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تتن�صل من العدوان...
قطر
ّ

«ال � �ت � �ح � �ال� ��ف» ي��رت �ك��ب
جم � ��زرة ج ��دي ��دة يف تعز
اقر�أ يف هذا العدد

مذكرة للخارجية الأمريكية:
�أب��ن��اء زاي��د م��ول��وا برنامج
ك��وري��ا ال�شمالية ال��ن��ووي
ونقلوا �أ�سلحة “حمظورة”
ل��ل��ي��م��ن و����س���وري���ا وليبيا
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ت��رام��ب :دع��وا نظام �أوباماكري
يف�شل لن �أحتمــــل امل�س�ؤولية عنه

ال�����������دول امل����ق����اط����ع����ة ل��ق��ط��ر
ت��ت��خ��ل��ى ع����ن ب���ع�������ض م��ط��ال��ب��ه��ا

إ���س��رائ��ي��ل��ي:
وزي�����ر �
ّ

الأق�صى حتت �سيادتنا
وال ن��ه�� ّت��م مب��وق��ف
العاهـــــل ال ّ
أردين..
ورئي�س جلنة اخلارج ّية
والأمن ي�ؤ ّكد لن ن�سمح
بتح ّول امل�سجد �إىل م ّك ٍة
ثالثة مفتوحة
ومدينة
ٍ
ٍ
ل��ل��م�����س��ل��م�ين فقط
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منا�سبة

االه������ل واال�����ص����دق����اء واالح����ب����ة ي�������ش���ارك���ون �آل ام����وت����ي و�آل م���زي���د �أف��راح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه��م ب����زف����اف اب���ن���ائ���ه���م امي�����ن امل����وت����ي واب����ن����ة خ���ال���د م��زي��د
يف حفل بهيج جمع االهل واال�صدقاء واالحبة  ،مت زفاف امين
عبده املوتي على ابنة خالد ناجي مزيد  ،وذلك يف قاعة :
" . " Golden Terrace
وقد ملأت اجواء الفرح كل انحاء املكان وهن�أ احل�ضور والد
العري�س ووالد العرو�س والعري�س بهذه املنا�سبة الغالية .
وقدمت الفرقة الفية االغاين والرق�صات ال�شعبة والتي
تفاعل معها العري�س واحل�ضور وكلهم فرح و�سرور .
وقد �شكر اهل العري�س واهل العرو�س كل من �شاركهم حفلهم ،
وكذلك تقدموا بال�شكر للفرقة الفنيةوكافة املنظمني للفرح
وامل�صورين  ،وان �شاء اهلل ن�شارككم افراحكم دائما .

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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خمت�صر مفيد

ال�صد�آقه ورده عبريه�آ الأمل ورحيقه�آ الوف�آء
ون�سيمه�آ احلب وذبولها املوت ..
ال�صد�آقه للم�صلحه تزول ..
ال�صد�آقه مدينه مفت�آحه�آ الوف�آء  ..و�سك�آنه�آ الأوفي�آء
 ..ال�صد�آقه �شجره بذوره�آ الوف�آء و�أغ�ص�آنه�آ الأمل
و�أور�آقه�آ ال�سع�آده ..
ال�صد�آقه زهره البد �أن نرويه�آ مب�آء الوف�آء ونحيطه�آ
برت�آب الإخلآ�ص حتى تظل د�آئم�آ ..
ال�صد�آقه كلمه �صغريه حتمل يف جوفه�آ مع�آين كثريه
ومف�آهيم و�آ�سعة ..
فال�صد�آقه لي�ست تع�آرف�آ بني �أ�شخ�آ�ص وحفظ �أ�سم�آء
و�أبت�س�آم�آت وزي�آرات ورواي�آت يتب�آدله�آ الأفر�آد فيم�آ
بينهم
ال�صد�آقه احلقيقيه  ,هي تلآحم �شخ�صني يف �شخ�صيه
و�آحده ..
وحتمل فكر�آ و�آحد ًا ..
ال�صد�آقه بحر من بحور احلي�آة نركب ق�آربه ونخدر
�أمو�آجه ..
ال�صد�آقه �أر�ض زرعت باملحبة و�سقيت مب�آء املوده
ال�صد�آقه حديقه ورده�آ الإخ�آء ورحيقه�آ التع�آون
ال�صد�آقه �شجرة جذوره�آ الوف�آء و�أغ�ص�آنه�آ الود�آد
وثم�آره�آ االت�ص�آل ..
ال�صد�آقه ود و�إمي�آن ..
ال�صد�آقه حلم ًا وكي�آن ي�سكن الوجد�آن ..
الن�آ�س مع�آدن كم�آ اال�صد�آق�آء �أي�ض�آ لهم مع�آدنهم ..
وللتع�آمل مع الن�آ�س �آد�آب كم�آ لل�صد�آقه �آد�آب
�أن يكون ال�صديق يرمم �صديقه  ..وينت�شله من
�ضي�آعه وي�أتي به اىل هذه احلي�آة مينحه �شه�آده
ميالد جديده وقلب�آ جديد ًا ودم ًا جديد ًا وك�أنه ..
يلده مره �أخرى ..
و�أن يكون ال�صديق ي�سرت �صديقه  ..ي�شعره وجوده
بالأم�آن  ..ميد له ذر�آعيه  ..يفتح له قلبه  ..ويجوع
كي يطعمه ويظم�أ كي ي�سقيه ويقتطع من نف�سه كي
يغطيه ..
و�صديق يلتم�س ل�صديقه املع�آذير وال يلجئه �إىل
الأعتذ�آر وال يعريه بذنب فعله وال بجرم ارتكبه ..
هكذ�آ تكون ال�صد�آ�آقه � ..صد�آقه ت�ستمر مع الزمن
حتى و�أن تفرق اجل�سد�آن � ..صد�آقه ي�سطره�آ الت�آرخ
يف �سطوره .
رغم بعد امل�سافات التي قد تف�صل بينك وبني
�صديقك ..
�إال �أنك حت�سه ب قربك  ..ب جوارك ..
ت�شعر مب�شاعره  ..حت�س ب�أحا�سي�سه  ..و�أذ�آ ا�شتقلت
�إليه ات�صلت به � ..أو  ..تر�سل له ر�س�آله
و�أجمل م�آيف الر�س�آيل الر�سالة اللتي تنبع من القلب
..
فما ينبع من القلب … .ي�صل �إىل القلب ..
ويزداد جمال الإن�سان حني يتحلّى بالأخالق
الفا�ضلة التي تجُ ّمله وجتعلهُ �أكرث ُقرب ًا من الآخرين
هي منظومة
و�أكرث ُقرب ًا من ر ّبهِ �أي� ًضا ،فالأخالق َ
ُمتكاملة ال تتجز�أ ،على ال�شخ�ص �أن يلتز َم بكلّ
تفا�صيلها حتّى يكونَ فا� ً
ح�سن ،فال ُيعقل
ضال وذا ُخ ُل ٍق َ
�أن يكونَ �أحد النا�س مو�صوف ًا مبحا�سن الأخالق وه َو
ٌ
جرد �أنّهُ
لطيف وح�سنُ املع�شر؛
كرمي �أو
ٌ
كاذبُ ،
مب ّ
لل�صفات الفا�ضلة وو�أد
فالكذب �أو غريه مث ًال ه َو مقتل ّ
للأخالق وحما�سنها.
رئي�س التحرير
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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تهاين
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عربي

اليمن :بريطانيا �شريكة يف املجزرة
�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
النا�شران

عادل قا�سم  /حبيب جوده
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

اخ���������وان ال���ع���ري�������س واع����م����ام����ه واب������ن������اء ع��م��ه
و�آل املوتي يهنئون العري�س

�أمي��������������ن ع�������ب�������ده امل������وت������ي
مبنا�سبة زواجه
الف مربوك وبالرفاه والبنني

ا����س���رة ج���ري���دة غ���رب���ة ن��ي��وز
ت���ه���ن���ي���ئ اال������س�����ت�����اذ رئ����ي���������س ال���ت���ح���ري���ر
مبنا�سبة زواج بنه

�أمين عبده املوتي على ابنة خالد ناجي مزيد
وتتمنى لهم زواج��ا هنيئا واي��ام��ا كلها ف��رح و�سعادة
ال�������������ف م��������ب�������روك ل�����ل�����ع�����رو������س��ي��ن
وب�����ال�����رف�����اه وال�����ب�����ن�����ون ان ������ش�����اء اهلل
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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777883616

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

مكتب القاهرة
هدى علي من�صور
ق�سم العالقات العامة
والأعالنات
ت�صوير
�سعيد االتب
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رنا حربي
خرجت بريطانيا مرة �أخرى لتثبت �أن جتارة الأ�سلحة
وم�صاحلها االقت�صادية والتجارية تفوق ب�أهميتها ،لي�س
فقط «حقوق الإن�سان» والقانون الدويل ،بل �أي� ًضا �أمن
�شعبها و�سالمته ،متجاهلة التقارير التي ت�ؤكد ارتكاب
ال�سعودية جلرائم حرب يف اليمن ودعمها التطرف يف
الغرب لندن� ،إذاً� ،شريكة �أ�سا�سية يف العدوان على ال�شعب
م�ستمرة للريا�ض
اليمني عرب �صفقات ت�سليح
ّ
يف �آخر حلقة من م�سل�سل الك�شف عن زيف ادعاءات لندن
ً
ً
خا�صة ،ق�ضت املحكمة
عامة واملنطقة
جتاه �شعوب العامل
العليا الربيطانية مطلع الأ�سبوع بـ«�شرعية» ت�صدير
ً
�ضاربة عر�ض احلائط بع�شرات
الأ�سلحة �إىل ال�سعودية،
التقارير ال�صادرة عن الأمم املتحدة واملنظمات احلقوقية،
التي ت�ؤكد ارتكاب الريا�ض جرائم حرب يف اليمن،
ً
م�ستخدمة ال�سالح الربيطاين.
وي�أتي احلكم املثري للجدل يف وقت يحتدم فيه النقا�ش
ب�ش�أن تقرير من � 12صفحة بعنوان «التمويالت اخلارجية
للتطرف الإ�سالمي» �أ�صدرته م�ؤ�س�سة «هرني جاك�سون»
البحثية الربيطانية ،خل�ص �إىل وجود �صلة بني التطرف
يف بريطانيا وال�سعودية ،التي «�أنفقت خالل الأعوام
الثالثني املا�ضية ما ال يقل عن  67مليار دوالر لدعم
التطرف يف الغرب».

حقوق الإن�سان!

«�إنه خرب مر ِّوع بالن�سبة �إىل املدنيني يف اليمن» .بهذه
العبارة علّقت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» على رف�ض
املحكمة العليا طلب نا�شطني بريطانيني وقف �صفقات
ال�سالح مع ال�سعودية ب�سبب جرائم احلرب التي يرتكبها
حتالف العدوان الذي تقوده الريا�ض �ضد اليمن .وو�صفت
املنظمة يف تقرير بعنوان «اليمن يعاين على يد ال�سعودية،
واململكة املتحدة ت�ستفيد» ،احلكم بالـ«خم ّيب للآمال
ب�شدّ ة» ،م�شرية �إىل �أن الق�ضية القانونية التي رفعتها
«حملة مناه�ضة جتارة الأ�سلحة» املعروفة اخت�صار ًا
بـ( ،)CAATوالتي «ت�ستند �إىل �أدلة قدمتها املنظمات
احلقوقية» ،كانت تهدف باملقام الأول �إىل «الدفع نحو
تعليق ال�صفقات من �أجل ال�ضغط على الريا�ض لإنهاء
هجماتها غري القانونية يف اليمن».
و�أثار احلكم موجة انتقادات وا�سعة من قبل ال�صحف
الربيطانية واملنظمات احلقوقية والنا�شطني يف هذا
املجال ،الذين وجدوا فيه دلي ًال �إ�ضافي ًا على «نفاق»
(مرة �أخرى) �أولوية
احلكومة الربيطانية التي تعطي ّ
مل�صاحلها االقت�صادية والتجارية مع ال�سعودية على حقوق
الإن�سان.
�إال �أنّ مفهوم «حقوق الإن�سان»« ،مل يعد يف �سلم �أولويات
لندن وال يف طليعة ما ُيعرف بالقيم الأوروبية» ،وفق
املتحدث با�سم � CAATأندرو �سميث ،الذي يعترب يف
حديث �إىل «الأخبار»� ،أنّ «احلكم الق�ضائي مبثابة �ضوء
�أخ�ضر للحكومة لتوا�صل ت�سليح الدكتاتوريات الوح�شية
ومنتهكي حقوق الإن�سان ودعمهم ،مثل ال�سعودية ،التي
�أظهرت جتاه ًال �صارخ ًا للقانون الدويل الإن�ساين».
برغم االنتقادات الوا�سعة ،ف�إنّ �صحف ًا بريطانية بارزة
اعتربت �أنّ القرار «غري �صادم» نظر ًا �إىل الأهمية
اال�سرتاتيجية للعالقات الربيطانية ـ ال�سعودية املمتدة
منذ ع�شرات ال�سنوات .وهذه لي�ست املرة الأوىل التي
ُي�سلَّط فيها ال�ضوء على ملف �صفقات ال�سالح الربيطانية
ً
خا�صة مع انت�شار تقارير يف العامني املا�ضيني
ــ ال�سعودية،

و�ضعت ال�سعودية يف �صدارة الدول الأكرث ا�سترياد ًا
للأ�سلحة يف ال�شرق الأو�سط والعامل ،ويف طليعة البلدان
التي «�أنع�شت» �سوق ال�سالح الربيطاين.
وبالرغم من ذلك ،مل ي�س ّبب �أيٌّ من هذه االنتقادات
�إحراج ًا للحكومة ودفعها نحو تعليق �أي من هذه ال�صفقات
(ولو م�ؤقت ًا) مع الريا�ض ،وذلك تخوف ًا من التداعيات
االقت�صادية والتجارية والأمنية «ال�سلبية».
و ُتعدُّ ال�سعودية �أكرب زبون لربيطانيا يف �سوق جتارة
ال�سالح� ،إذ وافقت لندن على ت�صدير �أ�سلحة مبا يفوق 3
مليارات جنيه �إ�سرتليني ( 3.87مليارات دوالر) ،مبا فيها
طائرات مقاتلة وعمودية وطائرات من دون طيار بقيمة
 2.2مليار جنيه �إ�سرتليني ،وذخائر و�صواريخ وقنابل
بقيمة  1.1مليار جنيه ،وعربات مدرعة ودبابات بقيمة
 430مليون جنيه� ،إىل الريا�ض يف العامني املا�ضيني فقط،
وذلك تزامن ًا مع بدء العدوان على اليمن ،الذي ذهب
�ضحيته حتى الآن �أكرث من ع�شرة �آالف ميني ،بينهم �أكرث
من  2,500طفل.
واليوم ،وبعد �أكرث من عامني على العدوان ،يعاين �أربعة من
كل خم�سة مينيني انعدام الأمن الغذائي ،فيما ميوت طفل
واحد على الأقل كل ع�شر دقائق من �أمرا�ض ميكن الوقاية
منها ،وفق «منظمة الأمم املتحدة للطفولة» (يوني�سيف).
ومع ا�ستمرار عمل  45%من املن�ش�آت الطبية فقط وتدمري
�أنظمة ال�صرف ال�صحي� ،أ�صيب ما ال يقل عن � 300ألف
�شخ�ص بالكولريا ،فيما �أعلنت الأمم املتحدة �أن البالد
الواقفة على �شفا جماعة ،تواجه «كارثة �إن�سانية» مع
حاجة  80%من ال�سكان للم�ساعدة.
وي�ؤكد تقرير �صادر عن مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية �أنّ «االنتهاكات م�ستمرة بال هوادة
و�إىل حدّ كبري من دون عقاب يف اليمن» ،يف وقت تثبت فيه
التقارير �أن اجلهات التي يجب �أن «حتا�سب» ،وهي الدول
اخلم�س الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل ،هي
امل�ستفيد الأكرب من جتارة الأ�سلحة وت�ست�أثر جمتمعة
بن�سبة  88%من ال�صادرات ،التي ت�صل بالدرجة الأوىل
يف منطقة ال�شرق الأو�سط �إىل ال�سعودية.
ويف هذا ال�سياق ،يقول نائب الرئي�س التنفيذي يف
منظمة «�أوك�سفام» بيني لورن�س� ،إنه «يف الوقت الذي متدّ
فيه بريطانيا يد العون الإن�سانية لليمنيني من طريق
امل�ساعدات الطبية والغذائية ،ف�إنها ُت�سهم يف املقابل
بت�أجيج القتال العنيف من خالل بيع الأ�سلحة للتحالف
العربي ،ما يزيد من �إمكانية ارتكاب جرائم حرب».
وتقول � CAATإن بريطانيا باعت خالل العقود املا�ضية
�أ�سلحة تقدر قيمتها بع�شرات املليارات من اجلنيهات
الإ�سرتلينية لل�سعودية ،و�إن �أكرث من � 80شركة بريطانية
ح�صلت على رخ�ص لت�صدير هذا ال�سالح ،وعلى ر�أ�سها �شركة
 ،BAEوهي ثالث �أكرب �شركة منتجة للأ�سلحة يف العامل،
وهي التي تعاقدت مع ال�سعودية يف �صفقتي «اليمامة»
و«ال�سالم» ال�شهريتني اللتني جتاوزت قيمتهما املئة مليار
جنيه �إ�سرتليني ،وخ�ضعتا لتحقيقات عقب اتهامات بوجود
ر�شى وف�ساد.
ً
ويف �آب املا�ضي ،عادت �صفقة «اليمامة» ،التي باعت
مبوجبها بريطانيا طائرات مقاتلة لل�سعودية يف ثمانينيات
القرن املا�ضي� ،إىل الواجهة جمدداً ،بعد رفع ال�سرية عن
وثائق حمفوظة يف الأر�شيف الوطني الربيطاين ُتظهر
الدور ال�شخ�صي الذي لعبته رئي�سة الوزراء الربيطانية
�آنذاك مارغريت تات�شر ،يف ت�أمني «ال�صفقة الأكرب والأكرث

�إثارة للجدل»� .أهمية ذلك �أنّ دور تات�شر ،ي�شبه كثري ًا
الدور الذي تلعبه ترييزا ماي اليوم� ،إذ ف� ً
ضال عن زيارتها
الريا�ض عقب ت�سلمها من�صبها قبل نحو عام ،ودفاعها
احلاد عن �صفقات ال�سالح ال�سعودية ــ الربيطانية بحجة
�أنّ «العالقة التاريخية مع اململكة مهمة للأمن والتجارة
واالقت�صاد» ،ف�إنّ الأيام املا�ضية ك�شفت �أنها «تخفي»
ال�صالت بني ال�سعودية واجلماعات الإرهابية يف بريطانيا.

ت�س ٌ
رت ...على ال�سعودية

تتهم �صحف بريطانية وزعماء �أحزاب معار�ضة رئي�سة
الوزراء بـ«الت�سرت» على تقرير حكومي منجز منذ �ستة
�أ�شهر على الأقل ،ب�ش�أن متويل التطرف والإرهاب يف
بريطانيا ،ذلك «لأنه ي�شكّل �إحراج ًا لل�سعودية».
ونقلت �صحيفة «ذي غارديان» عن زعيمة «حزب اخل�ضر»
كارولني لوكا�س ،قولها �إن ماي «�سعت منذ بداية رئا�ستها
�إىل تعميق عالقات اململكة املتحدة مع دول اخلليج...
و�إنّ الت�أخري املده�ش يف ن�شر حتقيقات وزارة الداخلية
يرتك عالمات ا�ستفهام حول ما �إذا كان قرار الن�شر
يت�أثر بعالقاتنا الدبلوما�سية مع هذه الدول ،وال �سيما
ال�سعودية» .وكان من املقرر �أن ي�صدر التقرير ،الذي
طلبه رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق ديفيد كامريون،
يف كانون الثاين من العام املا�ضي� ،إال �أنه وفق ال�صحيفة
«ماي حتتفظ به لكون ال�سعودية �أحد �أهم ال�شركاء
التجاريني وامل�ستوردين للأ�سلحة امل�صنعة يف بريطانيا».
فبالإ�ضافة �إىل ال�سالح� ،أو�ضح تقرير �صدر من املوقع
الر�سمي للحكومة الربيطانية �أن الريا�ض ُت َعدّ ال�شريك
التجاري الأول لربيطانيا يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
�إذ يقدّ ر حجم التجارة ال�سنوية بـ  8.2مليارات دوالر،
فيما ت�ستثمر الريا�ض يف �أكرث من نحو  75مليار دوالر يف
االقت�صاد الربيطاين.
ويتزامن قرار املحكمة واحلديث عن التقرير احلكومي مع
تقرير «هرني جاك�سون» ،الذي يو�ضح وجود «�صلة وا�ضحة
ومتنامية بني منظمات �إ�سالمية تتلقى دعم ًا من اخلارج
ومنظمات تروج للكراهية وتروج للعنف» ،م�شري ًا �إىل �أن
ال�سعودية ،التي ذكرها التقرير  83مرة« ،تت�صدر الئحة
الدول الداعمة للتطرف حيث قامت منذ �ستينيات القرن
املا�ضي برعاية جهود بقيمة مليارات الدوالرات لت�صدير
الفكر الوهابي عرب العامل الإ�سالمي ،مبا يف ذلك املجتمعات
الإ�سالمية يف الغرب» .و�أ�ضاف �أن هذا التمويل اتخذ

يف املقام الأول �شكل هِ َبات و�أوقاف للم�ساجد وم�ؤ�س�سات
تعليمية �إ�سالمية ،م�شري ًا �إىل وجود  24مدر�سة «�سعودية»
يف بريطانيا .ووفق امل�ؤ�س�سة البحثية ،ف�إن ال�سعودية
«�أنفقت نحو  1.5مليار جنيه �إ�سرتليني على الأقل �سنوي ًا
بهدف ن�شر التيار الوهابي يف العامل ...و�أن حجم التمويل
يف�سر ذلك بزيادة عدد امل�ساجد
ت�ضاعف يف  ،2015ما ّ
املن�سوبة �إىل الوهابية يف بريطانيا من  67م�سجد ًا يف
� ،2007إىل  ،»101داعية �إىل «�إجراء حتقيق عام يف
الدور الذي تلعبه ال�سعودية ودول خليجية �أخرى يف هذا
اخل�صو�ص ،ومطالبة امل�ؤ�س�سات الدينية ،وال �سيما امل�ساجد،
داخل بريطانيا بالك�شف عن جميع م�صادر التمويل
اخلارجي» .وقال التقرير �إن «�أخطر دعاة الكراهية يف
بريطانيا جا�ؤوا من داخل عباءة الأيديولوجية ال�سلفية
الوهابية ،ولديهم روابط بتمويل الإرهاب يف اخلارج ،من
خالل الدرا�سة يف ال�سعودية� ،أو لأنهم جزء من برامج املنح
الدرا�سية� ،أو لتلقيهم �أدبيات التطرف داخل بريطانيا».

ماي ال يهمها � اّإل ال�صفقات

اعتربت �صحيفة «ذي غارديان» الربيطانية �أن «الأ�سلحة
الربيطانية والع�سكريني الذين يُقدِّ مون دعم ًا فني ًا
لل�سعودية يف اليمن �سي�سهمون يف �إطالة �أمد احلرب،
وبالتايل زيادة معاناة املدنيني» ،م�شرية �إىل �أن «ما يهم
رئي�سة الوزراء تريزا ماي هو ما يد ّره بيع الأ�سلحة
لل�سعودية من �أموال للخزانة الربيطانية وال�شركات يف
اململكة املتحدة ،ولي�س �أي �شيء �آخر».
و�أ�شارت �إىل �أن بيع ال�سالح لل�سعودية «لي�س امل�شكلة يف
حد ذاتها ،بل الأزمة هي �أين ت�ستخدم ال�سعودية هذا
ال�سالح ...والأمر وا�ضح بعد �إ�شعال ال�سعودية لفتيل
احلرب يف اليمن» .و�أ�ضافت «ذي غارديان» �أن «احلكومات
الربيطانية املُتو ِّرطة يف مثل هذه ال�صفقات حاولت
ت�شوي�ش احلقائق ...ولكن يف ال�شتاء املا�ضي� ،أقر جمل�س
الوزراء �أخري ًا ب�أنّ عدد ًا حمدود ًا من القنابل العنقودية
الربيطانية املحظورة مبوجب القانون الدويل قد
ا�س ُتخدِ مت يف احلرب الدائرة .وبعد �ضغط �أكرب ،اتّ�ضح �أنّ
 500من تلك القنابل قد بيعت يف الثمانينيات لل�سعودية».
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ال�صفحة الدينية

ك��ي��ف ع��ال��ج الإ����س�ل�ام م��ر���ض ال�����س��م��ن��ة وال������وزن ال���زائ���د؟
ت�صدر يف كل يوم الن�شرات واملقاالت العلمية
حول خماطر ال�سمنة والوزن الزائد،
والأ�ضرار التي ي�سببها تعاطي الطعام بكميات
كبرية.
وجند العلماء اليوم ين�صحون باالقت�صاد
الغذائي و�أن يقت�صر الإن�سان على كميات
قليلة من الطعام ح�سب حاجة ج�سمه.
�إن �أي وزن زائد على املعدل الطبيعي هو مبثابة
ثقل يرهق اجل�سم با�ستمرار وخ�صو�ص ًا القلب.
وال يخفى علينا كيف ي�ؤثر ال�شحم الزائد على
القلب وان�سداد ال�شرايني وت�صلبها.
وتظهر كل يوم مئات الو�صفات الطبية
والأدوية والأ�ساليب لتخفيف الوزن.
ولكن العالج النبوي يبقى الأمثل .فقد حدثنا
الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
وعاء �شر ًا من بطن ،ح�سب ابن
(ما ملأ ابن �آدم
ً
�آدم �آكالت يقمن �صلبه ف�إن كان ال حمالة فثلث
لطعامه وثلث ل�شرابه وثلث لنف�سه)[ ..
رواه الرتمذي].
ويقول الباحثون اليوم� :إن �أف�ضل طريقة
جميع الأبحاث حول �إنقا�ص الوزن �أو الوقاية
من البدانة ت�ؤكد على �أن احلل الأمثل والعالج لعالج الوزن الزائد هو اعتماد نظام غذائي
الأكرث فعالية هو اعتماد نظام غذائي متوازن .متوازن.
�ألي�س هذا هو ما �أمر به الر�سول الكرمي �صلى و�إن الذي ي�ضر ال�شخ�ص ال�سمني لي�س هو كرثة
اهلل عليه و�سلم قبل العلم احلديث بقرون الطعام ،بل الذي ي�ضره هو جهله بالنظام
الغذائي وت�أثري املادة التي ي�أكلها على ج�سده.
طويلة؟

و�إنني �أقول ب�أنك �إذا �أردت �أن تخفف وزنك
فعليك �أو ً
ال وقبل كل �شيء �أن متتلك ثقافة
غذائية ،وهذا ما جنده يف كالم حبيبنا حممد
عليه ال�صالة وال�سالم عندما حذّ ر من امتالء
وعاء �شر ًا من
البطن يف قوله( :ما ملأ ابن �آدم
ً
بطن) ،ف�صدقت يا ر�سول اهلل!

ال������ع������ودة اىل ال����ن����ظ����ام ال�����غ�����ذائ�����ي اال�����س��ل�ام����ي
د .ماجد فندي الزعبي
غذاء االن�سان من املوا�ضيع اخلطرية يف
ُ
هذا الع�صر ،ومن الواجب على كل م�سلم
ان َيعلمه و ُيعلمه .والعودة اىل �إبراز دور
الت�شريع اال�سالمي يف هذا املجال ،ا�صبح من
�ضروريات احلياة لتحقيق اخلري للب�شرية
وتفادي االمرا�ض التي تتعاظم يف ت�أثريها
على االن�سان .فالت�شريع اال�سالمي مل يرتك
تهم االن�سان
ناحية من مناحي احلياة التي ُ
اال واوردها ،فحق االن�سان يف الغذاء الآمن
�ش�أنه �ش�أن احلق يف احلياة ذاتها .قال تعاىل
«ما فرطنا يف الكتاب من �شيء»(االنعام ،)38
ومن جهة اخرى قال تعاىل «الذي خلقني
فهو يهدين( )78والذي هو يطعمني وي�سقني
((»)79ال�شعراء) .وقال عليه ال�سالم «�إن
جل�سدك عليك حقا» اي ٌ
حق عليك ان تطعمه
�إذا جاع وتريحه �إذا تعب ،وحتميه من
َ
و�صف،
االمرا�ض ،وتداويه �إذا مر�ض .وحيث
�أحد �أطباء العرب قدميا ،املر�ض فقال« :املعدة
بيت الداء ،واحلمية ر�أ�س الدواء» .لذلك و�ضع
اال�سالم منذ قرون �ضوابط وتعاليم لتحكم
م�سرية االن�سان الغذائية.
ففي الت�شريع اال�سالمي توجد �آيات تبني
طبيعة طعام االن�سان ،فقال اهلل تعاىل « َف ْل َين ُْظ ِر
اء َ�ص ًّبا
ْ إِ
الن َْ�سانُ �إِلىَ َط َعامِهِ (� )24أَنَّا َ�ص َب ْبنَا المْ َ َ
(ُ )25ث َّم َ�ش َق ْقنَا ْ أَ
ال ْر َ
�ض َ�شقًّا (َ )26ف َ�أ ْن َب ْتنَا
فِي َها َح ًّبا ( )27وَعِ َن ًبا َو َق ْ�ض ًبا (َ )28و َز ْيتُو ًنا
َونَخْ اًل (َ )29و َحدَ ائ َِق ُغ ْل ًبا (َ )30و َفا ِك َه ًة َو�أَ ًّبا
اعا َلك ُْم َو ِ أَ
ل ْن َعا ِمك ُْم ((»)32عب�س).
(َ )31م َت ً
وبنف�س ال�سياق قال اخلالق « هُ َو ا َّلذِ ي �أَن َْز َل
اب َو ِمنْهُ َ�ش َج ٌر فِيهِ
اء َلك ُْم ِمنْهُ َ�ش َر ٌ
ال�س َماءِ َم ً
مِنَ َّ
يمونَ (ُ )10ي ْن ِبتُ َلك ُْم بِهِ ال َّز ْر َع َوال َّز ْي ُتونَ
ُت�سِ ُ
يل َو ْ أَ
َوال َّنخِ َ
َاب َوم ِْن ُك ِّل ال َّث َم َراتِ �إِنَّ فيِ َذل َِك
ال ْعن َ
َ آَ
ل َي ًة ِل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرونَ ((»)11النحل) .تو�ضح
هذه الآيات كيف خلق اهلل طعام االن�سان بانه
بعد �صب املاء على االر�ض تنبت البذور فت�شق
االر�ض لتخرج البادرات اىل ال�سطح والتي
تعطي احلبوب واالعناب واحل�شائ�ش (التي
ي�أكلها االن�سان) وا�شجار الزيتون والنخيل
وحدائق كثيفة اال�شجار وال�شجريات وثمار
(فاكهة وخ�ضار) واع�شاب علفية للما�شية.
فهذا هو اال�صل يف طعام االن�سان ورعي املا�شية
اي�ضا .فهذا هو �شرع اهلل العلمي بالتغذية
فاحلبوب والثمار النباتية كافية لتغذية
االن�سان واالنعام النها هي اال�صل يف التغذية.
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اما بالن�سبة للحوم فقد قال تعاىل « َو َفا ِك َه ٍة
ممِّ َّ ا َي َت َخيرَّ ُ ونَ (َ )20ولحَ ِْم َطيرْ ٍ ممِّ َّ ا َي ْ�ش َت ُهونَ
((»)21الواقعة) ،هذا هو طعام الهل اجلنة
ولي�س يف الدنيا التي نعي�ش .ولكنه قال اي�ضا
« َو ْ أَ
ال ْن َعا َم َخ َل َق َها َلك ُْم فِي َها د ِْف ٌء َو َمنَاف ُِع َو ِم ْن َها
َت�أْ ُك ُلونَ »(النحل  .)5ومن جانب �آخر قال « َو َل َقدْ
اءتْ ُر ُ�س ُلنَا �إِ ْب َراهِ َ
َج َ
يم ِبا ْل ُب ْ�ش َرى َقا ُلوا َ�س اَل ًما ۖ
َق َ
ِيذ»(هود
اء ِبع ِْجلٍ َحن ٍ
ال َ�س اَل ٌم ۖ َف َما َل ِب َث �أَن َج َ
 .)69هذه الآيات تبني بان اكل اللحوم لي�س
هو اال�صل يف التغذية يف الت�شريع اال�سالمي،
لذا ت�ؤكل اللحوم على فرتات او يف املنا�سبات
ولي�س يوميا كما نفعل يف هذا الع�صر .وحتى
عندما ت�ؤكل ،يجب الت�أكد بان هذه اللحوم
والدواجن ومنتجات االلبان قد مت انتاجها
ب�أعالف طبيعية ،كما كان احلال يف اللحوم
والدواجن البلدية ،ولي�ست منتجة بالأعالف
املركزة.
والطريف ان العلوم الطبية احلديثة تقول
ان من ال ي�أكل اللحوم فان تغذيته غري مكتملة
لعدم وجود الربوتني باجل�سم .ولكن اذا امعنا
النظر يف طريقة ت�سمني احليوانات التي ناكل
حلومها تتم بتغذيتها على احلبوب واالع�شاب
ثم يقال لنا بان احلبوب ال يوجد بها
بروتينات .وبنف�س الوقت جند كثري من الذين
ي�أكلون اللحوم لديهم فقر دم (انيميا) والذين
ي�أكلون ال�شعري يف االرياف ال يوجد عندهم فقر
دم ،فال �شك بان هنالك من ال يريد للب�شرية ان
تعرف احلقائق عن هذه التغذية.
لقد خلق اهلل تعاىل االن�سان ليعي�ش ب�سالم،
وحفاظا على �صحته من االمرا�ض فقد �أقر له
اهم مبد�أ �صحي وهو عدم اال�سراف يف تناول
الطعام ،فبني له كيفية �إ�شباع حاجته من
الغذاء يف قوله تعاىلَ ...« :و ُك ُلوا َوا�شْ َر ُبوا َو اَل
ُت ْ�س ِر ُفوا �إِنَّهُ اَل يُحِ ُّب المْ ُ ْ�س ِر ِف َ
ني «(االعراف.)31
فهذه الآية �أ�صل من ا�صول الرتبية ال�سليمة
التي تتوقف عليها �سالمة االن�سان من
االمرا�ض ،وهي ت�شريع يحرم اال�سراف ،الن
اخلالق يقول بانه ال يحب امل�سرف .وقال
وعاء �شر ًا من بطنه،
عليه ال�سالم «ما ملأ �آدمي ٌ
بح�سب ابن ادم ُلقيمات ُيقمن ُ�صلبه ،ف�إن كان
ال حمالة فاع ًال ،ف ُثلث لطعامه ،و ُثلث ل�شربه،
و ُثلث ل َن َف�سه».
ان االكل وال�شرب فوق حد ال�شبع هي �صفة
من �صفات غري امل�سلمني .فامل�سلم امل�ؤمن ال ي�أكل
حتى يجوع واذا اكل الي�شبع ،اما غري امل�سلمني
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جت���ن���ب���وا ه������ذه احل����رك����ة اث���ن���اء
اال����س���ت���ح���م���ام خ�����ش��ي��ة ال�����س��ق��وط

يبدو �أن بع�ض احلركات قد ت�ؤدي �إىل خماطر كبرية ال بل مميتة
خالل اال�ستحمام .وي�ؤ�شر حجم الوفيات خالل اال�ستحمام �إىل
�ضرورة التوقف عند تلك امل�س�ألة .وقد قامت جمموعة من الباحثني
قبل �أ�شهر بدرا�سة يف حماولة �إيجاد الإجابة عن حجم تلك
الوفيات ،فتو�صلوا �إىل نتيجة هامة مفادها �أن حركة �إرجاع الر�أ�س
�إىل الوراء قد ترفع من ن�سبة االنزالق!.
ويف التفا�صيل� ،أن ال�شرايني املغذية للمخ تتجمع كلها ومتر من خلف
الرقبة يف ج�سم الإن�سان .وغالب ًا حني ن�ستحم نرجع ر�أ�سنا �إىل
اخللف من �أجل غ�سل ال�شعر ،ما قد ينتج عنه ت�صلب لبع�ض �شرايني
منطقة الرقبة وبالتايل انخفا�ض تدفق الدم الذي ي�سبب الدوخة
وفقدان التوازن ب�شكل ال �إرادي ما ي�سهم ب�شكل كبري يف انزالق
ال�شخ�ص من اخللف وارتطام ر�أ�سه بالأر�ض ٬وبالتايل نزيف وقد
ي�ؤدي للموت.
وت�سمى هذه احلركة بح�سب العلماء «وايد ي�سون» وتعد من �أخطر
احلركات التي يقوم بها الإن�سان �أثناء اال�ستحمام دون �أن يعي
عواقبها.

رئي�س وزراء الهند يقطع �صمته �إزاء
جم���ازر “عباد البقر” بحق امل�سلمني

في�أكلون دون التقيد مببادئ دينية �صحيحة
امل�صدر ،وي�أكلون دون هدف او غاية غري ملء
بطونهم وي�شرتكون يف ذلك مع االنعام .فقال
عنهم تعاىل « ...والذين كفروا يتمتعون
وي�أكلون كما ت�أكل االنعام (»...حممد .)12
وقدميا قالوا ُحكماء العرب «ال ت�أكل طعام ًا
ابد ًا �إال وانت ت�شتهيه ،وال ت�أكل حلم ًا ُيطبخ
إن�ضاجه ،وال ت�أكل الفاكهة �إال يف
حتى ُتنعم � ُ
نُ�ضجها ،و�أجد م�ضغ الطعام ،وال ت�أكل طعاما
ويف معدتك طعام ،و�إياك ان ت�أكل ما تعجز
�أ�سنانك عن م�ضغه فتعجز معدتك عن ه�ضمه».
فالعلم النافع هو العلم املفيد للنا�س وال يجب
ان ينبهر علماء امل�سلمني بالعلوم التغذوية
الغربية .فالنظام الغذائي اال�سالمي قد
و�ضعت قواعده ال�صحية لقرون م�ضت ،والتي
ِ
اذا مت تطبيقها يف زمن العلل الذي نعي�ش،
قللت من احلاجة اىل الطبيب والعالج .فعندما
ميعن امل�سلم فيما �سبق من االيات واالحاديث
ويقوم بتطبيقها عمليا يف نظامه الغذائي فانه
ميار�س اقوى واجنح برنامج غذائي للنجاة من
االمرا�ض واخطارها.
لذلك علينا العودة اىل الت�شريع اال�سالمي
و�إال �س َت َهلك الب�شرية ،الن االمرا�ض التي
تظهر يف هذا الع�صر ا�سبابها غري معروفة لدى
الغرب .واحلل الوحيد لكي نتجنب جميع هذه
االمرا�ض هو موجود يف كتاب اهلل فقط ،وعلى
علماء اال�سالم (التغذية والفقه والطب) ان
يقفوا موقفا قويا لإنقاذ االمة والب�شرية
جمعاء.

خرج رئي�س وزراء الهند ،ناريندا مودي ،عن �صمته �إزاء �سل�سلة
جرائم قتل ا�ستهدفت هنودا م�سلمني ،على مدار عام ،وارتكبتها
ع�صابات تقول �إنها تدافع عن “الأبقار املقد�سة” عند الطائفة
الهندو�سية.
وقال مودي يف خطاب مبدينة �أحمد �أباد يف والية غوجارات (غرب
الهند)“ :لي�س من املقبول قتل �أنا�س با�سم عبادة البقرة” ،وف ًقا ملا
نقلته وكالة الأنباء الفرن�سية.
و�أ�ضاف مودي“ :ال �أحد ميلك احلق يف تطبيق القانون بنف�سه يف
هذا البلد ،والعنف مل يكن ولن يكون �أبدا و�سيلة حلل �أي م�شكلة”.
و�أتت ت�صريحات مودي بعد �أيام قليلة من طعن مواطن م�سلم حتى
املوت يف قطار انطلق من نيودلهي.
واتهم اجلناة القتيل ،وا�سمه جنيد خان ( 15عاما) ،ب�أنه حمل حلم
البقر الذي يعتربه بع�ض الهندو�س �إهانة لدينهم.
وا�شتهر مودي باحلر�ص على �سرعة رد الفعل على احلوادث عرب
تويرت؛ لكنه مل يدل ب�أي موقف ب�ش�أن جرائم القتل بحق امل�سلمني
منذ �أغ�سط�س  ،2016ولذا اتهمه معار�ضوه بغ�ض النظر عن هذه
اجلرائم.
وتعر�ض ع�شرة م�سلمني على الأقل للقتل على �أيدي ح�شود يف الهند
منذ �أبريل 2017؛ حيث ت�شهد الهند ،البالغ تعداد �سكانها 1,25
مليار ن�سمة ،عمليات قتل للم�سلمني ،و�أحيانا لأفراد من طائفة
داليت ،منذ نحو عامني بح�سب �صحيفة عاجل.

تقارير
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ّ
أردين ..ورئي�س جلنة
إ�سرائيلي :الأق�صى حتت �سيادتنا وال نه ّتم مبوقف العاهل ال
وزير �
ّ
اخلارج ّية والأمن ي�ؤ ّكد لن ن�سمح بتح ّول امل�سجد �إىل ّ
ثالثة مفتوحة للم�سلمني فقط
ومدينة
مك ٍة
ٍ
ٍ
النا�صرة:-
ّ
بغ�ض النظر وب�صرف الطرف عن املوقف من
اّ
ري
عملية القد�س� ،إل �أنّ �إ�سرائيل الر�سم ّية وغ ُ
الر�سم ّية ا�ستغلّت احلادثة للم�ضي قد ًما يف
جل�س
عربدتها ،و�أطلقت عدّ ة بالونات اختبار ّ
نب�ض العرب واملُ�سلمني ،وجنحت يف ذلك:
للأ�سف ال�شديد االنتهاكات اليوم ّية التي
يتعر�ض لها امل�سجد الأق�صى يوم ًيا من ق ّوات
الكالمي من قبل �أركان
االحتالل ،والت�صعيد
ّ
دولة االحتالل� ،أكّدا لكلّ َم ْن يف ر�أ�سه عينان
على �أنّ الأ ّمتني العرب ّية والإ�سالم ّيةً � ،
أنظمة
و�شعو ًبا ،تغُطّ ان يف �سباتٍ عميق ،ومل ترتقيان
�إىل ُم�ستوى احلدث والتحدّ ي ،وال م�ؤ�شّ رات
على االرتقاء ،ال�شهداء وحدهم ،كما يبدو،
هم الذين يرتقون وحدهم.
يف هذا ال�سياق ،قال وزير الأمن الداخلي
إ�سرائيلي ،غلعاد �إردان� ،إنّ امل�سجد الأق�صى
ال
ّ
املبارك يقع حتت ال�سيادة الإ�سرائيل ّية ،وتابع
حديث �صحا ٍّ
يف �أدىل به لإذاعة
قائ ًال يف
ٍ
جي�ش االحتالل �إنّ الدولة العرب ّية هي
�صاحبة ال�سيادة يف اجلبل (امل�سجد الأق�صى
– احلرم القد�سي) ،وموقف الدول الأخرى
لي�س مه ًما ،و�إذا تقرر �أنّ خطوة معينة لها
�أهمية معينة ،ف�سيتّم تنفيذها ،كما �أكّد.
ويف معر�ض ر ّده على �س�ؤالٍ �شدّ ّد وزير الأمن
الداخلي على �أنّ �إ�سرائيل �س ّيدة املكان ،ول�سنا
ّ
بحاجة لتو�صيات من �أحد دون النظر �إىل
�آراء الآخرين ،الأردن �أو غريها من الدول ،ما

نراه �ضرور ًيا نفعله ،على حدّ تعبريه.
وكان عاهل الأردن ،امللك عبد اهلل الثاين،
طالب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو ،ب�ضرورة �إعادة فتح احلرم القد�سي
ال�شريف �أمام امل�صلني .وقال التلفزيون
ً
مكاملة
العربي �إنّ امللك عبد اهلل �أجرى
ّ
هاتف ّي ًة مع بنيامني نتنياهو حول مو�ضوع
الأق�صى واملمار�سات الإ�سرائيل ّية الأخرية يف
املكنطقة بعد عملية القد�س ،التي وقعت يوم
اجلمعة املا�ضي.
�إىل ذلك ،قال رئي�س جلنة اخلارجية والأمن
التابعة للكني�ست ورئي�س جهاز الأمن العام
“ال�شاباك” ال
إ�سرائيلي الأ�سبق �آيف ديخرت �إنّ
ّ
�إ�سرائيل لن ت�سمح بتحول امل�سجد الأق�صى
�إىل مكة ومدينة ثالثة مفتوحة فقط
للم�سلمني ،على حدّ تعبريه.
وجاءت ت�صريحات ديخرت يف معر�ض ر ّده على
حتذيرات امللك الأردين عبد اهلل الثاين حول
امل�سا�س مبكانة الأق�صى ،وقوله �إنّ امل�سجد
الأق�صى وكامل احلرم القد�سي ال�شريف ،ال
يقبل ال�شراكة وال التق�سيم.
و�أ�ضاف ديخرت يف ت�صريح نقله موقع القناة
ال�سابعة العربية �إنّ الفرتة الأخرية ت�شهد
موجة يطلق عليها “الدفاع عن الأق�صى” ،و�أنّ
هذا امل�صطلح تو�سع لي�شمل لي�س فقط امل�سجد
اجلنوبي امل�سجد الأق�صى ،بل جلميع م�ساحة
ما �أ�سماه بـ”جبل الهيكل” بكامله( ،يف �إ�شارة
�إىل �ساحات الأق�صى).

وتابع ديخرت ،وهو من حزب (ليكود) احلاكم،
اً
قائل �إنّ التفكري القائم على
تابع حديثه
�إمكانية ال�سماح للم�سلمني بالأق�صى بالقيام
بكل ما يفعلونه مبكة واملدينة بال�سعودية
من حيث حظر دخول غري امل�سلمني �إليها لن
يحدث بامل�سجد الأق�صى ولن ن�سمح بتحقق
ظالمي ،على حدّ تعبريه ،وادعى
هكذا فكر
ّ
ديخرت �أنّ �إ�سرائيل �ستحرتم قد�سية امل�سجد
مبدينة القد�س ،فيما �سيتم�سك بزعم حقوقه
بـ”جبل الهيكل”.
يف ال�سياق عينه ،اتهم رئي�س ديختري ،النائب
إ�سرائيلي طلب �أبو
العربي يف الكني�ست ال
ّ
ّ
عرار ،من القائمة املوحدة ،بالدعوة لتحويل
امل�سجد الأق�صى كما احلرمني املكي والنبوي
من �أجل منع غري امل�سلمني من دخوله ،و�أنّ �أبو
عرار يكرر مقولته لرت�سخ يف �أذهان اجلميع �أن
امل�سجد الأق�صى و�ساحاته كلها م�سجد �أق�صى.
وجاء ذلك ردًا على ت�صريحات �أبو عرار يف
الكني�ست ،والتي �أكّد فيها على �أنّ امل�سجد
الأق�صى هو ملك للم�سلمني فقط ،وال حق
لليهود فيه ولو بذرة تراب ،وذلك ردًا على
دعوة قائد �شرطة االحتالل يف القد�س يورام
هليفي للم�ستوطنني باحل�ضور مبجموعات
�أكرب �إىل امل�سجد الأق�صى.
وجاءت �أقوال ديخرت بعد خطاب النائب �أبو
عرار� ،أمام الهيئة العامة يف الكني�ست حول
جتديد �أمر منع مل ال�شمل ،والذي قال النائب
طلب �أبو عرار خالله :قوانينكم العن�صرية

�أدت �إىل انتفا�ضة ،وما تقومون به �سيغذي
انتفا�ضة �أخرى ،متنعون مل �شمل العائالت،
تغلقون امل�سجد الأق�صى �أمام امل�صلني ،يف
جتاوز وا�ضح للو�ضع القائم.
العربي قائ ًال �إنّ دعوة
و�أ�ضاف النائب
ّ
اجلرنال يورام هليڤي اليهود للقدوم للأق�صى،
حق
�أمر مردود عليه ،لأنّه ال يوجد � ّأي ٍ
يذكر ل ّأي يهوديٍّ يف امل�سجد الأق�صى ،وعلى
�إ�سرائيل احرتام القوانني الدولية.
ور ّد النائب �أبو عرار ،على �أقوال ديخرت:
الأمر معلوم ،فال هيكل لكم يف القد�س ،وال

يوجد لكم �أي حق يف امل�سجد الأق�صى ،وهذا
من خالل ال�شرائع ال�سماوية ،والقرارات
الدولية ،واخلالفات اليهودية حول موقع
الهيكل ،فامل�سجد الأق�صى لنا ولي�س لغرينا.
وخ ُل�ص النائب �أبو عرار �إىل القول �إنّ تدني�س
امل�سجد الأق�صى املُبارك املتكرر �سي�ؤدي
النتفا�ضة ،و�أنتم جتنون على �أنف�سكم ،يف
معر�ض توجهه للنواب اليهود الإ�سرائيليني،
املتطرف ،قال
خ�صو�صا من اليمني واليمني
ً
ّ
النائب �أبو عرار.

“مهما خ�سرنا �سيخ�سروا” ..نيويورك تاميز:قطر الرثية ت�صمد �أم��ام احل�صار والتكلفة ال�شخ�صية وال�سيا�سية لأط��راف الأزم��ة يف تزايد
مواطن قطري
ن�شرت �صحيفة “نيويورك تاميز” االمريكية تقريرا
مو�سع ًا عن احل�صار الذي فر�ضته “ال�سعودية واالمارات
والبحرين وم�صر” على قطر ,يف اخلام�س من يونيو/
حزيران املا�ضي ,م�شرية �إىل �أن الإمارات اخلليجية الرثية
مل ت�شعر �سوى ب�آثا ٍر ب�سيطة حتى الآن من هذا احل�صار.
ا�ضطر م�س� ٌ
ؤول تنفيذي ب�إحدى ال�شركات لإلغاء ُعطلة
عائلية بقيمة � 150ألف دوالر يف ال�سعودية .و�شكت
ٌ
�سيدة �أخرى من �أنَّ طلبياتها من �أزياء العالمات التجارية
من جمموعة نت�-آ-بورتر للت�س ُّوق عرب الإنرتنت قد
أيام �أكرث كي ت�صل ،وفق ما ذكر تقرير
ا�ستغرقت عدة � ٍ
ل�صحيفة نيويورك تاميز الأمريكية.
وقال �آخرون �إنَّهم مل يعجبهم مذاق اللنب الرتكي اجلديد
املوجود يف املتاجر ،لكنّ رجل �أعمالٍ ثري ًا قدَّ م ح ًال �آخر:
فهو ينوي نقل �آالف من الأبقار �إىل قطر ،فيما قد ي�صبح
�أكرب ج�سر جوي من البقر على الإطالق.
ومن املفرت�ض �أن تطري  4000بقرة من �أ�سرتاليا و�أمريكا،
و�سته ِبط على �أر�ض قطر لإنتاج احلليب� ،ضمن م�ساعي
رجل الأعمال ال�سوري معتز اخلياط ،واملقيم يف قطر،
�إىل ملء الفراغ الذي خلّفه انهيار الإمدادات عقب الأزمة
اخلليجية ،وفق تقرير �سابق لهاف بو�ست عربي.
حينما �أغلقت  4دول عربية جماليها اجلوي والربي
�أمام قطر يف حماولةٍ لإجبارها على التخلّي عن �سيا�ستها
اخلارجية و�إغالق حمطتها التلفزيونية النافِذة،
اجلزيرة ،كان هناك ُذعر يف البداية� ،إذ �صارت بع�ض
�أرفف املتاجر فارغة .لكن �سرعان ما تراجع ذلك ،ومنذ
ذلك احلني فتحت الدولة الغنية بالغاز خزانتها الهائلة
لتُبقي مواطنيها البالغ عددهم � 300ألف �شخ�ص يف حالة
الرفاهية الفاخِ رة التي اعتادوا عليها ،وفق ما ذكرت
نيويورك تاميز.
وحتتفظ قطر بحدودٍ برية وحيدة مع ال�سعودية،
ٌ
مغلقة الآن .وقد علقت الإبل وكذلك علق العمال
وهي
املهاجرون على اجلانب اخلط�أ من احلدود حينما اندلعت
الأزمة ،ووجدوا �أنف�سهم قد َّ
تقطعت بهم ال�سبل ،وقد
جلمال التابعة ملواطنني قطريني تت�ضور
تركت اململكة ا ِ
جوع ًا ملدة �أ�سبوع داخل الأرا�ضي ال�سعودية ،بعدها
طردتها جتاه احلدود القطرية.
و ُت�شغِّل اخلطوط اجلوية القطرية ،التي �أُرغِ َمت رحالتها
�شحن
على التحليق عرب املجال اجلوي الإيراين 8 ،رحالت ٍ
�إ�ضافية يومي ًا لإح�ضار �إمداداتٍ طازجة من الفاكهة،
واللحم ،واخل�ضراوات �إىل الدوحة .و�أمر امل�س�ؤولون

�شحن �إ�ضافية ،وقال َّ
موظفون يف من�ش�أة ال�شحن
بطائرات
ٍ
الوا�سعة املُك َّيفة باملطار يف الدوحة ،الأحد  2يوليو/متوز،
�إنَّهم يتو َّقعون �صعوباتٍ ب�سيطة يف تعاملهم مع عمليات
ال�شحن املتزايدة.
وقال ال�شيخ �سيف بن �أحمد �آل ثاين ،وهو �أحد �أفراد
الأ�سرة احلاكِمة ،وم�س�ؤول االت�صال البارز يف احلكومة:
“ب�إمكاننا تغطية اجلانب املايل دون حتى ال�ضغط على
ا�ستثماراتنا� .إنَّها لي�ست م�شكلة” ،بح�سب ال�صحيفة
الأمريكية.
يف  22يونيو/حزيران� ،أ�صدرت دول احل�صار الأربعة
(ال�سعودية والإمارات والبحرين وقطر) قائمة من 13
مطلب ًا من قطر ،من بينها قطع عالقاتها املزعومة مع
التنظيمات الإرهابية ،و�إغالق قناة اجلزيرة ،و�إغالق
قاعدة ع�سكرية تركية �صغرية .وقالت قطر �إنَّ الإنذارات
النهائية ترتقي �إىل طلب التنازل عن �سيادتها.
وكان املوعد النهائي لتلبية تلك املطالب هو منت�صف ليل
الأحد .غري �أنَّ قطر �أ�شارت �إىل عدم تغيري موقفها .فقال
وزير اخلارجية ،ال�شيخ حممد بن عبدالرحمن �آل ثاين ،يف
روما ال�سبت املا�ضي�“ :إنَّنا م�ستعدون ملواجهة �أية تبعات”.
طلب من
و�أعلنت الدول الأربع فجر اليوم موافقتها على ٍ
الكويت مبد املهلة املمنوحة للدوحة � 48ساعة �أخرى
لت�سليم الرد القطري �إىل �أمري الكويت.
لكن حتى لو بدا �أنَّ القطريني يفوزون باملواجهة
االقت�صادية حتى الآن ،ف�إنَّهم ي�شعرون بالت�أثُّر مالي ًا
ٌ
أثريات ُمقلِقة تت�صاعد
بطرق �أخرى .وللأزمة املُتع ِّمقة ت�
ٍ

عرب اخلليج وت�ضرب الوحدة ال�سيا�سية .ف ُيحذِّ ر محُ لِّلون
من �أنَّ الأزمة قد ُتزعزع ا�ستقرار املنطقة الأو�سع �إذا ما
ا�ستمرت لأ�شهر� ،أو لفرتةٍ �أطول ،كما يخ�شى الكثريون.
الأزمة جتاوزت اخلليج
و�ضم
وقد امتد الت�شاحن ب�ش�أن قطر �إىل �أبعد من اخلليجَّ ،
تركيا ،التي تدعم الدوحة ،ورو�سيا ،التي حتاول اتخاذ
م�سا ٍر و�سط يف النزاع .وقال الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني ،ال�سبت املا�ض� ،إنَّه حتدَّ ث مع قادة كلٍ من قطر
والبحرين يف حماولةٍ لتحفيز احلوار.
ويف العادة ،ميكن االعتماد على الواليات املتحدة حلل
ً
حليفة وثيقة
الأزمة ،وذلك بالنظر �إىل �أنَّها تعترب نف�سها
لكل البلدان املتنازعة.
لكنَّ ال�سيا�سة الأمريكية بخ�صو�ص النزاع كانت ذات
طبيعة ُمتقلِّبة م�ؤخراً ،وذلك مع تقدمي وزارة اخلارجية
انتقاداتٍ الذعة للمطالب الإماراتية – التي و�صفتها
ب�أنَّها نتاج �ضغائن قدمية – يف حني انحاز ترامب بقوةٍ مع
البلدان التي تقود احل�صار ،وفق نيويورك تاميز.
وبح�سب ت�سجيلٍ �صوتي ُ�س ِّرب �إىل موقع “�إنرت�سبت”
ربعات
الإخباري ،فقد قال ترامب يف حفلٍ مغلق جلمع الت ُّ
يف وا�شنطن الأربعاء 28 ،يونيو/حزيران“ :نواجه نزاع ًا
مع قطر” .وبعدما �سخر مما �س ّماه طريقة دولة قطر
املُ َّ
ف�ضلة لنطق ا�سمها ،قالِّ �“ :
أف�ضل � اّأل يمُ ِّولوا الإرهاب”.
ويقول بع�ض امل�س�ؤولني الأمريكيني �إنَّ �سيا�سة ترامب
حركها م�ست�شاران� ،ستيفن بانون و�سبا�ستيان غوركا،
ُي ِّ
بحزم يف املع�سكر ال�سعودي ،واللذان ينظران
املوجودان
ٍ

�إىل معاقبة قطر ب�صرامةٍ على �أنَّه
حتذير لأي دولةٍ
ٌ
متهمة بالت�ساهل مع الإ�سالميني.
الأزمة وحدتهم
على جانب �آخر عملت الأزمة على توحيد اجلميع داخل
الأرا�ضي القطرية جتاه الأزمة ،و�أعرب الكثريون عن
�سعادتهم بذلك ،وكانت من بينهم �أم ح�سن ( 40عام ًا)،
وهي موظفة حكومية يف زيارتها الثالثة .وقالت:
“�أ�صبح النا�س على قلب رجلٍ واحد” ،بح�سب ال�صحيفة
الأمريكية.
لكنَّها قالت �إنَّ الأزمة كانت �أي� ًضا م�صدر ًا للحزن ،فقد
قريب يف البحرين ،ومل يتمكَّن
تف َّرقت عائلتها – مات
ٌ
�أحدٌ من ح�ضور اجلنازةُ .ث َّم هناك ابنة عمها ،املتز ِّوجة
من �إماراتي ،التي َّ
ا�ضطرت م�ؤخر ًا لإر�سال ابنتها البالغة
من العمر �سنة واحدة �إىل الإمارات لتعي�ش مع زوجها.
فبموجب القانون يف معظم بلدان ال�شرق الأو�سط ،يرث
االبن جن�سية �أبيه ،وبعد بدء احل�صار� ،أ�ص َّرت الإمارات
على مغادرة كافة مواطنيها لقطر.
وبالن�سبة لآخرين ،تتط َّور الأزمة على ال�شبكات
االجتماعية .فقد �سعد بع�ض ال�سعوديني بال�سخرية
من احلليب الرتكي ،يف حني جل�أ ال�شباب القطري �إىل
تطبيق �سناب �شات لن�شر ال�صور ال�ساخِ رة واملُعانِدة حول
الأزمة .ويلقي الكثريون باللوم مبا�شر ًة على الأمري حممد
بن �سلمان ،وزير الدفاع ال�سعودي ،الذي �أ�صبح ولي ًا للعهد
م�ؤخراً.
وقالت ح�صة ،وهي محُ لِّلة ا�ستثمارية يف جهاز قطر
لال�ستثمار ،الذي يدير معظم ثروة البالد يف الغرب:
“�أ�صبح اجلميع �سيا�سيني الآن� .أ�شعر ب�أنَّ هذا كان يختمر
ل�سنوات ،ولن يكون ب�إمكاين �أن �أن�ساه �أبداً� .أ�شعر ب�أنَّني
ٌ
�ساذجة للغاية .ملاذا مل �أتو َّقع ذلك؟”.
ومع ُّ
حت�ضر املتخا�صمني بقوةٍ للغاية ،يقول معظم املُحلِّلني
�إنَّ الأزمة �ست�سوء قبل �أن تتط َّور.
ويقول م�س�ؤولون قطريون بدورهم �إنَّهم قد ا�س ُتهدِ فوا من
قِ بل جهودٍ �إماراتية خفية لإحلاق ال�ضرر بعملة بالدهم.
وقال �سيف بن �أحمد �آل ثاين ،مدير مكتب االت�صال
احلكومي القطري� ،إنَّ الأزمة �ستتفاقم على الأرجح ،لكنَّه
تع َّهد ب�أن يعاين خ�صوم قطر بالقدر نف�سه الذي �ستعانيه
بالده .فقال“ :مهما خ�سرنا� ،سيخ�سروا”.
و�أ�ضاف“ :لدينا تراجع يف الرتانزيت اجلوي ،وكذلك هم.
لي�ست لدينا م�شكلة يف ا�ستمرار ذلك – داخلي ًا� ،أو مالي ًا،
�أو �سيا�سي ًا”.
امل�صدر :ترجمة وحترير هافنتغون بو�ست عربي.
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“وا�شنطن بو�ست” :ه��ك��ذا “هند�س” اجلي�ش امل�����ص��ري و�أب��ن��اء زاي��د
م��ظ��اه��رات  30ي��ون��ي��و ..ودع��م��وا مت��رد لإ���س��ق��اط االخ����وان وع���زل مر�سي
قبل �أربع �سنوات ظهر اجلرنال( ،الرئي�س
احلايل) عبد الفتاح ال�سي�سي ،على
التلفزيون امل�صري ليعلن تعليق الد�ستور
الذي مت �إقراره م�ؤخرا وعزل �أول رئي�س
منتخب دميقراطيا يف البالد« ،حممد
مر�سي» ،من من�صبه .قبل �أيام من ذلك،
وحتديدا يف  30يونيو/حزيران ،2013
دعت احتجاجات وا�سعة النطاق يف
ال�شارع �إىل انتخابات رئا�سية مبكرة.
و�أكد «ال�سي�سي» �أن قراره بالتدخل جاء
بعد �أ�شهر من املحاوالت الفا�شلة لتحقيق
امل�صاحلة الوطنية وحتقيق اال�ستقرار يف
البالد .ووعد اجلي�ش �أن ين�أى بنف�سه عن
�سيا�سات حقبة «مر�سي».
يف كتاب جديد عن ثورة يناير/كانون
الثاين  2011وما �أعقبها� ،أورد بالتف�صيل
كيف قام جرناالت م�صر وجهاز الأمن
بتحري�ض احتجاجات  30يونيو /
حزيران يف حماولة لإنهاء احلكم املدين
و�شرعنة احلكم الع�سكري .رمبا يبدو
هذا غري م�ألوف يف البداية مع اعتقادنا
�أن قدرات التعبئة على م�ستوى ال�شارع
تظل حكرا على التقدميني والثوريني.
ومع ذلك ،كما ت�شري جمموعة متزايدة
من البحوث التجريبية ،ميكن للجهات
الفاعلة القوية داخل الدولة �أي�ضا
ت�سهيل وتنظيم االحتجاج اجلماعي
لتحقيق �أهدافهم اخلا�صة.
ت�صنيع التمرد
يف البداية مت ت�صويرها على �أنها حركة
�شعبية ،تدعى مترد .حملة توقيعات
تدعو للإطاحة بـ«مر�سي» يف  30يونيو/
حزيران .ومل ي�صبح دور اجلي�ش ووزارة
الداخلية يف دعم احلركة وا�ضحا �إال يف
وقت الحق .ت�سجل الت�سجيالت ال�صوتية
امل�سربة �أن قيادة مترد كانت ت�ستفيد من
ح�ساب م�صريف يديره اجلرناالت امل�صريون
ومتوله الإمارات العربية املتحدة .وتربز
املقابالت مع م�س�ؤولني يف وزارة الداخلية
و�أع�ضاء مترد ال�سابقني كيف �أثار جهاز
الأمن احتجاجات ال�شوارع �ضد حكومة
«مر�سي» .هذه الت�صريحات �سرعان ما
�أفقدت مترد م�صداقيتها بعد االنقالب.
ويف �أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2013هاجم
ن�شطاء علمانيون �أحد م�ؤ�س�سي احلركة
وو�صفوه �أنه «قواد لأجهزة املخابرات».

ما مل ي�أخذ حقه من التوثيق اجليد يف
تلك الفرتة هو موجة العنف �ضد الإخوان
امل�سلمني التي زعزت ا�ستقرار رئا�سة
«مر�سي» يف الفرتة التي �سبقت االنقالب
الع�سكري .وتو�ضح اخلريطة احلرارية
املرفقة الهجمات على مكاتب الإخوان
امل�سلمني ومقرات حزب العدالة والتنمية
يف الفرتة بني  18يونيو/حزيران و3
يوليو/متوز .2013
وكانت الهجمات مركزة ب�شكل خا�ص يف
حمافظات دلتا النيل ،املناطق التي كافح
فيها املحافظون املعينون من «مر�سي»
لت�أكيد �سلطتهم ال�سيا�سية بعد انتخابه.
وقد ت�صاعدت حدة �أحداث العنف العامة
هذه – �أكرث من  40حلقة – يف الأ�سبوع
الذي �سبق احتجاجات  30يونيو/
حزيران وتزامنت مع الت�صريحات العلنية
التي �أدىل بها �ضباط ال�شرطة وم�س�ؤولو
وزارة الداخلية ب�أن قوات الأمن يف البالد
لن تتدخل وحتمي املباين.
وميثل هذا التقاع�س املتعمد من قبل
قوات الأمن �سمة �شائعة على نحو متزايد

حلمالت زعزعة اال�ستقرار الرامية
�إىل تقوي�ض احلكم الدميقراطي .يف
عام � ،2008ساندت ال�شرطة واجلي�ش
يف تايالند حركة القم�صان ال�صفراء
املوالية للجي�ش والتي احتلت مطاري
بانكوك التجاريني ملدة �أكرث من �أ�سبوعني
يف حماولة لإ�سقاط حكومة «�سوم�شاي
ونغ�ساوات».
يف عام  ،2014دعم اجلنود الباك�ستانيون
حركة احتجاج ذات عالقات وثيقة مع
جهاز الأمن يف البالد احتلت الربملان
وتلفزيون البالد يف مواجهة رئي�س الوزراء
املنتخب حديثا «نواز �شريف».
ويف م�صر� ،سمح للمظاهرات املناه�ضة
لـ«مر�سي»  باحتالل وزارة الثقافة ملدة
�شهر تقريبا بعد اعرتا�ضهم على اختياره
لوزير الثقافة .ومل يتجاهل املحتجون
ف�شل ال�شرطة يف التدخل حيث �أكدوا فيما
بعد �أن الدولة« :كانت ت�ؤيد االعت�صام
لأنها كانت تريد التخل�ص من جماعة
الإخوان».
كم عدد احل�شود يف الواقع؟

عندما توجهت ح�شود كبرية �إىل ال�شوارع
يف  30يونيو  /حزيران ،داعية «مر�سي»
�إىل ترك من�صبه� ،سارعت ال�شخ�صيات
املرتبطة باجلي�ش ووزارة الداخلية �إىل
الإعالن عن �أن ما بني  14و  30مليون
م�صري قد احت�شدوا �ضد الرئي�س الذي
ت�سبب يف ا�ستقطاب البالد .ويف �أحد
الأمثلة التي ال تن�سى ،ظهر اجلرنال
ال�سابق «�سامح �سيف اليزل» على قناة
�سي �إن �إن ليلة االنقالب و�أ�صر على �أن
 33مليون متظاهر نزلوا �إىل ال�شوارع.
وتوىل «�سيف اليزل» الحقا رئا�سة
قائمة انتخابية م�ؤيدة لل�سي�سي ت�ضم
قادة حركة مترد ،والتي �أفادت التقارير
�أنها نظمت بوا�سطة �أجهزة املخابرات
امل�صرية.
هذه الأرقام ،التي متثل ما بني  25و 50
يف املئة من جمموع ال�سكان البالغني يف
م�صر هي بب�ساطة غري قابلة للت�صديق.
وللمقارنة ،ت�شري البيانات املجمعة �أن
م�سريات يوم املر�أة الأخرية يف الواليات
املتحدة ،التي من املحتمل �أن تكون �أكرب

احتجاجات جماهريية ليوم واحد يف
تاريخ البالد ،جذبت حوايل  4ماليني
م�شارك يف جميع �أنحاء البالد .ويبلغ
عدد �سكان الواليات املتحدة حوايل �أربعة
�أ�ضعاف �سكان م�صر.
ويقدر «كالرك ماكفيل» ،وهو عامل بارز
يف ديناميكيات احل�شد� ،أن نحو 200
�ألف متظاهر ان�ضموا �إىل �أكرب ح�شد
احتجاجي وقع يف  30يونيو/حزيران
يف ميدان التحرير وما حوله .واجتهت
�أعداد مماثلة �إىل ال�شوارع حول الق�صر
الرئا�سي .يف بحثي اخلا�ص ،مت ر�صد �أكرث
من  140احتجاجا �ضد «مر�سي» يف 30
يونيو /حزيران �أوردتها و�سائل الإعالم
امل�صرية .وت�شري التقديرات �أن �إجمايل
هذه احل�شود كان يتجاوز بقليل مليون
متظاهر يف جميع �أنحاء البالد .وهذا
ميثل احتجاجا هائال ،لكنه ال يزال جزءا
�صغريا فقط من العدد الإجمايل للأ�صوات
التي ح�صل عليها مر�سي.
دالالت �أماكن التظاهرات
كما ت�سمح لنا بيانات الأحداث بدرا�سة
املناطق التي �شهدت ح�شدا �أكرب ،من خالل
النظر يف امل�شاركة االحتجاجية كن�سبة
مئوية من ال�سكان يف املحافظات املختلفة
بني  30يونيو/حزيران و 3يوليو/متوز.
كان من الوا�ضح �أن القاهرة هي التي
�شهدت القدر الأكرب من االحتجاجات،
لكن من املثري لالهتمام �أن احل�شد كان �أكرب
بكثري يف املحافظات التي �صوتت ب�أعداد
�أكرب ملعار�ضي «مر�سي» يف اجلولة الأوىل
من انتخابات  ،2012وهذا �أمر ذو داللة
�إح�صائية .كان هناك احتجاج �أقل يف
املناطق التي �صوتت يف البداية لـ«مر�سي»،
وهذا ميثل دليال متوا�ضعا �ضد االدعاء
ب�أن القاعدة االنتخابية للإخوان حتولت
يف وقت الحق �ضده.
وبطبيعة احلال ،ف�إن ت�ضخيم اجلي�ش
حل�شود  30يونيو /حزيران ال يقلل من
وجود معار�ضة �شعبية لإدارة مر�سي.
ولكن كما قلت يف مكان �آخر ،ف�إن تقدير
دور جرناالت م�صر والوحدات الأمنية يف
تهيئة الظروف لإبعاد مر�سي يثري �شكوكا
حول ال�صورة ال�شائعة لأحداث يونيو/
حزيران على �أنها هبة �سلمية تلقائية قام
بها امل�صريون للعودة �إىل احلكم الع�سكري.

�أردوغ�����������������ان ُي�����ف�����اج�����ئ ُم���������س����ت����خ����دم����ي ال�����ه�����ات�����ف امل�����ح�����م�����ول ب�����ر������س�����ال����� ٍة ����ص���وت���ي���ة
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ا�سطنبول (�أ ف ب) – فوجىء م�ستخدمو
الهاتف يف تركيا ب�سماع ر�سالة �صوتية من
الرئي�س رجب طيب اردوغان عند اجرائهم
ات�صاال قرابة منت�صف ليل ال�سبت االحد
يف الذكرى االوىل النقالب  15متوز/يوليو
الفا�شل.
فبعد ادخال الرقم الجراء االت�صال،
وعو�ضا عن نغمة االت�صال �سمع امل�ستخدمون
ر�سالة �صوتية من اردوغان مهنئا اياهم
بالعيد الوطني “للدميوقراطية والوحدة”
يف ا�شارة اىل اف�شال االنقالب.
وبعد انتهاء الر�سالة ال�صوتية ت�سمع نغمة
االت�صال.
ويقول اردوغان يف الر�سالة “ب�صفتي
رئي�سا للجمهورية اوجه التهنئة يف 15
متوز/يوليو باليوم الوطني للدميوقراطية
والوحدة وامتنى الرحمة لل�شهداء
ولالبطال (الذين اف�شلوا االنقالب)
ال�صحة والرفاه”.
والر�سالة متوفرة على “تورك�سل” اكرب
�شبكات الهاتف يف تركيا ،بح�سب مرا�سل

وكالة فران�س بر�س .وميكن �سماع الر�سالة
على �شبكة فودافون بح�سب �صحيفة
حرييت.
وكتبت ال�صحيفة الرتكية “اال�شخا�ص
الذين ارادوا التحادث عرب الهاتف تلقوا
مفاج�أة من اردوغان…”.
وار�سلت �شبكة تورك�سل ر�سائل ن�صية
مل�شرتكيها تعد فيها مبنحهم ا�ستخداما
جمانيا للبيانات بحجم غيغابايت واحد
ابتداء من  15متوز/يوليو احتفاال باف�شال
االنقالب.
وكان امل�شرتكون تلقوا يف اعقاب االنقالب
ر�سائل ن�صية من اردوغان .اال ان هذه
الر�سالة ال�صوتية هي االوىل من نوعها.
وعلق النائب املعار�ض ايكوت اردوغلو عرب
تويرت “كفى (…) اخرتق هواتفنا (…)
انها اهانة كربى ،االمر ا�شبه بكابو�س .
وبعيد منت�صف الليل رفعت م�آذن ت�سعني
الف م�سجد يف تركيا �صالة تكرميا ل�ضحايا
االنقالب الفا�شل بح�سب و�سائل االعالم
الرتكية.
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ال����������دول امل����ق����اط����ع����ة ل���ق���ط���ر ت���ت���خ���ل���ى ع�����ن ب���ع�������ض م��ط��ال��ب��ه��ا
نيويورك :تخلت الدول املقاطعة
لقطر (ال�سعودية والإمارات
والبحرين وم�صر) ،عن مطالبها
بااللتزام الكامل بتلبية قائمة
املطالب الـ 13التي ا�شرتطت عليها
مقابل �إنهاء املقاطعة.
وقال دبلوما�سيون �سعوديون
و�إماراتيون وبحرينيون وم�صريون
ل�صحفيني يف الأمم املتحدة �إن
دولهم تريد الآن من قطر �أن تلتزم
ب�ستة مبادئ عامة ،وذلك وفق ًا
ل�شبكة بي بي �سي الأمريكية.
ووفق ًا لبي بي �سي ،ت�شمل هذه
املبادئ االلتزام مبكافحة
الإرهاب والتطرف و�إنهاء الأعمال
والتحري�ضية،
اال�ستفزازية
م�ؤكدة �أنه مل ي�صدر �أي تعليق
عن قطر التي تنفي دعمها
للإرهابيني.
وقال الدبلوما�سيون ،يف م�ؤمتر مع
ال�صحفيني املعتمدين يف منظمة
الأمم املتحدة� ،إن بلدانهم ترغب
يف حل الأزمة ودي ًا.
وقال مندوب ال�سعودية الدائم يف
الأمم املتحدة ،عبد اهلل املعلمي،
�إن وزراء خارجية الدول الأربع
اتفقوا على �ستة مبادئ يوم 5
يوليو /حزيران يف القاهرة ،و�إنه
“�سيكون من ال�سهل على قطر

االلتزام بها” .و�أ�ضاف �أنه ال
“جمال للتنازل” عن املبادئ ،ولكن
الطرفني �سيتفقان على كيفية
تنفيذها.
ونقلت وكالة �أ�سو�شيتد بر�س عن
املعلمي ،قوله� ،إن �إغالق اجلزيرة
قد ال يكون �ضروريا ،ولكن املطلوب
هو وقف التحري�ض على العنف
وخطاب الكراهية .و�أ�ضاف “�إذا
كان ذلك لن يتحقق �إال ب�إغالق
اجلزيرة ،فال ب�أ�س ،و�إذا مت ذلك

دون �إغالق اجلزيرة فال ب�أ�س
�أي� ًضا ،فاملهم هو حتقيق الأهداف
واملبادئ”.
وحذرت مندوبة الإمارات يف الأمم
املتحدة ،النا ن�سيبة ،من �أن “رف�ض
قطر قبول املبادئ الأ�سا�سية
لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف
�سيجعل من ال�صعب عليها البقاء يف
جمل�س التعاون اخلليجي”.
وت�ضمن قائمة ال�شروط التي
و�ضعتها الدول العربية لقطر يوم

 22يونيو /حزيران� ،إغالق �شبكة
اجلزيرة الإخبارية ،و�إغالق
القاعدة اجلوية الرتكية ،وقطع
العالقات مع جماعة الإخوان
امل�سلمني ،وخف�ض العالقات مع
�إيران.
ورف�ضت قطر االلتزام ب�أي من
ال�شروط التي و�صفتها ب�أنها تهدد
�سيادتها وتنتهك القانون الدويل،
ونددت “باحل�صار” الذي فر�ضته
عليها دول اجلوار.

“�صدمة” وده�شة يف او�ساط غربية ب�سبب "كم ونوع" املعلومات
الإ�ستخبارية التي ك�شفها اخلليجيون “نكاية ببع�ضهم”

ابلغ م�سئول دبلوما�سي غربي معني مبتابعة تطورات الأزمة
اخلليجية ر�أي اليوم بان الدول الغربية ومعها الإدارة
الأمريكية يف حالة “ده�شة حقيقية” ب�سبب كم ونوع املعلومات
الإ�ستخبارية التي تقدم لها لإثبات كل الدول �أطراف الأزمة يف
اخلليج امل�شاركة يف دعم ومتويل ن�شاطات او جماعات �إرهابية.
وك�شف امل�سئول يف تو�ضيح خا�ص لراي اليوم عن �شعور الكثري
من امل�سئولني الأوروبيني والأمريكيني الذين زاروا الدوحة او
ابو ظبي او الريا�ض ب”ال�صدمة احلقيقية” من حجم املعلومات
الإ�ستخبارية التي قدمها اخلليجيون �ضد بع�ضهم البع�ض على
هام�ش مقابالت وحمادثات الأزمة الأخرية .
ويبدو ان الأمر يتعلق مبلفات ومعلومات قدمها الإماراتيون
لإثبات وجهة نظرهم ب�ش�أن م�ساندة قطر للإرهاب والعك�س.
وطالت هذه املعلومات �أزمات وحمطات اقليمية مثرية ومهمة
تخ�ص م�صر وليبيا وال�سودان واليمن و�سورية.
وو�صف الدبلوما�سي الذي وعد ر�أي اليوم بتزويدها بالتفا�صيل
ما توفر من ح�صيلة �إ�ستخبارية بانه “مثري جدا للده�شة”.

ق��ط��ر ت��ت��ن��� ّ��ص��ل م���ن ال�����ع�����دوان ...و«ال���ت���ح���ال���ف» ي��رت��ك��ب جم����زرة ج��دي��دة
ارتكبت طائرات حتالف العدوان جمرزة
جديدة يف اليمن ،يف وقت �أعلنت فيه قطر
�أنها «ا�ضطرت» �إىل امل�شاركة يف العمليات
الع�سكرية .ومن جهة ثانية� ،شدّ دت �إيران
على ا�ستعدادها للعمل مع الريا�ض من �أجل
حلّ الأزمتني اليمنية وال�سورية
�أ�سهمت الأزمة بني قطر والدول اخلليجية،
ويف مقدمتها ال�سعودية ،يف خرق التعتيم
الإعالمي املفرو�ض على امللف اليمني املن�سي
منذ بدء العدوان قبل عامني ون�صف عام.
«ي�صب الزيت على النار»
ففي تطور جديد
ّ
امل�شتعلة بني الدوحة والريا�ض و�أبو ظبي،
�أعلن وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع القطري،
خالد بن حممد العطية� ،أن بالده «ا�ضطرت»
�إىل االن�ضمام �إىل حتالف العدوان الذي
تقوده ال�سعودية يف اليمن منذ �آذار .2015
وقال العطية يف حديث �إىل قناة «تي ار
تي وورلد» الرتكية« ،نحن جزء من جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ...ومنلك
ر�ؤيتنا اخلا�صة حول كيفية معاجلة الو�ضع
يف اليمن» ،م�ضيف ًا« :عندما يجد النا�س الأمل،
يبتعدون عن التطرف ...لكن للأ�سف وجدنا
�أنف�سنا ملزمني باالن�ضمام للتحالف» .و�شدد
على �أن القوات القطرية «مل تدخل �إىل
اليمن» ،و�أن م�شاركتها «اقت�صرت على حماية
حدود ال�سعودية».
وكان «التحالف» قد �أنهى م�شاركة قطر
يف العدوان على البلد العربي الأ�شد
فقر ًا يف حزيران ،متهم ًا الدوحة بـ«دعم
التنظيمات الإرهابية يف اليمن ،ومن �ضمنها
القاعدة وداع�ش ،والتعامل مع امليلي�شيات
االنقالبية ...ما يتناق�ض مع �أهداف
التحالف ،التي �أبرزها حماربة الإرهاب».
وجاء ذلك تزامن ًا قطع ال�سعودية والإمارات
والبحرين وم�صر عالقاتها الديبلوما�سية مع
الدوحة ،وفر�ضها منع ًا بري ًا وجوي ًا ال يزال
قائم ًا بعدما رف�ضت قطر قائمة مطالب مك ّونة
من  13بنداً.
يف هذا ال�سياق ،قال العطية �إن بالده «قد
تقا�ضي دول احل�صار �أمام حمكمة العدل
جراء ما
الدولية» للح�صول على تعوي�ضات ّ

تك ّبدته من خ�سائر منذ اخلام�س من حزيران
املا�ضي ،وا�صف ًا الإجراءات التي ا�ستهدفت
بالده بـ«حماولة انقالب».
ت�أتي ت�صريحات الوزير القطري يف وقت
ي�ستمر فيه حتالف العدوان يف ارتكاب املجازر
بحق ال�شعب اليمني با�ستهداف ال�ضواحي
ال�سكانية والبنية التحتية يف البلد الذي
بات �أكرث من  80%من �شعبه بحاجة �إىل
م�ساعدات �إن�سانية.
ويف جمزرة جديدة ،ق�صفت طائرات حتالف
العدوان �أم�س جت ّمع ًا لأ�سر نازحة يف مديرية
موزع ،الواقعة جنوب غرب حمافظة تعز ،ما
�أدى �إىل مقتل � 20شخ�ص ًا على الأقل .ونقلت
قناة «امل�سرية» املوالية حلركة «�أن�صار اهلل»
عن مرا�سلها �أن العدوان «ا�ستهدف ثالث �أ�سر
نازحة �شمال غرب مع�سكر خالد يف موزع ،ما
ثم ق�صفت
�أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد � 19شخ�ص ًاّ ...
الطائرات بقالة �أحد املواطنني بالقرب من
ج�سر الهاملي يف املنطقة نف�سها ،ما �أدى �إىل
ا�ست�شهاد مواطن وجرح اثنني �آخرين».
وف� ً
ضال عن عمليات الق�صف الع�شوائي التي
ينفذها «التحالف» ،ال تزال ال�سعودية
تفر�ض ح�صار ًا خانق ًا �أ�سهم يف تدهور الو�ضع
ال�صحي يف البالد وانت�شار وباء الكولريا الذي

ذهب �ضحيته �أكرث من  1800ميني منذ
ني�سان املا�ضي ،وفق ما �أعلنت «منظمة ال�صحة
العاملية».
وقال تقرير املنظمة املن�شور �أم�س� ،إنه «من
�سجل ما ال يقل عن
 27ني�سان حتى  17متوز ّ
� 356ألف حالة ي�شتبه يف �إ�صابتها بالكولريا»،
الذي ينت�شر يف  21حمافظة مينية من �أ�صل
 ،22م�شري ًا �إىل �أن «املحافظات اخلم�س الأكرث
ت�ضرر ًا هي العا�صمة �صنعاء ،واحلديدة،
وحجة ،وعمران ،و�إب ،وذلك بن�سبة 53.9%
من حاالت الإ�صابة ،وب�إجمايل 192,488
حالة».
ومع تدهور الأو�ضاع يف البلد الذي يواجه
«الكارثة الإن�سانية الأ�سو�أ منذ احلرب
العاملية الأوىل» ،تت�صاعد الأ�صوات الداعية
�إىل �إنهاء ال�صراع يف �أقرب وقت قبل �أن
تتفاقم الأزمة �أكرث� ،إذ قال وزير اخلارجية
الإيراين ،حممد جواد ظريف� ،أمام جمل�س
العالقات اخلارجية يف نيويورك �أول من
�أم�س (االثنني)� ،إنه «ي�أمل �أال ي�ؤدي ال�صراع
يف اليمن �إىل مواجهة مبا�شرة بني �إيران
وال�سعودية» ،م�ؤكد ًا ا�ستعداد بالده للعمل
مع الريا�ض من �أجل �إنهاء الأزمتني ال�سورية
واليمنية.

و�أكّد ظريف ،يف معر�ض جوابه عن �س�ؤال
ع ّما �إذا كان ي�شعر بالقلق من حدوث مواجهة
مبا�شرة بني البلدين« ،نحن بالت�أكيد ن�أمل �أال
يحدث هذا ...ل�سنا م�ضطرين �إىل القتال.
ال ينبغي �أن نتقاتل ...وال �أن نحاول �إق�صاء
بع�ضنا من امل�شهد يف ال�شرق الأو�سط» ،م�شري ًا
�إىل �أن التنظيمات االرهابية «متثّل تهديد ًا
للجميع يف املنطقة».
يف هذا ال�سياق ،قال �سفري حكومة عدن يف
الواليات املتحدة� ،أحمد عو�ض بن مبارك،
�إن حكومته «م�ستعدة لالنخراط يف جولة
م�شاورات جديدة برعاية الأمم املتحدة»،
م�شدد ًا على �أن «احلكومة حري�صة على
�إحالل ال�سالم يف البالد ...لكن االنقالبيني
يعرقلون اجلهود بتعنّتهم ورف�ضهم ال�سالم».
�إىل ذلك ،دعا الرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبداهلل �صالح �إىل «م�صاحلة وطنية �شاملة
ال ت�ستثني �أحداً» ،م�شدد ًا على �أنه ال يطمح
وجهها
�إىل العودة �إىل ال�سلطة .ويف كلمة ّ
�إىل �أن�صاره يف ذكرى تقلّده احلكم يف 17
متوز  ،1987قال �صالح �إن «املوقف الوطني
املوحد وال�صلب �سيجعل الأ�شقاء ومن حتالف
ّ
معهم ي�شعرون بحجم اجلرائم التي ارتكبوها
بحق اليمن واليمنيني ،و�سري�ضخون ملوقفكم
الوطني ال�صادق» ،داعي ًا �إىل «�سالم ال�شجعان
ال �سالم اال�ست�سالم ...بفتح �صفحة جديدة
ت�سودها الأخ ّوة واملحبة».

وت�أتي هذه اجلرمية ا�ستمرارا مل�سل�سل
جرائم العدوان بحق املواطنني منذ بداية
العدوان على اليمن يف مار�س 2015م
يف ظل �صمت وتواط�ؤ عربي ودويل مع
العدوان وجرائمه بحق اليمنيني.
�أ�سماء ال�شهداء:
 -1مو�سي ح�سن راجح
 -2عبداهلل مو�سي ح�سن راجح
 3هايل حممد ح�سن راجح -4عبداحلبيب الدويحي
� -5أحمد عبده حممد
 -6عبدالقادر حممد �سعيد
–  7حممد عبدالرحمن حيدر
 -8ابن ها�شم علوان
 -9ابن را�شد علي القمريي
 -10مقبل �سامل العمريي
� -11إبراهيم حممد �سامل العمريي
-12حممد هايل ح�سن راجح
 -13ثابت حممد �أحمد قهدان
 -14خمتار علي غبري
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن ثالثة �أطفال و�ستة
مواطنني مل يتم التعرف عليهم.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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د .عبد احلميد �صيام
يف الأول من يوليو تنتقل ملكية جزيرتي تريان
و�صنافريعلى مدخل خليج العقبة من م�صر �إىل
ال�سعودية ،ويهبط العلم امل�صري لريتفع مكانه علم
ال�سعودية ،وبالتايل ت�صبح مياه خليج العقبة مياها
دولية مق�سومة بني دولتني ،وينتهي و�صف مدخل
امل�ضيق ب�أنه مياه �إقليمية تابعة مل�صر ،تقرر من
يدخلها �أو يخرج منها ،توافق �أو ال توافق على مرور
ما ت�شاء من البواخر التجارية وال�سفن ال�ضخمة،
وي�صبح املمر املائي مياها دولية تنطبق عليه
جمموعة من قوانني جديدة ،ال تتحكم فيها �أي من
ال�سعودية �أو م�صر.
بهذا التحول ي�صبح لإ�سرائيل حق مرور �سفنها �إىل
ميناء �أم الر�شرا�ش (�إيالت) مثلها مثل الأردن يف
املرور �إىل ميناء العقبة .و�ستت�شابك م�صالح الدول
الأربع ،وجتد نف�سها تتقا�سم املنافع واخلدمات
والت�سهيالت� .إذن عملية االنتقال لي�ست ق�صة
بينية بني م�صر وال�سعودية فح�سب ،بل �ست�ضع
�إ�سرائيل على قدم امل�ساواة مع بقية الدول الثالث.
�إنها مقدمة ال�ستغالل �إ�سرائيل للو�ضع ل�صاحلها
واال�ستمرار يف بناء م�شروعني عمالقني :قناة
تربط �إيالت بالبحر املتو�سط وخط �سكة حديد
تربط �إيالت مبيناء �أ�سدود .لي�س لأحد حق الآن يف
ما تدخل �إ�سرائيل من معدات �ضخة و�أجهزة حفر
كبرية من املمر املائي ،الذي لن يعود منذ اليوم الأول
من يوليو مياها �إقليمية م�صرية.
تاريخيا كانت الدول الغربية الداعمة لإ�سرائيل
جتادل يف �أن م�ضائق تريان هي مياه دولية ،وبالتايل
ينطبق عليها مبد�أ «كورفو» للمالحة يف �أعايل
البحار (ق�ضية �أمام حمكمة العدل الدولية 1947-
 .)1949وقد اعتمدت اجلمعية العامة على غ�ضب
من كل الدول العربية عام « 1957املعاهدة الدولية
للحدود البحرية» ،يف البند  16الفقرة الرابعة،
التي تن�ص على حرية املالحة الربيئة (هكذا)
يف م�ضائق مائية مرتبطة من جهة ب�أعايل البحار
وحدود بحرية لدولة �أخرى» .وكان املق�صود يف
هذا �إعطاء �إ�سرائيل حق املرور يف م�ضائق تريان،
باعتبارها مياها دولية ،وهو ما رف�ضته م�صر
تاريخيا ،وقامت ب�إغالق امل�ضائق يوم  21مايو
 ،1967الذي اعتربته �إ�سرائيل �إعالن حرب ،حيث
كانت تتلقى  90يف املئة من وارداتها النفطية عرب
خليج العقبة .لقد راجعت العديد من املقاالت
والكتب واملداوالت داخل اجلمعية العامة وخارجها،

ومل �أعرث على ما ي�شري لتقا�سم ملكية مدخل خليج
العقبة بني م�صر وال�سعودية .ولرياجع من هو مهتم
باملو�ضوع وثائق م�ؤمتر قانون البحار املنعقد يف
جنيف عام  1958واملن�شورة يف «املجلة الأمريكية
للقانون الدويل حتت عنوان :احلق يف املرور الربيء
عرب خليج العقبة ال�صفحة  564العدد  53لعام
 .»1959وكم �أمتنى �أن ين�شر امل�س�ؤولون من البلدين
الوثائق ،التي ال تقبل الدح�ض والتي تلجم كل
م�شكك يف ملكية اجلزيرتني لل�سعودية.
ما حدث �أغرب من اخليال ،ففي يوم � 8أبريل 2016
قام امللك ال�سعودي �سلمان بزيارة ر�سمية مل�صر ،مت
فيها االتفاق على �إعادة اجلزيرتني �إىل ملكية
ال�سعودية مقابل  15مليار دوالر ،حيث بدا للكثريين
�أن العملية �صفقة بيع و�شراء ال عالقة لها ب�إعادة
�أرا�ض لأ�صحابها الأ�صليني ،و�إال فامل�ستعمل للأرا�ضي
هو الذي يجب �أن يدفع للمالك الأ�صلي مقابل
اال�ستخدام ملدة طويلة .ا�ستغرب ال�شعب امل�صري يف
غالبيته هذا القرار ،فخرجت مظاهرات يف القاهرة،
وتقدم �أكرث من نا�شط وحمام بدعوى ق�ضائية �ضد
الدولة لإبطال هذه ال�صفقة .وقد ربح املحامي
خالد علي الدعوى الق�ضائية �أمام حمكمة الق�ضاء
الإداري ،التي حكمت ببطالن اتفاقية �إعادة
اجلزيرتني� .إال �أن احلكومة عادت وق�ضت ببطالن
قرار حمكمة الق�ضاء الإداري ،عن طريق حمكمة
الأمور امل�ستعجلة يف �أكتوبر  ،2016باعتباره تدخال
يف �ش�ؤون ال�سلطة التنفيذية .وقدمت االتفاقية
للربملان امل�صري واعتمدها ،رغم كافة املناكفات بني
املعار�ضني واملوافقني ،يوم  14يونيو احلايل ومل يبق
�إال �ساعة اال�ستالم والت�سليم.
دور �إ�سرائيل يف اللعبة
لقد وافقت �إ�سرائيل على �صفقة نقل اجلزيرتني
�إىل ال�سيادة ال�سعودية ،كمدخل لتطبيع العالقات
مع ال�سعودية ،التي بد�أت تظهر �إىل العلن �شيئا
ف�شيئا .فح�سب اتفاقية كامب ديفيد ،من حق
�إ�سرائيل املرور الآمن يف خليج العقبة ،باعتباره
مياها �إقليمية م�صرية� .أما الآن فم�س�ؤولية حرتام
االتفاقية ال تقع على عاتق م�صر فح�سب ،بل على
عاتق ال�سعودية .فما دام حق �إ�سرائيل باملرور
م�ضمونا ح�سب االتفاقية املذكورة� ،إذن تنفيذ هذا
احلق مل يعد �ش�أنا م�صريا ،بل �ش�أنا �سعوديا .فال�صورة
القدمية املعممة �إعالميا �أن ال�سعودية و�إ�سرائيل
عدوان بد�أت تتك�شف عن عمق العالقة بينهما ،لي�س
ب�سبب م�صافحة الأمري تركي لنائب وزير اخلارجية

الإ�سرائيلي داين �أيالون عام � ،2010أو زيارة اللواء
ع�شقي لإ�سرائيل �صيف  ،2016بل لأن هناك عالقة
�إ�سرتاتيجية لعبت م�صر يف زمن عبد الفتاح ال�سي�سي
دورا حموريا يف ترتيبها .وت�شمل هذه العالقة ر�ؤية
م�شرتكة يف مو�ضوع الإرهاب (الإخوان امل�سلمون
وحما�س) والتحالف �ضد �إيران ،و�إيجاد حل �إقليمي
للق�ضية الفل�سطينية ي�شمل متكني قطاع غزة
اقت�صاديا بعد ت�سليم الراية حلليف البلدين حممد
دحالن ،الذي �سيعطي غطاء فل�سطينيا للتطبيع
العلني والتحالف الأمني والع�سكري واالقت�صادي
بني م�صر وال�سعودية و�إ�سرائيل وذيولها يف املنطقة.
ويرى الكاتب الربيطاين جوناثان كوك �أن حت�سن
عالقات �إ�سرائيل مع ال�سعودية �سيعطيها فر�صة
لعزل القيادات الفل�سطينية يف كل من غزة وال�ضفة
الغربية ،وهو ما �سيجرب الطرفني على قبول احلل
الإقليمي بر�ؤية �إ�سرائيلية ،خا�صة مع وجود
الغطاء الفل�سطيني الذي يتم ت�أهيله هذه الأيام.
ويرى �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة بار �إيالن،
مناحيم كالين� ،أن �إ�سرائيل تنظر �إىل متتني
العالقة مع م�صر وال�سعودية ،يف كافة املجاالت
الع�سكرية والأمنية واالقت�صادية ،وت�سعى �إ�سرائيل
للح�صول على دعم الدولتني يف فر�ض ر�ؤيتها حلل
امل�س�ألة الفل�سطينية مبا يخدم م�صاحلها .ويقول
كالين �إن العالقات بني ال�سعودية و�إ�سرائيل يبدو
�أنها قطعت �شوطا طويال ،وت�شمل الآن بالإ�ضافة
�إىل الأمن واال�ستخبارات والتجارة ،قيام �إ�سرائيل
بتدريب �ضباط من اجلي�ش ال�سعودي.
ومن مظاهر التقارب الإ�سرائيلي ال�سعودي ،عدم
اعرتا�ض �إ�سرائيل على �صفقة ال�سالح التي عقدتها
ال�سعودية مع الواليات املتحدة بقيمة  110مليارات
دوالر ،وعدم االعرتا�ض على بناء ج�سر طوله
ع�شرة كيلومرتات ،يربط بني ال�سعودية وم�صر
قرب خليج العقبة ،التي كانت قد عطلت بناءه عام
 1988عندما طرح لأول مرة .ويف حالة �إمتام بناء
اجل�سر ،بعد حتويل اجلزيرتني �إىل ال�سعودية تكون
معامل التحالف اجلديد الذي تلعب فيه �إ�سرائيل
القوة الع�سكرية الأ�سا�سية قد ات�ضحت متاما .وما
عزز من هذا التوجه ارتقاء حممد بن �سلمان �إىل
موقع ويل العهد ،بعد �إزاحة ابن عمه حممد بن
نايف .لقد �أثلج هذا التحول قلب �إ�سرائيل وتكاد
تطري فرحا ،لأن ويل العهد اجلديد �سيجعل من
�أولوياته الت�صعيد مع �إيران وحلفائها يف املنطقة،
كما كتب �سفري الواليات املتحدة ال�سابق يف �إ�سرائيل،

ديفد �شابريو.
ال�صورة الكربى الآن تبدو وا�ضحة ،وهناك �إمكانية
لو�ضع كافة قطع احلزورة يف �أماكنها ال�صحيحة،
مبا يف ذلك الأزمة التي افتعلتها الدول اخلليجية
الثالث وم�صر مع قطر ،بطريقة م�سرحية ذات
�إخراج رديء وممثلني فا�شلني .فاملطلوب الآن �شطب
�أي م�صدر متويل لغزة �أو حركة حما�س� ،أو �أي وجود
فل�سطيني ميثل �شيئا من اال�ستقاللية ال�سيا�سية �أو
الن�ضالية� ،سواء يف غزة �أو يف ال�ضفة الغربية .وكي
يتم مترير هذا ال�سيناريو ب�إقامة �إمارة غزة حتت
�سيطرة دحالن ،وبدعم �سعودي م�صري �إ�سرائيلي
ال بد من ربط القطع املتناثرة يف ال�ضفة الغربية
بالأردن .وقد ال ي�ستطيع الأردن رغم تخوفاته
من مو�ضوع تدفق مئات الألوف من الفل�سطينيني
�إىل الأردن ،وهو �أمر غري مقبول �شعبيا� ،إال �أن
ال�ضغوطات ال�سعودية وامل�صرية من جهة ،واحلوافز
االقت�صادية من جهة �أخرى قد ال ي�ستطيع الأردن
مقاومتها ،حتى لو توفرت الإرادة .ولكي متر هذه
الرتتيبات دون تعبئة �شعبية �ضدها ،ال بد من كتم
�صوت اجلزيرة وقلع عيون كامرياتها ،التي ما فتئت
منذ �إن�شائها عام  1996ت�ضع الق�ضية الفل�سطينية
على ر�أ�س �أولوياتها.
�ألي�ست هذه �صفقة الع�صر �إذن ،التي حدثنا عنها
دونالد ترامب� .أال نرى �أن ف�صولها بد�أت تتك�شف
�أمام عيوننا �شيئا ف�شيئا ،ومنها نقل اجلزيرتني من
ملكية م�صرية �إىل �سعودية ليعرب التطبيع ال�سعودي
الإ�سرائيلي ر�سميا من تلك البوابة التي وجلتها م�صر
عام .1979
حما�ضر يف مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط بجامعة
رتغرز بوالية نيوجر�سي

م����������أزق الإع�����ل�����ام ال����ع����رب����ي :خ���م�������س���ة �أ�����س����ب����اب اب����رزت����ه����ا ازم��������ة ق��ط��ر
عمر الرداد
�صحيح ان ابرز مفاهيم االعالم ان لي�س
هناك اعالما م�ستقال ،وان اي اعالم ال بد
ان يكون منحازا� ،إال �أن الإعالم العربي
يف �إدارته الزمة قطر مع جريانها ينتج
نظرية جديدة يف الإعالم واالت�صال
والت�أثري يف الر�أي العام وت�شكيله ،تعك�س
ال�شخ�صية العربية وطرائق التفكري
العربي با�ستح�ضار مقوالت التاريخ
العربي البائد من القرون الو�سطى
،بدءا من ا�شبعناهم �شتما وفازوا بالإبل
�إىل �سباق داح�س والغرباء  ،و�صوال
ملقولة كل �شيء او ال �شيء ومن لي�س
معي فهو �ضدي  ،ومن خالل االطالع
على جزء كبري من التغطية الإعالمية
 ،لطريف الأزمة  ,عرب و�سائل الإعالم
املختلفة  ،وخا�صة الف�ضائيات وكربيات
ال�صحف العربية يف اخلارج والعديد
من املواقع االخبارية  ،بالإ�ضافة
لو�سائط الإت�صال اجلماهريي وخا�صة
“توتري”االكرث ا�ستخداما يف اخلليج
 ،فقد برزت العديد من املفارقات
واال�شكاليات والت�سا�ؤالت ،والتي فيما
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

يبدو �أنها ت�شكل النظرية الإعالمية
اجلديدة ،وفق �أ�س�س ومعايري جديدة
ابرزها:
اوال :ك�سر املحرمات ،حتت عنوان
املقولة ال�شعبية “ن�شر الغ�سيل” بحيث
يتم “فربكة” ون�شر اية معلومة متوفرة
حول �سلوكيات اخل�صم ومواقفه ،
�شخ�صية و�سيا�سية واقت�صادية حتت
عناوين الف�ساد بكافة �صوره،مبا يف
ذلك الف�ساد الأخالقي  ،بهدف �شيطنة
اخل�صوم  ،وتعريتهم �أمام الر�أي العام
 ،دون االلتفات �إىل مواثيق ال�شرف
ومدونات العمل الإعالمي ،ومقوالت
احلرية واحرتام حقوق الآخرين
وفق منظومة قيم حقوق االن�سان ،
وا�ستخدام هذه املنظومة يف حماججة
اخل�صوم.
ثانيا� :إلغاء عقل امل�ستقبل وحما�صرته
ب�ضخ �أكرب كمية من املعلومات  ،مبعزل
عن مدى �صحتها � ،أو ترك م�ساحة
للتحقق منها ،ف�إذا كان جوهر الإعالم
واالت�صال يقوم على ثالثية “مر�سل،
ر�سالةوم�ستقبل”فان النظرية اجلديدة

تقوم على املر�سل والر�سالة فقط ،حيث
�أن الر�أي العام على االغلب توجهاته
ومواقفه م�ستقرة ومتخذة �سلفا ،
ويتعامل فقط مع املعلومات التي ت�ؤيد
وتثبت �صدقية ر�أيه ومواقفه  ،وال
�أعتقد �أن كثافة الن�شر بني اخل�صوم
ت�سهم يف تغيري وانقالب الر�أي العام مع
�أو �ضد املتخا�صمني وانتقالهم من مع�سكر
لآخر.
ثالثا :غياب مفردات احلجاج يف
احلمالت الإعالمية  ،وهناك حمطتان
بهذا اخل�صو�ص  ،الأوىل العالقة مع
�إيران  ،وال�سجال حول �أن كافة دول
اخلليج ترتبط مب�ستوى ما من العالقة
مع �إيران  ،لكن احلقيقة �أن اخلالف
اجلوهري بني دول اخلليج هو �أن دوال
مثل االمارات و�سلطنة عمان والكويت
ترتبط بعالقات اقت�صادية و�سيا�سية
مع �إيران الدولة
فيما عالقة قطر مع احلر�س الثوري
الإيراين.
والثانية عالقات دول اخلليج مع
�إ�سرائيل � ،إذ ترتبط جميعها وفقا ملا
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ين�شره الإعالم بعالقات مع �إ�سرائيل ،
ورمبا الفروق تكمن يف تاريخية تلك
العالقات وم�ستوياتها.
رابعا:ح�سم م�س�ألة العالقة بني
ال�سيا�سي والإعالمي  ،و�إظهار الإعالم
القائد الأول للأزمة  ،متقدما على
ال�سيا�سي ،بحيث �أ�صبحت غرف الأخبار
ومن�صات التوا�صل االجتماعي تدير
الأزمة واحلوار �سيا�سيا ,ورمبا �أ�سهم
�ضعف ح�ضور ال�صفني الأول والثاين من
ال�سيا�سيني الر�سميني يف �أطراف الأزمة
يف �إنعا�ش الإعالم  ،واالنحراف عن
معاجلة �أ�سباب الأزمة  ،والرتكيز على
ق�ضايا ال عالقة لها بها.
خام�سا :منح هام�ش حمدود جدا
للتحليل والقراءات اال�ست�شراقية
للأزمة � ،إال من خالل ما ين�شره الإعالم
الأجنبي  ،وخا�صة مراكز البحوث
والدرا�سات ,رغم ما يحيط بع�ضها من
�شكوك على خلفية االتهامات بتلقي
بع�ضها دعما ماليا من بع�ض �أطراف
الأزمة.
وعلى �ضوء امتداد الأزمة للإعالم

وا�شنطن( -د ب �أ) :رف�ض الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب حتمل
امل�س�ؤولية عن نظام الت�أمني
ال�صحي الأمريكي احلايل (�أوباما
كري) الذي �أ�صدره �سلفه باراك
�أوباما ،فيما ف�شل الكونغر�س يف
ح�شد الأ�صوات لتمرير م�شروع
لإلغاء �أو ا�ستبدال القانون
احلايل.
وقال ترامب لل�صحفيني الثالثاء
يف البيت الأبي�ض �إنه يتعني على
�أن�صاره من اجلمهوريني املحافظني
فى الكونغر�س ،الذين ي�شغلون
اغلبية فى املجل�سني� ،أن “يرتكوا
نظام اوباماكار يف�شل” ،م�شريا �إىل
�أنهم لن يتحملوا اللوم ال�سيا�سى.
وقال “لن �أحتمل امل�س�ؤولية عنه..
�أقول لكم هذا ..اجلمهوريون لن
يحملوا امل�س�ؤولية عنه”.
وقد �أ�شار اجلمهوريون �إىل ارتفاع
التكاليف وانخفا�ض عدد مقدمي
الت�أمني امل�شاركني يف الربنامج
يف �أجزاء كثرية من البالد .يف
حني يقول الدميقراطيون �إن
“�أفوردابل كري �آكت” �أو قانون
الرعاية ب�أ�سعار معقولة ،وهو
اال�سم الر�سمي لت�شريع �صدر
عام  2010ووقعه الرئي�س
الدميقراطي باراك �أوباما لي�صبح
قانونا ،قد وفر التغطية �إىل
املاليني من املقيمني يف الواليات
املتحدة غري امل�ؤمن عليهم،
وحذروا من �أن ع�شرات املاليني من
الأ�شخا�ص قد يفقدون التغطية
الت�أمينية �إذا مت �سن مقرتحات
اجلمهوريني.
وقال ترامب الذي وعد خالل
حملته الرئا�سية ب�إلغاء وا�ستبدال
ا�صالحات الت�أمني ال�صحي التي
�أ�صدرها الرئي�س باراك �أوباما،
�إنه “ي�شعر بخيبة �أمل” ب�سبب
عجز جمل�س ال�شيوخ عن اتخاذ
اجراء للرعاية ال�صحية على
غرار ما وافق عليه جمل�س النواب
يف �أيار /مايو املا�ضي.
وتابع ترامب �أنه عندما ينهار
اوباماكار “�سيتعني على اجلميع ان
يتحدوا وي�صلحوه وي�ضعوا خطة
جديدة… وهذا امر جيد حقا

للمواطنني  ،ب�أق�ساط �أقل بكثري،
وتكاليف �أقل بكثري ،وحماية
�أف�ضل بكثري”.
وكان ترامب قد انتقد
الدميقراطيني من املعار�ضة،
لف�شل م�شروع قانون �إ�صالح نظام
الرعاية ال�صحية يف جمل�س
ال�شيوخ ،يف الوقت الذي دعا فيه
�إىل الوحدة يف �صياغة �إجراء
جديد.
و�أقرت قيادة احلزب اجلمهوري يف
جمل�س ال�شيوخ م�ساء �أم�س االثنني
بعدم وجود دعم كاف بني �أع�ضاء
املجل�س من احلزب املحافظ،
والبالغ عددهم  52ع�ضوا،
للم�صادقة على م�شروع القانون يف
املجل�س امل�ؤلف من  100مقعد.
ومل ي�ؤيد �أي من  46من
الدميقراطيني من ذوى االجتاهات
الي�سارية ،واثنني من امل�ستقلني
الي�ساريني ،م�شروع القانون يف
جمل�س ال�شيوخ.
وقال ترامب يف تغريدة اليوم
“لقد خذلنا جميع الدميقراطيني
وعدد قليل من اجلمهوريني ..لقد
كان معظم اجلمهوريني خمل�صني
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ورائعني وعملوا بجد حقا� .سوف
نعود!”.
وكان جمل�س النواب مرر م�شروع
قانون الرعاية ال�صحية يف �أيار/
مايو املا�ضي ،فيما ظل جمل�س
ال�شيوخ يقوم بعملية تقييم
لن�سخته اخلا�صة لأ�سابيع.
وتعهد اجلمهوريون ب�إلغاء
وا�ستبدال نظام الت�أمني ال�صحي
الذي مت ت�شريعه يف عهد �أوباما
وامل�سمى ب�إ�صالحات “�أوباماكري”
منذ متريره يف عام . 2010
واقرتح ميت�ش ماكونيل زعيم
االغلبية اجلمهورية يف جمل�س
ال�شيوخ الغاء “�أوباماكري” مع
ت�أجيل تنفيذ الإجراء ملدة عامني
لإتاحة الوقت لتمرير ت�شريع
بديل.
وانتقد ت�شاك �شومر زعيم االقلية
الدميقراطية فى جمل�س ال�شيوخ
هذا االقرتاح.
وقال �شومر يف جمل�س ال�شيوخ �إن
“امل�صادقة على الإلغاء دون وجود
بديل �سيكون كارثة”.
و�أ�ضاف ” نظامنا للرعاية
ال�صحية �سينهار ،و�سوف يخ�سر

املاليني التغطية العالجية،
و�ستت�ضاءل التغطية بحق ماليني
اال�شخا�ص”.
وحث �شومر ،زعيم الأغلبية
اجلمهورية فى جمل�س ال�شيوخ
ميت�ش ماكونيل على العمل مع
الدميقراطيني حول �إجراء
�إ�صالحي.
وقال “بدال من تكرار نف�س
العملية احلزبية الفا�شلة مرة
�أخرى ،يجب على اجلمهوريني
العمل مع الدميقراطيني على
م�شروع قانون يخف�ض االق�ساط
ويوفر ا�ستقرارا طويل االجل
للأ�سواق ويح�سن نظام الرعاية
ال�صحية لدينا”.
وقال رئي�س جمل�س النواب
اجلمهوري بول ريان �إنه “قلق من
�أن يتوقف �أوباماكري و�سيوا�صل
القانون االنهيار و�سيت�ضرر
املواطنون يف هذه العملية”.

م�سلمة تخ�سر دع��وى عاجلة �ضد حظر
ارتدائهااحلجابخاللعملهايفحماكم�أملانية

كارل�سروه (د ب �أ) -خ�سرت امر�أة م�سلمة دعوى عاجلة �أمام املحكمة
الد�ستورية العليا يف �أملانيا �ضد قرار حظر ارتدائها احلجاب خالل
عملها يف املحاكم.
وق�ضت املحكمة اليوم الثالثاء يف قرارها امل�ؤقت ب�أن االلتزام بحيادية
الدولة له �أهمية �أكرب من احلرية الدينية للمتقدمة بالدعوى،
مو�ضحة �أن املدعية ،التي تعترب ممثلة لإحدى �سلطات الدولة ،عليها
�أن تراعي هذا االلتزام.
وكانت وزارة العدل املحلية يف والية هي�سن الأملانية حظرت على
املدعية ،الدار�سة لعلم القانون ،ارتداء احلجاب خالل فرتة تدريبها يف
املحاكم �أو متثيلها لالدعاء العام.
وترى حمكمة كارل�سروه �أن احلظر يتعلق بتدخل حمدود زمانيا ومكانيا
يف احلرية الدينية.
ومن املقرر �أن ت�صدر املحكمة قرارها النهائي ب�ش�أن الدعوى الد�ستورية
يف فرتة الحقة.

����س���وري���ا :ت���زوي���د اجل��ي�����ش مب��دف��ع
ج�����دي�����د م���������ض����اد ل���ل���ط���ائ���رات
مو�سكو ـ وكاالت :ح�صل اجلي�ش
احلكومي ال�سوري على موديل
جديد من املدفع الإلكرتوين،
وخ�ص�ص املدفع الإلكرتوين
ملكافحة الطائرات امل�سيرّ ة بدون
طيار .ويقوم املدفع الإلكرتوين
الذي ميكن تركيبه يف �أي �سيارة
بتعطيل التحكم و�إدارة الطائرات
امل�سيرّ ة عرب الإعاقة الت�شوي�شية،
فتتحطم الطائرة امل�ستهدفة �أثناء الهبوط.
و�أفادت �صحيفة “رو�سي�سكايا غازيتا” �أن للموديل اجلديد من املدفع
الإلكرتوين ال�سوري عددا كبريا من الهوائيات .كما ازداد حجم
الهوائيات ،ح�سب “�سبوتنيك”.
وت�شري كل الدالئل �إىل ا�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية يف �إ�سقاط
طائرة “�سكايالرك” امل�سيرّ ة الإ�سرائيلية فوق مدينة القنيطرة يف �شهر
مار�س�/آذار .2017
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اعرتا�ض الطائرة امل�سيرّ ة يعترب جناحا لأن
اكت�شاف الطائرة ال�صغرية امل�صنوعة من البال�ستيك �أمر �صعب على
رادارات الدفاع اجلوي.

رب��اع��ي امل��ق��اط��ع��ة ي�ستعيد «ح��م��ا���س��ت��ه» :معاقبة ق��ط��ر ���س��ت��ت��ع��ـ� ّزز ...وت��ط��ول
العربي واالنحياز لأحد طريف الأزمة
يف ق�سمة عامودية ،ف�إن ت�سا�ؤالت
كثرية تطرح حول م�صداقية الإعالم
العربي وم�ستقبله  ،خا�صة بعد الربيع
العربي  ،والدور الذي ر�سمته اجلزيرة
 ،وفيما بعد مناف�ساتها العربية و�سكاي
نيوز  ،يف التوظيف ال�سيا�سي للإعالم
،واالنتقائية يف التغطية الإعالمية
 ،فهل �ستكون الف�ضائيات الأجنبية
الناطقة بالعربية ،مثل البي بي �سي
وفرن�سا  24وغريها  ،م�صدرا للر�أي
العربي  ،وخا�صة النخب يف معرفة ما
يدور يف بلدانهم وتقدمي الر�أي والر�أي
الآخر  ،مبا يعك�س التنوع احلقيقي يف
املجتمعات العربية ؟!

بعد الإحباط الذي ولّدته مواقف وزير خارجيته
«املعتدلة» لدى مع�سكر املقاطعة� ،أعاد دونالد ترامب
بثّ روح احلما�سة يف حتالف الريا�ض و�أبو ظبي ،م�شجع ًا
�إياهما على امل�ضي يف «حماربة الإرهاب» .ومع ا�ستمرار
التباين يف موقف وا�شنطن من الأزمة ،يتجه «الرباعي»
نحو اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق الدوحة
عزّ زت الت�صريحات ال�صادرة يف �أعقاب اختتام وزير
اخلارجية الأمريكي ،ريك�س تيلر�سون جولته اخلليجية،
الأجواء الت�شا�ؤمية ب�ش�أن ما �ست�ؤول �إليه الأزمة بني
ال�سعودية والإمارات من جهة ،وقطر من جهة �أخرى يف
الأيام املقبلة ،يف ظل تهديدات من قبل بع�ض عوا�صم
املقاطعة ببدء �إجراءات �أ�شد ق�سوة �ضد الدوحة .وفيما
بدا ،من خالل كالم تيلر�سون وبيان اخلارجية الأمريكية،
�أن ال تقدم حقيقي ًا على خط الو�ساطات اجلارية حللحلة
الأزمة ،وا�صل م�س�ؤولو قطبي اخلالف تبادل االتهامات،
وت�صعيد الهجمات الإعالمية وال�سيا�سية.
و�أُعلن ،م�ساء �أم�س ،عن حمادثات هاتفية بني الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،وامللك ال�سعودي �سلمان بن عبد
العزيز ،بحث خاللها الطرفان «اجلهود الدبلوما�سية
الأخرية حلل اخلالف مع قطر ،و�أكدا �أهمية حتقيق

تعهدات قمة الريا�ض» ،بح�سب بيان �صادر عن البيان
الأبي�ض .ونقل البيان عن ترامب ت�شديده على «�ضرورة
قطع كل �أنواع متويل الإرهاب ،وتكذيب عقائد املتطرفني»،
يف ت�صريحات ُفهم منها �إعطاء جرعة دعم �إ�ضافية ملع�سكر
دول املقاطعة ،خالف ًا ملا كان وزير اخلارجية قد �أبداه من
ميل �إىل اجلانب القطري.
و�أدىل تيلر�سون ،بعد مغادرته الدوحة ،بت�صريحات
مقت�ضبة لوكالة «بلومبريغ» ،ر�أى فيها �أن ثمة «تغري ًا يف
درجة اال�ستعداد ولو لتقبل احلديث �إىل بع�ضهم البع�ض،
ومل تكن هذه هي احلال قبل جميئي» ،م�ستدرك ًا ب�أن
«االتفاق النهائي قد ي�ستغرق التو�صل �إليه فرتة زمنية
ال ب�أ�س بها» .واعترب «(�أننا) لو متكنا من ر�ؤية بع�ض
النجاحات حول بع�ض امللفات املطروحة على الطاولة؛
كوننا باتت لدينا خريطة طريق للم�ضي قدم ًا ،عندها �آمل
�أن ذلك �سيطلق م�سار �إعادة العالقات وتطبيعها» ،مو�ضح ًا
�أن بع�ض املطالب «من املمكن البدء بالتفاو�ض حولها
�سريع ًا ،يف مقابل ملفات �أخرى �أعتقد �أنها �ستكون �أكرث
تعقيد ًا و�صعوبة» .ويف االجتاه نف�سه� ،أعربت املتحدثة
با�سم اخلارجية الأمريكية ،هيذر نويرت ،عن تطلع بالدها
�إىل �إقناع دول اخلليج بالتفاو�ض يف ما بينها ب�شكل مبا�شر،

وا�صفة ذلك ب�أنه «خطوة قادمة مهمة» ،معرتفة يف الوقت
نف�سه ،ب�أن «حل الأزمة قد ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال».
التفا�ؤل الأمريكي ب�إمكانية جلو�س طرفيَ الأزمة �إىل
طاولة واحدة ،بدّ ده وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
الإماراتي� ،أنور قرقا�ش ،عندما �أكد ،يف تغريدات على
«تويرت»�(« ،أننا) متجهون �إىل قطيعة �ستطول» ،م�ضيف ًا
«(�أننا) بعيدون كل البعد عن احلل ال�سيا�سي املرتبط
بتغيري قطر لتوجهها ،ويف ظل ذلك لن يتغري �شيء ،وعلينا
البحث عن ن�سق خمتلف من العالقات» .وقال �إن «للدول
الأربع املقاطعة كل احلق يف حماية نف�سها و�إغالق
حدودها وحماية ا�ستقرارها ،و�إجراءاتها يف هذا ال�سياق
م�ستمرة و�ستتعزز ،حقها �أن تعزل الت�آمر عنها» ،متابع ًا:
«نحن �أمام خيارات �سيادية �سيمار�سها كل الأطراف ح�سب
م�صاحله الوطنية وثقته يف من حوله وقراءته جلواره،
ولعله الأ�صوب يف ظل اختالف النهج وانعدام الثقة».
تهديدات كان قد ل ّوح بها �أي� ًضا وزير اخلارجية الإماراتي،
عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،قائ ًال�« :إذا �أرادت قطر
االن�ضمام �إىل احللف الرباعي ف�أه ًال بها� ،أما �إذا اختارت
اجلانب الآخر ف�س ُيقال لها مع ال�سالمة» .الدوحة ،من
جانبها ،حافظت على ثبات موقفها بعد زيارة تيلر�سون،

مع �ضخ مكثف يف �إعالمها حول «موافقة دول احل�صار
على درا�سة �أفكار وزير اخلارجية الأمريكي» .واتهم وزير
اخلارجية القطري ،حممد بن عبد الرحمن �آل ثاين،
«دول احل�صار التي �أطلقت على نف�سها لقب الدول الراعية
ملكافحة الإرهاب» ،ب�أنها «تعطل جهود مكافحة الإرهاب
التي تقوم بها» بالده ،من خالل �إجراءاتها الت�صعيدية.
وعقب مباحثات �أجراها يف �أنقرة مع نظريه الرتكي ،مولود
جاوي�ش �أوغلو� ،أ�شار �إىل �أنه «بالرغم من مرور  40يوم ًا
على احل�صار ،مل يتم �إثبات تورط قطر بتمويل الإرهاب»،
م�ضيف ًا �أنه «�إذا كانت هناك مطالب لدى دول احل�صار فليتم
تقدميها وفق �أ�س�س �سليمة» ،جمدد ًا ت�شديد بالده على
�ضرورة حل الأزمة «من خالل اجلهود الدبلوما�سية ،ومن
خالل احلوار البنّاء».
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ال��ب��ن��ت��اغ��ون ي��ح��اول التقليل م��ن اث���ار ت�صريحات ت��رام��ب :ال حاجة
للبحث ع��ن ب��دائ��ل ل��ق��اع��دة “العديد” بقطر ب�سبب �أزم����ة اخلليج
وا�شنطن ـ وكاالت :نفى وزير الدفاع الأمريكي
جيم�س ماتي�س �أن تكون الواليات املتحدة
تبحث عن بديل لقاعدة “العديد” اجلوية
الأمريكية يف قطر على خلفية التوتر الراهن
يف املنطقة.
وخالل اجتماع مع ال�صحفيني� ،أكد ماتي�س
�أن الأزمة اخلليجية لي�س لها �أي ت�أثري على
العمليات التي تخو�ضها القوات الأمريكية
با�ستخدام قاعدة “العديد” بقطر ،وال ترى
وا�شنطن �أي حاجة للبحث عن بديل لهذه
القاعدة.
ووفقا ملعلومات ذكرها ماتي�س عن القاعدة التي
تعد �أحد �أهم املحطات امل�ستخدمة يف مكافحة
تنظيم “داع�ش” ،وت�ضم حوايل � 11ألف
جندي �أمريكي ،فهي “ال تزال تعمل على مدار
ال�ساعة ،ويتم ا�ستالم الإمدادات ،ولن نحتاج
للبحث عن بدائل”.
و�أ�ضاف “هذا ال يعني �أننا ال نريد �أن نحل
امل�س�ألة يف �أقرب وقت ممكن ،ونحن نقف �ضد
متويل الإرهاب لي�س فقط يف قطر ولكن لدى
اجلميع .
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قد
�صرح يف وقت �سابق �أن الواليات املتحدة لو
ا�ضطرت �إىل اخلروج من قاعدة “العديد” ف�إن

هناك “ 10دول م�ستعدة” لأن تبني للواليات
املتحدة ب�سرور قاعدة �أخرى.
فيما ا�ستبعد وزير الدفاع القطري يف وقت
�سابق �إغالق قاعدة “العديد” الأمريكية يف
قطر ،قائال �إنه “�أمر غري وارد على الإطالق”.
واندلعت الأزمة القطرية اخلليجية قبل �شهر،

عندما �أعلنت �أربع دول عربية هي ال�سعودية
البحرين والإمارات وم�صر قطع عالقاتها
الدبلوما�سية مع قطر ،متهمة �إياها بدعم
الإرهاب والتدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ،وهي
االتهامات التي نفتها الدوحة قطعا.

م�صادر �إ�سرائيليّة مُطلعّة :تل �أبيب “فوجئت” من التفاهمات امل�صر ّية مع حما�س ب�إعادة
ً
خليفة لعبّا�س
ب�شكل دائ� ٍ�م ومنح دح�لان امل�س�ؤولية عنه لـ”تن�صيبه
فتح معرب رفح
ٍ

النا�صرة -زهري �أندراو�س:
يبدو �أنّ خطّ ة م�صر ّية�-إ�سرائيل ّية تق�ضي ب�إعادة
القائد املف�صول من حركة فتح ،حممد دحالن،
�إىل قطاع غزّ ة وقيام عنا�صر تابعة له بتحمل
الربي ،الذي �س ُيفتتح �أمام
امل�س�ؤول ّية عن معرب رفح
ّ
حركة امل�سافرين الفل�سطينيني يف الفاحت من �أيلول
(�سبتمرب) القادم ،والذي اعتربته م�صادر �أمن ّية
الدراماتيكي ،هو ح�صيلة
رفيعة يف تل �أبيب بالتط ّور
ّ
املفاو�ضات التي جرت يف العا�صمة امل�صر ّية القاهرة
بني �صنّاع القرار هناك وبني قيادات رفيعة املُ�ستوى
من حركة حما�س ،هذا ما ُك�شف النقاب عنه اليوم
تقرير ُمط ّولٍ  ،قام ب�إعداده
الثالثاء يف تل �أبيب ،يف
ٍ
املُحلل لل�ش�ؤون الع�سكر ّية يف �صحيفة (يديعوت
�أحرونوت) العرب ّية� ،أليك�س في�شمان ،وهو �صاحب
الباع الطويل يف امل�ؤ�س�سة الأمن ّية الإ�سرائيل ّية.
وبح�سب امل�صادر عينها ،قال املُحلل ،ف�إنّ الرئي�س
امل�صري عبد الفتّاح ال�سي�سيُ ،يريد من وراء هذه
ّ
ً
خليفة لرئي�س
اخلطوة عمل ًيا تن�صيب دحالن
ال�سلطة الفل�سطين ّية حممود ع ّبا�س ،و�أنّ م�صر
القطري
ت�ستغّل الفراغ يف القطاع وتراجع الدور
ّ
ب�سبب الأزمة اخلليج ّية ،لفر�ض الوقائع على
الأر�ض.
ويف هذا ال�سياق ،نقل املُحلل عن م�س�ؤولني ُمطلعني
يف تل �أبيب قولهم �إنّ �إ�سرائيل فوجئت من القرار
امل�صري ب�إعادة فتح معرب رفح �أمام حركة املُ�سافرين
ّ
من و�إىل قطاع غزّ ة ،ولكنّها �أ�ضافت �أنّ هذه اخلطوة
ت�ص ّب يف م�صلحة �إ�سرائيل� ،إ ْذ �أنّها �ستُ�ساهم �إىل حدٍّ
ُ
ري يف حت�سني �أو�ضاع �سكّان القطاع املُحا�صرين،
كب ٍ
الربي ،هو
متنف�سا ،عل ًما �أنّ معرب رفح
ومتنحهم
ّ
ً
املنفذ الوحيد �أمامهم لالنتقال من و�إىل قطاع غزّ ة.
كما لفتت امل�صادر ذاتها �إىل �أنّ م�صر قامت ب�إغالق
املعرب بعد �سيطرة حما�س على مقاليد احلكم يف
القطاع يف حزيران (يونيو) من العام  ،2007ومل
ُيفتح � اّإل ملا ًما.
ونقل في�شمان عن م�صادر �أمن ّية �إ�سرائيل ّية ،قولها
�إنّ �إعادة فتح معرب رفح ب�إ�شراف ورقابة م�صرية
من �ش�أنه �أنْ يكون له تداعيات �إيجابية على الوقع
أمني على طول احلدود مع قطاع غزّ ة و�إ�سرائيل.
ال ّ
وتعتقد امل�صادر نف�سها �أنّ فتح املعرب من �ش�أنه التقليل
من م�شاعر احل�صار التي يعي�شها ال�سكان يف غزة ،وقد
ي�سهم تخفيف احل�صار �إىل الهدوء وينف�س ال�ضغط
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م�س�ؤول مغربي يعلن �إجالء “ن�سبي” لقوات
الأم��ن من مناطق ب�إقليم احل�سيمة بعد
توجيهات من العاهل املغربي حممد ال�ساد�س

الرباط – �أعلن فريد �شوراق ،املحافظ اجلديد لإقليم احل�سيمة� ،شمايل
املغرب� ،إجالء قوات الأمن “ب�شكل ن�سبي” من بع�ض مناطق املدينة التي
ت�شهد “حراك الريف” منذ �أكرث من � 8أ�شهر
.ويف ندوة مبدينة احل�سيمة ،قال �شوراق الذي مت تعيينه منذ �أ�سبوع يف
من�صبه� ،إن “ال�سلطات اتخذت قرار �إجالء قوات الأمن من مدينة امزورن
ومن �ساحة حممد ال�ساد�س باحل�سيمة ب�شكل ن�سبي”.
و�أ�ضاف �شوراق �أن “الإخالء الن�سبي �أتى بعد توجيهات من العاهل املغربي
حممد ال�ساد�س ( )..وهذه �إ�شارات عميقة� ،أمتنى �أن يتم التقاطها”
و�أ�شار �إىل �أن “ال�سلطات �ستعتمد �إجراءات �أخرى �إذا مت التقاط هذه
الإ�شارات من طرف اجلهات الأخرى (ن�شطاء احلراك)”
وال�سبت املا�ضي ،قال رئي�س احلكومة املغربية �سعد الدين العثماين،
يف برنامج تلفزيوين� ،إن “�أزمة الريف طالت ،والبد لها من نهاية ،عرب
مدخلني �سيا�سي وتنموي”
وك�شف �أن احلكومة ،من خالل وكالة “تنمية ال�شمال” (حكومية)،
�أطلقت يف الفرتة الأخرية �أكرث من  200مناق�صة لإجناز م�شاريع تنموية
يف الإقليم.
وحيا العثماين االحتجاجات ،التي ي�شهدها �إقليم الريف منذ � 8أ�شهر،
قائال�“ :أحيي هذه االحتجاجات التي كانت يف عمومها �سلمية” ،ويف
الوقت نف�سه وجه التحية لقوات الأمن ،وقال �إنهم “حتلوا ب�ضبط النف�س
يف التعامل مع هذه االحتجاجات ويف حفظ الأمن واال�ستقرار”
ومنذ �أكتوبر/ت�شرين الأول املا�ضي ،ت�شهد احل�سيمة وعدد من مدن
وقرى منطقة الريف ،احتجاجات متوا�صلة؛ للمطالبة بـ”التنمية ورفع
التهمي�ش وحماربة الف�ساد”

ال�����س��ج��ن م����دى احل���ي���اة ل�����ش��اب يف
ال��ت��ا���س��ع��ة ع�����ش��رة خ��ط��ط ل��ه��ج��وم يف
اوك�سفورد �سرتيت وعلى حفلة اللتون
ج���ون والتح�ضري لأع��م��ال اره��اب��ي��ة
الذي قد يولد �إىل انفجار ومواجهة ع�سكرية ما بني
إ�سرائيلي،
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية واجلي�ش ال
ّ
على حدّ تعبريها.
ومبوازاة ذلك� ،أكّدت امل�صادر الإ�سرائيل ّية ،ف�إنّ
م�صر وحما�س بد�أتا ببناء منطقةٍ عازلةٍ وبحث
االحتياجات الأمنية للمنطقة العازلة على احلدود
احلدودي
الفل�سطين ّية امل�صر ّية ،بد ًال من اجلدار
ّ
امل�صري،
القدمي و�شبكة الأنفاق التي دمرها النظام
ّ
وبح�سب التفاهمات بني الطرفني تعهدت حما�س
بقطاع العالقات مع التنظيمات اجلهادية يف �شبه
جزيرة �سيناء ،وحتديدً ا مع والية �سيناء ،التي
إرهابي� ،أبو بكر
بايعت زعيم تنظيم “داع�ش” ال
ّ
البغدادي.
ّ
ولفتت امل�صادر � ً
أي�ضا �إىل �أنّ االتفاق اجلديد،
الذي ما زال يف مراحل البلورة الأخرية ،هو عمل ًيا
الر�سمي عن �إلغاء اتفاق املعابر الذي ّ
مت
الإعالن
ّ
التو�صل �إليه يف العام  ،2005ومبوجبه ت�سلّمت
ّ
ال�سلطة الفل�سطين ّية امل�س�ؤولية عن املعابر يف قطاع
إ�سرائيلي الأ�سبق،
غزّ ة ،بعد تنفيذ رئي�س الوزراء ال
ّ
�أرئيل �شارون ،خطّ ة االن�سحاب �أحادي اجلانب من
قطاع غزّ ة يف �آب (�أغ�سط�س) من العام .2005
وكان لإ�سرائيل وعلى الرغم من االن�سحاب القدرة
على مراقبة عملية التنقل واحلركة يف املعرب
مبوجب ترتيباتٍ �أمن ّيةٍ كانت هي جزء منها ،بح�سب

امل�صادر الأمن ّية يف تل �أبيب.
و�أ�شارت امل�صادر ،كما �أكّد في�شمان� ،إىل �أنّ اخلطوة
الأوىل يف ت�سخني العالقات امل�صر ّية مع حما�س،
كان تدّ خلها يف �إيجاد ٍّ
جزئي مل�شكلة الكهرباء يف
حل
ٍّ
قطاع غزّ ة ،بحيث بات �سكّان القطاع بف�ضل امل�صريني
ً
الفتة �إىل
يتمتعون ب�ساعة كهرباء يوم ّية �إ�ضاف ّية،
�أنّ حما�س كانت قد اته ّمت رئي�س ال�سلطة ع ّبا�س
بـ”قتل الأطفال” على خلفية �أزمة الكهرباء.
عالو ًة على ذلك� ،شدّ ّدت امل�صادر الإ�سرائيل ّية على
�أنّ �صنّاع القرار يف تل �أبيب يرتّقبون ما قد ترتّتب
عليه نتائج املفاو�ضات اجلارية يف هذه الأ ّيام يف
القاهرة بني امل�س�ؤولني امل�صريني وعدد من قيادات
حركة حما�س ،ذلك �أنّ املحادثات بني الطرفني
تتناول الرتتيبات الأمن ّية على احلدود امل�صر ّية مع
قطاع غزّ ة ،و� ً
أي�ضا احلدود مع الدولة العرب ّية ،على
حدّ قول امل�صادر الإ�سرائيل ّية الر�سم ّية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ اخلطوة امل�صر ّية لإعادة
تدّ خل القاهرة يف �ش�ؤون القطاع بعد � 10سنوات
مردها �أنّ امل�صريني وجدوا يف
من القطيعة التا ّمة ّ
ً
اخلليجي مع
فر�صة ذهب ّي ًة يف �إطار النزاع
القطاع
ّ
قطر� ،ضمن ال�صراع على قيادة ما �أ�سمته امل�صادر
ني ،بقيادة اململكة
يف تل �أبيب ،قيادة العامل ُ
ال�س ّ
العرب ّية ال�سعود ّية.

لندن – (�أ ف ب) – حكم على �شاب يف التا�سعة ع�شرة بال�سجن مدى
احلياة مع امكانية االفراج عنه بعد � 16سنة ،بعدما ادانته حمكمة
يف لندن بتهمة التح�ضري لتفجريات تطال �شارع اوك�سفورد �سرتيت
التجاري وحفلة للمغني التون جون.
وكان هارون �سيد وهو من غرب لندن قرر يف ني�سان/ابريل املا�ضي
االعرتاف امام حمكمة اولد بايلي بتهمة “التح�ضري العمال
ارهابية” بني ني�سان/ابريل وايلول�/سبتمرب .2016
وكان ال�شاب ينوي مهاجمة ال�شارع التجاري الرئي�سي يف العا�صمة
الربيطانية ف�ضال عن حفلة اللتون جون يف  11ايلول�/سبتمرب
يف هايد بارك يف ذكرى مرور  15عاما على اعتداءات نيويورك
ووا�شنطن.
و ُف�ضح امره عندما ظن انه يتوجه اىل متطرف اخر عرب االنرتنت
كان يف احلقيقة عن�صرا من االجهزة االمنية الربيطانية.
واو�ضحت ال�شرطة يف ني�سان/ابريل ان “هارون �سيد اقر بانه حاول
احل�صول على �سالح ر�شا�ش وم�سد�سات و�سرتة للعمليات االنتحارية
وقنبلة” .واو�ضحت “كان له طلب خا�ص بالن�سبة للقنبلة اذ ارادها
ان تكون حم�شوة بامل�سامري ليفجرها يف مكان مكتظ يف اوك�سفورد
�سرتيت”.
يف حزيران/يونيو  2016حكم على �شقيقه نادر �سيد بال�سجن
مدى احلياة مع امكانية االفراج عنه بعد  15عاما ،لإدانته بتهمة
التح�ضري لعملية قطع ر�أ�س يف  12ت�شرين الثاين/نوفمرب 2014
ليقلد بذلك ما ح�صل للجندي يل ريغبي يف ايار/مايو  2013يف
جنوب لندن.
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حتقيقات
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“قتل الن�ساء” و “حلق ال�شوارب” و”التجري�س” م��ظ��اه��ر ج���دي���دة ل��ل��ث ��أر ب�����ص��ع��ي��د م�صر

الأق�صر(م�صر) ( د ب �أ) – باتت ظاهرة الث�أر التي
تنت�شر ب�صعيد م�صر ت�أخذ منعطفا جديدا وتكت�سب
مظاهر جديدة مل تكن م�ألوفة من قبل  ،مثل قتل
الن�ساء  ،وحلق ال�شوارب والتجري�س  ،ح�سبما �أفادت
درا�سة اجتماعية حديثة.
وقالت الدرا�سة  ،ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ميدان اجلنوب
للتنمية والإعالم� ،إن �صعيد م�صر� ،شهد للمرة الأوىل،
مقتل و�إ�صابة �أربع ن�ساء يف حادث ث�أري ،وقع بقرية
احلجريات ،مبحافظة قنا ،يف �شهر يونيو املا�ضي،
وذلك باملخالفة لأعراف وتقاليد قبلية ،حتذر قتل
الن�ساء يف حوادث الث�أر.
وقال الباحث امل�صري� ،أ�شرف الهاليل ،امل�شرف على
الدرا�سة ،ورئي�س م�ؤ�س�سة ميدان اجلنوب ،لوكالة
الأنباء الأملانية (د .ب�.أ) اليوم الثالثاء� ،إنه منذ �أن
دفعت �إيزي�س ابنها حور�س ،للأخذ بث�أر �أبيه من عمه،
فيما يعرف ب�أ�سطورة �إيزي�س و�أوزيري�س ،والقتل
�أخذ ًا بالث�أر يتوارثه امل�صريون جيال بعد جيل.
و�أ�شار �إىل �أن الفتح الإ�سالمي مل�صر ،ودخول القبائل
العربية �إليها� ،أ�ضاف مزيدا من اللهب لنريان الث�أر،
الذى عرفته قبائل عربية عدة قبيل الإ�سالم ،
بجانب امل�صريني.
ويعد �صعيد م�صر ،من �أكرث الأقاليم امل�صرية ،مت�سكا
بعادة الث�أر ،وقد �شهدت معظم حمافظاته ،وقائع
ث�أرية ومعارك قبلية راح �ضحيتها الع�شرات ،وباتت
حديث و�سائل الإعالم ،مثل �أحداث قرية بيت عالم
يف �سوهاج ،والأحداث املتكررة بقرية احلجريات يف
قنا ،ومعركة قبيلتي بنى هالل والدابودية يف �أ�سوان.

و�سبق ظاهرة قتل الن�ساء و�إطالق النريان عليهم،
حتت راية الث�أر ،ظهور حوادث ث�أرية �أكرث غرابة،
ووفقا للدرا�سة.
وح�سب الدرا�سة  ،ف�إن �أ�شكال الث�أر تعددت يف ال�سنوات
الأخرية وباتت �أقرب �إىل م�شاهد ال�سينما ومن �أبرز
تلك الأ�شكال ما ي�سمى اليوم بـ ” التجري�س ” مثل
ما حدث يف حمافظة الفيوم م�ؤخرا � ،إذ مت اختطاف
�شخ�ص من �أحد القبائل و�إجباره على ارتداء قمي�ص

نوم وال�سري به يف �شوارع القرية ،وردت العائلة عليهم
باختطاف �شخ�ص اي�ضا والبا�سه قمي�ص نوم وال�سري
به يف ال�شوارع .وفى قرية مبحافظة الأق�صر� ،أدى
الث�أر لإ�ساءة لفظية لأحد القبائل ،من قبل �شخ�ص
بقبيلة اخرى� ،إىل اختطاف ذلك ال�شخ�ص ،وقطع
ع�ضوه الذكرى .
وكذلك حلق ال�شوارب  ،فعلى غرار ما يجري يف
الأفالم ال�سينمائية ،ابتكرت عائلة يف �إحدى القرى

لندن  :مع تزايد “جرائم الكراهية” �ضد امل�سلمني
فى اململكة املتحدة خالل الأ�سابيع الأخرية ،ف�إن
الكثري من امل�سلمني الربيطانيني باتوا يخ�شون
م�ستقب ًال قامت ًا.
�إذ �سجلت احلوادث ،التي ت�ستهدف م�سلمني� ،أو ما
ارتفاعا
يعرف بظاهرة “الإرهاب الإ�سالموفوبي”،
ً
ريا يف بريطانيا ،عقب هجومي “مان�ش�سرت”،
كب ً
و”لندن” الإرهابيني اللذين وقعا يف مايو�/آيار
املا�ضي ،ويوليو/حزيران اجلاري.
و�شهدت لندن يف  3يونيو/حزيران املا�ضي ،هجو ًما
مزدوجا �أ�سفر عن �سقوط  7قتلى ،ونحو  50م�صاب ًا،
ً
فيما متكنت ال�شرطة من قتل منفذي الهجوم الثالثة.
ويف  22مايو�/أيار املا�ضي ،ا�ستهدف تفجري �إرهابي
قاعة حفالت يف مدينة مان�ش�سرت؛ �أودى بحياة 22
�شخ�صا ،بينهم �أطفال ،وتبناه تنظيم “داع�ش”
ً
الإرهابي.
وعلى �إثر ذلك الهجومني ،ت�صاعدت ب�شكل ملحوظ
الهجمات التي ت�ستهدف امل�سلمني يف بريطانيا.
ومن ذلك ،الهجوم “الإرهابي الإ�سالموفوبي” ،الذي
جرى يف  18يونيو/حزيران املا�ضي؛ حيث ا�ستخدم
مهاجم �شاحنته يف ده�س م�صلّني خارج م�سجد
“فين�سربي بارك” �شمايل لندن؛ ما �أ�سفر عن مقتل
مواطن بريطاين من �أ�صل بنغايل ،هو مكرم علي (51
عا ًما).
و�أو�ضحت ال�شرطة �أن منفذ الهجوم ،هو “دارين
�أوزبورن” ( 47عا ًما) ،وكانت له وجهات نظر عدائية
متزايدة جتاه امل�سلمني يف الأيام ،التي تلت الهجمات
على ج�سر لندن.
ونقلت �صحيفة “�إندبندنت” الربيطانية عن حممد
كوزبار ،رئي�س م�سجد “فين�سربي بارك” ،قوله:
“نحن نُ�سمي ذلك هجوم ًا �إرهابي ًا كما �أطلقنا الت�سمة
ذاتها على هجومي لندن ومان�ش�سرت”.
و�أ�ضاف �أن “هدف ه�ؤالء املتطرفون ،هو تق�سيم
جمتمعاتنا ،ون�شر الكراهية واخلوف واالنق�سام بني
جمتمعاتنا”.
و�أعرب كوزبار عن �شعوره بالقلق من احتمال وقوع
هجوم �آخر ،وذلك على خلفية و�صول ر�سالة تهديد
تقول �إن “الهجوم على امل�صلني �أمام م�سجد فين�سربي
بارك با�ستخدام ال�شاحنة كان البداية فقط”.

�صريحا للم�سلمني ،قائلة
وت�ضمنت الر�سالة تهديدً ا
ً
�إن “املرح �سي�ستمر يف �أغ�سط�س�/آب املقبل”.
و�أ�ضافت�“ :سيكون هناك �أنهار من الدماء تتدفق يف
ال�شوارع� ،سنت�أكد من حدوث ذلك .ولن ينجو منكم
�أحدً ا يا ح�شرات� ..أنا �أعني من �سينجو من (القتل
ً
اخلنق بالغاز� ،أو قطع الر�أ�س� ،أو التفجري”.
بوا�سطة)
االعتداء باحلم�ض
ا�ستخدام مواد حارقة كانت �سمة الفتة� ،أي� ًضا،
للهجمات التي ا�ستهدفت م�سلمي بريطانيا م�ؤخراً.
فمن بني �سل�سلة الهجمات الأخرية� ،إ�صابة رجل م�سلم
بت�شوهات جراء �إلقاء مواطن بريطاين “حم�ض
الكربيت” عليه يف العا�صمة الربيطانية لندن ،يف 21
يونيو/حزيران املا�ضي.
ويف حديث لـ”القناة الرابعة” الربيطانية (ت�شانال
 ،)4قال “جميل خمتار” ( 37عام ًا)� ،إن املواطن
الربيطاين “جون توملني” ،اقرتب منه وهو يف
�سيارته مع قريب له يدعى “ري�شام خان” (21
عام ًا) ،و�ألقى عليهما “حم�ض الكربيت” ،وت�سبب
ب�إ�صابتهما بت�شوهات دائمة.
وقالت ال�شرطة �إنها ح�صلت على “معلومات جديدة”
ب�ش�أن “حادثة العنف املروعة” ،وهو ما يعني تعاملها
مع احلادثة كـ”جرمية كراهية”.
االعتداءات على الن�ساء امل�سلمات
يف �سياق مت�صل ،ر�صدت جملة “ورد بر�س" (مدونة
متخ�ص�صة) تزايد االعتداءات اللفظية واجل�سدية
وامل�ضايقات ،التي ت�ستهدف غالبية امل�سلمني
يف بريطانيا ،وقالت �إن �أكرث من يتعر�ض لتلك
االعتداءات وللرتهيب ب�سبب دينهم هم من الن�ساء.
وال�سبت املا�ضي ،و�صفت �إحدى املدونات الربيطانيات
امل�سلمات كيف تعر�ضت والدتها و�صديقتها للهجوم
�شرقي لندن.
وكتبت “مادج” على املدونة“ :تعر�ضت والدتي
و�صديقتها لهجوم عنيف من قبل عدة رجال
بريطانيني ب�ضاحية بال�ستو يف نيوهام يف �شرق لندن
�أثناء عودتهما �إىل منزلهما بعد املدر�سة”.
و�أ�ضافت �أن “�أحد الرجال �س�أل والدتها ملاذا ترتدين
هذا النقاب (غطاء الوجه) ،قبل �أن يلكمها وي�سحبها
على الأر�ض”.
كما �أظهر مقطع م�صور تداولته ،ال�سبت ،و�سائل

الإعالم املحلية هجو ًما �آخر يف حديقة عامة بلندن،
حيث �أ�صيبت امر�أة م�سلمة بجروح على يد �أحد
املهاجمني.
ويف هجوم �سابق نُ�شرت لقطات منه عرب الإنرتنت،
تعر�ضت جمموعة من الن�ساء والأطفال ال�سودانيني
ّ
العتداء من قبل ع�صابة من الرجال والن�ساء يف
حديقة “�أك�سفورد”� ،شمايل لندن.
ويبدو �أن االعتداء وقع خالل احتفاالت عيد الفطر
الأخرية؛ حيث قام املهاجمون بتمزيق حجابات
الن�ساء امل�سلمات.
وح�سب بيانات بلدية لندن ،ف�إن املعدل اليومي
حلوادث “الإ�سالموفوبيا” بالعا�صمة الربيطانية
ارتفع من  3حوادث �إىل  20حادثة عقب هجوم
ج�سر لندن.
تخريب امللكيات
�أي� ًضا ،مت ا�ستهداف مطعم للوجبات اجلاهزة الرتكية
يف بلفا�ست عا�صمة �إيرلندا ال�شمالية الأ�سبوع
املا�ضي؛ حيث كتب مهاجمون عبارة “احلثالة
الإ�سالمية” بالطالء على جدران املبنى.
وو�صفت ال�شرطة يف �إيرلندا ال�شمالية احلادث ب�أنه
“جرمية كراهية ذات دوافع عن�صرية”.

مبحافظة قنا و�سيلة جديدة وطريفة للث�أر ،وذلك
بحلق �شوارب وحواجب وذقون ور�ؤو�س خ�صومهم
بدال من قتلهم! االبتكار اجلديد �شهدته قرية
املحرو�سة غرب قنا ،حيث قامت �إحدى العائالت
باحتجاز �أحد رجال عائلة �أخرى ب�سبب خ�صومة
بينهما وقامت بحلق �شعر ر�أ�سه و�شاربه وحليته
وحاجبيه ثم �أطلقت �سراحه ،ليعود �إىل عائلته التي
اعتربت تلك الفعلة الفريدة واجلديدة من نوعها
�إهانة ال تغتفر .
وردت العائلة باختطاف �أحد رجال العائلة الأخرى
وفعلت به ما فعلته برجلها ،فحلقت له �شعر ر�أ�سه
و�شاربه وحليته وحاجبيه ،ثم �أطلقت بع�ض الأعرية
النارية يف الهواء ابتهاجا ب�أخذ الث�أر.
والطريف يف الأمر �أن �أي ًا من الطرفني مل يذكر �أي
�شيء عن واقعة حلق ال�شوارب يف املح�ضر الذي حترر
بالواقعة ،وخرج اجلميع من ديوان مركز �شرطة قنا
متحابني بعد �أن �سجلوا �أطرف و�سيلة للأخذ بالث�أر يف
�صعيد م�صر.
لكن البع�ض يرى �أن الث�أر �سيظل باقيا وحا�ضرا و�أكرث
�سطوة ونفوذا يف كثري من قرى م�صر ،عرب القتل
بالأ�سلحة الآلية ،و�أن ما يجرى من حلق لل�شوارب،
�أو جتري�س ب�إلبا�س رجال مالب�س الن�ساء ،ما هو �إال
ظواهر وقتية لن تبقى ،و�أن الق�ضاء على ظاهرة
الث�أر يحتاج ل�سنوات و�سنوات من اجلهد احلكومي
وال�شعبي.

ً
م�����س��ل��م��و ب���ري���ط���ان���ي���ا ي���خ�������ش���ون “م�ستقبال
قامتا” م����ع ت�������ص���اع���د ج����رائ����م ال���ك���راه���ي���ة

و�أعرب مالك املطعم ،ح�سن خ�ضر� ،أردين اجلن�سية،
عن �صدمته لدى اكت�شاف الأ�ضرار التي حلقت مبطعم
الكباب الرتكي والبيتزا يف �شارع “بري�سربيدج”
�شرقي املدينة.
ويف حديثه للأنا�ضول� ،أو�ضح خ�ضر �أن احلادث هو
الأول من نوعه الذي يتعر�ض له.
وح�سب معطيات م�شروع “تيل ماما” (منظمة غري
حكومية) لر�صد االعتداءات �ضد امل�سلمني يف
بريطانيا ،ف�إن ن�سبة جرائم الكراهية �ضد امل�سلمني،
التي وقعت خالل الأ�سبوع التايل لهجوم “مان�ش�سرت”،
ارتفعت بن�سبة  471%مقارنة مع الأ�سبوع الذي
�سبقه.
ومنذ مايو�/أيار  ،2013ا�ستُهدف �أكرث من 100
م�سجد ومكان عبادة للم�سلمني يف بريطانيا ،بينما
يجري الهجوم على م�سجد كل �أ�سبوعني ،وفق املنظمة
الر�صدية ذاتها.
ويبلغ عدد امل�سلمني يف بريطانيا نحو  2.8مليون؛ �أي
ما يعادل  % 4.4من �إجمايل ال�سكان.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ملكة ج��م��ال �أوك��ران��ي��ة مت���وت خ�ل�ال ب��ث ف��ي��دي��و م��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى ان�ستغرام
ح�صد الفيديو امل�أ�ساوي الذي
يظهر وفاة ملكة جمال �أوكران ّية
تدعى �صوفيا ماغريكو (� 16سنة)،
و�صديقتها دا�شا ميدفيديفا (24
�سنة).على ماليني امل�شاهدات.
كانت ال�شاباتان تبثان مبا�شرة
فيديو ملا تفعالنه يف ال�سيارة وهما
عائدتني من حفلة ،وت�سمعان
مو�سيقى �صاخبة وت�صرخان فرح ًا
وترق�صان على مقعديهما يف مرح
وجنون ح�سب موقع �أنا زهرة.
وبينما تقود �صوفيا ال�سيارة
ب�سرعة جنونية كان جل همها
�أن تظهرا يف الفيديو ،ومل يكن
تركيزها على القيادة.
وما هي �إال حلظات حتى تعتم �صورة
الفيديو ون�سمع �صراخ الفتاتني ثم
�صوت ارتطام وحتطم �سيارة ثم
ي�سود ال�صمت.
الفيديو الذي ح�صد املاليني
وما زال الأعلى م�شاهدة على
ان�ستغرام والأكرث م�شاركة يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي
خا�صة يف �أوروبا ،تلقاه كثريون
باحلزن على �شباب ال�صغريتني

وجمالهما ،وبالطبع الم كثريون
ال�شرب والقيادة والتلهي بالت�صوير
واال�ستعرا�ض ،الذي �أودى بحياة
كثريين منذ ظهور و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،حيث �أ�صبح النا�س

يركزون يف ال�شهرة عليها والبث
والتغريد امل�ستمر ورفع ال�صور
والفيديو حتى وهم يف �أحلك
املواقف �أو �أ�صعبها �أو وهم يقودون
�سيارة ،ومنهم من يبحث عن �صورة

خطرة لكي ي�صبح م�شهور ًا.
بع�ض التعليقات على الفيديو كانت
قا�سية ،من النا�س من قال “من
يفعل �أمور ًا غبية يلقى م�صري ًا �أ�شد
غباء” ،ومنهم من قال “ال�سخفاء

رغ���م “التوحد” ..ف��ت��ى ت��رك��ي ي��ج��ي��د ال��ع��زف ع��ل��ى � 15آل����ة مو�سيقية
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اك���ت�������ش���اف ل���وح���ت�ي�ن ل���راف���اي���ي���ل
خ��ل�ال ت��رم��ي��م ق���اع���ة ب��ال��ف��ات��ي��ك��ان

فاتيكان �سيتي – (د ب �أ) -جرى اكت�شاف لوحتني زيتيتني للر�سام
الإيطايل رافاييل ،الذي عا�ش يف ع�صر النه�ضة ،خالل �أعمال
جتديد لإحدى قاعات متاحف الفاتيكان.
وتردد �أن رافاييل كان قد ر�سم لوحتني رمزيتني جت�سدان ال�صداقة
والعدل ،قبل وفاته عام  1520عن عمر يناهز الـ . 37وجرى
اكت�شاف اللوحتني يف ما ت�سمى ” غرفة ق�سطنطني”.
وقال مرمم متاحف الفاتيكان فابيو بيا�سينتيني ،يف مقطع فيديو
بثه تلفزيون الفاتيكان ” نحن الآن على يقني من قيام الفنان
العظيم رافاييل بر�سم اللوحتني “.
ويف نف�س الفيديو ،قال الأ�ستاذ الأملاين �أرنولد ن�سرلراتت ،وهو
م�ؤرخ فني يعمل مبتاحف الفاتيكان� ،إن اللوحتني املر�سومتني ب�ألوان
الزيت ” �أعلى جودة مما يحيط بهما “.
ومن املعروف �أن رافاييل هو من زخرف غرفة قن�سطنطني /ولكن
م�ؤرخي الفن اعتقدوا حتى الآن �أن الر�سام مل يكن لديه الوقت
الكايف لإنهاء �أي ر�سمة بنف�سه ب�سبب وفاته املبكرة.
وكان تالميذ رافاييل هم من �أنهوا القاعة وهي �إحدى �أربع قاعات
كبرية �أمر بتنفيذها البابا يوليو�س الثاين الذي كان �أي�ضا راعيا
ملايكل �أجنلو .وبد�أ ترميم القاعة يف �آذار/مار�س  2015ويجب ان
يتم االنتهاء منه العام املقبل.

ال����ع����راق  :خ���ط���ف وق���ت���ل ف��ن��ان
�����ش����اب ب�������س���ب ت�����س��ري��ح��ة ���ش��ع��ره

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

�إ�سطنبول – الأنا�ضول
مبجرد �سماعه مقطوعة مو�سيقية ملرة واحدة،
ي�ستطيع الفتى الرتكي يلدرمي بيازيد ياكار
( 17عام ًا) امل�صاب بـ”التوحد”� ،أن يعزف ما
�سمعه بدقة متناهية وحرفية كاملة.
ومنذ �أن �أكمل العامني ون�صف� ،شخّ �ص الأطباء
حالة ياكار ب�أنه م�صاب بـ”التوحد” ،الأمر
الذي مل ت�ست�سلم له عائلته؛ حيث بد�أت يف
اتباع برنامج عالجي خا�ص لتخفيف داعيات
هذا املر�ض على طفلهم.
وتنفيذا لتعليمات الأطباء ،بد�أت عائلة ياكار
بتوجيه طفلهم نحو املو�سيقى ،بعد �أن كان
يرتع�ش من �صوت الربق ور�ؤية الغيوم ال�سوداء.
واكت�شفت عائلة ياكار مواهب طفله يف
املو�سيقى منذ نعومة �أظفاره عندما بد�أ العزف
على �آلة “ال ُبزُ ق” (�آلة وترية ت�شبه العود)،
وبد�أ منذ عامه الثالث بتلقي درو�س خا�صة يف
الفن والعزف.
ان�ضم ياكار �إىل الدورات
ويف عام ،2012
ّ
التعليمية يف مديرية رعاية املعاقني وتطوير
مواهبهم ببلدية �إ�سطنبول الكربى.
وتعرف ياكار يف الدورة على عدد من �أقرانه
ّ
الذين يت�شاركون معه حالته ال�صحية ،وبات

واحد ًا من �أفراد الفرقة املو�سيقية للمديرية،
ومل يكتف هناك بالعزف على �آلة “ال ُبزُ ق”،
بل ط ّور مواهبه وتعلّم العزف على � 15آلة
مو�سيقية.
ومن بني الآالت املو�سيقية التي يجيد ياكار
ا�ستخدامها“ ،ال ُبزُ ق” ،والغيتار ،والعود،
والدف ،والأورغ ،والبيانو ،والناي ،والطبل،
و�آالت �أخرى.
و�إىل جانب مواهبه يف العزف ،يجيد ياكار
الغناء ،وتنظيم الربامج املو�سيقية امل�ستخدمة
يف اال�ستديوهات.
كما يجيد الر�سم؛ �إذ متكّن من فتح  5معار�ض
لر�سوماته �إىل الآن.
ويتميز ياكار بالقدرة على ر�سم الآثار
التاريخية بدقة متناهية ملجرد ر�ؤيته القطعة
املُراد ر�سمها مرة واحدة.
ويحب ر�سم امل�ساجد وامل�آذن والقالع املوجودة
يف مدينة �إ�سطنبول.
ويف حديث مع مرا�سل الأنا�ضول ،قال ياكار �إنه
يجيد العزف على “ال ُبزُ ق”� ،أكرث من الآالت
املو�سيقية الأخرى.
و�أ�شار �إىل �أنّ الف�ضل يف �سرعة تعلمه العزف
على الآالت املختلفة ،يعود �إىل حا�سة ال�سمع

املطلقة املوجودة لديه ،الفت ًا �إىل �أن ب�إمكانه
عزف �أي مقطوعة مو�سيقية ،ملجرد �سماعها
مرة واحدة.
وفيما يخ�ص مواهبه يف الر�سم ،قال ياكار �إنه
ير�سم الآثار التاريخية املوجودة يف مدينة
�إ�سطنبول بتقنية “القلم الأ�سود” ،بدقة
عالية مبجرد ر�ؤيته الأثر مرة واحدة.
وتابع قائ ًال�“ :أ�ستطيع ر�سم �أي قطعة مبجرد
�أن �أراها مرة واحدة ،وكنت قد فزت بجائزة يف
الر�سم مبهرجان للمعاقني �أقيم يف كندا ،لكنني
مل �أ�ستطع الذهاب �إىل كندا لت�سلم جائزتي”.
و�صرح ب�أنه يطمح لأن يكون فنان ًا مو�سيقي ًا
ّ
م�شهوراً ،ويعمل جاهد ًا لتحقيق حلمه هذا،
م�شري ًا �إىل �أنّ مثله الأعلى يف الغناء ،هو املطرب
الرتكي ال�شهري �أورهان غنجباي ،واملطربة �سزن
�أق�صو.
من جانبه ،قال مراد �أوجتو ،مدر�س مادة
املو�سيقى يف مديرية رعاية املعاقني ببلدية
�إ�سطنبول ،للأنا�ضول� ،إنّ ياكار يعد واحد من
املواهب النادرة يف فرقته ،و�أنه ي�ستطيع العزف
على كافة الآالت املو�سيقية املوجودة داخل
الفرقة� ،إ�ضافة �إىل قدرته على الغناء.

تدين منظمة �أمارجي ب�أ�شد
العبارات حادثة خطف و
�إغتيال الفنان ال�شاب كرار
نو�شي  ،وحتمل املنظمة
احلكومة العراقية و�أجهزتها
الأمنية امل�س�ؤولية الكاملة
ل�صمتها وعدم قيامها
بواجباتها �إزاء تف�شي حاالت
اخلطف والقتل يف بغداد
واملدن العراقية الأخرى من
قبل ميلي�شيات معروفة .
وعرثت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم االثنني على جثة الفنان
ال�شاب كرار نو�شي باحدى ال�ساحات يف منطقة �شارع فل�سطني �شرقي
العا�صمة بغداد بعد يومني من اختطافه .
و�أكد م�صدر �أمني ان جثة ال�شاب املغدور كانت عليها �آثار تعذيب
وح�شية  ،م�ؤكدا انه مت ت�شويه وجه ال�ضحية بال�سكني قبل قتله .
والفنان كرار نو�شي ينحدر من حي “احل�سينية” وهو �أحد احياء
بغداد الأكرث فقرا ومن مواليد  ، 1989وكان طالبا يف معهد الفنون
اجلميلة و ممثل م�سرحي �شارك يف العديد من امل�سرحيات كان �آخرها
م�سرحية “فوزي َ
دق بابنا “ ،كما كان ينتظره م�ستقبال واعدا يف
الفن �إال ان القوى الظالمية قامت بقتله بطريقةوح�شية وجبانة .
و�أكد مقربون من الفقيد �أت�صلت بهم “�أمارجي” ان املغدور تعر�ض
�إىل كم هائل من التهديدات وحملة ظاملة لت�شويه �سمعته من قبل
امليلي�شيات امل�سلحة و ف�صائل الأ�سالم ال�سيا�سي ب�سبب ت�سريحة
�شعره التي تعتربها القوى املتطرفة  ،خمالفة لتعاليم ال�شريعة
الأ�سالمية .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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حت����ق����ي����ق :ك�������رة ال�����ق�����دم وال���������س����ل����ة وال����ت����ن���������س ري�����ا������ض�����ات ����ص���ن���ع���ت امل�����ج�����د يف �أ�����س����ب����ان����ي����ا وال������ع������ار �أي�������ض���ا
مدريد – (د ب �أ) – كرة القدم وال�سلة والتن�س ،ريا�ضات
منحت �أ�سبانيا جمدا كبريا يف القرن الـ  ،21ولكنها �أي�ضا
�سجلت حلظات تاريخية من اخلزي والعار على خلفية
ال�سلوك امل�شني ملن يقومون على �إدارتها ،والذين يخ�ضع
بع�ضهم للتحقيق حاليا يف ق�ضايا ف�ساد.
و�صنع �أنخيل ماريا بيار ،رئي�س االحتاد الأ�سباين لكرة
القدم ،ونظرياه خو�سيه لوي�س �سايز يف ال�سلة وخو�سيه
لوي�س ا�سكانيوال يف التن�س ،فرتة ذهبية �شهدت تطورا
كبريا يف م�سار الريا�ضات الثالث الأكرث �شعبية يف �أ�سبانيا.
وكانت اال�سرتاتيجية الإدارية للثالثي املذكور مبثابة
مثال يحتذى يف كيفية �إدارة �أحد االحتادات الريا�ضية،
حتى جاءت حلظة ال�سقوط التدريجية لهم جميعا على
خلفية ال�شكوك الكثرية املثارة حول النفوذ املايل الذي
بد�أ يطغى على طريقة �إدارة كل منهم لالحتاد الذي
يرت�أ�سه ،الأمر الذي تخ�ضعه ال�سلطات الأمنية للتحقيق
يف الوقت الراهن.
و�سيظل ما حدث �أم�س الثالثاء يف �أ�سبانيا حدثا تاريخيا،
بعد �أن قامت ال�سلطات الأمنية باعتقال بيار يف منزله
واقتادته �إىل مقر االحتاد الأ�سباين لكرة القدم من �أجل
�إجراء عمليات تفتي�ش لأبنيته الإدارية يف �إطار عملية
�أمنية ملكافحة الف�ساد� ،أ�سفرت �أي�ضا عن القب�ض على
جنله جوركا ونائبه خوان بادرون.
وق�ضى بيار ليلته �أم�س يف زنزانة ب�أحد �أق�سام ال�شرطة،
و�سيمثل غدا اخلمي�س �أمام �أحد ق�ضاة التحقيق للإدالء
ب�أقواله.
وجنح بيار يف �إدارة الكرة الأ�سبانية بقب�ضة من حديد
طوال  29عاما ،ومل تبد�أ التحقيقات معه حول مزاعم
الف�ساد �إال يف الفرتة الأخرية.
وكان �أبرز �إجنازات الكرة الأ�سبانية التي حتققت يف عهد
بيار هو فوز منتخب البالد الأول ببطولة ك�أ�س العامل
، 2010وبطولتي ك�أ�س �أمم �أوروبا عامي  2008و2012.
ومع بداية احلقبة الذهبية للمنتخب الأ�سباين بد�أت
عقود الرعاية واتفاقات املباريات الودية ،التي تبلغ
ح�صيلتها عدة ماليني من الدوالرات يف التدفق على احتاد
الكرة يف �أ�سبانيا ،الذي بد�أ منذ لك احلني يجني �أرباحا

طائلة.
وتعكف ال�سلطات الأمنية الآن على التحقيق فيما �إذا كانت
هذه الأموال �أثارت ج�شع امل�س�ؤولني يف االحتاد الأ�سباين
لكرة القدم ،ودفعتهم الرتكاب جرائم وخمالفات.
ومنذ العام  ،2010عندما فازت �أ�سبانيا مبونديال جنوب
�أفريقيا ،لعب املنتخب الكروي  40مباراة ودية ،ن�صفها
كان �أمام منتخبات من قارة �أمريكا اجلنوبية ،التي
يرتبط معها جوركا بيار ب�شكل دائم ومعتاد بعالقة عمل.
هذا بالإ�ضافة �إىل ثالث مباريات ودية مع كوريا
اجلنوبية التي يتمتع فيها بيار بعالقة طيبة مع بع�ض
ال�شخ�صيات البارزة هناك ،الأمر الذي تخ�ضعه �سلطات
مكافحة الف�ساد يف �أ�سبانيا للتحقيق �أي�ضا.
وقال بيار م�ؤخرا“ :الكرة الأ�سبانية نظيفة ومثال
يحتذى به” ،ولكن يبدو �أن ال�سلطات الأمنية الأ�سبانية
ال تعتقد كثريا يف هذه املقولة.

�أما فيما يتعلق بكرة ال�سلة الأ�سبانية ،فهي تواجه م�شكلة
كبرية �أي�ضا كتلك التي تواجهها كرة القدم.
وحققت هذه الريا�ضة جناحا منقطع النظري بقيادة
الالعب املخ�ضرم باو جا�سول مبعاونة جيل من الالعبني
الذين ي�صعب �أن يجود الزمان مبثلهم مرة �أخرى.
وعانق منتخب �أ�سبانيا لكرة ال�سلة ال�سماء يف عام 2006
بعد �أن توج بلقب بطل العامل ،لينطلق بعدها لتحقيق
الإجنازات واحد تلو الأخر ،وبد�أ ذلك بالتتويج ب�أول
ميداليتني ذهبيتني له يف بطولة �أمم �أوروبا عامي 2009
و ،2011كما ح�صد ميداليتني ف�ضيتني يف �أوملبياد بكني
 2008ولندن 2012.
ومرة �أخرى يظهر النفوذ املايل و�سحر الرثوة من خالل
عقود الرعاية ،ليبد�أ رئي�س احتاد كرة ال�سلة الأ�سباين
لوي�س �سايز يف االنفتاح على العالقات امل�شبوهة.
وا�ستقال �سايز ،يف العام املا�ضي ،ويخ�ضع حاليا للتحقيق

معه على خلفية اال�شتباه يف ارتكابه جرمية اختال�س
�أموال وخمالفات تتعلق بالإدارة غري الر�شيدة ،وهي
اتهامات وجهت لبيار �أي�ضا.
وكان �سايز قد ا�ستقال من من�صبه لأ�سباب �صحية ،ليحل
بدال منه خورخي جارباخو�سا� ،أحد جنوم اجليل الذهبي،
وهو الرجل الذي يتمتع بحكمة كبرية يف �إدارة الأمور،
حيث �أنه يختلف كليا عن �سلفه �سايز.
وميثل خو�سيه لوي�س ا�سكانيوال ،رئي�س احتاد التن�س
الأ�سباين ،مثاال �أخر للإجنازات املبهرة يف عامل الريا�ضة
الأ�سبانية.
وتوىل ا�سكانيوال مهمة �إدارة �ش�ؤون التن�س يف �أ�سبانيا يف
الفرتة ما بني عامي  2009و ،2015وهي الفرتة الذهبية
لبالده يف ريا�ضة اللعبة البي�ضاء.
وخالل تلك الفرتة فازت �أ�سبانيا بلقب ن�سختني من �أخر
خم�س ن�سخ من بطولة ك�أ�س ديفيز ،يف ظل وجود جيل
من الالعبني املميزين بقيادة رافايل نادال ودافيد فريير
وفريناندو بريدا�سكو وفيلي�سيانو لوبيز.
وطبقا ملا ك�شفت عنه و�سائل الإعالم الأ�سبانية ،مل يتمكن
احتاد التن�س الأ�سباين من تف�سري تخ�صي�ص مبلغ 700
�ألف يورو قبل ب�ضع �سنوات لن�شر ريا�ضة التن�س.
وقالت �صحيفة “ال بوث دي جالي�سيا” �أنه بالإ�ضافة
�إىل ذلك مل ي�صل ما خ�ص�صه االحتاد الأ�سباين للتن�س
من موارده لتنفيذ خطط حمددة لن�سبة  15باملئة،
و�أهدر � 240ألف يورو خالل الفرتة ما بني عامي 2012
و2013.
وبعد �أن �أحاطت به الف�ضائح من كل جانب ،والتي كانت
�أبرزها تلك اخلا�صة مبدربة فريق �أ�سبانيا للرجال يف
ك�أ�س ديفيز ،جاال ليون ،تقدم ا�سكانيوال با�ستقالته من
من�صبه يف الثاين من متوز/يوليو 2015.
ويرت�أ�س االحتاد الأ�سباين للتن�س حاليا ميجيل دياز،
الذي يعترب �صاحب �شخ�صية وفكر خمتلف متاما عن
الرئي�س ال�سابق.

تهنئة وتربيك

اجمل التهاين وارق التربيكات
مبنا�سبة زواج

�سومر وملي�سا
مرت�ضى

�إعــــــــــــالن

قريبا جدا  ......ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* وموا�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
لال�ستف�سار واالعالن االت�صال على :
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

الف مربوك للعرو�سني
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
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�ضد حما�س � ْأو
ب�صدد
خالل �أ ّق��ل من �أ�سبوعني �أ ّك��د ليربمان � ّأن بالده لي�ست
حرب ّ
ٍ
ٍ
ً
خ�شية من عدم ح�سم املعركة
إ�سرائيلي � ْأم
حزب اهلل :حرب نف�س ّية � ْأم ارتباك �
ّ
النا�صرة :
إ�سرائيلي
خالل ع�شرة �أ ّي��ام كرر وزي��ر الأم��ن ال
ّ
مرتني ،على �أنّ �إ�سرائيل
املُت�شدد �أفيغدور ليربمان ّ
�ضد �سور ّية
��رب يف ال�شمال ّ
لي�ست ب�صدد فتح ح ٍ
�ضد قطاع غزّ ة وف�صائل
اجلنوب
وحزب اهلل� ،أو يف
ّ
مقدمتها (حما�س)،
املُ��ق��اوم��ة الفل�سطين ّية ويف
ّ
وليربمان ،هو من �أكرث الوزراء الإ�سرائيليني تطر ًفا،
ولكنّه هو ال��ذي يتلقّى ب�صورةٍ مبا�شرةٍ ال�صورة
اال�ستخبار ّية ال�صحيحة من �شعبة اال�ستخبارات
الع�سكر ّية (�أمان).
ولكن باملُقابل ،ال يمُ كن التعويل على �أقوال الوزير
إ�سرائيلي ،فمن اجلائز جدً ا �أ ّن��ه يدخل يف �إطار
ال
ّ
�ضد حمور املُمانعة
احلرب النف�س ّية الإ�سرائيل ّية ّ
هجوم
مب��ا لتنفيذ
ٍ
واملُ��ق��اوم��ة ،وه��دف��ه طم�أنته ،ر ّ
باغت يف ال�شمال �أو يف اجلنوب ،ذلك �أنّ �إ�سرائيل
ُم ٍ
ُ
تقول وبالفم امل�ل�آن �إنّ �أ�سو�أ �سيناريو قد تواجهه
اندالع احلرب على اجلبهتني ال�شمال ّية واجلنوب ّية
يف �آنٍ واح���دٍ  ،م��ع الت�شديد ،على �أنّ���ه بالإ�ضافة
�إىل تر�سانة حزب اهلل الع�سكر ّية ،ف���إنّ تقديرات
الأجهزة الأمن ّية يف تل �أبيب ت�ؤكّد على �أنّ حما�س
متتلك �صواريخ قادرة على �ضرب حيفا ومنطقتها يف
�شمال الدولة العرب ّية.
ويف ه��ذا ال�سياق ك�شف رئي�س حت��ري��ر موقع
( ،)ISRAELDEFENSEاملُحلل عمري راببورت
ً
�ضباطا وم�س�ؤولني كرث يف �أجهزة
النقاب عن �أنّ
الأم��ن الإ�سرائيل ّية ،اجتمعوا الأ�سبوع املا�ضي ،يف
قاعدة باجلنوب ملناق�شة م�س�ألة “كيف ميكن هزمية
�شد ًدا على �أنّه ميكن التطرق لهذا اليوم
حما�س؟”ُ ،م ّ
على �أنّه “يوم ا�ست�شارات”.
م��ن ج��ان��ب �آخ����ر� ،أ���ض��اف راب���ب���وررت ،ن��ق ً
�لا عن
م�صادره الأمن ّية الرفيعة� ،أ ّن��ه ميكن النظر لذلك
على �أ ّن��ه �إ�شارة ممكنة لتغريات يف الإ�سرتاتيج ّية
الإ�سرائيل ّية :ه��ل يف جولة القتال القادمة لن
تكتفي �إ�سرائيل بردع حما�س ،كي ال تطلق �صواريخ
وقذائف من قطاع غزة نحو �إ�سرائيل ،وتعمل اً
بدل
من ذلك على الق�ضاء على حكمها؟

و�أ���ش��ار �إىل �أنّ���ه م��ن ال�صعب � ْأن ن��ع��رف يف هذه
املرحلة ،الع�صف الذهني حول طرق هزمية حما�س،
الذي بادر له قائد املنطقة اجلنوب ّية يف اجلي�ش،
اجلرنال ايال زمري ،لكن ميكن الرتجيح ب�أنّ الأمر هو
�أمر الوزير ليربمان ،وهو نف�سه ليربمان الذي قال
�أكرث من مرة �أثناء تواجده يف املعار�ضة �إنّ �إ�سرائيل
يجب � ْأن تعمل على تدمري حكم حما�س واغتيال
ر�ؤ�سائها.
و�شد ّد راببورت على �أنّ��ه ال ميكن معرفة �إذا ما
ّ
إ�سرائيلي
كان هذا الأمر �سيتم توجيهه للجي�ش ال
ّ
يف حال ن�شبت جولة قتال جديدة �أمام حما�س ،لكن
يبدو �أنّ��ه لو �أعطيت هذه التعليمات ،ف���إنّ اجلي�ش
إ�سرائيلي م�ستعد �أكرث من �أي وقت م�ضى لتنفيذ
ال
ّ
ذلك.
وذكّ���ر املُحلل ب����أنّ رئي�س �شعبة اال�ستخبارات
وجه الأ�ضواء نحو حزب
اجلرنال هرت�سي هليفي ّ

اهلل ،يف اخلطاب الذي �ألقاه مب�ؤمتر هرت�سيليا قبيل
نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،حيث اعترب حزب اهلل العدو
خطرا على �إ�سرائيل اليوم ،وك�شف �أنّ �إيران
الأكرث
ً
�أقامت عرب للتنظيم بنى لإنتاج �آليات قتال متطورة
على �أر�ض لبنان نف�سها.
مل متر �أيام ،تابع � ،اّإل وقام مقاتلون تابعون جلي�ش
ال�سوري ،بت�سخني
العربي
ب�شار الأ�سدْ � ،أي للجي�ش
ّ
ّ
ال�شمال يف جبهة ه�ضبة اجل���والن ،ق��وات الأ�سد
�صدت هجو ًما للمتمردين من رجال جبهة الن�صرة
ّ
التابعني للقاعدة .اجلنود ،املحافظون على �أماكنهم،
�أطلقوا قذائف هاون� ،أكرث من  10منها �سقطت يف
مناطق �إ�سرائيل .بالإ�ضافة لذلك� ،أدى ذلك لت�ضرر
ب�ساتني الكرز يف �أوج مو�سم القطف ،وم�ست�شفى
باملنطقة ومدر�سة ل�ضباط �سابقني للجي�ش ال�سوري
قرب القنيطرة.
حل�سن احلظ ،تابع ،مل يبلغ عن وقوع �إ�صابات،

لقد ك��ان التوتر عال ًيا بدرجة كبرية� :إ�سرائيل
لديها �سيا�سات بعدم التهاون يف �أي �إطالق نار على
مناطقها ،حتى لو ات�ضح �أنّ الأمر مت باخلط�أ.
وع��ل��ى خلفية ق��ول هليفي� ،أج���ري نقا�ش يوم
اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي ،ن��ق��ا���ش ح���ول و���ض��ع التنظيم،
التفا�صيل الكثرية التي �سمعت حول حزب اهلل يف
�صيف  2017تك�شف �صورة معقدة ،ولي�ست ذات بعد
واحد.
من جانب ،التنظيم يتمتع بقوة ع�سكرية غري
خ�صو�صا �أنّه ميلك � 150ألف �صاروخ �أغلبها
عادية،
ً
م��زود بـ ( )GPSونظام �ضخم من ط��ائ��رات دون
طيار .ومن جانب �آخر ،ثلث قوات التنظيم ومقاتليه
يقاتلون يف �سور ّية واليمن ،ب�أمر من �إي���ران .كما
�أنّ امليزانية تقل�صت يف �أعقاب نتائج االنتخابات
الإيران ّية ،وحقيقة �أنّ الرئي�س اللبناين مي�شال
عون اعترب حزب اهلل كجزء من اجلي�ش اللبناين
تزيد من �شرعية �إ�سرائيل ملهاجمة منظمات احلكم
اللبناين يف املعركة القادمة.
هذا وات�ضح �أن حزب اهلل يف الـ  2017يحظى
ب�سيطرة �إيرانية ب�شكل كلي ،ويعاين من خ�سائر
ف��ادح��ة و�صعوبات يف التجنيد .وب���ر�أي امل�صادر
الإ�سرائيل ّية ،ل��و خ��رج تنظيم ح��زب اهلل لتلك
املعركة �سيكون ذلك نتيجة لتحليل خاطئ للو�ضع �أ ْو
ت�صعيد غري من�ضبط ،ويبدو �أنّه خال ًفا ملوقف �إيران
التي بنته كقوة ردع �ضد مهاجمة مقرات النووي
اخلا�صة بها .فهل قد ت�ستغل �إ�سرائيل التوقيت
الإ�شكايل من وجهة نظر حزب اهلل من �أجل مهاجمة
�أنظمته ال�صاروخية؟ هذا �س�ؤال خمتلف متا ًما ،قال
راببورت.
واختتم �أنّ���ه نتيجة لإمكانية ان���دالع ت�صعيد
ال ي��رغ��ب ب��ه �أح���د م��ن الأط�����راف ،ه��ن��اك خطوة
�إ�سرائيلية �ستخرج للتنفيذ يف الأ�سابيع القادمة:
بناء ج��دار وح��اج��ز جديد متطورين على طول
احل��دود مع لبنان ،وهو الأم��ر الذي قد ي���ؤ ّدي �إىل
ت�سخني اجلبهة مع حزب اهلل.

ي��وج��د ث��م��ن ل��ل��ع�لاق��ات م��ع ال�سعودية
بقلم :دانييل �شبريو
توقيت النب�أ ال�سعودي مل يكن متوقعا ،لكن م�ضمونه
مل يكن مفاجئا� :إب��ن امللك �سلمان حممد بن �سلمان مت
ترفيعه اىل من�صب ويل العهد بدال من �إبن عمه االكرب
منه �سنا حممد بن نايف .ومثل العائالت امللكية االخرى
يف ال�سعودية اي�ضا يف�ضل امللوك نقل التاج البنائهم
واحفادهم املبا�شرين.
ومع �أخ��ذ عمره ال�صغري باالعتبار ( 31ع��ام) وعمر
ابيه فان ويل العهد قد يحكم لع�شرات ال�سنني .وبالن�سبة
ال�سرائيل والواليات املتحدة فان اختياره يحمل يف طياته
االمل ا�ضافة اىل بع�ض الأخطار .حيث �ست�ضطر الدولتان
اىل تبني دوبلوما�سية حكيمة وم�صممة على امل�صالح
املهمة لها من اجل احل�صول على اكرب قدر من الفائدة
وتقليل حجم الأخطار.
لقد ا�صبح حممد بن �سلمان معروفا بت�أييده لال�صالحات
واحلداثة ،ولديه جر�أة اكرب من �أي زعيم �سعودي �سابق.
�إبن عمه حممد بن نايف معروف ك�شريك للواليات املتحدة
خا�صة يف حماربة االرهاب لكنه ينتمي اىل جيل حمافظ
اكرث ومن ال�صعب تخيله يواجه اال�صالحات االجتماعية
واالقت�صادية التي ي�ؤيدها ويل العهد اجلديد :خ�صخ�صة
�شركات النفط  ،تقليل الدعم احلكومي من اجل دفع املزيد
من ال�سعوديني للخروج اىل العمل ،حت�سني امل�ستوى املهني
لقوات االمن وزيادة فر�ص الن�ساء .انفتاح �إبن �سلمان على
االفكار اجلديدة قد يب�شر بتحوالت يف املجتمع ال�سعودي
وعالقات ال�سعودية مع العامل.
من الناحية اال�سرتاتيجية مييل �إبن �سلمان اىل عقد
حتالفات مع الدول العربية ال�سنية املعتدلة :لقد �أقام
عالقة مع ويل عهد االم��ارات حممد بن زايد ،وهو ي�ؤيد
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي .والقا�سم امل�شرتك
بني الثالثة هو التحفظ من اي��ران ،ومن اخلط ال�شيعي

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

الراديكايل واحلركة اال�سالمية ال�سنية ،ومن االخوان
امل�سلمني وحتى القاعدة وداع�ش� .صعود قادة ا�سالمني
اقوياء يعتربون اعداء للواليات املتحدة وا�سرائيل من
�ش�أنه ان ي�ساعد على بلورة عدد من ال��دول – الواليات
املتحدة ،دول عربية �سنية وا�سرائيل – والتي لها م�صالح
ا�سرتاتيجية م�شرتكة يف ال�شرق االو�سط ،واال�ستعداد
ملواجهة الالعبني املتطرفني يف املنطقة.
بالن�سبة ال�سرائيل ف��ان وج��ود زعيم �سعودي ناجع
يتقا�سم معها املوقف اال�سرتاتيجي ويدرك ان هذا ي�ضعها
يف نف�س املع�سكر هو مبثابة حتقق حلم .وباال�ضافة اىل
ذلك اظهر ويل العهد رغبته يف الت�صادم خالفا لأ�سالفه،
ولي�س التن�سيق ال��دائ��م مع ال��والي��ات املتحدة .احلرب
ال�سعودية يف اليمن ،التي �سعت اىل هزمية املتمردين
احلوثيني الذين يعملون بدعم من اي��ران ،متت ادارتها
ب�شكل �سيء .وقد ت�سبب الق�صف الع�شوائي باحلاق ال�ضرر
الكبري يف او�ساط ال�سكان املدنيني و�ساهم يف تفاقم اجلوع
واالم��را���ض ،وتغا�ضي �إب��ن �سلمان عن ن�صائح الواليات
املتحدة يف حت�سني م�ستوى الدقة يف االحداث الع�سكرية،
لكنه طلب الغطاء االمريكي الكامل لل�سعودية.
املعركة االخرية التي قادتها ال�سعودية من اجل عزل
جارتها قطر على خلفية ت�أييدها للمنظمات ال�سنية
املتطرفة هي مثال على ال�سلوك االنفعايل ال��ذي ي�ضر
مب�صالح ال��والي��ات املتحدة .وعلى الرغم من تغريدات
الت�أييد االولية للرئي�س رونالد ترامب فقد ا�ضطرت
الواليات املتحدة اىل حماولة حل اخلالف .النه ي�صعب
عليها ادارة ن�شاطها الع�سكري اجلوي يف املنطقة من املوقع
الع�سكري االك�بر يف قطر .واذا تبنى �إب��ن �سلمان نظرة
م�شابهة جتاه ايران فمن �ش�أنه ا�شعال مواجهة قد تتدهور
ب�سرعة .ويف ظروف كهذه �ست�ضطر الواليات املتحدة اىل
التدخل ،ومن املحتمل �أن تنجر اىل معركة ع�سكرية يف

تكنولوجيا
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«�إن�����س��ت��ج��رام» ي��ل��ج���أ �إىل ال���ذك���اء ال�����ص��ن��اع��ي مل�����س��ح ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات امل�سيئة

قرر موقع التوا�صل االجتماعي «�إن�ستجرام»
املتخ�ص�ص يف تبادل ال�صور بني امل�ستخدمني،
االعتماد على تكنولوجيا الذكاء ال�صناعي
لتعقب التعليقات غري املنا�سبة �أو اخلارجة
وحذفها.
و�أ�شار موقع «�سي نت دوت كوم» املتخ�ص�ص
يف مو�ضوعات التكنولوجيا� ،إىل �أن املوقع
�سي�ستخدم اثنني من املر�شحات (الفالتر )
اجلديدة ملنع ظهور التعليقات امل�سيئة �أو غري
املنا�سبة من الظهور على م�شاركات امل�ستخدمني.
وقال «كيفني �سي�سرتوم» الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «�إن�ستجرام» ،يف ر�سالة عرب الإنرتنت،
�إن املوقع �سي�ستخدم املر�شحني ( الفلرتين )
للتخل�ص من هذه التعليقات ..ويقوم املر�شح
الأول مبنع ظهور التعليقات امل�سيئة قبل �أن
يراها امل�ستخدم ب�شكل تلقائي ،والثاين يبحث
وق��ال «�سي�سرتوم»« :نعتقد �أن ا�ستخدام
التعليقات ال�ضارة �أو املزعجة ويحجبها.
وي�ستخدم املر�شحان تقنية الذكاء ال�صناعي الذكاء ال�صناعي لتطوير الأدوات الالزمة
للتعرف على التعليقات امل�سيئة وال�ضارة ،وهذه حلماية التعبري الذاتي للم�ستخدمني ،خطوة
التكنولوجيا هي التي تتيح لأجهزة الكمبيوتر مهمة نحو �ضمان وجود جتمعات �أكرث �شموال
تعديل �أدائ��ه��ا ذات��ي��ا وفقا للمعلومات التي و�سال�سة» عرب املوقع.
وق��د ب��د�أ ت�شغيل املر�شح ال��ذى يتعامل مع
تواجهها ولي�س اعتمادا على الأوامر الب�شرية
التعليقات امل�سيئة املكتوبة باللغة الإجنليزية،
التي يدخلها م�ستخدمو الأجهزة.

يف حني يعمل مر�شح التعليقات ال�ضارة املكتوبة
باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية
والأملانية واليابانية والربتغالية والإ�سبانية
والرو�سية بالفعل.
يذكر �أن عدد م�ستخدمي موقع «�إن�ستجرام»
لتبادل ال�صور ي�صل �إىل  700مليون م�ستخدم
ن�شط �شهريا.

ً
ً
���ص��ع��ب��ا
ن���ه���ائ���ي���ا مل ي���ع���د
ال��ت��خ��ل�����ص م����ن ح�������س���اب ����س���ن���اب ����ش���ات

يعترب تطبيق الرتا�سل الفيديوي �سناب �شات
من التطبيقات التي قد يدمن امل�ستخدمون
على ا�ستعمالها ،كما هو احلال مع جميع مواقع
ومن�صات التوا�صل الإج��ت��م��اع��ي ،ويرغبون
�أحيان ًا بالتخل�ص من ذلك الإدم��ان عن طريق
ت�سجيل اخل��روج من احل�ساب والتخل�ص منه
نهائي ًا ،وهو ما �أ�صبح ب�إمكان امل�ستخدمني وبكل
�سهولة القيام به وجعل ح�ساب �سناب �شات
يختفي �إىل الأب��د وحذفه ب�شكل نهائي عرب
عدد قليل من النقرات.
وينبغي على الراغبني بحذف ح�ساباتهم،
والتخل�ص م��ن مر�شحات ال�صور ال�شخ�صية
املمتعة واملل�صقات املعتمدة على املوقع اجلغرايف

واللقطات الفيديوية الق�صرية
املر�سلة من خ�لال التطبيق التي
�سوف تختفي بعد ر�ؤيتها ،زي��ارة
الرابط التايل وت�سجيل الدخول
�إىل احل�����س��اب ،بحيث يظهر بعد
ت�سجيل الدخول �شا�شة م�شابهة
لل�صورة املو�ضحة �أدناه.
وي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��خ��دم�ين
ادخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرور
ا�ستعادته� ،إال �أنه ميكنهم اال�شرتاك با�ستعمال
ل��ل��م��رة الأخ��ي�رة م��ن خ�ل�ال تلك
ال�شا�شة ومن ثم النقر على الزر الأ�صفر امل�سمى نف�س ا�سم امل�ستخدم امل�ستعمل �سابق ًا �إال �أن
«ح���ذف احل�����س��اب» ،وي��ف�تر���ض بامل�ستخدمني قائمة الأ�صدقاء واملحادثات لن تكون موجودة
معرفة �أنه مبجرد حذف احل�ساب ف�إنه ال ميكن
�أو مربوطة باحل�ساب.

وات�����س �آب تعزز ال�صور يف الإ���ض��اءة املنخف�ضة

تتطلع �شركة وات�س �آب اململوكة من قبل في�س بوك �إىل �إ�ضافة ميزة
جديدة مل�ستخدميها الذي يفوق عددهم  1.2مليار م�ستخدم حول العامل،
وتتمثل يف «و�ضعية الليل» �أو «.»Night mode
وتختلف امليزة عما توحيه ا�سمها ،فهي لي�ست ترجمة للكتابة باخلط
الأبي�ض مع خلفية باللون الأ�سود يف الظالم �أو �أثناء الليل ،حلماية العني
من التحديق يف �شا�شة الهاتف ،بل ُ�صممت هذه امليزة لتح�سني وظائف
الكامريا وتعزيز جودة ال�صور الفوتوغرافية التي يتم التقاطها يف ظل
الإ�ضاءة املنخف�ضة �أثناء �إجراء حمادثات فيديوية.
و�سي�ضاف الزر اجلديد �ضمن ميزة حمادثات ،و�ستتوفر �أو ًال لهواتف �آي
فون ،ثم �إعداد ن�سخة خا�صة لأجهزة �أندرويد ،بح�سب موقع «فون �آرينا»
املعني بالتقنية.

وات�س �آب ي�ضيف ميزة جديدة جلميع م�ستخدميه
يخترب تطبيق وات�س �آب اململوك ل�شركة في�س بوك ،العديد من امليزات
والتح�سينات اجلديدة ،ولكن بع�ضها ال يتم �إطالقه للم�ستخدمني ،لأ�سباب
غري معروفة ،و�أحدث تلك امليزات هو اختبار لل�سماح مل�ستخدمي وات�س �آب
لتبادل �أي نوع من امللفات عرب الأندرويد و iOSوحتى عرب �إ�صدار �سطح
املكتب من التطبيق.
وحال ًيا ال يدعم وات�س �آب م�شاركة �أو تبادل جميع �أنواع امللفات ،لذلك
ف�إن امل�ستخدم م�ضطر ال�ستخدام تطبيقات الطرف الثالث �أحيا ًنا ،وهو ما
�سيتغري يف القريب العاجل .وتعمل ال�شركة املطورة للتطبيق على الدفع
مبيزة جديدة لعدد حمدود من م�ستخدمي وات�س �آب على الأندرويدiOS ،
ومن�صة ويندوز فون ،واخليار اجلديد للم�ستخدمني يتيح م�شاركة احلد
الأق�صى مللف بحجم  100ميجابايت عرب الأندرويد �أو  128ميجابايت
عرب � iOSأو  64ميجابايت ل�سطح املكتب.
�إذا كنت �أحد م�ستخدمي الوات�س �آب املحظوظني الذين يح�صلون على
امليزة اجلديدة� ،ستالحظون على الأغلب �أن جزء امل�شاركة يعمل بطيئا
جدا يف الوقت الراهن ،وهو �أمر مفهوم نظرا �إىل �أن امليزة قيد االختبار
حاليا.

«���س��ت�يرل��ن��ج �آن����د وي��ل�����س��ون»حت�����ص��ل ع��ل��ى ع��ق��د ب��ن��اء حم��ط��ة ال��ط��اق��ة الأك��ب��ر ب��ال��ع��امل

توقيت مل تقم باختياره .ال�سعودية هي التي قد ت�شعل
امل��واج��ه��ة ول��ك��ن ال��والي��ات املتحدة ه��ي ال��ت��ي �ستتحمل
النتائج.
وبالتوازي مع ت�أييدها لل�سعودية �ستكون الواليات
املتحدة اك�ثر ت�شددا م��ع ويل العهد ،و�ستقول ل��ه �إنها
تتوقع منه عدم اتخاذ خطوات من �ش�أنها ان ت�ضر م�صالح
الواليات املتحدة ،دون الت�شاور م�سبقا معها .واال�سرائيلني
اي�ضا الذين ي�أملون بحدوث مواجهة �ضد ايران بقيادة
الواليات املتحدة او تدمري املواقع النووية يعرفون ان
قرارا كهذا يجب ان يتخذ يف وا�شنطن ولي�س يف الريا�ض.
واخ�يرا ت�أمل ال��والي��ات املتحدة وا�سرائيل �أن يكون
ويل العهد �إبن �سلمان منفتحا على حت�سني العالقات مع
ا�سرائيل والدخول يف عملية التطبيع .ورغم اهمية هذه
اخلطوات من االجدر االمتناع عن الفرحة املبكرة .فعلى

االغلب �إما نظرته لن تنحرف كثريا عن املبادرة العربية
لل�سالم والتي فيها امكانية للتطبيع الكامل مع ا�سرائيل،
ولكن يف اطار حل الدولتني فقط وو�ضع حد لل�صراع مع
الفل�سطينني  .اي�ضا بعد تعزيز مكانته لي�س من امل�ؤكد
انه �إبن �سلمان �سيدخل يف خماطر �سيا�سية وينحرف عن
امل�سائل االقليمية التي هي على را�س �سلم اولوياته ،من
اجل تعزيز العالقات مع ا�سرائيل علنا وبالتاكيد لي�س
قبل حدوث نقلة نوعية حقيقية يف املو�ضوع الفل�سطيني.
يف الوقت ال��ذي ي�ستمر فيه غ��ارد كو�شرن وجي�سون
غرينبليت يف م�ساعيهما الدبلوما�سية يف املنطقة ،عليهما
ان يقوال ب�شكل وا�ضح للعرب ان الواليات املتحدة ت�شجع
عملية تطبيع العالقات ولكن ان يقوال ال�سرائيل اي�ضا
ب�شكل وا�ضح ما هو املطلوب من اجل حتقيق ذلك.
ه�آرت�س 2017/7/4

ح�صلت �شركة «�ستريلنج �آند ويل�سون»،
وه��ي �إح��دى القوى العاملية املهيمنة يف
جمال الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية،
على عقد للإ�ضطالع الأعمال الهند�سية
وامل�شرتيات والبناء املتكاملة بالإ�ضافة
�إىل ع��ق��د الت�شغيل وال�����ص��ي��ان��ة لأك�بر
حمطة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية
يف العامل يف �سويحان ب�إمارة �أبوظبي.
و�سيوفر امل�شروع طاقة وقدرها 1177
ميغاواط كحد �أق�صى ،متفوقة ب�سهولة
على قدرة �أكرب حمطة للطاقة ال�شم�سية
يف مكان واحد موجودة حالي ًا يف ال�صني
وال��ت��ي ت�صل �إىل  850ميغاواط كحد
�أق�صى.
ويف حني جتري حالي ًا عملية البناء،
من املقرر �أن تندمج املحطة املذهلة ،التي
متتد على م�ساحة تبلغ  7.8كيلومرت
مربع و�سط ال�صحراء ،ب�شكل كامل مع
ال�شبكة يف ج��دول زمني قيا�سي ي�صل
�إىل � 23شهر ًا فقط .والأهم من هذا ،مت
منح امل�شروع ب�أدنى عر�ض مت ت�سجيله
على الإطالق يف تاريخ الطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية.
ويتم تطوير املحطة باال�شرتاك مع
ائتالف �شركة «ماروبيني» ،وهي �شركة
ي��اب��ان��ي��ة ع��م�لاق��ة م��ت��ك��ام��ل��ة للتجارة
واال�ستثمار ،و و�شركة «جينكو �سوالر»

(ال�صني) ،وهي �شركة عاملية رائ��دة يف
جم��ال الطاقة ال�شم�سية ،وهيئة مياه
وكهرباء �أبوظبي .وقد تقدم االئتالف
بعر�ض تناف�سي بواقع � 2.42سنت دوالر
�أمريكي للكيلوواط – يف ال�ساعة ،وهو ما
ميثل �أدنى تكلفة على الإط�لاق للطاقة
ال�شم�سية .وه���ذا دل��ي��ل �إي��ج��اب��ي على
امل�ستقبل الواعد للطاقة النظيفة ،مما
يقلّل من هيمنة حمطات توليد الطاقة
بالوقود الأحفوري.
و�سيلعب ه��ذا امل�شروع امل��رم��وق دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف �إم���ارة �أب��وظ��ب��ي يف حتقيق
ه��دف��ه املتمثل يف اال���س��ت��دام��ة وتنويع
م�صادر الطاقة ،وذلك من خالل ا�ستخدام
الطاقة النظيفة  /النمو قليل االنبعاث
الكربوين وفق ًا للر�ؤيا العاملية املتمثلة يف
الإ�شراف البيئي طويل الأجل.

وم��ن املتوقع �أن توفر املحطة ،عند
ت�شغيلها ،ح����وايل  7م�لاي�ين ط���ن من
انبعاثات ال��ك��رب��ون ك��ل ع��ام ،وه��و رقم
�سيعترب من الإجن��ازات الوطنية .ولكي
ن��رى الأم��ر من املنظور ال�صحيح ،ميكن
لطاقة قدرها  1177ميغاواط �أن تز ّود
ح��وايل � 195أل��ف منزل بالطاقة ،مما
ي�ساهم بالتايل يف توفري رفاهية العي�ش
للجيل احلايل والأجيال املقبلة من �شعب
الإمارات العربية املتحدة.
وق��ال بيكي�ش �أوغ���را ،رئي�س – ق�سم
الطاقة املتجددة�« ،ستريلنج �آند ويل�سون»
يف هذا ال�صدد« :نحن على ا�ستعداد تام
ومتحم�سون للغاية لنكون جزء ًا من هذا
الإجناز البارز يف �سوق الطاقة ال�شم�سية
العاملية».
وبف�ضل ال�سيا�سات احلكومية املواتية،

�أ�صبحت الهند الآن ث��ال��ث �أك�ب�ر �سوق
للطاقة ال�شم�سية يف العامل ،مما يتيح
ل�شركة «�ستريلنج �آند ويل�سون» الفر�صة
لت�صبح ال�����ش��رك��ة ال���رائ���دة يف جم��ال
الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والبناء يف
قطاع الطاقة ال�شم�سية يف البالد .وقد
�أن�ش�أت ال�شركة عالمة جتارية عاملية
وتطورت لت�صبح حالي ًا �أكرب طرف م�ؤثر
يف جمال الأعمال الهند�سية وامل�شرتيات
والبناء يف قطاع الطاقة ال�شم�سية يف
العامل خارج الواليات املتحدة وال�صني.
و�أ�ضاف �أوغرا مع ت�شديده على احلاجة
اىل �أن تكون ال�شركات تناف�سية« :تعترب
النفقات الر�أ�سمالية من �أق��وى العوامل
التي �ساهمت يف و�ضعنا هذه الت�سعرية،
م��دف��وع��ة ب��ان��خ��ف��ا���ض تكلفة امل��ع��دات
وت�صميم نظام عايل الكفاءة .وت�ساهم

ع��رو���ض الت�صميم ال��ف��ري��دة م��ن نوعها
وال��روب��وت��ات املتطورة لدينا يف تعزيز
�إنتاجية املحطة و�أدائها».
ل��دى �شركة «�ستريلنج �آن��د ويل�سون»
يف ر�صيد �إجن��ازات��ه��ا بع� ًضا من حمطات
أداء يف
ال��ط��اق��ة ال�شم�سية الأف�����ض��ل � ً
خمتلف املناطق اجلغرافية تنتج ما يزيد
عن  1400ميغاواط  ،كما متلك طاقات
ب�شرية ك��ب�يرة ت�ضم �أك�ث�ر م��ن 3000
مهند�س ومدير م�شروع وم�صمم قدير.
وم���ع ت�����س��ارع وت�ي�رة ال��ن��م��و يف قطاع
الطاقة يف جميع �أنحاء العامل ،دخلت
«�ستريلنج �آن���د وي��ل�����س��ون» يف قطاعات
طاقة الرياح وتخزين الطاقة ،والتي
تغطي جممل قطاع الطاقة املتجددة.
وب��دع��م م��ن م��وارده��ا القوية يف جمال
�إدارة وتنفيذ وهند�سة امل�شاريع ،وبف�ضل
امل�شاريع التي �أجنزت يف الفلبني وجنوب
�أفريقيا ،وع��دد من امل�شاريع يف زامبيا
والنيجر وامل��غ��رب قيد الإن�����ش��اء ،ف���إن
ال�شركة على �أمت اال�ستعداد لتقدمي �أكرث
من  3000ميغاواط كل عام.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ال يجب �أن تتبنى م�سئوليات
كثرية ،مهما كانت املغريات .يجب �أن
تركز على الأمور الأهم بالن�سبة لك،
و�إال ف�سوف تعر�ض نف�سك خلطر �أن
تطغى عليك هذه الأمور� .إذا قررت
مواجهة �أمور جديدة ،كن منفتحً ا
واطلب م�ساعدة الآخرين.

قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن ناحية،
الكثري من الأ�شياء لن ت�سري على رغبتك،
ومن ناحية �أخرى� ،ستجد نف�سك يف
مواقف �صعبة ب�سبب من هم حولك .ال
تبالغ يف ردة فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة
هدوئك ،وحاول فر�ض ذلك على الآخرين
وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا من هذا
املوقف غري ال�سار.

يف العمل ،قد تكون �أنت ال�سبب يف
اخلالفات ،فال تطلب الكثري من نف�سك
ومن زمالئك ،وعندئذ �سوف ي�صبح
ممك ًنا �أن تتقدم ب�شكل �أف�ضل .الو�ضع
لي�س �أح�سن حا ًال باملنزل ،ف�أنت تدور
للخلف �سريعًا معاديًا الآخرين .جد
�سالمك الداخلي واق�ض وق ًتا �أكرث مع
�شريك حياتك و�أ�صدقائك.

�شريك حياتك و� ً
أي�ضا مع الأ�صدقاء.

�ست�صبح �صدقاتك �أكرث عم ًقا

�ستلقى ترحاب عارم من قبل كل

الأ�شخا�ص املهمون يف حياتك
يراقبون ويتابعون م�شروعاتك املهنية
وال�شخ�صية .عليك اال�ستفادة من هذا
الت�أثري والتزم باملهمة بثقة! اقرتح
�آرائك ووجهة نظرك ب�أ�سلوب ُمقنع ،لكن
يف ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة -
الغرور لن ي�ساعد  -الر�صانة قد ت�شارك
بفاعلية يف حتقيق النتائج.

�أنت مفعم باحليوية والن�شاط البدين
والذهني؛ ا�ستخدم �إمكاناتك يف اتخاذ
القرار ال�سليم لتنفيذ خمططاتك والتقدم
�إىل الأمام يف م�شروعاتك .لن يفيدك
االكتفاء بالأجماد املا�ضية وال�سلبية!
لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع
جميع املواقف التي تواجهها وتتعر�ض
لها ،فت�أكد من ا�ستغاللك لها بقدر الإمكان!

و�سوف ت�سرتجع مع �أ�صدقائك �أحداث
وذكريات ما�ضية ال تن�سى .يف و�سط
املجموعات التي تنتمي �إليها بالأخ�ص،
�سوف تت�شابك �سل�سلة �إجراءات
جماعية حيوية و�إيجابية جدًا و�سوف
تقودك ب�سرعة مذهلة �إىل هدفك.

من تقابلهم ،فاحر�ص على �أن تقابل
ذلك الود بنف�س القدر و�سوف تك�سب
�أ�صدقاء العمر! وقد يحالفك احلظ
وتلتقي ب�شريك حياتك.

اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز �أي

مع طاقتك وحما�سك اللذين
اكت�شفتهما حدي ًثا ،الوقت الآن جيد
للبدء يف اكت�شاف فر�ص جديدة قد
ت�ؤدي �إىل جتارب مثرية ال ُتن�سى .لكن
توخ احلذر حتى ال تدخل يف م�شروعات
كثرية خمتلفة وترهق نف�سك� .إذا حدث
ذلك ،ف�سوف تواجه الكثري من املهام غري
التامة التي قد ت�صبح التزامًا عليك.

�سوف تتعر�ض للكثري من الأ�سئلة
اليوم ،و�سوف ُيطلب منك الن�صح
ويتطلب ذلك �أن حتافظ على ال�سالم يف
مو�ضوعات ح�سا�سة .لكن ال تدع الغرور
ي�صيبك نتيجة لهذه الثقة املو�ضوعة
فيك ،و�إال ف�إنك �سوف ت�سيء ا�ستخدام
هذه ال�صراحة التي تراها فيمن حولك
يف �أغرا�ض �أنانية .ا�ستخدم نفوذك يف
م�ساعدة الآخرين ،فرمبا تك�سب قلب
�شخ�ص �آخر.

ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة
جيدة اليوم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة يف
الرتكيز على املهام اليومية .على
الرغم من �صعوبة حتفيز ذاتك،
ال تخف�ض ر�أ�سك يف ي�أ�س� .إذا قمت
ب�أف�ضل ما عندك ف�سوف حت�صل على
بع�ض النجاحات املحدودة� ،إال �أنه ال
يجب �أن تتوقع الكثري.

للخلف� .إذا ا�ستمريت يف العمل بثبات،
�سوف تكت�شف النجاح مرة �أخرى.
الو�ضع م�شابه يف حياتك اخلا�صة ،مع

FRIDAY , JULY 21 . 2017 / Vol . 6 - Issue 264

الأزم�����ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ت��ع��ي��د ن����زاع �إري�ت�ري���ا وج��ي��ب��وت��ي �إىل الأف���ارق���ة

على الرغم من �أن كل �شيء كان
ي�سري ب�سال�سة من قبل ،يقف �شيء
�أو �شخ�ص ما يف طريقك الآن .حدد
مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب
على هذه العقبات �أو ما �إذا كان من
الأف�ضل جتاهلها بب�ساطة .الآن يجب
�أن ت�ستخدم قوتك بحكمة؛ ال ت�سمح
لنف�سك ب�أن تتعطل �أو تتحول ب�سبب
مو�ضوعات �صغرية.

�شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا

عربي
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�أدي�س ابابا :من االرتدادات الإقليمية
للأزمة اخلليجية ،جتدد النزاع
احلدودي بني جيبوتي و�إريرتيا ،بعد
و�ساطة قطرية ،قاربت � 10أعوام،
مما دفع الأفارقة لرفع امللف �إىل قمة
االحتاد الإفريقي ،املنعقدة ،اليوم وغدا،
بالعا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا.
فعندما قطعت ال�سعودية وحلفا�ؤها
عالقتهم مع قطر ،يف يونيو/حزيران
املا�ضي ،مل ت�أخذ جيبوتي وقتا كثريا
لإعالن انحيازها ملع�سكر اململكة ،رغم
عالقتها القدمية مع الدوحة.
ورغم �سعي الدولة الإفريقية ال�صغرية
ملوازنة موقفها ،وذلك باكتفائها بخف�ض
متثيلها الدبلوما�سي مع قطر� ،إال �أن
الأخرية �سارعت �إىل �سحب قواتها من
احلدود املتنازع عليها بني جيبوتي
و�إريرتيا.
وتلى ذلك قطع �إريرتيا لعالقتها مع
الدوحة ،رغم كونها من احللفاء القالئل
لنظام الرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي ،الذي
يعاين من عزلة ،على امل�ستويني الإقليمي
والغربي.
وكانت القوة القطرية منت�شرة منذ
 ،2010مبوجب اتفاق رعته الدوحة
لت�سوية النزاع احلدودي بني البلدين،
الواقعني يف منطقة القرن الإفريقي،
التي متثل عمقا حيويا للدول اخلليجية،
على ال�ساحل املقابل من البحر الأحمر.
وترتب على �سحب القوة امل�ؤلفة من 200
جنديا ،اتهام جيبوتي لإريرتيا بتحريك
قواتها �إىل مناطق متنازع عليها ،متتد ما
بني مرتفعات “ر�أ�س دمرية” وجزيرة

“دمرية” ،الواقعة يف م�ضيق باب املندب،
على البحر الأحمر.
وبعدها رفعت جيبوتي �شكوى �إىل
االحتاد الإفريقي �ضد �أريرتيا ،جلهة
“احتاللها” جزيرة دمرية ،فور ان�سحاب
القوات القطرية ،وهو ما رف�ضته جارتها،
قائلة �إنها ال تريد مواجهة.
ومللء الفراغ الذي خلفه ان�سحاب القوة
القطرية ،قال االحتاد الإفريقي �إنه
�سري�سل بعثة لتق�صي احلقائق ،وهو ما
اعتربه دبلوما�سي �إفريقي ،حتدث �إىل
الأنا�ضول ،داللة على “اهتمام” امل�ؤ�س�سة
القارية.
ومل ي�ستبعد الدبلوما�سي ،الذي ف�ضل
حجب ا�سمه� ،أن يكون دافع هذا التحرك
“ال�سريع" �إعادة امللف ،الذي مت�سك به
قطر منذ � ،2008إىل االحتاد الإفريقي.
وك�شف رئي�س مفو�ضية االحتاد
الإفريقي ،مو�سى فكي ،عن مباحثات مع
امل�س�ؤولني يف �إريرتيا وجيبوتي ،يف �إطار
م�ساعيه لإر�سال البعثة ،مطالبا الطرفني
بـ”�ضبط النف�س".
واخلمي�س املا�ضي ،اجتمع مفو�ض ال�سلم
والأمن الإفريقي� ،إ�سماعيل �شرقي ،مع
نائب مندوب �إريرتيا يف االحتاد الإفريقي
“بنيام برهي” ،لبحث الق�ضية ،دون �أن
ترد تفا�صيل.
و�أرجع م�س�ؤول �إفريقي الت�صعيد بني
جيبوتي وجارتها �إىل الأزمة اخلليجية،
قائال �إن قطع �إريرتيا لعالقتها مع قطر
كان “ر�صا�صة الرحمة” لال�ستقرار الذي
�شهده ال�شريط احلدودي.
ويف تعليقه للأنا�ضول ،ربط امل�س�ؤول ،الذي

رف�ض حجب ا�سمه ،لكونه غري خمول
له احلديث للإعالم ،بني موقف �أ�سمرا
وا�ستخدام الإمارات وال�سعودية مليناء
ع�صب الإريرتي ،على ال�ساحل الغربي
للبحر الأحمر ،يف حربهما �ضد جماعة
“�أن�صار اهلل” (احلوثيني) باليمن.
و�أ�شار �أي�ضا �إىل تقارير تفيد بعزم م�صر،
حليفة الريا�ض و�أبو ظبي ،بناء قاعدة
�ضخمة على �إحدى اجلزر الإريرتية يف
البحر الأحمر.
لكن من �ش�أن و�ساطة االحتاد الإفريقي
�أن تفتح ملفات �أخرى ،ال �سيما النزاع
احلدودي بني �إريرتيا و�إثيوبيا ،الدولة

املحورية يف االحتاد الإفريقي� ،إذ
ت�ست�ضيف مقره ،و�أغلب �أن�شطته.
ولأن ا�ستقالل �إريرتيا عن �إثيوبيا يف
 ،1991حرم الدولة الأم من منافذها
على البحر الأحمر ،باتت تعتمد
يف وارداتها و�صادراتها على �سواحل
جيبوتي ،بن�سبة .90%
وخالفا لإريرتيا وجيبوتي ،ن�أت �أدي�س
ابابا بنف�سها عن الأزمة اخلليجية ،رغم
ا�ستقبالها وفود �سعودية وقطرية ،خالل
الأ�سابيع املا�ضية.
والأهم بالن�سبة �إىل الو�ساطة املٌحتملة،
تعنت �إريرتيا يف �أوقات �سابقة ،ورف�ضها

لعدد من قرارات االحتاد الإفريقي،
عالوة على غيابها عن قممه منذ ،2002
بحجة �إنحياز الأفارقة �إىل �إثيوبيا،
خالل حربهما ما بني .2000 – 1998
ومنذ الثالثاء املا�ضي ،بد�أت حت�ضريات
القمة الـ ،29على م�ستوى املندوبني
الدائمني ،وتلى ذلك اجتماعات املجل�س
التنفيذي ،يومي اجلمعة وال�سبت ،وبد�أت
�صباح اليوم الإثنني ،مداوالت الر�ؤ�ساء
ور�ؤ�ساء احلكومة على ان تختتم القمة
غدا الثالثاء.

�رح��ب بهم جنوب ًا
«الإخ�����وان» (وه����ادي) غ�ير م� ّ

Disc Jockey
) ( DJ
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يتعقّد امل�شهد يف جنوب اليمن منذ �إقالة الرئي�س،
املنتهية واليته ،حمافظ عدن عيدرو�س الزبيدي،
املح�سوب على الإمارات ،ومن ثم ت�شكيل الأخري
جمل� ًسا انتقالي ًا يطالب بانف�صال اجلنوب
يف م�ؤ�شر على انعكا�س الأزمة اخلليجية على
ال�ساحة اليمنية� ،أعلن رئي�س املجل�س االنتقايل
اجلنوبي ،عيدرو�س الزبيدي ،حظر جماعة
«الإخوان امل�سلمني» يف مناطق نفوذ القوة التي
ميثلها الزبيدي ،وهي �أحد التيارات املح�سوبة
على احلراك اجلنوبي املطالب با�ستقالل
اجلنوب.
واختار الزبيدي توقيت ذروة اال�شتباك اخلليجي
ليعلن «احلرب» على «التجمع اليمني للإ�صالح»
الفرع اليمني لـ«الإخوان امل�سلمني» ،و�صاحب
احل�صة الكبرية يف حكومة الرئي�س امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي ،وذلك من خالل التح�شيد
اجلماهريي يف منطقة املعال و�سط مدينة عدن،
�أم�س ،يف ذكرى  7متوز /يوليو ،يوم �سيطرة قوات
نظام علي عبداهلل �صالح على مدينة عدن عام
 ،1994والتي يواظب احلراك اجلنوبي على
�إحيائها عرب فعاليات تقام كل �سنة.
ويف ال�سياق ،قال الزبيديّ �« :إن �أمن منطقة
اجلزيرة واخلليج والقرن الأفريقي والعامل من
�أمن اجلنوب واليمن .وعم ً
ال بذلك ،ف�إننا نعلن
عن حظر ن�شاط املنظمات واجلماعات الإرهابية
واملت�شددة املتمثلة يف تنظيم جماعة الإخوان
امل�سلمني وتنظيم القاعدة وداع�ش وجماعة
احلوثي ،يف كل حمافظات اجلنوب».
وح�ضر �آالف اجلنوبيني فعالية « 7يوليو»،
حاملني �أعالم «جمهورية اليمن الدميوقراطية
ال�شعبية» (�سابقاً) .وجرت الفعالية يف جو من
االنق�سام ،حيث �أقامت قوى م�ؤيدة للرئي�س
املنتهية واليته ،عبد ربه من�صور هادي ،فعالية
موازية مبنطقة خورمك�سر يف عدن.

ر�سائل الزبيدي يف املهرجان اجلماهريي مل
تقت�صر على حزب «الإ�صالح»� ،إذ هاجم الرجل
حكومة هادي ،مهدد ًا ب�أن «املجل�س (االنتقايل)
لن يقف مكتوف الأيدي يف حال ا�ستمرار
احلكومة مبمار�سة �سيا�سة العقاب اجلماعي على
�شعب اجلنوب» ،وحمم ً
ال �إياها م�س�ؤولية تدهور
الأو�ضاع يف عدن .وجدد املطالبة ب�إقامة دولة
فدرالية م�ستقلة يف جنوب اليمن.
و�صدر عن الفعالية بيان با�سم القوى املنظمة،
هاجم ب�شدة حكومة هادي ،معترب ًا �أن «ما
ي�سمى احلكومة ال�شرعية لي�س �سوى الوجه
الآخر لالحتالل مهما كانت املربرات واحلجج».
وت�ستخدم بع�ض قوى احلراك اجلنوبي م�صطلح
«االحتالل» لو�صف احلكومات اليمنية بعد
�أحداث  ،1994يف �إ�شارة �إىل املطالبة باالنف�صال
وا�ستعادة «جمهورية اليمن الدميوقراطية
ال�شعبية».
ُعد ا�ستعادة هذا امل�صطلح �إيذان ًا بقطيعة مع
وت ّ
فريق هادي ،بعدما حتالفت هذه القوى معه
قرابة عامني �ضد حركة «�أن�صار اهلل» وحلفائها.
قطيعة �أكدها البيان من خالل رف�ض «امل�شاركة
يف �أي معارك خارج حدود اجلنوب ،ورف�ض
الزج باجلنوبيني يف تلك املعارك» ،علم ًا ب� ّأن
هذا التهديد ينذر ،يف حال تنفيذه ،بانعكا�س
اخلالفات ال�سيا�سية على امليدان ،حيث تقاتل
ف�صائل جنوبية حتت قيادة �إماراتية يف معارك
حمافظتي احلديدة وتعز على ال�ساحل الغربي،
وخ�صو�ص ًا يف املخا.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ال�صحة والطب
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اال����ض���ط���راب���ات ال��ن��ف�����س��ي��ة ت���ع���ر����ض الأط�����ف�����ال ل��ل���إدم�����ان ع���ن���د ال��ك�بر  10ن�����ص��ائ��ح ل��ل��ح��ف��اظ على

ك�����ش��ف��ت درا����س���ة ه��ول��ن��دي��ة
حديثة� ،أن الأطفال الذين يعانون
م��ن ا���ض��ط��راب��ات نف�سية ،وعلى
ر�أ���س��ه��ا ا���ض��ط��راب نق�ص االنتباه
وفرط احلركة فى ال�صغر ،يزيد
لديهم خطر الإدمان عند الكرب.
ال��درا���س��ة �أج��راه��ا باحثون يف
املركز الطبي اجلامعي يف مدينة
جرونينجن الهولندية ،ون�شروا
نتائجها اليوم الإثنني ،يف دورية
الأك���ادمي���ي���ة الأم��ري��ك��ي��ة لطب
الأطفال واملراهقني.
ول����ك���������ش����ف ال�����ع��ل��اق�����ة ب�ين
اال�ضطرابات النف�سية والإدمان،
راج���ع ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ن��ت��ائ��ج 37
درا���س��ة �سابقة �أج��ري��ت يف هذا
ال�����ش���أن ،على � 762أل�� ًف��ا و187
�شخ�صا.
ً
و�أج����ري����ت ال����درا�����س����ة ،على
حوايل � 22ألف �شخ�ص م�صابون
با�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط
احلركة ( ،)ADHDبالإ�ضافة
�إىل �أك��ث�ر م��ن � 3آالف �شخ�ص
م�صابون باالكتئاب وا�ضطراب
القلق.
ووج��د الباحثون �أن الأطفال
ال��ذي��ن مت ت�شخي�ص �إ�صابتهم
با�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط
احل��رك��ة ،واالك��ت��ئ��اب وا�ضطراب

اجل��ه��از اله�ضمي بعد ال�صيام

ال��ق��ل��ق يف م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة،
كانوا �أع�ثر عر�ضة خلطر �إدم��ان
التدخني واحلكوليات واملخدرات.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون �إن ن��ت��ائ��ج
الدرا�سة تربط بني اال�ضطرابات
النف�سية ف��ى مرحلة الطفولة،
وزي����ادة خ��ط��ر الإدم�����ان بن�سبة
.30%
و�أ���ض��اف��وا �أن اخلطوة التالية
هي حث الآباء والأطباء ومقدمي

اخل��دم��ات ال��ط��ب��ي ع��ل��ى الك�شف
املبكر على الأط��ف��ال وع�لاج تلك
اال�ضطرابات يف مرحلة الطفولة،
للحد من خماطر الإدمان وعواقبه
الوخيمة.
ويعترب ا�ضطراب نق�ص االنتباه
وفرط احلركة �أحد �أ�شهر �أمرا�ض
ا����ض���ط���راب ال�����س��ل��وك الع�صبي
ال��ذي ي�صيب الأطفال يف مرحلة
ال��درا���س��ة ،ويتميز امل�صابون به

ب�أنه ال ميكنهم الرتكيز �أو �إعطاء
االهتمام الكايف ل�شيء حمدد.
وينتج ه��ذا اال�ضطراب ب�سبب
خ��ل��ل ع�����ض��وي يف الأج�����زاء التي
تتحكم يف االن��ت��ب��اه وال�سيطرة
على الن�شاط يف امل��خ ،وه��و الأم��ر
الذي يجعلهم يعانون من �صعوبات
يف تنفيذ م��ه��ام معينة ،وي��ب��دو
م�سلكهم غري ًبا ويت�صرفون باندفاع
ويتعر�ضون مل�شكالت كثرية.

فقدان جواز �سفر
يعلن حبيب احمد مقبل ميني اجلن�سية املولود
بتاريخ  ١٩88/١/١يف رداع  -البي�ضاء
عن فقدان جواز �سفر رقم
03791063
ال�صادر يف �صنعاء بتاريخ ٢٠٠٩/12/20
الرجاء ملن يجده الأت�صال على تلفون
3475475575
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يتميز عيد الفطر املبارك بوجود �أطباق احللويات املتنوعة وهو
ما ي�ؤثر بال�سلب على اجلهاز اله�ضمي واملعدة بعد �شهر من ال�صوم،
لذا ين�صح املتخ�ص�صون ب�ضرورة عدم الإفراط يف تناول احللويات
وتنظيم مواعيد الطعام ب�شكل تدريجي.
يتحدث الدكتور وليد عبدالغفار ،ا�ست�شاري اجلهاز اله�ضمي
بجامعة عني �شم�س امل�صرية ،لـ” بوابة العني الإخبارية” عن
�ضرورة تنظيم الطعام ب�شكل �أ�سا�سي وبكميات معتدلة� ،إىل جانب
�ضرورة تنظيم تناول امل�شروبات التي حتتوي على الكافيني ،والتي
مل تكن موجودة بكرثة على املائدة الرم�ضانية لعدم ت�أثر اجلهاز
اله�ضمي.
وي�شري الدكتور عبدالغفار �إىل �ضرورة االنتباه �إىل ال�سعرات
احل��راري��ة امل��وج��ودة بحلويات العيد مثل الكعك وغ�يره��ا ،حيث
حتتوي على كميات من ال�سكر ت�ؤدي �إىل زيادة الوزن و�إرهاق املعدة
ب�شكل كبري ،كما ين�صح ب�ضرورة اتباع الن�صائح التالية للحفاظ على
ال�صحة العامة خالل عيد الفطر املبارك:
�1ضرورة التدرج يف تناول الطعام حتى تتهي�أ املعدة ال�ستقباله،�سواء من حيث املواعيد �أو الكميات.
2جتنب تناول اللحوم الد�سمة على مائدة ال��غ��داء خاللالعزومات ،و�إذا ك��ان ال�شخ�ص م�ضطر ًا لتناولها فين�صح بقطعة
�صغرية ال تزيد عن  150جراما.
 3احللويات ،تعترب �أحد الأطباق الرئي�سية والهامة يف العيد،والتي حتتوي على كميات كبرية من الدهون ،لذا ين�صح بتناول
قطعتني من الكعك على مائدة الغداء وال يف�ضل تناولها كوجبة
�صباحية على الإطالق.
4ميكن تق�سيم وجبة الإفطار �إىل وجبتني خفيفتني حتىتت�أقلم املعدة على النظام اجلديد.
 5تق�سيم وجبات اليوم �إىل � 4أو  5وجبات حتى يتهي�أ اجل�سملكميات الطعام ،التي يتناولها.
6عدم الإفراط يف تناول امل�شروبات التي حتتوي على الكافينيمثل القهوة ،ويف�ضل �أال تزيد كميات القهوة التي يتناولها ال�شخ�ص
البالغ عن كوبني �صغريين خالل �أيام العيد.
7االبتعاد عن تناول امل�شروبات الغازية ،والتي تلعب دوراكبريا يف زي��ادة ال��وزن ،وال ت�ساعد على اله�ضم ب�شكل جيد عك�س
ما هو �شائع ،ويف�ضل االعتماد على امل�شروبات الطبيعية ،التي ال
حتتوي على كميات كبرية من ال�سكر.
8احلفاظ على تناول كميات كبرية من املياه موزعة على مدارال��ي��وم “من � 8إىل � 10أكواب” لت�سهيل عملية اله�ضم وتزويد
اجل�سم بالرتطيب الالزم خالل �ساعات النهار.
 9م�ضغ الطعام جيد ًا ي�ساعد اجلهاز اله�ضمي على تقبل الطعامدون م�شكالت ،كما �أن تناول الطعام ببطء يزيد من الإح�سا�س
بال�شبع.
10يف�ضل �أن تت�ضمن وجبة الغداء الكثري من اخل�ضروات التيحتتوي على الألياف ،حيث �إنها ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع �إىل
جانب �إحتوائها على كميات من املياه لرتطيب اجل�سم.
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ّ
جت����دد امل��ع��ار���ض��ة امل�����ص��ري��ة نف�سها؟
مل����اذا ال
�أحمد فوزي
القاهرة  :قبل �أ�سابيع قليلة ،وقف
ح��م��دي��ن ���ص��ب��اح��ي ع��ل��ى ���س��ل��م ن��ق��اب��ة
ال�صحافيني يف و�سط القاهرة هاتف ًا �ضد
ت�سليم ج��زي��رت��ي ت�ي�ران و�صنافري �إىل
ال�سعودية� .ألقى �صباحي ،املر�شح الرئا�سي
ال�سابق والذي ناف�س الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي يف انتخابات  ،2014كلمة هاجم
فيها النظام احلايل.
بعدها ب�أيام� ،ألقت قوات الأمن امل�صرية
القب�ض على النا�شط الي�ساري كمال خليل،
من مقر �إقامته ،التهامه بـ«�إهانة الرئي�س
والدعوة للتظاهر ون�شر �إ�شاعات كاذبة»،
خرج بعدها على ذمة الق�ضية وبكفالة،
ف��ي��م��ا ُق��ب�����ض ع��ل��ى ���ص��ح��اف��ي�ين �آخ��ري��ن
ونا�شطني ب�سبب االعرتا�ض على التنازل
عن اجلزيرتني .البع�ض قال �إن املعار�ضة
امل�صرية د ّب��ت فيها احلياة ،و�إنها �ستعود
�سريع ًا �إىل ال�شارع ،خ�صو�ص ًا �أن �أح��وال
ت�سر �شعبها.
م�صر ال ّ
لكن الواقع �أ�شار ،بعد توقيع ال�سي�سي
على االتفاقية ب�شكل نهائي� ،إىل �أن��ه
ال معار�ضة حقيقية للرئي�س وال�سلطة
احل��ال��ي��ة ،خ�صو�ص ًا �أن االح��ت��ج��اج��ات
يف ق�ضية ت�ي�ران و���ص��ن��اف�ير� ،إىل جانب
امل�سار الق�ضائي املتوا�صل ،اقت�صرت على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،فيما غابت
التظاهرات ع��ن ال�����ش��وارع وامل��ي��ادي��ن ،يف
م��ا خ�لا بع�ض التجمعات اخلجولة هنا
وهناك.
من هم املعار�ضة امل�صرية؟
قليلون ج��د ًا ميثلون الآن املعار�ضة،
وهم �شخ�صيات معروفة تقريب ًا منذ �أيام

الرئي�س الأ�سبق ح�سني مبارك .بل �إن
دائرة املعار�ضة خالل حكمه كانت �أو�سع
م��ن الآن بكثري� .أم��ا ال��ي��وم ،فقد �ضاقت
حلقة املعار�ضة حتى �أ�صبحت تقت�صر
على ع��دد م��ن ال�شخ�صيات العامة مثل
حمدين �صباحي وخالد علي ،وكالهما كان
مر�شح ًا للرئا�سة ويظهر �آخ��رون �أحيان ًا
مثل ه�شام جنينة ،وكذلك عدد من النواب
يف الربملان ،حتديد ًا املجموعة املعروفة
با�سم « 25ــ ( »30ت�ضم نواب ًا مثل املخرج
خالد يو�سف وهيثم احل��ري��ري و�أحمد
ال��ط��ن��ط��اوي) .وتقف يف �صف املعار�ضة
جمموعة من احلقوقيني ،وبع�ضهم متّهم
يف ق�ضية «التمويل الأجنبي» التي �أحياها
ن��ظ��ام ال�سي�سي خ�لال ال�سنة الأخ�ي�رة،
مثل احلقوقي جمال عيد ،وبالطبع عدد
من ال�شباب غري املنظم حزبي ًا .ويظهر
م��ن وق���ت �إىل �آخ����ر ت��اب��ع��ون ل��ـ«ال��ت��ي��ار
ال�شعبي» وح���زب «ال��ك��رام��ة» ،ويقت�صر
ظهور املعار�ضة تقريب ًا على القاهرة ،فلم
يعد هناك فعاليات لأي �صوت معار�ض يف
املحافظات الأخرى.
متويت ال�سيا�سة يف ثالث �سنوات
يخ�شى نظام ال�سي�سي من التظاهرات
الرتباطها يف ال�سنوات الأخرية ب�إطاحة
الرئي�سني م��ب��ارك وحممد مر�سي .ل��ذا،
حني ظهرت املعار�ضة له ب�شكل حقيقي
يف ال�شارع ،وحت��دي��د ًا يف ني�سان� /أبريل
 ،2016عمل على الت�ضييق عليها متام ًا،
وعمد �إىل القب�ض الع�شوائي على عدد
م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن .ف��ح�ين �أع��ل��ن ب�شكل
مفاجئ توقيع احلكومة ،برئا�سة �شريف
�إ�سماعيل ،على اتفاقية �إع��ادة تر�سيم

احل��دود البحرية بني م�صر وال�سعودية،
والتي تت�ضمن التنازل عن جزيرتي تريان
و�صنافري للمملكة ،تظاهر �أع�����ض��اء من
حزبي «الكرامة» و«الد�ستور» و�شباب من
خمتلف احلركات ال�سيا�سية غري املنظمة،
لكن الثمن ك��ان غالي ًا ج��د ًا وقتها ،حني
عمل الأمن امل�صري على تكبيد املعار�ضة
التي ظهرت لأول مرة وقتها منذ جميء
ال�سي�سي �إىل احل��ك��م خ�سائر ف��ادح��ة،
معنوية بالقب�ض على كثريين ،ومادية
بالكفاالت التي خرج بها �شباب على ذمة
ق�ضايا تظاهر (مت جمع خم�سة ماليني
جنيه لكي يخرج عدد من ال�شباب املقبو�ض
عليهم) ،وهكذا و�صو ًال �إىل امل�شهد الأخري،
حني وافق ال�سي�سي على ت�سليم اجلزيرتني
لل�سعودية ،فلم يعرت�ض �أحد.
الوجوه القدمية ال تنفع؟
�إىل ج��ان��ب ت�ي�ران و���ص��ن��اف�ير ،اتخذ
ال�سي�سي واحلكومة �إج��راءات اقت�صادية
عدة منذ جاء �إىل احلكم ،ت�ضررت منها
كل الطبقات االجتماعية ،لكن هذا مل ي�ؤ ّد
�إىل �صنع معار�ضة حقيقية .الأحزاب مل
يعد لها وجود ،فقد تفكّك حزب «امل�صريني
الأح���رار» �أخ�ير ًا �إىل جبهتني ،وال �صوت
حلزب «الوفد»� ،أما حزب «الكرامة» فهو
يعاين دائم ًا من م�شاكل مالية ،و�إن كان
ه��و الأك�ث�ر ع���دد ًا على الأر�����ض ،وعمل
�شباب ك��ث�يرون م��ن خ�لال��ه يف ال�سيا�سة
ع�بر م�����ش��ارك��ت�ين حل��م��دي��ن ���ص��ب��اح��ي يف
االنتخابات الرئا�سية ( 2012و)2014
وفعاليات �سيا�سية �أخ��رى عديدة .لكن
حال الأح��زاب نف�سها وعدم قدرتها على
ال��وق��وف �ضد حم���اوالت تفتيتها جعال

ال�شباب يعملون خارجها ،وهذا �أ�سهم �أكرث
يف خلق معار�ضة غري منظمة� .إذاً ،هذه
معار�ضة موجودة بالفعل ،لكنها غري فاعلة
متام ًا ،وال ظهري �شعبي ًا لها الآن ،يف وقت ال
�أمل فيه يف فعالية �أحزاب ب�سبب الت�ضييق
الأمني عليها ،والتدخالت التي ت�ؤدي �إىل
تق�سيمها �إىل كيانات مت�صارعة .من جهته،
عبرّ املواطن عن ملله تكرار الوجوه نف�سها
التي ال تعطيه �أم ً
�لا يف تغيري ج��اد .رمبا
يرى البع�ض �أن املحامي خالد علي معار�ض
جدي وجديد مل متلّه �شا�شات التلفزيون
ّ
وال امل��واط��ن بعد ،وه��و يقوم ب���أم��ور على
الأر�����ض ب��ع��ي��د ًا ع��ن ال��ت��ظ��اه��ر وال��ه��ت��اف
فقط اللذين مل يعد لهما ج��دوى يف ظل
الت�ضييقات الأمنية ،فقد ح�صل خالد
علي على حكم مب�صرية جزيرتي تريان
و�صنافري و�أحكام �أخ��رى عديدة تنت�صر
حلقوق العمال.
م�س�ألة التظاهر وال��ه��ت��اف ت���ؤك��د �أن
املعار�ضة امل�صرية ال جتدد �أفكارها وال

�أ�شخا�صها .فقد �أ�صبح معروف ًا �أن��ه حني
تتظاهر �سيقب�ض عليك .وحتى كتابات
م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي مل تعد
منظمة وال ه��ي حت��دث زخ��م ً��ا يف ق�ضية
معينة ،الأم��ر ال��ذي كان ميكن �أن يحدث
بالفعل �إن ك��ان ه��ن��اك تنظيم ل��ذل��ك.،
وي��ب��دو �أن االنتخابات الرئا�سية التي
يحني موعدها بداية ال�سنة املقبلة ،لي�ست
على ج��دول �أع��م��ال معار�ضة م�صر� ،إذا
ما ا�ستثنينا تلميح خالد علي قبل فرتة
�إىل احتمال تر�شحه� .أم��ا الباقون «فال
املح�صلة ،ميكن القول
ح�س وال خرب» .يف
ّ
ّ
�إن معار�ضة م�صر تعي�ش الآن يف ع�صر
«الهوجة» التي تنتهي �أ�سرع مما ميكن ،فال
هي ت�ؤثر يف النظام وال هي ت�شعر ال�شعب
بها.

امل����ه����ن����د�����س ي����ه����اج����م ال������ع������ب������ادي :ع���ي��ن وا�����ش����ن����ط����ن ع����ل����ى احل�����������دود م������ع ����س���وري���ا
�شن نائب رئي�س هيئة «احل�شد ال�شعبي»
ّ
�أب��و مهدي املهند�س ،هجوم ًا عنيف ًا على
رئي�س ال��وزراء العراقي حيدر العبادي،
متّهم ًا ال��ق��ي��ادة ال�سعودية ب��ـ«حم��اول��ة
ترتيب �أمو ٍر مع احلكومة تتعلّق باللوائح
االنتخابية».
�����س��رت م�صادر عراقية ع���دّ ة كالم
وف ّ
��رب على العبادي»،
املهند�س ب�إعالن «ح ٍ
نظر ًا �إىل توقيت الت�صريح ومكانه ،والذي
ٌ
موجهة �إىل
يوحي ب�أنه
«ر�سالة �إيرانية ّ
رئي�س ال���وزراء» ،بو�صف املهند�س «�أب��رز
�أذرع �إيران يف العراق».
كلمة ل��ه خالل
يف
و�أ���ض��اف املهند�س،
ٍ
اج��ت��م��اع «اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة الحت���اد
الإذاع����ات والتلفزيونات الإ���س�لام��ي��ة»،
املنعقد يف م��دي��ن��ة م�شهد ���ش��م��ال �شرق
�إي���ران� ،أن «احل�شد كم�ؤ�س�سة لن يدخل
�إىل االن���ت���خ���اب���ات� ...إال �أن �أح���زاب ً���ا
�سيا�سية م�شرتكة يف احل�شد م��وج��ودة
فع ًال يف العملية ،و�ست�شارك يف االنتخابات
املقبلة».
مقربة م��ن املهند�س،
م�صادر
ّ���دت
و�أك
ّ
يف حديثها �إىل «الأخ���ب���ار»� ،أن مواقف
الرجل ــ جتاه العبادي ــ تعبرّ عن «وجهة
نظر �شخ�صية» ،م�����ش�ير ًة �إىل �أن بع�ض
الت�صريحات التي خرجت ملفّقة ،خ�صو�ص ًا
«تهديدات املهند�س ملن يريد حلّ احل�شد،
ورف�ضه �سلطة احلكومة على احل�شد».
ب����دوره����ا� ،أ�����ص����درت «ه��ي��ئ��ة احل�����ش��د
ال�شعبي»� ،أم�س ،تو�ضيح ًا ب�ش�أن «بع�ض
الأنباء امللفّقة التي نقلتها وكاالت ومواقع
حت��اول الإ���س��اءة �إىل احل�شد وقيادته،
ً
الفتة �إىل �أن املهند�س
وحتريف احلقائق»،
ي���ؤك��د دائ��م ً��ا ع��ل��ى «ع��م��ق ال��ع�لاق��ة بني

احلكومة والهيئة التي هي جزء ال يتجز�أ
منها» .و�أ�ضاف �أن «بع�ض اجلهات حاولت
الت�شوي�ش على تلك احلقيقة بتحريف
ت�صريحات املهند�س التي حتتفظ مديرية
االعالم بت�سجيالتها الكاملة واحلرفية»،
م�����ش��دّ د ًة على �أن «املهند�س ي���ر ّدد دوم ً��ا
تقدمي احل�شد و�شكره لل�شعب ،واملرجعية
الدينية ،واحلكومة العراقية لدعمها
املتوا�صل له».
وات�سمت عالقة «احل�شد» بالعبادي
م�ؤخر ًا بـ«التوتر» ،بتو�صيف م�صادر الأ ّول،
حينما هاجم الأخ�ير ق��ي��ادات «احل�شد»
التي «مل حتكم احل�صار حول تلعفر ،بل
توجهت �إىل مكانٍ �آخر» ،فما كان من الأمني
ّ
العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري � اّإل �أن
بهجوم �آخر ،متّهم ًا �إياه
ر ّد على العبادي
ٍ
بـ«عرقلة ا�ستعادة مدينة تلعفر وعمليات
احلدود (الواقعة غربي املو�صل)».
وت��ذه��ب م�����ص��ادر الأ ّول �إىل و�صف
ت�صريح
بـ«احل�سا�س» جتاه �أي
العبادي
ّ
ٍ
يخرج �ضدّ ه ،فيما يرى مراقبون �أن رئي�س
احلكومة ب��ات ح���ذر ًا م��ن «�أداء البع�ض
ً
خا�صة �أولئك املح�سوبني على
جتاهه»،
«اجل��ن��اح الإي����راين» .يف املقابل ،و�صفت
مقربة من العبادي ت�صريحات
م�صادر ّ
املهند�س ب��ـ«غ�ير امل�س�ؤولة واخل��ط�يرة»،
يخ�ص
نظر ًا �إىل م�ضمونها «االتهامي» يف ما
ّ
«ترتيب �أمو ٍر مع الريا�ض».
و�أ�شار املهند�س يف كلمته �إىل �أن القوات
الأمريكية «ت�سعى لالنت�شار ،وبق ّوة ،على
احلدود العراقية ــ ال�سورية ،بهدف ت�شكيل
خا�صة بالنفوذ الأمريكي» ،م�شدّ د ًا
منطقة ّ
على �أن قواته «�ستمنع ذلك» .و�أو�ضح �أن
«الأمريكيني يريدون ت�أمني الطريق من

ع ّمان �إىل بغداد ،حيث ن�شروا منظومة
�صواريخ �أر���ض ــ �أر���ض» ،متّهم ًا الأمريكي
بـ«ال�سعي �إىل �سرقة الن�صر من القوات
العراقية على تنظيم داع�ش» .ميداني ًا،
ا�ستعاد اجلي�ش العراقي� ،أم�س ،منطقتي
اخلاتونية والطوالب يف املدينة القدمية،
يف املو�صل ،و�أع��ل��ن ذل��ك قائد «عمليات
ق��ادم��ون يا نينوى» عبد الأم�ير ي��اراهلل،
فيما �أعلن قائد «ال�شرطة االحت��ادي��ة»
رائد �شاكر جودت ا�ستعادة قواته للمر�أب
ذي ال��ط��واب��ق ،وج��ام��ع اخل���زام ،و�ساحة
النقل الأمين يف املدينة القدمية.
ا�ستفتاء كرد�ستان
�إىل ذل���ك ،ت��وا���ص��ل ال��ق��وى ال��ك��ردي��ة
ال��ت��ع��ب�ير ع���ن م��واق��ف��ه��ا �إزاء �إج�����راء
«اال�ستفتاء» املرتقب يف � 25أيلول املقبل.
و�أعربت رئي�سة «كتلة االحت��اد الوطني
ال��ك��رد���س��ت��اين» يف جمل�س ال���ن���واب� ،آال
طالباين� ،أم�س ،عن موافقتها على «�إجراء
اال�ستفتاء من �أجل اال�ستقالل� ،شريطة
تفعيل ب��رمل��ان الإق��ل��ي��م ،وب���إج��م��اع كل
الأطراف ال�سيا�سية الكردية» .و�أو�ضحت
�أن م��ن ال�����ض��روري �أن يكون «اال�ستفتاء
و�سيلة لتوحيد البيت الكردي الداخلي»،
ب��ه��دف ال��ت��ب��ي��ان ل����ـ«الأط����راف العربية
والرتكمانية �أن الكرد يطالبون ب�صوت
واح��د ب�إجراء اال�ستفتاء ،وحق تقرير
امل�صري».
ب����دوره ،ق��ال ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
لـ«احلزب ال�شيوعي الكرد�ستاين» �إبراهيم
���ص��ويف� ،إن «مم��ث��ل��ي القن�صليات الـ28
املوجودة يف كرد�ستان �أبلغوا امل�شاركني يف
االجتماع الذي عقدته الأحزاب الكردية
معهم ،الأ�سبوع املا�ضي ،عدم ذكر مو�ضوع

اال�ستفتاء» ،م�شري ًا �إىل �أن «املمثلني �أبلغونا
ع��دم احلديث عن �إج��راء اال�ستفتاء...
وقالو لنا لي�س هناك � ّأي دولة تدعمكم،
ال الأمم املتحدة ،وال �أمريكا ،وال الدول
ال��ك�برى» .و�أ���ض��اف �أن «و�سائل الإع�لام
ن�شرت م�ضمون ما دار يف ذل��ك االجتماع
ب�شكل معكو�س».
نتائج حتقيقات «انفجار الكرادة»
تداولت مواقع عراقية� ،أم�س ،نتائج
ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�ب�رمل���اين اخل���ا����ص بتفجري
ال��ك��رادة ( 3مت��وز  ،)2016وال��ذي �أدى
اىل مقتل و�إ�صابة حواىل � 500شخ�ص،
حيث ك�شفت عن «تق�صري حكومي و�أمني
يف �أح��د �أب��رز �أحياء العا�صمة» .وخل�ص
التقرير �إىل عدد من النتائج والتو�صيات،
من بينها« :تلقّي اجلهات امل�س�ؤولة ر�سائل
حت��ذي��ري��ة ع���دّ ة� ،إال �أن��ه��ا مل تع ّمم �إال

ر�سالة واح���دة ف��ق��ط»� ،إ���ض��اف ً��ة �إىل �أن
«�أع�����داد ًا ك��ب�يرة م��ن ال��ك��وادر الب�شرية
ال��ع��ام��ل��ة يف جم���ال اال���س��ت��خ��ب��ارات غري
حائزة �شهادات ت�ؤهلهم للعمل ،عدا عن
املنا�صب العليا التي ال تتمتع باخلربة
ال��ك��اف��ي��ة» .وبح�سب التحقيقات ،ف���إن
«العجلة املفخخة قطعت م�سافة 80
وم���رت على ن��ق��اط تفتي�ش ع��دّ ة،
ك��ل��م،
ّ
وقد ا�ستخدم تنظيم داع�ش يف التفجري
نرتات الأمونيوم ،وبرادة الأملنيوم ،و�سي
ف��ور ،وم��ادة كاربيد الكال�سيوم امل�س�ؤولة
عن االختناق» .وت�س ّببت «خراطيم مياه
ت�سرب مياه الإطفاء
الإطفاء املثقوبة يف ّ
وقت مل تكن فيه
وتبخّ رها ب�سرعة» ،يف ٍ
�سيارات الإ�سعاف كافية لنقل اجلرحى
وامل�صابني �إىل امل�ست�شفيات.
(الأخبار)
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ت�سا�ؤالت حول التباط�ؤ يف ابرام �صفقات ا�ستثمارية كبرية يف ايران

الزبيب اليمني� :ضحية جديدة للعدوان

وقع االتفاق النووي.
ملاذا يرتدد امل�ستثمرون-؟هناك ام��ران :العقوبات الأمريكية
والفو�ضى االقت�صادية يف �إيران.
رغ���م رف���ع ال��ع��دي��د م���ن ال��ع��ق��وب��ات
الدولية مبوجب االتفاق النووي ،ف�إن
وا�شنطن ابقت العديد منها وخ�صو�صا
تلك املتعلقة بحقوق الإن�سان ،وجتارب
ال�صواريخ البال�ستية ،ودور �إي���ران يف
النزاعات الإقليمية.
ويقوم امل�شرعون الأمريكيون بت�شديد
ه��ذه ال��ع��ق��وب��ات ،م��ا ي�سبب قلقا لدى
ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش��رك��ات ال��دول��ي��ة ازاء
احتمال مواجهة غرامات كبرية �أو منعها
من العمل يف الواليات املتحدة .كما كان
الرئي�س دون��ال��د ترامب ه��دد بتمزيق
االتفاق النووي.
وت���واج���ه ال�����ش��رك��ات م��ت��اع��ب �شتى
حماولة معرفة ما �إذا كانت �أموالها قد
تنتهي يف �أيدي كيانات خا�ضعة للعقوبات
مثل احلر�س الثوري .وهذه مهمة �صعبة
ن��ظ��را مل�شاركته الغام�ضة يف كثري من
املجاالت االقت�صادية الإيرانية.
ولكن حتى من دون التهديد بفر�ض
عقوبات ،ال ت��زال �إي���ران ت�شكل افاقا

و�أث�����ار �إغ�����راق الأ����س���واق بالزبيب
الأج��ن��ب��ي م��وج��ة ا�ستياء يف �أو���س��اط
املزارعني الذين اتهموا احلكومة بعدم
الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها قبل
عامني بوقف ا�سترياد املنتج بكميات
كبرية وحماية الإن��ت��اج املحلي .و�أكّ��د
�أحمد �صالح اخلوالين ،وهو �أحد منتجي
الزبيب اليمني� ،أن امل��زارع�ين تكبدوا
خ�سائر فادحة خالل ال�سنوات املا�ضية،
ً
وخا�صة يف مناطق:
ما دفع الكثري منهم،
ب��ن��ي ح�شي�ش ،ب��ن��ي احل�����ارث ،ه��م��دان
وخ����والن� ،إىل اق��ت�لاع العنب وزراع���ة
ال��ق��ات .و�أ���ش��ار �إىل �أن الزبيب اليمني
ب��ات يعتمد على ال�سوق املحلي بعدما
ي�صدر بكميات كبرية �إىل ال�سعودية
كان ّ
والإمارات قبل العدوان.
وو�صف «م�س�ؤول جمرك الزبيب» يف
�صنعاء القدمية خالد حممد القطاع،
املناف�سة الأجنبية بـ«الكارثة» ،حمذر ًا
م��ن التوقف النهائي ل��زراع��ة الزبيب
املحلي و�إنتاجه .و�أ�ضاف يف حديث �إىل
«الأخبار» �أن اليمن «كان ينتج قرابة 50
�ألف طن من الزبيب �سنوي ًا� ،إال �أن الإنتاج
تراجع �إىل � 20أل��ف طن �سنوي ًا» بعد
بدء العدوان بقيادة ال�سعودية يف عام
 ،2015داعي ًا حكومة «الإنقاذ الوطني»
ووزارة الزراعة �إىل اتخاذ «الإجراءات
الكفيلة بحماية الإنتاج املحلي من العنب
الذي يتم جتفيف الزبيب منه».

ط��ه��ران ـ (�أ ف ب) – توقع كثريون
اندفاعة قوية يف جمال اال�ستثمار يف
اي��ران بعد االتفاق ال��دويل حول ملفها
النووي العام  2015ورفع العقوبات لكن
رغم و�صول االف الوفود اىل طهران من
ا�سيا واوروبا وغريها ،ال تزال ال�صفقات
الكبرية غائبة.
وهذا ما يجعل من االتفاق مع ال�شركة
العمالقة الفرن�سية ت��وت��ال ،م�شروع
بكلفة  4,9مليارات دوالر مدته  20عاما
لتطوير حقل للغاز البحري يف �إي��ران،
اخرتاقا بالن�سبة لهذا البلد.
اجلهات التي عقدت �صفقات حتىاالن-
ال��واق��ع ان اال�ستثمارات الرئي�سية
قليلة ومتباعدة.
وكانت �شركة ال�سيارات الفرن�سية
“بي ا�س ايه” وقعت �صفقة بقيمة 400
مليون ي��ورو يف حزيران/يونيو 2016
لت�صنيع ���س��ي��ارات وم��رك��ب��ات م��ن ط��راز
“بيجو” مع �شركة �صناعة ال�سيارات
الإيرانية “خو�سرو”.
كما وقعت ال�شركة الفرن�سية اتفاقية
بقيمة  300مليون ي���ورو يف ت�شرين
االول�/أك���ت���وب���ر لت�صنيع ���س��ي��ارات من

ط��راز “�سيرتوين” مع �شركة “�سايبا”
الإيرانية.
من جهتها ،اعلنت جمموعة “اكور”
الفندقية �أنها تعمل على � 10إىل 15
م�شروعا يف �إي���ران� ،أم�لا يف اال�ستفادة
من ازدهار ال�سياحة اثر توقيع االتفاق
النووي.
اما ال�صفقات الرئي�سية االخرى فقد
كانت للطائرات ،لكن االموال هنا ت�سري
يف االجت��اه الآخ��ر على غ��رار املليارات
التي تنفقها �شركة اخلطوط االيرانية
ل�شراء  100طائرة من نوع ايربا�ص و
 80من طراز بوينغ.
كما ان هناك ما ي�سمى �صفقات اولية
�أو “ا�ستك�شافية” من �شركات كربى مثل
رينو وهيونداي و�شل ،لكنها مل ترتجم
ا�ستثمارات فعلية حتى االن.
وك���ان ت��ق��ري��ر ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ن�شر
يف ح��زي��ران/ي��ون��ي��و اك���د ان اج��م��ايل
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف �إي��ران
ال��ع��ام املا�ضي بلغ  3,4مليارات دوالر
فقط� ،أي اق��ل من  4,7مليارات دوالر
تلقتها ع���ام  2012ق��ب��ل ال��ع��ق��وب��ات،
وخ�صو�صا ان الرئي�س ح�سن روح��اين
ا�شار اىل مبلغ  50مليار دوالر عندما

ا�ستثمارية حمفوفة باملخاطر ب�سبب
الف�ساد املتف�شي والبريوقراطية وقطاع
م�صريف يعاين من ديون �ضخمة وعملة
متقلبة.
وي���خ���ي���ف ك����ل ذل�����ك ال���ع���دي���د م��ن
امل�ستثمرين ،والأه��م من ذل��ك احلاجة
اىل البنوك العاملية لتمويل �صفقات
طويلة الأجل.
ماذا �سيحدث بعدها-؟كل االنظار تتجه اىل وا�شنطن ،حيث
تتوىل �إدارة ت��رام��ب مراجعة مدتها
 90يوما لتقرر ما �إذا كانت �ستتم�سك
باالتفاق النووي.
وي��ع��ت��زم امل��وق��ع��ون االخ�����رون وه��م
بريطانيا وفرن�سا واملانيا وال�صني ورو�سيا

التم�سك باالتفاق ،ما ي�ؤكد �صعوبة ان
تفر�ض الواليات املتحدة عقوبات كما
كانت تفعل يف ال�سابق.
لكن لدى الواليات املتحدة �سلطات ال
مثيل لها لفر�ض غرامات على ال�شركات
الأجنبية .ويتذكر ك��ث�يرون الغرامة
البالغة  8,9مليارات دوالر التي فر�ضت
على البنك الفرن�سي “بي �إن بي باريبا”
قبل ثالث �سنوات فقط.
وتامل �إيران ب�أن متنح �صفقة توتال
الثقة ل�شركات �أخ��رى للمجيء وكذلك
بالن�سبة الح��د امل�صارف ال��دول��ي��ة ،ما
�سيطلق االندفاعة التي طال انتظارها.
لكن يف الوقت الراهن ،ال تزال االمور
قيد االنتظار.

�إي��ران توقع عقدا ر�سميا ال�ستخراج الغاز مع “توتال” الفرن�سية و“�سي�.إن.بي�.سي” ال�صينية ت�سونامي من الإجراءات االقت�صادية ينتظر الدوحة
باري�س (د ب �أ) – ذكرت تقارير �إعالمية �أن �إيران تعتزم توقيع عقد
ر�سمي ال�ستخراج الغاز مع �شركتي “توتال” الفرن�سية “و”ت�شاينا نا�شيونال
برتوليوم كورب” (�سي�.إن.بي�.سي) ال�صينية اليوم االثنني.
ونقلت التقارير الإعالمية عن “بار�ستو يون�شي” م�س�ؤول العالقات الإعالمية
اخلارجية يف وزارة النفط الإيرانية القول �إن “باتريك بويان” الرئي�س
التنفيذي ل�شركة “توتال” �سي�سافر �إىل طهران لتوقيع العقد.
يذكر �أن “توتال” متتلك 1ر 50%من �أ�سهم م�شروع حقل غاز جنوب فار�س
الإيراين العمالق ،يف حني متتلك ال�شركة ال�صينية التابعة للدولة 30%
من �أ�سهم امل�شروع ومتتلك "برتوبار�س" الإيرانية 9ر 19%منها.
كان متحدث با�سم “توتال” قد �صرح �أم�س الأحد ب�أن امل�شروع يتوافق
متاما مع القوانني الفرن�سية والدولية ،فيما يتعلق بالتعامل االقت�صادي مع
ال�شركات ،و�أنه �سيبد�أ �ضخ الغاز لل�سوق املحلية الإيرانية اعتبارا من 2021.

ر�شيد احلداد � /صنعاء
مير بها
الظروف املادية ال�صعبة التي ّ
اليمنيون �ألقت بظاللها على �أجواء عيد
الفطر ،ولكنها مل متنعهم من التم�سك
ب�أب�سط طقو�س االح��ت��ف��اء� ،إذ �شهدت
بع�ض الأ����س���واق ح��رك��ة ���ش��راء حللوى
ً
وخا�صة الزبيب الذي
ومك�سرات العيد،
لطاملا ا�شتهر ب��ه ه��ذا البلد الفقري.
جولة حول �أ�سواق العيد كافية لتبيان
الآث���ار ال�سلبية التي خلّفها ال��ع��دوان
ال�سعودي على املواطنني �أو ً
ال ،ونوعية
املنتجات و�أ�سعارها ثاني ًا ،وال �سيما على
الزبيب البلدي ال��ذي تراجع �إنتاجه
وع��ر���ض��ه وارت���ف���ع ثمنه يف ظ��ل غ��زو
الزبيب الأجنبي امل�ستورد وبيعه ب�أ�سعار
تناف�سية
مل ينعك�س احل�صار امل��ف��رو���ض على
اليمن م��ن قبل حت��ال��ف ال��ع��دوان على
منتجي ال��زب��ي��ب يف حمافظة �صنعاء
�إيجابي ًا ،بل �ضاعف من معاناتهم وقلل
من فر�صهم لتحقيق الربح خالل ال�شهر
ال���ذي ك��ان��وا ي��ع��ت��م��دون عليه لإع��ال��ة
عائالتهم.
فخالل الأيام القليلة املا�ضية ،فوجئ
م��زارع��و ال��ع��ن��ب ،ال��ذي��ن ي�سوقون كل
حما�صيلهم من الزبيب املحلي يف �آخر
ع�شرة �أي��ام من �شهر رم�ضان ،ب�سيطرة
الزبيب ال�صيني والهندي والإيراين على
ما يقارب  75%من �أ�سواق العيد.

من جهته� ،أكّد م�ست�شار وزارة الزراعة
يف �صنعاء مبارك القيلي� ،أن «القانون
مي��ن��ع ا���س��ت�يراد ال��زب��ي��ب الأج��ن��ب��ي ،ما
دف��ع التجار �إىل تهريبه ...وال �سيما
عرب املنافذ الربية والبحرية (ميناء
عدن واملكال) التي خرجت عن �سيطرة
احل��ك��وم��ة يف ���ص��ن��ع��اء خ�ل�ال ال��ع��ام�ين
املا�ضيني» .وك�شف �أن ال��وزارة «�ستتخذ
�إج��راءات �صارمة بحق امل�ستوردين...
و�ستعمل على احل��د من ه��ذه الظاهرة

وتداعياتها على الإنتاج املحلي».
وب��ال��رغ��م م��ن ال�سيطرة الوا�ضحة
للزبيب الأجنبي على الأ�سواق ،يحظى
الزبيب املحلي باهتمام كبري من قبل
اليمنيني ،الذين ت��واف��دوا بكثافة �إىل
جمرك الزبيب املوجود يف قلب �صنعاء
القدمية ،ل�شراء �أج��ود �أن���واع الزبيب
ال��ي��م��ن��ي« .ال��زب��ي��ب الأج��ن��ب��ي يناف�س
املحلي بال�سعر ولي�س باجلودة» ،ي�ؤكّد
���ص�بري حممد ع��ل��ي� ،أح���د امل�ستهلكني

يف حديث �إىل «الأخ��ب��ار» ،م�شري ًا �إىل
�أن املنتج اليمني «ال يفقد مذاقه بعد
�أن ي��ج��ف��ف ...ح��ت��ى ول���و ب��ع��د �أع���وام
طويلة ،بينما امل�ستورد ال يتجاوز تاريخ
�صالحيته ال��ع��ام ال���واح���د» .وت�ت�راوح
�أ�سعار الزبيب املحلي (الأبي�ض والأ�سود)
بني  6000و 2500ريال للكيلو ،يف حني
يباع الكيلو من الزبيب ال�صيني بـ 1500
ريال فقط.

 15عام ًا من جرائم الطائرات بال طيار الأمريكية

���ش��رك��ات ب��ن��اء ال�����س��ف��ن ال���ك���وري���ة ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى  %34من
ال��ط��ل��ب��ي��ات يف ال���ع���امل خ��ل�ال ال��ن�����ص��ف الأول م���ن ال��ع��ام
�سول (د ب �أ) – �أظهر تقرير
اقت�صادي ن�شر جناح كوريا
اجلنوبية يف ا�ستعادة ال�صدارة
العاملية يف قطاع بناء ال�سفن
حيث ا�ستحوذت على الن�سبة
الأكرب من طلبيات بناء ال�سفن
اجلديدة خالل الن�صف الأول من
العام احلايل.
وفقا لبيانات �صادرة عن �شركة
كالرك�سون الربيطانية املعنية
ب�سوق ال�سفن والنقل البحري،
ف�إن �إجمايل طلبيات بناء ال�سفن
املقدمة لأحوا�ض بناء ال�سفن
الكورية اجلنوبية بلغ 56ر2
مليون طن يف الن�صف الأول من
هذا العام ،بزيادة قدرها مثلي
�إجمايل الطلبيات امل�سجلة خالل
الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وجاء ذلك بعد مرور � 5سنوات من
ومثلت ح�صة �أحوا�ض بناء فقدان �صدارة الطلبيات العاملية
ال�سفن الكورية اجلنوبية  34%لبناء ال�سوق يف عام 2012.
من الطلبيات العاملية لبناء ال�سفن وبلغت طلبيات بناء ال�سفن
يف هذا العام لت�ستعيد كوريا املقدمة لـ � 3أحوا�ض بناء �سفن
اجلنوبية �صدارتها ،متفوقة على تابعة ملجموعة “هيونداي
لل�صناعات الثقيلة” � 72سفينة
ال�صني واليابان.
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بقيمة 2ر 4مليار دوالر خالل
الن�صف الأول من العام احلايل،
مقابل � 13سفينة بقيمة مليار
دوالر خالل الن�صف الأول من
العام املا�ضي.
وبلغت طلبيات بناء ال�سفن
التي تلقتها �شركة “�سام�سوجن

لل�صناعات الثقيلة” � 13سفينة
بقيمة 8ر 1مليار دوالر فيما
بلغت طلبيات “دايو لبناء ال�سفن
والهند�سة البحرية” � 7سفن
بقيمة  770مليون دوالر خالل
الن�صف الأول من العام احلايل.

القاهرة (د ب �أ) -توقع خبري يف االقت�صاد الكلي ال�سعودي �أن
يواجه االقت�صاد القطري موجة جديدة من الإجراءات الأكرث
�إيالما ،التي �ستتخذها الدول املقاطعة (ال�سعودية ،والإم��ارات،
والبحرين ،وم�صر) ،وذل��ك �إذا ما انتهت املهلة الإ�ضافية التي
�أُعطيت للحكومة القطرية لتلبية مطالب حمددة تتعلق بدعم
ومتويل الإرهاب.
ونقلت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” اللندنية اليوم االثنني عن
االقت�صادي ح�سني �شبك�شي القول �إنه من املتوقع �أن ت�شمل املوجة
الثانية� :سحب ودائع البنوك املركزية والتجارية للدول املقاطعة
املوجودة يف البنوك القطرية ،و�سحب و�إلغاء تراخي�ص فروع
البنوك القطرية يف هذه ال��دول� ،إىل جانب وقف كل الأن�شطة
املتعلقة مبجال جتارة التجزئة واالت�صاالت واال�ستثمار العقاري.
و�شبه �شبك�شي الإج����راءات اجل��دي��دة بـ”ت�سونامي مرعب”
لالقت�صاد القطري ،مو�ضح ًا �أنها لن تقت�صر على املحيط الإقليمي،
بل �ستطال اال�ستثمارات القطرية الأجنبية يف الدول الأوروبية
والواليات املتحدة الأمريكية ،حيث ينتظر �أن تتحرك الربملانات
والإع�ل�ام بفتح ملفات امل��ال القطري امل�شبوه يف ه��ذه ال��دول،
و�إجبارها على التخلي عن اال�ستثمارات القطرية.
و�أو���ض��ح �أن امل��وج��ة الثانية م��ن الإج����راءات تتمثل يف قطع
العالقات االقت�صادية مع قطر بالكامل.
ويف �س�ؤال عن م��دى ق��درة االقت�صاد القطري على التحمل،
يف ظل الإج���راءات االقت�صادية املزمع تطبيقها ،قال ”:ميكن
لالقت�صاد القطري ال�صمود نظري ًا ،لكن هنالك معلومات تغيب
عن كثريين يف �سرد املو�ضوع القطري وحتليله ،وهي �أن االقت�صاد
القطري �أكرب اقت�صاد مديون يف العامل العربي ،لأنه كان ي�ستفيد
بحكم مالءته املالية ،واعتماده على الغاز والأ�صول املوجودة
لديه ،وعليه �سداد هذه الديون ،و�إذا فتحت عليه �أبواب الق�ضايا
وامل�شكالت املتعلقة بتمويل الإرهاب ،والعجز يف ت�شغيل اخلطوط
القطرية ،والبنوك التي �ست�سحب اال�ستثمارات منها� ،سيكون مدى
ال�صمود قليل جدا”.

رنا حربي
رف�ضت حمكمة ا�ستئناف احت��ادي��ة �أمريكية دع��وى
ق�ضائية مقدمة من عائلة مينية تتهم الواليات املتحدة
بقتل اثنني من �أبنائها «دون ذنب» يف �ضربة نفذتها طائرة
بال طيار .وقالت املحكمة يف ق��راره��ا ال�صادر اجلمعة
املا�ضية� ،إن «�صالحياتها ال تكفي للنظر يف قرار احلكومة
الفيدرالية ب�ش�أن تنفيذ الغارة».
وه���ذه الق�ضية واح���دة م��ن ق�ضايا ك��ث�يرة م�شابهة،
وتعود حادثة اال�ستهداف املذكور �إىل عام  ،2012فيما
رفع املت�ضررون منها (عائلة مدر�س و�إمام م�سجد معار�ض
لتنظيم «القاعدة» هو �سامل بن علي جابر ،و�شرطي حملي
وليد بن علي جابر) الدعوى يف  ،2015حتت عنوان «قتل
من طريق اخلط�أ»� ،ضد البيت الأبي�ض والرئي�س الأمريكي
�آن��ذاك باراك �أوباما ،مطالبني وا�شنطن باالعرتاف ب�أنّ
الغارة «تخالف القانون الأمريكي والدويل».
وفق وثائق املحكمةُ ،قتل الرجالن (جابر) يف �ضربة
�صاروخية نفذتها طائرة �أمريكية بال طيار على بلدة
خ�شامر يف حمافظة ح�ضرموت يف �آب  ،2012وا�ستهدفت
ثالثة عنا�صر يف «ال��ق��اع��دة» .وتقول عائلة �سامل �إن
الأخ�ير ،الذي غالب ًا ما كان يهاجم «القاعدة» ،طلب من
ابن �أخيه وليد مرافقته �إىل اجتماع طلبه العنا�صر الذين
قتلوا يف ال�ضربة ،بهدف «حمايته».
وتلقي ه��ذه الق�ضية ال�ضوء على «اال�سرتاتيجية»
الع�سكرية الأمريكية التي تعتمد كثري ًا على الطائرات
بال طيار يف العمليات اخلارجية ،مبا يف ذلك يف املناطق
الواقعة خارج دائرة ال�صراع ،وال �سيما �أن هذه ال�ضربات،
التي غالب ًا ما تو�صف بـ«الغام�ضة» ،ح�صدت �أرواح الآالف
من املدنيني يف �أكرث من �سبعة بلدان يف ال�سنوات املا�ضية.
ومنذ �إعالن وا�شنطن بداية عملياتها الع�سكرية يف ما
ُي�سمى «احلرب على الإره��اب» ،حتت مربر «حماية الأمن
القومي» عقب هجمات � 11أيلول  ،2001كانت اليمن� ،إىل
جانب باك�ستان و�أفغان�ستان والعراق ،يف طليعة البلدان
التي حتولت �إىل م�سرح ل�ضربات طائراتها .ويف اليمن
وحدها� ،أدت  15عام ًا من هذه ال�ضربات ،التي بد�أت ر�سمي ًا
يف  2002مع ق�صف �صحراء م�أرب� ،إىل وقوع الآالف من
القتلى املدنيني بالتوازي مع ات�ساع نفوذ «القاعدة».
وبرغم �صعوبة احل�صول على معلومات دقيقة عن
هذه العمليات ،ت�شري التقارير �إىل ت�صاعد ا�ستخدام تلك
الطائرات يف اليمن بعد  ،2012مقابل تراجع ا�ستخدامها
يف باك�ستان ،حيث ُ�سجلت �أوىل ال�ضربات لطائرات بال
طيار هناك يف  .2004ويف � ،2012أ�شاد الرئي�س اليمني

حينذاك عبد ربه من�صور هادي ،يف مقابلة �أجراها خالل
زيارته الواليات املتحدة ،بتزايد ال�ضربات الأمريكية
على بالده ،م�ؤكد ًا موافقته على ا�ستخدام هذا النوع من
الطائرات التي و�صفها بـ«الأعجوبة الفنية».
بعد �أقل من عام على ت�صريحات هادي ،قتل  15مدني ًا
على الأق��ل يف �ضربة ا�ستهدفت موكب زف��اف يف كانون
عر�ض وا�شنطن �آنذاك النتقادات وا�سعة
الأول  ،2013ما ّ
يف و�سائل الإع�ل�ام واملنظمات احلقوقية� .إذ هاجمت
منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» ،يف تقرير بعنوان «من
عر�س �إىل م�أمت» ،الواليات املتحدة ،متهمة �إياها بـ«قتل
مدنيني بع�شوائية ...وانتهاك قوانني احلرب» ،ف� ً
ضال عن
خمالفة �سيا�سة �أوباما الذي �شدد يف  2013على �أن «هدف
الطائرات بال طيار يجب �أن ي�شكّل تهديد ًا و�شيك ًا».
مع ذلك ،مل متنع تلك «املجزرة» هادي من تكرار ت�أييده
هذه العمليات الع�سكرية ،بل �شدد �أي� ًضا يف اجتماع مع
املنظمة نف�سها (كانون الثاين  )2014على �أنه «ي�سمح
بهذه الغارات عموم ًا» ولي�س يف حاالت و�أوق��ات حمددة
�ضمن ات��ف��اق بينه وب�ي�ن وا���ش��ن��ط��ن .وظ��ل��ت املنظمات
احلقوقية توا�صل ت�أكيد �أن هذه ال�ضربات «غري �شرعية»،
و�أنها ت�سبب وق��وع �ضحايا مدنيني يف كل البلدان التي
ت�ستخدم فيها� ،إذ قالت «منظمة العفو الدولية» يف تقرير
بعنوان «ه��ل �س�أكون الهدف امل��ق��ب��ل؟� ،»...إن ال�ضربات
اجل��وي��ة ا�ستهدفت �أ�شخا�ص ًا «مل ي�شكلوا خ��ط��ر ًا على
حياة الأمريكيني» ،داعية �إىل حماكمة امل�س�ؤولني بتهمة
«ارتكاب جرائم حرب».
ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،انت�شرت ع�شرات التقارير
عن ال�ضحايا املدنيني لهذه الغارات ،كذلك ازدادت وترية
تغطية ق�ص�صهم يف اليمن منذ بداية العام اجلاري .ففي
�شباط املا�ضي ،دعت «هيومن رايت�س ووت�ش» احلكومة
الأمريكية �إىل �إجراء «حتقيقات ذات �صدقية» يف غارة
و�سط البالد �أواخ��ر كانون الثاين املا�ضي ذهب �ضحيتها
 16مدني ًا على الأقل ،بينهم � 9أطفال ،و�س ّببت تدمري 20
منز ًال على الأقل .وانت�شرت �صور ال�ضحايا من الأطفال
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ومن �ضمنها �صورة نوار
العولقي البالغة من العمر ثماين �سنوات ،التي قتل والدها
ب�ضربة لطائرة بال طيار ع��ام  2011ثم �أخوها (16
عام ًا) يف �ضربة مماثلة بعد �أ�سبوعني.
ووف��ق مقالة للباحث يف «مركز العالقات اخلارجية
الأمريكية» ميكا زينكو ،ن�شرته جملة «فورين بولي�سي»
العام املا�ضي� ،إن «عدد ال�ضحايا من املدنيني يف عمليات
ق�صف الطائرات بال طيار يفوق العدد املعلن» ،يف �إ�شارة

�إىل �إعالن حكومة �أوباما �أن هذه الطائرات قتلت «116
مدني ًا من طريق اخلط�أ» ما بني  2009حتى نهاية ،2015
وهو رقم �أقل من تقديرات املنظمات غري احلكومية.
كذلك ،ال تقت�صر «الأ���ض��رار اجلانبية» على املدنيني
فح�سب ،بل ت�صيب «احللفاء» .فمث ًال ،قتلت طائرة بال
طيار �أمريكية يف  23ني�سان املا�ضي ثالثة من عنا�صر
«احلراك اجلنوبي» احلليف لهادي وحتالف العدوان الذي
تقوده ال�سعودية وتدعمه الواليات املتحدة ،يف حمافظة
�شبوة .ولعل من �أ�شهر «الأخطاء» يف اال�ستهداف ،كان مقتل
رهينتني (�أمريكي و�إيطايل) كانا بقب�ضة «القاعدة» منذ
 2011و ،2012يف �ضربة مماثلة يف .2015
ويت�ضح مع انتخاب �أي رئي�س �أمريكي جديد �أن ا�ستخدام
الطائرات بال طيار يف الهجمات الع�سكرية هو «التكتيك»
ّ
املف�ضل لوا�شنطن� ،إذ �أثبتت الأرقام اعتماد �أوباما عليها
على نطاق �أو�سع من جورج بو�ش ،وال �سيما عقب ان�سحاب
عدد كبري من اجلنود الأمريكيني من مناطق احلرب .ورغم
�إقرار الأول يف  2013بـ«�سقوط �ضحايا يف �صفوف املدنيني
ب�ضربات الطائرات ىل طيار ...هذه الأرواح �ستالحقنا
�إىل الأبد» ،ت�ضاعف عدد الهجمات التي ا�ستخدمت فيها
هذه الطائرات يف ال�شرق الأو�سط بني � 8إىل  10مرات يف
عهده ( 372هجوم ًا على الأقل) ،مقارنة بعهد �سلفه (51
هجوم ًا).
وكان موقع «ذا انرت�سبت» قد ن�شر يف تقرير ،بعنوان
«وثائق الطائرات بال طيار»� ،صور ًا �أو�ضحت مدى اعتماد

�أوباما على هذه الطائرات ،التي تنطلق من قواعد جوية
يف جيبوتي و�إثيوبيا وال�سعودية ،ويقدّ ر عددها ب�أكرث
من �سبعة �آالف ،خالل العمليات الع�سكرية التي �شهدها
عهدها يف منطقة ال�شرق الأو�سط� .أي� ًضا ،كانت �صحيفة
«نيويورك تاميز» الأمريكية قد ك�شفت �أن �أوباما «�أعطى
الإذن بتنفيذ � 542ضربة �أدت �إىل مقتل � 3797شخ�ص ًا
يف مناطق لي�ست �أماكن �صراع ،وال تتمركز فيها القوات
الأمريكية».
وبينما اقت�صرت ال��غ��ارات اجل��وي��ة بهذا ال�سالح يف
عهد بو�ش على �أفغان�ستان وباك�ستان والعراق وال�صومال
واليمن ،تو�سعت يف عهد �أوباما لت�شمل ،بالإ�ضافة �إىل هذه
الدول� ،سوريا وليبيا� .أما الآن ،فيتوقع املراقبون ت�صاعد
االعتماد على هذا ال�سالح خالل رئا�سة دونالد ترامب
«بن�سبة قد ت�صل �إىل  150%بحلول  ،»2019وهو الأمر
الذي بات جلي ًا يف اليمن ،حيث عادلت ال�ضربات اجلوية
الأمريكية هناك خ�لال �أول  100ي��وم من عهد ترامب
تلك التي �شهدها البلد خالل واليتني كاملتني من حكم
�أوب��ام��ا .ووف��ق «نيويورك تاميز» (�آذار املا�ضي) �أعطت
الإدارة الأمريكية اجلديدة البنتاغون «ال�ضوء الأخ�ضر
ل�شنّ غارات جوية وتنفيذ عمليات كوماندو�س يف اليمن
من دون موافقة م�سبقة من البيت الأبي�ض» ،وكانت �آخر
هذه ال�ضربات الأحد املا�ضي ،حني �شنت طائرات بال طيار
�سل�سلة غ��ارات قالت وا�شنطن �إنها «ا�ستهدفت جتمعات
للقاعدة» يف حمافظة �أبني.
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تقرير ملركز معا :اخل�ضار والفاكهة الإ�سرائيلية امللوثة باملبيدات املحظورة تغرق الأ���س��واق املحلية
رام اهلل ـ
حذّ ر اخلبري البيئي ومدير وحدة الدرا�سات يف مركز
العمل التنموي /معا “جورج كرزم” من �أن �أك�ثر من
 10%من اخل�ضار والفاكهة يف الأ�سواق الإ�سرائيلية
وال��ت��ي مت فح�صها خم�بري��ا حت��وي متبقيات مبيدات
كيميائية برتكيز “�أكرب من امل�سموح به عامليا” .هذا
ما بينته درا�سة ا�ستق�صائية ن�شرتها وزارة الزراعة
الإ�سرائيلية م�ؤخرا� .سنة � 2014سجلت ن�سبة مرتفعة
من التجاوزات يف متبقيات املبيدات يف التفاح والبطيخ،
وب��ق��ي��م��ة  34%و 29%ع��ل��ى ال���ت���وايل ،ب��الإ���ض��اف��ة
لتجاوزات يف نحو  20%من اخلوخ ،البندورة والربقوق.
ويف عام  ، 2015وفق كرزم ،اكت�شفت التجاوزات يف
 33%من اخليار و 30%من اخلوخ ونحو ربع عينات
البطيخ؛ علما �أن ما ال يقل عن  15عينة �أخذت من جميع
املحا�صيل املذكورة .بل �إن بع�ض املحا�صيل �سجلت ن�سبة
جتاوز مرتفعة جدا.
دائرة وقاية النبات يف وزارة الزراعة الإ�سرائيلية
جت��ري م�سحا ا�ستق�صائيا للمنتجات ال��ط��ازج��ة يف
املحا�صيل التي مت قطافها وحتديدا قبل ت�سويقها.
ويف عامل الزراعات الكيميائية ،ي�ضيف ك��رزم ،ب�أن
املح�صول ال�سليم يعرف ب�أنه ذلك الذي مل تكت�شف به
مبيدات �إطالقا� ،أو اكت�شفت به متبقيات مبيدات �أقل
من “احلد الأعلى امل�سموح” .والالفت �أن هذه �أول مرة
تن�شر فيها ب�شكل كامل معطيات الفحو�صات املخربية
التي جتريها وزارة الزراعة.
بع�ض املحا�صيل الزراعية الإ�سرائيلية تبني ب�أنها
حتوي متبقيات لب�ضعة مبيدات كيميائية؛ ففي التفاح
والعنب والتوابل اكت�شفت متبقيات لأك�ثر من خم�سة
�أنواع خمتلفة من املبيدات .ال�سموم التي مت ت�شخي�صها
ه��ي مبعظمها مبيدات ح�شرية وفطرية ،بالإ�ضافة
الكت�شاف متبقيات ملبيدات حمظورة.
وخ�لال ال�سنتني الأخريتني با�شرت وزارة الزراعة
الإ�سرائيلية يف التحقيق مع ع�شرات املزارعني املخالفني
للقوانني ،والذين مت جترميهم وتغرميهم جميعا.
اجل��دي��ر بالذكر �أن بع�ض ال��ت��ج��اوزات اكت�شفت يف
حما�صيل التوابل التي ال يوجد لغاية الآن �أنظمة
�إ�سرائيلية خا�صة بالتعامل الكيميائي معها.
من املعروف �أن املخاطر ال�صحية والأم��را���ض تنتج
م��ن التعر�ض ب�شكل تراكمي للمبيدات الكيميائية
�أو ا�ستهالكها املتكرر واملتوا�صل م��ن خ�لال املنتجات
الزراعية ،حتى ولو بكميات قليلة جدا� ،إىل �أن ي�صل
تركيزها يف ج�سم الإن�سان ملا يعرف باجلرعة القاتلة،
�أي تراكم امل�ستوى ال�سام واخلطري للإن�سان.
الالفت �أن و�ضع �إ�سرائيل فيما يت�صل با�ستخدام

املبيدات الكيميائية يعترب �سيئا جدا باملقارنة مع الدول
الأوروبية والواليات املتحدة الأمريكية التي تعترب فيها
ن�سبة التجاوزات يف املحا�صيل الزراعية �صغرية وال تزيد
عن  3%فقط.
بحث �إ�سرائيلي ج��دي��د ك�شف م���ؤخ��را ب����أن كمية
متبقيات املبيدات الكيميائية يف ال��غ��ذاء ب�إ�سرائيل
مرتفعة وتفوق امل�ستويات “الآمنة” ،وبخا�صة عندما
يتعلق الأمر بال�شرائح ال�سكانية احل�سا�سة كالأوالد.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن درا����س���ة ا�ستق�صائية ح��ول
كمية املبيدات الكيميائية امل�ستخدمة يف ال��زراع��ة
الإ�سرائيلية ،ن�شرت يف ت�شرين �أول عام  2012و�أجرتها
دائ��رة الإح�صاء املركزية الإ�سرائيلية (�آف��اق البيئة
والتنمية ،كانون ثاين  .)2013وك�شفت الدرا�سة ب�أن
تركيز امل��واد الفعالة ال�سامة يف املبيدات ب�إ�سرائيل
يعد الأعلى من بني دول “منظمة التعاون والتنمية
االقت�صادية” ( )OECDالتي ت�ضم �أغنى  34دولة
“متقدمة” يف العامل ،مبا فيها �إ�سرائيل.
وبينت الدرا�سة �أي�ضا ب�أن متو�سط كمية املادة ال�سامة
الفعالة امل�ستخدمة يف ال��دومن الواحد ب�إ�سرائيل هي
 3.5كغم �سنويا؛ �أي �أكرث بنحو  88مرة من دولة ال�سويد
( 0.04كغم لكل دومن) التي تعد �أقل الدول ا�ستعماال
للمبيدات!
تقارير “مراقب الدولة” الإ�سرائيلي ك�شفت �أكرث من
مرة يف ال�سنوات الأخرية عن وجود متبقيات للمبيدات
الكيميائية يف ال��غ��ذاء الإ�سرائيلي ،ف�ضال عن �ضعف
الرقابة.
واقع فل�سطيني خميف
الأمر املخيف ،وفق كرزم ،يف م�س�ألة الواقع الزراعي
الكيميائي البائ�س يف �إ�سرائيل هو انعكا�س هذا الواقع
على مناطق ال�سلطة الفل�سطينية (ال�ضفة والقطاع)
التي تعد ،بح�سب اتفاقيات �أو�سلو وبروتوكول باري�س
االق��ت�����ص��ادي ،وح���دة اقت�صادية واح���دة م��ع ال�سوق
الإ�سرائيلي يتحكم فيها االحتالل حتكما مطلقا؛ علما
�أن �إ�سرائيل ربطت االقت�صاد ال��زراع��ي الفل�سطيني
باقت�صادها ،بحيث ت�شرتي الأخرية املبيدات والأ�سمدة
الكيميائية وغريها من �إ�سرائيل �أو من خاللها.
�إذا كانت �إ�سرائيل الر�سمية وغري الر�سمية جتري
�أبحاثا وفحو�صات خمربية على املنتجات الزراعية يف
�أ�سواقها ،فما هو حال الأ�سواق الفل�سطينية حتديدا،
يف ظ��ل ه�شا�شة ال��رق��اب��ة احلقيقية على املحا�صيل
الفل�سطينية و�إغراق ال�سوق الفل�سطيني بال�سلع الغذائية
والزراعية الإ�سرائيلية امل�سمومة دون ح�سيب �أو رقيب؟
و�أي��ن هي الفحو�صات املخربية الدورية (ولي�س مرة
كل �سنة �أو �سنتني) على عينات ع�شوائية من املحا�صيل

الزراعية الفل�سطينية قبل ت�سويقها �أو تلك التي يف
الأ���س��واق؟ علما �أن طرق الفحو�صات املخربية لي�ست
واحدة ومت�شابهة ،بل تختلف باختالف املركبات واملواد
الكيميائية التي يراد الك�شف عنها .وهنا نت�ساءل �أي�ضا:
ما هو متو�سط كمية املادة ال�سامة (الفعالة) امل�ستخدمة
يف الدومن الواحد بال�ضفة والقطاع �سنويا؟ بل ما هي
ح�صة الفرد الفل�سطيني من املواد الفعالة ال�سامة؟
ويلفت كرزم �إىل �أن مناطق ال�ضفة والقطاع م�ستباحة
لل�سلع الزراعية امللوثة ،الإ�سرائيلية والفل�سطينية على
حد �سواء .فاملحا�صيل الفل�سطينية امللوثة كيميائيا
والتي ال ت�صلح للت�سويق يف �إ�سرائيل ب�سبب “ر�سوبها”
يف الفحو�صات املخربية الإ�سرائيلية ،يعاد ت�سويقها يف
الأ�سواق الفل�سطينية .كما �أن كميات كبرية غري معروفة
من اخل�ضار والفاكهة الفل�سطينية الكيميائية ت�سوق
بحرية يف الأ�سواق املحلية .عالوة على �أن املحا�صيل
الزراعية الإ�سرائيلية التي تغرق ال�سوق الفل�سطيني
دون �أي رق��اب��ة �أو ف��ح��و���ص��ات خم�بري��ة فل�سطينية
دورية عليها ،والتي ير�سب العديد منها يف الفحو�صات
الإ�سرائيلية ،يتم ت�سويقها يف ال�سوق الفل�سطيني .زيارة
�أ�سواق “احل�سبة” يف املدن الفل�سطينية يوم اجلمعة،
حني تفرغ ال�شاحنات هناك اخل�ضار والفاكهة دون �أي
رقابة ،ت�ؤكد من هذا الأمر.
ويذكر كرزم� ،أن اخلطورة ال تكمن فقط يف املبيدات
الكيميائية املحظورة ،بل تكمن �أ�سا�سا يف ا�ستعمال

�إ���س��رائ��ي��ل ت�ستعد لإق�����رار خ��ط��ط ا�ستيطانية وا���س��ع��ة يف القد�س
ال���ق���د����س  :ت�����س��ت��ع��د ال�����س��ل��ط��ات
الإ�سرائيلية لإق��رار خطط ا�ستيطانية
وا���س��ع��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ال�شرقية
املحتلة ،خ�لال الأ�سبوعني القادمني،
بح�سب تقرير �إ�سرائيلي ن�شر الإثنني.
وق�����ال�����ت ���ص��ح��ي��ف��ة "ه�آرت�س"
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة� ،إن جل��ن��ة التخطيط
يف ب��ل��دي��ة ال��ق��د���س ال��غ��رب��ي��ة ،ت�ستعد
للم�صادقة ع��ل��ى ب��ن��اء  2000وح��دة
ا�ستيطانية يف م�ستوطنات �إ�سرائيلية
مقامة على �أرا�ضي القد�س ال�شرقية.
و�أ�ضافت �إن اللجنة ذاتها �ست�صادق
ع��ل��ى  4خ��ط��ط مل�ساكن لليهود يف حي
ال�شيخ جراح يف املدينة ،مبا فيها اثنني
يت�ضمنان �إخالء عائالت فل�سطينية من
منازلها.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن �إ�سرائيل
� ّأج���ل���ت ل���ع���دة م�����رات ه����ذه امل�����ش��اري��ع
اال�ستيطانية يف الواليتني الرئا�سيتني
للرئي�س االمريكي ال�سابق باراك �أوباما.
وقالت ”:حال و�صول دونالد ترامب
�إىل ال��ب��ي��ت الأب���ي�������ض ،وخ��ا���ص��ة بعد
زيارته �إىل �إ�سرائيل يف مايو�/أيار ،بد�أ
ال�سيا�سيني يف اليمني الإ�سرائيلي املت�شدد
بالإعالن عن انتهاء فرتة جتميد البناء
اال�ستيطاين يف القد�س ال�شرقية”.
و�أ�ضافت ”:يبدو الآن وك���أن العقبة
�أزي��ل��ت ف��ع ً
�لا و�أن م�����ش��اري��ع التخطيط
�ست�صادق على قائمة طويلة من اخلطط

يف القد�س ال�شرقية”.
ول��ف��ت��ت ال�صحيفة
�إىل �أن �أح��د املخططات
يت�ضمن �إخ�ل�اء عائلة
فل�سطينية م��ن منزلها
يف ح��ي ال�����ش��ي��خ ج���راح،
و�إق����ام����ة م��ب��ن��ى م���ن 3
طبقات يت�ضمن � 3شقق
مكانه.
وقالت ”:ه��ن��اك
خطة �أخ��رى لإخ�لاء 4
عائالت فل�سطينية من
منازلها يف ح��ي ال�شيخ
جراح لبناء مبنى من  5طبقات يت�ضمن
� 10شقق”.
و�أ�ضافت ”:اخلطة الثالثة هي بناء
مبنى للمتدينني م��ن  8طبقات يف حي
ال�شيخ جراح”.
وتابعت ”:اخلطة الرابعة هي �إقامة
مبنى م��ك��ات��ب م��ن  6ط��ب��ق��ات يف و�سط
ح��ي ال�����ش��ي��خ ج���راح م��ن ق��ب��ل مطورين
�إ�سرائيليني”.
كما لفتت ال�صحيفة �إىل �أن��ه يتوقع
�أن ت�صادق جلنة التخطيط الإ�سرائيلية
ه��ذا الأ���س��ب��وع ،على خطة لبناء 944
وحدة ا�ستيطانية يف م�ستوطنة “ب�سغات
زئيف”� ،شمايل القد�س ،على �أر�ض بقيت
فارغة بعد م�صادرتها من قبل الدولة يف
العام .1980
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املبيدات التي يقال �أن��ه��ا “م�سموحة” ،وبخا�صة �أن
�شركات الكيماويات الزراعية املنتجة �أو امل�سوقة هي
غالبا امل�صدر الأ�سا�سي ملعلومات املزارعني �أو املهند�سني
حول املبيدات .وكما ك�شفنا �أكرث من مرة يف هذه املجلة،
ف�إن �أبحاثا كثرية �أثبتت عدم دقة �أو حتى خط�أ معظم
ه��ذه املعلومات التي هدفها الأول والأخ�ي�ر الدعاية
التجارية لل�سلع الزراعية الكيميائية ،ولو على جثث
امل�ستهلكني الب�سطاء .والأخ��ط��ر من ذل��ك �أن �شركات
الكيماويات ال��زراع��ي��ة ال ت��ت��ورع ع��ن ف�برك��ة �أب��ح��اث
مزورة با�سم علماء وباحثني متت ر�شوتهم (�آفاق البيئة
والتنمية� ،أيار .)2017
ويختم كرزم ب�أن طريق اخلال�ص ال�صحي-البيئي من
الأو�ساخ الكيميائية املنت�شرة يف الأ�سواق الفل�سطينية،
تكمن يف الرتكيز على زراعة و�شراء وا�ستهالك الأطعمة
املحلية-البلدية ،الع�ضوية �أو البيئية واملو�سمية؛ �إذ
�أن الزراعات البلدية والع�ضوية والبيئية ال ت�ستخدم
املبيدات والأ�سمدة الكيميائية امل�ؤذية جدا لل�صحة
العامة وامللوثة للرتبة وللمياه اجلوفية وللهواء؛ ناهيك
عن �أن ه��ذا النمط الإنتاجي-اال�ستهالكي ي�ساهم يف
تطوير اقت�صاد �إنتاجي-ا�ستهالكي وطني مقاوم يعزز
عملية �إعادة تدوير الرثوة ور�أ�س املال يف داخل بلدنا
و�سوقنا.

اذا كنت تبحث عن عمل
او كنت بحاجة لبيع حمل
او اي ممتلكات
ات�صل مع غربة نيوز
917 - 488-9650
Email: ghorbanews1@yahoo.com

وقالت ”:ه���ن���اك خ��ط��ط �أخ����رى
�سيجري النظر فيها خ�لال ا�سبوعني
لبناء  800وحدة يف (م�ستوطنة) غيلو
(ج��ن��وب��ي ال��ق��د���س) ،و 200وح���دة يف
(م�ستوطنة) رام���وت ،و 214وح��دة يف
(م�ستوطنة) النبي يعقوب ،و 116وحدة
يف (م�ستوطنة) ب�سغات زئيف”.
وتعترب �إ�سرائيل� ،أن القد�س ،التي
احتلتها ع��ام  ،1967ب�شقيها ال�شرقي
وال���غ���رب���ي ،ع��ا���ص��م��ة ل���ه���ا ،وت��رف�����ض
االن�����س��ح��اب منها ،وتعمل على تعزيز
التواجد اليهودي فيها ،وتقلي�ص �أعداد
العرب.
ويف املقابل ي�صر الفل�سطينيون على
�أن تكون “القد�س ال�شرقية” عا�صمة
لدولتهم.

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ( كا�شري )
عامل ديل
على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز
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االزم���ة اخلليجية وال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة لل�سعودية وقطر
عبا�س عا�صي
تطرح االزمة احلالية بني دول اخلليج
العديد من اال�سئلة حول اداء ال�سيا�سة
اخلارجية لقطبي ال�صراع فيها ،اي
ال�سعودية وقطر ،خ�صو�صا ان ال�صراع
احلايل هو االكرث حدة واكرث �صعوبة
اليجاد حل له.
تتميز دول اخلليج ب�أنها مملكات ت�أ�س�ست
مب�ساعدة املحتل االجنبي وحفظت
دميومة حكمها من خالل احلماية التي
ي�ؤمنها لها اما عرب قواعد ع�سكرية على
ارا�ضيها او م�ساعدات ع�سكرية و�سيا�سية.
وهذا مالحظ من خالل اداء قطر ،فبعد
ن�شوب االزمة احلالية جل�أت اىل عقد
�صفقات جتارية مع الواليات املتحدة
�إ�سوة ب�صفقة مليارات الدوالرات التي
ابرمتها ال�سعودية مع وا�شنطن .فهي
تعي�ش دائما هاج�س اخلوف على نف�سها
الن قوة حكمها م�ستمدة من حتالفاتها
اخلارجية ولي�ست من ال�شعب ،حالها حال
غريها من دول اخلليج.
االزمة احلالية بني الدولتني لها عدة
ا�سباب منها قدرة قطر على تو�سيع
نفوذها االقت�صادي على ح�ساب الريا�ض،
مثال الطريان القطري ا�صبح مناف�سا
قويا للطريان ال�سعودي واالماراتي
وامل�شاريع التجارية يف فرن�سا وغريها.
ثانيا ،ا�ستطاعت الدوحة تو�سيع وتعزيز
نفوذها ال�سيا�سي يف العديد من الدول
العربية على ح�ساب الدور ال�سعودي
كلبنان والعراق و�سوريا .هذا كله عزز
من زعامتها على ح�ساب الدور ال�سعودي
االقليمي والدويل.
مراجعة اداء ال�سيا�سة ال�سعودية
والقطرية يف الفرتة التي تلت الربيع
العربي ت�ضيء على عدة فروقات

واختالف يف االداء ال�سيا�سي للدولتني.
اوال ،متيزت ال�سيا�سة ال�سعودية باملواجهة
مع اخ�صامها ورفع �سقف مطالبها بينما
متيزت ال�سيا�سة القطرية بالربغماتية
وال�سعي لك�سب اقطاب ال�صراع يف املنطقة
على الرغم من ان �إعالمها خ�صو�صا قناة
اجلزيرة تتخذ مواقف حادة من الق�ضايا
التي تواجه العامل العربي .وقد يعود
ذلك اىل ادراك احلكم القطري بان
املواجهة املطلقة مع اي طرف اقليمي قد
يكلفها اكرث من قدرتها ،خ�صو�صا وانها
دولة اقليمية �صغرية من حيث امل�ساحة
اجلغرافية وعدد ال�سكان ،كما انها ال
متلك اي موقع ديني يعطيها �شرعية
دينية و�سيا�سية مثل احلرمني ال�شريفني
يف اململكة .وهذه ال�سيا�سة تتبعها عادة
الدول ال�صغرية خ�صو�صا يف اقاليم تكرث
فيها اال�ضطربات ال�سيا�سية واحلروب.
ال�سيا�سة ال�سعودية جتاه عدة ق�ضايا
ت�شري اىل �ضعف يف الر�ؤية ال�سيا�سية
واخلربة الدبلوما�سية لدى احلكام
احلاليني للمملكة .اوال ،فقد دخلت
حربها مع اليمن من دون اي افق �سيا�سي.
�شنت احلرب منذ اكرث من �سنتني وقد
كلفتها مليارات الدوالرات من دون ان
حتقق اي ن�صر حا�سم .يف املقابل �ساندت
الدوحة الريا�ض يف حربها على اليمن
ولكنها ابقت على عالقاتها الدبلوما�سية
مع ايران على الرغم من ان �سبب احلرب
املعلن هو منع متدد نفوذ طهران يف اليمن،
احلديقة اخللفية لل�سعودية .وقد يعود
�سبب ذلك اىل ادراك الدوحة اىل عدم
قدرتها على الوقوف يف وجه ال�سعودية
وعدم جدوى العداء مع ايران .يعود ذلك
اي�ضا اىل رغبتها يف اغراق ال�سعودية يف
م�ستنقع اليمن مع ما يكلف ذلك امليزانية

ال�سعودية واالحراج الدبلوما�سي .بح�سب
ت�سجيل م�سرب المري قطر ال�سابق حمد
بن خليفة فان الدوحة تعول كثريا على
�صراع داخل العائلة احلاكمة لتفكيكها،
واحلرب على اليمن قد ت�سرع من هذا
اخلالف خ�صو�صا وان حممد بن نايف ويل
العهد ال�سابق مل يكن متحم�سا لها.
ثانيا ،اتخذت ال�سعودية موقفا حادا
ملواجهة االخوان امل�سلمني يف الوطن
العربي ومنع متدد نفوذهم ،علما ان هذا
التيار ال ميكن الغا�ؤه من خالل موقف
�سيا�سي النه يتمتع بقاعدة �شعبية
وا�سعة وقدرات تنظيمية ف ّعالة قادرة
على ت�أمني ح�ضوره ال�سيا�سي وال�شعبي.
جرها هذا العداء اىل اتخاذ موقف
وقد ّ
من تركيا وقطر .يف املقابل ت�سعى قطر
اىل ا�ستقطاب التيارات اال�سالمية على
اختالف توجهاتها االيديوجلية وت�أمني
حا�ضنة لها ،فهي ت�ست�ضيف ال�شيخ يو�سف
القر�ضاوي احد ابرز داعمي االخوان
امل�سلمني ،كما �ش ّيدت م�سجدا با�سم حممد
بن عبد الوهاب احد ابرز املرجعيات
الدينية عند التيارات ال�سلفية.
ثالثا ،ا�ستخدمت ال�سعودية املواجهة
مع ايران ورفع �سقف املواجهة معها اىل
اق�صاه ،يف املقابل جل�أت قطر اىل احلفاظ
على �شعرة معاوية معها علما بان اعالمها
يتخذ موقفا حادا �ضدها .تت�صرف
ال�سعودية يف ادارة �صراعاتها يف املنطقة
بناء على ا�س�س �سيا�سية �ضعيفة ،فهي تظن
ان با�ستخدام خطاب طائفي والتعويل
على حتالفها مع الواليات املتحدة �سوف
يعزز من موقعها ال�سيا�سي ومن قدرتها
على مواجهة خ�صومها االقليميني.
تت�سم ال�سيا�سة ال�سعودية بانها متعجرفة
وال تلتزم ب�أي ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة،

ما زاد من تقيد ال�سيا�سة ال�سعودية
اخلارجية وف�شلها هو �سعي بع�ض اطراف
احلكم اىل توظيفها بغية تعزيز �سلطتهم
يف الداخل .مثال وظّ فت حرب ال�سعودية
على اليمن بغية ا�ضفاء �شرعية اكرب على
قيادة حممد بن �سلمان للحكم .متيز حكم
حممد بن �سلمان باالندفاع واملجازفة من
اجل اال�سراع يف انتقال ال�سلطة اليه .وقد
حتقق ما كان ي�صبو اليه من عزل حممد
بن نايف وتوليه والية العهد مكانه،
فهو و�صل اىل احلكم بف�ضل ابيه وهو
ال يتمتع ب�أي خربة يف العمل ال�سيا�سي
والدبلوما�سي وال ميلك ر�ؤية وا�ضحة
للحكم وادارة �ش�ؤون الدولة .يف املقابل،
ال�سيا�سة القطرية تبدو اكرث تعقال واقل
انفعاال .فهي تتبع �سيا�سة النف�س الطويل
يف االزمة احلالية على الرغم من العداء
التي يكنّه لها اخ�صامها يف دول اخلليج.
قد تلج�أ ال�سعودية يف امل�ستقبل اىل

�سيا�سات خارجية اكرث تعجرفا وت�سرعا.
ان حممد بن �سلمان لن يهد�أ له بال قبل ان
ي�ضمن تن�صيبه على العر�ش لذلك �سوف
ي�سعى اىل اتباع �سيا�سات اكرث جمازفة
من اجل تعزيز �شعبيته الداخلية وار�ضاء
حلفائه االقليميني والدوليني .وقد جل�أ
اىل “ر�شوة” االدارة االمريكية مبليارات
الدوالرات من اجل تعزيز نظام احلكم
وموقعه فيه .ومن املالحظ ان عزل حممد
بن نايف اتى بعد زيارة دونالد ترامب
لل�سعودية ،مما قد يزيد من النقمة
عليه داخل اروقة احلكم ال�سعودي.
لذلك �سوف ي�سعى اىل �سيا�سات ت�ستوعب
الر�أي العام من خالل مثال ر�ؤية 2030
لتعزيز النمو االقت�صادي للممكلة او
اتباع �سيا�سة خارجية اكرث جمازفة كي
يعزز �شعبيته ويفر�ض نف�سه كرجل دولة
واحلاكم االقوى.

ال���ع���رب���ي ..وك���ارث���ي���ة ال��ل��ح��ظ��ة ال���راه���ن���ة!؟
عَ ����ن ف���داح���ة ال�� َع��ج��ز
ّ

طاهر امل�صري
املرء من �أين يبد�أ يف قراءة الأحوال العربية!..
َيحا ُر ُ
ّ
ولعل احلرية ال تكمن يف تعدد الأزمات وامل�شكالت
العربية املتفاقمة ،و�أولوية و�ضرورة معاجلتها،
فح�سب ،بل يف و�صولها �إىل م�ستويات كارثية غري
م�سبوقة ،تتجاوز يف خطورتها التهديدات التقليدية
للأمنني الوطني والقومي العربيني .بل يف و�صول تلك
الكوارث �إىل مرحلة تهديد الوجود العربي بر ّمته،
ككيانات ودول ذات �سيادة تقليدية ،كما كان معروفا
طوال الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .وقد ال �أبالغ
�إذا قلت �أننا على حافة التبدد والتال�شي!..؟ �إن مل
يق ّي�ض اهلل لهذه الأمة �شيئ ًا من ح�ضور حكمة بع�ض
�أبنائها وعقولهم ور�ؤاهم ،لتدارك ما ميكن تداركه،
�سيف التال�شي َع َ
َ
ُ
التدارك ور� ِأب
ذل
ي�سبق
قبل �أن
ِ
ال�صدع والإ�صالح.
فلي�س من الطبيعي ،وال من املقبول� ،أن جتتمع كل تلك
َ
الأزمات واملحن يف حلظة عربية واحدة ،ومن دون �أن
جتد حماولة قومية جا ّدة لوقف هذا االنهيار غري
امل�سبوق� ،سواء يف العالقات البينية العربية� ،أو يف
�أ�سباب تفاقم كل كارثة على حدة.
عجز وانهيار ذاتي هذا الذي متار�سه امل�ؤ�س�سات
ف�أي
ٍ
الإقليمية العربية اجلامعة للعرب طوال العقود
املا�ضية!..؟ ف�أين جامعة الدول العربية وم�ؤ�س�ساتها
العديدة..؟ بل �أين جمل�س التعاون العربي
اخلليجي وم�ؤ�س�ساته..؟ بل �أين رجاالت الأمة
والدولة واحلكمة ،وخارج كل امل�ؤ�س�سات احلكومية
والر�سمية..؟ �أما من �صوت عاقلٍ ي�صرخ يف بر ّية عرب
هذا الزمان..؟ �أما من حماولة جادة ويتيمة لوقف
عجلة هذه االنهيارات..؟
�أ ّية �أجيال من احلكومات واحلكامات حتكم �أزماننا..؟!

لدي يف ت�سمية �أحد من �سيا�سيي ومفكري
ال رغبة ّ
وحكماء هذه الأمة ،وهم كرث ،الذين ميكن لهم� ،إذا
�شر
ت�ضافرت جهود البع�ض منهم� ،أن يقوا هذه الأمة ّ
توايل انهياراتها وكوارث ا�ستمرار التدخل الإقليمي
والدو ّ
يل يف ما تبقّى من وجودها.
بائ�س هذا الو�ضع الذي و�صلنا �إليه يف التعاطي مع
ٌ
تفا�صيل الأزمة العربية اخلليجية وما يرافقها من
تداعيات .وحمزن �أن تن�سدّ كل دروب احللول العربية
والتوفيق بني الإخوة والأ�شقاء ،وال يتبقّى لنا �سوى
ال�شكوى والت�شاكي على �أبواب وا�شنطن.
وي�سرب حول ق�ضية الأمة
ومريب هذا الذي يحدث
ٌ
ّ
املركزية ،الق�ضية الفل�سطينية ،وما يتّ�صل بتلك
الت�سريبات من م�شاريع � ّ
أقل ما يقال فيها �أنّها كارثية
وكارثي �أن ت�صل
مريب
وجنونية .بل و�أكرث من
ّ
َ
ُ
ال�سيا�سات العربية الراهنة ،وت�سمح ،ب�أن تعالج حمنة
غزة على هذا النحو الذي ن�سمعه ،وو�صولها �إىل احلد
الكارثي الذي نراه �صباح م�ساء ،ابتزاز ًا وجتويع ًا
وموت ًا بطيئا من اجلوع والأمرا�ض ونق�ص العالج..؟
وال تقل معاجلة الكارثة اليمنية واحلرب فيها وعليها
وتف�شي وباء الكولريا ،عن ما قبلته �سيا�ساتنا العربية
يف التعاطي مع �أحوال غزة..
�أما حمنة العراق املتوا�صلة ،وكارثة �سوريا التي �أكلت
�أخ�ضر النا�س وياب�سهم ،ب�شر ًا وعمرانا ومقدّ رات،
وتفاقم الأو�ضاع يف ليبيا والعجز عن �إعادة بناء
الدولة ،بعد تدمريها ،فهي عناوين لعجز الأمة منذ
�أكرث من �سبعة �أعوام عن �إدراك مدى الهاويات التي
�أو�صلتنا �إليها مقادير �إدارة الربيع العربي العتيد.
ّ
ولعل من ِمل ِْح الكال ِم التذكري بالت�سريبات اجلديدة
عن حماوالت التطبيع واالجتماعات العلنية بني
�إ�سرائيليني وليبيني ر�سميني يف رود�س ،وقبل تك ّون

الدولة يف ليبيا ،وخماطر و�صول �إ�سرائيل �إىل دول
ال�شمال العربي الإفريقي.
ُ
لم بغالبية
ت
لن
حاولت،
ومهما
�أعرف �أنّ هذه املقالة،
ّ
الكوارث العربية ،املتفجرة اليوم يف وجوهنا جميعا،
فهي �أكرث ات�ساع ًا من �أن حتيط بها مقالة كهذه.
و�س�أقفز عن الكثري منها هنا ،لي�س لأنها �أقل �أهمية،
بل لأنّها متفرعة من كوارث رئي�سية �أخرى ،ومن نافلة
الكالم الإ�شارة �إليها قبل معاجلة وت�سمية ما هو
رئي�سي من �أزمات؛ كجمود الو�ضع الأمني واالجتماعي
يف �سيناء وم�صر ،واحتقانه يف البحرين ،وتنامي
�سيا�سة املحاور واال�ستقطاب بني البلدان العربية،
ك�سيا�سة يف �إدارة الأزمات ،بعد �أن غادرها العرب منذ
نحو ثالثة عقود ،ع�شية انتهاء احلرب الباردة.
ناهيك عن الو�ضع الإ�سرتاتيجي اجلديد اخلطري ،
الذي خلقه تبادل تبعية جزيرتي تريان و�صنافري
 ،بني م�صر وال�سعودية  ،ما يجعل ممر تريان
اال�سرتاتيجي ممر ًا دولي ًا ولي�س حملي ًا م�صري ًا  ،ما
ممر بحري دويل مواز لقناة
ميكنّ �إ�سرائيل من �صناعة ٍ
ال�سوي�س  ،وما يت�صل بهذا من خ�سارات قومية ووطنية
ا�سرتاتيجية عربية .
َ
جراح �أحد .وال
ن
إىل
�
الكلمات
ال تطمح هذه
كءِ
ِ
المَ
�إىل االنحياز �إىل ما هو كارثي يف ع العرب اليوم،
ً
�سيا�سة و�صراعات .كما �أنّ �صاحبها يدرك ّ
كل املعوقات
وال�صعوبات التي �أو�صلتنا �إىل ما نحن فيه .غري �أنّ
�ضمريي ووجداين مينعاين من ال�صمت �أما َم ما �أرى
العربي ،حول
أح�س ،وبعد �أن �أ�صبح ال�صمت
و�أ�سمع و� ّ
ّ
ق�ضايا بقائنا ووجودنا ،عالي ًا يف �ضجيجه كالرعد!..؟
َ
أمة ،ويا مفكّريها ،ويا حكمائها ،ويا ّ
كل
فيا
�سا�سة ال ِ
َ
نداء يل ولكم،
َمن هو
معني مب�صري هذه الأمة ،هذا ٌ
ّ
جماعي جاد..
بجد
ملحاولة وقف هذا االنهيار املريعٍ ،
ّ

جمرد حماولة.
ّ
ّلهم فا�شهد.
ال ّ
يف هذا ال�سياق  ،وبكل مو�ضوعية � ،أعتقد �أن ال�شعوب
العربية تنتظر بلهفة �أن يت�صدى زعيم عربي �أو �أكرث
 ،لهذا احلال باملبادرة بو�ضع وثيقة م�صاحلة عربية
تعتمد على حلول �سيا�سية خالقة ت�أخذ قدر الإمكان
بالتجارب التي مرت على الأمة العربية والتغيريات
التي حدثت يف هذا العامل  .و�أعتقد جازم ًا �أن الأردن
وجاللة امللك عبد اهلل الثاين م�ؤهالن للقيام بهذه
وامللحة يف تاريخ العرب احلديث ،
املبادرة  ،النبيلة
ّ
لي�س ب�سبب رئا�سة جاللة امللك الدورية واحلديثة
للقمة العربية فح�سب  ،بل ملا يتمتع به امللك عبد اهلل
الثاين من دينامية ومبادرة وحيوية � ،إقليمي ًا ودولي ًا
كر�سها خالل العقدين املا�ضيني  ،وملا متيز به الأردن
ّ ،
من �إ�ستقرار وتوازن  ،وال�شعوب العربية تنتظر وت�أمل
ذلك بلهف �شديد .
رئي�س وزراء اردين �سابق
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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��ي ُي���ه���دد ب�����ض��رب
خ��ط��اب��ات ن�����ص��ر اهلل ُت����د ّر�����س ب��اجل��ام��ع��ات الإ���س��رائ��ي��ل�� ّي��ة ك�������أ ّول زع��ي��م ع���رب� ّ
ّ
ال��ي��ه��ودي
م��ف��اع��ل دمي���ون���ا وب���اح���ث ي����ؤ ّك���د :اع��ت��م��اده �إ���س�ترات��ي��ج � ّي��ة احل��ق��ي��ق��ة ���س��ح��رت املُ��ج��ت��م��ع
النا�صرة-زهري �أندراو�س:
يف كل ّية تعليم التحدّ ت �أمام اجلمهور ،وهي
كل ّية �أكادمي ّية يف تل �أبيب الإ�سرائيل ّية،
قام امل�س�ؤولون ب�إدراج خطاب الأمني ال ّعام
حلزب اهلل اللبناينّ ،عن �أنّ الدولة العرب ّية
هي �أوهن من بيت العنكبوت ،يف الربنامج
لفن اخلطابة والبالغة يف التعبري،
الدرا�سي ّ
ّ
و�إنْ دلّ هذا الأمر على �شيءٍ  ،ف�إنّه يدُ لّ على
مدى الت�أثري الذي يحظى به �س ّيد املقاومة
إ�سرائيلي ،و� ً
أي�ضا على �صنّاع
على اجلمهور ال
ّ
أمني.
القرار من املُ�ستويني
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
فعلى �سبيل الذكر ال احل�صر ،يقول �أحد
املحا�ضرين يف الكل ّية يف �شرحه عن اخلطاب،
عربي يقوم بتهديد
�إنّ ن�صر اهلل هو �أ ّول زعيم
ّ
�إ�سرائيل بتوجيه �ضربةٍ م�ؤملةٍ للمفاعل
النووي يف دميونا.
ّ
ويف هذا ال�سياق ،قال د .ينيف ليفيتان ،وهو
إ�سرائيلي خمتّ�ص يف احلرب النف�س ّية،
باحث �
ّ
�إنّ �أحدى � ّأهم العرب والنتائج املف�صل ّية
يف بحث الدعاية (الربوباغندا) خالل
التاريخ هي �أنّ الدولة مجُ ربة على الدفاع عن
مواطنيها من الدعاية التي ينتهجها العدّ و،
وحتديدً ا يف زمن احلرب.
وتابع قائ ً
ال �إنّ امل�ؤرخّ ني الذين �سيبحثون
وعملي احلرب الإعالم ّية بني
علمي
ب�شكلٍ
ٍّ
ٍّ
حزب اهلل وبني �إ�سرائيل �سيتناولون وب�شكلٍ
و�س ٍع ،الت�سهيالت التي قامت بتقدميها
ُم ّ
قنوات التلفزيون الإ�سرائيل ّية عندما منحت
املن�صة الرئي�س ّية للأمني ال ّعام حلزب اهلل،
ّ

ح�سن ن�صر اهلل ،الف ًتا يف الوقت عينه �إىل
�أنّ خطابات ن�صر اهلل ،التي ّ
مت بثّها عرب
ومبا�شر
حي
التلفزيون ال
ٍ
إ�سرائيلي ب�شكلٍ ٍّ
ّ
خالل حرب لبنان الثانية يف �صيف العام
� ،2006شملت ر�سائل خطري ًة للغاية،
للم�شاهدين
لأنّ البثّ قدّ م اخلطابات ُ
الإ�سرائيليني دون �أنْ يقوم امل�س�ؤولون ب�شطب
املقاطع املوج ّهة التي كان ن�صر اهلل ُي ّ�صر على
ا�ستخدامها لإرهاب الإ�سرائيليني ،على حدّ
تعبريه.
إ�سرائيلي ،يف مقال ن�شره
ور�أى الباحث ال
ّ
على موقع �صحيفة (معاريف) العرب ّية� ،أنّ
العربي
�أحد الأ�سباب التي دفعت الإعالم
ّ

�إىل نقل اخلطابات كما هي من دون رقابة
�أ ْو حترير ،كانت ب�سبب اعتماد ن�صر اهلل
على �إ�سرتاتيج ّية احلقيقة ،و�أو�ضح �أنّ
هذه الإ�سرتاتيج ّية موجودة يف العامل
منذ احلرب العامل ّية الثان ّية ،ويف الأ�صل
ا�ستخدمها الأمريكيون واحللفاء يف حربهم
�ضدّ اليابانيني ،الذين �شدّ ّدوا دائ ًما على نقل
للمتلقّي الفر�صة التخاذ
احلقيقة ،وتركوا ُ
القرار بنف�سه فيما �إذا كانت املعلومات
�صحيحة �أ ْو مغلوطة ،على حدّ تعبريه.
وتابع قائ ً
ال �إنّ �أمريكا واحللفاء اعتمدوا
على نقل احلقيقة ،كلّ احلقيقة بدون رتو�ش
والتزموا بال�صدق وامل�صداق ّية ،وعندما

عمان -فرح مرقه
ال �أحد حتى اللحظة ميكنه الت�أكّد متاما
مما جرى يف حادثة اجلفر ال�شهرية التي راح
�ضحيتها  3مدربني �أمريكيني جنوبي الأردن،
خ�صو�صا والأمر يزداد تعقيدا مع �شهادات
ال�شهود يف املحكمة الع�سكرية من جهة ،ومع
كثافة التقارير االمريكية الغا�ضبة من جهة
ثانية والتي يقابلها اعالم اردين ممنوع من
ن�شر التفا�صيل.
“الغمو�ض” ال يزال �س ّيد املوقف رغم
ا�ستماع املحكمة الع�سكرية ل�شهادة  7من
اجلنود احلا�ضرين للواقعة على االقل،
و�إىل جانبهم خرباء وحمللني للتفا�صيل،
باال�ضافة لت�أكيد املتهم ب�أنه “غري مذنب”
�أمام املحكمة.
ووفقا لت�سريبات من ال�شهادات يف املحكمة
ح�صلت عليها “ر�أي اليوم” ،فقد حتدث رفاق
اجلندي املتهم معارك �أبو تايه عن وجود
“مترد” يف قاعدة اجلفر �صدرت �إثره �أوامر
ّ
بتطبيق قواعد اال�شتباك للجميع ،اال ان
رفاق “ابو تايه” الذين كانوا يف امليدان
مل يط ّبقوا االوامر ،رغم �سماعهم ا�صوات
ر�صا�ص قادمة من جانب قافلة اجلنود.
�ضمن ال�شهادات اي�ضا ان اخلرباء واملحللني يف
املحكمة حتدثوا عن ر�صا�ص ا�صاب ال�ضباط
االمريكيني عن بعد مل يكن ميتلك ترفه
ابو تايه ،كما ان عددا من زمالئه هربوا يف
اللحظات االخرية ب�سبب “كثافة يف اطالق
النار” ال يزال حتى اللحظة “لغزه غري
مفهوم.
�أقرباء اجلندي يتحدثون �صراحة عن
وجود �ضحايا من “ملّة �أخرى” غري امريكيني
وي�شريون بب�ساطة ملقاتلني �سوريني كانوا
منخرطني بالربنامج التدريبي الذي نفذته
املخابرات املركزية االمريكية ()CIA
يف القاعدة ذاتها ،وهو االمر الذي مل ُتعلن
حقيقته بعد.
�إعالم �أمريكا يتحدث..
ت�صر و�سائل االعالم املحل ّية
يف املقابل،
ّ
على عدم احلديث عن تفا�صيل املحاكمة
واالكتفاء بنقل عدد ال�شهود ووقت �شهاداتهم

ومواعيد اجلل�سات ،الأمر الذي خ�ضع على ما
يبدو لأوامر �صارمة ،يف حني تت�سلّل و�سائل
االعالم الأمريكية يف نقل وقائع خمتلفة
عن اجلل�سات وما جرى فيها� .إذ نقلت وكالة
“�أ�سو�شيتد بر�س ″يف ن�سختها االجنليزية،
حرا�س البوابة قالوا للمحكمة
�أن ثالثة من ّ
الع�سكرية �أنهم امتنعوا عن اطالق النار بعد
�سماعهم �صوت اطالق ر�صا�ص قادم من ناحية
قافلة قريبة لقوات �أمريكية لأنهم مل
يتمكنوا من حتديد م�صدر ال�صوت.
و�أ�ضافت الوكالة �أن �شهادة احلرا�س “�أثارت
ت�سا�ؤالت جديدة حول الدافع املحتمل لدى
اجلندي الأردين الذي يحاكم يف ق�ضية قتل
ثالثة مدربني ع�سكريني �أمريكيني يف ت�شرين
الثاين /نوفمرب املا�ضي” ،م�ضيفة �أن املتهم
�أبو تايه نفى �صحة التهم املوجهة �ضده
و”قال رد ًا على �س�ؤال املحكمة فيما �إذا كان
مذنب ًا �أم ال �أنه “غري مذنب” .وخالل جل�سة
يوم االثنني وقف بهدوء يف قف�ص قاعة
املحكمة على بعد �أمتار فقط من �آباء اثنني
من الأمريكيني املقتولني”.
و�أكدت ا�سو�شيتد بر�س ان القا�ضي يف املحكمة
نفى �شبهة “�أي �صالت للمتهم مع جماعات
�إرهابية” ،و�أ�ضافت “وذكرت الأردن التي تعد
مقرب للواليات املتحدة الأمريكية
حليف ّ
يف التقارير الأولية �أن الأمريكيني قادوا
اجلندي لإطالق النار نظر ًا لعدم امتثالهم
لتعليمات القوات الأردنية يف قاعدة اجلفر
اجلوية الواقعة جنوب اململكة .وتراجعت
الأردن الحق ًا عن هذا االدعاء وقام امللك
عبداهلل الثاين بتربئة اجلنود من ارتكاب
�أي خط�أ يف ر�سالة لأولياء الأمور”.
وقائع احلادث..
ووفقا لل�شهادة التي نقلتها الوكالة فقد
اقرتبت القافلة االمريكية املكونة من �أربع
مركبات وحتمل على متنها مدربني ع�سكريني
�أمريكيني من بوابة القاعدة اجلوية
الع�سكرية قبل ظهرية الرابع من نوفمرب/
ت�شرين الثاين ،واجتازت ال�سيارات الأربعة
مرت ال�سيارة
البوابة اخلارجية للقاعدة ،ثم ّ
ً
تاركة
الرئي�سية عرب البوابة الداخلية

ورائها ثالثة �سيارات خلفها بني البوابة
اخلارجية والداخلية.
و�أ�شار ال�شهود �أن املتهم كان يف ذلك الوقت
يقف يف مركز حرا�سة قرب البوابة
الداخلية .وذكروا �أنهم �سمعوا ما بدا وك�أنه
�صوت �إطالق ر�صا�صة من م�سد�س قادم من
ناحية املركبات الثالثة ووفق ًا لقواعد
اال�شتباك ف�إنه يحق لهم الرد على �إطالق
النار لكنهم مل يفعلوا ذلك لأنهم مل يتمكنوا
من حتديد م�صدر اطالق النار املزعوم.
ووفق ًا لأحد ال�شهود قام املتهم يف هذه
املرحلة ب�إطالق النار على القافلة .وذكر
ال�شهود �أنهم �سمعوا بعدها تبادل لإطالق
النار ا�ستمر لعدة دقائق .و�شهد حمقق يف
م�سرح اجلرمية هذا الأ�سبوع �أن  78طلقة
�أطلقت من بنادق من طراز �إم -16التي
ا�ستخدمتها القوات الأردنية و 19طلقة من
م�سد�سات ا�ستخدمتها القوات الأمريكية.
ووفقا للوكالة االمريكية ،فان اهايل
ال�ضحايا االمريكيني يطالبون بن�شر فيديو
اال�شتباك ،وارفاقه يف التحقيقات ،بينما
ي�ؤكد اقرباء ابو تايه ان الفيديو “لن يدين”
ابنهم ،خ�صو�صا وقد اجمع ال�شهود على
“مترد يف �ساحة القاعدة ذاتها” جنم
وجود ّ
عنها اوامر بتطبيق �صارم لقواعد اال�شتباك.
خيوط غام�ضة بانتظار اجابات..

و�صلت احلرب العامل ّية الثانية �إىل و�ضع
�أوزارها ،فهم اليابانيون �أنّ املعلومات التي
ت�صلهم من اخل�صم هو �صحيح و�صادق ،وهكذا
باتوا ينتظرون اال�ستماع �إىل ما يف جعبة
�أمريكا وحلفائها للقول ،الأمر الذي �سبب
ف� ً
شال مدو ًيا يف �صفوف املجتمع اليابا ّ
ين من
ناحية املناعة ومن جهة ال�شعور.
إ�سرائيلي يف �سياق حتليله
و� ّأقر الباحث ال
ّ
�أنّه خالل حرب لبنان الثانية ،متكّن ن�صر
اهلل من االنت�صار يف احلرب الإعالم ّية،
ريا �إىل �أنّ الق�شّ ة التي ق�صمت ظهر البعري
ُم�ش ً
كان خطاب ن�صر اهلل حول �ضرب البارجة
الإ�سرائيل ّية ،التي كانت بالقرب من �شواطئ
العا�صمة اللبنان ّية بريوت ،وما منح الأمر
زخ ًما وم�صداق ّية� ،شدّ ّد د .ليفيتان� ،أنّ
اخلطاب الذي �ألقاه ن�صر اهلل عن ا�ستهداف
ومبا�شر ،ومل تتمكّن
حي
البارجة ،كان ٍ
ٍ
ببث ٍّ
�إ�سرائيل من منع البثّ  ،وو�صلت الر�سالة �إىل
املجتمع ال
تو�صل �إىل قناعةٍ
إ�سرائيلي الذي ّ
ّ
ً
�صادقا مائة باملائة،
ب�أنّ العدو اللدود كان
الأمر الذي رفع �أ�سهم م�صداقيته يف عيون
خ�صو�صا و�أنّ ال�صور التي ّ
مت
إ�سرائيلي،
ال
ً
ّ
بثها بالتوازي مع خطاب ن�صر اهلل� ،أظهرت
قاطع �أنّ حزب اهلل متكّن من توجيه
ب�شكلٍ
ٍ
دقيق للبارجة و�إ�صابتها وقتل �ستّة
�صاروخ
ٍ
ٍ
من اجلنود الذين كانوا على متنها ،على حدّ
قوله.
عالو ًة على ذلك� ،أو�ضح الباحث د.
ليفيتان� ،أنّه حتى قبل اندالع حرب لبنان

الثانية كانت الفر�ض ّية املقبولة يف املجتمع
إ�سرائيلي ت�ؤكّد على �أنّ ن�صر اهلل يقول
ال
ّ
احلقيقة ،واحلقيقة فقط ،وهذه الفر�ض ّية
وجدت الطريق �إىل الرت�سيخ والتكري�س يف
عقول وقلوب الإ�سرائيليني� ،أ�ضاف الباحث،
على وقع الت�صريحات غري امل�س�ؤولة وغري
ال�صحية التي �أطلقها قادة الدولة العرب ّية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لفت الباحث �إىل
�أنّ هذه الفر�ض ّية ح�صلت على املزيد من
امل�صداق ّية يف عيون الإ�سرائيليني بعد �أنْ
إ�سرائيلي �إىل احل�ضي�ض ،ومل
و�صل الردع ال
ّ
طرق
تتمكّن احلكومة يف تل �أبيب من �إيجاد ٍ
ّ
خالقة للر ّد على ا�ستفزازات حزب اهلل،
وهكذا عندما اندلعت احلربْ � ،أي حرب لبنان
ً
خ�صبة لكي يتلقّف
الثانية ،كانت الأر�ض
إ�سرائيلي الر�سائل التي وجهها
املجتمع ال
ّ
حزب اهلل عن طريق خطابات ن�صر اهلل
املتلفزة.
وزعم الباحث � ً
أي�ضا �أنّ جمهور الهدف
إ�سرائيلي ا�ستمع للمعلومات املزو ّرة وغري
ال
ّ
ال�صحيحة ،لأن�صاف احلقائق ،للتهديدات
وعمليات الإخافة لأنّه كان وما زال ي�ؤمن
ب�أنّ ن�صر اهلل هو رجل يحمل عقيدة قتال ّية،
والأخطر من ذلك �أنّه �صادق و�أمني ،و�أنّه
�إذا هدّ ّد نفذّ تهديده ،و�أ�شار �إىل �أنّ هذه
امل�صطلحات عن م�صداقية ن�صر اهلل ،حتولّت
�إىل جملٍ عاد ّية ي�ستخدمها الإعالميون
يف �إ�سرائيل و� ً
أي�ضا املُحللون ،بالإ�ضافة �إىل
إ�سرائيلي.
العادي ،قال الباحث ال
اجلمهور
ّ
ّ

الغمو�ض ي��زداد يف “حادثة اجلفر” :و�سائل االع�لام االمريكية ّ
تت�سلل لنقل الأح��داث و�إدان��ة “�أبو تايه” ومعهد وا�شنطن ّ
ي�شن هجوما �شر�سا على م�ؤ�س�سات االردن
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وو�صلت معلومات لـ “ر�أي اليوم” ت�ؤكد ظهور
ا�شخا�ص غري �أردنيني يف ا�شرطة الفيديو،
ملتح يقال انه �سوري ،ما
وباالخ�ص �شاب
ٍ
يتنا�سب مع رواية التمرد املذكورة يف �شهادة
اجلنود ،كما قد يو�ضح ذلك التباين العددي
الهائل يف الطلقات من اال�سلحة املحلية
مقابل نظريتها االمريكية.
يف املقابل �أي�ضا ،ت�ؤكد �شهادات “�شهود
النيابة” التي و�صلت لـ “ر�أي اليوم” �أن
اجلندي �أبو تايه كان داخل املركز قبل �أن
يخرج على �صوت اطالق النار ،ما ينفي على
االقل عنه تهمة التخطيط للحادث ،وهو ما
ميكن ا�سا�سا ا�ستنباطه حتى من حديث اهايل
ال�ضحايا التي ن�شرتها وكالة ا�سو�شيتد بر�س.
�شهود النيابة الذين ا�ستمعت اليهم املحكمة،
بالن�سبة ملقربني من املتهم يكادوا يكونون
كفيلني بتخفيف التهمة عن ال�شاب �أبو تايه
�أ�صال ،اال ان “�شهود االثبات” قد يظهروا
بالطبع يف اجلل�سة املقرر يف  4متوز اجلاري.
ون�شرت “ر�أي اليوم” �سابقا رواية حمتملة
للحادث (لقراءتها انقر هنا) وفقا ملا و�صل
اليها من معلومات من خرباء ومطلعني على
التحقيق.
معهد وا�شنطن..
من جانبه� ،أطلق الباحث ديفيد �شنيكر
يف معهد وا�شنطن حتليال ميكن و�صفه بـ

“ال�شر�س� ″ضد الأردن حول احلادثة فور
انتهاء املحكمة من اال�ستماع ل�شهود النيابة
خالل �شهر رم�ضان.
حتليل معهد وا�شنطن يتحدث عن � 3سيارات
تابعة لالمريكان يف احلادث وعن تفا�صيل
خمتلفة اي�ضا عما ورد يف تقرير ا�سو�شيتد
بر�س ،ما يزيد الغمو�ض غمو�ضا ومينع
اجلميع من معرفة ما جرى تلك الليلة بدقة،
وهو ما يزيد فر�صة اتهام اهل “ابو تايه”
مل�س�ؤولني �سابقني يف الدولة االردنية يف
الت�آمر لتوريط ابنهم يف احلادثة مل�صلحتهم
اخلا�صة.
معهد وا�شنطن يتهم االردن بو�ضوح يف
تقريره (لقراءته انقر هنا) بالت�سترّ على
احلادث ،ال بل وينظر التهام ابو تايه
اجلندي حتى اللحظة بالقتل الق�صد (وهي
جرمية عقوبتها ال�سجن امل�ؤبد) على ان
االتهام املذكور ما هو اال و�سيلة “الق�صر”
قا�س من “قبيلة احلويطات”
لتجنب رد فعل ٍ
(التي ينتمي لها ال�شاب املتهم).
وختم التحليل املذكور احلديث عن حادثة
اجلفر بذكر ما ا�سماه “تكاليف ال�شراكة
االردنية االمريكية” معتربا ان ثمنها
باهظ بالن�سبة لالخرية ،ومطالبا بزيادة
االجراءات امل�سموح بها للجنود االمريكيني
يف االردن للدفاع عن انف�سهم.
بكل االحوال ،يتعقد امل�شهد �أكرث �إذا ما مت
النظر للتقارير االمريكية على انها �ضغوطات
متار�س على االردن باتفاق امريكي مع بع�ض
الرجاالت يف البالد ،كما ي�ؤكد مطلعون لـ
“ر�أي اليوم” ،كما يزداد امل�شهد تعقيدا اذا
ّ
مف�ضال ال�صمت امام كل هذه
ظلّ االردن
ال�ضغوط.
ما �سبق ال يعني بالطبع ان “ابو تايه” قد
يكون بريئا كما انه ال يعني انه مدان حتى
اللحظة ،وهذا ح�صرا �ش�أن ق�ضائي بحت ،اال
ان اللغط الذي حاولت “ر�أي اليوم” �إبرازه
يف هذا التقرير ي�ؤكد ب�صورة كبرية وجود
ما ال يزال خف ّيا يف احلادثة التي ظهرت
ملتب�سة منذ يومها االول.

منوعات
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م���ن ع��ائ��ل��ة ث����ري����ة ..اىل ف���ت���اة م��ت�����س��ول��ة يف �����ش����وارع م�صر م�������س���اف���رة ت��ن��ق��ذ ح���ي���اة 170
الحظ املارة واملقيمون يف املنطقة
راك��ب��ا ع��ل��ى م�تن ط��ائ��رة �أم��ري��ك��ي��ة
حتت كوبري العبا�سية �شرق
العا�صمة امل�صرية القاهرة وجود
فتاة يف الع�شرينيات من عمرها
رثة الثياب تنام يف نف�س املكان كل
ليلة ،واعتقد البع�ض �أنها مت�سولة
فكانوا يجودون عليها ببع�ض
الأموال.
�إال �أن املفاج�أة كانت عندما
ن�شر �أحد املارة �صور الفتاة على
مواقع التوا�صل ،وبد�أت املعلومات
ال�صادمة تتك�شف �سريع ًا ،حيث
�أكد بع�ض م�ستخدمي مواقع
التوا�صل �أن الفتاة من �أ�سرة
ثرية ،لكن ال يعرفون �أي تفا�صيل
�أخرى عنها ،لأن عالقتهم بها
كانت عرب مواقع التوا�صل ال �أكرث،
و�أ�ضافوا �أن ا�سمها �سلوى ،وهي من
مدينة املُحلة بدلتا م�صر.
فيما حتركت على الفور بعد ن�شر
النداء على مواقع التوا�صل �إحدى
اجلمعيات اخلا�صة بالرعاية
االجتماعية ،وفور و�صول فريق
اجلمعية ملكان الفتاة اكت�شفوا �أن
�أجهزة الأمن �أخذت الفتاة لق�سم

كانت طائرة تابعة ل�شركة الطريان “يونايتد” الأمريكية على مدرج

الوايلي للتعرف عليها ومعرفة
هويتها والتو�صل لأقاربها .فقام
فريق اجلمعية املكون من طبيبة
وممر�ضني وم�سعفني مبرافقة
الفتاة يف ق�سم ال�شرطة والنيابة
حتى مت ا�ست�صدار قرار من
النيابة ب�إيوائها يف الدار.

ون�شرت الدار نداء �آخر على موقع
التوا�صل االجتماعي في�سبوك
للتو�صل لأي فرد من �أقاربها ،كما
�أكدت �أن الفتاة تعر�ضت ل�صدمة
ع�صبية ونف�سية �شديدة جعلتها
ت�صل �إىل هذه احلال.
و�أكدت الدار �أن �أهل الفتاة بعد

م�شاهدتهم النداء عرب مواقع
التوا�صل توا�صلوا معها ،للو�صول
البنتهم والرجوع بها �إىل املنزل،
لكن الفتاة ف�ضلت البقاء يف الدار،
وتعهد م�س�ؤولوها بعالج الفتاة
ورعايتها حتى ت�شفى متام ًا.

االقالع مبطار نيويورك ،يف طريقها �إىل مدينة البندقية ب�إيطاليا ،وعلى
متنها  170راكبا قبل �أن يتم �إيقافها يف اللحظات الأخرية
وبد�أت الق�صة حني الحظت م�سافرة تدعى را�شال ،كانت ب�صحبة زوجها،
ت�سربا هائال للوقود من �أحد �أجنحة الطائرة وهي من طراز “بوينغ
 767-300التي بد�أت عجالتها بالدوران على مدرج االقالع ،ليتم بعد
ذلك �إيقاف الطائرة و�إلغاء الرحلة و�إنقاذ حياة � 170شخ�صا نتيجة
نباهة امل�سافرة وفقا ملا تناقلته ،اليوم ال�سبت ،خمتلف و�سائل الإعالم
الأمريكية والعاملية.
جدير بالذكر �أن را�شال وزوجها مايك تزوجا حديثا ،وكانت رحلتهما �إىل
البندقية من �أجل �شهر الع�سل� ،إال �أن رحلتهما ت�أخرت ووجدا الكثري من
امل�شاكل ال�ستئنافها.

ال�������زواج م���ن ال��ت��م��ا���س��ي��ح ع���ادة
ث��ن��ائ��ي ف��ن��ل��ن��دي ي���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ح��م��ل ال����زوج����ات ال�����س��ن��وي��ة
مك�سيكية جتلب احل��ظ لل�صيادين
�أو�سلو (د ب �أ) – فاز الزوجان الفنلنديان

تاي�ستو ميتينن وكري�ستينا هابانن يوم
ال�سبت بلقب بطولة العامل حلمل الزوجات
يف فنلندا بفوزهما بفارق ثانيتني فقط عن
�صاحبي املركز الثاين.
وحل الزوجان االمريكيان مي�شا فري�ستايرت
وري تاكانو يف املركز الثاين بالبطولة التي
�أقيمت يوم ال�سبت يف مدينة �سونكاياريف.
وكان املركز الثالث �أي�ضا من ن�صيب ثنائي
فنلندي.
وتقام البطولة العاملية حلمل الزوجات
�سنويا يف مدينة �سونكايارفى500 ،
كيلومرت �شمال العا�صمة هل�سنكي ،منذ عام
. 1992
ويتعني على املت�سابقني حمل زوجاتهم
والرك�ض مل�سافة 5ر 253مرت وعليهم �أن
يتعاملوا �أي�ضا مع العديد من العقبات اثناء
الرك�ض على امل�ضار الرملي ،من بينها عبور
عائق مائي بعمق مرت .
وال تن�ص القواعد البطولة على �ضرورة �أن �أن تزن املتناف�سات الإناث  49كيلوجراما كما تن�ص القواعد على �ضرورة �أن ” تظلل
يكون املت�سابقان متزوجني ،ولكن ي�شرتط على الأقل و�أال تقل �أعمارهن عن  17عاما� ،أجواء من املرح واملتعة فعاليات ال�سباق “.

ع��������م��������رو �أدي�������������������ب ي�������������س������ب ج��������م��������ال ري����������ان
قالت “بوابة الوفد” �إن عمرو �أديب
هاجم جمال ريان� ،أحد مذيعي قناة
اجلزيرة القطرية ،م�ؤكدا �أنه ي�سب
�أمهات امل�صريني .وطالب “�أديب”
مذيع اجلزيرة باالعتذار عما قاله
بحق �أمهات امل�صريني ،قائال“ :الزم
تعتذر وهتعتذر يا ……� ..إال
�أمهات امل�صريني يا ……� .سيدك”.
و�أ�ضاف �أديب منفعال“ :الزم البلد
دي جتيب لنا حقنا من جمال ريان..
هتتعلقوا من رجليكم يا مرتزقة”.
كان ريان قد كتب تغريدة قال فيها:
الأم الرتكية دعت جنودها اىل بالد
تدافع عن ق�ضايا الأمة ،وق�ضايا
احلق والعدل يف العامل ،ال تقارن
باالم امل�صرية املكلومة من �أجل
حفنة رز .

احتفل عمدة مدينة �سان بيدرو ال�ساحلية باملك�سيك بزفافه على
مت�ساح طبقا للتقاليد املتبعة بهذه املدينة التي تعترب زواج عمدتها من
�أنثى مت�ساح يجلب احلظ لل�صيادين املحليني.
ونقلت �صحيفة “ديلي ميل” مقطع فيديو م�صورا من الزفاف نقال عن �أحد
القنوات املك�سيكية املحلية ،حيث ظهر به عمدة �سان بيدرو حامال لأنثى
التم�ساح التي كانت ترتدي ف�ستان زفاف يف ح�ضور عدد كبري من �سكان
املدينة.
وتق�ضي التقاليد ب�أن يتزوج عمدة املدينة من �أنثى مت�ساح جديدة يف كل
عام للحفاظ على حظوظ ال�صيادين يف ا�صطياد ال�سمك بوفرة.

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عربي ودويل
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مذكرة للخارجية الأمريكية� :أبناء زايد مولوا برنامج كوريا ال�شمالية النووي ونقلوا �أ�سلحة “حمظورة” لليمن و�سوريا وليبيا
وطن “ -ترجمة -خا�صة” -ك�شفت مذكرة �صادرة عن
وزارة اخلارجية الأمريكية ح�صل عليها معهد �ش�ؤون
اخلليج يف وا�شنطن عن �أن االمارات العربية املتحدة
�ساعدت يف تنفيذ برنامج ال�صواريخ البالي�ستية اخلا�ص
بكوريا ال�شمالية من خالل �شراء كميات كبرية من الأ�سلحة
من الدولة املنبوذة ،مما ُيعد انتهاكا للحظر الذي فر�ضه
جمل�س الأمن الدويل والأمم املتحدة على بيونغ يانغ.
و�أ�ضاف معهد �ش�ؤون اخلليج يف تقرير ترجمته “وطن”
�أن وزارة اخلارجية الأمريكية حذرت يف هذه املذكرة من
�أن الأموال التي تنفق ل�شراء الأ�سلحة الكورية ال�شمالية
تذهب لتمويل براجمها النووية وال�صواريخ البالي�ستية.
و�أو�ضحت املذكرة �أن كوريا ال�شمالية تعتمد على عائدات
مبيعات الأ�سلحة يف تنفيذ براجمها النووية وتعزيز
قدرات ال�صواريخ البالي�ستية التي ت�شكل تهديدا لل�سالم
والأمن الدوليني وكذلك تهديدا مبا�شرا للواليات املتحدة.
ويف ذكرى يوم اال�ستقالل املا�ضية� ،أطلقت كوريا ال�شمالية
بنجاح �صاروخا بالي�ستيا عابرا للقارات قالت �إنه قادر على
الو�صول �إىل الرب الرئي�سي للواليات املتحدة ،و�أدانت �إدارة
ترامب هذا الإطالق.
وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية قد �سلمت مذكرة �إىل
�سفري الإمارات يف وا�شنطن يو�سف العتيبة ،وبدوره بعث
العتيبة هذه املذكرة �إىل اللواء فار�س حممد املزروعي،
م�ساعد وزير اخلارجية لل�ش�ؤون الع�سكرية والأمنية يف 3
يونيو .2015
و�أبلغ العتيبة املزروعي يف ر�سالته �أنه مت ا�ستدعائه من
قبل وزارة اخلارجية الأمريكية يف وا�شنطن للمرة الثانية
يف  1يونيو  2015ب�ش�أن �صفقة �أ�سلحة غري م�شروعة بني
الإمارات وبيونغ يانغ قيمتها  100مليون دوالر.
وقد اعرتفت منظمة الأمم املتحدة ووزارة اخلزانة
الأمريكية يف عام  2015ب�أن هذه ال�صفقات الت�سليحية
تعترب املورد الرئي�سي لكوريا ال�شمالية يف تطوير برناجمها
النووي وتعزيز قدرات ال�صواريخ البالي�ستية ،كما فر�ضت
الواليات املتحدة عقوبات على �شركة “كوميد” التابعة
لبيونغ يانغ عدة مرات منذ عام  2005بالإ�ضافة �إىل
تلك التي تفر�ضها الأمم املتحدة لدورها يف انت�شار �أ�سلحة

الدمار ال�شامل والقذائف املدمرة.
و�أر�سل املزروعي املذكرة �إىل العديد من
قيادات الإمارات ،مبن فيهم �أنور قرقا�ش
وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية .و�أ�صبح
املزروعي الآن وزيرا للدولة يف الواليات
املتحدة ،وكثريا ما ميثل الإمارات يف
التحالف الدويل �ضد داع�ش.
وبينما تعترب الواليات املتحدة الإمارات
واحدة من �أقوى حلفائها يف ال�شرق الأو�سط
واخلليج العربي على وجه اخل�صو�ص ،ف�إن
الإمارات تتجاهل املخاوف اال�سرتاتيجية
الأمريكية جتاه برامج كوريا ال�شمالية
النووية والبالي�ستية.
وحكومة �أبو ظبي عادة ما تكون على اطالع
ب�أي م�شرتيات �أ�سلحة ،حيث تخ�ضع جتارة
الأ�سلحة يف الإمارات لرقابة م�شددة من
قبل احلكومة ،ويعمل م�ستوردو الأ�سلحة
كمجموعات �شراء بحكم الأمر الواقع
للوكاالت الع�سكرية والأمنية يف البالد.
وعالوة على ذلك ،ف�إن �شركات �شراء
الأ�سلحة ي�سيطر عليها �أفراد مقربون من
الأ�سرة احلاكمة ،وعلى ما يبدو �أن هذه
ال�صفقة مت �إبرامها من �أجل تعزيز قدرات
القوات الإماراتية يف حرب اليمن.
وذكرت املذكرة �أن �شخ�صا يدعى “املطلك”
يعمل نيابة عن �أحد �أكرب م�ستوردي الأ�سلحة يف العامل،
كما �أن املجموعة الذهبية الدولية (�إيغ) يديرها ف�ضل
�سيف الكعبي ،وهو �صديق مقرب من ويل عهد �أبو ظبي
حممد بن زايد.
وهناك عالقات وثيقة جتمع الكعبي مع قيادات الإمارات،
حيث ظهر الرجل يف عدة �صور مع حممد بن زايد يف
فرباير املا�ضي ،ويف العام املا�ضي خالل معار�ض الأ�سلحة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عر�ضت و�سائل الإعالم املحلية
الأمريكية �صور حفل زفاف ابن الكعبي يف يوليو 2016
يف ح�ضور العديد من �أع�ضاء الأ�سرة احلاكمة الإماراتية،
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�صديقة الطفولة قالت “نعم”! � ..صور من حفل زفاف مي�سي
دبي –
�أخري ًا قال جنم كرة القدم الأرجنتيني ،ليونيل
مي�سي“ ،نعم” الذهبية حلبيبة الطفولة �أنتونيال
روكوزو� ،أم ولديه ،والتي مل تفارقه منذ �أكرث من
� 10سنوات ،علم ًا �أنهما �صديقان منذ الطفولة.
وعند باب �أحد �أفخم الفنادق يف مدينة روزاريو
الأرجنتينية ،م�سقط ر�أ�س ليو ،جتمهر املئات
من ال�صحافيني اللتقاط �صور النجم الأوىل مع
عرو�سه الفاتنة.
بف�ستان �أبي�ض رائع ت�ألقت العرو�س ،وم�شت �إىل
جانب عري�سها الذي �أهداها قبلة خاطفة �أمام
جمع من ال�صحافيني واملحبني.
وقد ح�ضر حفل الزفاف الذي و�صف يف الأرجنتني
بالأ�سطوري عدد كبري من جنوم الكرة وغريهم
من امل�شاهري ،من بينهم العب الأوروغواي لوي�س
�سواري�س ،والربازيلي #ناميار ،كما واملطربة
الكولومبية من �أ�صل لبناين �#شاكريا ،وزوجها
الالعب الإ�سباين جريار #بيكيه� ،إ�ضافة �إىل
الالعب الإ�سباين فابريغا�س وزوجته اللبنانية

ومنهم اجلرنال �أحمد بن طحنون �آل نهيان ،رئي�س هيئة
اخلدمة الع�سكرية الوطنية يف البالد.
وذكرت وكالة اال�ستخبارات الفرن�سية يف موقعها على
االنرتنت �أن الكعبي قدم �أ�سلحة �إىل جماعات املتمردين يف
اليمن و�سوريا وليبيا نيابة عن الإمارات العربية.
ومل تقم �إدارة �أوباما ال�سابقة على معاقبة �شركة “�إيغ”،
على النقي�ض من ال�شركات الأخرى يف جميع �أنحاء العامل
التي تتعامل مع م�صدري الأ�سلحة الكورية ال�شمالية ،مبا
يف ذلك ال�شركات ال�صينية.
وقد يكون هذا مرتبطا بت�أثري العتيبة الذي يتمتع
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الأ�صل و�أم ابنيه دانييال �سمعان ،املو�صوفة ب�أوثق
�صديقة لزوجة مي�سي.
وكان عدد من احل�ضور و�صل اخلمي�س �إىل
الأرجنتني ،ولعل من �أبرز الوا�صلني كان لوي�س
�#سواريز ،ومدافع بر�شلونة ال�سابق كارلو�س
بويول ،و�صامويل �إيتو ،وت�شايف هرينانديز ،و�سي�سك
فابريغا�س ،و�سريجيو بو�سكيت�س ،وجوردي �ألبا.
وقد ن�شر بويول م�ساء اخلمي�س على ح�سابه على
“تويرت” �صورة جتمع �أ�صدقاء مي�سي الوا�صلني،
وكتب معلق ًا ”:جاهزون!”
يذكر �أن احلفل الذي �أقيم يف الفندق التابع ملج ّمع
 Rosario City Centerال�سياحي ،والذي
حجزه العرو�سان منذ � 3أيام ،مل تعرف تكاليفه،
�إال �أنه ال حاجة لتوقعها.
ً
كما �أن العرو�سني طلبا م�سبقا من املدعوين تقدمي
التربعات مل�ؤ�س�سة “مي�سي اخلريية” ،التي ت�ساهم
يف ت�أمني التعليم والرعاية ال�صحية للأطفال،
عو� ًضا عن الهدايا املادية!

بعالقات وثيقة مع العديد من امل�س�ؤولني الأمريكيني ،ومن
بينهم وزير اخلارجية ال�سابق جون كريي ،ووزير الدفاع
ال�سابق ويليام كوهني وهو زائر دائم �إىل الإمارات.
وكانت الواليات املتحدة فر�ضت عقوبات على الدول
والكيانات التي ت�شرتي �أ�سلحة من كوريا ال�شمالية ،حيث
ك�شفت جملة نيوزويك �أبريل املا�ضي �أن القوات البحرية
الإريرتية فر�ضت عليها عقوبات �أمريكية يف �أعقاب
�شرائها معدات ات�صاالت من كوريا ال�شمالية.

م�������ه�������اج�������رون يف ب�������اري���������������س ي�����ع�����ي�����������ش�����ون “�أ�������������س������������و�أ م��������ن احل�������ي�������وان�������ات”

باري�س �(-أ ف ب) – “نعي�ش �أ�سو�أ من
احليوانات” .يبيت ابراهيم يف ال�شارع
قرب املركز الإن�ساين ال�ستقبال املهاجرين
الذي �أقيم يف باري�س ،فينام و�سط �ضجيج
�أبواق ال�س ّيارات �ش�أنه �ش�أن �ألف مهاجر
�آخر �أفغان و�إريرتيني و�سودانيني ،يف
املوقع ذاته الذي �شهد عملية �إجالء
وا�سعة النطاق مطلع �أيار/مايو.
هدف جميع ه�ؤالء املهاجرين الدخول
�إىل املركز الذي ي�شكل نقطة العبور
الرئي�سية لالجئني يف فرن�سا ،وقد �أتاح
�إعادة �إيواء � 12ألف مهاجر منذ �أن فتح
�أبوابه يف ت�شرين الثاين/نوفمرب.
لكن مع ت�سارع حركة و�صول املهاجرين،
تزداد �صعوبة ت�أمني امل�سكن لهم.
ي�شكو ال�شاب الأفغاين قائال “حتى
احليوانات لن تقبل بهذا القدر من
ال�ضجيج والقذارة” ،م�شريا �إىل خيمة
مرجتلة ن�صبها ومدّ �شادرا �أمامها ،على
م�سافة ب�ضعة �أمتار من تقاطع الطرق
عند بوابة “ال �شابيل” حيث يلتقي
الطريق العام باحللقة الدائرية التي
تلتف حول العا�صمة الفرن�سية .وي�ضيف
“نحن الجئون ،ل�سنا هنا لال�ستفادة من
النظام االجتماعي”.
يف هذا املوقع �أقيم من جديد خميم
منذ ب�ضعة �أ�سابيع فتجمع الجئون
حتت الطرقات العامة رغم الظروف
ال�صعبة .و�أح�صت جمعية “تري دازيل”
(�أر�ض امل�أوى) الفرن�سية الأ�سبوع املا�ضي
“� 1178شخ�صا (…) بزيادة مئتي
�شخ�ص يف اال�سبوع .
ويو�ضح املدير العام للجمعية بيار هرني
“كلما انتظرنا ،ازداد تدهور الو�ضع
معتربا �إخالء املوقع “حتميا”.
قامت ال�سلطات الفرن�سية يف � 9أيار/مايو
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ب�إجالء ما يزيد عن  1600مهاجر من
املوقع نف�سه ،يف �أكرب عملية جرت حتى
ذلك احلني لإيواء مهاجرين منذ �ستة
�أ�شهر.
وبعد �سبعة �أ�سابيع على تلك العملية،
بات الو�ضع �صعبا ،فالقمامة تتكد�س يف
ال�شوارع وال تتوافر للمهاجرين �سوى
ثالث نقاط لتوزيع املاء وب�ضعة حمامات.
تقول املراقبة من مركز برميو ليفي
مل�ساعدة الالجئني �صوالجن فان بي�ست
“يعي�ش النا�س و�سط القمامة ،ي�شعرون
بانهم قمامة هم �أنف�سهم� ،إنه و�ضع فظيع .
كما يبدي بع�ض �سكان املنطقة ا�ستياءهم
ويقول جان نويل املقيم يف برج جماور “مل
يعد بو�سعنا احتمال القذارة”.
�إنها ال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا واملخيم
ي�ستفيق ببطء .يغ�سل رجل وجهه
بزجاجة ماء ،فيما �آخر ي�صلي ب�صمت.
وت�صطف �أكيا�س النوم على طول مئتي
مرت.
– “اخليبة ُ�سنة احلياة” –
ازاء امتالء مركز الإيواء يف باري�س،
تطالب جمعيات ومنظمات بفتح مراكز
مماثلة يف مواقع �أخرى من فرن�سا .وكتبت
رئي�سة بلدية باري�س �آن �إيدالغو ر�سالة
بهذا ال�صدد �إىل وزير الداخلية جريار
كولومب ،كما نقلت الطلب الثالثاء �إىل
رئي�س الوزراء �إدوار فيليب.
يتجمع حواىل مئة رجل يف ال�سابعة
�صباحا �أمام البوابات .يقول مو�سى وهو
�سوداين “من ال�صعب علينا �أن نعود �إىل
بالدنا ،هناك حرب .هنا ي�سود الأمن
وحقوق الإن�سان .ما نريده هو �سقف
ي�ؤوينا”.
و�أقر رئي�س �إدارة املنطقة مي�شال كادو
اخلمي�س ب�أن الو�ضع “ال يبعث على

ت���ن���ج���و ب����ع����د زرع ق����ل����ب ومت���������وت ب����ع����د والدة ط��ف��ل��ت��ه��ا  3ف��ت��ي��ات يغت�صنب ���ش��اب� ً�ا ل��ع��دة
توفيت �سيدة خ�ضعت لعملية زرع
قلب قبل �سنوات بعد �ساعات من
�أي�������ام ..وه����ذا م���ا ح�����ص��ل ل��ه!
و�ضع مولودها الأول ،على الرغم

االرتياح” م�ؤكدا �أنه “�سي�ستدعي حتما
البحث عن حل” .لكنه حذر ب�أن الأمر
يتطلب اي�ضا “فاعلية �أكرب” يف عمليات
�إعادة املهاجرين �إىل البلد الأوروبي الذي
دخلوه �أوال.
وهو موقف يثري ا�ستياء اجلمعيات.
ويقول يان مانزي من جمعية “يوتوبيا
 56املعنية مب�ساعدة املهاجرين “النا�س
�ضائعون يف متاهة �إدارية” ،وهو يندد
بال�سيا�سة احلكومية قائال “الو�ضع ال
ي�صدق! النا�س هنا ،دعونا نهتم بهم”.

ينظر املهاجر الأفغاين ال�شاب مريويز
املوجود يف باري�س منذ �شهرين �إىل الو�ضع
بحكمة قائال بثقة “�سوف �أجد مكانا
يل” ،لكنه ي�ضيف “ثمة �س�ؤال نطرحه
جميعا :ملاذا ي�صعب طلب اللجوء �إىل هذا
احلد يف فرن�سا؟”
وتقوم قوات حفظ النظام باحلرا�سة
عند مدخل املركز بعد وقوع �أعمال عنف
الأ�سبوع املا�ضي ،ما حمل املركز على ر�صد
الأكرث �ضعفا حلمايتهم من ال�سرقة.
ومتكن ثمانون �شخ�صا من الدخول �إىل

املركز اخلمي�س .كان مريويز يتوقع
ذلك .وهو يقول “خيبة الأمل هي ُ�سنة
احلياة” ،واقفا بالقرب من املوقع الذي
يعمل فيه متطوعو جمعية “ت�ضامن
ويل�سون” على �إعداد الفطور.
ويرتقب اجلميع هذا امللتقى ال�صباحي
قرابة ال�ساعة  .9,00وتقول املن�سقة
�إميانويل ترون�ش “ن�أتي كلّ يوم” لكنها
ت�ضيف “مل نح�صل على ما يكفي بالأم�س.
البع�ض كان جائعا عند انتهاء عملية
التوزيع .

من عدم وجود �أي عالمات تدل
على املر�ض.
و�ضعت ميج جون�سون 31 ،عام ًا،
طفلتها �إيلي كيت ،يف املركز
الطبي جلامعة فاندربيلت ،يف
متام ال�ساعة  2:40من فجر
يوم الثالثاء ،ح�سب �صحيفة
“�إندبندنت” الربيطانية.
وبعد والدة معقدة ،جل�ست
جون�سون وزوجها ناثان لعدة
�ساعات مع طفلتهما حديثة
الوالدة؛ حيث قاما بحملها وحتى
�أنهما �شاركا �صورة لهما عرب
“ان�ستقرام”.
لكن يف حوايل التا�سعة �صباحاً،
بد�أت الأم اجلديدة يف ال�شعور
بالتعب ،وخالل دقائق قال على الرغم من �أن جون�سون خ�ضعت وبينما يحاول الأطباء ت�شخي�ص �ألف دوالر للأرمل ناثان والطفلة
الأطباء �إنهم غري قادرين على لعملية زرع قلب منذ � 7سنوات� ،إال ال�سبب ،بد�أ �أ�صدقاء العائلة �إيلي ،ومتكنت ال�صفحة من جمع
�إنقاذها ،وتوفيت حتى قبل متام �أن الأطباء قالوا �إنهم ال يعتقدون ح�ساب ًا حتت ا�سم “جو فاند مي � 330ألف دوالر يف يوم واحد
 ،”GoFundMeجلمع  400فقط.
�أن هذا كان �سبب الوفاة.
ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا.

تبحث ال�شرطة الإفريقية عن  3فتيات اختطفن اً
رجل واغت�صبنه
لعدة �أيام ،بعد تخديره داخل �سيارة �أجرة ،ونقله �إىل منطقة
جمهولة.
وقال الناطقة با�سم ال�شرطة� ،إن ال�شاب البالغ من العمر  23عا ًما،
عالجا طبيا ،بعد اغت�صابه ،كا�شفة
�أ�صيب ب�صدمة �شديدة ويتلقى
ً
�أن ال�شرطة بد�أت يف البحث عن الفتيات وال�سائق.
و�أعلن ال�شاب املقيم يف مدينة بريتوريا جنوب �أفريقيا يف �إفادته
لل�شرطة�”:إن الن�ساء كن داخل �سيارة الأجرة ،جنبا �إىل جنب مع
ال�سائق ،وبينما كانت ال�سيارة متجهة نحو حي الأعمال املركزي
للمدينة ،غري ال�سائق االجتاه ،وبعدها �أمرته الن�ساء باجللو�س يف
مقعد الراكب الأمامي ،وعندما فعل ،حقنته �إحداهن مبادة خمدرة،
و�أغمى عليه” ،بح�سب “بوابة القاهرة”.
و�أ�ضاف �أنه عندما ا�ستيقظ وجد نف�سه تعر�ض لالغت�صاب لعدة
مرات على �سرير فردي داخل غرفةُ ،مبي ًنا �أن الع�صابة �ألقته داخل
حقل مفتوح يف مدينة بينوين ،على بعد نحو  30ميال جنوب و�سط
مدينة بريتوريا جنوب �أفريقيا.
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