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ال�����س��وري��ون ب��ع��ي��د ًا ع��ن دي��اره��م:
»«م�ي�ن ف���ات داره ق���ل م���ق���داره

�صنعاء حتتفل بـ«�سبتمرب»

ّ
و«العدوان» يتكبد خ�سائر جديدة
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���� 72ض���ح���ي���ة ح�������ص���ي���ل���ة الإع�����������ص�����ار اي�����رم�����ا يف ف����ل����وري����دا

ميامي (�أ ف ب) – �أدى الإع�صار �إيرما الذي �ضرب
فلوريدا يف � 10أيلول�/سبتمرب �إىل �سقوط ما ال يقل
عن  72قتيال يف هذه الوالية الواقعة بجنوب الواليات
املتحدة ،وفق ح�صيلة جديدة �أعدت الثالثاء ا�ستنادا
�إىل البيانات ال�صادرة عن ال�سلطات املحلية.
ونقل املتحدث با�سم �أجهزة الإغاثة يف فلوريدا �ألربتو
مو�سكو�سو لوكالة فران�س بر�س ح�صيلة ر�سمية تفيد عن
 54قتيال ،غري �أنها ال ت�شمل ال�ضحايا الثمانية الذين
�سجلوا حتى الآن يف �أرخبيل كيز ،وال امل�سنني اخلم�سة
الذين توفوا يف دار للم�سنني قرب ميامي نتيجة انقطاع
الكهرباء.
وق�ضى معظم ال�ضحايا غرقا �أو نتيجة �صدمات ناجمة
يف بع�ض احلاالت عن حوادث �سري �أو ت�سمم ب�أول �أك�سيد
الكربون ،وهو ما يح�صل غالبا عند ا�ستخدام مولدات
للكهرباء داخل املنازل.
كما �أدى الإع�صار �إيرما �إىل مقتل ما ال يقل عن �أربعني
�شخ�صا يف الكاريبي ،ما يرفع ح�صيلته الإجمالية �إىل
 112قتيال على الأقل.

وزي��ر ال��دف��اع الأمريكي والأم�ي�ن العام للحلف االطل�سي ي�صالن �إىل كابول
كابول �(-أ ف ب) – و�صل وزير الدفاع الأمريكي جيم
ماتي�س الأربعاء �إىل كابول برفقة الأمني العام للحلف
الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ بح�سب ما �أفاد مرا�سل لوكالة
فران�س بر�س ،بعد �أ�سابيع على �إعالن الرئي�س دونالد
ترامب عزمه على �إر�سال تعزيزات ع�سكرية �إىل هذا
البلد.
وتخو�ض الواليات املتحدة منذ  2001يف �أفغان�ستان
�أطول حرب يف تاريخها وتن�شر حاليا يف هذا البلد 11
�ألف ع�سكري تنوي تعزيزهم بثالثة �آالف عن�صر ،وقد
دعت احللف الأطل�سي �أي�ضا �إىل زيادة عديد القوات
امل�شاركة يف عملية “الدعم احلازم”.
وتعد دول احللف االطل�سي خم�سة �آالف ع�سكري
ينت�شرون �إىل جانب القوات الأمريكية يف �أفغان�ستان.
و�أعلنت عملية “الدعم احلازم” يف بيان �أن ماتي�س
و�ستولتنربغ التقيا م�س�ؤويل العملية الأطل�سية التي
يقودها اجلرنال الأمريكي جون نيكول�سون يف مقرها
العام يف العا�صمة الأفغانية.
و�سيجريان بعد ذلك حمادثات مع الرئي�س �أ�شرف غني
يف وقت تواجه احلكومة والقوات االمنية الأفغانية
�ضغوط حركة طالبان وتنظيم الدولة اال�سالمية الذي
ين�شط يف �شرق البالد و�شمالها.
وو�صل ماتي�س �صباح الأربعاء قادما من الهند ،يف زيارته
الثانية �إىل كابول بعد حمطة ق�صرية يف العا�صمة
الأفغانية يف  24ني�سان�/أبريل ،و�سط الت�صعيد ال�سيا�سي
والع�سكري بني الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية.
وك�شف دونالد ترامب يف نهاية �آب�/أغ�سط�س وبعد
فرتة طويلة من الرتدد عن “ا�سرتاتيجيته اجلديدة”
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بد�أ معدل اجلوع يف العامل باالرتفاع جمدد ًا لي�ؤثر يف
 815مليون �شخ�ص خالل العام � ،2016أي ما ميثل
 % 11من �سكان العامل ،بعد �أن �شهد انخفا�ض ًا مطرد ًا
خالل العقد املا�ضي ،وفق ما �أكد تقرير حديث للأمم
املتحدة.
و�أفاد تقرير «حال الأمن الغذائي والتغذية للعام
 ،»2017الذي ن�شره موقع الأمم املتحدة (،)9/15
�أن  38مليون �شخ�ص �إ�ضايف ت�أثروا باجلوع مقارنة
بعام  ،2015نتيجة انت�شار النزاعات امل�سلحة
وال�صدمات املناخية .و�أ�شار �إىل �أن �أ�شكا ًال متعددة
من �سوء التغذية باتت تهدد �صحة املاليني يف
�أنحاء العامل.

لدعم نظام كابول بوجه املتمردين الإ�سالميني ،معتربا
�أن ان�سحابا من هذا البلد �سيولد “فراغا” ي�ستفيد منه
“الإرهابيون”.
و�أو�ضح البنتاغون الحقا �أنه �سيتم ن�شر ثالثة �آالف
ع�سكري �إ�ضايف بات ق�سم منهم يف طريقه �إىل افغان�ستان،
ودعا كذلك احللفاء الأطل�سيني �إىل زيادة عديد قواتهم.
وت�سجل القوات الأفغانية تراجعا يف وجه املتمردين
الذين �سيطروا على �أكرث من ثلث �أرا�ضي البالد ،فيما
عمدت احلكومة غلى تركيز قواتها يف حميط املدن ملنع
�سقوطها ب�أيدي طالبان.

وعملية “الدعم احلازم” التي يقودها اجلرنال االمريكي
جون نيكول�سون مكلفة ب�صورة �أ�سا�سية تدريب وتقدمي
امل�شورة للقوات الأفغانية التي تتكبد خ�سائر فادحة،
كما تنفذ الواليات املتحدة مبوازاة هذه املهمة عمليات
�ضد التنظيمات الإ�سالمية يف �سياق “مكافحة الإرهاب”.
ويف هذا ال�سياق ،يجيز البيت االبي�ض للجي�ش الأمريكي
الذي �أقر م�ؤخرا ب�أن عديد قواته يف �أفغان�ستان 11
�ألف ع�سكريا ولي�س  8400كما كان معلنا ر�سميا ،بتنفيذ
غارات جوية على املتمردين مبواكبة القوات اجلوية
الأفغانية .

فر�صة عظيمة

Dish.com/Arabic

خمت�صر مفيد

خط لبيع املرطبات والوجبات اخلفيفة ال�صحية يف نيويورك منهاتن
للخط حوايل خم�س واربعون حمطة توقف ت�شمل العديد من

CVS , Duane Reades .Best yet Key Foods , etc

اخلط ي�شمل خم�س ايام يف اال�سبوع ونهاية اال�سبوع عطلة
يربح حوايل  $1.575ا�سبوعيا �صايف
الرتك معرو�ض للبيع و�سعره $150.000

لال�سف�سار ات�صل مع حممد بعد ال�ساعة الواحدة

347 782 6955

و�أ�شار التقرير اىل �أن من بني  815مليون �شخ�ص
يعانون اجلوع ،يبلغ عدد من يعي�شون يف مناطق
النزاع  489مليون ًا .و�أن ن�سبة انت�شار اجلوع يف
الدول املت�أثرة بالنزاعات ترتفع عن ن�سبة انت�شاره
يف الدول الأخرى بن�سبة ترتاوح بني  1,4و.% 4,4
و�أو�ضح �أن  520مليون �شخ�ص يعانون اجلوع يف �آ�سيا،
وحواىل  243مليون ًا يف �أمريكا الالتينية� ،إ�ضافة �إىل
 42مليون �شخ�ص يف �أمريكا الالتينية والكاريبي.
و�أن ن�سبة اجلياع يف العامل هي  % 11كمعدل عام،
وهي تبلغ  % 11,7يف �آ�سيا ،و % 20يف �أفريقيا،
و % 6,6يف �أمريكا الالتينية والكاريبي.
ولفت التقرير �إىل �أن حواىل  155مليون طفل
دون �سن اخلام�سة يعانون من التقزم ،و�أن الأطفال
املتقزمني الذين يعي�شون يف دول مت�أثرة مب�ستويات
خمتلفة من النزاع يبلغون  122مليون ًا .بينما يعاين
 52مليون طفل من الهزال ،ما يعني �أن وزنهم يقل
كثري ًا ن�سبة �إىل طولهم .ويعاين حواىل  41مليون
طفل من زيادة الوزن .كما بات انت�شار فقر الدم
بني الن�ساء و�سمنة البالغني ي�شكالن م�صدر ًا للقلق.
وهذه التوجهات ناجمة لي�س فقط عن النزاع
والتغري املناخي ،بل عن التغريات الكبرية يف العادات
الغذائية والتباط�ؤ االقت�صادي.
رئي�س التحرير
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب����ورم����ا ت����واج����ه ان����ت����ق����ادات ح������ادة ل��ط��ري��ق��ة
ت���ع���اط���ي���ه���ا م�����ع �أزم���������ة اق���ل���ي���ة ال���روه���ي���ن���غ���ا

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

تعنى بتغطية �أخبار اجلاليات
العربية يف املهجر  ،وتغطية
�أخبار الوطن العربي والعامل
ت�صدر يف نيويورك وتوزع
يف الواليات املتحدة الأمريكية
عادل قا�سم  /حبيب جوده
917 - 488 - 9650

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616
رانغون�( -أ ف ب) :وجهت دول ا�سالمية ا�سيوية انتقادات
حادة لبورما ورئي�سة حكومتها اونغ �سان �سو ت�شي االثنني
على خلفية املعاناة التي تعي�شها اقلية الروهينغا ،بالتزامن
مع اعالن االمم املتحدة جلوء ع�شرات الآالف منهم �إىل
بنغالد�ش.
وجل�أ حواىل  90الفا من الروهينغا اىل بنغالد�ش يف
االيام الع�شرة االخرية يف حني ينتظر نحو ع�شرين الفا
�آخرين العبور بعد ا�شتداد املعارك بني متمردين والقوات
الع�سكرية البورمية يف والية راخني غرب البالد التي
ت�شهد �صراعا داميا.
وحتولت والية راخني الفقرية التي تقع عند احلدود مع
بنغالد�ش اىل ب�ؤرة لال�ضطرابات الطائفية بني م�سلمني
وبوذيني على مدى �سنوات ،مع ا�ضطرار اقلية الروهينغا
للعي�ش يف ظل قيود تطال حرية التحرك واجلن�سية �أ�شبه
بنظام الف�صل العن�صري.
وت�شكل اعمال العنف االخرية التي انطلقت يف ت�شرين
االول /اكتوبر بعد ان هاجمت جمموعة �صغرية من
الروهينغا عددا من املراكز احلدودية ا�سو�أ املوجات التي
�شهدتها الوالية منذ �سنوات .وت�شتبه االمم املتحدة
يف ان اجلي�ش البورمي قد يكون ارتكب انتهاكات ترقى
اىل جرائم �ضد االن�سانية خالل ت�صديه للهجمات التي
ا�ستهدفته.
وتتعر�ض زعيمة بورما ورئي�سة الوزراء اونغ �سان �سو ت�شي،
التي �سبق وان عا�شت معاناة ال�سجن واالقامة اجلربية
يف عهد املجل�س الع�سكري الذي كان يحكم بورما �سابقا،
�إىل انتقادات متزايدة ب�سبب امتناعها عن �إدانة طريقة
التعامل مع الروهينغا �أو انتقاد اجلي�ش.
ومل تدل �سو ت�شي التي منحت جائزة نوبل لل�سالم يف
 ،1991ب�أي ت�صريح منذ اندالع املواجهات الأخرية قبل
ع�شرة �أيام.
وكان الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان اتهم بورما
اال�سبوع املا�ضي بارتكاب “ابادة” بحق الروهينغا.
وقال الرئي�س الرتكي االثنني “للأ�سف لقد مت ارتكاب
جمازر كبرية يف بورما .بقيت االن�سانية �صامتة”.
وا�ضاف �أردوغان ان منظمات االغاثة الرتكية تقدم
امل�ساعدة وانه �سيطرح هذه الق�ضية يف اجلمعية العامة
لالمم املتحدة التي �ستنعقد يف ايلول� /سبتمرب اجلاري.
– جريان م�سلمون غا�ضبون
وتهدد االزمة العالقات الدبلوما�سية لبورما وال �سيما مع
الدول ذات االكرثية امل�سلمة يف جنوب �شرق �آ�سيا ،حيث
يت�صاعد الغ�ضب ال�شعبي ازاء املعاملة التي تلقاها �أقلية
الروهينغا.
واعلنت جزر املالديف االثنني قطع عالقاتها التجارية
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مع بورما “اىل ان تتخذ حكومة بورما اجراءات تردع
االعمال الوح�شية التي ترتكب �ضد الروهينغا امل�سلمني”،
بح�سب بيان لوزارة اخلارجية.
ومل يو�ضح البيان حجم التبادل التجاري بني البلدين اال
ان هذا التحرك قد يدفع دوال اخرى لتحذو حذوه.
و�سعى وزير خارجية اندوني�سيا ريتنو مر�صودي االثنني
لدى لقائه قائد اجلي�ش البورمي اجلرنال مني اونغ هلينغ
يف نايبيداو لل�ضغط على احلكومة البورمية من اجل �ضبط
هذه الأزمة.
وقال الرئي�س االندوني�سي جوكو ويدودو االحد لدى
اعالنه عن املهمة التي يقوم بها وزير خارجية البالد “مرة
جديدة يجب ان يتوقف العنف وهذه االزمة االن�سانية
فورا”.
واعلنت ال�شرطة االندوني�سية ان ال�سفارة البورمية
ا�س ُتهدفت بقنبلة حارقة �صباح الأحد يف جاكرتا حيث
اف�شلت ال�شرطة �سابقا حماولتني لتفخيخ املبنى من قبل
ا�سالميني مت�شددين.
و�صباح االثنني تظاهر الع�شرات امام مقر ال�سفارة حيث
انت�شرت ال�شرطة امل�سلحة ومت تثبيت ال�سياج ال�شائك يف
حميط املقر.
واعلنت وزارة اخلارجية الباك�ستانية عن “قلقها البالغ
حيال تقارير تفيد بارتفاع عدد القتلى واملهجرين ق�سرا
من الروهينغا امل�سلمني”.
وطالبت الوزارة بورما بفتح حتقيق ب�ش�أن تقارير حول
ممار�سة اعمال وح�شية �ضد اقلية الروهينغا.
ويف تون�س اعلن رئي�س حركة النه�ضة اال�سالمية را�شد
الغنو�شي االثنني اثر لقائه رئي�س اجلمهورية الباجي
قايد ال�سب�سي انه ا�ستعر�ض مع الرئي�س �أو�ضاع امل�سلمني يف
بورما و”�أهم ّية حت�سي�س املجتمع الدويل ب�ضرورة و�ضع حد
ملعاناتهم”.
ويف تغريدة له على تويرت انتقد وزير اخلارجية االيراين
حممد جواد ظريف “ال�صمت الدويل حيال العنف امل�ستمر
�ضد الروهينغا امل�سلمني” وقال ان “التدخل الدويل
�ضروري من اجل تفادي املزيد من التطهري االتني ،على
االمم املتحدة ان تتحرك”.
ويف ماليزيا ت�شهد البالد ذات الغالبية امل�سلمة تظاهرات
منذ انطالق اجلولة االخرية من اعمال العنف يف بورما.
وقال رئي�س الوزراء املاليزي جنيب رزاق “ندعو اىل الهدوء
و�ضبط النف�س .″وا�ضاف الرئي�س “يجب انهاء االو�ضاع
املزرية التي يواجهها اخوتنا واخواتنا الروهينغا من اجل
م�صلحة بورما واملنطقة”.
بدوره ت�ساءل وزير اخلارجية املاليزي حنيفة �أمان عن
�سبب �صمت �سان �سو ت�شي قائال لفران�س بر�س “ب�صراحة

حمليات

م���������ا ال ي������ع������رف������ه ال���������ع���������رب ع���������ن اردوغ���������������������������ان!!!

النا�شران

انا م�ستاء من اونغ �سان �سو ت�شي( .يف ال�سابق) دافعت عن
مبادئ حقوق االن�سان .الآن يبدو انها ال حترك �ساكنا”.
كما �ألغت قرغيز�ستان ذات الغالبية امل�سلمة االثنني مباراة
كانت مقررة الثالثاء يف اطار ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا لكرة
القدم مع بورما ،تخوفا من “عمل ارهابي حمتمل” و�سط
قلق متزايد ب�ش�أن �أقلية الروهينغا.
ويف ال�شي�شان ،جتمع �آالف املتظاهرين االثنني يف العا�صمة
غروزين بدعوة من رئي�س اجلمهورية الرو�سية يف
القوقاز رم�ضان قديروف ،لالحتجاج على ا�ضطهاد اقلية
الروهينغا.
و�صرحت النا�شطة الباك�ستانية واحلائزة على نوبل ال�سالم
مالال يو�سفزاي والتي افلتت من املوت بعد ان اطلق طالبان
النار عليها ومعاناتها من ا�صابة بالر�صا�ص يف الر�أ�س “قلبي
ينفطر كلما �شاهدت االخبار قلبي ينفطر ازاء معاناة
الروهينغا امل�سلمني يف بورما”.
وا�ضافت مالال يو�سفزاي “يف ال�سنوات الأخرية كررت
�إدانتي لهذه املعاملة امل�أ�ساوية واملخزية (للروهينغا) .ما
زالت �أنتظر من زميلتي اونغ �سان �سو ت�شي فعل املثل”.
واعلنت �شبكة البي بي �سي االثنني عن وقف خدمتها باللغة
البورمية للتلفزيون البورمي منددة بفر�ض “رقابة” عليها
يف بلد ي�شكل فيه التطرق خ�صو�صا اىل �أقلية الروهينغا
امل�سلمة من املحظورات.
ولطاملا حذر حمللون من ان طريقة تعامل بورما مع
الروهينغا �ست�ؤدي اىل مترد يف داخل البالد وقد تدفعهم
للتطرف واال�ستعانة مبنظمات خارجية.
ومنذ اندالع املعارك االخرية دعا تنظيم القاعدة يف اليمن
اىل تنفيذ هجمات انتقامية �ضد بورما فيما دعت حركة
طالبان افغان�ستان امل�سلمني اىل “ا�ستخدام امكانياتهم
مل�ساعدة امل�سلمني امل�ضطهدين يف بورما”.
ويقول املدافعون عن �سان �سو ت�شي ان قدرتها حمدودة
يف ال�سيطرة على اجلي�ش البورمي الذي ،بح�سب الد�ستور
الذي و�ضعه املجل�س الع�سكري ،ال يخ�ضع عمليا �إىل �أي
رقابة مدنية.
وتعترب بورما الروهينغا مهاجرين غري �شرعيني من
بنغالد�ش وترف�ض منحهم اجلن�سية رغم ا�ستقرارهم يف
هذا البلد منذ �أجيال ،ما يجعل الت�ضامن معهم عملية ال
تلقى اي �شعبية يف الداخل.
يف املقابل يرى منتقدو �سان �سو ت�شي ،التي تتمتع ب�شعبية
و�سلطة اخالقية ،انها ت�سبح عك�س التيار يف هذه الق�ضية.
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االخراج الفني

ا�سمه ال�صحيح �أردوان حيث انه ال يوجد
حرف الغني يف اللغة الرتكية  ،وحرف ğ
يكتب وال يلفظ ،فالأ�صح �أن يلفظ �أردوان.
كان بائع للبطيخ وال�سميط يف رحلة
االبتدائية واالعدادية؛ كي �أ�ستطيع
معاونة والدي وتوفري ق�سم من م�صروفات
ريا» هكذا هو
تعليمي؛ فقد كان والدي فق ً
�شخ�صيا يف مناظرة تلفزيونية مع دنيز
بايكال رئي�س احلزب اجلمهوري ما ن�صه:
ثم ا�صبح �أردوان العب كرة قدم �شبه
حمرتف بني عامي 1969م 1982 -م
وكان يلعب ل�صالح نادي قا�سم با�شا (
يوجد فيديو �شهري الردوغان وهو يقوم
باحراز هدف عاملي علي طريقة ماردوانا
من منت�صف امللعب ) وذلك قبل �أن يتم
انتخابه عمد ًة لبلدية مدينة �إ�سطنبول
من قبل حزب الرفاه الإ�سالمي يف عام
1994م .ويف عام 1998م ات ُهم �أردوغان
بالتحري�ض على الكراهية الدينية ومت
ايقافه من من�صبه وحكم عليه بال�سجن
ملدة � 10أ�شهر ب�سبب اقتبا�سه �أبيات ًا من
�شعر تركي �أثناء القائه خطاب ًا يف مدينة
�سعرد .فقد �سجن النه ردد هذه االبيات
قبابنا خوذاتنا
م�آذننا حرابنا
وامل�صلون جنودنا
هذا اجلي�ش املقد�س يحر�س ديننا
راقبته عن قرب لعدة �ساعات وهو يعيد
تعريف احل�ضارة يف تركيا والعامل .
ا�ستمتعت ايل ا�سلوب الراقي الذي يجمع
بني الب�ساطة واحلكمة واحلما�س والهدوء
والتلقائية والذكاء .
وراقبته وهو يحمل االطفال ويقبل
جبهات الرجال ويحيي الن�ساء بهزات
الرا�س !!
البداية كانت دعوة من اجلمعية الثقافية
الرتكية الأمريكية لال�شخا�ص االكرث
تاثريا من اجلاليتني العربية والإ�سالمية
مبن فيهم قيادات اجلاليات الرتكية والتي
قدم ممثلون عنها من العديد من الواليات
الأمريكية .ح�ضر احلفل اي�ضا عدد كبري
من ال�ضباط االتراك العاملني يف �شرطة
نيويورك.
عقد االجتماع يف �شارع بارك �أفيو ال�شهري
و�سط منهاتن علي بعد �أمتار من مبني االمم

املتحدة من بعد ظهر اخلمي�س على هام�ش
اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف دورتها الثانية وال�سبعني .وكان من بني
احل�ضور ممثلون عن اجلاليات اليمينة
و الفل�سطينية وامل�صرية وال�سورية
والتون�سية واملغربية والعديد من دول
�آ�سيا الإ�سالمية ..للحظات تخيلت ما هو
�شكل االجراءات املعقدة التي متر بها
ملقابلة اي وزير يف الدول العربية .
ت�صورت ان عليا اجتياز العديد من
البوابات والع�شرات من احلرا�س
ال�شخ�صيني القابل او ا�شاهد عن بعد
الوزير
ثم تذكرت ب�شي من ال�سخرية الالذعة
اجلرنال الذي يخطب يف طالب عرب
حاجز زجاجي م�ضاد للر�صا�ص .
اال ان الت�ساهل هذه املرة يف التفتي�ش
ومراجعة الدعوات املوجهة عر�ض
الرئي�س الرتكي ملوقف حمرج عندما
هاجمه �شخ�ص بال�صياح وال�سباب مطالبا
اياه بان يغادر الواليات املتحدة مما جعل
جو املقابلة م�شحونا للغاية هذا املرة.
وبرغم ان �أردوغان القاعة وا�ستقبل
بالهتاف والزغاريد و�سط �صيحات اهلل
�أكربوالت�صفيق.
ركزت كلمة الرئي�س على حماولة
االنقالب الفا�شلة التي خطط لها وحاول
تنفيذها «�أعداء تركيا الذين هم �أعداء
�أ�صدقاء تركيا �أي�ضا» .وقال «قائد هذا
االنقالب يعي�ش بكل حرية وترحاب بل
ومت ا�ست�ضافته عرب االعالم يف الواليات
املتحدة الأمريكية يف ا�شارة ايل فتح اهلل
غولن قائد االنقالب الفا�شل يف يوليو
قبل املا�ضي .و�أ�ضاف اردوغان اننا قد
قدمنا لل�سلطات الأمريكية طلب ت�سليمه
للحكومة الرتكية.و قدمنا لهم مئات
الوثائق والأدلة الدامغة التي تثبت
تورطه وتورط �أن�صاره بهذا الإنقالب
اللئيم» .وعرب اردوغان عن ا�ستيائه
و�أكد �أن ال�سلطات الأمريكية مل تتجاوب
مع هذا الطلب رغم �أن هناك �إتفاقا
بني البلدين لتبادل املجرمني موقعا من
الطرفني �إال �أن الواليات املتحدة مل تلتزم
بالإتفاق وما زال املتهم حرا طليقا رغم
ما �سببه من مقتل �أكرث من  200مدين

وع�سكري وجرح عدة �آالف «الذين حموا
الدميقراطية الرتكية بدمائهم وبالتفاف
ال�شعب حول قيادته املنتخبة» .ثم
تطرق �أردوغان يف حديثه للجمهور الذي
�شكل العرب جزءا مهم منه� ،إىل الأو�ضاع
امللتهبة يف ال�شرق الأو�سط الذي و�صفه
ب�أنه ملتهب و�صعب .وقال «هناك ع�شرة
�آالف داع�شي يف �سوريا وع�شرة �آالف
مثلهم يف العراق .ورغم تعاوننا مع اجلميع
للق�ضاء عليهم �إال �أننا نعي �أن من م�صالح
�أعدائنا و�أعداء �أ�صدقائنا �أن تبقى
الأمور كما هي حتى ي�ضغفونا وينهكوا
قوانا ويحرمونا من العدل وال�سلم يف
املنطقة» .و�أ�ضاف «�أعدا�ؤنا ال يريدون �أن
يروا تركيا قوية وال دوال �شرق �أو�سطية
قوية و�إمنا ي�سعون جاهدين خللق �أنظمة
دكتاتورية تكون عبئا ثقيال على �شعوبها
وخادمة مل�صالح اعدائها
واجلدير بالذكر انه يف م�ساء يوم اجلمعة
 15يوليو  ،2016قامت جمموعة
من اجلي�ش الرتكي مبحاولة االنقالب
الع�سكري و�إ�سقاط حكومة العدالة
والتنمية ،و�سيطرت م�ؤقتا على حمطة
التلفزيون  TRTاالوىل و�أعلنت ت�سلمها
لزمام احلكم وفر�ض حالة الطوارئ.
ومل يحظ االنقالب بالت�أييد وقد اعلنت
كافة القوى ال�سيا�سية ومنها املعار�ضة
العلمانية رف�ضها للالنقالب وبعدها ظهر
الرئي�س �أردوغان يف بث مبا�شر عن طريق
تطبيق الهاتف املتحرك «في�س تامي -
 ،»Face Timeودعا ال�شعب للتظاهر
�ضد الإنقالب ،فخرج ال�شعب يف مظاهرات
حا�شدة ،وقاموا بالقب�ض على جمموعة
من قادة االنقالب وف�شل الإنقالب يف
�أقل من ثمانية �ساعات ومت القب�ض
على امل�شاركني به .بعدها وجه الرئي�س
�أردوغان خطابا قال فيه جملته :
«�أننا قمنا ب�شراء ال�سالح للدفاع عن
�أر�ضنا ولي�س حمله يف وجه بع�ضنا كما
فعل االنقالبيون»
 ،كما �أو�ضح �أردوغان �أن البالد مل تعد كما
كانت من قبل.
كما �أبدى العديد من رجاالت الدوله
رف�ضهم للإنقالب ومنهم وزير الدفاع
الرتكي ورئي�س الوزراء وجميع �أع�ضاء

الربملان حيث اجتمع رئي�س الربملان
بجميع االع�ضاء ليال ودعى جلل�سة
طارئة �صباح يوم ال�سبت رف�ضا لأي �شكل
من �أ�شكال حماولة قلب احلكم .كما تكلم
الرئي�س الرتكي ال�سابق عبد اهلل جل
عرب تطبيق الهاتف املتحرك «في�س تامي
  »Face Timeو�أبدى غ�ضبه ورف�ضهال�شديد ملا جرى من بع�ض اخلارجني
على القانون .كما كان لل�شعب موقفا
كبريا وم�ؤثرا يف جمريات هذه املحاوله
عندما خرج اىل ال�شارع مدافعا عن رجب
طيب �أردوغان واحلكومه باعتبار �أنهم
هم من انتخبوا رئي�س الدولة وال يحق
لأحد �أيا كان �أن ينقلب عليه وي�سلب
حقهم الدميوقراطي .مت �إعفاء عدد من
القيادات من منا�صبها واعتقال �أعداد
تقدر يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ستة �آالف
جرنال و�ضابط وجندي اعتقلو ،وف�صل
حوايل ثالثة �آالف قا�ضي ،مبا يف ذلك
ق�ضاة يف املحكمة الد�ستورية .
ويف نهاية اللقاء توجه اردوغان �إىل
احلا�ضرين قائال «�أ�شكركم على ح�ضوركم
وعلى وقفتكم مع احلق والعدل والقيادة
ال�شرعية املنتخبة يف تركيا رغم �أنكم
تعي�شون يف الغربة .ا�ستمروا يف دعمكم
للحق والوقوف مع م�صالح ال�شعوب التي
تريد �أن تعي�ش ب�سالم وعدل مثل �شعوب
�أمريكا و�أوروبا وبقية دول العامل».
هذه وقد قام عدد كبري من و�سائل االعالم
العاملية والرتكية واملحلية بتغطية
اللقاء كال  trtالرتكية وال�سي ان ان

وفوك�س االخبارية ووكالة االنا�ضول
باال�ضافة لقناتي اجلزيرة مبا�شر وقناة
فار�س منهاتن التي عر�ضت مقاطع حية
من اللقاء ميكنكم م�شاهدة علي الرابط
https://www.youtube.com/
watch?v=HtdxcJlZblw
وكان الرئي�س الرتكي قد التقي اثناء
زيارته هذا العام للنيويورك التقى
بالرئي�س ال�صربي �أليك�ساندا فو�سيت�ش
والرئي�س االوكراين بورو�شينكو ورئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
ورئي�س الوزراء الياباين �شينزو ابيه و
رئي�س الوزراء االلبانى ايدى راما و رئي�س
وزراء مولدوفا بافل فيليب ورئي�س الوزراء
ال�صومايل ح�سن علي خريي و رئي�س
الوزراء الكرواتي �أندريه بلينكوفيت�ش كل
على حدة.
ا�ضافة اىل ذلك ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية
اردوغان كال من الرئي�س التنفيذي
يف بلومربغ ورئي�س البلدية ال�سابق
لنيويورك مايكل بلومربغ  ،وم�ؤ�س�س املوقع
االلكرتوين «علي بابا» ورئي�سه جاك ما.
وجرت اللقاءات ب�شكل مغلق على
ال�صحافة.
ويف النهاية ال ي�سعنا اال ان ن�شكر ال�سلطان
العثماين الذي اعاد زرع االمل يف النفو�س
وخطف اال�ضواء يف نيويورك .
وجعلنا ندرك ان الرئي�س هو ال�شخ�ص
الأهم يف قيادة كل املعارك .
احمد مراد
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دبي (�أ ف ب) – دعت “هيومن رايت�س
ووت�ش” ال�سلطات ال�سعودية اىل ازالة كل
القيود املفرو�ضة على املر�أة ال�سعودية بعد
القرار التاريخي بال�سماح لها بالقيادة،
الذي اعتربت املنظمة انه ميثل انت�صارا
كبريا لل�سعوديات.
وقالت يف بيان لها ان “�إنهاء حظر القيادة
ميثل انت�صارا كبريا للمر�أة ال�سعودية
التي عملت ب�شجاعة على مواجهة
التمييز املنهجي لعقود” .لكنها ا�ضافت
ان ال�سعودية توا�صل “فر�ض قيود �أخرى
بينها “طلب موافقة �أحد الأقارب الذكور
للح�صول على جواز �سفر �أو ال�سفر”.
ودعت احلكومة اىل “�إزالة تلك القيود”،
معتربة ان على ال�سلطات ال�سعودية الآن
“�ضمان ال�سماح للمر�أة ب�أن تت�ساوى مع
الرجل”.
وكانت ال�سعودية اعلنت يف خطوة وي�شكل القرار الذي �سيبد�أ تطبيقه يف
تاريخية م�ساء الثالثاء ال�سماح للمر�أة حزيران/يونيو  2018حمطة رئي�سية
بالقيادة ابتداء من حزيران/يونيو يف �سل�سلة ا�صالحات اجتماعية �شهدتها
املقبل .وال�سعودية هي الدولة الوحيدة اململكة املحافظة م�ؤخرا.
يف العامل التي حتظر على املر�أة قيادة ولطاملا اعلن رجال دين �سعوديون عن
ال�سيارة �ضمن جمموعة اخرى من القيود معار�ضتهم لقيادة املر�أة لل�سيارة ،وتذرع
بع�ضهم بان هذا االمر قد ي�ؤدي اىل
االجتماعية ال�صارمة.

االختالط مع اجلن�س االخر ،بينما راى
احدهم ان القيادة “ت�ؤذي املبي�ض”.
وعلى مدى عقود ،اوقفت العديد من
النا�شطات احلقوقيات ب�سبب حماولتهن
القيادة يف اململكة التي تطبق ال�شريعة
اال�سالمية ب�شكل �صارم .ومع ان ايا من
ه�ؤالء النا�شطات مل حتل اىل املحاكمة،

اال ان ال�سلطات كانت جتربهن على توقيع
تعهد بعدم تكرار فعلتهن مقابل االفراج
عنهن.
وتفر�ض ال�سلطات على االناث يف
ال�سعودية احل�صول على موافقة ويل
امرهن ،الوالد او االخ او الزوج ،قبل
ال�سماح لهن بال�سفر او الزواج او الدرا�سة.

وب�شكل عام ،ال ي�سمح للمر�أة باالختالط
مع الذكور من خارج عائلتها ،وقد ي�ؤدي
ذلك اىل توقيفها .وعند انتهاء مدة
التوقيف ،قد يرف�ض “ويل الأمر” التوقيع
على اخالء ال�سبيل ،ما يعني ابقاء املر�أة
قيد التوقيف.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ال�صفحة الدينية

حفل راق�����ص لالحتفال بافتتاح م�سجد يثري غ�ضب امل�صريني
�أثار حفل راق�ص نظمته حمافظة البحرية
خالل افتتاحها م�سجدا �أثريا باملحافظة بعد
ترميمه غ�ضبا وا�سعا على مواقع التوا�صل
االجتماعي خا�صة مع ح�ضور رموز دينية
للحفل.
وكانت حمافظة البحرية (�شمال) قد افتتحت
الثالثاء م�سجد «�أبي مندور» الأثري مبدينة
ر�شيد ،عقب تطوير امل�سجد تزامنا مع احتفالها
بالعيد القومي للمحافظة� ،إال �أنها نظمت حفال
راق�صا ،بح�ضور عدد من ممثلي وزارة الأوقاف
وم�س�ؤويل هيئة الآثار.
وتداول ن�شطاء على مواقع التوا�صل
االجتماعي �صورا تظهر وجود رجال دين
بعمائم (الزي الأزهري) �أمام امل�سجد
ي�شاهدون احلفل الراق�ص.
وقال �أحمد عزام« :رق�ص وطبل ومزمار يف
افتتاح م�سجد بالبحرية بح�ضور �أئمة الأوقاف
وعلى �أنغام املو�سيقى وو�صلة من الرق�ص
ال�شرقي يف �ساحة امل�سجد».
و�سخرت �أ�سماء عبده« :يف �إطار مبادئ
الو�سطية ونبذ التطرف و�صلة رق�ص ملنا�سبة
افتتاح م�سجد �أبي مندور يف ر�شيد و�شيوخ
من الأزهر وقفوا مل�شاهدة الأداء الإن�ساين
للراق�صات».
وتعجب با�سم م�صطفى« :و�صلة رق�ص يف
افتتاح م�سجد بالبحرية �ألهذا احلد و�صلنا؟!».
وت�ساءل �أحمد طلعت« :رق�ص يف افتتاح
م�سجد؟! �أين تذهبون من اهلل؟».
وا�ستنكر �أحمد امل�صري« :وهو دا الإ�سالم
الو�سطي؟».
و�سخر جمدي كامل�« :أهم حاجة �سالمة
املواطن الإ�سرائيلي �أنا �أ�سمي م�سيو عزرة
خال�ص».
وقال وائل ممدوح« :يانهار �أزرق!! امبارح �شيخ

بيغني والنهاردة رق�ص يف افتتاح م�سجد ،رايحة
بينا على فني يا م�صر ،دين �أبوهم ا�سمه ايه».
وغرد علي �أحمد« :رق�ص و�أغاين يف افتتاح
م�سجد �أبو مندور بعد ترميمه بـ ر�شيد
بالبحرية ،اللهم ال ت�ؤاخذنا مبا فعل ال�سفهاء
منا».
و�أ�ضافت �أ�سماء ع�صام« :افتتاح م�سجد
البحرية بو�صلة رق�ص وتنورة ،و�شيخ �أزهري
بزيه الأزهري يغني لأم كلثوم ،الدين الو�سطي
يف عهد �سي�سينياهو!! قرف».
وقال �أمين حممود« :امل�ساجد بقوا بيفتتحوها
بحفالت رق�ص وهي�صة».
و�أردف حممد �صالح« :ما حدث �أمر غري الئق
يتنافى مع قدا�سة املكان ،ويعد م�شهدً ا غري ًبا،

�أن ي�صطف الأئمة وامل�شايخ على �أبواب م�سجد،
مل�شاهدة الرق�ص بدلاً من �إقامة الطقو�س
وال�شعائر الدينية».
وت�ساءل �سيد حفني« :ع�شنا و�شفنا الرق�ص
بقى على �أبواب اجلوامع ..ل�سه فيه �إيه
تاين؟».
و�أردف ال�سيد عبد العاطي« :هذا تعدي
�صارخ على املقد�سات الإ�سالمية ،وعدم احرتام
للعادات والتقاليد ،والغريب �أن احلفل الراق�ص
مت على مر�أى وم�سمع ممثلني من وزارة الأوقاف
مبحافظة البحرية وهيئة الآثار امل�صرية».
وعلق ح�سن ال�صبان« :ول�سه ياما هن�شوف وربنا
ي�سرت عليكي يا م�صر ب�سبب ما يحدث فيكي».

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س م����ي����امن����ار ي�����ع�����رب ع��ن
ق���ل���ق���ه م����ن ن�������زوح م�����س��ل��م��ي ال��روه��ي��ن��ج��ا
�أعرب نائب رئي�س ميامنار هرني فان ثيو عن قلق حكومته العميق �إزاء نزوح �أقلية «الروهينجا»
امل�سلمة من والية «راخني» �إىل بنجالدي�ش.
وقال يف كلمته �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،نقلت هيئة الإذاعة الربيطانية (بي بي �سي)
مقتطفات منها� ،أن ميامنار حتقق فيما و�صفها بـ»امل�شكلة كبرية احلجم»� ،إال �أنه �أكد جمددا �أن �سبب
اال�ضطرابات التي اندلعت يف والية «راخني» غري وا�ضح.
و�أ�ضاف ثيو ان بع�ض الأقليات الأخرى فرت من ميامنار ولي�س امل�سلمني فقط ،م�شريا �إىل �أنه مت �إبالغ
قوات الأمن باتخاذ جميع الإجراءات لتجنب الأ�ضرار اجلانبية و�إحلاق ال�ضرر باملدنيني الأبرياء.
و�أو�ضح �أنه �سيتم توزيع امل�ساعدات على املت�ضررين بدون متييز.
ي�شار �إىل ان م�سلمي الروهينجا يعانون من اال�ضطهاد يف البلد ذات الأغلبية البوذية� ،إذ يعدهم
الكثريون يف والية «راخني» و�أنحاء ميامنار مهاجرين غري �شرعيني قادمني من بنجالدي�ش.
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اح���ت��راق م�����س��ج��د و����س���ط ال�����س��وي��د

تعر�ض م�سجد يف مدينة «�أوربرن» و�سط ال�سويد ،حلريق مفتعل
ح�سب ما تظهر امل�ؤ�شرات الأولية.
و�أفاد رئي�س �إطفائية املدينة «�أولف جاكوب�سن» ،يف ت�صريح �صحفي،
ب�أن فرق الإطفاء بذلت ما بو�سعها لإطفاء النريان ،لكن امل�سجد بات
غري �صالح لال�ستخدام نهائيا.
ولفت جاكوب�سن �إىل عدم �سقوط �ضحايا جراء احلريق ،فيما بني �أن
الأدلة التي مت جمعها ت�شري �إىل �أن احلريق متعمد.
وراقب املئات من امل�سلمني عملية �إطفاء احلريق ،يف حني مل يتمالك
�إمام امل�سجد نف�سه وفا�ضت عيناه بالدموع.
�شخ�صا؛
و�أن�ش�أ امل�سجد عام  2007يف حي فيفالاّ  ،ويت�سع لـ 250
ً
حيث كان م�سلمو املدينة ي�ؤدون �صلواتهم فيه.

�شاهد ..قلب الكعبة ي�أ�سر قلوب امل�سلمني

التقط ال�شاب املبدع وامل� ّصور� ،أحمد حا�ضر� ،صور ًة قد ال تتكرر حتى
نهاية الزمان لرجال الأمن واملعتمرين ،يحيطون بالكعبة امل�شرفة
ليلة غ�سيلها ،ي�شكلون �صورة جميلة ُتوحي باحلب واالطمئنان حول
بيت اهلل احلرام ،وكانت ال�صورة قد �شكّلت بر�سمة “قلب” تتو�سطها
�شرفة.
الكعبة املُ ّ
وقال امل� ّصور �أحمد حا�ضر ،يف ح�سابه بتويرت معل ًقا� :سبحان اهلل
وبحمده �سبحان اهلل العظيم ،ال�صدفة ر�سمت امل�شهد ،وك�أنها تعبري
ع ّما بداخلهم ،م�ضي ًفا �أنّه عجز عن التعليق املنا�سب ل�صورته التي
التقطها ،وينتظر من جميع العامل العربي والإ�سالمي التعليق على
مثل هذا امل�شهد املهيب ذي الدفء والطم�أنينة .

ال������و�������ض������وء و �أث�������������ره ع�����ل�����ى �����ص����ح����ة الإن�����������س�����ان

ما من �شئ �أوجده اهلل �سبحانه و تعاىل �إال لهدف قد
ندركه مع الوقت �أو بالفقد  ،فمن املدرك لنا �أن ال�صحة
معنى �شامل يت�ضمن �صحة الأبدان و �صحة النفو�س و
�صحة املجتمع حتدث ب�صحة الفرد الع�ضو الفاعل يف
املجتمع .
كلها توابع لإن�سان قادر على العطاء ب�شكل ي�سهم فى
بناء جمتمع مثايل ؛ �إال �إذا ا�شتكى منه ع�ضو من الأع�ضاء
تتداعى له �سائر الأع�ضاء بال�سهر و احلمى لذا وجب
علينا البحث ل�صحة �أف�ضل لنا و لغرينا كلنا ندرك �أهمية
ال�صحة ال�سليمة حلياتنا و البع�ض مير�ض و ال يعرف
الدواء وال �سبب املر�ض و لكنه موجود و لكنا منر عليه
مر الكرام �أال و هو الو�ضوء ملا له من �أثار على ال�صحة
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اجل�سمية و النف�سية و الإجتماعية .
فالو�ضوء هو  -:نظافة هامة جل�سم الإن�سان  ،فهو تطهري
للج�سم و خا�صة اليدين و الأطراف  ،فطوال حياتنا
اليومية معر�ضون للعدوى عن طريق اللم�س و عن طريق
الذرات املنت�شرة يف الهواء و التي ن�ستن�شقها �أو تقع على
�أعيننا �أو �أفواهنا .
ف�إذا �أحدثنا مقطعا يف جلد ب�شرى و نظرنا �إليه
بامليكرو�سكوب جند �أنه يتكون من طبقات من اخلاليا
بع�ضها فوق بع�ض  ،و يخرتق هذه الطبقات قنوات الغدد
العرقية املنت�شرة يف اجللد ،و هى موجودة حتت �سطح
اجللد تفرز مادة العرق من الدم و ما يحتويه من ن�سب
خمتلفة من الأمالح و حترر الدم من �إزدياد هذه الن�سب و
كذلك تفرز املاء الذي يزيد عن ن�سبته املطلوبة يف الدم ،
و جتوار هذه الغدد غدد دهنية تفرز مواد لزجة تلت�صق
بها الذرات التى تقع على اجللد .
فمع تراكم هذه الذرات على �أج�سامنا كان لزامنا لنا
من الوجهة ال�صحية تواىل عملية النظافة عدة مرات
يوم ًيا ؛ و هو ما حققه لنا الو�ضوء خم�س مرات لإزالة
هذه الرتاكمات  ،و هو ما جتيزه ال�سنة بالو�ضوء عند كل

�صالة  ،و لي�س هذا فقط و لكنها حتبذ الو�ضوء �إذا غ�ضب
الإن�سان  ،فكلنا يعرف �أن الغ�ضب م�صحوب با�ضطراب
ع�صبى يزداد منه العرق.
و يقر الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) مبد�أ ها ًما فى
عملية النظافة للو�ضوء و يقول عليه ال�صالة وال�سالم
(من تو�ض�أ ف�أح�سن الو�ضوء خرجت خطاياه ج�سده حتى
تخرج من حتت �أظافره).
�إذا ما نظرنا لهذا اجلزء من احلديث (تخرج من حتت
�أظافره ) نظرة علمية فاح�صة حني قامت �إحدى
اجلامعات ب�أخذ عينة من البقايا املوجودة حتت �أظافر
الطلبة فى جامعة من اجلامعات  ،و زرعتها فى �أطباق
خا�صة فى درجة حرارة اجل�سم و فح�صها ميكرو�سكوبيا
لتك�شف عن �أنواع خمتلفة من اجلراثيم ال�ضارة و الفتاكة
الكامنة التى تنتظر الدخول �إىل ج�سمك يف �أي وقت
ت�سمح لها بهذا.
!ال تعجب من كالمى فوحدك �أنت القادر على ذلك يف
حني ت�ضع �أ�صابعك فى فمك �أو �أثناء تناولك غذاءك ،
و غريها من الأمور التى ال تتداركها �إال عند فوات الوقت
 ،لنجد هذه النظرة العلمية تبني لنا بو�ضوح �أهمية

الو�ضوء كركيزة ال غنى عنها .
و تفتح مدخ ً
ال �أخر و هو االهتمام البالغ بنظافة الفم
لعلمنا مقدر ما ي�صيب الإن�سان من �أمرا�ض خمتلفة نتيجة
للب�ؤر التى تتوالد فيها امليكروبات يف جذور الأ�سنان  ،و
ما ت�سببه هذه الب�ؤر من روماتيزم املفا�صل و التهابات
اللثة و عالقتها ب�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي و الإلتهابات
املختلفة الأخرى باجل�سم ،جند توجيه الر�سول الكرمي
عليه ال�صالة و ال�سالم لنا ب�إ�ستخدام ال�سواك فى كل
ؤخرا �أن الو�ضوء
مرة ينظف فيها الفم و مت الإكت�شاف م� ً
يقوي اجلهاز املناعي لدى الإن�سان و ميد اجل�سم بالطاقة
الالزمة له طوال اليوم يعد الو�ضوء مبثابة �شحن
لبطارية اجل�سم .
و رغم �إدراكنا للعديد من هذه الأمور �إال �إننا نظل على
جتاهلها و املرور عليها مر الكرام ظننا منا على مقدرتنا
على جتاوزها �أو �إحتوائها ؛ لنجد �أنف�سنا �أمام ملج�أ �إلهى
يقينا من �شرور �أنف�سنا �أال و الو�ضوء.
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امل�صلحة ال�����س��ع��ودي��ة يف ان��ف�����ص��ال كرد�ستان

علي مراد
كثرية هي الدول التي �أعلنت رف�ضها انف�صال �إقليم
كرد�ستان يف العراق ،لكن لي�س كل �إعالن يف هذا ال�صدد
�صادق ًا .ال�سعودية ،مث ًال� ،أعلنت قبيل «اال�ستفتاء» �أنها
ال توافق عليه ،لكن عالمات ر�ضاها وت�أييدها لالنف�صال
بادية بو�ضوح عرب و�سائل �إعالمها وتغطيتها للحدث
والت�صريحات بالفم امللآن عن «كرد�ستان الكربى».
التوجه
للريا�ض م�صلحة يف انف�صال كرد�ستان تتخطى
ّ
ت�صب يف «خطوط النفط»
الأمريكي العام يف املنطقة ،وهي ّ
الريا�ض العائدة حديث ًا �إىل بغداد بعد عالقة متوترة
مع جارها ال�شمايل ،تبدو يف و�ضع مريح ،وقد انتقلت من
مرحلة احلروب اخل�شنة �إىل �أخرى ناعمة .بعد زيارة
وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري يف �شباط املا�ضي
لبغداد و�إعالنه نية بلده فتح �صفحة جديدة يف العالقة
مع العراق ،والحق ًا زيارة رئي�س احلكومة حيدر العبادي
ووزير الداخلية قا�سم الأعرجي للريا�ض ،برزت �أ�سئلة
عن جدّ ية ال�سعوديني يف توجههم امل�ستجد.
ويف املقابل ،قوبل الرتحاب العراقي بت�سا�ؤالت عن
الأ�سباب التي تدفع بغداد �إىل غفرانها جلارتها ما
اقرتفته بحق العراقيني على مدى �سنوات .هل ميكن
الوثوق بن ّيات الريا�ض كلي ًا ،مع الأخذ باالعتبار ترديد
ال�سعوديني با�ستمرار مقولة «احلر�ص على عروبة العراق
و�إعادته �إىل احل�ضن العربي» بالتزامن مع ت�سعري اخلطاب
املعادي لإيران؟ يف  5حزيران عام  ،2015يف لقاء
اجلرنال ال�سعودي املتقاعد �أنور ع�شقي التطبيعي العلني
مع املدير العام لوزارة اخلارجية الإ�سرائيلية �آنذاك
دوري غولد يف جمل�س العالقات اخلارجية يف وا�شنطن،
�صعد الأول املنرب وقر�أ ما �س ّماه «خطة العمل امل�شرتكة بني
ال�سعودية و�إ�سرائيل» .اخلطة امل�ؤلفة من �سبعة بنود ،كان
بندها الأخري يقول حرفي ًا« :العمل على �إيجاد كرد�ستان
الكربى بالطرق ال�سلمية ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يخفّف
من املطامع الإيرانية والرتكية والعراقية التي �ستقتطع
الثلث من هذه الدول مل�صلحة كرد�ستان».

لي�س م�ستغرب ًا �أن يفكّر ال�سعوديون يف العمل على تق�سيم
دولة عربية ،ومن امل�ؤكّد �أن فكرة دعم الريا�ض انف�صال
كرد�ستان ال تنبع بال�ضرورة من بنات �أفكار الأمري حممد
بن �سلمان .فال�سعودية ،على ل�سان اجلبري� ،أكدت �أكرث من
مرة �أنها مت�ضي يف ملفات املنطقة – وال �سيما يف العراق
و�سوريا – مبا تقرره وا�شنطن .ي�ضاف �إىل ذلك ،التوجه
ال�سعودي للتقرب من كيان العدو يف �أكرث من �ساحة،
وق�ضية انف�صال كرد�ستان (الذي تدعمه �إ�سرائيل بقوة)
ُتعدّ �إحداها .قبيل اال�ستفتاء ب�أ�سابيع ،بدا الفت ًا حجم
االهتمام ال�سعودي ب�إقليم كرد�ستان .اهتمام انعك�س يف
�إ�صدارات ال�صحف التي �أفردت �صفحات من �أعدادها
لن�شر تقارير ومقاالت تعريفية بالإقليم ومدنه وتاريخه
وم�ساجده وقياداته .يف نهاية �آب املن�صرم �أوفدت الريا�ض
�أكرث من رئي�س حترير �صحيفة �سعودية �إىل �أربيل،
وجميعهم التقوا رئي�س الإقليم م�سعود الربزاين على
حدة ون�شروا مقابالت خا�صة معه .من قر�أ ما كتبته هذه
ال�صحف ي�ستنتج �أن ال�سعوديني ير ّوجون �ضمن ًا ال�ستقالل
«دولة كرد�ستان».
امل�صلحة االقت�صادية
منذ �إم�ساكه مبلفات الق ّوة داخل ال�سعودية ،ينتهج وليد
العهد حممد بن �سلمان �سيا�سة خارجية �أعطت الأولوية
للم�صالح االقت�صادية على ح�ساب الأيديولوجيا ،وهو
املتنطّ ح لتنفيذ ر�ؤية عمادها اال�ستثمار وتوظيف
العائدات والأرباح للك�سب يف ال�سيا�سة .خالل زيارة
وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للريا�ض يف � 8آب
املن�صرم ،خرجت بع�ض الت�سريبات عن طلب عراقي من
ال�سعوديني لإعادة العمل باتفاق ت�صدير النفط العراقي
مير
عرب الأنبوب العراقي – ال�سعودي امل�شرتك الذي ّ
ب�أرا�ضي ال�سعودية ،وكانت الأخرية قد �أوقفت العمل به
من طرف واحد �إبان غزو الكويت عام  1990ك�إجراء
عقابي للرئي�س ال�سابق �صدام ح�سني .الأنبوب الذي ميتد
من حقل رميالن جنوب العراق ي�شق طريقه يف ال�صحراء
ال�سعودية باجتاه الريا�ض ثم ينعطف غرب ًا لي�صب يف

«املعجز» قرب «ينبع» على �ساحل البحر الأحمر.
م�صفاة
ّ
تبلغ �سعة النقل يف الأنبوب نحو  1.6مليون برميل يف
اليوم ،وقد �أهمل العراق قبيل الغزو الأمريكي مالحقة
ال�سعودية ق�ضائي ًا يف املحاكم الدولية ب�سبب م�صادرتها
للأنبوب (الذي ميلكه العراق) والنفط الذي كان فيه،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستعماله لنقل غازها من املنطقة ال�شرقية
�إىل غرب اململكة .ي�أمل العراقيون اليوم �أن توافق الريا�ض
على �إحياء االتفاق لزيادة طاقة ت�صديرها ،وهنا ال ميكن
ا�ستبعاد احتمال ا�ستباق بغداد خطوات انف�صال �إقليم
كرد�ستان التي من �ش�أنها �أن ت�صادر ق�سم ًا كبري ًا من �إنتاج
نفط ال�شمال (نحو � 700ألف برميل يف اليوم) لتطالب
«املعجز».
الريا�ض ب�إحياء العمل باتفاق �أنبوب
ّ
�إذا ما �أقدم الرئي�س الرتكي على تنفيذ تهديده بوقف
ت�صدير نفط �إقليم كرد�ستان ،وهو مت�ضرر من هذا الإجراء
حتم ًا ،ف�إن نفط الإقليم �سيبقى يف احلقول والآبار يف ظل
عدم توافر و�سيلة لنقله خارج الإقليم مع �إقدام �إيران
�أي�ض ًا على منع ت�صديره بال�شاحنات عرب �أرا�ضيها .من هنا
تربز امل�صلحة ال�سعودية يف ت�شجيع الربزاين على امل�ضي
قدم ًا يف خطوات االنف�صال لإحداث �أزمة يف ت�صدير نفط
«املعجز» ،و ُيفتح
الإقليم ،لرتتفع حاجة بغداد لأنبوب
ّ
الباب على م�صراعيه البتزاز العراق لتح�صيل مكا�سب
ونفوذ يف مواجهة �إيران� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يبدو العراق

حملّ ا�ستهداف �سعودي يف ميدان ت�صدير النفط اخلام،
بالنظر �إىل مناف�سته ال�سعودية ك�أول م�صدّ ر للخام �إىل
الدول امل�ستهلكة للنفط يف �آ�سيا و�أوروبا (حلّ العراق
حملّ ال�سعودية ك�أكرب مو ّرد نفط للهند يف ني�سان املا�ضي)،
وقد ارتفعت ح�ص�ص ت�صدير بغداد من اخلام �إىل دول
االحتاد الأوروبي ،فيما تنخف�ض ن�سب ت�صدير اخلام
ال�سعودي �إىل دول االحتاد الأوروبي تدريج ًا يف ال�سنوات
الأخرية� .إذا ما فقد العراق ر�سمي ًا ربع �إنتاجه من النفط
(نحو � 900ألف برميل يومي ًا ُت�ستخرج من حقول ال�شمال،
ال حت�صل بغداد على ح�صتها منها كاملة) ب�سبب ال�صراع
الذي بد�أ مع �إجراء الربزاين لال�ستفتاء ،ميكن القول �إن
ح�صة بغداد من الت�صدير �ستنخف�ض مل�صلحة مناف�سني
�آخرين �أ ّولهم ال�سعودية� .إذا ما وقع اخليار الع�سكري يف
الإقليم ،ف�إن �سعر برميل النفط �سريتفع حكم ًا ،لتتحقق
بذلك �أمنية ابن �سلمان برفع ال�سعر ،الأمر الذي ي�ؤهّ له
لطرح �أ�سهم «�أرامكو» لالكتتاب عام  2018ب�أ�سعار معقولة
ميكن �أن توفّر له املبلغ الذي يطمح �إليه لتمويل �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،عماد ر�ؤيته «.»2030

ال�����س��وري��ون ب��ع��ي��د ًا ع��ن دي���اره���م« :م�ي�ن ف���ات داره ق��ل م��ق��داره»
رميه راعي
توحد م�صائرهم �أمام احلرب� ،إال �أن ت�سمياتهم مل
رغم ّ
تتوحد بعد ،وباتوا موزعني على اثنتني�« :سوريو الداخل»
و«�سوريو اخلارج» .وبينما يتعر�ض �سوريو اخلارج للت�ضييق
بتهمة مزاحمتهم �أبناء البالد التي نزحوا �إليها على
�أرزاقهم ،ف�إنه ال ُي�ستثنى من التهمة ذاتها� ،سوريو الداخل،
الذين �أرغمتهم رحى احلرب على هجر بيوتهم نحو مدن
ال م�صائد للموت فيها
الالذقية | يف ال�سنة الثالثة للحرب ،غادر «يحيى» مدينته
حلب �إىل مدينة مر�سني الرتكية ،م�صطحب ًا معه زوجته،
مت�أ ّبط ًا �صورة م�ؤطّ رة يطل من حتت زجاجها امله�شم ،وجها
�أبيه و�أمه يوم عر�سهما .ترك وراءه �أنقا�ض بيته ومطعمه
ال�صغري ،الذي كان يعتا�ش منه ،وعدة �أعواد ريحان مبلّلة
بدموعه على رخام قرب ابنه ال�شهيد ،الذي خطفت
�أعوامه الأربعة قذيفة هاون.
ومبرور �سنة عمل خاللها يف مطعم لأقربائه هناك ،افتتح
بال�شراكة مع رجل تركي من �أ�صول �سورية مطعم ًا �شعبي ًا
ال يتجاوز عدد طاوالته اخلم�س ،و�سرعان ما حظي
ب�إقبال ال�سوريني الذين يعتربون القدوم �إىل مطعمه
فر�صة للقاء بع�ضهم بع�ض ًا من جهة ،وفر�صة للتكاتف
مع �أبناء وطنهم من جهة �أخرى« .ال�سوريني بره �سورية،
�أحن على بع�ضهم من يلي �ضلوا بالبلد ،بي�شعروا بوجع
جرب الت�شرد واخلوف» يقول يحيى.
بع�ضهم ،لأن �أغلبهم ّ
وي�ضيف �أنّ الإقبال على مطعمه ال يقت�صر على ال�سوريني،
بل لديه �أي�ض ًا «زبائن �أتراك متعاطفون مع الق�ضية
ال�سورية ،وكذلك �سياح من خمتلف اجلن�سيات» .وه�ؤالء
جميع ًا يجذبهم ا�سم املطعم املكتوب باللغة العربية« :يا
مال ال�شام» الذي اختاره بعناية ،لأنه يعرف �أنه �سيكون
عامل جذب لل�سوريني واملتعاطفني معهم ،على اعتبار �أن

الالفتات املكتوبة باللغة العربية هي مبثابة �إعالن وجود
ال�سوريني ،ف�ض ًال عن الفتات «هنا نتكلّم العرب ّية» التي
يل�صقها البع�ض على واجهات حمالهم.
لكن يبدو �أن ُح�سن طالع يحيى وغريه من ال�سوريني يف
جذب الزبائن ،مل ينل ا�ستح�سان احلكومة الرتكية،
التي �أطلقت منذ �أواخر �شهر ني�سان الفائت حملة لإزالة
الالفتات املكتوبة باللغة العربية عن املحالت ،يف �إطار
حملة للحفاظ على اللغة الرتكية .احلملة التي بد�أت
يف مر�سني و�أ�ضنة وو�صلت �إىل هاتاي  -التي ي�شكل العرب
غالبية �سكانها  -يقال �إنها �ست�شمل جميع املدن الرتكية،
الأمر الذي �أدى بالالجئني �إىل اعتبارها حملة ت�ستهدف
وجودهم و�أرزاقهم.
�أما ُ
احلجة التي �ساقتها البلدية ،فهي �أن «الالفتات العربية
ت�شوه املنظر العام ،وتهدد بانت�شار اللغة العربية على
ح�ساب اللغة الرتكية» .ذريعة البلدية مل تقنع ال�سوريني،
لأن البلديات تتغا�ضى عن �إزالة الالفتات املكتوبة باللغة
الإنكليزية« .القرار وراءه التجار الأتراك املفكرين ان
ال�سوريني عم ي�سرقوا زبائنهم لأننا منقبل ب�أ�سعار �أقل،
املهجرين بطبيعة احلال»،
ولأن يف تعاطف مع ال�سوريني ّ
يقول يحيى ،الذي �أزال الفتة مطعمه خوف ًا من دفع
غرامة ،وا�ستبدل بها �أخرى باللغة الرتكية ،وهو و�إن مل
يفقد زبائنه املعتادين ،ف�إن حظوظه يف جذب زبائن جدد
و�سياح �أجانب باتت �أقل.
العدائية جتاه الالجئني واعتبار وجودهم تهديد ًا مل�صالح
�أهل البلد امل�ست�ضيف ،قائمة �أي�ض ًا يف «ال�شقيق» لبنان،
الذي مت فيه �إغالق حمال لل�سوريني يف عدة مناطق بحجج
خمتلفة .هذا ف�ض ًال عن مالحقة العمال ال�سوريني ومن
يحاول ت�شغيلهم ،وتهديدهم بال�سجن لكونهم يعملون دون
ت�صاريح عمل�« .أغلب ال�سوريني يف لبنان يعملون عما ًال

يف املطاعم وحمطات الوقود ،ومن يوفق منهم بالعمل يف
م�ؤ�س�سات �أو �شركات ،يعمل وفق عقود عمال تنظيفات ،و�إن
كانوا ي�شغلون وظائف �أخرى ،من باب التحايل على قانون
العمل» ،تقول �صحفية �سورية ،تعمل يف مركز للدرا�سات
يف بريوت .وت�شري �إىل �أنها و�إن مل تعانِ كثري ًا يف احل�صول
على عمل ،نظر ًا �إىل عالقات زوجها� ،إال �أنها تعمل «دون
بناء على
عقد ي�ضمن حقوقها ،لكونها تقيم يف لبنان ً
زواجها بلبناين ،وال يحق لها العمل حتى كعاملة نظافة».
وتتحدث عن ابن �أخيها القادم حديث ًا �إىل بريوت ،الذي
ُجلّ طموحه احل�صول على عمل يف �أحد املطاعم ،رغم
�أنه يحمل �شهادة ماج�ستري يف الهند�سة الزراعية� .أما يف
املقلب الآخر ،فـ«مراد» ،اللبناين الذي �شارك يف �أكرث من
حملة تدعو لإغالق حمال ال�سوريني يف لبنان ،يرف�ض
ل�صق م�صطلح «خطاب الكراهية» بتلك احلمالت .وي�شرح
�أن ال�سبب الوحيد هو حقيقة �أن ال�سوريني �س ّببوا ت�ضييق
اخلناق على اللبناين «الالجئون ال�سوريون ي�أخذون
م�ساعدات من املنظمات الإغاثية ،التي غالب ًا ما توفّر لهم
امل�سكن واملدار�س لأوالدهم ،لذلك ال �ضري لديهم من العمل
ب�أجور زهيدة جداً ،وهذا يقطع رزق املواطن اللبناين الذي
ال ي�ستطيع القبول مبثلها ،لأنه ملتزم دفع نفقات �إيجار
بيت ومدار�س وغريها».
النظرة �إىل ال�سوري كمناف�س على لقمة العي�ش ال تقت�صر
على من نزح �إىل اخلارج ،فهذه النظرة تالحق النازح
يف الداخل ال�سوري �أي�ض ًا .وميكن مالحظتها بو�ضوح
يف الوافدين من الداخل �إىل الالذقية وطرطو�س ،وال
�سيما احللبيون الذين افتتح الكثري منهم مطاعم وحمال
للألب�سة امل�ستعملة والأطعمة واحللويات ،ف�ض ًال عن
م�ستح�ضرات التجميل والأدوات املنزلية .وبات �أ�صحاب
املهن منهم معروفني لدى الأهايل ،ويحظون ب�شعبية،

لكونهم يعملون لقاء �أجور قليلة .ورغم �أن «�سكة حلب مل
تعد مقطوعة» ،مل يرجع �إليها �إال قلة من احللبيني ممن
كانوا يقيمون يف مراكز الإيواء �أو يعملون يف املهن احلرة،
فيما بقي من لديهم م�شاريع جتارية وي�ستقرون يف بيوت
الإيجار ــ التي ُيتهمون �أي�ض ًا بالت�سبب بارتفاع �أ�سعارها
ــ وه�ؤالء يعتربهم جتار الالذقية ال�سبب يف ركود �سوق
�أهل املدينة ،وال �سيما �أن احللبيني معروفون بحنكتهم يف
التجارة ون�شاطهم.
«احللبي وين ما رنتيه برن» يقول �أبو تركي ،الذي جاء
�إىل الالذقية منذ �سنوات احلرب الأوىل هو وعائلته،
وافتتح حم ًال لبيع العطور والألعاب ،ومل يعد �إىل حلب
بعد حتريرها .وال يبدو �أنه يفكر يف العودة يف امل�ستقبل
القريب ،لكونه ا�ست�أجر حم ًال ثاني ًا لبيع املالب�س الأوروبية
امل�ستعملة ،عالوة على تزويج ابنته لأحد الالذقانيني.
«عقد �إيجار املحلني �سنوي ،يعني دافع فوق املليونني ،عدا
عن الب�ضاعة ،و�صار عندي زباين ،فطبيعي ما �أترك �شغلي
ورزقي و�أرجع �أبد�أ من جديد بحلب و�سط الأنقا�ض ،وها
احلكي عن �أننا مناف�سني �أهل الالذقية ب�أرزاقهم� ،أبو�س
روحك ال بقى تقوليه ،ما نحن كمان من �سوريا ،وما جينا
من املوزمبيق لك خيت!» يختتم �أبو تركي حديثه.
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�����ص����ن����ع����اء ل�����ل�����ري�����ا������ض :وق��������ف ال��������غ��������ارات م����ق����اب����ل وق��������ف ال���������ص����واري����خ
«وقف الغارات اجلوية مقابل وقف
ال�ضربات ال�صاروخية» ،هو العر�ض الذي
قدمته �صنعاء للريا�ض يف الذكرى الـ55
لثورة «� 26سبتمرب» ،التي احتفلت بها
خمتلف املحافظات اليمنية ،مبا يف ذلك
تعز التي ت�شهد تخ ّبط ًا �سيا�سي ًا وميداني ًا
من الق�صر اجلمهوري يف العا�صمة اليمنية
�صنعاء� ،أعلن رئي�س «املجل�س ال�سيا�سي
الأعلى» �صالح ال�صماد� ،أم�س ،ا�ستعداد
بالده لوقف ال�ضربات ال�صاروخية
«خارج حدود اجلمهورية»� ،أي الأرا�ضي
ال�سعودية ،مقابل وقف الغارات اجلوية
من قبل حتالف العدوان الذي تقوده
اململكة على اليمن.
وجاء عر�ض ال�صماد يف كلمة �ألقاها
ملنا�سبة الذكرى الـ 55لثورة «26
�سبتمرب» ،قال فيها �إن «النظام ال�سعودي
مل ي�ستطع و�أد الروح الثورية لل�شعب
اليمني» ،م�ضيف ًا �أن «الهيمنة ال�سعودية
�سقطت جمدد ًا يف ثورة  21من �سبتمرب».
ويف حني �أمل رئي�س «املجل�س» �أن تلقى
توعد دول
هذه املبادرة �آذان ًا �صاغيةّ ،
العدوان باملزيد من الت�صعيد الع�سكري
يف كافة املحاور ،م�ؤكد ًا جاهزية «اجلي�ش
واللجان ال�شعبية ل�ضرب مناطق متقدمة
يف الأرا�ضي ال�سعودية ،وقريب ًا يف
الإمارات» .بدوره ،قال رئي�س «حكومة
الإنقاذ الوطني» عبد العزيز بن حبتور �إن

اليمن �أمام «معركة مف�صلية يف تاريخه»،
منتقد ًا من يهاجم احلكومة ويطالبها
بتحقيق �إ�صالحات و�إجنازات تنموية «يف
وقت تواجه فيه البالد عدوان ًا وح�صار ًا
خانق ًا بر ًا وبحر ًا وجواً».

واحتفلت خمتلف املحافظات بالذكرى
الـ 55لثورة عام  ،1962التي �أطاحت
احلكم «الإمامي» �شمايل البالد ،ال �سيما
تلك اخلا�ضعة ل�سيطرة قوات الرئي�س
اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي.

و�أقامت مدينة تعز مهرجان ًا �شارك فيه
الآالف من �أبنائها ،وتخلله عر�ض ع�سكري
�ضم « 800ع�سكري» ،وفق نائب املتحدث
ّ
با�سم قيادة «حمور تعز الع�سكري» ،التابع
لهادي ،عبد البا�سط البحر.

وبينما كانت تعز حتتفل ،قدّ م حمافظها
علي املعمري ،التابع لهادي ،ا�ستقالته من
من�صبه ،احتجاج ًا على «عرقلة البنك
املركزي �صرف رواتب � 67ألف موظف يف
القطاع احلكومي باملحافظة».
وقال املعمري �إن البنك عمد �إىل «�سيا�سات
التطفي�ش ب�صورة توحي بالعن�صرية
والتعايل ،كما لو �أنها منّة وف�ض ًال ولي�ست
ا�ستحقاقات حمافظة تقدّ م الت�ضحيات
حتت احلرب واحل�صار» ،م�شري ًا �إىل �أن
البنك «يرف�ض ب�صورة متكررة �أوامر
الرئي�س (هادي) ورئي�س احلكومة �أحمد
بن دغر ب�صرف رواتب املوظفني» ،الذين
مل يت�سلموا رواتبهم لل�شهر الـ 11على
التوايل.
وي�أتي ذلك بعد يوم من �إعالن املعمري �أن
البنك «رف�ض �صرف الرواتب بحجة �أن
حمافظ البنك املركزي من�صر القعيطي
مل يوجه ب�أمر ال�صرف».
وف�ض ًال عن التخ ّبط ال�سيا�سي ،ت�شهد
املحافظة معارك بني اجلي�ش اليمني
واللجان ال�شعبية من جهة ،وقوات هادي
من جهة ثانية ،ت�صاعدت �أم�س مع انت�شار
تقارير ت�ؤكد وقوع خ�سائر ب�شرية يف
�صفوف املع�سكرين ،ال �سيما يف مديرية
ال�صلو ،التي تدور فيها مواجهات منذ
نحو عامني ،بهدف ال�سيطرة على جبالها
املرتفعة.

احلوثي يعلن ب��دء مرحلة «م��ا بعد الريا�ض» :الإم���ارات يف مرمى �صواريخنا �أي�ض ًا
يف وقت كان فيه حتالف العدوان
يراهن على �سقوط العا�صمة اليمنية
يف فخ الفتنة ،خرج زعيم حركة «�أن�صار
اهلل» لي�ؤكد وحدة اجلبهة الداخلية
والع�سكرية ،معلن ًا �أن الإمارات� ،إىل جانب
ال�سعودية« ،باتت حتت مرمى �صواريخنا»
ت�صدرت �أبو ظبي ،يف الأيام القليلة
املا�ضية ،امل�شهد ال�سيا�سي والع�سكري يف
اليمن ،متخطية بذلك �شريكتها الأ�سا�سية
وقائدة حتالف العدوان ،الريا�ض ،التي
توا�صل البحث عن ا�سرتاتيجية للخروج
من الأزمة حتفظ لها ماء الوجه.
ففي حني كانت ال�سعودية يف الواجهة
منذ بدء العدوان قبل عامني ون�صف عام،
يبدو �أن الأطماع الإماراتية املتزايدة
يف اليمن و�سعي �أبو ظبي �إىل التو�سع
وامتالك زمام املبادرة باتا ي�شكّالن
�أن «ال تنظر للبالد ك�أنها �آمنة ،لأنها اليوم
تهديد ًا ال يقل خطورة وجدية بالن�سبة
هدف للق�صف ال�صاروخي اليمني».
�إىل �صنعاء .وانعك�س هذا الأمر ب�شكل
�أما يف ما يخ�ص ال�سعودية ،ف�أكّد �أن «لدينا
وا�ضح يف خطاب زعيم حركة «�أن�صار
اهلل» عبد امللك احلوثي� ،أم�س� ،أكّد فيه طائرات من دون طيار دخلت اخلدمة،
�أن الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل ال�سعودية ،واخرتقت �أجواء ال�سعودية بع�شرات
«باتت يف مرمى �صواريخنا» ،معلن ًا بذلك الكيلومرتات ،ويف امل�ستقبل �سيتم العمل
على تد�شني �أعمال الق�صف ،وا�ستهداف
بدء مرحلة ما بعد الريا�ض.
وك�شف احلوثي ،الذي ظهر وخلفه �شعار مواقع العدو من خالل هذه الطائرات
الذكرى الـ  55لثورة الـ  26من �سبتمرب التي ال تزال تخ�ضع للتطوير امل�ستمر»،
 ،1962عن جناح جتربة �صاروخية م�شري ًا �إىل �أن «�صواريخنا باتت ت�صل
ت�صل �إىل العا�صمة الإماراتية ،م�ؤكد ًا �إىل املن�ش�آت النفطية ال�سعودية» ،ومعلن ًا
�أن ما قامت به القوة ال�صاروخية التابعة �أن «ال�صاروخ الذي و�صل �إىل ينبع يف
للجي�ش واللجان ال�شعبية «�إجناز كبري ،ال�سعودية مل تتمكن �صواريخ الباتريوت
وهناك �أعمال حثيثة للو�صول �إىل الأمريكية من اعرتا�ضه».
�أهداف داخل الإمارات يف �سياق الرد على كما ا�ستعر�ض زعيم «�أن�صار اهلل» عنا�صر
القوة البحرية التي متلكها احلركة ،الفت ًا
جرائمها بحق �أبناء ال�شعب اليمني».
ومتوجه ًا �إىل «الدول وال�شركات التي �إىل �أنه «على ال�صعيد البحري ،باتت
لديها ا�ستثمارات يف الإمارات» ،حذّ ر البحرية اليمنية متتلك قدرات ال ميلكها
الزعيم اليمني من �أنه �إىل جانب العديد من الدول يف املنطقة ،وت�ستطيع
ال�سعودية ،ف�إن «�أي هدف داخل الإمارات �ضرب البوارج احلربية والعتاد البحري
بات يف مرمى �صواريخنا» ،داعي ًا �إياها �إىل للعدو بكل �أ�شكاله و�أنواعه» ،متابع ًا �أن «�أي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

تهديد للن�شاط التجاري العاملي يف البحر
الأحمر تتحمل م�س�ؤوليته قوى العدوان
التي حتتل باب املندب وجزيرة ميون».
وحذر احلوثي من ا�ستهداف حتالف
العدوان حمافظة احلديدة ،معترب ًا �أن
«هناك م�ؤامرة كبرية على احلديدة وعلى
ما تبقى من ال�ساحل اليمني ،و�إذا اجتهت
دول العدوان بحماقة �إىل غزو احلديدة
وامليناء وال�ساحل ف�إن القوة البحرية
اليمنية �ست�ستهدف ال�سفن النفطية
ال�سعودية» .و�أ�شار �إىل �أن العدوان
ّ
«يح�ضر لت�صعيد ع�سكري» ،معترب ًا �أن
ال�سعودية تريد «التعوي�ض عن هزائمها
يف العراق و�سوريا يف اليمن».
ويف هذا ال�سياق ،قال �إن «هناك �أكرث من
�أربعني جبهة ،متتد من البحر �إىل تعز و�إب
وال�ضالع و�شبوة وم�أرب ونهم واجلوف ،ومن
ثم �إىل احلدود مع ال�سعودية يف جنران
ّ
وع�سري وجيزان وميدي وحر�ض و�ساحل
احلديدة» ،كا�شف ًا عن وجود «ع�شرات
الآالف من �أبناء ال�شعب اليمني ...من

�شافعيني وزيدية و�سلفيني و�إ�سماعيلية»
على هذه اجلبهات.
وت�سعى «�أن�صار اهلل» �إىل احلفاظ
على وحدة ال�صف يف اجلبهات وكذلك
يف الداخل� ،إذ �أكّد زعيم احلركة �أن
«التفاهمات مع امل�ؤمتر ال�شعبي العام
واحللفاء �أثمرت يف اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالجتماعي ...و�أي طرف يتجه نحو
تق�سيم الداخل يرتكب حماقة وخيانة
وخدمة جمانية للعدوان» ،معلن ًا مباركته
«لكل امل�ساعي التي ت�سعى �إىل وحدة
ال�صف والتفاهم».
وكانت وكالة الأنباء الر�سمية «�سب�أ»
قد ك�شفت� ،أم�س ،عن ات�صال جرى بني
احلوثي ورئي�س «امل�ؤمتر» علي عبداهلل
�صالح ،ناق�شا فيه امل�ستجدات على ال�ساحة
الوطنية وعالقة ال�شراكة القائمة بني
الطرفني ،م�ؤكدين حر�صهما «على مواجهة
العدوان والدفاع عن الوطن و�إدارة �ش�ؤون
الدولة طبق ًا للد�ستور والقوانني ،وكذلك
االتفاق ال�سيا�سي ّ
املوقع بينهما يف 28
متوز عام  ،»2016والذي مبوجبه ّ
مت
ت�شكيل «املجل�س ال�سيا�سي الأعلى».
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن وجهات النظر
بني الزعيمني «متطابقة» ،وال �سيما يف
ما يخ�ص «احلفاظ على متا�سك اجلبهة
الداخلية ووحدة ال�صف ،وتوجيه كل
اجلهود والطاقات الوطنية للت�صدّ ي
للعدوان».
ويف هذا ال�سياق� ،أكّد لقاء جمع رئي�س
«املجل�س ال�سيا�سي الأعلى» �صالح ال�صماد،
بالقيادات الإعالمية لـ«�أن�صار اهلل»
و«امل�ؤمتر»� ،أم�س ،بدء «مرحلة جديدة
ً
وخا�صة
من التعاون والتن�سيق والتكامل،
على �صعيد الإعالم الر�سمي» ،الذي من
واجبه «احلفاظ ب�شكل كامل على اجلبهة
الداخلية ،وتعزيز ال�صمود على جبهات
القتال».

وت�شكّل وحدة الداخل اليمني هزمية
�سيا�سية �إ�ضافية لل�سعودية ،التي
اعرتفت� ،أم�س ،ب�سقوط طائرة تابعة لها
يف حمافظة �أبني وم�صرع ط ّيارها.
و�أعلن املتحدث الر�سمي با�سم حتالف
العدوان تركي املالكي� ،أنه «يف متام
ال�ساعة ال�سابعة والن�صف من م�ساء
الأربعاء� ،سقطت طائرة تابعة للقوات
اجلوية امللكية ال�سعودية ،ما �أ ّدى �إىل
ا�ست�شهاد املقدم الطيار الركن مهنا بن
�سعد البيز» ،م�شري ًا �إىل �أن ال�سبب يعود
�إىل «عطل فني».
و�أكّدت املواقع الإخبارية املحلية �أن
�سبب ال�سقوط هو «ارتطام الطائرة ب�أحد
جبال منطقة جحني يف املحافظة» ،م�شرية
�إىل �أنه « ّ
مت العثور على حطامها يف جبال
�آل ك�شميم».
ويعترب هذا احلادث الثاين من نوعه هذا
الأ�سبوع� ،إذ �أعلنت الإمارات ،االثنني
املا�ضي� ،سقوط طائرة تابعة لها �أثناء
م�شاركتها يف العمليات الع�سكرية ومقتل
ط ّيارها .كما حتطّ مت ،ال�شهر املا�ضي
يف حمافظة �شبوة ،طائرة ع�سكرية
�إماراتية ،وقتل ط ّيارها وعدد من
م�ساعديه.
و�أي�ض ًا على ال�صعيد الع�سكري� ،أعلنت قناة
«امل�سرية» التابعة لـ«�أن�صار اهلل»� ،أم�س،
�إطالق «القوة ال�صاروخية �صاروخني من
طراز �أوراغان وعدد ًا من القذائف على
جتمعات اجلي�ش ال�سعودي واملرتزقة يف
مع�سكر اجلربة» يف منطقة ع�سري ،وذلك
بعد يوم من ق�صفها «رقابة الزج واملواقع
املجاورة وجتمعات للجنود ال�سعوديني
قبالة منطقة جمازة» يف املنطقة نف�سها.
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نتنياهو يتوعد بالرد وي�أمر بهدم منزل عائلة املنفذ ..ومطالبات بتكثيف اال�ستيطان

مقتل ثالثة جنود ا�سرائيليني وج��رح راب��ع وا�ست�شعاد املنفذ يف عملية فدائية ق��رب م�ستوطنة يف ال�ضفة الغربية املحتلة
القد�س  :تفاوتت ردود الأفعال الإ�سرائيلية على
الهجوم الذي نفذه فل�سطيني ،و�أ ّدى �إىل ا�ست�شهاده،
ومقتل ثالثة جنود ا�سرائيليني �آخرين ،عند مدخل
م�ستوطنة “هار ادار”� ،شمايل القد�س ،بني ال�صدمة
والغ�ضب ،والدعوة لتكثيف اال�ستيطان.
فعادة ما يكون منفذو الهجمات معروفون ب�أن�شطتهم
ال�سيا�سية والوطنية� ،أو معتقلني �سابقني ،ولكن جهاز
الأمن العام الإ�سرائيلي “ال�شابك”� ،أقر اليوم� ،أن
منفذ الهجوم ،منر اجلمل ،بدون “�سجل �أمني”.
كما �أ�شار “ال�شاباك” يف بيان و�صل وكالة الأنا�ضول
ن�سخة عنه� ،إىل �أن املهاجم كان قد ح�صل على
ت�صريح عمل �إ�سرائيلي ،ما يبينّ �أنه خ�ضع لفح�ص
�أمني قبل منحه الت�صريح.
و�صباح اليوم ،قالت ال�شرطة الإ�سرائيلية� ،إن
الفل�سطيني �أطلق النار من م�سد�س كان يخفيه حتت
قمي�صه ،باجتاه عنا�صر �أمن و�أفراد من �شرطة حر�س
احلدود يف حميط امل�ستوطنة ،ما �أدى �إىل  3جنود،
و�إ�صابة رابع بجروح بالغة.
من جانبه ،حدد رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي ،بنيامني
نتنياهو  3خطوات ،قال �إن حكومته �ستنفذها ردا
على الهجوم.
وقال نتنياهو يف م�ستهل اجلل�سة الأ�سبوعية
للحكومة الإ�سرائيلية ،اليوم ”:هناك بع�ض الأ�شياء
التي ميكننا اجلزم بها الآن� :أوال� ،سيتم هدم منزل
الإرهابي ،ثانيا ،اجلي�ش �سيفر�ض طوقا �أمنيا على
قريته ،ثالثا  ،يتم الآن �سحب ت�صاريح العمل التي
�أ�صدرت لعائلته املو�سعة”.
و�أ�ضاف ،بح�سب ن�ص ت�صريحاته التي �أر�سل مكتبه
ن�سخة منها لوكالة الأنا�ضول ”:هذا يوم �صعب”.
وقال ”:ت�أتي هذه العملية الإرهابية القاتلة �أي�ضا
نتيجة التحري�ض املمنهج الذي متار�سه ال�سلطة
الفل�سطينيةَ ،و ِجهات فل�سطينية �أخرى ،و�أتوقع من
�أبو مازن (الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س) �أن
يدينها و�أال يحاول �أن يربرها”.
وعادة ال تدين ال�سلطة الفل�سطينية الهجمات التي
ينفذها فل�سطينيون داخل ال�ضفة الغربية ،وخا�صة
التي ت�ستهدف قوات الأمن الإ�سرائيلي ،كونها تقع
داخل �أرا�ضي حمتلة من قبل �إ�سرائيل منذ العام

.1967
بدوره ،قال الرئي�س الإ�سرائيلي ر�ؤوفني ريفلني ،يف
ت�صريح مكتوب و�صل وكالة الأنا�ضول ن�سخة منه”:
�سنوا�صل مواجهة الإرهاب ،و�سوف ن�صل �إىل جميع
املنفذين ومن يدعمهم”.
�أما وزير الدفاع الإ�سرائيلي �أفيغدور ليربمان ،فقال
�إن �إ�سرائيل �سوف ت�ستمر يف “مواجهة هذا الإرهاب”.
و�أ�ضاف يف بيان� ”:سنوا�صل العمل بقوة وعزم
و�سنالحق الإرهابيني ومن يدعموهم واملحر�ضني يف
جميع الأوقات ويف كل مكان و�سن�ضربهم كما يحدث
كل ليلة تقريبا”.
وتابع ”:توا�صل ال�سلطة الفل�سطينية التحري�ض
على قتل اليهود والثناء على القتلة ،وهذا هو ال�سبب
الرئي�سي ب�أن �أجواء التحري�ض يف الإعالم و�شبكات
التوا�صل االجتماعي ت�ؤدي �إىل هجمات �ضد مواطنني
�إ�سرائيليني”.
من جهته� ،أ�شار وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي
جلعاد �أردان� ،إىل �أنه مل يكن هناك �إنذار م�سبق
بوقوع عملية هجومية.

و�أ�ضاف للإذاعة الإ�سرائيلية ”:يجب اعادة النظر
يف ت�صاريح العمل املمنوحة للفل�سطينيني ،ولكن يجب
عدم الت�سرع يف التو�صل �إىل ا�ستنتاجات� ،إذ �أن �أي
قرار بهذا ال�ش�أن له �أبعاد (مل يو�ضحها)”.
وتابع �أردان ”:يجب فر�ض طوق �أمني على يهودا
وال�سامرة (الت�سمية الإ�سرائيلية لل�ضفة الغربية)
خالل مو�سم الأعياد بغية تقلي�ص االحتكاكات” ،يف
�إ�شارة �إىل حلول عدة �أعياد يهودية حتى منت�صف
ال�شهر املقبل.
من ناحيته ،طالب زعيم حزب “املع�سكر ال�صهيوين”
املعار�ض �آيف غاباي� ،إىل رف�ض معاقبة العمال
الفل�سطينيني يف �إ�سرائيل بعد الهجوم.
وقال لإذاعة اجلي�ش الإ�سرائيلي ”:ال ميكن
لإ�سرائيل �أن تر�سم �سيا�ستها طبقا لت�صرفات �إرهابي
واحد (يق�صد املهاجم) ،هي فقط احلالة الثانية منذ
�سنوات التي ينفذ فيها عامل حا�صل على ت�صريح يف
�إ�سرائيل هجوما”.
وت�شري تقديرات فل�سطينية �إىل �أن � 121ألف
فل�سطيني يعملون داخل منطقة الـ.48

من جهته ،قال من�سق �أن�شطة اجلي�ش الإ�سرائيلي يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ي�ؤاف مردخاي ،يف ت�صريح
�صحفي ح�صلت وكالة الأنا�ضول على ن�سخة عنه”:
لن ن�صمت �أمام مثل هذه العمليات”� .أما نائب وزير
اخلارجية الإ�سرائيلي ت�سيبي حوتوبيلي ،فقالت
للإذاعة الإ�سرائيلية� ،إن الهجوم هو “ر�سالة
الرتحيب الفل�سطينية مببعوث الواليات املتحدة
الأمريكية جي�سون غرينبالت”.
وكان البيت الأبي�ض ،قد �أعلن و�صول مبعوث الرئي�س
الأمريكي لالتفاقيات الدولية جي�سون غرينبالت،
�إىل املنطقة للقاء م�س�ؤولني فل�سطينيني و�إ�سرائيليني.
وكعادته� ،سارع حزب “البيت اليهودي” اال�ستيطاين
اليميني� ،إىل املطالبة بت�صعيد اال�ستيطان.
فقد قال وزير الزراعة والقيادي يف احلزب �أوري
�أرئيل ،يف بيان ح�صلت وكالة الأنا�ضول على ن�سخة
منه ”:الهجوم القاتل ي�ؤملنا ويجربنا على امل�ضي قدما
على دفع خطة قرار لتحقيق الن�صر الإ�سرائيلي”.
ودعا �أرئيل ف�ض ًال عن العمليات الع�سكرية� ،إىل
التحرك وتو�سيع امل�ستوطنات يف ال�ضفة الغربية.
وكان مفت�ش عام ال�شرطة الإ�سرائيلية ،روين �أل�شيخ،
قد قال �إن املنفذ ،بدون “�سجل �أمني”.
ونقلت عنه الإذاعة الإ�سرائيلية قوله لل�صحفيني يف
مكان الهجوم ”:قد يكون �شخ�صا ملّ من كل �شيء (مل
يو�ضح) وقرر تنفيذ الهجوم”.
ولفتت الإذاعة �إىل �أنه منذ �سبتمرب�/أيلول ،2015
ُقتل � 51إ�سرائيليا و�سائحان �أمريكيان وطالبة
بريطانية ومواطن �إثيوبي يف هجمات نفذها
فل�سطينيون.
وعقب العملية ،اقتحمت قوات كبرية من اجلي�ش
وال�شرطة الإ�سرائيلية ،قرية “بيت �سوريك”
الفل�سطينية� ،شمال غربي القد�س ،ملداهمة منزل
منفذ العملية.
و�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي فر�ض ح�صار على القرية،
التي يقارب عدد �سكانها عن � 4آالف ن�سمة ،ومنع
اخلروج منها.

ب��ي��ون��غ ي��ان��غ حت���رك ط��ائ��رات وت��ع��زز دف��اع��ات��ه��ا ب��ع��د �إر����س���ال وا���ش��ن��ط��ن ق��اذف��ات للمنطقة و���س��ي��ول تدعو
لـ”جتنب الت�صعيد” ..وماتي�س ي��ق��ول “نريد ح��ل االزم���ة ال��ك��وري��ة ال�شمالية بال�سبل الدبلوما�سية”
نيودلهي – وكاالت -وقال ماتي�س يف م�ؤمتر �صحايف
يف نيودلهي “نحتفظ بالقدرة على الت�صدي لأخطر
التهديدات ال�صادرة عن كوريا ال�شمالية ولكن كذلك على
دعم دبلوما�سيينا بحيث نبقي امل�س�ألة قدر امل�ستطاع يف
املجال الدبلوما�سي”.
وتابع “هدفنا هو حل امل�س�ألة عرب ال�سبل الدبلوما�سية
واعتقد ان الرئي�س (الأمريكي دونالد) ترامب كان
وا�ضحا جدا ب�ش�أن هذه امل�س�ألة”.
وو�صل ماتي�س بعد ظهر االثنني اىل الهند يف زيارة
خم�ص�صة لتعزيز العالقات الع�سكرية مع نيودلهي من اجل
مواجهة النفوذ املتزايد لل�صني.
وهذه الزيارة اىل الهند هي االوىل مل�س�ؤول رفيع من ادارة
ترامب.
وكانت كوريا ال�شمالية اتهمت ترامب االثنني ب”اعالن
احلرب” بعد ان حلقت مقاتالت حربية امريكية بالقرب
من �سواحلها وهو ما اعتربته وا�شنطن اتهامات “عبثية”.
وال�سبت حلقت قاذفات �أمريكية قرب ال�ساحل ال�شرقي
لكوريا ال�شمالية ،يف املوقع االبعد يف �شمال املنطقة
املنزوعة ال�سالح الذي حتلق فوقه �أي طائرة امريكية
هذا القرن يف ما و�صفه البنتاغون ب�أنه “ر�سالة وا�ضحة”
لنظام كيم.
كما ذكرت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية للأنباء
الثالثاء نقال عن جهاز املخابرات يف �سول قوله �إن كوريا
ال�شمالية حترك طائرات وتعزز دفاعاتها على ال�ساحل
ال�شرقي بعدما �أر�سلت الواليات املتحدة قاذفات بي-1بي
�إىل �شبه اجلزيرة الكورية يف مطلع الأ�سبوع.

و�أفاد تقرير الوكالة ب�أن الواليات املتحدة ك�شفت على ما
يبدو م�سار رحلة القاذفات عن عمد لأن كوريا ال�شمالية
مل تكن على علم فيما يبدو.
ومل يعلق جهاز املخابرات الوطنية يف كوريا اجلنوبية بعد
على التقرير.
وقال وزير خارجية كوريا ال�شمالية االثنني �إن الرئي�س

الأمريكي دونالد ترامب �أعلن احلرب على كوريا ال�شمالية
و�إن بيونغ يانغ حتتفظ بحق اتخاذ �إجراءات م�ضادة
ومنها �إ�سقاط القاذفات الأمريكية حتى �إذا مل تكن داخل
جمالها اجلوي.
ومن جانبها ،دعت وزيرة اخلارجية الكورية اجلنوبية
كانغ كيونغ-وا االثنني الواليات املتحدة �إىل “جتنب

الت�صعيد” ردا على “ا�ستفزازات” من “املرجح جدا” �أن
تقدم عليها كوريا ال�شمالية.
وقالت الوزيرة يف خطاب �أمام مركز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدولية يف وا�شنطن انه “من املرجح جدا
�أن تقدم كوريا ال�شمالية على ا�ستفزازات جديدة”.
و�أ�ضافت “يجب علينا ،كوريا ال�شمالية والواليات املتحدة،
�أن نتمكن �سويا من �إدارة الو�ضع (…) بطريقة حتول دون
مزيد من ت�صعيد التوترات �أو وقوع مواجهات ع�سكرية
عر�ضية قد تتفاقم �سريعا”.
و�أكدت الوزيرة يف كلمتها �أنه “ال ميكن اندالع حرب
جديدة” يف �شبه اجلزيرة الكورية.
و�شددت كانغ على �أن نظام كيم جونغ-اون يتقدم على ما
يبدو "ب�أ�سرع من املتوقع" على طريق حيازة ر�ؤو�س نووية
و�صواريخ بال�ستية قادرة على حملها .وقالت “بيونغ
يانغ تقرتب ب�سرعة من هدفها املعلن” بامتالك �صواريخ
بال�ستية مزودة بر�ؤو�س نووية وقادرة على بلوغ الواليات
املتحدة.
وا�ضافت �أن بيونغ يانغ “يجب �أن تغيرّ �سلوكها (…)
واخلطوة االوىل تكون بوقف اال�ستفزازات”.
ودعت الوزيرة الكورية اجلنوبية �إىل ممار�سة “�أق�صى
ال�ضغوط” على نظام كيم جونغ-اون وفر�ض �أ�شد
العقوبات عليه كـ”�أداة دبلوما�سية” حلمله على العودة
�إىل طاولة املفاو�ضات من �أجل جعل نزع ال�سالح النووي
من �شبه اجلزيرة الكورية ب�صورة “كاملة وميكن التحقق
منها وال رجعة عنها”.
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مبا�شرة ال�ستبدال الن�ضال باملفاو�ضات وو�ضع الثقة
يف الو�سيط الأمريكي بدل االعتماد على ال�شعب
الفل�سطيني وال�شعوب العربية وحتويل املنا�ضلني
�إىل موظفني واعفاء �إ�سرائيل من تبعات االحتالل
و�إعطاء الفر�صة الكاملة لإ�سرائيل �أن تنجز
برناجمها بكل هدوء وثقة على الأر�ض وتخلق
حقائق را�سخة من ال�صعب تغيريها؟ �ألي�س ذلك كله
نتائج مبا�شرة التفاقية �أو�سلو امل�ش�ؤومة؟ �أمل يكن
انتخاب حما�س �أ�صال ردا على ال�سلطة وما جرته من
م�آ�س على ال�شعب الفل�سطيني؟
خطوات �أ�سا�سية
�إذا �أراد الف�صيالن الأ�سا�سيان اجناح امل�صاحلة فعال
من �أجل انقاذ الوطن �أو ما تبقى منه ولي�س اخلروج
من �أزمتيهما ،فعليهما �أن ينطلقا �أوال من بع�ض
احلقائق و�صوال �إىل توجه جديد للعمل على انهاء
االحتالل فعال ال قوال:
�أوال :مراجعة اتفاقيات �أو�سلو الكارثية واالعرتاف
باخلطيئة التاريخية التي وقعت فيها القيادة
وجرت معها ال�شعب الفل�سطيني دومنا ذنب منه.
لقد �أعطت االتفاقيات �شرعية الحتالل فل�سطني
التاريخية مقابل وعود غام�ضة مرهون تنفيذها
من قبل �إ�سرائيل بتغيريات جذرية يف االيديولوجيا
وامل�سلك واملمار�سة والوظيفة التي كانت متثلها
منظمة التحرير الفل�سطينية .وفتحت �أو�سلو
الطريق �أمام الأنظمة لل�شروع يف تطبيع جماين
وعلني وات�سع التطبيع والتعامل مع �إ�سرائيل
وتبادل الزيارات والتجارة ب�شكل غري م�سبوق
واقامة عالقات ب�شكل �أو ب�آخر مع �أكرث من  11دولة
عربية� .أمل يحن الوقت لالعرتاف بهذه اخلطيئة
واالعتذار عنها واالقرار مبا جرته على �شعبنا من
ويالت والتعهد ر�سميا بالتخلي عنها؟
ثانيا :لقد و�صل االنق�سام الفل�سطيني الفل�سطيني
لدرجة من العمق واالت�ساع مل ي�صل �إليه �أي خالف
داخلي يف تاريح احلركة الوطنية الفل�سطينية.

وجاء االنق�سام �أ�صال على �أر�ضية �أو�سلو واخلالف
بني توجهني :املفاو�ضات �أو املقاومة .فال املقاومون
قاوموا وال املفاو�ضون �أجنزوا .لقد حتولت ال�سلطة
�إىل جهاز �أمني يخدم االحتالل بكل دقة ويالحق
املنا�ضلني وي�سهل لقوات االحتالل مهماتها يف
الأرا�ضي املحتلة ويكتم الأنفا�س وي�ضيق حريات
التعبري ويحول املنا�ضلني �إىل مطاردين و�سجناء.
وحتولت �سلطة حما�س يف غزة �إىل �شبه �إمارة
�إ�سالمية تفر�ض فيها ايديولوجيتها على الأطفال
والن�ساء واملدار�س وال�شواطئ واملقاهي وواجهات
املحالت ومتار�س االعدامات امليدانية و�سحل اجلثث
بالدراجات وفر�ض �ضرائب جديدة.
ثالثا -انهاء االنق�سام يعني انهاء ال�سلطتني
بجدية وا�ستبدالهما ب�سلطة انقاذ م�ؤقتة ت�ضم
�شخ�صيات وطنية نظيفة حري�صة على �شعبها من
كافة الأطياف بعيدا عن الف�صائل ورموز الف�ساد
واملح�سوبيات .ويجب �أن نقر �أوال �أن هذا امل�شهد
امل�أ�ساوي الذي تعي�شه الق�ضية الفل�سطينية الآن
هو ح�صيلة م�سرية طويلة من عملية تكييف
منتظمة الخراج الثورة الفل�سطينية املعا�صرة من
نهج التحرير �إىل نهج الت�سوية ،ومن حركة حترر
وطني �إىل حركة ا�ستقالل وطني ومن نهج التحالف
مع اجلماهري �صاحبة امل�صلحة يف التحرر والتحرير
�إىل االلت�صاق بالأنظمة العربية الأكرث تخلفا،
ومن االعتماد على اجلماهري يف دعم الثورة �إىل
االعتماد على �أموال الدول املانحة امل�سمومة والتي
حولت املنا�ضلني �إىل موظفني ورجال اخلنادق �إىل
نزالء فنادق.
رابعا -تقوم �سلطة االنقاذ امل�ؤقتة بالعمل بجد على
تفعيل منظمة التحرير الفل�سطينية ودخول كافة
الف�صائل يف خيمتها -لقد جرت عملية تهمي�ش
متعمدة لكل ما متثله منظمة التحرير الفل�سطينية.
فاملجل�س الوطني معطل واملجل�س املركزي معطل.
و�أما اللجنة التنفيذية فقد رحل عدد كبري من

�أع�ضائها واخت�صرت مبجموعة قليلة من الأع�ضاء
من املوجودين يف دائرة ال�سلطة الفل�سطينية
ي�ستخدمون عند احلاجة وقد يطرد الواحد منهم
ب�إ�شارة من الرئي�س .تفعيل املنظمة عمل جماعي
يجب �أن ي�شمل كافة مناطق ال�شتات بال ا�ستثناء.
هناك �ضرورة لإعادة بناء املجل�س الوطني
الفل�سطيني بجدية وبعدد معقول من ال�شرفاء
واملنا�ضلني الذين ميثلون فعال قوى مدنية و�سيا�سية
وجتمعات ونقابات و�أ�صحاب فكر ومهارات وفاعليات
فنية وثقافية واقت�صادية .ميار�س االنتخاب حيث
ميكن ممار�سته ويتم االختيار االجماعي �أو �شبه
االجماعي عندما يتعذر االنتخاب .وبعد اكتمال
�إن�شاء املجل�س الوطني اجلديد يدعى لالجتماع
النتخاب جلنة تنفيذية و�إقرار برنامج املرحلة
املقبلة.
رابعا – �إقرار برنامج الن�ضال واملقاومة ال�شاملة
والذي على �أ�سا�سه تر�سخ امل�صاحلة والوحدة
الوطنية – ال �شيء يوحد ال�شعب الفل�سطيني
مثلما يوحده الن�ضال واملقاومة (نتذكر ما ح�صل
يف مواجهات الأق�صى م�ؤخرا) .وال �شيء ي�ضمن
ا�صطفاف جماهري الأمة العربية والإ�سالمية
و�شرفاء العامل �إال الن�ضال النتزاع احلقوق .وما
�أق�صده بالن�ضال واملقاومة هنا ،بعد �أن �أ�صبح
احلديث عن الثورة والكفاح امل�سلح نوعا من املغامرة
والتطرف غري املقبول ،هو االنتماء �إىل حالة ذهنية
تقوم �أ�سا�سا على مبد�أ �أن احلقوق تنتزع انتزاعا ،و�أن
�صاحب احلق قوي ما دام متم�سكا بحقوقه وراف�ضا
التخلي عنها و�أن التنازل عن جزء من احلقوق
يفتح املجال لال�ستمرار يف تقدمي التنازالت وكلما
قدم تنازال طالب الأعداء باملزيد حتى ال يبقى ما
يقدمه فيتخل�صون منه� .إن املقاومة ال�سلمية �ستنجز
يف وقت ق�صري �أكرث بكثري مما �أجنزته جماعة
«احلياة مفاو�ضات» يف � 24سنة.
بهذه اخلطوات ،يف ر�أينا املتوا�ضع ،ميكن ل�شعبنا
وقواه احلية �أن تنجز امل�صاحلة وتعزز الوحدة
الوطنية وتتوجه للن�ضال ال�سلمي اجلماعي املتوا�صل
واملرتاكم واملتعاظم لإجناز امل�شروع الوطني الذي
يعي�ش حاليا حالة احت�ضار.

“هيومن رايت�س ووت�ش” تتهم رجال دين وم�ؤ�س�سات �سعودية بالتحري�ض على “الكراهية والتمييز" �ضد الأقليات الدينية
دبي ـ (�أ ف ب) – اتهمت منظمة “هيومن
رايت�س ووت�ش” يف تقرير ا�صدرته رجال دين
وم�ؤ�س�سات يف اململكة ال�سعودية بالتحري�ض
على “الكراهية والتمييز" �ضد الأقليات
الدينية ،وخ�صو�صا ال�شيعة.
واو�ضحت املنظمة التي تتخذ من نيويورك
مقرا ان رجال الدين “احلكوميني وغريهم”
ا�ستخدموا الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي “للت�شويه والتحري�ض على
الكراهية �ضد امل�سلمني ال�شيعة وغريهم ممن
ال يتفقون مع �آرائهم”.
وقالت �سارة ليا ويت�سن مديرة ق�سم ال�شرق
الأو�سط يف املنظمة “روجت ال�سعودية بقوة
للرواية الإ�صالحية يف ال�سنوات الأخرية،
ومع ذلك فهي ت�سمح لرجال الدين والكتب
املدر�سية احلكومية بت�شويه �صورة الأقليات
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الدينية مثل ال�شيعة”.
وذكرت املنظمة انها وثقت �أي�ضا “ا�شارات
مهينة” لالنتماءات الدينية الأخرى ،مبا
يف ذلك اليهودية وامل�سيحية وال�صوفية يف
منهاج التعليم الديني يف اململكة.
وقالت ان املنهاج الديني يف وزارة الرتبية
ال�سعودية يحمل “لغة مبطنة لو�صم
املمار�سات الدينية ال�شيعية ب�أنها �شرك �أو
غل ّو يف الدين” .وتن�ص الكتب الدرا�سية على
�أن هذه املمار�سات “جتعل �صاحبها خارجا
عن الإ�سالم وعقابها اخللود يف النار”.
وتابعت ان رجال دين يف م�ؤ�س�سات
حكومية ي�صفون ال�شيعة ب”الراف�ضة”
و”الرواف�ض” ،ويدينون “االختالط
والزواج بني ال�سنة وال�شيعة”.
ونقلت عن ع�ضو يف هيئة كبار العلماء

ال�سعودية ،وهي �أعلى هيئة دينية يف
البالد ،خالل جل�سة علنية ،رده على �س�ؤال
حول امل�سلمني ال�شيعة بالقول “هم لي�سوا
�إخواننا… هم �إخوان ال�شيطان”.
ودعت املنظمة ال�سلطات ال�سعودية اىل �أن
“ت�أمر بالوقف الفوري خلطاب الكراهية
ال�صادر عن رجال الدين والهيئات احلكومية
التابعة للدولة”.
كما طالبت احلكومة االمريكية بان تعمل مع
نظريتها ال�سعودية على “وقف التحري�ض
على الكراهية والتمييز �ضد املواطنني
ال�شيعة وال�صوفيني واملنتمني لأديان
�أخرى”.
ويعي�ش معظم �شيعة ال�سعودية يف ال�شرق
الغني بالنفط وكثريا ما ي�شتكون من
التهمي�ش.
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تناق�ض يف م��واق��ف ال�سعودية و�أدوات���ه���ا :احل��ل ���س��ي��ا���س��ي ...وع�سكري!

امل�صاحلة الوطنية الفل�سطينية �سفينة جن��اة للق�ضية �أم للف�صيلني؟
عبد احلميد �صيام
�أعلن الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س يف خطابه
�أمام اجلمعية العامة �أنه يف طريقه �إىل امل�صاحلة
الوطنية و�أن حكومة الوحدة الوطنية عائدة
�إىل غزة و�أنه �سيدعو املجل�س الوطني الفل�سطيني
لالنعقاد لتحديد االجتاه اجلديد للعمل الوطني
الفل�سطيني بعد �أن و�صل حل الدولتني �إىل طريق
م�سدود ،وبعد �أن �ضاعت الأر�ض التي كان من
املفرو�ض �أن تقام عليها الدولة الفل�سطينية .فهل
امل�صاحلة املقبلة التي جاءت نتيجة و�ساطة م�صرية
جدية �أكرث من املرات الثالث ال�سابقة التي �أ�شرفت
عليها ال�سعودية ثم قطر ثم م�صر �أيام مبارك؟ وهل
الف�صيالن الأ�سا�سيان يعمالن الآن على انقاذ �سفينة
الوطن التي تكاد تغرق �أم انقاذ الف�صيلني امل�أزومني
كل لأ�سبابه؟
من الوا�ضح �أن الق�ضية الفل�سطينية على �أبواب
مرحلة يف منتهى اخلطورة ت�ؤدي فيما لو نفذت
املخططات املتداولة كما ير�شح منها يف و�سائل
الإعالم �إىل �إنهائها مرة و�إىل الأبد .فاحلل الإقليمي
هو املطروح على الطاولة الآن .فقد ا�ستطاعت
حكومة نتنياهو �أن تقنع �إدارة ترامب بالتخلي عن
حل الدولتني وا�ستبداله باحلل الإقليمي وحت�سني
الأو�ضاع االقت�صادية يف ال�ضفة الغربية وغزة
وربط غزة بال�ضفة الغربية وربط ال�ضفة الغربية
بالأردن .ويبدو �أي�ضا �أن هذا احلل مقبول الآن من
قبل �أربع دول عربية على الأقل لها ت�أثري مبا�شر
على الفل�سطينيني .الدول العربية الأربع هذه
لوحت با�ستبدال عبا�س بدحالن وبد�أت تعمل على
م�صاحلة بني دحالن وحركة حما�س يف قطاع غزة،
الأمر الذي �أثار خماوف عبا�س وتراجع عن تعنته
يف مو�ضوع امل�صاحلة ،و�أ�سرع يف تقبل الو�ساطة
امل�صرية للم�صاحلة ال�ستبعاد التيار الدحالين من
جهة ولتقوية �أوراق التفاو�ض التي ميلكها يف حالة
ما ا�ست�ؤنفت املفاو�ضات من جهة �أخرى� .أما حركة
حما�س والتي يف دورها �أبدت ا�ستعدادا لتقبل
التيار الدحالين ،ت�شعر ب�ضرورة تخفيف االحتقان
الداخلي الذي و�صل حد االنفجار ودفع ببع�ض
ال�شباب اليائ�س �إىل االنتحار �أو ركوب �سفن املوت
يف املتو�سط بعد �أن ف�شلت احلركة يف حل م�شاكل
املواطنني املتعلقة باحلاجات الأ�سا�سية مثل املاء
والكهرباء وال�سكن والغذاء والدواء .ف�صيل فتح
الذي يقود ال�سلطة الفل�سطينية لي�س �أح�سن حاال
من حما�س .لقد �أو�صل ال�شعب الفل�سطيني �إىل
طريق م�سدود �أدى بالق�ضية �إىل �شبه االنهيار التام
لدرجة �أن �أبو مازن قال بكل و�ضوح يف خطابه �أمام
اجلمعية العامة «�أن هناك احتالال بدون تكلفة
و�سلطة بدون �سلطة» .الأدهى من ذلك �أن بع�ض
رموز ال�سلطة يت�سابقون يف �إعطاء الت�صريحات التي
تت�ضمن اال�ستعداد لتقدمي تنازالت خطرية �أكرب من
التي قدمها لهم اتفاق �أو�سلو.
يف ظل هذه الأجواء التي ت�شري �إىل امكانية انفجار
الأو�ضاع الداخلية ت�أتي امل�صاحلة بني ف�صيلني
م�أزومني و�صال و�أو�صال ال�شعب يف الأرا�ضي املحتلة
�إىل حافة االنهيار� .أمل يكن االنق�سام �أ�صال نتيجة
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على �صوت املعارك امل�شتعلة يف خمتلف اجلبهات ،ودوي
�أكرث من  255غارة �شنها طريان حتالف العدوان خالل
الأيام الثالثة املا�ضية ،ارتفع �ضجيج احلراك الدويل
الذي �شهدته مدينة نيويورك الأمريكية بهدف «�إعادة
�إحياء م�شاورات ال�سالم اليمنية» ،وذلك يف الوقت الذي
عاد فيه عبد ربه من�صور هادي �إىل رفع �شعار «احلل
الع�سكري»
مل يكن لت�صريحات الرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد ربه
من�صور هادي ،املتناق�ضة ب�ش�أن �سبل التو�صل �إىل «حل»
للأزمة� ،أي ت�أثري فعلي على اجلبهات يف الداخل اليمني
وعلى احلدود مع ال�سعودية ،التي ال تزال ت�شهد معارك
حمتدمة منذ �إعالن زعيم حركة «�أن�صار اهلل» عبد امللك
احلوثي ،الت�صعيد الع�سكري �ضد حتالف العدوان قبل
ع�شرة �أيام.
و�أعلنت وكالة الأنباء الر�سمية «�سب�أ»� ،أم�س� ،أن قوات
اجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية «دمرت ،خالل الأ�سبوع
املا�ضي فقط 19 ،دبابة و�آلية ع�سكرية لقوى العدوان
واملرتزقة ،فيما �أطلقت القوة ال�صاروخية � 12صاروخ ًا،
اثنان منها قاهر  ،M2ثالثة �أوراغان ،خم�سة زلزال ،2
واثنان زلزال.»1
ويف ال�سياق ،انت�شرت معلومات عن «تك ّبد القوات التابعة
لتحالف العدوان خ�سائر كبرية يف هجوم على مواقعهم
يف �صحراء ع�سيالن يف حمافظة �شبوة» ،يف وقت ذكرت
فيه قناة «امل�سرية» املوالية لـ«�أن�صار اهلل»�« ،إحراق �آلية
�سعودية يف موقع �سهوة يف مدينة الربوعة يف ع�سري،
وق�صف جتمعات للجنود ال�سعوديني» يف املدينة نف�سها.
و�أتت هذه التطورات عقب �إطالق «القوة ال�صاروخية»
التابعة للجي�ش واللجان �صاروخ ًا بالي�ستي ًا من نوع «قاهر
 ،»M2وهو �صاروخ متو�سط املدى حملي ال�صنع ،على
قاعدة امللك خالد اجلوية يف خمي�س م�شيط يف ع�سري،
بالتزامن مع احتفال ال�سعودية بـ«اليوم الوطني» الذي
نُظم �أول من �أم�س.
وفيما �أعلن حتالف العدوان �أنه «اعرت�ض» ال�صاروخ يف
وقت مت�أخر من ليل ال�سبت� ،أكّدت «امل�سرية» �أن ال�صاروخ
«�أ�صاب هدفه بدقة ،خملف ًا خ�سائر كبرية يف القاعدة»،
م�شرية �إىل �أن �إطالقه جاء بعد «عملية ر�صد ومتابعة،

وبالتزامن مع حترك ع�سكري �شهدته القاعدة اجلوية
خالل الأيام املا�ضية» .وحتتوي قاعدة امللك خالد
اجلوية ،التي ا�ستهدفتها القوة ال�صاروخية �أكرث من
مرة ،على �أكرب تر�سانة ع�سكرية جوية تابعة للتحالف،
و ُت�ستخدم قاعدة انطالق رئي�سية لطريان العدوان.
يف املقابل ،ر ّد حتالف العدوان على هذه التطورات
امليدانية بتكثيف غاراته اجلوية التي و�صل عددها،
وفق وكالة الأنباء الر�سمية� ،إىل « 255غارة خالل
ثالثة �أيام� ،أدت �إىل �سقوط عدد من ال�شهداء واجلرحى
من املدنيني» .ونقلت «�سب�أ» عن م�صدر ع�سكري «ا�ست�شهاد
خم�سة مواطنني بينهم طفل ،يف غارة على منزل مواطن
يف حمافظة �صعدة ،وا�ست�شهاد مواطن يف غارة على م�سجد
يف حمافظة حجة ،فيما ا�ست�شهد مواطن �آخر يف حمافظة
حلج �إثر �إ�صابته بقذيفة �أطلقها مرتزقة العدوان» ،م�شري ًا

�إىل �أن طريان التحالف «�أطلق قنابل فو�سفورية حمرمة
دولي ًا على مديرية موزع يف حمافظة تعز».
ويف هذا ال�سياق ،ن�شر موقع «العربي» وثيقة �سرية م�سربة
�ضمن مرا�سالت غرفة العمليات امل�شرتكة التابعة لتحالف
العدوان ،تت�ضمن �أ�سماء القيادات الع�سكرية والقبلية
اليمنية املعنية ب�إر�سال �إحداثيات املواقع التي ي�ستهدفها
طريان العدوان ،مبا يف ذلك املنازل وخمازن الأ�سلحة
واملقار احلكومية الع�سكرية والأمنية.
وت�أتي هذه الت�سريبات يف وقت ترتفع فيه الأ�صوات
احلقوقية والقانونية التي تدين انتهاكات حقوق الإن�سان
التي ترتكبها القوات ال�سعودية يف اليمن ،و�سط دعوات
دولية لفتح حتقيق دويل «م�ستقل» باالنتهاكات بهدف
ال�ضغط على الريا�ض لوقف العدوان ورفع احل�صار.
ودعت الأمم املتحدة ،يف بيان م�شرتك مع وزيري خارجية

ال�سويد وهولندا ،اجلمعة�« ،أطراف ال�صراع يف اليمن �إىل
العمل على فتح مطار �صنعاء الدويل» ،املغلق منذ �أكرث من
عام �أمام الرحالت التجارية.
و�أكّد وزيرا خارجية هولندا بريت كوندرز ،وال�سويد مارغو
وال�سرتوم ،على هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة للأمم
املتحدة� ،أن «اليمن يواجه حالي ًا �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف
العامل ،حيث يعاين �أكرث من  17مليون �شخ�ص من انعدام
الأمن الغذائي» ،م�ؤكدين �ضرورة «�إنهاء ال�صراع يف اليمن
و�إيجاد حل �سيا�سي �سريع».
وك�شفت الأمم املتحدة� ،أم�س� ،أن «عائالت مينية ا�ضطرت
�إىل العي�ش يف الكهوف ب�سبب احلرب املتفاقمة يف البالد»،
م�ؤكدة �أن « 78يف املئة من العائالت اليمنية باتت تعي�ش
و�ضع ًا اقت�صادي ًا �أ�سو�أ مما كانت عليه قبل �سنتني».
وتزامن ًا مع ا�شتعال امليدان اليمني� ،شهدت مدينة نيويورك
الأمريكية حراك ًا دولي ًا مكثف ًا بهدف �إحياء «م�شاورات
ال�سالم اليمنية» املتعرثة منذ �أكرث من عام.
وو�سط �ضجيج الت�صريحات و�صخب اخلطابات ،برز
�إعالن وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري يف كلمة له
�أمام اجلمعية العمومية للأمم املتحدة� ،أنه فيما «ي�شكل
ا�ستيالء احلوثيني على اليمن بدعم من �إيران تهديد ًا
للمنطقة» ،ف�إن «احلل الع�سكري لن ينهي الأزمة اليمنية».
وبينما يتوافق ت�صريح اجلبري مع ت�أكيد املبعوث الأممي
�إىل اليمن �إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد�« ،أن ال وجود حلل
ع�سكري لل�صراع يف اليمن» ،ف�إنه يتناق�ض مع ت�صريحات
الرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي ،الذي
قال خالل لقاء مع قناة «العربية» ال�سعودية� ،إن «احلل
الع�سكري هو الأرجح للأزمة اليمنية» .وجاء ت�صريح
هادي بعد يوم من �إعالنه �أنه و«التحالف» الذي يدعمه
لي�سوا «دعاة حرب ...لكنه ال ميكن �أن يحدث ال�سالم ما
مل تتوقف �إيران عن التدخل يف �ش�ؤون املنطقة وانتهاج
�أ�ساليب الفو�ضى والعنف».

����ص���ن���ع���اء حت���ت���ف���ل ب����������ـ«����� 21س����ب����ت����م��ب�ر» ...و«ال���������ع���������دوان» ي���ت���ك��� ّب���د خ�������س���ائ���ر ج����دي����دة
(�أ ف ب)
بينما كانت حتتفل �صنعاء بالذكرى الثالثة
لـ«ثورة � 21سبتمرب» ،وت�شهد اجلبهات يف
الداخل وعلى احلدود مع ال�سعودية معارك
عنيفة تك ّبدت فيها الأخرية خ�سائر كبرية،
كان عبد ربه من�صور هادي يف نيويورك
ي�ستعر�ض ما �س ّماه فر�ص ال�سالم ،يف م�شهد
يخت�صر الفجوة بني ال�شارع و«ال�شرعية»
منذ �إعالن زعيم حركة «�أن�صار اهلل»،
عبد امللك احلوثي ،الت�صعيد الع�سكري
�ضد حتالف العدوان بقيادة ال�سعودية
على اليمن ،ت�شهد اجلبهات الداخلية
واحلدودية معارك عنيفة ،نفّذ فيها
اجلي�ش اليمني و«اللجان ال�شعبية» عمليات
هجومية ودفاعية ناجحة ،كان �آخرها
�أم�س يف تعز.
ووفق قناة «امل�سرية» املوالية لـ«�أن�صار
اهلل» ،جنح اجلي�ش «واللجان» يف «�صدّ
زحف ملرتزقة العدوان باجتاه جبل ع�سق
يف مديرية حيفان ،غربي حمافظة تعز»،
م�ؤكدة «مقتل وجرح �أعداد يف �صفوف
املرتزقة» .ووفق م�صدر ع�سكري« ،نفذ
مقاتلو اجلي�ش واللجان ال�شعبية �سل�سلة
عمليات مباغتة ا�ستهدفت عدد ًا من
مواقع مرتزقة العدوان يف حمافظتي نهم
واجلوف».
�أما على اجلبهات احلدودية ،فنقلت
«امل�سرية» عن م�صادر ع�سكرية حدوث «ثالث
عمليات هجومية ناجحة على مرتزقة
العدوان» ،اثنتان منها يف جنران ،وواحدة
يف ع�سري ،م�شرية �إىل «�سقوط قتلى وجرحى
يف �صفوف القوات املعادية» .ويف جيزان،
ا�ستهدفت مدفعية اجلي�ش و«اللجان»
جتمعات للقوات ال�سعودية يف موقع القرن
بعدد من قذائف املدفعية« ،حمققة �إ�صابات
دقيقة ومبا�شرة».

وتزامن ًا مع اخل�سائر الع�سكرية لتحالف
العدوان ،ك�شفت وكالة الأنباء الر�سمية
«�سب�أ»� ،أم�س� ،أن طائرات «التحالف»
ا�ستهدفت منز ًال يف مديرية �شدا احلدودية
يف حمافظة �صعدة ،وذلك يف غارة ذهب
�ضحيتها «�أربعة قتلى ،بينهم طفل ،وثالثة
جرحى من �أ�سرة واحدة» .و�أ�ضافت «�سب�أ»
�أن طائرات العدوان �شنّت «�أكرث من 20
غارة على ال�شرفة واملخروق يف جنران
ومنطقة الفرع يف �صعدة».
يف غ�ضون ذلك� ،أكّدت «منظمة العفو
الدولية» ،يف تقرير ن�شرته �أم�س� ،أن
العدوان «ارتكب يف اليمن انتهاكات للقانون
الدويل وجرائم حرب» ،الفتة �إىل �أن
«دو ًال من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا توا�صل �إمداد التحالف بالأ�سلحة».
وقالت املنظمة الدولية �إن «قنبلة �أمريكية
ال�صنع دمرت بناية �سكنية يف �صنعاء ال�شهر
املا�ضي /و�أ�سفرت عن مقتل  16مدني ًا
و�إ�صابة � 17آخرين» ،من بينهم الطفلة
بثينة (� 5سنوات) ،التي انت�شرت �صورها يف
�أعقاب ال�ضربة.
أ�صرت قوات «التحالف» على
و�آنذاكّ � ،
القول �إن اخل�سائر يف �صفوف املدنيني كانت
نتيجة «خط�أ تقني» ،مدّ عية �أنها ا�ستهدفت
«هدف ًا ع�سكري ًا م�شروع ًا» .وتعقيب ًا على
ذلك ،قالت مديرة البحوث يف مكتب بريوت
الإقليمي للمنظمة ،لني معلوف« ،ميكننا
الآن �أن ن�ؤكد قطع ًا �أن القنبلة التي قتلت
عائلة بثينة ،وغريهم من املدنيني� ،أمريكية
ال�صنع» ،مب ّينة �أنه «لي�س هناك � ّأي تف�سري
ميكن �أن تقدمه الواليات املتحدة وغريها
من الدول مثل بريطانيا وفرن�سا لتربير
ا�ستمرار تدفق الأ�سلحة على التحالف
الذي تقوده ال�سعودية ...لقد ارتكب هذا
التحالف مرار ًا وتكرار ًا انتهاكات ج�سيمة

للقانون الدويل ،مبا يف ذلك جرائم حرب».
من جانب ثانٍ  ،تطاول انتهاكات «التحالف»
املنظمات الدولية� ،إذ �أعلنت «م�ؤ�س�سة موانئ
البحر الأحمر»� ،أم�س� ،أن قوات حتالف
العدوان �سحبت الباخرة (،)FULMAR
املح ّملة بــ� 25ألف طن من مادة القمح،
واملر�سلة من «برنامج الأغذية العاملي»،
ووجهتها �إىل بعد  65مي ًال خارج منطقة
ّ
الغاط�س مليناء احلديدة قبل �إفراغ
حمولتها .و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة �أن «هذه
لي�ست املرة الأوىل التي ت�سحب فيها بواخر
�إغاثية» ،م�ؤكدة �أن «قوى العدوان ت�سرب
�إىل الإعالم معلومات م�ضللة ب�أن امليناء
يحتجز بواخر حتمل مواد غذائية يف حني

هي من تفعل ذلك».
ت�أتي كل هذه التطورات بعد يوم واحد
على من �إعالن الرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه
من�صور هادي ،يف كلمة �ألقاها �أمام اجلمعية
العامة للأمم املتحدة املنعقدة يف نيويورك،
�أنه و«التحالف» الذي يدعمه لي�سوا «دعاة
حرب ...لكنه ال ميكن �أن يحدث ال�سالم
ما مل تتوقف �إيران عن التدخل يف �ش�ؤون
املنطقة وانتهاج �أ�ساليب الفو�ضى والعنف».
رغم ذلك� ،شهدت �ساحة ميدان ال�سبعني،
وهي كربى �ساحات العا�صمة ،وال�شوارع
إحياء
املحيطة بها ،م�سرية جماهريية كربى � ً
للذكرى الثالثة لـ«ثورة احلادي والع�شرين
من �سبتمرب» .و�ألقى رئي�س «املجل�س

ال�سيا�سي الأعلى»� ،صالح ال�ص ّماد ،كلمة �أمام
ع�شرات الآالف من م�ؤيدي «�أن�صار اهلل»
والقوى والأحزاب املتحالفة معهم� ،أكّد
فيها �أن «ال�شرعية �شعار زائف رفعه النظام
ال�سعودي لتربير عدوانه» ،داعي ًا �إىل
�إيقاف «دول العدوان عن نهب ثروات ال�شعب
اليمني» .و�شهد االحتفال م�شاركة وا�سعة
من �أبناء املحافظات اجلنوبية ،كعدن و�أبني
و�شبوة وح�ضرموت وال�ضالع وحلج .كذلك،
ح�ضر االحتفال رئي�س احلكومة عبد
العزيز بن حبتور ،فيما �ألقت وزيرة الدولة
ر�ضية عبداهلل ،التي تنحدر من اجلنوب،
كلمة خالل التجمع.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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تلميحات �سعودية ب ��إج��راءات �ضد دول تدعم التحقيق مبا يجري يف اليمن انتقادات لن�شر وزي��رة دمناركية
امل�صدر  /وكاالت  -غربة نيوز
�أملحت ال�سعودية يف ر�سالة� ،إىل �أنها �ستتخذ
�إجراءات مت�س العالقات االقت�صادية مع الدول
التي ت�ؤيد قرارا للأمم املتحدة بفتح حتقيق
دويل يف االنتهاكات التي حت�صل يف اليمن.
ون�صت ر�سالة للمملكة مت تداولها على �أن« :تبني
امل�سودة الهولندية الكندية يف جمل�س حقوق
الإن�سان قد ي�ؤثر �سلبا على العالقات ال�سيا�سية
واالقت�صادية الثنائية مع ال�سعودية».
و�أ�ضافت �أن ال�سعودية «لن تقبل» م�سودة القرار
الهولندية الكندية ،التي تدعو �إىل دعم �أكرب
للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم
املتحدة �إنه يفتقر �إىل امل�صداقية.
وو�صف مدير «هيومن رايت�س ووت�ش» يف جنيف،
الذي اطلع �أي�ضا على الوثيقة التي مت �إر�سالها
�إىل دول عدة ،تلميحات ال�سعودية ب�أنها
«م�شينة».
وقال جون في�شر« :من امل�سيء �أن ت�سعى
ال�سعودية �إىل ا�ستخدام التهديد بعقوبات
اقت�صادية و�سيا�سية �ضد دول من �أجل عدم دعم
هذا النوع من التحقيق الدويل الذي قد ي�ضع
نهاية لالنتهاكات».

����ص���ورة م�����س��ي��ئ��ة ل��ل��ن��ب��ي حممد

م�ضيفا« :قوات التحالف العربي ق�صفت
م�ست�شفيات و�أ�سواقا ومنازل وجنازات ،والآن
حان الوقت للمجتمع الدويل ليقول كفى».
وكان زيد رعد احل�سني ،مفو�ض الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان ،مار�س �ضغوطا مرارا يف جمل�س
حقوق الإن�سان لبدء حتقيق م�ستقل حول
االنتهاكات املزعومة يف اليمن ،حيث ي�شن
حتالف تقوده ال�سعودية حربا �ضد احلوثيني

منذ مار�س�/آذار .2015
لكن اململكة املتهمة بق�صف �أهداف مدنية مثل
الأ�سواق وامل�ست�شفيات جنحت حتى الآن يف منع
فتح حتقيق دويل بهذا اخل�صو�ص .وال يزال
جمل�س حقوق الإن�سان ،الذي يختتم جل�سته
اجلمعة ،منق�سما حول امل�سار الذي يجب اتباعه
للم�ضي بالتحقيق.

على خلفية انتقادات ب�سبب اعتقال طفل يف �أح��داث الريف ..مديرية الأمن املغربية تعطي روايتها
الرباط – بعد انتقادات وا�سعة
ال�ستمرار اعتقال طفل قا�صر
على خلفية االحتجاجات يف ريف
املغرب ،خرجت املديرية العامة
لالمن الوطني عن �صمتها ،ببيان
قالت فيه ان اعتقال الطفل عبد
الرحمن العزري البالغ � 14سنة،
جاء بعد �ضبطه متلب�سا بارتكاب
�أعمال تقع حتت طائلة القانون
اجلنائي.
وقالت املديرية ان الطفل عمد
اىل و�ضع متاري�س و�أ�شياء يف
الطريق العام ،نتج عنه احلاق
ال�ضرر ب�أمالك خم�ص�صة للمنفعة

العامة ،وامل�شاركة يف جتمهر غري
م�صرح به لدى ال�سلطات العامة،
ح�سب تعبريها.
وجرى توقيف الطفل يوم � 9آب/
�أغ�سط�س الفارط ،ومت اال�ستماع
اليه بح�ضور ويل �أمره لعدم بلوغه
�سن الر�شد القانوين طبقا للقانون
اجلنائي العام ،ح�سب افادات
�أمنية.
ومت عر�ض املعني �أمام االدعاء
العام املخت�ص يف � 12آب/
�أغ�سط�س ،والذي �أحاله بدوره
اىل قا�ضي الأحداث باعتباره
اجلهة �صاحبة االخت�صا�ص للنظر

والتحقيق يف ق�ضايا القا�صرين.
ونفت ال�شرطة املغربية ان يكون
اعتقال الطفل جاء على اثر
م�شاركته يف جنازة ال�شاب الذي
لقي حتفه خالل م�سرية �سلمية
باملنطقة ،عماد العتابي.
هذا ،و�شهدت مدينة امزورن
القريبة من احل�سيمة م�ساء اول
ام�س ،م�سرية احتجاجية حا�شدة
�أعقبت عطلة العيد ،طالب فيها
املحتجون باالفراج عن املعتقلني
ال�سيا�سيني وحتقيق مطالبهم
االجتماعية واالقت�صادية.
وعرفت التظاهرة اندالع

ا�شتباكات عنيفة بني بع�ض
امل�شاركني وقوات الأمن التي مت
ح�شدها ب�شكل مكثف على امتداد
مناطق م�سار امل�سرية.
من جانب اخر اكد املعتقل ال�سابق
على خلفية نف�س االحتجاجات،
املرت�ضى اعمرا�شن القيادي البارز
يف احلراك ا�ستدعاءه من قبل
ال�شرطة الق�ضائية باحل�سيمة،
ومل يو�ضح املتحدث �سبب
اال�ستدعاء ،بيد ان املرجح� ،أنه مت
على خلفية متابعته املتوا�صلة يف
حالة �سراح.

الأنا�ضول� -أثار ن�شر وزيرة الهجرة الدمناركية �إجنر �شتويبريج،
على ح�سابها الر�سمي مبوقع في�سبوك �صورة م�سيئة للنبي حممد،
انتقادات وا�سعة ونقا�شات حادة حول حرية التعبري يف البالد.
وذكرت �صحيفة ذا لوكال يف ن�سختها الدمناركية (ت�صدر يف
ال�سويد) �أن اختيار �شتويبريج لقطة م�صورة ل�شا�شة جهاز حا�سوب
ت�سيئ للر�سول حممد� ،أ�شعلت نقا�شات �شر�سة عرب مواقع التوا�صل
حول حرية التعبري يف الدمنارك من ناحية ،وانتقادات لطريقة
تعامل الإعالم الغربي مع موا�ضيع مثل الإ�سالم والهجرة من ناحية
�أخرى.
وال�صورة التي ن�شرتها الوزيرة� ،أم�س الثالثاء ،م�ستمدة من
الر�سومات الكاريكاتورية التي ن�شرتها بع�ض ال�صحف الدمناركية
منذ  12عا ًما ،و�أغ�ضبت امل�سلمني يف كل �أنحاء العامل.
ومل تتوقف �إ�ساءة �شتويبريج عند و�سائل التوا�صل االجتماعي
بل تعدتها �إىل طلبها عر�ض ال�صورة يف معر�ض مبدينة فيبورج
الدمناركية ،لكن طلبها قوبل بالرف�ض من قبل متحف �سكوفجارد
الذي ي�ست�ضيف الفعالية.
�إال �أن الوزيرة �أ�صرت على موقفها امل�سيء وا�صفة قرار املتحف بـ
املخزي

ت��ل �أب��ي��ب :رو���س��ي��ا ح�سمت ن��ه��ائ� ًي��ا موقفها ل�صالح حم���ور املُ��ق��اوم��ة واملُ��م��ان��ع��ة
ّ
وه�������د ّدت ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ف��ي��ت��و يف جم��ل�����س الأم�����ن مل��ن��ع �إدان������ة ح����زب اهلل
النا�صرة :
يو ًما بعد يوم يتبينّ �أنّ املزاعم الإ�سرائيل ّية
حول ال�صداقة الوطيدة واملتينة مع رو�سيا
االحتاد ّية ما هي �إلاّ ذر للرماد يف العيون ،و�أكرث
من ذلك ،ت�ؤ�ؤ ّكد مو�سكو ّ
لكل مَنْ يف ر�أ�سه عينان
على �أ ّنها اخرتت التحالف مع قوى املمانعة
واملقاومة :اجلمهور ّية الإ�سالم ّية يف �إيران،
العربي،
�سور ّية وحزب اهلل ،يف مواجهة املع�سكر
ّ
الذي راهن على �إ�سقاط الرئي�س ال�سوريّ د.
ّ
ب�شار الأ�سد ،وعلى تفكيك الدولة ال�سور ّية،
متا ًما كما طمحت �إ�سرائيل والواليات املُتحدّ ة
الأمريك ّية.
ويف هذا ال�سياق� ،أفادت �صحيفة (ه�آرت�س)
العرب ّية �أنّ م�س�ؤولني �إ�سرائيليني كبار يف الأمم
املتحدة ك�شفوا النقاب عن �أنّ رو�سيا ن�شطت من
وراء الكوالي�س يف جمل�س الأمن خالل الأ�سبوع
املا�ضي للدفاع عن حزب اهلل �أثناء مناق�شة
جمل�س الأمن جتديد مهمة قوات الطوارئ
الدولية يف جنوب لبنان.
و�أو�ضحت امل�صادر عينها لل�صحيفة العرب ّية� ،أ ّنه
خال ًفا لل�سنوات املا�ضية ،مل يكن قرار جمل�س
الأمن القا�ضي بتجديد مهمة قوات اليونيفيل
إ�سرائيلي ،جرى
أمريكي و�
وب�ضغط �
تقن ًيا فقط،
ٍ
ٍّ
ٍّ
�إدخال ب�ضعة بنود عليه �شددت على زيادة
وجود قوات اليونيفيل يف املناطق الواقعة
جنوبي نهر الليطاين ،وعلى �ضرورة �أنْ ت�ستخدم
هذه القوات �صالحياتها ملنع خرق القرار
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 1701الذي �أنهى حرب لبنان الثانية ،يف �آب
(�أغ�سط�س) من العام  ،2006والتي ا�ستم ّرت
إ�سرائيلي
 34يو ًما دون �أنْ يتم ّكن اجلي�ش ال
ّ
من حتقيق �أيّ مكا�سب ُتذكر ،الأمر الذي دفع
وال�سيا�سي
أمني
ّ
�أركان تل �أبيب من املُ�ستويني ال ّ
�إىل االعرتاف بف�شل حرب لبنان الثانية ،ف�ش ًال
ُمد ّويًا.
ولفتت امل�صادر الإ�سرائيل ّية الرفيعة ،كما �أفادت
(ه�آرت�س) العرب ّية� ،إىل �أ ّنه خالل النقا�شات
ب�ش�أن �صيغة القرار جرى ا�ستبعاد العبارات التي
طالبت الواليات املتحدة و�إ�سرائيل ب�إدخالها،

التي تتحدّ ث عن الن�شاطات الع�سكر ّية
املمنوعة التي يقوم بها حزب اهلل يف جنوب
ً
خرقا للقرار  .1701فقد
لبنان وتعترب
�أعرب الدبلوما�سيون الرو�س الذين �شاركوا يف
النقا�شات ،تابعت امل�صادر عينها ،عن معار�ضتهم
حازم �أ ّنه
ب�شكل
لالقرتاح الأمريكي ،و�أو�ضحوا
ٍ
ٍ
�إذا ت�ضمنّت �صيغة القرار �أيّ �إدانة حلزب اهلل،
ف�إنّ رو�سيا �س ُتعار�ض القرار و�ست�ستخدم الفيتو.
ويف ر�أي موظف �إ�سرائيلي رفيع يعك�س املوقف
الرو�سي التقارب احلا�صل بني رو�سيا وحزب
ّ
جزء من االئتالف الذي تقوده
اهلل الذي ي�شكل ً

رو�سيا مب�شاركة �إيران للدفاع عن بقاء نظام
الرئي�س ب�شار الأ�سد يف �سور ّية.
وي�أتي هذا التط ّور بعد مرور ب�ضعة �أيام على
لقاء رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني
نتنياهو مع فالدميري بوتني يف منتجع �سوت�شي
على البحر الأ�سود ،حيث ناق�ش نتنياهو مو�ضوع
خا�ص ًة بعد انتهاء احلرب الأهل ّية
حزب اهلل ّ
�سالح
انتقال
من
إ�سرائيل
�
وتخوف
يف �سورية،
ٍ
رو�سي �إىل يد احلزب.
�صنع
ٍّ
متطو ٍر من ٍ
و�أعربت املحافل الإ�سرائيل ّية عن امتعا�ضها
الرو�سي الأخري ،م�ؤ ّكدة
ال�شديد من املوقف
ّ
خ�صو�صا
على ف�شل اللقاء بني نتنياهو وبوتن،
ً
قابل للت�أويل
ب�شكل غ ُري
و�أنّ الأخري �أبلغة
ٍ
ٍ
ب�أنّ عالقات رو�سيا مع اجلمهور ّية الإ�سالم ّية
الإيران ّية هي عالقات �إ�سرتاتيج ّية ،و�أنّ مو�سكو
ترف�ض ً
امل�س بهذه العالقات من �أجل
رف�ضا قاط ًعا ّ
عيون الدولة العرب ّية.
�صلة مبا �سلف ،ر�أت درا�سة جديدة �صادرة
على ٍ
عن “املركز الأور�شليمي لدرا�سات ال�سيا�سة
واملجتمع يف القد�س الغربية �أ ّنه يف نهاية املطاف
تقوم ال�سيا�سة الرو�س ّية بتف�ضيل �سورية على
ً
�إ�سرائيل،
غباء �سيا�س ًيا �أنْ
الفتة �إىل �أ ّنه لي�س ً
تدعم رو�سيا الأنظمة على ال�شعوب ،لأنّ الوا�ضح
الذي فهمته مو�سكو هو �أنّ الإ�سالميني هم الذين
�سيحكمون الدول العربية يف امل�ستقبل املنظور،
وهذا ما �سين�شط احلركات الإ�سالمية يف رو�سيا
حمرج
موقف
للثورة هناك ما يجعل رو�سيا يف
ٍ
ٍ

�إذا وافقت على الـ”ثورات” يف الدول العرب ّية،
يف حني تبقى خ�سارة �إ�سرائيل م�ؤقتة لأنّ
رو�سيا �أ�صبحت مبواقفها الأخرية العدو الأكرب
للعرب مع العدو الآخر التقليدي للعرب والدائم
�إ�سرائيل ،كما زعمت الدرا�سة.
�إىل ذلك �أ�صدر مركز “بيغن-ال�سادات”
للدرا�سات الإ�سرتاتيج ّية ،بح ًثا جديدً ا
�أ�شرف عليه اجلرنال يف االحتياط ،يعقوف
القومي
عميدرور ،الرئي�س ال�سابق ملجل�س الأمن
ّ
إ�سرائيلي ،و�شدّ ّد ّ على �أنّ رو�سيا ،خال ًفا
ال
ّ
لأمريكا ال تتخ ّلى عن مواقفها ،و�أنّ الرئي�س
فالدميري بوتن ،عازم على �إعادة الو�ضع الذي
كان يتمتع به االحتاد ال�سوفيتي يف الأيام
اخلوايل.
وبح�سبه ف�إنّ الرو�س يعتقدون ب�أنّ ال مباالة
الرئي�سي لظهور تنظيم
الغرب هي ال�سبب
ّ
“داع�ش” ،و�أ ّنهم ي�ستخدمون امل�سرح ال�سوريّ
لإثبات قدرتهم الإ�سرتاتيج ّية.
و�أو�ضح :لقد تغيرّ و�ضع رو�سيا يف ال�شرق الأو�سط
ملحوظ يف ال�سنوات الأخرية ،ويذهب
ب�شكل
ٍ
ٍ
البع�ض �إىل حدّ القول ،مع بع�ض التربير،
�إنّ رو�سيا �أ�صبحت القوة العظمى الأقوى يف
املنطقة� ،أ ْو على ال ّأقل يف �سياق ال�صراع ال�سوريّ .
الرئي�سي لذلك مر ّده قدرة بوتني على
وال�سبب
ّ
ا�ستثمار موارد كبرية يف املنطقة� ،إىل جانب
ا�ستعداده التخاذ خماطر كبرية.

اقت�صاد
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ارتفاع امل�شرتيات عرب الأجهزة املحمولة يف كوريا اجلنوبية �إىل م�ستوى قيا�سي
�سول (د ب �أ) – �أظهرت بيانات حكومية ن�شرت
اليوم االثنني و�صول م�شرتيات الكوريني اجلنوبيني
عرب الأجهزة املحمولة �إىل م�ستوى قيا�سي جديد
خالل متوز/يوليو املا�ضي ،حيث عززت الهواتف
الذكية وجودها يف �أكرب دولة من حيث معدل
ا�ستخدام خدمات االت�صاالت يف العامل.
وبح�سب مكتب الإح�صاء الكوري اجلنوبي و�صلت
قيمة امل�شرتيات عرب الهواتف الذكية والكمبيوتر
اللوحي خالل متوز/يوليو املا�ضي �إىل 01ر4
تريليون وون (6ر 3مليار دوالر) بزيادة ن�سبتها
1ر 35%عن ال�شهر نف�سه من العام املا�ضي.
و�شكلت امل�شرتيات عرب الأجهزة املحمولة 62%
من �إجمايل حجم التجارة الإلكرتونية يف كوريا
اجلنوبية خالل متوز/يوليو املا�ضي.
و�أ�شارت وكالة “يونهاب” الكورية اجلنوبية للأنباء
�إىل �أن امل�شرتيات عرب الأجهزة املحمولة يف كوريا
اجلنوبية ت�سجل منوا مطردا خالل ال�سنوات
الأخرية ،حيث يتزايد ا�ستخدام امل�ستهلكني لهذه
الأجهزة الذكية ب�شكل عام يف م�شرتياتهم كبديل
للكمبيوتر املكتبي �أو املحمول.
وزاد �إجمايل قيمة عمليات حجز تذاكر الطريان
�أو الرحالت ال�سياحية عرب الأجهزة املحمولة
بن�سبة 1ر� 25%سنويا خالل متوز/يوليو املا�ضي

�إىل 8ر 674مليار وون ،يف حني زادت م�شرتيات
م�ستح�ضرات التجميل بن�سبة 8ر� 26%إىل
4ر 315مليار وون .وزادت م�شرتيات املالب�س بن�سبة
6ر� 31%سنويا �إىل 6ر 415مليار وون ،يف حني

زادت مبيعات م�شرتيات الأجهزة الإلكرتونية عرب
الأجهزة املحمولة بن�سبة � 46%إىل 2ر 478مليار
وون خالل متوز/يوليو املا�ضي.

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة اليمنية ي��وج��ه بفتح م��ق��ر ال��ب��ن��ك امل��رك��زي يف تعز
وجه رئي�س احلكومة اليمنية �أحمد بن
تعزّ :
دغر ،ال�سبت ،وزارة املالية والبنك املركزي
بفتح مقر فرع البنك يف مدينة تعز(جنوب
غرب) ،للمرة الأوىل منذ اندالع احلرب مطلع
.2015
وكان فرع البنك يف املدينة قد �أُغلق مع �سيطرة
م�سلحي جماعة “�أن�صار اهلل” (احلوثي)،
وحلفائهم من القوات املوالية للرئي�س ال�سابق
علي عبد اهلل �صالح ،على املدينة يف فرباير/
�شباط .2015
وا�ستعادت القوات احلكومية مقر البنك الواقع
�شرقي املدينة� ،أواخر مايو� /أيار املا�ضي ،بعد
معارك �ضد احلوثيني.
وجاءت توجيهات بن دغر ،،خالل لقائه
يف ق�صر املعا�شيق بالعا�صمة امل�ؤقتة عدن
(جنوب) ،مبمثلي اعت�صامات املوظفني يف تعز،
ح�سبما �أوردت وكالة الأنباء اليمنية “�سب�أ”.
وقال رئي�س احلكومة �إنه “من ال�ضروري فتح
مقر البنك ال�ستالم الإيرادات املالية ،ل�صرف
رواتب املوظفني يف تعز" ،حيث يعي�ش � 67ألف
موظف بالقطاع احلكومي دون رواتب لل�شهر
الـ.11
كما وجه رئي�س احلكومة“ ،وزارة املالية
بتقدمي الدعم للأمن العام وال�شرطة يف
املحافظة (تعز) للم�ساعدة على تنفيذ
مهامها” ،وفق امل�صدر.
يف ال�سياق ،قال بن دغر �إن ا�ستعادة القوات
احلكومية ال�سيطرة على تعز من احلوثيني،
“يعترب االنطالقة احلقيقية لبداية ا�ستكمال

ال�سيطرة على بقية املدن واملحافظات التي
ي�سيطر عليها املتمردون”.
وا�ستطرد “وكذلك ال�ستكمال الو�صول �إىل
�صنعاء متهيد ًا لإ�سقاط امل�شروع ال�صفوي يف
اليمن”.
وكان الع�شرات من املوظفني احلكوميني وممثلي
النقابات ومنظمات املجتمع املدين ،ن�صبوا
خيام االعت�صام مطلع الأ�سبوع املا�ضي ،و�سط
تعز ،ملطالبة احلكومة اليمنية بدفع رواتب
املوظفني.
ويحا�صر م�سلحو احلوثي مدينة تعز ،التي
تخ�ضع معظم �أحيائها ل�سيطرة القوات

احلكومية واملقاومة ال�شعبية املوالية لها.
ويف � 18أغ�سط�س� /آب  ،2016متكنت القوات
احلكومية من ك�سر احل�صار جزئي ًا من اجلهة
اجلنوبية الغربية ،و�سيطروا على طريق
ال�ضباب.
وي�شهد اليمن حر ًبا منذ نحو عامني بني القوات
املوالية للحكومة اليمنية من جهة ،وم�سلحي
احلوثي ،وقوات الرئي�س ال�سابق� ،صالح من
جهة �أخرى.
وخلّفت احلرب �أو�ضاع ًا �إن�سانية �صعبة ،فيما
ت�شري التقديرات �إىل �أن  21مليون ميني
( 80%من ال�سكان) بحاجة �إىل م�ساعدات.

ا����س���ت���ف���ت���اء ح�����ول ا�����ص��ل�اح ان���ظ���م���ة ال���ت���ق���اع���د يف ���س��وي�����س��را

جنيف – (�أ ف ب) – �سيكون على
الن�ساء العمل مثل الرجال حتى �سن
 65عاما اي بزيادة عام عن �سنوات
عملهن حاليا ،اذا �صوت ال�سوي�سريون
االحد لتاييد ا�صالح انظمة
التقاعد ل�ضمان متويل النظام العام
لل�شيخوخة.
و�ضمن االجراءات التي يت�ضمنها
برنامج هذا التعديل الوا�سع ،ادخال
مرونة على التقاعد بني  62و70
عاما وزيادة اقتطاعات اجلهة
امل�شغلة والعامل.
واالحد �سيكون احد املواعيد االربعة
ال�سنوية لل�سوي�سريني مع مكاتب
االقرتاع وفق نظامهم ال�سيا�سي

القائم على الدميقراطية املبا�شرة.
و�ستعلن اوىل النتائج بعد اغالق
مكاتب الت�صويت نحو ال�ساعة
 10,00( 12,00ت غ).

وي�صوت معظم ال�سوي�سريني باملرا�سلة
حيث يتلقى كل ناخب يف منزله ظرفا
يت�ضمن كافة الوثائق ذات ال�صلة
مبو�ضوع الت�صويت مع تف�سري �شامل

وبطاقة اقرتاع عليه ار�سالها.
ويف ت�صويت اليوم طرح على الناخبني
العديد من امل�سائل يف امل�ستوى
االحتادي بينها االمن الغذائي
لل�سكان وا�صالح التقاعد ومتويل
ا�ضايف لق�سم من التقاعد من خالل
زيادة �ضريبة القيمة امل�ضافة.
وا�شار �آخر ا�ستطالع ن�شر يف 13
ايلول�/سبتمرب اىل ان القرار ب�ش�أن
االمن الغذائي يحظى بتاييد 69
باملئة يف حني يحوم ال�شك على باقي
املوا�ضيع حيث بالكاد فاق تاييد
ا�صالح نظام احتياط ال�شيخوخة
وزيادة �ضريبة القيمة امل�ضافة 50
باملئة.

13

رابطة ال�سيارات الكهربائية يف �أملانيا تنفي
ت�أثري هذه ال�سيارات على �شبكة الكهرباء

اجنول�شتات(�أملانيا) – (د ب �أ) -نفت الرابطة االحتادية لل�سيارات
الكهربائية يف �أملانيا �صحة التخوفات من ت�أثري هذه ال�سيارات
ال�صديقة للبيئة على �شبكة الكهرباء يف البالد.
جاء ذلك وفقا ملا �أعلنته الرابطة االحتادية للحركية الكهربائية
(بي �إي �إم) والرابطة االحتادية لطاقة الرياح يف �أملانيا.
ويف ت�صريحات لوكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) ،قال كورت زيجل،
رئي�س رابطة (بي �إي �إم)� ،إن ال�سيارات الكهربائية ال متثل خطرا
على �شبكة الكهرباء ،و�أ�ضاف �أنه لي�س من املتوقع �أن تت�سبب هذه
ال�سيارات يف نق�ص يف �إمدادات الكهرباء.
وعزا زيجل هذا النفي �إىل �أنه لي�س من املتوقع �أن يقوم ماليني من
�أ�صحاب ال�سيارات الكهربائية ب�إعادة �شحن �سياراتهم يف �آن واحد،
ما �سيمثل ،يف هذه احلالة ،حمال زائدا على ال�شبكة.
وتابع زيجل �أن بطاريات هذه ال�سيارات ازدادت كفاءة يف الأداء كما
�أن الكثري من هذه ال�سيارات تق�ضي �أغلب فرتة عمرها دون �أن ت�سري
وقال  ”:ال�سيارة يف �أملانيا ت�سري يف املتو�سط ،ح�سب املكتب االحتادي
للمركبات� 14 ،ألف كيلومرت يف العام� ،أي ما يعادل نحو  40كيلومرتا
�أو �ساعة يوميا ،ما يعني �أن ال�سيارة تظل واقفة يف املتو�سط ملدة 23
�ساعة يوميا ،وهذا يتيح الوقت للجريان”.
وثار النقا�ش حول هذا املو�ضوع بعدما �أعرب قطاع �شبكة الكهرباء
وال�سيما يف جنوب �أملانيا عن القلق حيال �إمكانية �أن يت�سبب انت�شار
ال�سيارات وم�ضخات احلرارة الكهربائية يف �أحمال زائدة على �شبكة
الكهرباء م�ستقبال.
وت�أتي هذه املخاوف يف ظل توقعات بانخفا�ض �إنتاج الكهرباء
يف واليتي بافاريا وبادن فورمتربج عن حاجة �سكان الواليتني يف
�أعقاب غلق �آخر حمطة نووية لإنتاج الكهرباء بحلول 2022.

ارت���ف���اع ال��ع��ج��ز ال��ت��ج��اري ل��ل��أردن
 6.01ب����امل����ائ����ة يف � 7أ����ش���ه���ر
عمان – ارتفع عجز امليزان
التجاري الأردين� ،إىل 5.3
مليار دينار ( 7.4مليار دوالر)
بن�سبة  10.6باملائة على
�أ�سا�س �سنوي ،خالل الأ�شهر
ال�سبعة الأوىل من العام
اجلاري ،مقارنة بـ  4.8مليار
دينار (  6.7مليار دوالر) خالل الفرتة املناظرة من العام املا�ضي.
وح�سب التقرير ال�شهري ،ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات العامة
الأردنية (حكومي) ،اليوم الأحد ،بلغت ن�سبة تغطية ال�صادرات
الكلية للواردات  35.6باملائة ،مقارنة مع  37.9باملائة خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
و�صعدت قيمة واردات الأردن من ال�سلع ،بن�سبة  6.8باملائة خالل
ال�شهور ال�سبعة الأوىل من العام اجلاري� ،إىل  8.3مليار دينار
( 11.7ملياردوالر) ،مقارنة مع  7.7مليار دينار ( 10.8مليار
دوالر) خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
يف املقابل ،بلغت قيمة ال�صادرات الكلية  2.95مليار دينار (4.1
مليار دوالر) ،حتى نهاية يوليو  /متوز من العام اجلاري ،بارتفاع
ن�سبته  0.4باملائة ،مقارنة مع  2.94مليار دينار ( 4.1.مليار دوالر
) خالل نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وتوقع اقت�صاديون وجتار �أن ي�ساعد �إعادة فتح معرب طريبيل
احلدودي مع العراق نهاية ال�شهر املا�ضي يف تن�شيط �سوق �صادرات
الأردن باعتباره من �أهم منافذ الأردن �إىل العديد من املناطق.
و�صعدت فاتورة ا�سترياد الطاقة يف الأردن ،بن�سبة  21.1باملائة
خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام اجلاري� ،إىل  1.2مليار دينار
( 1.6مليار دوالر) مقارنة مع  1.01مليار دينار ( 1.4مليار دوالر)
خالل نف�س فرتة املقارنة من العام املا�ضي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ج���������ورج ك�����ل�����وين :اب�����ن�����ي م��ث��ل
الأي���������ل ،ي��ج��ل�����س ف���ق���ط وي����أك���ل

لو�س �أجنلي�س (د ب �أ) -ذكر النجم الأمريكي ال�شهري جورج كلوين �أن
جنليه التو�أمني من زوجته املحامية �أمل كلوين بد�أت تظهر عليهما
املالمح املميزة ل�شخ�صيتهما وهما يف عمر ثالثة �أ�شهر.
وقال كلوين  /56عاما /يف ت�صريحات ملجلة “�إي تي” الأمريكية:
“ظهرت عليهما �سريعا �سمات �شخ�صيتهما املنفردة”.
وذكر كلوين �أن ابنه �ألك�سندر يبدو قنوعا ،وقال�“ :إنه مثل الأيل،
يجل�س فقط وي�أكل ،لكنه �أي�ضا متهور كرجل ع�صابة”.
�أما عن ابنته �إيال ،فقال كلوين�“ :إنها �أنيقة للغاية… فهي – حمدا
هلل – ت�شبه �أمل”.
وعن اختيار �أ�سماء عادية لطفليه ،قال كلوين�“ :أمل مل ترد اختيار
�أ�سماء �سخيفة لطفليها ،بل تقليدية” ،مو�ضحا �أن طفليه �سيكونان
يف كل الأحوال حمط الأنظار ،لذلك كان هناك رغبة يف �أن يكون
ا�سميهما عاديا على الأقل ،م�شريا �إىل �أنه مل يخرت مع زوجته هذين
اال�سمني تيمنا ب�شخ�صيات �شهرية ،وقال“ :مل نق�صد بهذين اال�سمني
الأ�سكندر الأكرب و �إيال فيتزجريالد”.
من  :زميون كرمير – تون�س – (د ب �أ)“ -هذا هو
املكان الذي بد�أ فيه كل �شيء… هذا هو البيت
الذي ن�ش�أ فيه لوك �سكاي ووكر” هكذا يقول عبده
عامر… �إنه مبنى ذو قبة منخف�ضة ،ي�شبه الكوخ
القبي� ،أو كوخ اال�سكيمو  ،يقف وحيدا و�سط بحرية
ماحلة جافة.
وتن�سحق بلورات امللح حتت الأقدام بينما تدفع
الرياح الرمال الناعمة عرب احلو�ض ال�ضخم .يف
الفيلم ،ت�سطع وتتوهج �شم�سان يف ال�سماء فوق املنزل،
ولكن يف احلياة احلقيقية� ،شم�س واحدة تكفي متاما،
حيث تت�سبب يف ارتفاع درجات احلرارة �إىل �أكرث من
 40درجة مئوية.
ويرت�أ�س عبده عامر ناد �صغري ملحبي حرب النجوم يف
تون�س ،حيث ي�شعر باالنبهار من �سل�سلة �أفالم اخليال
العلمي ،التي مت ت�صويرها لأول مرة يف تون�س ومواقع
�أخرى يف عام 1976.
وعندما كان املخرج جورج لوكا�س يبحث عن منطقة
�صحراوية قاحلة مل�شروعه ال�سينمائي ،اختار هذا
املوقع على حافة ال�صحراء الإفريقية .حتى �أنه
�أعطى كوكبه اخلياىل اجلديد اال�سم التون�سي
للمنطقة “تاتوين”.
و�أقام الطاقم �أماكن ت�صوير يف تون�س لتمثيل �أكرث
من اثني ع�شر موقعا للأحداث  ،مبا يف ذلك امليناء
الف�ضائي “مو�س �إ�سبا” ومنزل بطل الفيلم لوك
�سكاي ووكر .كما عاد طاقم الفيلم �إىل تون�س

لت�صوير حلقات جديدة من ملحمة حرب النجوم يف
عام 1998.
واليوم ،ف�إن بيت لوك ال�صغري امل�صنوع من الورق
املعجن واجل�ص وال�شرائح اخل�شبية يقف مهجورا يف
ال�صحراء� ،شمال مدينة توزر وهي عبارة عن واحة.
وقد �أقام بع�ض البدو الآن �أك�شاك على الرمال هنا،
يف انتظار ال�سياح .وقال �أحد ال�شباب من البدو:
“مل �أ�شاهد الأفالم �أبدا” ،قبل �أن يعر�ض علي ركوب
اجلمل.
ويزور عدد قليل من ال�سياح جنوب تون�س يف هذه
الأيام ،و�أولئك الذين يزورون البالد عادة ميكثون
على ال�شواطئ يف ال�شمال .وعلى بعد �أكرث من 400
كيلومرت �إىل اجلنوب ،تبدو املنطقة مهجورة  ،مثالية
للت�صوير ،ولكن لي�ست جيدة جدا للب�شر.
وقال نبيل قا�سمي“ :علينا �أن نت�أكد من �أن اجلميع
هنا يف املنطقة ي�ستفيدون من مواقع الت�صوير
هذه ويعتربونها تراثا خا�صا بهم” .ومع منظمته
ال�سياحية العاملة يف املنطقة “�سي دي تي او ا�س ،
يحاول قا�سمي �إنقاذ مواقع الت�صوير من اال�ضمحالل
والن�سيان.
وتابع “بع�ض النا�س ير�سمون على اجلدران هنا� ،أو
يبيعون �أ�شياء ال عالقة لها بحرب النجوم”.
وتظهر �صور قدمية التقطها نبيل قا�سمي �أجزاء من
مواقع الت�صوير وقد تعر�ضت لالنهيار والدفن حتت
�أمتار من الرمل .وقبل حوايل عامني ،دعا قا�سمي

و�آخرون �إىل حفظ مواقع الت�صوير.
وقد غطت كثبان رملية �ضخمة موقع “مو�س �إ�سبا”.
ومب�ساعدة دولية ،مبا يف ذلك الوكالة الأملانية
للتنمية ،مت الك�شف عن مواقع الت�صوير و�إنقاذها
و�إزالة � 40ألف طن من الرمال و�إبعادها �إىل م�سافة
�آمنة.
كما مت ت�صوير �أفالم �أخرى يف تون�س ،مبا يف ذلك
فيلما “ذا اجنل�ش بي�شنت” و”�إنديانا جونز" ،ولكن مل
يكن لأي منهما ت�أثري دائم مثل حرب النجوم.
ويحلم قا�سمي بتطوير املواقع ال�شهرية لت�صبح نقاط
جذب لل�سياحة ،ب�إقامة ك�شك ومتحف وعرو�ض �أفالم
ومهرجانات .ويريد �أن ي�شارك �أهاىل املنطقة فى
امل�شروع .ومعدل البطالة بني ال�شباب مرتفع ب�شكل
خا�ص عند احلافة ال�شمالية لل�صحراء الإفريقية.
ويقول توبيا�س �سايربليت�ش من الوكالة الأملانية
للتنمية“ :مل يكن من املفرت�ض �أن تبقى هذه املباين
�إىل الأبد” .ومع ذلك ،فهم يحاولون الآن خلق زخم
اقت�صادي حول مواقع ت�صوير الأفالم.
وعلى الرغم من ت�صوير �أجزاء كبرية من الأفالم
اجلديدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ف�إن
اخلبري بالوكالة الأملانية ي�شعر بحما�س كبري حلرب
النجوم يف تون�س.
و�أ�ضاف �سايربليت�ش�“ :إن الأفالم القدمية لها طابع
خمتلف� .أما بالن�سبة ملن ي�شعرون باحلنني ،ف�إن
تون�س تظل املكان الذي بد�أ فيه كل �شيء”.

ط���ل���ق���ت���ه زوج������ت������ه ف���ق���ف���ز م������ن ال�����ط�����ائ�����رة ب���������دون م��ظ��ل��ة
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�أفادت حمطة الإذاعة والتلفزيون
 RTLب�أن طيارا قائد مروحية تابعة
ل�سالح اجلو البلجيكي� ،ألقى بنف�سه من
قمرة قيادة الطائرة خالل حتليقات
ا�ستعرا�ضية.
ووقع احلادث خالل يوم “الأبواب
املفتوحة” فى كتيبة هند�سية خا�صة
بخدمة الطائرات احلربية تقع فى
بلدة �آمي يف مقاطعة لييج.
وذكرت التقارير �أن طيار طائرة
هليكوبرت من طراز �أغو�ستا A-109
بعد تنفيذ عملية “لقذف” مظليني
من قوات الإنزال اجلوي ،قام بالقفز
من قمرة الطائرة من دون مظلة
و�سقط فوق غابة على ارتفاع يزيد
على كيلومرت .ومتكن الطيار الثاين من
الهبوط باملروحية القتالية ب�سالم.

ويعتقد �أن �سبب هذا الت�صرف من

على م�صري طفلته ال�صغرية.

جانب الطيار املحنك و�صاحب اخلربة

ومل يعرث بعد على جثة الطيار.

الطويلة كان طالقه مع زوجته وقلقه

وي�شرف املدعي العام يف لييج على

التحقيق يف احلادث.
ومن احلوادث املماثلة ما جرى يف
نوفمرب  ،2013حيث حجز الأمريكي
غريغوري ماكفادين البالغ من العمر
 60عاما رحلة ملدة ن�صف �ساعة
بطائرة هليكوبرت فوق املحيط،
وعندما و�صلت الطائرة �إىل ارتفاعات
عالية مبا فيه الكفاية ،قام فج�أة بفك
حزام الأمان وقفز من الكابينة.
وكان �أول ما فعله الطيار قبل قفزه هو
�إبالغ اخلدمة الأر�ضية مبطار جون
واين باحلادث ،وعندما نقل مكفادين
�إىل امل�ست�شفى ،كان ال يزال على قيد
احلياة ،لكن الأطباء مل يتمكنوا من
�إنقاذ حياته لأن �إ�صابته كانت بالغة.

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى م��راه��ق�ين م��غ��رب��ي�ين يف
تهمة “اغت�صاب جماعي” يف �إيطاليا

روما ـ وكاالت� :صرحت و�سائل �إعالم �إيطالية ب�أن املر�أة البولندية
التي تعر�ضت للإغت�صاب يف �أحد املنتجعات الإيطالية قد تعرفت
على اثنني من اجلناة.
التلفزيون الر�سمي الإيطايل وو كالة الأنباء �أن�سا� ،صرحا ب�أن املر�أة
البولندية تعرفت على املراهقني االثنني وهما مغربيان ،يف مركز
لل�شرطة.
و �أفادت ال�سائحة بانها تعر�ضت للإغت�صاب على يد ع�صابة مكونة
من �أربعة �أفراد على �شاطىء رمييني.
وح�سب و �سائل الإعالم ف�إن املراهقني �سلما �أنف�سهما لل�شرطة ،ويذكر
ب�أن �أعمار ال�شابني هي  15و  17عاما.
ومن جهتها حتقق احلكومة البولندية يف احلادثة كون ال�ضحية
مواطنة بولندية.

خ��������روف اجل������زائ������ر امل����ع����ل����ق..
�أع�����ج�����وب�����ة ع����ي����د الأ�����ض����ح����ى
تداول رواد خمتلف مواقع التوا�صل االجتماعي يف اجلزائر ،مقطع
فيديو يظهر فيه خروف معلق ًا مبنزل �إحدى العائالت بالعا�صمة
اجلزائرية.
مقطع الفيديو الذي �أثار موجة �سخرية كبرية واعترب من �إحدى
طرائف عيد الأ�ضحى باجلزائر ،ن�شره �أحد �أفراد العائلة على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،م�ؤكد ًا �أن العائلة متكنت من �إنقاذ كب�ش
العيد ،بعدما كاد �أن ي�سقط يف الغرفة نتيجة وقوع حفرة كبرية يف
ال�سقف الذي بدا م�صنوع ًا من اخل�شب.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب���ع���د �أك���ث���ر م����ن � 10أع����������وام ..
زي���������دان ي���ت���ح���دث ع�����ن ال��ن��ط��ح��ة
قال مدرب ريال مدريد والعب املنتخب الفرن�سي ال�سابق زين الدين زيدان ب�أنه غري فخور بحادثة نطح
الالعب الإيطايل ماركو ماترياتزي يف نهائي ك�أ�س العامل .2006
ويف لقاء �صحفي لو�سائل �إعالم فرن�سية �أكد زيدان �أنه لي�س فخورا مبا فعله يف نهائي ك�أ�س العامل ،م�ضيفا �أنه
‘جزء من م�سريتي ولزاما علي �أن �أتقبله’.
ولدى عر�ض �شريط فيديو له ولوالده خالل اللقاء التلفزيوين ،بكي زيدان وقال ‘والدي قدوتي يف احلياة،
�أ�سعى لرتبية �أبنائي مثل ما كان يفعل’.
وكانت �إيطاليا قد توجت بك�أ�س العامل  2006بعد الفوز على فرن�سا يف املباراة النهائية التي �شهدت طرد
زيدان ب�سبب قيامه بنطح ماترياتزي خالل جمريات اللقاء.

هاميلتون ي��واج��ه �صيحات اال���س��ت��ه��ج��ان باالبت�سامة يف �أف�����ض��ل حل��ظ��ات��ه مب��و���س��م ف��ورم��وال-1
مونزا (�إيطاليا) ـ مارتني مورافيك:
رغم �صيحات اال�ستهجان التي �أطلقها
م�شجو فريق فرياري املناف�س  ،يعي�ش
الربيطاين لوي�س هاميلتون �سائق
فريق مر�سيد�س �أف�ضل حلظاته يف
املو�سم احلايل بعد �أن انتزع �صدارة
الرتتيب العام لفئة ال�سائقني
ببطولة العامل ل�سباقات �سيارات
فورموال� 1-إثر تتويجه �أم�س الأحد
ب�سباق اجلائزة الكربى الإيطايل
على م�ضمار مونزا.
فقد اعتلى هاميلتون ال�صدارة للمرة
الأوىل هذا املو�سم  ،بعد يوم واحد من
حتطيم الرقم القيا�سي امل�سجل با�سم
الأ�سطورة الأملاين مايكل �شوماخر
ب�إحراز مركز االنطالق الأول للمرة
 69يف م�سريته بفورموال ، 1-بينما
تراجع غرميه الأملاين �سيب�ستيان
فيتنيل �سائق فرياري �إىل املركز
الثاين بالرتتيب العام.
وعقب انتهاء �سباق �أم�س  ،احت�شد
م�شجعو فرياري و�أطلقوا �صافرات
وعبارات اال�ستهجان �ضد هاميلتون ،
لكن ال�سائق الربيطاين واجه املوقف
باالبت�سامة واالحتفال بالفوز على
من�صة التتويج.
و�أ�شادت �صحيفة “جارديان”
الربيطانية بنجاح هاميلتون يف
انتزاع ال�صدارة وقدرته على التعامل
مع الو�ضع عقب �سباق �أم�س.
وكان هاميلتون �أول �سائق يحرز
انت�صارين متتاليني هذا املو�سم ،
حيث توج ب�سباق اجلائزة الكربى
البلجيكي الذي �أقيم على م�ضمار
�سبا-فرانكور�شان.
وقال هاميلتون “�إنه �أمر رائع �أن
�أحقق �أول انت�صارين متتاليني منذ
فرتة طويلة  ،و�أنتزع ال�صدارة يف

بطولة العامل ..لكن ال�صراع �سي�ستمر
� ،سائقا فرياراي كانا �سريعني للغاية
هذا املو�سم”.
ويبدو هاميلتون الآن متفوقا على
فيتيل  ،بطل العامل �أربع مرات �سابقة
 ،لكن الو�ضع رمبا يختلف خالل
ال�سباق املقبل املقرر يف �سنغافورة بعد
�أ�سبوعني  ،على م�ضمار يبدو منا�سبا
ب�شكل �أكرب لفريقي فرياري وريد
بول.
وتوقع توتو فولف رئي�س فريق
مر�سيد�س �أن يواجه الفريق �صعوبة
بالفعل يف �سباق �سنغافورة  ،لكنه
�شدد يف الوقت نف�سه على �أهمية
اال�ستفادة من تلك ال�شكوك يف
اال�ستعداد ب�أف�ضل �شكل ممكن.
وفاز فريق مر�سيد�س يف �سباق
�سنغافورة العام املا�ضي عرب �سائقه
ال�سابق نيكو روزبرج كما فاز

هاميلتون بال�سباق نف�سه عام 2014
 ،لكن فيتيل �أحرز ال�سباق �أربع مرات
منها مرة ب�سيارة فرياري وثالث مرات
�أخرى ب�سيارة ريد بول.
وقال فولف “ال زلت �أعتقد ب�أن
امل�ضمار قد تكون له خ�صائ�ص معينة
تتنا�سب مع �سيارة �أكرث من الأخرى ،
وميكنكم خالل هذا املو�سم مالحظة
�أن احللبات البطيئة وامللتوية كانت
منا�سبة �أكرث لفريقي ريد بول
وفرياري بينما كانت احللبات الأ�سرع
وذات امل�سارات امل�ستقيمة �أكرث تنا�سبا
لنا”.
و�أ�ضاف “لكنني يف الوقت نف�سه
مقتنع ب�أنه ال يوجد منط غري قابل
للك�سر .فكلما زادت عدد �ساعاتنا يف
التعامل مع ال�سيارات كلما عرفنا �أكرث
عنها”.
وتابع “ما زلت مقتنعا ب�أن �سباق

�سنغافورة �سيكون واحدا من ا�صعب
ال�سباقات بالن�سبة لنا � ،أكرث
�صعوبة من �سباق مونزا على �سبيل
املثال و�سباقي �سبا (البلجيكي)
و�سيلفر�ستون (الربيطاين) .ولكننا
�سنحاول �إيجاد �أف�ضل طريقة
لتحقيق النجاح هناك”.
ويت�صدر هاميلتون الآن الرتتيب
العام لفئة ال�سائقني بفارق ثالث
نقاط �أمام فيتيل بعد �أن كان يت�أخر
عنه بفارق �سبع نقاط  ،قبل انطالق
�سباق �أم�س.
وحقق هاميلتون بذلك عودة قوية
 ،حيث كان مت�أخرا بفارق  14نقطة
خلف فيتيل عقب �سباق املجر  ،الذي
�أف�سح خالله املجال لزميله بالفريق
فالتريي بوتا�س  ،ليحتل حينذاك
املركز الرابع.

ال��ل�اع����ب ال�������س���ن���غ���ايل “دميبا با” ي����دع����و امل�����س��ل��م�ين مل�������س���ان���دة ال��روه��ي��ن��غ��ي��ا
مكة املكرمة – دعا العب فريق ب�شيكطا�ش الرتكي
ال�سابق ،ال�سنغايل “دميبا با” ،امل�سلمني لعدم التزام
ال�صمت �إزاء املجازر بحق امل�سلمني الروهينغيا يف
�إقليم �أراكان مبيامنار.
و�أ�ضاف خالل حديث له� ،أثناء �أدائه فري�ضة احلج
مبدينة مكة املكرمة� ،أن مليار ون�صف مليار م�سلم
يعي�شون يف العامل ،و�إذا مل يتحركوا لوقف املجازر
بحق امل�سلمني الروهينغيا ف�إنهم �سيدفعون ثمن ذلك.
وطالب املجتمع الدويل بالتحلي مب�س�ؤولية �إزاء تلك
املجازر ،و�أ�ضاف �أن العامل ي�شاهد ما يحدث يف �أراكان،
لكن ال �أحد يتحرك.
و�أردف قائال “�أعتقد �أن اهلل �سي�س�ألنا كم�سلمينعن
هذه الأحداث حني نقف بني يديه يوم احل�ساب”.
و�أثنى على دور تركيا يف دعم و�إر�سال امل�ساعدات �إىل
�إقليم �أراكان.
وحول �أدائه فري�ضة احلج ،قال “با”� ،إنه ي�شعر
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باملزيد من الراحة النف�سية لأدائه فري�ضة من
فرائ�ض الإ�سالم ،و�أعرب عن �سعادته البالغة لذلك.
ومنذ � 25أغ�سط�س� /آب املا�ضي ،يرتكب جي�ش ميامنار
انتهاكات ج�سيمة �ضد حقوق الإن�سان �شمايل �إقليم
�أراكان ،تتمثل با�ستخدام القوة املفرطة �ضد م�سلمي
الروهينغيا ،بح�سب تقارير �إعالمية.
و�أعلنت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ،اليوم الأحد ،ارتفاع عدد الالجئني
الروهينغيا الفا ّرين من �إقليم “�أراكان”� ،إىل
بنغالدي�ش �إىل � 73ألف �شخ�ص ،منذ � 25أغ�سط�س
املا�ضي.
ويف � 28أغ�سط�س املا�ضي� ،أعلن املجل�س الروهينغي
الأوروبي (حقوقي م�ستقل) مقتل ما بني �ألفني �إىل
� 3آالف م�سلم ،يف هجمات للجي�ش ب�أراكان (راخني)،
خالل � 3أيام فقط.

م������درب ال��ب��رازي�����ل ي���ج���ري ت��غ��ي�يرات
وا���س��ع��ة يف ت�شكيلته الأ���س��ا���س��ي��ة قبل
م��واج��ه��ة كولومبيا يف ت�صفيات امل��ون��دي��ال

نيو جري�سي (د ب �أ) – ك�شفت و�سائل الإعالم يف الربازيل �أن املدير الفني
للمنتخب الربازيلي الأول لكرة القدم �أدينور ليوناردو بات�شي “تيتي”
�سيجري �أربعة تغيريات على ت�شكيلة فريقه وذلك خالل التدريبات التي
ت�سبق مباراته املرتقبة �أمام كولومبيا غدا الثالثاء يف املرحلة ال�ساد�سة
ع�شرة من ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية امل�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العامل 2018
برو�سيا.
وطبقا ملا �أورده موقع “�سبورت �أول” الربازيلية ،قام تيتي بالدفع باملدافع
تياجو �سيلفا على ح�ساب مرياندا وفليبي لوي�س بدال من من مار�سيلو،
وهما التغيريان اللذان و�صفهما املوقع ب�أنهما �ضروريان بالن�سبة ملنتخب
“ال�سامبا” الذي فاز بهدفني نظيفني يوم اخلمي�س املا�ضي على الإكوادور
يف املرحلة الـ  15من الت�صفيات.
وا�ضطر تيتي �إىل �إجراء التغيريين املذكورين لتعوي�ض غياب مرياندا،
جنم انرت ميالن الإيطايل ب�سبب الإ�صابة ،وغياب مار�سيلو ،الظهري الأي�سر
لريال مدريد ،ب�سبب الإيقاف لرتاكم البطاقات ال�صفراء.
و�ضم تيتي �أي�ضا لقائمة الربازيل الرئي�سية املهاجم روبرتو فريمينيو
والعب الو�سط املهاجم فريناندينيو ،على ح�ساب كل من جابرييل جي�سو�س
وكا�سمريو على الرتتيب.
ويرتبع املنتخب الربازيلي على �صدارة الت�صفيات بر�صيد  36نقطة بفارق
 11نقطة عن كولومبيا �صاحبة املركز الثاين ،حيث يعترب املنتخب الأول
يف العامل الذي ح�سم بطاقة ت�أهله �إىل مونديال رو�سيا  ،2018بعدما
فاز على باراجواي � / 3صفر يف املرحلة الرابعة ع�شرة من الت�صفيات
الأمريكية اجلنوبية.

ت�������وران � :أن������ا ���س��ع��ي��د يف ب��ر���ش��ل��ون��ة
وال �أرغ�������ب يف ال����ع����ودة �إىل ت��رك��ي��ا
�أكد النجم الدويل الرتكي �أردا توران جمدد ًا على رغبته يف اال�ستمرار مع
بر�شلونة ،هو الذي ربطته ال�صحافة باالنتقال �إىل جلطة �سراي خالل
املريكاتو ال�صيفي اجلاري والذي مل يغلق بعد يف تركيا .
وظهر �أردا توران يف مداخلة على برنامج ‘ ’Beyaz Futbolحيث حتدث
باق يف بر�شلونة� ،سعيد للغاية مع الفريق و�أنا
عن م�ستقبله قائ ًال “�أنا ٍ
ملتزم بعقدي الذي ميتد لـ  3موا�سم �إ�ضافية مع النادي” .
وحتدث �أردا توران عن �إمكانية عودته دلطة �سراي حيث قال “جلطة
�سراي هو بيتي الأول و�أنا �أطمح للعودة لقمي�ص النادي يف قبل االعتزال
لكن الظروف ال ت�سمح بذلك يف الوقت احلايل ،بعد الأحداث الأخرية
لن يكون مرحب ًا بي من طرف اجلماهري و�أنا ال �أغرب يف �إحلاق ال�ضرر
بالفريق” .
ويرتبط �أردا توران (� 30سنة) مع بر�شلونة بعقدٍ ميتد �إىل غاية �صيف
 ،2020هو الذي انتقل �إىل النادي الكتلوين يف �صيف  2015قادم ًا من
�أتلتيكو مدريد مقابل  35مليون يورو .

�إعــــــــــــالن

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

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
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«الفتاة الأفعى» ت�شغل الإعالم يف الفلبني

�أزياء القذايف الغريبة مل تكن ع�شوائ ّية ..هذه الر�سائل ّ
املبطنة وراءها

ع�ّب�رّ ت �أزي���اء العقيد معمر ال��ق��ذايف عن
�شخ�ص ّيته الغريبة وك��ان كل زيٍّ بالن�سبة
فكر معينّ ميثلّه �أو مي ّيزه
�إليه ،يعبرّ عن ر� ٍأي �أو ٍ
عن �سائر الزعماء.
وب��ح�����س��ب ت��رج��م��ة �صحيفة «ي�ل�ا فيد»
لتقرير  ،Timeكان يرتدي الزي الع�سكري
ال���ذي ي��ع�ّب�رّ ع��ن �أنّ����ه ���ض��اب��ط ع��رب��ي يريد
الوحدة العرب ّية.
ثم ي�ضع القارة الإفريق ّية على ثيابه حني
ّ
توجه للإتحّ اد مع �إفريقيا ،لي�صبح ملك ملوك
ّ
هذه القارة.
�إرت����دى ال��ق��ذايف امل�لاب�����س ذات الطابع
والألوان الإفريق ّية بعدما �أ�صبح ملك ملوك
�أفريقيا.
لكنّه حافظ على �إط�لاالت��ه الع�سكر ّية
والق ّبعة الع�سكر ّية يف بع�ض من �إطالالته.
كانت املالب�س مت ّيز القذايف عن غريه على
الرغم من �أنّه اعتُرب بني �أقلّ  10زعماء يف
العامل � ً
أناقة بح�سب جملة تامي الأمريكية
عام .2009
ولقّبته �صحيفة «تامي» بـ»جح�ش الغ�سيل»
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ب�سبب �ألوان قو�س القزح التي كان يرتديها
والتي كانت تالئم �إحدى �أبطال فيلم «The
 ،»Lion Kingبح�سب ال�صحيفة نف�سها.
���رر بع�ض ال��ر���س��ائ��ل يف
وك���ان ال��ق��ذايف مي ّ
مالب�سه ،فقد ارت���دى قمي�ص ًا عليه جميع
�صور القوم ّيني العرب كجمال عبد النا�صر.
يحب الظهور بلبا�سه
كذلك ،ف�إنَّ القذايف كان ّ
الع�سكري وو�ضع �صور القادة العرب ليذكّر
اجلميع من هم قادة هذه الأ ّمة وفق ًا له.
مالب�سه تربهن موهبته يف ق�صف اجلبهات
زار ال��ق��ذايف �إيطاليا للمرة الأوىل عام
 2009وق��اب��ل رئ��ي�����س ال�����وزراء �سيلفيو
برلو�سكوين ب�����ص��ورةٍ للمقاوم الليبي عمر
خمتار الذي �شنقته الق ّوات الإيطالية عام
 .1931وقد علّق القذايف هذه ال�صورة على
�صدره كطريقةٍ لق�صف جبهة رئي�س الوزراء
الإيطايل ال�سابق.
القذايف يناق�ض نف�سه بنف�سه
�إرتدى القذايف قمي�ص ًا عليه �صور املقاتلني
من �أجل احلرية يف �أفريقيا �أثناء قمة ر�ؤ�ساء
دول �أفريق ّية يف مابوتو ،موزامبيق ،يف 10
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ت����ع����رف ع���ل���ى �����س��ل�اح ب���ي���ون���غ ي����ان����غ ال�������ذي ي����ه����دد وا����ش���ن���ط���ن!

ارتفعت يف الفرتة الأخرية �شعبية ال�شابة الفلبينية التي ا�شتهرت بالـ «فتاة الأفعى» بعد �أن لفت
مر�ضها الوراثي النادر انتباه معظم الهيئات الطبية يف البالد.
�أ�صبحت فلورين نالوغون جنمة املحطات التلفزيونية يف الفلبني ،بعد احلملة التي بد�أها املتطوعون
وخ�براء ال�صحة يف البالد للفت النظر �إىل مر�ضها الوراثي النادر وحماولة تقدمي الدعم املادي
واملعنوي لها بكافة الو�سائل.
تبلغ نالوغون اليوم  17عاما ،وال زالت تعاين من �أعرا�ض مر�ض «ال�سماك» �أو ما ي�سمى بـ «مر�ض
جلد ال�سمك» الذي بد�أت �أعرا�ضه بالظهور لديها منذ ال�صغر ،حيث يكت�سي جلدها بني احلني والآخر
بطبقات متقرنة من اجللد امليت ،الذي ي�شبه �إىل حد كبري جلد الأ�سماك �أو الثعابني ،الأمر الذي
يت�سبب لها ب�أزمة نف�سية و�إحراج كبريين.
وحول معاناة هذه ال�شابة قال والداها« :رغم امل�شاكل وال�ضغوط النف�سية الكبرية التي تتعر�ض لها
ابنتنا �إال �أنها حتاول االحتفاظ بب�سمتها �أمام النا�س ،وال ترغب بالظهور ك�شخ�ص منك�سر ،نتمنى �أن
ي�ستطيع الطب م�ساعدتها للتخل�ص من هذا الكابو�س املزعج».
من جانبها قالت فلورين« :رغم الكارثة التي حلت بي �إال �أنني متحم�سة كثريا يف الفرتة الأخرية
للحملة التي بد�أوا بها مل�ساعدتي� .أمتنى �أن نتمكن من جمع الأموال الكافية للعالج ،لقد تلقيت وعودا
مب�شرة من عدد من الأطباء خارج البالد الذين �أكدوا �أنهم عازمون على م�ساعدتي».

متوز  ،2003وذل��ك تعبري ًا عن دعمه لتلك
ال�شخ�ص ّيات يف �أفريقيا حتديداً.
وطبع ًا ارتدى القذايف الفرو وجلد البقرة
ليتنا�سب ز ّيه مع املزاج الفرن�سي يف فر�ساي،
وكان ي�ستخدم النظارات ال�شم�سية كي يغفو
يف القمم العربية �أو للتعبري عن حالة ثور َّية،
وكان يف�ضل عالمة لوي�س فيتون الفرن�سية
وفق جملة «تامي».
ك��ذل��ك ،ف����إنَّ ال��ق��ذايف دخَّ ��ن ال�سجائر يف
يحب
املحافل الدولية ،وذل��ك لإث��ب��ات �أن��ه
ُّ
الثورة على قواعد هذه املحافل ،خ�صو�ص ًا يف
افتتاح الأمة العربية عام .2004
وك���ان ال��ق��ذايف ق��د ارت���دى ب��دل��ة ر�سمية
بي�ضاء لأول مرة خالل لقاءٍ جمعه بالرئي�س
امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك.
ثياب خطاب «زنقة زنقة» مل تكن �صدفة
�إرت��دى العقيد معمر القذايف هذا الرداء
�أثناء �إلقاء خطابه يف الأمم املتحدة عام
 ،2009وارت��داه �أي�ض ًا حني التقى برئي�س
جمهورية رو�سيا ،فالدمري بوتني عام .2008
وقد كان خطاب العقيد يف الأمم املتحدة

تكنولوجيا

طوي ًال لدرجة �أنّ مدّ ته كانت �أكرث من �ساعة
حيث اتهم فيه الدول الكربى بالتخاذل ورفع
ميثاق الأمم املتحدة وم��زّ ق��ه �أم��ام العامل،
ً
إ�ضافة �إىل ت�أكيده على دعم قرارات رو�سيا.
�
وه��ن��اك �أ���س��ط��ورة م��ن اخ�ت�راع الإن�ترن��ت

تقول �إنّ القذايف ا�ستوحى اطالالته من مغنّي
البوب الأمريكي مايكل جاك�سون� ،إذ �أنَّه كان
يحب اال�ستعرا�ض .وطبع ًا ه��ذا يعني �أم��ر ًا
واحد ًا وهو :مكانته العامل ّية ال ت�سمح له �أن
ينحدر لأي م�ستوى �آخر.

�أع����ط����ى ال���رئ���ي�������س ال���ك���وري
اجلنوبي �أوامر بتعزيز �إجراءات
ال���وق���اي���ة م����ن خ���ط���ر ال��ن��ب�����ض
ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي يف ح��ال��ة
وقوع هجوم نووي من قبل كوريا
ال�شمالية ،فما ه��و ه��ذا ال�سالح
ال�����ذي ي��ت��خ��وف م��ن��ه ال�����ش��ط��ر
اجلنوبي؟.
وك��ان��ت و�سائل الإع�ل�ام ب��د�أت
يف تداول هذا امل�صطلح يف الفرتة
الأخ��ي�رة بعد �أن �أع��ل��ن��ت بيونغ
يانغ �أنها ا�صبحت الآن قادرة على
مهاجمة �شبكة ال��دف��اع وتدمري
ُبنى الأع��داء التحتية بوا�سطة
«النب�ض الكهرومغناطي�سي» الذي
ينتج عقب تفجري قنبلة نووية
على ارتفاعات �شاهقة.
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واالحت���اد
ال�������س���وف���ي���ت���ي ع���ق���ب احل�����رب
العاملية الثانية ن�شطا يف جمال
درا����س���ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة النب�ض
ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي ،وق��ب��ل �أن
تدخل معاهدة احلظر اجلزئي
للتجارب النووية حيز التنفيذ
عام  ، 1963مت الت�أكد من �صحة
التجارب النووية التي �أجريت يف
الغالف اجلوي للأر�ض.
وال��ن��ب�����ض الكهرومغناطي�سي
الذي ميكن �أن ينتج بطرق عديدة
تنقطع يف �إثره الكهرباء وتتوقف
الآالت الكهربائية ع��ن العمل،
كما يت�سبب يف تعطل االت�صاالت
الال�سلكية.
ك���ل ذل����ك ي���ح���دث ب���درج���ات
م��ت��ف��اوت��ة ب��ح�����س��ب ال��ط��ري��ق��ة
امل�ستخدمة ،وق��د �أدخ��ل��ت هذه
التكنولوجيا يف جم��ال الت�سليح
بغية �ضرب الأعداء يف مقتل عن
ط��ري��ق ت��دم�ير وتعطيل البنية
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ً
م�ستحيال
حتويل ت�سجيل وات�ساب �إىل ن�ص مكتوب مل يعد

هل تلقيت يو ًما ت�سجيلاً �صوت ًيا عرب تطبيق الرتا�سل الفوري وات�ساب
ومل تتمكّن من �سماعه ب�سبب وجودك يف اجتماع؟ «Transcriber for
 « WhatsAppلديه احلل!
فهو تطبيق يح ّول ر�سائلك ال�صوت ّية �إىل ن�صو�ص مكتوبة با�ستطاعتك
ً
حماطا بعدد من الأ�شخا�ص.
خ�صو�صا �إذا كنت
قراءتها،
ً
كل ما عليك فعله هو حتميل التطبيق من متجر «غوغل بالي» ،ثم فتح
�أي درد�شة يف وات�ساب ،حيث الر�سالة ال�صوتية التي تريد حتويلها.
بعد ذلك انقر على الر�سالة ال�صوتية لتحديدها ،ثم ا�ضغط على
�أيقونة ال�سهم يف ال�شريط العلوي من قائمة اخليارات التي تظهر وحد ّد
.Transcriber
عندها �سيقوم التطبيق بتحويل ال�صوت تلقائيا �إىل ن�ص وعر�ضه على
ال�شا�شة.

التحتية م��ن دون الت�سبب يف
خ�سائر ب�شرية.
ومي��ك��ن ل��ه��ذا ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة
�أن تعطل متاما و�سائل القيادة
والتحكم واالت�صاالت الع�سكرية،
ب��ل وتعطل الآل��ي��ات الع�سكرية
واملنظومات الدفاعية املختلفة،
بح�سب قوة ونوعية القنبلة التي
يتم تفجريها يف الغالف اجلوي،
وبح�سب ارتفاع مركز التفجري.
هذه التكنولوجية الع�سكرية
مت���ت جت��رب��ت��ه��ا م���رت�ي�ن يف ع��ام
 ،1962حيث فجرت ال��والي��ات
املتحدة قنبلة قوتها  1.4ميغا
ط��ن يف املحيط ال��ه��ادئ ،و�سجل
حينها تعطل خ��ط��وط الهاتف
وانقطاع االت�صاالت الال�سلكية،
وت�سببت يف �إطالق �أجهزة الإنذار

»اليوم� 180 ..ألف تطبيق تو ّدع «�آيفون» و»�آيباد

تفاءل م�ستخدمو «�آيفون» بنظام الت�شغيل اجلديد  iOS 11الذي
�أطلق م�ساء الثالثاء ،لكنهم �سرعان ما ا�صطدموا بحقيقة �أن النظام لن
يدعم ع�شرات الآالف من التطبيقات الذكية.
وال يتوافق الإ���ص��دار اجلديد من نظام الت�شغيل املخ�ص�ص لهواتف
«�آيفون» و�أجهزة «�آيباد» ،مع التطبيقات املبنية وفق هيكلية « 32بت»
املوجودة على متجر «�أبل» للتطبيقات ،التي يقرتب عددها من � 200ألف
تطبيق.
و�سيدعم نظام الت�شغيل اجلديد فقط التطبيقات من نوعية « 64بت».
وكانت «�أبل» قد مهدت ملطوري التطبيقات ،ب�أن عليهم االعتماد على
هيكلية « 64بت» ،حتى ال تتعطل تطبيقاتهم يف امل�ستقبل.
ووفق «�سكاي نيوز» فطبق ًا خلرباء يف جمال التطبيقات الذكية ،ف�إن
هناك �أكرث من � 187ألف تطبيق يعمل على هيكلية « 32بت» يف متجر
«�أبل» ،متثل  8باملائة من كل التطبيقات املعرو�ضة.
ويعتقد �أن «�أبل» تنوي حذف جميع التطبيقات من نوعية « 32بت» من
متجر التطبيقات م�ستقب ً
ال.

على م�سافة  1300كيلومرت من
ب�ؤرة التفجري ،وانطف�أت منظومة
الإ�ضاءة يف ال�شوارع العامة ،بل
وتعطلت حمركات ال�سيارات ،وال
ي���زال �سبب ه��ذا ال�ضرر الأخ�ير
جمهوال حتى الآن.
التفجري التجريبي الثاين قام
ب��ه االحت���اد ال�سوفيتي يف وقت
الحق من العام ذات��ه وك��ان بقوة
 300ك��ي��ل��وط��ن ،و ُر���ص��د حينها
ازدي�����اد ك��ب�ير يف ك��ث��اف��ة احلقل
ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي ،واح��ت�راق
خ��ط��وط االت�����ص��االت الهاتفية
وخطوط الكهرباء املطمورة حتت
الأر�ض.
وعلى الرغم من �أن الدرا�سات
امل��خ��ت�����ص��ة ت�����ؤك����د �أن احل��ق��ل
الكهرومغناطي�سي �أو م��ا يعرف

بالنب�ض الكهرومغناطي�سي الناجم
عن تفجري قنبلة نووية يف طبقات
اجلو العليا ال ي�ؤثر على الإن�سان،
ب���ل ي��ع��ط��ل امل���ع���دات والأج���ه���زة
الإل��ك�ترون��ي��ة وخ��ط��وط توليد
الطاقة ،وتت�سبب �أعداد الأيونات
الكبرية يف منع موجات الراديو
وال��رادار من االنت�شار� ،إال �أن كل
ذل��ك مبنظور ن��ظ��ري ،ومثل هذا
الت�شخي�ص مرتبط بقوة ونوعية
القنبلة امل�ستعملة وبقيا�سات
منوذجية ال ميكن التثبت منها
مطلقا ،بل وميكن القول �إن��ه من
امل�ستح�سن �أال يتم التثبت منها
ور�ؤي���ة م�ضاعفاتها �أب���دا يف �أي
بقعة من كوكب الأر�ض.

بهذا القرار »� Xأبل» ت�صدم َمن ينتظرون «�آيفون«
�صدمت �شركة «�أبل» الأمريكية كل َمن يرتقب �صدور هاتفها الرائد
«�آيفون  »Xبقرار مفاجئ ،مل يكن يف احل�سبان.
وك�شفت تقارير �إخبارية عديدة عن �أن ال�شركة الأمريكية مل تبد�أ
بعد يف �إنتاج هاتفها اجلديد ،وهو ما يعني ت�أخري �إ�صداره عن موعده الذي
�سبق �أن �أعلنته «�أبل» يف م�ؤمترها العاملي.
ومن املفرت�ض ،وفق ًا لإعالن «�أبل» ال�سابق� ،أن تبد�أ الطلبات امل�سبقة
على الهاتف بتاريخ � 27أكتوبر املقبل ،على �أن يبد�أ طرحه يف املتاجر
العاملية يف  3نوفمرب املقبل.
لكن �صحيفة «الديلي ميل» الربيطانية قالت �إن طرح «�آيفون  »Xخالل
عام � ،2017سيكون �أمر ًا م�ستبعد ًا جداً ،لأن ال�شركة مل تبد�أ يف �إنتاجه
بعد.
و�أو�ضح التقرير �أن «�أبل» تواجه بع�ض امل�شكالت التي ت�س ّببت يف ت�أخري
عملية �إنتاج الهاتف اجلديد.
ومن املتوقع �أن تبد�أ ال�شركة الأمريكية يف �إنتاج هاتفها يف منت�صف
�شهر �أكتوبر املقبل ،وهو ما يعني �أن طرحه يف الأ�سواق العاملية ،لن يكون
�إال بعد �شهرين تقريب ًا من بداية ت�صنيعه� ،أي �أنه �سيتم طرحه �إما يف
منت�صف دي�سمرب املقبل� ،أو يف بداية يناير .2018

�آخرها �إع�صار»�إرما»� ..أبرز تطبيقات للم�ساعدة يف الكوارث الطبيعية
ق��د ال مي��ر ع���ام م��ن دون ك��ارث��ة
طبيعية� ،إم��ا في�ضانات �أو زالزل �أو
براكني �أو عوا�صف رملية ورعدية
�أو تغريات مناخية خطرية ،من هنا
يلج�أ ال��ن��اج��ون حالي ًا م��ن ال��ك��وارث
التي قد ت�ضرب بلدانهم �إىل من�صات
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي مبختلف
�أ�شكالها مثل في�س ب��وك ونيك�ست
دور وت��وي�تر لتمكنهم م��ن التوا�صل
م��ع ذوي��ه��م واملعنيني مبهام الإن��ق��اذ
وتقدمي الرعاية ال�صحية وتوفري
الطعام وال�شراب و�إيجاد �أماكن �آمنة
للمت�ضررين.
ومن هنا ينبغي على امل�ستخدمني
يف دول �أو مناطق �أو �أماكن معر�ضة
للكوارث الطبيعية مثل الإع�صار �أو
ال��زالزل �أو الفي�ضانات ،حتميل عدد
من التطبيقات االجتماعية التي قد
ت�سهم يف �إنقاذ �أرواح الب�شر يف حال
وقوع �أي كارثة.
ن�����س��ت��ع��ر���ض ف��ي��م��ا ي���ل���ي �أب�����رز
التطبيقات ،بح�سب ما ورد يف �صحيفة
ديلي ميل الربيطانية:
تطبيق «»Zello
�أ�صبح التطبيق الأك�ث�ر حتمي ًال
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة
بنظامي �أندرويد و�آي �أو �إ�س ،ب�سبب
�إع�صار �إي��رم��ا ال��ذي �ضرب فلوريدا
وح��ول��ه��ا �إىل منطقة ك����وارث ،فهو
تطبيق جماين يتيح �إجراء حمادثات

جمانية �سريعة عرب الإنرتنت.
من�صة «»Nextdoor
من�صة توا�صل اجتماعي تو�صف
ب�أنها ال��وج��ه الآخ���ر الأك�ث�ر �إف���ادة
ون��ف��ع�� ًا م��ن في�س ب���وك ،فهي �شبكة
ت��رب��ط ب�ين امل�ستخدمني واجل�ي�ران
داخ��ل الأح��ي��اء واملناطق ال�سكنية،
وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات ب�ي�ن �إدارات
ال�����ش��رط��ة وال�����س��ك��ان وت�����س��اع��د يف
احل�صول على معلومات عن الل�صو�ص
وحالة الطق�س والأحداث الهامة.
تطبيق «»ICE standard
ي���ت���ي���ح ل��ل��م�����س��ت��خ��دم�ين مب���لء
وا�ستكمال معلوماتهم الطبية مثل
بيانات ال��ت���أم�ين ون��وع ال���دم ،ليكون
ب�إمكان امل�ستجيبني حلاالت الطوارئ

معرفة كيفية التعامل معه فى �أوقات
اخلطر.
تطبيق «»Disaster Alert
ي�ساعد على تتبع نقاط اخلطورة
للكارثة الطبيعية وير�سل تنبيهات
للم�ستخدم وفق ًا ملوقعه على اخلريطة
ب��ح��ال��ة اخل��ط��ر ال��ت��ي تتعر�ض لها
منطقته للت�صرف ب�شكل �سليم.
تطبيق «Facebook Safety
»Check
خا�صية االطمئنان على �سالمة
الأ�صدقاء و�أفراد العائلة والأقارب
حال وقوع �أي حادثة �أو خطر.
ت��ط��ب��ي��ق «The Weather
»Channel
قناة تلفزيونية تزود امل�ستخدمني

�أو ًال ب�أول بحالة الطق�س والأحوال
اجل��وي��ة م��ن دون �إن�ترن��ت وتنبههم
بالتقلبات اجل��وي��ة اخل��ط�يرة و�أه��م
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت�ساعد يف جتنب
الكوارث.
تطبيق «»Life360
يعترب الأك�ثر دقة وق��وة يف تتبع
الأ�صدقاء و�أف��راد العائلة عن بعد
حلظة بلحظة حال وق��وع �أي ظرف
ط���ارئ �أو ك��ارث��ة ،ح��ي��ث ي�ستخدم
ال�شخ�ص �شبكة التطبيق اخلا�صة
لإر���س��ال ر���س��ائ��ل وم�����ش��ارك��ة موقعه
ب�شكل خا�ص مع املقربني �أو املعنيني.
تطبيق «»Gas Buddy
تطبيق يزود امل�ستخدمني ب�أ�سعار
البرتول يف حمطات البرتول القريبة
ا�ستناد ًا على نظام التمو�ضع العاملي
«جي بي �إ�س» وبيانات امل�ستخدم التي
يقدمها وعرب ال�شركاء.
تطبيق «»Waze
تطبيق م��ل��يء ب��امل��ع��ط��ي��ات ح��ول
ح��رك��ة امل����رور وامل�لاح��ة وخ��رائ��ط
ال����ط����رق وي����رب����ط امل�����س��ت��خ��دم�ين
بالأ�شخا�ص ال��ذي��ن لديهم مقاعد
خ��ال��ي��ة يف ���س��ي��ارات��ه��م وي�����س��اف��رون
يف نف�س االجت���اه ،فقد ك��ان مفيد ًا
ج��د ًا للمت�ضررين من �إع�صار هاريف
ال��ذي اجتاح �ساحل والي��ة تك�سا�س
الأم��ري��ك��ي��ة ن��ه��اي��ة ال�شهر املا�ضي
و�أ�سفر عن وفاة قرابة � 70شخ�ص ًا.
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دي����ارب����ك����ر ال��ت��رك�����ي�����ة ..م���دي���ن���ة ال����ت����اري����خ وال����ث����ق����اف����ات ت���ن���ت���ظ���ر زواره�������ا

عزيزي برج احلمل ،يجب �أن
تكون �أكرث حذ ًرا يف العمل ،ف�أنت
�سريع الغ�ضب مع الزمالء .يجب
�أن يكون هدفك اجلودة ولي�س
الكمية! كن دبلوما�سيًا فيما يتعلق
باخلالفات .هذا ينطبق على الأمور
ال�شخ�صية� .أنت تعادي الآخرين
ب�صورة متكررة.

عزيزي برج الثور،هناك ما يعوقك
عن التقدم يف اجتاه �أهدافك ،فال تي�أ�س
�أو تتوقع تلقي الكثري من املوا�ساة
من �أي �شخ�ص .اح�شد قوتك وا�ستمر
يف تتبع �أحالمك – حتى و�إن كان
البد من تغيريها بع�ض ال�شيء .ال
تت�صرف بت�سرع وحافظ على طاقتك.

عزيزي برج اجلوزاء�،أنت مفعم
بالطاقة والتفا�ؤل ،وال عجب �أن كل �شيء
تواجهه ينجح ب�سرعة وبكفاءة ويثمر
نتيجة جيدة� .إعجاب كل من حولك بك
وا�ضح ويعزز من ثقتك بذاتك .لكن احذر
من التمادي يف الأهداف نتيجة للغرور
�أو الكثري من التمحي�ص ،لأن هذا احلظ
اجليد الوا�ضح �سرعان ما �سيتحول �إىل
�سوء حظ.

عزيزي برج ال�سرطان،ب�سبب
الظروف املتغرية ،يبدو �أن هدفك
خارج ال�سيطرة من جديد .ال يجب
�أن ينتابك الي�أ�س والإحباط؛ ابد�أ
ب�إعادة التفكري يف املوقف بتمعن.
قد يكون جمرد انطباع وميكن جعل
اخل�سارة يف �أ�ضيق احلدود باتخاذ
الإجراءات املنا�سبة.

وبالتايل االقرتاب �أكرث من هدفك.

عزيزي برج امليزان�،أنت ت�شعر
بالتجديد واحليوية ،خا�صة عندما
تكت�سب وت�ست�شعر الإ�شارات
الإيجابية من حميطك .عليك الآن
البدء يف م�شروعات معتمدًا على
خيالك و�إبداعك ال�شخ�صي .بف�ضل
ثقتك بالنف�س الفطرية ،فب�إمكانك
اليوم �أكرث من ذي قبل �أن ت�ساعد
الآخرين.

عزيزي برج العقرب،ا�ستعد
لكل ما هو غري متوقع ،فاملفاج�آت
ال�سارة يف انتظارك .فوق ذلك� ،شريك
حياتك يحتفظ ب�شيء خا�ص لك،
ولكن ال جتعل توقعاتك ترتفع �أكرث
من الالزم ،وكن �شكو ًرا على كل ما
تتلقاه.

عزيزي برج القو�س،اليوم،
مهاراتك التنظيمية واالجتماعية
قوية على غري العادة ،فيجب �أن
ت�ستغل ذلك لل�سيطرة على الأمور.
�سوف تنجح يف العمل وخارجه،
وحتى يف حياتك ال�شخ�صية� ،سوف
ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور
الكثري من الفوائد.

عزيزي برج اجلدي،يبدو يف
الوقت احلايل �أنك تواجه عددًا
متزايدًا من التعقيدات غري املتوقعة.
ال يقع اللوم على من هم حولك – يف
بع�ض الأحيان تكون �أنت املخطئ.
حاول �أن تظل هاد ًئا و�أن ترى
العقبات املوجودة يف طريقك كو�سيلة
الكت�شاف مداخل جديدة.

عزيزي برج الدلو�،أنت الآن مفعم
باحليوية ،و�سوف تتمكن من التعامل
مع املو�ضوعات الهامة .ي�ساعدك التفكري
مو�ضوع
الوا�ضح على االنتهاء من
ٍ
ما بنجاح .وحتى يف حياتك اخلا�صة،
تت�ضح ال�شكوك التي كانت لديك ،و�أنت
الآن قادر على اجتياز ال�صعوبات التي
كنت تتحا�شاها فيما �سبق ،وبنا ًء عليه،
�سوف ي�صلك ردًا �إيجابيًا على الطريقة
التي تعاملت بها مع الأمور.

عزيزي برج الأ�سد،الأ�شخا�ص

عزيزي برج العذراء� ،أنت على
وفاق وان�سجام تام مع حميطك،
�سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو
املهني .انتفع من هذا التناغم يف تقوية
عالقاتك والروابط القائمة بينك وبني
الآخرين للت�سلح يف الأوقات الع�صيبة
التي تكون فيها جمموعة الأبراج
الكونية غري مب�شرة والأحوال لي�ست
ل�صاحلك.

عزيزي برج احلوت،ال �شيء
ي�سري ح�سب رغبتك يف الوقت
احلايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري
مدخلك ،قد تنجز �أهدافك ب�شكل
�أ�سرع ،كما قد ت�ساعد �آراء
الآخرين� .سوف تواجه يف حياتك
اخلا�صة جميع �أنواع امل�شكالت،
ولكن يجب �أن تكون وجهة نظرك
وا�ضحة يف هذا املوقف.

يف حميط العمل يتعاملون ب�إيجابية
خا�صة معك؛ فانتفع من هذه الفرتة
ملواجهة امل�شاكل ال�صعبة مع فريقك

ب�شوارعها القدمية و�آثارها التي ت�شهد
على التاريخ ،تت�أهب والية دياربكر
جنوب �شرقي تركيا ،ال�ست�ضافة زوارها
الأجانب واملحليني خالل عطلة عيد
الأ�ضحى املبارك ،بعد �أن نف�ضت غبار
الإرهاب والتخريب وعاد �إليها الأمان.
وتعترب مدينة دياربكر املدرجة
�أ�سوارها �ضمن الئحة الرتاث الثقايف
ملنظّ مة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم
والثقافة (يون�سكو) ،مهدً ا للعديد
من احل�ضارات والثقافات املختلفة،
وحتتوي يف طياتها على عدد من
�أ�ضرحة الأنبياء ،وال�صحابة الكرام.
ويعد امل�سجد الكبري “�أولو جامع
ّ
ال�شهري الذي يتو�سط املدينة ،واحدً ا
من �أ�شهر املعامل الإ�سالمية والأثرية
مبنطقة الأنا�ضول جنوب �شرقي
تركيا ،حيث يعود بنا�ؤه �إىل زمن الفتح
الإ�سالمي (20هـ 641 /م).
ويتميز امل�سجد بتكوينه التذكاري
ومئذنته املربعة وبنيته و�صحنه
ومق�صوراته وملحقاته.
وبف�ضل جهود قوات الأمن الرتكية،
ا�ستطاعت املدينة القدمية نف�ض غبار
الإرهاب والعمليات التخريبية عنها،
وباتت مق�صدً ا �آمنًا يتوافد �إليها ال�سياح
من كل حدب و�صوب.
وتقوم وزارة البيئة والتخطيط
العمراين بعمل د�ؤوب من �أجل �إعادة
�إحياء ق�ضاء “�سور” التاريخي الذي
ت�أثّر بالعمليات الإرهابية التي نفذتها
عنا�صر منظمة “بي كا كا” ،وت�سعى
الوزارة بالتعاون مع بلدية ديابكر
ومديرية الأوقاف العامة ،جلعل هذا

الق�ضاء مركز جذب لل�سياح الأجانب
واملحليني.
ويف ت�صريح للأنا�ضول قال �أيوب قرة
قا�ش ،رئي�س جمعية “�إحياء القيم
التاريخية والأثرية ملدينة دياربكر”،
� ّإن “�أهايل املدينة ينتظرون ب�شغف
قدوم �أعداد كبرية من ال�سياح املحليني
والأجانب لزيارة املناطق التاريخية
املوجودة يف املدينة.
و�أكّ د قرة قا�ش � ّأن املدينة باتت
�آمنة بعد قيام قوات الأمن الرتكية
بتطهريها من العنا�صر الإرهابية التي
د ّمرت �أجزاء منها خالل ال�سنوات
ريا �إىل � ّأن اجلهات املعنية
املا�ضية .م�ش ً
قامت برتميم كل ما ُد ّمر نتيجة
ممار�سات الإرهابيني.
من جانبه� ،أ�شار �إديب باجال نائب
رئي�س جمعية التعريف ال�سياحي يف
حت�سن ملحوظ يف
دياربكر� ،إىل وجود ّ
قطاع ال�سياحة باملدينة خالل العام
احلايل ،مقارنة ب�أعداد ال�سياح الذين
توافدوا �إىل دياربكر العام املا�ضي.
وم�ضى قائلاً “ :ندعو كافة ال�سياح
املحليني والأجانب �إىل زيارة دياربكر
خالل عطلة عيد الأ�ضحى املبارك،
كي يطلّعوا على معاملها الأثرية
والتاريخية ،وي�شاهدوا الأمان والأمن
امل�ستتب يف مدينتنا”.
من جهته ،قال املواطن الرتكي من
والية �شانلي �أورفة ،حكمت �أيدوغان،
�إنه جاء لزيارة املعامل الأثرية يف
ق�ضاء “�سور” ،التابع لدياربكر ،برفقة
�أ�سرته ،واعترب �أن عراقة املنطقة
“تبعث على االعتزاز .

و�أ�ضاف �أيدوغان ،يف حديث للأنا�ضول:
“ت�أثّرت جدً ا بالآثار واملعامل القدمية
يف دياربكر التي تتمتع � ً
أي�ضا بجمال
طبيعي رائع جدً ا ،وقد زرت بع�ض
املناطق لأول مرة ،مثل ج�سر �أونغوزلو
التاريخي� .أثارت �إعجابي جدً ا”.
و�أ�شار �إىل �أن الوالية باتت تنعم
بالأمن وال�سالم ،بف�ضل العمليات
والإ�صالحات التي قامت بها احلكومة
الرتكية خالل الآونة الأخرية ،و�أنه
ب�إمكان اجلميع زيارتها والتجول يف
�شوارعها ب�أمان تام.
بدوره� ،أفاد مدير عام فندق “دمري”

بدياربكر (خا�ص) ،عمر يوك�سل� ،أن
متديد احلكومة الرتكية عطلة العيد
لـ� 10أيام� ،أ�سعد التجار و�أ�صحاب
الفنادق يف الوالية التي تتوقع زيادة
يف عدد ال�سياح املحليني والأجانب.
وقال يوك�سل“ :تتمتع دياربكر بجمال
طبيعي وعراقة ثقافية وتاريخية
رائعة ت�ستحق الزيارة ،ونحن متفائلون
ب�ش�أن عطلة العيد ،و�سن�ستقبل قافلة
من الدول العربية ،بعد �أيام ،وننتظر
ال�ضيوف املحليني”.
�أ ّما مديرة فندق “ميتانيا”( ،خا�ص)
نولغول �أوجي ،ف�أ�شارت �إىل �أن متديد

عطلة العيد من �ش�أنه �أن ينعك�س �إيجا ًبا
على خمتلف القطاعات الرتكية،
ال �سيما ال�سياحة ،وعلى املواطنني
الراغبني بال�سفر واال�ستجمام.
و�أ�شارت �أوجي �إىل �أن دياربكر
احت�ضنت العديد من احل�ضارات
والثقافات عرب التاريخ ،وهذا الأمر
يظهر ب�شكل وا�ضح يف �شوارعها و�أزقتها،
ف�ضلاً عن معاملها الأثرية املتنوعة التي
يعود تاريخها لآالف ال�سنني.
الأنا�ضول

�سالح دارف��ور  ..هاج�س �أمني ي ��ؤرّق م�ضجع حكومة ال�سودان

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

وجود ال�سالح بكميات كبرية يف دارفور ،غربي ال�سودان،
�أ ّدى �إىل تف�شي حاالت نهب م�سلح ،وقتل يف �إطار ال�صراعات
القبلية ،كما �ساهم يف ظهور اجلرمية املُنظمة ،الأمر الذي
دفع حكومة اخلرطوم م�ؤخر ًا لالجتاه نحو عملية جمع
ذلك ال�سالح.
م�سرحا وم�أوىً للف�صائل
وظلت دارفور ل�سنوات طويلة
ً
املُ�سلحة العابرة للحدود ب�أ�سلحتها اخلفيفة والثقيلة ،ما
هاج�سا �أ َّرق م�ضجع احلكومة املركزية يف اخلرطوم.
�شكَّل
ً
و�أ�صبحت احلركة بني املُدن يف دارفور حمفوفة باملخاطر،
و�صار ال�سالح واجلرمية و�سيلة لك�سب العي�ش ،مما �أ َّدى �إىل
تفاقم الأو�ضاع؛ خا�صة �أن الذخرية باتت ُتباع ك�سلعة
جتارية عادية.
تقارير �أمنية حتدّ ثت عن كميات �ضخمة من الأ�سلحة
والذخائر ،دخلت عرب احلدود من دول اجلوار؛ خا�صة
ليبيا ،و�إفريقيا الو�سطى ،وت�شاد ،عرب جتار ال�سالح الذي
باتت تتوافر �أنواعه ب�سهولة.
ؤخرا ،تكونت قوات �سودانية ت�شادية م�شرتكة تنت�شر
وم� ً
يف  20موق ًعا حدود ًيا بني البلدين ،اللذين وقعا اتفاقية
�أمنية يف .2009
االتفاقية ن�صت على ن�شر قوة م�شرتكة لت�أمني احلدود
بينهما ،ومنع �أي طرف من دعم املتمردين يف الطرف
الآخر ،بعد �سل�سلة اتهامات متبادلة بني البلدين بهذا
ال�ش�أن.
�سلحا
وي�شهد �إقليم دارفور (يتكون من  5واليات)ً ،
نزاعا ُم ً
بني اجلي�ش ال�سوداين ومتمردين منذ  ،2003خلف نحو
� 300ألف قتيل ،و�شرد قرابة  2.5مليون �شخ�ص ،وفقا
لإح�صاءات الأمم املتحدة.
– الظروف غري مه ّي�أة
(متمردة) ،جربيل
رئي�س حركة العدل وامل�ساواة
ّ
�إبراهيم ،ن�شر مقاال يف � 25أغ�سط�س�/آب املا�ضي عرب
مواقع �إلكرتونية ل�صحف حملية ،بعنوان “هل تهي�أت
الظروف جلمع ال�سالح؟”.
“�إبراهيم” �أكد يف مقاله ت�أييد حركته ذلك من حيث
املبد�أ“ ،و�أنهم �سيعملون على جمع ال�سالح (من عنا�صر
احلركة) حال حتقق ال�سالم”.
وا�ستدرك �إبراهيم“ ،الظروف يف ال�سودان والأقاليم التي
ُيراد جمع ال�سالح فيها مل تتهي�أ بعد ،وتلك اخلطوة ال

تنجح �إال عرب �أ�صول ومقومات ال بد من وجودها”.
ويف�سر القول“ ،حتى يكون ذلك عادلاً ومقن ًعا للمواطن،
ّ
يجب �أن يبد�أ النظام بنف�سه يف جمع ال�سالح من �أيدي
حزبه وميلي�شياته اخلا�صة”.
– تطبيق القانون
يف حني يرى اخلبري الع�سكري ،عبد الرحمن ح�سن� ،أن
ريا على املجتمعات يف
“ال�سالح �أ�صبح ي�شكل تهديدً ا خط ً
دارفور ،ب�سبب االعتداءات املتكررة على الآمنني”.
و�شدَّ د “ح�سن” يف حديثه للأنا�ضول“ ،على �ضرورة
ب�سط هيبة الدولة يف مناطق النزاعات ،وتطبيق ُحكم
القانون”.
“ح�سن” يعتقد �أن جناح حملة جمع ال�سالح يف دارفور،
يتطلب تعوي�ض املواطنني ،وحماية �أرواحهم وممتلكاتهم
من حركات التمرد.
مدير معهد درا�سات ال�سالم بجامعة نياال (حكومية)،
النور جابر ،بدوره يقول �إن “املواطن يف دارفور ،اكتوى
وت�أذى ب�سبب ال�سالح يف واليات دارفور املختلفة”.
وي�ضيف للأنا�ضول“ ،مع�سكرات النزوح واللجوء وحرق
القرى� ،سببها الأ�سا�سي تدفق ال�سالح ب�شكل كثيف يف
�أيدي القبائل ،مما �أ َّدى �إىل التدهور الأمني املريع .
وزاد “جابر” القول“ ،ال بد من ال�سيطرة على حدود
ال�سودان املفتوحة مع ليبيا وت�شاد و�إفريقيا الو�سطى”.
وتابع“ ،ال�سالح �أ�صبح ظاهرة اجتماعية يف القرى،
وي�ستخدم ب�أعمال القتل والنهب ،ويجب القب�ض على
مافيا جتار ال�سالح يف دارفور ،وتقدميهم �إىل العدالة؛
ملحاكمتهم”.
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ع��ل��م��اء ي���ح���ذرون م���ن ان��ت�����ش��ار “�سوبر مالريا” يف ج���ن���وب ����ش���رق �آ���س��ي��ا ما �أ�سباب ظهور قرح الفم؟ ..هذه
ح��ذّ ر باحثون تايالنديون من
الطريقة تعاجلها خالل �ساعات
االنت�شار ال�سريع لنوع جديد من
مر�ض املالريا ،يطلقون عليه ا�سم
“�سوبر مالريا” ،يف جنوب �شرق
�آ�سيا ،ما ي��دق ناقو�س اخلطر يف
�أنحاء العامل.
و�أو�����ض����ح ال��ع��ل��م��اء يف وح���دة
�أب�����ح�����اث ال���ط���ب اال����س���ت���وائ���ي
بجامعة “ماهيدول” بالعا�صمة
التايالندية ب��ان��ك��وك� ،أن النوع
اجلديد من املالريا ميثل تهديدا
حقيقيا ،ون�شروا �أبحاثهم يف العدد
الأخ�ي�ر م��ن دوري���ة ()Lancet
للأمرا�ض املعدية.
و�أ���ض��اف��وا �أن امل��ر���ض ظ��ه��ر يف
ال��ب��داي��ة يف ك��ول��وم��ب��ي��ا يف ع��ام
 ،2007لكنه منذ ذل��ك الوقت
انت�شر يف مناطق عدة يف تايالند
والو�س وو�صل جنوب فيتنام.
و�أ�شار الفريق �إيل �أن هذا النوع
من طفيلي املالريا ال ميكن الق�ضاء
عليه م��ن خ�لال ت��ن��اول العقاقري
الرئي�سية امل�ضادة للمر�ض.
وقال قائد فريق البحث� ،أرجني
دون���دروب ،رئي�س ق�سم مكافحة
امل�لاري��ا يف وح���دة �أب��ح��اث الطب
اال�ستوائي يف جامعة ماهيدول �إن
“ثمة خطر حقيقي من �أن ي�صبح
املر�ض غري قابل للعالج”.
و�أ�ضاف �أن ما يدعوا للقلق �أن
ه��ذه ال�ساللة من املر�ض تنت�شر
ب�سرعة يف �أن��ح��اء املنطقة كلها،
ونحن نخ�شى من �أن ينت�شر ب�سرعة
�أك��ب�ر وي�����ص��ل يف ال��ن��ه��اي��ة �إىل
�إفريقيا”.

و�أ������ش�����ار �إيل �أن “التطور
احلديث للمر�ض” �أظهر مقاومة
ملجموعة عقاقري الأرتيمي�سينني
ل��ع�لاج
()Artemisinin
املالريا.
وم��ا ي���زال امل�لاري��ا واح���دة من
�أكرث التحديات ال�صحية ال�صعبة
يف ال��ع��امل ،حيث ي�صيب املر�ض
�أكرث من  200مليون �شخ�ص �سنو ًيا
ويقتل نحو ن�صف مليون ،معظمهم
من الأطفال يف �إفريقيا.
وحتى اليوم ال يوجد �أي لقاح
للمالريا مرخ�ص به يف �أي مكان

بالعامل ،وينتقل املالريا عن طريق
طفيلي �أحادي اخللية.
وتقوم �أنثى بعو�ض (�أنوفيلي�س)
بالتقاط الطفيلي من الأ�شخا�ص
امل�صابني بالعدوى ،عند لدغهم،
للح�صول على الدم الالزم لتغذية
بي�ضها ،ب��ع��ده��ا ي��ب��د�أ الطفيلي
ب��ال��ت��ك��اث��ر داخ�����ل ال��ب��ع��و���ض��ة،
�شخ�صا �آخر ،تختلط
وعندما تلدغ
ً
الطفيليات بلعابها ،وتنتقل �إىل دم
ال�شخ�ص امللدوغ.
ووف ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية،
ف�����إن ن��ح��و  3.2م��ل��ي��ار �شخ�ص،

�أي ن�صف �سكان ال��ع��امل تقري ًبا،
معر�ضون خلطر الإ�صابة باملالريا،
ك��م��ا �أن امل��ر���ض ي��ق��ت��ل ط��ف�ًلااً يف
�إفريقيا كل دقيقة.
و�أ���ض��اف��ت املنظمة �أن امل�لاري��ا
�أودى بحياة نحو � 627ألف �شخ�ص
عام  ،2012غالبيتهم من �أطفال
ج��ن��وب ���ص��ح��راء �إف��ري��ق��ي��ا وتقل
�أعمارهم عن � 5أع��وام ،ويت�سبب
الوباء يف وفاة  1300طفل يوم ًيا
يف الدول الإفريقية الواقعة فى
منطقة جنوب ال�صحراء الكربى.

ال تعد الإ�صابة بقرح الفم �إ�شارة �إىل الإ�صابة بالتهاب احللق كما
يظن الكثري ،بينما يعد ال�سبب الرئي�سي لظهور هذا الفقاعات داخل
الفم �أو الل�سان هو الإ�صابة بعدوى بكتريية م�صدرها بكترييا الفم.
كما �أن التدخني وعدم االهتمام بنظافة الفم من �أهم �أ�سباب
الإ�صابة بها ،ح�سب موقع «�ستيب تو هيلث».
ون�صح املوقع بعالج هذه القرح املزعجة باالعتماد على و�صفات
طبيعية ،من �أهمها و�أكرثها فاعلية هو زيت �شجرة ال�شاي ،حيث يعد
مطهرا طبيعيا يحتوي على م�ضادات بكترييا ،كما �أنه م�سكن للأمل،
وب�إمكانه عالج �أي التهابات �أو عدوى خا�صة يف منطقة رقيقة من
�سطح الفم من الداخل.
ون�صح املوقع ب�إ�ضافة  3قطرات من زيت �شجرة ال�شاي �إىل ملعقة
ماء وبا�ستخدام قطنة نظيفة قم مب�سح القرحة بالزيت واملاء،
وميكن تكرار الأمر  3مرات خالل اليوم لتختفي القرحة من اليوم
الأول.

«ال�شاي احلار» يق�ضي على الكر�ش
����س���ت وج����ب����ات يف ال����ي����وم ت�����س��اع��د ع���ل���ى خ��ف�����ض ال������وزن! وي��ط��رد ال�����س��م��وم م��ن اجل�سم

عندما يتعلق الأم���ر ب�إنقا�ص
ال��وزن ،يتم اعتماد فكرة جتويع
�أنف�سنا يف الغالب� ،أو اتباع بع�ض
احلميات الغذائية التي تعتمد
ث�لاث وج��ب��ات رئي�سية يف اليوم
م��ن��خ��ف�����ض��ة ال�������س���ع���رات ،ح�سب
االندنبدنت.
ويف ال���واق���ع� ،أظ��ه��رت درا���س��ة
ي��ون��ان��ي��ة ج��دي��دة �أن ت��ن��اول 6
وجبات يوميا بدال من  ،3ميكن �أن
ي�ساعدك على حتقيق اال�ستقرار
يف م�����س��ت��وي��ات ال�����س��ك��ر يف ال���دم،
االل���ت���زام ب��ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي
واحلد من اجلوع طوال اليوم.
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون م���ن خ�لال ال��ذي��ن ي�ستهلكون ث�لاث وجبات
الدرا�سة �أن تناول �ست وجبات يوميا.
�صغرية يف اليوم �أف�ضل من ثالث
وطلب من امل�شاركني يف الدرا�سة
وج��ب��ات ك��ب�يرة ،حيث �أن تواتر اتباع نظام غذائي خا�ص ملدة 6
ال��ط��ع��ام م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى ع��دد �أ�شهر ،وكان لكن �شخ�ص ال�سعرات
ال�سعرات احلرارية الالزمة ميكنه احلرارية ذاتها على مدار اليوم مع
م�����س��اع��دة ال��ب��دن��اء ع��ل��ى خف�ض تنوع وترية تناول الطعام.
الوزن.
وح�صل ن�صف امل�شاركني على 3
وق���ام ال��ب��اح��ث��ون بتقييم  47وجبات يوميا بينما ح�صل الن�صف
�شخ�صا يعانون من مر�ض ال�سكري الآخ���ر على  6وج��ب��ات ،وم��ن ثم
م���ن ال���ن���وع ال���ث���اين �أو �أع���را����ض مت ت��ب��ادل ن��ظ��ام ال��وج��ب��ات بني
الإ���ص��اب��ة ب��امل��ر���ض ،ووج����دوا �أن املجموعتني بعد ثالثة �أ�شهر.
�أول��ئ��ك ال��ذي��ن يتناولون كميات
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون �أن ال��ذي��ن
�أق��ل من الطعام على ف�ترات عدة تناولوا  6وج��ب��ات ط��وال اليوم،
يف اليوم ،غالبا ما يكونون �أف�ضل ���س��ج��ل ل���دي���ه���م ان���خ���ف���ا����ض يف
بكثري يف م��ا يتعلق بالتحكم يف الهيموغلوبني ال�سكري وم�ستويات
ن�سبة ال�سكر يف ال��دم من �أولئك الغلوكوز ،وهو عالمة على حت�سن
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف
الدم.
وق����ال ال��ب��اح��ث��ون ،ب��رئ��ا���س��ة
الدكتورة �إميليا باباكون�ستانتينو
�إن “اتباع من��ط �ست وج��ب��ات يف
ال��ي��وم ب��دال م��ن ث�لاث وج��ب��ات مع
احتوائها على ال�سعرات احلرارية
ال�لازم��ة ،يح�سن م��ن التحكم يف
م�ستوى ال�سكر يف ال��دم ويخف�ض
الإح�����س��ا���س ب��اجل��وع ل��دى الذين
يعانون من ال�سمنة املفرطة قبل
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري �أو بعد
الإ�صابة به”.
�أما يف ما يتعلق بتخفيف الوزن
ف���إن �أهمية ت��ن��اول وج��ب��ات عدة
�صغرية على م��دار اليوم تكمن يف
كونها ت�سهم يف ا�ستقرار م�ستويات

الأن�سولني ،فعندما نتناول وجبة
ك��ب�يرة ي��ف��رز اجل�����س��م ال��ك��ث�ير من
الأن�سولني للتعامل مع كمية ال�سكر
الكبرية الناجتة عن ه�ضم الوجبة
ال�ضخمة ،وال��ت��ي ت��دخ��ل جمرى
ال��دم وترفع م�ستويات الغلوكوز
فيه.
ويقوم الأن�سولني بحمل ن�سبة
م���ن ه����ذا ال�����س��ك��ر �إىل اخل�لاي��ا
والأن�������س���ج���ة ،ح��ي��ث ت�����س��ت��خ��دم
ك��ط��اق��ة� ،أم���ا الن�سبة الفائ�ضة
في�ضطر اجل�����س��م �إىل تخزينها
على �شكل ده��ون .وغالبا ما يتم
تخزينها يف منطقة البطن.
�أم����ا ال��وج��ب��ات ال�����ص��غ�يرة فال
ي�ؤدي تناولها �إىل �إفراز الكثري من
الأن�سولني ،وال ت�ؤدي �إىل ارتفاع
كبري يف م�ستويات �سكر الدم ،ويتم
ا�ستخدام اجلزء الأكرب من ال�سكر
ال���ذي تطلقه ك��ط��اق��ة ،وال يتم
تخزينه على �شكل دهون.
وه��ذا ي�شري �إىل �أن تناول �ست
وج��ب��ات �صغرية يف ال��ي��وم ،بدال
من ثالث وجبات كبرية ،ميكن �أن
ي�ساعدك على حتقيق �أه��داف��ك
لإن��ق��ا���ص ال���وزن وك��ذل��ك حت�سني
م�ستويات ال�سكر يف الدم.
وح����ذر ال��ب��اح��ث��ون امل�����ص��اب�ين
مبر�ض ال�سكري من اتباع �أي منط
غذائي من دون ا�ست�شارة الطبيب.

العالج بالأع�شاب والتوابل هو اجتاه قدمي عاد للظهور جمدداً،
خا�صة فيما يخ�ص طرد ال�سموم من اجل�سم و�إنقا�ص الوزن.
ويف ه��ذا ال�صدد ق��دم موقع «�ستيب تو هيلث» م�شروب ي�سمى
«ال�شاي احلار» وهو عبارة عن م�شروب �ساخن مكون من عدة توابل
و�أع�شاب �أغلبها له مذاق حار ،ويعمل على حت�سني الأي�ض وتفتيت
الدهون ،وطرد ال�سموم من اجل�سم بفعل م�ضادات الأك�سدة وم�ضادات
االلتهابات املوجودة يف التوابل التالية:
 1ملعقة من الزجنبيل امل�سحوق �أو الطازج.
 1ملعقة قرفة.
 1ملعقة من الفلفل احلار امل�سحوق (�شطة).
 2/1ملعقة فلفل �أ�سود.
 1ملعقة كركم.
ق�شر ليمون
� 4أكواب ماء
طريقة جتهيزه:
�أو ًال ُترفع املاء على النار حتى الغليان ،ثم ُي�ضاف لها ق�شر الليمون
وترتك على النار ملدة  10دقائق ،ثم ُترفع من على النار وي�ضاف لها
كل املكونات ال�سابقة و ُتغطى حتى تهد�أ ،ثم ُتقلب ويتم تناولها قبل
الوجبة الرئي�سية.
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ج���م���ه���وري���ة االن�����ق��ل��اب�����ات :ه������ذه خ���ري���ط���ة حل����ك����ام ال���ي���م���ن ال�������س���اب���ق�ي�ن ف���م���ن ي����ك����ون اجل����دي����د؟
ن�شوان اخلرا�ساين
بعد ت��اري��خ حافل باالنقالبات والت�صفيات
الدموية :طريقة مغايرة ورئي�س مغاير ..هل
يفعلها اليمن اليوم؟
* القبيلة وااليديولوجيا واجلريان و�أقطاب
احلرب الباردة �أبرز الفاعلني يف تقرير م�صائر
ر�ؤ�ساء اليمن!!.
*  10ر�ؤ���س��اء حكموا اليمن 4 :منفيون5 ،
قتلى 1 ،ق�ضى بعد � 12سنة يف ال�سجن!!.
بعد �أن احدثت رجة قوية مبا�شرة وبعيدة
االث��ر وامل��دى يف ج��دار الوعي ال�شعبي اجلمعي
جت���اه ال��ك��ر���س��ي ال��رئ��ا���س��ي ،وم��ن�����ص��ب رئي�س
اجلمهورية و�شخ�صه الذي طاملا احيط ب�أ�سيجة
وهاالت القدا�سة املنيعة ومل ي�سبق له ان تنزل
�إىل م�ستوى املالم�سة والتداول �أو التعاطي معه
ب�أفق مفتوح على امكانية �صياغته و�صناعته من
قبل النا�س وب�أ�صواتهم يف �صناديق االقرتاع من
يوم انتقال اليمن �إىل عتبة تاريخها ال�سيا�سي
احلديث وانخراطها يف الزمن اجلمهوري بعد
ث��ورة �سبتمرب  1962يف �شمال ال��ب�لاد ،وث��ورة
اكتوبر ثم اح��راز اال�ستقالل يف جنوب البالد
ع��ام  ،1967وم��ا تال ذل��ك من تعاقب لر�ؤ�ساء
جمهوريات �صعدوا �إىل كر�سي الرئا�سة على
�صهوات ال��دب��اب��ات وب��امل���ؤام��رات واالن��ق�لاب��ات
التي يبدو �أن �صفحتها �سوف تنطوي ،وكذلك
تداعياتها التي نزعم �أنها �سوف تنكم�ش اذا ما
ُق ِّي�ض حلدث اليوم �أن ي�ؤ�شر لدخول اليمن يف زمن
تاريخي جديد.
ومل��ا ك��ان��ت ال��زح��زح��ة ،ب��ل واخللخلة التي
�شهدتها البالد خالل الأي��ام ال�سابقة ،وا�ضحة
للعيان و�شديدة الفاعلية يف م�ستوى ت�أثريها
على وعي نخب ال�سيا�سة ويف الو�سط االجتماعي
ب��رم��ت��ه ،فقد غ��دا م��ن امل�ب�رر وامل��ف��ي��د �أن نقوم
بعر�ض ملحي ملحطات كر�سي الرئا�سة التي طاملا
ترنحت وت���أرج��ح��ت وراح���ت يف مرمى التنازع
والتقاتل �إىل �أن حان �أوان االنتقال �إىل حمطة
ال��ت��داول والتبادل و�إع���ادة �صياغة و�ضع هذا
الكر�سي بعهدة الر�شد ال�سيا�سي الذي لن نغايل
�إن قلنا ببلوغ مطلعه �أو م�ستهله ب��دء ًا من هذا
املنطلق…..
*امل�شري عبداهلل ال�سالل
�أول رئي�س لليمن ال�شمايل بعد :قيام الثورة
(:)1967-1962
– قبل قيام الثورة بيوم واحد يف � 25سبتمرب
 ،1962ويف اجتماع لتنظيم ال�ضباط ال�شباب
والتجمع الوطني ،تقرر �أن يكون امل�شري عبداهلل
ال�سالل رئي�س ًا ملجل�س ق��ي��ادة ال��ث��ورة ورئي�س ًا
للجمهورية .مت �إبالغه بذلك و�أبدى ا�ستعداده
وا�صبح يف �صبيحة � 26سبتمرب �أول رئي�س لليمن
ال�شمايل.
– يف اكتوبر  1962ا�ضطر �إىل اال�ستعانة
ب��ق��وات م�صرية للحفاظ على ال��ث��ورة ودح��ر
امللكيني.
– مل ي�ستطع ال�سالل خالل حكمه ا�ستقطاب
ك��اف��ة ال��ق��وى اليمنية ال��ت��ي �أ�سهمت يف قيام
الثورة ،فقد اعتمد على ال�سند امل�صري ب�شكل
كبري ،وانعك�ست هذه ال�سيا�سة يف تدخل اجلي�ش
امل�صري يف كل �صغرية وكبرية.
– ه��ذه ال�سيا�سة �أدت �إىل تهمي�ش القوى
القبلية امل�شائخية التي جل���أت �إىل التوا�صل
مع ال�سعودية ما �أدى �إىل ت�صدع داخل املعك�سر
اجلمهوري.
– بعد هزمية ح��زي��ران 1967م ان�سحبت
ال��ق��وات امل�صرية م��ن اليمن فانك�شف الو�ضع
ال�سيا�سي لل�سالل ،وقويت جبهة مناوئيه.
– يف 5نوفمرب  ،1967خرج من احلكم عرب
انقالب ع�سكري مت تدمريه �أثناء تواجده يف
ال��ع��راق يف ج��ول��ة خ��ارج��ي��ة اع��ت�برت مرتبة
لتجنب وقوع �صدام مع االنقالبيني.
– تويف يف �صنعاء عام  1994بعد �أن �أم�ضى

 15عام ًا يف القاهرة وكان عاد �إىل اليمن عام
.1982
*عبدالرحمن االرياين
ث��اين رئي�س لليمن يف ال��ف�ترة– 1967( :
:)1974
– عرف ب�أنه زعيم ديني و�سيا�سي.
– �شارك يف مراحل الن�ضال الوطني �ضد
االمامة و�سجن عدة مرات
– كان ع�ضو ًا يف جمل�س قيادة الثورة ،ثم
وزير ًا للعدل.
– توىل رئا�سة اجلمهورية ،وكان حينها يف
ال�ستني من عمره ،يف  5نوفمرب  1967ب�إجماع
الفئات ال�سيا�سية واالجتماعية التي اطاحت
بال�سالل.
– ا�ستطاع االرياين بعد �أ�سابيع من تر�ؤ�سه �أن
يتزعم املقاومة اجلمهورية.
– ج��اء االري����اين �إىل احل��ك��م ب���إ���س��م حكم
اجل��م��اع��ة �أو ال��ق��ي��ادة اجلماعية وظ��ل ميثل
هذا الوجه لفرتة من الزمن ،لكنه مل ي�ستطع
اال���س��ت��م��رار ومل يتمكن م��ن اي��ج��اد ت���وازن بني
مراكز القوى وتعزيز �سلطة الدولة يف مواجهتها
وحتول �إىل خ�صم لكثري من القوى.
– خ�سر ت���أي��ي��د م�شائخ القبائل وخا�صه
ال�شيخ عبداهلل بن ح�سني االحمر الذي ر�أى �أن
االرياين خرج على مبادئ حركة  5نوفمرب.
– قدم ا�ستقالته يف  13يناير � 1974إىل
العقيد ابراهيم احلمدي الذي كان حينها نائب
القائد العام للقوات امل�سلحة.
ق��ام احل��م��دي بتوديعه يف م��ط��ار تعز حيث
توجه �إىل دم�شق التي ا�ستقر فيها �إىل �أن تويف
يف  14مار�س .1998
*ابراهيم احلمدي
ث��ال��ث رئي�س لليمن ال�����ش��م��ايل– 1974( :
:)1977
– �ساهم يف الدفاع عن الثورة.
– توىل من�صب وكيل وزارة الداخلية عام
 ،1967وتنقل يف املنا�صب الع�سكرية حتى عني
نائب القائد العام للقوات امل�سلحة يف 1972
ونائب ًا لرئي�س الوزراء لل�ش�ؤون الداخلية.
– �ساهم يف ت�أ�سي�س االحت��اد العام للتعاون
االه��ل��ي للتطوير .وك��ان امل�����ش��روع ال��ذي قدمه
با�سم القوات امل�سلحة للت�صحيح املايل واالداري
 ،1972م�ؤ�شر ًا على بروزه كفاعل رئي�سي داخل
النظام.
– عقب ت�سلمه ا�ستقالة القا�ضي االري��اين
وال�شيخ ع��ب��داهلل االح��م��ر 13 ،يناير 1974
تر�أ�س جمل�س قيادة ت�شكل من �ضباط اجلي�ش
حلكم البالد من �ضباط اجلي�ش.
– اعطى اولوية لبناء الدولة املركزية ونحا
باجتاه الت�صالح مع اجلنوب والدفع يف اجتاه

الوحدة اليمنية.
– اه��ت��م ب��احل��رك��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة وت��ع��زي��ز
ا�ستقالليتها ،و�شكل جل��ان�� ًا للت�صحيح امل��ايل
والإداري ،و���ش��رع يف ح��رك��ة حت��دي��ث وا�سعة
للإدارة العامة.
– ا�صطدمت توجهات احلمدي مبراكز القوى
القبلية والتقليدية ال��ت��ي ا�ستطاع تقلي�ص
ن��ف��وذه��ا ،ع�بر ���ض��رب �أدوات���ه���ا داخ���ل اجلي�ش
والدولة ،من خالل �إدارت��ه عالقة ايجابية مع
الريا�ض.
– فقد احلمدي ثقة الريا�ض �صاحبة النفوذ
القوي يف �شمال اليمن ،وت�شكل �ضده حلف وا�سع
برعاية �سعودية.
– يف اكتوبر  ،1977اغتيل ابراهيم احلمدي
و�شقيقه يف ظروف غام�ضة اثناء تلبيته لدعوة
غ���داء يف م��ن��زل الغ�شمي رئي�س هيئة �أرك���ان
اجلي�ش ،وذلك ع�شية �سفره �إىل اجلنوب لتوقيع
اتفاقية ب�ش�أن الوحدة اليمنية ،و�شكلت جلنة
حتقيق ر�سمية ،مل تنه مهمتها.
*احمد ح�سني الغ�شمي
راب��ع رئي�س للجمهورية العربية :اليمنية
(:)1978 – 1977
– التحق بالقوات امل�سلحة بعد قيام ثورة
�سبتمرب ،وتوىل عدة مهام ع�سكرية.
– ا�سهم ب��دور رئي�س يف حركة 13يونيو
 1974الت�صحيحية.
– ب��د�أت رئا�سة الغ�شمي ثاين يوم اغتيال
احل��م��دي يف 1977/10/11م .ويف ب��داي��ة
ح��ك��م��ه ح��اف��ظ ع��ل��ى امل��ع��امل ال��رئ��ي�����س��ة لعهد
احلمدي.
– يف فرباير 1978م �أ�صدر �إعالن ًا د�ستوري ًا
بت�شكيل «جمل�س ال�شعب الت�أ�سي�سي» كبديل عن
انتخابات جمل�س ال�شورى ،وقام بتعيني اع�ضائه.
وب�����س��ب��ب ذل���ك ا���ص��ط��دم م��ع م�����ش��ائ��خ اليمن
وحتديد ًا عبداهلل بن ح�سني االحمر الذي ر�أى
يف الغ�شمي خروج ًا على االتفاق الذي التزم به
احلمدي وكذا الغ�شمي يف بداية عهده باجراء
انتخابات ملجل�س �شورى جديد.
– ات�سعت �شريحة القوى املعار�ضة لنظام
الغ�شمي وال��ت��ي كانت ق��د ب���د�أت بغ�ضب �شعبي
اث��ن��اء ت�شييع ج��ث��م��ان احل��م��دي ال���ذي اتهم
الغ�شمي باغتياله.
– يف ه��ذا املناخ ع��اودت اجلبهة الوطنية
(حتالف ي�ساري مدعوم من اجلنوب) ن�شاطها
امل�سلح يف املناطق الو�سطى بغر�ض �إ�سقاط نظام
الغ�شمي.
– تعر�ض نظام الغ�شمي لكل انواع املعار�ضة
امل�سلحة وغري امل�سلحة.
– يف  22يونيو  1978اغتيل الغ�شمي يف
مكتبه بوا�سطة عبوة متفجرة كانت مو�ضوعة

يف حقيبة مبعوث �شخ�صي من «�ساملني» رئي�س
اجلنوب.
– م�ساء  24يونيو �صدر بيان يف �صنعاء حمل
�ساملني م�س�ؤولية قتل الغ�شمي.
*علي عبداهلل �صالح
خام�س رئي�س للجمهورية :العربية اليمنية،
و�أول رئي�س لدولة الوحدة:
– يف طفولته عمل يف رعي الأغنام ،ثم عام ً
ال
لدى �أحد م�شائخ املنطقة.
– تلقى تعليمه الأويل يف «معالمة» القرية،
ويف عام � 1958إلتحق باجلي�ش وهو يف ال�ساد�سة
ع�شرة من عمره.
– ال��ت��ح��ق مب��در���س��ة ���ص��ف ���ض��ب��اط ال��ق��وات
امل�سلحة يف  1960ثم مبدر�سة امل��درع��ات عام
.1964
– ا�صبح قائد لواء تعز ،وقائد مع�سكر خالد
ابن الوليد عام 1975م.
– توىل من�صب رئي�س اجلمهورية بعد اغتيال
الغ�شمي ،حيث قام جمل�س ال�شعب الت�أ�سي�سي يف
 17يوليو  1978بانتخابه رئي�س ًا للجمهورية
وقائد ًا عام ًا للقوات امل�سلحة ،بعد ترقيته من
رتبة رائد �إىل مقدم.
– تعر�ض ملحاولة انقالب يف اكتوبر 1978م
م��ن التنظيم النا�صري ،فتم اعتقال ال��ك��وادر
النا�صرية و�إعدام �أبرزهم.
– وق��ع على اتفاقية الوحدة اليمنية مع
عبدالفتاح ا�سماعيل بعد مواجهات ع�سكرية
بني جي�شي �صنعاء وعدن يف .1979
– ظل رئي�س ًا للجمهورية العربية اليمنية
حتى  22م��اي��و  :1990ي��وم اع�ل�ان ال��وح��دة
اليمنية.
– بعد الوحدة �صار �أول رئي�س للجمهورية
اليمنية .و�أعيد انتخابه ع��ام  1999يف �أول
انتخابات رئا�سية مبا�شرة يف تاريخ اليمن ،لكنه
مل يواجه مر�شح ًا جدي ًا حينها �إذ ناف�سه �صوري ًا
�أحد �أع�ضاء حزبه  ،ويف 2011م قال دمروا كل
�شيء جميل يف اليمن  ,وقال �سي�صل الدم �إىل
الركب وباع اجلمهورية ومكت�سباتها انتقاما من
خ�صومه ال�سيا�سيني.
*احلوثي �أو املجل�س ال�سيا�سي الأعلى:
احتجاجات اليمن ع��ام � 2014أو ما يعرف
ب��ث��ورة � 21سبتمرب  ،وه��و ان��ق�لاب  2014يف
اليمن ي�شري �إىل �إ�ستيالء احلوثيني وعلي �صالح
على ال�سلطة يف � 21سبتمرب  2014و 19يناير
 .2015بد�أ باحتجاجات على قرا ٍر للحكومة
اليمنية يق�ضي ب��رف��ع ال��دع��م ع��ن امل�شتقات
النفطية ،وحتولت �إىل �إ�شتباكات بني احلوثيني،
وق��وات علي �صالح ،وميلي�شيات ح��زب التجمع
اليمني للإ�صالح وعلي حم�سن الأحمر.
وحاليا ت�سود �أو�ساط ال�شق املوايل لعلي �صالح
�ضمن حزب امل�ؤمتر ال�شعبي العام ،خماوف �شديدة
من �أن ي�شهد تاريخ احلادي والع�شرين من �سبتمرب
اجلاري ،والذي ي�صادف ذكرى �سيطرة احلوثيني
على العا�صمة �صنعاء ،انقالبا جديدا عليهم من
قبل “حلفائهم” ينتزع ما بقي ب�أيديهم من �سلطة
و�سالح بعد �أن و�صلت ال�ضغوط على زعيم امل�ؤمتر
م�ستوى غري م�سبوق .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب��ال��ت��زام��ن م���ع وج�����ود امل���ل���ك حم��م��د ال�����س��اد���س يف ب���اري�������س���� ..ص���دور ك���ت���اب ي�����روي ع�لاق��ات
ال��ن��خ��ب��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��ال��ق�����ص��ر امل��غ��رب��ي “جمهورية ���ص��اح��ب اجل�ل�ال���ة :ال���ع�ل�اق���ات اخلطرية”
باري�س  :ينزل اىل املكتبات الفرن�سية
نهاية الأ�سبوع كتاب بعنوان “جمهورية
�صاحب اجل�لال��ة :العالقات اخلطرية”
لل�صحفي والكاتب املغربي عمر بروك�سي،
وي���روي بالتحليل واملعطيات العالقات
بني نخبة من الفرن�سيني والق�صر امللكي.
ويت�ضمن الكتاب حقائق ومعلومات مثرية
للجدل.
وك���ان عمر بروك�سي ق��د �أل���ف كتابا
�سابقا بعنوان “امللك حممد ال�ساد�س،
خلف الأقنعة” ت��ن��اول فيه �شخ�صية
امللك املغربي حممد ال�ساد�س وعالقاته
ال�سيا�سية وا�ستثماراته املثرية للجدل يف
املغرب واخل���ارج .وي�صدر بروك�سي وهو
�صحفي عمل يف املجلة املغربية ال�شهرية
الناطقة بالفرن�سية “لوجورنال” هذا
ال��ك��ت��اب ال���ذي ق��د ي��ك��ون اجل���زء الثاين
املكمل للأول ولكن بالرتكيز على العالقات
مع فرن�سا.
وعن كتابه يقول لل�صحافة �أنه توجد
جمهوريات داخل اجلمهورية الفرن�سية،
وي�ب�رز دور نخبة فرن�سية اقت�صادية
و�سيا�سية وثقافية قليلة العدد ولكنها
م�ؤثرة كثريا تقدم “البيعة للملك” حممد
ال�ساد�س وحميطه لأن��ه تخدم م�صالح
الق�صر ب�إخال�ص.
وي���ق���ول ���ص��اح��ب ال��ك��ت��اب �أن امل��ل��ك
حممد ال�ساد�س اعتمد يف غزوه للطبقة
ال�سيا�سية الفرن�سية م�����ش��روع مدونة
الإ�صالح ال��ذي يرفع من قيمة امل��ر�أة يف

املغرب وم�شروع الإ�صالح واملنا�صفة الذي
اعرتفت فيه الدولة باجلرائم ال�سيا�سية
التي وقعت يف املا�ضي وعو�ضت املت�ضررين.
وكانت بوابة امللك حممد ال�ساد�س لفرن�سا
هو الرئي�س جاك �شرياك ورئي�س حكومته
دومنيك دو فيلبان.
وعن عنوان الكتاب “جمهورية �صاحب
اجل�ل�ال���ة :ال��ع�لاق��ات اخلطرية” ،ق��ال
بروك�سي �إنه “�شيء من اال�ستفزاز لأنني
�صحفي ولي�س كتاب �أكادميي ،فالعناوين
يف مثل هذه الكتب يجب �أن تكون قوية
لكي يهتم النا�س بها ،وه��و يف احلقيقة
عنوان له معاين و�أ�سباب التي دفعتني �إىل
�أن �أ�سميه بهذا اال�سم” ،يقول بروك�سي،
قبل �أن ي�ؤكد �أن الأمر ال يتعلق “بحملة
ت�شهريية �أو ت�صفية ح�سابات بل بتحقيق
ير�صد ال��ع�لاق��ات ال��ق��وي��ة ب�ين البالط
املغربي و�شخ�صيات عمومية فرن�سية
هدفها تلميع �صورة امللك وتقدميه على
�أن��ه نظام �سيا�سي خا�ص وا�ستثنائي يف
املنطقة ويعتمد خطابا معروفا”.
ويلقي الكتاب ال�ضوء على �شخ�صيتني
ي�صفهما بكوماندو حممد ال�ساد�س يف
العالقات العامة يف فرن�سا وهما املهدي
قطبي الذي ن�سج عالقات قوية مع مثقفني
و�سيا�سيني فرن�سيني يخدمون م�صالح
املغرب ثم الر�سام والكاتب بينبني.
وي�سرد الكتاب عالقات امللك حممد
ال�����س��اد���س ب��ر�ؤ���س��اء فرن�سا م��ث��ل ج��اك
���ش�يراك ون��ي��ك��وال ���س��ارك��وزي وفران�سوا

فتح باب الرت�شح جلوائز فل�سطني الثقافية ..وعبد الرحمن :م�شروع ثقايف وطني وحلم للمبدعني ال�شباب للفوز بها
�أعلنت “م�ؤ�س�سة فل�سطني الدولية”
عن فتح باب الرت�شيح جلوائز “فل�سطني
الثقافية” ال���دورة ال�سابعة – ،2018
وال��ت��ي حتمل ك��ل منها ا�سم علم عربي
فل�سطيني كبري .وتبلغ قيمة كل جائزة
( )5000$تقدمها “امل�ؤ�س�سة” �سنويا
بتربع كرمي من بع�ض �أهلنا املقتدرين يف
ال�شتات واملنفى /املهجر واملغرتب ،حيث
بد�أ ا�ستقبال طلبات الرت�شيح لنيل �إحدى
اجلوائز ال�ست ،التي متت ت�سميتها با�سم
ال���رواد يف احلقول املختلفة ،وه��ي لهذا
العام“ :جائزة رائد الفن الت�شكيلي جمال
بدران” ،و”جائزة غ�سان كنفاين للأدب”
وهي لهذا العام عن “الق�صة الق�صرية”،
و”جائزة ن��اج��ي العلي للكاريكاتري”،
و”جائزة ال�شعر – و�شاعر ه��ذا العام:

حممود دروي�ش” ،و”جائزة �إدوارد �سعيد
يف الفكر التنويري العربي املعا�صر ونقد
الفكر اال�ست�شراقي” ،و”جائزة وليد
اخلطيب للت�صوير الفوتوغرايف”.
وق���ال الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور �أ���س��ع��د عبد
الرحمن ،ع�ضو جمل�س الأمناء والرئي�س
التنفيذي “مل�ؤ�س�سة فل�سطني الدولية”،
�أن ج��وائ��ز فل�سطني الثقافية �أ�صبحت
موعدا ثقافيا ب��ارزا لالحتفاء بالإبداع
ال�شبابي العربي ،والدفع به قدما ،حيث
وحتى يف �آلية التقييم الفنية ،م�شريا �إىل
ت�شرف على كل واحدة من اجلوائز ال�ست
جلنة متخ�ص�صة مكونة من �أكادمييني �أن اجلوائر ال�ست �ستوزع على الفائزين
ومتخ�ص�صني يف جم���ال اجل���ائ���زة ،و�أن يف حفل كبري يقام يف ال�ساد�س من متوز/
هذه اللجان يتم اختيارها من الأ�سماء يوليو .2018
و�أو�ضح الدكتور عبد الرحمن �أن هذه
املعروفة على امل�ستوى املحلي والعربي،
وال تتدخل “امل�ؤ�س�سة” يف نتائج امل�سابقة اجل��وائ��ز نابعة م��ن �إح�سا�س “م�ؤ�س�سة

فل�سطني الدولية” مب�س�ؤوليتها جتاه
الق�ضية الفل�سطينية ،ورغبتها يف �أن
حتفز ال��وع��ي الثقايف لقناعتها بالدور
الذي يلعبه احلراك الثقايف يف االرتقاء
بالفكر وبالأفراد ،وتوفري مناخ للإبداع
والتناف�س بني ال�شباب العرب املوهوبني،
ما ي�ؤدي بالنهو�ض باملجتمع� ،إ�ضافة �إىل
حفظ ذكرى وم�سرية كل واحد من ه�ؤالء
الرواد املبدعني.
واعترب الدكتور عبد الرحمن �أن هذه
اجلوائز الثقافية �أ�ضحت اليوم م�شروعا
ثقافيا وطنيا ،وحلم ًا لعدد متزايد من
املبدعني ال�شباب للفوز بها ،يف ج��و من
التناف�س ال�شريف ،وهم الذين ت�ستهدفهم
اجل����وائ����ز ب���الأ����س���ا����س ،ح��ي��ث جنحت
“امل�ؤ�س�سة” وجوائزها يف تثبيت الأقدام

“تون�س الليل” ..فيلم تون�سي يعالج م�أ�ساة املثقف قبل ال��ث��ورة وبعدها

تون�س  /الأن��ا���ض��ول – ي�ستعدّ الفيلم التون�سي
“تون�س الليل” ،ملخرجه �إليا�س بكار ،انطالقا من غد
ال�سبت ،لغزو قاعات ال�سينما بالعا�صمة تون�س.
ويف ت�صريح للأنا�ضول ،ق��ال ب��ك��ار ،على هام�ش
العر�ض قبل الأ ّول� ،إنّ “الفيلم يعترب من �أ�صعب
الأع��م��ال التي قدمتها من حيث خما�ضه وكتابته
وت�صويره”.
و�أ�ضاف �أن ت�صوير الفيلم “انطلق يف ظروف �صعبة،
بالتزامن مع فر�ض حظر التجوال يف تون�س على
خلفية ا�ستهداف حافلة للأمن الرئا�سي بالعا�صمة يف
 24نوفمرب (ت�شرين ثان) .2015
وتابع “فيلم تون�س الليل ،ميثّل نقطة انتقال يف
م�سريتي املهنية ،باعتباره ثاين �أعمايل ال�سينمائية،
كما �أنه �سي�ضيف الكثري لتاريخ ال�سينما يف تون�س.
متخرج من معهد ال�سينما بفرن�سا،
و�إليا�س بكار،
ّ
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ول��ه ال��ع��دي��د م��ن الأف��ل�ام الق�صرية وامل�سرحيات
والأفالم الوثائقية.
كما �أخرج فيلما روائيا طويال “هو وهي” ،واثنني
من الأفالم الوثائقية ،وهما “�أنا تون�سية” و”كلمة
حمراء”.
وير�صد املخرج من خ�لال فيلم “تون�س الليل”
حالة املثقف التون�سي مع ان��دالع ّ
ال�شرارة الأوىل
للثورة التون�سية يف  17دي�سمرب /كانون �أول ،2010
وانعدام حرية التعبري ،ما جعله يدخل يف حالة من
ت�شرد عائلته.
احلرية وال�ضياع تت�س ّبب يف ّ
و”تون�س الليل” هو فيلم روائي ا�ستغرق ت�صويره
عامني (منذ  ،)2015ويقوم بدور البطولة فيه كل
من ر�ؤوف بن عمر ،و�أم��ال الهذيلي ،و�أم�يرة ال�شبلي،
وحلمي الدريدي.
ويروي الفيلم ق�صة املذيع “يو�سف” (ي�ؤ ّدي دوره
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 30ع���ا ًم���ا ع��م��ل��ت :ن�����ص��ر اهلل ه� ّ
���ة و�إ����س���رائ���ي���ل ارت���ع���ب���ت و���س��ارع��ت
�����د ّد ب��ت��ح��وي��ل��ه��ا ل��ق��ن��ب��ل� ٍ�ة ن����وو ّي� ٍ
ل��ت��ف��ري��غ ح���اوي���ة الأم���ون���ي���ا ب��خ��ل��ي��ج ح��ي��ف��ا وت���ق���اري���ر دب��ل��وم��ا���س��يّ��ة ت���ت���ح� ّ
��دث ع���ن ن��ق��ل��ه��ا ل��ل���أردن
النا�صرة -من زهري �أندراو�س:
���اري-
ب
���
خ
ذك���ر م��وق��ع ( )NRGالإ
ّ
الإ���س��رائ��ي��ل ّ��ي ،ن��ق ً
�لا ع��ن م�صادر و�صفها
باملطلعة ج���دً ا يف ت��ل �أب��ي��ب ،قولها �إنّ
حاوية الأمونيا يف خليج حيفا ّ
مت �إغالقها
بعد �أكرث من  30عا ًما على ت�شغيلها� ،إثر
تو�صل جلنة اخلرباء برئا�سة الربوف�سور
ّ
�إيهود كينناىل �إىل �أنّ حاوية الأمونيا
و�سفينة ا�سترياد الغاز املُتبخّ ر قد ت�ؤديان
�إىل دمار وقتل مئات �آالف املدنيني.
وبح�سب امل�صادر عينها ،تابع املوقع،
�سيتّم تنفيذ تفريغ حاوية الأمونيا على
مرحلتني :املرحلة الأوىل كانت تبخري
الأمونيا بوا�سطة �إزال��ة العزل وت�سخني
احل��اوي��ة مب�ساعدة منافيخ وم��ي��اه .ويف
املرحلة الثانية ينفذ دفع لغازات الأمونيا
بوا�سطة نرتوجني.
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال وزي��ر حماية
البيئة ع�ضو الكني�ست زئ��ي��ف �أل��ك�ين،
وهو من �صقور حزب (الليكود) احلاكم
بقيادة رئي�س ال��وزراء ،بناميني نتنياهو،
قال �إنّ الأمر يتعلّق اليوم ب�إجنازُ ،م�شدّ دًا
على �أنّه يف بداية ال�سنة قلتُ �إنّ حاوية
الأم��ون��ي��ا �ستُوقف عملها .وت��اب��ع قائ ًال
�إنّ��ه مع ا�ستكمال تفريغ احل��اوي��ة نحن
فخورون ب�إمكانية الإعالن عن نهاية عهد
حاوية الأمونيا يف خليج حيفا ،والأخطار
املرتبطة فيها لن ت�شكل بعد الآن تهديدً ا
على �سكان حيفا ومنطقة “الركايوت”

هولند والرئي�س احلايل �إميانول ماكرون،
وهي العالقات التي ال مت�س مهما كان لون
الرئي�س ال�سيا�سي .ويتطرق اىل الهزات
التي وقعت خالل ال�سنوات الأخرية على
خلفية مالحقة الق�ضاء لأحد مدراء الأم
يف املغرب وه��و عبد اللطيف احلمو�شي
مدير ال�شرطة واملخابرات.
الكتاب يلقي ال�ضوء على م�صالح الق�صر
االقت�صادية يف فرن�سا وكيفية ا�ستقطاب
النخب الفرن�سية خلدمة الق�صر املغربي
و�أجنداته اخلارجية .وب��د�أ يثري جدال
و�سط الإعالميني .فقد ا�ستعر�ضت �صحف
مثل لكم  2و�أخبار اليوم وهاجمته �صحف
�أخرى مثل الأحداث املغربية.
وال��ك��ت��اب ين�ضاف اىل كتب فرن�سية
ك��ث�يرة ���ص��درت ح��ول امل��غ��رب منذ امللك
حممد ال�ساد�س العر�ش وك���ان �أب��رزه��ا
“امللك املفرت�س" ال����ذي ت��ط��رق اىل
ا�ستثمارات امللك املغربي وهو من ت�ألفي
كاترين غرا�سيي و�إيريك ل��ورون ،وكانا
الكاتبان �سي�صدران كتابا ح��ول امللك
ولكنهما اعتقال الحقا ب�سبب ابتزازهما
للق�صر ،وق�ضيتهما معرو�ضة على الق�ضاء
الفرن�سي للبث فيها.
ومن املفارقات التي ترافق �صدر هذا
الكتاب هو وجود ملك املغرب يف باري�س،
فقد خ�ضع لعملية على عينه و�أخذ عطلة
يف باري�س.

وتعزيز املكانة يف الو�سط الثقايف العربي،
وذلك على قاعدة تر�سيخ الوعي باحلقوق
الفل�سطينية غري القابلة للت�صرف لدى
الأج���ي���ال النا�شئة م��ن الفل�سطينيني
والعرب و�أن�صار احلق الفل�سطيني ،عرب
ا�ستك�شاف وتغذية منابع الإب���داع لدى
الأجيال الفل�سطينية اجلديدة يف الوطن
واملنفى واملغ َ
رتب واملهجر.
للراغبني باال�شرتاك يف �أي م�سابقة
م��ن امل�سابقات ال�ست امل��ذك��ورة ومعرفة
ال�شروط ،ميكنهم زي��ارة موقع م�ؤ�س�سة
فل�سطني الدولية
pii@diaspora.org
�أو جوائز فل�سطني الثقافية
.palestineawards.com

املمثل ر�ؤوف بن عمر) ،الذي ق�ضى �أكرث من  20عاما
يف العمل بالإذاعة الر�سمية يف تون�س.
وي��ق��دّ م البطل ،يف الفيلم ،برناجما ثقافيا عن
الأدب وال�شعر ،غري �أن خرب �إقدام حممد البوعزيزي
على �إح��راق نف�سه يف دي�سمرب /كانون �أول ،2010
قلب حياته املهنية ر�أ�سا على عقب ،ليجد نف�سه يف
مواجهة �سيا�سة الإذاع��ة التي �أرادت التعتيم عن
اخلرب ،والتّحدث عن �إجن��ازات الرئي�س حينها زين
العابدين بن علي.
وبدور البطولة يف هذا الفيلم ،يعود ر�ؤوف بن عمر قبل وبعد الثورة ب�سبب (تقييد) حرية التعبري”.
و���ش��ارك ر�ؤوف ب��ن عمر يف العديد م��ن الأف�لام
�إىل ال�سينما بعد غياب � 10سنوات.
“دور
�
أنا�ضول،
ل
واعترب بن عمر ،يف ت�صريح ل
أنّ
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة م��ث��ل “بنت فامليا”
يو�سف خمتلف جدا عن �أدواره ال�سينمائية والدرامية
ال�سابقة ،باعتباره يعالج م�أ�ساة ال�صحفيني يف تون�س ،و”خ�شخا�ش” و”جنون” ،وتلفزيونية �أبرزها م�سل�سل
وحالة ال�ضياع التي ي�شعر بها املثقف ب�صفة عامة “اخلطاب على الباب”.
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املتاخمة للمدينة ،على حدّ تعبريه.
مب�������وازاة ذل�����ك ،حت���دّ ث���ت ت��ق��اري��ر
إ�سرائيلي
دبلوما�س ّية دول ّية عن م�سعى �
ّ
لنقل خزانات الأمونيا �إىل الأردن ،وقد
تقدّ مت ت��ل �أب��ي��ب � َ
بطلب
م��رة
ٍ
أك�ث�ر م��ن ّ
ر�سمي �إىل اململكة الها�شم ّية لتحويل
ٍّ
ميناء العقبة على البحر الأح��م��ر �إىل
حمطة ا�ستقبال وتخزين غاز الأمونيا
إ�سرائيلي ،باعتباره َّ
احلل الوحيد املتاح
ال
ّ
حلكومة الدولة العرب ّية بعد �أنْ َرف�ضت
جميع البلديات ال�ساحلية يف كيان العدو
َ
ا�ستقبال املادة اخلطرية.
وبح�سب التقارير ،ف�إنّ دوائر �صناعة
ال�سيا�سي والأم��ن��ي يف الأردن
ال��ق��رار
ّ
ان�شغلت مبناق�شة ه��ذا ال��ط��ل��ب ،حيث
ك�ًّل ا
ج��رى ت�شكيل جلنة ر�سمية �ض ّمت اًّ
من وزي��ر البيئة ووزي��ر الطاقة ووزي��ر
النقل ورئ��ي�����س �سلطة منطقة العقبة
االقت�صاد ّية ،وذلك بهدف درا�سة اجلدوى
من حتويل امليناء الأرد ّ
ين الوحيد �إىل
إ�سرائيلي.
م�ستودع لغاز الأمونيا ال
ّ
وكان رئي�س بلدية حيفا ،يونا ياهف،
��ع�بري يف معر�ض ر ّده
ق��ال للتلفزيون ال
ّ
على تهديد �س ّيد املُقاومة ب�أنّ غاز الأمونيا
املوجود يف خليج حيفا و�صواريخ حزب
اهلل� ،س ُينتجان قنبلة ن��وو ّي��ةُ ،ت�سبب
ً
فادحة جدً ا يف الأرواح واملمتلكات،
�أ�ضرا ًرا
ُ
قال :للأ�سف ال�شديد� ،إننّي �أ�صدّ ق ن�صر
�صحيحا مائة
اهلل ،وما حتدّ ث عنه كان
ً

باملائة ،وعلى احلكومة برئا�سة بنيامني
ري
نتنياهو� ،أنْ ت�أخذ الأمور على حمملٍ كب ٍ
من اجلد ّية وامل�س�ؤولية ،على حدّ تعبريه.
وتابع رئي�س بلدية حيفا قائ ًال �إنّه
ي�شكر ح�سن ن�صر اهلل ،لأنّه بتهديده �ضرب
خليج حيفا �أعاد �إىل واجهة الر�أي العام
إ�سرائيلي ما �أ�سماها بالقنبلة املوقوتة،
ال
ّ
التي ُت�سببها امل��واد القاتلة املوجودة يف
املنطقة ،وق��ال التلفزيون �إنّ ن�صر اهلل
احل�سا�س ،الذي ُيرعب
�ضرب على الوتر
ّ
خ�صو�صا و�أنّه كانت هناك
الإ�سرائيليني،
ً
العديد من املطالب الر�سم ّية بنقل امل�صانع

الكيميائ ّية من خليج حيفا �إىل مناطق
�أخ��رى يف الدولة العرب ّية ل��درء اخلطر
عن �سكّان املنطقة يف حال انفجارها� ،إلاّ
�أنّ وعود احلكومة الإ�سرائيل ّية مل تخرج
�إىل ح ّيز التنفيذ.
��ع�بري �أي ً
�����ض��ا عن
ونقل التلفزيون ال
ّ
عدد من �سكّان مدينة حيفا قولهم �إنّه
يتحتّم على احلكومة الإ�سرائيل ّية �أنْ
ت�أخذ تهديدات وت�صريحات ن�صر اهلل
على حمملٍ من اجلّد ،لأنّها ُمقلقة للغاية.
وق��ال �أح��د �سكّان املدينة للتلفزيون �إنّ
التهديد على خليج حيفا ،وحتديدً ا على

م�صانع الأمونيا ،موجود منذ العام ،1991
ولكن منذ ذل��ك احل�ين وحتى ال��ي��وم مل
تقُم حكومات �إ�سرائيل املتعاقبة بعمل
� ّأي �شيء من �أجل �إبعاد هذا اخلطر عن
املنطقة.
و�أ�شار التلفزيون �إىل �أنّ غاز الأمونيا
مكتظة
منطقة
يتواجد يف خليج حيفا ،يف
ٍ
ٍ
عر�ض مئات
ي
الذي
جدً ا بال�سكّان ،الأمر
ُ ّ
�ألآالف من ال�سكّان للخطر ،كما �أنّ املبنى
يعمل بدون رخ�صة ،وهو بناء غري مرخّ �ص
من قبل ال�سلطات ذات ال�صلة.
و���ش��دّ ّد على �أنّ امل��ك��ان يحتوي على
و�ضحا يف
 12ط ًنا من غ��از الأمونياُ ،م ً
الوقت عينه �أنّ جمعية (ت�سالول) ال
ت�ستبعد البتة �أنْ يتح ّول هذا الكابو�س
واقعة ،فيما �إذا �أ�صاب �أحد
حقيقة
�إىل
ٍ
ٍ
ال�صواريخ املنطقة ،على حدّ تعبريها.
�أ ّم��ا زير جودة البيئة ،الذي ا�ستقال
من من�صبه� ،آيف غباي ،فقال للتلفزيون �إنّ
خطرا بيئ ًيا
حاوية غاز الأمونيا ُت�شكّل
ً
حد �سواء ،ونحن نعمل على
و�أمن ًيا على ٍ
نقل احلاوية من خليج حيفا �إىل جنوب
ولكن التلفزيون لفت �إىل
الدولة العرب ّيةّ ،
�أنّ وزيري الطاقة اللذين كانا يف ال�سابق،
�أكّدا على �أنّه بحلول العام � 2015ستكون
احلاوية اخلطرية قد نُقلت ،وهو الأمر
الذي مل يتحقق.

ب��ع��د ان ك��ان��ت حم��ط اه��ت��م��ام اجل��م��ي��ع��� ..س��وري��ا ت��غ��ي��ب ع��ن اج��ن��دة ج��ل�����س��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ط��غ��ى عليها امل��ل��ف ال��ن��ووي ال��ك��وري ال�����ش��م��ايل واالت���ف���اق ال��ن��ووي االي���راين
االمم املتحدة (الواليات املتحدة) ـ (�أ ف ب) – دخلت
احلرب ال�سورية منعطفا جديدا مع التوقعات با�ستعادة
الرقة من تنظيم الدولة الإ�سالمية� ،إال �أن قادة العامل
املجتمعني يف الأمم امل��ت��ح��دة ه��ذا الأ���س��ب��وع ال يبدون
مكرتثني جدا باملو�ضوع.
ب��ع��د ان ك��ان��ت ���س��وري��ا حم���ط اه��ت��م��ام �سل�سلة من
االجتماعات رفيعة امل�ستوى خالل انعقاد اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،غابت هذا العام عن االجندة الدبلوما�سية
التي طغى عليها امللف النووي الكوري ال�شمايل واالتفاق
النووي االيراين.
العام املا�ضي ،ت�صاعد التوتر يف اجلمعية العامة حيث
انخرطت القوى الغربية يف �سجاالت حامية مع رو�سيا
واي���ران حليفتا النظام ال�سوري ،على خلفية احلملة
الع�سكرية �ضد الأح��ي��اء التي كانت خا�ضعة ل�سيطرة
املعار�ضة يف حلب.
ومنذ ذلك احلني ،ا�ستعادت قوات الرئي�س ب�شار الأ�سد،
مدعومة من مو�سكو وطهران ،حلب ومعظم املناطق التي
كانت خا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة.
�أما تنظيم الدولة الإ�سالمية فبات �أقرب �إىل الهزمية
يف معقليه املتبقيان يف �سوريا — الرقة ودير الزور.
و�أقامت رو�سيا واي��ران وتركيا �أرب��ع “مناطق خلف�ض
التوتر” يف �سوريا وهي تعمل مع الواليات املتحدة والأردن
يف اجل��ن��وب الر���س��اء اتفاقات لوقف �إط�ل�اق ال��ن��ار التي
خففت من �أعمال العنف.
وذك��رت وزي��رة خارجية االحت��اد االوروب��ي فيديريكا
موغرييني وزراء اخلارجية يف اجتماع ا�ست�ضافه االحتاد
الأوروبي ب�ش�أن �سوريا اخلمي�س ب�أن “احلرب يف �سوريا مل
تنته بعد”.
لكنها �أقرت �أن “الو�ضع على الأر���ض حت�سن .مت طرد
داع�ش من معاقلها” فيما خف القتال.
و�أ�ضافت “بالن�سبة �إىل العديد من ال�سوريني ،ي�شكل
ذلك الفرق بني احلياة واملوت”.
– جمموعة ات�صال –
وتعي�ش �سوريا حاليا عامها ال�سابع من احل��رب التي

�أ�سفرت عن مقتل � 330ألف �شخ�ص و�سط نزاع بات غاية
يف التعقيد� .إال �أن اجلهود الدبلوما�سية ال تزال بعيدة عن
الأنظار.
وي�شري دبلوما�سيون �إىل �أن امل�س�ألة الكردية وانخراط
ا�سرائيل املتزايد بالنزاع ،مدفوعا مبخاوف من حتول
�سوريا املجاورة �إىل نقطة انطالق بالن�سبة اليران ،تت�شكل
ك�أزمات جديدة.
وقال دبلوما�سي �أوروبي طلب عدم الك�شف عن هويته
“مل ُي َحل �شيء”.
و�أ�ضاف �أن البالد ال تزال منق�سمة ب�شكل عميق ،وهو
ما قد يعتربه البع�ض تق�سيما بحكم الأمر الواقع ،فيما ال

يزال هناك خم�سة ماليني الجئ �سوري ويبقى احتمال
اندالع معارك جديدة واردا.
وخ�لال خطابه �أم��ام اجلمعية العامة ،دعا الرئي�س
الفرن�سي امي��ان��وي��ل م��اك��رون �إىل ت�شكيل “جمموعة
ات�صال” جديدة ب�ش�أن �سوريا للدفع �إىل حل دبلوما�سي.
وتعاملت رو�سيا والواليات املتحدة بربود مع االقرتاح.
وال يزال يتعني على �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب حتديد ا�سرتاتيجيتها املتعلقة ب�سوريا ملرحلة ما
بعد حماربة عنا�صر تنظيم الدولة الإ�سالمية اال انها
ترف�ض منح اي��ران ،التي تعد العبا �أ�سا�سيا يف احلرب،
مقعدا اىل طاولة املفاو�ضات.

– ورقة �ضغط –
وقال م�س�ؤول �أمريكي رفيع لوكالة فران�س بر�س هذا
الأ�سبوع عقب اجتماع بني الواليات املتحدة وحلفائها
ب�ش�أن �سوريا “لو �ضمت جمموعة االت�صال ايران ،ف�سيكون
ذلك �صعبا بالن�سبة �إلينا”.
و�أ�شار دبلوما�سي �أوروب��ي �إىل �أن “الأمريكيني تخلوا
عن البحث عن حل �سيا�سي (…) تركيزهم ين�صب على
اجلانب الع�سكري — هزمية تنظيم الدولة الإ�سالمية”.
وت��خ��ط��ط الأمم امل��ت��ح��دة لعقد ج��ول��ة ج��دي��دة من
حم��ادث��ات ال�سالم يف الأ���س��اب��ي��ع املقبلة ب�ين احلكومة
ال�سورية واملعار�ضة ،رغم �أن املفاو�ضات ال�سابقة مل حتقق
�سوى تقدم بطيء.
ومع �ضعف املوقع القتايل لف�صائل املعار�ضة ،ال يواجه
النظام �أي �ضغوطات لتقدمي تنازالت خالل حمادثات
جنيف املقبلة.
وو�صلت املفاو�ضات التي ترعاها الأمم املتحدة �إىل
طريق م�سدود على خلفية مطالب املعار�ضة بعملية
انتقالية �سيا�سية متهد الطريق لنهاية حكم الأ�سد.
وي�أمل االحتاد الأوروبي ،مدعوما بفرن�سا وبريطانيا،
�أن ت�ستخدم الوعود مبليارات ال��دوالرات من امل�ساعدات
لإعادة بناء �سوريا كورقة �ضغط للدفع من �أجل التو�صل
�إىل ت�سوية.
وخالل م�ؤمتر للمانحني عقد يف بروك�سل يف ني�سان/
ابريل ،قدمت الدول م�ساعدات بقيمة �ستة مليارات دوالر
لإعادة بناء �سوريا بعد احلرب� ،إال �أن االحتاد الأوروبي
�أو�ضح �أن الأم��وال لن تمُ نح �إال عندما يتم التو�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن انتقال ال�سلطة.
لكن بع�ض الدبلوما�سيني ي�شريون �إىل �أن جتاهل �سوريا
ب�سبب الأ�سد قد ي�صبح �أم��را ال ميكن اال�ستمرار به مع
مرور الوقت.
و�أث��ن��اء اجتماع ب�ش�أن امل�ساعدة الإن�سانية ،ذكرت
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدبلوما�سيني ب�أن ما
على املحك يف �سوريا يتجاوز الأ�سد بكثري ،داعية �إياهم
�إىل عدم ن�سيان �آالف ال�سجناء واملفقودين.
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وق������ف������ة اح����ت����ج����اج����ي����ة يف ال��������رب��������اط ت�����ط�����ال�����ب ب���������ـ”جت���������رمي” ال����ت����ط����ب����ي����ع م�������ع �إ������س�����رائ�����ي�����ل
الرباط � :شارك مواطنون مغاربة يف
وقفة احتجاجية ،بالعا�صمة املغربية
الرباط ،للمطالبة ب�سن قانون لتجرمي
التطبيع مع �إ�سرائيل ،بـ”التزامن مع
تنامي التطبيع مع ال�صهاينة يف جماالت
الفن والريا�ضة” ،بح�سب املحتجني.
وجرى تنظيم الوقفة �أمام مقر الربملان
املغربي ،بدعوة من “االئتالف املغربي من
�أجل فل�سطني ومناه�ضة التطبيع" (غري
حكومي) ،وهو ي�ضم  15هيئة مغربية
داعمة للفل�سطينيني.
ورفع امل�شاركون الفتات مكتوب عليها
“ال�شعب يريد جترمي التطبيع" ،و”ال
للتطبيع" ،وهتفوا ب�شعارات منها“ :ال ال
ثم ال للتطبيع والهرولة” ،و”فل�سطني
�أمانة والتطبيع خيانة”.
ويف كلمة با�سم االئتالف قال حممد
م�ضمان“ ،الحظنا تزايد مظاهر التطبيع
مع الإ�سرائيليني ،فبعد م�شاركة مغنية
�إ�سرائيلية يف مهرجان فني مبدينة
طنجة (�شمال) ،الأ�سبوع املا�ضي ،يرتقب
�أن ي�شارك ثالثة �إ�سرائيليني يف تظاهرة
ريا�ضية ،غدا ال�سبت ،يف الرباط”.
وتعذر احل�صول على تعقيب فوري من
م�س�ؤول مغربي ،لكن احلكومة عادة ما

تقول �إن املغرب “ال تربطه �أي عالقات
اقت�صادية بالكيان اال�سرائيلي ،وال
ي�ستورد �أي �سلع منه”.
وتظاهر مئات الن�شطاء املغاربة يف
طنجة ،الأ�سبوع املا�ضي؛ احتجاجا على
م�شاركة املغنية الإ�سرائيلية “فازانا”،
يف �سهرة مو�سيقية ،يوم اجلمعة املا�ضي،
�ضمن املهرجان الدويل “طنجة جاز"،
الذي نظمته م�ؤ�س�سة “لورين” (غري
حكومية).
وقال �أحمد �أويحمان ،رئي�س “املر�صد
الوطني ملناه�ضة التطبيع" (غري
حكومي) ،للأنا�ضول“ :ال�شعب املغربي،
الذي اعترب الق�ضية الفل�سطينية ق�ضيته
الأوىل ،يت�ساءل عما يجري من تهافت
لبع�ض اجلهات ال�ستقبال واحت�ضان
ال�صهاينة ببلدنا”.
وتابع بقوله“ :للأ�سف مت جتميد مقرتح
قانون توافقت عليه �أربعة تكتالت
برملانية ،منها اثنان �ضمن الأغلبية
احلكومية ،يق�ضي بتجرمي كل �أ�شكال
التطبيع مع الإ�سرائيليني ،واليوم نطالب واملعار�ضة ،تبنت ،عام  ،2014مقرتح الربملان ملناق�شته حتى الآن.
الفل�سطينية الثانية (انتفا�ضة الأق�صى)؛
بالإفراج عنه ،وبدء مناق�شته داخل قانون تقدم به “املر�صد املغربي ملناه�ضة ويف دي�سمرب /كانون �أول � ،2000أغلق
ما يعني قطع العالقات الدبلوما�سية بني
التطبيع" يجرم “كل �أ�شكال التطبيع مع املغرب مكتب االت�صال الإ�سرائيلي يف
الربملان”.
وكانت كتل برملانية مغربية من الأغلبية �إ�سرائيل” ،لكن املقرتح مل يعر�ض على الرباط ،بالتزامن مع انطالق االنتفا�ضة البلدين.

ول������د ال�������ش���ي���خ :احل������ل ال���ع�������س���ك���ري يف ال���ي���م���ن �أم�������ر غ��ي�ر مم��ك��ن
م�أرب  -الأنا�ضول :اعترب املبعوث
الأممي �إىل اليمن� ،إ�سماعيل ولد ال�شيخ
�أحمد� ،أنه ال وجود حللّ ع�سكري
لل�صراع يف اليمن.
ونقل املوقع الإلكرتوين ملركز �أنباء
الأمم املتحدة ،عن ولد ال�شيخ ،قوله
� ّإن “م�سار ال�صراع (يف اليمن) �أظهر
بو�ضوح �أن ال�سعي للحل الع�سكري �أمر
غري ممكن”.
و�أ�ضاف املبعوث الأممي ،خالل
م�شاركته ،يف اجتماع رفيع امل�ستوى حول
اليمن مبقر الأمم املتحدة بنيويورك،
�أن احلل الع�سكري “�سي�ؤدي �إىل مزيد

من الدمار والقتل”.
وحث ولد ال�شيخ جميع الأطراف
“ب�شدة على الدخول ،دون املزيد
من الت�أخري ،يف حوار بناء مع بع�ضها
البع�ض ،يكون قائما على املقرتحات
التي قدمها”.
ولفت �إىل �أن ذلك “ميكن �أن ي�ساعد يف
بناء الثقة وا�ستعادتها”.
و�أم�س اخلمي�س ،قال ولد ال�شيخ يف
ت�صريحات �إعالمية� ،إنه يركز يف
اللقاءات التي يجريها حالي ًا على 4
نقاط؛ وهي ت�سليم ميناء احلديدة
للجنة حمايدة ،ودفع رواتب املوظفني

وخ�صو�ص ًا املعلمني والعاملني يف جمال
ال�صحة ،وفتح مطار �صنعاء ،وتفعيل
جلان التن�سيق والتهدئة.
وي�شهد اليمن منذ خريف ،2014
حربا بني القوات املوالية للحكومة
ال�شرعية املدعومة بالتحالف العربي
من جهة ،وم�سلحي احلوثي ،والقوات
املوالية ل�صالح ،من جهة �أخرى.
وخلّفت احلرب �أو�ضاعا �إن�سانية
و�صحية �صعبة ،ف�ضال عن تدهور حاد
يف اقت�صاد البلد الفقري.

الأم����ي����ر رع������د ب�����ن زي������د ق���ل���ق لإن��������ه “ح�صل يف دول
متقدمة”:التعذيب ب���وه���م “الغرق” �أو ب��ق��ط��ع امل���ي���اه

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

عرب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان ،االمري زيد بن رعد
عن قلقه لإن بع�ض الدول جل�أت يف املا�ضي �إىل ا�ستخدام
علماء النف�س لت�صميم �أ�ساليب ا�ستجواب وح�شية
مثل الإيهام بالغرق’ يف ا�شارة تغمز من قناة الواليات
املتحدة وبع�ض الدول املتقدمة.
و�إعترب الأمري يف مداخلة له على هام�ش فعاليات الأمم
تعذيب الأ�شخا�ص امل�شتبه يف ارتكابهم
املتحدة ب�أن
َ
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

جرائم ،لي�س خط�أ عميقا فح�سب ،بل من وجهة نظر
املحقق �أي�ضا ،ي�ؤدي �أي�ضا �إىل نتائج عك�سية.
و�شارك بن رعد بجل�سة بعنوان ’..التعذيب خالل
اال�ستجوابات -غري قانوين ،غري �أخالقي ،وغري فعال’ .
وقال بو�ضوح ان هذا ي�صح حتى يف العديد من البلدان
املتقدمة م�شريا حلادثة يعرفها مات فيها ال�سجني من
اجلفاف بعد قطع املياه عنه ل�سبعة ايام.

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ( كا�شري )
عامل ديل
على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز
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مقاالت

���س��واب��ق ال���ع���رب م���ع ال��ي��ون�����س��ك��و … ن��ت��ائ��ج خم��زي��ة لأم����ة ت��دم��ر نف�سها

خالد علي عبداخلالق
من بني ت�سعة مر�شحني ملن�صب املدير
العام ملنظمة االمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة ” اليون�سكو” يوجد
اربعة مر�شحني ينتمون ايل اربعة دول
عربية هي م�صر والعراق ولبنان وقطر
 ،تاريخ العرب مع انتخابات املدير العام
لليون�سكو نتيجتها دائما مل ينجح احد .
لذلك ال ميكن عزل ال�سياق الثقايف عن
ال�سياق ال�سيا�سي للعرب  ،و لي�س غريبا ان
يكون هناك اربعة مر�شحني عرب ملن�صب
مدير عام تلك املنظمة ؛ فالعرب ك�سروا
احلواجز وتخطوا امل�ستحيل يف التفاهات
واملعارك ال�صغرية  .ال�سيناريو يتكرر
للمرة الثالثة ومل يراجع العرب انف�سهم
 ،او ان تكون هناك وقفة مع الذات ،
االخفاقات تتواىل والهزائم تتكرر يف
املحافل الدولية �سواء ال�سيا�سية او
الثقافية او الريا�ضية  ،مل يتعلم العرب
من املا�ضي مل يراجع احد ذاته قبل
اقدامه على التفكري يف الدفع مبر�شح
عربي لهذا املن�صب  ،يف عام 1999
تناف�س على املن�صب اثنني عرب هما
ا�سماعيل �سراج الدين من م�صر وغازي
الق�صيبي من ال�سعودية  ،خ�سر االثنني ،

يف عام  2009تناف�س على املن�صب اثنني
من املر�شحني العرب هما فاروق ح�سني من
م�صر وحممد بجاوي من اجلزائر وخ�سر
االثنني  .وعلى ما اعتقد ان عام 2017
لن يختلف عن الدورتني ال�سابقتني .
الكارثة ان ال�سيناريو تكرر العام املا�ضي
لكن يف حمفل ريا�ضي دويل وهو انتخابات
االحتاد الدويل لكرة القدم “الفيفا”
 ،مملكة االردن ر�شحت االمري علي بن
احل�سني  ،مملكة البحرين ر�شحت ال�شيخ
�سلمان �آل خليفة  ،تناف�سا االثنني � ،شتتا
اال�صوات  ،خ�سرا االثنني � ،ضاع املن�صب .
بحثت كثريا يف تاريخ االمم ومل اجد امة
تدمر نف�سهما مثلما تفعل االمة العربية
 ،االمم االخرى دائما ما تكون لديها نهج
او �سيا�سة خا�صة بها كمناف�سة االخر ،
حماربة االخر  ،الق�ضاء على االخر  ،لكن
االمة العربية هوايتها و�سيا�ساتها هي
حماربة نف�سها  ،مناف�سة ذاتها  ،الق�ضاء
على نف�سها  ،كل ُقطر عربي ي�سعي
ويجاهد ملحاربة القُطر العربي املجاور
له ؛ مع ان االثنني لي�س بينها اي ميزة
ن�سبية او مطلقة – االثنني يف التخلف
والتبعية �سواء  ،هذا ال ميلك املعرفة
واالخر متخلف عن احل�ضارة ومل ي�ضيف

لها يف الع�صر احلديث  ،وعلى الرغم من
ذلك جتد العالقة بينهما كعالقة اال�سود
لكن لو حدث خالف بني دولة عربية و
دولة اخرى من دول اجلوار الغري العربي
فان العالقة تتحول اىل عالقة احلمالن
بالذئاب وبالطبع الطرف العربي يكون
هو احلمل .
تباين ال�سيا�سات العربية افقد العرب
ًقدرهم وقميتهم بني �سائر االمم ،
ا�ضاع العرب فر�ص على مدار تاريخهم
ب�سيا�سات متباينة فيما بينها  ،مل يخرج
قرار عربي من اجلامعة العربية بدون
حتفظ او رف�ض او اعرتا�ض دولة او اكرث
من الدول العربية  ،االمور تكون وا�ضحة
عند كافة دول العامل اال الدول العربية
تكون االمور لها اكرث من ر�ؤى واكرث من
معنى  ،ال�سيا�سات العربية متباينة بل
ومت�صارعة فيما بينها  ،اختلف العرب
يف كل �شئ مل يتفقوا يف �شئ  ،ا�ضاع
العرب ما�ضيهم واالن ي�ضيعون حا�ضرهم
ويدمرون ويق�ضون على اي م�ستقبل
الوالدهم  ،كافة املجموعات االقيمية يف
املنظمة الدولية اقروا بان ب�أن املجموعة
العربية هي الوحيدة التي مل ت�شغل
من�صب املدير العام لليون�سكو ،وبذلك

تكون فر�صة لتوافق عربي من اجل الفوز
بهذا املن�صب اذا حدث توافق عربي  ،لكن
هذا هو امل�ستحيل  .مل يحدث اي تن�سيق
عربي من اجل الفوز بهذا املن�صب الدويل
الرفيع  ،اختلف العربي حول ُقطرية
املن�صب وبدال من ان يكون هناك اجماع
على عروبته هذه الدورة �صار اخلالف
على ُقطريته  ،وقد ي�ؤدي ال�صراع اىل
�ضياع املن�صب من املجموعة العربية مثلما
حدث قبل ذلك  ،م�صر لها مر�شح ولبنان
لها مر�شح ثان وقطر لها مر�شح ثالث
وللعراق مر�شح رابع ومثلما هناك انق�سام
وت�شرزم عربي يف ال�سيا�سات واملواقف
داخل اجلامعة العربية هناك ت�شرزم
وانق�سام عربي داخل املحافل الدولية .
جمل�س التعاون اخلليجي يف  2016ابلغ
اجلامعة العربية بان مر�شح قطر هو
مر�شح املجموعة اخلليجية لليون�سكو ،
ولو احتاد املغرب العربي َفعال لكان هناك
مر�شح الحتاد املغرب العربي  ،ولو كان
جمل�س التعاون العربي قائم لكنا �سمعنا
عن مر�شح لهذا املجل�س .
االن وبعد  5يونيو  2017تغري االمر ومل
يعد املر�شح القطري له حظوظ داخل
دائرته اخلليجية ال�ضيقة بعد اخلالف

والقطيعة بني ال�سعودية واالمارات
والبحرين باال�ضافة مل�صر من جهة وقطر
من جهة اخرى .
املواطن العربي مل يفاج�أ بتلك
الرت�شيحات  ،الن �سبق تلك امل�سرحية
الهزلية م�سرحيات اكرث هزلية وعبثية ،
فاملواطن العربي يرى دول عربية تدعم
االرهاب ومتوله باملال وال�سالح وتدفع
اطراف ودول غري غربية للق�ضاء على
دول و�شعوب عربية .
املواطن العربي كان �شاهدا على تدمري
وتفتيت دول عربية ذات ح�ضارة عريقة
” العراق و�سوريا ” �شاركت فيها دول
عربية �سواء باملال او ال�سالح  ،املواطن
العربي يرى دول عربية تتحالف مع
كيانات ا�ستعمارية من اجل الق�ضاء
وتدمري دول عربية اثرت الثقافة
العاملية فكر ًا وعلما ً وكانت نربا�س ًا للعامل
بح�ضارتها وعلمها و�آثارها.

خ��ط��اب ع��ب��ا���س ..ب�ين اال���س��ت��ج��داء وال��غ��ي��اب اال�سرتاتيجي
د .جودت مناع
قد يختلف املراقبون حول خطاب
عبا�س يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك
الذي بدى خاليا من ا�سرتاتيجية
جديدة.
هناك مع�سكران �أولهما ي�ؤيد بقوة
�سيا�سة عبا�س التي �أو�صلت ال�شعب
الفل�سطيني �إىل ما هو عليه الآن.
فربغم �إقرار عبا�س �أن �سلطته بال �سلطة
ودولة فل�سطني بال �أر�ض بعد مرور �أكرث
من عقد على وجوده يف ال�سلطة �إال �أن
هذا املع�سكر متم�سكا به كرئي�س وقائد.
�أما املع�سكر الثاين وهو املعار�ض مل
يت�أخر عن توجيه االنتقادات مل�ضمون
اخلطاب باعتباره تو�سال وتكرارا.
هذا املع�سكر الذي يفتقد خليارات بديلة
تواجه قوة العدو الذي بات ي�سيطر
على الوطن بكامله و �أو حلحلة ال�سيا�سة
الأمنية واال�سرتاتيجية الفل�سطينية
التي تراوح مكانها.
اخلطاب جاء ليعر�ض ا�ستخال�صا
حلقائق �أهمها اعرتاف عبا�س �أن اتفاق
�أو�سلو قد �سقط ،و�إن كان ذلك على
م�ض�ض .وم�ضمون اخلطاب جاء ترجمة
للر�ؤية اجلماهريية الفل�سطينية و�إن مل
يحمل قرارات حا�سمة.
�إال �أنه وبعد مرور ربع قرن على اتفاق
او�سلو وف�شله ظل عبا�س يكابر ف�أراد
�إبقاء ال�شعب الفل�سطيني عالق ًا بهذا
االتفاق.
فبالإ�ضافة للنقطتني التي �أوردتهما
هدد عبا�س بالرتاجع عن االعرتاف
ب�إ�سرائيل بقوله “�إن االعرتاف حمط
ت�سا�ؤل” .هذا االعرتاف الذي جاء
حم�صلة التفاق �أو�سلو ال يلقى ت�أييدا
�شعبي ًا بعد جتاهل �إ�سرائيل العرتافها
بدولة فل�سطني بل م�ضى رئي�س وزرائها
الفا�شي بالقول “�إنه لي�س احتال ً
ال”.
كما �أن اعرتاف الأمم املتحدة بفل�سطني
مل يكتمل بعد ولهذا ح�ضها عبا�س
على اتخاذ قرار باالعرتاف الكامل

بدولة فل�سطني �أ�سوة باعرتاف منظمة
التحرير الفل�سطينية ب “�إ�سرائيل”
و�إن مل تبني حدود دولتها املفرت�ضة
حتى اليوم.
وبعيدا عن العواطف �أو �سلخ ما�ضي
الرجل عن م�ضمون خطابه الذي
غلبت عليه “�إذا ال�شرط ّية” وقد يكون
اخلطاب الأخري له يف مقر الأمم املتحدة
ال بد من الإ�شارة �إىل هواج�س �ألقى بها
على كاهل ال�شعب.
مل يحدث يف التاريخ �أن ظهر قائد �شعب
احتلت بالده ليتو�سل للعامل �أن ين�صف
ق�ضيته وهو خايل الوفا�ض من حتقيق
انت�صارات ع�سكرية ،فالرئي�س الراحل
يا�سر عرفات خاطب الأمم املتحدة بلغة
خمتلفة متاما ومل يلق البندقية من يده
�آنذاك.
وهكذا كان مانديال وهو�شي منه وعبد
النا�صر واجلرنال جياب والقادة
الذين قادوا �شعوبهم نحو احلرية
�ضد االحتالل واال�ستعمار والتمييز
العن�صري.
ويف ف�صل �آخر من خطابه مل يوفق
عبا�س يف �صياغة الربط بني الإرهاب
ون�ضال ال�شعب الفل�سطيني ..العتب
على م�ست�شاريه الذين يكررون هذه
اال�سطوانة امل�شروخة ،ف�إدانته للإرهاب
املحلي جاءت غام�ضة لغياب �إ�شادته
بالن�ضال الفل�سطيني �ضد العدو ومغايرا
ملواثيق الأمم املتحدة التي منحت
ال�شعوب حق الن�ضال باعتباره حقا
مقد�س ًا.
كما مل يكن هناك مربرا لربط الف�شل
ال�سيا�سي بحمى الإرهاب العاملي الذي
ي�ستهدف ا�ستقرار الدول العربية و�أمنها
حتى الآن ومل ي�ستهدف كيان العدو
�أبدا منذ تفعيل ما �سمي ب “الفو�ضى
اخلالقة” التي ُخطط لها يف وا�شنطن
وال زالت تداعياتها تلحق الدمار
بال�شعوب العربية.
فلماذا القول ال ترتكوا الفر�صة

للإرهابيني العبث يف غياب احلل
ال�سيا�سي يف فل�سطني املحتلة .وما �ش�أن
الإرهاب الدويل بالق�ضية الفل�سطينية،
فالإ�شارة �إليه خاطرة خاوية من
الذكاء.
�إن ال�شعب الفل�سطيني يعاين منذ �أكرث
 70عاما م�ضت وال يزال ولي�س قبل
 50عاما كما ذكر حممود عبا�س .وهذا
انتقا�ص من امل�أ�ساة التي حلت بال�شعب
الفل�سطيني عام � 1948إن مل يكن �شطبا
لنكبة فل�سطني.
نعم  ..من حق �أبناء املخيمات البعيدين
عن اتخاذ القرار ال�صراخ يف وجه �أي
كان لتحذيره من امل�س بحقهم يف بيوتهم
وممتلكاتهم.
كما �أن خماطبة ال�شعب والثناء على
�صموده ال ميكن جتزئته وال يجوز
االقت�صا�ص من مكوناته .ال�شعب
الفل�سطيني يعي�ش يف قلب الوطن املحتل
عام  1948ويف خميمات ال�شتات وعلى
�أطراف املدن املغرتبة ومل يرد هذا يف
خطابه.
ويتحمل عبا�س غياب ال�صراحة
ال�سيا�سية يف خطابه وربطها بالبدائل
هي التي حفزت نتنياهو على �إطالق
�أكاذيب مفادها �أن “�سيطرة جي�شه على
فل�سطني لي�ست احتالال بل حتريرا “.
لقد دلل خطابه على مقاي�ضة مرفو�ضة
حني ربط بني ف�شل حل الدولتني
وعودته للمطالبة بحقوق الف�سطينيني
يف الأرا�ضي املحتلة عام .1948
لقد كانت املنا�سبة فر�صة لعبا�س
لإعالنه قرارات �أكرث و�ضوحا كربط
االعرتاف ب�إ�سرائيل باعرتاف متبادل
ولي�س القول ب�أنه مو�ضع ت�سا�ؤل مما
يعك�س حالة �ضعف ولي�س قوة.
ويف غياب �سيا�سة املقاومة التي اتبعها
عبا�س وطواقمه يف الأجهزة الأمنية
واحل�ضور القوي لنهج ال�سالم املزعوم
الذي اتبعه منذ �أن توىل ال�سلطة ف�إن
�إنحاء اللوم على الأمم املتحدة كان

ميكن �أن يدفع مبطالبه قدما لو اتبع
�سيا�سة مغايرة وجنح نحو مقاومة العدو
بدال من مغازلته.
قد �أتفق مع االجتاه امل�ؤيد يف �أن هذا
اخلطاب حمل رياح التغيري يف بتوجيه
ر�سالة �إىل �إ�سرائيل لكن هذا اخلطاب
يظل فقريا ما مل يعزز با�سرتاتيجية
جديدة ،وهذا االحتمال �سيظل �ضعيفا
طاملا ارتبط بقيادة اتبعت هذا النهج
ومل تبادر لت�صحيحه �أو التنحي
بعد تداعياته اخلطرية على ال�شعب
الفل�سطيني.
ال ميكن و�صف �سيا�سة عبا�س وحكوماته
املتعاقبة �إال ب�سيا�سة “االحتكار
واال�ستغالل” وانتقاال من ميادين ال�شرف
التي خا�ضتها الثورة الفل�سطينية �إىل
الأروقة ال�سيا�سية الدولية التي مل
تقدم لل�شعب الفل�سطيني �أب�سط حقوقه
وهذا ما اعرتف به اخلطاب.
احتكار ال�سيا�سة وا�ستغالل املواقع
�أمران �أ�ضرا بال�شعب الفل�سطيني الذي
حرم من حتقيق غاياته وح�صوله على
اال�ستقالل الوطني الذي هو حاجة
�أ�سا�سية للحرية.
�أن ال�شعب الفل�سطيني كان وال يزال
من �ضحايا حكومات االحتالل التي
عمدت �إىل حماوالت �إعادة كتابة
تاريخهم املميز وحمو هويته وتراثه
وثقافاته ،عرب فر�ض قيود وطريق

حياة ا�ستعمارية” عليه.
لكن الأق�سى على ال�شعب الفل�سطيني
�إجراءات من هم يف ال�سلطة لتغيري
ثقافة املقاومة برغم �إدراكهم لف�شلها.
كما و�أن عجز احلكومات الفل�سطينية
املتعاقبة ،عن احرتام حقوق ال�شعب
الفل�سطيني ون�ضاله و�سقوطها يف
م�ستنقع االنق�سام يجعلنا ن�شعر بخجل
كبري.
�إن ال�سلطة التي يتزعمها عبا�س يجب
�أن تعزف عن اتخاذ قرارات �صعبة
و�أن ترتك ذلك حلكومة وحدة وطنية
حتظى بثقة ال�شعب و�أن عامل الوقت
لي�س مربرا بعد انتظار ربع قرن على
توقيع اتفاق او�سلو والو�صول �إىل
الو�ضع الراهن.
كما يتعني على القيادة املنتظرة �إجراء
مراجعة �شاملة للقوانني وال�سيا�سات
املتعلقة برفع احلظر على املقاومة ،الذي
وقع يف املا�ضي ،و�ضمان حرية �أف�ضل
لل�شعب الفل�سطيني للتعبري عن ر�أيه
بحق تقرير امل�صري ومقاومة االحتالل
ولي�س بفر�ض �أ�شخا�ص لقيادته و�إق�صاء
�آخرين لتمرير ثقافة اال�ست�سالم.
كاتب �صحفي فل�سطيني
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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كوم�سومول�سكايا ب��راف��دا :م��اك��رون نفى ال��ع��زم على الإط��اح��ة ب��الأ���س��د و�أك���د اح�ترام��ه لبوتني

تناول عبا�س جمعة يف “كوم�سومول�سكايا
برافدا” ت�صريحات الرئي�س الفرن�سي
�إىل قناة �سي �إن �إن ،والتي �أعرب فيها عن
موقفه من م�سائل دولية عديدة.
كتب جمعة� :أدىل الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون بت�صريحات �إىل قناة
“�سي �إن �إن” ،تطرق فيها �إىل طيف وا�سع
من الأمور :من ال�صفقة النووية مع �إيران
�إىل عالقاته العائلية.
وقد �أعرب الرئي�س الفرن�سي عن موقفه
من الرئي�س الرو�سي بالقول �إنه يرى
يف نظريه الرو�سي �شريكا؛ معربا عن
�أمله بح�صول تقدم يف مباحثات رباعية
نورماندي ب�ش�أن ت�سوية النزاع يف
دونبا�س .و�أ�ضاف�“ :أنا احرتم فالدميري
بوتني ك�شريك ،ولكنني لن �أت�ساهل مع �أي
تدخل يف دميقراطيتنا ،لأنني مل �أتدخل
يف االنتخابات الرو�سية”.
وعن دور رو�سيا يف ال�سيا�سة العاملية� ،أكد
الرئي�س الفرن�سي �أنه ال ميكن ت�سوية �أي
م�شكالت العامل من دون م�شاركة رو�سيا.
وقال �إن “رو�سيا �شريكتنا ،وعلينا �أن نعمل

معها و�سنبقى كذلك .وال ميكن ت�سوية
النزاع ال�سوري من دون م�شاركة مو�سكو.
كما �أن من ال�صعب ت�سوية �أزمة كوريا
ال�شمالية من دونها .لذلك يجب احرتام
رو�سيا و�أخذ تاريخها وعالقاتنا معها
باحل�سبان”.
�أما عن موقفه من الرئي�س ال�سوري ب�شار

الأ�سد ،فقال �إن “ب�شار الأ�سد جمرم حرب
ويجب �أن ميثل �أمام حمكمة دولية”– ،
بح�سب تعبري ماكرون .ومع ذلك ،فهو ال
يعتقد �أن على باري�س الآن ح�صر اهتمامها
مب�صري الرئي�س ال�سوري ،لأن هناك �أمورا
�أكرث �أهمية.
وقال“ :نحن �أ�صررنا منذ بداية الأزمة

عام  2011على ا�ستقالة الأ�سد ،ولكننا
مل نحقق �أي نتيجة .و�أعتقد �أن علينا
اليوم امل�ضي قدما والتو�صل �إىل حل
�سيا�سي .ويف النهاية لي�س الأ�سد من يقتل
الفرن�سيني ،بل الإرهابيون.
ومن ال�ضروري لنا تهيئة ظروف �سيا�سية،
ت�سمح لل�سوريني بانتخاب قادتهم .وهذا
يجب �أن يتم بقرار من ال�شعب ال�سوري
ولي�س من اخلارج”.
و�أ�ضاف ماكرون �أن “مفاو�ضات �أ�ستانا قد
تكون مفيدة ،ولكنها غري كافية ،حيث
بد�أت تواجه �صعوبات م�ؤخرا .وعموما،
�سيكون حل النزاع ال�سوري �سيا�سيا ولي�س
ع�سكريا .وهذا من م�صلحتنا جميعا،
وبالدرجة الأوىل من م�صلحة ال�شعب
ال�سوري”.
�أما ب�ش�أن ال�صفقة النووية مع �إيران،
فدعا املجتمع الدويل �إىل عدم ال�سماح
ب�إلغاء االتفاقية النووية مع طهران،
التي مت التو�صل اليها يف عهد باراك
�أوباما ،والتي يعدُّ ها دونالد ترامب “عارا
على الواليات املتحدة”.

و�أعرب الزعيم الفرن�سي عن اعتقاده
ب�أن من “نتائج هذه ال�صفقة كان وجود
مراقبة دولية لربنامج �إيران النووي،
وهذا �أف�ضل من ال �شيء .لذلك ف�إننا
ب�إلغاء االتفاقية نغامر بالوقوع يف م�أزق
�شبيه مبا يدور حول كوريا ال�شمالية.
�أي �إن ان�سحاب الواليات املتحدة من
االتفاقية هو خط�أ كبري”.
وب�ش�أن معاهدة باري�س للمناخ ،قال
ماكرون �إن باري�س تبذل كل ما يف و�سعها
من �أجل �إقناع دونالد ترامب ب�إعادة
النظر بقرار االن�سحاب منها.
و�إن “هذا هو خيار ترامب .و�أنا احرتم
هذا اخليار ،مع �أنه ي�ؤ�سفني اتخاذ هذا
القرار ،لذلك �أريد �إقناعه بالعودة �إىل
االتفاقية ،لأين �أعتقد �أنها �أهم اتفاق يف
جمال املناخ”.
ويف اخلتام ،تطرق ماكرون �إىل زوجته،
م�ؤكدا �أنها حتبه ،و�أنها بالن�سبة �إليه �أهم
�إن�سان يف حياته ،و�أنها �سند له وجزء من
حياته.

يف ظل غياب بديل حقيقي لالتفاق النووي مع ايران يجب �أن تتجه م�ساعي نتنياهو لزيادة الرقابة الدولية
على املواقع امل�شبوهة بالن�شاطات الذرية فيها واقناع الواليات املتحدة بابعادها عن احلدود ال�سورية
بقلم� :ألون بن دافيد
يف كل �سنة يف �شهر ت�شري ،قبل �أن تظهر
�سحب اخلريف ،تظهر �سحابة التهديد
االيراين .هذه املرة ال تنقطع خطوة
رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،التي
ت�ستهدف العمل على الغاء �أو تعديل
االتفاق النووي عن املعلومات عما
يجري يف ايران ،ومع ذلك تبقى عدمية
االحتمال .ولكن بينما ي�صرخ “ايران!”
من فوق كل من�صة ممكنة ،يجدر به �أن
يفتح عينيه على ما ين�سج بني ايران
وال�سعودية .نتنياهو كفيل مرة اخرى ب�أن
يكت�شف �أنه من حتت �أنفه تن�سج �صفقة
هامة هو لي�س جزء منها.
االتفاق النووي الذي وقع بني الدول
العظمى وايران ،مهما كان �سيئا ،ال ميكن
حقا تغيريه .فلي�ست الواليات املتحدة
وحدها كانت طرفا يف االتفاق – فقد
وقع مع كل الدول االع�ضاء الدائمني
يف جمل�س االمن واملانيا .ال يوجد �أي
احتمال لتجنيدها للرتاجع عن االتفاق
�أو تغيريه.

ناهيك عن �أن ايران تفي باالتفاق – فهي
حتر�ص على عدم تخ�صيب اليورانيوم
بالكميات والرتكيز الذي يتجاوز ما هو
م�سموح لها .ولكن يف كل ما يتعلق بالفعل
الذي ال يوجد حظر �صريح عليه يف
االتفاق – وال �سيما البحث والتطوير يف
جمال النووي وجمال ال�صواريخ – فان
ايران تفعل �أكرب قدر ممكن .وعليه ،فقد
هرع رئي�س الوزراء اىل لقائه مع الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب .وعليه ،فقد
ان�ضم اىل �صرخة رئي�س املو�ساد ،بخالف
ر�أي باقي قادة جهاز االمن.
لقد عر�ضت هذه املعلومات على ترامب.
نتنياهو ،الذي ال يوجد من هو اكرث
اطالعا منه على تفا�صيل االتفاق مع
ايران ،يعرف �أن ال �أمل حقيقي يف تراجع
امريكي عن االتفاق .ميكن للواليات
املتحدة �أن تفر�ض عقوبات جديدة
على ايران ولكن املعنى �سيكون �أنها ال
تنفذ ن�صيبها يف االتفاق ،و�آثار مثل هذه
اخلطوة خطرية ،وال �سيما على ا�سرائيل.
فاذا تو�صلت ايران اىل اال�ستنتاج ب�أن

لي�س لها ما تك�سبه من وجود االتفاق ،فهي
كفيلة ب�أن ترك�ض نحو القنبلة ،وعندها
�ستجد ا�سرائيل نف�سها وحيدة يف املعركة
امام دولة متحولة نوويا .يف مثل هذه
الو�ضعية م�شكوك �أن يتجر�أ نتنياهو
على اخلروج وحده اىل معركة مع القوة

وول ���س�تري��ت ج���ورن���ال :ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
ت�����س��ت��ب��دل ح��ظ��ر ال�����س��ف��ر ب��ق��ي��ود م�ستهدفة
وا�شنطن ـ (د ب �أ) – ذكرت �صحيفة “وول �سرتيت جورنال”
�أن الواليات املتحدة ت�ستعد للإعالن عن قيود على ال�سفر،
تهدف اىل اال�ستعا�ضة عن احلظر املثري للجدل املفرو�ض
على القادمني من �ست دول ذات �أغلبية م�سلمة.
وقال م�س�ؤولون �أمريكيون لل�صحيفة �إن وزارة االمن
الداخلي تو�صي بفر�ض قيود على كل دولة مبفردها
بالن�سبة حلوايل ثماين �أو ت�سع دول ،مل تف باملعايري
اخلا�صة بجهود مكافحة االرهاب وجوازات ال�سفر.
وكان امل�س�ؤولون قد �أعربوا يف الأ�صل عن قلقهم �إزاء 17
دولة ،ولكن كثريا من ه�ؤالء قد عاجلوا املخاوف ،ومل يتم
ادرجهم يف االقرتاح.
وواجه حظر ال�سفر الذي فر�ضه ترامب �سل�سلة من
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

التحديات القانونية التي تنظرها املحكمة العليا يف ال�شهر
القادم.
ومع ذلك� ،سمحت املحكمة لن�سخة من احلظر �أن يدخل
حيز التنفيذ يف حني �أن الق�ضية ال تزال منظورة �أمام
الق�ضاء.
وكان من املقرر �أ�صال �أن ينتهي احلظر بعد  90يوما من بدء
�سريانه ،ولكن احت�ساب املدة بد�أ فقط بعد �سماح املحكمة
العليا ببدئه ،انتظارا للمراجعة .وتنتهي هذه الفرتة يوم
الأحد املقبل.
وجرى �إعالن حظر ال�سفر يف كانون ثان  /يناير املا�ضي
بعد �أيام من تويل ترامب مهام من�صبه.

االقليمية العظمى اجلديدة ،فيما ال
يكون اىل جانبه �سوى حكومة معقبني
لدينا.
ميكن ل�سالح اجلو �أن يبيد متاما �صباح
غد املن�ش�آت النووية االيرانية ،لكن ال
ميكنه �أن ي�أخذ من االيرانيني العلم الذي

جمعوه حتى الآن .و�سي�ستغرقهم �سنتني،
ورمبا اكرث بقليل ،العادة بنائه بعد مثل
هذا الهجوم .ولكن الهجوم اال�سرائيلي
�سيعطي االيرانيني ذريعة كاملة للتوجه
نحو القنبلة بدعوى �أنهم تعر�ضوا
لالعتداء ممن يرونهم قوة عظمى نووية.
يف ظل غياب بديل حقيقي لالتفاق ،فان
جهود نتنياهو يجب �أن تتجه نحو زيادة
الرقابة من جانب الوكالة الدولية
للطاقة الذرية على املواقع التي جتري
فيها اعمال م�شبوهة يف ايران .واىل
جانب ذلك ،ينبغي اقناع الواليات
املتحدة ب�أن ت�ؤيد مطالبنا بابعاد ايران
عن احلدود يف ه�ضبة اجلوالن .هذان
االمران ميكن حتقيقهما ،ويبدو اي�ضا �أن
هذه الر�سائل ا�ستوعبها الرئي�س ترامب،
الذي يتقا�سم معنا النفور من االتفاق
النووي الذي حققه �سلفه .وقبل ذلك
بانتظاره االختبار يف كوريا ال�شمالية
الذي �ستملي نتائجه موقف ترامب من
ايران اي�ضا.
معاريف
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حم��م��د ه���ن���ي���دي :ه����ذا ال��ف��ي��ل��م ف�����ش��ل ب��ع��د � 4أي������ام م���ن ع��ر���ض��ه
القاهرة -
مئات الق�ص�ص ميلكها الفنان الكوميدي ،حممد
هنيدي ،عن �سنوات طويلة ق�ضاها كنجم من جنوم
ال�صف الأول لل�سينما امل�صرية والعربية ،قدم
خاللها ع�شرات الأفالم التي حققت جناحا مدويا.
تلك الرحلة التي �شهدت �إىل جوار النجاحات
بع�ض الإخفاقات التي مل يعتد عليها ،وكانت دافعاً
له من �أجل موا�صلة امل�شوار.
ويف لقاء تلفزيوين حتدث حممد هنيدي عن
كوالي�س رحلته امل�ستمرة ،وعاد بذاكرته �إىل عام
 2002حينما قدم فيلم “�صاحب �صاحبه” ب�صحبة
الفنان �أ�شرف عبدالباقي.
ذلك العمل الذي ف�شل بعد � 4أيام من طرحه بدور
العر�ض ،حيث علق هنيدي على ذلك قائال “الفيلم
خبط يف احليط بعد � 4أيام” ،معترب ًا �أن حممد �سعد
اكت�سح اجلميع بفيلم “اللمبي”.
وك�شف هنيدي عما قام به وقتها ،حيث مل
ينتظر �سوى � 4أيام خا�صة �أنه مل يكن معتادا على

اخل�سارة يف ال�سينما ،ثم ات�صل بالكاتب �أحمد عبد
اهلل ليطلب منه تقدمي فيلم جديد �سريعا.
وبالفعل خالل الوقت الذي يعر�ض فيه فيلم

“�صاحب �صاحبه” ،كان هنيدي يعمل على فيلم
“ع�سكر يف املع�سكر” الذي �شارك يف بطولته ماجد
الكدواين ولقاء اخلمي�سي وح�سن ح�سني.

ب���دء ع��ر���ض فيلم �إمي���ا ���س��ت��ون اجل��دي��د اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل ب�أمريكا
يبد�أ عر�ض فيلم “باتل �أوف ذا �سك�سز" للنجمة
�إميا �ستون ،يف الواليات املتحدة ،يوم اجلمعة
املقبل ،والذي جت�سد فيه املمثلة الأمريكية دور
امل�صنفة الأوىل على العامل �سابقا يف ريا�ضة التن�س،
بيلي جني كينج.
و ُتقر �إميا �ستون ب�أنها مل متار�س �أية ريا�ضة؛ لذا
فعندما طلب منها �أن جت�سد دور بيلي جني كينج،
تناولت هذا التحدي من زاوية �أخرى هي الرق�ص.
�أما كينج ،التي قادت املعركة من �أجل امل�ساواة
يف �أجور العبي التن�س قبل �أكرث من  40عاما،
فحاولت �أن تتخيل نف�سها يف موقف �ستون.
وقالت كينج“ :حاولت �أن �أ�ضع نف�سي يف موقف
�إميا ..جت�سيد �شخ�ص ال يزال ح ّيا ينطوي على
خماطرة كبرية ..يا �إلهي هذا �ضغط كبري”.
و�أ�صبحت �ستون “ 28عاما” ،و�أ�سطورة التن�س
البالغة من العمر  73عاما� ،صديقتني مقربتني �أثناء
ت�صوير الفيلم ،الذي يروي ق�صة مباراة التن�س بني
كينج وبطل العامل للرجال ال�سابق بوبي ريج�س
عام .1973
ومل تلعب �ستون ،التي نالت �أو�سكار �أف�ضل
ممثلة عن دورها يف الفيلم الغنائي اال�ستعرا�ضي
“ال ال الند” ،التن�س قط ،لذا فقد تركزت �أوىل

جل�ساتها مع كينج على حركة القدمني والرق�ص.
وقالت �ستون“ :كنت �أرق�ص لذا كانت حركة
قدمي جيدة ،كما �سبق يل �أن مثلت على امل�سرح،

خرب هام

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

وعندما كانت تخرج بيلي جني �إىل امللعب كان يبدو
وك�أنه م�سرحها؛ لذا فقد ركزت جمهودها على
ذلك”.

ف����ي���روز ت����ط����رح “ببايل” ع��ل��ى
الإن��ت��رن�����ت ب���ع���د غ���ي���اب ��� 7س��ن��وات
بريوت-
ت�سرد � 10أغنيات
�صدرت حديثاً للمطربة
فريوز رحلة م�شوارها
مع الفن وامل�سارح
لتج�سد
واحلياة،
م�سار ًا و�صوتاً ال يزال
ينب�ض بالغناء بعد
عمر الثمانني.
وبعد غياب � 7سنوات طرحت فريوز “ببايل” مبدئياً عرب املتاجر
الإلكرتونية ومن�صات املو�سيقى على الإنرتنت قبل طرحه بالأ�سواق يف
�أقرا�ص مدجمة.
ويت�ضمن الألبوم �أغنية حتمل عنوان “حكايات كتري” تختزن �أم�س
فريوز ويومها وتكاد ت�شكل و�صفاً دقيقاً لعمر فني مر مبراحل و�سكن
ب�أخرى.
وتقول الأغنية�“ :سافرت وبرمت كتري /غناين غنيت بكل امل�سارح/
�صحيح بالآخر فليت /و�صدى �صوتي �ساكن املطارح /وجوه النا�س
�صارت ممحية /ذكرى وحنني ك�أنو مبارح /وحب النا�س اللي كانوا هون
لون حياتي /مرات كتري خفت وبكيت /ما قدرت فل لهيك بقيت /ندم ل�شو
ما بعمرو فاد /ق�ص�ص برتوح وما بتنعاد /ق�ص�ص وخبار �شو كانوا كتار/
ملوا حياتي”.
وهذه الأغنية م�أخوذة من �أغنية فرانك �سيناترا ال�شهرية “�آي ددت
ماي واي” كحال بقية الأغنيات الت�سع والتي جرى اقتبا�سها حلناً وكلمات
ب�إ�شراف ابنتها املخرجة رميا عا�صي الرحباين.
ويت�ضمن الألبوم �أغنيات “رح نرجع نتالقى” و”ميكن” و”ببايل”
و”ما تزعل مني” و”ملني” و”�أنا وياك” و”حكايات كتري” و”بغري دين”
و”ملني” ن�سخة ثانية بتوزيع على البيانو و”بيتي �صغري بكندا” التي
كانت �صدرت قبل  15عاماً.
ً
ون�شرت رميا الرحباين ثالثا من هذه الأغنيات على في�سبوك يف ذكرى
رحيل عا�صي الرحباين يف يونيو/حزيران املا�ضي ،وهي �أعمال معربة
حمولة من الغربي �إىل اللهجة اللبنانية جرى اقتبا�سها من �أغنيات ذاعت
عرب التاريخ احلديث ملغنني وملحنني كبار �أمثال جون لينون وتينو رو�سي
وجليربت بيكو وجان كلود با�سكال وكون�سويلو فيال�سكيز .وتوىل التوزيع
املو�سيقي الربيطاين �ستيف �سيدويل.
وتقول �أغنية “�أنا وياك” التي يت�ضمنها الألبوم “حبيبي بحبك /ق�صتنا
غنية بغنيها �أنا وياك  /من �أول ما التقينا  /كل ما زعلنا وترا�ضينا كنت
تغنيلي ياها � /أيامنا وليالينا حكايتنا وما�ضينا /كيف بقدر �أن�ساها”.
وكان �آخر �ألبوم لفريوز �صدر يف  2010من �أحلان وت�أليف ابنها زياد
الرحباين� ،أما �آخر ظهور علني لها فكان يف نهاية  2011حني �أحيت جمموعة
حفالت على م�سرح البالتيا يف جونية يف �ساحل ك�سروان.

”ح��ل��م��ي وم��ن��ى زك���ي يف الأمم امل���ت���ح���دة ..وال�����س��ب��ب “طفولة مبكرة
النجم امل�صري �أحمد حلمي موجود يف نيويورك
برفقة زوجته الفنانة منى زكي للم�شاركة يف م�ؤمتر
“تنمية الطفولة املبكرة” مبنظمة اليون�سيف
بالأمم املتحدة.
ون�شر النجم �أحمد حلمي مقطع فيديو برفقة
منى زكي من �أمام مقر الأمم املتحدة قال فيه:
“نتوجه الآن �إىل مبنى الأمم املتحدة مبنا�سبة
�إطالق التقرير العاملي للتنمية املبكرة للأطفال”.
و�أ�ضاف“ :اليوم نوجد يف مبنى الأمم املتحدة
ب�صفتنا �سفراء للنوايا احل�سنة �أنا ومنى؛
لأن اليوم منا�سبة �إطالق تقرير تنمية الطفولة
املبكرة”.
من جانبها ،قالت منى زكي�“ :أول مرة نذهب
فيها �إىل الأمم املتحدة ومتحم�سان جدا” ،فقاطعها
حلمي مازحا�“ :إن �شاء اهلل يكون ح�ضور موفق وال
يوجد به الكثري من اللغة الإجنليزية”.
و�أ�ضافت�“ :أنا �سعيدة جدا لوجودي يف مبنى
مهم جدا مثل الأمم املتحدة ،و�أننا �سنتحدث اليوم
على �أمر له عالقة مبو�ضوع يخ�صنا ك�سفراء
للنوايا احل�سنة ،باملنا�سبة ،حلمي جهز �شيئا حلوا
جدا �إن �شاء اهلل يعجبكم ،ادخلوا على موقع منظمة
الوني�سيف لت�شاهدوا الأمر الذي جهزه حلمي”.
وهنا حتدث حلمي قائال“ :هو �إعالن جديد
�صغري له عالقة باملو�ضوع الذي ح�ضرنا من

�أجله اليوم ،و�سيتم عر�ضه اليوم يف امل�ؤمتر ،وهو
عن التنمية املبكرة للأطفال عن طريق ا�ستخدام
الأ�سماء احلقيقية للأ�شياء”.
وبالتزامن مع زيارة حلمي للمنظمة ،طرحت
ال�صفحة الر�سمية ملنظمة اليون�سيف م�صر عرب
“في�س بوك” �إعالنا جديدا عن تنمية الأطفال يف
مرحلة الطفولة املبكرة.
وكتبت املنظمة يف تعليقها على الإعالن:
“�أوالدنا بيخزنوا كل حاجة بنقولها �أو بنعملها..

ملا نعلمهم احلاجات ب�أ�سمائها الطبيعية ،ده بينمى
قدراتهم ..ودي واحدة من التو�صيات العاملية
للتعامل مع الأطفال يف فرتة الطفولة املبكرة من
�سن � ٤ – ٠سنني ،كل كلمة مهما كانت �صغرية
بتفرق# ..ال�سنني_الأوىل_بتفرق”.
واختارت اليون�سيف م�صر الثنائي حلمي ومنى
�سفريين للنوايا احل�سنة يف حفل كبري قبل �أ�شهر
جمع م�شاهري الفن واملجتمع.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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“ما خفي �أ�سو�أ” ..لهذا ال�سبب امل�ضحك قررت ال�سعودية ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارات يف هذا التوقيت ؟!
بينما احتفل العامل كله ب�إنهاء احلظر على
قيادة الن�ساء لل�سيارات يف اململكة العربية
ال�سعودية ،والذي اعتُرب مبثابة هدية ملكية
عظيمة للن�ساء ال�سعوديات -ف�إن هذا الأمر
امللكي ،ح�سب نا�شطة �سعودية ،له هدف �آخر
غري حترير الن�ساء.
“فالقرار الذي �أ�صدره امللك �سلمان بن عبد
العزيز ال يبدو �إال حماولة لتجميل نظام
م�ستبد ي�ضطهد الن�ساء والرجال مع ًا ويحاول
ا�ستخدام هذه الإ�صالحات ال�شكلية لإر�ضاء
الغرب؛ ليتغا�ضى عن حقيقته” ،وفق ًا للكاتبة
ال�سعودية م�ضاوي الر�شيد ،الأ�ستاذة الزائرة
مبركز ال�شرق الأو�سط يف كلية لندن لالقت�صاد.
تلفت م�ضاوي الر�شيد ،يف مقال نُ�شر ب�صحيفة
الغارديان الربيطانية� ،إىل حماولة النظام
ال�سعودي تقدمي نف�سه على �أنه املنقذ للمر�أة
واملدافع عنها يف مواجهة ادعاءات بظلم
املجتمع والدين الإ�سالمي لها.
والر�شيد هي م�ؤلفة كتابA Most“ :
Masculine
State:
Gender,
Religion and Politics in Saudi
( ”Arabiaالدولة الأكرث ذكور ّية :اجلن�س
والدين وال�سيا�سة يف العربية ال�سعودية).
مفكرون معتقلون ون�ساء مقموعات
تقول الر�شيد“ :بعد �إ�صدار مر�سوم امللك �سلمان،
مل تعد املر�أة بحاجة للح�صول على موافقة
و�صي قانوين للح�صول على رخ�صة قيادة ،ولن
ّ
ي�صبح وجوده معها يف ال�سيارة �ضرورةً.
ورغم � َّأن العديد من الن�ساء �سي�ستفدن بالت�أكيد
من القيادة �إىل العمل وا�صطحاب �أطفالهن من
املدار�س ،فال بد من تقييم القرار يف �سياق دفاع
نظام احلكم ال�سعودي امللكي املطلق عن ق�ضايا
املر�أة ،بينما اعتقل النظام نف�سه الأ�سبوع
املا�ضي فقط �أكرث من � 30شخ�ص ًا من املهنيني
�سبب وا�ضح �إال
ورجال الدين والن�شطاء دون
ٍ
لن�شر الرعب والتخويف” ،وفق ًا للر�شيد.
وتلفت الكاتبة �إىل �أنه على الرغم من � َّأن حرية
التنقل حقٌ عاملي ،ال تزال الن�ساء ال�سعوديات
مقيدات .فال ميكنهن الزواج� ،أو العمل� ،أو
الدرا�سة� ،أو ال�سفر� ،أو طلب العالج �إال مبوافقة
�أوليائهن الذكور.
وال ميكن �أن تتزوج ال�سعودية برجلٍ �أجنبي
�إال مبوافقة وزارة الداخلية .كما ال ميكنها
نقل اجلن�سية لأطفالها ،الذين ي�صبحون حينها
بحاجةٍ للح�صول على ت�أ�شريةٍ لدخول اململكة.
وال ميكن للمر�أة ال�سعودية حتى �أن تلج�أ �إىل
احلكومة يف حال تعر�ضت للإ�ساءة من �أفراد
�أ�سرتها ،فاجلهات الر�سمية ال تتدخل يف
“ال�ش�ؤون العائلية” .و�إذا حدث ،فغالب ًا ما تقف
يف �صف املعتدين.

هاربات
ت�شري الر�شيد �إىل �أنه يف ال�سنة املا�ضية
� ،2016سعت ال�سفارات ال�سعودية حول العامل
فن بـ”الهاربات”،
ال�ستعادة الفتيات الالتي ُو ِ�ص َ
ٌ
فتيات رحلن دون �إذن �أوليائهن بعد �أن
وهن
تعر�ضن للإيذاء.
وتعاونت ال�سلطات يف كلٍ من �إ�سطنبول
ومانيال مع عمالءٍ �سعوديني اختطفوا ه�ؤالء
“الهاربات” ،و�أعادوهن �إىل اململكة ،حيث
واجهن ال�سجن .وال ميكن �إطالق �سراحهن �إال
بظهور �أوليائهن للتوقيع على �أوراق الإفراج
عنهن .و�أحيان ًا يكون الويلّ هو املعتدي.
الأ�سو�أ عاملي ًا
تقول م�ضاوي الر�شيد“ :تعد ال�سعودية واحد ًة
من �أ�سو�أ الدول فيما يتعلق ب�سيطرة الذكور يف
العامل”.
“والآن ،اململكة م�ضطرة �إىل �أن تُظهِر كما لو
�أ َنّها تُعامِل املر�أة ب�صورةٍ �أف�ضل؛ لتحظى بت�أييد
املجتمع الغربي” ،ح�سب قولها.
ونتيجةً لذلك� ،شرعت احلكومة يف تنفيذ
�سل�سلةٍ من الإ�صالحات التجميلية ،من �ضمنها
زيادة ن�سبة عمالة املر�أة .وم�ؤخراً�ُ ،سمِ َح للن�ساء
ك�صرافات يف حمالت البقالة �أو طاهيات
بالعمل
ّ
ٌ
باملطاعم ،وهنالك خطط لتعيينهن يف منا�صب
رفيعة امل�ستوى.
غري �أن الر�شيد ت�ستدرك قائلةً “ :لك َّننا نعرف

�أ����ض���رار الأل���ع���اب الإل��ك�تروي��ن��ة ال� َّ�ن��ف�����س � َّي��ة ع��ل��ى الأط��ف��ال
غزت الألعاب الإلكرتونية كل منزلٍ تقريباً،
وال�صغار ميار�سون
و�أ�صبح اجلميع من الكبار
ِّ
كل
هذه الألعاب؛ وذلك ب�سبب توفر الأجهزة يف ِّ
متجرٍ للأدوات الإلكرتونية ،وتطور ال ِتّقنيات
حتى �أ�صبحت هذه الأجهزة ميكن حملها يف
اجليب ،و�أخذها معك �أينما ذهبت ،ولكن الت�أثري
واقع على الأطفال �أكرث
الأكرب من هذه الألعاب
ٌ
ُت�ضرر الأول دائم ًا هو
مما هو على الكبار ،وامل ِّ
الطفل.
لذلك �سنناق�ش هذا املو�ضوع من جوانب خمتلفة
ت�ساعدنا على فهم الت�أثري ال�سلبي على الأطفال
الذين ي�ستخدمون هذه الألعاب ،حيث تظهر
يف البداية عالمات الإدمان على هذه الألعاب،
ثم تتبعها الأ�ضرار والنتائج التي يح�صدها
الأطفال ،كما �أن هذه الت�أثريات والأ�ضرار ت�أتي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

على �شِ َقّني� ،آثا ٌر ج�سدية ،و�أخرى نف�س َّية.
تظهر العديد من الأ�ضرار ال َّنف�سية على
متعددة ،حيث ميكن متييزها
ِّ
الأطفال ب�أ�شكالٍ
بالأمور التالية:
 1ال يجد ال�شعور بال َّن�شوة والرفاهيةوال�سعادة �إال �أثناء ممار�سته لهذه الألعاب ال
َّ
غري.
 2الف�شل يف احلياة العملية ،وذلك ب�سببعدم رغبته القيام بواجباته و�أعماله
املفرو�ضة عليه.
 3الع�صبية والعدوانية ،حيث ي�صبح ع�صبي ًالأنه ال يريد فراقها ،و�إمنا يريد �أن يبقى
وي�ستمر باللعب ،كما �أن بع�ض هذه الألعاب
وال�سرقة،
حتتوي �أمور ًا خطرية ،كاجلرمية،
َّ
ً
وعرفاً،
ا
�شرع
املحرمة
وغريها من الأمور
ُ
َّ

مما حدث يف بلدانٍ �أخرى� ،أ َنّه عندما جترى
ري �سيا�سي حقيقي ،فال
هذه التعيينات دون تغي ٍ
ني حقيقي للن�ساء .ال ميكن
ي�ؤدي ذلك �إىل متك ٍ
�أن حت�صل املر�أة على امل�ساواة �إال يف ظل وجود
عملية دميقراطية حقيقية ،وهذا ما ال تقدمه
� ٌأي من الإ�صالحات ال�سيا�سية ال�سعودية”.
هذا ما فعله �أتاتورك ومبارك
تقول الر�شيد“ :التاريخ مليء بالديكتاتوريني
الذين رفعوا من �ش�أن املر�أة ،مثل الرتكي م�صطفى
كمال �أتاتورك ،و�شاه �إيران ،والتون�سي احلبيب
بورقيبة ،وامل�صري ح�سني مبارك .وحاز دعمهم
الظاهري للمر�أة �إعجاب الكثريين حول العامل،
خا�صةً املجتمع الغربي ،حيث �أ�صبحت حقوق
املر�أة معيار ًا لتقييم الدول و�أنظمتها ال�سيا�سية.
لذلك ،حتظى الأنظمة احلالية باملزيد من
الثناء حني تبدو وك�أ َنّها حترر الن�ساء امل�سلمات
من قمع الإ�سالم ،ح�سب تعبريها ،ولن تُ�ستثنى
اململكة من ذلك.
صور الن�ساء �أ َنّهن يحاولن ال�صمود �أمام
هنا ،تُ� َّ
دينهن وو�صايته الأبوية� ،أو حماربات يواجهن
املجتمع ذا الثقافة البدائية املهيمنةُ .و ِ�ض َعت
الن�ساء ال�سعوديات يف �إطار هذه ال�صورة
املزدوجة كنظرياتهن يف �أفغان�ستان ،وم�صر،
وباك�ستان ،ودولٍ �أخرى.
و ُيظهر الديكتاتوريون �أنف�سهم كمحررين
له�ؤالء الن�ساء امل�ضطَ هدات ،بينما يبدو املجتمع

مما ي�ؤثر ب�شكلٍ مبا�شرٍ على �شخ�ص َّية الطِ فل
امل�ستقبلية.
 4فقدان الإرادة احلقيقية ،حيث �إنه ي�صبحعبارة عن عبد لهذه اللعبة ،ال �إرادة له عليها.
فقدان مهارات التوا�صل مع الآخرين ،حيث
الطفل القدرة على فتح موا�ضيع متنوعة
يفقد ِّ
خارج نطاق الألعاب الإلكرتونية؛ ولذلك جتده

يف �صورة الطاغية .وعلى الوجه اخل�صو�ص،
يف الآونة الأخرية ،يجري ت�صوير الإ�سالم
وال�شريعة على �أ َنّهما �سبب معاناة املر�أة.
وهذه الرواية للأحداث تبدو مقبولة بالن�سبة
للديكتاتوريني العرب وبع�ض اجلماهري يف
ولكن ال�سماح للن�ساء باحل�صول على
الغرب.
َّ
رخ�صة قيادة هو �أكرث قلي ً
ال من جمرد حيلة
حرر للمر�أة.
لتعزيز �صورة النظام ال�سعودي ُ
كم ِّ
على الن�ساء االن�ضمام �إىل الرجال
تقول الكاتب ال�سعودية م�ضاوي الر�شيد:
“مثلت ق�ضايا النوع ،على مر ال�سنني� ،ساحة
معركة مهمة بال�شرق الأو�سط .فلطاملا كانت
ك�سبب للتدخل العاملي يف �ش�ؤون الدول
تُذكر
ٍ
الإ�سالمية ،و�ساعدت كذلك يف احلفاظ على
بقاء الأنظمة اال�ستبدادية.
و�ستجد الن�ساء ال�سعوديات قريب ًا �أ َنّه بينما
يتمكن من
�ستفيدهن القيادة للغاية� ،أ َنّهن لن
َّ
احل�صول على حقوقهن كاملةً كمواطنات �إال
�إذا ان�ضممن �إىل الرجال يف الدعوة للم�شاركة
النظام الذي يعتقل
جميع ًا يف التمثيل بهذا
ٍ
�سمى ،وال ميثل
م
غري
منتقديه ومعار�ضيه ل
أجلٍ
ُ َّ
املواطنني على امل�ستوى ال�سيا�سي ،ولي�س به
جمال�س �أو حكومة ُمنتخبة”.
امل�صدر :هافنتغون بو�ست عربي

ال يجيد ال َتّوا�صل مع الآخرين يف املدر�سة �أو مع
الأهل والأقارب.
 5فقدان َّالذكاء وروح االخرتاع ،فتجده يرى
كل �شيءٍ يحيط به وك�أنه �شبيه ملا يوجد يف
اللعبة ،وهذا ما يجعل تفكريه وذكا�ؤه حمدود ًا
يف نطاقٍ �ض ِّيقٍ .
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فريق من نا�سا يعي�ش يف قبة ت�شبه املريخ بهاواي

عاد فريق بحث من نا�سا مكون من � 6أ�شخا�ص
�إىل حياته الطبيعية الأحد ،بعد � 8شهور
ق�ضاها يف عزلة تامة داخل م�أوى ُ�ص ّمم خ�صي�صا
لي�شبه كوكب املريخ يف �إحدى املناطق النائية يف
هاواي.
وح�سب موقع “بيزن�س �إن�سايدر” الأمريكي،
كان الفريق الذي ي�ضم  4رجاال و�سيدتني جزء
من درا�سة �أجريت لفهم �أف�ضل للت�أثري النف�سي
املحتمل على رواد الف�ضاء من �أجل مهمة
ف�ضائية طويلة املدى.
و�ست�ساعد البيانات التي قام فريق البحث
بجمعها �أثناء جتربتهم ،نا�سا يف اختيار الأفراد
واجلماعات الذين يتحلون ب�صفات مالئمة
ت�ؤهلهم للتعاي�ش مع التوتر والعزلة واخلطر
يف رحلة �إىل املريخ ملدة من عامني �إىل ثالثة
�أعوام .وت�أمل وكالة الف�ضاء الأمريكية �إىل
�إر�سال الب�شر �إىل الكوكب الأحمر بحلول
.2030

وعزل فريق البحث منذ يناير املا�ضي يف مكان
فارغ �شا�سع �أ�سفل قمة بركان مونا لوا؛ �أكرث
براكني العامل ن�شاطا .و�أثناء فرتة العزلة،
كان يرتدي الباحثون بدالت ف�ضائية وكانوا
يتحركون �سويا �أينما ذهبوا خارج القبة التي
ي�سكنون فيها وت�شبه املريخ.
وخالل رحلتهم التي حتاكي رحلة �إىل املريخ
لكن على كوكب الأر�ض ،اعتمد الفريق على
الأطعمة املجففة واملعلبة واملجمدة.
وجميع االت�صاالت التي كانوا يقومون بها
للتوا�صل مع العامل اخلارجي كانت تخ�ضع
لت�أخري  20دقيقة ،وهو الوقت امل�ستغرق لو�صول
�إ�شارات من املريخ �إىل الأر�ض.
وكانت مهمة الفريق تتطلب �إجراء م�سوحات
جيولوجية ،ودرا�سات تخطيطية ،واحلفاظ
على م�أواهم املكتفي ذاتيا كما لو كانوا يعي�شون
بالفعل على املريخ.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قام الفريق بلعب �ألعاب

م�صممة لقيا�س قدرتهم على التوافق ومعدالت
تطورهم ،وطلب منهم كتابة �سجالت عن
م�شاعرهم �أثناء الرحلة .ولقيا�س حاالتهم
املزاجية ،ارتدى �أع�ضاء الفريق �أجهزة
ا�ست�شعار م�صممة خ�صي�صا لقيا�س م�ستويات
ال�صوت والقرب من الآخرين ،حيث ميكن لهذه
الأجهزة معرفة ما �إذا كان �أحدهم يتجنب
الآخر �أو يتجادلون بحدة.
وكان امل�أوى الذي مكث فيه الفريق طيلة هذه
الفرتة يف حجم منزل مكون من غرفتي نوم،
بالإ�ضافة �إىل مطبخ ومعمل وحمام.
وتعتقد �إخ�صائية تكنولوجيا املعلومات
بالفريق ،لورا الرك� ،أن رحلة م�أهولة �إىل املريخ
هدف معقول بالن�سبة لنا�سا .و�أ�ضافت يف ر�سالة
فيديو �سجلتها �أثناء تواجدها يف القبة التي
حتاكي املريخ قبل عودتها“ :توجد بالطبع
عوامل ب�شرية ينبغي التو�صل �إليها .لكن اعتقد
�أن التغلب على هذه التحديات هو م�س�ألة جهد

فقط ،ونحن قادرون متاما عليها”.
ويعترب هذا امل�شروع هو اخلام�س �ضمن �سل�سة
مكونة من �ست درا�سات ممولة من قبل نا�سا
ل�صالح �إحدى الهيئات التابعة جلامعة هاواي،
يطلق عليها  .HI-SEASوخ�ص�صت نا�سا
حوايل  2.5مليون دوالر للبحث العلمي يف هذه
الهيئة.
كما اختربت الدرا�سة �أي�ضا طرق ًا مل�ساعدة
الفريق على التعاي�ش مع التوتر .فعندما
ي�شعرون بالإرهاق ال�شديد ،ميكنهم ا�ستخدام
�أجهزة الواقع االفرتا�ضي التي ت�أخذهم �إىل
�شاطئ ا�ستوائي �أو مناظر طبيعية م�ألوفة
�أخرى.
وبالرغم من �إطالق م�شروعات �أخرى حتاكي
احلياة على املريخ حول العامل� ،إال �أن باحثي
هاواي قالوا �إن �أحد مميزات م�شروعهم �أنه مت
تنفيذه يف منطقة ت�شبه املريخ متاما.

تركيان يحتفالن بزفافهما يف حافلة “ف�ضيحة جن�سية” مل�ضيفات ع��ل��ى م�تن ط��ائ��رات ���ش��رك��ة �أمل��ان��ي��ة

نقل ع��ام �شهدت لقاءهما الأول
خ�ص�صت بلدية والية “قوجا
�إيلي”� ،شمال غربي تركيا� ،إحدى
حافالت النقل العام ،لتكون مبثابة
�سيارة عر�س ،لعرو�سني تعرفا
على بع�ضهما فيها ،قبل �أكرث من
عامني ،يف ق�صة �أقرب �إىل الأفالم
ال�سينمائية.
وتعود جذور الق�صة �إىل  4فرباير�/شباط  ،2015عندما جل�ست �إيلكنور،
�إىل جانب م�سلم يلدز ،يف احلافلة رقم  200التي تنقل الركاب بني منطقة
قارطال ب�إ�سطنبول ومدينة �إزميت بوالية قوجا �إيلي القريبة؛ حيث
�أحبها من النظرة الأوىل ،و�أخذ يبحث عن ذرائع للتحدث �إليها ،مثلما
يحدث يف الأفالم ،ح�سبما قال يف ت�صريح �صحفي.
وبعدما جنح يف �إقناعها ب�صدق م�شاعره جتاهها ،واكت�شاف قوا�سم
م�شرتكة بينهما ،تبادال �أرقام هاتفيهما ،كي يتعارفا عن كثب؛ الأمر الذي
مت بالفعل ،وتكلل بالزواج بعد نحو عامني ون�صف.
ولفت يلدز �إىل �أنه يف يوم ما �أثناء اال�ستعدادات للزفاف ،خطر على باله،
ا�ستخدام احلافلة التي تعرف فيها على �شريكة حياته ،ك�سيارة عر�س.
فذهب �إىل البلدية و�شرح لهم ق�صته؛ حيث جتاوب م�س�ؤولها معه،
وخ�ص�صوا له احلافلة ،ف�ضال عن تكفلهم بتزيينها ،لتكون �سيارة العر�س
التي تتقدم موكب الزفاف.
والأحد املا�ضي ،يوم الزفاف ،توجه يلدز �إىل منزل �أهل عرو�سته باحلافلة
املزينة لي�أخذها �إىل �صالة الزفاف ،و�سط ده�شة �أهايل املنطقة.
بدورها قالت �إيلكنور� ،إنها يف ذلك اليوم كانت يف �إ�سطنبول لزيارة �شقيقها،
و �شعرت بامللل فقررت العودة �إىل �إزميت فج�أة؛ حيث تعرفت على �شريك
حياتها يف احلافلة.
و�أردفت ” :لو مل �أ�شعر بامللل يف بيت �شقيقي يف ذلك اليوم ،وقررت املغادرة
مبكرا ،ملا تعرفت على م�سلم”.

هددت �شركة طريان
�أملانية طياريها بالف�صل �أو
باملالحقة بق�ضايا جنائية،
بعد انت�شار لقطات فيديو
�صورها طيارون �سرا
مل�ضيفات يف �أو�ضاع جن�سية.
و�أطلقت �شركة “كوندور”
اململوكة
الأملانية،
ل�شركة “توما�س كوك”
الربيطانية التهديد ،بعدما
بلغ �إىل م�سامع �إدراتها �أمر
“اللقطات ال�سرية” التي
يتداولها طيارون مل�ضيفات
يف �أو�ضاع جن�سية مع
عاملني �آخرين ،على منت
الطائرات� ،أثناء الرحالت
�أو يف مواقع �أخرى لل�شركة.
ويف حال تعر�ضت �أي
رحلة خلطر وثبت قيام
�أحد طياريها بهذا الفعل،
ف�إن ذلك قد يرتتب عليه
تعر�ضه لل�سجن عامني،
ف�ضال عن ف�صله من
ال�شركة.
وح�سب و�سائل �إعالم �أوروبية منها موقع
“�إنرتنا�شونال بزن�س تاميز" و�صحيفة
“ديلي ميل” الربيطانيني وجملة “فوكا�س"
الأملانية ،ف�إن ال�شركة ن�شرت تهديدها
للطيارين يف بيان على موقع �إلكرتوين داخلي،
قبل نحو � 3أ�شهر.

وقال البيان“ :ورد �إىل علمنا هذا الفعل :يف
دائرة الطيارين ف�إنه من امل�ؤكد قيام بع�ض
الزمالء �سرا بالتقاط �صور �أو مقاطع م�صورة
لزميالتهم يف �أو�ضاع جن�سية .نحن نتابع
ب�صرامة �أي مزاعم و�سوف نتخذ �إجراءات
قانونية �صارمة �إذا تو�صلنا حلقيقتها”.
وتابع“ :لقد �أبلغنا موظفينا باملزاعم،
وذكرناهم بقواعدنا ال�سلوكية ال�صارمة

التي نتوقع التزام جميع املوظفني بها يف كل
الأوقات”.
ويف حني فتحت ال�شركة حتقيقا مو�سعا يف
الأمر ،ف�إنها مل تتمكن بعد من التحقق ممن
وراء اللقطات امل�صورة.
وتعد الواقعة الأوىل من نوعها لل�شركة ،التي
تعمل يف الأجواء منذ  61عاما ،وتغطي 80
وجهة �أوروبية و�أمريكية و�آ�سيوية.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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