكز الرئي�سة لتهريب املهاجرين 
ليبيون  ال�سوق  وي��دي��ر  ال��ب��الد،  يف 
ونيجرييون  غ��ان��ي��ون  ي�����س��اع��ده��م 

يعملون حل�ساب الليبيني.
www .ghorbanews .com
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تراجع  ع��زز   – ب(  ف  )اأ    � وا�سنطن 
ال��والي��ات  اىل  للهجرة  املر�سحني  ع��دد 
املتحدة على حدود املك�سيك موقف ادارة 
التي  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ض 
�سددت اجراءاتها ملطاردة املهاجرين غري 
ال�سرعيني و�سوال اىل امكانية توقيفهم 
طوعا  اختارت  التي  واالم��اك��ن  امل��دن  يف 

حمايتهم.
وت��ل��ق��ى رج���ال ال�����س��رط��ة وامل��دع��ون 
العامون والق�ساة امرا بتوقيف وحماكمة 
كل املهاجرين الذين ال يحملون الوثائق 

املطلوبة.
العاملني  ومت تخفيف معايري توظيف 
الذين  ع��دد  ل��زي��ادة  الهجرة  قطاع  يف 
يطبقون هذه ال�سيا�سات. كما بداأ ت�سييد 
مبان الحتجاز املهاجرين ال�سريني وعني 

عدد اكرب من الق�ساة.
العثور  اي�����س��ا  ال�سلطات  م��ن  وط��ل��ب 
الذين  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  على 
يقيمون يف البالد منذ عقود، مبا يف ذلك 
املدافعون  ي�سفها  اماكن  يف  املوجودين 
حم��اك��م  م���ن  “مالذات”  ب��ان��ه��ا  ع��ن��ه��م 
على  حم�سوبة  معظمها  وم��دن  وبلديات 
معار�ستها  تخفي  وال  الدميوقراطيني 

ل�سيا�سات ترامب يف جمال الهجرة.
من جهة اخرى، و�سعت خطط لتحديد 
وع��د  ال���ذي  ال�سهري  “اجلدار”  م��ع��امل 
مع  احل��دود  على  ببنائه  ترامب  دونالد 
مت�سل  مادي  حاجز  يقام  ولن  املك�سيك. 

يف�سل  كيلومرت   3200 ام��ت��داد  ع��ل��ى 
يف  منف�سلة  ج���دران  ب��ل  البلدين،  ب��ني 
مراقبة  واأنظمة  اال�سرتاتيجية  املواقع 

الكرتونية.
امام  �سي�سنز  جيف  العدل  وزير  وقال 
“اىل  حم��ذرا  الثالثاء  احل��دود  موظفي 
البالد  لدخول  ال�سعي  يوا�سلون  الذين 
بطريقة غري م�سروعة او بال وجه حق: 
فلتعلموا ان ع�سرا جديدا بداأ هو ع�سر 

ترامب”.
– – ردع 

وعد ترامب بطرد املهاجرين ال�سريني 
�سخ�ض  مليون   11،1 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  حاليا  يعي�سون 
الوظائف  ق��ول��ه  ح��د  على  وي�����س��رق��ون 

ويغذون االجرام.
املك�سيك  م��ن  ج����اوؤوا  ه����وؤالء  معظم 
يف  �سنوات  منذ  يعي�سون  منهم  وكثريون 
عائالت  ا�س�سوا  حيث  املتحدة  الواليات 

وميلكون منازلهم او ان�ساأوا �سركات.
ترامب  ت��ويل  من  ا�سهر  ثالثة  وبعد 
وحماية  اجلمارك  ادارة  قالت  مهامه، 
ال�سريني  املهاجرين  ع��دد  ان  احل���دود 
الذين اوقفوا على احلدود انخف�ض اىل 
ادنى م�ستوى منذ اأربعة عقود. ويف اآذار/
اي  �سخ�ض  الفا و600   16 اوقف  مار�ض 
برتاجع ن�سبته 64 باملئة عن العدد قبل 

عام.
ارتياحها  عن  ترامب  ادارة  وع��ربت 

يعك�ض  ان��ه  معتربة  االن��خ��ف��ا���ض  ل��ه��ذا 
مكافحة  ل�سيا�سة  ال���ردع���ي  ال��ط��اب��ع 

الهجرة.
اذا كان  ما  املبكر جدا معرفة  لكن من 
بلغ  او  ارتفع  قد  الطرد  عمليات  ع��دد 
باراك  عهد  يف  اليه  و�سل  الذي  امل�ستوى 
“كبري  بانه  ما  الذي و�سف لفرتة  اوباما 
موظفي الطرد” من قبل منظمات الدفاع 

عن حقوق املهاجرين.
الرئي�ض  ن��ائ��ب  ج��اوي��ت��ز  ت��وم  وق���ال 
“�سنرت  الفكري  املركز  الهجرة يف  املكلف 
حدث  ان��ه  بروغر�ض"  ام��ريك��ي��ان  اوف 

تغيري وا�سح يف ال�سيا�سة.
جت��رب��ة  ع���ن  ن��ع��رف��ه  “ما  ان  واك����د 
اجنلي�ض  ول��و���ض  هيو�سنت  يف  ال�سلطات 
وال��ب��ا���س��و وغ��ريه��ا ه��و ان ال��ن��ا���ض مل 
الن�ساطات  عن  بالتبليغ  يقومون  يعودوا 
وما عادوا  يفعلون  كانوا  االجرامية كما 
ي��ت��ع��اون��ون م��ع امل��دع��ني ال��ع��ام��ني لو�سع 

املجرمني يف ال�سجون”.
وام����ر وزي����ر ال��ع��دل االم���ريك���ي ه��ذا 
الهجرة  واأج��ه��زة  اجل��م��ارك  اال���س��ب��وع 
بال  احل���دود  يعرب  �سخ�ض  اي  بتوقيف 

وثائق واإحالته اىل الق�ساء.
املهاجرين  معظم  ك���ان  ذل���ك  وق��ب��ل 
ال�سريني يبعدون اىل اجلانب االآخر من 

احلدود.
بارتكاب  باتهامهم  املدعني  اأم��ر  كما 
جنحة اذا �سبطوا للمرة الثانية وب�سجن 

او يوؤون مهاجرين �سريني  الذين ينقلون 
وكذلك الذين يقدمون وثائق مزورة.

– – “فوائد” الهجرة 
كيلي  جون  الداخلي  االمن  وزير  �سمح 
لعنا�سره بالبحث عن املهاجرين ال�سريني 
حتى يف املكاتب التي يقدمون فيها طلبات 
يف  وحتى  قيادة  �سهادة  على  للح�سول 
املواعيد املحددة لهم لتنظيم او�ساعهم.

ال����ع����دل يف والي����ة  واح����ت����ج وزي������ر 
لدى  كانتيل-�سكاوي  ت��اين  كاليفورنيا 
الهجرة  رج���ال  متهما  وكيلي،  �سي�سنز 
اي  ي�سكلون  “ال  ا�سخا�ض  “مبطاردة” 

خطر على االمن العام”.
بالتحرك  اي�سا  مكاتبه  ترامب  وامر 

�سد الهجرة ال�سرية.
حاليا،  الق�ساء  علقه  مر�سوما  ووق��ع 
يحظر دخول الجئي ومواطني �ست دول 

م�سلمة اىل الواليات املتحدة.
وحذر �سي�سنز وكيلي من جهتهما بانهما 
�سركات  قبل  من  خمالفة  كل  �سيعاقبان 
تاأ�سريات  ت�ستخدم  التي  التكنولوجيا 
يد  ال���س��ت��ق��دام  )ات�ض1-بي(  حم���ددة 

عاملة موؤهلة.
اقت�سادي  خبري   1500 نحو  واك���د 
�ستة  بينهم  وج��م��ه��وري  دمي��وق��راط��ي 
اىل  ر�سالة  يف  نوبل  جوائز  حائزي  من 
ترامب ن�سرت االربعاء ان “الفوائد التي 
بكثري  اأكرب  الهجرة  من  املجتمع  يحققها 

من كلفتها”.
ان  جاويتز  توم  قال  اخرى،  جهة  من 
عددا كبريا من املهاجرين “هم ا�سخا�ض 
ينبغي  وال  ميكن  وال  اللجوء  يطلبون 

مالحقتهم”.
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�الت�سال مع غربة نيوز

“ج�سما غريبا” عن املجتمع  بني من يرى يف االإ�سالم 
اأنه  لذلك-  -خالفا  يعترب  من  وبني  الفرن�سي، 
معها،  يتعار�ض  وال  اجلمهورية  قيم  مع  “يتوافق” 
اإزاء  الفرن�سية  الرئا�سة  مر�سحي  مواقف  تتنّوع 
ونقطة  االإنتخابية،  حمالتهم  حمور  ي�سّكل  مو�سوع 

حمددة لنوايا الت�سويت.
اليمني  مر�سحة  من  كل  فيه  تبدي  الذي  الوقت  ففي 
للم�سلمني،  مزمنا  “عداء”  لوبان،  مارين  املتطرف، 
يظهر مر�سح الي�سار الراديكايل، جان لوك ميلون�سون، 
اعتداال الفتا بهذا اخل�سو�ض، مدافعا عن دين يقول 

انه ال ينبغي اأن يزج به يف جدل التطّرف واالإرهاب.
اأما املر�سح امل�ستقل، اإميانويل ماكرون”، فيبدي حذرا 
ارتداداته  جيدا  يدرك  ملو�سوع  تناوله  عند  كبريا 
يحافظ  اأنه  غري  له،  الت�سويت  نوايا  حتديد  على 
على موقف ايجابي حيال االإ�سالم، متاما مثل مر�سح 
التقليدي،  اليمني  ملر�سح  وخالفا  اآمون،  بنوا  الي�سار 
من  تعاين  بالده  اأن  يعترب  الذي  فيون،  فران�سوا 

باالإ�سالم”. مرتبطة  “م�سكلة 
** فيون: “اإ�سكال مرتبط باالإ�سالم”

عن  املا�سي،  اأيلول  �سبتمرب/  يف  املر�سح،  �سئل  حني 
االإ�سكال الذي يطرحه اجلدل حول الدين يف بالده، 
اأجاب حا�سما: »ال وجود الإ�سكال ديني يف فرن�سا، لكن 

هناك م�سكلة مرتبطة باالإ�سالم«.
»العدو  اأن  اإىل  لفت  واإمنا  بذلك،  املر�سح  يكتف  ومل 
تهدف  االأخرية  واأن  االإ�سالمية،  ال�سمولية  يف  يتمثل 
يف   ،» ثالثة  عاملية  حرب  اندالع  ظروف  خلق  اإىل 
ب�  فرن�سا  يف  املعتدلة  ال�سحافة  و�سفتها  ت�سريحات 

»ال�سادمة«.
فيون الذي بدا خارج املنابت االيديولوجية املتعارف 
املرور  يف  يرتدد  مل  اليمني،  وو�سط  لليمني  عليها 
اليمني  متهيدية  من  ق�سرية  فرتة  قبل  الهجوم،  اإىل 
»قهر  بعنوان  كتابا  لي�سدر  الفرن�سية،  للرئا�سية 
فوري  برتحيل  فيه  طالب  االإ�سالمية«  ال�سمولية 
وبدون رجعة لالأجانب امل�سلمني ممن ي�سكلون تهديدا 

لالأمن الفرن�سي.
حال  يف  فيون  تعهد  املا�سي،  اأيلول  �سبتمرب   21 ويف 
و�سوله اإىل االإليزيه بحظر جميع املنظمات التابعة 

جلماعة االإخوان امل�سلمني.
وقال: »اأريد احلل الفوري جلميع احلركات ال�سوفية 

»فر�ض  اإىل  داعيا  امل�سلمني«،  لالإخوان  التابعة  اأو 
وحظر  االإ�سالمي،  الدين  على  االإدارية  املراقبة 
يف  اندماجه  يكتمل  مل  طاملا  اخلارج  من  متويله 

اجلمهورية«.
** لوبان.. »االإ�سالم ج�سم غريب عن فرن�سا«

»اجلبهة  موقع  على  »اإ�سالم«  كلمة  كتابة  عند 
الوطنية« الفرن�سية، يعر�ض حمرك البحث الداخلي 
املحوري  االهتمام  يرتجم  ما  مقاال،   556 للموقع 
اليمينية  وزعيمته  لدى احلزب  املو�سوع  لهذا  املوجه 

املتطرفة مارين لوبان.
لوبان التي ت�سر على اعتبار االإ�سالم والهجرة ثنائية 
غري قابلة للتجزئة، تعترب اأن االإ�سالم »ج�سم غريب 
عن فرن�سا«، كما �سبق واأ�سارت، يف بيان �سحفي، اإىل اأنه 
»من الوا�سح اأنه لن يتم التو�سل اإىل اأي حل لالأ�سلمة 

والطائفية دون وقف فوري للهجرة اجلماعية«.
اخلطاب  ذات  تتبنى  لوبان  تزال  ال   ،2017 ويف 
م�سددة  املدار�ض،  يف  لفر�سه  ت�سعى  الذي  العدائي 
على اأن »حماولة ا�ستيعاب الهوية الفرن�سية، املوجهة 
قد  فرن�سا،  يف  املولودين  االأطفال  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 

يجعل منهم فرن�سيني، لكن لي�ض مبا فيه الكفاية«.
يتوافق  »هل  منه:  البد  الذي  بال�سوؤال  يتعلق  ما  ويف 
ذات  تاأتي  الفرن�سية؟«،  اجلمهورية  مع  االإ�سالم 
يكون  اأن  �سريطة  نعم،  »اأعتقد  لوبان:  من  االإجابة 
بقية  مثل  التنوير  قبل  من  علمانية  بلم�سة  اإ�سالما 

االأديان«.
دينية  رموزا  تفر�ض  ال  الكاثوليكية  اأن  واأو�سحت 
اأماكن  ومتطلبات  »احلجاب  اأن  حني  يف  وا�سحة، 

العبادة )…( تتناق�ض مع ثقافتنا«.
** ميلون�سون.. ي�ساري راديكايل يدافع عن االإ�سالم

املواقف  بع�ض  الراديكايل  الي�سار  ملر�سح  حت�سب 
هاجم  لطاملا  اأنه  حتى  االإ�سالم،  حيال  االيجابية 
االأ�سوليني  امل�سلمني  مبهاجمة  اإياها  متهما  لوبان 

ب�سكل ح�سري وممنهج.
�سوى »حفنة من  لي�ست  االأ�سولية  فاإن  له،  وبالن�سبة 
الكاثوليكية  االأ�سولية  ا�ستمرارية  �سمن  املتع�سبني 
واليهود املتع�سبني والبوذيني املنتف�سيني واالأجنيليني 

الغا�سبني«.
 13 يف  ا�ستهدفت،  التي  االإرهابية  الهجمات  وغداة 
الفرن�سية  العا�سمة   ،2015 ثان  ت�سرين  نوفمرب 

االإ�سالم،  حيال  حا�سما  موقفا  املر�سح  اأبدى  باري�ض، 
ذلك  يف  الدين  طالت  التي  ال�سر�سة  الهجمة  و�سط 

احلني.
»ينبغي  اأنه  على  تلفزيونية  ت�سريحات  يف  و�سدد 
اإنها  اأنه ال عالقة لالإ�سالم بهذا )…(  التاأكيد بقوة 
جمازر  يف  بال�سلوع  اإليه  ي�سار  اأن  مل�سلم  كبرية  اإهانة 

مماثلة«.
ارتداء  ق�سية  اإزاء  موقفه  عن  رده  معر�ض  ويف 
للحجاب  الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط  م�سيفات 
ذلك،  تفر�ض  التي  اإيران  اإىل  الرحالت  و�سول  لدى 
»القانون  احرتام  بني  جيدا  مييز  انه  ميلون�سون  قال 
التقاليد  وبني  له،  بالن�سبة  املفعول  �ساري  الدويل« 
والتي  قوله،  حد  على  ذاك«  اأو  املكان  لهذا  »الغريبة 
»اأحرار  الأنهم  لها«  يخ�سعوا  »اأن  للفرن�سيني  ميكن  ال 

وينتمون لدولة علمانية«.
امل�سيفات ال  »فر�ض احلجاب على  فاإن  له،  وبالن�سبة 
يف  القوى،  مبوازين  وامنا  االآخر،  باحرتام  له  عالقة 

اإطار �سيق ن�سبيا للمراأة اخلا�سعة«.
تطرق  الذي  الوحيد  املر�سح  ميلون�سون  يعترب  كما 
اىل »الطابع التجاري للتطرف اال�سالمي«، معتربا اأن 
»التجار يف مثل هذه احلالة يوظفون الدين االإ�سالمي 

لك�سب املال«.
** ماكرون: »عدونا داع�ض، وداع�ض لي�ست االإ�سالم«
اإىل  تطرق  االإ�سالم،  عن  امل�ستقل  املر�سح  �سئل  حني 
يف  واالأديان،  اجلمهورية  بني  العالقة  يف  »التماثل 

م�سار �سبيه بالذهاب والعودة«، على حد قوله.
التالية:  ال�ساكلة  على  امل�ساألة  ماكرون  وي�ستعر�ض 
»ال يوجد اأي توحيد يف فرن�سا، ولذلك ال وجود الأي 
ا�سكال يطرحه اأي دين، )…( هناك �سلوكيات تطرح 
اليوم ا�سكاال لدى البع�ض من مواطنينا من امل�سلمني«.

عدو،  »لدينا  اأ�ساف:  امل�ساألة،  من  ملوقفه  وتو�سيحا 
االإ�سالم«،  لي�ض  )التنظيم(  لكن  داع�ض،  وهو  تهديد، 
م�سددا على »ت�ساوي مكانة جميع االأديان يف املجتمع 

الفرن�سي«.
ويف ما يتعلق مب�ساألة حظر احلجاب باجلامعات، قال 
مثل  اأن  هو  واالأ�سواأ  خيارا«،  يعترب  »ال  االأمر  هذا  اإن 
من  التي  لل�سيا�سة  منوذجيا  مثاال  يعترب  القرار  هذا 

�ساأنها اأن تفجر الطائفية من جديد.
املدر�سة  تظل  ولئن  باأنه،  قناعة  املر�سح  ويتنبى 

م�ساحة حمايدة بالن�سبة للقا�سرين، اإال اأنه »باإمكان 
ال�سخ�ض اأن يعتنق ديانة معينة يف اجلامعة«، مبا اأن 

االأخرية تعد جماال للتعبري عن الراأي واالنتماء.
** اآمون: »االإ�سالم يتوافق مع اجلمهورية«

حيال  الفرن�سي  الي�سار  مر�سح  يتبناها  التي  الروؤية 
اال�سالم تت�سابه اىل حد كبري مع طرح ماكرون.

ت�سهد تراجعا يف فرن�سا،  »العلمانية  اأن  اآمون  ويعترب 
والعلمانية ال تتعار�ض مع الدين، كما اأن بالدنا ت�سم 

العديد من الثقافات، وهنا تكمن قوتها«،
اأعرب  اجلامعة،  يف  احلجاب  ارتداء  حظر  وحول 
التمهيدية  باالنتخابات  فوزه  غداة  املر�سح 
لال�سرتاكيني، يف يناير/ كانون ثان املا�سي، عن رف�سه 
يخفي  الذي  »الطائفية«  م�سطلح  ال�ستخدام  اجلازم 
مع  يتوافق  ال  االإ�سالم  باأن  القول  يف  »رغبة  وراءه 

اجلمهورية«.
ق�سية  خلق  يف  اال�ستمرار  املقبول  غري  »من  واأ�ساف: 
يف املجتمع الفرن�سي من اميان املاليني من مواطنينا«.

كيف  معرفة  يف  يكمن  »اال�سكال  فاإنه  له،  وبالن�سبة 
قيم  مع  التوافق  بو�سعها  لال�سالم  �سلمية  ممار�سة  اأن 
تكون  »لن  باأنه  نف�سه  االآن  يف  معرتفا  اجلمهورية«، 
مع  حوار  بدون  فرن�سا  يف  لال�سالم  منظمات  هناك 

الدول التي تظل مهدا لهذا الدين«.

اأنطاليا
على  دمري،  حيدر  الرتكي  يحافظ 
النحا�سيات،  وتلميع  �سناعة  مهنة 
من  جد،  عن  اأًبا  ورثها  التي 
�سمان  على  ويعمل  االندثار، 

ا�ستمراريتها عرب توريثها لولده.
بداأ  اإنه  عاما(،   51( دمري  وقال 
تعلم مهنة �سناعة وتلميع االأواين 
النحا�سية، من والده قبل 40 عاما 
تلك  يف  وا�ستمر  اأنقرة،  مدينة  يف 
الذي  الوحيد  اأ�سبح  حتى  املهنة 

ميتهنها يف العا�سمة الرتكية.
خدماته  على  الطلب  ت�ساوؤل  ومع 
وجد دمري نف�سه م�سطرا لالنتقال 
اإىل مدينة اأنطاليا جنوبي تركيا، 
 10 حيث افتتح لنف�سه حمال قبل 
�سانع  اأ�سبح  ف�سيئا  و�سيئا  �سنوات، 
الوحيد  النحا�سية  االأواين  وملمع 

يف اأنطاليا.
يتنوعون  زبائنه  اأن  دمري  واأو�سح 
اأهايل املناطق الريفية الذين  بني 
االأواين  ي�ستخدمون  يزالون  ال 
النحا�سية لطهي الطعام، والفنادق 
العثمانية  الطرق  تتبع  التي 

التقليدية يف مطابخها.
ي�ستخدمها  التي  الطريقة  وعن 
قال  النحا�سية،  االأواين  تلميع  يف 
دمري، اإنه ينظفها بالرمل والقطن، 

على  ت�سخينها  بعد  يلمعها  ثم 
درجة حرارة عالية.

من  اإيجاد  يف  �سعوبة  دمري  وجد 
ي�ساعده ومن ثم يخلفه يف مهنته، 
االهتمام  يف  ابنه  بداأ  اأن  اإىل 
حمل  يف  لي�ستمر  النحا�ض،  بتلميع 
راية املهنة التي تتوارثها العائلة.

ويرى دمري اأن الطعام الذي يطهى 
لذة  اأكرث  النحا�سية  االأواين  يف 
للعودة  ويدعو  غذائية،  وفائدة 

ال�ستخدامها على نطاق وا�سع.
االبن غوركان )20 عاما(، ال ينكر 
�ساقة  مهنة  النحا�ض  تلميع  اأن 
اأعرب  اأنه  اإال  القوة،  اإىل  وحتتاج 

حمايتها  يف  ورغبته  لها،  حبه  عن 
من االندثار.

االأجيال  اأن  غوركان  ويرى 
املا�سي،  اإحياء  يف  بداأت  اجلديدة 
والعودة ملمار�سة الكثري من عاداته، 
وهو  النحا�سيات،  ا�ستخدام  وبينها 

ما يحمل اأمال ملهنة العائلة.

اجلمهورية مع  و"متوافق"  و"م�شكلة"  غريب”  “ج�شم  فرن�شا..  رئا�شيات  يف  االإ�شالم 

“دمري” الـــــركـــــي  يـــــد  ـــى  ـــل ع ـــــالأالأ  ـــــت ي املــــا�ــــشــــي  اإرث  الـــنـــحـــا�ـــشـــيـــات.. 

ال�شرعيني غــري  املــهــاجــريــن  مالحقة  و�ــشــائــل  يــعــزز  تــرامــب 

الــهــجــرة ـــال  جم يف  ل�شيا�شته  ــة  ــش ــار� ــع امل ــــدن  امل ــد  �ــش تـــرامـــب  ــوم  ــش ــر� م يــعــطــل  ان  ميــكــن  ــص  ــا� ق

ليبيا يف  املهاجرون  فيه  يباع  للعبيد  �شوق  وجــود  تنفي  �شبها”  بنكهات “بلدية  الدين”  “قمر  مـــن  نــوعــا   30
ب�شناعتها تــركــيــة  �ــشــيــدة  تــتــفــن  خمتلفة 

كايران”  “غوالي 
يف  مقيمة  تركية  �سيدة 
“اإزمري”)غرب(  والية 
قمر  من  نوعا   30 ت�سنع 
خمتلفة،  بنكهات  الدين 
يف  للبيع  وتعر�سها 
مواقع  وعرب  االأ�سواق 

التوا�سل االجتماعي.
لالأنا�سول،  حديثها  ويف 

اأنها  “�سفريح�سار”،  بق�ساء  عاما(املقيمة  “كايران”)55  اأو�سحت 
والتني،  والتوت،  والعنب،  امل�سم�ض،  من  الدين  قمر  �سنعت  البداية  يف 
بدوه  القى  الذي  اليو�سفي)املندلينا(،  من  النتاجه  با�سرت  وبعدها 

اإعجاب الزبائن.
وقالت: اإن “زيادة اأنواع املنتجات من جهة، ونيل قمر الدين امل�سنع من 
اليو�سفي اإعجاب الزبائن من جهة ثانية، �سجعني على �سناعة منتجات 
من الفلفل احلار، وال�سبانخ، والطماطم، وال�سرم )اخلزام(، والزجنبيل، 

وغريها من الفواكه واخل�سار”.
واأ�سارت اإىل اأن ال�سبب الثاين يف تنويع املنتجات هو امل�ساهمة يف دخل 
اأن االأطفال ينعتونها يف ال�سوق بال�”اخلالة �سانعة  اأ�سرتها، الفتة اإىل 

قمر الدين”.
واأ�سافت كايران اأن منتجاتها من قمر الدين متتاز بلذة طعمها ونكهتها 

اخلا�سة، وحتظى باإعجاب من يتذوقها.
املنتجات  اأ�سعار  اأن  اإىل  اأ�سارت  الدين،  قمر  من  غرام  الكيلو  ثمن  وعن 

ترتواح ما بني 50 – 90 لرية تركية )15 – 90 دوالًر اأمريكًيا(.

امريكي  قا�ض  ا�ستمع   – ب(  ف  )اأ   � اجنلي�ض  لو�ض 
كاليفورنيا  يف  مدينتني  ميثلون  حمامني  حلجج  اجلمعة 
الذي  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ض  مر�سوم  على  حتتجان 
يق�سي بحرمان املناطق املعار�سة ل�سيا�سته �سد الهجرة 

من اموال فدرالية.
يوؤثر  ان  ميكن  القا�سي  هذا  �سيتخذه  الذي  والقرار 
على اكرث من 300 مدينة ومنطقة يف الواليات املتحدة 
اجلمهوري  الرئي�ض  مر�سوم  للد�ستور،  باملخالف  و�سفت 
الذي يريد ان يحرم من الدعم املايل الفدرايل املدن — 

وخ�سو�سا قوات االمن املحلية — التي ترف�ض التعاون 
مع ال�سرطة الفدرالية للهجرة.

وبعدما ا�ستمع ملرافعات املحامني الذين ميثلون مدينة 
القا�سي  قال  ك��الرا،  �سانتا  ومنطقة  فران�سي�سكو  �سان 

وليام اوريك انه �سيتخذ قراره “يف اقرب وقت ممكن”.
ترامب  دونالد  حكومة  على  املدينتني  بلديتا  وادعت 
وتريدان قرارا لتعطيل املر�سوم، على امل احل�سول على 
مواطني  ا�سهر  لثالثة  مينع  اآخر  ملر�سوم  املحاكم  تعليق 
ال��والي��ات  دخ���ول  م��ن  وال��الج��ئ��ني  ا�سالمية  دول  �ست 

املتحدة.
وتوؤكد �سلطات �سانتا كالرا ان املنطقة ميكن ان تخ�سر 
1،7 مليار دوالر ب�سبب هذا املر�سوم. اما �سان فران�سي�سكو 
فتح�سل على ملياري دوالر �سنويا من االموال الفدرالية.
من  ايا  ان  اجلمعة  اك��دوا  ترامب  ادارة  حمامي  لكن 
هذا  خ�سارة  احتمال  حاليا  ت��واج��ه  ال  املناطق  ه��ذه 
التمويل، مو�سحا ان املر�سوم يهدف اىل الزامها بتطبيق 

قانون الهجرة فقط.
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القاهرة –
#تامر_ح�سني  يجمع  الذي  االأول  هو  فني  لقاء 
االأيام  واإلي�سا يف دويتو غنائي، مت ت�سجيله خالل 
خالل  اجلمهور  متناول  يف  يكون  حتى  املا�سية 

الفرتة املقبلة.
تامر  الثنائي  جمهور  عا�سها  ت�سويق  فرتة  وبعد 
جتمعهما  �سور  بن�سر  الثنائي  قام  بعدما  واإلي�سا، 
�سويا داخل اأحد اال�ستوديوهات، دون االإعالن عن 
االإعالن  مت  “قريبا”،  بكلمة  واالكتفاء  التفا�سيل 

عن امل�سروع الذي يجمع الثنائي.
“ورا  ا�سم  يحمل  غنائيًا  ديو  معا  يقدمان  حيث 
اأحمد  اأحلان  ومن  جمعه  حممد  كتبه  ال�سبابيك” 
من  االنتهاء  ومت  يو�سف،  يحيى  وتوزيع  حميي 
و�سيكون  اأيام،  �سيطرح خالل  اأنه  ت�سجيله، خا�سة 
على  “ت�سبح  اجلديد  ح�سني  تامر  لفيلم  خم�س�سًا 
خري” الذي انتهى من ت�سويره موؤخرا ب�سحبة درة 

ونور ومن اإخراج حممد �سامي.
قامت  الغنائي  للدويتو  املنتجة  #روتانا  �سركة 
بن�سر مقطع فيديو من كوالي�ض التح�سريات، والذي 
ظهر فيه تامر ح�سني بجوار #اإلي�سا وهما ي�سجالن 

االأغنية.

اأن اجلمهور لن يكون وحده من ينتظر تلك  ويبدو 
�سورة  الدين  عز  مي  ن�سرت  بعدما  وذلك  االأغنية، 
لتامر ح�سني واإلي�سا من كوالي�ض الت�سجيل، وعلقت 
عليها بكونها تنتظر على نار اأجمد اأغنية، خا�سة 

اأنها جتمع رفيق النجاح وجنم اجليل تامر ح�سني 
الليدي  وكذلك  “تيموز«،  ا�سم  عليه  اأطلقت  الذي 
النجاح  ومتنت  االإح�سا�ض،  وملكة  االأنوثة  مثال 

والتوفيق للثنائي.

القاهرة- 
الواقع،  تليفزيون  بطلة  ذكرت 
عن  تبحث  اأنها  كرد�سيان،  كيم 
عن  �سينمائيا  لتقدميه  جيد  ن�ض 
اأى  اأو  كليوباترا،  امللكة  �سخ�سية 
خالل  من  ولكن  فرعونية،  ملكة 
عمل متميز على م�ستوى االإخراج 
بعيد  ب�سكل  ويقدمها  والكتابة، 
لدى  عنها  عليه  التعارف  مت  عما 
اأ�سهر  من  كواحدة  جمهورها 

مقدمى برامج تليفزيون الواقع.
فى  »كرد�سيان«-  ولفتت 
م�ساركتها  خالل  لها  ت�سريحات 
 The لفيلم  اخلا�ض  العر�ض  فى 
كري�ستيان  بطولة   Promise
اأن اللوك اجلديد الذى  بيل- اإىل 
وتق�سريها  موؤخرا  به  ظهرت 
اإطالته  اعتادت  الذى  ل�سعرها 
وبني  بينها  للمقارنة  كثريين  دفع 
و�ساألها  الفرعونيات،  امللكات 
ا�ستعدادها  حقيقة  عن  كثريون 
فى  تاريخية  �سخ�سية  لتقدمي 
اللوك  اأن  اإال  �سينمائى،  فيلم 
له  عالقة  ال  لها  اجلديد  وال�سكل 
التغيري  �سبيل  على  وياأتى  بذلك 
رغبتها  عن  اأعلنت  اأنها  اإال  فقط، 
التاريخ  من  �سخ�سية  تقم�ض  فى 
تقدمي  اأن  موؤكدة  الفرعونى، 

حلما  كان  كليوباترا  �سخ�سية 
حني  خا�سة  طفولتها،  منذ  لها 
الذى  ال�سهري عنها  الفيلم  �ساهدت 
تيلور  اإليزابيث  املمثلة  قدمته 

واملمثل ريت�سارد بريتون.
بف�ستان  »كرد�سيان«  ظهور  وجاء 
عن  احلديث  ليثري  اللون  ذهبى 
ال�ستعداد  ارتدته  ما،  منا�سبة 

زوجها املغنى ال�سهري كانييه وي�ست 
للمجوهرات  جديد  خط  الفتتاح 
بعد  وذلك  الذهبية،  وامل�سغوالت 
فى  �سرقتها  واقعة  من  اأ�سهر   5
م�سلحني،  قبل  من  بباري�ض  �سقتها 
ب�7  قدرت  جموهرات  و�سرقتهم 

ماليني دوالر.
عدد  �سارك  اأخرى،  ناحية  من 

االأول  العر�ض  فى  امل�ساهري  من 
كرد�سيان  كورتنى  منهم  للفيلم، 
اأورالندو  واملمثل  »كيم«،  �سقيقة 
حر�ست  التى  �سري  واملغنية  بلوم، 
التقاط  على  كرد�سيان  االأختان 

ال�سور معها.

دوي������ت������و غ����ن����ائ����ي ي����ج����م����ع ت�����ام�����ر ح�������س���ن���ي ب���اإل���ي�������س���ا

الطفولة م��ن  حلمى  »كليوباترا«:  ب�سخ�سية  حتلم  اخل��ل��ي��ج »كرد�سيان«  جن�����وم  اأ����س���ه���ر  م����ن   3
ي��غ��ي��ب��ون ع����ن درام�������ا رم�����س��ان

عن  واخلليجية  الدراما_الكويتية  جنوم  اأ�سهر  من  ثالثة  يغيب 
الدورة_الرم�سانية.

للعام  عبداحل�سني_عبدالر�سا  القدير  الكويتي  النجم  ويغيب 
اأعماله  اآخر  كان  حيث  #دراما_رم�سان،  عن  التوايل  على  الثالث 

الرم�سانية العافور.
ت�سريح  يف  عبدالر�سا  عبداحل�سني  الفنان  قال  هذا  غيابه  وعن 
اأكرث من  املو�سم احلايل  “قراأت على مدى  ب�”العربية.نت”:  خا�ض 
فكرة.   1000 من  اأكرث  على  ال�سطالعي  باالإ�سافة  ن�سو�ض،   10
حتقيق  يف  عنطموحي  باآخر،  اأو  ب�سكل  بعيدة،  كانت  جميعها  لكنها 
العودة وتقدمي ما هو جديد ومتميز للجمهور احلبيب خالل الدورة 

الرم�سانية املقبلة”.
“�ساأظهر ك�سيف �سرف  اأن عبدالر�سا ك�سف عن مفاجاأة قائاًل:  اإال 
يف اإحدى حلقات امل�سل�سل ال�سهري �سيلفي مع النجم احلبيب نا�سر_
الق�سبي، اإثر دعوة وجهها يل. كما اأنني وجدت يف ن�ض احللقة التي 
�ساهم  والقيم، مما  امل�سامني  الكثري من  اأيام  �ساركت بت�سويرها منذ 
من  مزيدًا  يك�سف  مل  اأنه  اإال  العمل”،  يف  وم�ساركتي  موافقتي  يف 

التفا�سيل عن احللقة.
على  املقبلة  الرم�سانية  الدورة  خالل  �سيلفي  #م�سل�سل  و�سيعر�ض 

�سا�سة “اأم. بي. �سي”.
عبداحل�سني عبدالر�سا مع نا�سر الق�سبي

�سعد_الفرج،  القدير  النجم  اأي�سًا  رم�سان  يف  ال�سا�سة  عن  ويغيب 
الذي اأو�سح قائاًل: “يبدو اأن املهمة باتت �سعبة للغاية يف احل�سول 
اأغيب عن تقدمي  اأن  ل  اأف�سِّ املنا�سبة. ولذا  وال�سخ�سية  الن�ض  على 
اأي �سيء. لقد قدمت يف العام املا�سي م�سل�سل باب_الريح مع املخرج 
علي العلي. كما اأجنزت قبل فرتة الفيلم االإماراتي يف_الوقت_
يف  االأوبرا  دار  م�سرح  على  فانتازيا  م�سرحية  قدمت  كما  ال�سائع. 

الكويت”.
واأو�سح اأنه قراأ “الكثري من الن�سو�ض” مل�سل�سالت رم�سانية “ولكنني 

مل اأجد �سالتي. ولهذا اأغيب عن الدورة الرم�سانية”.
بدوره، قال الفنان القدير حممد_املن�سور الذي يتم تكرميه هذه 
االأيام �سمن فعاليات مهرجان الكويت الدويل للمونودراما: “كان من 
لظرف  لكن  اقبال_يوم_اقبلت.  م�سل�سل   يف  اأ�سارك  اأن  املرتقب 
للعمل  اأمتنى  التفا�سيل.  يف  اأدخل  اأن  اأريد  ال  لكن  اعتذرت،  طارئ 

وفريقه كل النجاح”.
و�سرح املن�سور قائاًل: “ما يهمني يف اأي جتربة اأخو�سها هو اأن اأكون 
فاأف�سل  اأجد هذا االأمر،  الفريق والن�ض. وحينما ال  مرتاحًا �سمن 

االن�سحاب.. ولهذا اأغيب هذا العام”.
ر حاليا لفيلم روائي �سينمائي جديد بعنوان املاي  وك�سف اأنه يح�سّ
عبداهلل  واإخراج  ال�سالح  الرحمن  عبد  ال�سيناري�ست  تاأليف  من 

بو�سهري.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�ض  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

ان���ق���اذ اأك����ر م���ن ال��ف��ي م��ه��اج��ر يف 
املتو�سط م��ي��اه  يف  مكثفة  ع��م��ل��ي��ات 

روما- )اأ ف ب(: عملت �سفن االنقاذ طوال يوم اجلمعة يف مياه املتو�سط 
النقاذ اأكرث من الفي �سخ�ض من قوارب مطاطية ه�سة فيما اتهم املنقذون 

املنهكون االحتاد االأوروبي بتجاهل االأزمة.
وقام خفر ال�سواحل االيطاليون مع خم�سة قوارب انقاذ خا�سة بانت�سال 

املهاجرين من 16 قاربا مطاطيا مكتظا وثالثة قوارب خ�سبية.
حر�ض  بح�سب  �سخ�سا،   2074 انقاذ  مت  متوا�سلة  انقاذ  عمليات  وبعد 
يكونوا  اأن  يخ�سى  االقل  على  مهاجرا   97 فقدان  من  يوم  بعد  ال�سواحل، 

غرقوا قبالة ال�سواحل الليبية.
وانقذت �سفينتان تابعتان ملنظمة “اأطباء بال حدود” نحو 1145 �سخ�سا 
اكدت  اأنها  قالت  مرهقة  عمليات  يف  خمتلفة  مطاطية  قوارب  ت�سعة  من 

اأهمية وجودها قبالة ال�ساحل ال�سمال اأفريقي.
منظمة  وت�سغلها  االيطاليني  ال�سواحل  خلفر  تابعة  �سفينة  انت�سلت  كما 
باقي  املانيتني  اأهليتني  ملنظمتني  تابعتان  و�سفينتان  املالطية،  موا�ض 

املهاجرين.
وقال املنقذون اأنه مت العثور على مراهق ميت يف اأحد القوارب املطاطية 

اجلمعة خالل عمليات االنقاذ “ال�سعبة جدا”.
)فرونتك�ض(  االأوروبي  لالحتاد  التابعة  احلدود  �سبط  وكالة  واتهمت 
القوارب التابعة ملنظمات خا�سة باأن �سررها اأكرث من نفعها يف املياه قبالة 
ال�سواحل الليبية، وقالت اأنها تعمل “مثل �سيارات االجرة”، واملح ممثلون 
نفته  ما  الب�سر، وهو  االيطالية اىل احتمال عالقتها مبهربي  النيابة  يف 
تلك املنظمات ب�سدة. وقالت منظمة “اأطباء بال حدود” على تويرت “كم 
عدد اال�سخا�ض الذين كان ميكن اأن يعربوا لو مل نكن متواجدين هناك يا 

فرونتك�ض؟”.
االحتاد  دول   .. هذا؟  مثل  يوم  يف  فرونتك�ض  قوارب  هي  “اأين  واأ�سافت 
البحر  يزال  “ال   2017 عام  ويف  االأزمة”،  جتاهل  توا�سل  االوروبي 

مقربة”.
وعر�ست منظمة “ا�ض او ا�ض ميدترياين” التي تعمل مع منظمة اأطباء بال 

حدود ت�سجيال لن�ساء يغنني ب�سعادة بعد انقاذهن.
نظام  �سقوط  منذ  ليبيا  ت�سود  التي  الفو�سى  املهاجرين  مهربو  وي�ستغل 
يف  البالد  غرب  من  املهاجرين  غالبية  وينطلق   .2011 يف  القذايف  معمر 

اجتاه ايطاليا التي تبعد 300 كلم.
24 الف مهاجر من ليبيا اإىل ايطاليا يف االأ�سهر الثالثة  وو�سل اأكرث من 
االوىل من العام، بح�سب املفو�سية العليا لالجئني يف االمم املتحدة، مقابل 

.2016 من  نف�سها  الفرتة  خالل  الفا   18
ال�سواحل  طريق  من  اأوروبا  مهاجر  الف   181 دخل  املا�سي،  والعام 

االيطالية ت�سعون يف املئة منهم وفدوا من ليبيا.

–  نبيل بكاين: الرباط 
للمواطنة  املغربية  “الرابطة  ممثل  ندد 
اللجنة  ممثلي  منع  بقرار  االن�سان”  وحقوق 
اجلهوية حلقوق االن�سان )م�ستقلة ت�سم عددا 
من  املعتقلني  وزوجات  احلقوقية(  الهيئات  من 
)�سرق  اأحمد  بابن  االبتدائية  املحكمة  ولوج 
اجلل�سة  عقد  اأثناء  وذلك  البي�ساء(،  الدار 
جرى  حقوقيني  ن�سطاء  حماكمة  من  االوىل 
باالفراغ  حكم  تنفيذ  خلفية  على  اعتقالهم 

بالقوة العمومية الأ�سرة ب�سواحي ابن اأحمد.
متابعة  اأجل  من  ح�سروا  انهم  املتحدث  وقال 
املغربية  “اجلمعية  اأع�ساء  حماكمة  اأطوار 
ال�سرطة  تخربهم  اأن  قبل  االن�سان”  حلقوق 
دفعهم  ما  املحكمة،  دخول  من  ممنوعون  باأنهم 

اىل االحتجاج اأمام بوابة املحكمة.
باملمار�سات  و�سفها  ما  املتحدث  وا�ستنكر 
اأثناء  فوجئوا  اأنهم  مو�سحا  للقانون،  املخالفة 
بابن  االبتدائية  املحكمة  ولوج  حماولتهم 
بقرار  فوجئوا  املحاكمة،  جتري  حيث  اأحمد 
الدخول  من  احلقوقية  الهيئة  اأع�ساء  منع 
احلقوقية  الهيئة  اأع�ساء  وم�ساندة  دعم  ق�سد 
املعتقلني، وملمار�سة حقهم الد�ستوري يف متابعة 

املحاكمة.
باإفراغ  ق�سائي  حكم  تنفيذ  واقعة  وتطورت 
حجاج  �سيدي  ببلدة  فيه  تقطن  كوخ  من  اأ�سرة 
ب�سواحي ابن اأحمد، حني اأ�سرمت �سيدة م�سنة 
النار يف ج�سدها احتجاجا على قيام ال�سلطات 
مبا�سرة  وذلك  م�سكنها،  من  باخالءها  االأمنية 
م�سئول  طرف  من  لال�ستفزاز  تعر�سها  بعد 

بالدرك امللكي للبلدة ح�سب اأحد امل�سادر.
املراأة،  اأن  احلادثة  مكان  من  م�سادر  واأو�سحت 
وتدعى زهرة البوزيدي، عمدت اىل �سكب مادة 
ج�سدها  معظم  على  لال�ستعال  قابلة  �سائلة 
واأ�سرمت النار فيه، ما اأدى اىل ا�سابتها بحروق 
ا�سطرت اىل نقلها بوا�سطة �سيارة الدرك امللكي 

لتلقي العالجات االأولية.
حلقوق  املغربية  الرابطة  ممثل  وت�سائل 
تتوفر  حماكمة  اجراء  كفية  حول  االن�سان، 
منع  ظل  يف  العادلة  املحاكمة  �سروط  فيها 
املنظمات احلقوقية من متابعة اأطوار اجلل�سة.

احلقوقية  الرابطة  يف  اأنهم  املتحدث،  وتابع 
االأخرية  ايزيك”  “اكدمي  حماكمة  ح�سروا 
االأحداث  خلفية  على  املعتقلني  حماكمة  حني 
التي �سهدتها تلك املنطقة بال�سحراء الغربية، 
توفرت  اكدمي(  )حماكمة  واأنها   ،2010 يف 

حماكمة  يف  تتوفر  التي  العدالة  �سروط  فيها 
وال  ارهابيني  هم  “ال  االأفراد  من  جمموعة 
تنظيمات  يف  ن�سطاء  اأنهم  �سوى  انف�ساليني، 
الرابطة  اأن  موؤكدا  تعبريه،  ح�سب  حقوقية”، 
املكلف  االأممي  للمقرر  تقريرا  �سرتفع  املغربية 
بحقوق االن�سان اأثناء اللقاء املرتقب عقده مع 

ممثلي الرابطة بنيويورك.
�سيدي  �ساحية  �سكان  من  الع�سرات  وان�سم 
من  وجمموعة  اأحمد  ابن  من  القريبة  حجاج 
الن�سطاء احلقوقيني من بينهم اأع�ساء ال�سبكة 
اجلهوية حلقوق االن�سان، اىل الوقفة منددين 
الدرك  عنا�سر  بها  تدخلت  التي  بالطريقة 
امللكي التي و�سفوها بالعنيفة، وذلك اأثناء فظ 
معت�سم اأقامته االأ�سرة املعنية ومت على خلفيته 
لهيئات  ينتمون  ان�سان  حقوق  ن�سطاء  اعتقال 

حقوقية متعددة.
حلقوق  املغربية  “اجلمعية  نددت  جانبها،  من 
املمنهجة  باالعتقاالت  و�سفته  مبا  االن�سان” 
املغرب،  من  مكان  كل  يف  ن�سطاءها  تطال  التي 
لها  املنتمني  من  جمموعة  تعر�ض  اىل  م�سرية 
ال�سورية  واملحاكمات  واالعتقال  لالختطاف 

املفربكة ثم الزج بهم يف ال�سجون.
احلقوقية  باجلمعية  م�سئول  م�سدر  وذكر 
الن�سطاء  من  خم�سة  اعتقلت  ال�سلطات  اأن 
احلقوقيني منهم من اعتقلوا اثناء احتجاجهم 
وهم  البقية  اعتقل  فيما  االفراغ،  عملية  �سد 

البي�ساء،  بالدار  اجلمعية  فروع  الأحد  ينتمون 
اأحد املعتقلني ملركز  خالل توجهم رفقة زوجة 
اأ�سباب  حول  لال�ستعالم  بالبلدة  امللكي  الدرك 

االعتقال.
“اجلمعية  رئي�ض فرع  ريا�سي  الدين  نور  وتابع 
بالدار  بالربنو�سي  االن�سان”  حلقوق  املغربية 
من  جو  “يف  مرت  املحاكمة  اأطوار  اأن  البي�ساء، 
�ساترا  االمنية  القوى  �سربت  حيث  الرتهيب 
امام باب املحكمة ومنعت الدخول اليها يف  خرق 
�سافر لعلنية اجلل�سات وقد اجلت املحاكمة اىل 
حالة  يف  الرفاق  �سيقدم  حيث  املقبل  اال�سبوع 
اعتقال بعد ان مت رف�ض طلب ال�سراح املوؤقت”.

اعتقال  اأي�سا  جرى  اأنه  املتحدث  واأ�ساف 
واأن بع�سهم مت اطالق  املواطنني،  جمموعة من 
�سراحهم، فيما قدم باقي املعتقلني اىل جل�سات 
املحاكمة حيث اأجل امللف، واأن ثالثة منهم مت 
و�سعهم يف �سجن عكا�سة بالدار البي�ساء، م�سريا 
مكربات  بحجز  قامت  االأمن  عنا�سر  اأن  اىل 

ال�سوت والالفتات.
املدافعني  با�ستهداف  و�سفه  ما  املتحدث  واأدان 
اجلمعية  عزم  موؤكدا  االن�سان،  حقوق  عن 
“الدفاع عن تواجدنا مع املت�سررين  احلقوقية 
االقت�سادية  املجاالت  يف  حقوقهم  واملنتهكة 
اجلهات  داعيا  والثقافية”،  واالجتماعية 
وفتح  القمعية”  “حملتها  وقف  اىل  امل�سوؤولة 

حوار مع كل املطالبني بحقوقهم.

منزلها..  من  اإفراغها  على  احتجاجا  ذاتها  حترق  املغرب  و�سط  اأحمد  بان  �سيدة 
حماكمة  اأثناء  املحكمة  دخول  من  ومنع  حقوقين  ن�سطاء  �سفوف  يف  واعتقالت 
املعتقلن.. وهيئة حقوقية تتوعد برفع تقرير اإىل املقرر الأممي حلقوق الإن�سان

ب��ه��دف  دول�����ة   23 مب�����س��ارك��ة  الردن  يف  امل��ق��ب��ل  اي�����ار  م��ط��ل��ع  ت���ب���داأ  املتاأهب”  “الأ�سد  م����ن����اورات 
ت��ع��زي��ز ع���اق���ات ال��ت��ع��اون ب���ن ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف ال�����دول امل�����س��ارك��ة وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��ا ال��دف��اع��ي��ة

انه  ال�سبت  بيان  االردين يف  – اعلن اجلي�ض  )اأ ف ب(   � عمان 
دولة   23 وم�ساركة  االأمريكي  اجلي�ض  مع  بالتعاون  �سيجري 
ايار/مايو  مطلع  ال�سنوية   2017 املتاأهب  “االأ�سد  مناورات 

املقبل يف االردن.
ن�سر  بيان  يف  االردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وقالت 
تنفذ  االردنية  امل�سلحة  “القوات  ان  االلكرتوين  موقعها  على 
التمرين  دولة   23 ومب�ساركة  االأمريكي  اجلانب  مع  بالتعاون 
الواقعة بني  الفرتة  +2017 خالل  املتاأهب  امل�سرتك +االأ�سد 

ال�سابع ولغاية الثامن ع�سر من اأيار املقبل”.
بني  التعاون  عالقات  تعزيز  اإىل  يهدف  “التمرين  ان  وا�ساف 
القوات امل�سلحة يف الدول امل�ساركة وتطوير قدراتها الدفاعية، 
يف  والتنفيذ  اال�سرتاتيجي  التخطيط  عمليات  على  والتدريب 
القوات  جاهزية  رفع  اإىل  باالإ�سافة  م�سرتكة،  عمليات  بيئة 
امل�ساركة وتطوير القدرات الوطنية يف اإدارة االأزمات املختلفة 

يف مواجهة التهديدات غري التقليدية”.
واو�سح البيان ان “فعاليات التمرين �سيتم تنفيذها يف ميادين 

التدريب التابعة للقوات امل�سلحة االأردنية وت�سارك بها خمتلف 
�سنوف االأ�سلحة الربية واجلوية والبحرية”.

دورته  يف  العام  هذا  “ينطلق  التمرين  فان  البيان  وبح�سب 
واآليات  وامليداين  العملياتي  الواقع  حتاكي  بفعاليات  ال�سابعة 

مكافحة االإرهاب وخمتلف اأ�ساليب احلرب احلديثة”.
للمرة  العام  هذا  املتاأهب”  “اال�سد  مناورات  االردن  ويجري 

ال�سابعة على التوايل.
واجريت املناورات العام املا�سي يف االردن مب�ساركة نحو 6 اآالف 

جندي من الواليات املتحدة واالردن.
التي  املنطقة  يف  لوا�سنطن  ا�سا�سيا  حليفا  االردن  ويعترب 
الدولة  تنظيم  �سد  دوليا  حتالفا   2014 عام  منذ  فيها  تقود 

اال�سالمية يف �سوريا والعراق.
ع�سكرية  متارين  اجراء  عن  بيان  يف  االردين  اجلي�ض  واعلن 
اال�سبوع  وال�سعودية  االردنية  امل�سلحة  القوات  بني  م�سرتكة 
االرهاب”  “مكافحة  حول  ا�سابيع  لعدة  وت�ستمر  املقبل 

و”اال�ستجابة ال�سريعة الية تهديدات حمتملة”.
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عائلة  اأفراد  يطرح   – ب(  ف  )اأ   � وا�سنطن 
�سعوبات  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض 
حمايتهم  املكلفني  العنا�سر  على  كربى 
بني  ما  املتوا�سلة  تنقالتهم  كل  يف  ال�سخ�سية 

نيويورك ووا�سنطن ومنتجعهم يف فلوريدا.
الدفع  الرباعية  ال�سيارات  من  مواكب  وبني 
“ترامب  برج  وحرا�سة  الداكن  الزجاج  ذات 
تاور” يف مانهاتن على مدار ال�ساعة والرحالت 
يف نهاية كل اأ�سبوع على منت الطائرة الرئا�سية 
فاتورة  فاإن  اخلم�سة،  الرئي�ض  اأوالد  وحماية 
غري  �سرية  تبقى  الهائلة  االأمنية  املهمة  هذه 

اأنها بالتاأكيد باهظة.
دونالد  �سخ�سية  امل�ساألة  تعقيد  من  يزيد  وما 
ترامب الذي يتباهى بالتحرك ب�سكل مفاجئ 

بدون �سابق اإنذار.
اخلا�سة  القوات  يف  ال�سابق  ال�سابط  وقال 
االإرهاب  مكافحة  يف  خبريا  اليوم  يعمل  الذي 
“بوجود  بر�ض  فران�ض  لوكالة  ري�ض  جيم�ض 
لرئي�ض  التقليدي  النموذج  يطابق  ال  رئي�ض 
الواليات املتحدة، من ال�سروري اأن يكون هناك 
املزيد من العنا�سر” م�سيفا “اإنهم بحاجة اإىل 
يف  تاأهبهم  م�ستوى  الإبقاء  ا�سرتاحات  برنامج 

احلد االأق�سى”.
عائلة  اأفراد  توزع  ال�سعوبات  من  يزيد  وما 
ترامب جغرافيا، حيث ال تزال ميالنيا ترامب 
ابنهما  مع  نيويورك  يف  تقيم  الرئي�ض  زوجة 

بارون.
كل  عاما   11 العمر  من  البالغ  الفتى  ويذهب 
ال�سري،  اجلهاز  من  مبواكبة  املدر�سة  اإىل  يوم 

الوكالة الفدرالية املكلفة حماية الرئي�ض.
اأوالد رجل االأعمال الرثي،  اأ�سهر  اإيفانكا،  اأما 
واأوالدهم  كو�سرن  جاريد  زوجها  مع  فاأقامت 
يحظى  وا�سنطن  يف  فخم  مقر  يف  الثالثة 
ال�سري  اجلهاز  يوؤمن  كما  نهار،  ليل  بحرا�سة 
اأي  يتوجه  حني  ولزوجها  لها  �سيارات  مواكب 

منهما اإىل البيت االأبي�ض.
وايرلندا… – ودبي  – الكاريبي 

حماية  اأي�سا  ال�سري  اجلهاز  ويتوىل 
يديران  اللذين  ترامب  ابني  ودون،  اإريك 
�سيما  وال  العائلية،  العقارية  االمرباطورية 
من  مكثفة  مبواكبة  اخلارج  اإىل  رحالتهما  يف 

احلرا�ض ال�سخ�سيني.
ويف هذا ال�سياق، فاإن رحلة اأعمال ب�سيطة قام 
اإىل  الثاين/يناير  كانون  يف  ترامب  اإريك  بها 
االأوروغواي كلفت دافعي ال�سرائب االأمريكيني 

مئة األف دوالر.
فندقا  �سباط/فرباير  يف  ال�سقيقان  د�سن  كما 

تيفاين،  و�سقيقتهما  زوجتيهما  مع  فانكوفر  يف 
وقبل  دبي.  يف  غولف  ملعب  بافتتاح  وقاما 
يف  �سياحيا  م�سروعا  ترامب  اإريك  زار  ذلك، 

جمهورية الدومينيكان.
يف  املا�سي  ال�سهر  واإيفانكا  واإريك  دون  وذهب 
رحلة تزلج اإىل منتجع فخم يف جبال “روكي” 
 4030 ال�سري  اجلهاز  كلف  ما  اأ�سنب،  مبدينة 
و11261  ليموزين  �سيارات  ال�ستئجار  دوالرا 
ح�سابات  وفق  االإقامة،  لتكاليف  دوالرا 

اأجرتها �سبكة “�سي بي اأ�ض".
اجلهاز  هذا  يتوىل  الذين  عدد  وارتفع 
الطبيعي،  احلد  عن   40% بن�سبة  حمايتهم 

بح�سب �سحيفة “نيويورك تاميز".
اإن  لل�سحيفة  �سافيتز  جي�سون  النائب  وقال 
فيما حتدث  “مرهقون متاما”،  عنا�سر اجلهاز 
ميكن  ال  “دراجة  عن  كامينز  اإياليجا  زميله 

النزول عنها”.
وك�سف حتقيق جرى موؤخرا اأن اجلهاز ال�سري 
فيها،  للعمل  مغرية  فدرالية  هيئة  اأقل  بات 
مليون   60 قدرها  اإ�سافية  ميزانية  طلب  وقد 
عليها  يح�سل  اأن  بدون  املقبلة  لل�سنة  دوالر 

كاملة.
– ديفيد  كامب  بدل  – فلوريدا 

ويتحتم على عنا�سر اجلهاز ا�ستئجار مكاتب يف 
برج ترامب على اجلادة اخلام�سة بنيويورك، 
اإىل  امللياردير  ينتقل  حني  غولف  وعربات 
حيث  فلوريدا،  بوالية  ماراالغو  يف  ق�سره 
ق�سى حتى االآن �سبع اإجازات نهاية اأ�سبوع من 

اأ�سل 13 منذ تويل مهامه.
ماراالغو،  منتجع  اإىل  االنتقال  ويفرت�ض 
اخلليج  بني  الع�سرينيات  يف  �سيد  الذي  املبنى 
والبحر، اجراءات لوج�ستية معقدة، وال �سيما 

وقف حركة ال�سري على حماور طرقات ت�سهد 
حركة �سري كثيفة يف بامل بيت�ض. ومن املتوقع 
للمروحيات  مهبط  اإقامة  بعد  العملية  تي�سري 

يف املنتجع.
حجم  هو  الرئي�سي  “التحدي  اإن  ري�ض  وقال 
املعايري  على  بناء  ي�سيد  مل  الذي  املجمع  ذلك 

املتبعة حلماية رئي�ض الواليات املتحدة”.
االأمن  وزير  م�ساعد  �سميث  دوغال�ض  واأ�سار 
اأن  الداخلي ال�سابق لوكالة فران�ض بر�ض اإىل 

املوقع غري م�سيج ومفتوح للعموم.
ديفيد  كامب  “مقر  اأن  اأو�سح  املقابل،  يف 
هذا  ويقع  بكثري”.  اأ�سهل  وحمايته  معزول 
يف  االأمريكية  للرئا�سة  الر�سمي  ال�سيفي  املقر 
رحلة  يف  اإليه  الو�سول  وميكن  جبلية  منطقة 

ق�سرية يف مروحية من البيت االأبي�ض.
اأما يف ماراالغو، فاإن اجلهاز ال�سري يعبئ عددا 
كبريا من العنا�سر، مدعوما من قوات ال�سريف 
املحلي، فيما يقوم خفر ال�سواحل بن�سر زوارق 

م�سلحة على طول ال�سواطئ.
نهاية  اإجازات  كلفة  ال�سري  اجلهاز  يحدد  وال 
املقارنة،  �سبيل  وعلى  ماراالغو.  يف  االأ�سبوع 
باراك  ال�سابق  الرئي�ض  بها  قام  رحلة  فاإن 
اأوباما عام 2013 اإىل بامل بيت�ض كلفت ثالثة 

ماليني دوالر.
مو�سحا  مقارنة  اأي  من  حذر  ريز  جيم�ض  لكن 
“امليزانية يف تطور متوا�سل، وعلى اجلهاز  اأن 
يعدل  رئي�ض  مع  مرونة  يبدي  اأن  ال�سري 

القواعد املتبعة من دقيقة اإىل اأخرى”.

اأفيون قره ح�سار- 
يف واقعة غري ماألوفة، يلفت كلب 
حي  و�سكان  املارة  اأنظار  وقطة 
قره  اأفيون  بوالية  “بورمايل” 
عالقة  ب�سبب  الرتكية،  ح�سار 
رغم  تربطهما،  التي  ال�سداقة 
بني  املعروف  الطبيعي  العداء 

القطط والكالب.
دمريجيالر”  “جوجك  �سارع  ففي 
اأ�سحاب  يواظب  املذكور  باحلي 
تقدمي  اإىل  التجارية  املحال 
ال�سالة  والكالب  للقطط  الطعام 

يف املنطقة يف �ساعات حمددة.
الحظ  الطعام  تقدمي  وبعد 
كلب  قيام  واملارة  املحال  اأ�سحاب 
اإىل  جنًبا  الطعام  بتناول  وقطة 

جنب بكل ود و�سداقة.
واأو�سح املحا�سب “جنكيز يغيت”، 
اأنهم يف احلي يبذلون مايف و�سعهم 
ال�سالة  احليوانات  حلماية 

وتلبية احتياجاتها.
حق  احليوانات  لتلك   ” اأن  واأ�سار 
ا، حيث اأنها تاأتي اإىل  احلياة اأي�سً
اأجل  من  حمددة  �ساعات  يف  هنا 

بتقدميه  نقوم  ونحن  الطعام، 
لها”.

واأ�ساف، ” وبعد مدة ن�ساأت عالقة 
اإذ  احليوانات،  تلك  بني  �سداقة 

ياأتيان  والقطة  الكلب  ذلك  اأن 
بكل  مًعا  وي�سريان  مراًرا  هنا  اإىل 
ود، وهو ما لفت اأنظار املارة واأثار 

ذهولهم”

العا�سمة يف  الو�سائد”  “حرب   ان���دلع 
املقاتلن اآلف  مب�����س��ارك��ة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

لندن : �سهدت العا�سمة الربيطانية لندن،  معارك وحروبا ناعمة 
باأ�سلحة من نوع خا�ض وهي و�سائد بي�ساء حم�سوة بالري�ض، وذلك 

مبنا�سبة “اليوم العاملي حلرب الو�سائد”.
حديقة  يف   – ال�سباب  من  واأغلبهم   – امل�ساركني  اآالف  واحت�سد 
تنظيمها  جرى  التي  الفعالية  اإطار  يف  لندن،  “كيننجتون” و�سط 

عرب من�سات يف و�سائل التوا�سل االجتماعي.
البع�ض  بع�سهم  �سرب  املحاربون  وا�سل  �ساعة،  نحو  مدى  وعلى 
من  املتطاير  الري�ض  تناثر  فيما  خمتلفة،  اأحجام  من  بو�سائد 

الو�سائد يف اأرجاء احلديقة.
ملقاتلني،  اأزياء  ارتداء  امل�ساركني  بع�ض  ف�سل  نف�سه،  الوقت  ويف 

واأخرى حليوانات وفاكهة، بهدف لفت االنتباه.
ي�سار اأن اأكرث من 40 عا�سمة حول العامل ت�سهد فعاليات مبنا�سبة 
من  االأول  ال�سبت  يوافق  الذي  بالو�سائد”،  للحرب  العاملي  “اليوم 

اأبريل/ني�سان من كل عام.
 28 اآنذاك  فيه  و�ساركت   ،2008 عام  اليوم  بهذا  االحتفال  وبداأ 

مدينة حول العامل.

اأم������رية ���س��ع��ودي��ة من اإق����ال����ة 
”Vogue“ جملة  حترير  رئا�سة 

Financial Times اأن االأمرية  � متابعات: اأعلنت �سحيفة  وا�سنطن 
املجلة  حترير  رئي�سة  من�سب  من  اأُقيلت  العزيز  عبد  دينا  ال�سعودية 

الن�سائية املخت�سة باملو�سة Vogue -الن�سخة العربية.
وقررت جملة Vogue العاملية امل�سهورة يف عامل االأزياء واملو�سة للمرة 
العربي،  العامل  يف  ملتابعيها  العربية  ن�سختها  اإ�سدار   2016 يف  االأوىل 
االأمري  زوجة  العزيز  عبد  دينا  ال�سعودية  االأمرية  على  االختيار  ووقع 
اآل �سعود رئي�سة حترير الن�سخة العربية ب�سبب  نا�سر بن عبد العزيز 
�سل�سلة  امتالكها  باالإ�سافة  واالأزياء،  للمو�سة  بحبها  االأمرية  ا�ستهار 

حمالت D’NA يف الريا�ض والدوحة.
رئا�سة  من  اإقالتها   Financial Times ل�سحيفة  االأمرية  واأكدت 

حترير الن�سخة العربية ملجلة Vogue قائلة: “نعم لقد اأقالوين”.
عملها  خالل  االأمرية  من  قريبة  م�سادر  فاإن  ذاتها  لل�سحيفة  ووفقا 
االأخري، �سرحوا باأن اإدارة املجلة تبحث عن بديل ملن�سب رئي�ض التحرير 
واأفادت امل�سادر ذاتها باأن اإدارة جملة Vogue غري را�سية عن ت�سرف 
االأمرية باأموال املجلة، ومل تعار�ض اإدارة املجلة حمتوى الن�سخ ال�سادرة 
االإعداد،  اأثناء  اأُهدرت  التي  االأموال  على  اعرت�ست  واإمنا  املجلة  من 
وكانت ال�سبب وراء اتخاذ قرار اإقالة االأمرية بعد �سدور العدد الثاين، 

وفقا لل�سحيفة ذاتها.
عار�سة  �سورة  الغالف  على  وظهرت  مار�ض  يف  االأول  العدد  �سدر  وقد 
االأزياء االأمريكية من اأ�سل فل�سطيني، جيجي حديد باالأبي�ض واالأ�سود 

بحجاب مزرك�ض غايل الثمن.
لعامل  بحبها  املتحدة  الواليات  يف  ت�سكن  التي  دينا  االأمرية  وعرفت 
االأزياء، وقدرتها الفائقة على تن�سيق املالب�ض، ومل�ستها ال�سرقية، وكان 
اأكرث ما مييزها هو جمعها بني ثقافة ال�سرق والغرب، يف مواكبتها لعامل 

املو�سة واالأزياء.

ح���م���اي���ة دون�����ال�����د ت����رام����ب وع���ائ���ل���ت���ه م���ه���م���ة م���ره���ق���ة وب����اه����ظ����ة ال��ك��ل��ف��ة

الرتكية ح�����س��ار  ق���ره  اأف��ي��ون  يف  وق��ط��ة  ك��ل��ب  ���س��داق��ة  بينهما..  الطبيعي  ال��ع��داء  رغ���م 
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