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غربة نيوز :اأعداد / احمد مراد
ب�شفته �شفري الأونروا الإقليمي لل�شباب �شارك جنم العرب 
حممد ع�شاف يف احلدث العاملي �شاركوا الإن�شانية مبنا�شبة 
 19 اجلمعة  اأنعقد  ,الذي  الإن�شاين  للعمل  العاملي  اليوم 
 ( ال�شاعة  املتحدة  للأمم  الرئي�شي  املقر  يف  اأغ�شط�س  
ال�شابعة م�شاًء بتوقيت ال�شاحل ال�شرقي للوليات املتحدة 

) نيويورك ( و الثانية �شباحًا بتوقيت فل�شطني (.
افاد ع�شاف  نيويورك  فار�س منهاتن يف  لقناة  ويف حديثه 
ملنظمة  احل�شنة  للنوايا  ك�شفري  اليوم  موجود  بانه 
اليوم  مبنا�شبة  املتحدة  المم  منظمات  احد  الونروا 
واللجئني  عام  ب�شكل  اللجئني  ولدعم  الأن�شاين  العمل 

الفل�شطيني وال�شوريني ب�شكل خا�س .
الرئي�شية  القاعة  يف  بالعربية  حتدث  والذي  ع�شاف 
لجتماعات الأمم املتحدة يف ح�شور اأكرث من الفي �شخ�س 
.حتدث عن معاناة اللجئني واملهجرين ق�شريا لي�س فقط 

يف وطنه ولكن يف كل مكان بالعامل  .
ذكر ع�شاف انه عا�س يف خميم خان يون�س يف غزة منذ ان 
كان يف الرابع من عمره ودر�س وتعلم يف مدرا�س الونروا 

ووالدته تعمل يف الونروا حتي الن .
وخلم�شة  وجلريانه  له  متثل  الونروا  ان  حرفيا  وقال 
مليني لجي كانت مبثابة الم التي دوؤبت طوال ال�شنوات 
اخلم�س وال�شتني عاما املا�شية علي توفري ال�شحة والتعليم 

وامل�شكن والتي �شاعدت يف احلفاظ علي كرامتنا .
ومدعم  متام  دقيق  لكن  القلب  من  كان  ع�شاف  حديث 
 75 من  اأكرث  هناك  يوجد  انه  ع�شاف  حتدث   . بالأرقام 
الأطفال  من  ن�شفهم  من  اأكرث  العامل  حول  �شخ�س  ميلون 
التي  الزمات  ب�شبب  مدرا�شهم  ايل  الو�شول  ميكنهم  ل 

حتا�شرهم ومتنعهم من حتقيق ذواتهم   .
واختتم ع�شاف كلمته و�شط عا�شفة من الت�شفيق بالدعوة 
ايل دعم الونروا دبلوما�شيا وماديا لتمكني تلك املنظمة 

من اداء اعمالها.
ثم قام الفنان حممد ع�شاف بغناء اأغنيته بدي اأزرع �شجرة 
بدون مو�شيقا م�شتعر�شا اأمكانيته ال�شوتية .ثم قام بغناء 
اغنيته اجلديدة مهما �شار مب�شاحبة الروك�شرتا العاملي 

يف الأمم املتحدة .

كانت  ع�شاف  حممد  الفنان  بدايات  ان  بالذكر  واجلدير 
مع �شارك يف برنامج نيو �شتار بفل�شطني, والذي كان يغني 
ح�شورة  تعذر  ب�شبب  وذلك  بعد  عن  التحكيم  للجنة  فيه 
امل�شاركة  اأما  غزة.  حل�شار  نظرا  الربنامج  لأ�شتوديوهات 
اأراب  يف  م�شاركته  فهي  حياته  جمرى  غريت  تعترب  التي 
فقد  عمره  من  والع�شرين  الثالثة  يف  كان  عندما  اآيدول. 
خا�شة  امل�شاركة,  مراحل  كافة  يف  التحكيم  جلنة  اأبهر 
بها  اللحاق  من  متكن  والتي  الأوىل  الختبار  مرحلة  يف 
اأنه كان مهددًا بعدم متكنه  اإذ  يف جتارب الأداء يف م�شر, 
من امل�شاركة بالربنامج ب�شبب تعر�شه مل�شاكل على احلدود 
وا�شطرار احلكام اإىل انتظاره ل�شاعات طويلة. ومنذ بدء 
اأنظار  خطف  من  ع�شاف  متكن  اآيدول,  اأراب  برنامج  بث 
ب�شوته  اجلميع  وا�شاد  الرائع  باأدائه  العربية  اجلماهري 
وراهنوا على فوزه وبعد م�شوار طويل ومناف�شة �شديدة بني 
باملركز  للربنامج  جنمًا  اجلمهور  اختاره  الثلث  امل�شرتكني 
الوطن  اأنحاء  مليون �شوت من جميع   68 باأكرث من  الأول 
العربي وتّوج جنم اأراب اآيدول مبو�شمه الثاين. فوز ع�شاف 
فرحا  فل�شطني  �شوارع  �شجت  حيث  الهني  بالأمر  يكن  مل 
ب�شيل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  و�شجت  ابنها,  بفوز 
والإعلميني  الفنانني  من  جمموعة  اأطلقها  التعليقات  من 
ابنها  لع�شاف بفوزه ولفل�شطني بفوز  فيها  باركوا  واملمثلني 

بلقب اراب اآيدول .
 ويف  حديث خا�س جلريديتنا وحول �شوؤاله هل كان يتوقع 

ان تكون حجم �شعبيه بامريكا بهذا احلجم اجاب ع�شاف 
انا جزء من ال�شعب الفل�شطيني الرائع املوجود يف كل بقاع 
الدنيا وانه يحمد ربنا علي هذه ال�شعبية التي يتمني ان 

يحافظ عليه وينميها .
حوراته  فيها  ع�شاف  اأجري  التي  القاعة  ان  الطريف 
للكعبة  مذهبة  بك�شوة  مزينة  جدرانها  كانت  ال�شحفية 

ال�شريفة اأهدتها ال�شعودية للأمم املتحدة .
ح�شور  �شهدت  قد  امريكا  حفلت  ان  بالذكر  واجلدير 
اأكرث من خم�شني الف م�شاهد علي م�شتوي امريكا يف دللة 

وا�شحة علي �شعبية ع�شاف يف امريكا .
كان  ع�شاف«  »حممد  �شوت  ان  يذكر  مت�شل  �شياق  ويف 
»كونغر�س  حفل  يف  غني  الذي  الوحيد  العربي  الناطق 
الفيفا 64« يف مدينة �شاو باولو الربازيلية, بح�شور رئي�شة 
الربازيل ديلما رو�شيف, ورئي�س الـ »فيفا« جوزيف بلتر, 
»يّل  اأغنيته  قدم  ع�شاف  رونالدو.  الكروية  والأ�شطورة 
للمنا�شبة,  واإطلقها خ�شي�شًا  لها  التح�شري  التي »مت  يّل« 
يف  ي�شارك  الإطلق  على  عربي  مطرب  اأول  بذلك  ليكون 
كاأ�س  اإطار تنظيم  »الفيفا«, يف  لـ  تابع  افتتاح حفل عاملي 

العامل لكرة القدم 2014 يف الربازيل.«
»عا�شفًة  الأغنية  تقدميه  خلل  ع�ّشاف  حممد  اأثار  وقد 
من احلما�شة, وذلك برفقة نخبة من املو�شيقيني والعازفني 
مو�شيقى  طابع  اإ�شفاء  على  حر�شوا  الذين  الربازيليني, 
مو�شيقية  برازيلية  مل�شات  الأغنية  مانحني  »الفيوجن«, 

خا�شة.
العربية  الف�شائية  القنوات  من  كبري  عدد  قمت  وقد 
مقاطع  واذاعة  امريكا  يف  ع�شاف  حممد  حفلت  بتغطية 
منها كاجلزيرة والم بي �شي واليه ار تي وفار�س منهاتن 

والف�شائية الفل�شطينة الأويل واذاعة �شوت العرب .
 ويف حديثه لقناة فار�س منهاتن عن اأغنية �شيغنيها باللغة 
مواهب  برنامج  اأ�شهر  يف  القادم  نوفمرب  �شهر  يف  الكورية 

كوري . 
حاليا  ي�شتكمل  اإنه  ع�شاف  حممد  ال�شباب  جنم  وذكر 
طرحه  يتم  اأن  على  الثاين  األبومه  اأغاين  باقي  ت�شجيل 

بداية �شبتمرب القادم.
 

اأغنيته  كليب  ت�شوير  من  انتهى  اأنه  اإىل  »ع�شاف«  واأ�شار 
اجلديدة »�شيوف العز« والتي �شي�شارك اجلمهور يف رق�شة 
امل�شرتكني  اإن  قال  حيث  الكليب؛  يف  �شتظهر  التي  الدبكة 
الدبكة  يرق�شون  وهم  الفيديوات  اآلف  بتحميل  قامو 

و�شيتم اختيار اأف�شل الدبكات وو�شعها يف الفيديو كليب.
منها  املفاجاآت,  من  بالعديد  جمهوره  »ع�شاف«  وعد  كما   
بربنامج  �شبيه  اجلنوبية  بكوريا  برنامج  يف  م�شاركته 
جنوم  مع  بالكوري  بالغناء  �شيقوم  اأنه  واأكد  اآيدول  عرب 

الربنامج.
 كما حتدث ع�شاف عن م�شاركته مع الفنان كاظم ال�شاهر 
يف اأوبريا م�شقط, وا�شتعداده يف املرحلة القادمة جلولت 

يف الوليات املتحدة و اأوروبا.
كما  ك�شف ع�شاف النقاب اإي�شا عن جولتة املقبلة و التي  
ت�شمل �شت وليات يف دي�شمرب القادم بعد اعلن الفائز يف 

النتخابات المريكية .
www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 2453تقارير2 حملي و عربي FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245

خمت�سر مفيد

بها  ات�شمت  التي  واملزاجية  العبثية  من  الرغم  على 
قرارات هادي الأخرية لكونها مل حترتم حتى امل�شتوى 
الأدنى من معايري الوظيفة الديبلوما�شية, فاإن قيامه 
القرار  �شاّبة ك�شفرية يف هولندا كان  نا�شطة  بتعيني 
الذي نال ن�شيبًا كبريًا من النتقاد وال�شخرية يف اآن 
حيث   , هادي  الرئي�س  ان�شار  جهة  من  حّتى  واحد, 
كونها  تعيينها  مت  التي  ال�شخ�شية  �شّن  حداثة  ان 
تخ�ش�س  ويف  اجلامعي  التعليم  من  جديدة  خريجة 
اأي  ت�شغل  ل  فهي  لذلك  وا�شافة  احلا�شوب,  علوم 
وظيفة حكومية يف الدولة. وبح�شب م�شادر مقربة 
من املكتب الرئا�شي يف الريا�س, فاإّن هذا التعيني جاء 
الذي  ُمقّربة من هادي  ل�شخ�شية  كونها فقط زوجة 
منح ذلك ال�شخ�س ذلك القرار تقديرًا له وخلدماته 

طوال الفرتة املا�شية.
حالة  وفهم  معرفة  ال�شهل  فمن  ما�شبق  كل  وغم 

التكالب على تلك املنا�شب .
دولر   7000 من  يبداأ  الوزير  راتب  اأن  و  خا�شة   
5000 دولر, فيما ياأخذ وكيل الوزير نحو  والنائب 

دولر,   4500
ال�شندوق  من  ت�شرف   املالية  املبالغ  هذه  وكل 
ال�شندوق  هذا  فلو�س  �شتبقى  متى  فاإىل  ال�شعودي, 

ومتى �شتجف !؟
وكل  عام وانتم والوطان بالف خري .

رئي�س �لتحرير
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ال���ي���م���ن يف  ال����ت����ج����اري����ة  ل���ل���ح���رك���ة  ح�������اد  ان����ك����م����ا�����س 

!!! املتحدة  المم  يف  الأ���س��واء  خطف  ال��ذي  الفل�سطيني   : ع�ساف 

يف  القت�شادية  الأزمة  تت�شاعد   
اأ�شهر  و�شبعة  عام  مرور  بعد  اليمن 
كامل  توقف  ظل  يف  احلرب,  من 
�شمدت  التي  حتى  الدولة  ملوؤ�ش�شات 
وخا�شة  الأخرية,  ال�شهور  خلل 
حكومة  ومعه  العدوان  حتالف  اأن 
من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل,  الرئي�س 
اقت�شاد  انهيار  اإىل  يدفعان  هادي, 
اإىل  اللتفات  دون  من  املنهكة,  البلد 

تداعيات ذلك.
يتوا�شل  التوايل,  على  الثالث  ولل�شهر 
التجارية  للحركة  احلاد  النكما�س 
املودعني  خماوف  زادت  كما  البلد,  يف 
من  والأهلية  احلكومية  البنوك  يف 
فقدان اأ�شولهم املالية بعد عجز عدد 
من البنوك عن الوفاء بالتزاماتها مع 
�شقوفًا  حددت  اأنها  وخا�شة  عملئها, 
بالعملة  الإيدعات  ل�شحب  معينة 

الوطنية.
دفعت  قد  اخلانقة  الأزمة  وكانت 
اتخاذ  اإىل  اليمني  املركزي  البنك 
وقف  يف  متثلت  تق�شفية  اإجراءات 
ملختلف  الت�شغيلية  النفقات  �شرف 
ت�شبب  ما  وهو  الدولة,  موؤ�ش�شات 
يف  وخا�شة  اخلدمات,  تراجع  يف 
عن  ف�شًل  احلكومية,  امل�شت�شفيات 
املوظفني  من  الآلف  ع�شرات  فقدان 
اليومي  بالأجر  والعاملني  املتعاقدين 

م�شادر رزقهم,
تلك  اأرجع  الذي  »املركزي«,  لكن 
الإجراءات اإىل اأزمة ال�شيولة املالية, 
طراأت  التي  الأزمة  اأ�شباب  عن  تكتم 
حتديدًا,  املا�شيني  وحزيران  اأيار  يف 
اأنه  عن  ف�شًل  مفاجئة,  وب�شورة 
جديدة  عملت  اأي  �شرف  عن  توقف 

التوايل بعدما �شخ  الثاين على  لل�شهر 
الفئات  من  كبرية  كميات  ال�شوق  اإىل 
عام  طبعة  ريال   1000( النقدية 
العملة  تلك  اختفت  ثم   ,)2012
ما  وهو  مفاجئة,  ب�شورة  ال�شوق  من 
بالعملة  ال�شتعانة  اإىل  البنك  دفع 
ا�شتبدالها  يعتزم  كان  التي  التالفة 
ل�شرف مرتبات موظفي الدولة عن اآب 

اجلاري.
حممد  املركزي  البنك  حمافظ  اأما 
كثريًا  توارى  الذي  همام,  بن  عو�س 
اأطراف  اأخريًا  فطالب  الإعلم,  عن 
يف  البنك  اإقحام  بعدم  ال�شراع 
من  حتذيره  لفتًا  كان  فيما  ال�شراع, 
م�شاعي هادي وحكومته اإىل ا�شتن�شاح 
مهماته  من  واإفراغه  »املركزي« 
ويتعامل  اليمنيني  كل  بنك  باعتباره 
وكالة  ونقلت  بحيادية.  اجلميع  مع 
»رويرتز« عن بن همام, مطلع الأ�شبوع 
اجلاري, اتهامه حكومة هادي بال�شعي 
حذر  كما  البنك,  اأداء  يف  التاأثري  اإىل 

الإيرادات  »م�شادرة  تداعيات  من 
العامة للدولة وحتويلها اإىل ح�شابات 

خا�شة«.
دغر,  بن  عبيد  اأحمد  حكومة  لكن 
التي متار�س مهماتها من ق�شر املعا�شيق 
الإيرادات  بوقف  با�شرت  عدن,  يف 
املحافظات  يف  البنك  حل�شابات 
اجلنوبية منذ اأ�شابيع, وذلك بالتزامن 
مع م�شاعيها لإن�شاء بنك مركزي اآخر 
مواٍل لها يف املحافظات اجلنوبية. رغم 
بتحذير  امل�شاعي  تلك  قوبلت  ذلك, 
للتحالف,  موالني  اقت�شاد  خرباء 
بالع�شوائية  دغر  بن  حكومة  اتهموا 
كاإن�شاء  م�شريية  قرارات  اتخاذ  يف 
بنك من دون اأن تلتزم ب�شرف موظفي 
تلك  اأن  اإىل  بالإ�شافة  الدولة, 
اقت�شادية  خطة  تقدم  مل  احلكومة 

لإدارة البلد يف الو�شع الراهن.
التي  القت�شادية  للحرب  كان  اأي�شًا, 
امل�شتقيل  الرئي�س  حكومة  تقودها 
املركزي  البنك  ن�شاط  يف  كبري  تاأثري 

دوران  توقف  يف  ت�شببت  بعدما 
اإىل  البنوك  من  املالية  الكتلة 
احتجاز  بجانب  وبالعك�س,  ال�شوق, 
املحلية  العملة  مالية كبرية من  مبالغ 
وكذلك  اجلنوبية,  املحافظات  يف 
الواقعة  ال�شمالية  ماأرب  حمافظة 
وهو  العدوان,  حتالف  �شيطرة  حتت 
البنك  بحق  املالية  الأزمة  �شاعف  ما 
رفع  ب�شاأن  قرار  اأي  يتخذ  مل  الذي 
الفائدة حتى الآن من اأجل ا�شتقطاب 
بطلب  اكتفى  بل  ال�شوق,  من  الأموال 
رجال املال والأعمال دعمه بال�شيولة 

وال�شتمرار بالإيداع يف البنوك.
بدء  هادي  حكومة  اأعلنت  وبينما 
من  عدد  يف  النفط  اإنتاج  ا�شتئناف 
ال�شهر  مطلع  اجلنوبية,  املحافظات 
ا�شطدمت  القت�شاد,  لدعم  اجلاري, 
حلفاء  اأحد  باعرتا�س  م�شاعيها 
القوات  وهي  اليمن,  على  احلرب 
الإماراتية املرابطة يف عدد من من�شاآت 
النفط يف حمافظة ح�شرموت, ما دفع 
حم�شن  علي  نائبه,  اإر�شال  اإىل  هادي 
من�شاآت  زار  الأخري قد  وكان  الأحمر. 
وزار  ماأرب  يف  وجنات,  �شافر  النفط, 
اأيام  زار قبل  �شبوة, كما  من�شاآت  اأي�شًا 
مفاجئة,  ب�شورة  ح�شرموت  حمافظة 
يف  الإماراتية  القوات  رف�شت  بعدما 
ميناء ال�شبة النفطي )خلل الأ�شبوع 
النفط  كمية  بنقل  ال�شماح  املا�شي( 
والبالغة  امليناء,  من�شاآت  يف  املخزنة 
الأ�شواق  اإىل  برميل,  مليني   3,5
العاملية, بعد اإمتام بيعها عرب حكومة 
مببلغ  �شنغافورية  نفط  ل�شركة  هادي 

يفوق 144 مليون دولر.

“اأن�شار  جماعة  زعيم  قال   : �شنعاء  
احلوثي,  عبدامللك  )احلوثيني(,  اهلل” 
اإن احلرب التي �شنها “التحالف العربي”, 
“كانت  عليهم  ال�شعودية,  بزعامة 
لها  ل�شتعدوا  توقعوها  ولو  مفاجئة”, 

ب�شكل “اأف�شل واأقوى”.
واأ�شاف زعيم احلوثيني, يف حوار مع جملة 
“مقاربات �شيا�شية” ال�شادرة عن “مركز 
والإ�شت�شارية  الإ�شرتاتيجية  الدرا�شات 
توقع  “لو  للجماعة:  املوايل  اليمني”, 
لغارات  اإ�شارة  )يف  العدوان  هذا  �شعبنا 
الوح�شية  من  امل�شتوى  وبهذا  التحالف( 
واأقوى  اأف�شل  ب�شكل  ل�شتعد  والإجرام 
وحريته”,  واأر�شه  نف�شه  عن  للدفاع 

ح�شب تعبريه.
نوعه  من  الأول  يعد  الذي  احلوار  وعرب 
احلرب  اندلع  منذ  تلفزيونيا  اأو  �شحفيا 
ن�شره  مت  والذي  ون�شف,  عام  نحو  قبل 
اأن  “احلوثي”  اعترب  الثلثاء,  اليوم 
وحلفاوؤها(  )احلكومة  الآخر  “الطرف 

اأراد من املفاو�شات التي جرت يف الكويت 
يف  رفعها  يتم  اأن  قبل  يوما   90 )ملدة 
يحقق  اأن  اجلاري(,  ال�شهر  من  ال�شاد�س 

بها ما عجز عنه باحلرب”.
ولفت اإىل اأن “ما قبل العدوان )احلرب( 
اأي  ي�شكل  ذاته  بحد  اليمن  يكن  مل 
تهديد, وجميع الفرقاء ال�شيا�شيني كانوا 
)الفندق  موفمبيك  حوار  يف  منهمكني 
احلوار  موؤمتر  فعاليات  احت�شن  الذي 

الوطني اليمني ال�شامل(”.
جلماعته  املوجهة  التهامات  وب�شاأن 
تهديد  اأجل  من  اإيران  مع  بالتحالف 
وجه  على  واخلليج  العربية  املنطقة 
“لي�س  احلوثيني:  زعيم  قال  التحديد, 
يفر�شوا  لأن  التحالف(  )دول  احلق  لهم 
م�شلم  بلد  وهي  اإيران,  معاداة  علينا 

مواقفه جتاه ق�شايا الأمة اإيجابية”.
املناه�س  املوقف  من  “جعلوا  واأ�شاف: 
اإيرانية  م�شاألة  الأمريكية  لل�شيا�شة 
حتى ل يجروؤ اأحٌد على معاداة اإ�شرائيل, 

امتدادا  ل�شنا  اأننا  وتكرارا  مرارا  واأكدنا 
اأي طرف �شد  اأجندة, ول�شنا ل�شالح  لأي 
اأي طرف اآخر”, يف اإ�شارة ملا يو�شف باملد 

الإيراين يف املنطقة.

ومل يت�شن احل�شول على تعقيب فوري من 
التحالف العربي حول ما جاء باحلوار.

�شيا�شية”,  مقاربات  جملة”  وقالت 
احلوثي,  القيادي  حتريرها  يراأ�س  التي 

املقابلة  هي  هذه  اإن  العجري,  عبدامللك 
اندلع  منذ  احلوثيني  لزعيم  الأوىل 

احلرب اأواخر مار�س/اآذار 2015.
اندلع  منذ  احلوثيني  زعيم  وظهر 
قناة  تنقلها  متلفزة  بخطابات  احلرب 
اأين  ُيعرف  ول  لهم,  التابعة  “امل�شرية” 
تعر�س  بعد  احلايل,  الوقت  يف  يقيم 
حمافظة  يف  له  التابعة  املنازل  من  عدد 
الرئي�س,  احلوثي  جماعة  معقل  �شعدة, 
�شمايل اليمن, لغارات جوية من التحالف 

العربي.
تقود   ,2015 اآذار  مار�س/   26 ومنذ 
م�شلحي  �شد  عربيًا  حتالفًا  ال�شعودية 
للرئي�س  موالية  وقوات  “احلوثي”, 
اليمني ال�شابق علي عبداهلل �شالح, تقول 
الريا�س, اإنه “جاء تلبية لطلب الرئي�س 
لإنهاء  هادي  من�شور  عبدربه  اليمني 

النقلب وعودة ال�شرعية يف بلده”.

الهجوم  ان  حمللون  قال   – ب(  ف  )اأ   – ا�شطنبول 
يتحول  قد  ا�شبوع  منذ  �شوريا  يف  تركيا  ت�شنه  الذي 
يف  وا�شنطن  مع  التوتر  من  يزيد  طويل  نزاع  اىل 
الكراد  املقاتلني  �شد  عملياتها  انقرة  وا�شلت  حال 

املدعومني امريكيا.
تهدف  امل�شبوقة  غري  عمليتها  ان  تركيا  تقول 
الدولة  تنظيم  من  احلدودية  املناطق  تطهري  اىل 
ال�شلمية ووحدات حماية ال�شعب الكردي املعادية 
جماعة  انقرة  تعتربها  والتي  املتطرف,  للتنظيم 

ارهابية.
مل�شاعدة  دباباتها  تركيا  ار�شلت  ان  منذ  ولكن 
تنظيم  على  للق�شاء  العرب  ال�شوريني  امل�شلحني 
جرابل�س  بلدة  من  واخراجه  ال�شلمية  الدولة 
القوات  على  الرتكي  الهجوم  تركز  املا�شي,  ال�شبوع 

التابعة لوحدات حماية ال�شعب الكردي.
واعلن نائب رئي�س الوزراء نعمان كورتلمو�س الثنني 
التي  الفرات”  “درع  عملية  اهداف  ابرز  احد  ان 
هو  �شوريا  �شمال  يف  املا�شي  ال�شبوع  تركيا  اطلقتها 

منع اقامة ممر كردي ميتد على طول احلدود.
تطهري  هو  العملية  “هدف  ان  كورتلمو�س  وقال 
ال�شلمية  الدولة  تنظيم  جهاديي  من  املنطقة 
ومنع وحدات حماية ال�شعب الكردي من اقامة ممر 

مت�شل”.
ي�شري  التي  املناطق  بني  عازلة  منطقة  اقامة  ان  ال 
�شوريا  غرب  و�شمال  �شرق  �شمال  يف  الكراد  عليها 
الرتكية  للقوات  فخا  ي�شكل  ان  ميكن  عنها  والدفاع 
موؤ�ش�شة  من  اردمري  ايكان  بح�شب  احلدود,  عرب 

وا�شنطن. ومقرها  الدميوقراطيات”,  عن  “الدفاع 
وحذر من انه “يف النهاية, فان �شوريا ميكن ان تتحول 
اىل امتداد جغرايف للقتال الطويل بني تركيا وحزب 

العمال الكرد�شتاين وامل�شتمر منذ 1984 .
متحف” – – “دبابات 

ا�شتهداف  �شتوا�شل  انها  تركيا  قالت  الثنني 
الكراد  ي�شكل  الدميوقراطية” التي  �شوريا  “قوات 

غالبيتها, حتى ترتاجع اىل �شرق نهر الفرات.
وطهر اجلي�س الرتكي 400 كلم مربع من “العنا�شر 
الرهابية” ال ان احلكومة املحت اىل انها ميكن ان 
قوات  متكنت  التي  منبج  بلدة  باجتاه  جنوبا  تتقدم 
�شوريا الدميوقراطية من ال�شيطرة عليها من تنظيم 

الدولة ال�شلمية يف وقت �شابق ال�شهر احلايل.
لل�شرق  احلريري  رفيق  مركز  من  �شتاين  ارون  وقال 
الو�شط التابع ملجل�س الطل�شي ان مثل هذه اخلطوة 
تزيد  م�شافة  تدخل  الرتكية  القوات  �شتجعل  التي 

عن 30 كلم داخل �شوريا �شت�شكل خطرا عليها.
وخ�شرت تركيا اول ال�شحايا يف عطلة نهاية ال�شبوع 
املا�شي عندما قتل جندي وا�شيب ثلثة اخرون يف 

�شاروخ م�شاد للدبابات.
وغداة ذلك, اعلنت تركيا انها قتلت 25 “ارهابيا”.

وقال �شتاين “كل ما فعلوه حتى الن كان �شهل ومع 
التراك  كان  “اذا  وا�شاف  جنديا”.  خ�شروا  ذلك 
يريدون القتال للو�شول اىل منبج, فانهم �شيتكبدون 
من  الرتكية  الدبابات  وا�شفا  اخل�شائر”  من  املزيد 
“دبابات  بانها  القتال  يف  امل�شاركة   "  60 “ام  طراز 
متحف” )قدمية( ميكن ان تت�شرر ب�شهولة بالعبوات 

املزروعة على الطرق.
حدودي- ج�شر  – را�س 

حيث  �شغرية,  العملية  على  تركيا  ابقت  الن  حتى 
مل تن�شر �شوى ع�شرات الدبابات ومئات اجلنود اىل 

جانب قوة اكرب من امل�شلحني ال�شوريني.
فقد  الرا�شي  من  مزيد  على  �شيطرتها  مع  لكن 
ت�شطر اىل زيادة تواجدها وم�شاعدة امل�شلحني على 

الحتفاظ باملكا�شب املحققة.
ال�شابق  الرتكي  الدبلوما�شي  اولغني  �شنان  وقال 
الذي يراأ�س موؤ�ش�شة “ايدام” الرتكية يف ا�شطنبول 
مرة  املنطقة  ت�شقط  ان  هو  تركيا  تريده  ل  “ما  ان 
اخرى بايدي تنظيم الدولة ال�شلمية او ال�شوريني 

الكراد”.
الرتكي  اجلي�س  يقيم  ان  يتوقع  انه  اولغني  وقال 
“را�س ج�شر” حول جرابل�س, للنطلق منه ملوا�شلة 

ب�شربات  للقيام  الرتاجع  او  التقدم  او  الهجوم 
جراحية.

حماية  وحدات  مع  ال�شتباكات  من  املزيد  ان  ال 
انقرة  بني  التوتر  من  �شيزيد  الكردي  ال�شعب 
وحليفتها يف احللف الطل�شي وا�شنطن التي احتجت 
دعمت  قد  كانت  ان  بعد  ال�شتباكات  على  الثنني 

العملية الرتكية يف البداية.
والقوات  انقرة  بني  ال�شتباكات  البنتاغون  وو�شف 
املقاتلني  ان  موؤكدا  مقبولة”,  “غري  بانها  الكردية 
اىل  الرتاجع  كبري” بوعدهم  “ب�شكل  وفوا  الكراد 

�شرق الفرات.
للعلقات  الوروبي  املجل�س  اعترب  جهته,  من 
اخلارجية يف تقرير “من ال�شعب معرفة كيف ميكن 
فبالن�شبة   )…( ال�شيطرة  عن  المر  خروج  جتنب 
�شبه دولة  اقامة  باكمله هدفه  النزاع  فان  للكراد 
على ارا�شيهم داخل �شوريا, اما بالن�شبة لرتكيا فان 

الهدف هو منع حدوث ذلك”.
حول  ت�شاوؤلت  الرتكية  الع�شكرية  احلملة  واثارت 
الرئي�س  نظام  بني  �شوريا  يف  احلرب  من  موقفها 
يحاولون  الذين  وامل�شلحني  ال�شد  ب�شار  ال�شوري 

الطاحة به.
ليونة يف  ابدت  لكنها  �شديد لل�شد,  وتركيا معار�س 

موقفها منه موؤخرا.

احتجاج  عن  ودم�شق  رو�شيا  اعربت  ناحيتهما  من 
الرا�شي  الرتكية  الدبابات  غري قوي عندما عربت 

ال�شورية.
ال ان العملية الرتكية ميكن ان تنعك�س على مواقف 
و�شمنهم  ال�شد  قوات  يقاتلون  الذين  امل�شلحني 

الف�شائل املقاتلة يف مدينة حلب.
“يف  اخلارجية  للعلقات  الوروبي  املجل�س  وقال 
النهاية من ال�شعب تخيل ان تبقى جميع الطراف 
الكردية,  امل�شالة  حول  متوافقة  ذاته  الوقت  يف 

بينما تخو�س معارك �شارية يف مكان اخر”.
كذلك  العملية  �شتقود  الرتكية  احلدود  وداخل 
العمال  وحزب  اجلي�س  بني  القتال  ت�شاعد  اىل 
الكرد�شتاين املحظور الذي قتل مئات من قوات المن 

الرتكية منذ انهيار الهدنة العام املا�شي.
واعلن ف�شيل منبثق عن احلزب م�شوؤوليته عن ثلثة 
اىل  ادت  وانقرة  ا�شطنبول  يف  انتحارية  تفجريات 

مقتل الع�شرات.
وحدات  مع  املواجهات  توا�شلت  “اذا  اولغني  وقال 
حماية ال�شعب الكردي, فان ذلك �شيكون له بالتاكيد 
�شد  اجلاري  ال�شراع  على   )..( �شلبية  انعكا�شات 

حزب العمال الكرد�شتاين”.

كنا لو  احلوثي:  امللك  عبد  اليمن..  �سد  احلرب  ان��دلع  منذ  نوعه  من  الأول  هو  حوار   يف 
اأجندة” لأي  امتدادا  “لي�ست  وجماعتنا  واأق��وى   اأف�سل  ب�سكل  لها  ل�ستعددنا  احلرب  نتوقع 

�����س����وري����ا يف  احل����������رب  م�������س���ت���ن���ق���ع  يف  ت�����غ�����رق  ت����رك����ي����ا 



بن  “نري  الإ�شرائيلي  احلاخام  خاطب 
عبد  امل�شري  النظام  رئي�س  اآرت�شي” 
الفتاح ال�شي�شي, موؤكدا اأنه دائما ما يتجه 
مو�شحا  بجوارها,  للوقوف  اإ�شرائيل  نحو 
وقدمت  عظيما  عليه  اإ�شرائيل  ف�شل  اأن 
له الكثري والكثري من امل�شاعدات اأبرزها يف 
العمليات الع�شكرية التي يجري تنفيذها 
يف �شيناء من اأجل الق�شاء على التنظيمات 

الإرهابية وتنظيف �شحراء �شيناء.
عظته  يف  الإ�شرائيلي  احلاخام  واأ�شاف 
مع  ال�شي�شي  علقات  اأن  الأ�شبوعية 
على  اأبيب  تل  يف  ال�شيا�شية  الدوائر 
درجة عالية من التعاون, حمذرا الرئي�س 
امل�شري من داع�س والتنظيمات الإرهابية 
الأخرى املنت�شرة يف �شيناء, نا�شحا اإياه: 
خطط  فهناك  بنف�شك,  تعتني  اأن  عليك 

تريد اأن ت�شر بك يف الأيام املقبلة, خا�شة 
تعتني  اأن  عليك  لذا  القادم,  الأ�شبوع  يف 
بنف�شك, ل تثق يف النا�س من حولك لأنهم 

قد يهددونهم حتى ي�شروا بك.
داع�س  تنظيم  اأن  اآرت�شي  بن  واعترب 
املعار�شني  من  وكثري  وحما�س  �شيناء  يف 
�شيا�شاتهم,  ويرف�شون  ال�شي�شي  ينتقدون 
للتخل�س  طريقة  عن  يبحثون  وجميعهم 
منه, م�شريا اإىل اأن احلكومة تتقاع�س يف 
على  الأمر  ا�شتمر  وحال  مهامها,  تنفيذ 
يف  قادمة  جماعة  هناك  فاإن  النحو  هذا 

م�شر ل حمالة.
واأكد احلاخام الإ�شرائيلي اأن �شبب توجه 
العلقات  لتقوية  اإ�شرائيل  نحو  ال�شي�شي 
�شوى  والثقة  بالأمن  ي�شعر  ل  اأنه  معها 
معها, فهو يتحدث بلطف مع اإ�شرائيل لأنه 

الدفاع  ميكنها  التي  فقط  هي  اأنها  يعرف 
يف  بوجوده  تهتم  التي  فقط  وهي  عنها, 
على  للحفاظ  جاهدة  وتعمل  من�شبه 

ذلك.
قطاع  يف  الو�شع  اإىل  اآرت�شي  بن  وتطرق 
يجري  اأنه  من  بالرغم  اأنه  مو�شحا  غزة, 
عرب  تاأتي  التي  ال�شواريخ  ت�شنيع  هناك 

الأنفاق وعن طريق البحر, ليتم جتميعها 
هذا  لكن  هادئ,  �شيء  كل  اأن  اإل  غزة,  يف 
تل  نحو  موجهة  جميعها  اأنها  مينعه  ل 
اأبيب وحيفا وبئر ال�شبع, لذا على حكومة 
اإ�شرائيل اأن تبقى منتبهة جيدا لتطورات 

الو�شع يف اجلبهة اجلنوبية.
ختام  يف  الإ�شرائيلي  احلاخام  وانتقل 
ن�شر  ح�شن  اهلل  حزب  زعيم  اإىل  عظته 
اهلل, موؤكدا اأن تنظيمه اليوم ل ميتلك ما 
يكفي من الذخرية ب�شكل عام, ولديه الآن 
حالة طوارئ يف مواجهة الثوار ال�شوريني, 
ن�شر اهلل ل  الآن ورجال  فاإن احلزب  لذا 
ل  لأنهم  اإ�شرائيل  حماربة  ي�شتطيعون 
ميكنهم موا�شلة احلرب يف �شوريا والعراق 

مع اإ�شرائيل.

ال�����س��ع��ودي..! اجل��ف��اء  �سفر 
 

�شهاب اآل جنيح
مواقف  تغريت   2003 العام  يف  ح�شل,  الذي  التغيري  بعد   
لها  دولة  فكل  املتتالية,  وحكوماته  العراق  جتاه  الدول, 
م�شاحلها, التي جتعلها تدعم احلكم اجلديد, اأو تقف بال�شد 
للعراق,  وداعمة  مرحبة  الدول  اأغلب  مواقف  وبدت  منه, 
بينما  ال�شدامي,  الغزو  مرارة  ذاقت  التي  الكويت  مثل 
ال�شبل!  وبجميع  قوة,  من  ملكت  ما  بكل  رف�شته  ال�شعودية 

وبذلك كان موقفها الأ�شد ق�شوًة على العراق و�شعبه.
 رف�شت ال�شعودية كل حماولت التقارب بني البلدين, التي 
بل وعلى  التغيري,  بداية  نية ومنذ  العراق وبح�شن  اأبداها 
العك�س, احت�شنت كل من ينا�شب العداء للحكومة, ف�شارت 
�شعودية,  برعاية  الآخر,  تلو  الواحد  تعقد  املوؤمترات 
يدعمها ماكنات اإعلمية �شخمة, ملأت العامل �شجيجا, كل 

�شعيها اإثبات ف�شل العملية ال�شيا�شية اجلديدة يف العراق.
مبنتهى  العراق,  مع  ال�شعودي  الدبلوما�شي  التعامل  كان   
وليه,  اأو  اململكة  ملك  فرنى  باملقابل,  وال�شتهانة  الدونية 
ي�شتقبل روؤ�شاء وملوك وقادة الدول يف املطارات ال�شعودية, 
نائب  اأو  حمافظ  قبل  من  ُي�شَتقبل  العراقي  امل�شوؤول  بينما 
كان  بغداد,  يف  انعقدت  التي  العربية  القمة  اأما  حمافظ, 
ر�شالة  وهي  م�شتوياته,  اأدنى  يف  فيها  ال�شعودي  التمثيل 

�شلبية للعراق وعمليته ال�شيا�شية.
دول  اغلب  مع  العلقات  تاأزمت  املالكي,  حكومتي  خلل   
وجميء  املالكي  تغيري  بعد  لكن  خا�شًة,  وال�شعودية  اجلوار 
حكومة العبادي, بداأت �شفحة جديدة, فطالبت احلكومة 
بغداد,  يف  لها  �شفري  بتعني  اململكة,  يف  نظريتها  العراقية 
وبعد قطيعة ل�شنني طوال عينت ال�شعودية, ثامر ال�شبهان 
منا�شب  �شغل  �شعودي  �شابط  وهو  العراق,  يف  لها  �شفريا 

متعددة, ذات اأبعاد ع�شكرية واأمنية �شرفة.
ماكانت  فدائمًا  عمله,  يف  مريبًا  كان  اجلديد  ال�شفري   
ينعته  ما  وغالبا  ال�شعبي,  احل�شد  من  بال�شد  ت�شريحاته 
بـ«ملي�شيات احل�شد ال�شعبي« يف حتٌد وا�شح, للحكومة التي 
من  جزء  و�شار  الر�شمية,  الأمنية  ملوؤ�ش�شاتها  احل�شد  ظمت 
منظومة الدولة العراقية, لكن ال�شبهان مل يعِط اأّي اأهمية 
الجتماعي,  التوا�شل  مواقع  من  خلل  يغرد  وراح  لذلك, 
بال�شد من املتطوعني, و�شخر كل ت�شريحاته لنتقاد احل�شد 

وت�شحياته.
ب�شبب  ال�شبهان,  با�شتبدال  طالبت  العراقية  احلكومة   
دوره  عن  وخروجه  للدولة,  الداخلي  ال�شاأن  يف  تدخله 
العراق,  لطلب  ا�شتجابت  اململكة  اأن  ويبدو  الدبلوما�شي, 
فقد نقلت وكالت اأنباء: اأن الديوان امللكي اأمر بتعيني خالد 
العراق, وهو عميد  �شفريًا جديدًا يف  ال�شمري,  ال�شمروخي 
يف  ال�شعودية  لل�شفارة  الع�شكري,  امللحق  من�شب  �َشغل  ركن 

املانيا.
لل�شبهان؛  خلفًا  اآخر  �شابط  تعيني  على  �شعودي  ا�شرار   
يثبت ال�شكوك ب�شوء نواياها, يف اإن مهام ال�شفري بعيدة عن 
بع�س  ودعم  الفتنة,  اإثارة  م�شوؤوليته  واإمنا  الدبلوما�شية, 
الذي  ال�شني,  الإقليم  وتبني  ال�شنية,  الطائفية  اجلهات 
العراق وجعله دول  ال�شعودية, وهدفها بتق�شيم  ُيَعد غاية 

متعددة.
لول  ليكون؛  ماكان  العراقي,  ال�شاأن  يف  اخلارجي  التدخل 
باعت  عراقية,  وجمموعات  �شيا�شيني  من  حوا�شن  وجود 
داخل  ويف  �شعوديًا  امل�شروع  فتخطيط  للخارج,  ولئها 
ال�شعودية, اأما تنفيذه فباأدوات عراقية, من داخل العملية 
اأوامر  ح�شب  ي�شريون  هوؤلء  فرنى  وخارجها,  ال�شيا�شية 
لبع�س  دخوله  ورف�س  ال�شعبي,  احل�شد  بذم  �شواء  ال�شفري, 
حوا�شن  لتطهري  حكومية  خطوة  كل  برف�س  اأو  املدن, 

الإرهاب, واأعمدته ال�شيا�شية كالها�شمي وغريه.
فهو  العراق,  تعايف  م�شلحتها  من  لي�س  ال�شعودية  اأخريا,   
ميلك التاأريخ والرثوات واملوارد الب�شرية, واإذا ما متكن من 
حقوق  وحفظ  املواطنة  اأ�شا�شها  دميقراطية,  دولة  اإقامة 
ميثل  هذا  فاإن  ومكوناته,  العراقي  ال�شعب  اأطياف  جميع 
تهديدًا لكيانها امل�شتبد, الذي يقطع اعناق خمالفيه بالراأي 
والفكر والعقيدة, ويرف�س الآخر والتعددية, بل ل ي�شمح 

للمراأة بقيادة ال�شيارة!

واململكة  اخلليج,  دول  من  القادمون 
العربية ال�شعودية بالذات, اىل العوا�شم 
والراحة,   لل�شرتخاء  طلبا  الغربية 
م�شرتك  قا�شم  احاديثهم  يف  يجمعهم 
رئي�شي, وهو ال�شكوى من ارتفاع ال�شعار, 
ال�شرائب  ظاهرة  ا�شتفحال  من  واخلوف 
العلنية او امل�شترتة, وال�شوؤال عن ا�شباب 
وم�شتقبلهم  املالية,  احتياطاتهم  تبخر 

واجيالهم القادمة.
الوىل  بالدرجة  يعود  ال�شعار  ارتفاع 
اىل رفع الدعم عن ال�شلع ال�شا�شية, مثل 
املاء والكهرباء والوقود, المر الذي ميتد 
اما ال�شرائب  اآيل,  اىل �شلع اخرى ب�شكل 
التي  الو�شيلة  فباتت  الر�شوم,  وزيادة 
لتحميل  الغربية  احلكومات  اليها  تلجاأ 
املواطن واملقيم عبء �شد العجز املتفاقم 

يف ميزانياتها.
رفع  الكويتية  احلكومة  اعلنت  اليوم 
و   42 بني  ترتاوح  بن�شب  البنزين  ا�شعار 
يف  مالية  تعوي�شات  اي  ودون  باملئة,   60
لت�شعري  جلنة  �شكلت  انها  وقالت  املقابل, 
ان  يعني  مما  ا�شهر,  ثلثة  كل  الوقود 

زيادة ال�شعار باتت امرا متوقعا.
حماكاة  تاأتي  هذه  الكويتية  اخلطوة 
الدولة  خلطوات مماثلة اتخذتها معظم 
وقطر  ال�شعودية  مثل  اخلليجية, 
والمارات,  والبحرين  عمان  و�شلطنة 
عجوزات  تواجه  الدول  هذه  ومعظم 
وتطبيق  ال�شنوية,  ميزانيتها  يف  كبرية 
ا�شعار  تراجع  ب�شبب  تق�شفية  اجراءات 

النفط.
يف  )الثلثاء(  اليوم  بداأت  قطر  دولة 
ع�شرة  مقدارها  مطار  �شريبة  فر�س 
غري  ومن  م�شافر,  كل  على  دولرات 
اخرى  خليجية  دول  تلجاأ  ان  امل�شتبعد 
فحجم  نف�شها,  ال�شريبة  فر�س  اىل 
العام  هذا  القطرية  امليزانية  يف  العجز 
مر�شح  وهو  دولر,  مليار   13 اىل  ي�شل 
لل�شتمرار طوال ال�شنوات الثلث املقبلة, 
ال اذا طراأ ارتفاع كبري على ا�شعار الغاز 

ح�شب  مرجح,  غري  امر  وهذا  والنفط, 
ذلك  اىل  م�شافا  اخلرباء,  معظم  اآراء 
التحتية  البنى  م�شاريع  تكاليف  ارتفاع 
يف  �شتقام  التي  العامل  كاأ�س  ملن�شاآت 

الدوحة عام 2022.
هذه ال�شرائب املبا�شرة, او غري املبا�شرة, 
او�شاط  يف  القلق  من  حالة  تخلق  بداأت 
ت�شكل  لنها  معا,  واملقيمني  املواطنني 
وال�شيا�شي  الجتماعي  للعقد  خرقا 
يقرب  ما  منذ  املتبع  احلاكم,  وبني  بينهم 
ذلك  اىل  م�شافا  القل,  على  قرن  ن�شف 
“قليلة”  تبداأ  التي  ال�شرائب  هذه  ان 
يف  كبري  ب�شكل  للرتفاع  مر�شحة  حاليا 
امل�شتقبل, املهم ان “ال�شابقة” ال�شرائبية 

قد �شجلت )ب�شم ال�شني(.
ال�شقيقة  او  ال�شعودية,  العربية  اململكة 
مواطنو  عليها  يطلق  مثلما  الكربى, 
جمل�س  يف  و�شكانا  حجما  ال�شغر  الدول 
التعاون اخلليجي, تعي�س و�شعا اقت�شاديا 
ب�شبب  حراجة,  الكرث  هو  و�شيا�شيا 
حوايل  من  املالية  احتياطاتها  تراجع 
800 مليار دولر قبل ثلثة اعوام, اىل 
حوايل 440 مليار دولر يف ظل عجز يف 
يف  دولر  مليار  مئة  اىل  ي�شل  امليزانية 

حربها  نفقات  وارتفاع  املا�شيني,  العامني 
املبا�شرة يف اليمن, وبالنابة يف �شورية.

الخطر من ذلك ان ال�شلطات ال�شعودية 
تخف�شيه  او  الدعم  بالغاء  تكتف  مل 
�شرائب  وفر�س  ال�شا�شية,  ال�شلع  على 
لتخفي�س  الر�شوم  وزيادة  وغرامات, 
ميزانية  اعتماد  وتقلي�س  العجز 
اىل  اي�شا  جلاأت  بل  النفط,  على  الدولة 
واخلارجي,  الداخلي  ب�شقيه  القرتا�س 
حملية  �شندات  ا�شدار  خلل  من 
وبلغت  خارجية,  قرو�س  على  واحل�شول 
املح�شلة العامة حوايل 150 مليار دولر, 

ح�شب بع�س التقديرات.
العربية  اململكة  من  القادمني  احد 
وجود  اليوم”  لـ”راي  اكد  ال�شعودية, 
املواطنني  او�شاط  يف  التململ  من  حالة 
ال�شعوديني, ب�شبب ت�شاعد حرب بلدهم 
بنهاية  افق  اي  وجود  دون  اليمن  يف 
ظاهرة  ا�شتفحال  من  واخلوف  و�شيكة, 
من  ان يرتتب عليها  وما ميكن  ال�شرائب, 

اعباء معي�شية باهظة.
�شخ�س  وهو  املذكور,  ال�شعودي  امل�شدر 
من  عليا  علمية  درجات  ويحمل  خبري, 
خطورة  “ان  قال  اوروبية,  جامعات 

ان  املفرت�س  من  هذه  ال�شرائب  ظاهرة 
و�شيا�شي  اجتماعي  عقد  اطار  يف  تاأتي 
جديد بني احلاكم واملحكوم, اي ان تكون 
ورقابة  او�شع,  �شيا�شية  م�شاركة  هناك 
وخدمات  اعلمية,  وحريات  ت�شريعية, 
ل  ما  وهذا  للمواطنني  جيدة  عامة 

يحدث”.
بريطانيا  يف  “انتم  امل�شدر  هذا  وا�شاف 
تدفعون �شرائب عالية, ولكنكم تاأخذون 
�شحية  ورعاية  جيد,  تعليم  املقابل  يف 
وامن,  كفوءة,  وموا�شلت  ممتازة, 
وق�شاء  منتخب,  وبرملان  �شخي,  وتقاعد 
م�شتقل, و�شحافة حرة,  بينما ل يح�شل 
املواطن ال�شعودي ال على خدمات رديئة 
قرارا  ان  حتى  املجالت,  كل  يف  جدا 
علج  اي  تقدمي  بعدم  ايام  قبل  �شدر 
يف  املرورية  الطواريء  احلوادث  ل�شحايا 
�شركات  دفع  بعد  ال  العامة  امل�شت�شفيات 

التاأمني النفقات م�شبقا”.
“الرفاة” يف  “الريعية” او دولة  الدولة 
ينبيء  الذي  المر  تتاآكل,  بداأت  اخلليج 
يتطور  قد  و�شيا�شي,  اجتماعي  بتململ 
ملفات عديدة من  اىل احتجاجات تفتح 
املدرو�شة,  غري  احلروب  قرارات  بينها 
الطابع  ذات  اخلارجية  وامل�شاعدات 
املزاجي, ودعم ثورات واحزاب, وحركات 
�شيا�شية معار�شة هنا وهناك, بال�شافة 

اىل ملفات الف�شاد واملح�شوبية.
كثريا,  تطورت  اخلليجية  ال�شعوب 
وباتت من اكرث ال�شعوب العربية تعليما, 
وثفاقة, وطموحا, وم�شاركة على و�شائط 
التوا�شل الجتماعي, م�شافا اىل ذلك ان 
اكرث من �شتني يف املئة من ابنائها هم من 
من  وبات  عاما,   30 �شن  حتت  ال�شباب 
معهم  التعاطي  احلكم  اهل  على  ال�شعب 
فيها  يتم  كان  التي  نف�شها  بالطريقة 

التعاطي مع اآبائهم واجدادهم.
اليوم” “راي 
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لدولة  يحدث  ماذا  ال�سعودية..  يف  غالء  موجة  الكويت..  يف  البنزين  ا�سعار  رفع  قطر..  يف  مطار  �سريبة 
احلالية؟ و”القلق”  “التململ”  حالة  �ست�سل  واين  لل�سعوب؟  والتعوي�سات  البدائل  هي  وما  “الرفاه”؟ 

التق�سيم خ��ط��ة  الو����س���ط:  ال�����س��رق 

مت��������ور اأري���������ح���������ا.. ذه��������ب ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ي������ق������اوم �����س����ح امل����ي����اه

املقبل الأ�سبوع  تنفيذه  �سيجري  خمطط  من  اح��ذر  لذا  عظيما  عليك  اإ�سرائيل  ف�سل  لل�سي�سي:  حاخام   

اريحا: يعتلي ع�شرات العمال الفل�شطينيني 
مبدينة  املزارع  اأحد  يف  النخيل,  اأ�شجار 
ثمار  الغربية, لقطف  ال�شفة  �شرقي  اأريحا 
التمور  من  )�شنف  النا�شجة  املجهول  متور 
ذو جودة عالية(, يف قطاع زراعي ذو جدوى 
اقت�شادية كبرية لكنه يواجه حتديًا كبريًا 

ب�شبب نق�س املياه.
وانتع�شت زراعة اأ�شجار النخيل يف الأرا�شي 
حمافظة  يف  وبالتحديد  الفل�شطينية, 
اجلدوى  ب�شبب  )�شرق(  والأغوار  اأريحا 
القت�شادية العالية, وارتفع عدد الأ�شجار 
بع�شرة  اجلاري  العام  خلل  املزروعة 
اأ�شعاف عما كانت عليه يف 2010, اإىل اأكرث 

من 200 األف �شجرة.
 62( حو�شية”  “�شوكت  مزرعة  يف  ويعمل 
50 عامًل, يف قطف وفرز ثمار  عامًا(, نحو 
�شجرة   3500 من  جنيها  مت  التي  التمور, 
)الدومن  دومنًا   250 يف  مزروعة  نخيل 

يعادل 1000 مرت مربع(.
يتابع  بينما  للأنا�شول  “حو�شية”  يقول 
اأنواع  اأجود  “ننتج  مزرعته:  يف  العمل 
حمليًا,  ت�شويقه  يتم  املنتج  غالبية  التمور, 
عدة,  دول  اإىل  ت�شديره  يتم  يزيد  وما 

اأبرزها تركيا وماليزيا وبريطانيا”.
الفل�شطيني  التمر  “يتميز  وي�شيف: 
الفحو�س  يجتاز  اإنه  العالية..  باجلودة 

كافة”.
زراعة  يف  بال�شتثمار  بداأ  “حو�شية” 
“هذه  وزاد:   ,2005 العام  مطلع  النخيل 
ممتعة  مهنة  وهي  عامًا,   12 جهد  املزرعة 
مربحة,  لت�شبح  للجهد  بحاجة  ولكنها 

لدينا اأيٍد عاملة مدربة جيدًا”.
النخيل,  اأ�شتال  مئات  املزرعة,  وعلى جانب 
يف  لزراعتها  “حو�شيه”  ي�شعى  التي 
�شح  من  متخوف  اأنه  اإل  جديدة,  م�شاحات 
تواجه  التي  الرئي�شية  “امل�شكلة  املياه, 
مزارعي النخيل عدم توفر املياه, ال�شلطات 
مياه  اآبار  بحفر  لنا  ت�شمح  ل  الإ�شرائيلية 

جديدة”.
م�شاحات  اإىل  الفل�شطيني  املزارع  وي�شري 
“ميكننا  م�شتطردًا  الأر�س,  من  فارغة 
لكننا  نخيل,  ملزارع  الأرا�شي  هذه  حتويل 

بحاجة للمياه”.

مياه  من  اأ�شجارهم  النخيل  مزارعو  ويروي 
غري  الرتوازية  الآبار  من  م�شتخرجة 

املكررة.
وي�شتورد الفل�شطينيون غالبية حاجتهم من 
املياه, من اإ�شرائيل التي ت�شيطر على 90% 
من م�شادر املياه اجلوفية, ومتنع ال�شكان يف 
جمع  اآبار  حفر  من  والأغوار  اأريحا  مناطق 

املياه, دون اإعطاء اأ�شباب للمنع.
اأريحا  مدينة  يف  النخيل  مزارعو  وي�شعى 
جديدة  �شجرة  مليون  لزراعة  والأغوار 
جمعية  مراقب  العي�شاوي”  “نعيم  بح�شب 

مزارعي النخيل )غري حكومية(.
للأنا�شول  حديثه  يف  اأو�شح  “العي�شاوي” 
يف  للزراعة  جاهزة  نخلة  مليون  “نحو  اأن 
فر�س  توفري  �شاأنها  من  دومن..  األف   70

عمل جديدة لأكرث من 10 اأفراد”.
وتعبئة  قطف  مو�شم  “خلل  وي�شيف: 
التمور ت�شغل املزارع وامل�شانع اآلف العمال.. 
�شفرًا..  تبلغ  اأريحا  مدينة  يف  البطالة 
توفري  يعني  جديدة  �شجرة  مليون  وزراعة 
فر�س عمل وخف�س ن�شبة البطالة يف املدن 
املجاورة, لكن عدم توفر املياه عائق اأ�شا�شي 

يف تطوير زراعة النخيل”.
من  وغريها  النخيل  مزارعو  ويطالب 
الزراعات الأخرى باملدينة احلارة وتربتها 
واملوؤ�ش�شات  الفل�شطينية  القيادة  اخل�شبة, 
املعنية بال�شغط على ال�شلطات الإ�شرائيلية 
القطاع  لتطوير  جديدة  اآبار  بحفر  لل�شماح 

الزراعي.
زراعة  ت�شبح  املياه,  توفرت  حال  “يف 
القومي  للدخل  الأول  امل�شدر  النخيل 
القت�شادية  جدواها  ب�شبب  الفل�شطيني 

املرتفعة”, يقول “العي�شاوي”.
امللقب  زيته  واإنتاج  الزيتون  زراعة  وتعد 
م�شدر  الأخ�شر”,  الفل�شطينيني  “ذهب  بـ 
املزارعني  اآلف  لع�شرات  الرئي�س  الدخل 
مليون   8.5 وجود  خلل  من  الفل�شطينيني, 

�شجرة تنتج باملتو�شط 18 األف طن �شنويًا.
الفل�شطينية  الزراعة  وزارة  واأعلنت 
مو�شم  انطلق  اجلاري,  الأ�شبوع  منت�شف 
اأريحا,  حمافظة  يف  التمور  ثمار  قطف 
وزير  عقده  �شحفي  موؤمتر  خلل  ر�شميًا, 
املحافظة,  يف  �شلطان  �شفيان  الزراعة 

وتابعه مرا�شل الأنا�شول.
والزراعة  النخيل  “مزارع  �شلطان:  وقال 
الأول  الدفاع  خط  هي  الفل�شطينية 
�شبح  من  وحمايتها  الأر�س,  حماية  يف 

ال�شتيطان الإ�شرائيلي”.
بعد  النخيل  �شجرة  تنتج  اأن  املفرت�س  ومن 
 100 اإىل   80 نحو  عمرها  من  �شنوات   7

كيلوغرام يف العام, ح�شب “العي�شاوي”.
 ,2020 العام  يف  فل�شطني  تنتج  اأن  ويتوقع 
�شنويًا,  املجهول  متر  من  طن  األف   20 نحو 
يف حني يتوقع اأن تنتج البلد, العام اجلاري 

نحو 6 اآلف طن فقط من ذات ال�شنف.
ويباع كيلو غرام التمر املجهول يف الأ�شواق 

 6.5( اإ�شرائيلي  �شيكل   25 بـ  الفل�شطينية 
دولرات(.

ويعترب متر املجهول اأحد اأجود اأنواع التمور 
يف  ُيزرع  لأنه  وعامليًا؛  فل�شطينيًا  املنتجة 
تزيد  البحر؛  �شطح  م�شتوى  دون  مناطق 
فيها ن�شبة الأك�شجني, ما يعطيه نكهة ولونًا 

مميزين.
العرب(  )الزراعون  وم�شنع  مزرعة  ويف 
يف  عامًل   130 نحو  يعمل  اأريحا,  مبدينة 
قطف ثمار النخيل ومعاجلته قبل التغليف 
اإدارتها  جمل�س  رئي�س  بح�شب  والت�شدير, 

القوا�شمي”. “طارق 
القوا�شي قال للأنا�شول خلل تفقده العمل 
املجهول  التمر  ننتج  “هنا  م�شنعه:  داخل 
ح�شب  املنتج  فرز  يتم  العالية,  اجلودة  ذو 
ت�شويقه  قبل  وتربيده  وتعقيمه  اجلودة, 

حمليًا ودوليًا”.
ال�شوق  هي  ملنتجنا  �شوق  “اأكرب  وزاد: 
بريطانيا  ثم  املحلية,  بعد  الرتكية 
التمر  وماليزيا..  املتحدة  والوليات 
ويتمتع  جيدة  �شمعة  يحمل  الفل�شطيني 

بطلب مرتفع .
اأطنان   8 “القوا�شمي” قرابة  وينتج م�شنع 
)الطن 1000 كيلوغرام( يوميًا من التمور, 

ويعمل نحو 100 يوم عمل �شنويًا.
اأكرث  اأرا�شي الأغوار الفل�شطينية من  وُتعد 
وت�شلح  خ�شوبة,  الفل�شطينية  الأرا�شي 
لزراعة النخيل واإنتاج متور من اأنواع جيدة 
قادرة على املناف�شة يف الأ�شواق العاملية, اإل 
ا�شتخدام  على  قيودا  تفر�س  اإ�شرائيل  اأن 
مناطق  وتعدها  الأغوار,  يف  الأرا�شي 

ع�شكرية لقربها من احلدود مع الأردن.
الأردنية,  الفل�شطينية  احلدود  طول  وعلى 
ميلكها  منها  النخيل  مزارع  اآلف  تنت�شر 

اإ�شرائيليون, ح�شب مرا�شل الأنا�شول.
وال�شتيطان  اجلدار  جلنة  بيانات  وبح�شب 
ت�شيطر  الفل�شطينية,  لل�شلطة  التابعة 
اأرا�شي  من   90% نحو  على  اإ�شرائيل 
اأرا�س  اأنها  من  الرغم  على  الأغوار, 
اإ�شرائيل  وتقوم  ر�شميًا,  م�شجلة  فل�شطينية 
واأرا�شي  مغلقة,  ع�شكرية  مناطق  باإعلنها 

دولة ومتنحها للم�شتوطنني.

بقلم: د. ايدي كوهني
دائما رددت الدعاية العربية مقولة اإن ال�شهاينة, 
تق�شيم  يحاولون  املتحدة,  الوليات  مع  بالتعاون 
الدول العربية من اجل ال�شيطرة على موارد ال�شرق 
مقالت  قراءة  ميكن  احلايل  الوقت  ويف  الو�شط. 
املوؤامرة.  بهذه  ا�شرائيل  تتهم  العربية  ال�شحف  يف 
بداأوا  اأنف�شهم  العرب  اأن  هي  القدر  �شخرية  ولكن 
يف ال�شنوات الخرية يف عملية التدهور والنق�شام, 
المر الذي �شيوؤدي يف نهاية املطاف اىل انق�شامهم 
كيانات  �شتن�شاأ  لذلك  وكنتيجة  دول.  عدة  اىل 
�شكل  �شياأخذ  الو�شط  ال�شرق  املنطقة.  جديدة يف 

جديدا يرافقنا ل�شنوات طويلة م�شتقبل.
الفجوة  زاد  اأنه  العربي  الربيع  تاأثريات  اأحد 
املتدينني  بني  ال�شرخ  وزاد  العربي,  املجتمع  يف 
وبالتاأكيد  والقوميني.  الر�شميني  بني  والعلمانيني, 
ن�شاأت  التي  ال�شراعات  اإن  وال�شيعة.  ال�شنة  بني 
الدول  من  عدد  يف  املتوا�شلة  ال�شدامات  هذه  من 
�شتوؤدي يف نهاية املطاف, ح�شب تقدير اخلرباء يف 
العامل العربي وح�شب املزاج يف املدونات ويف و�شائل 
العلم التي تتحدث يف هذا المر, اىل تق�شيمها. 
اأنه رغم ذلك احلديث يدور  ل حاجة اىل التاأكيد 
اأن ال�شرق  عن تقديرات فقط. ولكن اأ�شبح معروفا 
حماولة  واأن  ُم�شليا.  لغزا  اىل  حتول  قد  الو�شط 

توقع م�شريه ُم�شلية بحد ذاتها.
مر�شي  حممد  الرئي�س  اقالة  اإن  مب�شر:  لنبداأ 
قوى  و�شراعات  ديكتاتوري  حكم  وجود  اىل  اأدت 
يف  الر�شمية  املوؤ�ش�شة  وبني  امل�شلمني  الخوان  بني 
القباط  اأي  هناك,  للقلية  املتوا�شل  ال�شرر  ظل 
الكراهية  ثمن  دائما  يدفعون  الذين  والأبرياء 
تغيريات  اأن  يبدو  احلا�شر  وح�شب  والعن�شرية. 

بت�شجيع  �شتحدث يف م�شر. يف هذه الثناء,  كبرية 
�شلبية,  هجرة  عملية  هناك  امل�شرية,  املوؤ�ش�شة 
عرقي  م�شري  اأ�شل  من  هم  ملن  حقيقي,  ترحيل 
اأ�شلي من �شبه جزيرة �شيناء اىل داخل م�شر. ففي 
وهي  ال�شيادية,  للدولة  رمز  اأي  هناك  لي�س  �شيناء 
كيانني  هناك  وي�شيطر  ع�شكرية.  مناطق  فقط 
اأن  يبدو  املقد�س.  بيت  وموؤيدو  �شيناء  ولية  هما 
م�شر قد تنازلت عن �شيناء من اجل الفل�شطينيني. 
منطقة  اىل  ترحيل  بعملية  �شيمرون  والقباط 
الكثريين  اأن  حيث  الدولة,  غرب  يف  مطروح  مر�شى 

منهم يقومون ب�شراء الرا�شي هناك.
كيانات  ثلثة  اىل  يبدو  كما  اي�شا  �شُتق�شم  ليبيا 
 17 ثورة  يوؤيدون  من  �شي�شيطر  الغرب  يف  هي: 
�شباط الذين حاربوا القذايف. ويف ال�شرق �شي�شيطر 
ال�شلم  يحارب  الذي  خفرت  اخلليفة  اجلرنال 
البدوية  القبائل  �شت�شيطر  اجلنوب  ويف  املتطرف. 

و�شتقام هناك دولة القبائل.
بتاأييد  ايران,  وم�شلول.  بل  بالفعل,  مق�شم  لبنان 
حزب اهلل, ل ت�شمح بانتخاب رئي�س م�شيحي ماروين 
يحظى بالجماع الكامل من قبل ال�شعب, لكن امليل 
هو اأن يكون جنوب لبنان تابع حلزب اهلل. والدروز 
على  فعلوا  كما  اجلبال  يف  حياتهم  بادارة  يقومون 
مدى مئات ال�شنني. ومن �شرق بريوت اىل طرابل�س 
اأجزاء  ويف  طرابل�س  يف  اأما  امل�شيحيون.  ي�شيطر 
�شيقيم  ال�شنيون.  ي�شيطر  العا�شمة  من  كبرية 
دولتهم  ال�شيعة  وموؤيدوهم  �شوريا  يف  العلويون 
يف  دولة  �شيقيمون  ال�شنة  وامل�شلمون  طرطو�س  يف 
حلب. ويف �شمال القام�شلي �شيقام كيان كردي يت�شل 

�شيا�شيا وجغرافيا مع جمهورية كرد�شتان.
الوليات  وخروج  ح�شني  �شدام  نظام  انهيار  بعد 

ال�شنة  ال�شراعات بني  انك�شفت  العراق  املتحدة من 
وال�شيعة الذين يح�شلون على الدعم من ايران. ففي 
�شمال الدولة يف مقاطعة كرد�شتان – اأربيل �شتقام 
�شتقام  الب�شرة,  يف  اجلنوب,  ويف  الكردية.  الدولة 
دولة ال�شيعة. اأما امل�شلمون ال�شنة ف�شيح�شلون على 

العا�شمة بغداد ومدينة املو�شل والفالوجة.
اأو يف  البعيد  املا�شي  التي مت تق�شيمها يف  اإن الدول 
جنوب  ففي  واليمن.  ال�شودان  هي  الخرية  الآونة 
جوبا.  عا�شمتها  جمهورية  اقامة  مت  ال�شودان 
والأنباء  الب�شري.  عمر  �شيطرة  حتت  بقي  وال�شمال 
يف  ثالثة  دولة  اقامة  امكانية  عن  الآن  تتحدث 

دارفور.
ال�شنني, ومت  منذ ع�شرات  كان دولة مق�شمة  اليمن 
توحيده من جديد يف �شنة 1990. الآن يف اأعقاب 
ف�شل الثورة ا�شتغل احلوثيون, بدعم وتاأييد ايران, 
الفراغ ال�شيا�شي لقامة كيان ميني �شيعي يف جنوب 
الدولة. وبالن�شبة لل�شنة, �شيبقون يف ال�شمال قرب 
اليمنية يف �شراعها  ال�شلطة  اأيدت  التي  ال�شعودية 

�شد احلوثيني.
قبل  تخيلناه  الذي  اجلديد  الو�شط  ال�شرق  اإن 
اأن  الواقع  اأثبت  وقد  هكذا.  يكن  مل  �شنة  ع�شرين 

ال�شتقرار يف ال�شرق الو�شط غري قابل للتحقق.
عن �شحيفة ا�شرائيل اليوم



اأن  اإخبارية  تقارير  ذكرت  اأ(-  ب  )د  �شول 
اجلنوبية  الكورية  البحري  النقل  �شركة 
“هيونداي مري�شانت مارين” تعتزم ال�شتحواذ 
يف  بحري  نقل  �شركة  اأكرب  اأ�شول  بع�س  على 
مالية  �شعوبات  تواجه  والتي  اجلنوبية  كوريا 

كبرية.
جمل�س  رئي�س  نائب  بو  اإيون  جيوجن  وقال 
ال�شفقة  هذه  اإن  املالية  اخلدمات  هيئة  اإدارة 
التناف�شية  القدرة  تراجع  وقف  ت�شتهدف 

لقطاع النقل البحري الكوري اجلنوبي.
اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  واأ�شارت 
“هاجنني �شيبنج” �شابع  اأن �شركة  للأنباء اإىل 
اأكرب �شركة ل�شفن احلاويات يف العامل كانت قد 
اجتماع  خلل  اليوم  من  �شابق  وقت  يف  قررت 
حتت  لو�شعها  طلب  تقدمي  الإدارة  ملجل�س 
الو�شاية الق�شائية, يف الوقت الذي رف�س فيه 
املالية  امل�شاعدات  من  املزيد  تقدمي  دائنوها 

لها.
طارئا  اجتماعا  تراأ�س  الذي  جيوجن  وقال 
لبحث �شبل التعامل مع اأزمة �شركة “هاجنني” 
اإن هناك خماوف من تراجع القدرة التناف�شية 
اجلنوبي  الكوري  البحري  النقل  لقطاع 
يف  الرئي�شية  القطاعات  اأحد  باعتباره 

القت�شاد الكوري.

واأ�شاف اأن احلكومة تعتزم الدفع بقوة يف اجتاه 
مري�شانت”  “هيونداي  ا�شتحواذ  �شفقة  امتام 
على الأ�شول اجليدة ل�شركة “هاجنني �شيبنج” 
مثل ال�شفن و�شبكات املبيعات يف اخلارج والقوة 

العاملة لديها.
الكوري”  التنمية  “بنك  بقيادة  الدائنون  كان 
�شركة  على  موؤخرا  �شيطروا  قد  للدولة  التابع 
تابعة  كانت  التي  مري�شانت”  “هيونداي 
عملية  اإطار  يف  جروب”  “هيونداي  ملجموعة 

البحري  للنقل  �شركة  اأكرب  اإعادة هيكلة ثاين 
تراكم  من  تعاين  والتي  اجلنوبية  كوريا  يف 

الديون عليها اأي�شا.
تخلت  قد  �شيبنج”  “هاجنني  �شركة  اأن  يذكر 
ل�شالح  الرئي�شية  اأ�شولها  بع�س  عن  بالفعل 
“هاجنني  ملجموعة  تابعة  اأخرى  �شركات 
لمتام  اللزم  التمويل  توفري  بهدف  جروب” 

جهود اإعادة الهيكلة الذاتية لل�شركة.

وزير  اعلن   – ب(  ف  )اأ  بكني 
املالية الكندي بيل مورنو يف بكني 
اىل  للن�شمام  مر�شحة  كندا  ان 
ل�شتثمارات  الآ�شيوي  “امل�شرف 
البنى التحتية”, املوؤ�ش�شة املالية 
التي اطلقتها ال�شني وتثري �شكوك 

الوليات املتحدة.
زالت  ما  “كندا  ان  مورنو  وقال 
المل  لثارة  و�شائل  عن  تبحث 
الو�شطى  لطبقتها  فر�س  وايجاد 
انحاء  جميع  يف  النا�س  ولكل 

العامل”.
هذا  اىل  الن�شمام  ان  وا�شاف 
لتحقيق  فر�شة  “ي�شكل  امل�شرف 

ذلك”.

ال�شيوي  البنك  ويهدف 
التحتية  البنى  يف  لل�شتثمار 
تاأ�شي�شه  وثائق  توقيع  مت  الذي 

متويل  اىل  حزيران/يونيو,  يف 
يف  التحتية  البنى  يف  م�شاريع 
يف  كبري  نق�س  هناك  حيث  اآ�شيا 

الع�شاء  ومن  ال�شتثمارات. 
ع�شرين  نحو  ال57  املوؤ�ش�شني 
واملانيا  فرن�شا  بينها  اوروبا  بلدا 

واململكة املتحدة.
ي�شكل  بكني,  نفي  من  وبالرغم 
–مع  لل�شتثمار  ال�شيوي  البنك 
منح بكني �شلحيات كبرية ل�شنع 
ل�شيطرة  موازيا  ثقل  القرار– 
البنك  على  املتحدة  الوليات 
على  اليابان  ول�شيطرة  الدويل 
حتى  للتنمية,  ال�شيوي  البنك 
الثلث  املنظمات  ابدت  وان 

رغبتها يف التعاون

املفو�شية الأوروبية  اأ(: ميثل قرار  بروك�شل- )د ب 
باإلزام �شركة اآبل الأمريكية العملقة للإلكرتونيات 
تقول  دولر(  مليار  )5ر14  يورو  مليار   13 برد 
ال�شركة ح�شلت عليها كمزايا �شريبية  اإن  املفو�شية 
جديدة  مرحلة  ميثل  اأيرلندا,  اإىل  قانونية  غري 
المتيازات  ب�شاأن  املفو�شية  لتحقيقات  بالن�شبة 
الحتاد  دول  حكومات  تقدمها  التي  ال�شريبية 

الأوروبي لل�شركات متعددة اجلن�شية.
ومن املنتظر اأن يفتح القرار املثري للجدل للمفو�شية 
حول  �شنوات  ي�شتمر  ق�شائيا  نزاعا  الأوروبية 
�شلطة  ومدى  امل�شتحقة  ال�شرائب  ح�شاب  اأ�شاليب 
الأوروبي  للحتاد  التنفيذية  الذراع  وهي  املفو�شية 
ال�شركات, يف ظل جهود  مع ملف �شرائب  التعامل  يف 
عاملية ت�شتهدف احلد من تهرب ال�شركات العاملية من 

التزاماتها ال�شريبية.
هذه  ح�شول  عدم  �شمان  املفو�شية  وت�شتهدف 
جانب  من  عادلة  غري  تناف�شية  مزايا  على  ال�شركات 

دول الحتاد الأوروبي.
اأجرتها  التي  التحقيقات  باأهم  قائمة  يلي  وفيما 
املمار�شات  حول  الأوروبية  املفو�شية  جتريها  اأو 
الحتاد  يف  قانونيتها  يف  امل�شكوك  ال�شريبية 

الأوروبي:
متوز/  يف   . فران�س  دو  “اإلكرت�شيتيه  �شركة  ق�شية 
الطاقة  �شركة  املفو�شية  اأمرت  املا�شي  يوليو 
برد  فران�س"  دو  "اإلكرت�شيتيه  العملقة  الفرن�شية 
كاإعفاءات  عليها  ح�شلت  يورو  مليار   1,37 قيمته  ما 
�شريبية غري قانونية من فرن�شا عام .1997 وحتى 
�شدور حكم �شركة اآبل, كان حكم ال�شركة الفرن�شية 

املبلغ  و�شمل  الأوروبي.  للحتاد  بالن�شبة  الأكرب  هو 
جاء  مرتاكمة.  كفائدة  يورو  مليون   488 النهائي 

قرار الرد بعد �شنوات من النزاع القانوين.
املا�شي  اأكتوبر  اأول/  ت�شرين  يف  وفيات  �شتارباك�س 
اأمرت املفو�شية �شل�شلة املقاهي الأمريكية �شتارباك�س 
الإيطالية  ال�شيارات  �شناعة  ل�شركة  املالية  والذراع 
يورو  مليون  و30   20 بني  ترتاوح  �شرائب  برد  فيات 

هذا  وكان  التوايل.  على  ولوك�شمبورج  هولندا  اإىل 
ي�شمى  فيما  للمفو�شية  بالن�شبة  الأول  هو  القرار 
ت�شمح  لكي  الدول  ت�شدرها  والتي  ال�شرائب  قواعد 
لل�شركات بتو�شيح كيفية ح�شاب �شرائبها امل�شتحقة.

اأمازون
حتقيقا  الأوروبية  املفو�شية  اأطلقت   2014 عام  يف 
و�شعته  الذي  ال�شريبي  النظام  ب�شاأن  ر�شميا 

الإلكرتونية  التجارة  �شركة  فرع  ملعاملة  لوك�شمبورج 
الأمريكية العملقة اأمازون لديها, يف ظل خماوف من 
اأن  لل�شرائب ميكن  اأن و�شع حدود للأرباح اخلا�شعة 
من  الأمريكية  ال�شركة  اأرباح  من  كبريا  جزءا  يعفي 
الأرباح  هذه  حتقيق  رغم  لوك�شمبورج,  يف  ال�شرائب 

فيها. ومازال التحقيق م�شتمرا.
فتحت  املا�شي  دي�شمرب  اأول/  كانون  يف  ماكدونالدز 
الذي  ال�شريبي  النظام  ب�شاأن  حتقيقا  املفو�شية 
الوجبات  مطاعم  ل�شل�شلة  لوك�شمبورج  و�شعته 
ال�شل�شلة  لت�شبح  ماكدونالدز  الأمريكية  ال�شريعة 
املفو�شية  لتحقيقات  تخ�شع  اأمريكية  �شركة  رابع 
ومازال  ال�شريبية.  معاملتها  ب�شاأن  الأوروبية 

التحقيق م�شتمرا.
ال�شركات متعددة اجلن�شية يف بلجيكا

يف كانون ثان/ يناير املا�شي اأمرت املفو�شية بلجيكا 
غري  ك�شرائب  يورو  مليون   700 حوايل  با�شرتداد 
من  متكنت  اجلن�شية  متعددة  �شركة   35 من  م�شددة 
اأرباحها اخلا�شعة لل�شرائب يف بلجيكا  خف�س حجم 
بلجيكا”  “فقط يف  با�شم  يعرف  لنظام �شريبي  وقفا 

دون اأن تتمتع ال�شركات املحلية بهذا النظام.
حتقيق على نطاق الحتاد الأوروبي طالبت املفو�شية 
الحتاد  يف  الأع�شاء  الدول  من  دولة  كل  الأوروبية 
وعددها 28 دولة بتقدمي قائمة بكل ال�شركات التي 
الفرتة  خلل  خا�شة  �شريبية  معاملة  على  ح�شلت 
هذا  يتحول  اأن  املمكن  ومن   2013. اإىل   2010 من 

التحقيق اإىل حتقيقات ر�شمية ب�شورة اأكرب.
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الأوروب�����������������ي ل��������الحت��������اد  �������س������رك������ات  �������س������رائ������ب  ق���������س����ي����ة  اأك������������ر  امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة اخل��ا���س��ة ب��ل��ب��ن��ان ت��غ��رم ج��ري��دة “اآب����������������������ل”.. 
بتهمة  ي����ورو  ال���ف   26 حت��ري��ره��ا  ورئ��ي�����س  الأخ���ب���ار 
البحر” “بلطوا  ت���رد  وال�����س��ح��ي��ف��ة  امل��ح��ك��م��ة  حت��ق��ر 

بريوت:
التحقري  ق�شايا  يف  حكمها  بلبنان  اخلا�شة  الدولية  املحكمة  ا�شدرت 
باملحكمة على ال�شيد اإبراهيم الأمني رئي�س حترير جريدة الأخبار وعلى 
القا�شي  “حكم  املحكمة:  عن  �شادر  بيان  يف  وجاء  بريوت  اأخبار  �شركة 
الناظر يف ق�شايا التحقري يف املحكمة اخلا�شة بلبنان على ال�شيد اإبراهيم 
بغرامة  بريوت  اأخبار  �شركة  وعلى  يورو   20000 قدرها  بغرامة  الأمني 

قدرها 6000 يورو.
وقد �شدر احلكم يف جل�شة علنية و حتديد العقوبة يف الق�شية �شد ال�شيد 
اإبراهيم الأمني و�شركة اأخبار بريوت وقبل املداولت, قدم كل من �شديق 
حججهم  لتيريي  نيكول  القا�شي  اأمام  الدفاع  وحمامي  للدعاء  املحكمة 

املتعلقة بحكم العقوبة.
كاملتني يف  الغرامتان  باأن تدفع  التحقري  الناظر يف ق�شايا  القا�شي  واأمر 

موعد اأق�شاه 30 اأيلول/ �شبتمرب 2016.
ف�شل  ح�شن  النائب  والت�شالت  العلم  جلنة  رئي�س  راأى  بريوت  ويف 
اأن القرار ال�شادر عن املحكمة اخلا�شة بلبنان على جريدة الأخبار  اهلل 
املحكمة  هذه  اإليه  و�شلت  الذي  يك�شف احلال  المني  ابراهيم  وال�شحايف 

والتي حتّولت اىل اأداة لإبتزاز اللبنانيني وترهيبهم, بح�شب قوله.
 واكد ف�شل اهلل يف موؤمتر �شحايف رف�س اللجنة قرار املحكمة, م�شددا على 

ت�شامنها مع اجلريدة الأخبار ورئي�س حتريرها .
بعبارة  الأوىل  �شفحتها  على  اللبنانية  “الخبار”  �شحيفة  وعنونت 
)بلطوا البحر ( كناية عن رف�س ال�شحيفة للحكم ال�شادر بحقها. وقالت 
ما  لكل  الراف�س  موقفنا  لنكرر  حاجة  ل   ( العنوان  هذا  حتت  ال�شحيفة 
تقرره,  ملا  م�شت�شلمني  حلظة  اأي  يف  نكون  ولن  املحكمة,  هذه  عن  ي�شدر 
اللبنانية  الدولة  فلتتحمل  ذلك,  وغري  عنها.  �شدر  ما  كل  مع  نتعامل  ولن 
امل�شوؤولية الكاملة عن كل ما قد يح�شل, هي التي اأ�شعدت هذا احلمار اإىل 

املئذنة, ومهمتها ح�شرًا اإنزاله طوعًا اأو غ�شبًا.
و دانت العلقات الإعلمية يف حزب اهلل القرارات ال�شادرة عن »املحكمة 
اإبراهيم  حتريرها  ورئي�س  اللبنانية  »الخبار«  جريدة  بحق  الدولية« 

الأمني. وعربت عن ت�شامنها الكامل معهما بهذا اخل�شو�س.
هي  القرارات  ان»هذه  الثلثاء  لها  بيان  يف  العلمية  العلقات  واكدت 
لأهداف  اأ�شا�شا  اأن�شئت  التي  املحكمة  من  ق�شائية  ل  �شيا�شية  قرارات 
وغايات �شيا�شية يف م�شلحة الدول الكربى ولي�س من بينها حتقيق العدالة 

وتطبيق القانون«.

ال��ك��وي��ت: زي�����ادة اأ���س��ع��ار ال��ب��ن��زي��ن 
ع��ن��ه��ا ت������راج������ع  ول  اأق�����������رت 

اأ�شعار  اأن زيادة  الكويتية  – اأكدت م�شادر يف احلكومة  اأ(  ـ )د ب  الكويت 
البنزين اأقرت ول تراجع عنها.

ياأتي هذا التاأكيد مع تقدمي مواطن دعوى ق�شائية م�شتعجلة للطعن �شد 
قرار احلكومة ب�شاأن رفع اأ�شعار البنزين.

اأن هذه الدعوى تاأتي  وذكرت �شحيفة »القب�س« على موقعها اللكرتوين 
قبل بدء تنفيذ القرار بـ 12 �شاعة, ومن الطبيعي اأنه لن تتمكن املحكمة 
من نظرها, وحتى يف حال اإ�شدار حكم بوقف القرار, فاإن الزيادة اأ�شبحت 
الذي  �شبتمرب  اأيلول/  من  الأول  من  بدءا  تطبق  و�شوف  املفعول  �شارية 

ي�شادف غدًا اخلمي�س.
وباقي  كاهله  تثقل  كبرية  اأ�شرارًا  هناك  اأن  دعواه  يف  املواطن  واأو�شح 
الأ�شر يف حال تطبيق هذه الزيادة, و�شوف تنظر املحكمة دعواه يف الأيام 

القليلة املقبلة يف حال مت حتديد جل�شة لها غدًا.
وتبداأ الكويت غدا , تطبيق زيادة اأ�شعار البنزين, مع توقع األ ي�شهم ذلك 

يف �شد عجز املوازنة اإل بن�شبة 5ر2 باملئة .
�شيرتاوح  الزيادة  من  املتوقع  الإ�شايف  الإيراد  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

بني 150 و200 مليون دينار مقابل عجز يزيد على 8 مليارات دينار.
“اأنها  اإىل  م�شرية  اجلديدة,  الأ�شعار  “تويرت”  عرب  املالية  وزارة  وعممت 

تبقى بني الأقل خليجيا رغم الزيادة الأخرية”.
اأكد , يف ت�شريحات  وكان وزير التجارة وال�شناعة الكويتي يو�شف العلي 
الأ�شا�شية,  ال�شلع  اأ�شعار  يف  توؤثر  لن  البنزين  اأ�شعار  زيادة  اأن   , �شحفية 
والزيادات ال�شطناعية مرفو�شة وقد تعر�س ا�شحابها ملخالفات واإغلق 

واإحالت اىل النيابة”.
ودعا العلي ال�شركات الراغبة يف زيادة اأ�شعار �شلعها وخدماتها اإىل “التقدم 

بطلب مع املربرات, و�شتدر�س الوزارة الطلب لتقرر القبول اأو الرف�س”.
التاك�شي  اأجرة  مبوجبه  رفعت  قرارا  الداخلية  وزارة  اأ�شدرت  املقابل,  يف 

)حتت الطلب والأجرة اجلوالة( تزامنا مع قرار خف�س دعم البنزين.
اإىل   60 من  »املمتاز«  للبنزين  اجلديدة  الت�شعرية  ترتفع  اأن  املقرر  ومن 
85 فل�شًا, و”اخل�شو�شي” من 65 اإىل 105 فلو�س, يف حني �شيقفز ت�شعري 

فل�شًا.  165 اإىل   90 “الألرتا” من 

امللتب�شة  ال�شاعات  خلل   – ب(  ف  )اأ  ـ  الدوحة 
متوز/ منت�شف  النقلب  حماولة  اعقبت  التي 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  تلقى  يوليو, 
جرعة دعم عرب ات�شال هاتفي من اأمري قطر ال�شيخ 
متيم بن حمد اآل ثاين, عك�س بلوغ علقة البلدين 

مرحلة التحالف الوثيق.
اعلم  لو�شائل  اردوغان  ك�شفه  الذي  الت�شال 
مع  التعامل  يف  دويل  تخبط  و�شط  اتى  تركية, 
قبل  اجلي�س,  من  جمموعة  بداأتها  التي  املحاولة 
حملة  ويطلق  املبادرة  زمام  الرئي�س  ي�شتعيد  ان 

الدولة. اجهزة  “تطهري” يف 
جامعة  يف  الو�شط  ال�شرق  �شوؤون  ا�شتاذ  ويقول 
ان  اولريخ�شن  كوت�س  كري�شتيان  المريكية  راي�س 
�شيا�شي,  دعم  عن  دللة  ذا  تعبريا  “كان  الت�شال 
حد  اىل  وا�شح  غري  تركيا  يف  الو�شع  كان  وقت  يف 

كبري”.
التوا�شل  هذا  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ي�شيف 
“تناق�س ب�شكل حاد مع الت�شريحات الفاترة التي 
حماولة  اثناء  اأكان  غربية,  عوا�شم  عن  �شدرت 

النقلب اأم خلل ال�شابيع التي تلتها”.
اردوغان  جتاه  الغربية  الربودة  هذه  ولقيت 
انتقادات وا�شعة من قبل موؤيديه, كما اثارت بع�س 
دول  وقوف  يف  ال�شيا�شي,  فريقه  لدى  ال�شكوك 
فتح  اردوغان  واتهم  املحاولة.  هذه  خلف  غربية 
الختياري  منفاه  يف  املقيم  الداعية  غولن,  اهلل 
حماولة  خلف  بالوقوف  املتحدة,  بالوليات 
املنت�شرين يف الجهزة  موؤيديه  النقلب من خلل 

الع�شكرية والق�شائية وغريها.
اردوغان  بدا  الغرب,  جتاه  ال�شك  هذا  مقابل  ويف 

جازما يف �شكره لقطر.
ال ان هذا املوقف مل ياأت من عدم.

خلل  تدريجي  ب�شكل  منت  الطرفني  بني  فالعلقة 
العوام املا�شية على م�شتويات عدة, منها ال�شيا�شي 
وزيادة  القليمية,  امللفات  من  عدد  يف  تقارب  مع 

حجم التعاون يف املجالني القت�شادي والع�شكري.
ال�شيف  مي�شون  الذين  الدبلوما�شيني  عك�س  وعلى 
بعيدا من حر الدوحة, تركز ن�شاط ال�شفري الرتكي 

احمد دمريوك يف قطر.
دمريوك  عقد  النقلب,  حماولة  من  ايام  فبعد 
ما  خلله  �شرح  ال�شفارة  مقر  يف  �شحافيا  موؤمترا 
املقيمني  من  اآلف  ثمانية  لنحو  بلده  يف  يجري 
التراك. وكرر ال�شفري خلل املوؤمتر توجيه ال�شكر 

للمارة.
مع  بالتعاون  دمريوك  اقام  اجلاري,  ال�شهر  وخلل 
احد  يف  حفل  قطر,  يف  الرتكية  التجارة  غرفة 
�شامل  عر�س  تخلله  الدوحة,  يف  الفخمة  الفنادق 
جتمع  التي  القت�شادية  للعلقات  وم�شتفي�س 

البلدين.
– اقليمي  – توازن 

ويقول دمريوك لفران�س بر�س “لدينا علقة قوية 
جدا مع قطر”.

ثمة  قطر.  مع  لدينا  تاريخية  م�شكلة  “ل  ي�شيف 
جدا  قريبان  وال�شعبان   )…( ثقافية  ت�شابهات 

والعلقة بني زعيمينا ممتازة”.
وخلل ال�شابيع املا�شية, �شجلت ا�شارات جلية على 

دفء العلقات.
الف�شائية  “اجلزيرة”  قناة  اجرت  اعلميا, 
حماولة  منذ  اردوغان  مع  مقابلتني  القطرية 
ن�شرت  اآب/اغ�شط�س,  منت�شف  ويف  النقلب. 
النائب  مع  حوارا  القطرية  “ال�شرق”  �شحيفة 
الول لرئي�س الوزراء الرتكي عمر فاروق قرقماز, 

نوه فيه مرارا بال�شيخ متيم بن حمد.
وانقرة  الدوحة  وقعت  فقد  العملي,  ال�شق  يف  اما 
منح  تلها  اآب/اغ�شط�س,   24 يف  تواأمة  اتفاقية 
ملياري  بزهاء  قيمته  تقدر  عقدا  تركية  �شركة 
دولر امريكي, لن�شاء طريق �شريع بع�شرة م�شارات 

يف �شمال قطر.
ان”  “بي  جمموعة  ا�شتحوذت  يومني,  وبعد 
“ديجيتورك”  �شركة  على  القطرية  التلفزيونية 
الرتكية. وقال رئي�س جمل�س ادارة “بي ان” نا�شر 
خطوة  ميثل  الرتكية  ال�شوق  دخول  ان  اخلليفي 
حقوق  متلك  التي  ملجموعته  بالن�شبة  “ا�شا�شية” 

بث كربى امل�شابقات الريا�شية.
حجم  منا  الرتكية,  احلكومية  الرقام  وبح�شب 
نهاية  دولر  مليون   769 من  البلدين  بني  التجارة 
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دعم  يف  التقاوؤهما  البلدين  عن  عرف  �شيا�شيا, 
وتاأييدهما  م�شر,  يف  امل�شلمني”  “الخوان  جماعة 
للمعار�شة ال�شورية املطالبة برحيل الرئي�س ب�شار 
يف  نف�شها  املجموعات  يدعمان  انهما  كما  ال�شد. 

ليبيا.
وتركيا  قطر  بني  التحالف  ان  اورليخ�شن  ويقول 
خ�شو�شا  اخرى,  اقليمية  قوى  مع  توازنا  ي�شكل 
يف  نافذة  اخرى  دول  ان  كما  وايران,  ال�شعودية 
املنطقة مثل المارات العربية املتحدة, تنظر اليه 

“بريبة”.
اما ع�شكريا, فيو�شح دمريوك ان القاعدة الرتكية 
اآلف  ثلثة  ت�شتوعب  قطر,  يف  حديثا  املن�شاأة 

ع�شكري “او اكرث اذا ما دعت احلاجة”.
جامعة  يف  او�شطية  ال�شرق  ال�شيا�شات  ا�شتاذ  ويرى 
دورهام الربيطانية كر�شتوفر دافيد�شون ان “ملحور 

قطر تركيا ا�ش�س م�شرتكة مهمة”.
ي�شيف ان الطرفني “دعما ال�شلم ال�شيا�شي حمليا 
وكل  اجندتهما,  حتقيق  باجتاه  للدفع  وخارجيا 
مواجهة  يف  مفيد  ك�شريك  الآخر  اىل  ينظر  منهما 

القوى الخرى, اأكان يف الريا�س او طهران”.
الرتكية  الع�شكرية  القاعدة  ان  يعترب  حني  ويف 
وا�شنطن,  اىل  بر�شالة  “تبعث  انها  ال  “رمزية”, 
الريا�س, وطهران ان انقرة يف مو�شع منا�شب لتويل 
الدور المريكي م�شتقبل يف حال كانت ثمة حاجة 

اىل ذلك”.
“مراقبة”  �شرورة  اىل  ي�شري  دافيد�شون  ان  ال 
امللف  من  وقطر  تركيا  موقف  تباين  احتمال 
بان  اليحاءات  بع�س  ظل  يف  خ�شو�شا  ال�شوري, 
انقرة قد تعدل موقفها من الرئي�س ال�شد او دوره 

يف اي مرحلة انتقالية.
ال ان دمريوك يجزم مبتانة العلقة بني الدوحة 
يف  زميلن  “نحن  بالقول  اياها  خمت�شرا  وانقرة, 

فريق واحد على علقة جيدة جدا”.

اردوغ��ان �سد  النقالب  حماولة  بعد  حتالفهما  تعززان  وتركيا  قطر 

لتح�سني  الأ���س��ا���س��ّي  العائق  ه��و  عّبا�س  ي��ق��وده  ال��ذي  الف�ساد  ل��ي��رم��ان: 
ال�سلطة رئي�س  علم  ب��دون  الأعمال  رج��ال  ع�سرات  مع  واجتمعنا  القت�ساد 

هاجنني مناف�ستها  اأ���س��ول  ت�����س��ري  ال��ب��ح��ري  للنقل  ه��ي��ون��داي 

ال�سني اطلقته  ال��ذي  التنمية  م�سرف  اىل  الن�سمام  تريد  كندا 

النا�شرة :
نتنياهو,  بنيامني  الإ�شرائيلي,  الوزراء  رئي�س  اأّن  يبدو 
مع  الت�شالت  ا�شتئناف  اإمكانية  من  يديه”  “غ�شل  قد 
ظهر  خلف  اأ�شبحت  التي  الفل�شطينية,  ال�شلطة  قيادة 
تعليق  عدم  يف�شر  ما  وهو  اإ�شرائيل,  يف  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
جاءت  والتي  اجلديدة,  اأمنه  وزير  خطة  على  نتنياهو 
حتت عنوان: الع�شا واجلزرة”, وهو الذي �شرح قبل اأيام 
قليلة من اإعلن ليربمان عن خطته باأنه )يهتم برفاهية 
حتدث  ما  ا  واأي�شً زعمائهم(,  من  اأكرث  الفل�شطيني  ال�شعب 
الإ�شرائيلّي(  )ال�شاباك  العّام  الأمن  جهاز  رئي�س  عنه 
عّبا�س  ال�شلطة  رئي�س  باأّن  اأ�شابيع  قبل  اأرغمان  نّداف 
ي�شتعد للرحيل, فكّل ما يريده رئي�س الوزراء الإ�شرائيلّي 
وقيادات اأجهزته الع�شكرية والأمنية وليربمان نف�شه هو 
الإبقاء  الوقت  نف�س  ويف  الفل�شطينية  القيادة  حما�شرة 

على العلقة الأمنية مع الأجهزة الأمنية الفل�شطينية.
وافيغدور ليربمان الذي ل يفقه �شيًئا يف اأمور الوزارة التي 
اليمني  اأو�شاط  مكانته يف  لتعزيز  دور  يتولها يبحث عن 
عن  بالبحث  يرتكز  الدور  وهذا  ال�شيا�شية,  احللبة  ويف 
القيادة احلالية برئا�شة  فل�شطينية بديلة تخلف  قيادة 
راأ�س  على  يقف  الذي  ليربمان  فالوزير  عبا�س,  حممود 
القيادة,  هذه  عن  البحث  علنية  بداأ  الأمنّي  امل�شتوى 
وخرج من دائرة ال�شمت ب�شاأن هذه امل�شاألة, التي نوق�شت 

كثريا يف الدوائر الإ�شرائيلّية ذات الخت�شا�س ولكن وراء 
الأبواب املغلقة.

ويدرك ليربمان اأّن تطورات قادمة �شوف ت�شهدها ال�شاحة 
الفل�شطينية, وتدخلت من دول الإقليم هو على علم بها, 
املرا�شلني  دعا  لذلك  واخللفة,  الوراثة  م�شاألة  تناق�س 
جديد  بتغليف  لكن,  قدمية,  خطة  ليطرح  الع�شكريني 
بب�شماته, لقد طرح نف�س الب�شاعة, معلًنا يف الوقت ذاته 
والقيادة  ال�شلطة  عن  بعيًدا  اأ�شخا�س  مع  �شيتوا�شل  اأنه 
جديدة,  اأج�شام  عن  يبحث  اأّنه  يعني  وهذا  الفل�شطينية, 
ت�شمن  اأبيب  وتل  اإ�شرائيلي,  برتتيب  جديدة  قيادة  اأي 
املوافقات الإقليمية والعربية حتديًدا, كما قالت امل�شادر 
الإ�شرائيلّية الرفيعة ل�شحيفة )هاآرت�س( العربّية. بناًء 
وزير  ُيخِف  مل  ا,  اأي�شً والف�شل  القول  مُيكن  تقّدم  ما  على 
الأمن الإ�شرائيلّي وزعيم حزب )اإ�شرائيل بيتنا(, اأفيغدور 
ال�شلطة  لرئي�س  بديٍل  باإيجاد  القا�شية  خّطته  ليربمان 

الفل�شطينّية, حممود عّبا�س.
موؤخًرا  الإ�شرائيلي  الأمن  وزير  هاجم  ال�شياق  هذا  ويف 
رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية حممود عبا�س, م�شرًيا اإىل ما 
و�شفه بنظام الف�شاد الذي تقوده قيادة ال�شلطة. وبح�شب 
�شحيفة )هاآرت�س( فاإّن ليربمان قال يف اجتماعات مغلقة 
هو  ومقربيه  عبا�س  يقوده  الذي  القت�شادّي  الف�شاد  اإّن 
يف  الفل�شطيني  القت�شاد  حت�شني  اأمام  الأ�شا�شّي  العائق 

ال�شفة الغربية.
يف  الأعمال  لرجال  الأف�شل  من  فاإّنه  ليربمان  قول  ووفق 
اأْي  اأّنه,  ُم�شيًفا,  عبا�س,  يذهب  اأْن  الفل�شطينية  ال�شلطة 
عّبا�س, ُي�شّغل نظام ف�شاد يحيط بكل �شيء, على حّد تعبري 

الوزير الإ�شرائيلّي.
رئي�س  يعترب  ليربمان  اأّن  العربّية  ال�شحيفة  واأو�شحت 
عنيف,  �شيا�شي  كخ�شم  عّبا�س,  الفل�شطينّية,  ال�شلطة 
اإمكانية  هناك  لي�س  عبا�س  �شيا�شات  ظّل  يف  اأّنه  ويّدعي 
للتقدم الآن يف ت�شوية �شيا�شية مع الفل�شطينيني. واأو�شح 
ليربمان اأّن ممثلي جهاز الأمن يلتقون فعلًيا مع فل�شطينيني 
من ال�شفة الغربية, من وقت للآخر, بل و�شاطة اأو موافقة 

من عبا�س ورجاله.
ورجال  القت�شاديني  اخلرباء  بع�شرات  التقينا  واأ�شاف: 
عن  �شاألناهم  عندما  الفل�شطينية,  ال�شلطة  من  الأعمال 
اأهم اأمر للقت�شاد الفل�شطيني كلهم اأجابوا باأنه التخل�س 
اأّكد  كما  عّبا�س,  حممود  الفل�شطينّية,  ال�شلطة  رئي�س  من 
ليربمان واأردف بالقول اإّن عّبا�س ُي�شّغل نظام ف�شاد يف كل 
مكان, لديه رجال يف كل قطاع اقت�شادي, ال�شوق العقاري, 
اأفراد  منها  ياأخذ  �شفقة  كل  الإعلم,  �شوق  الغاز,  �شوق 
قيادة  الداخلية,  الدائرة  با�شتثناء  هذا  الع�شر,  عبا�س 
يتطور  باأن  هناك  لأحد  ت�شمح  ل  الفل�شطينية  ال�شلطة 
اإّنه  قائًل  الإ�شرائيلّي  الوزير  وتابع  قال.  كما  اقت�شادًيا, 

عبا�س  اأّن  طاملا  يذهب,  اأْن  لهم  بالن�شبة  جًدا  مهم  لذلك, 
اأّنه  ليربمان  تعبريه.وبنّي  بح�شب  �شيء,  اأي  يتغري  لن  هنا 
لي�س على اإ�شرائيل العمل من اأجل اإنهاء حكم عبا�س, لكنها 
اأْن تلوم نف�شها على الو�شع الذي ُخلق يف  الآن لي�س عليها 
عدوان  منذ  املُحتّلة  الفل�شطينّية  الأرا�شي  اأْي  املناطق, 

حزيران )يونيو( من العام 1967.
واأ�شار الوزير الإ�شرائيلّي بالقول اإّنه لي�س كل �شيء مرتبط 
ال�شلطة  فعالية  وعدم  الفا�شدة  الإدارة  اأّن  طاملا  بنا. 

م�شتمرة فاإّن الو�شع القت�شادي هناك لن يتح�شن.
بح�شب  الإ�شرائيلّي,  الأمن  وزير  زعم  ذلك,  على  علوة 
�شمال  اأّن عبا�س تقريًبا ل يزور مدن  العربّية  )هاآرت�س( 
باخلارج,  �شيا�شية  زيارات  يف  ي�شافر  اأْن  ويف�شل  ال�شفة, 
مب�شاكل  ين�شغل  اأْن  ُيريد  ل  عّبا�س,  اأْي  اأّنه,  اإىل  لفًتا 
القت�شاد والعمل, كل نظام الإدارة هناك فا�شل, على حّد 

تعبري ليربمان.



الفرن�شية  احلكومة  تبداأ   – ب(  ف  )اأ   – باري�س 
امل  على  فرن�شا  ا�شلم  حول  مناق�شات  الثنني 
اف�شل  ب�شكل  البلد  هذا  يف  الثانية  الديانة  تر�شيخ 
يف  حمتدمة  نقا�شات  و�شط  اجلمهورية”,  قيم  “يف 

بلد �شربته عدة اعتداءات جهادية.
و�شلت  حمتدما  �شيا�شيا  �شجال  فرن�شا  وت�شهد 
البحر  لبا�س  حظر  مع  بداأ  اخلارج,  اىل  ا�شداوؤه 
ال�شواطئ  بع�س  على  “البوركيني”  ال�شلمي 

الفرن�شية هذا ال�شيف.
هذه  ت�شمح  ان  ياملون  امل�شلمني  امل�شوؤولني  ان  غري 
الداخلية  وزير  برعاية  جتري  التي  امل�شاورات 

والعقيدة برنار كازنوف بتهدئة نربة النقا�س.
وراى انور كبيبي�س رئي�س املجل�س الفرن�شي للديانة 
مل�شلمي  الرئي�شية  التمثيلية  الهيئة  ال�شلمية, 
احلدث  “هذا  ان  تقريبا,  مليني  الربعة  فرن�شا 

اليجابي �شي�شع حدا لق�شية البوركيني”.
موؤخرا يف فرن�شا ك�شفت عن حدة  و�شجلت حوادث 
�شاحب  رف�س  ومنها  بال�شلم,  املرتبط  التوتر 
طعام  تقدمي  ال�شبت  باري�س  �شواحي  مطاعم  احد 

لمراأتني حمجبتني.
بكثري  التو�شل  هو  “الهدف  ان  كازنوف  وقال 
قيم  يف  را�شخ  فرن�شي  ا�شلم  اىل  الت�شميم  من 
اجلمهورية, يف ظل احرتام العلمانية, و�شط احلوار 

والحرتام املتبادل”.
م�شوؤولني  مع  اجتماعات  �شل�شلة  اليوم  و�شتعقد 
وبرملانيني  املدين  املجتمع  من  و�شخ�شيات  ثقافيني 
املزمع  فرن�شا”  ا�شلم  “موؤ�ش�شة  ت�شكيل  بهدف 

ان�شاوؤها.
الهيئة  هذه  ان�شاء  على  ا�شهر  منذ  العمل  ويجري 
ومت ت�شريع تاأ�شي�شها بعد اعتداء ني�س )86 قتيل( 
متوز/ يف  جهاديني  يد  على  روان  قرب  كاهن  وذبح 

يوليو.
الثقافية  واجلمعية  العلمانية  الهيئة  هذه  وهدف 
مبا  فرن�شا  يف  اموال  جمع  هو  عنها  �شتتفرع  التي 
القدر  على  تعترب  ل  اخلارج  من  التية  الموال  ان 

املطلوب من ال�شفافية.
�شوفينمان  بيار  جان  الهيئة  رئا�شة  و�شيتوىل 
اثار  م�شلمة  غري  �شخ�شية  اختيار  لكن  عاما(   77(

ت�شاوؤلت يف �شفوف امل�شلمني والطبقة ال�شيا�شية.

و�شرح �شوفينمان لوكالة فران�س بر�س “اعتقد انه 
و�شعي  يف  يكن  مل  للداخلية  �شابقا  وزيرا  ب�شفتي 
رف�س امل�شاهمة يف هذه الهيئة التي تخدم امل�شلحة 

العامة”.
املجل�س  لن�شاء   1999 يف  مهد  �شوفينمان  وكان 

الفرن�شي للديانة ال�شلمية.
على  الحد  م�شاء  ن�شر  حديث  يف  كازنوف  وقال 
تويل  “ان  كروا”,  “ل  ل�شحيفة  اللكرتوين  املوقع 
تاأ�شي�شها  لدى  الهيئة  هذه  رئا�شة  كبري  جمهوري 
رمزية  ابعاد  له  امل�شلمني,  من  العديد  �شت�شم  والتي 
بني  ج�شرا  �شتكون  اجلديدة  الهيئة  هذه  ان  مبا 

اجلمهورية وم�شلمي فرن�شا”.
فان  الدولة,  عن  الدين  ف�شل  ب�شرورة  والتزاما 
“موؤ�ش�شة الدين ال�شلمي يف فرن�شا” التي �شتخلف 
فرن�شا”  يف  ال�شلم  اعمال  “موؤ�ش�شة  اخلريف  يف 
النق�شامات  ب�شبب   2005 يف  النور  تب�شر  مل  التي 
الداخلية, لن تعالج �شوى ق�شايا حمددة مثل متويل 
لت�شهيل  ومنح  ال�شلمية  الدرا�شات  يف  اطروحات 
املدين  للتعليم  اجلامعية  ال�شهادات  على  احل�شول 

التي مت ان�شاوؤها للئمة ورجال الدين…
رئي�س  بينهم  �شخ�شا   11 ادارتها  جمل�س  و�شي�شم 
املجل�س الفرن�شي للديانة ال�شلمية وثلثة ممثلني 

عن الدولة.
�شخ�شا  ع�شرين  ي�شم  توجيه”  “جمل�س  و�شيكلف 

البحث عن امل�شاريع الواجب متويلها.

– ال�شفافية  – �شمان 
و�شتتمم جمعية ثقافية تكون الدولة غائبة عنها 
الفقه  تعليم  متويل  و�شتتوىل  املعقدة,  اللية  هذه 
الوزير  وقال  امل�شاجد.  وت�شييد  امل�شلمني  للكوادر 
“نرغب يف ان متر عربها اموال ت�شمن �شفافيتها : 
لي�شت �شريبة بل م�شاهمة – طوعية يتم التفاو�س 
و”هبات  احللل  �شبكة  يف  افراد  من   – ب�شاأنها 

احلجاج”.
املوؤ�ش�شة  حتريك  اعادة  يف  الداخلية  وزارة  وترى 
الدعوة  خللها  مت  عملية  يف  جديدة”  “مرحلة 
 2016 اذار/مار�س  ثم   2015 حزيران/يونيو  يف 
التعوي�س  �شاأنها  من  مو�شعة  حوار”  لـ”هيئة 
للديانة  الفرن�شي  املجل�س  يف  الق�شور  اوجه  عن 

ال�شلمية.
وقال كازنوف “الهدف هو ابراز الديانة ال�شلمية 
مبادئ  احرتام  اطار  يف  طوعية  ب�شورة  فرن�شا  يف 
يقوم  الذي  املتبادل  والحرتام  واحلوار  العلمانية 

على قيم اجلمهورية”.
ال�شلمية  املوؤ�ش�شات  “منح  ان  كبيبي�س  انور  وراأى 
يف  دورها  تر�شيخ  يف  �شي�شاهم  املالية  الو�شائل 
خلل  من  خ�شو�شا  املتطرف  الفكر  من  الوقاية 

اعداد الئمة”.
وا�شاف ان “اجلميع يتخذ موقفا بناء لن�شاء هذه 

املوؤ�ش�شة لتكون فعالة هذه املرة”.

–  فككت الأجهزة الأمنية الأوروبية خلل  مدريد 
الأ�شابيع الأخرية ع�شابات تتاجر يف خمدر القنب 
الهندي املهرب من املغرب, ورفعت من م�شتوى احلذر 
اجلماعات  رهان  من  تخوفًا  املادة  هذه  وم�شادرة 
على  الت�شييق  ظل  يف  عليها  والإرهابية  املتطرفة 
حماربة  عمليات  ت�شهد  وقد  التمويل.  م�شادر 
الوليات  ان�شمام  حالة  يف  نوعية  قفزة  املخدرات 
املتحدة. ح�شب ما ن�شره موقع األف بو�شت الإ�شباين.
الإ�شبانية  الداخلية  اأفادت وزارة  ال�شدد,  ويف هذا 
يوم ال�شبت املا�شي باإقدام احلر�س املدين بالتن�شيق 
و�شرطة  والربيطانية  الإيطالية  ال�شرطة  مع 
دولية  ع�شابة  تفكيك  على  طارق  جبل  �شخرة 
من  انطلقًا  ت�شرف  كانت  بولنديون  يتزعمها 
على  الأندل�س  جنوب  واأملرية  غرناطة  �شواطئ 
جنوب  اىل  املغرب  �شمال  من  املخدرات  تهريب 
 19 اعتقال  وجرى  اأوروبا.  �شمال  نحو  ثم  اإ�شبانيا 
التهريب  يف  ت�شتعمل  كانت  �شفن  وم�شادرة  �شخ�شًا 

وكميات �شخمة من خمدر القنب الهندي.
اأجهزة  فيها  ت�شاهم  عملية  ثاين  هذه  وتعترب 
املا�شي  كان يف  بينما  املخدرات  مكافحة  متعددة يف 
وكانت  فقط.  دولتني  اأو  دولة  على  الأمر  يقت�شر 
واأ�شرفت  اأ�شبوعني  منذ  ح�شلت  قد  مماثلة  عملية 
وا�شبانيا  فرن�شا  وهما  رئي�شيتان  دولتان  عليها 
وبدعم من دول اأخرى مثل اإيطاليا, وذلك باعتقال 

ع�شابة وم�شادر خمدرات يف اإقليم ملقة.
اأن  الأخرية  العملية  هذه  مييز  ما  ذاته,  الوقت  يف 
توزيع  على  ت�شرف  وكانت  بولونيا,  من  الع�شابة 
الع�شابات  بينما  اأوروبا,  �شمال  يف  املخدر  هذا 
املخدرات  بتهريب  تقوم  كانت  التي  الكل�شيكية 
يف  لكن  فرن�شية.  واأحيانًا  وا�شبانية  مغربية  هي 

التي  اجلن�شيات  يف  تنوع  ح�شل  الأخرية,  ال�شنوات 
تهتم بتهريب احل�شي�س املغربي.

الأمنية  الأجهزة  من  عدد  مب�شاركة  وعلقة 
الأوروبية والرفع العايل من التن�شيق

كان  واإن  متعددة  عوامل  اىل  يعود  فذلك  بينهما, 
ا�شتغلل  من  الأجهزة  هذه  تخوف  هو  راأ�شها  على 
لتمويل  احل�شي�س  لتجارة  الإرهابية  الع�شابات 
عملياتها وكذلك ال�شتقطاب. فقد حّذرت درا�شات 
خمت�شة بعامل الإجرام والإرهاب من خطر اهتمام 
تبني  بعدما  خا�شة  املخدرات,  بتجارة  الإرهابيني 
يف  ولحقًا  املخدرات  يف  يتاجر  كان  �شباب  تورط 
اعتداءات  يف  املتورطني  مع  حدث  مثلما  الإرهاب 
على  القوي  الت�شييق  هذا,  اىل  وي�شاف  بلجيكا. 

هذه  اىل  يدفعهم  قد  الإرهابيني  متويل  م�شادر 
التجارة اأو احل�شول على اإتاوات وعمولت بتهديد 
املخدرات  تتعاطى  التي  الإجرامية  الع�شابات 
وخا�شة  اللتينية  اأمريكا  �شهدتها  التقنية,  وهذه 
ترغم  م�شلحة  جماعات  كانت  عندما  كولومبيا 
مكافحة  ت�شهد  اأن  وينتظر  الكوكايني.  كارتيلت 
قفزة  اأوروبا  نحو  املغرب  �شمال  من  املخدرات 
نوعية عندما �شت�شاهم الوليات املتحدة بطائرات 
مدريد  وكانت  العملية.  هذه  يف  متطورة  مروحية 
ا�شتقبال  على  �شهور  منذ  اتفقتا  قد  ووا�شنطن 
لفرونتريا  دي  مورون  قاعدة  يف  وبال�شبط  ا�شبانيا 
ملحاربة  مروحية  طائرة   20 الأندل�س  ا�شبيليا  يف 

القنب الهندي.
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مقدي�سو ف��ن��ادق  اأح���د  ع��ل��ى  مفخخة  ب�����س��ي��ارة  اع��ت��داء 
ا�شتهدف    – ب  ف  اأ   – مقدي�شو 
اأعلن  مفخخة  ب�شيارة  اعتداء 
ال�شباب  حركة  يف  ال�شلميون 
يف  الفنادق  اأحد  عنه,  م�شوؤوليتهم 
الق�شر  قرب  ال�شومالية  العا�شمة 
من  عدد  بوقوع  ت�شبب  ما  الرئا�شي 

ال�شحايا كما اأفاد م�شدر ر�شمي.
يف  انفجار  “وقع  ال�شومالية,  الأمن  قوات  يف  امل�شوؤول  حممد  ابراهيم  وقال 
قبيل  الرئا�شي”,  الق�شر  اىل  الرئي�شية  التفتي�س  نقطة  قرب  فنادق  منطقة 

اعلن حركة ال�شباب م�شوؤوليتها عن الهجوم يف بيان ن�شر على موقع تلغرام.

لإيران اأ�سلحة  باع  لوا�سنطن  اإ�سرائيلّي  تاجر  ت�سليم  ُتقرر  اأبيب  تل 
الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  قررت 
اأ�شلحة  تاجر  ت�شليم  الأحد,  اأم�س, 
املتحدة  الوليات  اإىل  اإ�شرائيلّي 
ببيع  اتهامه  اأعقاب  يف  الأمريكّية 

قطع غيار لطائرات اإىل اإيران.
العربية   "هاآرت�س"  �شحيفة  وذكرت 
تاجر  �شّد  التهام  لئحة  اأّن 

اإّنه قام  اأمريكّية, قالت  الأ�شلحة الإ�شرائيلّي, والتي مّت تقدميها اإىل حمكمة 
بني  بذلك  ت�شريح  دون  من  اإيران  اإىل  اأمريكّي  �شنع  من  غيار  قطع  بت�شدير 
الأعوام 2000 – 2004 و2012 2013-, واأّنه يف الفرتة الأوىل �شّدر قطع 
اأمريكيني.  عملء  ثلثة  بوا�شطة  اإ�شرائيل  اإىل  املتحدة  الوليات  من  غيار 
غيار  قطع  مرتني  املتهم  �شّدر  الثانية  الفرتة  يف  اأّنه  التهام  لئحة  واأ�شافت 
ت�شريح,  بدون  اليونان  طريق  عن  اإيران  اإىل  اإ�شرائيل  من  حربية  لطائرات 
واّدعى  اإيران.  مع  جتارية  علقات  اإقامة  حظر  قانون  خمالفة  اإىل  اإ�شافة 

تاجر الأ�شلحة اأّنه �شّدر اإىل اإيران خردة.
ومنعت املحكمة العليا الإ�شرائيلّية ن�شر ا�شم تاجر الأ�شلحة رغم اأن ا�شمه ُن�شر 
يف املا�شي, كما اأفادت ال�شحيفة العربّية. وكانت املحكمة املركزّية يف القد�س 
قد �شادقت على ت�شليمه اإىل الوليات املتحدة العام املا�شي. وو�شلت الق�شية 
اإىل املحكمة العليا بعد ا�شتئناف تاجر الأ�شلحة على قرار املحكمة املركزية. 
وزيرة  بقرار  م�شروط  املتحدة  الوليات  اإىل  الأ�شلحة  تاجر  ت�شليم  يزال  ول 

الق�شاء الإ�شرائيلّية, اأييليت �شاكيد.
املحكمة  قرار  من  الرغم  على  اأّنه  اإىل  تقريرها,  �شياق  يف  ال�شحيفة  ولفتت 
العليا, فاإّن اأحد الق�شاة اأ�شار اإىل امل�شاعب اأمام عملية ت�شليم التاجر, واأبرزها 
مع  مقارنًة  م�شابهٍة  بتهٍم  مدانني  �شّد  املتحدة  الوليات  يف  امل�شددة  العقوبات 

العقوبات يف اإ�شرائيل.
املا�شي  العام  �ُشّجل  ال�شحيفة,  زادت  اأبيب,  تل  يف  الأمنّية  امل�شادر  وبح�شب 
ال�شادرات  مراقبة  لقانون  املخالفات  عدد  يف  اأ�شعاف  ثلثة  بن�شبة  ارتفاًعا 
خرقت   ,2015 العام  خلل  حالة,   11 يف  اأّنه  وات�شّح  اإ�شرائيل,  يف  الأمنّية 
 .2014 العام  يف  حالت   4 مقابل  القانون  اإ�شرائيليني  اأ�شلحة  وجتار  �شركات 
عن  نقًل  موؤخًرا,  اأفادت  قد  الإ�شرائيلّي  التلفزيون  يف  الثانية  القناة  وكانت 
تقرير ن�شرته �شحيفة يونانية, اأّن ال�شلطات اليونانية كانت قد اأوقفت جتار 
طراز  من  حربية  لطائرات  غيار  قطع  تهريب  حاولوا  اإ�شرائيليني  اأ�شلحة 
F4( اإىل اإيران عرب الأرا�شي اليونانية, وهو ما يعترب انتهاًكا حلظر  )فانتوم 
اإيران, قبل توقيع التفاق النووّي. والأمر  ا على  الأ�شلحة الذي كان مفرو�شً
اللفت يف التقرير هو اأّن اجلهات ذات ال�شلة يف الدولة العربية رف�شت التعقيب 

على النباأ الذي اأوردته ال�شحيفة, كما قال التلفزيون.
بالإ�شافة اإىل ذلك, �شّدّد مرا�شل ال�شوؤون الع�شكرية يف التلفزيون, نري دفوري, 
يف �شياق تقريره, على اأّنه من غري امل�شتبعد بتاًتا اأْن تكون ال�شلطات الإ�شرائيلّية 
قد �شمحت لهوؤلء التجار ببيع الأ�شلحة للجمهورّية الإ�شلمّية الإيرانّية, ذلك 
اأّنه وفق القانون اجلنائّي الإ�شرائيلّي, ُتعترب اإيران دولة عدو, وُيحظر التعامل 
اأدين  اأحد رجال الأعمال الإ�شرائيليني, ويدعى ناحوم منبار, قد  معها, وكان 
ببيع الأ�شلحة لإيران وحكمت عليه حمكمة يف تل اأبيب بال�شجن ملدة 16 عاًما.
مّت  الإ�شرائيلّية  اخللّية  و�شبط  توقيف  فاإّن  اليونانية  لل�شحيفة  ووفًقا 
واملخدرات  الأ�شلحة  ملكافحة  الأمريكية  الإ�شتخبارات  وكالة  مع  بالتعاون 
وم�شوؤولني اأمنيني يونانيني, مو�شحًة اأّن عملية تهريب القطع احلربّية كانت من 
املقرر اأْن تّتم على مرحلتني, الأوىل يف �شهر كانون الأول )دي�شمرب( من العام 
ملا  ووفقا   .2013 املا�شي  العام  من  )اإبريل(  ني�شان  �شهر  يف  والثانية   ,2012
ذكرته ال�شحيفة اليونانية فاإّن ما مّت العثور عليه هو عبارة عن حاويتني فيهما 
قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز )فانتوم F4(, والتي ُت�شّكل جزًء كبرًيا من 
اأ�شطول طائرات �شلح اجلو الإيرايّن, وقال املرا�شل دفوري اإّن اإيران بحاجٍة 

ما�شٍة اإىل قطع غيار لهذه الطائرات.
لطائرة,  واأجزاء  قطع  على  عرثوا  قد  اليونانيني  فاإّن  الواقعة,  تفا�شيل  ويف 
الق�س  من  كبرية  كميات  وعليها  اأمتعة  �شكل  على  حاويات  يف  خمباأة  وكانت 
للتمويه, والتي و�شلت بح�شب ما مّت ن�شره من مدينة بنيامينا, يف مركز الدولة 
العربّية, حتت ا�شم �شركة وهمّية يونانّية والتي حملت ا�شم )تا�شو�س كارا�س( 

املوجودة بالقرب من و�شط مدينة العا�شمة اليونانية اأثينا.
املتحّدة  الوليات  اإىل  ت�شديرها  مّت  ال�شحنات  اأّن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
يف  اإيران  على  م�شددة  اقت�شادّية  عقوبات  فر�شت  قد  كانت  التي  الأمريكّية, 
اأعقاب الثورة الإيرانّية عام 1979, كما مّت و�شع حظر قاطع على بيع ال�شلح 
احلديث  فاإّن  �شحيح  التقرير  اأّن  تبنّي  حال  يف  اأّنه  مو�شحًة  الإيرايّن,  للنظام 
يدور عن انتهاك خطري للعقوبات الدولّية الأمر الذي �شيوؤدي لإحراج الدولة 

العربية ب�شكٍل كبرٍي.

ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ن�����س��ي��ق الأوروب���������ي مل���ح���ارب���ة امل���خ���درات 
الآت���ي���ة م���ن امل���غ���رب خ���وف���ًا م���ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف الإره�����اب

احلكومة الفرن�سية تريد العمل على قيام ا�سالم “را�سخ يف اجلمهورية”

للإ�شلح«  اليمني  التجمع  »حزب  يدفع   : �شنعاء 
طائفية  حرب  اإىل  اليمن  يف  بالأو�شاع  )الإخوان( 
»حزب  مع  حتالفه  خلل  من  وذلك  الأمد,  طويلة 
املت�شددة  الدينية  التيارات  من  وعدد  ال�شلفي  الر�شاد« 

املوجودة يف العا�شمة ال�شعودية الريا�س.
»الإ�شلح«, وعلى ل�شان رئي�شه حممد عبداهلل اليدومي, 
ك�شف عن ت�شكيل حتالف جديد ي�شم خمتلف التيارات 
واجلماعات الدينية يف قادم الأيام, حتت مربر تعزيز 
�شفوف »املقاومة املناه�شة للحوثيني واجلي�س اليمني«, 
يف  »فاي�شبوك«,  يف  �شفحته  على  له  من�شور  يف  ملّمحًا 
تعي�شها  التي  التباينات  اإىل  اجلاري,  الأ�شبوع  مطلع 
بقيادة  التحالف  من  واملدعومة  املوالية  اجلبهات 
عن  م�شوؤولة  التباينات  تلك  اأّن  ومعتربًا  ال�شعودية, 
اإعاقة احل�شم الع�شكري يف خمتلف اجلبهات الع�شكرية 
بفعالية,  »الإ�شلح«  فيها  ي�شارك  التي  امل�شتعلة 
وخ�شو�شًا جبهات مديرية نهم �شرقي العا�شمة �شنعاء, 
لل�شيطرة  احلزب  عليها  يراهن  التي  اجلوف  وجبهات 

على العا�شمة �شنعاء.
التي  الع�شكري,  للت�شعيد  الإ�شلح«  »حزب  م�شاعي 
جون  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اإعلن  عقب  جاءت 
مبثابة  مراقبون  اعتربها  اليمنية,  مبادرته  كريي 
الرف�س ال�شمني من قبل »الإ�شلح« لأي »م�شاعي �شلم 
ل تعيد اإليه امل�شالح التي ح�شل عليها بعد ثورة ال�شباب 
2014 بعد  اأواخر عام  والتي فقدها   ,2011 ال�شلمية 

دخول اأن�شار اهلل العا�شمة �شنعاء«.
وعمد »الإ�شلح«, على مدى الفرتة املا�شية, اإىل جتنب 
احلديث عن اأي مبادرات اأو اتفاقات مبدئية بني وفدي 
جرت  التي  املحادثات  جولت  خلل  والريا�س  �شنعاء 
لإعلن  منفردًا  ال�شعي  واإىل  املتحدة,  المم  برعاية 

الت�شعيد الع�شكري على الأر�س.
عبد  امل�شتقيل,  الرئي�س  حكومة  من  مقّربة  م�شادر 
بينه وبني  اأكدت ت�شاعد اخللفات  ربه من�شور هادي, 
احلزب  اتهام  و�شط  املا�شية,  الفرتة  خلل  »الإ�شلح« 

»الإ�شلح  فاإّن  امل�شادر,  ووفق  تهمي�شه.  بتعّمد  لهادي 
اأوقف التعامل مع هادي ب�شكل تام, ويتعامل مع الفريق 
من  واملعنّي  )الإخوان(  من  املقّرب  الأحمر  حم�شن  علي 

قبل هادي نائبًا للرئي�س«.
الإ�شلح«  رئي�س »حزب  اأعلنه  الذي  ال�شا�شي  التحالف 
من مقر اإقامته يف تركيا يهدف اإىل �شّم جميع الأحزاب 
وحتت  جديد  اإطار  يف  امل�شلحة  واجلماعات  والتيارات 
قيادة دورية موحدة, على غرار »تكتل اللقاء امل�شرتك« 

الذي جمع عددًا من الأحزاب اليمنية.
وك�شفت امل�شادر اأّن »الإ�شلح« يهدف من خلل التحالف 
اجلديد اإىل »توحيد �شف املقاومة يف خمتلف اجلبهات 
�شتكون  التي  اجلديد  التحالف  قيادة  ومنح  جانب,  من 

دورية �شلحيات وا�شعة يف ما يخ�ّس ال�شلم واحلرب«.
وياأتي »حتالف الإ�شلح« ذو الطابع الديني والع�شكري 
�شكلها  التي  الع�شكرية«  »املجال�س  ي�شمى  ملا  كبديل 
اإىل  وذلك  املحافظات,  من  عدد  يف  امل�شتقيل  الرئي�س 
»جمال�س  اإخفاق  تعك�س  باتت  اخلطوة  هذه  اأّن  جانب 
املقاومة« التي كان قد تبّنى »الإ�شلح« ت�شكيلها يف عدد 

من املحافظات.
اجتاه  اأّن  للتحالف  موالون  مراقبون  راأى  ال�شياق,  ويف 
�شي�شاعف  جديد  تكتل  اإعلن  نحو  الإ�شلح«  »حزب 
تاأتي  وقت  يف  وذلك  يعي�شونها,  التي  النق�شام  حالة 
والتيارات  اجلماعات  لتاأطري  »الإ�شلح«  خطوة  فيه 
بعد  للتحالف  املوالية  ال�شيا�شية  والحزاب  امل�شلحة 

اإىل مواجهات م�شلحة يف  الف�شائل  تطور خلفات تلك 
خمتلف اجلبهات الع�شكرية, وخ�شو�شًا يف جبهات ماأرب 

واجلوف وتعز.
بفعالية  ي�شارك  الذي  »الإ�شلح«  فاإّن  ذلك,  غ�شون  يف 
جناحه  خلل  من  الع�شكرية  اجلبهات  خمتلف  يف 
خلل  من  الديني  جناحه  موؤخرًا  فّعل  الع�شكري, 
بدور  للقيام  عليه  املح�شوبني  الدين  علماء  توظيف 
القتال  جبهات  من  عدد  اىل  اإلزامية  وزيارات  دعوي 
هو  وبينما  و�شنعاء.  واجلوف  ماأرب  حمافظات  يف 
فاإّنه قوبل  الدينية,  الورقة  اإىل توظيف  ي�شعى بذلك 
ويف  احلزب.  يف  املدين  التيار  قبل  من  حادة  بانتقادات 
ب�شدة  كرمان  توكل  النا�شطة  انتقدت  نف�شه,  ال�شياق 
الريا�س,  يف  الوهابية  علماء  موؤمتر  يف  احلزب  ظهور 
كرمان  و�شّنت  الدراوي�س«.  بـ«لقاء  و�شفته  الذي 
الريا�س  لقائهم يف  اليمن بعد  حملة على بع�س علماء 
وتوقيعهم ميثاق ت�شمن العديد من النقاط التي كانت 

حمل اختلف لدى العلماء.
هاين  هادي,  حكومة  يف  الدولة  وزير  هاجم  كذلك, 
الأ�شبوع  عقد  الذي  اليمن  علماء  موؤمتر  بريك,  بن 
ال�شوؤون  وزارة  برعاية  ال�شعودية  العا�شمة  يف  املا�شي 
بني  من  اأّن  موؤكدًا  والإر�شاد,  والدعوة  الإ�شلمية 
امل�شاركني �شخ�شيات مل يذكرها »اأّيدت القاعدة وتعمل 
»اأحزاب  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اأن  اإىل  واأ�شار  ل�شاحلها«. 
هاجم  كذلك  دعاة«.  ل  م�شّي�شة  وجمعيات  علماء,  ل 
بن بريك, وهو قيادي �شلفي, قيادات »حزب الإ�شلح« 
ب�شبب ح�شور اليدومي يف املوؤمتر, مو�شحًا اأن عددًا من 
يف  حزبهم  ُي�شّنف  املوؤمتر  يف  �شاركوا  الذين  احلزبيني 

ال�شعودية والإمارات »باجلماعة اإلرهابية«.

»ظلمية«  وجوهًا  التوقيع  مرا�شم  جمعت  ال�شكل,  يف 
على اأخرى من ال�شنخ نف�شه, يف بلد بات ت�شنيع التكفري 

وت�شديره ال�شمة الأبرز من �شماته.
ال�شابق,  العدل  وزير  اليمني,  اجلانب  من  املرا�شم,  تقّدم 
عام  ال�شهرية,  الفتوى  �شاحب  الديلمي,  الوّهاب  عبد 
اأعداء  ترّت�س  الذين  امل�شت�شعفني,  »قتل  بجواز   ,1994
»احلزب  قيادات  اإىل  بذلك  م�شريًا  بهم«,  الإ�شلم 
اآنذاك,  اجلنوبي,  اليمن  حتكم  كانت  التي  ال�شرتاكي« 
بو�شفها قيادات »اأعلنت الرّدة والإحلاد والبغي والف�شاد 

والظلم بكّل اأنواعه و�شنوفه«.
ال�شليماين  اأبو احل�شن  اأي�شًا,  اليمنّيني,  امل�شاركني  وتقّدم 
املاأربي, �شاحب ال�شبق يف التدري�س مبدار�س عبد العزيز 
بن باز يف وادي عبيدة مباأرب, واملتتلمذ على يدي ال�شيخ 
مقبل الوادعي يف دار احلديث ال�شلفي بدّماج يف �شعدة, 
يف  عثيمني  وبن  اجلربين  وبن  باز  بن  ال�شيوخ  عن  ف�شًل 
�شبهات  »نق�س  كتاب  و�شاحب  واملدينة,  ومّكة  الريا�س 

الراف�شة«.
وعبداهلل  ال�شلمي  الرب  عبد  اأمثال  من  البقية  اأّما 
خليط  فهم  اليدومي,  وحمّمد  املعّلم  واأحمد  الأهدل 
من  مقّربني  و�شلفّيني  اليمن(  )اإخوان  »اإ�شلحّيني«  من 
ذي  الزنداين  املجيد  عبد  بال�شيخ  متاأّثرين  ال�شعودية, 
مبعظمهم  ودار�شني  الأفغاين«,  »اجلهاد  يف  الطوىل  اليد 
حول  ومرت�شمة  ال�شعودية,  يف  الوهابية  م�شائخ  على 
كال�شيخ  »القاعدة«  بتنظيم  الرتباط  �شبهات  بع�شهم 
متّثل  اأن  »اخللطة«  لتلك  اأُريد  باخت�شار,  املعّلم.  اأحمد 
مبوجب  َترود,  واأن  اليمن,  يف  واجلماعة«  ال�شّنة  »اأهل 
على  املعتمد  الو�شطي  الإ�شلمي  »املنهج  امليثاق,  مواّد 

الكتاب وال�شّنة«!
الإ�شرافية  اللجنة  ع�شو  ح�شر  ال�شعودي,  اجلانب  من 
يف »برنامج التوا�شل مع علماء اليمن«, اإبراهيم بن عبد 
العزيز الزيد, وم�شت�شار امل�شرف العام على الربنامج, عبد 
َلني وزير الأوقاف, �شالح  العزيز بن عبداهلل العّمار, ممِثّ
بن عبد العزيز بن حمّمد اآل ال�شيخ, وارث اآبائه واأجداده 
و»التب�شري«  تيمية,  بن  اأحمد  ال�شيخ  دعوة  لواء  رفع  يف 
بها, وحرا�شة هيكلها, وال�شعي يف ن�شرها يف خمتلف دول 
وجوه  بقية  ومعهما  الرجلن,  هذان  الإ�شلمي.  العامل 
ن�ّس  بح�شب  �شّكلوا,  ميّثلون,  ومبن  مبا  الربنامج,  ذلك 
اليمن« يف مواجهة مناهج  امليثاق, وعاًء لتحّرك »علماء 

الغلّو والتكفري والتفجري!
»الوحدة  عن  احلديث  اإّل  منها  اأ�شّد  لي�س  مفارقة 

الدعوية  املكّونات  كّل  بني  الكلمة«,  واجتماع  والأمان 
واملدار�س الفقهية, على الرغم من غياب ممّثلي املذاهب 
اليمنية,  ال�شاحة  على  الرئي�شية  الإ�شلمية  والطرق 
القطاع  اإليهما  ينتمي  اللتني  والزيدية  ال�شافعية  اأي 
يف  املتجّذرة  وال�شوفية  اليمني,  ال�شارع  من  الأعر�س 

تاريخ اليمن ون�شيجه الجتماعي وذاكرته اجلمعية.
اأ�شطوانة  اإّل  لتنتج  تكن  مل  ال�شكل  يف  املفارقات  هذه 
بفخاخ  ملّغمة  هجينة  ومقالة  امل�شمون,  يف  م�شروخة 
على  �شواء  العدائية,  بالر�شائل  وحم�شّوة  الت�شيي�س, 
اأو على م�شتوى الإقليم. َحر�س  م�شتوى الداخل اليمني 
مبادرة  باأّنه  امليثاق  و�شف  على  ال�شعودّيون  املنّظمون 
تو�شيف  ال�شرعية.  اليمنية  اجلبهة  لتقوية  مهّمة 
املعركة  تطييف  على  الت�شديد  اإىل  بو�شوح,  يرمي, 
ومذهبتها وح�شرها يف اأ�شيق ما ميكن من الطرق, بالنظر 
»اإ�شلمية«  عني  اإىل  وانت�شابهم  املوّقعني  واحدية  اإىل 
مت�شّددة واحدة. كما يرمي التو�شيف املتقّدم اإىل اإ�شفاء 
ال�شرعية الدينية على فريق من الفريَقني املتقاِتَلني يف 
وتزخيم  النعرات  تاأجيج  من  مزيدًا  ي�شمن  مبا  اليمن, 
اليمنّيني,  بني  الطائفية  الكراهية  وتكري�س  الع�شبّيات 

حّتى لو ارتاأت ال�شعودية اإيقاف م�شل�شل العنف والدماء 
يف هذا البلد.

حذف  فهو  النف�شام  لذلك  املجّلية  النماذج  ثاين  اأّما 
املاّدة الـ30 من »امليثاق«, التي تدعو اإىل »وجوب حمّبة 
املّتفق  املواّد  هذه  »مثل  ذكر  اأن  بدعوى  البيت«,  اأهل 
عليها بني امل�شلمني قد يثري الواقع الجتماعي يف اليمن, 
الذي يعي�س ت�شّظيًا كبريًا ب�شبب اإثارة احلوثّيني للورقة 
املذهبية, با�شم الدفاع عن اآل البيت«. مرّبر يظهر, جلّيًا, 
اأّنه ي�شتهدف التغطية على حماذرة اجتماع »الوهابّيني« 
ومن لّف لّفهم, اإيراد اأّي اإ�شارة, ولو عر�شًا, ميكن اأن ت�شي 

بتوّدد اإىل اأبناء املذاهب والطرق الإ�شلمية الأخرى.
ُي�شاف اإىل ما تقّدم تعريف امليثاق باأّنه »خريطة طريق 
اليمن  يف  امل�شلم  املجتمع  كيان  حلماية  املعامل  وا�شحة 
�شفوية  املبتدعة,  ال�شاّلة  الباطنية  الخرتاقات  من 
كانت اأو غري �شفوية, وقطع الطريق على اإيران واملناهج 
مبّطنة  اإ�شارة  يف  بها«,  املرتبطة  والدعوية  الفكرية 
املتقّدم  التعريف  يت�شّبث  اهلل«.  »اأن�شار  جماعة  اإىل 
هادي,  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل,  الرئي�س  بكلي�شيهات 
والتي  اليمن«,  يف  ع�شرية  الإثني  »ن�شر  حماولت  حول 

باتت مرتكزًا رئي�شيًا لربوباغندا الإعلم اخلليجي �شّد 
اجلماعة وحلفائها.

يف  الزيدية  اأ�شالة  عن  وا�شح  تغافل  يلزمه  ت�شبٌث 
حماولت  كّل  على  وا�شتع�شاوؤها  هوّيتها,  وثبات  اليمن, 
الداعني  اأن  هنا,  ترّدد,  دومنا  يرجح,  ما  التجريف. 
الطرق,  اأق�شر  اأن  اإّل  ال�شمات,  تلك  يدركون  واملدعّوين 
بالن�شبة اإليهم, اإىل مكا�شب ال�شيا�شة هو طم�س جوهرها, 
والتحايل عليها با�شتح�شار معادلت دينية »تب�شريية«, 
اليمني,  ال�شعودي  ال�شراع  حقيقة  متويه  ت�شتهدف 
»الهوّيات  رف�س  على  قائم  ميني  ميني  ب�شراع  والإيهام 

امل�شتوردة والدخيلة«.
مل تكد خمرجات »املوؤمتر العلمائي« يف ال�شعودية تب�شر 
»م�شائخ  قبل  من  »تفخيمًا«  ت�شتجلب  بداأت  حّتى  النور, 
راأى  ال�شيخ,  اآل  العزيز  عبد  اململكة,  مفتي  البلط«. 
امتلأت  فيما  لليمن«,  خري  »فاحتة  �شي�شكّل  امليثاق  اأن 
على  بالإطراء  بالتفتني,  امل�شهورين  الدعاة,  ح�شابات 
ودعاة  علماء  خلله  من  ي�شّطر  رّباين,  تاريخي  »ميثاق 
اليمن ملحمة تاريخية«, على حّد تعبري الداعية عائ�س 
احلقل  ح�شابات  جاءت  اليمني,  املقلب  على  القرين. 
املوطن  اجلنوب,  قلب  من  البيدر.  حل�شابات  خمالفة 
اليمنية,  اخللفات  يف  ال�شعودي  لل�شتثمار  الرئي�شي 
خرجت الأ�شوات الراف�شة للميثاق, ويف مقّدمها اأ�شوات 
ال�شلفّيني املقّربني من الإمارات, من اأمثال الوزير هاين بن 

بريك.
الدعاة  اأبواق  مواجهته  يف  انطلقت  ما  �شرعان  رف�س 
»�شلفّيي  مّتهمة  ال�شعودية,  الأوقاف  لوزارة  »املطّبلني« 
احلرمني  »خادم  على  والتطاول  بـ»الت�شغيب«,  الإمارات« 
ال�شفوي«.  الخرتاق  من  اليمن  حماية  على  احلري�س 
فقد  ال�شعودي,  للعدوان  املناه�شة  القوى  �شّفة  على  اأّما 
الفتنة  تاأجيج  لـ»اجتماعات  راف�شة  الردود  جاءت 
الطائفية, والتحري�س على اقتتال اليمنّيني«, والدعوة, 
الإخوة,  �شمل  تلّم  �شلم,  »وثيقة  اإىل  ذلك,  من  بدًل 

وتوقف جتارة املوت«.
دعاء �شويدان
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»م����ي����ث����اق ع����ل����م����اء ال�����ي�����م�����ن«: ت����د�����س����ني ال����ط����ائ����ف����ي����ة ب����رع����اي����ة ����س���ع���ودي���ة



جمزرة �سعودية جديدة يف �سوق مفرق باقم

�شعدة : ا�شتهدف الطريان ال�شعودي بغارة جوية �شوقًا �شعبيًا, يف مديرية باقم 
جريحًا,  ع�شر  واأحد  �شهداء  �شتة  وقوع  عن  اأ�شفر  ما  �شعدة,  �شمايل  احلدودية, 
من  عدد  عن  للبحث  الأهايل  جهود  تتوا�شل  فيما  حرجة,  حالة  يف  معظمهم 

املفقودين, ما يجعل احل�شيلة غري نهائية.
ووقعت الغارة اجلوية حلظة ازدحام ال�شوق بع�شرات املواطنني, علمًا باأن »مفرق 
باقم« هو �شوق بديل يعتمد عليه تقريبًا �شكان املديرية, الأكرث عر�شة للق�شف 
يف  املتبقي  الوحيد  وهو  الطريان,  غارات  اإىل  بالإ�شافة  واملدفعي,  ال�شاروخي 
املنطقة بعدما ق�شى الطريان على بقية الأ�شواق واملحال التجارية وخمازن املواد 

الغذائية.
قبالة  املواجهات  اأماكن  من  قليلة  كيلومرتات  ُبعد  على  امل�شتهدف  ال�شوق  ويقع 
منطقة ظهران ع�شري, وهي املنطقة التي �شهدت يف الأيام القليلة املا�شية تقدمًا 
املرتفعات  من  جمموعة  على  �شيطرتهم  باإحكام  انتهى  اليمنيني  للمقاتلني  كبريًا 
اجلي�س  هرب  بعد  ال�شرتاتيجية,  الأهمية  ذات  ال�شيباين(  )ُقلل  اجلبلية 

ال�شعودي منها يف معركة �شريعة.
ي�شار اإىل اأن الطريان ال�شعودي ي�شن منذ �شهر غارات عنيفة على حمافظتي �شعدة 
واملدار�س,  والأ�شواق  والطرق  ال�شكنية  الأحياء  ت�شتهدف  احلدوديتني  وحجة 

ووقع خللها حواىل ع�شر جمازر يف مدة زمنية ل تتعدى الأ�شبوعني.
اإثر ذلك, ت�شهد �شعدة وحجة اأو�شاعًا اإن�شانية هي الأ�شعب يف اليمن, وخ�شو�شًا 
ال�شعودية  الغارات  جراء  دمارًا  التحتية  بنيته  �شهدت  الذي  ال�شحي  اجلانب  يف 
اإىل نق�س كبري  املراكز ال�شحية, بالإ�شافة  %90 من  ن�شبته  التي ق�شت على ما 

يف الكوادر الطبية املتخ�ش�شة.
م�شت�شفيات  يف  الطبية  طواقمها  �شحبت  قد  حدود«  بل  اأطباء  »منظمة  وكانت 
املحافظتني ال�شماليتني اإثر تكرار الغارات اجلوية على مراكز ُتديرها املنظمة اأو 
هي موجودة فيها, وخا�شة اأنها قالت اإنها مل تتمكن من احل�شول على �شمانات من 

ال�شعودية بعدم ا�شتهداف مراكزها.
يف  املنظمة  تديره  م�شت�شفى  ا�شتهدفت  جوية  غارة  بعد  الن�شحاب  هذا  وجاء 
من  �شخ�شًا,  ع�شر  �شتة  ا�شت�شهاد  عن  واأ�شفرت  حجة  حمافظة  يف  عب�س  مديرية 

بينهم اأطباء وممر�شون.
ارتكاب  امل�شوؤولية عن  الريا�س  التي حتّمل  والتقارير  وبرغم النتقادات احلادة 
جرائم حرب يف اليمن, واآخرها تقرير �شادر عن الأمم املتحدة اتهم ال�شعودية 
اليمنيني,  املدنيني  من  الآلف  قتل  م�شوؤولية  وحّملها  الدويل  القانون  بانتهاك 
من  اأكرث  يف  ال�شكنية  وللأحياء  للقرى  الع�شوائي  ا�شتهدافه  يوا�شل  الطريان  فاإن 

حمافظة.

علي جاحز
ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�س  يوا�شل   : �شنعاء 
وقت  يف  ال�شعودية,  الأرا�شي  داخل  هجماتهما 
اأم�س,  يوم  ال�شاروخية,  القوة  فيه  ا�شتهدفت 
ب�شليات من ال�شواريخ, جتمعات لآليات اجلي�س 
مواقع  يف  وحتديدًا  جنران,  يف  ال�شعودي, 

ال�شدي�س, ونهوقة, واأبو همدان.
جتمع  على  الكاتيو�شا  من  حزمًا  اأطلقت  كذلك 
اأثناء  اخل�شراء,  منطقة  يف  ال�شعوديني  للجنود 
عليها  �شيطر  التي  املواقع  ا�شتعادة  حماولتهم 
يف  املا�شية,  الأيام  خلل  اليمنيون,  املقاتلون 

جنران.
يف املقابل, �شّنت طائرات العدوان ال�شعودي اأكرث 
من خم�س غارات على موقعي الطلعة وال�شرفة يف 
جنران. لكن احلدث اللفت, كان اإقرار الريا�س 
ال�شمني ب�شعف جي�شها يف جبهة جنران, بعدما 
اأقدمت على جتنيد مئات املقاتلني من املحافظات 
اليمنية اجلنوبية, وحتديدًا عدن واأبني واملكل, 
يف  اأمني,  م�شدر  واأفاد  اململكة.  جنوبي  للقتال 
»ينقلون  املجّندين  باأن  »الأخبار«,  اإىل  حديث 
جنران  اإىل  خا�شة  طائرات  منت  على  حاليًا 

حلماية الأرا�شي ال�شعودية«.
�شلفية, من داخل  اإن قيادات  نف�شه قال  امل�شدر 
عملت  اجلنوبية«,  »املقاومة  ي�شمى  ما  �شفوف 

على اإر�شال املئات من ال�شباب اإىل مع�شكر زايد يف 
مديرية دار �شعد يف عدن, اإ�شافًة اإىل مع�شكرات 
اأخرى يف املكل, طوال الأ�شابيع املا�شية. وك�شف 
مع�شكرات  من  مقاتل   400 يقارب  ما  اأن  عن 
اإىل  اأم�س  نقلوا  املكل,  من  اآخرين  و150  عدن, 
اإحدى اجلزر القريبة من ال�شومال, ومن هناك 
اإىل  اأوىل  كدفعة  �شعودية  بطائرات  �شينقلون 

جنران.
اجلي�س  تقدم  مع  وبالتزامن  اآخر,  �شعيد  على 
غرب(  )جنوب  تعز  جبهات  يف  و»اللجان« 
مديرية  على  اخلناق  وت�شييق  املتعددة, 
وعدن  تعز  بني  الوحيدة«  »البوابة  ال�شمايتني 
ف�شائل  بني  جديدة  ا�شتباكات  اندلعت  حاليًا, 
املرتزقة املوالني للعدوان وبني التابعني لـ»حزب 
ال�شرعبي.  حمود  حممد  بقيادة  الإ�شلح«, 
ال�شتباكات  اأن  عن  ع�شكري  م�شدر  وحتدث 
تابعة  منهوبات  تقا�شم  اإثر خلف على  اندلعت 
مل�شت�شفى الدرن, يف مديرية ال�شمايتني »الرتبة«, 
اإ�شافًة اإىل جتهيزات ع�شكرية ومعدات واأموال.

ال�شرعبي, وهو مقرب  نف�شه, رف�س  امل�شدر  وفق 
من قائد »مقاومة تعز«, حمود املخليف, ت�شليم 
بع�س  اإطلق  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر  املنهوبات, 
الأفراد النار على منزل ال�شرعبي, الذي اأحرق 
املقابل.  للف�شيل  تابعة  اأخرى  اآليات  بدوره 

اأخرى  ا�شتباكات  ن�شبت  حّتى  وقت,  مي�س  ومل 
نف�شها,  للأ�شباب  بلقي�س,  مدر�شة  حميط  يف 
للمرتزقة  موالون  اإعلميون  حتّدث  حني  يف 
خلفات  نتيجة  جاءت  ال�شتباكات  اأن  عن 
يف  املتمركزة  الإ�شلح«,  »حزب  ميلي�شيات  بني 

مدر�شة بلقي�س, مع اأحد ف�شائل ال�شلفيني.
من  ال�شاروخية  القّوة  متّكنت  ذلك,  غ�شون  يف 
املوالية  القوات  جتمعات  على  �شربات  ت�شديد 
للعدوان, اأثناء حماولتها التقدم باجتاه منطقة 
�شرقي  نهم,  جبهة  يف  اأما  تعز.  جنوبي  كهبوب, 
عن  احلربي«  »الإعلم  يف  م�شدر  فاأفاد  �شنعاء, 
مقتل 16 مقاتًل من املرتزقة, اأثناء حماولتهم 
امل�شدر  ولفت  نهم.  جبال  اإىل  ماأرب  من  التقدم, 
اأم�س,  متّكنت,  و»اللجان«  اجلي�س  قوات  اأن  اإىل 
يف  املدفون,  باجتاه  للمرتزقة  هجوٍم  �شّد  من 
مديرية نهم, وكّبدتهم خ�شائر كبرية يف الأرواح 
واللجان  اجلي�س  مدفعية  ق�شفت  كما  والعتاد. 
جتمعات للموالني للعدوان يف منطقة ملح, �شرقي 
اآخر  جتّمع  ا�شتهداف  اإىل  اإ�شافة  نهم,  مديرية 

يف منطقة احلول, يف املديرية نف�شها.
هجمات  �شت  اإخفاق  من  يوم  بعد  هذا  ياأتي 
مناطق  على  للعدوان  املوالية  القوات  نفذتها 
املعارك  نهم, حيث ل تزال  �شرقي  واقعة  عّدة, 
الإ�شناد  رغم  عام  من  اأكرث  منذ  مكانها,  تراوح 

اجلوي امل�شتمر.
العدوان  طائرات  �شّنت  ذلك,  موازاة  يف 
ال�شاعات  خلل  غارة,   170 من  اأكرث  ال�شعودي 
مدنية  اأهداف  على  املا�شية,  والع�شرين  الأربع 
وحجة,  و�شنعاء,  �شعدة,  من  كل  يف  وع�شكرية 
حمطات   6 يقارب  ما  خللها  دّمرت  واحلديدة, 

غاز وكهرباء.
يف ال�شاأن ال�شيا�شي, علمت »الأخبار« من م�شادر 
ناق�س,  الأعلى«  ال�شيا�شي  »املجل�س  اأن  مطلعة 
اأم�س, الإجراءات اللزمة لت�شكيل حكومة  يوم 

املرحلة.  خلل  البلد,  �شوؤون  تدير  جديدة 
اإعلن  يعتزم  »املجل�س«  فاإن  املعلومات  ووفق 
احلراك  عودة  مع  بالتوازي  قريبًا,  احلكومة 
احلل  م�شار  اإحياء  اإعادة  باجتاه  للدفع  الدويل 
»املجل�س  قوى  اأن  امل�شادر  واأّكدت  ال�شيا�شي. 
اأي  مع  الإيجابي  »التعامل  �شتلتزم  ال�شيا�شي« 
ورفع  للعدوان,  �شامل  وقف  على  ترتكز  مبادرة 
�شامٍل  حلٍّ  اإىل  والو�شول  البلد,  على  احل�شار 

يحفظ لليمن �شيادته وا�شتقراره«.

متكاملة,  �شبه  حل  خطة  تت�شمن  اأمريكية  مبادرة 
يف  اخلارجية  وزراء  من  عدد  مع  كريي  جون  حبكها 
عن  امل�شوؤولية  ال�شحية  حتّمل  تزال  ل  لكنها  جدة, 
الهجمات  ا�شتمرار  من  حتذيرًا  وحتمل  عليها,  احلرب 
يف العمق ال�شعودي, بعدما احمّر وجه الريا�س خجًل 

من هرب جنودها
اخلارجية  وزير  قدمها  التي  املبادرة  اأن  �شك  ل 
يف  الرباعي  الجتماع  عقب  كريي,  جون  الأمريكي, 
التوا�شل  بقاء  يف  الأمريكية  الرغبة  تعك�س  جدة, 
مطّعمة  بقيت  لكنها  اليمنية,  احلرب  اأطراف  كل  مع 
بالتهديدات, ف�شًل على اأنها ترتك الباب مفتوحًا اأمام 
ا�شتمرار العدوان, بل ظهر كريي, خلل اجتماعه مع 
جدة  يف  والإمارتي  وال�شعودي  الربيطاين  نظرائه 
)من دون متثيل لعبد ربه هادي وحكومته(, متعاطفًا 
اأكرث مع الريا�س, وخا�شة بعدما طفا التذمر اخلليجي 
من »تفرج اأمريكا على نزف مايل وع�شكري للخليج يف 

اليمن« من دون تدخل منها يقلب موازين القوة!
م�شدر مقرب من وفد �شنعاء العالق يف م�شقط, اأكد يف 
حديث اإىل »الأخبار«, اأنه ل �شحة عن تعاٍط جاد مع 
مقرتح كريي, كما ل موقف نهائيًا منه. لكن هذا امل�شدر 
وراء  ال�شري  يتجنب  الذي  الأمريكي,  احلديث  اأن  راأى 
الذي  التقدم  »فعالية  يرتجم  املبا�شر,  التدخل  فكرة 
وراء  ما  جبهات  يف  ال�شعبية  واللجان  اجلي�س  يحرزه 

احلدود, وخ�شو�شًا على م�شارف جنران اأخريًا«.
على  الأمريكية  املبادرة  اأبدته  الذي  احلر�س,  لكن 
اليمنية«,  للأزمة  وحيد  كمخرج  ال�شيا�شي  »احلل 
»ا�شتهداف  باأن  تاكيدات  مع  ت�شادم  ما  �شرعان 
اأمن  ويهدد  �شيادتها  ومي�ّس  خطري  اأمر  ال�شعودية 
غري  دعوة  يف  املتحدة«,  الوليات  واأمن  املنطقة 
وال�شواريخ  القتالية  الأعمال  وقف  اإىل  مبا�شرة 
ثمة  اأن  نف�شه  امل�شدر  راأى  لهذا  ال�شعودية,  داخل 
اأن�شار  حتميل  وخا�شة  كريي  حديث  ت�شمنها  »األغامًا 
اهلل وحدهم م�شوؤولية ف�شل مبادرته, الأمر الذي قد 
يكون موؤ�شرًا على نية اأمريكية ل�شن حرب على اليمن, 

واتخاذ رف�س املبادرة ذريعة لذلك«.
اأن املبادرة اجلارية تقدم ال�شعودية كاأنها  وكان لفتًا 
»و�شيط« يف احلرب ل طرفًا فيها, كما خلت من احلديث 
اأنها  برغم  اليمن,  على  املفرو�س  احل�شار  اإنهاء  عن 
حتدثت عن العودة اإىل وقف احلرب كليًا. لكن امل�شدر 
امل�شارك يف املباحثات, قال اإن اإ�شارات اإيجابية حملها 
احللول,  جتزئة  فكرة  عن  الرتاجع  اأبرزها  كريي؛ 
وروؤية منفذ غري ع�شكري للحل, لكنها يف الوقت نف�شه 
»جتاهلت القرار 2216 وحتدثت عن اأن �شيادة اليمن 
�شنعاء  لفريق  مغازلة  كاأنها  الأولويات,  راأ�س  على 
املجل�س  ي�شتعد  التي  اخلطوات  عن  بعيدًا  جلرهم  اأو 
ال�شيا�شي الأعلى يف �شنعاء لتخاذها, كت�شكيل حكومة 
�شوف حتظى بثقة الربملان«, الأمر الذي �شوف ينعك�س 

على �شرعية احلكومة التي �شكلها هادي اأخريًا.
كاإعلن  الأمريكي  املقرتح  ياأتي  اأخرى,  جهة  من 

ال�شيخ,  ولد  اإ�شماعيل  الدويل,  املبعوث  ملبادرة  وفاة 
احلل  قدمت  اأنها  يف  تبقى  اإيجابيتها  ولكن  الأخرية, 
باأنها  علمًا  متوازيني,  م�شارين  يف  والأمني  ال�شيا�شي 
ي�شبقها  وطنية  وحدة  حكومة  ت�شكيل  ت�شمنت 
ت�شليم الأ�شلحة, وخا�شة ال�شواريخ يف �شنعاء وبع�س 
املناطق, اإىل جهة ثالثة حمايدة, من دون تو�شيحات 

مف�شلة عن هذه النقطة.
اليمنيون  املقاتلون  يوا�شل  امليداين,  ال�شعيد  على 
جنوبي  جنران,  مدينة  من  ال�شرق  باجتاه  تقدمهم 
كبرية  جمموعة  على  �شيطرتهم  حمكمني  ال�شعودية, 
فيها  قتل  �شارية  معارك  بعد  الع�شكرية  املواقع  من 
بينهم  من  ال�شعودي؛  اجلي�س  عنا�شر  من  الع�شرات 
�شباط من كبار قادة اجلي�س. ومن اأهم تلك املواقع: 
ال�شرق  اإىل  الواقع  ال�شرتاتيجي  ال�شبكة  موقع 
حر�س  لقيادة  رئي�شي  مقر  وهو  ال�شرقي,  جبل  من 
احلدود ال�شعودي واإدارة العمليات القتالية. ويحتوي 
املتنوعة,  والذخائر  للأ�شلحة  خمازن  على  »ال�شبكة« 
يف  ال�شعودية  املدفعية  مراب�س  اأهم  عليه  تقع  كما 

اجلهة ال�شرقية لنجران.
هذا  حت�شني  على  حر�س  قد  ال�شعودي  اجلي�س  وكان 
الأبراج  بت�شييد  الدفاعية  خطوطه  وتعزيز  املوقع 
لكن  الع�شكرية.  للمراقبة  امل�شتخدمة  ال�شمنتية 
الع�شكرية  �شياق عملياتها  اليمنية جنحت يف  القوات 
ال�شيطرة  يف  جنران,  جبهة  ت�شهدها  التي  الوا�شعة, 
املدينة,  على  امل�شرفة  الع�شكرية  املواقع  كامل  على 
وهي تبعد عن موقع ال�شبكة قرابة اأربعة كيلومرتات.
وثقت  التي  احلربي«,  »الإعلم  م�شاهد  واأظهرت 
التي  والذخائر  الأ�شلحة  من  كبريًا  كّمًا  العملية, 

نقلت  فيما  ال�شعودية,  املواقع  يف  اليمنيون  اغتنمها 
املا�شية كانت على  اأن ح�شيلة الأيام  م�شادر ميدانية 
وناقلت  ابرامز  )دبابات  اآليات  ثماين  اإحراق  الأقل 
بطاقات  امل�شاهد  اأظهرت  كما  براديل(.  ومدرعات 
ع�شكرية تعود اإىل اأفراد يف اجلي�س ال�شعودي تركوها 

يف املوقع قبل فرارهم ومقتل اآخرين.
اأم�س,  يوم  احلربي«  »الإعلم  وزع  نف�شه,  الوقت  يف 
التي  الوا�شعة  الع�شكرية  للعمليات  متنوعة  م�شاهد 
وانتهت  ظهران,  منطقة  قبالة  ع�شري  جبهة  �شهدتها 
ب�شيطرة اليمنيني على مناطق جبلية مطلة على مدن 
اليمنية  ال�شاروخية  القوة  اأعلنت  كذلك  �شعودية. 
اإطلقها �شواريخ بالي�شتية؛ وجه اثنان منها اإىل مقاّر 

وخمازن ل�شركة »اأرامكو« النفطية.
لـ»اأن�شار  التابعة  »امل�شرية«  قناة  تعر�شت  ذلك,  اإىل 
اإثر عر�شها م�شاهد »الإعلم احلربي«.  للوقف  اهلل«, 
واأفاد م�شدر يف مكتب القناة بتلقيهم تهديدات يف حال 
عر�شهم امل�شاهد جمددًا, م�شيفًا اأن انقطاع بث القناة 
امل�شاهد  واأظهرت  امل�شاهد.  عر�شها  اأثناء  فعًل  حدث 
ال�شعوديني  اجلنود  ع�شرات  هرب  حلظة  املعرو�شة 
كما  اإليها,  اليمنيني  املقاتلني  و�شول  قبل  مواقعهم  من 
ال�شعوديني  الع�شرات من اجلنود  ت�شمنت �شورًا جلثث 
موع  من  الهرب  حتاول  ع�شكرية  اأطقم  على  حمملني 

تبة ال�شيباين.

يبدو اأن منفذ تفجري عدن الذي اأودى بنحو 60 قتيل على 
ا�شتغل حلظة  الهجوم, حيث  بعناية توقيت  اختار  الأقل 
ع�شرات  داخلها  ي�شطف  كان  مدر�شة  مبنى  بوابة  فتح 
املقرر  من  كان  للت�شجيل �شمن جمموعة جمندين  ال�شبان 

اأن ت�شافر اإىل ال�شعودية.
اإن  املحلية  الغد  عدن  ل�شحيفة  الهجوم  من  ناج  وقال 
باحة  و�شط  يقفون  كانوا  التجنيد  طالبي  من  الع�شرات 
املدر�شة ا�شتعدادا للدخول اإىل غرفة باملدر�شة حيث يتم 

ت�شجيل املجندين والنظر يف ملفاتهم .
املدر�شة  باب  فتح  �شوت  على  “التفتنا  قائل:  واأ�شاف 
ل�شيارة الأغذية التابعة للمقاومة والتي تدخل كل �شباح 
والقائمني  املجندين  بع�س  على  الغذاء  وجبة  لتوزيع 

بالت�شجيل”.
نوع  �شيارة  دخول  تلها  ال�شيارة  دخول  “فور  وتابع: 

هايلوك�س دخلت م�شرعة لتتجاوز �شيارة الغذاء وت�شطدم 
بطابور املجندين وتنفجر و�شطهم”.

املهاجمني,  من  حمكم  تنفيذ  اإىل  الهجوم,  توقيت  وي�شري 
البوابة  فتح  مواعيد  يبدو  ما  على  ور�شدوا  تابعوا  حيث 
من  عدد  اأكرب  واإحداث  ب�شهولة  جتاوزها  لهم  ليت�شنى 

ال�شحايا.
واأعلنت وكالة اأعماق التابعة لداع�س م�شوؤولية التنظيم 
عن تفجري عدن النتحاري الذي ا�شتهدف جممعا ملقاتلني 

حمليني يف املدينة الواقعة جنوب اليمن .
تليجرام  تطبيق  على  ح�شابها  على  الوكالة  وقالت 
الدولة  من  ملقاتل  ا�شت�شهادية  عملية  يف  قتيل   60 “نحو 

الإ�شلمية ا�شتهدف مركزا للتجنيد يف مدينة عدن.”
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د. عبد احلميد �شيام*
 2010 عام  الأمريكية  اجلن�شية  على  ح�شلت  منذ 
�شيف,  كل  املحتلة  فل�شطني  زيارة  على  اأحر�س  واأنا 
عنوان  حتت  مقالت  �شل�شلة  يف  ملحظاتي  واأ�شجل 

»عن الوطن والحتلل«.
اجلدلية  العلقة  اأر�شد  اأن  املقالت  تلك  يف  اأحاول 
جتذر  بني  الكارثية  اأو�شلو  اتفاقيات  عن  الناجتة 
وبني  جهة,  من  وعموديا  اأفقيا  وتو�شيعه  الحتلل 
من  ويتعرث  ويتمزق  وي�شغر  ي�شمحل  الذي  الوطن 
الفل�شطيني  ال�شعب  ت�شحيات  رغم  اأخرى,  جهة 
100 عام فاقت ن�شبيا ت�شحيات اأي �شعب  لأكرث من 

اآخر.
كانت امللحظات تر�شد ظاهرة الن�شال على امل�شتوى 
امل�شتوى  على  النهيار  وظاهرة  جهة  من  ال�شعبي 
اإىل  حتت  من  الوطن  بناء  ثنائية  فكانت  الر�شمي. 
وخمل�شة,  متدربة  وطنية  كوادر  فيها  ت�شاهم  اأعلى 
بينما يبداأ الإحباط والياأ�س واخلوف عندما ت�شل 
يف  عنها  نتج  التي  والقيادات,  املوؤ�ش�شات  روؤو�س  اإىل 
النهاية حالة ان�شطار قا�شية بني نهجني على م�شتوى 
الأيديولوجيا واملمار�شة جت�شدت يف وجود منطقتني 
وروؤية  وتنظيميا  �شيا�شيا  متباعدتني  جغرافيتني 

واأهدافا.
اأقول بدون مواربة,  اأن  اأ�شتطيع  يف زيارتي الأخرية 
اأ�شواأ مراحلها  اإن الأو�شاع الفل�شطينية متر الآن يف 
حقيقيا  خطرا  هناك  اأن  لدرجة  النواحي,  كل  من 
ودعني  برمته.  الفل�شطيني  الوطني  امل�شروع  على 
املرة  هذه  ر�شدتها  التي  امللحظات  بع�س  اأخل�س 
الفل�شطينية,  الأو�شاع  تفا�شيل  يف  النخراط  بعد 
حيث زرت عائلت ال�شهداء والبيوت املهدمة وخيمة 
الإعت�شام للت�شامن مع الأ�شرى, و�شاركت يف مظاهرة 
قرب حاجز بيتني يف رام اهلل للت�شامن مع الأ�شري بلل 
بزيارتني  وقمت  واملعتقلني,  الأ�شرى  وبقية  الكايد 
بعدد  والتقيت  وقلنديا,  الدهي�شة  ملخيمي  مطولتني 
كبري من امل�شوؤولني والكتاب والنا�شطني واملتقاعدين 
ونا�شطني يف املنظمات الأهلية والتجمعات ال�شبابية 

والن�شائية ورعاية الأطفال.
اأول- �شياع البو�شلة

الرئي�شي  ال�شوؤال  عن  يجيب  اأن  ي�شتطيع  اأحد  ل 
�شائرون؟  نحن  اأين  اإىل  النا�س:  كل  ي�شاأله  الذي 
ماذا تعمل القيادة وهل لديها اإ�شرتاتيجية لتحقيق 
واإذا  متاما  متوقفة  املفاو�شات  كانت  فاإذا  �شيء؟  اأي 
ال�شلمية متوقفة متاما ما عدا بع�س  املقاومة  كانت 
ال�شن  بها �شغار  التي غالبا يقوم  الفردية  الأحداث 
الفرن�شية  املبادرة  كانت  واإذا  با�شت�شهادهم,  وتنتهي 
ودفنتها  الطريق  امل�شرية  املبادرة  عليها  قطعت 
تطرفا  تزداد  نتنياهو  حكومة  كانت  واإذا  حية, 
اأن ت�شكل حكومة  اليمني من  اأحزاب  اأن متكنت  بعد 
لوحدها بدون حاجة اإىل اإئتلف مع اأحد, وو�شعت 
اأين  بعد؟  فماذا  للدفاع  وزيرا  ليربمان  اأفيغدور 
واملنظمات  والأحزاب  والف�شائل  القيادات  اختفت 
ال�شيا�شية؟ بالكاد ت�شمع اأخبار اأي من رموز ال�شلطة 
الزوار  بع�س  مع  اجتماعات  اأخبار  �شوى  الأ�شا�شيني 

الأجانب اأو ال�شفراء املعتمدين ل تقدم ول توؤخر.
القيادة ل تريد مقاومة �شلمية وا�شعة ول تريد حل 

ال�شلطة وت�شليم املفاتيح لنتنياهو كما اأعلن مرة اأبو 
مازن, وما دامت القيادة عاجزة الآن عن حتقيق اأي 
اإجناز على طريق الدولة امل�شتقلة اإذن ماذا بعد؟ ل 
اأحد يعرف. ل اأحد لديه اإجابات. الأمور ت�شري على 
غري هدى. لقد فقدت احلركة الوطنية الفل�شطينية 
الأمور.  تتجه  اأين  يعرف  اأحد  فل  البو�شلة  برمتها 
بريطانيا  �شد  �شكوى  تقدمي  »فتي�شة«  اإطلق  اإن 
مقولة  تثبت  نظري,  وجهة  من  بلفور,  وعد  ب�شبب 
اأ�شبحت  اجلعبة  اأن  اأي�شا  وتثبت  البو�شلة,  �شياع 

خالية من ال�شهام.
ثانيا- تفاقم ظاهرة العنف الداخلي

ل  خلفيات  على  الداخلي  العنف  حوادث  اأخبار 
ب�شكل ل تخطئه عني.  منت�شرة  بالوطن  لها  علقة 
النا�س  يجمع  م�شرتك  عدو  �شد  الن�شال  غياب  ففي 
اإىل  الحتقان  يرتد  له,  الت�شدي  �شرورة  على 
قد  اأ�شباب  وعلى  حملي  عنف  اإىل  ويتحول  الداخل 
�شابق  اأمني  قائد  اأخربين  وقد  جدا.  تافهة  تكون 
اأكرث.  اأو  قتيل  �شقوط  بدون  يوم  مير  يكاد  ل  اأنه 
اأمر  باأنها  الظاهرة  تربير  امل�شوؤولني  اأحد  حاول 
طبيعي حيث ل يوجد جمتمع عادي بدون اأن يكون 
التوا�شل  و�شائل  اأن  »الفرق  وجرائم.  جمرمون  به 
الآن اجلميع يعرف عن  اأخبار اجلرائم.  ن�شر  �شهلت 
اجلرمية التي تقع ويف اللحظة نف�شها«. هذا �شحيح 
والإ�شابات  القتل  جرائم  تتكرر  اأن  ولكن  جهة  من 
وب�شكل كبري فهو اأمر غري طبيعي يف جمتمع متجان�س 

متقارب يعرف النا�س بع�شهم بع�شا.
من  كان  فظيعة  جرائم  الأخرية  ال�شنة  �شهدت  لقد 
يعبد  بلدة  يف   15 وجرح  اأ�شخا�س  �شتة  مقتل  بينها 
29 يونيو املا�شي يف مواجهة �شاملة بني عائلتني  يف 
حدثت  وقد  الآلية.  الأ�شلحة  فيها  ا�شتخدمت 
جرمية قتل يف دير دبوان واأنا يف املنطقة ولأ�شباب 
تافهة. كما كنت �شاهد عيان ل�شلحة ع�شائرية تتعلق 
بجرمية وقعت بني عائلتني يف خمما�س اأ�شفرت عن 
اإ�شابة بليغة لأحد املغرتبني من اأبناء البلد. جرائم 
وقعت يف بـِّدو وبيت �شوريك والظاهرية واإذنا و�شعري 
واخلليل و�شلفيت ونابل�س التي �شهدت مقتل عدد من 

اأفراد الأمن الوطني.
وال�شفة  غزة  يف  الن�شاء  بحق  جرمية   20 ووقعت 
حتت ما ي�شمى زورا وبهتانا بجرائم ال�شرف البعيدة 
�شرف  يدن�س  الحتلل  اأن  خا�شة  �شرف,  اأي  عن 
امل�شتقلة  للهيئة  تقرير  يقول  الن�شاء.  قبل  الرجال 
الق�شاء  يف  الذكورية  الثقافة  »اإن  الإن�شان  حلقوق 
وال�شرطة والنيابة تتعامل مع �شكاوى الن�شاء برتاٍخ, 
واللجوء  �شكوى  تقدمي  عدم  منهن  يطلب  ما  وعادة 
اإىل حلول بالرتا�شي. اإن �شغط املجتمع ين�شب على 

الن�شاء«.
اأن  فبدل  القتلة,  مع  ت�شاهل  هناك  اأن  الغريب 
يودعوا ال�شجن بانتظار املحاكمة يتم الإفراج عنهم 
يدفعون  الذين  الع�شائريني  امل�شلحني  تدخل  بعد 
»عطوة منع الدم«, كما ت�شمى, حلقن القتتال فتقوم 
اجلرمية  بارتكاب  املتهمني  عن  بالإفراج  ال�شلطة 
بحجة اأن لي�س هناك �شكوى ر�شمية. وماذا عن احلق 
غري  ال�شلح  وميلك  القانون  ينتهك  ملن  فكيف  العام 
يخلى  �شحايا  وراءه  ويرتك  وي�شتخدمه  املرخ�س 

�شبيله بعد اإجراءات ع�شائرية بدائية؟
ثالثا غياب �شيادة القانون وتغول الأجهزة الأمنية

من  نوع  انت�شار  هو  ال�شابقة  بالظاهرة  يرتبط  ما 
وللعلم  القانون.  �شيادة  وانتهاك  الأمني  الفلتان 
وبت�شريب  العديدين  اأيدي  بني  منت�شر  ال�شلح  فاإن 
يتم  كيف  امل�شوؤولني  اأحد  يل  �شرح  وقد  اإ�شرائيلي. 
ت�شريب وبيع ال�شلح ثم متابعته. قال »اإن و�شل اإىل 
نف�شه,  اليوم  ال�شخ�س يف  اأيدي وطنية يتم اعتقال 
لعتقاله  الفل�شطيني  الأمن  على  ال�شغط  يتم  اأو 
واإن  الأمني«.  »التن�شيق  ي�شمى  ما  منظومة  حتت 
اأمر الوطن واإن  اأيدي من ل يهمه  اإىل  و�شل ال�شلح 
وعمومته  بلده  اأبناء  يف  اإل  يكون  فلن  ا�شتخدمه 
ول  �شاكنا  اإ�شرائيل  حترك  فل  و�شعبه  وجريانه 
تعتقل اأحدا«. وهذا ما يف�شر انت�شار جرائم ي�شتخدم 
فيها ال�شلح احلي. الأجهزة الأمنية ت�شعر باأنها فوق 
العقوبة.  اأو  امل�شاءلة  اأي نوع من  القانون. ل يوجد 
التعذيب اجل�شدي منت�شر وب�شكل كبري. وقد ذكر يل 
اأحد ال�شجناء لدى ال�شلطة اأنه ظل م�شبوحا طوال 
الليل اإىل اأن جاء حر�س ال�شباح ففك اأحدهم قيده 
ي�شاألون  النا�س  ال�شاي.  من  كاأ�شا  له  وقدم  واأجل�شه 
عندما يعتقل اأحد: عند ال�شلطة اأو اإ�شرائيل؟ فاإذا 
قيل اإ�شرائيل ت�شعر باأن نوعا من الرتياح يخيم على 
ال�شائل وغالبا ما ت�شمع تعليقا مفاده »على الأقل ل 

يوجد تعذيب«.
حادثة قتل اأحمد عز حلوة يف نابل�س بعد اعتقاله 
عن  ك�شفت  نابل�س  يف  الأمن  رجال  اأيدي  على  �شربا 
الأمريكي  اجلرنال  زرعها  التي  الثاأرية  العقلية  نوع 
اأن  دايتون يف دوراته لرجال الأمن الذين يعتقدون 
هذا ال�شعب »يجب اأن ي�شاهد العني احلمراء« كما قال 
اأحدهم يف اجتماع عام. روايات التعذيب والإهانات 
قرية  كل  يف  تطفح  بيوتها  من  النا�س  وجرجرة 
الأمن  ورجال  املواطن  بني  العلقة  اأ�شبحت  وبلدة. 
قائمة على الريبة والتوج�س واخلوف. لذلك يقوم 
بع�س الأفراد بالتكتل حلماية اأنف�شهم اأو اأحيائهم. 
فتعمل  ال�شقوق  من  تت�شرب  اأن  اإ�شتطاعت  اإ�شرائيل 
غري  للأيادي  ال�شلح  و�شخ  العملء  جتنيد  على 
املخدرات من بع�س  ت�شرب  بداأت  اأنها  الوطنية, كما 
خميم  خا�شة  كامل,  اأمنيا  فلتانا  تعي�س  التي  البوؤر 
�شعفاط , وهو املخيم الوحيد التابع للقد�س ويعترب 
اأ�شبح  حتى  الحتلل,  ل�شلطة  تابعا  واإداريا  اأمنيا 
هذه  اإن  واملطلوبني.  وامل�شردين  للمطاردين  ماأوى 
اإىل  وبحاجة  الكلمة  معنى  بكل  خطرية  الظاهرة 
املحلية ملحا�شرتها  والقيادات  الوطنية  القوى  تنبه 
وواأدها. يف ظروف يخ�شع ال�شعب للحتلل الأجنبي 
اأعداء  من  املواطنني  حماية  الأمن  مهمة  ت�شبح 
الأدهى  هو  امل�شتوطنني  خطر  والداخل.  اخلارج 
رجال  فيهم  مبن  القوى  جميع  تكاتف  وي�شتدعي 
ا�شتخدام  يتم  اأن  النا�س جميعا بدل  الأمن حلماية 

اليد الغليظة �شد املواطنني.
رابعا – �شعوبة راأب �شدع النق�شام

كل من تتكلم معه يريد راأب ال�شدع واإعادة الوحدة 
وقعتها  التي  الأ�شرى  وثيقة  اأر�شية  على  الوطنية 
بني  التباعد  لكن   .2006 مايو  يف  الف�شائل  كل 
تفاقم  والقيادتني  والأيديولوجيتني  املجموعتني 

�شفوة  اأنها  وتعترب  باإمارتها  �شعيدة  حما�س  كثريا. 
هيمنتها.  حتدي  اأو  م�شاءلتها  يجوز  ل  الأمة  هذه 
لقد حولت القطاع اإىل خمترب لأيديولوجية فوقية 
وتغري  الأرباح  وجتني  ال�شرائب  جتبي  ق�شرية 
مو�شم  فيهم  مبا  واملعاهد  واملدار�س  ال�شوارع  اأ�شماء 
النا�س  لبا�س  يف  تتدخل  كنفاين«.  »غ�شان  الهجرة 
تعطي  ودكاكينهم.  واأعمالهم  وحيواتهم  ونزهاتهم 
فتلغي  قوانني,  من  تراه  ما  فر�س  يف  احلق  لنف�شها 
اأن�شطة لي�شت على مزاجها وت�شمح لأخرى اإن وجدت 
فيها م�شلحة. متار�س الإعدام وبطرق ل تتما�شى مع 
الرئي�س  توقيع  يتطلب  الذي  الفل�شطيني  القانون 
كل  وا�شتنفاد  ال�شفافية  من  حماكماتهم  وتخلو 
الآليات الق�شائية املعروفة قبل تنفيذ الإعدام, بل 
ذهب بها ال�شطط اأن �شحلت اأحد الأ�شخا�س يف �شوارع 
غزة وطافت به �شوارع غزة وهو مربوط بدراجة. 
الآن  النتخابات  جترى  لو  حما�س  لقادة  واأقول 
ب�شفافية وحيادية ومراقبة دولية �شتف�شل حما�س 
الفل�شطينية  ال�شلطة  �شتف�شل  كما  غزة  قطاغ  يف 
ال�شلطة  حال  اإن  اإذ  ـ  الغربية  ال�شفة  يف  ورموزها 
اأ�شواأ من حما�س, لأن التفريط يف ثوابت الوطن مل 
ياأت اإل من هذه ال�شلطة وحالة ال�شياع التي يعي�شها 
»اأنا  لنهج  حتمية  نتيجة  جاءت  الفل�شطيني  ال�شعب 

اأفاو�س اإذن اأنا موجود«.
تعد  مل  ال�شلطة  هرم  قمة  يف  الداخلية  ال�شراعات 
الأ�شا�شية  القيادات  من  عدد  اإق�شاء  مت  حيث  �شرا, 
الف�شاد  اأحاديث  اأن  كما  فردية,  مزاجية  بطريقة 
الإنتاجية  امل�شالح  على  والتكوي�س  واملح�شوبيات 
الف�شاء  يف  يعي�س  كوكبا  اأ�شبحت  اهلل  رام  القليلة. 
قطعة  هناك  فل�شطني.  يف  لي�شت  وكاأنها  اخلارجي 
فقط  دومنني  اإىل  م�شاحتها  ت�شل  و�شطها  يف  اأر�س 
و�شل �شعرها اإىل 57 مليون دولر, كما اأخربين اأحد 
كل  ترتفع  اأبراج  اهلل.  رام  يف  العقارات  جتار  كبار 
ومقاه  ومطاعم  ومله  وملعب  تفتح  واأ�شواق  يوم, 
وبقية  واد  يف  اهلل  رام  اأهل  باخت�شار  لها.  ح�شر  ل 

البلد يف واٍد اآخر.
مع  جتل�س  عندما  ترتاجع  هذه  الياأ�س  حالة 
وعلى  عليهم  تتعرف  اللجوء.  خميمات  يف  املنا�شلني 
همومهم واأمانيهم فتجدها مت�شابهة. هناك ت�شميم 
الإ�شرار  وعلى  باحلقوق  التم�شك  على  له  مثيل  ل 
علم  يرتفع  يوم  ياأتي  حتى  الن�شال  متابعة  على 
املفاو�شات.  �شري  عن  بعيدا  احلقيقي  ال�شتقلل 
اأحد  قال  كما  عنوة«,  توؤخذ  بل  متنح  ل  »احلرية 

الأ�شرى املحررين.

امل���ح���ت���ل���ة ف���ل�������س���ط���ني  يف  ال���������س����ائ����ع����ة  ال����ب����و�����س����ل����ة 
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بقلم: اأوري �شفري
املتحدة  الوليات  لرئا�شة  ترامب  دونالد  انتخب  لو  
ل�شرائيل.  �شعبة  ا�شرتاتيجية  �شربة  هذه  �شتكون  
القليات,  الغرباء,  يكره  عن�شري  ال�شخ�س  هذا 
ال�شماح  بعدم  ويهدد  ال�شلم  من  يخاف  املهاجرين, 
قلبه  يف  املتحدة,  الوليات  اىل  بالهجرة  للم�شلمني 
الرجل   اأدق  ب�شكل  او  البي�س  الن�شان  بتفوق  يوؤمن 
لن  ل�شرائيل؟  كارثة  ترامب  يعترب  ملاذا  البي�س. 
جميع  ويتبنى  ل�شرائيل,  وا�شح  موؤيد  ال�شخ�س 
مواقف اليمني املتطرف يف ا�شرائيل مبا يف ذلك البناء 
الدولة  ومعار�شة  ج  املناطق  و�شم  امل�شتوطنات  يف 
املتحدة  للوليات  رئي�شا  انتخب  اذا  الفل�شطينية. 
فان تاأييد ال�شرائيلية �شيكون متماثل يف العامل معه 
ودول كثرية يف العامل �شتبتعد عن ا�شرائيل. �شيكون 
العربي  العامل  يف  مكروهني  املتحدة  والوليات  هو 
العربي  الئتلف  �شي�شعف  اي�شا  وهذا  وال�شلمي. 

الرباغماتي �شد داع�س.
اجلمهور  املر�شح  ترامب  ا�شبح  ان  ح�شل  كيف 
املوؤ�ش�شة  رف�س  عن  تعبري  هو  ترامب  للرئا�شة؟ 
�شللتني  برئا�شة  فا�شدة,  تعترب  التي  الوا�شنطنية 
اليمني  عن  يعرب  وانتخابه  وكلينتون.  بو�س  لعائلتي 
�شيطرة  م�شاألة  من  املتحفظ  المريكي  الراديكايل  
ثماين  ملدة  المريكية  الرئا�شة  على  اأ�شود  رئي�س 
انف�شال  موؤيدي  املحافظني  الفنغل�شتيني  �شنوات. 
اجلنوب وممثلي خط كلوكا�س كلن. واي�شا الكثريين 
اأنف�شهم  يعتربون  المريكية  الو�شطى  الطبقة  من 
مت�شررين من ال�شيا�شة القت�شادية لدارات اوباما. 

الزمة  من  املتحدة  الوليات  اأنقذ  هذا  اأن  �شحيح 
القت�شادية العميقة لعام 2008 لكن هذا مل يح�شن 
املتعلمني,  غري  البي�س,  ال�شكان  القت�شادي.  الو�شع 
�شتن�شبان  اللتان  هما  والعن�شرية  النبالة  لي�شت 
بدون  اأول  رئي�شا  ثاين  ت�شرين  يف  ترامب  دونالد 
�شاحب  المريكية:  ال�شيا�شية  احلياة  يف   خلفية 

عقارات, وكازينوهات ومقدم برنامج الواقع.
من  الناحية الدولية فان امريكا مع ترامب �شت�شعف. 

�شوف يزعزع اتفاقيات التجارة بني الوليات املتحدة 
وكندا واملك�شيك من جهة ومع اليابان وال�شني من جهة 
الربي  المريكي  التواجد  بزيادة  يعد  انه  اخرى. 
العامل  مع  �شدام  اىل  �شيوؤدي  الذي  المر  العراق  يف 
رئا�شة  من  تخوفها  عن  اوروبا  تعرب  اليوم  العربي. 

ترامب كما حتدث وزراء خارجية فرن�شا واملانيا.
جهة  من  المريكية  النف�شالية  خلفية  على 
ا�شرائيل  �شتربز  اخرى  جهة  من  ذلك  من  والتحفظ 

رو�شيا  املتحدة لرتامب, اىل جانب  للوليات  كحليفة 
لبوتني على ما يبدو. يتحدث نتنياهو وترامب بنف�س 
على  �شعبيتهما  يبنيان  الثنان  الخلقية.  اللغة 
والثنان  العن�شرية  املتطرفة  القومية  ال�شيطرة 
الثنان  حمدود,  ب�شكل  الدميقراطية  يحرتمان 
العامل  يف  ال�شراعات  حلل  القوة  با�شتخدام  يوؤمنان 
واملنطقة, الثنان لهما �شديق م�شرتك ا�شمه �شلدون 
هيئته  اقام  قد  ترامب  بان  �شدفة  ولي�س  ادل�شون. 

الوىل خارج الوليات املتحدة – يف ا�شرائيل.
حتت رئا�شة ترامب �شتكون ا�شرائيل معزولة اأكرث يف 
الفل�شطيني   – ال�شرائيلي  ال�شراع  �شيتحول  العامل, 
اىل غري قابل للحل, وال�شراع �شد الرهاب ال�شويل 
�شي�شعف و�شي�شهد ال�شرق الو�شط املزيد من العنف, 
بل  امل�شلحة  لي�شت  هي  امل�شكلة  جذور  اأي�شا.  ولدينا 
الليربالية  والو�شاط  الغربي  العامل  معظم  القيم. 
ترامب  ظاهرة  من  مزعزعني  املتحدة  الوليات  يف 
فان  ال�شابع.  حكومتنا  رئي�س  يلعق  الذي  الوقت  يف 
الوليات  يف  الخلقي  التدين  دور  يلعب  ترامب 
كراهية  متطرفة,  قومية  عن�شرية,  املتحدة: 
الدميقراطية.   زعزعة  املهاجرين,  الغرباء,  الن�شاء, 
هو  ا�شرائيل  يقود  الذي  ال�شخ�س  اأن  هي  امل�شكلة 
هي  اجليدة  الخبار  لرتامب.  التواأم  الخلقي  الخ 
الرئي�شة  كلينتون  هيلري  �شتكون  يبدو  ما  على  اأنه 

القادمة.
معاريف

�شهيب عنجريني
ال�شوري �شخونة, يتعاظم تعقيد  ال�شمال  فيما يزداد 
قد  ما  واندلع  الرتكي  الغزو  نريان  وقع  على  امل�شهد 
ي�شمى بـ»حرب الأهل« بني حلفاء وا�شنطن واأدواتها. 
منها  خفي  ما  اأما  ظاهرها,  يف  متداخلة  حتالفات 
فُي�شرعها على احتمالت اأكرث غرابًة واأ�شّد تعقيدًا. 
يف  الكردي  ــ  الرتكي  ال�شتباك  وترية  ت�شاعد  ومع 
امليدان والت�شريحات على حدٍّ �شواء, حافظت معظم 
العوا�شم املعنّية )دم�شق, مو�شكو, وا�شنطن, وطهران( 
ما  امل�شتجّدات,  على  التعليقات  من  اأدنى«  »حّد  على 

اأ�شفى غمو�شًا اإ�شافّيًا على امل�شهد
يف  م�شبوق  وغري  جديد  تعقيد  على  نافذٌة  جرابل�س 
ال�شمال ال�شوري. ل يقت�شر الأمر هنا على ما ميكن اأن 
يخّلفه دخول القّوات الرتكّية الغازية مناطق �شورّية, 
وتبعات توغلها امل�شتمر, ول على ن�شوب حرب مبا�شرة 
بني قّوتني حليفتني للوليات املتحدة ي�شّكل كّل منهما 
عن�شرًا موؤثرًا وفاعًل من عنا�شر »التحالف الدويل« 
)تركّيا, والأكراد ال�شوريني( فح�شب, بل يتعّدى ذلك 
اإىل جتذير انق�شام حاد يف بنية املجموعات امل�شّلحة 

يف ال�شمال ال�شوري.
تاأتي  الكردية,  ال�شعب«,  حماية  »وحدات  اأّن  ورغم 
ت�شكل  لأنها  الأتراك,  مع  احلرب  م�شهد  واجهة  يف 
الدميوقراطّية«,  �شوريا  لـ»قّوات  الأ�شا�شي  العماد 
جمموعات  مكوناتها  بني  اأي�شًا  ت�شم  الأخرية  اأّن  اإل 
وهو  تركمان  مقاتلني  من  اأحدها  يت�شّكل  اأخرى, 
»طيبة«  بعلقات  اآخر  ويحتفظ  ال�شلجقة«.  »لواء 
بع�س  ُتعترب  الذي  الّثوار«  »جي�س  وهو  ال�شعودّية  مع 
»كتائبه« امتدادًا لـ»جبهة ثّوار �شوريا« البائدة )كان 
يقودها جمال معروف(. ويبدو اأّن التطّورات الأخرية 
قابلٌة لت�شبح »تربة �شاحلة« لتحويل ال�شباق الرتكي 
ــ ال�شعودي اخلفي على النفوذ, اإىل مواجهات مبا�شرة 
يف  الطرفني  من  كل  على  املح�شوبة  املجموعات  بني 
من  كّلً  اأّن  تعقيدًا  امل�شهد  يزيد  ومّما  املنظور.  املدى 
ال�شمال«  »كعكة  على  ال�شراع  يف  الفاعلة  العنا�شر 
للحفاظ على »خطوط خلفّية« مفتوحة على  يجهد 
يف  ياأتي  الأمريكي  اللعب  متامًا.  متعاك�شة  م�شارات 
لـ»ق�شد«  فعلّيًا  غطاء  �شّكل  الذي  وهو  القائمة,  راأ�س 
�شيا�شّيًا  غطاًء  اأخريًا  اأنقرة  ومنح  طويل  وقت  منذ 

وجوّيًا ملهاجمتها.
الأمريكي  الغطاء  كان  اإذا  ما  بعد  الوا�شح  غري  ومن 
احلفاظ  تكتيك  اإىل  باأكمله  م�شتندًا  لأنقرة  املمنوح 
فيه,  وال�شتثمار  الطرفني  بني  ال�شراع  جذوة  على 
اأو اأّنه جاء فعًل بعد ا�شت�شعار ميل تركي جارف نحو 

مع  باآخر  اأو  وب�شكل  وطهران,  مو�شكو  مع  التن�شيق 
وطيدة  علقة  على  حتافظ  بدورها  »ق�شد«  دم�شق. 
واآخر  مو�شكو,  مع  مفتوح  م�شار  وعلى  بالأمريكيني, 
اأ�شبه بـ»�شعرة معاوية« مع دم�شق. اأما على خط اأنقرة 
مفتوحة  يرتكها  بغمو�س  الأجواء  فتت�شم  دم�شق,  ــ 
عن  املعلومات  تزايد  مع  ة  وخا�شّ التكهنات,  كل  على 
ومن  الطرفني.  بني  امل�شتوى«  »رفيع  اأمني  توا�شل 
)حتى  اكتفت  ال�شورية  احلكومة  باأّن  التذكري  املفيد 
تبادر  ومل  الرتكي,  الهجوم  تدين  بت�شريحات  الآن( 
اأمام جمل�س  �شكوى  مثل تقدمي  اأخرى  اإجراءات  اإىل 
القراءات  بع�س  كانت  واإذا  املثال.  �شبيل  على  الأمن 
هو  كهذا  اإجراء  عن  الإحجام  �شبب  اأن  اإىل  تذهب 
ا�شتناد اأنقرة اإىل تفاهمات 1998 الأمنية مع دم�شق, 
بني  خفّيًا«  »تن�شيقًا  ت�شت�شعر  اأخرى  قراءات  فثّمة 
العا�شمتني �شّد »اخلطر الكردي«. ومن نافلة القول اإّن 
هذا »اخلطر« ُي�شّكل هاج�شًا تركّيًا »وجودّيًا«, ودافعًا 
لكّن  �شورّية,  لأرا�ٍس  الرتكي  الغزو  دوافع  اأ�شا�شّيًا من 
حل�شابات »ال�شفقات« املحتملة حيزًا ل ي�شتهان به يف 
حث اأنقرة على اخلو�س املبا�شر يف امل�شتنقع ال�شوري. 
بزيادة  كفيٌل  احلدود  داخل  تركّية  قّوات  فوجود 
اأ�شهمها يف اأي ت�شوية )قد( تفر�شها تفاهمات رو�شّية 

اأمريكّية.

امليدان
على الأر�س, ت�شارعت التطورات يف جرابل�س وحميطها 
اأنقرة والأكراد داخل  ُنذر حرب طاحنة بني  لت�شكل 
الأرا�شي ال�شورية تاأتي امتدادًا للحرب »التاريخّية« 
حماية  »وحدات  حلفاء  اأّن  ورغم  الطرفني.  بني 
ال�شعب« هم الذين ت�شدروا م�شهد املعارك مع الأتراك 
واأذرعهم, اإل اأن اأ�شابع »الوحدات« حا�شرة يف معظم 
اإىل  طريقها  عرفت  الكردّية  ال�شواريخ  التفا�شيل. 
اختربت  الرتكّية  والدبابات  الرتكي,  بكر  ديار  مطار 
الطائرات  وا�شتهدفت  الدروع.  م�شادات  �شريعًا 
يف  القتلى  ع�شرات  خّلف  ما  �شكنّية,  مباين  الرتكّية 
»ُمتفٌق  اأّنه  لـ»الأخبار«  كردّية  م�شادر  اأكدت  منطقة 
على حتييدها«. ووفقًا للم�شادر, فقد مت التفاق عرب 
»مناطق  لأنها  املق�شوفة  القرى  حتييد  على  وجهاء 
نزوح. وقد �شقط من بني ال�شهداء نازحون من قرية 
اتخاذ  عن  ي�شاع  ما  »كل  اأن  اأّكدت  امل�شادر  العرمية«. 
الع�شكري«  دروعًا من قبل »جمل�س جرابل�س  املدنيني 
عاٍر من ال�شحة«, واأّن »ح�شيلة جمزرتي ال�شري�شات 
قابلة  والأعداد  الآن,  حتى  �شهيدًا   37 الكو�شا  وبري 
للزيادة ب�شبب وجود جرحى يف حالة حرجة, بينهم 
ن�شاء واأطفال«. الرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان 
ت�شفية  اإىل  لل�شعي  الفر�شة  انتهاز  على  م�شّرًا  بدا 

وجّدد  احلدودي,  ال�شريط  على  الكردي  الوجود 
ا�شتئ�شال  حتى  العمليات  »ا�شتمرار  على  عزمه  اأم�س 
النف�شايل«.  الإرهابي  الدميوقراطي  الحتاد  حزب 
»حتى  املعركة  خو�س  على  وا�شح  عزم  ويف  باملقابل؛ 
اأم�س  الدميوقراطّية«  �شوريا  »قوات  اأعلنت  نهايتها« 
ال�شورّية  الكردّية  »املقاومة  م�شروع  عليه  اأطلقت  ما 
جمل�س  لـ»ع�شو  وفقًا  وهي  الرتكي«.  الحتلل  �شد 
»مقاومة  حّدو,  ريزان  الدميوقراطّية«,  �شوريا 
لكنها  كردي,  مكون  فيها  الأغلب  املكّون  �شورّية. 
�شم�س  »كتائب  مثل  اأخرى  �شورية  جمموعات  ت�شّم 
و«لواء  الثوار«  »جي�س  ال�شلجقة«,  »لواء  ال�شمال«, 
اأّن  لـ»الأخبار«  اأو�شح  الدميوقراطي««. حّدو  ال�شمال 
»الأخري هو لواء مكوٌن من مقاتلني من حمافظة اإدلب, 
اأعلنوا اليوم )اأم�س( دعمهم الكامل ووقوفهم يف وجه 

الحتلل الرتكي«.
»ق�شد«: للحفاظ على وحدة �شوريا

�شعيًا  ال�شوري  ال�شمال  يف  يح�شل  ما  يف  راأى  حّدو 
جنوب  يف  اإ�شرائيل  فعلته  ما  »ل�شتن�شاخ  تركّيًا 
)يف  عميلة  مليلي�شيات  اإحلل  ثّم  احتلل,  من  لبنان 
حلد(«.  واأنطوان  حداد  �شعد  ميلي�شيات  اإىل  اإ�شارة 
املنطقة  احتلل  يف  جنحوا  اإذا  »الأتراك  واأَ�شاف 
ينجحوا,  ولن  �شواه,  اأو  اآمنة«  »منطقة  ا�شم  حتت 
ا�شتفتاء  اإىل  م�شتقبًل  يدعوا  اأن  مفاجئًا  يكون  فلن 
الوقت  يف  حّدو  و�شّدد  تركّيا«.  اإىل  ان�شمامها  حول 
وحدة  على  احلفاظ  هو  »م�شروعنا  اأّن  على  نف�شه 
الأرا�شي ال�شورية وا�شتقللها, وهذا اأكرب رد على كل 
من حاول ا�شتغلل اأحداث احل�شكة املوؤ�شفة«. ُي�شكل 
الرتكية  التحركات  قوام  بحلب«  الإردوغاين  »احللم 
جبهتها  عرب  حلب  يهاجمون  فـ»الذين  حلّدو,  وفقًا 
اجلنوبية هم حلفاء اأنقرة واأذرعها, وهم اأنف�شهم من 
ي�شاندونها يف غزو جرابل�س, ويخططون معًا للتوجه 
نحو الباب. وعندها يتم و�شع حلب بني فكي كما�شة«. 
يوؤّكد »جمل�س �شوريا الدميوقراطّية« اأن التحالف مع 
الأمريكيني ل يزال قائمًا لـ»مواجهة داع�س«. ويقول 
يزالون  ل  والفرن�شيني  الأمريكان  »اخلرباء  اإّن  حّدو 
يف  لنا  وا�شت�شاراتهم  خرباتهم  ويقدمون  موجودين, 
»التحالف«  »طالبنا  وي�شيف  داع�س«.  �شد  املعارك 
والوقوف  جرى  ما  ك�شف  يف  وامل�شاعدة  حتقيق  بفتح 
على تفا�شيل املجازر التي ارتكبها الحتلل الرتكي«.

د. حممداأبو�شمره
واإجرام  وعن�شرية  ووح�شية  �شورة  باتت   يوم  بعد  يومًا 
كان  من  ولكل   , وال�شرق  للغرب  تت�شح  ال�شهيوين  الكيان 
خمدوعًا وم�شلُل بالرواية واملزاعم والأكاذيب والأ�شاطري 
و�شاحب  حر  لكل  الوا�شح  من  واأ�شبح   , ال�شهيونية 
ال�شرطاين  ال�شهيوين  الكيان  اأن   , العامل  يف  حي  �شمري 
واجلرمية  للإرهاب  عامليًا  مركزًا  يعترب  الإ�شتيطاين 
 , الفل�شطيني  والوطن  وال�شعب  الإن�شان  �شد  املنظمة 
رئي�شًا  مركزًا  ووطننا  لأر�شنا  الغا�شب  الكيان  هذا  واأن 
للإرهاب العاملي واجلرمية املنظمة , وجرائم احلرب �شد 
اأكرب  وميتلك   , والعربي  الفل�شطيني  والإن�شان  الإن�شانية 
املجرم  جي�شه  وي�شغلها  يديرها  عاملية  اإرهابية  �شبكة 
جهازاملو�شاد   ( وخ�شو�شًا   , الإجرامية  الأمنية  واأجهزته 
�شادَية  اإجرامية  عن�شرية  ع�شابة  اإل  هولي�س  الذي   )
واملجرمني  املحرتفني  القتلة  من  مكونة   , متوح�شة  
اإغتيال  عمليات  ال�شهيوين  املو�شاد  نفذ  وقد   , املتوح�شني 
اإجرامية ووح�شية �شد اآلف املدنيني والزعماء والن�شطاء 
والكتاب   , والكوادر   , الع�شكريني  والقادة   , ال�شيا�شيني 
والإعلميني والعلماء واملفكرين واملثقفني والديبلوما�شيني 
الأمن  على  خطرًا  ت�شكيلهم  بحجة  والعرب  الفل�شطينيني 
ال�شهيوين , مع تعمد املبالغة يف و�شف القدرات احلقيقية 
لبع�س امل�شتهدفني, كجزء من احلرب النف�شية , والتهويل 
والعربي,  الإ�شلمي  العامل  ال�شيكولوجي �شد  الإعلمي / 
ال�شتخبارية  واأجهزتها  العربية  الدولة   : اأن  والإيهام 
قادرة على الو�شول اإىل اأي هدٍف مهما كانت قوته , ومهما 

كان بعيدًا عنها.
و�شركات   , ال�شهيوين  الكيان  يف  ال�شلح  م�شانع  وت�شكل 
خدمات  تقدم  التي  ال�شهيونية  الإلكرتونية  التج�ش�س 
عرب  والدول  للحكومات  واملوؤ�ش�شات  املواطنني  مراقبة 
العاملية  ال�شهيونية  ال�شبكة  يف  هامًا  عن�شرًا   , العامل 
الأموال  وجلب  املوت  لتجارة  هامًا  وم�شدرًا   , للإرهاب 
تطوير  من  ال�شهيونية  التكنولوجيا  �شركات  ومتكنت   ,
و�شائل  كافة  مراقبة  تتيح  عالية  جت�ش�س  منظومات 
الت�شال داخل دولها  وخارجها , واخرتعت نظام جت�ش�س 
ح�شابات  اإىل  الت�شفريوالو�شول  فك  من  يتمكن  جديد 

الربيد الإلكرتوين .
جمال  يف  ال�شهيوين  للكيان  التكنولوجي  التقدم  ورغم 
وتربعه   , الإليكرتوين  والتج�ش�س   , الإليكرتونية  احلرب 
ال�شرق  منطقة  يف   ) الهايتك   ( �شناعة  قمة  على 
اإليكرتونية  لهجمات  عر�شًة  دومًا  كان  اأنه  اإل   , الأو�شط 
حلوا�شيبه  وكبرية  ذكية  اإخرتاق  وعمليات   , منظمة 
ولكافة   , وموؤ�ش�شاته  وبنوكه  ووزاراته   , بياناته  وقواعد 
ومنا�شري  واأ�شدقاء  حمبي  ي�شنها   , جمتمعه  �شرائح 
اإىل  بالإ�شافة   , العادلة  وق�شيته  الفل�شطيني  ال�شعب 
تتعر�س  التي  والتج�ش�س  والإخرتاق  املتابعة  حماولت 
اأطراف   , دول  من  ال�شهيونية  الإليكرتونية  املنظومة  لها 
املقاومة  ,ومن  ودولية  واإقليمية  واأجهزةعربية   , اأفراد   ,
ن�شر  ظاهرة  تكرار  اأعقاب  ويف   , واللبنانية  الفل�شطينية 
م�شنفة  ملعلومات  وك�شفهم  �شورهم  ال�شهاينة  اجلنود 
ا�شتثنائية  اإجراءات  ال�شهيوين  اجلي�س  قيادة  اإتخذت 
على  ــ  نوعها  من  الأوىل  هي  ـــ  حملة  اطلق  بينها  من   ,
مواقع �شبكات التوا�شل الإجتماعي الإليكرتوين , ونفذها 
الع�شكرية  ال�شتخبارات  �شعبة  يف  املعلومات  اأمن  ق�شم 
ن�شر  خماطر  من  ال�شهاينة  اجلنود  لتحذير   , ال�شهيونية 
معلومات �شرية على و�شائل التوا�شل الجتماعي , واأر�شال 
باجلي�س  املختلفة  الوحدات  يف  املعلومات  اأمن  عنا�شر 
ح�شابات  اإىل  العربية  باللغة  مفربكة  ر�شائل  ال�شهيوين 
وال�شباط  للجنود  ال�شخ�شية  و»اإن�شتغرام«   , »فاي�شبوك« 
تت�شمن  اأوتعليقات  �شورًا  �شابقًا  ن�شروا  ممن   , ال�شهاينة 
اأمني  واأو�شح م�شدرع�شكري   , معلومات ع�شكرية ح�شا�شة 
�شهيوين يف ) ق�شم اأمن املعلومات ( يف جي�س العدول�شحيفة 
) يديعوت اأحرونوت ( ال�شهيونية ,  اإّن : ) الغاية من هذا 
واملمنوع,  امل�شموح  حدود  للجنود  التو�شيح  هي  الإجراء 
وحتذيرهم علنًا من خلل اإ�شافة »ليك« باللغة العربية 
هوؤلء  �شيدفع  والف�شول   , ين�شرونها  التي  ال�شور  على 
اللغة  اإىل  اأر�شلناها  التي  اجلملة  ترجمة  اإىل  اجلنود 
العربية, حيث �شيقراأون: اليوم هذا ق�شم اأمن املعلومات يف 
اجلي�س, غدًا ميكن اأن يكون العدو , و�شيقود ال�شغط على 
التعامل  لكيفية  وحتذيرات  قواعد  �شل�شلة  اإىل  الرابط 
, وك�شفت �شحيفة ) يديعوت  مع ال�شبكات الجتماعية ( 
قائمة  اجلنود  اأحد  �شور  املرات  اأحد  يف  اأنه   ) اأحرونوت 
املوجات الأثريية لوحدته الع�شكرية , ون�شرها على �شبكة 
الإنرتنت , وفتح جندي اآخر ح�شاب »فاي�شبوك« اخلا�س 
التي يخدم  اإحدى وحدات النخبة  , من داخل ثكنة  به 
فيها ـ واأكد امل�شدر الأمني ال�شهيوين , اأن : ) حمور اإيران 
لي�س  الإ�شرائيلي,  اجلي�س  يتابع  اهلل  وحزب   , �شوريا   ,

كانت  التي  الكل�شيكية  التن�شت  و�شائل  طريق  عن  فقط 
قائمة يف املا�شي , اإمنا اأي�شًا هم يديرون حمورًا م�شرتكًا 
من تبادل املعلومات ال�شتخبارية التي يتم جتميعها عن 
للجنود  الجتماعية  ال�شبكات  وتعقب  الإنرتنت  طريق 
حماية  حتولت  ولذلك  ومهمة,  دائمة  اجلهود  وهذه   ,
ال�شمالية  ال�شاحة  يف  خ�شو�شًا  حرج,  اأمر  اإىل  املعلومات 
, حيث عززنا وحدات و�ُشعبًا كاملة بعنا�شر اأمن املعلومات 

. )
جي�س  يف   ) املعلومات  اأمن  ق�شم   ( منع  ذلك  �شوء  وعلى 
العدو اجلنود وال�شباط ال�شهاينة الذين ي�شغلون منا�شب 
يرتدون  وهم  لهم  �شور  اأية  ن�شر  من  ح�شا�شة  ووظائف 
التوا�شل  مواقع  على   , الع�شكرية  وامللب�س  البزات 
�شور  ن�شر  من  منعهم  مت  احلالت  بع�س  ويف   , الإجتماعي 
الإجراءات  هذه  اإثر  وانخف�شت   , وا�شٍح  ب�شكٍل  الوجه 
ين�شرون  الذين  ال�شهاينة  اجلنود  اأعداد  والتحذيرات 

معلومات م�شنفة على ال�شبكة الإليكرتونية .
املخابرات  جلهاز  التابعة   )  8200 الوحدة   ( وتعترب   
والت�شوي�س  للتن�شت  جهاز  اأكرب   , ال�شهيونية  الع�شكرية 
والتج�ش�س والتكنولوجيا الإلكرتونية يف العامل بعد اأمريكا 
التي   ) الإليكرتونية  احلرب   ( اإطار  يف  عملها  وينح�شر   ,
امل�شوؤولة  املركزية  الوحدة  وهي   , العدو  جي�س  يخو�شها 
و�شلح  العدو  جي�س  يف  الإلكرتونية  احلرب  قيادة  عن 
الوحدة   ( با�شم  اإليها  وي�شار  ال�شهيونية,  ال�شتخبارت 
والتغلغل  الدخول  على  وتعتمد   ,  )  SIGINT الوطنية 
عرب �شبكات ومواقع التوا�شل الجتماعي باأ�شماء عربية 
اآلف  وجندت   , وخا�شة  عامة  �شفحات  وفتح   , خمتلفة 
لي�شكلوا  الثانوية  طلب  من  ال�شهاينة  والفتيات  ال�شباب 
يف  والتوغل  ال�شهيوين  الفكر  لن�شر  الكرتوين  جي�س  اأكرب 
وفكر  ثقافة  وت�شميم   , والإ�شلمي  العربي  العامل  اأعماق 
امل�شلمني و�شرب قيمهم العقائدية والأخلقية والإن�شانية 
وتقاليدهم واعرافهم الجتماعية  , وتعمل هذه الوحدة 
النا�شطني  وا�شتهداف  الإ�شاعات  وترويج  الفنت  بث  على 
والطائفية  واملذهبية  الدينية  الفنت  وتاأجيج   , واملثقفني 

والعرقية والجتماعية والثقافية .
ال�شر�شة  والنف�شية  الإعلمية  الإليكرتونية  واحلرب 
 , الفل�شطيني  �شعبنا  �شد  ال�شهيوين  العدو  يخو�شها  التي 
اأ�شكال  اأحد  و�شعوبنا العربية وال�شلمية ال�شقيقة , هي 
ال�شهيوين  العدو  ي�شنها  التي  املنظم  والعدوان  احلرب 
حرب   ( اإىل  بالإ�شافة   , املرابط  ال�شابر  �شعبنا  �شد 
الفل�شطينية  الأرا�شي  وتهويد  وم�شادرة   ,  ) الإ�شتيطان 
�شد  املتكررة  واحلروب  الإعتداءات  و�شن   , املحتلة 
وق�شف   , الفل�شطينيني  اآلف  وا�شابة   وقتل   , غزة  قطاع 
يف  الأهلية  واملوؤ�ش�شات  واملدار�س  وامل�شاجد  وتدمرياملنازل 
القطاع , واعتقال اآلف الأ�شرى الفل�شطينيني يف ال�شجون 
الفل�شطينية , من بينهم مئات الأطفال والفتيات والن�شاء 
, بالإ�شافة اإىل اإغتيال واإعدام ال�شبان والفتية والفتيات 
وال�شفة  القد�س  يف  بارد  بدٍم  الفل�شطينيني  والن�شاء 
 , اليومية  اجلرائم  اأب�شع  وارتكاب   , املحتلة  الغربية 
اأبناء  كافة  بحق  املنظم  العن�شري  الإرهاب  وممار�شة 
عام  املحتلة  واملناطق  والقطاع  وال�شفة  القد�س  يف  �شعبنا 
الإ�شلمية  املقد�شات  , وتدني�س وحماولت تهويد   1948
وامل�شجد  ال�شريف  القد�شي  احلرم  وخ�شو�شًا   , وامل�شيحية 
الق�شى املبارك , الذي اإغت�شب من حرمه املقد�س حائط 
ال�شاحة  الإحتلل  وحول   , ال�شريف  الرباق  و�شاحة 
وكني�س  وحائط  �شاحة  اإىل  املبارك  واجلدران  ال�شريفة 

الغا�شب  الإحتلل  ودمركذلك   , تلمودي  �شهيوين  يهودي 
عن  واأزال   , ال�شريف  للحرم  التابعة  املغاربة  باب  حارة 
ال�شريف من اجلهة  للحرم  التابعة  امللحق  الوجود كافة 
لل�شحابة  وقبورومقامات  ومدار�س  بيوت  من  الغربية 
ال�شلمية  الفتوحات  قادة  من  ولكثرٍي  والعلماء  والأئمة 
ورمزًا  معلمًا  املجرم  ال�شهيوين  الإحتلل  يرتك  ومل   ,
و�شعى  اإل   , فل�شطني  اأر�س  اإمتداد  على  وتاريخيًا  ا�شلميا 
وتهويده  م�شادرته  اأو   , الأر�س  وجه  عن  وحموه  لإزالته 
�شد  املنظمة  املنهجية  ال�شهيونية  اجلرائم  هذه  وكل   ,
وم�شاجدنا  ومقد�شاتنا  وتراثنا  وتاريخنا  واأر�شنا  �شعبنا 
وال�شجر  الإن�شان  و�شد   , التاريخية  ومعاملنا  واأر�شنا 
وجرائم   , حرب  جرائم  هي  اإمنا   , الفل�شطيني  واحلجر 
تندرج  وجرائم   , منظم  دولة  واإرهاب   , الإن�شانية  �شد 
لن�شف  جميعها  وتهدف   , العن�شري  التمييز  اإطار  يف 
على  والتاريخية  الدينية  والثوابت  احلقائق  وتزوير 
وكيانية  و�شخ�شية  اإرادة  وك�شر   , املباركة  فل�شطني  اأر�س 
وت�شويه   , والإحباط  للياأ�س  ودفعه  الفل�شطيني  الإن�شان 
امل�شتمرة  البا�شلة  الوطنية  ومقاومته  الفل�شطيني  �شورة 
ال�شهيوين  امل�شروع  �شد  التوايل  على  عام  مائة  من  لأكرث 
العن�شري الإحليل  , و�شرب امل�شروع الوطني الفل�شطيني 
اقامة  ملنع  جديدة  دميغرافية  ومعطيات  وقائع  وفر�س   ,
الفل�شطينية  الأرا�شي  على  م�شتقلة  فل�شطينية  دولة 
ن�شف  وحماولة   , حزيران1967  يف5يونيو/  املحتلة 
الرواية القراآنية / الدينية / والعقائدية , والتاريخية 
الكوين  لل�شراع  والعربية   / ال�شلمية   / الفل�شطينية 
, وتكري�س الأكذوبة  اأر�س فل�شطني  املقد�شة  القائم فوق 
ال�شهيونية   / التلمودية  واملزاعم  والأ�شاطري  والرواية 
ال�شعب  �شد  والدويل  الغربي  العام  الراأي  ح�شد  ثم   ,
على  والتاأثري   , والعربية  الإ�شلمية  والأمة  الفل�شطيني 
الراأي العام الدويل واإعادة توجيه ل�شالح ت�شديق الرواية 
ال�شهيونية  والأ�شاطري  والدعاءات  والأكاذيب  واملزاعم 
بنزيف  والإ�شلمي  العربي  الإن�شغال  ورغم   , والتلمودية 
من  تتنقل  التي  والفنت   , دولة  من  اأكرث  يف  امل�شتمر  الدم 
منطقة اإىل اأخرى , بالإ�شافة اإىل الإن�شغال والإ�شتنزاف 
املوؤ�شف  واخللف  الإنق�شام  تفا�شيل  يف  الفل�شطيني 
امل�شتمرللعام التا�شع على التوايل , اإل اأنه يف ظل ال�شمود 
تراب  فوق  والثبات  والرباط   الأ�شطوري  الفل�شطيني 
الفل�شطيني  التحرك واحلراك  واإ�شتمرار   , املقد�س  وطنه 
احلق  عن  والدفاع  وخارجيًا  واملوؤثرداخليًا  الفاعل 
الداخلية  العوامل  من  جملة  ونتيجة  الثابت  الفل�شطيني 
واملحلية  الدولية   , واملو�شوعية  الذاتية   , واخلارجية 
والدولية  الأوروبية  املقاطعة  حملت  اإىل  بالإ�شافة   ,
تعرية  يف  �شاهمت  ال�شهيوين  الكيان  �شد  الناجحة 
ومزاعمه  وراويته  اأ�شاطريه  وتكذيب   , ال�شهيوين  الكيان 
وادعاءته واأباطيله , وتراجع التاأييد والتعاطف الغربي 
الفل�شطيني  لل�شعب  والتاأييد  التعاطف  وتعزيز   , معه 
املظلوم , و�شاهم ذلك اأي�شًا يف تراجع اأهمية وجود الكيان 
ال�شهيوين لدى دوائر القرار يف الوليات املتحدة والغرب 
 ) لوغ  )لوب  موقع  ن�شرموؤخرًا  فقد  ذلك  على  وللدللة   ,
ال�شفري  األقاها  التي  الكلمة  ن�س  الأمريكي  الإليكرتوين 
ت�شا�س  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شابق  الأمريكي 
فريمان , خلل ندوة عقدت موؤخرًا يف العا�شمة الأمريكية 
وم�شتقبل   , الأو�شط  ال�شرق  يف  الأو�شاع  عن  وا�شنطن 
وك�شف   , والعربية   , ال�شهيونية   / الأمريكية  العلقة 
الوليات  بني  الآن  حقيقيَا  انف�شاَل  )هناك   : اأن  فيها 

 , �شئيلة  امل�شاحلة  وفر�س  العربية,  والدولة  املتحدة 
وتبدواإمكانية قيام الدولة العربية بت�شوية اخللفات مع 
ال�شعب الفل�شطيني, اأو ال�شعوب العربية املجاورة  معدومًة 
اأكرث من اأي وقٍت م�شى, نظرًا اإىل �شيطرة امل�شتوطنني على 
اجلرئ  والت�شور  املوقف  واأثار   ,  ) ال�شرائيلية  ال�شيا�شة 
لل�شفري فريمان الإهتمام  والعديد من الت�شاوؤلت حول : ) 
م�شتقبل ال�شراع العربي / الإ�شرائيلي , وم�شتقبل العلقة 
وترية   (  : اأن  فريمان  واأكد   ,  ) الإ�شرائيلية   / الأمريكية 
تت�شارع  �شوف  “اإ�شرائيل”  �شرعية  لنزع  الدولية  احلملة 
الأخرى  الأطراف  جلعل  الإ�شرائيلية  امل�شاعي  غياب  مع 
الوليات  تعد  ومل   , بوجودها  يقبلون  الأو�شط  ال�شرق  يف 
املتحدة قادرة على حماية “اإ�شرائيل” من عواقب �شلوكها 
تت�شادم  والأمريكية  الإ�شرائيلية  امل�شالح  واأن   , الذاتي 
بعدد متزايد من امللفات, ومن بينها اإيران والهيكل الأمني 
اخللفات  وباتت   , تركيا  مع  والتعاون  اخلليج,  منطقة  يف 
الأمريكية الإ�شرائيلية ت�شمل العلقات مع الإ�شلم بحد 
ذاته( , وك�شف اأن : ) الدولة العربية �شعت اإىل �شيطنة 
من  الإطار  بهذا  كبرية  م�شاعدة  وتلقت  الإ�شلمي,  الدين 
ل  املتحدة  والوليات   , الإ�شلميني  املتطرفني  ممار�شات 
ت�شتفيد �شيئا, وتخ�شر كثريًا جراء ال�شماح ملوؤ�ش�شة دينية 
 , اخلارجية(  �شيا�شتها  تقود  باأن   ” العربية  ؛”الدولة 

واعترب فرميان اأن : 
يف  اخلليج  ودول  ال�شعودية  مع  الأمريكية  ال�شراكة   (
طبيعته  يف  هو  الإ�شلمي  الدين  واأن  فاأكرث,  اأكرث  خطر 
اأيلول,  من  ع�شر  احلادي  اأحداث  ومنذ  واإن�شاين,  مت�شامح 
علقة  وترت  اأمريكا  يف  “ال�شلموفوبيا”  حالة  فاإن 
ال�شداقة بني الطرفني , ورمبا حان الوقت لتعرتف اأمريكا 
باأن خارطة  ” �شايك�س بيكو ” قد تغريت , ويف حال زالت 
اإ�شرائيل من الوجود , فاإن ذلك لن يكون من خلل حرب 
 , , ولكن ب�شبب املمار�شات الإ�شرائيلية نف�شها (  ع�شكرية 
” الفيتو  ودعا فرميان : ) وا�شنطن اإىل تعليق ا�شتخدام 
” يف بع�س القرارات الأممية التي تدين اإ�شرائيل واتخاذ 
متكن  عدم  حال  ويف   , القبيل  هذا  من  اأخرى  اجراءات 
وا�شنطن �شيا�شيًا من اقناع اإ�شرائيل بتغيري �شلوكها, يجب 
باأمريكا  �شيلحق  الذي  ال�شرر  من  احلد  كيفية  يف  النظر 
بينما تدمر اإ�شرائيل نف�شها( , و�شددعلى : ) �شرورة عدم 
دعم �شيا�شات اإ�شرائيلية تعتربها وا�شنطن م�شللة, ويجب 
اأن امل�شلحة  اإيران عندما ترى  اأن تتعاون مع  اأمريكا  على 
اأو  اخلليجية  للعرتا�شات  الذعان  دون  ذلك,  تقت�شي 
لإعادة  الوقت  حان   (  : قد  اأنه  واأكد   ,  ) الإ�شرائيلية 
التعاون  جمل�س  دول  مع  الأمريكية  العلقات  هيكلة 
اخلليجي واإيران , مبا ين�شجم والتحديات يف عهد ما بعد 
“�شايك�س بيكو” واحلرب الباردة  , واأن املزيد من املرونة 
وكذلك   , العرب  اخلليجيني  مع  الأمريكية  العلقات  يف 
مع  الباردة  احلرب  اإنهاء  اأجل  من  �شروري  اأمٌر  اإيران  مع 
اإيران, واحلروب ال�شاخنة يف اأماكن اأخرى من املنطقة ( 
, وحتدث فرميان عن : ) �شرورة توازن القوى يف منطقة 
اأمن  �شمان  مهمة  تدويل  على  وا�شنطن  تعمل  واأن  اخلليج 

امدادات الطاقة , وحرية امللحة يف املنطقة ( .
تظهر  بداأت  التي  واملواقف  الأراء  هذه  مثل  �شوء  وعلى 
دول  من  والعديد  واوروبا  املتحدة  الوليات  يف  بو�شوح 
العامل  ,  بالإ�شافة اإىل اجلهود واملبادرات والأن�شطة التي 
تقوم بها الهيئات واملنظمات والدول ال�شديقة املتعاطفة 
والداعمة واملوؤازرة وامل�شاندة لل�شعب الفل�شطيني واملوؤمنة 
من  فلبد   , العامل  دول  من  العديد  يف  ق�شيته  بعدالة 
م�شاعفة اجلهود الفل�شطينية والعربية حل�شد املزيد من 
التاأييد للق�شية الفل�شطينية , وم�شاعفة م�شتوى املقاطعة 
الغربية والهاملية للكيان ال�شهيونية وم�شنوطناته وكافة 
موؤ�ش�شاته واأجهزته , وهلينا اأن نكون نحن اأ�شحاب الأر�س 
واحلق ال�شرعي والتاريخي  مب�شتوى املرحلة والفعل , واأن 
 , الأ�شود  الإنق�شام  , وطي �شفحة  لتوحيد �شفوفنا  نبادر 
واإعادة ق�شيتنا الفل�شطينية العادلة اإىل موقعها املركزي 
حد  وو�شع   , والعربية  الإ�شلمية  الأمة  لدى  والأ�شا�س  
امل�شروع  بناء  واإعادة   , ال�شهيوين  العدو  لإرهاب وجرائم 
الوطني الفل�شطيني , لي�شمل الكل الفل�شطيني , خ�شو�شًا 
لت�شديق  مهياأة  باتت  العاملية  واملعطيات  الظروف  اأن 
العربية   / الإ�شلمية   / الفل�شطينية  والروؤية  الرواية 
مع  والتعاطف   , ال�شهيوين  والعدو  امل�شروع  مع  لل�شراع   ,

مظلومية ومعاناة وعذابات ال�شعب الفل�شطيني .
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ان��ت��خ��اب ت���رام���ب رئ��ي�����س��ا ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة ���س��ي�����س��ر ب��ا���س��رائ��ي��ل ا���س��رات��ي��ج��ي��ا

دم�سق اإىل  »ك����ردّي����ة«  ور���س��ائ��ل  »اح���ت���دام���ًا«  ي�����زداد  ��م��ال  ال�����سّ م�����ن؟..  ���س��ّد  َم���ن 

الإن�سانية �سد  ال�سهيونية  واجل��رائ��م  ال��دول��ة..  اإره���اب  �سحية  الفل�سطينيون 
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ع��رب��ي��ة يف ح��ف��ل ال���رق���ي���ة الأخ������ر : رئ��ي�����س ���س��رط��ة ن���ي���وي���ورك مي��ن��ح ت��رق��ت��ني ا���س��ت��ث��ن��اءي��ن ل��ظ��ب��اط ع��رب جل����ري����دة  ق��ل��ب��ه��ا  ت��ف��ت��ح  ج�����ايف  ج����وان����ا  ن���ي���وي���ورك  ب�����س��رط��ة  ال���ق���ل���وب  اأم�������رة  م�����رة  لأول 
يف ح���ال���ة ف�����وز ت����رام����ب ف�����ان ����س���رط���ة ن���ي���وي���ورك ���س��ت��ب��ذل ج���ه���دا م�����س��اع��ف ل��ك�����س��ب ث���ق���ة امل�����س��ل��م��ني

ال�شودان-
ال�شماين,  كوثر  ال�شودانية,  تتوقع  مل 
بجامعة  الكرمي  القراآن  علوم  كلية  خريجة 
لرجل  عابر  طلب  يكون  اأن  العاملية  اإفريقيا 
املطارات  اأحد  يف  قابلته   – �شيني  اأعمال 
العقارب  من  كبرية  كمية  �شراء  يف  برغبته 
ال�شترياد  عامل  يف  للدخول  مفتاحًا   –
ح�شرة  وراء  من  الأرباح  وك�شب  والت�شدير 

يخ�شاها الإن�شان وي�شارع اإىل قتلها فورا.
على  ال�شيني  عر�شها  التي  دولرًا  الـ55  لكن 
املرهوبة  احل�شرة  تلك  حول  العقارب  كيلو 
وميتة,  حية  مطلوبة  فري�شة  اإىل  اجلانب 
من  تخلو  ل  بطريقة  ا�شطيادها  يتم  حيث 
داخل  الأزرق  ال�شوء  بت�شليط  الرومان�شية 

خمبئها يف جحر اأر�شي اأو بني ال�شخور.
من  مبلقط  التقاطها  يتم  تخرج  وعندما 
الأملنيوم وتو�شع يف اأواٍن بل�شتيكية حمكمة 
الإقفال ثم تنقل للعي�س يف �شندوق زجاجي 
كل  وت�شع  تتكاثر  حيث  للزوجية,  كبيت 
عملية  يف  مولود  املئة  يقارب  ما  عقربة 
اإىل  ت�شديرها  يتم  ثم  الواحدة,  الولدة 
بينما  �شهية,  اأطباق  اإىل  لتتحول  ال�شني 

ت�شتخرج منها بع�س �شركات الأدوية عقاقري 
طبية.

الأعمال  رجل  طلب  ال�شماين  كوثر  اأخذت 
باإجراء  وقامت  اجلد,  حممل  على  ال�شيني 
درا�شة جدوى للمو�شوع واأ�ش�شت اأول مزرعة 
و�شجلت  ال�شودان,  يف  العقارب  لرتبية 
اخلارجية  التجارة  وزارة  يف  م�شروعها 
وقامت  اخلرطوم  بولية  الربية  واحلياة 
تقدر  ال�شني  اإىل  �شحنات  اأربع  بت�شدير 
األف   300000 يعادل  ما  كيلو  بـ1000 
عقرب, لكن �شلطات جمارك اخلرطوم اأوقفت 
من  كيلو   200 ت�شدير  املا�شي  ال�شهر  يف 
الرابحة  وجتارتها  كوثر  حّول  مما  العقارب 

الفتاة  راأي عام, جعلت من كوثر  اإىل ق�شية 
الأ�شهر بال�شودان.

 – 200كيلو من العقارب  وت�شدر خرب �شبط 
من  الآ�شيوية  الدول  لإحدى  للت�شدير  معدة 
ال�شحف  عناوين   – اجلمارك  �شلطات  قبل 
كما  املا�شي,  الأ�شبوع  ال�شادرة  ال�شودانية 
التوا�شل  مواقع  يف  اجلدل  من  كثريًا  اأثار 
لكثري  �شاخرة  مادة  اإىل  الجتماعي, وحتول 
�شاحبة  ظهرت  حتى  ال�شحف,  كتاب  من 
�شحنة العقارب امل�شادرة يف ال�شحف مدافعة 
العقارب,  وت�شدير  تربية  يف  حقها  عن 
ال�شترياد  لقانون  وفقا  تعمل  �شركتها  واأن 
والت�شدير, وكذلك احلياة الربية ومبوافقة 

 جنحت بيونغ يانغ يف اإطلق �شاروخ بالي�شتي بلغ 
منطقة الدفاع اجلوي الياباين للمرة الأوىل, يف 
وال�شني  اليابان  خارجية  وزراء  فيها  كان  حلظة 

وكوريا اجلنوبية يجتمعون يف طوكيو
ل�شاروخ  التجريبي  ال�شمالية  كوريا  باإطلق 
خطفت  اأم�س,  فجر  غوا�شة,  من  بالي�شتي 
الأ�شواء من ملف النزاعات على ال�شيادة يف بحر 
ال�شني ال�شرقي وبحر ال�شني اجلنوبي, الذي كان 
اجتماع  اأم�س,  يوم  حوله,  يتمحور  اأن  ُيفرت�س 
وزراء خارجية اليابان وال�شني وكوريا اجلنوبية 

يف طوكيو.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية الر�شمية, 
عن هيئة الأركان يف �شيوول, اأن »كوريا ال�شمالية 
من  جتريبيًا  بالي�شتيًا  �شاروخًا  فجرًا,  اأطلقت, 
غوا�شة يف البحر, قبالة مدينة �شينبو, يف اإقليم 

هاميكونغ اجلنوبي«.
اأن  الأمريكية  الدفاع  وزارة  يف  م�شوؤول  واأعلن 
الأخري  اإن  قائًل  ال�شاروخ,  ر�شد  بلده  جي�س 
ي�شقط يف  اأن  480 كيلومرتًا, قبل  م�شافة  اجتاز 

بحر اليابان.
ووفقًا مل�شوؤول يف هيئة الأركان الكورية اجلنوبية, 
فاإن ال�شاروخ اأُطلق بزاوية كبرية, م�شريًا اإىل اأن 

مداه ي�شل اإىل األف كيلومرت يف م�شاره املعتاد.
وعّلق عدد من امل�شوؤولني واخلرباء على الإطلق 
ال�شمايل,  الكوري  البالي�شتي  لل�شاروخ  التجريبي 
على  تدل  اجتازها  التي  امل�شافة  اأن  اإىل  م�شريين 
بالي�شتية  �شواريخ  لتطوير  يانغ  بيونغ  جهود  اأن 

ُتطَلق من غوا�شات توؤتي ثمارها.
اأن خطوة كوريا ال�شمالية جاءت  وراأى مراقبون 
كوريا  اأيام  قبل  بداأتها  التي  املناورات  على  ردًا 
اآلف  مب�شاركة  املتحدة,  والوليات  اجلنوبية 
اأيلول  من  الثاين  حتى  ت�شتمر  التي  اجلنود, 

املقبل.
و�شبق اأن نددت بيونغ يانغ باملناورات, م�شرية اإىل 
من  ال�شمايل  ال�شطر  اجتياح«  على  »مترين  اأنها 
�شبه اجلزيرة الكورية, واأنها ت�شع �شبه اجلزيرة 
الإجراءات  باتخاذ  مهددة  احلرب«,  �شفا  »على 
ب�شربات  القيام  فيها  مبا  للمواجهة,  اللزمة 

ا�شتباقية.
كانت  ال�شاروخية«  »الر�شالة  اأن  اأم�س  وبدا 
الثلثية  املحادثات  جمريات  يف  كبري  اأثر  ذات 
بني  اخلارجية  وزراء  م�شتوى  على  الأطراف 
ا�شتئنافها  ُيعترب  التي  و�شيوول,  وبكني  طوكيو 
 2007 عام  منذ  نوعها  من  الأوىل  اخلطوة 

ملناق�شة ق�شايا اإقليمية, بعد انقطاع طويل ب�شبب 
توتر العلقات بني اليابان وال�شني خ�شو�شًا.

الر�شمية  اليابانية  »كيودو«  اأنباء  وكالة  وقالت 
للأنباء, اإن وزراء خارجية الدول الثلث »و�شعوا 
جانبًا نزاعاتهم بخ�شو�س بحر ال�شني ال�شرقي, 
بتعزيز  ااتفاق  اإىل  للتو�شل  اهتمامهم  ووجهوا 
ال�شمالية  كوريا  ا�شتفزازات  �شد  امل�شرتك  العمل 

املتنامية«.
كي�شيدا,  فوميو  اليابان,  خارجية  وزير  وقال 
يل,  وانغ  ال�شيني,  نظرييه  مع  �شحايف  موؤمتر  يف 
حترك  اإن  �شي,  بيوجن  يون  اجلنوبي,  والكوري 
ميكن  ل  ا�شتفزازيًا  »عمًل  ميثل  ال�شمالية  كوريا 
اخلارجية  وزراء  اأن  اإىل  م�شريًا  عنه«,  ال�شكوت 
كوريا  »حّث  على  اجتماعهم  يف  اتفقوا  الثلثة 
والتزام  النف�س  ب�شبط  التحلي  على  ال�شمالية 

قرارات جمل�س الأمن الدويل«.
�شينزو  الياباين,  الوزراء  رئي�س  راأى  ذلك,  اإىل 
تهديد  لل�شاروخ  ال�شمالية  كوريا  اإطلق  اأن  اآبي, 
قدمت  حكومته  اأن  معلنًا  بلده,  لأمن  خطري 

احتجاجًا �شديد اللهجة اإىل بيونغ يانغ.
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اعداد وت�شوير  / احمد مراد
ال�شيد  نيويورك  �شرطة  رئي�س  قام 
wiliam j . bratton   برتقية العديد 
رتب  ايل  نيويورك  �شرطة  منت�شبني  من 
الذي  الخري  الرتقية  حفل  يف  اأعلي 
ي�شهده ب�شفته رئي�س لل�شرطة اأثر تقدمه 

با�شتقالته .
حيث اأو�شح براتون )68 عاما( يف موؤمتر 
بيل  نيويورك,  عمدة  مع  م�شرتك  �شحفي 
امل�شوؤول  �شابق وقبل  دي بل�شيو, يف وقت 
املخ�شرم عر�شا مقدما من �شركة »تينيو«, 
لتقدمي  نيويورك,  يف  مقرها  يقع  التي 

ا�شت�شارات ح�شرية ملدراء �شركات كربى.
ا�شتقالة  عن  الإعلن  من  قليل  وبعد 
براتون, ك�شفت ال�شركة يف بيان اأنها �شوف 
ت�شتعني بدءا من �شبتمرب املقبل بخدمات 
امل�شوؤول؛ �شاحب اخلربة املمتدة على مدار 
بالوليات  ال�شرطة  اأجهزة  يف  عاما   48

املتحدة.
يذكر يل براتون مفو�س �شركة نيويورك 
يوم  بعد  ا�س«  بي  »�شي  ل�شبكة  �شرح  قد 
�شبتمرب  يف  �شيتقاعد  انه  اإعلنه  من 
»ترامب يرعبني, بل يثري يف قلبي الرعب 

ب�شراحة«.

يفهم  اأن  ي�شتطيع  ل  انه  براتون,  وقال 
كل  على  اجلمهوري  املر�شح  ح�شل  كيف 
اإعجاب  »يذهلني  واأ�شاف  الدعم,  هذا 

جمموعات املحاربني القدامى به«.
وتابع براتون الذي خدم يف حرب فيتنام 
»لقد �شاهدت احلملة بكاملها ول ا�شتطيع 

�شوى اأن اأعجب« مبا حدث.
يحظى  الذي  ال�شرطة  قائد  وقال 
اإىل  »يفتقر  ترامب  اإن  عاملي  باحرتام 
يفتقر  كما  الق�شايا«  خمتلف  يف  العمق 
اإىل التعاطف, م�شريا اإىل رف�شه العتذار 
قتل  الذي  الأمريكي  اجلندي  والدي  من 
رئي�س  ان  بالذكر  اجلدير  العراق,  يف 
ال�شكايب  عرب  حتدث  نيويورك  �شرطة 
احرج  الذي  الباك�شتاين  املحامي  مع 
الدميقراطي  احلزب  موؤمتر  يف  ترامب 
وواجه  وموثر  دايف  حوار  يف  خان  خ�شر 
لرئي�س  ال�شكر  خان  خ�شر  املحامي  خلل 
�شرطة نيويورك لتعامله مبنتهي اللتزام 
واحليادية مع جميع املواطنني المريكيني 
بدون متيز ب�شبب العرق او اللون او الدين 
.�شهدت الت�شال يف حفل جميعة الظباط 
اغ�شطي  من  الول  ال�شبوع  يف  امل�شلمني 

املا�شي 

الكابنت  برتقية  براتون  ال�شيد  قام  وقد 
يف  الثاين  املحقق  رتبة  ايل  الأمني  حممد 
ا�شتثانية ويف حديث خا�س لقناة  ترقية 
امني  حممد  ال�شيد  قال  منهاتن  فار�س 
براتون  ال�شيد  ال�شرطة  رئي�س  ي�شكر  انه 
اجلمهوري  املر�شح  من  ملوقفه  مرة  مرتني 
الرد  يف  وح�شمه  رده  و�شرعة  كروز  تيد 
عن  امل�شيئة  كروز  تيد  ت�شريحات  بعد 
له  لدعمه  اخري  مرة  وبي�شكره  امل�شلمني 
الأمني  حممد  املحقق  و�شكر   . وترقيته 
وفتحوا  �شبقوه  الذين  امل�شلمني  الظباط 
من  للرتقية  املجال  امل�شلمني  وللظباط  له 
واملواطنني  القيادات  ثقة  ك�شب  خلل 
احل�شر  ل  املثال  �شبيل  علي  منهم  وذكر 
عواد  رافت  والكابنت  نا�شر  احمد  املحقق 
وال�شلمية  العربية  اجلاليات  .و�شكر 
ايل  و�شل  حتي  بجواره  ووقوفهم  لدعمه 
املحقق  اأر�شل  ولقد  .هذا  اليه  و�شل  ما 
جاليات  ايل  تطمني  ر�شالة  الأمني  حممد 
تعامل  ان  نيويورك  بولية  املهاجرين 
يف  حتي  يختلف  لن  نيويورك  �شرطة 
فامريكا  بالرئا�شة  ترامب  فوز  حالة 
طريفة  لقطة  .ويف  موؤ�ش�شات  دولة 
ارتدت �شارة المني كاب ال�شرطة اخلا�س 

بوالده طوال احلفل واعربت عن �شعادتها 
ميكنكم   . وترقيته  بابيها  وفخرها 
الأمني  حممد  املحقق  مع  احلوار  م�شاهدة 
الرابط  علي  منهاتن  فار�س  قناة  علي 
https://www.youtube.com/

watch?v=8kfN1a7rv90
لقناة  �شامل  ال�شريجنت عمر  يف حني ذكر 
فار�س منهاتن والذي انهي درا�شتة كطبيب 
بالعمل  يلتحق  ان  قبل  الطبيعي  للعلج 
انه  عام  ع�شرة  قبل  نيويورك  ب�شرطة 
يعترب الرتقية لي�شت له وحده ولكنها هبة 
الذي  واجلريان  وال�شدقاء  القارب  لكل 
�شيعمل علي م�شاعدته ب�شكل اأف�شل واكرب 
ابتدءا من اليوم . ميكنكم م�شاهدة احلوار 
الرابط  علي  كامل  عمر  ال�شريجينت  مع 
https://www.youtube.com/

watch?v=fBAa4HvHeHg
اجلدير بالذكر ان �شقيق عمر ال�شيد �شامل 
�شامل يعمل اي�شا بولي�س اوف�شري يف �شرطة 

نيويورك
والذي  �شامل  ال�شيد  بوالدهم  التقيت 
باللتحاق  قرارهم  يف  ودعمهم  �شاعدهم 
بالعمل بال�شرطة وقال انه ي�شعر بالفخر 
لرتبة  اليوم  ابنه  لرتقية  ال�شديد 

�شريجينت .
�شرطة  لرئي�س  الخري  اخلفل  حظي 
وا�شعة  اعلمية  تغطية  علي  نيويورك 
من العديد من و�شائل العلم المريكية 
�شبكة  بالتغطية  قامت  حيث  والعاملية 
فار�س  وقناة  ان  ان  وال�شي  نيوز  فوك�س 
بامريكا  العرب  �شوت  واذااعة  منهاتن 

وجريدة غربة نويورظ وعرب ا�شتوريا .
الظباط  بتهئنة  قمنا  النهاية  ويف 
التقدم  من  مزيدا  لهم  متمنني  برتقيهم 

والنجاح خلدمة جمتمعهم .

 غربة نيوز / اأعداد احمد مراد
دعونا اليوم نتناول ق�شة جناح على امل�شتوى الن�شاين, ل 
اأو املايل, ق�شة جناح �شرطة نيويورك, والنجاح  التجاري 
هنا يتمثل يف اكت�شاب احرتام املواطنني, وخف�س معدلت 
ال�شيا�شة وحواريها,  اأدخل معرتك  لن  اجلرمية. ل تقلق, 
العربي,  املحتوى  يف  فراغا  اأملأ  اأن  اأحببت  فقط  ولكني 
يف  تتمثل  ما  عادة  لل�شرطة  العربية  جناح  ق�ش�س  اأن  اإذ 
جرمية,  منع  اأو  �شرطيني  تدريب  اأو  ع�شابة  على  القب�س 
وغري ذلك ل جتد, رغم اأن الأمر يت�شع وي�شمل والكثري مما 

يجب تغطيته
راقبتها عن قرب لعدة �شاعات وهي تعيد تعريف وظيفة 

ال�شرطة يف اأمريكا والعامل .
الب�شاطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  ا�شلوبها  ايل  ا�شتمتعت 

والدفء واحلكمة واحلما�س والهدوء والتلقائية  .
الرجال  علي  وت�شلم  الطفال  تداعب  وهي  و�شاهدتها 

وحتت�شن الن�شاء  !! 
حازمة هي لكنها رقيقة جدا ت�شتطيع اأن ت�شري فوق الع�شب 

دون اأن تثني له عودا واحدا.
قراأت عنها كثريا واأنبهرت بقواتها واأفكارها الغري تقليدية 
منا�شبات  اأربع  يف  تتحدث  �شمعتها   . للغاية  والناجحة 
نيويورك  �شرطة  احتفال  تنظيم  يف  �شاركت   ( خمتلفة 
ب�شهر رم�شان وكانت اأيقونة حفل جمعية ظباط ال�شرطة 

امل�شلمني يف اأغ�شط�س املا�شي (
يف  تقدير  اق�شي  علي  اأو   – الأربعينات  نهاية  يف  �شابة 
وقوة  وقارا  تزيدها  ر�شمية  حلة  ترتدي   – منت�شفها 

وتتحدث مبنتهي الرقي والب�شاطة اأمام اللف .
ان  لجد  الول  من  اكرث  وقتا  املرة  هذا  مني  المر  اخذ 
اإمريكية  م�شئولة  هي  املده�شة  هذا  ان  ا�شتيعاب  علي 
ب�شرطة  واجلاليات  املجتمع  �شئون  مكتب  ورئي�شة  بارزة 

Joanne      نيويورك. ينادوها ال�شيف جوانا جايف
. Jaffe 

اأ�شتغرق المر ثلث  �شبق الأمر طلبي حتديد موعد معها 
وابت�شامة  برتحاب  قابلتني   . جدوالها  لن�شغال  �شهور 

هادئة وواثقة .
 one نيويورك  يف  الرئي�شي  ال�شرطة  مبني  يف  مكتبها  يف 
الذي  الأخري  احلفل  هام�س  وعلي     police plaza
  J . Bratton الرائع  نيويورك  �شرطة  رئي�س  يح�شره 
خلله  قام  والذي  نيويورك  �شرطة  منت�شبني  لرتقية 
هم  ا�شتثانية  ترقيات  العرب  الظباط  من  اثني  برتقية 

املحقق حممد الأمني وال�شريجنت عمر �شامل
بقدرتها  اعجابي  وعن  كثريا  عنها  قرات  انني  اخربتها   
الفائقة علي التوا�شل مع الآخرين علي اختلف ثقافتهم 

وجن�شياتهم فهي مواطنة عاملية بالدرجة الويل .
خلدمة  املبذول  جهدها  علي  اجلالية  حتيات  اليها  نقلت 

وحماية املواطنني بنيويورك و�شالتها
�س:  براأيك ما هي اأف�شل الطرق لتدعيم العلقة و لبناء 
يف  واملجتمع   ال�شرطة  بني  للتوا�شل  ج�شور  من  املزيد 

نيويورك ؟

رجل  كل  مع  التوا�شل  يف  �شعادتها  جتد  انها  اأجابتها   : ج 
احلماية  من  ملزيد  الأمريكي  املجتمع  يف  �شيدة  وكل 
ذلك  �شبيل  يف  و�شعا  تدخر  ل  وانها  نيويورك  يف  للمجتمع 
. وان �شرطة يجب عليها الو�شول لكل اجلاليات والعراق 
واجلن�شيات والديانات املختلفة وانها تقوم بذلك من خلل 
الجتماعات واملناق�شات وجل�شات ال�شتماع يف دور العبادة 
واملدار�س من خلل ظباط �شرطة مدربني يتحدثون معظم 

اللغات وينحدورن ايل الأ�شول املهاجرة ايل نيويورك .
�س : رايتك تقومني بالتقاط ال�شور التذكارية مع عائلة 
فما  اليوم  ترقيته  مت  والذي  الأمني  حممد  امل�شلم  املحقق 
هو حجم الدعم الذي تقدميه للظباط امل�شلمني ب�شرطة 

نيويورك ؟
نيويورك  �شرطة  يف  حمظوظون  اننا   : ج 
بوجود العديد من الظباط امل�شلمني الرائعني 
بالت�شحية  يومي  ب�شكل  يقومون  الذين 
عائلتهم  مع  واأجازاتهم  وراحتهم  بحياتهم 
حلماية مدينة نيويورك املحقق الرائع اأحمد 
تلم�س  وانها  الأمني  حممد  واملحقق  نا�شر 
جهدهم هم وزملئهم عندما تقوم باجتماعها 
تذهب  وعندما  امل�شلمة  اجلاليات  مع  ال�شهري 
ايل دور العبادة وتقابل هوؤلء الرائعية الذي 
اخل�س  بكل  المريكي  جمتمعهم  يخدمون 

وفخر .
�س : يف حالة فوز ترامب يف انتخابات الرئا�شة 
يف  �شيطراأ  رئي�شي  تغيري  هناك  ان  تظنني  هل 
املهاجرين بولية  مع  نيويورك  �شرطة  تعامل 

نيويورك �شواء ال�شرعيني ام الغري �شرعيني ؟
ج : امريكا دولة موؤ�ش�شات حقيقة ونيويورك 
هي  نيويورك  و�شرطة  خ�شو�شيتها  لها  ولية 
جهة م�شتقلة واحيي هنا دور عمدة نيويورك 
بناء  يف  نيويورك  �شرطة  دعم  يف  بل�شيو  دي 
امل�شلمة  اجلاليات  وبني  بينها  الثقة  ج�شور 
لكل  الرئي�شية  احلريات  ان  تعتقد  ل  واأنها 
تتاأثر  ان  ميكن  بنيويورك  املقيمني  الفراد 

باي �شكل 
 J . ال�شرطة   للرئي�س  ر�شالتك  هي  ما   : �س 

اجلديد  للرئي�س  ور�شالتك  ؟   Bratton
ج : بالطبع ان اأ�شكر ال�شيد J . Bratton علي كل ما قدمه 
خلل فرتة عملنا الرائعة معنا فالرجل �شديد الخل�س 

لعمله وامتني له التوفيق يف حياته املقبلة .
�شيعمل  انه  واثقة  وانها  اجلديد  بالرئي�س  متفائلة  وهي 
 J . Bratton ال�شيد  بدءه  الذي  الطريق  ا�شتكمال  علي 
يف ك�شب املزيد من ثقة اجلاليات خا�شة اجلالية امل�شلمة 

لنها جالية مهمة جدا ل�شرطة نيويورك .
�شرطة  مع  العمل  بداأت  جايف  جوانا  ان  بالذكر  اجلدير 
معار�شة  و�شط   1979 عام  �شغرية  �شابة  وهي  نيويورك 
�شديدة من عائلتها خوفا عليها من خماطر العمل يف بئية 
خاطرة . ال ان ا�شرارها وت�شميمها وكراهيته للعن�شراية 

ايل  الأمر  نهاية  يف  اأو�شلها  قد  البع�س  بها  يتعامل  التي 
العلقات  رئي�س ق�شم  �شيدة من قبل  من�شب مل ت�شل ايل 

مع املجتمعات واجلاليات .
هو  تواجه  ان  جايف  جوانا  اخرتات  التي  التحدي  كان 
تلك  يف  خا�شة  نيويورك  يف  اجلرمية  معدالت  خف�س 
ل  اجلرمية  ن�شب  يف  حاد  ارتفاعا  تعاين  التي  املناظق 
 Brownsville اأو  براونزفيل  ا�شمها  �شاحية  �شيما 
اأ�شل  �شمن منطقة بروكلني والذي ي�شكل الأمريكيون من 

اأفريقي تقريبا كل قاطنيها . 
امل�شكلة التي واجهتها جوان هي اأن ال�شباب �شغري ال�شن يف 
املتكررين.  املجرمني  ن�شبة كبرية من  �شكل  ال�شاحية  هذه 
املراهقني  باأ�شماء  قائمة  جمعت  باأن  جوان  بداأت 

والأحداث الذين مت القب�س عليهم ولو ملرة واحدة خلل 
باأن  جوان  راأت  ا�شما.   106 على  وح�شلت  انق�شت,  �شنة 
مثل  �شغرية  بتهمة  عليه  القب�س  مت  الذين  ال�شن  �شغار 
اإىل   20 من  اأكرث  يف  املتو�شط  يف  ا�شرتك  املارة,  �شرقة 
60جرمية اأخرى مل ت�شبطها ال�شرطة. بح�شبة ب�شيطة, 
هوؤلء الـ106 حدثا كانوا م�شئولني عن قرابة �شت اآلف 
لديها  كان  لكن  مرعب  رقم  واحد!!!  عام  خلل  جرمية 

ال�شجاعة والرغبة والقدرة علي تغريه يف فرتة وجيزة .
املنا�شبني   املتحم�شني  ال�شباط  من  فريقا  جوان  جمعت 
حيث  هوؤلء,  من  حدث  لكل  ل�شيقة  متابعة  لعمل  متاما 
حر�شت على اأن يتوا�شل كل �شابط يف فريق العمل مع كل 
اأ�شبحوا  باأنهم  منهم  كل  ليخرب  القائمة  من  و�شابة  �شاب 

اأو برنامج   J-RIP ا�شم  اأع�شاء يف برنامج خم�ش�س حمل 
على  قام  الربنامج  هذا  الأحداث.  �شرقات  ملنع  التدخل 
�شمان انتظام كل ع�شو يف هذه القائمة يف مقاعد الدرا�شة, 
اأن يح�شل كل  اأو اجلامعة, وعلى �شمان  املدر�شة  �شواء يف 
ع�شو على وظيفة ملئمة بعد انتهاء درا�شته, وعلى �شمان 
الرعاية  توفري  وعلى  الأحداث  هوؤلء  عائلت  م�شاعدة 
اأخربت  طريقة  من  .باكرث  كذلك  ولأ�شرهم  لهم  الطبية 
جوانا جايف اجلميع بان ال�شرطة لي�شت هي العدو لت�شيطر 
علي  اأ�شرفت   . والت�شكيك  الكراهية  حملت  علي  بحكمة 
النمطية  ال�شورة  لتغيري  الطيبة  املبادرات  من  الكثري 

لل�شرطة يف الحياء الفقرية .
علي  بال�شراف  قامت   2007 عام  اأواخر  يف  اأنها  حتي 

كميات  ل�شراء  اأنف�شهم  ال�شرطة  اأفراد  من  تربعات  حملة 
من الديك الرومي لتوزيعه باملجان على اأ�شرة كل حدث يف 
القائمة يف عيد ال�شكر, وجمعت ما يكفي لبع�س العائلت 
وحتدثت مع رئي�س ال�شرطة )اأعلى رتبة( لتمويلهم باملال 
وعادت  جوان  غابت  العائلت.  لكل  رومي  ديك  ل�شراء 
ما  �شراء  مت  فورا  املتفاهم.  ال�شرطة  رئي�س  من  باملوافقة 
يعمل  العمل  فريق  وبداأ  املجمد,  الرومي  الديك  من  يكفي 
�شاعات طويلة, وا�شتاأجروا �شاحنة ثلجة, وبدوؤوا ميرون 

على بيوت الأحداث, 
ال�شرطي,  زيهم  كامل  يف  وهم  والفريق  جوان  ذهبت 
وطرقوا الأبواب قائلني نحن من ال�شرطة ونريد اإهدائكم 
ديك رومي جماين مبنا�شبة عيد ال�شكر, هدية من عائلتنا 



 رمي ال�شوي�شي 
»�شيدة البخور« هكذا كانت ت�شمى غزة قدميًا و ذلك لوقوعها و�شط 
طرق التجارة ما بني جنوب �شرق ا�شيا, ال�شني و الهند عرب اجلزيرة 
تعاقبت  اأوروبا,  اىل  ثم  ومن  ال�شام  بلد  موانئ  اىل  منها  و  العربية 
عليها الع�شور و الأزمات و بقيت غزة قدمية حديثة �شاخمة بكل ما 
فيها, فكيف تطورت العملة فيها و�شول اىل ال�شيقل اجلديد؟ و ملاذا 

حتى الن ل عملة فل�شطينية يتم التداول فيها؟ 
 « الفل�شطيني,  التاريخ  اأ�شتاذ  املبي�س  �شليم  يقول  املو�شوع  هذا  حول 
كان النظام التجاري يف غزة قدميا يعتمد على نظام املقاي�شة )  َبْيٌع 
ِلَثَمِنَها( و  ُمَعاِدَلٍة  اأُْخَرى  ٍة  ادَّ مِبَ ٍة  َمادَّ َتَباُدُل  اأَْي   , ِبامْلُقاَبَلِة   , ِبامْلَُباَدَلِة 
من ثم و حتديدًا يف القرن ال�شابع قبل امليلد ظهرت النقود حيث بداأ 
التداول بالعملة على مر المرباطوريات التي حكمت غزة اأو احتلتها 
و  ال�شلمية  و  البيزنطية  و  اليونانية  و  الفرعونية  احل�شارة  مثل 
حتى نهاية حقبة النتداب الربيطاين عام 1948 ثم بداأ الحتلل 

ال�شرائيلي امل�شتمر اىل يومنا هذا«.
و ب�شيء من التف�شيل ي�شيف املوؤرخ املبي�س, » قبل عام 1917, كانت 
 1918 عام  بني  ما  و  العثمانية  العملة  هي  غزة  يف  ال�شائدة  النقود 
ما  اأما  امل�شرية  العملة  هي  ال�شائدة  العملة  كانت   1927 عام  حتى 
هي  الفل�شطينينة  النقود  كانت   1946 عام  اىل   1927 عام  بني 
العملة ال�شائدة و ما بني عام 1949 لغاية عام 1956 عادت العملة 
�شادت   1957 مار�س   7 حتى   1956 عام  نوفمرب   2 من  و  امل�شرية 
 1967 عام  لغاية   1957 عام  من  و  »العربية«  ال�شرائيلية  العملة 
�شادت  اليوم  حتى   1967 عام  من  اأخريا  و  امل�شرية  العملة  �شادت 
عدة عملت يف غزة مثل الدولر و الدينار بينما العملة ال�شائدة هي 

ال�شيقل اجلديد«.
املبي�س يركز يف حديثه لدنيا الوطن على تبعات الحتلل الربيطاين 
ال�شهيونية اقت�شاديا  البغي�س و ما جر بعده من فكرة قيام الدولة 
1922 ل  اليهود بالتفكري يف �شك نقود منذ عام  »اأوًل: بداأ  بقوله, 
ال�شعب  قام  الذي  الأمر  املتحجرة  العربية  اللغة  لحياء  ال  ل�شيء 
الفل�شطيني �شده ال اأن بريطانيا و من خلفها ال�شهيونية اأ�شرت على 

�شك تلك النقود و جعلها قابلة للتداول عام 1927«.

و ي�شيف, » �شكت تلك النقود 
ثلث  حتمل  كانت  و  لندن  يف 
اأ�شفلها  و  فل�شطني  كلمات: 
اأ�شفلها  و   PALESTINE
بالأحرف  فل�شطني  كلمة 
كتب  قو�شني  بني  و  العربية 
بالعربية  اليود  و  الألف 
ا�شرائيل  اأر�س  تعني  و 
اكت�شف  حني  )ايرت�س(. 
هذه  الفل�شطيني  ال�شعب 
اخلدعة قام بثورته املعهودة 
ثورة  عليها  اأطلق  التي  و 
عام  العمل  ذلك  �شد  النقود 

.»1927
»كانت تتاألف هذه النقود من نقود معدنية و هي )ا مليم( و )2 مليم( 
و )5 مليم و ت�شمى تعريفة( و )10 مليم و ت�شمى القر�س( و و ع�شرون 
مليم )قر�شان( و خم�شون مليم و ت�شمى �شلن و 100 مليم من الف�شة 
جنيه  ن�شف  من  تتالف  فكانت  الورقية  العملة  اأما  بريزة.  ت�شمى  و 
ورقي )500 مليم( ثم اجلنيه ثم اخلم�س جنيهات و الع�شر جنيهات 
و اخلم�شون جنيها و املئة جنيها و ا�شتمر هذا ال�شك من النقود حتى 

عام 1946«, على حد قوله. 
فيها  ا�شتخدموا  انتقال  فرتة  هناك  كان   « بال�شيقل,  يتعلق  فيما 
اليهود الطوابع و بع�س الأوراق النقدية التي تكرب يف م�شاحتها من 
حتمل  ورقية  نقود  طباعة  يف  بداأوا  ثم  من  و  الربيد  طابع  م�شاحة 
ا�شم  حتمل  ورقية  فئات  من  و  الأجنلوفل�شطيني  البنك  عنوان  فيها 
وزير  بتوقيع  فل�شطينية  جنيهات  اخلم�شة  و  الفل�شطيني  اجلنيه 
و ورقية حتمل �شورو  نقود معدنية  بداأوا ب�شك  ا�شرائيل ثم  مالية 
اأ�شماء بع�شمن تراهم قادة و مفكرين و علماء.... الخ. يف ذلك احلني 
كانت العملة حتمل األفاظ مثل كلمة »بروطه« انتقلت بعد ذلك اىل 
ال�شيقل  فيها  ي�شمى  اأ�شبح  مرحلة  اىل  ثم  من  و  ال�شيقل  ي�شمى  ما 

اجلديد«.

املبي�س  يوؤكد  الن,  حتى  فل�شطينينة  عملة  وجود  عدم  �شبب  حول 
�شك  من  الفل�شطينينة  ال�شلطة  منعت  اأو�شلو  اتفاقية  وفق   « باأن, 
العلمة  و  ال�شرائيلي  للقت�شاد  تابعني  نبقى  للأ�شف  فنحن  النقود 
ال�شرائيلية و من هنا نظل نعاين من تذبذب حركة التداول بالدينار 
و الدولر, فالنقد �شمة من �شمات الدولة و نحن ل دولة لدينا. �شك 
و  بالذهب  اأن يغطى  اقت�شاد يجب  و كل  اقت�شاد  العملة يحتاج اىل 
ميار�س  الذي  ال�شرائيلي  بالقت�شاد  مرتبط  الن  حتى  اقت�شادنا 
التي تن�شاأ  الفل�شطيني عن طريق �شل مواد اخلام  ا�شعاف القت�شاد 

القت�شاد مثل الزراعة و ال�شناعة و التجارة«. 
يذكر اأن الحتلل ال�شرائيلي قام مبا ي�شمى ب »خطة فك الرتباط« 
اختارته  الذي  ال�شم  هو  اجلانب«  اأحادي  الرتباط  فك  »خطة  اأو 
عام2005  ب�شيف  بتنفيذها  قامت  خلطة  الإ�شرائيلية  احلكومة 
وبح�شبها قامت باإخلء امل�شتوطنات الإ�شرائيلية ومع�شكرات اجلي�س 
�شمال  يف  متفرقة  اأخرى  م�شتوطنات  و4  غزة  قطاع  من  الإ�شرائيلي 
ال�شريط  على  الإ�شرائيلية  اجلي�س  قوات  الغربية.وانت�شار  ال�شفة 
احلدودي مع قطاع غزة وكان رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي اأرئيل �شارون 
القيام  عند  غزه  قطاع  يف  ي�شكن  وكان  اخلطة.  هذه  وقائد  املبادر 

باخلطة 8.600 اإ�شرائيلي.
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�شيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�شت�شاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�شيدلية االأ�شرة العربية 

ال�شيديل اأكثم ح�شني 

تركيب و�شرف االأدوية
خدمة كاملة للو�شفات الطبية

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

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

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

ا�شعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

 جوي �شليم
عمد اخلطاب اخلليجي, ال�شيا�شي والعلمي, منذ بدء 
النفوذ  اإىل و�شعها يف خانة »�شرب  اليمن  احلرب على 
علقة  على  الرتكيز  عرب  البلد,  هذا  يف  اليراين« 
حركة »اأن�شار اهلل« بطهران. نظرة �شريعة على بع�س 
هذه  عن  ت�شاوؤلت  تثري  املا�شية  الفرتة  يف  املعطيات 
يف  اخلليجية  الربوباغندا  تطابق  مدى  وعن  العلقة 

هذا املجال مع الواقع
يف  اأ�شبوعني  قبل  ُعقدت  التي  العربية  القمة  يف 
من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  قال  موريتانيا, 
هادي اإن اليمن »ميثل راأ�س حربة يف مواجهة امل�شروع 
عن  ينف�شل  ل  هادي  ت�شريح  املنطقة«.  يف  ال�شفوي 
املواكب  لل�شعودية  املوايل  واليمني  اخلليجي  اخلطاب 
للحرب التي حملت �شعار »الق�شاء على النفوذ اليراين 

يف اليمن« مبوازاة عنوان »عودة ال�شرعية«.
الغطاء  حجز  عن  وحده  عاجزًا  كان  الأخري  فال�شعار 
حملة  به  حظيت  التي  والدويل  القليمي  والدعم 

»عا�شفة احلزم«.
العلم  برفع  احلني  ذلك  منذ  مرارًا  هادي  وعد  وقد 
هذه  »مينية«  يف  )ت�شكيكًا  مران  جبال  فوق  اليمني 
اجلبال( التي ُتعرف بكونها معقًل حلركة »اأن�شار اهلل«؛ 
وهو »الوعد« الذي يتكرر حتى يومنا هذا, برغم تبّدل 
ففي  التعقيدات.  وازدياد  و�شيا�شية  ميدانية  معطيات 
�شيا�شية  حمادثات  اإىل  هادي  فريق  فيه  يذهب  وقٍت 
الرئي�س  يزال  ل  وحلفائهم,  اهلل«  »اأن�شار  فريق  مع 
مع  التعاطي  يف  الفئوي  اخلطاب  ي�شتخدم  امل�شتقيل 
على  �شنتني  نحو  منذ  ت�شيطر  التي  اليمنية  احلركة 

حمافظات برّمتها.
تذكر  قّلما  الأجنبية,  وال�شحف  الوكالت  ان  حتى 
بني  تربط  اأن  دون  من  اليمن  يف  ال�شراع  اأطراف 
»حلفاء  اأنهم  على  التاأكيد  عرب  واإيران,  »احلوثيني« 
الذي  البلد  البعد الإقليمي للحرب يف  ما ثّبت  �شيعة«, 
يتعاطى معه الإعلم الغربي بو�شفه �شاحًة بني القوى 
الإقليمية الكربى, متجاهلني, اإل يف ما ندر, ال�شراعات 

الداخلية التي توؤدي دورًا كبريًا يف املواجهة احلالية.
امل�شوؤولون يف حركة »اأن�شار اهلل« ُيبدون حتفظًا كبريًا 
ل  وتف�شّ باإيران.  علقتهم  اإىل  احلديث  ي�شل  عندما 
الق�شية  هذه  اإىل  التطّرق  عدم  احلركة  يف  م�شادر 

طهران,  مع  التاريخية  بالعلقات  الإحاطة  دون  من 
دينية  خلفيات  من  له  وملا  املو�شوع«  حل�شا�شية  »نظرًا 
وعقائدية ت�شّم خلفات اأكرث بكثري من التوافق الذي 

قد يراه الناظر من بعيد.
اأن  اإىل  املا�شية  الأ�شهر  يف  عدة  اإ�شارات  برزت  وقد 
املقابل.  املع�شكر  له  يرّوج  عّما  تختلف  العلقة  هذه 
يف  بارزين  م�شوؤولني  ل�شان  على  جاء  ت�شريح  من  اأكرث 
ال�شلم  عبد  حممد  با�شمها  املتحدث  مثل  احلركة, 
متايزات  اأو�شح  الفي�شي,  يو�شف  فيها  البارز  والقيادي 
باليمن.  املتعلقة  الإيرانية  واملواقف  حركتهم  بني 
اليرانيني  امل�شوؤولني  املا�شي  اآذار  يف  طالب  الفي�شي 
بـ»التوقف عن املزايدات وا�شتغلل ملف اليمن, وتعلم 
اهلل(  حلزب  العام  )الأمني  من  وامل�شوؤولية  ال�شجاعة 
ح�شن ن�شراهلل الذي يتكلم لوجه اهلل«. كلم امل�شوؤول 
مل�شاعد  ت�شريحات  على  للرّد  حينه  يف  جاء  اليمني 
هيئة الركان العامة للقوات امل�شلحة الإيرانية م�شعود 
اهلل«  »اأن�شار  عقد  مع  بالتزامن  قال  الذي  اجلزائري 
اإيران  اإن  �شعوديني,  م�شوؤولني  مع  مبا�شرة  مفاو�شات 
اهلل«  »اأن�شار  اليمن.  اإىل  ع�شكريني  خرباء  تر�شل  قد 
عّلقت على ت�شريحات الفي�شي اآنذاك موؤكدًة اأنها »غري 

ر�شمية« وتعرّب عن اآراء مطلقها فقط.
ن�شرت �شحيفة »ذي وا�شنطن بو�شت«  املا�شي,  اأيار  ويف 
يف  لي�شوا  احلوثيون  »كل,  بعنوان  تقريرًا  الأمريكية 
توما�س  الكاتب  فيه  عر�س  اإيرانية«,  دمًى  الواقع 
جونو, �شل�شلة »اأدّلة« اأراد عربها تاأكيد اأن دعم طهران 
للحوثيني حمدوٌد واأن تاأثريها يف اليمن هام�شي, خلفًا 
لكل الربوباغندا اخلليجية والغربية املعهودة يف هذا 
»ا�شتخدمت  ال�شعودية  اأن  اإىل  التقرير  وي�شري  املجال. 
لو�شع  اليمن  يف  اإيران  وكلء  هم  احلوثيني  اأن  اّدعاء 
تاأثري  مواجهة  اإىل  الرامية  اجلهود  اإطار  يف  حربها 
اإيران«. ويقول جونو يف التقرير )الذي مل يلتفت اإليه 
بالطبع اأي من و�شائل العلم اخلليجية(, اإن ما قاله 
دقيق  »غري  الغربي  الإعلم  يف  و�شيا�شيون  ال�شعوديون 
ومناف�شة  حملية  مظلوميات  تقودها  اليمن  حرب  لأن 

على ال�شلطة«.
ورجع جونو اإىل تقرير للجنة جمل�س الأمن للعقوبات 
بداأت  اإيران  اأن  يو�شح  الذي   2015 عام  اإيران  على 
احلوثيني  اإىل  ال�شلح  من  �شغرية  كميات  بتقدمي 

 2011 عام  يف  تطور  الذي  الدعم  وهو   ,2009 عام 
وي�شري  املايل.  الدعم  عن  ف�شًل  الأ�شلحة  بنوعية 
بعد  ارتفاعه  وا�شل  الإيراين  الدعم  اأن  اإىل  التقرير 
 ,2014 اأيلول  يف  �شنعاء  على  اهلل«  »اأن�شار  �شيطرة 
اأكدتهما  اللذين  القتال,  يف  وامل�شاركة  التدريب  اأن  اإل 
مرارًا و�شائل العلم اخلليجية, ل يتجاوزان, بح�شب 
الإيراين  الثوري  »الع�شرات من �شباط احلر�س  جونو, 
تدريب  برنامج  اأر�شوا  الذين  اهلل  حزب  مب�شاعدة 
الأمريكية  ال�شحيفة  وتنطلق  للحوثيني«.  وتاأهيل 
الإيرانية  امل�شاركة  اإن  للقول  ال�شئيل  العدد  هذا  من 
القتال  يف  هام�شي  من  اأكرث  بفارق  للقيام  كافية  غري 
دليل  هناك  لي�س  »لذلك  بال�شلحة,  املتخم  البلد  يف 
قرار  يف  كبري  ب�شكل  اأثرت  اإيران  باأن  الدعاء  يعزز 

احلوثيني«.
ونظرة �شريعة على تاريخ احلركة اليمنية تدّلنا على 
اجلمهورية  مع  التعاطي  يف  التعبري,  جاز  اإن  »احلذر«, 
الختلف  من  الأوىل  بالدرجة  انطلقًا  الإ�شلمية, 
العقائدي بني الطرفني. وهو ما اأ�شارت اإليه ال�شحيفة 
باحلوثيني  اإيران  يجمع  ما  اإن  قالت  حني  الأمريكية 
لي�س »اإميانًا �شيعيًا«, مثلما يرّدد الإعلم الغربي دائمًا. 
وبعد اإ�شارة اإىل الفرق العقائدي بني ال�شيعية الإثني 
ع�شرية والزيدية, اأكد الكاتب الكندي اأن ما يجمعهما 

حقيقًة هو »عدم ر�شى م�شرتك عن الو�شع الراهن«.
ويف ال�شياق نف�شه, كان الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما 
قد اأّكد قبل �شنة, اأّن حتّرك احلوثيني باجتاه �شنعاء 
»مل يكن مبوجب اأوامر �شادرة عن )قائد فيلق القد�س 
الذي جاء  املهم  الت�شريح  �شليماين«.  قا�شم(  الإيراين 
يف  البع�س  و�شعه  �شحافيني,  مع  مغلقة  جل�شة  اأثناء 
اإىل  التو�شل  بعد  الإيرانيني  »مهادنة«  �شياق  يف  حينها 
اإّن  اأي�شًا  اآنذاك  اأوباما  وقال  معهم.  النووي  التفاق 
اإيران »طلبت منهم )احلوثيني( يف حلظة من اللحظات 
�شنعاء,  اإىل  احلوثي  دخل  بعدما  ولكن  النف�س,  �شبط 

ومل يكن هناك حكومة, مل يجد اأي مقاومة تذكر«.
لي�س  الطرفني  بني  العلقة  طبيعة  يف  »اللتبا�س« 
جديدا. ففي حرب 2009 )احلرب ال�شاد�شة(, وفيما 
بال�شلح,  تتهم طهران بدعم احلوثيني  الريا�س  كانت 
تلك  واقعية  من  مقلًل  اأمريكي  م�شوؤول  من  اأكرث  �شّرح 
التهامات. واكتفى قائد القوات الأمريكية يف العراق 

»بع�س  هناك  اإن  بالقول  برتيو�س,  ديفيد  اآنذاك, 
يف  اإيران  تورط  على  تدل  اأن  ميكن  التي  املوؤ�شرات« 
ال�شراع, فيما قال م�شاعد وزيرة اخلارجية الأمريكية 
لدينا  »لي�س  فيلتمان  جيفري  الأدنى  ال�شرق  ل�شوؤون 
احلوثيني  بق�شية  الإيراين  التدخل  اأن  على  اأدلة 
يف  تقرير  وكان  اهلل«.  حزب  مع  هو  ما  بقدر  عميق 
هذه  ربط  قد   ,2010 عام  الأمريكي  وا�شنطن  معهد 
اإىل  الرامية  املتحدة  الوليات  بجهود  الت�شريحات 
عدم تقوي�س حمادثاتها مع طهران حول امللف النووي.
ال�شعودي,  التحالف  با�شم  املتحدث  خرج  اأيام,  قبل 
ل  داخلية,  اليمن  يف  الأزمة  اأن  ليوؤكد  ع�شريي,  اأحمد 
ميكن اإقحام احلدود ال�شعودية فيها, واأن من �شي�شتخدم 
امل�شار  على  �شغطًا  ميار�س  اأنه  منه  ظّنًا  احلدود  ورقة 
ال�شيا�شي املتمثل باملفاو�شات هو »واهم«. كلم ع�شريي 
�شهدته  الذي  الع�شكري  الت�شعيد  على  تعليقًا  جاء 
املحادثات يف  بالتزامن مع موا�شلة  املناطق احلدودية 
الكويت قبل تعليقها. وقد راأى البع�س يف هذا الت�شريح 
البداية  منذ  الأزمة  باأن  لل�شعودية  متقدمًا  اعرتافًا 
على  كانت  التي  اليمنية  ال�شيا�شية  القوى  بني  كانت 
املتحدة  المم  مبعوث  برعاية  حل  اإىل  التو�شل  و�شك 
الكبرية  ال�شعارات  عن  بعيدًا  عمر,  بن  جمال  ال�شابق 
التي ترمي اإىل اإثارة الغرائز يف ظّل ال�شراع القليمي, 
للحوار  جديدة  م�شارات  ر�شم  اآخرون  فيه  راأى  فيما 
اليمني املتعرث لعزل امللفات عن بع�شها بع�شا. ولكن يف 
جميع الأحوال, من ال�شعب األ ي�شتدعي كلم ع�شريي 
على  امل�شتمرة  احلرب  غّذى  الذي  اخلطاب  اإىل  النظر 
عن  �شوؤاًل  جديد  من  مثريًا  القليمي,  ال�شراع  قاعدة 
الأهداف احلقيقية للحرب التي ل يبدو لها اأفق نهاية 

حتى اللحظة.

اليوم  �شدر  الذي  الفرن�شي  الدولة  جمل�س  قرار 
“البوركيني”,  البحر  لبا�س  منع  “اجلمعة” بتعليق 
ال�شخ�شية,  واحلريات  للعدالة,  انت�شارا  يعترب 
ولكل القوى ال�شريفة احلية التي عار�شته انت�شارا 

حلقوق الن�شان, واحلريات ال�شخ�شية.
وايدته  اليه,  دعت  الذي  العن�شري  القرار  هذا 
لل�شلم  معادية  فا�شية  واحزاب  جماعات 
الحتاد  دول  من  القادمني  خا�شة  ومعتنقيه, 
املغاربي, �شكل و�شمة عار يف تاريخ فرن�شا العلمانية, 
والدينية,  ال�شخ�شية  واحلريات  الليربالية  وبلد 

وم�شدر ال�شعاع الثقايف والتنويري.
لكل  وامنا  ا�شلميا,  لبا�شا  لي�س  “البوركيني” 
اللواتي  والعراق,  الديان  خمتلف  من  ال�شيدات, 
او  العامة  ال�شواطيء  على  التعري  يردن  ل 
مثل  اخرى,  اخلقية  او  �شحية  ل�شباب  اخلا�شة, 
وا�شهر  ال�شرتة,  او  لل�شم�س,  للتعر�س  الرغبة  عدم 
مقدمة لربامج الطبخ يف بريطانيا وامريكا, ال�شيدة 
اللواتي  ال�شيدات  ا�شهر  من  كانت  لو�شون,  نايجيل 
ارتدينه ل�شباب �شخ�شية, وهي باملنا�شبة من ا�شول 

يهودية, ووالدها كان وزيرا للخزانة الربيطانية.
ل  خا�شة  املت�شددات  امل�شلمات  والناث  ال�شر 
ال�شواطيء  اىل  يذهنب  ول  “البوركيني”,  يرتدين 
الختلط  يرف�شن  حمافظات  لنهن  الفرن�شية, 
ب�شبه العراة من ال�شباحني من اجلن�شني, نقول هذا 
العن�شريني  والكتاب  ال�شيا�شيني  اولئك  على  ردا 
عن  املغلوطة  املفاهيم  هذه  ملثل  يروجون  الذين 

ال�شلم وامل�شلمني خلدمة اجنداتهم الفا�شية.
كان  عليه,  املاأ�شوف  غري  “البوركيني”  منع  قرار 
لـ”الدولة  الفرن�شية  ال�شلطات  اكرب خدمة تقدمها 
اجلماعات  وكل  “القاعدة”,  وتنظيم  ال�شلمية” 
احلقد  بذور  يبذر  لنه  املت�شددة,  ال�شلمية 

ويو�شع  ال�شلمية,  ابناء اجلاليات  والكراهية �شد 
الهوة بينهم واملجتمعات الذين ولدوا, وعا�شوا, ومل 
جتنيدهم  عمليات  بالتايل  وي�شهل  غريها,  يعرفوا 
او البع�س منهم يف �شفوف هذه اجلماعات, ودفعهم 
للقدام على هجمات ارهابية,مثلما حدث يف باري�س 

وبروك�شل قبل ا�شهر.
العن�شرية  اجلماعات  لهذه  ا�شرية  ا�شبحت  فرن�شا 
نقولها  والعلمية,  ال�شيا�شية  ولوبياتها  املتطرفة 
بكل ا�شف ومرارة, فبعد جناحها, اي هذه اجلماعات, 
وال�شيدات  للحجاب,  التلميذات  ارتداء  منع  يف 

للنقاب, كادت ان تنجح يف منع لبا�س البحر املحت�شم 
“البوركيني”, ورمبا تبني حملت املر�شح اجلمهوري 
كاإرهابيني,  امل�شلمني  مع  التعاطي  يف  ترامب  دونالد 

ومنعهم من دخول البلد يف مرحلة لحقة.
بالغ�شب  اليوم”  “راي  ال�شحيفة  هذه  يف  �شعرنا 
�شرطة  رجال  ثلثة  نرى  ونحن  بالإهانة,  املمزوج 
فرن�شيني يهجون على �شيدة م�شلمة وياأمرونها بنزع 
جنوب  ني�س  مدينة  �شواطيء  احد  على  ملب�شها 
مل  خوفا,  ترتع�س  كانت  التي  ال�شيدة  فهذه  فرن�شا, 
خ�شو�شيتها,  يحرتم  او  معها,  يتعاطف  احدا  جتد 

وعاداتها  وعفتها  عقيدتها  على  وحفاظها 
الهمجي  ال�شتفزاز  لهذا  ور�شخت  وتقاليدها, 
ل  جديدة  مهاجرة  كانت  ورمبا  وخائفة,  مكرهة 
ال�شرطة  من  باخلوف  وم�شكونة  حقوقها,  تعرف 

وق�شوتها يف بلدها.
باإحرتام  فرن�شا  يف  امل�شلمني  يطالبون  الذين  هوؤلء 
املغادرة  او  العلمانية  والقوانني  والثقافات  القوانني 
اىل بلدانهم ال�شلية, وارادوا ان يكونوا اكرث ملكية 
وهم  باخلجل  ي�شعروا  ان  يجب  نف�شه,  امللك  من 
يجدون انف�شهم يف خندق الكراهية والعن�شرية ذات 
اجلذور ال�شتعمارية البغي�شة, حتت ذرائع متعددة 
جمتمعاتنا  فر�شت  فهل  لذكرها,  املجال  يت�شع  ل 
ال�شلمية على الوروبيني لب�س “البوركيني” على 

�شواطئنا؟
ثاروا  الذين  ال�شرفاء  كل  ال�شحيفة  هذه  يف  ن�شكر 
بقوة,  وعار�شوها  العن�شرية,  القوانني  تلك  �شد 
العامل,  انحاء  خمتلف  او  فرن�شا  داخل  �شواء 
وانت�شروا لقيم العدالة وحقوق الن�شان, واحلريات 
والثقافات  الديانات  ابناء  واحرتام  ال�شخ�شية, 

الخرى.
ماء  انقذت  “البوركيني”  منع  قرار  بالغاء  فرن�شا 
وجهها, وردت العتبار لقيم العدالة واحلريات, التي 
جاءت بها وانت�شرت لها ثورتها, وان�شفت مواطنيها 
من معتنقي الديانة ال�شلمية, وا�شتجابت لب�شط 
حقوقهم, وقدمت وجها ح�شاريا ان�شانيا لعلمانيتها, 
وناأمل ان ت�شتمر على هذا الطريق حماية ل�شورتها, 
والتعاي�س  ا�شتقرارها,  على  وحفاظا  لمنها,  تثبيتا 

على ار�شها.
خري اخلطائني التوابون.

اليوم” “راي 

الن�سان حقوق  واحرام  للعدالة  انت�سار  “البوركيني”  منع  عن  فرن�سا  تراجع 

ت��ط��ّور ت��اري��خ  ع��ل��ى  ت��ع��ّرف   : ؟  الفل�سطيني  اجل��ن��ي��ه  ا���س��ت��خ��دم   م��ت��ى 
! اجل��دي��د  ال���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سيكل  اىل  و���س��وًل  فل�سطني  يف  »ال��ع��م��الت« 

وال��واق��ع ال��دع��اي��ة  الإي������راين:  وال��ن��ف��وذ  اهلل«  »اأن�����س��ار 



www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245اعالن18

www .ghorbanews .com

19 حتقيقات FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245

امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

نابل�س:
ع�شكرية  وحواجز  مغلقة  جتارية  حمال 
البلدة  داخل  حماور  عدة  يف  تنت�شر 
ويف  ال�شفة(  )�شمايل  نابل�س  يف  القدمية 
حميطها, اأ�شوات طلقات الر�شا�س تتعاىل 
امل�شيل  الغاز  وقنابل  والآخر,  احلني  بني 
هة عبق  البلدة, م�شوِّ �شوارع  للدموع ملأت 
وحاراتها,  اأزقتها  من  املنبعث  التاريخ 

يتجاوز عمرها مئات ال�شنني.
ي�شري  من  كل  تطاق,  ل  باتت  “حياتنا 
هدفًا  يكون  القدمية  البلدة  طرقات  يف 
مكان,  كل  يف  املنت�شرين  الأمن  لعنا�شر 
با�شم  ُا�شتبيحت  املواطنني  ومنازل 
�شكانها  على  العتداء  ومت  القانون, 
تلك  النار”,  باإطلق  والتخويف  بال�شرب 
وليد”  “حممد  الع�شريني  ال�شاب  �شهادة 

اأحد �شكان البلدة.
منذ  نابل�س,  يف  القدمية  البلدة  وت�شهد 
الأمن  قوات  ت�شنها  اأمنية  حملة  اأيام, 
ت�شفهم  ومن  م�شلحني  �شد  الفل�شطيني 
باخلارجني عن القانون, تخللها ا�شتباكات 
عنا�شر  من  اثنني  �شحيتها  راح  م�شلحة, 

الأمن واثنني من امل�شلحني.
والبلدة  املدينة  يف  التوتر  حدة  وازدادت 
ثالث,  م�شلح  مقتل  بعد  حتديدًا,  القدمية 
اأيدي  على  املربح  لل�شرب  تعر�شه  جراء 
اعتقاله,  بعد  الأمن  قوات  من  عنا�شر 
الثلثاء املا�شي, بح�شب ما اأعلنه حمافظ 

نابل�س اأكرم الرجوب.
البلدة  حال  وليد”,  “حممد  وي�شف 
ع�شكرية”  “ثكنة  وكاأنها  القدمية 

العقبة  حارتي  يف  �شيما  ل  الأمن,  لقوات 
واليا�شمينة.

اأ�شدقائي  من  “عدد  للأنا�شول:  ويقول 
تفاجاأوا  ليًل,  ملنازلهم  عائدين  كانوا 
كل  مبا�شر,  ب�شكل  عليهم  النار  باإطلق 
للتفتي�س  اإما  معر�س  يكون  مير  �شخ�س 
بع�س  يف  ال�شرب  اأو  ال�شتجواب  اأو 

الأحيان”.
القدمية  البلدة  من  اآخر  عيان  �شاهد 
ا�شمه  ذكر  عدم  مف�شًل  للأنا�شول  حتدث 
اأجهزة  اإن  قال  اأمنيًا,  ملحقته  من  خوفًا 
داخل  املنازل  من  عددًا  “اقتحمت  الأمن 
البلدة وفت�شتها, وتعاملت مع �شكانها ب�شكل 

“ه�شتريي”.
مت  املنازل  اأحد  ال�شاهد:”يف  واأ�شاف 
لهن  ال�شماح  وعدم  الن�شوة,  احتجاز 
عن  عدا  حاجتهن,  لق�شاء  بالذهاب 
وحالة  بال�شرب  الرجال  على  العتداء 

اخلوف التي تنتاب الن�شاء والأطفال”.
املنازل  من  عددًا  الأمن  قوات  وداهمت 
عن  البحث  بهدف  القدمية,  البلدة  يف 
بح�شب  اعتقالهم,  وحماولة  امل�شلحني, 

�شهود عيان.
ال�شهود  وفق  الأمنية,  احلملة  و�شهدت 
التوتر  حالة  لتفاقم  اأدت  جتاوزات  عدة 
ظل  يف  املدينة  اأهايل  يعي�شها  التي 
البلدة  داخل  الع�شكري  الوجود  ا�شتمرار 

القدمية ويف �شوارع املدينة.
احلني  بني  مواجهات  البلدة  ت�شهد  كما 
والآخر بني ع�شرات الفتية وقوات الأمن, 
خلل  الأمنية  الأجهزة  اعتقلت  حيث 

كتابة  ومت  منهم,   25 املا�شية  ال�شاعات 
تعهدات بحقهم, ومت اإطلق �شراحهم بعد 
الناطق  بح�شب  اأمورهم,  اأولياء  ح�شور 
لوؤي  الفل�شطينية  ال�شرطة  جهاز  با�شم 

زريقات.
ومل يت�شن للأنا�شول احل�شول على تعقيب 
ب�شاأن  الأمنية  الأجهزة  قبل  من  فوري 
واأن  خا�شة  هوؤلء,  ل�شان  على  جاء  ما 
تلحق  اأنها  مرارًا  اأكدت  الأمنية  اجلهات 
عن  اخلارجني  الأمنية,  عملياتها  يف 
اأمن  يعملون على زعزعة  والذين  القانون 

املواطنني.
من جهتها, طالبت حركة “فتح” يف مدينة 
نابل�س, يف بيان �شابق لها “بوقف العملية 
ا�شتمرار  مع  نابل�س,  مدينة  يف  الأمنية 
الن�شاط الأمني حلفظ القانون والنظام”.
بروح  العمل  “�شرورة  على  البيان  واأكد 
القانونية  الإجراءات  وح�شب  القانون 
العدالة,  حتقيق  ميكن  خللها  من  التي 
الفردية  الت�شرفات  بع�س  من  واحلد 
البلدة  يف  الأمنية  العملية  رافقت  التي 

القدمية”.
مع  التوا�شل  مت  اأنه  اإىل  البيان  ولفت 
اأكرم  اللواء  نابل�س  حمافظة  حمافظ 
على  الفور  على  عمل  الذي  الرجوب, 
اأثناء  ح�شلت  التي  ال�شلبيات,  معاجلة 

العملية.
وت�شود حالة من الرتقب يف مدينة نابل�س, 
حلوة”  عز  “اأحمد  عائلة  واأن  �شيما  ل 
الذي قتل بعد تعر�شه لل�شرب على اأيدي 
ا�شتلم  ترف�س  اأيام,  قبل  الأمن  عنا�شر 

جثته اأو دفنه اأو ا�شتقبال املعزين بدفنه, 
بح�شب  مبقتله,  املتورطني  حما�شبة  حلني 

العائلة.
كما عّم الإ�شراب التجاري مدينة نابل�س 
لليوم الرابع على التوايل, احتجاجًا على 
الأحداث اجلارية, يف ظل دعوات اأطلقتها 
لطبيعتها  احلياة  لعودة  حملية  موؤ�ش�شات 

وفتح املحال التجارية.
اأكد  الرجوب,  اأكرم  نابل�س  حمافظ 
من  مقد�شة  مهمة  “الأمن  اأن  على  بدوره 
ال�شلح  وحمل  الأمنية  املوؤ�ش�شة  واجب 
لل�شلطة  ح�شري  احتكار  وا�شتخدامه 

الفل�شطينية وقوى الأمن الفل�شطيني”.
مدينة  لأهايل  كلمة  الرجوب,  ووجه 
وكالة  و�شل  له  �شابق  بيان  يف  نابل�س, 
هي  وكرامتكم  قائًل:”اأمنكم  الأنا�شول 
اإل  جهدا  ندخر  ولن  وهاج�شنا  همنا 
راحتكم  اأجل  ومن  اأجلكم  من  و�شنبذله 
ولكي تنعموا بالأمان, وهذا واجبنا وجزء 
والأخلقية,  الوطنية  م�شوؤوليتنا  من 

لكي نحقق ما ن�شبو اإليه ك�شعب نا�شل ول 
الوطنية وبناء  نيل حقوقه  اأجل  زال من 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  الفل�شطينية  دولته 

القد�س ال�شريف”, وفق البيان.
الأمنية  الأجهزة  با�شم  الناطق  وكان 
يف  اتهم  ال�شمريي  عدنان  الفل�شطينية, 
وتابعه  املا�شي,  الأحد  �شحفي  موؤمتر 
الإ�شرائيلي  اجلانب  الأنا�شول,  مرا�شل 
الأهلي  ال�شلم  تدمري  على  بـ”العمل 
الداخلي,  والن�شيج  والأمن  الفل�شطيني, 
يحددها(  )مل  الع�شابات  دعم  خلل  من 

واملطلوبني الأمنيني بال�شلح”.
“الأمن �شبط خلل  واأ�شاف ال�شمريي اأن 
اأ�شلحة  نابل�س,  يف  نفذها  التي  العملية 
بنادق  منها  الع�شابة,  بحوزة  خطرية 
وم�شادات  خطرة,  ال�شنع  يدوية  وقنابل 
دروع, وم�شد�شات و�شناديق من الر�شا�س, 

جميعها حتمل اأختام باللغة العربية”.

مدخل  عند    – املغرب   – ال�شعيدية 
�شرق  اأق�شى  على  ال�شعيدية  مدينة 
تتواجد  املغربي,  املتو�شطي  ال�شاحل 
نقطة حدودية فريدة من نوعها ما بني 
�شورة  وحدها  ت�شكل  واجلزائر,  املغرب 
وا�شحة لعلقات التوتر ما بني البلدين 

اجلارين وتداعياتها على �شعبيهما.
كافية  تعد  مل  احلدود  هذه  اأن  غري 
على ما يبدو بالن�شبة ل�شلطات البلدين 
ال�شلطات  قررت  حيث  بينهما,  للف�شل 
بناء  اأ�شبوع  حوايل  قبل  اجلزائرية 
جدار اإ�شمنتي على حدودها مع املغرب, 
بت�شييج  قام  اأن  بدوره  له  �شبق  التي 
اأكرث  طوله  حدوده  على  �شور  وبناء 
من  بالكثري  جمهزًا  كيلومرت,   100 من 
ت�شهل  التي  التكنولوجية  الو�شائل 

مراقبة حركة املرور.
خندق  حلقر  امل�شافة  الإجراءات  هذه 
اجلهة  على  وتو�شيعه  البلدين  بني 
فر�س  جتعل  احلدود  من  اجلزائرية 
�شلة الرحم بني العائلت التي ق�شمتها 
وت�شعب  تقل  البلدين  بني  اجلغرافيا 
مع  معاناتها  لتزداد  يوم,  بعد  يومًا 

التمزق الأ�شري.
م�شهد من احلدود

املغرب  بني  احلدودية  النقطة  حتمل 
ويتكون  جلراف”,  “بني  ا�شم  واجلزائر 
لل�شيارات  موقف  من  فيها  امل�شهد 
والأفراد من جانبي احلدود معززًا بعدة 
اأعلم ترفرف, حمددة هوية كل جانب 
على احلدود. ويف�شل بني البلدين عند 
اخل�شرة,  كثيف  وادي  النقطة  هذه 
م�شتمر  ب�شكل  جانبيه  على  يتناوب 
لبع�شهم  يلوحون  وجزائريون  مغاربة 
والكلم  التحيات  ويتبادلون  بحرارة, 
الأحيان  من  كثري  ويف  مرتفع,  ب�شوت 

يكون هوؤلء اأفراد عائلة واحدة تف�شل 
بينهم ب�شعة اأمتار.

غري اأن اأفراد هذه العائلة ل ي�شتطيعون 
جتاوز تلك الأمتار؛ لأن هناك م�شافات 
تغلق  البلدين  بني  ما  التوتر  من  بعيدة 
احلدود  عرب  اللقاء  باب  وجههم  يف 
ومنذ   ,1996 عام  منذ  املقفلة  الربية 
ذلك التاريخ ووعود اإعادة فتح احلدود 
قلوب  موجعًا  ك�شراب,  لتخبو  تطفو 
احلدود  طريف  بني  ما  موزعة  عائلت 

املغربية اجلزائرية.
اإغلق  ورغم  قريب,  وقت  وحتى 
كان  البلدين,  بني  ما  الربية  احلدود 
من  يتمكنون  املختلطة  العائلت  اأفراد 
الربية  احلدود  جتاوز  عرب  التوا�شل 
العادة  يف  ي�شتعملها  مفتوحة  نقاط  من 
هذه  ولكن  واملحروقات,  ال�شلع  مهربو 
احلدود عرفت يف املدة الأخرية �شل�شلة 
�شعبت  اجلانبني  من  الإجراءات  من 
عمليات العبور املت�شلل لأفراد العائلت 
التي تتم بكثافة, خا�شة عند املنا�شبات 

العائلية اأو الأعياد الدينية.
ت�شييج وخنادق وجدار

يف  املقيم  املريني  عزالدين  ال�شحفي 

تطورات  مللف  واملتابع  وجدة  مدينة 
يقول  اجلزائرية  املغربية  احلدود 
اإن  عربي”  بو�شت  لـ”هافينغتون 
بدايًة  قامت  اجلزائرية  ال�شلطات 
طول  على  خنادق  بحفر  �شنتني  قبل 
اأن تقوم يف مرحلة ثانية  احلدود قبل 
بتو�شيع هذه اخلنادق رغم احتجاجات 
قرب  يقطنون  جزائريني  مواطنني 
املحروقات  تهريب  ويعتربون  احلدود, 

موردًا وحيدًا لرزقهم.
ال�شلطات  نفذت  املغربي  اجلانب  ومن 
طوله  جتاوز  �شور  وبناء  ت�شييج  عملية 
املواقع  بع�س  يف  معززًا  كيلومرت,   100
من  وكامريات  اإلكرتونية  بتجهيزات 
ت�شلل  منع  بدعوى  املراقبة  اأجل 

املتطرفني والأ�شلحة.
كافيًا  يكن  مل  الأمر  هذا  اأن  “غري 
لل�شلطات  بالن�شبة  يبدو  ما  على 
حيث  املريني,  ي�شيف  اجلزائرية”, 
بناء  يف  الأ�شبوع  حوايل  قبل  بداأت 
املغرب  اإ�شمنتي على حدودها مع  جدار 
اأكدته  ما  ح�شب  التهريب,  منع  بهدف 

و�شائل اإعلم حملية عدة.
املغربية  احلدود  خندقة  زيادة 

من  يجعل  يكاد  ب�شكل  اجلزائرية 
عنا�شر  اأن  خا�شة  عبورها,  امل�شتحيل 
يرتددون  ل  اجلزائري  احلدود  حر�س 
يف اإطلق النار على اأي حركة م�شبوهة, 
من  القريبة  لل�شاكنة  موؤرقًا  اأ�شبح 
كثريًا  اأن  خا�شة  البلدين,  بني  احلدود 
يف  العمل  لهم  بالن�شبة  يعد  هوؤلء  من 
مورد  عربها  وال�شلع  املحروقات  تهريب 

الرزق الوحيد.
معاناة الأ�شر

هذا الو�شع اأثار احتجاجات بني �شاكنة 
يزيد  ما  ولكن  احلدودية,  املنطقة 
�شعوبة  هو  اأكرث  ال�شاكنة  هذه  غ�شب 
بالن�شبة  الآن  الأ�شرية  الزيارات 

للعائلت املتفرقة بني البلدين.
ويحكي يحيى, وهو مواطن مغربي مقيم 
مغربية  حا�شرة  اأكرب  وجدة  مبدينة 
اجلزائرية,  املغربية  احلدود  قرب 
عن  عربي”  بو�شت  لـ”هافينغتون 
معاناته عند اقرتاب كل منا�شبة دينية 

اأو حفل خا�س بالأ�شرة.
وقد  قريب  الأ�شحى  “عيد  اإن  ويقول 
املتزوجة  �شقيقتي  زيارة  على  تعودت 
مت�شلًل  احلدود  اأعرب  باأن  جزائري  من 
نف�س  اأعود يف  ثم  ولعائلتها  لها  فاأبارك 
اليوم, ولكن الأمر الآن اأ�شبح م�شتحيًل 
ور�شا�س  والأ�شوار  اخلنادق  هذه  مع 

حر�س احلدود”.
وي�شيف يحيى اأنه “لكي األتقي �شقيقتي 
البي�شاء  الدار  حتى  ال�شفر  علّي  اليوم 
وركوب  الكيلومرتات,  مئات  بعد  على 
الطائرة اإىل اجلزائر العا�شمة وال�شفر 
بيت  اإىل  لأ�شل  برًا  الكيلومرتات  ملئات 
اإل  عنه  يف�شلني  ل  الذي  �شقيقتي 
يت�شاءل:  اأن  زمن من هنا”, قبل  �شاعة 

منكرًا؟!”. هذا  “األي�س 

 ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة ب��ن��اب��ل�����س..
ح��ي��اة ب��رائ��ح��ة ال��دخ��ان وال��دم��اء

ت��رك��ي��ا ت�����س��م��ح ل��ل�����س��رط��ي��ات ب���ارت���داء احل��ج��اب ..اجلزائر تبني جدارًا اإ�سمنتيًا على حدودها مع املغرب والأخرة ُت�سيجها

ت�شمح  �شوف  تركيا  اأن  اإخباري  تقرير  ذكر  اأ(-  ب  )د  ـ  اإ�شطنبول 
يكون  ان  �شريطة  العمل  اأوقات  خلل  احلجاب  بارتداء  لل�شرطيات 

متنا�شبا مع بالزي.
يف  املنظمة  اللوائح  تغيري  مت  باأنه  الأنا�شول  اأنباء  وكالة  واأفادت 
اجلريدة الر�شمية احلكومية, وتن�س على اأن احلجاب يجب اأن يكون 

�شادة بدون اأي نقو�س.
اأخرى,  دول  يف  القواعد  يف  مماثلة  تغيريات  عقب  اخلطوة  وتاأتي 
اأنباء  تركيا  يف  الأخبار  عناوين  ت�شدرت  بعدما  وتاأتي  كندا  بينها 
فر�س حظر على لبا�س البحر الإ�شلمي )البوركيني( يف مقاطعات 

حملية يف فرن�شا.
امل�شلمة, ولكنها دولة علمانية ب�شكل ر�شمي,  ولرتكيا ذات الأغلبية 
يف  حمظورا  احلجاب  ارتداء  وكان  احلجاب.  مع  طويل  تاريخ 
العلمانية  احلكومات  عهد  يف  احلكوميني  املوظفني  وبني  اجلامعات 

ال�شابقة.
بتخفيف  احلاكم  املحافظ  الإ�شلمي  والتنمية  العدالة  حزب  وقام 
هذه القواعد القدمية منذ توليه ال�شلطة يف عام 2002 . وغالبا ما 
يوؤيد الليرباليون يف تركيا اجلهود لإزالة القيود التي و�شعها احلر�س 

القدمي اأو اجلي�س.
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 Payment must be mailed to :
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Belleharbor  n y 11694
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اإعلن هام لكل عملء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العملء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

 املذكور اأعله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�شوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خلل التعامل 

مع اأ�شخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خلل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شلمه تعاملتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245ت�شايل20

www .ghorbanews .com

21 FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245 درا�شات

 ,2011 15 اذار/مار�س  – يف  ـ )اأ ف ب(  بريوت 
بـ”الربيع  وقتها  ــرف  ع مــا  بــركــب  �ــشــوريــا  حلقت 
�شد  �شلمية  احتجاج  حركة  فخرجت  العربي” 
مت�شعب  نزاع  اىل  حتولت  ما  �شرعان  لكنها  النظام 
جهادية  تنظيمات  اخلط  على  فدخلت  ــراف  الط

وقوى اقليمية ودولية.
الع�شكري  التدخل  مع  تعقيدا  الــنــزاع  وازداد 
الرتكي املبا�شر يف �شمال �شوريا �شد تنظيم الدولة 

ال�شلمية واملقاتلني الكراد على حد �شواء.
من يقاتل من؟

املعار�شة الف�شائل  �شد  – النظام 
يقاتل  اذ  �شوريا,  يف  ــرز  الب اجلبهة  هــذه  تعد 
مع  جندي  الــف   300 وعــديــده  ال�شوري  اجلي�س 
من  خمتلفة  جمــمــوعــات  ــه  ل املـــوالـــني  امل�شلحني 
مع  واملتحالفة  وال�شلمية  املعار�شة  الف�شائل 

جهاديني �شوريني واآخرين اجانب.
�شد  ـــرز  الب التحالف  الفتح”  “جي�س  ويــعــد 
اهمها  ا�شلمية,  ف�شائل  يجمع  اذ  ال�شوري,  النظام 
ف�شائل  مع  ال�شام”,  و”فيلق  ال�شام  احــرار  حركة 
)جبهة  ال�شام  فتح  جبهة  راأ�ــشــهــا  على  جهادية 
الن�شرة �شابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة( 

والتي يقودها ابو حممد اجلولين.
ابرز  حلب  مدينة  على  ال�شيطرة  معركة  وتعد 
املعارك التي تخو�شها قوات النظام يف مواجهة هذا 
على  لل�شيطرة  النظام  قوات  ت�شعى  كما  التحالف. 
املعار�شة  الف�شائل  معاقل  ابرز  ال�شرقية,  الغوطة 

وحتديدا “جي�س ال�شلم” قرب دم�شق.
ال�شلمية الدولة  تنظيم  �شد  – النظام 

املا�شي  ــس  ــار� اذار/م يف  ال�شوري  اجلي�س  طــرد 
تنظيم الدولة ال�شلمية من مدينة تدمر الثرية 
التقدم  حــاول  كما  )و�ــشــط(,  حم�س  حمافظة  يف 
الرقة  ــف  ري يف  الطبقة  مدينة  على  لل�شيطرة 
الن�شحاب  اىل  ا�شطر  انه  ال  اجلنوبي  )�شمال( 

امام هجمات اجلهاديني.

الكراد �شد  – النظام 
خم�س  قــبــل  ــزاع  ــن ال بـــدء  مــنــذ  الوىل  لــلــمــرة 
يف  �شورية  حربية  طــائــرات  ا�شتهدفت  �ــشــنــوات, 
يف  الكراد  املقاتلني  مواقع  اآب/اغ�شط�س  منت�شف 
معارك  يف  البلد,  �شرق  �شمال  يف  احل�شكة  مدينة 
هذه  من  املئة  يف   90 على  الكــراد  ب�شيطرة  انتهت 
املوؤ�ش�شات  يف  للنظام  حمــدود  تواجد  مع  املدينة 

احلكومية.
ال�شلمية الدولة  تنظيم  �شد  – الكراد 

انها  الكردية  ال�شعب  حماية  وحــدات  اثبتت 
الدولة ال�شلمية.  فعالية يف قتال تنظيم  الكرث 
متكن   ,2015 الــعــام  الثاين/يناير  كــانــون  ومنذ 
مناطق  من  اجلهاديني  طرد  من  الكــراد  املقاتلون 
كوباين  مدينة  من  بــدءا  �شوريا  �شمال  يف  وا�شعة 
بداية  يف  منبج  حترير  اىل  و�شول  العرب(  )عني 

اآب/اغ�شط�س احلايل.
ومع ات�شاع رقعة النزاع يف �شوريا, اعلن الكراد 
�شرق  و�شمال  �شمال  يف  موؤقتة  ذاتــيــة  ادارة  عــن 
معروفة  كردية  قوات  المن  حتفظ  وحيث  �شوريا, 

بال�شاي�س.
ــزب الحتـــاد الــدميــوقــراطــي, احلــزب  ويــعــد ح
هو  الع�شكري  وذراعـــه  �شوريا,  يف  الهــم  الــكــردي 
الخرية  وت�شكل  الكردية.  ال�شعب  حماية  وحدات 
حاليا العمود الفقري لقوات �شوريا الدميوقراطية 
 2015 الول/اكــتــوبــر  ت�شرين  يف  تاأ�ش�شت  التي 

وتت�شمن ف�شائل عربية.
الف�شائل  �شد  ال�شلمية  الــدولــة  تنظيم   –

املعار�شة
جهاديي  قاتل  من  اول  املعار�شة  الف�شائل  كانت 
حلب  ريــف  و�شهد  ال�ــشــلمــيــة.  ــة  ــدول ال تنظيم 

ال�شمايل احدث املعارك بينهما.
انقرة  من  مدعومة  معار�شة  ف�شائل  و�شاركت 
تنظيم  لطرد  تركية  ع�شكرية  عملية  يف  الربعاء 

الدولة ال�شلمية من مدينة جرابل�س احلدودية.

من يدعم من؟
– النظام

يدعم قوات النظام حواىل 200 الف مقاتل من 
الدفاع  قوات  اهمها  لها  موالية  �شورية  جمموعات 
اهلل  حــزب  مقاتلو  هـــوؤلء  اىل  وي�شاف  الوطني. 
اآلف  خم�شة  بني  عددهم  يــرتاوح  الذين  اللبناين 
وثمانية اآلف مقاتل, ف�شل عن املقاتلني اليرانيني 

والعراقيني والفغان.
ال�شوري  النظام  حلفاء  ابــرز  من  رو�شيا  وتعد 
�شيا�شيا وع�شكريا. وبداأت يف نهاية ايلول/�شبتمرب 
الر�س  على  ال�شوري  للجي�س  دعما  جوية  حملة 
ع�شكرية  عمليات  يف  احلني  ذلك  منذ  جنح  والــذي 
ودرعــا  ودم�شق  )غــرب(  واللذقية  حلب  يف  عــدة 

)جنوب( ف�شل عن معركة تدمر ال�شهرية.
فار�شلت  لدم�شق,  القليمي  احلليف  ايــران,  اما 
الــدعــم  ــن  ع ف�شل  الر�ــــس  اىل  املــقــاتــلــني  اآلف 

القت�شادي.
-الف�شائل املعار�شة

الــوليــات  �شيما  ول  الــغــربــيــة,  ـــدول  ال تــدعــم 
املتحدة وفرن�شا وبريطانيا, الف�شائل التي ت�شنفها 
اجلديد”  �شوريا  “جي�س  بينها  ومن  بـ”املعتدلة”, 

و”الفرقة 13″.
اما الف�شائل ال�شلمية فتتلقى الدعم من تركيا 

وال�شعودية وقطر.
-الكراد

يدعم التحالف الدويل بقيادة وا�شنطن املقاتلني 
الكراد يف معاركهم �شد تنظيم الدولة ال�شلمية.

-اجلهاديون
التنظيمني  معلن  ب�شكل  ـــة  دول اي  تــدعــم  ل 
تنظيم  او  ال�شام  فتح  جبهة  املتناف�شني,  اجلهاديني 
الدولة ال�شلمية, واملدرجني على لئحة الرهاب 

التابعة للمم املتحدة.
متويل  على  قــادر  ال�شلمية  الــدولــة  وتنظيم 
غنية  مناطق  يف  الوا�شع  انت�شاره  نتيجة  نف�شه 

بحقول النفط والغاز, والرا�شي الزراعية واملواقع 
الثرية.

-ما هي مناطق ال�شيطرة؟
الرا�ــشــي  مــن  املــئــة  يف   35 )نــحــو  النظام   –

ال�شورية(
ارا�شي  من  الكرب  اجلزء  ال�شوري  النظام  خ�شر 
وهي  ا�شرتاتيجية  مبنطقة  يحتفظ  ولكنه  البلد 
ال�شاحل  عــن  ف�شل  وحــمــاة  وحم�س  دم�شق  مــدن 
والحياء الغربية من مدينة حلب حيث يعي�س 60 

يف املئة من �شكان املدينة.
– تنظيم الدولة ال�شلمية )نحو 35 يف املئة(
العام  بها يف  التي مني  املتلحقة  الهزائم  برغم 
على  ال�شلمية  الدولة  تنظيم  ي�شيطر   ,2015
حمافظة دير الزور )�شرق( واحلدودية مع العراق 
كما  )�شمال(  الرقة  حمافظة  من  الكــرب  واجلــزء 
وحماة  حلب  حمافظات  يف  متنوعة  مناطق  على 

)و�شط( ودم�شق وحم�س ويف جنوب البلد.
املئة( يف   18( – الكراد 

ي�شيطر الكراد على اجلزء الكرب من حمافظة 
حمافظتي  يف  وا�شعة  مناطق  عن  ف�شل  احل�شكة 
اجلزء  على  حاليا  ي�شيطرون  وهم  وحلب.  الرقة 

الكرب من احلدود ال�شورية الرتكية.
املئة( يف   12( ال�شام  وفتح  املقاتلة  – الف�شائل 

كامل  على  الفتح”  “جي�س  حتــالــف  ي�شيطر 
بلدتني  با�شتثناء  غــرب(  )�شمال  ادلــب  حمافظة 

حما�شرتني.
�شباط/فرباير  يف  املعار�شة  الف�شائل  وخ�شرت 
املا�شية مناطق عدة يف �شمال حلب ال انها تقدمت 

يف جنوب البلد.
-ما هي اهداف اطراف النزاع؟

– النظام
يطمح الرئي�س ال�شوري ب�شار ال�شد اىل ا�شتعادة 

كامل الرا�شي ال�شورية.
املقاتلة – الف�شائل 

املــعــار�ــشــة اىل الطــاحــة  الــفــ�ــشــائــل  ــدف  ــه ت
منذ  البلد  عائلته  حتكم  والتي  ال�شد,  بالرئي�س 
فرتيد  ال�شام  فتح  جبهة  امــا  قــرن.  ن�شف  حــواىل 

اقامة امارة ا�شلمية يف �شوريا.
– الكراد

�شمال  يف  ذاتي  حكم  اقامة  اىل  الكــراد  يطمح 
اعلنهم  ويعد  العراق.  كرد�شتان  غرار  على  البلد 
هذا  يف  خطوة  املا�شي  اذار/مــار�ــس  يف  الفدرالية 

الجتاه.
ال�شلمية الدولة  – تنظيم 

على  للحفاظ  ال�شلمية  الدولة  تنظيم  ي�شعى 
 2014 “اخللفة ال�شلمية” التي اعلنها يف العام 

يف مناطق �شيطرته يف �شوريا والعراق.
املتحدة – الوليات 

ال�شلطة,  عن  ال�شد  برحيل  وا�شنطن  تطالب 
وتركز اهدافها يف �شوريا على قتال تنظيم الدولة 
ال�شلمية عرب دعم املقاتلني الكراد, المر الذي 
ا�شفر عن توتر يف علقاتها مع حليفتها التقليدية 

تركيا.
– رو�شيا

ترف�س رو�شيا رحيل ال�شد, وت�شعى اىل حتقيق 
وا�شنطن مفاو�شات  مع  رعايتها  دبلوما�شي عرب  فوز 
�شلم بني احلكومة واملعار�شة. ال ان كافة جولت 
حتى  اخفقت  واملعار�شة  احلكومة  بني  املحادثات 

الآن.
– ايران

العامل  يف  اقليميا  دورا  ت�شمن  ان  ايــران  تريد 
العربي عرب دعمها ل�شوريا والعراق وحزب اهلل.

– تركيا

م���ن ي��ق��ات��ل م���ن يف ����س���وري���ا؟ وم����ا ه���ي ال��ت��ح��ال��ف��ات ع��ل��ى الر������س؟

البراج

اجلميع،  مع  وفاق  على  اأنت  اليوم 
واأنت  بك،  اهتماًما  لك  يظهرون  و�سوف 
مل�ساعدتهم  جاهًزا  تكون  اأن  يجب  بدورك 
الأخذ  بني  التوازن  يتحقق  هنا  ودعمهم. 
اأهدافهم.  من  اجلميع  ويقرتب  والعطاء 
الأبد.  اإىل  ت�ستمر  لن  املرحلة  هذه  اأن  اإل 
لذلك، وفر بع�ض الوقت للتفكري يف نف�سك، 
لأوقات  للإعداد  الفرتة  هذه  وا�ستخدم 

قادمة اأقل تناغم من الآن.

تام  وان�سجام  وفاق  على  اأنت 
امل�ستوى  على  �سواء  حميطك،  مع 
هذا  من  انتفع  املهني.  اأو  ال�سخ�سي 
والروابط  علقاتك  تقوية  يف  التناغم 
للت�سلح  الآخرين  وبني  بينك  القائمة 
فيها  تكون  التي  الع�سيبة  الأوقات  يف 
جمموعة الأبراج الكونية غري مب�سرة 

والأحوال لي�ست ل�ساحلك.

املواقف  بع�ض  اليوم  تواجه  �سوف 
اأق�سى حد، ومن املهم  اإىل  التي �ستختربك 
متلك  اأنت  قدراتك.  يف  الثقة  تفقد  ل  اأن 
القدرة على تغيري هذه الظروف. اإذا كنت 
اأن  تواجه م�سكلت يف العمل كذلك، حاول 
طريقة  اأف�سل  واكت�سف  ال�سيطرة  تفقد  ل 
حلل امل�سكلت القائمة. فامل�سكلت تو�سع 
اأمامنا بحيث نتعلم منها. ميكنك ا�ستخدام 
لتح�سني  اإيجابًيا  ال�سعبة  الأوقات  هذه 

مهاراتك.

موؤيًدا  موقًفا  تبني  اليوم  ميكنك 
و�سوف  الأ�سرية،  الروابط  لتقوية 
و�سوف  ب�سعادة  ذلك  عائلتك  تتقبل 
هذا  خططك.  يف  ب�سدة  تدعمك 
ي�ستمر  �سوف  العلقات  يف  التعزيز 
اأي�ًسا يف حياتك العاطفية. قد تتقرب 
من �سخ�ض حمدد، قد ينتج عن ذلك 

علقة طويلة املدى.

التنظيمية  مهاراتك  اليوم، 
العادة،  غري  على  قوية  والجتماعية 
لل�سيطرة  ذلك  ت�ستغل  اأن  فيجب 
العمل  يف  تنجح  �سوف  الأمور.  على 
وخارجه، وحتى يف حياتك ال�سخ�سية، 
للأمور  الدافئة  نظرتك  عن  ينتج  �سوف 
الكثري من الفوائد. �سوف يقدرك النا�ض 
ويعاملونك مبودة. فكر يف اإعادة بع�ض 

من هذه الأمور.

من  علقاتك  اإىل  جديدة  روًحا  ادخل 
خلل الأفعال غري التقليدية والعفوية، 
ب�سعب.  لي�ض  هذا  اأن  ترى  و�سوف 
بقليل من الثقة بالنف�ض، ميكنك مفاجئة 
اأي�ًسا  �ستتلقى  �ستى.  بطرٍق  الآخرين 
اأن  يجب  التي  املقرتحات  من  عدد 
التحرر من  حتملها حممل اجلد. ميكنك 
التقليدية  والأمناط  القمعية  الأغلل 

وترك زمام الأمور ل�سخ�سيتك.

باجتاه  الأوىل  بالدرجة  طاقاتك  وجه 
تتجنب  حتى  الداخلية،  مواردك  تطوير 
قدر الإمكان نوبات الغ�سب وتبادل الألفاظ 
اأي مواجهات  واأي�ًسا  والبذيئة  العدوانية 
قد تتطور اإىل ا�ستخدام العنف البدين، لأن 
منفعة.  باأي  عليك  يرجع  لن  ال�سلوك  هذا 
والطاقة  القوة  هذه  تركيز  من  متكنت  اإذا 
يف تطوير مواردك الداخلية، ف�سوف تقوم 
تنمية  عملية  يف  الأمام  اإىل  خطوة  باأكرب 

�سخ�سيتك وا�ستيعابك للأمور.

ال�سلوكية  الأمناط  خانتك  مرة  لأول 
يف  وو�سعتك  بك  اخلا�سة  العتيادية 
احللول  ا�سرتاتيجية  حرجة.  مواقف 
من  حت�سن  ل  املعتاد  يف  تنتهجها  التي 
وتكراًرا.  مراًرا  حاولت  مهما  الأمور، 
عن  التخلي  حاول  التغيري،  من  كنوع 
منهًجا  واتخذ  العتيادية  الأمناط  تلك 
�سيكون  حا�سم  بتغيري  القيام  جديًدا! 
املخرج للمواقف وامل�ساكل امل�ستع�سية.

اذا وجدت �سكوك اأو ظنون غري موؤكدة يف 
تطمئن  اأن  املنا�سب  الوقت  هو  فهذا  حياتك، 
نف�سك وتتخل�ض منها مما يوفر لك بنية واإطار 
تت�سادم  لن  الغالب،  يف  ا�ستقراًرا.  اأكرث  عمل 
بالكثري من العوائق يف الوقت احلايل، و�سوف 
لأرائك.  وتقديرهم  احرتامهم  الآخرين  يظهر 
هذه  يف  حت�سمها  �سوف  التي  الأمور  نتيجة 
يكون  ل  عندما  بعد  فيما  �ست�ساعدك  املرحلة 
تكون  قد  ذلك،  مع  لك.  منا�سب  الأمور  جمرى 
بحاجة اإىل تاأكيد ذاتك، لكن من الأف�سل القيام 

بذلك باعتدال.

اختبار  فرتة  بقدوم  تنبوؤ  هناك 
وثق  بتفاوؤل  معها  فتعامل  هامة، 
باآراء  تتاأثر  ل  الذاتية.  اإمكاناتك  يف 
عن  حتيدك  جتعلها  ول  الآخرين 
ا�ستخدم  ذلك،  من  وبدًل  معتقداتك 
يدعم  ما  لإيجاد  املواجهة  هذه 
احلجج املوؤيدة ملواقفك. قد تكت�سف 

فر�سة اأو فر�ستني لتح�سني الأمور.

ويف  النجاح  يف  ترغب  كنت  اذا 
اأن  الوقت  فحان  قيمة،  ذو  �سيء  حتقيق 
اأقرباء  يكونوا  قد  الآخرين،  مع  تتحالف 
تدع  ل  العمل.  يف  زملء  اأو  اأ�سدقاء  اأو 
الفر�سة تفوتك، فيجب عليك النتفاع من 
املحتمل  من  جمهود.  وبذل  الفر�سة  هذه 
حت�سمها  مل  التي  الأمور  عليك  تنقلب  اأن 
ال�سانحة  الفر�ض  تتواجد  ل  عندما  بعد 

والظروف املب�سرة املتاحة الآن.

على الرغم من اأن كل �سيء كان ي�سري 
�سخ�ض  اأو  �سيء  يقف  قبل،  من  ب�سل�سة 
ما يف طريقك الآن. حدد مقدار القوة التي 
حتتاجها للتغلب على هذه العقبات اأو ما 
بب�ساطة.  جتاهلها  الأف�سل  من  كان  اإذا 
بحكمة؛  قوتك  ت�ستخدم  اأن  يجب  الآن 
تتحول  اأو  تتعطل  باأن  لنف�سك  ت�سمح  ل 
ت�سيء  ل  �سغرية.  مو�سوعات  ب�سبب 
الحتمال  على  وقدرتك  طاقتك  ا�ستخدام 

بحيث ل يكون لها تاأثري.



اأعلن احلوثيون  رف�شهم ت�شليم  �شنعاء  : 
ال�شواريخ البالي�شتية, التي اعتربها وزير 
تهدد  كريي,  جون  الأمريكي  اخلارجية 
الوليات  واأي�شا  واملنطقة  “ال�شعودية 
قبلهم  من  �شمني  رف�س  يف  املتحدة”, 
للمبادرة التي طرحها الأخري حلل الأزمة 

اليمنية.
ي�شمى  ما  عن  �شادرة  ر�شالة  وك�شفت 
التابعة  ال�شاروخية”  القوة  بـ”وحدة 
الرئي�س  قوات  من  وحلفائهم  للحوثيني 
م�شاء  �شالح,  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 
اجلمعة, عن رف�س �شمني خلارطة دولية, 
مدينة  يف  اخلمي�س,  “كريي”,  عنها  اأعلن 
اخلارطة  وتت�شمن  ال�شعودية.  جدة 
ي�شارك  وطنية  وحدة  حكومة  “ت�شكيل 
من  احلوثيني  وان�شحاب  احلوثيني,  فيها 
�شنعاء, وت�شليم الأ�شلحة الثقيلة يف اليمن 
اإىل طرف ثالث”, مل يف�شح عنه “كريي”, 

اأثناء الك�شف عن اخلطة.
متحدث  ن�شرها  التي  الر�شالة  وقالت 
يف  التفاو�شي  وفدهم  ورئي�س  احلوثيني 
ال�شلم,  عبد  حممد  الكويت,  م�شاورات 

بـ”في�شبوك”,  الر�شمية  �شفحته  على 
للجماعة  “امل�شرية” التابعة  قناة  ونقلتها 
يف  �شنطمع  �شلحنا  انتزاع  يف  يطمع  “من 
نزع روحه من بني جنبيه”, يف رف�س وا�شح 
الدولية  املبادرة  يف  ال�شلح  ت�شليم  ل�شق 

اجلديدة حلل النزاع.
ال�شاروخية  “القوة  اأن  الر�شالة,  وذكرت 
امتلكها  جانب  اإىل  اأنها  ثقة  بكل  تعلن 
اإرادًة القتال, حتتفظ بالكثري من القدرات 
للعدوان  للت�شدي  اللزمة  والإمكانات 
واأنها  العربي(”,  للتحالف  اإ�شارة  )يف 
امل�شتويات  كافة  على  اجلهود  “�شت�شاعف 
الواجب  الوطني  القتدار  يتحقق  حتى 
جديدة(  �شواريخ  )�شناعة  امتلكه 

ملواجهة هكذا عدون”.
على  ر�شمي  ب�شكل  احلوثيون  يعلق  ومل 
للحل,  الدولية اجلديدة  الطريق  خارطة 
لكن مراقبون يرون اأن ن�شر الر�شالة التي 
يرف�شون فيها ت�شليم ال�شواريخ, يف احل�شاب 
الر�شمي ملتحدث اجلماعة والرجل الثاين 
فيها خلف زعيمها عبدامللك احلوثي, يعد 
اإزاء خارطة احلل الأخرية,  موقفا ر�شميا 

ختام  يف  كريي”  عنها”جون  اأعلن  والتي 
بعد  ال�شعودية,  جدة  مبدينة  اجتماع 
اخلليج  دول  خارجية  وزراء  بني  التفاق 

العربي واأمريكا وبريطانيا.
ميتلكها  التي  ال�شواريخ  اأزمة  وهيمنت 
جدة,  اجتماع  على  احلوثيون, 

واأعرب”كريي”, عن قلقة لتواجد �شواريخ 
احلدود  على  احلوثيني  باأيدي  اإيرانية 
باأر�شال �شواريخ  اإيران  ال�شعودية” واتهم 

واأ�شلحة اأخرى متطورة اإىل اليمن.
ويف املقابل, مل ي�شدر اأي تعليق ولو ب�شكل 
اليمنية,  احلكومة  جانب  من  �شمني 

تفق  “مل  احلكومة  اإن  مراقبون,  وقال 
الدويل  املجتمع  ر�شوخ  بعد  �شدمتها”  من 
�شراكة  يف  واإدراجهم  احلوثيني  ملطالب 

وطنية.
التفاو�شي  احلكومي  الوفد  يف  ع�شو  وقال 
تختلف  ل  اجلديدة,  “املبادرة  للأنا�شول 
عن مبادرة ولد ال�شيخ ولكنها ب�شيغة احلل 

ال�شامل ولي�س التدريجي”.
الف�شاح  عدم  طلب  الذي  امل�شدر  واأ�شاف 
ال�شلم  م�شاورات  عادت  “اإذا  هويته  عن 
ومعقدة,  �شاقة  تكون  اأن  اأتوقع  جمددا, 
 190 بعد  حتى  نهاية  خط  تعرف  ول 
م�شاورات  عن  يوم   100 )باإ�شافة  يوما 
الكويت التي انطلقت يف 21/اأبريل ني�شان 
املا�شي وا�شتمرت 90 يوما دون اأي اخرتاق 
تكون  اأن  امل�شدر,  وا�شتبعد  للأزمة(. 
ال�شارع  يف  واملعروفة  اجلديدة  املبادرة 
تف�شيلها  مت  قد  كريي”  بـ”خطة  اليمني 
لي�شت  اإنها  وقال  احلوثيني,  ل�شالح 

بالطريقة وال�شكل الذي يحلمون به.

ُت�ّشمى  ما  على  الزمن  من  عقد  مرور  مبنا�شبة 
معهد  رئي�س  تناول  الثانّية,  لبنان  حرب  اإ�شرائيلًيا 
اأبحاث الأمن القومي الإ�شرائيلّي اجلرنال عامو�س 
يدلني العديد من حمطات املواجهة بني حزب اهلل 
و�شوًل  الأمني  احلزام  احتلل  اإّبان  واإ�شرائيل, 
اإىل عدوان 2006, والتي �شاهمت يف جناح احلزب 
الإ�شرائيلّي,  اجلي�س  قيَّدت  ردع  معادلة  بفر�س 
اأدى  ما  املواجهة,  يف  اأو�شع  هام�ًشا  املقاومة  ومنحت 
�شّن  قرار  اإىل  و�شوًل   ,2000 عام  حترير  اإىل 

احلرب يف 2006.
ال�شتخبارات  �شعبة  رئي�س  يدلني,  وتطرّق 
عّدة  اإىل  درا�شته  يف  )اأمان(  ال�شابق  الع�شكرّية 
عناوين تركّزت حول امل�شار الذي �شلكه حزب اهلل 
ومتّكن من خلله من حتقيق اأهدافه الردعّية, منذ 
 ,1990 عام  الأهلية  احلرب  انتهاء  بعد  تبلور  اأْن 
احلزام  منطقة  يف  اإ�شرائيل  ُيقاوم  وحيٍد  كطرٍف 

الأمنّي بجنوب بلد الأرز.
اإ�شرائيل بعمليتني كبريتني عامي  يف املقابل, قامت 
كتنظيم  برز  الذي  احلزب  �شّد  و1996   1993
حرب ع�شابات حمرتٍف ونوعيٍّ باعرتاف �شهيويّن. 
ا�شتهداف  فيها  بات  معادلة  اإىل  انتهتا  لكنهما 
و�شمحت  �شرعًيا,  الإ�شرائيليني  للجنود  املقاومة 
عندما  اجلليل  على  ال�شواريخ  باإطلق  اهلل  حلزب 
هكذا  للمقاومة.  املدنية  البيئة  اجلي�س  ي�شتهدف 
�شديٍد  باإ�شراٍر  ولكن  بطيء  ب�شكل  احلزب,  ا�شتطاع 
يف  �شراعه  مرّكًزا  يدلني,  بح�شب  الردع  ُيحقق  اأْن 
احلزام الأمنّي يف الأماكن التي لعمله فيها �شرعية.

رئا�شة  توىل  الذي  يدلني,  قال  ذلك,,  على  علوة 
اإّن   ,)2010-2006( الع�شكرية  ال�شتخبارات 
العمليات  خلل  من  ا  اأي�شً ردعه  ز  ركَّ اهلل  حزب 
يف  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  كا�شتهداف  اخلارجية, 
بيون�س اير�س بعد اغتيال اأمينه العام ال�شيد عبا�س 
العا�شمة  يف  اليهودي  املركز  وا�شتهداف  املو�شوي, 
د يدلني,  الت�شعينيات. وهكذا, يوؤكِّ الأرجنتينية يف 
م حزب اهلل نف�شه باعتباره تنظيًما قادًرا على  �شمَّ
اأْن يقول لدولة اإ�شرائيل باأّنها تخ�شع لقيود خطرية 
اجلرنال  تعبري  حّد  على  معه,  املواجهة  يف  جًدا 

الإ�شرائيلّي املُتقاعد.
ا اإىل اأّنه بعد حترير عام 2000,  ولفت يدلني اأي�شً
�شبعا,  مزارع  ذرائع:  ثلث  اهلل  حزب  لدى  كانت 
والأ�شرى املعتقلون, وحتليق الطائرات الإ�شرائيلّية 
ك�شف  لذلك,  بالإ�شافة  اللبنانّية.  الأجواء  يف 
ًة  خا�شّ وحدًة  ل  �شكَّ احلزب  اأّن  عن  النقاب  يدلني 
النتفا�شة  خلل  الفل�شطينية  املقاومة  لدعم 

الثانية عام 2000.
ُقتل  التي  مت�شوفا,  م�شتوطنة  عملية  اأّن  اإىل  ولفت 

اللبنانية يف  اإ�شرائيليني قرب احلدود  خللها �شتة 
لهذا  2002, كانت ترجمة  العام  اآذار )مار�س( من 
الدعم, واإدراًكا من احلزب باأّن اإ�شرائيل غري قادرة 
على فتح جبهة ثانية يف وقت تخو�س مواجهة يف 
ز مفهوم حزب  الداخل الفل�شطينّي, الأمر الذي عزَّ
اهلل باأّن اإ�شرائيل كانت مردوعًة. و�شاق يدلني قائًل 
التطورات  باأّن  اإ�شرائيلّية  رهانات  هناك  كانت  اإّنه 
حزب  اإ�شعاف  اإىل  �شتوؤدي  والدولّية  الإقليمّية 
عّززت  التي  الأ�شا�شية  املحطات  ومن  وكبحه.  اهلل 
هذه الرهانات قبل اأن يتبنّي لحًقا ف�شلها: اأحداث 
احلرب  وا�شنطن  اإعلن  من  تبعها  وما  اأيلول   11
 ,2003 على الإرهاب, الغزو الأمريكّي للعراق عام 
والقرار 1559 الذي كان يدعو اإىل نزع �شلح حزب 
اهلل حتت عنوان حّل كل امليلي�شيات. وك�شف النقاب 
عام  احلريري  رفيق  الرئي�س  اغتيال  بعد  اأّنه  عن 
يف  بدا  لبنان,  من  ال�شورّي  اجلي�س  وخروج   2005
نفوذ  ت�شاعد  مقابل  اأّن حزب اهلل �شعف يف  حينه 
القوى املوالية للغرب, ما اأعطى انطباًعا يف اإ�شرائيل 
باأّن الأمور تتطّور اإىل اجلانب ال�شحيح, واأن حزب 
ًرا مبقولة رئي�س اأركان  اهلل �شيتفكك تلقائًيا«, مذكَّ
 )2005-2002( يعلون  مو�شيه  ال�شابق  اجلي�س 

باأّن �شواريخ احلزب �شت�شداأ.
لكن يف الواقع, بح�شب يدلني, العك�س هو ما ح�شل, 
اأكرث  قوته  تعّززت  احلزب  ي�شعف  اأْن  من  وبدًل 
املدى  البعيدة  ال�شواريخ  على  قيد  دون  من  وح�شل 

من الرئي�س ال�شورّي د. ب�شار الأ�شد.
اإ�شرائيل,  يف  عميق  جرح  لبنان  اإّن  يدلني  واأ�شاف 
حرب  نتيجة  قا�شية  �شنوات  مرت  بعدما  وحتديًدا 
احتلل  )خلل  اهلل  حزب  �شّنها  نوعية  ع�شابات 
اأبيب  تل  يف  اجلي�س  وقيادة  الأمني(.  احلزام 

الربّي  الدخول  باأّن  واأيقنت  جيًدًا,  احلزب  تعرف 
اإجنازات  دون  من  الثمن  باهظ  �شيكون  لبنان  اإىل 
وا�شحة, وبالتايل ما من داع للعودة اإىل هذا البلد. 
وخل�س يدلني التقدير الذي كانت تل اأبيب تتبّناه, 
يعمل  الزمن  عامل  باأّن  �شعور  هناك  كان  بالقول: 
ل�شاحلنا. فنحن منتلك قوة اأكرب بكثري وقدرة اأكرب 
على التحمل والت�شّلح اأكرث, واأّن تنظيًما �شغرًيا مثل 
حزب اهلل �شي�شل يف النهاية اإىل نقطة انك�شار. لكن 

الو�شع مل يكن كذلك, على حّد تعبريه.
اللعب  اإىل  رو�شيا  حتّول  �شوء  على  اإّنه  وتابع 
املركزّي يف �شورّية, يتحّتم على اإ�شرائيل اأْن ُتو�شح 
الع�شكرّية  بالطرق  بالعمل  �شت�شتّمر  باأّنها  ملو�شكو 
يف  وحتديًدا  ت�شررت,  قد  م�شاحلها  باأّن  �شعرت  اإذا 
م�شاألة نقل اأ�شلحة نوعّية وُمتقّدمة جًدا من �شورّية 
للحزب, ون�شر قّواٍت ُمعادّيٍة يف مرتفعات اجلولن, 
غرُي  اأ�شلحة  على  للح�شول  احلزب  حُماولت  اأْو 

تقليدّيٍة.
تدريج  راأ�س  على  يقف  اهلل  حزب  اأّن  على  اأّكد  كما 
التهديدات التي ُتواجهها اإ�شرائيل يف العام احلايّل, 
ولي�س النووّي الإيرايّن اأْو )حما�س(, اأْو )داع�س(, 
اإّن املقايي�س  وغريها  من التنظيمات. واأردف قائًل 
املتفجّرة  املواد  كمية  هي  الأمر  هذا  حُتدد  التي 
اإ�شرائيل  على  اإنزالها  الآخر  للطرف  ميكن  التي 
وعمقه الإ�شرتاتيجّي, ُم�شّدًدا على اأّن حزب اهلل هو 
اجلهة الوحيدة التي مل ت�شعف قوتها يف ال�شنوات 
اخلم�س الأخرية, وُتوا�شل الت�شلح ب�شواريخ طويلة 
املدى.  جدير بالذكر اأّن اجلرنال يدلني اأّكد ح�شول 
“ياخونت”, والتي  احلزب على ال�شواريخ من طراز 

تُق�ّس م�شاجع اأركان دولة الحتلل.
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اليمنية الأزم���ة  حلل  الدولية”  ك��ري  “خارطة  “�سمنيا”  يرف�سون   احلوثيون 
جنبيه بني  من  روح��ه  ن��زع  يف  �سنطمع  �سالحنا  انتزاع  يف  يطمع  “من  “وي��وؤك��دون 

ق��ّوت��ه��ا ت�����س��ع��ف  مل  ال��ت��ي  ال���وح���ي���دة  واجل���ه���ة  الأّول  اإ���س��رائ��ي��ل  ع����دو  اهلل   ح����زب 
يف ال�����س��ن��وات ال������5 الأخ�������رة وُي���وا����س���ل ال��ت�����س��ّل��ح ب�����س��واري��خ ط��وي��ل��ة امل���دى

هذا ما يحدث بج�شمك بعد اأكل املوز

منومة  حبوب  اأخذ  تريد  ول  النوم  يف  �شعوبة  واجهت  اذا  اأن  تعلم  هل 
تنام  �شيجعلك  فذلك  حركة  بدون  واجللو�س  واحدة  موزة  اأكل  بامكانك 
�شيفرز  ج�شمك  اأن  وال�شبب  ن�شاطك  قمة  يف  كنت  وان  حتى  فوري  ب�شكل 

مادة ال�شريوتونني التي لها نف�س تاأثري التخدير.
وي�شاعد املوز على جلب النوم لك كذلك اأثبت الآبحاث اأن تناول موزتني 
 90 ملدة  ريا�شي  بتمرين  للقيام  كافية  طاقة  يزودان  اأن  ميكنهما  فقط 
الريا�شيني  مع  واحد  رقم  الفاكهة  املوز  يكون  اأن  عجب  ول  دقيقة. 
الرائدين يف العامل. ولكن طاقة املوز لي�شت هي ال�شبيل الوحيد الذي ميكن 

اأن ي�شاعدنا على احلفاظ على لياقتنا.
كما اأنها ت�شاعد على التغلب على عدد كبري من الأمرا�س والظروف , لذلك 

يجب اأن ت�شاف اإىل غذائنا اليومي..
مكونات املوز :

املوز غني بالفيتامينات )خا�شة الفيتامني B6( وغني بالعنا�شر املعدنية 
بالألياف والبكتني واخلمائر وهو غني جدًا  البوتا�شيوم( وغني  )خا�شة 
زيوت  بروتينات,  ن�شويات,  وفيه  وجلوكوز(  فركتوز  )�شكروز,  بال�شكريات 

طيارة واأحما�س ع�شوية.
الدباغية. املواد  ومن  الكاروتني  من  كثري  املوز  ق�شرة  – ويف 

�شعر  مائة  فهي  املوز  من  غرام  مئة  يف  املوجودة  احلريرات  كمية  اأما   –
حراري.

فوائد املوز ال�شحية :
�شعر  بالكاآبة,  م�شابني  اأ�شخا�س  على  جديدة,  لدرا�شة  وفقًا  الكاآبة: 
الكثريون بالتح�شن بعد تناولهم املوز, حيث يحتوي املوز على ترايبتوفان, 
نوع من الربوتني الذي يحوله اجل�شم اإىل �شريوتنيوم, الذي مينح اجل�شم 

الراحة وال�شرتخاء, ويح�شن املزاج, ويجعلك ت�شعر بال�شعادة.
املوز  املوز على م�شتويات عالية من احلديد, كما يقوم  الدم: يحتوي  فقر 
الدم. فقر  ي�شاعد على علج  الدم وكذلك  الهيوغلوبني يف  اإنتاج  بتحفيز 
�شغط الدّم: هذه الفاكهة ال�شتوائية الفريدة عالية جدًا بالبوتا�شيوم 

ولكنه منخف�س بامللح, مما يجعله مثايل ملكافحة �شغط الدم.
املوز  اإعطائهم  مت  طالب,   200 �شملت  درا�شة  يف  الدماغ:  قدرة  حتفيز 
فاأثبتت  الدماغ.  قدرة  لتحفيز  والغداء,  والف�شحة,  الإفطار,  وجبة  يف 
الدرا�شة باأن الفاكهة الغنية بالبوتا�شيوم, تقوم بتحفيز القدرة الدماغية 

عند الطلب للتعلم اأكرث.
الإم�شاك: يحتوي املوز على م�شتوى عايل من الألياف, لذلك فاأن اإدخاله 
يف احلمية الغذائية ي�شاعد على اإعادة عمل الأمعاء الطبيعي, كما ي�شاعد 

على التغلب على امل�شكلة دون اللجوء اإىل اأدوية م�شهلة.
احلمو�شة املعوية: للموز تاأثري طبيعي معّدل للحمو�شة يف اجل�شم, وين�شح 
بتناول املوز للتخل�س من احلمو�شة.غثيان ال�شباح: خرب �شار للحوامل, ل 
ال�شرور يف  املعدة, وبث  املوز على تهدئة  املوز, يعمل  ال�شباح مع  غثيان يف 

اجل�شم, كما يغذي الطفل.
ع�شات البعو�س: قبل اأن تفكري يف الكرميات واملراهم, هناك طريق اأ�شهل 
التي  للموزـ  البي�شاء  الداخلة  باجللدة  البعو�شة  ع�شات  افركي  واأف�شل, 

تعمل على تخفيف التورم والحمرار.
الأع�شاب: لأن املوز غني بفيتامينات جمموعة ب التي ت�شاعد على تهدئة 
علم  معهد  بها  قام  درا�شات  وجدت  والعمل:  الوزن  زيادة  الع�شبَي  النظام 
مثل  مهدئة  اأطعمة  التهام  اإىل  يوؤدي  العمل  �شغط  باأن  النم�شا  يف  النف�س 
من  اأكرث  بدانة  �شبب  باأن  وجدت  حيث  البطاط�س.  ورقائق  ال�شوكول 
�شهوة  ولتفادي  العمل.  �شغط  ب�شبب  الأرجح  على  كانت  موظف   5,000
تناول الطعام , نحتاج لل�شيطرة على م�شتويات ال�شكر يف الدم عن طريق 
كل  املغذية,  والفيتامينات  بالكربوهيدرات  عالية  خفيفة  وجبات  تناول 

�شاعتان, فكان املوز الفاكهة الأكرث ملئمة ملنع البدانة.
قوامه  ب�شبب  املعوية  ال�شطرابات  لعلج  املوز  ي�شتخدم  املعدة:  قرحة 
دون  توؤكل  اأن  ميكن  التي  الوحيدة  النيئة  الفاكهة  املوز  ويعترب  الناعم. 
التهاب  ويخفف  املعدة  حمو�شة  يحيد  حيث  املر�شية.  احلالت  يف  يق  �شِ

بطانة املعدة.
املوز  باأن  الثقافات  من  العديد  تعتقد  احلرارة:  درجة  على  ال�شيطرة 
للأمهات  والعاطفية  الطبيعية,  اجل�شم  حرارة  درجة  خف�س  ي�شتطيع 
احلوامل. ويف تايلند, تاأكل الن�شاء احلوامل املوز ل�شمان ولدة الطفل يف 

درجة حرارة معتدلة.
الإ�شرابات العاطفية املو�شمية )احلزن(: ي�شاعد املوز على التخفيف من 
اأعرا�س ال�شطرابات العاطفية املو�شمية ب�شبب توفر مادة الرتبوتوفان 
الإقلع  يحاولون  الذين  الأ�شخا�س  املوز  ي�شاعد  اأن  ميكن  التدخني:  به. 
اإىل  بالإ�شافة   ,12 وب   ,6 ب  فيتامينات  على  لحتوائه  التدخني.  عن 
تاأثريات  من  التعايف  على  اجل�شم  ي�شاعد  كما  املغني�شيوم,  و  البوتا�شيوم, 

ان�شحاب النيكوتني .

عليك  و�شحية  �شليمة  اأ�شنانك  حتفظ  حتى 
تلك  ومن  ذلك.  لها  تكفل  بخطوات  تقوم  اأن 

الن�شائح:
اأ�شنان  ومعجون  بالفر�شاة  اأ�شنانك  نظف   .1

يحتوي على الفلورايد يوميا:
اأ�شنانهم بالفر�شاة  اأن ينظف اجلميع  • يجب 
تنظيف  والأف�شل  الأقل,  على  يوميا  مرتني 
3مرات يوميا اأو بعد كل وجبة, كما  الأ�شنان 
مرة  الأ�شنان  تنظيف  خيط  ا�شتخدام  يجب 

يوميا على الأقل.
البلك  طبقة  تزيل  العمليات  تلك  اإن   •
با�شتمرار  تتكون  البكترييا  من  كتلة  )وهي 
البلك  باإزالة  تقم  مل  اإذا  الأ�شنان(,  على 
ال�شكر  حتول  اأن  للبكترييا  فيمكن  يوميا, 
اأحما�س  اإىل  وال�شراب  الطعام  يف  املوجود 

توؤدي اإىل ت�شو�س الأ�شنان.
التهاب  اأي�شا  البلك  يف  البكترييا  ت�شبب   •
فمن  اللثة,  يف  اأخرى  واأمرا�شا  اللثة 
بالفر�شاة  الأ�شنان  تنظيف  ال�شروري 
جتب  حيث  و�شامل,  �شحيح  ب�شكل  واخليط 
وعن  ال�شن  جوانب  جميع  عن  البلك  اإزالة 
منطقة التقاء ال�شن باللثة. اإذا مل تتم اإزالة 
يف  م�شاكل  اإىل  ذلك  فيوؤدي  البلك,  طبقة 

اللثة ونخر يف الأ�شنان.
اأن  ويجب  ناعمة,  اأ�شنان  فر�شاة  ا�شتخدم   •
مما  فمك  مع  الفر�شاة  وحجم  �شكل  يتلءم 
الفم  مناطق  جميع  اإىل  بالو�شول  لها  ي�شمح 
الأ�شنان  معجون  ا�شتخدم  كذلك  ب�شهولة, 
على  �شي�شاعد  وهذا  الفلورايد  على  املحتوي 

حماية اأ�شنانك من الت�شو�س.
اأ�شنانك  تنظيف  عند  التالية  الن�شائح  اتبع 

بالفر�شاة:
على  يوميا  مرتني  بالفر�شاة  اأ�شنانك  • نظف 
معجون  وا�شتخدم  وجبة  كل  بعد  اأو  الأقل 
وي�شتفيد  الفلورايد.  على  يحتوي  اأ�شنان 
فقط,  الأطفال  ولي�س  الفلورايد,  من  اجلميع 
كما  الأطفال,  اأ�شنان  تقوية  يعمل على  حيث 
من  والكبار  الأطفال  اأ�شنان  منع  يف  ي�شاعد 

الت�شو�س.
ل  حتى  ناعمة  اأ�شنان  فر�شاة  ا�شتخدم   •

توؤذي اللثة.
ال�شحيح,  بال�شكل  الفر�شاة  ل�شتخدام   •
وحركها  ال�شن  مع  �شغرية  بزاوية  اجعلها 

بطريقة خفيفة للأمام واخللف.
• نظف الأجزاء الداخلية للأ�شنان بالفر�شاة 

والأجزاء التي مت�شغ الطعام اأي�شا.
• ا�شتخدم الفر�شاة ملدة دقيقتني يف كل مرة.

بالفر�شاة. ل�شانك  • نظف 
يوؤدي  ال�شديد للأ�شنان لأنه  الفرك  • جتنب 

اإىل تهيج اللثة.
• ا�شتبدل فر�شاة اأ�شنانك كل ثلثة اأو اأربعة 

اأ�شهر اأو اأقل اإذا تلفت.
ا�شتخدام  يف  �شعوبة  من  تعاين  كنت  اإذا   •
الفر�شاة مثل حالت التهاب املفا�شل وغريها, 

فيمكنك ا�شتخدام فر�شاة اأ�شنان كهربائية.
الطبي  اخليط  با�شتخدام  اأ�شنانك  نظف   .2

يوميا:
با�شتخدام اخليط  الأ�شنان  • تنظيف ما بني 
بني  البلك  طبقة  يزيل  يوميا  مرة  الطبي 
ت�شلها فر�شاة  التي ل  املنطقة  الأ�شنان, وهي 
اأمرا�س  من  للحماية  �شروري  وهو  الأ�شنان, 

اللثة.
البلك  �شيزيل  باخليط  اجليد  التنظيف   •
لها  ت�شل  ل  التي  املناطق  يف  الطعام  وبقايا 
ال�شخ�س  يتم�شم�س  اأن  يجب  كما  الفر�شاة, 
الن�شائح  الطبي.اتبع  اخليط  ا�شتخدام  بعد 

التالية عند تنظيف اأ�شنانك باخليط:
الأ�شنان. بني  بلطف  الطبي  اخليط  • مرر 

• اأم�شك بطريف اخليط حول اجلهة الأمامية 
واخللفية من ال�شن لتحيط بجهتي ال�شن على 

�شكل حرف C بالإجنليزية.

اإىل  اللثة  طرف  من  بلطف  اخليط  مرر   •
اأعلى ال�شن لك�شط طبقة البلك.

الأ�شنان. خلف  للتنظيف  اخليط  • ا�شتخدم 
خيط  ا�شتخدام  يف  �شعوبة  واجهت  اإذا   •
املو�شوع  اخليط  ا�شتخدام  فيمكنك  الأ�شنان, 

على قاعدة بدل من م�شكه بالأ�شابع.
اجليد: الغذاء  تناول   .3

الكربوهيدرات  يف  دائما  البكترييا  تتكون   •
فاإن  ولذلك  ال�شكرية,  الأطعمة  وخا�شة 
ال�شكريات  من  وكبري  دائم  م�شدر  وجود 
اإنتاج  وبالتايل  البكترييا  وتكاثر  بنمو  ي�شمح 
ب�شكل  الأ�شنان  مينا  لإذابة  كافية  اأحما�س 

اأ�شرع من �شرعة اجل�شم يف بنائها.
ال�شخ�س  يتناولها  التي  ال�شكر  كمية  • توؤثر 
نخر  حدوث  خطورة  على  تناولها  ووقت 
من  تزيد  التي  الأطعمة  اأمثلة  ومن  الأ�شنان, 

فر�شة حدوث نخر الأ�شنان:
�شكر  ن�شبة  على  حتتوي  التي  – الأطعمة   1

اأكرث من 20-15 %.
مثل  بالأ�شنان  تلت�شق  التي  احللويات   –  2
اأو  مت�شغ  التي  احللوى  الدب�س,  الع�شل, 
على  الأطعمة  هذه  تبقى  حيث  الزبيب, 
الأ�شنان لفرتة اأطول من ال�شكريات الأخرى.

– ال�شكريات بطيئة الذوبان, مثل احللوى   3
تعر�س  حيث  بطيء,  ب�شكل  تذوب  التي 
مع  باملقارنة  اأطول  لفرتة  لل�شكر  اأ�شنانك 

الأطعمة التي يتم تناولها ب�شرعة.
– احللوى التي توؤكل وحدها, حيث يعمل    4
ال�شخ�س  ياأكل  عندما  يفرز  الذي  اللعاب 

وجبة على غ�شل الأ�شنان من ال�شكريات.
اإذا  اإل  النوم,  قبل  توؤكل  التي  احللوى   –  5
ف�شيبقى  واإل  تناولها,  بعد  اأ�شنانك  نظفت 
اليوم  �شباح  حتى  الأ�شنان  على  ال�شكر 

التايل.
الن�شويات  على  املحتوية  الأطعمة   –  6
الكيك  الب�شكويت,  مثل  معا,  وال�شكريات 
ت�شبب  حيث  الأخرى,  املخبوزة  واحللويات 

ت�شو�س الأ�شنان.
حتتوي  التي  الألبان  م�شتقات  تناول  اإن   •
)على  الطبيعي  ال�شكر  من  عالية  ن�شبة  على 
على  اأي�شا  حتتوي  ولكنها  لكتوز(  �شكل 
بالأ�شنان.  البكترييا  الت�شاق  مينع  بروتني 
كما اأن م�شتقات الألبان تعترب م�شدرا طبيعيا 
للكال�شيوم املهم يف املحافظة على قوة الأ�شنان 
والعظام. ويوؤدي نق�س تناول الكال�شيوم اإىل 

اأمرا�س يف اللثة.
الأخرى  الغذائية  للمواد  ال�شخ�س  • يحتاج 

التالية للحفاظ على اأف�شل �شحة للفم:
– فيتامني د: لبناء العظام واحلفاظ عليها.
احلديد  الأ�شكوربيك,  حام�س  الفوليت,   –
اخلليا  جتديد  على  تعمل  وهذه  والزنك: 
املجاورة  اجليوب  وخا�شة  للثة,  املبطنة 

للأ�شنان.
تكّون  التي  ج:  اأ,  وفيتامينا  الربوتني   –

الن�شيج ال�شام الذي يدعم الأ�شنان.
ما هي الأطعمة اخلفيفة بني الوجبات املفيد 

تناولها للأ�شنان؟
من اخليارات الذكية للأطعمة بني الوجبات: 
اجلبنة,  اإ�شافات(,  دون  )من  اللنب  اجلزر, 
التفاح,  العنب,  املطبوخ(,  )غري  النيئ  اللوز 

الربتقال, املوز واجلوز.
فيها  نتناول  التي  املرات  عدد  اأي�شا  املهم  من 
اأطعمة بني الوجبات خلل اليوم وخا�شة اإذا 
كانت هذه الأطعمة حتتوي على كميات كبرية 
مرة  كل  ففي  الن�شويات,  اأو  ال�شكريات  من 
اأو  ال�شكريات  من  خفيفة  وجبة  فيها  تتناول 
الن�شويات, فاإن الأحما�س تهاجم اأ�شنانك ملدة 

تتناولها. لقمة  اآخر  بعد  دقيقة   20
غري  الأطعمة  تناول  من  ال�شرر  لتقليل 
كامل  بتناول  قم  الوجبات,  بني  ال�شحية 
تناول  من  اأف�شل  فذلك  واحدة,  مرة  الكمية 
الكمية نف�شها طيلة فرتة بعد الظهر, وحاول 
على  اأو  بعدها  بالفر�شاة  اأ�شنانك  تنظيف 
الأقل تناول كوبا من املاء اأو ام�شغ علكة من 
دون �شكر لت�شاعد يف اإزالة ال�شكر عن اأ�شنانك.

تدخن: ل   .4
هو  كما  الفم,  ب�شحة  جدا  �شار  التبغ  اإن   •
�شار ب�شحة باقي اجل�شم, وهو ل ي�شبب تّلون 
يزيد  بل  فقط,  كريهة  فم  ورائحة  الأ�شنان 
اأمرا�س  الأ�شنان,  بت�شو�س  الإ�شابة  خطورة 

اللثة ال�شديدة و�شرطانات الفم واحللق.
• اإن م�شغ التبغ ل يقل خطورة عن التدخني, 
 30 على  املدخن(  )غري  التبغ  يحتوي  حيث 
يزيد  اأنه  كما  الأقل,  على  م�شرطنة  مادة 
مرات,   6-4 من  بال�شرطان  الإ�شابة  خطورة 
وحيث اإن التبغ الذي مي�شغ يحتوي على ن�شبة 
عالية من ال�شكر فاإنه يحفز ت�شو�س الأ�شنان.

اأعلى  خلطورة  اأي�شا  املدخنون  يتعر�س   •
للإ�شابة باأمرا�س اللثة, فقد وجد الباحثون 
اللثة  باأمرا�س  املدخنني  اإ�شابة  ن�شبة  اأن 
اإل  املدخنني,  غري  من  مرات  ب�شبع  اأكرث 
�شنوات, ت�شبح  بع�شر  التدخني  اأنه بعد ترك 
لن�شبة  م�شاوية  ال�شابق  املدخن  اإ�شابة  ن�شبة 

اإ�شابة غري املدخن.
دوري. ب�شكل  اأ�شنانك  طبيب  راجع   .5

ن�������س���ائ���ح ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ����س���ح���ة ال����ف����م والأ�����س����ن����ان

 تركيا تر�سل املزيد من الدبابات اىل �سمال �سوريا

الوقت  �شوريا يف  ار�شلت تركيا �شت دبابات ا�شافية اىل  )اأ ف ب( : 
الغام مدينة  ازالة  انقرة  الذي يوا�شل فيه معار�شون مدعومون من 
جرابل�س التي متت ا�شتعادتها من تنظيم الدولة ال�شلمية, على ما 

افاد مرا�شل وكالة فران�س بر�س.
و�شن اجلي�س الرتكي الربعاء عملية “درع الفرات” داخل الرا�شي 
ال�شورية بهدف طرد ملي�شيات التنظيم اجلهادي من املنطقة ووقف 
اقامة  التي ت�شعى اىل  ال�شورية  الكردية  امل�شلحة  تقدم املجموعات 

�شريط حدودي.
بح�شب  ال�شبت,  �شباح  ال�شورية  الرا�شي  ال�شت  الدبابات  ودخلت 

م�شور فران�س بر�س يف قرية كركمي�س على احلدود الرتكية.
و380  دبابة   50 لديها  بات  تركيا  فان  حرييت  �شحيفة  وبح�شب 

جنديا يف �شوريا بعد ثلثة ايام من انطلق العملية.
معار�شون  كان  حني  متقطعة  انفجارات  دوي  �شمع  انه  امل�شور  وقال 
نا�شفة  عبوات  مفعول  ابطال  على  يعملون  لرتكيا  موالون  �شوريون 

زرعها م�شلحو التنظيم املتطرف قبل ان�شحابهم من جرابل�س.
واكدت وكالة انباء النا�شول �شبه احلكومية ان امل�شلحني ال�شوريني 
يدمرون متفجرات م�شرية اىل ابطال مفعول 20 عبوة يف يوم اجلمعة 

فقط.
واكدت ال�شلطات الرتكية ان هجومها ي�شتهدف اي�شا منع تقدم قوات 

وحدات حماية ال�شعب الكردي �شرقي الفرات.
الكردية  الوحدات  لهذه  الرتكية اخلمي�س مواقع  املدفعية  وق�شفت 
ال�شورية يف �شمال �شوريا بعد ان لحظت اجهزة ا�شتخبارتها ان هذه 
بانها  وا�شنطن  وعد  رغم  ميدانيا  تتقدم  ال�شورية  الكردية  القوات 

�شترتاجع.
ومل ي�شجل اي ن�شاط تركي �شد امل�شلحني الكراد منذ ذلك اليوم.

وبح�شب حرييت فان القوات امل�شلحة الرتكية تلقت اوامر بـ “ال�شرب 
باجتاه  الكردي  ال�شعب  حماية  وحدات  حترك  حال  يف  الفوري” 

جرابل�س.
كما ق�شفت الطائرات احلربية الرتكية �شباح ال�شبت, مواقع لقوات 
ال�شمايل  حلب  بريف  جرابل�س  مدينة  جنوب  الدميقراطية  �شوريا 

ال�شرقي, بح�شب م�شادر حقوقية وكردية.
تركية  طائرات  اأن  املعار�س,  الن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  واأفاد 
الدميقراطية  �شوريا  كانت قوات  التي  العمارنة  تل  ا�شتهدفت قرية 

الكردية, ا�شتولت عليها قبل ايام .
واأكد متحدث با�شم حزب الحتاد الدميقراطي الكردي )بي واي دي 
( تعر�س املنطقة للق�شف . ومل ترد اي تقارير عن وقوع خ�شائر يف 

الرواح.



 ي�شع علماء وكالة نا�شا اللم�شات الأخرية على مركبة 
 2018 ف�شائية م�شممة للو�شول اإىل كويكب »بينو« يف 

بهدف جمع اأدلة ت�شاعد يف فهم اأ�شل احلياة.
لوريتا,  دانتي  الرحلة,  على  الرئي�س  امل�شرف  وقال   
و�شع  يف  وال�شروع  عملنا,  ا�شتكمال  عن  اأيــام  »تف�شلنا 
وبــدء   5 اأطل�س  الــ�ــشــاروخ  على  هــذه  الف�شاء  مركبة 

الرحلة اإىل بينو ثم العودة«.
مليار  كلفتها  تبلغ  التي  املهمة,  تبداأ  اأن  املقرر  ومن   
الثامن  يف  »اأوزيري�س-ريك�س«,  با�شم  وتعرف  دولر, 
يف  اجلوية  كنافريال  كيب  قاعدة  من   2016 اأيلول  من 

فلوريدا.
تعمل  التي  الآلــيــة  املركبة  ت�شل  اأن  املنتظر  ومــن   
اإىل  مارتن  لوكهيد  بنتها  والتي  ال�شم�شية,  بالطاقة 
الكويكب »1999اآر.كيو 36 » امللقب با�شم »بينو« خلل 
عامني من اأجل القيام بر�شم اخلرائط واإجراء عمليات 

امل�شح, على اأن ت�شتخدم بعد ذلك ذراعا اآلية جلمع العينات من اأجل العودة اإىل الأر�س يف 2023.
ا�شطدمت  مماثلة  كويكبات  اأن  ويعتقد  الكيماوية,  واملواد  املعادن  من  ال�شم�س,  حول  يدور  الذي  الكويكب,  يحويه  ما  بدرا�شة  مهتمون  والعلماء   

بالأر�س وفرت املواد الع�شوية واملياه اللزمة لت�شكل احلياة.
 وتوقع لوريتا اأن جتد املركبة الف�شائية على »بينو« مواد تعود اإىل ما قبل ن�شاأة جمموعتنا ال�شم�شية.

 وقال العامل بامل�شروع جي�شون دوركني اإن البعثة �شتمنح رواد الف�شاء روؤى جديدة ب�شاأن كيفية تاأثري حرارة ال�شم�س على حركة ال�شخور الف�شائية, 
وهي بيانات حا�شمة يف حماية الأر�س من الت�شادم مع الكويكبات يف امل�شتقبل.
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�سرطة نيويورك تنتهك قواعد التحقيق مع امل�سلمني

�شرطة  اإن  نيويورك  مدينة  �شرطة  اإدارة  يف  العام  املفت�س  مكتب  قال 
اإدارة  ب�شاأن  املحكمة  اأقرتها  التي  القواعد  منتظم  ب�شكل  تنتهك  املدينة 

التحقيقات يف الن�شاط ال�شيا�شي, ل�شيما مع جماعات اأو اأفراد م�شلمني.
مل  ال�شرطة  اأن  �شفحة,   64 يف  جــاء  املكتب,  اأ�ــشــدره  تقرير  ووجــد   
ذلك  يف  مبا  التحقيقات,  اإجـــراء  حتكم  التي  القواعد  من  بعدد  تلتزم 
متديد التحقيقات بعد انتهاء اأجل مدة تفوي�شها القانوين قبل اأن تطلب 
�شريني  مر�شدين  ت�شتخدم  ال�شرطة  اأن  كذلك  الفح�س  واأظهر  جتديده. 

دون احل�شول على وثائق منا�شبة.
 وقال التقرير اإن 95 يف املئة من حتقيقات ال�شرطة حكمتها القواعد 
الإر�شادية التي ا�شتملت على اأفراد اأو اأن�شطة �شيا�شية مرتبطة يف الغالب 

بالإ�شلم.
 واأ�شاف اأن الق�شايا التي جرى التحقيق فيها اأغلقت يف الفرتة بني عامي 

و2015.  2010
 والهدف من التقرير قيا�س التزام �شرطة نيويورك مبجموعة القواعد 
القائمة منذ فرتة طويلة, التي فر�شت لأول مرة على �شرطة املدينة قبل 

عقود, يف اإطار ت�شوية مع حمكمة احتادية.
 2001 �شبتمرب   11 هجمات  اأعقاب  يف  القواعد  هذه  تخفيف  وجرى   

لل�شماح لل�شرطة بتو�شيع جهود حماربة الإرهاب وجمع املعلومات.
اأخطاء  باأنها  النتهاكات,  �شحفي  موؤمتر  يف  ال�شرطة  م�شوؤولو  وو�شف   

فنية واإدارية.
 وقال جون ميلر اأكرب م�شوؤول عن مكافحة الإرهاب يف �شرطة نيويورك 
اجلماعات  ملنع  �شروري  للقانون  الإر�شادية  القواعد  حدود  يف  العمل  اإن 

الإرهابية.

حزب �سوي�سري يقرح العراف بالإ�سالم كدين ر�سمي يف البالد
)ي�شار  ال�شوي�شري  الجتماعي  الدميقراطي  احلــزب  رئي�س  اقــرتح   
يف  ر�شمي  كدين  بالإ�شلم  العرتاف  الثلثاء  ليفرات  كري�شتيان  و�شط( 

البلد.
“�شونتاغزتنغ” ال�شوي�شرية,  ل�شحيفة  ت�شريح  خلل  ليفرات,  وقال   
واإدراجه  البلد,  ر�شمي يف  بالإ�شلم كدين  مناق�شة العرتاف  ينبغي  اإنه 

يف الد�شتور.
�شوي�شرا  �شتتحمل  بالإ�شلم,  العــرتاف  حال  يف  اأنه  ليفرات  واأو�شح   
يرتك  مل  الإ�شلم  يكون  وبذلك  ومتويلهم,  الدين  رجال  تعليم  م�شوؤولية 
جلهات اأجنبية اأو مت�شددة, م�شيفًا “هل ميكن اأن يكون هناك دين اإ�شلمي 

خا�س ب�شوي�شرا؟ هذا ما ينبغي اأن نناق�شه”.
 وقامت �شحيفة “20 دقيقة” ال�شوي�شرية, التي نقلت بدورها املقرتح, 
باإطلق ا�شتطلع للراأي, طرحت فيه ال�شوؤال التايل: “هل ميكن اأن يكون 

الإ�شلم دين ر�شمي ب�شوي�شرا؟”, دون اأن تورد نتائج اأولية له.

 نقابة اأملانية حتذر من ا�ستبعاد الفتيات
من التعليم ب�سبب النقاب

قالت رئي�شة جمل�س اإدارة نقابة الرتبية والعلوم باأملانيا, اإلكه هوفمان, 
الأملانية  ت�شايتونغ«  اأو�شنابروكر  »نويه  ل�شحيفة  خا�شة  ت�شريحات  يف 
يف عددها ال�شادر الثلثاء  »اإن حظر الغطاء الكامل للوجه يعد ال�شبيل 
يرتدين  لأنهن  فقط  التعليم  من  ن�شاء  ا�شتبعاد  ميكننا  ل  متاما.  اخلاطئ 

النقاب«.
 واأ�شارت هوفمان اإىل اأن املدر�شة تعد بالن�شبة للفتيات اللئي يغطني 
ميثل  ما  غالبا  حمافظة  اأ�شر  من  ينحدرن  واللئي  كامل  ب�شكل  وجوههن 

الإمكانية الوحيدة للت�شال مع اأقرانهن.
 واأ�شافت قائلة, وفقا لـ«دويت�شه فيله«: »ميكن خلل احل�شة الدرا�شية 
اأن تظهر الثقة بالنف�س التي تعد �شرورية من اأجل خلع النقاب يف مواجهة 

التقاليد العائلية«.
 ونقلت وكالة الأنباء الأملانية عن هوفمان امل�شئولة عن جمال املدار�س 
التحول,  من  العملية  هذه  مثل  دعم  علينا  »يتعني  قولها:  النقابة  لدى 

ولي�س منعها«.
 ولكنها اأ�شارت اإىل اأن الو�شع يختلف بالن�شبة للمدر�شات اللئي يرغنب 
املدر�شات يقمن بدور  »اإن  للوجه, وقالت:  التدري�س وهن بغطاء كامل  يف 

القدوة وميثلن الدولة. ول ي�شري ارتداء النقاب على هذا املكان«.
املنتمني  الأملانية  للوليات  املحليني  الداخلية  وزراء  رغبة  وبح�شب   
األ  اأنغيل مريكل, من املقرر  للحتاد امل�شيحي بزعامة امل�شت�شارة الأملانية 
يف  كامل  ب�شكل  وجوههن  بتغطية  م�شلمات  لن�شاء  م�شتقبل  ال�شماح  يتم 

حماكم اأو هيئات اأو مدار�س اأو يف و�شائل املوا�شلت باأملانيا.

 ما هو �سر اخلطوط املوجودة
على ظهر هاتف اآيفون؟

جلاأت �شركة »اأبل« عملقة الهواتف املحمولة اإىل تطوير اخلطوط 
املوجودة على ظهر هواتفها واإطالتها يف اآيفون 6, عن طريق ا�شتبدال 

غلف الألومنيوم مبركب معدين �شفاف.
 وي�شمح هذا املركب ال�شفاف بانتقال موجات الراديو, لكنه يبدو مثل 

املعدن.
 وقررت »اأبل« اأي�شا اإخفاء الهوائيات التي تتيح ات�شال هاتف اآيفون 
اأفقية  بل�شتيكية  بخطوط  تغليفها  طريق  عن  الل�شلكية  بال�شبكات 
على ظهر الهاتف, الأمر الذي يف�شر وجود خطني يف اأعلى واأ�شفل ظهر 

اجلهاز.
اأن هذه الهوائيات, ل ميكن   واأو�شحت �شحيفة »مريور« الربيطانية 
اأن  �شاأنه  من  للهاتف,  املعدين  البناء  اأن  حيث  الهاتف,  داخل  اإخفاوؤها 
وا�شتقبال  اإر�شال  من  الهوائيات  ومنع  الراديو,  موجات  انبعاث  مينع 

املعلومات.
 واأ�شارت اإىل اأن اآيفون 4 واجه م�شكلت يف ال�شتقبال, لذلك جلاأت 
ال�شركة اإىل تطوير الهوائيات واإطالتها يف اآيفون 6, عن طريق ا�شتبدال 
غلف الألومنيوم مبركب معدين �شفاف, ي�شمح بانتقال موجات الراديو, 
اأن ي�شمح للهوائيات باأن تختبئ  لكنه يبدو مثل املعدن, وهذا من �شاأنه 

جيدا.

 م�ساهد �سادمة ملدى جت�س�س في�سبوك علينا

التوا�شل  مواقع  عن  الع�شر  هــذا  يف  ال�شتغناء  منا  لأي  ميكن  ل   
هذه  اأن  ومع  اخل�شو�س,  وجه  على  »في�شبوك«  ول�شيما  الجتماعي 
اخلدمة جمانية, اإل اأنها ت�شتفيد من جمعها للمعلومات عن خ�شو�شياتنا.

 وبث برنامج »مبا�شر ليًل« للقناة العربية الثانية تقريًرا ب�شاأن مدى 
جت�ش�س �شركة »في�شبوك« على م�شتخدمي تطبيقها العاملي, وذلك دون 

ات�شال, اأو حتى اإر�شال ر�شائل.
 وبنّي التقرير اأن »في�شبوك« يلتقط ما يدور حوله من اأحاديث عرب 
باإر�شال  بدورها  تقوم  والتي  ال�شركة,  اإىل  وير�شل  اجلهاز,  ميكروفون 

من�شورات اإعلنية وغريها تتطابق مع احلديث الذي التقطته.
»في�شبوك  بتطبيق  مرتبط  جت�ش�س  برنامج  عن  احلديث  ــدور  وي  
هذه  دخول  مدى  عن  مذهلة  حقائق  امل�شور  التقرير  بنّي  اإذ  ما�شنجر«, 

ال�شركة يف خ�شو�شياتنا ب�شكل يفوق اخليال.

 حتذير من خلل اأمني يف برنامج
�سيمانتك امل�ساد للفرو�سات

 ن�شرت وكالة احتادية اأمريكية حتذيرا اأمنيًا ب�شاأن نقطة �شعف يف 
برنامج �شركة �شيمانتك للربجميات امل�شاد للفريو�شات ت�شمح للمهاجمني 

بالتحكم يف الأجهزة امل�شابة عن بعد.
الداخلي  الأمـــن  ـــوزارة  ل التابع  الكمبيوتر  طـــوارئ  فريق  وقــال   

الأمرييكية يف التحذير الثلثاء اإن هذا »حدث خطري للغاية«.
الفريو�شات  برامج م�شادات  امل�شتخدمني بتحديث  الوكالة  ون�شحت   

با�شتخدام حزمتي ت�شحيح اأطلقتهما �شيمانتك.

ت�شجيل  تطبيقات  اأن  �شك  ل   
ـــد مــــن �ــشــمــن  ـــع ـــات ُت ـــظ ـــلح امل
اأي  يف  الأ�ــشــا�ــشــيــة  التطبيقات 
تركيز  نلحظ  لذا  ذكــي,  هاتف 
النوع  هذا  على  الكربى  ال�شركات 
�شركة  فمثًل  التطبيقات,  مــن 
امللحظات  تطبيق  لديها  غوغل 
و�ـــشـــركـــة   Keep املـــــعـــــروف 
تطبيق  لــديــهــا  مــايــكــرو�ــشــوفــت 
.OneNote وتطبيق Parchi
بتجربة  ترغب  كنت  اإن  لكن   
لتدوين  وجــديــد  مميز  تطبيق 
يجدر  فرمبا  امللحظات  وحفظ 
Buno الذي  بك تنزيل تطبيق 
ت�شجيل  للم�شتخدمني  يــتــيــح 

امللحظات ب�شرعة و�شهولة.
 حيث يتميز التطبيق بواجهة 
ــيــطــة لــلــغــايــة  ــدم بــ�ــش ــخ ــت ــش ــ� م
الأ�شا�شي  الهدف  مع  ومن�شجمة 
للتطبيق األ وهو ت�شجيل وحفظ 

ب�شهولة وفاعلية.
املزايا  جميع  التطبيق  ويوفر   
الأ�شا�شية لتدوين امللحظات, من 
الن�شية  امللحظات  حفظ  بينها 

واإ�شافة ال�شور وميزة التنبيه وغريها, كما مُيكن 
للم�شتخدمني اإن�شاء عدة اأق�شام خمتلفة لت�شنيف 

امللحظات وترتيبها.
الأمنية  املزايا  من  العديد  التطبيق  وُيقدم   

احل�شا�شة  املعلومات  حماية  يف  ت�شاهم  الــتــي 
ت�شفري  نظام  تطوير  بينها  مــن  للم�شتخدمني, 
اإىل  اإ�شافة  املخزنة,  امللحظات  حلماية  متقدم 

دعم حماية امللحظات بوا�شطة كلمة مرور.
جمانًا  متوفر   Buno تطبيق  فــاإن  اأخــــريًا,   

اأعلى  اأو   4.4 اإ�شدار  اأنــدرويــد  نظام  مل�شتخدمي 
نظام  ومل�شتخدمي  ميغابايت   4.4 بحجم  وياأتي 
 14.3 وبحجم  اأعــلــى  اأو   9.2 اإ�ــشــدار   iOS

ميغابايت.

للجرمية  الوطنية  الوكالة  حذرت   
هيئات  اأن  مـــن  ــتــحــدة  امل املــمــلــكــة  يف 
�شباق  تخ�شر  والــ�ــشــرطــة  الأعـــمـــال 
املقر�شنني  اأمام  الإلكرتونية  اجلرمية 

الإلكرتونيني.
الإذاعــــــــــــة  هــــيــــئــــة  ــــت  ــــل ــــق ون  
تقرير  عن  �شي(  بي  الربيطانية)بي 
للوكالة باأن القدرات التقنية لع�شابات 
على  بريطانيا  قدرة  تفوق  املقر�شنني 
التعامل مع هذا التهديد, م�شريا اىل ان 
ياأتي  املتحدة  للمملكة  الأكرب  التهديد 
واأن  الدولية,  املقر�شنني  ع�شابات  من 
ت�شتخدم  بحيث  التطور  �شديد  بع�شها 
ويــوظــف  ــالت  ــش ــ� الت لتلقي  ــز  ــراك م

مرتجمني.
ــة  ــوم ــك احل ان  ــة  ــئ ــي ــه ال وقــــالــــت   
مليار   1.9 مبلغ  خ�ش�شت  الربيطانية 

جنيه ا�شرتليني للإنفاق على الدفاعات 
اخلم�شة  ال�شنوات  خلل  الإلكرتونية 
اي�شا  احلكومة  وتخطط  كما  القادمة, 
لإن�شاء مركز وطني للأمن الإلكرتوين, 
وكــذلــك الــتــعــاون مــع خــدمــات تقدمي 

الإنرتنت ملنع الهجمات الإلكرتونية.
اجلرائم  اأكــرث  ان  الوكالة  وقالت   

املتحدة  اململكة  على  وخطورة  تطورا 
غري  بطريقة  اأو  مبا�شرة  الناجتة  هي 
مبا�شرة عن اأن�شطة املئات من املقر�شنني 
جمموعات  يف  يعملون  الذين  الدوليني, 
منظمة, ت�شتهدف املوؤ�ش�شات الربيطانية 
بعمليات الحتيال الإلكرتوين. كما ان 
اأنظمة  ت�شتهدف  الإلكرتونية  الهجمات 

ال�شركات ب�شكل مبا�شر وكذلك الأفراد.
موقفا  هــنــاك  يــكــون  ــان  ب وطالبت   
تنفيذ  و�ــشــلــطــات  للحكومة  جماعيا 
ال�شناعات  القانون ومن ينظمون لوائح 
موؤثرا  الفعل  رد  ليكون  الأعمال  وقادة 
الت�شليح  �شباق  لن  اجلرائم  هذه  جتاه 

الإلكرتوين حتٍد ُملح.
اأ�شحاب  اي�شا  الوكالة  طالبت  كما   
جلرائم  تعر�شوا  اإذا  بالإبلغ  الأعمال 
من  املــزيــد  ي�شاركوا  واأن  اإلــكــرتونــيــة, 
املعلومات ال�شرية مع اجلهات القانونية 

ومع بع�شهم البع�س.
املا�شي  الــعــام  انــه يف  ــارت اىل  واأ�ــش  
وقعت 2.46 مليون »واقعة اإلكرتونية«, 
من بينها 700 األف عملية احتيال. وان 
التهديد الأكرب جاء من ب�شع مئات من 

املقر�شنني.

االإلكرتونية اجلرمية  جم��ال  يف  يتفوقون  القرا�شنة  بريطانيا: 

اأ���ش��ل احل��ي��اة ب��ح��ث��ا ع��ن  ن��ا���ش��ا ت��ط��ل��ق رح��ل��ة اإىل ال��ف�����ش��اء 

واالأف���ك���ار امل��الح��ظ��ات  وح��ف��ظ  ل��ت��دوي��ن   Buno ت��ط��ب��ي��ق 
 �شمحت �شرطة اخليالة امللكية الكندية لعنا�شرها 
وذلك  الزي,  من  بارتداء احلجاب كجزء  الن�شاء  من 
امل�شلمات على النخراط يف �شفوف  الن�شاء  لت�شجيع 

هذه ال�شرطة, بح�شب ما اأعلنت احلكومة .
وزيــر  با�شم  املتحدث  براد�شلي  �شكوت  و�ــشــرح   
�شرطة  »مفو�س  اأن  غوديل  رالــف  العامة  ال�شلمة 
اخليالة امللكية وافق موؤخرًا على هذه الإ�شافة اإىل 

الزي«.
من  مزيد  ت�شجيع  هو  ذلك  من  »الهدف  اإن  وقــال   
اخليالة  �شرطة  يف  العمل  يف  التفكري  على  امل�شلمات 

الكندية امللكية«. 
�شرتة  مــن  املــوؤلــف  اخليالة  �شرطة  زي  ويعترب   
اخليل  بركوب  خا�س  جلدي  وحذاء  طويلة  حمراء 

وقبعة عري�شة, رمزًا كنديًا. 
اخليالة  زي  يعود  ــي,  ــارات الإم  24 ملوقع  ووفقا   
ال�شرطة  تلك  كانت  عندما  ع�شر,  التا�شع  القرن  اإىل 
القانون يف وليات غرب كندا ومناطق  تفر�س حكم 

القطب ال�شمايل. 
 1990 �شعبيًا عام  ال�شرطة غ�شبًا   وواجهت هذه 
العمامات  بارتداء  ال�شيخ  لل�شباط  �شمحت  عندما 
وبداأ  تراجع  ال�شتياء  هذا  اأن  اإل  الــزي,  من  كجزء 

الكنديون يتقبلون التغيري. 
 ومت اختبار 3 اأنواع من احلجاب لختيار الأن�شب 
غوديل  بني  مرا�شلت  بح�شب  ال�شرطة,  لعمل  بينها 
ن�شرتها  بول�شون  ــوب  ب اخلــيــالــة  �شرطة  ومــفــو�ــس 

�شحيفة حملية. 
مونرتيال  يف  ال�شادرة  بر�س«  »ل  �شحيفة  ونقلت   
اأن احلجاب ل يعوق عمل �شابطات ال�شرطة, وميكن 

نزعه ب�شرعة عند ال�شرورة. 
 وبتغيري الزي, اأ�شبحت �شرطة اخليالة ثالث قوة 
بعد  احلجاب,  ارتــداء  خيار  ت�شيف  كندا  يف  �شرطة 

�شرطتي تورونتو واأدمونتون. 
بريطانيا  يف  ال�شرطة  اأن  بــراد�ــشــلــي  واأو�ــشــح   
وال�شويد والرنويج وبع�س الوليات الأمريكية تبنت 

�شيا�شات مماثلة.

املحافظني  حزب  زعيم  �شاركوزي,  نيكول  اأعلن   
ق�شر  اإىل  عودته  حال  اأنه  ال�شابق,  فرن�شا  ورئي�س 
الإليزي بعد النتخابات الرئا�شية, املزمع اإجراوؤها 
من  �شينغن,  معاهدة  يف  النظر  �شيعيد  املقبل,  العام 
بني اأمور اأخرى, وذلك للحد من حرية التنقل داخل 
التكتل, والتي يتمتع بها من ينتمون لدول تقع خارج 

الحتاد الأوروبي.
 وياأتي هذا الت�شريح كاأحد الوعود النتخابية 
للحزب  التمهيدية  للنتخابات  تر�شحه  اإطــار  يف 
ن�شرته  مــا  وهــو  ــه,  ــي اإل ينتمي  الـــذي  اجلــمــهــوري 
اجلديد  كتابه  توقيع  ع�شية  ال�شحف  الثلثاء, 
نيته  يوؤكد  الذي  الأمر  اأجل فرن�شا«,  »كل �شيء من 
فرن�شا  يدخلون  الذين  املهاجرين  اأعــداد  »تقلي�س 

�شنويا«.
تر�شيحه  ر�شميا  اأعلن  الــذي  �شاركوزي,  واأكــد   
للنتخابات املقبلة, اأنه اإذا اأ�شبح رئي�شا لفرن�شا, يف 
ماي املقبل, ف�شتقدم بلده مقرتح »�شينغن 2« لتاأكيد 
التكتل  ملواطني  التنقل داخل الحتاد  مبداأ حرية 
لي�س ملن هم من خــارج الحتــاد..  الأوروبـــي, ولكن 
للق�شاء  منه  حمــاولــة  ــه  اأن على  ذلــك  فهم  وميكن 
ال�شنوات  خلل  اقت�شادية  لأ�شباب  الهجرة  على 
اخلم�س املقبلة, وكذلك تقييد �شروط مل �شمل اأ�شر 

املهاجرين.
�شاأنها  من  اإجــراءات  اأي�شا,  �شاركوزي,  و�شيتخذ   
و�شع �شوابط جديدة على احل�شول على اجلن�شية 
الفرن�شية لأولئك الذين ولدوا يف فرن�شا من اأبوين 
اأخــرى,  ــور  اأم بني  من  عليهم,  و�شيتعني  اأجنبيني, 
الفرن�شية  ــي  ــش الأرا� دخــلــوا  والديهم  اأن  اإثــبــات 
الإقامة  مــدة  ــادة  زي وكذلك  م�شروعة,  بطريقة 
من  الفرن�شية  اجلن�شية  على  للح�شول  املطلوبة 

خم�س اإىل ع�شر �شنوات.
 وعــن اجلــدل الــدائــر حــول الإ�ــشــلم يف فرن�شا 

الذي  اجلمهوريني,  زعيم  قال  الفرتة,  تلك  خلل 
ي�شتعد لرتك هذا املوقع للتفرغ للحملة النتخابية, 
اأن هدفه هو »تنظيم الإ�شلم يف فرن�شا«, وهذا يعني 
اأن يح�شل اأئمة امل�شاجد على ت�شريح من قبل وزارة 
�شارمة  لقواعد  وفقا  اإعدادهم  يتم  واأن  الداخلية 
»القواعد  وكذلك  الفرن�شية,  باللغة  اإملامهم  ت�شمن 

اجلمهورية الهامة«.
ـــاب  الإره مكافحة  جمــال  �ــشــاركــوزي  ويعطى   
من  كــل  احتجاز  يــدر�ــس  حيث  ق�شوى«,  ــة  ــوي »اأول
»ي�شكل خطرا على الأمن يف بلده« داخل مع�شكرات 
اللكرتونية«  »الأ�ــشــورة  نظام  تطبيق  اأو  مغلقة, 
باأنهم  امل�شتبه  لــلأجــانــب  بالن�شبة  اأمــا  عليهم.. 

اإرهابيون يدعو �شاركوزي اإىل »طردهم فورا«.
حكم  الذي  ال�شابق,  الفرن�شي  الرئي�س  ويعتزم   
خ�شر  حتى   ,2007-2012 الفرتة  خلل  البلد 
اخلدمة  تطبيق  هولند,  فران�شوا  ال�شرتاكي  اأمام 

تــرتاوح  الــذيــن  لل�شباب  ــة  ــي ــزام الإل الع�شكرية 
اأعمارهم بني 18 اإىل 25 عاما, والذين ل يدر�شون 

ول يعملون.
من  �شاركوزي,  ينوي  القت�شادي  ال�شعيد  وعلى   
بن�شبة  الدخل  �شريبة  تخفي�س  اأخــرى,  اأمور  بني 
الأغنياء  على  الـــرثوة  �شريبة  واإلــغــاء   ,10%

واملرياث حتى 400 األف يورو.
فاإنه  ال�شرائب  عائدات  انخفا�س  ولتعوي�س   
مليار   100 بقيمة  العام  الإنــفــاق  خف�س  �شيقرر 
يورو, وذلك عن طريق ت�شريح 300 األف موظف من 

القطاع احلكومي.
مدة  هناك  يكون  »لــن  اأنــه  �ــشــاركــوزي  وي�شدد   
�شركة  كل  �شتقوم  بل  للعمل«,  حمــددة  ا�شبوعية 
اخلا�شة  ال�شبوعية  العمل  �شاعات  عدد  بتحديد 
ح�شاب  كيفية  حتديد  �شيتم  »فقط  ــه  اأن اإل  بها, 

ال�شاعات الإ�شافية«.

عبداهلل  وهو  الزبرب  بن  عبداهلل 
بــن خويلد  الـــعـــوام  بــن  الــزبــري  بــن 
ال�شنه  يف  ولـــد  الــقــر�ــشــي  ال�ـــشـــدي 
ال�شاحبي  ابن  وهو  للهجرة  الثانية 
هي  وامــة  الــعــوام  بن  الزبري  اجلليل 

بنت ال�شديق ا�شماء
 اأبوه: الزبري بن العوام بن خويلد 
بن  ق�شي  بن  العزى  عبد  بن  اأ�شد  بن 
كــلب بــن مــرة بــن كعب بــن لــوؤي بن 
الن�شر بن  غالب بن فهر بن مالك بن 
كنانة بن خزمية بن مدركة عامر بن 
بن  معد  بن  نــزار  بن  م�شر  بن  اإليا�س 

عدنان.
 . اهلل  ر�شول  حــواري  هو  والزبري   
اأبي  بن  اهلل  عبد  بنت  اأ�شماء  ــه:  اأم
عمرو  بــن  عامر  بــن  عثمان  قحافة 
القر�شي,  تيم  بن  �شعد  بن  كعب  بن 

اأبي قحافة عثمان  اأبو بكر بن  اأبوها 
�شعد  بن  كعب  بن  عمرو  بن  عامر  بن 
بن  لــوؤي  بن  كعب  بن  مرة  بن  تيم  بن 
الن�شر بن  غالب بن فهر بن مالك بن 
كنانة بن خزمية بن مدركة بن اإليا�س 
عدنان.  بن  معد  بن  نزار  بن  م�شر  بن 
املوؤمنني  اأم  واأخت  بكر  اأبي  بنت  فهي 

عائ�شة بنت اأبي بكر لأبيها.
الثانية  ال�شنة  يف  عــبــداهلل  ولــد   
ويعترب  املدينة  اىل  امل�شملني  لهرجة 
بعد  ــهــاجــريــن  امل مـــن  ـــد  ول مـــن  اول 
الهجرة ويعترب من ال�شحابة روى عن 
ثلث  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول 
فرحه  مولدة  وكــان  حديثا  وثلثني 
ان  ا�شيع يف وقتها  امل�شلمني حيث  لكل 
للم�شلمني  �شحرا  �شحروا  قد  اليهود 
فلما  قــط  مولد  لهم  يولد  ل  بحيث 

النا�س  علم  الدنيا  اىل  عبداهلل  جاء 
ي�شتطيعوا  ومل  باطل  اليهو  �شحر  ان 
من  فعلوا  مهما  التوحيد  ر�شاله  وقف 

�شحر وغريه .
كلمة  قال  عبداهلل  نطق  ما  واول   
)�شيف ( وملا كرب عبداهلل عرف عنه 
من  الكثري  ولــه  ــوة  ــق وال ال�شجاعة 
عن  اما  وقوته  �شجاعتة  يف  الق�ش�س 

يكون  ما  اقرب  البدنية فكان  �شفاتة 
ويعترب   . ال�شديق  بكر  ابى  اىل جده 
ابن الزبري من علماء المة فكان قوما 
لليل يقوم الليل كله وقد ق�شم الدهر 
حتى  ليلته  يقوم  يوم  ايام  ثلث  اىل 
راكع حتى  وليله يقومها وهو  ال�شباح 
وهو  يقومها  الثالثة  والليله  ال�شباح 

�شاجد حتىال�شباح
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اال�شالم يف  مولود  اول  على  تعرف 



ما  عــادة  #املو�شيقى,  اإىل  ال�شتماع  عند 
اأنغامها  مع  الن�شجام  هو  امل�شتمع  عنه  يبحث 
اجلديد   Basslest �شوار  ويحقق  واأجوائها. 
الباحث  للم�شتمع  املعادلة  هذه   Lofelt من 

عن هذا النوع من الن�شجام.
الـ ينتقل  املــربــع  الــ�ــشــوار  ــذا  ه ــلل  مــن خ
ال�شتماع  مرحلة  من  ال�شوت  عمق  اأو   Bass
يلب�س  من  ج�شم  اإىل  في�شل  الإح�شا�س,  اإىل 
“ي�شعر”  يجعله  ما  مبا�شرة..  ال�شوار  هــذا 
من  خا�شًة  يحبه  الأمـــر  ــذا  وه باملو�شيقى. 

يرتاد احلفلت املو�شيقية ال�شاخبة.
ال�شوار يف �شكله ال�شامت ل يوحي مبا  هذا 
ميكنه  ل  اخلارجي  العامل  اإن  حيث  يخفيه, 
الذي  امل�شتمع  �شيء خمتلف على  اأي  م�شاهدة 
يرتدي هذا الأك�ش�شوار. وميكن ا�شتخدام هذا 
ال�شوار للمو�شيقى كما عند م�شاهدة الأفلم اأو 

ا�شتخدام األعاب الفيديو.
قطعتني  مــن   Basslest ــوار  �ــش ويــتــكــون 
هي  اإحداهما  للهتزازات,  وم�شتقبلة  مر�شلة 
املت�شلة  الإر�شال  قطعة  هي  والأخرى  ال�شوار 
باجلهاز الذي يبث ال�شوت, �شواء كان هاتفًا اأو 

كمبيوترًا حمموًل.
الأملانية  التقنية  تعتمد طريقة عمل هذه 
اأو  املنخف�شة  الــذبــذبــات  مــع  التفاعل  على 
Losound بني 10 اإىل 250 هريتز, وهو ما 

يجعلها تتفاعل مع الرتددات املتغرية مبختلف 
اأنواعها.

ثــورة  القطعة  هـــذه  يجعل  ـــذي  ال الأمــــر 
ت�شميم  على  امل�شممني  قـــدرة  هــو  تقنية, 
لفائف  عرب  للذبذبات  الناقل  اجلهاز  قلب 
نحا�شية تتحرك من خلل املجال املغناطي�شي 
بح�شب الذبذبات ال�شادرة من امللف ال�شوتي, 
احلجم  �شغري  اجلهاز  هــذا  جلعل  بالإ�شافة 

يت�شع داخل ال�شوار.
تت�شم  ال�شوار  ــل  داخ البطارية  واأنــا  كما 
�ــشــاعــات  لــ�ــشــت  وتــعــمــل  الــ�ــشــغــري,  بحجمها 
من  واحــدة  �شاعة  يف  �شحنها  ويتم  متوا�شلة 

خلل قاعدة مغناطي�شية خم�ش�شة لها.
 240 من  يبداأ  ال�شوار  هــذا  �شعر  اأن  يذكر 

يورو على من�شة “كيك �شتارتر”.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245تقارير26

www .ghorbanews .com

27 من هنا وهناك FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245

مكافحة  متــر   – ب(  ف  )اأ   – بــاريــ�ــس 
خلل  من  حتما  النرتنت  على  اجلهاديني 
موقع  فعل  مثلما  احل�شابات  الف  تعليق 
بالرتويج  قيامها  ب�شبب  مــوؤخــرا  تــويــرت 
الجراء  هذا  ان  غري  مديحه,  او  للرهاب 
للت�شدي  اخلـــرباء  ــراي  ب كــاف  غــري  يبقى 

لتحركات اجلهاديني على النرتنت.
فمن ال�شهل من جهة اعادة فتح ح�شابات 
جديدة كلما اغلقت ح�شابات, كما ان هذه 
ال�شيا�شة قد تدفع من جهة اخرى املزيد من 
اجتماعي  توا�شل  �شبكات  اىل  امل�شتخدمني 
اكرث �شرية او م�شفرة او حممية, كما على 
وهي  وب”,  “دارك  اأو  املظلم”  “النرتنت 
مفهر�شة  غري  و�شرية  مغلقة  انرتنت  �شبكة 

على حمركات البحث ال�شائعة.
املعلومات  امــن  “نادي  يف  اخلبري  ــال  وق
الفرن�شي” )كلوزيف( جريوم بيلوا لوكالة 
فران�س بر�س ان “تعليق اكرث من 235 الف 
ح�شاب مثلما اعلن عنه تويرت قد يكون له 

تاثري, ولكن على املدى القريب جدا”.
من  مــعــروفــة  تقنيات  “هناك  ــع  ــاب وت
على  املجرمني  عامة  وب�شورة  اجلهاديني 
تويرت  على  ح�شابي  ان:  مفادها  النرتنت, 
اآيه2,  اآيــه1,  ا�شمه  والآن  ايه,  ا�شمه  كان 
اقل  ي�شتغرق  الخ… ان فتح ح�شاب  اآيه3, 
من دقيقة. ميكن حتى القيام بذلك بعملية 

�شبه اآلية”.
ــة  ــاج احل تـــكـــون  ان  “اخ�شى  وقـــــال 
اخلطوات  من  اقوى  الدعاية  يف  والرغبة 
التي ميكن ان يقوم بها تويرت بقطع عدد من 

احل�شابات”.
المريكية  النــرتنــت  مــواقــع  وخ�شعت 
و”يوتيوب”  “تويرت”  ــل  ــث م ـــكـــربى  ال
ل�شغوط  الخرية  ال�شهر  يف  و”في�شبوك” 
المــريكــيــة  الدارة  قــبــل  مــن  ــدة  ــزاي ــت م
امل�شاهمة  على  حل�شها  ــرى  اخ وحكومات 
على  اجلــهــاديــني  مكافحة  يف  اكــرب  ب�شكل 
ــع ا�ــشــتــخــدامــهــا مـــن قبل  ــن النـــرتنـــت وم

ال�شبكات اجلهادية.
بذلك  تقوم  انها  املواقع  جميع  وتوؤكد 
جريوم  لكن  متزايدة  مــوارد  له  وتخ�ش�س 
بيلوا لفت اىل ان “طبيعة النرتنت نف�شها 
نكون  نهاية,  �شباق بل  جتعل المر مبثابة 

فيه على الدوام متاأخرين خطوة”.
– م�شتخدم  مليون   300 –

وان ابدى موقع تويرت او غريه من �شبكات 
النت�شار  الوا�شعة  الجتماعي  التوا�شل 
تيقظا كبريا, فان اجلهاديني على النرتنت 
او  بــرجمــيــات  ا�ــشــتــخــدام  اىل  �شينتقلون 
تطبيقات ي�شعب �شبطها اكرث, مثل خدمة 
تلغرام التي ان�شاأها الرو�س بهدف احلفاظ 
ترميز  تتيح  والتي  املبادلت,  �شرية  على 

الر�شائل.
ال�شتخبارات  اجهزة  تف�شل  ما  وغالبا 
مراقبتها  ميكنها  مفتوحة  منتديات  ترك 
تنتقل  اهدافها  ترى  ان  على  العمل,  قيد 
اىل “النرتنت املظلم” والن�شطة امل�شفرة.
فيليب  البلغة  علم  وخبري  املفكر  وقال 
“الكلم  كــتــاب  مــوؤلــف  �ــشــالزار  جــوزيــف 
الرهابية  الدعاية  نفهم  كيف   – امل�شلح 
ونكافحها” ال�شادر عن دار “لوميو” لوكالة 
من  نفكر  ان  دائــمــا  “يجب  بر�س  فران�س 
والتكتيك  واملعركة  ال�شرتاتيجيا  منطلق 
�شاحة  كانت  “تويرت  م�شيفا  الع�شكري” 
مواجهة. اذا �شقطت هذه ال�شاحة او باتت 
املواجهة  فرق  تنتقل  عندها  �شهولة,  اقل 
اىل مكان اخر, هذا كل ما يف المر. وهنا, 
جند انف�شنا امام م�شكلة تلغرام او النرتنت 

الداكن”.
وراى اخلبري المريكي اندرو ماكفري�شون 
جامعة  يف  ــت  ــرتن الن امــن  يف  املتخ�ش�س 
املهمة  حجم  نــدرك  ان  “يجب  نيوهم�شري 
الــقــا�ــشــيــة بــالــ�ــشــيــطــرة عــلــى ا�ــشــتــخــدام 
هناك  يكون  حني  الجتماعية  ال�شبكات 

اكرث من 300 مليون م�شتخدم”.
املــجــمــوعــات  ان  ـــوؤكـــد  امل “من  وتـــابـــع 
التقنيات  ا�شتخدام  �شتوا�شل  الرهابية 
اجل  من  املمكنة  الو�شائل  بكل  اجلــديــدة 

دعايتها, مثلما انها �شتوا�شل ال�شعي ليجاد 
ات�شالتهم  �شرية  على  للحفاظ  �شبل 

وتعزيزها”.
برجميات  خلل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 
النــرتنــت  على  ب�شهولة  ايــجــادهــا  ميكن 
حلجب الهوية والت�شفري واخفاء البيانات. 
تقنية  مهارات  كي  ا�شتخدامها  يتطلب  ول 
طرحت  ق�شايا  اثبتته  مــا  ــو  وه خا�شة, 
بخطوط  املفت�شون  فيها  ا�شطدم  موؤخرا, 
هاتفية م�شفرة او عناوين بريد الكرتونية 
حممية بكلمات مرور ل ميكن اخرتاقها, او 
الدخول  من  يتمكنوا  مل  خا�شة  منتديات 

اليها, ما ارغمهم على وقف حتقيقاتهم.

ا�شبحت  ما  اذا  انــه  بيلوا  جــريوم  واكــد 
فان  الفعالية,  بالغة  املــراقــبــة  تــدابــري 
تنظيم الدولة ال�شلمية على �شبيل املثال 
برجمياته  لو�شع  املطلوبة  املهارات  ميلك 

اخلا�شة.
او  اربعة  من  فريق  ت�شكيل  “ميكن  وقال 
جيدة  بكفاءات  يتمتعون  ا�شخا�س  خم�شة 
ت�شميم  اىل  و�شيتو�شلون  قوية,  ودوافــع 
ال�شخا�س  للف  ميكن  مبتكرة  خدمات 
ا�شتخدامها” م�شيفا انه “ان مل تكن لديهم 
على  قــادرون  فهم  تام,  ب�شكل  املهارات  هذه 

�شرائها”.

رام اهلل/ قي�س اأبو �شمرة
ل  اآخرًا  وارتدين  التقليدي  لبا�شهن  خلعن 
روؤو�شهن  على  وو�شعن  اأنوثتهن,  مع  يتنا�شب 
قبعات لي�شت للزينة ولكن حلمايتهن, يخ�شن 
عن  بحثًا  وال�شيف”  “ال�شتاء  رحــلــة  معا 
النهاية  يف  ليجدن  مل�شروعهن,  منا�شبة  بيئة 

احل�شاد. مو�شم  مع  “حلوة” املبتغى 
هذا هو حال �شت فل�شطينيات يف بلدة “كفر 
مالك” بريف رام اهلل ال�شرقي و�شط ال�شفة 
النحل  تربية  يف  وجــدن  الــلتــي  الغربية, 
مواجهة  على  وامل�شاعدة  املال  لك�شب  غايتهن 

متطلبات احلياة.
“الأنا�شول” حاولت الولوج يف هذا العامل 
غري املعتاد على الن�شاء, لتجد ال�شابة منتهى 
خليا  بهدوء  تتفح�س  )38عــامــا(,  بعريات 
يف  جنحن  اأخــريــات,  ن�شوة  خم�شة  مــع  نحل 
بلدة  يف  النحل  ع�شل  لإنتاج  م�شروع  اإقامة 

مالك”. “كفر 
ومنذ عام 2012 و”منتهى” تعمل يف تربية 
دورات  من  معه  التعامل  فن  تعلمت  النحل, 
بال�شفة  زراعية  جمعيات  نظمتها  تدريبية 
اخلربة  ومع  الريف,  يف  الن�شاء  بدعم  تعنى 
مع  بالتعامل  حمرتفات  وزميلتها  هي  باتت 

النحل.
“رحمة  زمــيــلــتــهــا  مــن  “منتهى”  تــطــلــب 
يدوية  ماكينة  يف  دخــان  اإ�ــشــعــال  حمايل” 
قبل  النحل  خليا  على  لت�شليطها  خم�ش�شة 
حيث  لهجماته  تفاديًا  وذلك  �شناديقها,  فتح 

يعمل هذا الدخان على احلد من حركته.
“منتهى”  تقول  عملها  يف  منهمكة  وهــي 
لل�شيدات, فقد  “امل�شروع فر�شة  اإن  للأنا�شول 
ُمنتجات, وبات لكل  اإىل  ٌم�شتهلكات  حولنا من 
لهذا  ننتمي  نحن  اخلا�س,  دخلها  منا  واحــدة 
امل�شروع ونراه جزء هامًا من حياة كل �شيدة”.
نحو  يت�شمن  ال�شت  ال�شيدات  ومــ�ــشــروع 
 100 نحو  اجليد  املو�شم  يف  تنتج  خلية,   62
العالية,  اجلــودة  ذات  الع�شل  من  كيلوغرام 

بح�شب “منتهي”.
النحل  ع�شل  مــن  الــواحــد  الكيلو  ــبــاع  وُي
دولرا   35( 100�ــشــيــكــل  بنحو  الطبيعي 

اأمريكيا(, ويتم ت�شويقه حمليًا يف فل�شطني.
اأبي�شًا  لبا�شا  العاملت  الن�شاء  وترتدي 
خا�شًا مزود بقبعات ل ميكن للنحل يف الولوج 

لهن ليقيهن من ل�شعاته.

لل�شعات  “تعر�شت  “منتهى”:  وتـــروي 
عديدة من النحل يف بادئ الأمر, لكن مع هذا 
اإن  ميكننا  اإلينا,  الو�شول  ميكنه  ل  اللبا�س 
غري  ذلك  لكن  بدونه  معه  التعامل  ا�شطررننا 

ممكن يف مو�شم القطاف”.
على  امل�شروع  يف  ال�شيدات  عمل  ويقت�شر 
الأمـــرا�ـــس,  ــن  م وعــلجــهــا  ــا  ــلي اخل فح�س 
التي  ال�شارة  احل�شرات  من  ــواع  اأن ومكافحة 
تــعــمــل عــلــى قــتــل الــنــحــل, وفــ�ــشــل اخلــليــا 
مملكات  لإنتاج  البع�س,  بع�شها  عن  اجلديدة 
مرتني  الع�شل  حمــ�ــشــول  وقــطــف  ــدة,  ــدي ج

�شنويا.
بالن�شبة  امل�شروع  تعترب  حمايل”  “رحمة 
“اأنا �شيدة عزباء  “كل ما متلك”, قائلة:  لها 
تربية  وم�شروع  عــامــًا,   62 العمر  من  واأبــلــغ 
مع  وقتي  اأم�شي  رزقــي,  لك�شب  فر�شة  النحل 

زميلتي يف تربية النحل”.
اأ�شيبت  )55عــامــا(,  بعريات”  “ابتهاج 
تربية  م�شروع  بــدايــة  يف  عــديــدة  بل�شعات 
عالية,  خربة  ذات  باتت  اليوم  لكنها  النحل, 
اإىل  بحاجة  “النحل  لــلأنــا�ــشــول:  تنقلها 
ب�شيطة,  وبطريقة  بهدوء,  معه  تتعامل  اأن 

ينزعج من ال�شجيج”.
الفكرة  ــدي  ل ــات  ب “باخلربة  وت�شيف: 
العلج  له  نقدم  النحل,  مع  للتعامل  الكاملة 
لتكوين  بع�شها  عن  امللكات  نف�شل  املنا�شب, 
عائلة  كاأننا  معه  نتعامل  بتنا  جديدة,  خليا 

واحدة”.
اكتفاء  لدي  بات  حياتي,  غري  “امل�شروع 

يف  معا  ممتعا  وقتا  من�شي  بــي,  خا�س  ــي  ذات
لذلك  القليل,  منا  يحتاج  الــنــحــل,  تربية 
ن�شتطيع التوفيق بينه وبني العمل يف بيوتنا”, 

تتابع ابتهاج.
يف  ــرتى  ف )53عـــامـــًا(,  حمايل  نعمة  اأمـــا 
يف  م�شروع  “اأجمل  النحل  تربية  م�شروع 

حياتها”.
من  “ثلثة  قائلة:  للأنا�شول  وتتحدث 
يحتاجون  اجلامعي,  تعليمهم  يتلقون  اأبنائي 
م�شروع  ــلل  خ مــن   )…( عالية  م�شاريف 
تربية النحل واإنتاج الع�شل �شاعدت زوجي يف 

تعليمهم”.
قوية  �شخ�شية  �شكل  “امل�شروع  وت�شيف: 
يف  زوجي  اأ�شاعد  خا�س,  دخل  لدي  بات  يل, 
دون  اخلا�شة  حاجاتي  واألبي  الأبناء,  تعليم 
خا�شا  كيانا  اأن�شاأ  امل�شروع  زوجــي,  من  الطلب 
بوجودي  اأ�شعر  منتجة.بت  �شيدة  بت  بــي, 

احلقيقي”.
عملية  بعد  منتجاتهن  ال�شيدات  وت�شوق 

الفرز اخلا�س عرب ماكينة م�شنعة حمليا.
بلدة  من  النحل  خليا  ال�شيدات  وتنقل 
الردن”,  “غور  اإىل  ال�شتاء  مالك” يف  “كفر 
الدافئ  اجلو  حيث  الغربية,  ال�شفة  �شرقي 
رحلة  يف  للبلدة  �شيفا  بها  وتعود  والأزهـــار, 

وال�شيف”. “ال�شتاء 
اأبريل/ ويبداأ مو�شم جني الع�شل, يف �شهر 
الإنتاج  مو�شم  يعد  والــذي  اجلـــاري,  ن�شيان 
الأهم بالن�شبة للنحل اإذ يجد يف الأزهار التي 

تتفتح يف ف�شل الربيع, موطنا لرحيقه.
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�الت�سال مع غربة نيوز

ينتهي ال  ���ش��ب��اق  االن����رتن����ت،  ع��ل��ى  اجل���ه���ادي���ني  م��ك��اف��ح��ة 

ل�شعاته “�شم”  رغ��م  املك�شب  يف  “ع�شل”  ال��ن��ح��ل..  ي��رب��ني  فل�شطينيات 

ليبرت  �شابا  “توؤجر  فيتنامية  ام���راأة 
تاأمني” على  للح�شول  وقدمها  يدها 

هانوي  )د ب اأ(- اأفادت تقارير اإعلمية فيتنامية  باأن ال�شرطة 
وقدمها  يدها  لبرت  تعر�شت  اإنها  قالت  امــراأة  اإن  تقول  فيتنام  يف 
عمدا  برتتهما  قد  احلقيقة  يف  هي  احلديدية  بال�شكك  حادث  يف 

للح�شول على تاأمني.
قالت  عاما/   /30 اإن  ثاي  يل  نيان” اإن  “ثانه  �شحيفة  وقالت 
عندما  وذلــك   , �شدمها  قد  قطارا  اإن  �شهور  ثلثة  قبل  لل�شرطة 
القدم  مبتورة  وهي  الق�شبان  من  بالقرب  ال�شرطة  عليها  عرثت 

واليد الي�شرتني يف 5 اأيار/مايو.
وكان دوان فان دي. 21/ عاما/ ,الذي اأبلغ ال�شرطة عن احلادث 
, قد قال اإنه مل يكن يعرف ” يل ثاي اإن ” قبل العثور عليها وهي 

ملقاة قرب الق�شبان.
ولكن ال�شرطة تو�شلت فيما بعد اإىل اأن ال�شاب دوان ح�شل على 
50 مليون دوجن فيتنامي )2250 دولر( من يل ثاي اإن ليبرت يدها 

وقدمها.
وتردد اأن املراأة فعلت ذلك لتح�شل على تاأمني قيمته 4 مليارات 

دوجن فيتنامي طبقا لبولي�شة تاأمني على اأجزاء ج�شدها.

العامل؟ يف  اأجرًا  االأعلى  املمثلة  هي  من 

ذكرت جملة فورب�س اأن جنيفر لوران�س هي املمثلة الأعلى اأجرا 
ميلي�شا  تليها  التوايل,  على  الثاين  للعام   2016 عام  يف  العامل  يف 

مكارثي التي حققت مكا�شب كبرية لتقفز اإىل هذه املرتبة.
وقالت املجلة اإن اأجر لوران�س التي قامت ببطولة �شل�شلة اأفلم 
على  ال�شرائب  خ�شم  قبل  دولر  مليون   46 بلغ  جيمز(  )هاجنر 
القادم  لفيلمها  �شخم  اأجر  مقدم  اإىل  يرجع  فيما  �شهرا   12 مدى 

)با�شنجرز/الركاب(.
وميثل ذلك انخفا�شا بن�شبة 11.5 باملئة عن اأجرها عام 2015.

عن  مليني  ع�شرة  بارتفاع  دولر,  مليون   33 مكارثي  اأجر  وبلغ 
)جو�شت  فيلم  من  جديدة  ن�شخة  عن  اأجرها  بف�شل  املا�شي  العام 

با�شرتز(.
وحلت �شكارليت يوهان�شون بطلة فيلم )كابنت اأمريكا: احلروب 
بانخفا�س  دولر,  مليون   25 باأجر  الثالثة  املرتبة  يف  الأهلية( 

بنحو 30 باملئة عن اأجرها يف العام املا�شي.
مليون   21 باأجر  اأني�شتون  جنيفر  الرابعة  املرتبة  يف  وجــاءت 
 17 باأجر  بينج  بينج  فان  ال�شينية  واملغنية  املمثلة  تلتها  دولر 
مليون دولر ثم ت�شارليز ثريون باأجر 16.5 مليون دولر تلتها اإميي 

اأدامز باأجر 13.5 مليون دولر.
مليون   12 باأجر  الثامنة  املرتبة  يف  روبرت�س  جوليا  وجــاءت 
دولر تلتها ميل كوني�س باأجر 11 مليون دولر ثم ديبيكا بادوكون, 

وهي ممثلة هندية باأجر 10 مليني دولر.

رو����ش���ي���ة ر���ش��ي��ق��ة ت���ت���ح���دى امل������وت م����ن اأج������ل اأخ����ط����ر ����ش���ور ���ش��ي��ل��ف��ي

ي���رت���دي���ه م�����ن  ج�������ش���م  اإىل  امل���و����ش���ي���ق���ى  ي���ن���ق���ل   Basslest ������ش�����وار 

يتجاوز  مل  التي  نيكول,  اأجنــيــل  الرو�شية,  ــررت  ق
عمرها 23 عامًا اأن تتحدى املوت وتفعل �شيئًا جديدًا يف 
حياتها, ولكنه �شيء ميكن اأن يكلفها حياتها, حيث قامت 
خطرية  اأماكن  يف  “ال�شيلفي”  �شور  من  عدد  بالتقاط 

وبحركات بهلوانية ور�شيقة اأده�شت العامل.
�شفحتها  عن  نقل  العاملية,  الإعــلم  و�شائل  ون�شرت 
اخلا�شة على “اإن�شتغرام” التي يتابعها عليها عدد كبري 
اأثناء  نيكول  للرو�شية  ال�شيقة  ال�شور  من  جمموعة 
خطرية  باأماكن  مرعبة  و�شعيات  يف  وهــي  التقاطها, 

للغاية.
وي�شمل األبوم اجلمال والرعب الذي قدمته اأجنيل يف 
للت�شوير   177 بالذكرى  العامل  فيه  يحتفل  الذي  اليوم 
اأ�شطح املنازل واجل�شور  اأعلى  الفوتوغرايف �شورًا لها من 
مئات  طولها  يتجاوز  ارتفاعات  من  ال�شحاب  وناطحات 

الأقدام.
وعلى مدار اأ�شابيع اختارت اأجنيل التي تعمل عار�شة 
اأزياء يف رو�شيا اأماكن �شورها يف �شواء يف موطنها مبو�شكو, 
اأو هونغ كونغ اأو ال�شني حتت �شعار رفعته حلياتها بعنوان 

حدود”. بل  “حرية 
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امل�شت�شفيات  اأحد  يف  يعمل  قلب  طبيب  ت�شبب 
اأبو ظبي يف وفاة مواطن بعدما قام بو�شف  يف 
دواء له عرب الهاتف دون التثبت ب�شكل مبا�شر 
ا�شابته  يف  ت�شبب  مما  الفح�س,  خلل  من  اأو 
اإىل تدهور  اأدت  تام وم�شاعفات خطرية  ب�شلل 

حالة املري�س و�شوًل للوفاة.
والده  على  قيمًا  ب�شفته  املتويف  ابن  واأقام 
دعوى ق�شائية �شد امل�شت�شفى املحلي والطبيب 
يف  طبية  خربة  ندب  خللها  طلب  املخت�س, 
والده  على  الطبي  الك�شف  لتوقيع  الدعوى 
دخل  والده  اإن  وقال:  اإ�شابته,  حجم  ملعرفة 
طبي  خطاأ  وب�شبب  جيدة  بحالة  امل�شت�شفى 

اأ�شيب ب�شلل تام وفقد الوعي.
نظرًا  الدعوى  �شكل  البن  �شحح  وباجلل�شات 
نف�شه  عن  له  الق�شاء  وطلب  والده,  لوفاة 
باإلزامهما” الطيب  الورثة  عن  وكيًل  وب�شفته 
مبلغ  بالت�شامن  لهم  يوؤديا  ان  وامل�شت�شفى” 
العليا  اللجنة  املحكمة  وندبت  درهم,  مليوين 
وبعد  الدعوى,  يف  خبريًا  الطبية  للم�شوؤولية 
املحكمة  حكمت  تقريرها  اللجنة  اأودعت  اأن 

بالت�شامن  الطيب وامل�شت�شفى  الطاعنني  بالزام 
البالغ  ال�شرعية  الدية  الب  لورثة  يوؤديا  باأن 
وفقًا  عليهم  توزع  درهم  األف  مائتا  قدرها 
توزع  درهم  مليون  ومبلغ  ال�شرعية  للفري�شة 

عليهم على النحو املبني بالأ�شباب.
الطراف,  جميع  لدى  قبوًل  احلكم  يلق  مل 
ال�شتئناف  حمكمة  وق�شت  احلكم,  فا�شتاأنفوا 
جمددًا  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  بتعديل 
املحلية  امل�شت�شفى  �شدهما  امل�شتاأنف  بالزام 
�شدهم  للم�شتاأنف  يوؤديا  باأن  املعالج  والطبيب 
مبلغ �شتمائة األف درهم بالت�شامن فيما بينهما 

ورد  ما  ح�شب  �شدهم  امل�شتاأنف  على  يوزع 
فيما  امل�شتاأنف  احلكم  وتاأييد  احلكم  باأ�شباب 
األف درهم  يتعلق بق�شائه بالدية مببلغ مائتي 

توزع على املدعني ح�شب الأن�شبة ال�شرعية.
احلكم,  على  والطبيب  امل�شت�شفى  طعنت 
خمالفًا  جاء  فيه  املطعون  احلكم  ان  مو�شحني 
فيما  تطبيقه,  يف  اخلطاأ  حيث  من  للقانون 
ان  اإىل  حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  ا�شارت 
تقرير اللجنة العليا للم�شوؤولية الطبية انتهت 
تقدميها  مت  التي  الطبية  العناية  “اأن  اإىل 
الطبية  للموا�شفات  مطابقة  تكن  مل  للمري�س 
قبل  من  طبي  اإهمال  حدث  واأنه  القيا�شية, 
دون  هاتفيًا  العقار  و�شف  يف  املعالج  الدكتور 
بنف�شه  املري�س  وفح�س  مبا�شر  ب�شكل  التثبت 
مما اأدى اىل م�شاعفات خطرية اأدت اإىل تدهور 

حالة املري�س و�شوًل للوفاة.
الطعن  برف�س  املحكمة  ق�شت  عليه  وبناًء 
ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شم  الطاعنني  واألزمت 
�شده  للمطعون  للمحاماة  اأتعابًا  درهم  األفي 

الأول واأمرت مب�شادرة التاأمني

ح�شلت مكتبة الكتب النادرة واملجموعات اخلا�شة 
اأكرث  على  موؤخًرا  بالقاهرة  الأمريكية  باجلامعة 
اخلا�شة  املكتبة  من  لغات  بعدة  كتاب   5,000 من 
موؤ�ش�س  اأمني  م�شطفى  الراحل,  امل�شري  لل�شحفي 
التواأم  و�شقيقه  هو  اليوم”,  و”اأخبار  “الأخبار”, 

علي اأمني.
اإيزي�س  زوجته  بها  تربعت  التي  املجموعة,  ت�شمل 
بتاأليفها,  قام  التي  الكتب  جميع  طنطاوي, 
وم�شرحيات,  وروايات  ذاتية  �شري  اإىل  بالإ�شافة 
ا الوثائق الأ�شلية من اأر�شيف  وت�شم املجموعة اأي�شً
ن�شخة من و�شيته, ومذكراته  ال�شخ�شي, مثل  اأمني 
و�شيناريوهات  الكتب,  وم�شودات  اليومية, 
�شخ�شية,  ومرا�شلت  التلفزيونية,  امل�شل�شلت 
عن  وثائق  وكذلك  و�شرائح,  و�شور,  وخمطوطات, 

التاريخ الجتماعي وال�شيا�شة الدولية.
اجلامعة  كلية  يف  للدرا�شة  اأعوام  عدة  اأمني  ق�شى 
الأمريكية بالقاهرة للفنون والعلوم بداية من عام 
1928, وح�شل على املاج�شتري يف العلوم ال�شيا�شية 
ح�شل  كما   ,1938 عام  تاون  جورج  جامعة  من 
يف  الإن�شانية  الآداب  يف  الفخرية  الدكتوراه  على 
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1987 “لتفانيه 
كرئي�س  ال�شحافة  يف  التعبري  حرية  تعزيز  يف 
حترير لأكرب �شحيفة اأ�شبوعية يف العامل العربي”.
يقول فيليب كروم, العميد امل�شارك ملكتبة واأر�شيف 
باجلامعة  اخلا�شة  واملجموعات  النادرة  الكتب 
واملخطوطات  الكتب  “اإن  بالقاهرة:  الأمريكية 
للربامج  اإ�شافة  متثل  املو�شوعات  بهذه  اخلا�شة 
اجلامعة,  وملناهج  وامل�شتقبلية  احلالية  الدرا�شية 
تقوم اجلامعة بتدري�س ال�شحافة, لذلك فمن املهم 
�شحفيني  ومعي�شة  عمل  طريقة  معرفة  لطلبنا 
بارزين مثل الراحل م�شطفى اأمني, كما اأن الباحثني 
على  املعلومات  تلك  قراءة  يف  يرغبون  ل  اجلادين 
الأ�شلية, ففي  الوثائق  روؤية  الإنرتنت بل يريدون 
اأي عمل كتابي, يعد ملم�س الوثيقة على نف�س القدر 

من اأهمية املحتوى”.
نظر  يف  اأمني  علي  التواأم  و�شقيقه  م�شطفى  يعترب 
احلديثة”.  العربية  ال�شحافة  “اآباء  الكثريين 

الثامنة  �شن  يف  كانا  عندما  باملهنة  �شغفهما  ولد 
منزلهما,  اأخبار  لن�شر  “حقوق”  ملجلة  باإ�شدارهما 
4 من اأكرث  ثم قام الأخوان م�شطفى وعلي باإن�شاء 
ال�شحف توزيًعا يف  م�شر وهي “اأخبار اليوم”, “اآخر 
اإىل  بالإ�شافة  و”الأخبار”,  “اجليل”,  حلظة”, 
والتي كتب بها  �شاعة”,  “اآخر  اإ�شدار جملة  اإعادة 
م�شطفى اأمني عموًدا اأ�شبوعيا, و�شغل من�شب رئي�س 

حتريرها.
فكرة  ال�شحفية  مو�شوعاته  معظم  يف  اأمني  قدم 
وجتاهل  الغربية,  والليربالية  احلرة  ال�شحافة 
مثل  حكاًما  وانتقد  للحكومة,  ال�شيا�شية  الأجندة 
عام  �شجنه  اإىل  النهاية  يف  اأدى  مما  فاروق,  امللك 
من   1965 عام  يف  ا  اأي�شً اعتقاله  مت  كما   ,1939

قبل الرئي�س جمال عبد النا�شر.
الأمريكية  اجلامعة  ملكتبة  املهداة  املجموعة  ت�شم 
اأمني التي كتبها خلل الفرتة التي ق�شاها  يوميات 
الطلب  بتثقيف  املجموعات  ال�شجن, تقوم هذه  يف 
مورجان,  اإميان  تقول  ال�شحفي,  حياة  بتجارب 
“تعرف  املكتبية:  والفهر�شة  املجموعات  مدير 
هذه املجموعات طلبنا بطريقة تفكري ال�شحفيني 

الأجانب,  بالزعماء  ب�شكل عام وطبيعة علقاتهم 
وهو ما ي�شيف ُبعًدا اآخر ل�شخ�شيتهم, اإنها مثل لعبة 

البحث عن الكنز .
الذين  الأفراد  من  املهداة  املجموعات  توثيق  ويعد 
على  للحفاظ  هاًما  اأمًرا  م�شر  يف  ب�شمة  تركوا 
املواد  على  احل�شول  “اإن  كروم:  يقول  التاريخ, 
ملجموعتنا  قيمة  ي�شيف  واملحفوظات  النادرة 
عمل  ت�شهيل  على  نعمل  الكتب,  من  اخلا�شة 
اجلودة”.  وعايل  اأ�شلي  عمل  اإنتاج  يف  الباحثني 
على  حتميلها  يتم  املواد  بع�س  اأن  اإىل  كروم  ي�شري 
الكتب  واأر�شيف  باملكتبة  اخلا�شة  الرقمية  املكتبة 
عرب  متاحة  لتكون  اخلا�شة  واملجموعات  النادرة 

الإنرتنت.
النادرة  الكتب  واأر�شيف  مكتبة  ت�شم  كما 
مهداة  �شخ�شية  جمموعات  اخلا�شة  واملجموعات 
بطر�س  املتحدة,  للأمم  ال�شابق  العام  الأمني  من 
من�شور.  اأني�س  امل�شري,  وال�شحفي  غايل,  بطر�س 
على  احلفاظ  على  حري�شون  “نحن  كروم:  يقول 

تاريخ م�شر واملنطقة”.

اأم�شية  حل�شور  جاءوا  الذين  من  واحد  يكن  مل 
 26 لتاأبني املخرج الراحل حممد خان )تويف يف 
امل�شريني  ال�شينما  نقاد  بجمعية  املا�شي(  يوليو 
اأكرث  يق�شي  اأن  يت�شور  الأحد,  م�شاء  بالقاهرة, 
املرتفعة  احلرارة  رغم  مت�شلة,  �شاعات   3 من 
بانبهار  وم�شتمتًعا  م�شتمًعا  العالية,  والرطوبة 
قبل,  من  ترو  مل  وحكايات  واأ�شرار  لتفا�شيل 
دنيا  يف  خان  حممد  و�شرية  حياة  من  وجوانب 
اأ�شدقاء  عنه  رواها  الكامريات,  ووراء  النا�س 
واقرتبوا  اأفلمه,  يف  معه  عملوا  والذين  عمره 
اأقرب منه للحتفال  اللقاء  ا, ليخرج  اإن�شانيًّ منه 
غائب  تاأبني  اإىل  منه  احل�شور  مكتمل  بحا�شر 

رحل ومل يعد.
�شعيد  خان,  حممد  عمر  و�شديق  الت�شوير  مدير 
العزيز  عبد  كمال  الت�شوير  ومدير  �شيمي, 
والناقد  املهمة,  اأفلمه  من   4 يف  معه  عمل  الذي 
ال�شكور, والناقد املخرج  ال�شينمائي حممود عبد 
كامل  حممد  واملخرج  النحا�س,  ها�شم  املخ�شرم 
القليوبي, واآخرون, كل هوؤلء قدموا �شهادات من 
اأهم واأرفع واأمتع ما يكون عن حممد خان واأفلمه, 
حتول اللقاء اإىل منا�شبة للبهجة, وتذكر كل ما 
يبهج يف �شرية وحياة واأفلم حممد خان, كل من 
لطيفة,  تف�شيلة  اأكرث,  اأو  حكاية  تذكر  حتدث 
وال�شحك  ال�شعادة  تثري  وكلها  ين�شى,  ل  موقف 
من القلب, هكذا كان خان و�شيظل نا�شًرا للبهجة, 

باإجماع احل�شور جميًعا.
بحب كبري وافتقاد موجع حتدث �شعيد �شيمي عن 
حياته مع خان, خان الطفل ال�شغري ابن ال�شنوات 
ال�شينما  �شا�شة  على  عينه  تفتحت  الذي  الأربع 
ال�شيفي املواجهة لبيتهم يف اأر�س �شريف بو�شط 
البلد, لتبداأ رحلته العامرة بع�شق ال�شينما والولع 
بها, رحلة اأجنز خللها 25 فيلًما, اأغلبها من اأهم 

واأبرز ما اأخرجته ال�شينما امل�شرية يف تاريخها.
عرفته  �شيمي,  يقول  عمري,  هو  خان  حممد 
فى  اأ�شرت�شل  لن  امل�شي,  نتعلم  اأطفاًل  كنا  منذ 
والإ�شرار  والإحباط  احللم  يف  والزمن,  التاريخ 
والنجاح, لكن اجلميع يعلم اأنه ومنذ اأول اأفلمه 

اأعلن  قد   1972 عام  “البطيخة”  الق�شرية 
فى  وتطوره  املتميز  واأ�شلوبه  اخلا�س  فنه  عن 
الناقد  دفعت  التي  للدرجة  امل�شرية  املوا�شيع 
الراحل �شامي ال�شلموين يكتب عنه "اإنه م�شري 
�شاخًرا  ويعلق  �شيمي  ي�شحك  النخاع"..  حتى 
“الكوميدي اأنه مل يح�شل على اجلن�شية امل�شرية 

اإل بعد 42 �شنة”.
هو  امل�شهد,  بناء  وطريقة  وتخيلها  “ال�شورة”, 
املفتاح الذي ارتاآه �شيمي من اأهم مميزات �شينما 
ك�شورة  اأوًل  ال�شينما  يف  يفكر  “هو  خان,  حممد 
الأفلم  يف  ال�شورة,  مع  لتمتزج  الدراما  ويطوع 
�شاهدتها  التى  اأفلمه  التي �شنعناها معا ويف كل 

جتد ذلك الزخم من عظمة ال�شورة”.
روى �شيمي اأنه يف فيلمه "فتاة امل�شنع" كان �شعيًدا 
يلتقط  اأن  ا�شتطاع  كيف  له  يحكي  وهو  كطفل 
الفتاة  وحركة  ال�شور  فوق  من  املرتو  حركة 
بجانب  اأنه  �شيمي  يوؤكد  ال�شارع,  يف  ال�شور  بعد 
فى  املهمة  بالتفا�شيل  املولعني  من  خان  فاإن  ذلك 
احلدث بجانب اأنها جمالية اإىل اأبعد احلدود, بني 
املبدع  الن�شيج  يكون  والأداء  والتفا�شيل  ال�شورة 
�شيمي  اختتم  خان,  ملحمد  الطفولة  ا�شم  مليمى 
لأنه  �شعيدة؛  كانت  روحه  اأن  “اأتخيل  بـ  حديثه 
و�شارة,  جميلة  �شخ�شية  ذكريات  للجميع  ترك 
مثلما ترك لع�شاق ال�شينما اأفلًما ل متوت.. ميوت 

الإن�شان, ويبقى منجزه الأ�شيل حيا ل ميوت”.
وحمبة  �شديد  بحما�س  األقاها  التي  كلمته,  يف 
الناقد  اأوجز  واأفلمه,  خان  ملحمد  غامرة 
ال�شينمائي املعروف, حممود عبد ال�شكور, مدخًل 
يخطئ  قال  خان,  حممد  اأفلم  لقراءة  �شريًعا 
خان  حممد  �شينما  اإن  يقولون,  عندما  البع�س 
ولكن  باملكان,  فعًل  يعتني  هو  املكان,  �شينما  هي 
ما  اأو  املكان”,  يف  “الإن�شان  �شينما  هي  �شينماه 
بامتياز,  الإن�شانية”  ال�شخ�شيات  “�شينما  اأ�شماه 
الإن�شان وال�شخ�شيات هما حمور امل�شروع كله, ثم 
اإىل  وينظر  وبيئته,  مكانه  يف  الإن�شان  هذا  ي�شع 
الإن�شان  فتحب  متعاطفة,  حمبة  نظرة  الثنني 

واملكان مًعا.

عن  خان  يتحدث  “عندما  ال�شكور  عبد  يتابع 
العامل  حياته,  حمور  تقريًبا  اأنها  ت�شعر  ال�شينما 
يرى  اإنه  وممتد,  وطويل  كبري  فيلم  له  بالن�شبة 
الدنيا من خلل عد�شة وا�شعة, وكل �شيء يحكيه 

يتحول اإىل �شور متتابعة”.
اللقاء  يف  حتدث  من  كل  �شار  املنوال,  هذا  وعلى 
عبد  كمال  الت�شوير  مدير  وحب,  بحميمية 
الناقد  القليوبي,  كامل  حممد  املخرج  العزيز, 
اأحمد  ومداخلت  تعليقات  النحا�س,  ها�شم 
�شوقي, انطلق كل منهم يف �شرد ممتع عن كوالي�س 
اأفلمه ما تخللتها من مداعبات وقف�شات ظريفة 
ح�شني  �شعاد  مع  خان  عن  حكوا  وم�شحكة.. 
واأحمد زكي وعاطف الطيب, وعن ال�شيناريوهات 
الت�شوير  وطرائف  م�شاكل  وعن  تنفذ,  مل  التي 
اأفلمه, وعن  اأفكار  ال�شارع, وعن كيفية ظهور  يف 
�شوره  الذي  “كليفتي”  امل�شتقل  فيلمه  جتربة 
احل�شور  كان  املقابل  يف  ديجيتال..  بكامريا 
متفاعًل مع اأحاديث املحبة والذكريات ومتجاوًبا 
اللقاء  هذا  باخت�شار  ورائعة..  ممتازة  ب�شورة 
“يف حب حممد خان.. اجتمعوا  عقد حتت �شعار 

الع�شاق”.

املغني  مع  اإ�شرائيلي  ل�شابط  �شورة  فّجرت 
النطاق  وا�شع  جدًل  الرباعي,  �شابر  التون�شي 
�شيل  اإىل  املغني  ب�شببها  وتعّر�س  تون�س  يف 
بال�شعي  والتهامات  اللذعة  النتقادات  من 

للتطبيع مع اإ�شرائيل.
اإ�شرائيلي ي�شرف على ممر للعبور  وكان �شابط 
الثنني  اأم�س  ن�شر  املحتلة,  الغربية  بال�شفة 
موقع  على  تغريدة  وكتب  الرباعي  مع  �شورة 
احلفلت  بتعزيز  “ن�شعد  فيها  قال  “تويرت” 
�شررنا  فنان.  كل  بو�شول  مرّحبني  الفنية 
بتن�شيق عبور املطرب �شابر الرباعي عرب ج�شر 

اللنبي الروابي”.
ومل مت�س �شوى دقائق قليلة على ن�شر ال�شورة, 
عديدة  �شحف  واأعادت  اجلدل,  تفجر  حتى 
ن�شرها واتهم كثريون, املغني التون�شي بالتطبيع 

مع اإ�شرائيل وخيانة الق�شية الفل�شطينية.
حفًل  يحيي  عربي  مغن  اأول  الرباعي,  وكان 
على  بني  الذي  روابي  مدينة  مدرج  على  فنيًا 
يقارب  ملا  ويت�شع  الرومانية  املدرجات  طريقة 
من 15 األف �شخ�س وقال الأ�شبوع املا�شي “يل 
ال�شرف اأن اأكون اأول فنان عربي يطلع على هذا 

امل�شرح”.
بيان  باإ�شدار  ال�شهري  التون�شي  املغني  و�شارع 
باأنه  نف�شه  عرف  العبور  “من�شق  اإّن  فيه  قال 
يكن  مل  اأنه  م�شيفا  هادي  وا�شمه  فل�شطيني 

بالفعل يعرف هوية ال�شابط الإ�شرائيلي”.
ونفى الرباعي, اأي نية للتطبيع م�شيًفا يف بيانه 
بالق�شية  مت�شكنا  �شتزيد  كهذه  مواقف  “اإن 
الفل�شطينية واإمياننا بها و�شتزيد اإ�شرارنا على 
الكرمي  بالعي�س  الفل�شطيني  ال�شعب  حق  دعم 
تعني  ل  ال�شجني  وزيارة  الأر�س  �شعوب  كباقي 

التطبيع مع ال�شّجان”.
لكن البيان مل يوقف موجة النتقادات الوا�شعة 
التي ا�شتمرت على �شفحات تويرت وفي�شبوك اإذ 

و�شف كثريون الرباعي “باخلائن”.
هجوًما  الوايف  �شمري  التون�شي  ال�شحفي  ووّجه 
في�شبوك  على  �شفحته  عرب  للرباعي  �شديًدا 
قائل “على �شابر الرباعي اأن يحرتم عقولنا… 
اإ�شرائيلي  �شابط  مع  مبت�شًما  الت�شوير  لأن 
ينتمي اإىل جي�س قتلة الأطفال والأبرياء ثم 
الغناء لآباء واأمهات �شحاياه وتقم�س �شخ�شية 
ي�شتقيم  ل  وامل�شاند… هذا  وامللتزم  املتعاطف 
ول ينطلي وا�شمه نفاق… لأنك ت�شافح القاتل 
ثم حتت�شن �شحاياه… تبت�شم للظامل وتبكي 

مع املظلوم”.
ن�شر  للجدل  املثرية  ال�شورة  على  فعله  رد  ويف 
الكاتب التون�شي لزهر ال�شاوي �شعًرا بالعامية 
قائل  في�شبوك  على  �شفحته  على  التون�شية 
“ك�ّشخ )ابت�شم( وزيد التك�شيخ.. خّلي اإ�شرائيل 
 .. �شابر  يا  التاريخ  مَع  الأر�س..  بعنا  ت�شيخ.. 
يا نور عيوين .. ك�ّشخ خلوك ال�شهيوين.. ك�شخ 

يا ولد الّرباعي ك�شخ .. مادام اأنت واعي وَطّبْع 
بالدفع الّرباعي”.

راأوا  التون�شي  الفنان  حمبي  من  الكثريين  لكن 
اأنه بريء من مزاعم التطبيع واأن هناك حملة 
ممنهجة �شد املغني الذي حقق جناحات كبرية 
مهرجان  فيها  مبا  املهرجانات  من  العديد  يف 

قرطاج هذا ال�شيف.
الفل�شطيني ر�شيد م�شهراوي على  ون�شر املخرج 
مع  للرباعي  �شورة  “في�شبوك”  على  �شفحته 
وكتب  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س 
ريح.  يهزك  ما  الرباعي  �شابر  “يا  قائل 
يقال  ما  بكل  لك  علقة  ل  باأن  يعلم  جميعنا 
عن التطبيع. ال�شدفة ال�شيئة وال�شورة وليدة 
من  الفل�شطينيني  املرافقني  واإهمال  حلظتها 
القيام بدورهم التوعوي كادت اأن تعكر اأ�شداء 
يف  النفو�س  اآلف  عند  تركتها  التي  البهجة 

فل�شطني”.

ب����وف����ات����ه ف���ي���ت�������س���ب���ب  ال������ه������ات������ف  ع�������ر  مل�����ري�����������س  دواء  ي���������س����ف  ط����ب����ي����ب 

ب���ال���ق���اه���رة الأم����ري����ك����ي����ة  اجل����ام����ع����ة  اإىل  م��ك��ت��ب��ت��ه  ت����ه����دي  اأم�������ني  م�����س��ط��ف��ى  اأ������س�����رة 

ال���ع�������س���اق اجت�����م�����ع�����وا  خ��������������ان”..  “حممد  ح������ب  يف 
خ���ائ���ن اأن����������ت  ال������رب������اع������ي:  ل���������س����اب����ر  ال����ت����ون���������س����ّي����ون   .. ب�������راءت�������ه  رغ��������م 

�����س����رط����ي ي���ق���ت���ل ����س���خ�������س���ًا اأ�����س����م 
واأب����ك����م ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ����س���رع���ة زائ�����دة 

�شخ�س  قتل  على  �شرطي  اأقدم 
كارولينا  ولية  يف  واأبكم  اأ�شم 
الوليات  �شرق  بجنوب  ال�شمالية 
زائدة  �شرعة  املتحدة, على خلفية 
يف القيادة, ح�شبما اأعلنت ال�شلطات 

املحلية.
�شوندرز  جريمني  ال�شرطي  وحاول 

توقيف دانيال هاري�س لتجاوزه ال�شرعة, غري اأن ال�شاب البالغ من العمر 
اإىل منزله. القيادة  وا�شل  الإ�شارة  بلغة  اإل  يتوا�شل  والذي ل  29 عامًا 
اأن  املحلية,  �شي«  او  ا�س  »دبليو  بارينغر ملحطة  اأحد اجلريان مارك  وقال 

هاري�س »مل ي�شمع �شفارة الإنذار حتى, مل ي�شمع �شيئًا«.
اأن »ال�شائق  واأو�شح الرقيب مايكل بيكر املتحدث با�شم ال�شرطة يف بيان 
التفاعل بينه  نوع من  �شيارته بعد مطاردة ق�شرية« له, وح�شل  خرج من 

وبني ال�شرطي الذي اأطلق النار.
واأ�شاف اأن »ال�شائق تويف متاأثرًا بجروحه يف مكان احلادث, ليل اخلمي�س, 

يف حي �شيفن اأوك�س يف مدينة �شارلوت«.
موؤ�ش�شة  واإن�شاء  اجلنازة  تكاليف  لتغطية  حملة  ال�شاب  عائلة  واأطلقت 
مع  تواجهوا  حال  يف  وتدريبهم  ال�شرطة  عنا�شر  بتوعية  تعنى  با�شمه 

اأ�شخا�س �شم وبكم.
كذلك دعت العائلة اإىل اإدخال تعديل اإىل اآلية ت�شجيل املركبات, بحيث 
يتم ت�شجيل اأي �شائق اأ�شم واأبكم ما ي�شهل على عنا�شر ال�شرطة التعرف 

اإليه عند اإدخالهم رقم �شيارته يف حوا�شيبهم.

جرائمه وي�سور  ام���راأة   40 يغت�سب  امل��غ��رب: 

من  يبلغ  �شخ�س  على  “اأغادير” القب�س  مبدينة  املغربية  ال�شرطة  األقت 
العمر 45 عاما بتهمة اغت�شاب حوايل 40 امراأة وت�شويرهم يف و�شعيات 

خملة بالآداب.
اأو  “اأغادير”  مدينة  و�شط  من  �شحاياه  يختطف  املت�شل�شل  املجرم  كان 
اأطرافها ثم يقودهن اإىل معقله يف قرية “ايت ملول” حيث يجردهن مما 
ميتلكنه, ثم يقوم باغت�شابهن حتت تهديد ال�شلح الأبي�س, وي�شورهن يف 

و�شعيات اإباحية بوا�شطة هاتفه حتى ي�شمن �شمتهن.
وا�شتجمعت ثلث �شجاعتهن وقمن بالتبليغ عنه ليعتقله رجال ال�شرطة, 

ويتم عر�شه للنيابة العامة للتحقيق معه, حيث اعرتف بجرائمه.
“خديجة ال�شويدي” )17 عاما(  وتاأثر املغاربة موؤخرا بق�شة ال�شحية 
التي انتحرت باإحراق ج�شدها, احتجاجا على قرار املحكمة بالإفراج عن 
الأ�شخا�س الثمانية الذين اغت�شبوها جماعيا و�شوروا الواقعة بال�شوت 
وال�شورة لتهديدها بها, اإل اأن النيابة العامة اأعادت فتح امللف بعد وفاة 
املتهمني  التوا�شل, واعتقلت  املدين ومواقع  املجتمع  ال�شحية حتت �شغط 

من جديد, كما ق�شت بـ 8 �شنوات من ال�شجن يف حق املتهم الرئي�شي.

الكبر امل�سري  املتحف  اإىل  ترحتل  اآمون  عنخ  توت  اآثار 

القاهرة- 
للملك  الأثرية  املجموعة  قطع  من  عدد  نقل  امل�شرية  الآثار  وزارة  بداأت 
التحرير  مبيدان  امل�شري  املتحف  من  اآمون  عنخ  توت  ال�شاب  الفرعوين 
على  اإن�شاوؤه  يجري  الكبري” الذي  امل�شري  “املتحف  اإىل  القاهرة  و�شط  يف 

م�شارف العا�شمة امل�شرية متهيًدا لرتميمها وحفظها.
القطع  ننقل  “مل  الثلثاء  يوم  لرويرتز  العناين  خالد  الآثار  وزير  وقال 
ا القطع التي حتتاج اإىل ترميم و�شيانة  الأ�شا�شية باملجموعة.. ننقل حاليًّ

مثل القطع الع�شوية للحفاظ عليها.”
يظل  حتى  الإمكان  بقدر  الأ�شا�شية  القطع  نقل  “نوؤجل  قائًل:  واأ�شاف 

املتحف امل�شري بالتحرير حمتفًظا بربيقه ورونقه.”
اأهرامات  منطقة  يف  الكبري  امل�شري  املتحف  لفتتاح  الآثار  وزارة  وت�شتعد 

ا يف نهاية عام 2017. اجليزة جزئيًّ
اآثار  وجمموعة  العظيم”  “الدرج  اجلزئي  الفتتاح  ي�شمل  اأن  املتوقع  ومن 

امللك توت عنخ اآمون كاملة.
الكبري, يف  امل�شري  باملتحف  الأويل  الرتميم  زيدان مدير عام  وقال عي�شى 
الذهبي” تباًعا وفًقا خلطة  “الفرعون  املقرر نقل باقي قطع  اإن من  بيان, 

ا لهذا الغر�س. و�شعتها جلنة اأثرية ت�شكلت خ�شي�شً
واأ�شاف قائًل: “جلنة ال�شتلم والنقل للقطع الأثرية قامت باتباع اأعلى 
اأحدث  با�شتخدام  والتغليف  النقل  اأثناء عملية  وال�شلمة  الأمان  معدلت 

التقنيات اللزمة.”
وتكت�شب جمموعة توت عنخ اآمون اأهمية كبرية بف�شل �شخامة عدد قطعها 
والعثور عليها كاملة يف 1922 على يد عامل الآثار الربيطاين هاوارد كارتر.

“علي�سة” التون�سي  “ل للنزاعات ول للحروب”.. �سعار مهرجان 

مهرجان  التون�شية  املن�شتري  ولية  ت�شهد  م�شددة,  اأمنية  اإجراءات  و�شط 
3 دي�شمرب, حتت  اإىل  26 نوفمرب  “علي�شة الدويل للفنون”, يف الفرتة من 

�شعار “ل للنزاعات ول للحروب”.
�شورة  لتقدمي  يهدفون  اإنهم  املهرجان,  مدير  �شا�شي,  خالد  الفنان  وقال 
حقيقية للعامل ور�شالة للحكام والروؤ�شاء, مفادها اأن الفنان ي�شتطيع تغيري 
م�شرًقا  �شيكون  الذي  امل�شتقبل  وبناء  بالفن,  املغلقة  احلدود  وفتح  العامل 

ويفتح احلدود لكل فنان اأو موهبة.
يف  الأمن  على  ركزت  “الدولة  اأن  “العني”-  -لبوابة  �شا�شي  خالد  واأ�شاف 
كبري  املهرجان  يف  امل�شاركة  على  الإقبال  وحجم  وجنحت,  الأخرية  الفرتة 
املراأة  احتاد  عام  اأمني  و�شندعو  النتظار,  يف  قائمتني  و�شعنا  اأننا  حد  اإىل 
كلهم  املكاتب  وروؤ�شاء  تون�س,  يف  مكتًبا   18 له  يوجد  والذي  الإفريقية 
يعملون معنا, و�شامية �شادق, الأمني العام امل�شاعد اأخربتنا باأن الكل ي�شجع 

املهرجان”.
كيفية  عن  وال�شلم(  )الفن  حول  كربى  ندوة  “اإقامة  اإىل  خالد  واأ�شار 
اأن  العربي”, مو�شًحا  ال�شلم يف عاملنا  ون�شر ثقافة  للإرهاب  الفن  مواجهة 

هناك م�شاركة من عدة دول وفنانني ومثقفني يف هذه الندوة.
مثل  ودولًيا  عربًيا  امل�شاركة  على  كبرًيا  اإقباًل  هناك  اأن  “�شا�شي”  واأكد 
من  ياد�س  دميرتى  ونيكو�س  فيتورا  دى  فران�شي�شكا  يطالية  الإ الفنانة 
اخلا�شة,  الحتياجات  اأ�شحاب  من  بفريق  بريطانيا  ت�شارك  كما  اليونان, 
البوب  مغنية  ليون«  »ديليزيا  الفرن�شية  العاملية  النجمة  ا  اأي�شً وهناك 
فني  ح�شد  غري  هذا  جاك�شون,  مايكل  بفرقة  ال�شابقة  والراق�شة  ال�شهرية 
�شيماء  امل�شرية  ومنهم  العرب,  الفنانني  خا�شة  قبل  من  تون�س  ت�شهده  مل 
�شلمى  املعروفة  التون�شية  واملطربة  اجلزائر  من  تواتي  وكرمي  املغربي 
العلوي, ومن فل�شطني املطرب ال�شاعد �شياء ربع من مدينة قلقيلية, وفرقة 
ملوي امل�شرية للفنون ال�شعبية, وفرقة اأفراح ال�شام وفرقة �شفراء فل�شطني 

للفنون ال�شعبية بقيادة املطربة املقد�شية نيفني �شاوي.
واأ�شار “�شا�شي” اإىل اأن املهرجان �شوف يقام كل عامني يف دولة خمتلفة واأنه 
من املقرر اأن تكون الدورة التالية يف 2018 يف م�شر بعد درا�شة م�شتفي�شة 

بهذا ال�شاأن.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت , ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   , جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�س  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع الوطان ول�شنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

اع����ت����ق����ال م���غ���ن���ي م���ال���ي���زي 
وم��ك��ة اهلل  ك��ل��م��ت��ي  ب�����س��ب��ب 
قررت ال�شلطات املاليزية حب�س مغني راب ملدة 4 اأيام على ذمة التحقيق, ب�شبب 

اأغنية م�شورة اتهم باأنه اأ�شاء فيها هلل -عز وجل- وملكة املكرمة.
نامي  با�شم  امل�شهور  ت�شي  منج  وي  -وا�شمه  املغني  اأن  اأمنية  م�شادر  واأو�شحت 
وي- يواجه ا�شتجواًبا من ال�شرطة ب�شاأن اتهامات باأنه ا�شتخدم لقطات ت�شور 

م�شجًدا يف ولية بيناجن وكلمتي “اهلل” و”مكة” يف الفيديو.
منحته  اأن  بعد  وحيد”,  الأطر�س  فريد  “ميور  بيناجن  يف  ال�شرطة  قائد  وقال 
البالغ من  املغني  اأمر  التحقيق يف  اإنه يجري  اأمر احلب�س الحتياطي؛  حمكمة 

العمر 33 عاًما “للإ�شاءة ملكان للعبادة اأو تدني�شه بهدف اإهانة دين اأي فئة”.
وبينت م�شادر ق�شائية اأن تلك املخالفة تنطوي على عقوبة ال�شجن ملدة ت�شل 

اإىل عامني اأو دفع غرامة مالية اأو كليهما, وفًقا لوكالة الأنباء رويرتز.
اإلهي”  يا  جاد-  ماي  “اأوه  ا�شم  حتمل  التي  امل�شورة  الأغنية  وي  نامي  واأخرج 
ال�شينيتني, واحتجز  واأنتجها لفريق غنائي تايواين بلهجتي ماندرين وهوكني 

اأم�س الأحد لدى و�شوله من تايوان اإىل مطار كوالملبور الدويل.



 مع اأن العتداء الإ�شرائيلي الأخري والوا�شع على قطاع 
غزة اّت�شم بطابع الرّد, فاإن ما يت�شف به, اأنه غري تنا�شبي 
اإىل  يــوؤد  مل  »�شديروت«,  م�شتوطنة  يف  �شاروخ  �شقوط  مع 

اإ�شابات ب�شرية اأو اأ�شرار مادية.
الأمنية  ال�شيا�شة  �شياق  عــن  اخلـــارج  »املن�شوب«  هــذا 
له من اعتداء من موقع الرد, اإىل  الإ�شرائيلية املاألوفة, ُيحِوّ
اعتداء ابتدائي له �شياقاته واأهدافه التي تتجاوز اإطلق 

ال�شواريخ ب�شورة فردية ل تنظيمية.
الكّم  هــذا  �شد  الإ�شرائيلي  اجلــو  �شلح  غـــارات  تــاأتــي 
العدوانية  لل�شيا�شة  ــدادًا  امــت القطاع,  يف  الأهـــداف  مــن 
الإ�شرائيلية �شد �شكانه وف�شائله املقاومة. وترجمة ملفهوم 
تل  يف  والأمنية  ال�شيا�شية  القيادتان  تنتهجه  اإ�شرائيلي 
ثمن  الفل�شطيني  ال�شعب  تدفيع  اأ�شا�س  على  ويقوم  اأبيب, 
مدر�شة  اإىل  تنتمي  ال�شيا�شة  هذه  املقاومة.  خيار  تبنيه 
حتاول دفع الفل�شطينيني اإىل املقارنة بني واقعهم يف غزة, 
ال�شفة  يف  ال�شكان  وواقــع  املقاومة,  ف�شائل  ت�شيطر  حيث 
الأر�ــس  على  ت�شيطر  ال�شلطة  اأن  يفرت�س  حيث  املحتلة, 
والأمن. لكن نقطة �شعف هذه ال�شيا�شة, الأكرث ح�شورًا يف 
وعي ال�شعب الفل�شطيني, جتاُوزها حقيقة اأن اأداء ال�شلطة 
الت�شوية والتن�شيق الأمني مل يحقق حتريرًا,  على م�شتوى 
اأو ما ي�شبهه حتى على م�شتوى ال�شكل, بل مل يكبح التو�شع 

ال�شتيطاين يف ال�شفة.
بالعموم, �شّكل العتداء الإ�شرائيلي خروجًا عن ال�شياق 
»اجلــرف  عـــدوان  بعد  مــا  منذ  الــعــدو  جي�س  اتبعه  الــذي 
كان  ال�شابقة,  املراحل  غالبية  ففي  �شنتني.  قبل  ال�شامد« 
من  وبالقرب  مو�شعيًا  ال�شواريخ  اإطلق  حوادث  على  الرد 
هو  مبن�شوب  لكن  اأحيانًا,  العمق  يف  حتى  اأو  القطاع,  حدود 
اأول  الر�شالة التحذيرية. وهو ما حدث بداية,  اإىل  اأقرب 
من اأم�س, عندما اأطلق جي�س العدو نريان مدفعيته, وق�شفت 
اأهدافًا حلركة »حما�س« وراء احلدود يف  طائرة دون طيار 

منطقة بيت حانون من دون �شقوط اإ�شابات.
اإىل  ر�شالة  توجيه  اإىل  هــدف  الأويل  العــتــداء  هــذا 
الهدوء,  على  احلفاظ  عن  امل�شوؤولة  اأنها  مفادها  »حما�س«, 
من  منها,  تكتيكية  اأثــمــان  ُجبيت  الــقــرار  لهذا  وكرتجمة 
قبيل اإ�شابة و�شائل جمع املعلومات التي ي�شتخدمها اجلناح 
لفتت  ما  وفــق  مراقبة(,  )ككامريات  للحركة  الع�شكري 

�شحيفة »هاآرت�س« الإ�شرائيلية. من ثّم, ويف �شاعات متاأخرة 
من الليل, �شّن �شلح اجلو الإ�شرائيلي هجمات مبن�شوب اأكرب, 
فق�شف اأهدافًا للمقاومة �شمايّل القطاع, الأمر الذي ك�شف 

عن نيات اإ�شرائيلية تتجاوز الرد املو�شعي.
ــي بـــني العـــتـــداءيـــن  ــن ــزم ــل ال ــفــا�ــش كــذلــك يــ�ــشــري ال
ميكن  ومــ�ــشــاورات  اتــ�ــشــالت  ح�شول  على  الإ�شرائيليني 
الفرتا�س اأنها جرت بني وزير الأمن اأفيغدور ليربمان, الذي 
ينادي ب�شقف اأعلى يف الردود, وبني رئي�س احلكومة بنيامني 
نتنياهو وقيادة اجلي�س, خ�شو�شًا اأنه لو كان هناك ت�شديق 
م�شَبق على هذا املن�شوب من الرد, لكان من املفرت�س اأن ن�شهد 
هذا العتداء الوا�شع منذ البداية, ما يعني اأننا اأمام م�شعى 
»من�شوب  عرب  غزة,  اإزاء  جديدة  معادلة  لفر�س  اإ�شرائيلي 
الع�شوائية«  »ال�شواريخ  مقابل  العــتــداءات  من  مرتفع« 
التي تطلقها من مدة اإىل اأخرى بع�س املجموعات )ال�شلفية 

غالبًا(.
التقدير الأويل والوا�شح اأن هذا املن�شوب من العتداءات 
ل  هو نتيجة مبا�شرة لتويل ليربمان وزارة الأمن, فقد حتَوّ
وو�شعه  ال�شخ�شي,  امل�شتوى  على  مف�شلي  ا�شتحقاق  اإىل 
وال�شخ�شية,  ال�شيا�شية  �شدقيته  تعزيز  اإما  خيارين:  بني 
به  ليربمان  موقف  و�شف  ميكن  ما  واأقــل  تقوي�شها.  واإمــا 
خلل  عاليًا  رفعه  الــذي  وال�شقف  بال�شعارات  ُمثقل  اأنــه 
اإزاء  نتنياهو  يتبعها  كان  التي  الأمنية  ال�شيا�شة  انتقاداته 
»قب�شة  اإىل  دعا  عندما  وحتديدًا  املقاومة,  وف�شائل  غزة 
بات  ذلــك,  نتيجة  القطاع«.  يف  حما�س  �شلطة  �شد  قوية 
عليه اأن يجرتح, اأو على الأقل, اأن يتمايز عمن �شبقه, عرب 
تقدمي حل عملين متمايز يهدف اإىل تعزيز الو�شع الأمني 
»تنقيط  �شيا�شة  مبعاجلة  ــزة«,  غ غــلف  »م�شتوطنات  يف 

ال�شواريخ«, اأو تعاظم خطر الأنفاق لحقًا.
اأي�شًا, ياأتي العتداء الإ�شرائيلي, غري التنا�شبي وخارج 
�شياق معادلة ما بعد »اجلرف ال�شامد«, بعد اأيام على معادلة 
»الثواب والعقاب/الع�شا واجلزرة« التي قدمها ليربمان اإزاء 
ما  يف  لكن  ال�شفة,  من  تنطلق  التي  الفل�شطينية  العمليات 
�شكانه  و�شع  اإىل  تهدف  اأبيب  تل  اأن  يبدو  بالقطاع,  يتعلق 
»الأ�شد  اأو  احل�شار,  با�شتمرار  ممثًل  »العقاب«  ين:  حدَّ بني 
عقابًا« ممثًل با�شتمرار احل�شار وبرفع من�شوب العتداءات 

الع�شكرية.

حافة  �شيا�شة  من  نتنياهو  موقف  حقيقة  عن  وبعيدًا 
الت�شعيد, التي من املفرت�س اأنه ل يريدها يف هذه املرحلة, 
ال�شواريخ«,  »تنقيط  �شيا�شة  مع  التكّيف  ي�شتطيع  ل  فاإنه 
التي تقدمه كاأنه زعيم ل ميلك حًل وحزمًا اأمنيًا يف مقابل 
يف  معرت�شًا  يقف  اأن  ي�شتطيع  ل  نف�شه,  الوقت  ويف  غــزة. 
املع�شكر  داخل  بالتناف�س  تت�شل  لعتبارات  ليربمان,  وجه 

اليميني.
جديد  م�شار  بــدايــة  ـــام  اأم نــكــون  قــد  ذلـــك,  على  بــنــاًء 
القناة  اإليه  ملّحت  ما  وهــو  الإ�شرائيلية,  العــتــداءات  يف 
رفيع  م�شوؤول  عن  نقلت  الإ�شرائيلي  التلفزيون  يف  الثانية 
مقابل  الــردود  »معادلة  اأن  تاأكيده  الأمنية  املوؤ�ش�شة  يف 
عن  اأما  ذلك«.  تتعودوا  اأن  وعليكم  تغرّيت,  قد  غزة  قطاع 
الأمني,  القرار  �شناعة  يف  الأ�شا�شية  ال�شخ�شيات  مواقف 
اإن  الت�شعيد  الذي ينطوي على  امل�شار  اأبيب, من هذا  يف تل 
وا�شلت اإ�شرائيل اتباعه, فلفتت »هاآرت�س« اإىل اأن »التوجه 
من  الكثري  لكن  املقبلة,  الأيــام  خلل  �شيت�شح  الإ�شرائيلي 
نتنياهو  بني  والكوابح  التوازنات  مبنظومة  يرتبط  الأمور 

وليربمان وايزنكوت«.
مع ذلك, ل ميكن جتاهل حقيقة اأن قرار الت�شعيد ما كان 
لي�شدر اإل ا�شتنادًا اإىل روؤية يبدو اأنهم يف تل اأبيب يتبنونها, 
مبا  يرّد  لن  الفل�شطيني  الطرف  اأن  وفيها  باآخر,  اأو  ب�شكل 
يتنا�شب مع م�شتوى العتداء جتنبًا للتدحرج نحو �شيناريو 
حتر�س »حما�س«, حتديدًا, على جتنبه يف هذه املرحلة. اأو 
بتوجيه  »معني  ليربمان  وحتديدًا  الإ�شرائيلي,  الطرف  اأن 
املخاطرة  ذلــك  كلف  لو  حتى  حما�س,  اإىل  قوية  ر�شالة 

بت�شعيد الأو�شاع«, اأو لو اأدى فعًل اإىل هذا الت�شعيد.
املوؤ�شرات  تزايد  ظل  يف  الت�شعيد  ياأتي  مــواٍز,  خط  على 
من  ــدد  وع اأبيب  تل  بني  العلقات  تعزيز  من  مزيد  نحو 
النفتاح  بعد  التطبيع  دائــرة  وتو�شيع  العربية,  العوا�شم 
هذا  اإليه  ي�شري  مما  لــذا,  اإ�شرائيل.  مع  الأخــري  ال�شعودي 
الإ�شرائيلي  الطمئنان  مــدى  عن  يك�شف  اأنــه  العــتــداء, 
اإىل اأن هذه العتداءات لن ترتك اأي اأثر فعلي وجاد على 
العتداءات  ي�شرعن  الــذي  والتطبيعي,  ال�شيا�شي  امل�شار 

الإ�شرائيلية على غزة.
ولعل اأقل اخلطورة الكامنة يف هذا العتداء, اأنه يهدف 
اإىل التاأ�شي�س ملعادلة اأمنية جديدة اإزاء القطاع, تكون فيها 

يد اإ�شرائيل هي العليا. ويعني ذلك, عملنيًا, اأن اإطلق اأي 
هذا  وفق  �شقفه  �شيكون  الأيام,  مقبل  يف  فل�شطيني,  �شاروخ 
اأن جمموعات  التوجه  املن�شوب و�شعودًا. ومن مفاعيل هذا 
»ال�شلفية اجلهادية«, التي حتاول ح�شر »حما�س« وت�شجيل 
النقاط عليها, �شتكون اأكرث تاأثريًا يف الواقع الأمني للقطاع, 
اأ�شّد ما دامت على علم  اإىل اعتداءات  عرب ا�شتدراج العدو 

م�شبق بطبيعة وبحجم الرد الإ�شرائيلي.
الإ�شرائيلي  ــداء  ــت الع ي�شع  تــقــدم,  مــا  كــل  �ــشــوء  يف 
الذي  الرد,  اأمام حتدي  املقاومة, خا�شة »حما�س«,  ف�شائل 
اإما التكيف مع املعادلة اجلديدة  يراوح بني عدة خيارات: 
)�شتكون له اأثمانه املوؤملة على واقع القطاع وهام�س حركة 
املقاومة ومعادلتها يف ال�شراع مع العدو(, واإما الرد الرادع 
الذي ينطوي على خماطر تدحرج قد ل يريده الطرفان يف 
هذه املرحلة... اأو على الأقل الرد ــ الر�شالة, الذي يهدف 
خماطر  من  اأبيب  تل  يف  القلق  من�شوب  ورفع  التحذير  اإىل 
اأكرث من كونه ردًا موؤملًا متنا�شبًا. ويهدف النمط  التدحرج, 
اإىل رمي الكرة يف امللعب الإ�شرائيلي مع  الأخري من الردود 
ال�شاحة  ما قد يرتتب على ذلك من مفاعيل وتداعيات يف 

الداخلية.
وزير  عن  الإعــلم  تناقله  الذي  املوقف  لقى  ذلك,  اإىل 
الأخــري  فيه  واأظــهــر  �شكري,  �شامح  املــ�ــشــري,  اخلــارجــيــة 
اإ�شرائيل وتربيرًا لت�شرفاتها واعتداءاتها على  تعاطفًا مع 
الذي  العربي,  ــلم  الإع يف  وا�شعًا  ترحيبًا  الفل�شطينيني, 
القناة  اأ�ــشــارت  فيما  بـ»ال�شتثنائي«,  املوقف  هــذا  و�شف 
امل�شري  النظام  موقف  على  اإ�شايف  »دليل  اأنه  اإىل  العا�شرة 
القاهرة  �شعي  اإىل  »اإ�شارة  فيه  راأت  كذلك  اإ�شرائيل«.  من 
بني  اأ�شا�شًا  القائمة  ال�شرتاتيجية  العلقات  لتح�شني 
امل�شري  العام  ــراأي  »ال اأن  على  ت�شديدها  رغم  اجلانبني«, 
من  م�شتوى  اأي  يف  يرغب  ول  لإ�شرائيل  معاديًا  يــزال  ل 

م�شتويات التطبيع معها«.

املتحدة  الأمم  فريق  كان  بيومني,  املجزرة  وقــوع  قبل 
و�شل  قد  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  حول  للتفتي�س 

اإىل دم�شق )اأ ف ب(
 )2013 اآب   21 قبل ثلثة اأعوام )وحتديدًا �شبيحة 
قالت  الكيماوّية«.  الغوطة  »جمــزرة  باأنباء  العامُل  �شّج 
 1400 قــرابــة  ح�شدت  املــجــزرة  اإّن  املعار�شة  ـــات  رواي
»احل�شيلة  اأّن  حدود«  بل  »اأّطباء  منظمة  اأّكدت  �شحّية. 
اإىل  فاأ�شار  املعار�س  »املر�شد«  اأمــا  �شحّية«.   355 كانت 
وقوع قرابة 500 �شحّية, كما دخلت على اخلط »�شبكات 
الت�شارب  خمتلفة.  اأخرى  اأرقامًا  لتورَد  �شورّية«  حقوقّية 
�شياقه, ثمة كثري من  لي�س وحيدًا يف  املجزرة  يف ح�شيلة 
يطوى  اأن  قبل  امللّف  اعرتت  التي  والتناق�شات  امللب�شات 
الكيماوّية  الرت�شانة  تدمري  على  التــفــاق  بعد  فــجــاأًة 

ال�شورّية
�شهيب عنجريني

اإّن  الــقــول  ميكن  �شبقها,  ــاٍم  ع جمــريــات  اإىل  بالعودة 
كانت  ملرحلة.  تتويٍج  مبثابة  جــاءت  الغوطة«  ــزرة  »جم
»عزم  من  التخويف  بــداأت  قد  الغربّية  ــلم  الإع و�شائل 
يف  �شعبه«  �شّد  الكيماوّية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  النظام 

الن�شف الثاين من عام 2012.
هذا  يف  بــارزيــن  ملــ�ــشــوؤولــني  عـــّدة  ت�شريحات  �ُشّجلت 
ال�شياق, وعلى راأ�شها التهديد ال�شهري الذي اأطلقه الرئي�س 
نقل  »اأي   2012 اآب   20 بتاريخ  اأوباما  بــاراك  الأمريكي 
اأحمر,  خطًا  ي�شكل  الكيميائية  للأ�شلحة  ا�شتخدام  اأو 
ال�شّخ  ت�شاعد  مبا�شر«.  ع�شكري  تدخل  اإىل  يــوؤدي  وقد 
الإعلمي يف هذا ال�شاأن لي�شل ذروته اأواخر ذلك العام, مع 
حتذيرات اإعلمّية متتالية من »ا�شتخداٍم و�شيك«, وكانت 
وفقًا  ا�شتخباراتّية«  تقارير  اإىل  »م�شتندة  التحذيرات 
و�شحيفة  »وايرد«  جملة  مثل  الو�شائل  من  كثري  اأّكدته  ملا 
�شبيغل«  ــر  »دي وجملة  الأمريكيتني,  تاميز«  »نيويورك 

الأملانّية, و�شواها.
قبل املجزرة

»النا�شطني  مــن  ــدد  ع ــان  ك  2012 الأول  ت�شرين  يف 
واحلقوقيني الثوريني« قد ا�شتكملوا ب�شمت كل التح�شريات 
اللزمة لإطلق »مكتب توثيق امللف الكيميائي يف �شوريا« 
ا�شتخدام  اأّول  ت�شجيل  من  اأ�شهر  خم�شة  قرابة  )قبل 
ريف  يف  الع�شل  خــان  يف  الكيميائية,  للأ�شلحة  مــوؤّكــد 
حلب(. »املكتب« الذي اّتخذ من تركيا قاعدة »لوج�شتية« 
الأو�شاط  يف  ر�شميًا  به  معرتف  »مكتب  اأّنه  يوؤّكد  لن�شاطه 
يف  كيماوّية  اعتداءات  ت�شجيل  وبعد  لحقًا,  الدولية«. 
دولّية,  حتقيق  جلان  وت�شكيل  �شوريا  من  خمتلفة  مناطق 
ليتّم اعتماده ب�شكل لفت للنظر من  كان »املكتب« جاهزًا 
»ُمن�ّشق  ب�شفة  الكيميائّية«  الأ�شلحة  حظر  »منظمة  قبل 

عام لدخول املناطق امل�شتهدفة«.
خان الع�شل

اأطلقوا  »اإرهابيني  اإّن  دم�شق  قالت   2013 اآذار   19 يف 
مقتل  عن  اأ�شفر  ما  كيميائّية  مواد  على  يحتوي  �شاروخًا 
16 �شخ�شًا يف بلدة خان الع�شل بريف حلب« )كانت حتت 
حلقوق  ال�شوري  »املر�شد  قــال  فيما  اجلي�س(.  �شيطرة 
16 جنديًا«.  26 من بينهم  اإّن »عدد القتلى بلغ  الن�شان« 
�شارع املتحدث با�شم »املجل�س الع�شكري يف حلب« قا�شم �شعد 
الدين اإىل اتهام اجلي�س ال�شوري بتنفيذ العتداء, وتبّنت 
ا�شتهدف  »النظام  اأّن  مفاُدها  رواية  عّدة  معار�شة  جهات 
طريق  عن  �شيطرته  حتت  منطقة  الكيميائّية  بالأ�شلحة 
اخلطاأ« )كانت قناة »اجلزيرة« القطرّية اأّول من رّوج لتلك 
اأّنها »ل متتلك  اأعلنت حينها  املّتحدة  الوليات  الرواية(. 
اأدّلة على ا�شتخدام اأ�شلحة كيميائّية«. فيما اأّكدت منظمة 

»حظر انت�شار الأ�شلحة الكيميائية« عدم وجود »معلومات 
من جهة م�شتقلة عن اأي ا�شتخدام للأ�شلحة الكيميائية«. 
اإنها  قالت  التي  العاملّية  ال�شحة  منظمة  حذوها  وحذت 
ا�شتخدمت  كيميائية  اأ�شلحة  اأن  من  التحقق  ت�شتطيع  »ل 
اإعلم  و�شائل  ت�شابقت  لفت  تزامٍن  ويف  �شريعًا,  هناك«. 
اإىل احلديث عن »ا�شتخدام النظام اأ�شلحًة كيميائّية« نقًل 
عن »نا�شطني«. وقعت »العتداءات« املزعومة على التتايل 
يف كّل من العتيبة يف ريف دم�شق )19 اآذار 2013, اأي يوم 
اعتداء خان الع�شل وبعده ب�شاعات(, عدرا يف ريف دم�شق 
)24 اآذار 2013(, حي ال�شيخ مق�شود بحلب )13 ني�شان 
يف   .)2013 ني�شان   29( اإدلب  ريف  يف  �شراقب   ,)2013
التحقيق  جلنة  ع�شو  بونتي  ديل  كارل  قالت   2013 اأيار 
جمعوا  »املحققني  اإن  املتحدة,  لــلأمم  التابعة  امل�شتقلة 
�شهادات من �شحايا وموظفني طبيني ت�شري اىل اأن م�شلحي 

املعار�شة ا�شتخدموا غاز الأع�شاب ال�ّشارين«.
املتحدة  الأمم  فريق  كان  بيومني  املجزرة  وقــوع  قبل 
و�شل  قد  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  حول  للتفتي�س 
اإىل  ال�شورية  احلكومة  ا�شتنَدت  مــّرة.  لأّول  دم�شق  اإىل 
هذا التف�شيل لتقّدم »نفيًا منطقّيًا« لأّي م�شوؤولية لها عن 
�شهر(  بحواىل  املجزرة  )بعد   2013 اأيلول  يف  العتداء. 
ا�شتمع معّد هذا التحقيق اإىل �شهادة لفتة من والد اأحد 
يروي  م�شتعار(  )ا�شم  فار�س  اأبــو  كــان  املــجــزرة.  �شحايا 
معاناته جّراء فقدان ابنه وزوجة ابنه واأحفاده الأربعة 
يف املجزرة عندما قّدم يف ال�شياق تف�شيًل مثريًا للهتمام, 
عائلت  مــن  عــدد  بتجميع  قــامــوا  امل�شلحني  اأن  ومــفــاده 
املنطقة يف بناء قيد الإن�شاء ع�شية حدوث املجزرة )قبل 
»كانوا  فار�س  اأبو  وقال  الهجوم(.  بدء  من  �شاعات  خم�س 
التي  الحتياطات  تنفيُذ  ينفعهم  ومل  جوبر,  يف  ي�شكنون 
طلبها منهم امل�شلحون«. ولدى �شوؤاله عن تلك الحتياطات, 
اإنو النظام رح ي�شرب  اأبو فار�س »خربوهم اأول امل�شا  قال 
عالع�شم  اللي  البناية  هي  على  فوتو  وقالولهم  كيماوي, 
النا�س  »كل  واأ�شاف  �شي«.  بي�شيبكم  ما  الإن�شاء(  )قيد 

فاتت على هاي البناية, وكلهم ماتوا«.
التحقيقات

التفتي�س  جلنة  تقرير  �شدر   2013 اأيــلــول   16 يف 
م�شوؤولية  التقرير  يحمل  مل  املتحدة.  لــلأمم  التابعة 
اأو طرف, واكتفى بو�شف الهجوم باأنه  الهجوم لأي جهة 
ووت�س«  رايت�س  »هيومان  منظمة  اأّما  خطرية«.  »جرمية 
قــّوات  ــوف  وق تو�شح  اأدلـــة  على  »ح�شولها  اأكـــدت  فقد 
اإىل  بالعودة  الغوطة«.  جمــزرة  وراء  ال�شوري  النظام 
عبارًة  كانت  »الأدّلــة«  اأّن  يّت�شح  ل,  املف�شّ املنّظمة  تقرير 
عدد  »�شهادات  اإىل  م�شتندة  وا�شتنتاجات  حتليلت  عن 
من ال�شهود, واأ�شرطة م�شّورة وّفرها نا�شطون«. اللفت اأّن 
تقرير املنظمة بدا اأ�شبه با�شتن�شاخ )مع كثري من التو�شع( 
هيغنز  اإليوت  ُيدعى  بريطاين  نا�شط  عر�شها  لتحليلت 
)ا�شتهر با�شم براون مو�شز( يقيم يف مدينة لي�شرت, وقد 
و�شل اإىل ا�شتنتاجاته بعد »حتليل ع�شرات الفيديوهات 

التي رفعها النا�شطون«.

ال�شهادات
»وجود  تداوُلها عن  مّت  التي  ال�شهادات  من  كثرٌي  حتّدث 
و�شّبهها  امل�شتهدفة,  املناطق  يف  وغريبة«  قوّية  رائحٍة 
بع�س ال�شهود بـ»رائحة البي�س الفا�شد« واآخرون بـ»رائحة 
و�شلت  التي  اخلل�شة  ال�شهادات  هــذه  ُتناق�س  ــل«.  اخل
امل�شتخدمة  املــادة  بــاأّن  جزمت  والتي  »التحقيقات«  اإليها 
اأبرز  اأّن  املعروف  ومن  ال�شارين.  كانت غاز  يف العتداءات 
تقرير  اأّكــد  رائــحــة.  ول  لــون  بل  اأّنــه  ال�شارين  خوا�س 
مل  ال�شهود  �شهادات  من  ــًا  »اأّي اأّن  ووت�س«  رايت�س  »هيومان 
ت�شف اأثر ارتطام ال�شواريخ, ومل يتبني من �شور خملفات 
ال�شواريخ اأو من التقارير عن اإ�شابات النا�س يف املكان, اأن 
الهجوم كان بحمولة �شديدة النفجار«. اأّما تقرير »مركز 
فقد  زيتونة(  رزان  العاّمة  )من�ّشقته  النتهاكات«  توثيق 
حفلت  كذلك,  كبرية«.  مادّية  واأ�شرار  »دمــار  عن  حتّدث 
معظم ال�شهادات املتداولة )مبا فيها املنقولة عن م�شعفني, 
ونا�شطني اإعلميني, ومتحدثني ع�شكريني با�شم الف�شائل( 
بكلم عن »اأ�شوات انفجارات«, يف الوقت الذي حتدثت فيه 
حتمل  التي  ال�شواريخ  »متيز  عن  »الحرتافّية«  التقارير 
روؤو�شًا كيميائية امل�شتعملة يف الهجوم باأنها ل حتدث �شوتًا 
بعد انفجارها«. وراجت لحقًا رواياٌت »توفيقّية« حتدثت 
النطاق  وا�شع  با�شتهداف  الكيميائي  »الق�شف  ترافق  عن 

بوا�شطة قذائف الهاون«.
اإر�شادات �شلمة مغلوطة؟

امللف  تــوثــيــق  »مــكــتــب  اأّن  الــلفــتــة  املــلحــظــات  ــن  م
الكيميائي« كان قد ن�شط منذ اإن�شائه يف تعميم »اإر�شادات 
�شلمة« تطلب من ال�شكان »جتهيز غرف واأقبية معزولة« 
بينما  كيميائي.  لعتداء  التعّر�س  حال  يف  اإليها  للجوء 
توؤّكد معظم اجلهات املتخ�ش�شة اأّن الإجراء الأ�شلم يف هذه 
احلالة هو »التوّجه اإىل اأعايل املباين« لأّن الغازات ال�شامة 
ثقيلة, وترتّكز يف املناطق املنخف�شة. وي�شري تقرير »مركز 
الأقبية  اإىل  النا�س  »توّجه  اأّن  اإىل  النتهاكات«  توثيق 
هذا  التقرير  ويــرّبر  ال�شحايا«.  عدد  بارتفاع  ت�شّبب  قد 
ال�شلوك باأّن »النا�س اعتقدوا اأنه ق�شف بالهاون«, رغم اأّن 
اأوردها التقرير ذاته قد حتّدث  التي  ال�شهادات  عددًا من 
العتداء  حــدوث  اأثناء  والنا�شطني  امل�شعفني  قيام  عن 

بتوجيه ال�شّكان اإىل »املباين املرتفعة«.
روايات »ُدفنت حّية«

و�شائل  معظم  على  هيمنت  التي  الرواية  على  عــلوًة 
الهجوم,  ال�شورية عن  م�شوؤولية احلكومة  موؤّكدة  الإعلم 

مّت  بل  النت�شار  من  بن�شيٍب  حتَظ  مل  اأخرى  روايــاٌت  ثّمة 
اإىل  ت�شري  ن�شرت  ــدٌة  واح الــروايــات  تلك  بني  من  دفُنها. 
اأدّلة  قّدمت  مو�شكو  اإّن  وتقول  الإ�شلم«  »جي�س  م�شوؤولّية 
مدّعمة ب�شور التقطتها الأقمار ال�شناعّية. كذلك تركت 
كّل  م�شوؤولّية  احتمال  اأمــام  مفتوحًا  الباب  اأخــرى  روايــة 
من الطرفني )اجلي�س, واملعار�شة( عن الهجوم. وا�شتندت 

هذه الرواية اإىل
ت�شريحات اأطلقها رئي�س بعثة الأمم املتحدة للتحقيق 
اإيــك  �شوريا  يف  الكيميائية  الأ�شلحة  ا�شتخدام  حــول 

�شيل�شرتوم حول امل�شافة التي انطلقت منها ال�شواريخ.
فريق رزان زيتونة واملجزرة

هناك علقة بني اختطاف النا�شطة رزان زيتونة وفريق 
»مركز توثيق النتهاكات« على يد »جي�س الإ�شلم« )يف 9 
كانون الأول 2013( وبني جمزرة الغوطة. هذا ما يوؤكده 
نا�شط اإعلمي بقي يف دوما حتى منت�شف عام 2014, قبل 
اأن يغادر يف رحلة معّقدة وينتهي به املطاف لجئًا يف اإحدى 
الدول الأوروبّية. يقول النا�شط لـ»الأخبار« اإّن »اختطاف 
مماحكات  حدَثت  مقّدمات.  بل  يكن  مل  وفريقها  زيتونة 
الإ�شلم قبل الختطاف  م�شّلحي جي�س  بينها وبني  كثرية 
ل اإىل  ب�شهر«. يوؤكد النا�شط ال�شابق اأّن »فريق املركز تو�شّ
عدد من ال�شتنتاجات واملعلومات توؤّكد اأّن عددًا من قادة 
الف�شائل يف الغوطة كانوا على علٍم تاّم مبا �شيح�شل ليلة 
املجزرة«. ثّمة رواية اأخرى تفيد باأّن حادثة الختطاف 
»لواء  وبني  املركز  فريق  بني  مالّية«  »خلفات  اإثر  وقعت 
لكنني  اأدري,  »ل  بالقول:  عليها  لنا�شط  ُيعّلق  الإ�شلم«, 

متاأّكد من ارتباط احلادثة مبلف الكيماوي«.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 30٪ على كل اعلن جديد

للمهتمني الت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

هنا انت يف وطنك ول�ست يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�ساعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�سيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���الن���ات���ك���م 
������س�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����راح����ات����ك����م

���س��ع��ي ل��ف��ر���س ق���واع���د ج���دي���دة يف غ������زة... وامل���ق���اوم���ة اأم�����ام حت����دي ال����رّد ك���ي���م���اوي ال����غ����وط����ة«: خ���ف���اي���ا م����ن ك���وال���ي�������س امل���ج���زرة«

اعالن ال�شحاب ال�شركات واملحالت
اىل ا�شحاب ال�شركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�شحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�شحاب ال�شركات واملحالت االت�شال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com



FRIDAY , SEPTEMBER 2 . 2016   / Vol . 6 - Issue 245اعالنات32

www .ghorbanews .com


