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الرق�ص على ر�ؤو�س الثعابني  ..واالفاعي باالنتظار

�إدفع
ت�سلم

اقر�أ يف هذا العدد

م��اذا تفعل عند انخفا�ض
�ضغط ال��دم يف ال�صيام ؟

�صحراء ميدي اليمنية

هنا تقتل اخلرطوم جنودها

�صحفية �أم��ري��ك��ي��ة :بوتني
�أكرث �صعوبة مما يت�صورون!

2

من هنا وهناك

�إم�����ام م�����س��ج��د ���س��اب��ق ي���ع�ت�رف �أم�����ام حم��ك��م��ة �أمل���ان���ي���ة ب��دع��م��ه ل��ل��دول��ة اال���س�لام��ي��ة
برلني – (د ب �أ) – اعرتف �إمام
م�سجد �سابق  31 /عاما /اليوم
اجلمعة �أمام املحكمة العليا يف
العا�صمة الأملانية برلني ب�أنه قدم
الدعم خالل عمله ك�إمام لتنظيم
الدولة الإ�سالمية الإرهابي
(داع�ش).
وقال املتهم يف بداية اجلل�سة
اليوم اجلمعة �إنه قدم العون
للعديد من �أن�صار تنظيم الدولة
اال�سالمية ليقوموا برحالت ال
ي�سمح بها القانون �إىل �سورية.
ويواجه الرجل تهما بتقدمي
العون يف ثمان حاالت جلماعة
�إرهابية يف اخلارج يف الفرتة من
متوز /يوليو  2014وحتى كانون
ثان /يناير 2015.
كان الرجل قد �أدين يف ق�ضية
�سابقة ب�سبب تقدمية الدعم
جلماعة �إرهابية وحكم عليه
بال�سجن عامني ون�صف.
وترجع خلفية ذلك �إىل ت�شرين
ثان  /نوفمرب  2014بعد
ن�شر خطبة للرجل على �شبكة
الإنرتنت ،ولقاء �آخر مت ت�سجيله
معه.
ويواجه الإمام ال�سابق اتهامات

يف الق�ضية احلالية ،ب�أنه
ا�ست�ضاف يف مقر �سكنه يف برلني
�أكرث من ع�شرة �أ�شخا�ص راغبني
يف ال�سفر خارج �أملانيا والإ�شراف
عليهم وامل�شاركة يف ت�سليم بع�ضهم
ملهربني يعينونهم على ال�سفر �إىل
هناك.
وتقول عري�ضة الدعوى “�إن املتهم
بعث مبجموعة من الأ�شخا�ص

�إىل التنظيم يف �سورية ،متكنوا
مب�ساعدته من االن�ضمام �إىل
�صفوف مقاتلي التنظيم”.
و�أو�ضح الرجل عرب حماميه
قائال“ :االتهامات �صحيحة
يف جوهرها” ،فقد دعم �سفر
منا�صري التنظيم من املناطق
الرو�سية �إىل �سورية ،مو�ضحا
�أنه كان يف ذلك الوقت رجال بال

ثقافة�“ ،أعمى” على حد قوله.
و�أ�ضاف الرجل �أنه منذ دخوله
ال�سجن يف ت�شرين �أول /
�أكتوبر “ 2015ازداد بعدا عن
ال�سلفيني”.
ت�ستكمل املحكمة النظر يف هذه
الق�ضية يف التا�سع من ال�شهر
اجلاري.

دع������وة ع��ام��ة
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م��زح��ة “�سخيفة” م��ع م��وظ��ف��ي الأم���ن
مب��ط��ار م��ي��ون��خ تعيد ه��ن��دي��ا �إىل بلده

ميونخ( -د ب �أ) -ت�سببت مزحة “�سخيفة” تفوه بها رب �أ�سرة
هندي مع موظفي الأمن يف مطار ميونخ جنوبي �أملانيا �إىل �إعادته
مبا�شرة �إىل الهند.
وبح�سب بيانات ال�شرطة االحتادية اليوم اجلمعة ،كان الهندي
 /42عاما /يريد موا�صلة ال�سفر مع �أ�سرته القادمة من مومباي
�إىل بوخار�ست.
وعندما خ�ضعت زوجته لتفتي�ش روتيني للك�شف عن مواد متفجرة
ردد الرجل �أكرث من مرة �أن بحوزتها قنبلة.
ورغم ت�أكيد الهندي بعد فرتة قليلة �أنه كان ميزح فقط ،ف�إن ذلك
مل ي�ساعده يف دفع �سلطات الأمن باملطار عن العدول عن قرارها
ب�إعادته �إىل بلده فورا ،بينما �سمحت ال�سلطات لأفراد �أ�سرته
ال�سبعة مبوا�صلة طريقهم �إىل املجر.
كما تقدمت ال�سلطات ببالغ �ضد الرجل بتهمة الإخالل بال�سلم
العام عرب التهديد بارتكاب جرمية.

ال�����ش��اب خ��ال��د تعهد ب����أن ي�صبح م ��ؤذن��ا

دع���وة ع��ام��ة وم��ف��ت��وح��ة اىل جميع االخ���وة
واال�صدقاءالذين مل نتمكن من االت�صال بهم

يت�شرفال�سيد/عبدهاملوتي وال�سيد /خالدناجيمزيد
بدعوتكم حل�ضور حفل زفاف اوالدهم

�أمين عبده �أحمد املوتي
و ابنة خالد ناجي مزيد

وذلك يوم اجلمعة املوافق  /14يوليو2017 /
يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء يف قاعة
Golden Terrace
ال يكتمل فرحنا و�سرورنا اال بح�ضوركم
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عربي ودويل
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ان�����ف�����راط ال���ع���ق���د اخل���ل���ي���ج���ي���� :س���ي���ن���اري���و  69يف الأف�������ق؟
حمزة اخلن�سا
قبل �ست �سنوات ،وفيما كانت املنطقة
تتلقى �صدمة التط ّورات ال�سورية ،دعا
امللك ال�سعودي الراحل ،عبد اهلل بن
عبد العزيز ،قادة الدولة اخلليجية يف
ق ّمتهم الـ� ،32إىل «جتاوز مرحلة التعاون
�إىل مرحلة االحتاد يف كيان واحد يحقق
اخلري ويبعد ال�شر» ،حمذّ ر ًا �إ ّياهم من
التحديات املقبلة.
يومها ،ربط امللك الراحل احلاجة �إىل
العبور مبجل�س التعاون نحو مرحلة
«االحتاد» ،بكون الدول اخلليجية
جزء ًا من الأمة العربية ،تندفع بقوة
«الواجب» من �أجل «م�ساعدة �أ�شقائنا
يف كل ما من �ش�أنه حتقيق �آمالهم وحقن
دمائهم وجتنيبهم تداعيات الأحداث
وال�صراعات وخماطر التدخالت» .كانت
�سوريا وما يجري فيها من «�إرها�صات
ثورة» مت�أثرة مبوجة «الربيع العربي»،
الدافع الأ�سا�سي الذي انطلق منه امللك
ال�سعودي لتوجيه دعوته تلك ،و�أي�ض ًا
الهاج�س الأ�سا�سي الذي دفع قادة
اخلليج �إىل «هزّ ر�ؤو�سهم» باملوافقة
على االقرتاح ،على الرغم من �أطنان
اخلالفات واالختالفات والتباينات التي
متنع حتويله �إىل حقيقه.
يف ال�سنوات ال�ستّ التي تلت رحيل امللك
عبداهلل ،وت�سلّم امللك �سلمان ُ
احلكم،
وتهيئة الظروف ملرحلة اعتالء ويل ويل
العهد حممد بن �سلمان عر�ش اململكة،
�سارت الأحداث يف املنطقة ،يف �سوريا
واليمن حتديداً ،على نحو �أب َعدَ عوامل
كثرية يتطلّبها التح ّول �إىل حالة االحتاد،
بني دول حاولت ال�سعودية لمَ ّها حول فكرة
�أ�سا�سية هي �شيطنة �إيران بو�صفها خطر ًا
وجودي ًا ،ونبذ تيار «الإخوان امل�سلمني»
مزاحم ًا لهو ّيتها الدينية.
بو�صفه
ِ
راية العداء لإيران التي رفعتها ال�سعودية
لتربير حربها على اليمن ودعمها ف�صائل
م�سلّحة يف �سوريا� ،شكّلت منا�سبة مه ّمة
الختبار مدى جناح «االحتاد» .ومن بوابة
جربت ال�سعودية
الأحالف الع�سكريةّ ،
قيادة «حتالف �إ�سالمي» عري�ض يف
اليمن ،تقلّ�ص �إىل «حتالف عربي» ،مل
�سجلته
ت�أتِ نتائجه على نحو �أف�ضل ّ
مما ّ
قوات «درع اجلزيرة» ،الذراع الع�سكرية
ملجل�س التعاون اخلليجي ،حني ف�شلت يف

منع الغزو العراقي للكويت عام ،1990
قبل �أن تتح ّول �إىل «قوات تدخّ ل» تقمع
املتظاهرين يف البحرين .حتى اقت�صادي ًا،
ف�شل املجل�س حتى الآن يف اعتماد عملة
موحدة �أو �إن�شاء �سوق م�شرتكة.
ّ
عوامل تعثرّ جتربة جمل�س التعاون
اخلليجي ،ف�ض ًال عن ف�شل حت ّوله �إىل
احتاد ،على غرار االحتاد الأوروبي ،هي
ذاتية بحتة ،و�إنْ كانت عوامل خارجية
قد ا�ستُخدمت لتربير الف�شل تارة ،ول�شدّ
الع�صب الديني تارة �أخرى .يقول وزير
الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي �أنور
تفجر اخلالف
قرقا�ش ،يف تغريدة� ،إثر ّ
مع قطر� ،إن هذه الأزمة احلا ّدة ب�سبب
�إيران ،ت�شكّل خطر ًا كبري ًا على جمل�س
التعاون اخلليجيَ ،
وو�ضع «تغيري �سلوك»
قطر �شرط ًا ال�ستعادة الثقة .تكفّلت
و�سائل الإعالم ال�سعودية والإماراتية
بتف�سري املق�صود بتغيري �سلوك قطر،
وحتدّ ثت عن «�سلّة �شروط» لتحقيق
ذلك ،على ر�أ�سها قطع العالقات مع �إيران،
ّ
وكف الدوحة عن لعب دور احلا�ضنة
لـ«الإخوان».
قبل نحو عام ،ح ّمل الرئي�س الأمريكي
ال�سابق باراك �أوباما ،يف مقابلته ال�شهرية

مع جملة «ذي �أتالنتيك» ،م�س�ؤولية
الفو�ضى يف �سوريا والعراق واليمن،
لـ«املنا َف�سة بني ال�سعودية و�إيران» ،داعي ًا
الطرفني �إىل «�إيجاد ال�سبيل الف ّعال
لإقامة عالقات ُح�سن جوار ونوع من
ال�سالم الفاتر» .بالطبع ،مل تكن الأزمة
احلالية لتن�شب يف عهد �أوباما .لكن
الرئي�س احلايل دونالد ترامب ،الذي �أ ّيد
�صراحة الإجراءات العقابية بحق قطر،
واعتربها «بداية نهاية الإرهاب» ،و�ضعها
يف خانة التزام قادة املنطقة بوعودهم،
التي قطعوها له يف الريا�ض ،مبحاربة
الإرهاب.
تتعامل ال�سعودية مع «اختبار» عزل
قطر ،على �أنه حلقة �أوىل من حلقات
�إعادة �صياغة البيت اخلليجي على نحو
ي�ؤ ّمن لها �إعادة �صياغة هويتها اخلا�صة،
ال�سني».
كـ«قائد للعامل الإ�سالم ُّ
ويف هذا الإطار العقائدي ،ميكن و�ضع
ال�صراع امل�ستجد مع قطر ،مع كل الأدوات
ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�ستخدمة
فيه ،خ�صو�ص ًا �أنه �أتى فور انتهاء زيارة
ترامب لل�سعودية ،وبعد افتتاحه مع امللك
التطرف
�سلمان ،مركز «اعتدال» ملحاربة
ّ
والإرهاب ،من قلب العا�صمة الريا�ض.

املح�صلة ،ميكن فهم الرتكيز ال�سعودي
يف
ّ
والإماراتي ،على جزئية الإرهاب
والتطرف يف الت�صعيد �ضد قطر .ومن
ّ
هذه الزاوية �أي�ض ًا ،ميكن قراءة حت ّول
الإعالم ال�سعودي و َمن يدور يف فلكه� ،إىل
اتهام قطر بدعم �أن�صار اهلل يف اليمن،
وحزب اهلل يف لبنان ،ف�ض ًال عن حما�س
يف غزة� ،إ�ضافة �إىل ف�صائل م�سلحة
يف �سوريا ،من باب امل�ساواة بني اجلهات
املدعومة من جهة ،وامل�ساواة بني اجلهات
الداعمة (قطر و�إيران) من جهة ثانية،
متطرفة.
كجهات �إرهابية
ّ
وانطالق ًا من تتويجها �أمريكي ًا كدولة
متقدّ مة حما ِربة للإرهاب يف املنطقة،
تت�صرف ال�سعودية على �أ�سا�س �ألاّ مكان
ّ
لقطر يف جمل�س التعاون اخلليجي ،قبل
جمردة
�أن تعود �إىل داخل حدودها
ّ
من كل �أوراق لعبها ...و�إال ف�إن �سيناريو
التدخّ ل الع�سكري ال�سعودي يف قطر،
يف �شباط  ،1996املدعوم من الإمارات
يتكرر مع �ضمان
والبحرين وم�صر ،قد
ّ
جناحه هذه املرة؟

خمت�صر مفيد

ي�أتي ال�شهر الف�ضيل يف هذا العام والأمة يف
فرتة من �أحلك فرتات ظالمها ،ال�شرفاء ُمطاردون
يف ربوعها ،فال جتد عاملًا �أو مجُ يدً ا يف جماله
تخف ي�س�أل اهلل
ل�صا يف توجهه �إال وهو �إما ُم ٍ
ومخُ ً
ال�سالمة ويتلم�س طريقه مترب ًئا ،يف العلن ،من
�أفكاره وتوجهه الذي ي�ؤمن به ،و�إما ُمطاردٌ يف
وطنه �أو حتى ُمبعدٌ عنه� ،أو اختار اخلروج بعد
معاناة مع ال�سجن �أو الإ�صابة ،وكم من معتقل لو
حتفي به كما ينبغي لعلمه
كان خارج الأمة ُال
َ
وجهده؟ وكم من ُم�شرد يف الغربة ولو كان يف غري
�أمتنا ُال�ستفيد من ثمار جهده الكثري؟
تعاين الأمة الإ�سالمية يف فل�سطني كما العراق
و�أفغان�ستان و�سوريا وم�صر وتون�س واجلزائر
واليمن  ..وغريها ،وال يبدو �أفق لنهاية معاناتها
 ..حتى �إذا جاء �شهر رم�ضان �أُغلقت �أبواب
ال�سلطات الر�سمية
العقول والتفكري من جانب ُّ
فيها �أكرث مما هي ُمغلقة طوال العام ،وق�ضى كبار
امل�سئولني مع احلكام الزيارات ال�ضرورية واملهام
الأكرث من تقليدية يف �شعبان ،ليتفرغ كثري منهم
لل�سفر لل�سياحة �أو الق�صور اخلارجية� ،أما عامة
النا�س فيلفهم عامل �آخر ....
عامل �آخر .رئي�س التحرير

���ص��ح��ف��ي��ة �أم����ري����ك����ي����ة :ب����وت��ي�ن �أك���ث���ر ����ص���ع���وب���ة مم����ا ي���ت�������ص���ورون! ال��ت��ع��اط��ف م��ع ق��ط��ر يف االم�����ارات يعر�ض
بعد �أن �أجرت حوارا مع الرئي�س الرو�سي
���ص��اح��ب��ه لل�سجن �أو دف���ع غ��رام��ة مالية
فالدميري بوتني و�أ�شرفت على مناق�شات

ك�شف الوزير ال�سابق والرئي�س ال�سابق حلركة جمتمع ال�سلم
اجلزائرية (الإخوان امل�سلمني)� ،أبوجرة �سلطاين ،عن تعهد املغني
اجلزائري العاملي ال�شاب خالد ب�أن ي�صبح م�ؤذنا يف �أحد م�ساجد
اجلزائر يوما ما.
وكانت �صورة تداولها جزائريون على مواقع التوا�صل االجتماعي
جتمع بني �أبوجرة �سلطاين وال�شاب خالد �أثارت جدال وا�سعا.
و�أكد ال�سلطاين �أن ال�صورة م�أخوذة من لقاء جمعهما قبل �أيام
على هام�ش العر�ض اخلا�ص الذي �أقيم لفيلم "ابن بادي�س" يف دار
الأوبرا باجلزائر العا�صمة.
وقال �سلطاين خالل ا�ست�ضافته يف برنامج “بال قيود” على
قناة “البالد” الف�ضائية اخلا�صة� ،إنه ا�ستف�سر منه خالل �أحد
اللقاءات التي جمعتهما بال�صدفة �إذا ما ر�شحه فعال ليكون م�ؤذنا
مل�سجد اجلزائر الأعظم ،ف�أكد له �سلطاين ذلك.
وقال �إنه طلب منه �إذا كان ب�إمكانه �أن ي�ضحي يوما ب�صفة “الكينغ”
(ملك الراي) وي�صبح م�ؤذنا ،ف�أخربه ال�شاب خالد �أنه “يتمنى �أن
ي�أتي يوم يزور فيه قرب الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أن ي�صبح
م�ؤذنا ب�أحد م�ساجد اجلزائر”.
وتابع �سلطاين ب�أنه طلب من ال�شاب خالد رفع الأذان �إن كان
يجيده ،فلم يتوان عن رفعه على م�سامعه.
وقال �سلطاين �إن �أذانه كان جيدا ،و�إن ال�شاب خالد �أخربه �أنه كان
قد رفع الآذان �سابقا على هام�ش حفل له يف �أمريكا ،و�أن احل�ضور
انبهروا ب�أذانه.

يف منتدى �سان بطر�سبورغ ،ر�أت ال�صحفية
الأمريكية ميغني كيلي �أن بوتني لي�س كما
ت�صوره و�سائل الإعالم الغربية.
وقالت ميغني كيلي ،مقدمة برامج يف قناة
تلفزيون « »NBCوكانت �شاركت يف منتدى
�سان بطر�سبوغ االقت�صادي الدويل�« :أعتقد
�أنه �أكرث �صعوبة مما حتاول و�سائل الإعالم
الغربية الإيحاء به» .وقالت �إن لدى بوتني
«نهجا خا�صا حمددا ال�ستعادة النظام» يف
رو�سيا .ولذلك ،فهو يحظى بدعم �سكان
البالد ،م�ضيفة« :لي�س من امل�ستغرب �أن نحو
 90%من الرو�س يحبون فالدميري بوتني».
و�أكدت كيلي للجمهور الأمريكي �أنها �صاغت
الأ�سئلة املتعلقة بالدرجة الأوىل مبزاعم
تدخل رو�سيا يف االنتخابات الرئا�سية
لأمريكية العام املا�ضي ،ب�شكل مبا�شر و�صريح
�أثناء احلوار ،لكنها يف الوقت نف�سه مل تك�شف
م�سبقا عن �إجابات الرئي�س الرو�سي.
وذكر الرئي�س الرو�سي يف جل�سة منتدى �سان
بطر�سبورغ االقت�صادي الدويل ،يوم  2يونيو/
حزيران� ،أنه اطلع على التقارير الأمريكية
ب�ش�أن تدخل رو�سيا املزعوم يف االنتخابات
الأمريكية ،لكنه مل يجد فيها «�أي �شيء
ملمو�س ،فقط ت�صورات وا�ستنتاجات قائمة

على افرتا�ضات» .ور�أى الرئي�س الرو�سي
�أن مناق�شة جوهر هذه امل�شكلة ميكن فقط
حني يظهر �شيء ملمو�س .و�أ�ضاف ،ممازحا:
«كما قالوا يف �إحدى املنظمات التي عملت يف
ال�سابق بها :هاتوا العناوين ،الأماكن ال�سرية،
الأ�سماء» .ولفتت ال�صحفية الأمريكية �إىل
�أن التقارير الأمريكية حتتوي على عنوان
لأجهزة كمبيوتر يف �شبكة الإنرتنت ت�شري �إىل
رو�سيا ،فرد بوتني �أن اخلرباء ميكن �أن يز ّوروا
�أو يلفقوا مثل هذه العناوين.
و�أكد الرئي�س الرو�سي �أن الغرب يتدخل
ل�سنوات طويلة ب�شكل فظ يف ال�سيا�سة

الداخلية الرو�سية ،م�ضيفا �أن ذلك يحدث
«ب�شكل منهجي على مدى �سنوات طويلة
وبطريقة فظة وغري مهذبة ،مبا يف ذلك حتى
على م�ستوى البعثات الدبلوما�سية ،فالتدخل
مبا�شر يف �سيا�ستنا الداخلية».
و�أ�ضاف�« :أنتم مل تروا ما يفعل زمال�ؤكم
عندنا :هم دخلوا �إىل �سيا�ستنا الداخلية
ب�أقدامهم ،وجل�سوا على ر�ؤو�سنا وعقدوا
�سيقانهم وهم مي�ضغون العلكة» ،م�ضيفا وهو
يوجه حديثه للم�شرفة على جل�سة النقا�ش
يف املنتدى :توقفوا»!
امل�صدر:تا�س

ابوظبي (�أ ف ب) –
حذر النائب العام يف
دولة االمارات العربية
امل�ست�شار
املتحدة
حمد �سيف ال�شام�سي
من اظهار تعاطف مع
دولة قطر على و�سائل
التوا�صل االجتماعي،
ملوحا بعقوبة ال�سجن
وبفر�ض غرامة مالية
على املخالفني.
ون�شرت �صفحة اخبارية تابعة للمجل�س الوطني لالعالم وو�سائل اعالم اماراتية بيان
النائب العام.
وجاء يف البيان ان النائب العام “يحذر من اي م�شاركات قوال او كتابة على مواقع
التوا�صل االجتماعي او اي و�سيلة اخرى حتمل اي تعاطف مع دولة قطر او اعرتا�ضا
على موقف االمارات والدول االخرى التي اتخذت مواقف حازمة �ضد حكومة قطر”.
وا�ضاف ان خمالفة هذه التحذيرات “قد تعر�ض �صاحبها لل�سجن من  3اىل � 15سنة
وغرامة ال تقل عن  500الف درهم” (نحو  137الف دوالر).
وتواجه قطر ،الدولة ال�صغرية التي �أثبتت ح�ضورها على ال�ساحة الدولية بف�ضل
ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط ،اتهامات متكررة بالتقاع�س يف مكافحة متويل
الإرهاب ،لكنها تنفي هذه االتهامات على الدوام.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ت��رام��ب ي��ع��ل��ن ت ��أي��ي��ده ل�ل�اج���راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال�����س��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن واالم�����ارات
وم�����ص��ر ���ض��د دول�����ة ق��ط��ر وي��ع��ت�بر ان ع��زل��ه��ا ي�����ش��ك��ل “بداية نهاية” االره�����اب
الريا�ض ـ (�أ ف ب) – �أعلن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب الثالثاء ت�أييده
لالجراءات التي اتخذتها دول عربية �ضد
دولة قطر ،معتربا ان عزل قطر ي�شكل
“بداية نهاية” االرهاب.
وي�أتي هذا الت�صريح غداة �إعالن
ال�سعودية والبحرين واالمارات العربية
قطع عالقاتها مع قطر ،ويف وقت حتركت
دول �أخرى ،على ر�أ�سها الكويت ،يف حماولة
لإيجاد حل لالزمة غري امل�سبوقة يف
منطقة اخلليج.
وقال ترامب الثالثاء يف تغريدة على
موقع “تويرت” ان دول اخلليج قالت “انها
�ستعتمد نهجا حازما �ضد متويل التطرف
وكل الدالئل ت�شري اىل قطر” .وا�ضاف “قد
يكون ذلك بداية نهاية رعب االرهاب”.
واتهمت ال�سعودية ودولة االمارات
العربية املتحدة والبحرين وم�صر االثنني
قطر “بدعم االرهاب” ،واتخذت �سل�سلة
�إجراءات تهدف اىل عزلها ،وقطعت
العالقات الدبلوما�سية معها.
وت�أتي هذه االزمة بعد اكرث من �أ�سبوعني
على زيارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
اىل الريا�ض حيث دعا الدول اال�سالمية
اىل الت�صدي لالرهاب و�شن هجوما الذعا
على ايران .وبح�سب حمللني� ،شجعت
�سيا�سة ترامب اجلديدة يف املنطقة،
ال�سعودية على اقتنا�ص الفر�صة لعزل
قطر.
وتواجه قطر ،الدولة ال�صغرية التي �أثبتت
ح�ضورها على ال�ساحة الدولية بف�ضل
ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط ،اتهامات
متكررة بالتقاع�س يف مكافحة متويل
الإرهاب ،لكنها تنفي هذه االتهامات على
الدوام.
وحاولت قطر التزام الهدوء ردا على
االجراءات يف حقها.
وقال وزير اخلارجية القطري حممد
بن عبد الرحمن يف مقابلة مع قناة
“اجلزيرة” القطرية بثت ليل االثنني
الثالثاء “لن تكون هناك �إجراءات
ت�صعيدية مقابلة من قطر ،لأنها ترى �أن
مثل هذه اخلالفات بني الدول ال�شقيقة
يجب �أن حتل على طاولة حوار”.
و�أكد ان “عالقتنا ا�سرتاتيجية مع
الواليات املتحدة ،هناك �أمور ال نتفق

عليها ،لكن نقاط التعاون �أكرث من نقاط
اخلالف”.
وللواليات املتحدة قاعدة جوية يف قطر
ينت�شر فيها ع�شرة �آالف جندي امريكي،
وهي مقر القيادة الع�سكرية ملنطقة ال�شرق
االو�سط وت�ستخدم خ�صو�صا يف الغارات
االمريكية �ضد تنظيم الدولة اال�سالمية
يف �سوريا والعراق.
ودعت دول عدة ،بينها ايران والكويت
وتركيا واجلزائر وال�سودان ،دول اخلليج
اىل حل االزمة باحلوار.
وتوجه امري الكويت ال�شيخ �صباح االحمد
ال�صباح الثالثاء اىل اململكة العربية
ال�سعودية للتو�سط يف ق�ضية قطع
العالقات الدبلوما�سية مع قطر.
وافادت وكالة االنباء الكويتية الر�سمية
ان االمري غادر اىل جدة يف غرب ال�سعودية
على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى ي�ضم وزيري
اخلارجية واالعالم.
وكان نواب كويتيون افادوا يف وقت �سابق
خالل جل�سة برملانية ان امري البالد �سيزور
ال�سعودية للقيام بو�ساطة بينها وبني قطر.
و�سبق للكويت ان قامت بو�ساطة بني قطر
ودول خليجية �أخرى يف جمل�س التعاون
يف  2014مت على اثرها �إعادة العالقات
مع الدوحة بعد فرتة من قطعها من جانب
الريا�ض وابوظبي واملنامة.
وقال الوزير القطري ان �أمري قطر ال�شيخ
متيم �آل ثاين كان يعتزم توجيه خطاب
اىل القطريني ب�ش�أن االزمة ،لكن نظريه
الكويتي ات�صل به متمنيا عليه ت�أجيل هذا

اخلطاب اىل الثالثاء العطائه “م�ساحة
للتحرك والتوا�صل مع اطراف االزمة”،
فوافق ال�شيخ متيم على ذلك.
لكن ابوظبي اكدت الثالثاء ان اي حل
لالزمة يجب ان يكون مرفقا ب�ضمانات.
وقال وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية �أنور
قرقا�ش على ح�سابه على تويرت “بعد
جتارب ال�شقيق ال�سابقة ال بد من �إطار
م�ستقبلي يعزز �أمن وا�ستقرار املنطقة”،
م�ضيفا “ال بد من �إعادة بناء الثقة بعد
نكث العهود ،ال بد من خريطة طريق
م�ضمونة”.
ودخلت االجراءات التي اتخذتها الدول
اخلليجية وم�صر بحق قطر حيز التنفيذ
الثالثاء .ومن بني  35رحلة كان مقررا ان
تنطلق من مطاري دبي اىل الدوحة� ،ألغيت
 27رحلة ،بح�سب موقع جمموعة مطارات
االمارة.
وبدا مطار حمد الدويل ،احد اكرب مطارات
املنطقة واكرث مطارات العامل فخامة،
�أقل ازدحاما �صباح الثالثاء ،مع بدء �ست
�شركات طريان اقليمية تطبيق قرار وقف
رحالتها اىل الدولة ال�صغرية �إثر قطع
دول عربية العالقات معها.
وكانت اخلطوط اجلوية القطرية �أعلنت
تعليق رحالتها اىل اململكة العربية
ال�سعودية ودولة االمارات العربية املتحدة
والبحرين وم�صر “حتى ا�شعار اخر”.
– اقفال مكاتب اخلطوط القطرية –
وقررت الهيئة العامة للطريان املدين
ال�سعودية الثالثاء �إلغاء جميع الرتاخي�ص

املمنوحة للخطوط اجلوية القطرية
وملوظفيها و�إقفال جميع مكاتبها يف اململكة
خالل � 48ساعة ،بح�سب بيان ن�شرته
وكالة االنباء الر�سمية.
ودعت الهيئة امل�سافرين الذين قاموا
ب�شراء تذاكرهم من و�إىل قطر �إىل
“التوا�صل مع الناقالت اجلوية �أو وكيل
ال�سفر عرب املوقع الإلكرتوين ال�ستعادة
التذاكر �أو التعوي�ض”.
ومن املتوقع ان يكون للقرار تبعات
اقت�صادية مهمة �إذ �أنه يعطل ب�شكل تام
�أعمال اخلطوط القطرية يف اململكة،
ويطال موظفيها املقيمني يف ال�سعودية.
ورغم التطمينات التي �أطلقتها احلكومة
القطرية لل�سكان� ،إال �أن ذلك مل يحل
دون ت�شكّل طوابري طويلة �أمام املتاجر
لتخزين املواد الأ�سا�سية خ�شية نق�صانها
يف الأ�سواق .وقام املت�سوقون مبلء العربات
وال�سالل مبختلف الب�ضائع ،وخلت بع�ض
الرفوف من املواد الأ�سا�سية مثل احلليب
والأرز والدجاج.
وبد�أت االزمة االخرية يف �أيار/مايو عندما
�أعلنت قطر �أنها تعر�ضت لقر�صنة �أدت اىل
ن�شر ت�صريحات ن�سبت اىل �أمريها ال�شيخ
متيم بن حمد ال ثاين على وكالة االنباء
القطرية الر�سمية.
وت�ضمنت الت�صريحات انتقادات لل�سعودية
ودول اخلليج بعد القمة اخلليجية
االمريكية خالل زيارة ترامب للريا�ض،
جلهة موقفها من ايران .ونقل عن االمري
قوله ان ايران “متثل ثقال �إقليميا وان
لي�س من احلكمة الت�صعيد معها”.
و�أدت هذه امل�سالة اىل ت�أجيج التوتر بني
دول اخلليج .وبدا وك�أن و�سائل االعالم
اخلليجية مل ت�صدق النفي القطري،
ووا�صلت التعامل مع الت�صريحات املن�سوبة
لالمري على انها واقع.
وقال خرباء ان حماوالت عزل قطر من
جانب اململكة ال�سعودية ودول عربية
اخرى ميكن �أن ت�صيب اقت�صاد االمارة
ال�صغرية ووارداتها الغذائية ب�شكل خا�ص،
اال ان هذا احل�صار ال يهدد �صادراتها من
الغاز والنفط.

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

قال برو�س رايدل� ،ضابط �سابق
يف املخابرات املركزية الأمريكية
وم�ست�شار ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
يف �أربع �إدارات �أمريكية� ،إن الأزمة
الدبلوما�سية التي يواجهها اخلليج
بعدما قطعت اململكة العربية ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�صر عالقاتها
الدبلوما�سية والقن�صلية مع قطرُ ،تربز
نقطة �ضعف رئي�سية بني حلفاء �أمريكا
يف ال�شرق الأو�سط عندما يتعلق الأمر
مبواجهة �إيران.
و�أ�ضاف رايدل �أن الأزمة ال�سيا�سية
تعك�س �أن “فكرة احتاد اخلليج �إىل حد
ما وراء توافق يف الآراء ب�ش�أن مواجهة
�إيران – لي�ست �صحيحة ”،م�ضيف ًا:
“اخلليج لي�س متحد ًا والعامل الإ�سالمي
لي�س متحدا”
ومن جانبه ،ر�أى ح�سني �إبي�ش ،باحث
مقيم �أول يف معهد دول اخلليج العربية
يف وا�شنطن �أن الأزمة الدبلوما�سية

“قد تخلق فر�ص ًا لإيران على املدى
الطويل ”،قائ ًال �إن �إيران �شديدة
االن�ضباط وال�صالبة ولديها قدر كبري
من ال�سلطة ،م�شري ًا �إىل �أنه على اجلانب
الآخر“ ،هناك جمموعة متباينة جد ًا
من املعار�ضني الذين لي�س لديهم يف كثري
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من احلاالت عالقات دبلوما�سية مع
بع�ضهم”
و�أ�ضاف �إبي�ش الذي كان يتحدث ملحطة
�سي ان �إن �أن هذا اخلالف مع قطر
“ي�ؤكد فقط االفتقار �إىل الوحدة”،
متابع ًا�“ :إن ذلك قد يخلق فتحات

ال�����س��ع��ودي��ة ت��خ��ت��ار الإع���ل��ام الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��ل��ت��ح��ري�����ض ع��ل��ى قطر اي دول���ة يف ال��ع��امل ق��دم��ت ماقدمته
ق��ط��ر ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي

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

خ���ب���راء حت���ل���ي���ل ا����س���ت���خ���ب���ارات���ي �أم����ري����ك����ي����ون :اخل���ل���ي���ج ل���ي�������س م����وح����دا �أ����ص�ل�ا
والأزم��������ة م���ع ق��ط��ر ت��ف��ت��ح امل��خ��ي��م ل�صالح” ال�������ص�ل�اب���ة وال�����س��ل��ط��ة ” يف �إي�����ران
للمخيم املوايل لإيران ،على االقل فيما
يتعلق بالر�أي العام يف العامل العربي –
القوميون من العرب �سيقفون مع قطر،
الإ�سالميون �سيقفون �إىل جانب قطر،
وبع�ض الليرباليني �أي�ض ًا �سيقفون �إىل
جانب قطر”.
وقررت ال�سعودية والإمارات وم�صر
والبحرين يف بيانات متزامنة ،االثنني،
قطع العالقات مع قطر و�إغالق املنافذ
بناء على ُتهم ُوجهت
احلدودية معهاً ،
للدوحة بدعم الإرهاب .وي�أتي
ذلك بعد �أ�سبوع من احتدام التوتر
بني قطر ودول اخلليج على خلفية
ت�صريحات من�سوبة لأمري قطر،
ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين ،حول
العالقات اخلليجية والعربيةُ ،بثت
عرب وكالة الأنباء القطرية الر�سمية،
وهي ت�صريحات نفت الدوحة ب�شدة
�صحتها ،معلنة تعر�ض وكالتها الر�سمية
لالخرتاق
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علي حيدر
لي�س ال�س�ؤال ملاذا ت�ست�ضيف قنوات تلفزيونية
�إ�سرائيلية �شخ�صيات �سعودية ،للحديث عن الأزمة
مع قطر� ،أو �أي ق�ضية �أخرى ،عرب ّ
بث مبا�شر من
ال�سعودية .بل ال�س�ؤال ملاذا يبادر �أو يوافق الطرف
ال�سعودي على �إجراء مقابلة �إعالمية مع و�سائل
�إعالم �إ�سرائيلية ،يف هذا التوقيت بالذات ويف
ق�ضية خالفية بني دول اخلليج بدا �أن �إ�سرائيل
وقفت على امل�ستويني الر�سمي والإعالمي �إىل جانب
الريا�ض.
املعروف �أن املطلب الإ�سرائيلي الدائم هو �إجراء
مثل هذه املقابالت مع كل اجلهات التي ال تربطها
عالقات دبلوما�سية ر�سمية معها .وي�صبح الأمر
�أكرث �إحلاح ًا عندما ينطوي على دالالت �سيا�سية،
ويف ق�ضية خالفية خليجية بينية .وبالتايل ما
قام به الإعالم الإ�سرائيلي �أمر مفهوم ،ويتالءم
مع ال�سيا�سة العامة للكيان الإ�سرائيلي .ومبعايري
�إ�سرائيلية� ،شكلت املقابلة الإعالمية فتح ًا جديداً،
والأكرث داللة ــ �إعالمي ًا و�سيا�سي ًا ــ �أن ال�سعودية
اختارت ق�ضية خالفية خليجية بينية ،الفتتاح
�أول تطبيع �إعالمي مبا�شر على الهواء مع �إ�سرائيل.
مع ذلك ،قد ال تكون مقابلة «القناة الثانية» ،مع
�شخ�صية مثل مدير مركز �أبحاث من جدة ،عبد
احلميد حكيم� ،سبق ًا �إعالمي ًا ،وما كانت لت�أخذ

كاريكاتري ن�شرته �صحيفة «عكاظ» ال�سعودية
ح ِّيز ًا يف االهتمام الإعالمي يف منا�سبات �أخرى،
يف حال �إجراء القناة مثل هذه املقابلة .ولكن
ال�شخ�صية �سعودية ،ظهرت عرب بث مبا�شر عرب
«�سكايب» ،ويف ق�ضية خالفية خليجية ،و�ضمن
�سياق تطبيعي ت�صاعدي تعتمده الريا�ض مع تل
�أبيب .وبعد القمة الأخرية مع الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،الذي يتوقع يف �أعقابها املزيد من
خطوات التقارب ال�سعودي باجتاه �إ�سرائيل ،على
كافة امل�ستويات.
يف �ضوء ذلك ،يتجاوز هذا احلدث الإعالمي
الطابع ،يف �أبعاده ور�سائله جمرد كونه مقابلة
تلفزيونية� .إذ ال ت�شبه مقابلة مدير مركز
�أبحاث من جدة ،مع القناة الثانية الإ�سرائيلية،
�أي مقابلة جتريها قنوات التلفزة الإ�سرائيلية
مع �أي �شخ�صية عربية �أخرى� .أو ًال للثقل الذي
تتمتع به الريا�ض يف �أو�ساط وا�سعة يف العاملني
العربي والإ�سالمي ،والثاين للرمزية التي تقدم
نف�سها بها .وثالث ًا لكونه ي�أتي يف �سياق له ما قبله،
وما بعده ومبوازاته ،خطوات �سعودية تطبيعية
حمددة ،تت�صل ببلورة حتالفات
�أخرى ،لها �أهداف َّ
جديدة الحتواء مفاعيل التطورات التي �شهدتها
وت�شهدها املنطقة ،ت�شكل الريا�ض وتل �أبيب ركنيها
الأ�سا�سيني.
على ذلك ،ت�أتي اخلطوة الإعالمية ال�سعودية

ترجمة لقرار ر�سمي با�ستكمال امل�سار التطبيعي مع
�إ�سرائيل ،الذي �أخذ �أ�شكا ًال متعددة خالل املرحلة
ال�سابقة .ثم تلقى زخم ًا �إ�ضافي ًا بعد زيارة ترامب
لل�سعودية ،حيث بدا �أن العالقة الإ�سرائيلية ــ
ال�سعودية مقبلة على تطور جديد.
يف امل�ضمون ،يالحظ �أن (بع�ض) الإعالم
الإ�سرائيلي تبنى يف مقاربة الأزمة مع قطر
الرواية ال�سعودية وتعامل مع التهم التي وجهتها
الأخرية لها ،على �أنها حقائق ولي�ست فقط جمرد
روايات متقابلة .وبالرغم من �أن م�ضمون هذه
التهم مدعاة «لل�سخرية» �إال �أن بع�ض الإعالم
الإ�سرائيلي ردد ما تروج له ال�سعودية ،واعترب
�أن خلفية الأزمة تعود �إىل �أن قطر تدعم �إيران
والنظام ال�سوري وحزب اهلل.
ً
وبحكم �أن املن�صة �إ�سرائيلية و�إكراما للم�ضيف
الإ�سرائيلي ،كان ال بد «لل�ضيف» ال�سعودي �أن
ال يكتف بالتحري�ض على �شريكه القطري يف
�إنتاج هذا امل�شهد العربي ،بل �أدىل بدلوه �أي�ض ًا،
بالتحري�ض على مقاومة ال�شعب الفل�سطيني يف
مواجهة االحتالل .ودعا �إىل بناء �شرق �أو�سط
جديد ،يقوم على �شرعنة االحتالل حتت م�سمى
«ال�سالم» ،و�إىل مكافحة الإرهاب الذي يتفق مع
�إ�سرائيل يف ت�شخي�ص م�صاديقه.

قطر ا�ستقلت يف عام 1971
نتكلم عن � 45سنه لكن ماذا حدث خالل تلك ال�سنني ؟
الدولة الوحيدة يف العامل يكون فيها املاء والكهرباء جماين
العا�شرة على العامل ح�سب اح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية
قطر هي الرابعة عامليا يف جمال التعليم عامليا واالويل عربيا
قطر هي التي دخل الفرد فيها هو االول يف العامل  146الف دوالر �سنويا
قطر جلبت كا�س العامل للمرة االوىل يف املنطقة العربية
قطر عندما مت تدمري جنوب لبنان تكفلت وحدها باعماره حتى راينا عبارات
�شكرا قطر يف ال�شوارع
ً
قطر هي من رفع علمها يف العا�صمة الليبية �إبان الثورة الليبية يف خلع الديكتاتور
ولي�س ذنب قطر ان �شعب ليبيا تقاتل من اجل ال�سلطة
قطر هي من رفعت اعالمها و�شعار قناة اجلزيرة يف ميدان التحرير يف م�صر �إبان
الثورة امل�صرية واي�ض ًا لي�س ذنب قطر ماح�صل بني ال�شعب امل�صري
قطر هي اول دولة يف العامل يقوم رئي�سها بك�سر ح�صار غزة العزة وتبنى اعادة
�إعمار القطاع
قطر هي التي تبنت اكرب مالجئ ال�سوريني يف تركيا حتى االن وهناك من
يطردهم ويهنهم
قطر هي من تكفلت بعالج الإخوة اليمنيني يف الهند مع م�صاريف عودتهم
قطر ويف الوقت التي كانت غزة تق�صف من االحتالل ال�صهيوين طلبت عقد قمة
عربية عاجلة كان غرينا يف الكويت للمومتر االقت�صادي من �أجل الرز
قطر و�ضعت وديعة بقيمة  2.5مليار دوالر يف امل�صرف املركزي امل�صري لتن�شيط
العملة امل�صرية وقد رايتم اىل �أين و�صلت العملة امل�صرية الآن
�شعب قطر وبناء على �شهادة ال�شيخ عائ�ض القرين ب�أنهم بنوا بتربعاتهم ماو�صل
اىل  70م�سجدا يف  40دقيقة فقط
قطر من �أر�سلت �أ�ساطيل اغاثة جوية عاجلة اىل اندوني�سيا ب�سبب الت�سونامي
قطر تربعت بع�شرة ماليني دوالر ملد خط غاز لكهرباء غزه
قطر تربعت بخم�سني مليون دوالر لإندوني�سيا لتغطية تكاليف ا�ست�ضافة
م�سلمي الروهنجيا بورما
قطر هي الدولة الوحيدة التي تكفلت بت�سديد رواتب املوظفني يف غزة
قطر تربعت مبئة مليون دوالر ملوظفي ال�سلطة الفل�سطينية برئا�سة حممود
عبا�س
قطر تربعت مبليون دوالر لغزه لالمور ال�صحية والطبيه
قطر قامت ب�إن�شاء  109م�شاريع خريية يف موريتانيا
االحتاد القطري لكرة القدم تربع بريع نهائي كا�س قطر اىل �ضحايا زلزال
النيبال
قطر تربعت لليمن مبرتبات ثالثة �أ�شهر بعد اعتذار الإمارات وال�سعودية
قطر من قام امريها خالل �ضرب غزة بقطع عالقتة مع ا�سرائيل وطرد املكتب
التجاري اال�سرائيل من قطر عام 2008
قطر من تربعت بع�شرة ماليني دوالر ملعاجلة الأزمة االن�سانية يف جنوب
ال�سودان
قطر تربعت بـ  88.5مليون دوالر لإعادة الإعمار والتنمية يف دارفور
قطر تربعت مبركبات وتتكفل باالنتقال من واىل غزة عرب بيت حانون
( الزلت فل�سطني ق�ضية قطر )
ال�شعب القطري تربع بالدم لأجل اخوانهم يف غزة �إبان حرب غزة االخرية
اللهم اين ال �أمن على احد فهو واجب علينا وعلى حكومتنا بحكم الدين والعروبة
ولكن ا�ستحلفكم باهلل اي دولة يف العامل قدمت ماقدمته قطر للعامل العربي
والإ�سالمي
من ا�صغر دول العامل ف�أين الدول الكربى ؟
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ي�����ص��ادق علي نقل ال�سفارة
االمريكية ايل القد�س املحتلة
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي تبني قرارا يدعو �إىل نقل
ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل من تل �أبيب �إىل القد�س،
وت�سوية ال�صراع العربي الإ�سرائيلي على �أ�سا�س حل
الدولتني.
و�أكدت الوثيقة �أن “ال�سيا�سة الأمريكية القدمية التي
انتهجها احلزبان (الدميقراطي واجلمهوري)� ،إزاء
الو�ضع النهائي للقد�س تبقى م�س�ألة يتعني على الطرفني
(الفل�سطيني والإ�سرائيلي) حلها عن طريق احلوار ،يف
�إطار االتفاق على وجود دولتني”.
وتكمن خطورة اخلطوة الأمريكية بح�سب املحلل
الفل�سطيني يف �أن نقل ال�سفارة ملدينة القد�س يعد اعرتافا
نهائيا بدولة �إ�سرائيل ،وبالتايل �أ�صبحت القد�س عا�صمة
لإ�سرائيل وال داعي لو�ضعها على طاولة املفاو�ضات ،وف ًقا
للمنظور الأمريكي ،و�سيتم التعامل مع هذا امللف عامل ًيا
ولي�س فقط �أمريك ًيا.

بريوت ـ
�أعلن رئي�س النقابة الوطنية للمحا�صيل الزراعية يف
ايران ر�ضا نوراين عن ا�ستعداد  3موانئ ايرانية لت�صدير
املواد الغذائية واملحا�صيل الزراعية والفواكة اىل قطر
اعتبارا من اال�سبوع القادم.
و�أفادت وكالة ت�سنيم االيرانية ان نوراين ا�شار يف ت�صريح
له اىل انتاج  128مليون طن من انواع املحا�صيل الزراعية
و التمتع بالتنوع املناخي والطاقات اجليدة لت�صدير
املحا�صيل الزراعية مبينا انه نظرا لالزمة القائمة يف
العالقات بني قطر والدول العربية فان هناك امكانية
لتوفري كافة متطلبات قطر من املحا�صيل الزراعية.
وا�ضاف :لقد جرت التن�سيقات الالزمة عرب �شركة
“والفجر” للمالحة البحرية ل�شحن املحا�صيل املطلوبة
من قبل قطر ،وهناك ا�ستعداد لت�صدير هذه املحا�صيل اىل
قطر عرب موانئ بندر عبا�س و بو�شهر ولنكه اىل قطر.
وا�شار نوراين اىل ت�صدير يوميا  40اىل  50حاوية من
الفواكة واخل�ضروات اىل الدول املطلة على اخلليج �سيما
االمارات مبينا ان ايران تعد �ضمن الدول الـ  7االوىل يف
العامل يف جمال منتجات الب�ستنة.
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ال�صفحة الدينية

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﺪﺙ ﺠﻟ�ﺴﻤﻚ ﺑﻌﺪ �ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺼﻴﺎﻡ؟
جعل ال�صيام ج�سم االن�سان اكرث
نظافة وطهارة وذلك بعد �شهر
متوا�صل من ال�صيام.
ويقول الدكتور جمدي بدران
ا�ست�شاري املناعة لـ»العربية.
نت» �إن ال�صيام وملدة �شهر كامل
ﻳﻘ�ضي ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺴﻤﻮﻡ ﺍﻤﻟﺮﺘﺍﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻴﻭ�ﺳﺎﺕ ،وﻳﺤﻤي ﺍﺠﻟ�ﺴﻢ من
اخلاليا ﺍﻟﺘي تكون ﻓي ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺘ�ﺄﺧﺮﺓ ،وﻣﻨﻬﺎ ماهو ﻋﻠﻰ ﻭ�ﺷﻚ
ﺍﻤﻟﻮﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﺨﻟﻼﻳﺎ ﺍﺠﻟﺬﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘي
ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ يف ﺍﻤﻟﻨﺎﻋﺔ ،كما ي�ساعد يف
ﺠﺗﺪﻳﺪ ﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻡ وهي ﻤﻬﻤﺔ يف ﻳ�ﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻦﻴ
عملية النمو .
وكذلك ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻦﻴ.
وذكر �أن ال�صوم يجدد عمل
ﺍﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎ�ﺱ ﺑ�ﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﺮﻴﺓ ﻭبالتايل وقال ا�ست�شاري املناعة �إن ال�صيام
يزيد من ﺠﺗﻨﺐ ﺍ�ﻹ �ﺻﺎبة ﺑﺎﻟ�ﺴﻜﺮي يعد فر�صة كبرية لكي حت�صل
ﻤﻟﺪﺓ ﺃ��ﺷﻬﺮ ،كما يخل�ص ال�صوم �أجهزة و�أع�ضاء اجل�سم على فرتة
اجل�سم ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻜﻮﺗﻦﻴ ﺍ�ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬي راحة �ضرورية من �أجل جتديد

ن�شاطها ووظائفها والتخل�ص من
الروا�سب ،كما يجدد ال�صيام
الدورة الدموية ،ويعمل على
�إعادة التنظيم املطلوب لعمل
اجلهاز اله�ضمي وي�ساعد يف خف�ض
الوزن الزائد ،وحرق الدهون.

و�أو�ضح بدران �أن ال�صيام ملدة
�شهر كامل يعالج بع�ض الأمرا�ض
امل�ستع�صية كالروماتيد والذئبة
احلمراء و�صرف ال�سوائل
املتجمعة يف ال�ساقني والبطن٬
بالإ�ضافة �إىل زيادة كفاءة
احلوا�س اخلم�س ٬وحل م�شاكل
القولون الع�صبي ٬واحل�سا�سية .
وقال �إنه ي�ساعد يف تنظيف
اجل�سم من الإفرازات وبع�ض
اخلاليا امليتة واخلاليا املري�ضة،
وي�ساهم يف التخل�ص من ال�سموم
بالتدريج حتى ي�صل �إىل ال�سموم
التي تراكمت يف اجل�سم منذ
�سنوات طويلة ٬وبعد عدة �أ�سابيع
تبد�أ عملية التخل�ص من ال�سموم
يف الأوعية الدموية املتواجدة
يف املخ وبالتخل�ص من هذه ال�سموم
ي�سرتجع اجلهاز املناعي ن�شاطه.

م��اذا تفعل عند انخفا�ض �ضغط ال��دم يف ال�صيام ؟ ن�صائح مهمة
عزيزي ال�صائم �صوم رم�ضان �شيء رائع ومفيد
من خالل الأبحاث والدرا�سات ،ولكنك تفقد
تركيزك وت�شعر بال�صداع ،و�أحيان ًا تكون يف
العمل وتفقد قدرتك على ال�صيام وت�شعر
بانخفا�ض �ضغط دمك و�أنك غري قادر حتى
على الذهاب �إىل املنزل ،فماذا ي�سعفك يف هذه
احلالة لتكمل �صومك؟ ،يف هذا املقال تعرف
على انخفا�ض �ضغط الدم يف ال�صيام وكيف
تت�صرف حتى موعد الإفطار ؟
ال تلقي اللوم على ال�صيام !
من فوائد ال�صوم املتقطع “intermittent
� ”fastingأنه يح�سن من �ضغط الدم ،وي�ساعد
اجل�سم على �إنتاج كمية �أعلى من الأن�سولني مما
يقلل من ال�سكري يف الدم ،وي�ساعد على توازنه،
�إذ ًا ما الذي حدث لك عند ال�صيام؟!
�أ�سباب انخفا�ض �ضغط الدم يف ال�صيام
�أنتَ الآن ت�ؤكد �أن ما حدث لك هو بفعل ال�صيام
 ،ولكن دعني �أقول لك عك�س ذلك متام ًا� ،إن
وجدت نف�سك واحد من ه�ؤالء الأ�شخا�ص:
كاف.
مل تنم ب�شكل ٍ
الإجهاد طوال وقت الإفطار يف اليوم ال�سابق.
ال�ضغط النف�سي والتوتر يف نهار رم�ضان.
مل تتناول وجبتي الإفطار وال�سحور جيداً،
ومل حتتوي الوجبة على العنا�صر الغذائية
املنا�سبة لتوازن �ضغط الدم عندك.
ال ت�شرب �س�ؤال كافية طوال وقت الإفطار.
مل تتناول وجبة ال�سحور نهائي ًا.
تعاين من �أحد امل�شاكل ال�صحية مثل
ا�ضطراب هرمون الغدة الدرقية ،وم�شاكل يف
القلب ونزيف الأمعاء.
�أعرا�ض انخفا�ض �ضغط الدم
ت�شعر بدوار �أو دوخة ي�صاحبه ر�ؤية �ضبابية
وجفاف يف احللق وتنف�س �سريع وبرودة يف
اجل�سم ،كما �أنك مع هذه الأعرا�ض ت�شعر
بالتعب ،و�أحيان ًا تكون هذه الأعرا�ض م�صحوبة
بالقيء والغثيان.
بعد �أن عرفت هذا وحددت من �أنتَ وما هي
العادات التي ميكن �أن ت�ؤثر على انخفا�ض
�ضغط الدم يف ال�صيام فتعرف على طرق
الت�صرف التي يفيدك اتباعها.
ماذا تفعل عند انخفا�ض �ضغط الدم يف ال�صيام
؟
�أنت يف هذا الوقت ممتنع عن تناول الطعام
وال�شراب اللذان ي�ساعدانك على توازن �ضغط
دمك ،ولكن هناك بع�ض الت�صرفات التي يجب
َ
عليك القيام بها �سريع ًا دون اللجوء �إىل
الطعام ،وهي كالتايل:
�إن كنت ت�شعر بالدوار فقم باجللو�س
واال�ستلقاء ملدة دقائق حتى و�إن كنت يف العمل.
وهناك ت�صرف �آخر اجل�س ثم �ضع ر�أ�سك بني
الركبتني ،ي�ساعد هذا على رجوع �ضغط الدم
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ال�������ص�ي�ن جت��ب�ر �أط����ف����اال م�����س��ل��م�ين
ع�����ل�����ى ت����غ����ي��ي�ر �أ�����س����م����ائ����ه����م

ذكرت و�سائل �إعالم� ،أن ال�سلطات ال�صينية �أجربت �أطفاال م�سلمني من
ترك�ستان ال�شرقية على تغيري �أ�سمائهم.
ونقلت جملة «البيان» الإ�سالمية ،عن �صحف و�إذاعات ،قولها �إن القرار
بات مطبقا على الأطفال دون ال�ساد�سة ع�شر من العمر.
و�أو�ضحت املجلة �أن الأ�سماء التي يجب �أن يتم تغيريها ،بلغ عددها
 15ا�سما ،و�أبرزها «�إ�سالم ،وقر�آن ،ومكة ،وحج ،و�صدام ،وعرفات».
�إذاعة «�آ�سيا احلرة» ،قالت �إن القرار يتعلق ب�سكان �إقليم �شينغيانغ
�شمال غربي البالد ،الذي ت�سكنه غالبية م�سلمة من عرقية الإيغو.
ونقلت الإذاعة عن م�صادر حكومية و�سكان قولهم� ،إن �أمر احلظر قد
يطال الحقا الفئات العمرية كافة من م�سلمي الإقليم.
ي�شار �إىل �أن هذه لي�ست املرة الأوىل التي جترب فيها احلكومة
ال�صينية ،مواطنني م�سلمني على تغيري �أ�سمائهم.

تع ّرف على �أ�صعب �أماكن ال�صيام بالعامل

تقارير
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اب��ت��ك��ر ت��ه��م��ة ل��ق��ط��ر  ..م���ن ه��ن��ا ب�����د�أ ال���ه���ج���وم ال�����س��ع��ودي
االم������ارات������ي ع���ل���ى ال�����دوح�����ة ل�����ش��ي��ط��ن��ة �أم��ي��ره�����ا مت��ي��م
ن�شر التلفزيون القطري الر�سمي
تقريرا م�صورا� ,شرح فيه تفا�صيل
الهجمة ال�سعودية االماراتية
على قطر و�أمريها ال�شيخ متيم
بن حمد �آل ثاين ,التي بد�أت يف
الرابع والع�شرين من �شهر مايو
املا�ضي باخرتاق وكالة االنباء
الر�سمية “قنا”.
ور�صد التلفزيون القطري ويف
تقرير �أطلعت عليه ,جملة ما
�أ�سماها حملة التحري�ض التي
تقوم على افرتاءات و�صلت حد
الفربكة الكاملة ما يدل على
نوايا مبيتة لال�ضرار بالدولة.
ح�سب ما قال.
وبد�أ التقرير بعنوان رئي�سي ”
جمل�س الوزراء القطري يعرب
عن ا�ستغرابه لقرار ال�سعودية
واالمارات والبحرين قطع
عالقاتها مع قطر”.
ووا�صل التقرير تو�ضيح حملة
التحري�ض التي قادتها ال�سعودية
واالمارات على قطر بعناوين
فرعية ر�صدتها وطن يف التقرير
وجاءت على النحو التايل…
اختالق اال�سباب دليل وا�ضح على
عدم وجود مربرات �شرعية لهذه
الإجراءات والهدف منها وهو
فر�ض الو�صاية على الدولة وهو
�أمر مرفو�ض قطعيا.
ومن الوا�ضح �أن احلملة
االعالمية ف�شلت يف اقناع الر�أي
العام يف املنطقة ويف دول اخلليج
ب�شكل خا�ص وهذا ما يف�سر

الت�صعيد املتوا�صل.
قر�صنة موقع وكالة االنباء
القطرية ليال ال�ساعة 12:14
دقيقة يوم االربعاء  24مايو
.2017
تبنت العربية و�سكاي نيوز
عربية الت�صريحات املفربكة
جتهيز م�سبق للتغطية واعداد
تقارير جهزت لهذه الفربكة.
اعالن ر�سمي قطري عن
قر�صنة موقع الوكالة وو�صف
الت�صريحات باملفربكة ,عرب
احل�ساب املوثق على تويرت
ل�سعادة الرئي�س التنفيذي

للم�ؤ�س�سة القطرية للإعالم
ومكتب االت�صال احلكومي.
ت�سارع انت�شار الت�صريحات
املفربكة وت�ضخيمها من قبل هذه
الو�سائل االعالمية.
تكرار االعالم الر�سمي القطري
من �أكرث من جهة م�س�ؤولة عن
قر�صنة وتنيب الت�صريحات
املفربكة ومنها احل�ساب املوثق
لوزارة اخلارجية
جتاهل هذه الو�سائل للنفي
الر�سمي القطري وموا�صلة بث
الت�صريحات املفربكة وتكذيب
النفي الر�سمي.

ح�ساب قناة االخبارية وغريها
نقل االعالن الر�سمي عن
القر�صنة.
احل�سابات ذاتها �سحبت بعد
دقائق معدودة النفي الر�سمي
القطري.
ح�ساب قناة االخبارية ن�سب
للمركز الربيطاين للدرا�سات
وابحاث ال�شرق االو�سط ما
يفيد بعدم �صحة النفي الر�سمي
القطري.
“وطن”
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قتلى و�إ���ص��اب��ات واح��ت��ج��از ره��ائ��ن …
تفجري ان��ت��ح��اري ع��ن��د ق�بر اخلميني
وه���ج���وم ع��ل��ى ال�ب�رمل���ان الإي������راين

�أفادت وكالة “ت�سنيم” الإيرانية للأنباء ان م�سلحا اقدم على اطالق النار
نحو احد حرا�س الربملان االيراين �صباح االربعاء وا�صابه بر�صا�صة يف
رجله ،م�شري ًة �إىل �أنّ اطالق النار الزال متوا�صال يف مبنى الربملان ومل تعرف
هوية املهاجم ودوافعه حتى االن.
و�أ�شارت اىل �أن ر�صا�صة ا�صابت اي�ضا مكان تواجد املرا�سلني ال�صحفيني يف
مبنى الربملان.
وقال بع�ض نواب الربملان ان هناك انباء عن مقتل احد حرا�س الربملان
مت�أثرا با�صابته.
من جانبه اكد املتحدث با�سم جلنة االمن القومي يف جمل�س ال�شورى
(الربملان) ان �صوت اطالق النار الزال متوا�صال يف مبنى املجل�س لكن قوات
االمن ت�سيطر على املبنى معربا عن امله يف ان تتمكن القوات االمنية من
اعادة االمن ب�شكل كامل اىل مبنى الربملان فورا.
هجوم على قرب اخلميني جنوبي طهران
ويف حادث �آخر اقدم م�سلحون جمهولون على اطالق النار يف قرب “اخلميني”
جنوبي طهران ما ادى اىل ا�صابة عدد من اال�شخا�ص بجروح.
وافاد التلفزيون االيراين ان احد امل�سلحني املهاجمني اقدم على تفجري
حزام نا�سف كان يرتديه كما متكنت قوات االمن من قتل مهاجم �آخر والقاء
القب�ض على امراة كانت بني املهاجمني.

�أزم��ة اخلليج توفر الي��ران مزيدا من الفر�ص لكنها تزيد قلقها من ا�ضطراب اجلوار
�إىل و�ضعه الطبيعي.
عند الوقوف قف ببطء.
�إن كنت نائم ًا اجل�س ملدة دقائق على حافة
ال�سرير ثم قف ببطء.
ق�س �ضغط الدم
�أول �شيء يجب فعله هو عدم االعتماد على
ت�شخي�صك الذاتي فقط ،ولكن قم بالتوجه
�إىل �أقرب م�ست�شفى �أو �صيدلية لقيا�س �ضغط
الدم عندك ،حتى حتتوي وجبة الإفطار على
�أطعمة ترفع من �ضغط الدم.
كاف للنوم
خذ وقت ٍ
من �أحد �أهم �أ�سباب انخفا�ض �ضغط الدم يف
كاف ،لذا من املهم
ال�صيام هو �أنك مل تنم ب�شكل ٍ
لك الراحة بعد �أن ت�شعر بالإجهاد ،و�ساعات
النوم املنتظمة وال�صحية تكون من � 6إىل 8
�ساعات ،لذا �إن كنت يف املنزل �أو مكان ت�ستطيع
فيه النوم خذ ق�سط من الراحة.
مار�س ريا�ضة خفيفة
�إن مل يكن اخليار الأول متاح ًا لك يف حالة
تواجدك يف العمل ،فيمكنك عمل بع�ض
التمارين اخلفيفة مثل التنف�س بعمق �أو
ال�صعود على الدرج �أو ال�سالمل �أو امل�شي على
مهل ،بعك�س ما تتوقعه فممار�سة الريا�ضة
مفيدة لك للتخل�ص من هرمونات التوتر يف
دمك ،ولل�سيطرة على �ضغط الدم املنخف�ض.
بعد �أن عرفت كيف تت�صرف يف انخفا�ض �ضغط
الدم يف ال�صيام فما نظامك الغذائي يف هذا
اليوم لتوازن �ضغط دمك حتى ال يتكرر معك
هذا املوقف؟
النظام الغذائي يف الإفطار املاء والع�صائر
تناول كميات كافية من املاء خ�صو�ص ًا البارد
والع�صائر املنع�شة لرفع �ضغط الدم عندك
طوال �ساعات الإفطار ،وللمحافظة على توازن

ال�ضغط يف اليوم التايل.
امللح
ً
نن�صح دائما باالبتعاد عن امللح ولكن يف حالتك،
يجب �أن تتناول �أطعمة مملحة حتى يرتفع
�ضغط الدم عندك ،مثل املك�سرات اململحة.
الفواكه
حتتوي الفواكه على ن�سبة عالية من الألياف
الغذائية ،املهمة ل�صحتك ولتن�شيط الدورة
الدموية يف اجل�سم.
احلبوب الكاملة
تناول خبز النخالة والأرز البني وحبوب
الإفطار ،لأنها حتتوي على املعادن والفيتامنيات
املهمة لك ول�صحتك.
قلل من الكربوهيدرات
تناول القليل من الكربوهيدرات مثل الأرز
واملكرونة ،وا�ستبدلها باحلبوب الكاملة مثل
الأرز البني.
الكافيني
ً
ابتعد متاما يف هذا اليوم عن تناول القهوة
وال�شاي �أو �أي من امل�شروبات التي حتتوي على
ن�سبة عالية من الكافيني.
ميكنك ارتداء جوارب �ضاغطة على ال�ساقني
حتى تقلل تدفق الدم لل�ساقني وجتعل الدم
يتجه للجزء العلوي من ج�سمك �أكرث ،و�إن
حت�سنت حالتك مع اتباع نظام غذائي �صحي يف
اليوم التايل فال داعي لها .

ال يمُ �ضي جميع امل�سلمني رم�ضان بطريقة طبيعية و�سلِ�سة� ،إذ ي�شكل
ال�صيام يف بع�ض املناطق من العامل حتدي ًا ا�ستثنائي ًا ،بع�ض املناطق ال
تغرب فيها ال�شم�س و�أخرى ال ت�شرق فيها ،بينما تعاين بع�ضها من طول
�ساعات ال�صيام ،فيما تتعامل بع�ض الأنظمة حول العامل مع ال�صيام
كعدو ومتنعه عن مواطنيها.هذه �أبرز احلاالت:
�أطول �ساعات ال�صيام
فنلندا الأطول من حيث �ساعات ال�صيام هذا العام� ،إذ ت�صل يف بع�ض
املدن �إىل � 23.5ساعة ،وهو ما ي�شكل حتدي ًا ا�ستثنائي ًا على � 100ألف
م�سلم يف البالد ،ويعني هذا �إنهاك ًا ج�سدي ًا كبري ًا مع فرتة �إفطار ال تزيد
قرر م�سلمون يف فنلندا اتباع الفتوى
عن �ساعة واحدة.ويف هذا الو�ضع ّ
التي تتيح ال�صيام وفق ًا ملواقيت �أقرب بلد �إ�سالمي �إذا جتاوز عدد
�ساعات ال�صيام � 18ساعة.
مورمن�سك
متر مدينة مورمن�سك الرو�سية مبا ي�سمى النهار القطبي ،وهو نهار
ميتد نحو �أربعني يوم ًا ال تغرب فيه ال�شم�س ،وعندما يت�صادف مع
�صيام م�سلمي املدينة يف �شهر رم�ضان ف�إن التحدي ي�صبح �أكرب �أ�سوة
بالدول اال�سكندنافية ،وهو ما دفع العلماء �إىل �إ�صدار فتوى بال�صيام
وفق توقيت �أقرب مدينة فيها.
ال�صني
تبذل ال�صني ق�صارى جهدها ملنع ال�صيام ومظاهره خالل �شهر رم�ضان
يف مقاطعة �شينغيانغ ذات الغالبية امل�سلمة� ،إذ �أمرت ال�سلطات يف
املنطقة جميع املطاعم بالبقاء مفتوحة ،واتخذت �سل�سلة �إجراءات
يبدو �أنها ُو�ضعت ملنع النا�س من مظاهر رم�ضان ،بينها رقابة �شديدة
على املباين و�إلزام الطلبة باملذاكرة اجلماعية وممار�سة الريا�ضة
وم�شاهدة الأفالم ال�شيوعية.

طهران ـ (�أ ف ب) – قال خرباء �أن �إيران قد ترى �أن
اخلالف غري امل�سبوق بني قطر وعدد من دول اخلليج
املجاورة قد يوفر لها العديد من الفر�ص ،ولكنها يف
الوقت ذاته قلقة من ازدياد اال�ضطرابات يف اجلوار
امل�ضطرب �أ�سا�س ًا.
قال ف�ؤاد ايزادي ا�ستاذ ال�ش�ؤون الدولية يف جامعة
طهران “هذا خط�أ �آخر يرتكبه ال�سعوديون ،فهم
ال يعرفون كيف يديرون �سيا�ستهم اخلارجية
ويتقاتلون مع معظم الدول املجاورة لهم”.
و�أ�ضاف “على االقل ما حدث مينح احلكومة
االيرانية فر�صة لتثبت �أنها دولة نا�ضجة وم�س�ؤولة
يف املنطقة  ..كما مينحنا الفر�صة لزيادة عالقاتنا
مع قطر لأنها الآن حتتاج �إىل �إيران من �أجل الطريان
و�إمدادات الغذاء”.
وبعد �أن قطعت ال�سعودية والعديد من الدول
احلليفة لها عالقاتها مع قطر االثنني — �إذ قطعت
طرق موا�صالتها البحرية والربية واجلوية –
�سارعت �إيران اىل تقدمي عرو�ض توريد الطعام
وال�سماح لقطر با�ستخدام جمالها اجلوي.
واتهم ال�سعوديون قطر بدعم جماعات متطرفة
ت�سعى اىل “زعزعة ا�ستقرار املنطقة” ،وهو ما نفته
الدوحة.
�إال �أن حمللني قالوا �أن الهدف احلقيقي هو �إيران.
و�أ�شار فرهاد ر�ضائي الباحث يف “مركز الدرا�سات
االيرانية” يف تركيا �إىل �أن “ال�سعوديني ي�سعون
�إىل ت�شكيل جبهة موحدة �ضد ايران ويحتاجون
�إىل الق�ضاء على �أية معار�ضة داخل التحالف
اخلليجي”.
َ
وا�ضاف �أن القطريني ُيعاقبون لأنهم ال ي�شاركون
ال�سعودية “هاج�سها االيراين”.
وقال “هناك كثريون يف احللف اخلليجي ال ي�شاركون
ال�سعودية هذا الهاج�س ،ولكن لي�س لدى �أي منهم
قدرة على مقاومة ال�ضغط ال�سعودي” ،م�شري ًا �إىل

ثروة الدوحة من خمزونات الغاز الهائلة وعالقاتها
الع�سكرية القوية مع وا�شنطن.
– ال ر�ضى يف طهران –
ي�أتي اخلالف بعد اقل من �شهر من زيارة الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب اىل ال�سعودية ودعوته
�إىل ت�شكيل جبهة موحدة لعزل �إيران ،ولذلك ف�إن
االنهيار املفاجئ للتحالف اخلليجي يجب �أن يلقى
ترحيبا يف طهران.
ومل تكن قطر وحدها التي �أعربت عن �شكوكها
وحتى معار�ضتها املبا�شرة حلملة ال�سعودية امل�ستمرة
�ضد �إيران ،بل �شاركتها يف ذلك دول �إ�سالمية من
بينها ُعمان والكويت وماليزيا.
ولكن ذلك ال يعني �أن �إيران ترحب باخلالف االخري
بني خ�صومها ،بح�سب ما يرى عدنان طبطبائي رئي�س

مركز “كاربو” االملاين.
وقال “ال �أعتقد �أن م�شاعر الر�ضى ت�سود يف طهران
ب�ش�أن هذا اخلالف”.
وا�ضاف “بالطبع �إيران م�سرورة الظهار ه�شا�شة
جمل�س التعاون اخلليجي ،ولكن ذلك ال ي�ؤدي �سوى
�إىل جعل املنطقة املجاورة �أكرث ا�ضطرابا وهذا ال
يخدم م�صالح �أحد”.
و�أكد �أن هذا اخلالف م�أ�ساوي ب�شكل خا�ص لأن
قطر و�إيران �أظهرتا �أنه من املمكن اقامة �شراكة
اقت�صادية بناءة رغم اخلالفات احلادة يف جماالت
�أخرى.
فهما تدعمان طرفني مت�ضادين يف النزاع ال�سوري
حيث �أن �إيران وفرت القوات الربية لنظام الرئي�س
ال�سوري ب�شار اال�سد بينما مولت قطر جماعات

معار�ضة م�سلحة حتاول االطاحة باال�سد.
وقال طبطبائي “كان يجب عدم النظر اىل ذلك
على �أنه م�شكلة بل على �أنه دليل لدول �أخرى عن
كيفية حتويل التعاون االقت�صادي اىل عالقة �أمن
م�شرتك”.
– مناف�سة اقليمية –
بت�شجيع من االدارة االمريكية اجلديدة ال�شديدة
العداء لإيران ،ف�إن ال�سعودية م�صممة على مواجهة
و�ضع �إيران القوي يف املنطقة.
فباال�ضافة اىل حمالتها الناجحة يف �سوريا ،ف�إن
امليلي�شيات املدعومة من �إيران مهمة للغاية يف القتال
�ضد تنظيم الدولة اال�سالمية يف العراق.
ويحظى حزب اهلل ،حليف �إيران بنفوذ كبري يف
لبنان ،بينما جر املتمردون احلوثيون يف اليمن
ال�سعوديني اىل نزاع وح�شي وطويل.
وقال ر�ضائي “ل�سوء حظ ال�سعوديني فقد اعتربت
قطر طهران جزءا من احلل للنزاعات يف املنطقة ..
وتعلم ب�أن النزاع الع�سكري ميكن �أن يهدد عالقاتها
االقت�صادية مع ايران”.
ويراقب اجلميع لريوا ما �إذا كانت هذه اخلطوات
القوية �ضد قطر �ستجربها على تغيري موقفها من
�إيران� ،أم �أنها �ستدفعها ب�شكل �أكرب �إىل �أح�ضان
اجلمهورية اال�سالمية.
ولكن يف الوقت احلايل ف�إن املحللني االيرانيني
ي�ستغلون الفر�صة لت�صوير ال�سعوديني على �أنهم
ا�شرار.
وقال ايزادي ان “احلكومة ال�سعودية ال تريد فقط
ان حتكم بالدها بديكتاتورية ،بل تريد �أن ت�سود
الديكتاتورية املنطقة ب�أكملها”.
وا�ضاف “�أنهم ال يقبلون �أي معار�ضة حتى لو كانت
من احلكومات ال�سنية املجاورة”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م��ع��رك��ة ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د ل��ل��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة
ابراهيم الأمني
ال�صورة النمطية متنع على � ِّأي عاقل ت�صور �أنّ
املح َّمدين ،يف الريا�ض و�أبوظبي ،يقومان بخطوة
�سيا�سية من دون موافقة �أمريكية .وال�صورة نف�سها
متنع على � ِّأي عاقل� ،أي�ض ًا ،ت�صور �أنّ حاكم قطر يقود
مقاومة ل�شركائه الكبار من دون غطاء �أمريكي .هذه
ال�صورة النمطية تفر�ض علينا انتظار �أن ي�ستيقظ
ال�سيد الأمريكي ،وي�ضرب على الطاولة ،ويدعو
الأوالد �إىل وقف اللعب وال�صراخ.
يبقى �أنّ الو�ضع خمتلف هذه املرة .لي�س ب�سبب جنون
املحمدين� ،إذ �إنهما يقومان متام ًا مبا يتهمان به قطر
من جتاوز حجمها .املختلف ،الآن ،هو �أنّ املتنازعني لن
يقروا ب�أنّ ما يجري ،اليوم ،هو �أوىل ثمار �سيا�سات
دول اخلليج منذ حتولها �إىل �أدوات عمل مبا�شرة يف
ال�سيا�سة الأمريكية ـــــ الإ�سرائيلية يف املنطقة .وهو
نتيجة توليهم الدور التنفيذي املبا�شر يف تخريب
املنطقة ،بعد هزمية االحتالل الأمريكي يف العراق
وهزمية �إ�سرائيل يف لبنان .وهو دور مهدّ د ،بقوة ،بعد
�سل�سلة الهزائم التي تعر�ض لها امل�شروع الأمريكي،
و�سط الوقائع املت�سارعة يف العراق و�سوريا ،التي
ت�شري �إىل هزمية مد ّوية قريبة لأبرز �أدوات هذا
امل�شروع� ،أي تنظيم «داع�ش».
عملي ًا ،ما الذي يجري؟
ال�سعودية تعاين �أزمة كبرية على م�ستوى احلكم،
وعلى م�ستوى الرتاجع احلاد يف اقت�صادها ،واحتمال
تعر�ضها ملزيد من اخل�سائر نتيجة الف�شل الذي
يالحق �سيا�ساتها يف املنطقة .وكل ما تقدر على
القيام به ،هو جتديد عقد الوكالة للأمريكيني ،ب� ِّأي
ثمن ممكن ،مقابل توفري دميومة احلكم .وهو الأمر
الذي دفع �أوالد زايد �إىل اخلروج من �سيا�سة احلياد
التي اتبعها والدهم ،وتورطهم يف �سيا�سات تنفيذية
تخ�ص جدول الأعمال الأمريكي ،من �أجل دميومة
ّ
احلكم فيها �أي�ض ًا .ويف حالتي ال�سعودية والإمارات،
وملحقتهما البحرين ،ي�ضاف املحفز الدائم املت�صل
باخلوف من �أن يدفع نفوذ �إيران �إىل تغيريات كبرية
يف دول اخلليج.
اليوم ،وكما ح�صل يف بقية املنطقة ،ال ميكن �أن يبقى
جمل�س التعاون اخلليجي ودوله يف من�أى عن التغيريات
التي ت�صيب جممل النظام ال�سيا�سي العربي .لقد
توهموا �أنهم قادة
�أخط�أ جميع حكام اخلليج عندما ّ

«الربيع العربي» ،و�أنهم �سيجنون الثمار ،و�سريثون
�أدوار قالع العرب يف بغداد والقاهرة ودم�شق .وها
نحن نقرتب من حلظة ال�صدام الذي يهدف ،عملي ًا،
�إىل �إعادة �صياغة النظام احلاكم يف اخلليج .وهو �أمر
تخا�ض من �أجله املعارك الكربى .لكن معركة احلكام
هناك ت�ستهدف� ،أو ًال ،ك�سب و ّد الواليات املتحدة
و�إ�سرائيل ودعمهما ،ثم الإم�ساك بزمام احلكم يف كل
دول اخلليج.
ما يح�صل اليوم هو حماولة جدية تقوم بها الريا�ض
و�أبو ظبي ،مبوافقة �ضمنية �أمريكية ،لتعديل �صورة
النظام اخلليجي ،من خالل تغيريات تدفع اجلميع
�إىل االن�ضواء حتت �سقف ال�صيغة اجلديدة التي
يتوالها املحمدان ،وهي حماولة �ست�أخذ مداها ،ومتى
ف�شال �سيعودان �إىل ال�سيد الأمريكي طلب ًا لتدخله.
وهذا �أمر تدركه قطر التي حتاول املقاومة ،من
خالل اعتماد �سيا�سة «عدم االجنرار» �إىل «معركة
املحمدين» ،ولكن ،مع تكثيف حماولة نيل ر�ضى ال�سيد
الأمريكي ومن خلفه الغرب و�إ�سرائيل .ويف انتظار
نتيجة هذه املواجهة ،على اجلميع اعتياد تغيريات
كبرية �ستطر�أ على دول اخلليج العربي .وما يح�صل
مع قطر� ،سبق �أن ح�صل يف البحرين من دون مقاومة،
وهو َّ
يتكرر يف الكويت و�سلطنة عمان �أي�ض ًا،
مر�شح لأن ّ
رغم �أنّ املحمدين ي�أمالن �أن تن�صاع م�سقط والكويت
مبجرد تنفيذ العقاب يف قطر ،الذي قد يالم�س حد
تغيري �أ�شخا�ص احلكم فيها.
عملي ًا ،ال م�ؤ�شرات على �أنّ �أبناء العائالت القطرية
�سيحملون ال�سالح يف مواجهة الهجمة ال�سعودية ــــ
الإماراتية .املعجزة فقط هي التي �ستجعلنا نرى
جي�ش ًا كبري ًا يهرع �إىل جندة الدوحة .وبالتايل� ،إنّ
يف مقدور الواليات املتحدة ،وحدها ،ح�سم الأمر �أو
�إطالة الأزمة ،حتى جتني �أكرب قدر من املكا�سب ،على
طريقة دونالد ترامب ،الذي لن ميانع يف احتواء
املوقف مقابل �ألف مليار دوالر �إ�ضافية يدفعها
املتخا�صمون ،ولو ك ًال على حدة.
من الأ�سباب الإ�ضافية التي ميكن و�صفها بـ«الداخلية»
�أنه ،خالل العقدين املا�ضيني ،كان ميكن من يقابل
م�س�ؤولني و�شخ�صيات من ال�سعودية والإمارات ودول
�أخرى ،قراءة اال�ستفزاز الكبري على وجوههم ،جراء
ما تقوم به قطر على �أكرث من �صعيد .كذلك كان
مبقدور اجلميع مالحظة �آثار اجلموح القطري يف

با�ستخدام  3من موانئها للح�صول على توريدات
املواد الغذائية ال�ضرورية .وحذر هندر�سون من �أن
الريا�ض و�أبوظبي �ستعتربان ،على الأرجح ،هذه
اخلطوة الإيرانية ت�أكيدا لـ»خيانة» الدوحة يف
�سياق عالقاتها مع طهران.
بدورها ،تعترب قطر نف�سها �ضحية مل�ؤامرة دبرتها
الريا�ض و�أبوظبي .و�أ�شار كاتب املقال يف هذا
ال�سياق �إىل عالقات اخل�صومة التقليدية بني قطر
والإمارات .وذكر ب�أن الريا�ض بدورها ترى الدوحة
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ه��ل �ستبتلع قطر �سعودية �سلمان  ،كما �أبتلعت ال��ك��وي��ت ع���راق ���ص��دام ؟

عوا�صم القرار العاملية ،ولدى �أطراف �إقليمية نافذة.
ويف هذا اجلانب ،ثمة �أ�سا�س يعرفه ال�سعوديون
جيداً ،وهو �أنّ احلكم القطري ن�شط وتعاظم دوره
على خلفية العداء لل�سعودية ،ولطاملا دعمت قطر،
علن ًا �أو �سراً� ،أن�شطة متنوعة ت�ستهدف ال�سعودية.
وهو �أمر ان�سحب على الإمارات العربية املتحدة
كاف جلعل العن�صر ال�شخ�صي كبرياً،
�أي�ض ًا .وهذا �سبب ٍ
وكبري ًا جداً.
االجتاه ال�سائد لدى املح َّمدين يقول �إنّ اجلزيرة
العربية يجب �أن تخ�ضع لنظام �سيا�سي جديد ،ي�شرف
املح َّمدان على �إدارته ،وهو �أحد �أهداف احلرب
املجنونة على اليمن ،وبالتايل� ،إنَّ الريا�ض و�أبوظبي
جتدان �أنه الوقت املنا�سب لإحداث هذا التغيري ،ومنع
فتح ُث َغر ميكن �أن تنفذ منها املحاور املقابلة� ،سواء
التي تقودها �إيران �أو تركيا مع التنظيم الدويل
للإخوان امل�سلمني .وهذا الت�صور لدى املح َّمدين ،ال
يقت�صر على ان�ضباط �سيا�سي فقط ،بل على ان�ضواء
كل دول اخلليج يف ال�سيا�سات اجلديدة �سيا�سي ًا و�أمني ًا
واقت�صادي ًا.
وهناك �أمر �آخر ،يتعلق بحاجة ال�سعودية والإمارات،

قبل الآخرين� ،إىل فائ�ض مايل ب�سبب العجز الكبري
احلا�صل لديهما ،نتيجة النفقات غري املتوقعة لتغذية
حروب �أمريكا يف العامل العربي ،و�شراء و ّد الواليات
املتحدة نف�سها .وهو فائ�ض موجود يف قطر ودول
�أخرى مثل الكويت .وواهم من يعتقد �أنّ ال�سعودية
تت�صرف على �أنّ قطر دولة م�ستقلة .فلطاملا قال
�أبناء �سعود �إنها �إمارة تخ�صهم ،ومتتعها بحكم ذاتي
هو �أمر جانبي ،وعندما ت�شعر ال�سعودية باحلاجة
�إىل ثروات هذا البلد ،فهي �ستعود �إىل ما ت�ضمره،
متام ًا كما هي احلال يف م�شكلة العراق مع الكويت� ،أو
م�شكلة �سلطنة عمان مع الإمارات نف�سها.
يبقى �أنّ ال�شارع العربي �سينق�سم تلقائي ًا بني داعم
لهذا �أو ذاك .لكن ،ليتذكر اجلميع� ،أنّ املتنازعني
اليوم هم �شركاء ،متحدون ،يف امل�س�ؤولية عن دماء
وم�آ�سي ماليني الب�شر يف اليمن وم�صر وليبيا وتون�س
و�سوريا والعراق وفل�سطني وباك�ستان و�أفغان�ستان.
وه�ؤالء الذين يتخا�صمون اليوم� ،إمنا يختلفون على
َمن يكون �صاحب احلظوة عند ال�سيد الأمريكي،
ولي�س �أي �شيء �آخر!

ف�����وري�����ن ب���ول���ي�������س���ي :ال����ع����زل����ة ال����ق����ط����ري����ة ب�����داي�����ة حل�������رب ك��ب��رى؟
ن�شرت �صحيفة «فورين بولي�سي» مقاال للباحث
�ساميون هندر�سون ،حتت عنوان «هل �سي�شعل املنفى
الدبلوما�سي لقطر حربا كربى جديدة؟».
الأزمة اخلليجية القطرية
وي�شري الباحث ،وهو مدير برنامج اخلليج و�سيا�سة
الطاقة يف معهد وا�شنطن ل�سيا�سة ال�شرق الأدنى،
�إىل �أن دول اخلليج ال�سنية كانت منذ وقت بعيد متهد
حلرب مع �إيران ،معتربا �أن الو�ضع حول قطر قد
ي�صبح الذريعة املرجوة التي تبحث عنها هذه الدول.
واعترب كاتب املقال �أن العامل رمبا يقف اليوم �أمام
حلظة تاريخية ميكن مقارنتها مع اغتيال الدوق
فرانز فرديناند يف �سراييفو عام  ،1914ما مثل
�شرارة احلرب العاملية الأوىل.
وذكر الكاتب �أن الهدف «ال�شكلي» لتحرك ال�سعودية
والإمارات هو قطر ،التي انحرفت منذ فرتة بعيدة
عن �إجماع باقي دول اخلليج ب�ش�أن �إيران.
و�أو�ضح هندر�سون �أن الإجراءات التي اتخذتها الدول
العربية الأربع (ال�سعودية والإمارات والبحرين
وم�صر)� ،ضد قطر واملتمثلة يف قطع العالقات
الدبلوما�سية ،و�إغالق املجال اجلوي �أمام الرحالت
القطرية ،و�إغالق احلدود الربية والبحرية،
متثل «ذريعة للحرب» بكل معنى الكلمة .و�أعاد �إىل
الأذهان �أن حرب الأيام ال�ستة  ،اندلعت بذريعة قبل
 50عاما ب�إغالق م�صر مل�ضيق تريان ،ما منع �إ�سرائيل
من الطريق الوحيد للو�صول �إىل البحر الأحمر.
وردت �إيران على احلركة ال�سعودية الإماراتية،
ح�سب تقارير �إعالمية ،بقرار ال�سماح لقطر
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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كجهة م�شاغبة يف املنطقة ،فيما تتهم ال�سلطات
القطرية ،التي ت�سمح للن�ساء بقيادة ال�سيارات
وللأجانب بتناول امل�شروبات الكحولية ،ال�سعودية
بت�شويه �سمعة التيار الوهابي ،يف الوقت الذي يثري
فيه الدعم القطري جلماعة الإخوان امل�سلمني
املحظورة يف الإمارات ،غ�ضب �أبوظبي.
وعلى الرغم من الأزمة الدبلوما�سية ال�سابقة
باخلليج يف عام  ،2014ي�ؤكد هندر�سون �أن جذور
الأزمة الراهنة تعود �إىل عام  ،1995عندما قام

ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين باالنقالب على حكم
والده ،بينما اعتربت ال�سعودية والإمارات هذا
االنقالب �سابقة خطرية بالن�سبة للأ�سر احلاكمة
يف اخلليج ،وبد�أتا بالتخطيط �ضد الأمري القطري
اجلديد .ونقل الباحث الأمريكي عن دبلوما�سي �أقام
يف الدوحة يف هذه الفرتة� ،أن الريا�ض و�أبوظبي
دبرتا خمططا الغتيال حمد واثنني من �إخوته
وزيري اخلارجية والطاقة يف حكومته ،يف امل�ساعي
لإعادة الأمري املخلوع �إىل ال�سلطة .وح�سب هذا
التقرير ،و�صلت اال�ستعدادات يف الإمارات حلد و�ضع
املروحيات واملقاتالت يف حالة ت�أهب ق�صوى لدعم
حماولة االغتيال ،التي مل ُتنفذ �أبدا لأن ممثلي
الع�شائر الذين كلفوا باملهمة تراجعوا عنها واعرتفوا
بكل �شيء قبل التوقيت املحدد لتنفيذ املخطط
ب�ساعات.
ويرى الكاتب �أن وا�شنطن قد تلعب دورا مهما يف
تخفيف التوتر يف هذا الو�ضع اخلطري باخلليج،
م�شريا ب�شكل خا�ص �إىل الدور املحتمل لوزير
اخلارجية ريك�س تيلر�سون ،الذي كان قبل توليه
املن�صب احلايل ،يرت�أ�س �شركة «�إك�سون موبيل» ،وهي
�أهم العب �أجنبي يف قطاع الطاقة القطري.
واعترب الباحث �أنه على وا�شنطن �أن تعمل ب�سرعة
لإيقاف هذا االنزالق نحو احلرب دون �أن تنتظر بدء
املذبحة.
امل�صدر :فورين بولي�سي  /اوك�سانا �شفانديوك

عبدالكرمي املدي
من يتابع احلدّ ية غري امل�سبوقة يف
التعامل ال�سعودي  /الإماراتي مع دولة
ُّ
ي�ست�شف منه �أن امل�س�ألة لي�ست كما
قطر
يت�صورها البع�ض ،ب�سبب ترا�شقات �إعالمية
�أو �أن الدوحة تدعم حركة (الإخوان)
واجلماعات الإرهابية و�إيران و�أخواتها
وحركة حما�س ،و�إمنا هناك قراءات عدّ ة
ملا يجري ،الأوىل :رمبا قد تكون حماولة
جديدة ال�ستعرا�ض الع�ضالت هناك ،بعد
اال�ستعرا�ض احلا�صل والفا�شل يف اليمن
من ِقبل الريا�ض و�أبوظبي ،و�إي�صال ر�سائل
مفتوحة للخ�صم الإيراين ،ومن يعتقدون
�أنهم حلفا�ؤه يف املنطقة مفادها ،ب�أن اململكة
ومن معها قادرون على فعل ما ُيريدون فعله
يف منطقة اجلزيرة واخلليج ،ولن يعرت�ضهم
العامل ،خا�صة مع وجود �صفقات
مبئات املليارات من الدوالرات مع �أمريكا
والغرب التي ُتدفع فواتريها عاجال ولي�س
�آجال طبعا .
وثانيا :ال ُي�ستبعد �أبدا �أن يجعل الغرب من
قطر ُطعما �آخرا لل�سعودية والإمارات  ،مثلما
كانت الكويت ُطعما لعراق �صدام  ،وهناك
الكثري من امل�ؤ�شرات على هذا الإحتمال،
منها الت�صريحات والبيانات الأمريكية
الرمادية جتاه ما يجري من ت�صعيد �ضد
قطر،نظاما ودولة وثروة و�شعبا ،وتذكروا
�إن ترمب قد �أكد يف العام ( )1989ملقدمة
الربامج الأمريكية ال�شهرية (�أوبرا جايل
وينفري) ب�أنه لو ّ
تر�شح للرئا�سة الأمريكية
وفاز ،ف�سوف ي�أخذ حوايل ثلث الرثوة يف
اخلليج وقد كرر هذا الكالم خالل احلملة
االنتخابية  ،وبالتايل يتّ�ضح �أن الق�ضية
تتعدى �أ�ضرار قناة اجلزيرة  ،التي تفوقها
�أ�ضرارا نظرياتها( العربية )و( العربية
احلدث) و( �سكاي نيوز) ،وتتعدّ ى –
�أي�ضا – وجود ال�شيخ  /القر�ضاوي وبع�ض
قيادات الإخوان وحركة املقاومة العربية
/الفل�سطينية ( حما�س) على �أر�ض قطر.
مبعنى رمبا �أنه يوجد خلف ال�سطور
الر�سمية ،خليط من الأجندة وامل�صالح
والأطماع الدولية واالقليمية التي تتقاطع
وتتنافرمعا ،وتُوظّ ف
كل وحدة منها الأخرى ..ولعل هذه
الأجندة والتحوالت هي التي جعلت من
دول و�أنظمة كال�سعودية والإمارات مثال،
حداثية وخري من يدعو للحرية وحقوق

الإن�سان وحماربة الإرهاب ويحمل �ألوية
ال�سالم والتعايي�ش .
نحن ال ُندافع عن قطر وال تربطنا بها �أي
نوع من امل�صالح  ،لكن ما نالحظه هو �أنها –
وبغ�ض النظر عن م�شاك�ساتها ولعبها �أدور
قد تكون ،مقارنة بحجمها اجلغرايف
وال�سكاين كبرية – م�ستهدفة ب�أو�سع
ما يف الكلمة من معنى ،و ُيراد حتميلها
ف�شل و�إخفاق ال�سعوديينوالإماراتيني
والأمريكيني يف حتقيق �إنت�صارات ع�سكرية
حا�سمة يف العراق و�سوريا واليمن  ،ومن
يعتقدونه العدو الأكرب والأخطرلهم (
�إيران) .
�أما الأمر املثري لل�ضحك يف بع�ض مفردات
اخلطاب الإعالمي والبيانات التي تتبناها
كل من الريا�ض و�أبوظبي  ،هو زعمهم
�أن قطر تدعم احلوثيني و�صالح و�إيران
ووالخ ،بينما احلقيقة تقول� :إن بني قطر
وهوءالء م�سافة �أكرب من امل�سافة التي بني
امل�شرق واملغرب.
املهم ال�سعودية �أغلقت املجال اجلوي
�أمام الطريان القطري ومعه املنفذ الربي
الوحيد ( �أبو�سمرة) وكذلك الإمارات
والبحرين وم�صر،
�إىل جانب قطع العالقات الدبلوما�سية وقد
�أن�ضمت �إليها حكومة هادي  ،غري املوجدة
�أ�صال  ،وواحدة من احلكومات الليبية
الثالث التي تتواجد يف ال�شرق الليبي
،ا�ضافة �إىل جزر مور�شيو�س واملاالديف ،وال
�شك �إن �إجراءات الدول اخلليجية الثالث
حتديدا قد يكون م�ؤثرا ،لكن ال يعني هذا
�أن القطريني �سيجوعون ،لأن لديهم بدائل
�أخرى لال�سترياد �،سواء كانت عربعمان
والكويت و�إيران� ،أو عرب ميناء حمد �،أوعرب
رب
اجلو بحكم �إمتالكهم لإ�سطول جوي ُيعت ُ

من �أكرب و�أ�ضخم الأ�ساطيل اجلوية يف
العامل ،وفوق هذا وذاك �أن الدوحة متتلك
يف �صندوقها ال�سيادي �أكرث من ()335
مليار دوالر ،ناهيك عن الأموال الطائلة
املواجدوة داخل الدولة وخارجها،كل هذا
ومل نذكر بعد عائداتها اليومية من النفط
والغاز،على �إعتبار�أنها ثاين اكرب م�صدر
للغاز يف العامل ،ا�ضافة ل�شبكة العالقات
الدولية
الوا�سعة ،ولي�س هذا فح�سب ،فقطر � ،أي�ضا،
يوجد فيها قاعدة ” العديد” الع�سكرية
الأمريكية ال�ضخمة.
وت�أ�سي�سا على ذلك ،لدى قطر خيارات
ت�س�ساعدها على ّ
فك عزلتها
عديدة ُ
و�إمت�صا�ص ال�صدمة ،منها �إيران وتركيا
ورو�سيا وغريها ،لكن يف كل الأحوال
ماجرى ويجري يجب �أن يكون در�سا
وجر�س �إنذار لها ولغريها من الأنظمة
،املطالبة بتغري�سيا�ساتها و�إنحيازاتها املبالغ
فيها �أحيانا ،للفكرة الأحادية� ،أولبع�ض
التيارات و�إتخاذ مواقف عدائية من بع�ض
احلركات القومية والي�سارية والو�سطية يف
الوطن العربي.
ما نخل�ص �إليه ،و�إذاما كان لنا �أن ُنذيع �سرا
هنا،هو �أن قطر م�ستهدفة ب�صورة مبا�شرة
مثلما �سبق و�أن �أ�ستهدفت العراق و�سوريا
واليمنوالق�ضية الفل�سطينية وليبيا وغريها
،وعليها التعاطي مع هذا الإ�ستهداف
بحكمة ودبلوما�سية ،وال �ضريمن �أن تنحني
للعا�صفة كي تتمكن من الإ�ستمرارية
والتغري معا ،بعيدا عن املقامرة وتعزيز امليل
نحو التحدّ ي الهادف �إىل ت�أكيد الذات،
وذلك من �أجل قطع الطريق �أمام �أي م�آالت
قد تكون نتائجها �أخطر مما هو حا�صل
الآن  ،مع بقاء القنوات مفتوحة �إقليميا
ودوليا..
ومهما ح�صل �أو �سيح�صل ،فلن ينفي �شعب
�أو ميحي دولة ،فال�شعوب ،كما يرى الأ�ستاذ
هيكل  ،قد متر�ض لكنها ال متوت موتا
جماعيا �،أوتمُ حى من على خارطة الوجود .
كاتب ميني

�أملانيا حتذر من «ترامبنة» اخلليج

ح َّمل وزير اخلارجية الأملاين زيغمار غابرييل الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب امل�س�ؤولية عن اندالع الأزمة الدبلوما�سية اخلليجية؛ حمذرا مما
و�صفه بـ»ترامبنة» املنطقة.
الأزمة اخلليجية القطرية
وقال غابرييل ،يف حديث �إىل �صحيفة «هاندلبال�ست» الأملانية ،ن�شر
جزء منه «يبدو �أنه يراد عزل قطر ب�صورة �أو ب�أخرى� ...إن «ترامبنة»
العالقات يف املنطقة ،التي تعي�ش �أ�صال �أزمات خمتلفة ،ت�شكل تهديدا
خا�صا».
وحذر وزير اخلارجية الأملاين من «�أال �أحد بحاجة �إىل الت�صعيد الالحق،
لأن ال�شرق الأو�سط هو برميل بارود من حيث وجهتي النظر ال�سيا�سية
والع�سكرية ،والآن تع�صف النزاعات الدينية والعرقية وال�سيا�سية
والعقائدية بالأنظمة امللكية يف منطقة اخلليج».
و�أعرب غابرييل عن قلقه البالغ من «الت�صعيد احلاد للو�ضع وتداعياته
على املنطقة برمتها».
وانتقد غابرييل ال�سيا�سات التي يتبعها الرئي�س الأمريكي يف ال�شرق
الأو�سط ،مبينا �أن «ال�صفقات ال�ضخمة التي مت �إبرامها م�ؤخرا لتوريد
الأ�سلحة �إىل الأنظمة امللكية يف منطقة اخلليج تزيد من خماطر ن�شوب
�سباق ت�سلح جديد» ،وذلك يف �إ�شارة �إىل العقد الذي وقعه ترامب خالل
زيارته الأخرية �إىل ال�سعودية ،واخلا�ص بت�صدير �أ�سلحة �إىل اململكة
بقيمة  110مليارات دوالر.
وقال غابرييل �إن «هذه ال�سيا�سة خاطئة متاما وهي لي�ست بال�ضبط
�سيا�سة �أملانيا» ،مو�ضحا «�إن «اندالع نزاع جديد بني اجلريان هو �آخر ما
نحتاج �إليه».
و�أعرب غابرييل عن �أمله يف �أن يعلم املزيد عن «الأ�سباب ،التي دفعت
ال�سعوديني �إىل اتخاذ مثل هذه الإجراءات القا�سية» ،وذلك خالل لقائه
املرتقب مع وزير اخلارجية للمملكة ال�سعودية عادل اجلبري.
وت�أتي هذه الت�صريحات على خلفية �إعالن كل من ال�سعودية وم�صر
والإمارات والبحرين� ،صباح االثنني املا�ضي ،عن قطع جميع العالقات
الدبلوما�سية مع قطر ووقف احلركة البحرية والربية واجلوية مع هذه
الدولة ،لتن�ضم �إىل هذه القائمة الحقا حكومة الرئي�س اليمني عبد ربه
من�صور هادي ،واحلكومة الليبية امل�ؤقتة برئا�سة عبد اهلل الثني ،وكذلك
دولتا املالديف وموري�شيو�س.
و�أمهلت ال�سعودية والإمارات والبحرين مواطني قطر املقيمني والزائرين
 14يوما ملغادرة البالد.
و�أعربت وزارة اخلارجية القطرية عن �أ�سفها لهذا القرار ،م�ؤكدة �أن
«هذه الإجراءات غري مربرة وتقوم على مزاعم وادعاءات ال �أ�سا�س لها
من ال�صحة».
امل�صدر :تا�س � +أ ف ب

�إ�سرائيل :الفل�سطينيون وحما�س �أكرب اخلا�سرين من اخلالف اخلليجيّ الذي بادرت �إليه ال�سعود ّية بدون الت�شاور مع وا�شنطن و� ّأدى حلري ٍة �أمريك ّي ٍة

النا�صرة“-ر�أي اليوم”:
اخلليجي ال
بالبيت
مى
اخلالف داخل ما ُي ّ�س
ّ
باملرة ،بل على العك�س� ،أركان
ُيزعج �إ�سرائيل ّ
الدولة العرب ّية ُيتابعون عن كثب التطو ّرات
واملُ�ستجدّ ات الأخرية يف الـ”�صراع بني
الأ�شقاء” ويلتزمون ال�صمت ،ولكن من وراء
الكوالي�س ال�سعادة تغمر �صنّاع القرار يف تل
�أبيب� ،إ ْذ �أنّ هذا اخلالف يخدم الإ�سرتاتيج ّية
ال�صهيون ّية القا�ض ّية بابتكار اخلالفات بني
الدول العرب ّية بهدف تفتيت ومتزيق الوطن
ً
خدمة لأجندتها.
العربي
ّ
وفع ًال ،بعد انطالق ما كان ُي ّ�سمى بـ”الربيع
العربي” تفتت دو ًال عرب ّي ًة وغابت �أخرى،
ّ
واجليو�ش العرب ّية باتت يف خرب كان ،الأمر
إ�سرائيلي رفيع املُ�ستوى �إىل
الذي دفع جرنال �
ّ
ُ
خطر
أي
�
واجه
ت
ال
ة
ي
العرب
القول �إنّ الدولة
ّ
ٍ
ّ
عربي� ،إ ً
منا من اجلي�ش اجلديد
جي�ش
من � ّأي
ٍ
ٍّ
الذي تبلور وهو منظمة حزب اهلل اللبنان ّية،
عالو ًة على حركة حما�س الفل�سطين ّية.
ال�سيا�سي يف القناة العا�شرة
وبح�سب املُحلل
ّ
�
بعد
ّه
ن
�
إ
ف
إ�سرائيلي
ال
بالتلفزيون
أنْ
ّ
�أعلنت البحرين ،ال�سعودية ،الإمارات

العرب ّية املتحدة ،وم�صر عن قطع العالقات
الدبلوما�سية مع قطر مدّ عني �أنّها تدعم
الإرهاب ،هناك �س�ؤال يطرح نف�سه� ،أال وهو
كيف متّت �صياغة هذه اخلطوة؟ وكيف
�ست�ؤثر على �إ�سرائيل؟
ولفت املُحلل يف �سياق تقريره �إىل �أنّه قبل
أمريكي دونالد ترامب
�أ�سبوعني زار الرئي�س ال
ّ
ال�سعودية ،ولذلك ت�ساءل الكثريون حول
وجود عالقة بني الزيارة وبني هذه اخلطوة.
الإجابة ،قال املُحلل ،هي �أنّ هذه لي�س خطوة

�أمريكية ،فالواليات املتحدة تريد �أنْ ُتعيد
ال�سني ،وقد ا�ستجابت كل ًيا
قطر للمع�سكر
ّ
أمريكي و�أبعدت م�س�ؤويل حما�س.
للمطلب ال
ّ
ُ
ال
حلل
مل
ا
أى
�
ر
بالت�أكيد،
إ�سرائيلي ،ف�إنّ
ّ
ال�سعودية طبخت خطوة �إقليمية تحُ ري
ريا يف الوقت عينه �إىل �أنّها
الأمريكينيُ ،م�ش ً
خطوة م�ستقلة لل�سعودية م�ستوحاة من
ترامب الذي مييز ال�سعودية كدولةٍ ذات ثقل
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،على حدّ تعبريه.
إ�سرائيلي قائ ًال ،نق ًال عن م�صادر
و�ساق املُحلل ال
ّ

�سيا�س ّية رفيعة يف تل �أبيب� ،ساق قائ ًال :هناك
�شرطي جديد يف املنطقة :ترامب الذي قال
ّ
“ال لدعم الإرهاب بعد اليوم” ،جعل من قطر
الولد ال�شرير .وتابع قائ ًال �إنّ الدول العرب ّية
تعبت من اللعبة املزدوجة للأمراء يف �إمارة
قطر ،فمن ناحية ي�شرتون �أندية كرة قدم يف
�أوروبا ،ومن ناحية �أخرى يقومون بتمويل ما
�أ�سماها باحلركات الإرهاب ّية.
إ�سرائيلي � ً
أي�ضا على �أنّ اليوم
و�شدّ ّد املُحلل ال
ّ
هناك نظام جديد يف العامل ،قطر تقبع
خلف اجلدار بعد �أنْ قال لها اجلميع “يكفي
�إىل هنا” ،الف ًتا �إىل �أنّ العامل العربي بد�أ
بو�ضع الأوراق على الطاولة ،ويتحدث ع ّما
ي�ضايقه ويزعجه ،وهو دعم تنظيم “الدولة
مبا �سيفتح هذا عهدً ا
الإ�سالم ّية” ،و�أ�ضاف :ر ّ
جديدً ا يف ال�شرق الأو�سط يتناول احلقيقة
�أكرث ،على حدّ تعبريه.
وخ ُل�ص املُحلل �إىل القول ،نق ًال عن امل�صادر
الإ�سرائيل ّية ذاتها� ،إنّ �أكرب اخلا�سرين هم
حما�س والفل�سطينيني ،الأمر الذي اعترب
فرجة لإ�سرائيل التي فوجئت من اخلطوة
الدراماتيك ّية .و�ساق قائ ًال :م�س�ؤولو حما�س

موجودون الآن يف القاهرة ،وهناك ُت�شرح لهم
القواعد العا ّمة يف ال�شرق الأو�سط اجلديد.
م�ؤكّدً ا على �أنّه يف �إ�سرائيل يعلمون �أنّ حما�س
مركونة يف الزاوية ،وهذا قد ينفجر �ضدّ ها،
�سبب
والآن لي�س لدى الدولة العرب ّية � ّأي
ٍ
يدفعها للتدخل بتلك الأزمة ،كما قالت
امل�صادر الر�سم ّية يف تل �أبيب.
على �صلةٍ  ،زعمت �صحيفة “يديعوت
تقريرا يت�ضمن معلومات تدين
احرونوت” �أنّ
ً
لقطع
أدى
�
الذي
هو
القطرية،
الإمارة
دولٍ
خليج ّيةٍ وعرب ّيةٍ عالقاتها مع قطر.
�شخ�صا ما و�ضع
وبح�سب التقرير ،ف�إن
ً
معلومة ُمدينة على طاولة ملك ال�سعودية،
الرئي�س امل�صري ،حاكم احتاد الإمارات وملك
البحرين ،عن م�سارات حتويل الأموال التي
تخرج من قطر ومتر بطرق ملتوية �إىل �أنْ
تنزل �إىل منظمات “الإرهاب الإ�سالمي”.
و�أو�ضح التقرير �أنّ هذا ال�شخ�ص حر�ص على
�أنْ يقوم بت�صوير حقائب املال التي تر�سل �إىل
ال�سودان و�إىل ليبيا ،وت�ستهدف حث جتنيد
امل�صري ،على
الإرهابيني يف �سيناء �ضدّ احلكم
ّ
حدّ قول ال�صحيفة.
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خ��م�����س��ون ع��ام��ا ع��ل��ى ح���رب ح���زي���ران -ذك���ري���ات وم���راج���ع���ات وع � ِـ��ـ�َبَ

ال�سبب احلقيقي وراء ازمة الثالثي القطري ال�سعودي االماراتي كما مل ت�سمعه من قبل :

وب�إ�ست�ضافة املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات ليتذكروا ويتذاكروا ما جرى يف تلك
احلرب .قدم العديد من الباحثني م�ساهمات
�أكادميية مهمة ت�سلط املزيد من ال�ضوء على تلك
احلرب من الناحيتني ال�سيا�سية والع�سكرية وحتلل
الهزمية م�ستندين �إىل وثائق �أفرج عنها يف الواليات
املتحدة خا�صة و�إ�سرائيل .وقد �أثارت �شهادات
ال�ضباط الذين �شاركوا يف احلرب نف�سها �إهتمام
احل�ضور ملا حتدثوا يف �شهاداتهم عن بطوالت فردية
وت�ضحيات ج�سيمة مل ي�سمع بها �أحد لأن احلروب
بخواتهما .و�س�أعر�ض هنا جمموعة مالحظات
و�آراء مبا يف ذلك ال�س�ؤال الذي حاولت �أن �أجيب
عنه وهو ما �إذا كان مبقدور الأمم املتحدة منع
احلرب .وقد كان هناك �شبه �إجماع على جمموعة
م�سائل:
 �إ�سرائيل قد بد�أت التخطيط حلرب �شاملة �ضدالعرب لإجبارهم على قبولها كما هي وله�ضم مزيد
من الأر�ض منذ عام  1956و�أن اخلطط احلربية
تعر�ضت ملراجعات عديدة ولذلك ما كان لتلك
احلرب �إال �أن تقع مهما عملت الأنظمة العربية و�أن
�إ�سرائيل �أخذت �إغالق م�ضائق تريان حجة ل�شن
احلرب؛
 �أن الواليات املتحدة قد علمت باحلرب م�سبقاو�أن تقديرات �أجهزة املخابرات �أن �إنت�صار �إ�سرائيل
حمتم و�سيكون �سريعا وحا�سما .وعندما ف�شلت
الواليات املتحدة يف وقف �أو ت�أخري احلرب �أخذت
اجلانب الإ�سرائيلي متاما؛
 �أن النظام امل�صري مل يكن م�ستعدا للحرب ويعرف�أنه لن ينت�صر يف �أي حرب .لكن الذي بد�أ كمناورة
حتول �إىل ورطة وجاءت الهزمية حت�صيل حا�صل يف
ظل قيادات ع�سكرية غري كف�ؤة وغري م�ستعدة ولي�س
لديها �أي من مقومات احلرب كال�سالح واال�ستعدادات
والتدريبات واال�ستخبارات املطلوبة .وما قال عن
م�صر ينطبق على �سوريا متاما؛
 االحتاد ال�سوفييتي �أبلغ بالفعل نا�صر ب�أن احلربغري واقعة ما �أدى �إىل �إ�سرتخاء اجلي�ش امل�صري
�صبيحة الهجوم ولكن احلرب توقفت فعال بعد �أن
وجه �إنذارا حقيقيا للواليات املتحدة يوم  10يونيو
بالتدخل ع�سكريا لوقف احلرب.
 مل يكن مبقدور �أوثانت ،الأمني العام للأمم املتحدة�آنذاك ،رف�ض الطلب امل�صري ب�سحب قوة الطوارئ
الدولية املنت�شرة يف اجلانب امل�صري فقط من
احلدود بناء على مذكرة تفاهم وقعت بني الأمني

وما ي�ؤكد �صحة هذا الكالم هو الغ�ضب االمريكي من
قطر بعد مغادرة ترامب الريا�ض فقد هاجم �سيا�سيون
امريكيني قطر دون �سابق انذار وهدد بع�ضهم بنقل
قاعدة العديد الع�سكرية من الدوحة اىل دولة
خليجية اخرى او االردن .
قطر طبعا والتي تعرف ميزانيتها عجزا كبريا
بعد االموال الطائلة التي �صرفتها على اجلماعات
االرهابية يف كل من ليبيا و�سوريا وم�صر وحتى العراق
...باال�ضافة اىل م�صاريف بناء مالعب كرة القدم
والتي �ستحت�ضن مباريات ك�أ�س العامل لكرة القدم �سنة
. 2022
قطر حاولت املرواغة ال الرف�ض وهذا مااغ�ضب جريانها
العرب منها حيث �شعروا ان امري قطر �شخ�صيا خدعهم
و�سخر منهم فكان هجومهم الذعا وفيه من اال�ستعجال
وال�سذاجة ما اظهر زيف ا�سبابه احلقيقة ...
طبعا ال يعقل ان ي�صدق احد ان االمارات وال�سعودية
علموا قبل  3ايام فقط بتحالف ايران مع قطر وال
اعتقد انهم علموا بدعم قطر لالخوان قبل �شهر او
�شهرين ول�سنا بتلك ال�سذاجة لن�صدق ان اخلالف هو
ب�سبب التقارب االيراين القطري فهذا امر م�سلم به
وتعرفه دول اخلليج حق املعرفة قبل �سنني ولي�س
باالمر اجلديد عليها ..واال ملاذا مل يغ�ضبوا من امري
الكويت وهو ي�ستقبل الرئي�س االيراين نف�سه ويح�ضر
له ا�ستقبال ر�سمي واحتفاالت فرحا بزيارته ؟؟ ملاذا
مل يغ�ضبوا من االمارات وقيمة التبادل التجاري بينها
وبني ايران و�صلت اىل  6مليار دوالر ؟؟ ملاذا مل يغ�ضبوا
من �سلطنة عمان وهي حليف ا�سرتاتيجي اليران
وجتمعهما عالقات مميزة ؟؟ وكل هذه الدول هي ع�ضو

عبد احلميد �صيام
يف مثل هذه الأيام قبل ن�صف قرن من الزمان ،وكنا
يف �سن ي�سمح لنا �أن نتذكر جيدا لكن ال ي�سمح �أن
ن�ستوعب ما يجري حولنا ،كانت طبول احلرب تدق
يف كل الإذاعات العربية .الأنا�شيد الوطنية متلأ
الأجواء حما�سة يعلوها �صوت عبد احلليم حافظ
«يا �أهال باملعارك» .العربات الع�سكرية متر م�سرعة
يف ال�شوارع ك�أنها على موعد ملحا�سبة الظاملني الذين
«جاوزا املدى» ،و�صوت فريوز املخملي يطمئننا �أننا
�سرنجع �إىل حينا «مهما مير الزمان وتن�أى امل�سافات
ما بيننا» .ثم ي�أتي ال�صوت الهادر للمذيع الأ�شهر
�أحمد �سعيد لي�ؤكد �أن «الظافر والقاهر» �سي�صنعان
حترير فل�سطني املحتم و�أن من ال يفر بجلده من
الغرباء �ستتلقفه �أ�سماك املتو�سط .و�إكتملت ال�صورة
احلاملة بالتحا�ضن بني زعماء كانوا �أعداء حتى
الأم�س ف�أ�صبحوا �إخوة ايف ال�سالح .الأجواء العامة
كانت ك�أنها ت�صيح «دقت �ساعة العمل الثوري».
لكننا مل نلبث بعد يوم �أو ب�ضع يوم �أن �صحونا على
احلقيقة املرة التي �صدمت كل فرد فينا �صغريا �أو
كبريا� .شاهدنا احلقيقة عارية متاما ال حتتمل
التجميل حتى لو قيل �إن مئات الطائرات �أ�سقطت
�أو �أن العدو جاء من الغرب بدال من ال�شرق �أو �أن
الأنظمة الوطنية مل ت�سقط ولذا ف�إن العدوان مل
ينجح و�إن هي �إال «نك�سة»� .شاهدنا اجليو�ش تتحطم
والبالد ت�سقط يف �أيدي الأعداء واجلرناالت
ي�صلون احلائط الغربي للأق�صى ويرتفع علم
�صهيون فوق اجلوالن وعلى �ضفاف القناة وفوق ما
تبقى من فل�سطني التاريخية .ويتدفق عرب اجل�سر
اخل�شبي �سيل من الالجئني الفل�سطينيني اجلدد.
�صدمة �أ�صابت النا�س جميعا يف القلوب لكنها مل تكن
القا�ضية.
وقف الرجل وقفة �شجاعة وحتمل امل�س�ؤولية عن
الهزمية وا�ستقال .من تلك اللحظة يوم  9يونيو بد�أ
التحول الكبري نحو رف�ض الهزمية .اخلروج الطوعي
للجماهري العربية راف�ضة الهزمية مل يكن يف م�صر
وحدها بل يف كل �أنحاء العامل العربي من حميطه
�إىل خليجه� .إتخذ الرد على الهزمية ثالثة
م�سارات متكاملة ومرتابطة :حرب اال�ستنزاف،
وانت�شار ظاهرة العمل الفدائي الفل�سطيني املدعوم
من �أمته العربية واالتفاق يف قمة اخلرطوم على
حتديد الهدف ب�إزالة �آثار العدوان �ضمن الالءات
الثالث :ال �صلح وال �إعرتاف وال مفاو�ضات.
ت�سلم ال�شرفاء قيادات اجلي�ش بعد �أن �أطيح

بجميع من كانوا م�س�ؤولني عن الهزمية ومت التو�صل
التفاقيات �شاملة مع االحتاد ال�سوفييتي لتحديث
اجلي�ش بالفعل وبناء �شبكة ال�صواريخ ،فبد�أت حرب
اال�ستنزاف امل�شرفة والتي �إ�ستمرت نحو ثالث �سنوات
�سجلت �أروع �آيات البطوالت والت�ضحيات �إ�ست�شهد
فيها القائد العظيم عبد املنعم ريا�ض يف اخلندق.
كانت �إ�سرائيل م�صممة على �أال ت�سمح مل�صر بناء
حقول ال�صواريخ وكانت القيادات ال�شريفة م�صرة
على �إجناز هذا احلائط الدفاعي الذي �سيحقق
املفاج�أة يف حرب �أكتوبر .1973
�أيقظت الهزمية يف ذلك اجليل �أ�شياء كثرية� .أنتجت
النك�سة ثقافة مقاومة� .إنت�شرت كتب الن�ضال
ومذكرات القادة العظام .حتى �إن كتبا جرئية
�إنت�شرت يف الأ�سواق تتحدث عن النقد الذاتي وتعيد
النظر يف املوروثات وامل�سلمات والأ�ساطري والدعوة
المت�شاق ال�سالح املحاط بالوعي والفكر.
�أما العمل الفدائي فقد �إنت�شر على طول اجلبهات
العربية من الأردن �إىل لبنان مروروا ب�سوريا و�صوال
�إىل الأرا�ضي املحتلة .بد�أ يق�ض م�ضاجع العدو
و�أ�صبح وادي الأردن �إ�سمه وادي املوت بالن�سبة
للعدو� .إلتفت اجلماهري العربية حول العمل
الفدائي وخا�صة بعد معركة الكرامة امللحمية
التي �سطرتها دماء الفدائيني ووحدات من اجلي�ش
الأردين فاندلقت الأبواب كلها �أمام ع�شرات الألوف
من ال�شباب العربي لالن�ضمام حلركات املقاومة
والتي دخلها الغث وال�سمني وال�شريف واجلا�سو�س.
وبد�أت حتاك امل�ؤامرات �ضد املقاومة ي�ساهم يف
ذلك �أخطاء ترتكبها بع�ض الف�صائل املد�سو�سة �أو
املتطرفة وقيادات رخوة مرتبطة مع مراكز املال
العربية �إىل �أن وقعت مواجهات �سبتمرب والتي مل
تخرج املقاومة من حا�ضنتها اجلماهريية الأدف�أ
فح�سب بل و�أطاحت بالرجل الذي ظل يدافع عن
املقاومةحتى �آخر �أنفا�سه و�سماها �أنبل ظاهرة
عربية بعد الهزمية .بعد �سبتمرب  1970كل
�شيء بد�أ يتغري .وجاءت احلرب التحريكية يف
�أكتوبر  73والتي خا�ضها اجلي�ش امل�صري بخطط
عبد النا�صر وقياداته و�أ�سلحته لكن نتائجها هي
التي كر�ست هزمية يونيو يف �إتفاقية كامب ديفيد
الكارثية والتي �أدخلت الأمة كلها يف مرحلة الت�شتت
والرتاجع والهزائم.
امل�شهد بعد خم�سني �سنة
يف تلك الذكرى املريرة جتمع نحو ثالثني باحثا
وخبريا و�ضابطا رفيعا يف العا�صمة القطرية

العام الأ�سبق داغ همر�شولد وجمال عبد النا�صر
و�إعترب وجود القوات الدولية مرتبطا مبوافقة
ال�سلطة امل�صرية .لقد حاول �أوثانت �أن يقنع اجلانب
امل�صري بت�أخري االن�سحاب فرف�ض الطلب وحاول �أن
يقنع اجلانب الإ�سرائيلي بقبول القوات يف اجلانب
الإ�سرائيلي م�ؤقتا ورف�ض الطلب .وطار �أوثانت �إىل
القاهرة بعد �إعالن القاهرة �إغالق م�ضائق تريان
والتقى بالرئي�س نا�صر وطلب منه مهلة �أ�سبوعني
لتدبر الأمر لكن الطلب رف�ض �أي�ضا .فالنتيجة �أن
الأمم املتحدة مل تكن قادرة على منع وقوع احلرب
يف تلك الظروف الدولية املعقدة.
النتيجة التي نخل�ص منه بعد خم�سني �سنة من
تلك الكارثة �أن �أي حماولة للنهو�ض العربي ال
ميكن �أن ي�سمح لها �أن تثمر .فالنهو�ض الذي �أعقب
حرب يونيو مت تبديده باقتالع املقاومة من الأردن
ووفاة عبد النا�صر يف ظروف غام�ضة �إنتهت �إىل
�إنقالب  15مايو  1971على كل ما ميثله عبد
النا�صر .ثم ح�صلت حماولة ت�ضامن عربي �إثر
حرب  1973مت تبديده يف زيارة ال�سادات للقد�س
املحتلة و و�صوال �إىل �إتفاق كامب ديفيد .وح�صلت
حماولة �أخرى للت�ضامن مع االنتفا�ضة الفل�سطينية
الأوىل مت تبديده يف غزو العراق للكويت والو�صول
�إىل �إتفاقيات �أو�سلو ووادي عربة .وجاءت �أخريا
�صرخة ال�شباب العربي ال�صادقة يف ما �سمي بالربيع
العربي �إال �أنهم �أ�سكتوا باحلديد والنار واالنقالبات
الدموية .امل�سموح ملنطقتنا العربية �أن تبقى
منطقة �إ�ستهالك فقط مقطعة جمز�أة حتارب بع�ضها
بع�ضا وما يفي�ض من خمزوناتها املالية ت�شفطه
الإدارة الأمريكية ثمنا للحماية �أو مقابل �سالح
اخلردة .و�سيبقى الو�ضع كذلك ما دامت ال�شعوب
مغيبة لي�س لها دور يف احلكم �أو يف تقرير امل�صري �أو
تقرير نوع النظام الذي تريد .قد يطول هذا الليل
لكن بالت�أكيد له �آخر.

�ضوء �أخ�ضر �أمريكي لبيع الريا�ض �صفقتي ا�سلحة �ضخمتني بقيمة  1,4مليار دوالر والتدريب الع�سكري وتاهيل �سالح اجلو ال�سعودي
وا�شنطن(�أ ف ب) – �أعطت الواليات
املتحدة االثنني ال�ضوء االخ�ضر ل�صفقتي
ا�سلحة �ضخمتني ابرمتهما مع ال�سعودية
وتزيد قيمتهما عن  1,4مليار دوالر،
وذلك بعد الزيارة التي قام بها الرئي�س
دونالد ترامب اىل الريا�ض حيث وقع
عقود ت�سلح �ضخمة لتمكني الريا�ض من
الت�صدي للخطر االيراين.
وخالل زيارته اىل ال�سعودية وعد ترامب
اململكة ببيعها ما ت�صل قيمته اىل 110
مليارات دوالر من اال�سلحة والتدريب
الع�سكري.
وثلث هذه العقود ال�ضخمة تتعلق
ب�صفقات ت�سلح �سبق و�أن وافقت عليها
االدارة االمريكية ال�سابقة يف عهد باراك
اوباما.
وح�صلت الريا�ض على موافقة
الدبلوما�سية االمريكية على �صفقة
بقيمة  750مليون دوالر لت�أهيل �سالح
اجلو ال�سعودي عرب عدد من �شركات
املقاولة من الباطن االمريكية.
كذلك فان الريا�ض �ست�شرتي  26منظومة
رادار من طراز “ايه ان/تي بي كيو-
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 53القادرة على ر�صد قذائف الهاون
وبطاريات �صواريخ ،يف �صفقة تبلغ قيمتها
 662مليون دوالر.
و�ستتوىل �شركة لوكهيد مارتن تزويد
الريا�ض بهذه املنظومات يف حني �ستتوىل
�شركات امريكية اخرى ت�أمني ال�شق
اللوج�ستي والتدريبات الالزمة.
وكانت وزارة اخلارجية االمريكية وافقت
على ان ت�شرتي البحرية ال�سعودية من
�شركة “كراتو�س ديفن�س اند �سيكيوريتي
�سولو�شونز ومقرها �سان دييغو ح�ص�ص
تدريب بقيمة  250مليون دوالر.
وكان وزير اخلارجية االمريكي ريك�س
تيلر�سون اعلن اثناء مرافقته ترامب
يف زيارته اىل الريا�ض ان هذه العقود
�ست�ساهم يف تعزيز امن حلفاء الواليات
املتحدة يف املنطقة يف مواجهة النفوذ
االيراين ال�ضار والتهديدات املرتبطة
بايران واملوجودة على طول حدود
ال�سعودية”.
وي�أتي االعالن عن �صدور املوافقة وكل من ال�سعودية واالمارات والبحرين وارفقت هذه الدول قرار قطع العالقات واملنافذ اجلوية والبحرية وحظر
االمريكية على هذه العقود يف نف�س اليوم وم�صر واليمن التي قطعت عالقاتها مع الدبلوما�سية بتدابري اقت�صادية �ضد التحليق يف الأجواء وفر�ض قيود على
الذي اندلعت فيه ازمة خطرية بني قطر الدوحة متهمة اياها ب”دعم االرهاب” .الدوحة �شملت اغالق احلدود الربية تنقل االفراد.

غربة نيوز � -أحمد حمارم
قد يعتقد الكثريون ان ا�سباب االزمة اخلليجية
القطرية كما تردد عرب االعالم او كما مت ترويجه هو
دعم قطر لالخوان امل�سلمني او حتالفها اال�سرتاتيجي
مع ايران او ت�صريحات االمري القطري متيم االخرية
 ..ي�ؤ�سفني ان اقول لكم ان ال�سبب احلقيقي لالزمة
العالقة لها مبا ذكر على االعالم او مواقع التوا�صل
االجتماعي ..وكل ما مت تدواله ال بتجاوز قنبلة
�صوتية او الغبار الذي مت نرثه الخفاء ال�سبب احلقيقي
..
دائما وابدا حني يكون هنالك ازمة او خالف يف
عامل ال�سيا�سية يكون ال�سبب غالبا هو امل�صالح
االقت�صاديةوباملعنى اال�صح املال ..$$وقد ال يختلف
اثنان ان �شرارة االزمةبنب قطر وال�سعودية اندلعت
عقب زيارة ترامب لل�سعودية التي قيل انه جنى من
هذه الزيارة ما يقارب  500مليار دوالر ..
يف احلقيقة هذا الرقم لي�س �صحيحا الن ترامب وقبل
زيارته لل�سعودية طالب دول خليجية ثالث بجمع
ما يقارب ترليون دوالر ون�صف ((الف وخم�س مائة
مليار دوالر امريكي )) وطالب بهذا املبلغ على الطاولة
...قبل ان يغادر الريا�ض ..
ترامب وهو رئي�س يفكر بعقلية الكاو بوي او راعي البقر
وهو فعال ي�ؤمن ان اخلليج �شعبا وحكاما لي�سوا اكرث من
بقر ميلكون الكثري من املال الذي ال ي�ستحقونه ..ترامب
براغماتي و يريد العودة لل�شعب االمريكي ويف جعبته
هذا املبلغ ال�ضخم الذي �سي�ساهم يف تعزيز االقت�صاد
االمريكي و هو يعلم ان هذا ما يهم ال�شعب االمريكي يف
اخر املطاف ...وهذا ما �صرح به ترامب باالم�س يف اخر

تغريدة له على التويرت حني قال ((عدت لكم مبئات
املليارات من الدوالرات من ال�شرق االو�سط)) .وظائف
وظائف ...كما ان ترامب يريد ا�سكات منتقديه يف
الداخل بهذا االجناز االقت�صادي الذي مل ي�سبق الي
رئي�س امريكي اجنازه بعد  4ا�شهر من فرتة حكمه ...
الدول اخلليجية الثالث التي كانت ملزمة بدفع
هذا املبلغ هي قطر واالمارات وال�سعودية ..وملاذا
هذه الدول بالذات ؟؟النها الدول التي تتواجد اكرب
القواعد الع�سكرية االمريكية ومئات االالف من قوات
املارينز ...
كان هنالك توافق خليجي على دفع هذه الفدية لرتامب
اذا �صح ت�سميتها كذلك وهي فعال كذلك فدية حماية
عرو�ش حكام اخلليج ...ولكن ما حدث ان قطر تراجعت
عن وعودها بدفع ح�صتها من هذه الفدية وهو االمر
الذي اغ�ضب القيادة ال�سعودية االماراتية ودفعها
لالنتقام من امري قطر �شخ�صيا عرب فربكة ت�صريحات
واخرتاق مواقع قطرية حكومية اعالمية ..وبعدها
هجوم اعالمي �شر�س الزالت ناره مل تنطفئ بعد..
طبعا الدول الثالث ال ت�ستطيع احلديث عن ال�سبب
احلقيقي الذي يقف وراء اخلالف بينهم ملا �سي�سببه هذا
االمر من احراج كبري ف ترليون دوالر ..رقم خيايل
ويفوق ميزانية الدول الثالث جمتمعة ...والت�صريح
بهذا قد ي�صيب اقت�صاد الدول الثالث يف مقتل وقد
تهبط ا�سهم البور�صات هبوطا دراماتيكيا ويفقد
امل�ستثمرون واالثرياء تقتهم ويهربون ب�أموالهم للخارج
وهذا وقد يهدد امنها القومي ناهيك عن ال�صعوبة التي
�ستواجها هذه الدول يف تف�سري ا�سباب دفع هذا املبلغ
لل�سيد االمريكي...

يف جمل�س التعاون اخلليجي وجتمعها نف�س االتفاقيات
....ملاذا كل هذا الغ�ضب على قطر وحدها؟؟؟
هذا اكرب دليل على ان ال�سبب احلقيقي وراء خالف
الثالثي ال عالقة له بايران من قريب او بعيد وال
باالخوان وال حتى بحما�س ..بل هو ردة فعل غا�ضبة
على امري نق�ض بوعده ومل يدفع ح�صته لل�سيد
االمريكي كما كان متفق عليه ...واليوم وزير خارجية
قطر ناق�ش نظريه االمريكي حول اخلالف ويبدو ان
االزمة يف نهايتها ...واحلل طبعا هو ان تدفع قطر وهي
�صاغرة مثلها مثل االخرين ولو ...بالتق�سيط املريح.

ل��ي�برم��ان ي��خ�ترق ح��اج��ز ال�صمت :ال���دول قطعت عالقاتها م��ع قطر خلوفها من
ً
ائتالفا عرب ًّيا ّ
�ضدنا
�ي املتط ّرف ويعلون ي ��ؤ ّك��د :مل َي ُعد هناك
الإره���اب الإ���س�لام� ّ

منذ � ْأن انفجرت الأزمة بني الدول
اخلليج ّية ال�سعود ّية ،البحرين
ُتحدة وم�صر من
والإمارات العرب ّية امل ّ
جهة و�إمارة قطر من اجلهة الأخرى،
باملرة يف هذه
مل ُتبدِ �إ�سرائيل اهتما ًما ّ
الأزمة ،ال من الناحية ال�سيا�س ّية وال من
الناحية الإعالم ّية ،حيث التزمت �صمت
�أهل الكهف ،واكتفت بالن�شر عن الق�ضية
يف ال�صفحات الأخرية ،ونق ً
ال عن وكاالت
الأبناء ،الأمر الذي �أكّد على � ّأن هذه
ت�ص ّب يف م�صلحتها.
الأزمة ُ
وا�ستمر هذا الو�ضع حتى تط ّوع وزير
ّ
إ�سرائيلي �أفيغدور ليربمان
الأمن ال
ّ
للتعقيب على الق�ضية اخلليج ّية
وعقّب على قرار بع�ض الدول العرب ّية
واخلليج ّية بقطع عالقاتها مع قطر.
وبح�سب موقع �صحيفة (يديعوت
�أحرونوت) على الإنرتنيت ف�إنّه خالل
جل�سة مناق�شة يف الهيئة العا ّمة
إ�سرائيلي زعم ليربمان �أنّه
للكني�ست ال
ّ
وا�ضح للجميع � ّأن الدول العربية � ً
أي�ضا
تدرك � ّأن اخلطر احلقيقي يف كلّ هذه
املنطقة لي�س �إ�سرائيل ولي�س ال�صهيونية،
�إمنّا الإرهاب ،على حد زعمه ،و�أ�ضاف:
الدول العرب ّية التي قطعت عالقاتها مع
قطر مل تفعل ذلك ب�سبب �إ�سرائيل ،بل
ب�سبب خماوفهم من الإرهاب الإ�سالمي
املتطرف ،على حد و�صفه.
و�ساق ليربمان قائ ً
ال � ّإن هذا الأمر
يفتح الأمور نحو احتماالت كثرية من
ريا
التعاون يف مكافحة الإرهاب .م�ش ً
يف القوت عينه �إىل �أنّه “�شاهدنا
أمريكي ،دونالد ترامب،
الرئي�س ال
ّ
حتدث يف املقام
يزور ال�سعودية ،وهو
ّ
�ضد الإرهاب ،ور�أى
الأول عن حتالف ّ
ً
منفتحة �أكرث على التعاون،
� ّأن �إ�سرائيل
والكرة حال ًيا موجودة عند الطرف
حد و�صفه .وزير اخلارج ّية
الثاين ،على ّ

�شد ّد يف �سياق كلمته
إ�سرائيلي
ال
ّ
ّ
بالكني�ست على � ّأن � ّأي حماولةٍ للربط
بني الق�ضية الفل�سطينية والعالقات بني
�إ�سرائيل والدول العربية املعتدلة” هي
طريقة خاطئة ،بح�سب تعبريه.
وقالت القناة الثانية يف التلفزيون
العربي � ّإن ليربمان ُ�سئل من قبل ع�ضو
ّ
كني�ست عن �صفقة ال�سالح التي وقعت
عليها الواليات املتحدة مع ال�سعودية،
ف�أجاب ليربمان � ّإن وظيفتنا لي�ست منع
�صفقات بني الواليات املتحدة والدول
العربية املعتدلة ،بل احلفاظ على
النوعي.
الفارق
ّ
على �صلةٍ مبا �سلف ،علّق وزير الأمن
إ�سرائيلي ال�سابق مو�شيه يعلون على
ال
ّ
قرار ال�سعودية والإمارات والبحرين

وم�صر مبقاطعة قطر وقال جاز ًما :مل
�ضد �إ�سرائيل.
يعد هناك ائتالف عربي ّ
و�أردف :نحن نرى اليوم ما تفعله دولٍ
عرب ّيةٍ مع قطر وتتعامل معها وك�أنّها
�سواء يف تعاطيها مع �إيران
دولة منافقة،
ً
�أ ْو ب�سبب التحري�ض وت�أييدها للإرهاب.
ور�أى الوزير ال�سابق يعلون � ّأن هذا يعني
عربي ،وبالت�أكيد
�أنّه ال يوجد ائتالف
ّ
�ضدنا ،ولفت �إىل � ّأن التطور الذي
لي�س ّ
ح�صل يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات
الأخرية �أو�صل �إىل � ّأن ما ُي ّ�سمى ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي �أ�صبح غري ذي �صلة،
ح�سب تعبريه.
و�شد ّد يعلون على � ّأن العرب الذين
ّ
جتمعوا كائتالف واحد يف حرب الأيام
ال�ستة عام  1967من �أجل تدمري دولة

اليهود ،يجدون �أنف�سهم اليوم يف نف�س
القارب :دول عربية ُ�سن ّية با�ستثناء
ري جتد نف�سها يف نف�س
قطر �إىل حدٍّ كب ٍ
القارب معنا ونتيجة لذلك فهم ونحن
نرى يف �إيران العدو رقم واحد� ،أكّد
يعلون.
و�أفادت �صحيفة (ه�آرت�س) �أنّه يف كلمة
له خالل م�ؤمتر نُظّ م مبنا�سبة مرور
خم�سني عا ًما على حرب  ، ،1967اعترب
يعلون � ّأن �إ�سرائيل ال تواجه تهديدً ا
وجود ًيا منذ حرب عام .1967
وتابع يعلون قائ ً
ال �إنّه خالل خم�سة
عقود ،جنحت �إ�سرائيل ب�شكلٍ عا ٍّم
وجي�شها ب�شكلٍ
خا�ص يف فتح فجوةٍ
ٍّ
التقليدي،
نوع ّيةٍ يف مواجهة التهديد
ّ
و�ضحا يف الوقت نف�سه � ّأن الدول
ُم ً

العرب ّية مل تعد ت�ستطيع احتالل
�إ�سرائيل ،والتهديدات التي ن�ضطر
�إىل مواجهتها اليوم هي تهديدات غري
تقليدية ،على �سبيل املثال ال�سالح
النووي الإيراين و�إطالق ال�صواريخ
علينا ،وتابع عندما نخو�ض حر ًبا
مع حزب اهلل يف لبنان �أو مع حركة
"حما�س" يف قطاع غزة �أو مقابل �إرهاب
االنتحاريني ال ميكن حتقيق �صورة
�شد ًدا على � ّأن مفهوم احل�سم
انت�صارُ ،م ّ
واالنت�صار على هذا النوع من التهديدات
التي نواجهها اليوم خمتلف.
وخ ُل�ص يعلون �إىل القول �إنّه يف املا�ضي
و�صفت احل�سم ،اليوم هو قدرتنا على
فر�ض وقف �إطالق النار على الطرف
الثاين ب�شروطنا .وعندما ننظر �إىل
احل�سم واالنت�صار بهذا املعنى ،يف
ال�سنوات الثالث بعد عملية اجلرف
إ�سرائيلي على
ال�صلبْ � ،أي العدوان ال
ّ
قطاع غزّ ة يف �صيف العام  ،2014ف� ّإن
ً
�صاروخا واحدً ا علينا
حما�س مل تطلق
لذلك ميكن القول � ّإن احل�سم حتقق ،على
حد تعبريه.
ّ
ويف النهاية ،مهما تكون نتائج اخلالف
اخلليجي ف�إنّه يف نهاية املطافاخلليجي
ّ
ّ
�سيكون يف �صالح �أمريكا و�إ�سرائيل ،اللتان
تعمالن بدون كللٍ �أ ْو مللٍ بتواط�ؤ مع دولٍ
ّ
اخلالقة ،يف
عرب ّيةٍ على ن�شر الفو�ضى
أمريكي ،الذي و�ضعته
�إطار امل�شروع ال
ّ
وزيرة اخلارج ّية الأمريك ّية �سابقًا،
كوندولي�سا راي�س ،والقا�ضي بخلق �شرق
أو�سط جديدٍ ُم ّ�سم �إىل كيانات �صغرية
� ٍ
طائف ّية ،مذهب ّية و�إثن ّية تتقاتل فيما
بينها.
زهري �أندراو�س
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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القب�ضة الأمنية ال�سعودية “ ُتف�شل” املُظاهرات الرم�ضانية
عمان“ -ر�أي اليوم” -خالد اجليو�سي:
ُت�ؤكّد �أقالم ال�صحافة ال�سعودية على مدى
العالقة الوثيقة بني ال�شعب والقيادة ،بل
وتزيد تلك الأقالم من ال�شعر بيت ًا ،وتقول �أن
دعوات التظاهر فا�شلة ،وف�شلت ،و�ستف�شل،
“حراك  7رم�ضان”،
وكان �آخرها دعوات ِ
والذي َدعت �إليه حركة “� 21إبريل” املُعار�ضة،
وكانت قد حدّ دت م�ساجد بعينها يف املُحافظات
الرئي�سية للمملكة للتج ّمع واالنطالق للتظاهر،
لكن ُكتّاب ال�صحافة املحل ّية �أكّدوا �أن مل َيخرج
�أحد.
القب�ضة الأمنية الدموية التي َتفر�ضها
ال�سلطات ال�سعودية يقول مراقبون ،بالت�أكيد
راك �سلمي ،كان �آخره
ن�صر ف ّعال لو�أد � ّأي ِح ٍ
هي ُع ٌ
احلِراك الرم�ضاين يف اليوم ال�سابع من ال�شهر
الف�ضيل ،حيث مل ُيطالب ب�إ�سقاط النظام ،بل
دعا ملجموعة مطالب �سيا�سية ،واقت�صادية،
وحقوقية ،وتنموية ،وهي لي�ست م�ستحيلة
التنفيذ ،لكن م�صالح احلكومة والقيادة ُي ّ
و�ضح
مراقبون ،تقت�ضي عدم اال�ستجابة ،ورفع الع�صا
لمِ َن َع�صى حتت ُعنوان “�إ ّما معنا� ،أو �ضدنا”.
ال ينفي نُ�شطاء عدم خروج ُمتظاهرين �إىل
ً
ا�ستجابة للبيان الثامن الذي �أطلقه
ال�شوارع،
�صرون على �أن
ي
كذلك
لكنهم
إبريل،
�
21
ِحراك
ُ ّ
دعواتهم للحِ راك والتظاهر �أم ًال يف الإ�صالح
والتغيري ،تحُ دث بلبلة يف �أو�ساط رجال �أمن
“نظام �آل �سعود” كما ي�صفوه ،وتدفعهم التخاذ
حت�سب ًا ُ
خلروج
�إجراءات �أمنية احرتازية،
ّ
املُواطنني �إىل ال�شوارع يف حلظة �إحباط ،وعدم
ثقة مبا �س َيحمله املُ�ستقبل لهم.
وت�أكيد ًا ملا يقوله الن�شطاء املُعار�ضني ،ر�صدت
“ر�أي اليوم” عدّ ة مقاطع فيديوُ ،تظهر تواجد ًا
�أمني ًا كثيف ًا حول اجلوامع التي دعا لها احلِراك
الرم�ضاين ،وحت ّول بع�ض امل�ساجد �إىل ثكنات
ع�سكرية محُ ا�صرة بالع�سكر ،وحتديد ًا م�سجد
اجلفايل مبحافظة جدّ ة ،والتقوى يف العا�صمة
الريا�ض ،ا�ستعداد ًا �أو تخ ّوف ًا من جت ّمعات

تنطلق نحو التظاهر.
بع�ض ح�سابات على موقع التدوينات الق�صرية
“تويرت”� ،أوردت �أنباء عن اعتقال رجال
اال�ستخبارات واملباحث لبع�ض نُ�شطاء الر�أي يف
�سياراتها ال�شهرية ال�سوداء “جيم�س يوكون”،
لال�شتباه بارتباطهم بدعوات احلِراك ،كما مت
تفتي�ش هواتف املُ�صلّني النقالة ،واملُتواجدين
يف امل�ساجد املعنية بالتظاهر احرتازي ًا.
وعرب و�سم “ها�شتاق” ( #7رم�ضان) ،وا�صل
غردون تفاعلهم مع الدعوات ،و�أكّدوا �أن
املُ ّ
مطالبهم محُ قّة ،و�أن اخلوف ال يجب �أن مينع
املُحق من ال�صالة �أو ًال ،والتظاهر ثاني ًا يف
غردين
التج ّمعات املُعلن عنها ،واعترب عددٌ من املُ ّ
“حراك
جرد دعوات ِ
�أن “اال�ستنفار” الأمني ملُ ّ
�إلكرتونية” فعل كل ما فعله باحلكومة ،ف�إن هذا
يدعو للأمل ،و�أن ُ
احلر ّية حتتاج �إىل ال�صرب
والتفا�ؤل.
احلِراك املُعار�ض ،وعلى وقع اال�ستعدادت
الأمنية لق ّوات الأمن ال�سعودية� ،أ�صدر بيان ًا
�أعلن فيه تغيري �أماكن جت ّمع امل�ساجد ،كما

�أعلن ُموا�صلة احلِراك ،والدعوة للخروج بعد
�صالة الرتاويح حتى  14رم�ضان ،وا�ستخدام
ال�سبل ال�سلمية ،لتحقيق مطالب ال�شعب
كل ُّ
ال�سلمية واملُحقّة.
ُيواجه املُواطن ال�سعودي العديد من ال�ضغوط
احلياتية ،وفق مخُ ت�صني يف ال�ش�أن املحلّي،
وهي عوامل اقت�صادية بالدرجة الأوىل قد
َتدفعه للتململ ،وربمّ ا ك�سر حاجز اخلوف
الحق ًا ،فهو �أمام فر�ض �ضرائب �ستتعدّ ى ال�سلع
االنتقائية “ال�ضا ّرة” ،كما عليه التعاي�ش
والتوافق مع �سيا�سات ّ
تق�شف ّية ترتبط ب�أ�سعار
النفط املُت�أرجحة ،وال�سيا�سة غري املُت�أنية
وحروبها يف املنطقة ،كما �أنه
لقيادته ال�شا ّبة ُ
ُيدرك �أن خزينة بالده مليئة بالأموال فقط
حني حتتاجها الإدارة الأمريكية حلل ُم�شكلة
العاطلني من ُمواطنيها ،وك�أن ن�سبة الفقر
والبطالة يف بالد احلرمني �صفر باملائة ،لذلك
يرى خمت�صون �أن االنفجار قد يحني ولو بعد
حني� ،إال �إذا َوجد من َيحت�ضنه ،وبالتايل منعه.

خ���������س����ائ����ر �����ض����خ����م����ة يف ال�����ب�����ور������ص�����ة وال�������ط���ي���ران
�شهدت معظم مراكز الت�سوق يف
قطر �أم�س ،موجة من ال�شراء
املفرط من قبل املواطنني
واملقيمني ،خوف ًا من انقطاع املواد
الغذائية عقب �إغالق احلدود
الربية مع ال�سعودية
خ�سرت البور�صة القطرية
�أم�س ،نحو  10.6مليارات دوالر
من قيمتها ال�سوقية ،فيما فقد
امل�ؤ�شر العام لبور�صة قطر نحو
 712نقطة ليقفل عند ،7.3%
�أي عند  9202نقطة ،وهي �أدنى
م�ستوى له خالل العام .وح�صل
ذلك �إثر عمليات بيع �أ�سهم طاولت
جميع القطاعات ،بح�سب موقع
« ،»CNBCعرب التداول على
نحو  22مليون �سهم ذات قيمة
�إجمالية ت�صل �إىل نحو 202.5
مليون دوالر �أمريكي.
وانخف�ض �سهم «�أمال» ب�أكرث
من � 10%إثر ارتفاع الزخم يف
الأ�سواق .كذلك �أ�شار املوقع �إىل
ارتفاع تكلفة الت�أمني على الديون
ال�سيادية القطرية �إىل �أعلى
م�ستوياتها يف �شهرين .وخ�سر بنك
قطر الوطني  3مليارات دوالر
من قيمته ال�سوقية ،وفقد �سهم
�شركة «قطر لنقل الغاز» �أكرث من
 .14.2%وانخف�ض �سهم قطر

لل�صناعات التحويلية ،8.2%
وتراجع �سهم املخازن اخلليجية
لليوم الرابع على التوايل ،فيما
�سجلت �شركة قطر للمالحة �أدنى
ّ
م�ستوى لها لهذا العام ،وتراجع
البنك القطري الأول  .9.9%ويف
هذا ال�سياق ،حذّ ر حملل يف وكالة
«موديز» للت�صنيفات االئتمانية
من �أنه «قد ت�ؤثر الأزمة يف
الت�صنيف االئتماين لقطر �إذا
تعطّ لت حركة التجارة وتدفقات
ر�ؤو�س الأموال».
و�أعلنت الدول املقاطعة �إغالق
الأجواء مع قطر ،كذلك �أعلنت
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ع��ن��دم��ا ن��ع��ود �إىل ع�����ص��ر اجلاهلية
املهند�س زيد �شحاثة
يروي ما نقل لنا من تاريخنا� ,أن العرب و�صلوا مرحلة من الرتاجع,
الأخالقي والإجتماعي ,خالل فرتة ما قبل الإ�سالم ,جتاوزوا فيها,
حتى حدود الفطرة الإن�سانية ,و�أتوا �أفعاال رمبا مل تفعلها حتى
احليوانات.
هكذا تاريخنا ي�سجل ..ورغم �أن العرب مل ينفردوا بهكذا فرتات
متر بها الأمم ,لكن هذا ال يربرها �أو يجعلها مقبولة �أو �صحيحة,
خ�صو�صا �إن تذكرنا� ,أننا �أبناء �أوىل احل�ضارات و�أقدمها ,و�أجدادنا
من قدم الكتابة والعلوم الأوىل ,وغريها كثري ..لكن تاريخنا مما ال
ميكن نكرانه ,بح�سناته و�سيئاته.
�إنت�شرت خالل فرتة اجلاهلية ,عبادة الأ�صنام ..وكانت ترتكز
على �إختيار كل فرد وع�شرية� ,إلها م�شهورا ليعبدوه ويقد�سوه,
ويجعلون له القدرات اخلارقة ,و�أحيانا رمبا يخرتعون لهم �إلها..
وهذه الق�ضية ,قليال ما ترتبط بالعبادة �أو التدين� ,إمنا ترتبط
�أكرث مبكانة القبيلة ونفوذها ,ورغبتها بال�سيطرة على الأخرين,
وجوانب �إقت�صادية وجتارية ,ويتبعهم عليه البع�ض جهال.
رغم �أن الإ�سالم� ,أزال كل تلك الألهة و�صارت العبادة للواحد الأحد,
لكن جانبا من فكرة عبادة وتقدي�س الأ�صنام الزال موجودا فينا..
�أال تظنون ذلك؟!
عندما يرى �أحدنا فكرة �أو �شخ�صا ,على �أنهما احلق ,فهو يراهما
وهما فقط ,ال�صواب املطلق ,ال يحتمالن اخلط�أ �أبدا ,وك�أن رب العزة
مل يخلق غريهما ,وي�سفه ويهاجم وي�شتم وي�سب كل من يختلف
معهما ولو جزئيا ,بل ورمبا يكفره ويخرجه عن امللة!
�أغلبنا يفعل ذلك بطريقة �أو �أخرى ,فنقد�س ب�شرا مثلنا ,وننزههم
عن اخلط�أ متاما ,ف�صاروا مقيا�سنا ,لل�صواب واخلط�أ ,رغم �أن ديننا,
و�سرية �أهل بيت النبي الكرمي ,عليه وعليهم �أف�ضل ال�صلوات ,علمتنا
�أن نعرف الرجال باحلق ,ال احلق بالرجال ..ف�أين نحن من ذلك؟!
�إحرتام وتقدير ,ذوي العقول والأفكار النرية ,وقادة الأمة
واملجتمع� ,شيء ح�سن جدا ,بل وواجب ,فالأمة بال قادة خمل�صني,
ت�سري على غري هدى ..لكن �أن نقد�سهم ,ونع�صمهم من الأخطاء ,لي�س
من الدين �أو العقل يف �شيء.
فهل بع�ضنا عاد هذه الأيام �إىل ع�صر اجلاهلية؟ ف�صنع �صنما له,
و�صار يقد�سه؟!
�أال تظنون� ,أن ت�صور �شخ�ص ب�أنه ,زينب الع�صر ,و�أخر خمتارا
الع�صر ,وغريه امل�صلح الأكرب ,وغريه القائد الفذ ومنقذ الأمة,
منوذج لعبادة الأ�صنام بثوب جديد؟!
هل من �أغرا�ض �أخرى خلف ذلك؟ �أم هو جهل مطبق ..معتاد؟!

مطالب بالإفراج عن ن�شطاء ا�ستق�صوا
ع���ن �أو�����ض����اع ال��ع��م��ال يف م�����ص��ان��ع
�أح���ذي���ة لإي��ف��ان��ك��ا ت��رام��ب بال�صني

�شركات الطريان اخلليجية �إيقاف
رحالتها �إىل الدوحة ،و�ستتوقف
 50رحلة يومي ًا من املطارات
القطرية �إىل مطارات تلك الدول.
كذلك من �ش�أن توقف الرحالت
الت�أثري �سلب ًا بالرحالت الطويلة
�إىل �أوروبا وال�شرق الأق�صى
و�أمريكا� ،إذ يقول مدير �شركة
«كورنر �ستون» لال�ست�شارات ،غامن
ن�سيبة� ،إنه «�إذا كانت هناك
رحلة �إىل �أوروبا ت�ستغرق يف
املعتاد �ست �ساعات ،و�أ�صبحت الآن
ت�ستغرق ثماين �أو ت�سع �ساعات
ال�ضطرارها �إىل تغيري م�ساراتها،

ف�إن ذلك �سيجعلها �أقل جاذبية
بكثري ،ورمبا يبحث امل�سافرون عن
ً
إ�ضافة �إىل ذلك،
�أماكن �أخرى»� .
�ستت�أثر حركة الركاب عرب «مطار
حمد الدويل» ،ذلك بعد �أن كانت
قد �شهدت منو ًا بن�سبة  20%يف
عدد امل�سافرين� ،أي �أكرث من 37
مليون ًا� .أما من ناحية الغذاء،
ف�أعلنت ال�سعودية ،وهي املمر
الربي الوحيد لدخول الأغذية
�إىل قطر ،نيتها لإغالق الطريق
احلدودي ،بحيث �ستتوقف مئات
ال�شاحنات يومي ًا التي جتلب نحو
 40%من الأغذية �إىل البالد.

بكني (د ب �أ) -طالب حقوقيون بالإفراج عن ثالثة ن�شطاء مت القب�ض
عليهم خالل �إجرائهم ا�ستق�صاء �سري عن �أو�ضاع العمال يف م�صانع �أحذية
حتمل عالمة �إيفانكا ترامب التجارية.
وذكرت حمطة “راديو فري �إ�شيا” الأمريكية الإذاعية �أنه مت �إيداع
الن�شطاء الثالثة هو هاي فينج و�سو نينج ويل ت�شاو يف �أحد ال�سجون
مبدينة جانزهو مبقاطعة جياجن�شي جنوب �شرقي ال�صني بتهمة
“ا�ستخدام �أجهزة مراقبة دون ترخي�ص”.
وهناك خماوف على احلالة ال�صحية للمعتقلني ،ومل يتمكن حمامي
النا�شط هوا هاي فينج من ر�ؤية موكله.
ونقلت املحطة عن املحامي قوله �إن “موكله تعر�ض حلادث يف زنزانته”.
وبح�سب البيانات ،يعمل الن�شطاء الثالثة لدى منظمة “ت�شاينا البور
ووت�ش” ،التي تتخذ من نيويوك مقرا لها .وجتري املنظمة ا�ستق�صاء
عن �أو�ضاع العاملني يف امل�صانع التي تنتج �أحذية حتمل العالمة التجارية
البنة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وعالمات جتارية �أخرى يف
مدينتي جانزهو ودوجنوان.
وذكرت املنظمة �أنها ر�صدت انتهاكات حلقوق العاملني متمثلة يف �ساعات
عمل �إ�ضافية �إجبارية و�أجور �أقل من احلد الأدنى وانتهاكات حلقوق
املر�أة و�إ�ساءة املعاملة لفظيا.
وقال باتريك بون من منظمة العفو الدولية اليوم الثالثاء يف هوجن
كوجن“ :ال ينبغي لإيفانكا ترامب وعالمات جتارية �أخرى غ�ض الطرف
عن مالحقة ه�ؤالء الن�شطاء العماليني”.
وبح�سب تقارير �إعالمية �أمريكية ،طالبت وزارة اخلارجية الأمريكية
بالإفراج الفوري عن الن�شطاء �أو �ضمان املحاكمة العادلة لهم.
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ع���دوان ح��زي��ران  ... 1967نكبتنا الثانية
زياد منى
ال ميكن التقليل �أبد ًا من حجم الهزمية التي حلقت
بنا �إثر عدوان العدو ال�صهيوين عام  ،1967وكذلك
من ت�أثرياتها يف الو�ضع الفل�سطيني وبالتايل العربي.
ومبراجعة ما توافر من م�ؤلفات تعتمد املحفوظات
املفرج عنها مراج َع� ،إ�ضافة �إىل مقاالت وتقارير
ومقابالت مع �شخ�صيات بارزة كان لها دور مهم وم�ؤثر
يف الأحداث التي قادت �إىل نكبتنا الثانية ،تت�أكد
�ضرورة اال�ستعانة ب�أكرث من مرجع ،وكذلك �أهمية
اال�ستماع �إىل الآراء كافة ،مع االعتماد يف النهاية
على فرز احلقائق من ن�صف احلقائق �أو ما يعرف حالي ًا
بـ«احلقائق البديلة».
ثمة �أمران ذوي عالقة بعدوان حزيران �أود تناولهما
هنا باحلديث ،وهما حتديد امل�س�ؤول عن هذه الهزمية
املروعة ،التي ال نزال ندفع ثمنها الباهظ �إىل يومنا
هذا ،وكذلك النتائج ال�سلبية امل�سكوت عنها.
امل�س�ؤولية
لقد قيل الكثري عن توريط ال�سوفيات للرئي�س جمال
عبد النا�صر بت�أكيد التزامه بعد املبادرة باحلرب،
وقيل �أكرث عن عدم كفاءة ال�سالح ال�سوفياتي مقارنة
بالفرن�سي الذي كان بحوزة العدو ال�صهيوين ،وقيل
�أكرث ف�أكرث عن توريط النظام ال�سوري وقتها للرئي�س
امل�صري ،واملزايدة عليه وطني ًا وقومي ًا .لكن قيل �أي�ض ًا
�إن �آل �سعود ،وكان املغدور في�صل ملكهم �آنذاك ،طلبوا
من وا�شنطن الإطاحة بعبد النا�صر .وقيل غري ذلك
الكثري الكثري.
هذه �أمور تبدو للوهلة الأوىل ذات عالقة مبا�شرة
بامل�س�ألة ،لكن احلقيقة امل�ؤملة تكمن يف مقلب �آخر.
منطلقنا حقيقة �أن اجلماهري العربية منحت الرئي�س
الراحل �شيك ًا على بيا�ض و�أعطته ثقتها العمياء ،بل
ونقول� :إنها كانت على ا�ستعداد لعبور املحيطات �سباحة
�إن طلب منهم.
ً
بداية علينا ،يف ظنّي ،العودة قلي ًال �إىل �أحداث �أحاطت
مب�صر عبد النا�صر ،ونائبه عبد احلكيم عامر ،و�أمور
�أخرى يف تلك املرحلة.
لقد عهد عبد النا�صر �أمر القوات امل�سلحة امل�صرية
�إىل �صديقه عامر ،الذي ابتدع له رتبة ع�سكرية هي
«امل�شري» ،ومت�سك به رغم ف�شله امل�ستمر حيث قاد م�صر
�إىل الهزمية يف كافة معاركها .فقد هُ زم يف عام ،1956
وهُ زم يف اليمن ،وهُ زم يف حرب الرمال يف ال�صراع
اجلزائري ـ املغربي ،وقبل ذلك كان «بط ًال م�أ�ساوي ًا»
لف�ضيحة مدوية عندما اعتقله انف�صاليو �سوريا عند
انقالبهم على دولة الوحدة.
املنطق يقول �إنه كان على عبد النا�صر طرد امل�شري
من من�صبه بعد �أول �إخفاق ،وتعيني قيادات ع�سكرية
جديدة ،لأنه «من ال�سهل �أن ت�صل �إىل احلكمة بعد
فوات الأوان» .ال نظن �أن عبد النا�صر كان ال يعرف
ر�أي ال�شعب امل�صري يف عبد احلكيم عامر الذي تلخ�صه
مقولة« :ثالثة ال يظلهم اهلل بظله ...واحلكيم بن
عامر الذي ق�ضى العمر يف ع�شق وردة»؛ �أما الوردة
املق�صودة هنا فهي اجلمرة املتوهجة التي تو�ضع على
احل�شي�ش يف النارجيلة .عبد النا�صر �آثر االحتفاظ
بنائبه من باب ال�صداقة التي كانت تربطهما .هذه
العواطف �إن�سانية ومفهومة ،لكنها قد تكون من الأمور
املدمرة والقاتلة �إن �أ َّثرت يف احلكم على �أهلية �شخ�ص
ملن�صب ،وقد ر�أينا ذلك يتكرر يف كافة مواجهات م�صر
اخلارجية.
لقد كان على الرئي�س جمال عبد النا�صر ،القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،طرد نائبه وا�ستبداله بقادة
ع�سكريني قديرين بعد �أول �إخفاق .لكنه �آثر تقدمي
العواطف على العقل.
من الأمور الأخرى التي تروى بالعالقة مع عدوان عام
� 67أن قائد القوات اجلوية وقتها ،الفريق �أول �صدقي
حممود حذر يف �آخر لقاء له مع عبد النا�صر ونائبه من
مغبة ال�سماح للعدو ال�صهيوين باملبادرة باحلرب ،التي
ت�أكد �أنها �آتية بعد �ساعات ،لكن «امل�شري» رف�ض ذلك لأنه
�سيعني مواجهة الواليات املتحدة .عندها قال الفريق
�أول« :هذا يعني كارثة» وهو فع ًال ما ح�صل لأن عبد
النا�صر انحاز لر�أي نائبه و�صديقه ،مغلب ًا العاطفة على
التفكري املنطقي.
على �أي حال ،ثمة معلومة رواها يل �صديق مطلع هي
�أن عبد النا�صر كان ينوي �إقالة عامر عرب �إبعاده �أو ًال
�إىل يوغ�سالفيا ،ما يعني �أنه كان يعلم حقيقة امل�شري
التي �شكلت م�صدر تهكم ال�شعب امل�صري عليه .وعملية
التطهري الوا�سعة يف �صفوف قيادات القوات امل�سلحة
امل�صرية التي �أجراها بعد احلرب تدل على علمه مبدى

عدم �أهليتهم للمنا�صب التي كانوا ي�شغلونها :لكن «من
ال�سهل �أن ت�ضحي حكيم ًا بعد فوات الأوان».
وال نن�سى �أن عبد النا�صر عادى الرئي�س العراقي
املغدور عبد الكرمي قا�سم ،فقط لأن الأخري رف�ض
قبول قيادته ،مغلب ًا عواطفه ال�شخ�صية على التقومي
العاقل للرئي�س العراقي الوطني والقومي .انتهى
الأمر �إىل حقيقة م�ؤملة ترد يف الوثائق الرئا�سية
الأمريكية املفرج عنها التي تقول� :إن وا�شنطن اتفقت
مع عبد النا�صر على التخل�ص من قا�سم لأنه كان يحابي
ال�شيوعيني ،ف�أر�سلت �أحد عمالئها وا�سمه �صدام ح�سني
التكريتي ،الغتياله .عندما ف�شلت العملية الغادرة،
عملت وكالة اال�ستخبارات املركزية (� )ciaإىل نقل
مقرتف اجلرمية الفا�شل �إىل منزل امللحق الع�سكري
امل�صري يف بغداد ،ومن ثم نقلته �سراً ،بالتعاون مع
املخابرات امل�صرية� ،إىل القاهرة.
لكن قا�سم كان وطني ًا ومل يكن خائن ًا .كل ما يف الأمر �أنه
رف�ض االن�صياع لقيادة عبد النا�صر فكان م�صريه القتل
بعد انقالب رفيقه عبد ال�سالم عارف عليه.
خط�أ الرئي�س عبد النا�صر يف هذه امل�س�ألة يكمن �أي�ض ًا
يف وقوفه �ضد عراق عبد الكرمي قا�سم عندما طالب
الأخري ب�ضم الكويت ،ما دفعه �إىل �إدارة ظهره �إىل
مبادئه �أال وهي معاداة الرجعية والإقطاع حيث وقف
�إىل جانب الأخريين ،وفق تعريفه هو ،وهو �صحيح
طبع ًا� ،ضد من �أطاح بنظام �سايك�س بيكو العراقي الذي
�شكل �ضربة موجعة لال�ستعمار الأنغلو ـ �أمريكي.
َرفْ�ض الرئي�س العراقي املغدور قبول قيادة عبد النا�صر
القومية وهيمنته على ال�ساحة العربية دفعت الأخري
ملعاداة قائد عراقي وطني ،بطل ثورة متوز .1958
م�س�ألة تغلب عواطف الرئي�س الراحل على القرار
ال�صحيح �إبعاده رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية
وم�ؤ�س�سها الراحل �أحمد ال�شقريي وت�سليمها �إىل
قيادات «فتح» التي كانت مرتبطة به �شخ�صي ًا وب�أجهزة
ا�ستخباراته ومطواعة وجاهزة لتبني مواقفه
ال�سيا�سية بعد عدوان عام .67
تغليب العواطف لدى عبد النا�صر نراه يتكرر لكن
هذه املرة على ال�صعيد ال�شخ�صي ،مع نتائج مريعة.
فقد �أخ�ضع القرار ال�صحيح لعواطفه اخلاطئة عندما
وافق ،و�إن بعد رف�ض ثم تردد ،على زواج �أ�شرف مروان
من ابنته ،برغم حتذير املخابرات امل�صرية له من هذا
ال�شخ�ص ،وبرغم عدم حمبته له �إطالق ًا .الأخبار
تقول �إن مروان كان جا�سو�س ًا للعدو ال�صهيوين .يا لها
من كارثة.
من الأمور الثابتة �أن �سبب عدوان عام  67الآين حينئذ
واملبا�شر وافره قيام الرئي�س عبد النا�صر ب�إغالق
م�ضيق تريان �أمام مالحة العدو ال�صهيوين من ميناء
�إيالت «�أم الر�شرا�ش» .وهنا ال بد من القول �إن العرب
بح ِّر َّية من
تفاج�ؤوا ب�أن ال�سفن «الإ�سرائيلية» كانت متر ُ
�إيالت ،برغم �أنه كان حمظور ًا عليها ذلك قبل العدوان
الثالثي .ال �شك يف �أن ال�سماح لها بذلك كان جزء ًا من
�صفقة �سرية مل تن�شر تفا�صيلها بعد الن�سحابها من
�سيناء ،لكننا نعلم بع�ضها؛ ي�ضاف �إىل «حرية املالحة يف
م�ضيق تريان» ،منع العمليات الفدائية الفل�سطينية من
غزة.هزمية حزيران �شكّلت بدء هيمنة العهد ال�سعودي
على العامل العربي
لقد �أُبلغ عبد النا�صر ب�أن �إغالق م�ضيق تريان يعني
احلرب وكان عليه اتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية
ا�ستباقية ،لكنه مل يفعل.
بل ثمة �شواهد كثرية على �أن ال�سبب الرئي�س لت�صعيد
م�صر الأو�ضاع مع العدو هو اتخاذها ذريعة ل�سحب
القوات امل�سلحة امل�صرية من اليمن حيث كانت تعاين ما
تعانيه ع�سكري ًا� ،إ�ضافة �إىل �إنهاك اخلزينة امل�صرية.
امل�س�ألة مل تكن ذات عالقة ب�أخبار م�ض ِّللة عن ح�شود
«�إ�سرائيلية» مزعومة على اجلبهة ال�شمالية وال
بفل�سطني ،متذكرين حقيقة �أن حركة القوميني العرب
كانت قد �أعلنت يف الن�صف الأول من �ستينيات القرن
املا�ضي ،فك ارتباطها بالرئي�س عبد النا�صر وعدم
قبول قيادته و�إنهاء دعمها له ب�سبب ابتعاده عن ق�ضية
فل�سطني ،وهو ما يرد يف وثائقها الر�سمية.
النتائج
النتيجة املدمرة للعدوان تتمثل �أو ًال و�أخري ًا يف �ضياع
البقية الباقية من فل�سطني وتراجع مكانتها يف اخلطاب
الر�سمي العربي ومكانها فيه .بل �إن التطورات الالحقة
ذات العالقة تبينّ �أن ذلك كان مق�صود ًا وجزء ًا من
م�ساومة حيث ا�ستبدل اخلطاب الر�سمي العربي �إزالة
�آثار العدوان وبـ«احلقوق الوطنية امل�شروعة لل�شعب
الفل�سطيني ،مبا يف ذلك ت�أ�سي�س دولته امل�ستقلة»

ب�شعار حترير فل�سطني .وما فر�ض كون «منظمة
التحرير الفل�سطينية املمثل ال�شرعي والوحيد
لل�شعب الفل�سطيني»� ،إال خطوة على طريق تكليف
زعامات فل�سطينية حتظى بر�ضا ع�صر البرتودوالر
ورعايته ،وبالتايل التحكم يف قراراته كافة ،ال�سيا�سية
والع�سكرية والفكرية واملالية ،بالتنكر حلقوقنا
الوطنية /القومية يف بالدنا ،ورفع امل�س�ؤولية املبا�شرة
للتخلي عن حقوقنا عن �أعراب اجلامعة العربية
املهرتئة ،وهو ما ح�صل.
�إ�ضافة �إىل تخريب ال�ساحة الفل�سطينية� ،شكّلت منظمة
التحرير وزعاماتها الفتحاوية التي عينها الرئي�س عبد
النا�صر عقب هزمية حزيران ح�صان طروادة الخرتاق
خمتلف اجتاهات احلركة الوطنية العربية والعاملية
وتنظيماتها وفر�ض الو�صاية عليها ،التي جتمعت يف
بريوت بعد �أيلول الأ�سود عام  1971/1970وتخريبها
ومن ثم الق�ضاء عليها.
هزمية حزيران �شكّلت بدء هيمنة العهد ال�سعودي
على العامل العربي .فخ�ضوع م�صر لإمالءات �آل �سعود
ويف املقدمة منها قبول عبد النا�صر قيادة امللك في�صل
عنى الق�ضاء على �أي �أمل قومي ،وانتقلت «قيادة» امل�شهد
العربي �إىل البرتودوالر ،وهو ما �ساهم �إىل حد كبري يف
�إي�صالنا �إىل ما نحن فيه من قاع ال قاع له!
وتتجلى املرحلة ال�سعودية هذه ب�إبعاد عبد النا�صر
الراحل �أحمد ال�شقريي الذي رف�ض اخل�ضوع لأوامر
القاهرة ،وو�ضع قيادة فتح التابعة له واملرتبطة به
بدي ًال منه� .أذكر يف هذا املقام حادثة ذات مغزى ،ففي
اليوم التايل لتظاهرة املئة �ألف يف َعمان التي دعا
�إليها العمل الفدائي واملندّ دة مببادرة روجرز وراف�ضة
له� ،صدرت �صحيفة «فتح» بعنوان رئي�س هو «مئة �ألف
يهتفون ب�سقوط م�شروع روجرز ودعاته» .يف تلك
التظاهرة قامت عنا�صر من اجلبهة الدميوقراطية
بو�ضع �صورة جمال عبد النا�صر على م�ؤخرة حمار،
فانق�ض عليهم عنا�صر من «فتح» و�أبعدوا ال�صورة .يف
اليوم التايل ل�صدور ذلك العدد ،ح�ضر الراحل يا�سر
عرفات مبكر ًا �إىل مقر الإعالم املركزي لعلمه ب�أن
دوام هيئة حترير ال�صحيفة يبد�أ ظهراً .طبع ًا مل
يجد �أحداً ،عدا ال�صديق والأخ نزيه �أبو ن�ضال ،فبادر
�صارخ ًا« :ح�ضرتكم تقدروا على عبد النا�صر� .إيه
بت�صرخ؟ نحن نقلنا
الكالم ده!» .رد �أبو ن�ضال :لي�ش
ِّ
نداءات اجلماهري! �أقول كل ما قلت كوين �شاهداً،
حيث كنت وقتها متفرغ ًا يف الإعالم املركزي التابع
حلركة «فتح» يف الأردن .من املهم هنا التذكري ب�أن
�أع�ضاء هيئة حترير ال�صحيفة كانوا من القامات ومل
يكن مبقدور عرفات الت�صدي لهم� ،أذكر منهم ال�شهيدين
كمال العدوان وماجد �أبو �شرار والراحل ناجي علو�ش
واملغدور حنا مقبل «�أبو ثائر» وحممد �أبو ميزر «�أبو
حامت» وغريهم.
لقد قبلت القاهرة بعد العدوان القرار  242الذي
يطالب باالعرتاف بكافة دول املنطقة �ضمن حدود
�آمنة ومعرتف بها ،وحتولت الق�ضية الوطنية/
القومية الفل�سطينية �إىل ق�ضية الجئني «وحل عادل»
لق�ضيتهم .وعندما ا�ستمر الراحل �أحمد ال�شقريي يف
رف�ض قرارات اخلرطوم التلفيقية و�إعالنه �أن العرب
تخلوا عن فل�سطني� ،أبعده وجلب مكانه قيادة مطواعة.
كما تتجلى النتائج الكارثية لعدوان عام  67يف �إجبار
عبد النا�صر ،مع بقية الأعراب ،العمل الفدائي على
ت�سليم ال�سالح الثقيل واملتو�سط لنظام عمان ومغادرة
الأردن� ،أي �إبعاد احلركة الوطنية عن حا�ضنتها
ال�شعبية وا�ستبدال برتودوالرات �آل �سعود الفا�سدة
واملف�سدة بالدعم اجلماهريي الثوري.
لنتذكر هنا �أن عبد النا�صر ،الذي �أوىل مليك الأردن
ثقته ،كان يقول :جزمة جندي م�صري ت�ساوى عر�ش

ابن �سعود وابن زين!
لقد �شكلت هزمية حزيران املروعة االن�صياع الكامل
ل�شروط وا�شنطن بخ�صو�ص ال�صراع مع العدو ال�صهيوين،
وحتول العمل الفدائي �إىل ت�شكيالت ميلي�شياوية،
كل ذلك «بف�ضل» البرتودوالر .و�أي�ض ًا بـ«ف�ضل» زعامة
املنظمة اجلديدة (الزعامة واملنظمة) ،حتول ق�سم
كبري من ال�شعب الفل�سطيني من علماء ومربني ومفكرين
ومنا�ضلني حقيقيني �إىل «فدائيي ــ كذا!» يف تلك
امللي�شيات التي ق�ضت على الثورة الربعمية.
هذه بع�ض نتائج عدوان عام  ،67وكذلك نتاج ال�سيا�سات
اخلاطئة التي اتبعها عبد النا�صر .لقد قدّ م عبد النا�صر
الكثري مادي ًا مل�صر و�شعبها ،ولذا رف�ض قبول ا�ستقالته
وخرجت م�سريات مليونية حقيقية يف وداعه .كما كان
ل�شخ�صيته ال�ساحرة ت�أثري كبري بني �شعوب العامل ف�صار
ا�سم العرب يعني جمال عبد النا�صر .ال ن�شك �أبد ًا يف �أن
الراحل كان �صادق ًا يف طموحاته ،لكن يبدو �أنه �أدرك
�أن قدرات بالده و�شعبه كانت دونها ،وهذا ما قد ي�شرح
ا�ست�سالم ال�سادات العلني والالم�شروط ،ومن بعده
الزعامات امليلي�شياوية الفل�سطينية.
�أخري ًا �أقول �إنني كثري ًا ما كنتُ �أ�شري �إىل الرئي�س جمال
عبد النا�صر ب�صفة «خالد الذكر» و�أين كنت من بني
املاليني الذين بكوا عندما �أعلن ا�ستقالته يف �أعقاب
هزمية حزيران ،كما ر�أيتُ والدي يبكي ،و�أي�ض ًا كنت من
بني املاليني الذين فرحوا عندما تراجع عن ا�ستقالته،
وكنت �أرى النا�س يف �شوارع العا�صمة الليبية طرابل�س
وهم يتعانقون فرح ًا.
�شخ�صية عبد النا�صر ال�ساحرة ،طغت على قلوبنا
وعقولنا ،كما منحته مكانة متقدمة لدى �شعوب دول
«العامل الثالث» �إىل جانب قادة كبار من وزن �سوكارنو
ونهرو وتيتو ونكروما و�شو�آن الي وبندرنيكه ومنديال
ولومومبا ،وغريهم.
عندما تويف عبد النا�صر كنت يف املعتقل الأردين يف
«مدر�سة امل�شاة» قرب مدينة الزرقاء حيث �أ�سرتني
قوات البادية ،مع ب�ضع مئات من الأفراد الذين جتاوزت
�أعمارهم اخلام�سة ع�شرة ،بعدما اقتحمت جبل احل�سني
واملخيم .علمت بخرب وفاته عندما �س�ألتُ �أحد حرا�س
املعتقل عن �سبب انتقال الإذاعة �إىل القر�آن� ،أجابني
�ضاحك ًا« :مات حاميكم عبد النا�صر» .هكذا كانت
ردة فعل البداة عماد نظام مليك البالد �سليل الأ�سرة
الها�شمية (!) ،على وفاة عبد النا�صر .قبل ذلك
ب�سويعات ،كان الراحل قد منح امللك الزُ َغيرَّ و�سليل
اخليانة ،كما كان يطلق عليه ،ثقته بـ«حماية» العمل
الفدائي وفق اتفاقية عمان عام !1970
البالدة كانت قد �ضربتنا يف املخيم ،فلم �أ َر �أي ًا من
الرفاق املعتقلني يذرف دمعة .كانت �أيام احلرب والقتال
واملعتقل ،ووح�شية هجوم قوات البادية وق�صف عمان
املتوا�صل باملدفعية الثقيلة مع تركيزها على جبل
احل�سني مقر القيادة الفل�سطينية �آنذاك ،قد ا�ستنفدت
�أحا�سي�س كثرية فينا ،ومل يعد يهمنا �سوى �أمر واحد هو
ثورتنا الربعمية وم�صريها.
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وب�����اء ال���ك���ول�ي�را ي��ت��ف��اق��م� 70 :أل�����ف �إ����ص���اب���ة و��� 605ض��ح��اي��ا ال�����س��ع��ودي��ة والإم��������ارات اغتنمتا
جتتاح اليمن �أوبئة عدة ت�صدّ رها الكولريا الذي
�سيا�سة ترامب يف املنطقة لعزل قطر
بات يفتك بالع�شرات كل �أ�سبوع ،و�أكرث �ضحاياه

هم من الأطفال .منا�شدات �أممية �شبه يومية
مل توقف اجلنون الدائر يف اليمن ،بل �سارعت
حكومة عدن �إىل ا�ستغالل الأزمة مطالبة ما
ي�سمى املجتمع الدويل بالعمل لت�سليم ميناء
احلديدة بال�سيا�سة ...بد ًال من احلرب
و�سط �إهمال ر�سمي وحتذيرات دولية يومية،
�أُبلغ خالل �شهر واحد يف اليمن عن �إ�صابة 70
�ألف �شخ�ص بوباء الكولريا ،مع ت�سجيل 605
حاالت وفاة ب�سبب هذا املر�ض منذ  27ني�سان
املا�ضي ،وذلك يف �أحدث �إح�صاءات امل�ؤ�س�سات
الدولية.
وقالت «منظمة الأمم املتحدة للطفولة»
(يوني�سيف) �إن «االجتياح غري امل�سبوق» ملر�ض
الكولريا يف اليمن وانت�شاره على نحو �سريع
والفت «�أ ّدى �إىل �أو�ضاع م�أ�سوية وكارثية
بالن�سبة �إىل الأطفال» ،كذلك توقع متحدث
با�سم «يوني�سيف» �أن «ت�صل �أعداد حاالت
الإ�صابة خالل الأ�سبوعني املقبلني �إىل 130
�ألف حالة».
وكان املدير الإقليمي لـ«يوني�سف» يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،خريت كاباالري ،قد
اختتم نهاية الأ�سبوع املا�ضي زيارة لليمن ،قال
يف نهايتها �إنه «حان الوقت كي يعطي �أطراف
ال�صراع اليمني الأولوية للفتيات والفتيان،
وي�ضعوا حد ًا للقتال عرب اتفاق �سيا�سي �سلمي».
وحتدث كاباالري عن زيارته �أحد امل�ست�شفيات
القليلة العاملة ،قائ ًال �إنه �شاهد مناظر مر ّوعة
ّ
ور�ضع �صغار يزن
لأطفال على �آخر رمق،
الواحد منهم �أقل من كيلوغرامني ي�صارعون من
�أجل البقاء على قيد احلياة .و�أ�ضاف« :الكثري
من الأ�سر ال تكاد ت�ستطيع حت ّمل تكلفة �إح�ضار
�أبنائهم �إىل امل�ست�شفى ،لكن ه�ؤالء الأطفال
هم املحظوظون ،لأن غريهم كثريون يف �أنحاء
اليمن ميوتون ب�صمت نتيجة �أ�سباب ميكن
عالجها ب�سهولة ،مثل الكولريا والإ�سهال و�سوء
التغذية».
وال تزال حمافظة حجة (�شمال) الأكرث
ت�سجي ًال حلاالت الوفاة ب�سبب الكولريا ،وذلك
بواقع  70وفاة ،فيما ال تزال ثالث حمافظات،
هي ح�ضرموت واملهرة و�سقطرى ،خالية من
الوباء .كذلك قالت املنظمة �إن الأطفال ميثلون
 40%من الوفيات امل�سجلة ،وذلك مبعدل وفاة
�أربعة �أطفال يف اليوم.
على ال�صعيد ال�سيا�سي ،برزت ت�صريحات
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح
التي هاجم فيها حزب «الإ�صالح» («الإخوان

امل�سلمون») ،متّهم ًا ال�شيخ القبلي والقيادي
يف «الإ�صالح» حميد الأحمر بالوقوف وراء
تفجري م�سجد الرئا�سة الذي ا�ستهدفه
وعدد ًا من �أركان نظامه عام  .2011و�أو�ضح
يف لقاء �إعالمي ملنا�سبة ذكرى التفجري� ،أن
«قائد اجلناح القبلي الع�سكري املوجود يف
�إ�سطنبول ،والذي نحن الآن يف �صدد املطالبة
بت�سليمه وحماكمته كمجرم ،اغتال عدد ًا من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ب�أوامره».
�صالح دافع عن حتالفه مع حركة «�أن�صار اهلل»،
راف�ض ًا و�صفهم بـ«االنقالبيني» ،بل قال �إن
«(الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�صور) هادي
�سلّم ال�سلطة لأن�صار اهلل ،وهم الآن �شرعية،
ويجب �أن يبقوا �شرعية ،لأن ثمة فراغ ًا ،حتى
تقف احلرب ،وتتم �إعادة ترتيب البيت اليمني
يف �إطار الد�ستور وانتخاب قيادة �سيا�سية
جديدة» .لكنه مل ي�ستبعد احلوار مع ال�سعودية
وحزب «الإ�صالح» ،م�ؤكد ًا «(�أننا) �سنتحاور
معهم ومع غريهم ومع الأنظمة املجاورة ،ومع
القوى املعتدية على اليمن ،لأن ال�سيا�سة فن
املمكن ،وال يجوز �أن تقفل كل �شيء».
وجدد الرئي�س ال�سابق نفيه اتهامات حتالف
العدوان ،الذي تقوده ال�سعودية ،بتزويد
�إيران لـ«�أن�صار اهلل» بال�سالح ،معترب ًا �أنها «كلها
ا ّدعاءات زائفة» ،وم�ضيف ًا« :هذه من �صواريخ
ال�شهيد احلي (ال�صواريخ البالي�ستية) ...هذه
(هي) خمزونات �صالح الذي قالوا �إن لديه 60
مليار ًا (دوالر �أمريكي) ،هذه املليارات ال�ستون
الآن ،وال يزال املخزون و�سي�ستمر ،ولن تطاوله
�صواريخهم وال طائراتهم».
من جهة ثانية� ،أعلنت حكومة هادي� ،أم�س،
ت�أييدها املقرتحات التي تقدم بها املبعوث

اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة �إىل اليمن،
�إ�سماعيل ولد ال�شيخ �أحمد ،املت�صلة بـ«ترتيبات
ان�سحاب امليلي�شيات من حمافظة احلديدة»
وت�سليم امليناء .وقال بيان حلكومة عدن �إنها
«منفتحة على كافة املقرتحات التي تقدم بها
املبعوث اخلا�ص خالل لقائه بالرئي�س هادي
يف � 11أيار املا�ضي» ،وذلك بعد يوم واحد من
دعوتها املجتمع الدويل �إىل «تف ّهم احلاجة
ما�سة لتحرير ميناء
التي باتت �أكرث من ّ
احلديدة وبقية املناطق الواقعة على �ساحل
البحر الأحمر».
مقابل ذلك ،كانت حكومة «الإنقاذ الوطني»
يف �صنعاء قد قالت �إن ما عبرّ عنه ولد ال�شيخ
ب�ش�أن احلديدة ميثل «ر�ؤية وطموح املعتدين
ومرتزقتهم يف ال�سيطرة على احلديدة بعد �أن
عجزوا عن ال�سيطرة عليها ع�سكري ًا» .ونقلت
وكالة الأنباء اليمنية «�سب�أ» عن م�صدر م�س�ؤول
يف مكتب رئي�س احلكومة عبد العزيز بن حبتور
ا�ستنكار احلكومة «ا�ستخفاف ولد ال�شيخ
ب�أرواح املاليني من اليمنيني الذين ميوتون
جوع ًا وربطه ا�ستمرار حياتهم مبا �س ّماه اتفاق
احلديدة» ،م�ؤكد ًا �أن ذلك «موا�صلة للدور
ال�سلبي وغري املحايد للمبعوث الأممي ووقوفه
يف �صف اجلالد املعتدي».
�إىل ذلك ،عادت االغتياالت �إىل وادي
ح�ضرموت ،وذلك با�ستهداف املدير العام
مقرب من
الأ�سبق ملديرية ترمي علي بامعبد ــ ّ
حزب �صالح ــ الذي اغتيل م�ساء اجلمعة املا�ضي
بعبوة نا�سفة زُرعت يف �سيارته ،وانفجرت �أمام
منزله بعد عودته من ال�صالة.

ع��ل��ي ����ص���ال���ح :ك�����ش��ف��ن��ا م�����ؤام����رة ل�ل�ان���ق�ل�اب ع��ل��ى �أم��ي��ر قطر
ال�������س���اب���ق م����ن ق���ب���ل ق���ط���ري�ي�ن م���دع���وم�ي�ن م����ن ال�������س���ع���ودي���ة..
�صنعاء ـ وكاالت:
قال الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل
�صالح �إن اليمن ك�شف م�ؤامرة لالنقالب على
�أمري قطر ال�سابق حمد بن خليفة �آل ثاين من
قبل قطريني مدعومني من ال�سعودية.
وقال �صالح يف مقابلة مع قناة “اليمن اليوم”
التلفزيونية “�أ�سهمت اليمن يف ك�شف امل�ؤامرة
التي كانت حتاك �ضد النظام القطري بقيادة
حمد بن خليفة �آل ثاين من قبل عنا�صر
قطرية كانت تريد الإنقالب على الأمري ،و ُيقال
�إنها مدعومة �سعوديا”.
و�أ�ضاف �صالح �أن اخلالف ال�سعودي القطري
“يعود �إىل تراكمات �سابقة ،رغم �أنهم جميعا
يتبنون املذهب الوهابي”.
من جهة �أخرى“ ،ث ّمن” �صالح موقف ال�سعودية
يف عهد امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي
�أر�سل طائرة لإ�سعافه �إثر حماولة اغتياله.
وقال �صالح� ،إن �إيران مل تدخل طلقة واحدة
�إىل الأرا�ضي اليمنية ،م�شريا �إىل �أن كل
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ال�صواريخ البالي�ستية اليمنية هي خمزونات
ا�سرتاتيجية جمعها عندما كان رئي�سا ،ح�سب
موقع “اليمن اليوم”.
وقال علي عبد اهلل �صالح يف مقابلة مع
�إعالميني مبقر حزب امل�ؤمتر ال�شعبي الذي
ير�أ�سه� ،إنها �صواريخ “ال�شهيد احلي” ،هذه
خمزونات �صالح الذي قالوا �إنه �سرق  60مليار
دوالر ،بح�سب ما جاء على ل�سانه.

و�شدد الرئي�س اليمني ال�سابق على �أن هذا
املخزون لن تطاله ال�صواريخ والطائرات ،يف
�إ�شارة �إىل القوات اليمنية وقوات التحالف
العربي بقيادة الريا�ض.
ويف رده على �س�ؤال حول ربط ميناء احلديدة
باملرتبات ،قال �صالح مت�سائال “ما عالقة
ميناء احلديدة باملرتبات ،احلديدة ميناء تابع
للجمهورية اليمنية ،لدولة م�ستقلة ،ملاذا يتم
و�ضعه حتت الو�صاية؟ من �أجل وقف تهريب
�أ�سلحة!!” ،م�ضيفا“ :كلها �إدعاءات زائفة”.
�إىل ذلك� ،أفاد علي عبد اهلل �صالح ب�أن اليمن ال
ي�شكل خطرا على �أمن جريانه ،م�ضيفا �أن كل ما
يقال ادعاءات كاذبة.
وطلب الرئي�س اليمني ال�سابق من التحالف
العربي وقف الغارات اجلوية ،داعيا �إىل
�إيقاف احلرب و�إنهاء احل�صار ،بالإ�ضافة �إىل
رفع اليمن من حتت البند ال�سابع ،وان�سحاب
كل القوات الأجنبية ،ودفع تعوي�ضات لل�شعب
اليمني.

الريا�ض ـ (�أ ف ب) – �شجعت ال�سيا�سة اجلديدة التي يتبناها الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب يف املنطقة كال من ال�سعودية والإمارات على
اقتنا�ص الفر�صة لعزل قطر ،بح�سب ما يقول حمللون.
ونفت قطر الغنية بالغاز والتي د�أبت منذ مدة طويلة على اتباع �سيا�سة
خارجية م�ستقلة ،ال�شهر املا�ضي ت�صريحات ن�سبت اىل االمري متيم بن
حمد �آل ثاين وظهرت على وكالة االنباء الر�سمية ت�شكك يف جدوى
هجوم الواليات املتحدة ودول اخلليج على �إيران.
وقالت قطر �إن موقع الوكالة تعر�ض للقر�صنة ،نافية الت�صريحات
املثرية للجدل التي ن�سبت �إىل �أمريها بعد زيارة ترامب اىل ال�سعودية.
لكن و�سائل االعالم يف ال�سعودية ودولة االمارات بدت وكانها مل تتعامل
مع النفي ووا�صلت حملة عنيفة على قطر.
و�أعلنت كل من ال�سعودية والإمارات واليمن والبحرين وم�صر االثنني
قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع الدوحة .كما �أعلنت معظم هذه الدول
�إغالق منافذها اجلوية والبحرية مع قطر.
ويرى �آدم بارون من املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية �أن “هذا ميثل
بالت�أكيد ت�صعيد ًا غري م�سبوق يف التوترات داخل دول جمل�س التعاون
اخلليجي” ال�ست.
وي�ضيف �إن “قطر كانت تتبع منذ فرتة طويلة نهج ًا م�ستقال �أثار ا�ستياء
جاراتها” خ�صو�صا ال�سعودية والإمارات ،ال �سيما يف ما يتعلق بعالقة
الدوحة بجماعة الإخوان امل�سلمني التي ت�أ�س�ست يف م�صر قبل نحو 90
عام ًا وانت�شرت يف �أنحاء املنطقة.
و�صنفت ال�سعودية وم�صر والإمارات اجلماعة ب�أنها “منظمة �إرهابية”
بعد �أن فازت حكومتها يف االنتخابات التي جرت يف م�صر وجلبت اىل
الرئا�سة حممد مر�سي قبل �أن يطيح به اجلي�ش يف .2013
ودعمت قطر مر�سي ما �أدى اىل خالف دفع كال من البحرين وال�سعودية
والإمارات �إىل �سحب �سفرائها من الدوحة لأ�شهر عدة يف .2014
وتقول الباحثة يف مركز "ت�شاتام هاو�س" الربيطاين جني كيننمونت
�إن التوترات اجلديدة لي�ست لها عالقة وا�ضحة ب”�شيء جديد فعلته
قطر”.
ولكن مع تعزيز العالقات بني ال�سعودية والإمارات ومع وجود �إدارة
ترامب ،ف�إن التحرك �ضد قطر يبدو �أنه “حماولة القتنا�ص فر�صة”،
بح�سب الباحثة.
– حملة �سعودية �ضد �إيران –
ويف كلمة �ألقاها يف الريا�ض ال�شهر املا�ضي دعا ترامب القادة امل�سلمني
من دول اخلليج وغريها اىل “طرد” املتطرفني و”االرهابيني” ،وحمل
على ايران واتهمها ب�إذكاء “النزاعات الطائفية واالرهاب” ،يف ترداد
لر�أي ال�سعودية.
وحتدث جيم�س دور�سي من كلية �س.راجارتنام للدرا�سات الدولية يف
�سنغافورة عن “حملة تقودها ال�سعودية واالمارات لعزل قطر وبالتايل
عزل �إيران”.
وكتب يف تقرير �أن احلملة تهدف �إىل �إجبار الدول غري العربية اىل
االختيار بني الطرفني “واقناع �إدارة ترامب بالتعامل ب�شدة مع قطر
ب�سبب رف�ضها االن�ضمام �إىل احلملة ال�سعودية �ضد ايران وب�سبب
عالقاتها مع جماعات �إ�سالمية وم�سلحة”.
وت�ست�ضيف قطر رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق حلركة حما�س خالد
م�شعل الذي يعي�ش يف املنفى يف الدوحة منذ �سنوات.
وكان ترامب �صنف حركة حما�س وحزب اهلل اللبناين القريب �أي�ضا
من قطر بني املجموعات االرهابية مثل تنظيم الدولة اال�سالمية
والقاعدة.
وواجهت قطر �أكرث من مرة انتقادات لدعمها جمموعات م�سلحة
متطرفة يف �سوريا .يف  ،2013فتحت مكتبا حلركة طالبان االفغانية
يف الدوحة.
ويقول اندريا�س كريغ من ق�سم درا�سات الدفاع يف كلية كنغز كوليدج
يف لندن ،ان ويل ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان وويل العهد
االماراتي حممد بن زايد �آل نهيان يجدان نف�سيهما يف موقع اقوى
“التخاذ خطوات �أكرث ت�شددا الحتواء القوى املتطرفة” بعد دعوة
ترامب للق�ضاء على التطرف اال�سالمي.
وويل ويل العهد ال�سعودي الذي ي�سعى اىل تطبيق ا�صالحات اقت�صادية
واجتماعية داخل بالده ،معجب بويل العهد االماراتي الذي يرى يف
اال�سالم ال�سيا�سي تهديدا “لر�ؤية االمارات ملجتمع ليربايل يحاكي
جمتمع الواليات املتحدة”.
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قيادي ميني بارز من احلراك اجلنوبي ُيطلق مبادرة هامة حلل الأزم��ة اليمنية �شملت معظم التفا�صيل والق�ضايا اخلالفية
�صنعاء ـ عبدالكرمي املدي:
اطلق القيادي اليمني اجلنوبي البارز “غالب مطلق”
الذي ُيعدُ من كبار ال�شخ�صيات اجلنوبية مبادرة حلل
الأزمة اليمنية ت�ضمنت عددا من النقاط اجلوهرية
�أبرزها:
 1وقف نهائي و�شامل للحرب ول�ضمان تنفيذ ذلكت�شكل جلنة �إ�شراف ومراقبة من اخلرباء من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة يتم التوافق عليها.
 2رفع احل�صار واحلظر اجلوي والربي والبحريواتخاذ االجراءات الالزمة ل�ضمان عدم ادخال �أي
نوع من ال�سالح لأي طرف من االطراف.
� 3ضمان ادخال املواد الغذائية واالدوية وكلما لي�س له عالقة باجلوانب الع�سكرية دون �أي
عراقيل
 4ال�سماح ملنظمات االغاثة االن�سانية ومنظماتاملجتمع املدين القيام بواجبها االن�ساين دون �أي
عراقيل ومتكنيها من الو�صول اىل �أي مكان يف
اجلمهورية اليمنية .
كما ت�ض ّمنت املبادرة،حتديد زمان ومكان احلوار
واالتفاق على الأطراف التى �ست�شارك فيهّ ،
ور�شح
�صاحب املبادرة ب�أن تكون تلك الأطراف التي وا�صلت
احلوار بعد التوقيع على �إتفاق ال�سلم وال�شراكة و�أية
�أطراف �أخرى ،وكذا االتفاق على ا�صدار قرار العفو
العام ،ا�ضافة �إىل اطالق �سراح الأ�سرى واملعتقلني
واملوقوفني والك�شف عن املخفيني ق�سراً.
�أما اجلزء الأول من الأزمة  ،فقد ر�أت املبادرة �أن
يبد�أ ب�إ�صدار قرار جمهوري من قِ بل الرئي�س عبدربه
من�صور هادي يق�ضي بتعيني نائب للرئي�س متوافق

عليه وتنقل له �صالحيات رئي�س اجلمهورية� ،إىل
جانب الإتفاق على ت�سمية رئي�س حكومة ال�شراكة
الوطنية.
ثم يعقد بعد ذلك جمل�س النواب جل�سة بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه من �أجل ت�أدية الق�سم الد�ستوري
امامهم من قبل نائب الرئي�س ورئي�س الوزراء.
وفيما يتعلق باالنتخابات الرئا�سية والربملانية
واملحلية – وكما جاء يف املبادرة – يجب �إتخاذ
االجراءات الالزمة ،بحيث تتم قبل الفرتة املقررة
بـ � 12شهر ملهام احلكومة،و�صدور قرار باعتماد

التق�سيم االداري واملايل للجمهورية ومنح املحافظات
حكم ًا حمليا وا�سع ال�صالحيات ملده عامني �إبتداءا من
�صدور القرار.
ومن �ضمن مهام حكومة ال�شراكة�،إ�ستالم اال�سلحة
الثقيلة واملتو�سطة من قبل الأطراف املت�صارعة ،على
�أن يتم التحفّظ عليها يف املناطق الع�سكرية ال�ست
،حتت �إ�شراف جلنة ع�سكرية و�أمنية متوافق عليها.
كما �ألغت املبادرة التي و�صفها مراقبونو�سيا�سيون
بالهامة واجلديرة بالإهتمام ،وزارة االعالم وحلت
حملها املجل�س الوطني للإعالم .

وحول عددا من الق�ضايا وامل�سائل الفينة الأخرى
املختلف حولها  ،فقد ر�أى القيادي اليمني غالب مطلق
من خالل مبادرته :
� 1أن يبت املتحاورون يف م�س�ألة �إن�سحاب القواتالأجنبية من كل االرا�ضي اليمنية و�إن�سحاب
القوات اليمنية من �أي ارا�ضي غري مينية علي �أن
ال تقوم تلك القوات املن�سحبة من ار�ض الغري ب�أخذ
�أي ا�سلحة ثقيلة �أو متو�سطة ،وي�سمح لها فقط ،ب�أخذ
اال�سلحة اخلفيفة.
 2ت�شكل جلان فنية متخ�ص�صة حتال اليها �أيق�ضايا تربز عند بدء احلوار وتبا�شر هذه اللجان
عملها خالل �سري جل�سات احلوار لتقدمي احللول.
 3الوقوف اما ق�ضية االحتياجات التي حتتاجهااجلمهورية اليمنية و�شعبها خالل هذه الفرتة حتى
بدء عمل ال�سلطات الت�شريعية وال�سيا�سية.
� 4إعادة بناء وا�صالح ما دمرته احلروب وتعوي�ضاملواطنني املت�ضررين .
 5حماربة التنظيمات االرهابية بكل �أنواعها.ُيذكر �أن القيادي وال�سيا�سي اليمني البارز ” غالب
مطلق ” ،قد �شغل عدة منا�صب هامة منها:
– ع�ضو الهيئة الوطنية العليا ملراقبة خمرجات
احلوار الوطني
– ع�ضوجلنة الثامنية ( ثمانية من املحافظات
اجلنوبية وثمانية من املحافظات ال�شمالية) .
– وزير الدولة ل�ش�ؤن خمرجات احلوار الوطني
– وزير الأ�شغال العامة والطرق .

ير �إي����را ٍّ
ين ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا ت�����س��ت��ع��د ل�����س��د ال���ف���راغ
�إ���س��رائ��ي��ل :خ��ل��ق ال��ت��وا���ص��ل ال��ب�ريّ ع��ل��ى احل����دود ال�����س��ور ّي��ة-ال��ع��راق � ّي��ة ب��ت ��أث� ٍ
�ي ب��ال�����ش��رق الأو����س���ط وه����ذا � ّأه����م ح���دث ب��امل��ن��ط��ق��ة ح��ال� ًي��ا ال������ذي خ��ل��ف��ه ت����رام����ب يف م���ل���ف امل���ن���اخ
���س � ُي��غ� رّّير امل���ي���زان اال���س�ترات��ي��ج� ّ
النا�صرة -يف �إطار الإ�سرتاتيج ّية
الإ�سرائيل ّية ب�إ�ضعاف اجلمهور ّية
الإ�سالم ّية يف �إيران وحمور املُقاومة
الذي ي�ضم � ً
أي�ضا �سور ّية وحزب
اهللُ ،تواكب الدولة العرب ّية جميع
التحركات واملُ�ستجدات يف منطقة
ّ
ً
خ�شية من متدد
ال�شرق الأو�سط،
النفوذ الإيرا ّ
ين يف املنطقة ،كما
تزعم امل�صادر الأمن ّية يف تل �أبيب.
وهذه الإ�سرتاتيج ّية تت�ساوق مع
م�صالح ما ُيطلق عليها �إ�سرائيل ًيا
ال�سن ّية املُعتدلة،
و�أمريك ًيا بالدول ُ
ويف مقدّ متها اململكة العرب ّية
والتوج�س من طهران هو
ال�سعود ّية،
ّ
أمريكي اجلديد
ال
الرئي�س
الذي دفع
ّ
دونالد ترامب �إىل الإعالم ولو ب�شكل
تلميح عن نيتّه �إقامة ناتو �شرق
�أو�سطي ل�صدّ التمدّ د الإيراينّ ،وا�ص ًفا
هذه الدولة الإ�سالم ّية ب�أنّها م�صدر
الإرهاب يف املنطقة.
يف هذا ال�سياق ر�أى املُحلل لل�ش�ؤون
الع�سكر ّية يف �صحيفة (ه�آرت�س)،
عامو�س هارئيل ،نق ًال عن م�صادر
�أمن ّيةٍ وا�سعة االطالع يف تل �أبيب،
ر�أى �أنّ التطور اال�سرتاتيجي الأكرث
�أهمية يف ال�شرق الأو�سط ،خالل
الفرتة احلالية ،ال يرتبط بقرار
ترامب املتوقع م�سب ًقا ،عدم نقل
ال�سفارة الأمريك ّية من تل �أبيب �إىل
القد�س ،الف ًتا يف الوقت عينه �إىل
�أنّ اجلهات اال�ستخبارية يف �إ�سرائيل
واملنطقة ،تتعقب يف هذه الفرتة
بالذات ما يحدث على طول احلدود
ال�سور ّية والعراق ّية ،كما �أكّدت
امل�صادر الأمن ّية بتل �أبيب.
إ�سرائيلي� ،صاحب
وتابع املُحلل ال
ّ
الباع الطويل يف املنظومة الأمن ّية
يف تل �أبيب ،تابع قائ ًال �إنّه يف هذين
البلدين تتحرك نحو احلدود ما
�أ�سماها “ميلي�شيات �شيعية” تدعمها
�إيران .و�إذا جنحت بالتوا�صل م ًعا

عرب طريف احلدود و�إن�شاء منطقة
�سيطرة ن�شطة ،ف�سيتم حتقيق طموح
�إيرانْ � ،أي �إقامة نوع من املمر الربي
الذي ي�سمح لإيران بتحريك قوات
ومعدات حربية وقوافل متوين ب�شكلٍ
ح ٍّر من طهران ،مرو ًرا بالعراق �إىل
“نظام الأ�سد” يف �سورية ،بل ومن
هناك غر ًبا �إىل حزب اهلل يف لبنان،
على حدّ قوله.
وتابع هارئيل قائ ًال ،نق ًال عن امل�صادر
عينها� ،إنّ هذا التوا�صل الربي �سي�أتي
ا�ستمرا ًرا للإجناز الذي �سجله املحور
الذي تقوده �إيران يف املنطقة ،بف�ضل
التدخل الرو�سي ل�صالح الأ�سد يف
احلرب الأهل ّية ال�سورية ،على حدّ
تعبريه.
و�شدّ ّدت امل�صادر الأمن ّية يف تل �أبيب،
كما �أفاد املحلل هارئيل ،على �أنّ
�إبعاد “داع�ش” عن احلدود �سي�سمح
لـ “امليلي�شيات” املرتبطة بطهران
بال�سيطرة على مناطق �إ�سرتاتيجية
يف املنطقة ال�صحراوية �إىل الغرب
من املو�صل ،على مقربة من احلدود
ال�سور ّية.
و�ساق هارئيل قائ ًال نق ًال عن حجاي
ت�سورئيل ،املدير العام لوزارة �ش�ؤون
اال�ستخبارات ،قوله يف حديث
ل�صحيفة "ه�آرت�س"� ،إنّ احلدود

ال�سور ّية-العراق ّية ،هي حالي ًا
املكان الأكرث �أهمية يف املنطقة.
و�أ�ضاف ت�سورئيل الذي �شغل يف
ال�سابق من�صب رئي�س ق�سم الأبحاث
يف “املو�ساد”� ،أنّ خلق التوا�صل
ري �إيرا ٍّ
ين �س ُيغيرّ امليزان
ّ
الربي بت�أث ٍ
اال�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط.
وح�سب �أقواله ف�إنّ �إيران ،مب�ساعدة
“امليلي�شيات” ال�شيعية والتعاون مع
قوات �أخرى ،توا�صل القيام بخطوات
هدفها توثيق �سيطرتها على �سورية،
على حد زعمه.
واعتربت امل�صادر الإ�سرائيل ّية ،كما
�أكّد املُحلل هارئيل �أنّ وقوف نظام
الع�سكري
الأ�سد ،بف�ضل الدعم
ّ
الرو�سي ،واىل جانب ذلك “ال�سريك”
ّ
اليومي الذي يخلقه من
إعالمي
ال
ّ
ّ
أمريكي دونالد
ال
الرئي�س
حوله
ّ
ترامب ،قلّ�ص �إىل حدٍّ ما التغطية
الإعالم ّية ملا يحدث يف �سورية ،وفق
تعبريه ،وا�ستدرك قائ ًال :لكنّ �سورية
بقيت حلبة املواجهة الرئي�سية،
امللعب الرئي�سي الذي يجري عليه
�صراع القوى بني القوى العظمى
وعليه يجري توقيع حتالفات م�ؤقتة
او طويلة املدى.
وخ ُل�ص املُحلل �إىل القول �إنّ �إ�سرائيل
تقوم بتكري�س غالبية االهتمام

ملنطقة جنوب �سور ّية ،لكنّه يبدو
�أنّه �إىل ال�شرق من هناك ،على حدود
�سورية والعراق ،يف منطقة قد ت�ؤثر
على الأردن ،يت�شكّل واق ًعا �ستكون
له �آثار �أو�سع وميكن �أنْ ي�ؤثر على
املنطقة كلّها خالل ال�سنوات القريبة.
يف هذه الأثناء ،على الأقل ،متلي
�إيران الواقع اجلديد ،بينما تنظر
الإطراف الأخرى من بعيد وحتاول
�صياغة ا�ستنتاجاتها ،كما �أكّد.
�إىل ذلك� ،أجرت �صحيفة “ا�سرائيل
هيوم” مقابلة مع مو�شيه �أرن�س
الذي �شغل منا�صب كثرية ورفيعة
يف احلكومات الإ�سرائيلية ال�سابقة
�أبرزها وزير الأمن .وخالل املقابلة
أمني
ُ�سئل �أرن�س عن �أكرب حتدٍّ � ٍّ
يواجه �إ�سرائيل اليوم ،ف�أجاب قائلاً
�إنّ ما يواجهنا منذ زمن هو تهديد
�صواريخ حزب اهلل يف لبنان ،التي
ريا �إذا
ب�إمكانها �أن ت�سبب �ضر ًرا كب ً
مت �إطالقها نحونا ،و�أ�ضاف :ال ميكن
�إدخال ماليني املواطنني حتت الأر�ض
والدفاع عن منطقتي عزرائيلي وتل
�أبيب� ،إذا ّ
مت �إطالق ع�شرات �آالف
ال�صواريخ ميكن لل�ضرر �أنْ يكون
�ضخ ًما� ،أكّد �آرن�س.
ً
وتابع وزير الأمن الأ�سبق قائال �إنّه
يجب �ضمان �سالمة مواطني �إ�سرائيل
وعدم تركهم مك�شوفني ،الف ًتا �إىل �أنّ
ان�سحاب �إيهود باراك من لبنان يف �أ ّيار
عر�ض ق�س ًما
(مايو) من العام ّ 2000
ريا من �إ�سرائيل لتهديد ال�صواريخ.
كب ً
واختتم قائ ًال :اليوم يواجه هذا
اخلطر كل مواطن يف �إ�سرائيل من
منطقة دان يف ال�شمال وحتى �إيالت
يف اجلنوب ،ويجب �ضمان عدم حتقق
هذا اخلطر ،بح�سب قوله.

لو�س اجنلي�س �(-أ ف ب) – تبدو كاليفورنيا
مر�شحة مللء الفراغ على م�ستوى القيادة
االمريكية يف املعركة �ضد التغري املناخي،
بح�سب حمللني ،مع توجه حاكم هذه
الوالية جريي براون اىل ال�صني اجلمعة يف
زيارة مرتقبة تتمحور حول ملفات بيئية.
اخلمي�س ،ما �أن �أعلن الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب �سحب بالده من اتفاق
باري�س التاريخي للمناخ حتى انتقده براون
بت�صريح ندد بالقرار وتعهد موا�صلة التقدم على طريق �سيا�سات مناخية
طموحة .وقال براون قبل املغادرة اىل ال�صني يف زيارة ت�ستغرق ا�سبوعا ان
دونالد ترامب “اختار امل�سار اخلط�أ باملطلق .انه خمطئ على م�ستوى الوقائع…
وخمطئ على م�ستوى الدرا�سات العلمية”.
�أ�ضاف ال�سيا�سي البالغ  79عاما الذي لطاملا حمل راية الق�ضايا البيئية ان
“كاليفورنيا �ستقاوم هذا امل�سار ال�ضال واملجنون” .و�أ�ضاف ان “ترامب غائب،
لكن كاليفورنيا يف امليدان ،حا�ضرة للمعركة”.
وي�شري خرباء اىل �أن كاليفورنيا“ ،الوالية الذهبية” ،ذات االقت�صاد ال�ساد�س
يف العامل ،قادرة على ت�سلم م�شعل القيادة على امل�ستوى الدويل نظرا اىل
�سيا�ساتها املناخية القوية.
– دور ريادي –
قالت املديرة التنفيذية يف معهد امييت لتغري املناخ والبيئة يف جامعة
كاليفورنيا “يو �سي �أل �إيه” كارا هورويتز ان “كاليفورنيا لديها تاريخ معروف
يف الريادة على م�ستوى تغري املناخ ،وخ�صو�صا قوانني �ضبطه ،كما انها �صاحبة
الهدف املناخي ال�شامل اقت�صاديا االكرث طموحا يف الواليات املتحدة”.
وبالتايل فانها “لعبت دور منارة للواليات املتحدة وحول العامل يف ال�سيا�سات
ال�سليمة للمناخ” ،بح�سبها.
ففي العقد الأخري قل�صت الوالية ،التي تعاين من �أ�سو�أ ن�سب تلوث الهواء يف
البلد ،انبعاثاتها امل�سببة الحرتار الكوكب ب�شكل جذري.
كما تعهدت تخفي�ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة اىل م�ستويات العام 1990
مع العام  2020و�إىل  40%دون م�ستويات  1990مع العام .2030
كذلك تعتمد الوالية الغربية معايري خا�صة بانبعاثات املركبات �أكرث ت�شددا
من املعايري الفدرالية ،واعتمدتها �أكرث من  10واليات �أخرى.
وت�صدرت كاليفورنيا حملة الرتويج للطاقة ال�شم�سية وال�سيارات الكهربائية
وهي ت�شمل �أكرب عدد من املركبات التي ال ت�صدر غازات ملوثة يف البلد.
ويقول اخلرباء ان هذا العمل الديناميكي الذي بات منوذجا �أ�سا�سيا يحتذى
ل�سائر �أنحاء البلد ودول �أخرى ،مبا فيها ال�صني ،ي�ضع هذه الوالية يف موقع
م�ؤات ملوا�صلة قيادة احلملة �ضد تغري املناخ.
و�أو�ضح نائب مدير منظمة “�سيريا كالب” البيئية العريقة �إفان غيلي�سبي
الذي ي�شرف على برنامج كاليفورنيا للطاقة النظيفة “ب�شكل ما ،لطاملا كانت
كاليفورنيا يف الطليعة… و �سيوا�صل احلاكم ،مدفوعا بال�شغف وقوة االرادة
ال�صرفة ،ت�سريع هذا العمل”.
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ال��ري��ال يحتفل ب���إجن��ازه ال��ت��اري��خ��ي ويفكر يف كيفية احل��ف��اظ على اللقب �ألف جريح يف تدافع جنم عن حالة
من بيت جن�سون – بر�شلونة( -د ب �أ) -مبجرد
هلع بني متابعي امل��ب��اراة النهائية
انتهاء املباراة النهائية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا
وفوز ريال مدريد الأ�سباين باللقب ورفع الالعبني
لك�أ�س البطولة على ا�ستاد “ميلينيوم” يف كارديف ،
ل��دوري �أبطال �أوروب��ا يف �إيطاليا
بد�أ فلورنتينو برييز رئي�س النادي امللكي يف اخلطوة
التالية وهي كيفية الدفاع عن اللقب والفوز به
للمرة الثالثة على التوايل.
وتغلب الريال على يوفنتو�س الإيطايل 1 / 4
يف املباراة النهائية للبطولة لي�صبح �أول فريق
يتوج باللقب ملو�سمني متتاليني منذ �أن جنح ميالن
الإيطايل يف هذا عامي  1989و 1990وذلك قبل
بداية �إقامة البطولة ب�شكلها احلايل يف مو�سم
. 1993 / 1992
كما رفع الريال ر�صيده يف �صدارة قائمة ال�سجل
الذهبي للفرق الفائزة باللقب �إىل  12لقبا.
وقال برييز  ،يف ت�صريحات تلفزيونية بعد انتهاء
املباراة �“ : ،إنها نقطة البداية للفوز باللقب يف
املو�سم املقبل وموا�صلة حتطيم الأرقام القيا�سية
و�صناعة التاريخ”.
ولدى �س�ؤاله عن جتديد عقد الفرن�سي زين الدين
زيدان املدير الفني للفريق  ،قال برييز �“ :سنتحدث
�إليه� .إنه ال�شخ�ص الذي يقود هذا االورك�سرتا.
عندما يعمل �شيء بكفاءة  ،يجب �أال تقرتب منه”.
ومع حجم الإجنز الذي حققه الريال �أم�س  ،مل
جتد �صحيفة “موندو ديبورتيفو” التي ت�صدر يف
بر�شلونة �سوى �أن تكر يف عنوان �صفحتها الأوىل
“زيدان التاريخي”.
كما ذكرت �صحيفة “ماركا” الأ�سبانية الريا�ضية
 ،يف عنوان �صفحتها الأوىل �“ : ،أ�ساتذة العامل”
كما ذكرت �صحيفة "�آ�س" التي ت�صدر يف العا�صمة
مدريد “ :النهم” يف �إ�شارة �إىل �أن الريال ال يتوقف
عن ح�صد الألقاب حيث فاز بلقب البطولة للمرة
الثانية ع�شر (رقم قيا�سي) .
و�شهدت املباراة م�ساء �أم�س  ،فوز الريال يف جميع
املواجهات الفردية بني العبيه والعبي يوفنتو�س.
و�سدد الأرجنتيني جونزالو هيجواين كرتني على
مرمى الريال لكنه مل ي�شكل �أي خطر حقيقي على
كيلور نافا�س حار�س مرمى الفريق.
ويف املقابل � ،سجل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
هدفني للريال يف مرمى احلار�س العمالق املخ�ضرم
جانلويجي بوفون ليقود الريال �إىل الفوز 1 / 4
على يوفنتو�س.
كما اختفت حتركات الربازيلي داين �ألفي�ش ظهري
�أمين يوفنتو�س خالل ال�شوط الثاين من املباراة
فيما تزايدت الثقة لدى مواطنه مار�سيلو ظهري
�أي�سر الريال لي�صنع الهدف الرابع للفريق يف
الدقيقة . 90
و�سجل البديل ماركو �أ�سين�سيو الهدف الرابع للريال
فيما خرج البديل خوان كوادرادو مطرودا لي�صعب
من مهمة فريقه يوفنتو�س.

وبالن�سبة لرونالدو  ،كان الفوز انت�صارا خا�صا
للغاية حيث �أ�صبح �أول العب يهز ال�شباك يف ثالث
مباريات نهائية لدوري الأبطال بالنظام احلايل
للبطولة وثاين العب يحقق هذا يف تاريخ البطولة
بنظاميها القدمي واحلديث حيث �سبقه �إىل هذا
الأ�سطورة الراحل الفريدو دي �ستيفانو.
وقدم رونالدو يف مباراة الأم�س �أف�ضل �أداء له على
االطالق يف املباريات النهائية لدوري الأبطال.
وكان رونالدو هز �شباك ت�شيل�سي الإجنليزي
يف نهائي  2008ليقود فريقه ال�سابق مان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي �إىل الفوز باللقب.
كما هز �شباك �أتلتيكو مدريد الأ�سباين يف نهائي
 2014ليقود الريال �إىل الفوز  1 / 4بعد التمديد
لوقت �إ�ضايف.
وكان رونالدو قاد الريال للفوز باللقب الأوروبي
يف املو�سم املا�ضي �أي�ضا لكن دون �أن ي�سجل �أي هدف
فيما �شهدت مباراة الأم�س �أف�ضل �أداء له كما �أحرز
هدفني وا�ستحق جائزة “رجل املباراة”.
وقال رونالدو “ :قدمت نهاية رائعة لهذا املو�سم”
يف �إ�شارة ال�ستفادته من الراحة التي ح�صل عليها
يف بع�ض املباريات بو�سط املو�سم والتي �ساعدته
على تقدمي �أعلى م�ستوياته يف نهاية املو�سم.
و�أ�ضاف �“ :أعددت نف�سي لهذا .تفوز بالأ�شياء
الكبرية يف نهاية املو�سم .كان �أمرا ذكيا للغاية من
املدرب وممن يعملون بالفريق”.
وجاء هدفا رونالدو يف مباراة الأم�س لريفعا ر�صيده
�إىل  12هدفا يف امل�سابقة الأوروبية هذا املو�سم.
وانفرد رونالدو ب�صدارة قائمة هدايف دوري
الأبطال يف املو�سم احلايل بفارق هدف واحد �أمام
مناف�سه التقليدي العنيد ليونيل مي�سي مهاجم

بر�شلونة الأ�سباين.
وتوج رونالدو هدافا لدوري الأبطال للمو�سم
اخلام�س على التوايل علما ب�أن �أهداف ت�ضمنت
خم�سة �أهداف يف �شباك بايرن ميونخ الأملاين بدور
الثمانية وذلك يف مباراتي الذهاب والإياب كما
�سجل ثالثة �أهداف يف مرمى �أتلتيكو مدريد يف
املربع الذهبي وهدفني يف مرمى يوفنتو�س بالنهائي
�أم�س.
ورغم حالة الن�شوة وال�سعادة التي �سيطرت على
الفريق مبجرد �سماع �صفارة النهاية يف مباراة
الأم�س  ،ما زالت ال�شكوك حتيط مب�صري بع�ض
العبي الريال يف املو�سم املقبل.
ولدى �س�ؤاله عن �إمكانية ا�ستمراره مع الفريق  ،قال
املهاجم �ألفارو موراتا الذي �شارك لفرتة ق�صرية يف
نهاية مباراة الأم�س “ : ،ال �أعلم .هذا ال يعتمد
كثريا علي� .أ�شعر بال�سعادة هنا يف الفريق .والآن
� ،أود اال�ستمتاع فقط باالحتفاالت”.
ومل يكن الكولومبي خيم�س رودريجيز �ضمن قائمة
الفريق يف مباراة الأم�س حيث ينتظر �أن يرحل
الالعب عن النادي امللكي هذا ال�صيف.
ورغم الإ�شادة التي نالها من قبل فلورنتينو برييز
رئي�س النادي عقب مباراة الأم�س  ،ينتظر �أال يكون
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س حار�سا �أ�سا�سيا ملرمى
الريال يف املو�سم املقبل.
ولدى �س�ؤاله عن الأ�سباين الدويل ديفيد دي خيا
حار�س مرمى مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي  ،قال
برييز �“ :إنه حار�س رائع يلعب ملان�ش�سرت يونايتد.
يف العام املقبل  ،ال �أعلم �أين �سيكون”.

ك����وب����ر ي�����ؤك����د ع���ل���ى ����ص���ع���وب���ة م���واج���ه���ة ت���ون�������س يف ت�����ص��ف��ي��ات �أمم �أف���ري���ق���ي���ا
القاهرة – (د ب �أ)� -أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر
املدير الفني للمنتخب امل�صري الأول لكرة القدم
على �صعوبة مواجهة املنتخب التون�سي يف ت�صفيات
�أمم �أفريقيا ،التي �ستقام بالكامريون ، 2019
م�شددا على �أن املنتخب �سيبذل ق�صارى جهده
للخروج من اللقاء ب�أف�ضل نتيجة ايجابية ممكنة .
وي�ست�ضيف املنتخب التون�سي نظريه امل�صري
يوم الأحد املقبل على ملعب "راد�س" يف م�ستهل
الت�صفيات امل�ؤهلة لأمم �أفريقيا  2019بالكامريون
�ضمن مناف�سات املجموعة العا�شرة التي ت�ضم �أي�ضا
النيجر و�سوازيالند .
و�شدد كوبر خالل امل�ؤمتر ال�صحفي ،الذي عقد اليوم
الأحد ،قبل انطالق مع�سكر املنتخب بالإ�سكندرية
�أنه يعتمد على معيار ثابت يف اختيار الالعب من
حيث �أدائه مع املنتخب ولي�س مع فريقه وهو ما
يك�شف �سبب �ضم العبني ال ي�شاركون مع فرقهم
�ضمن قائمة مع�سكر االعداد لتون�س .
ونفى كوبر ما تردد عن تعر�ضه ل�ضغوط ل�ضم
ح�سام عا�شور العب و�سط الأهلي م�شددا على
�أنه مقتنع متاما بعد ر�ؤيته يف املباريات الأخرية
واقتناعه بقدراته و�إمكانياته .
و�أ�شار �إىل �أن اقامة مباراة تون�س يف �شهر رم�ضان لن
ي�ؤثر على �أداء الالعبني خا�صة و�أن اللقاء �سيقام
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بعد االفطار والالعبني جاهزين خلو�ض املواجهة
بدنيا وفنيا ونف�سيا .
وعن ثالثي حرا�سة املرمى ع�صام احل�ضري و�شريف
اكرامي و�أحمد ال�شناوي �شدد كوبر على �صعوبة
اال�ستقرار على احلار�س اال�سا�سي يف ظل م�ستوى
الثالثي الرائع.
من ناحية �أخرى  ،تطرق كوبر يف ختام ت�صريحاته

للحديث عن �أزمة االعالن التليفزيوين لإحدى
�شركات االت�صاالت والذي مت اتهامه بالإ�ساءة
لل�شعب امل�صري خالله قائال ”:وافقت على االعالن
من �أجل التقرب �أكرث من ال�شعب امل�صري وامل�شهد
الذي يعرت�ض عليه البع�ض مت تنفيذه بطريقة
كوميدية لل�ضحك فقط لكن هناك من يريد
ا�ستغالل اي ثغرة لإ�شعال املواقف واثارة الفنت”.

تورينو (�إيطاليا)�(,أ ف ب) – �أ�صيب نحو �ألف �شخ�ص بجروح خالل
تدافع جنم عن حالة هلع بني احل�شد الذي جتمع يف �ساحة يف و�سط
تورينو ملتابعة املباراة النهائية لدوري �أبطال �أوروبا ،وفق ح�صيلة ن�شرتها
ال�شرطة الإيطالية الأحد.
وقال مرا�سلو وكالة فران�س بر�س �إن حالة من الفو�ضى �سادت قبل ع�شر
دقائق من انتهاء املباراة عندما �أ�صيب متابعوها بحالة هلع �إثر �سماع دوي
�ألعاب نارية يف حني حتدث البع�ض عن انفجار قنبلة.
ونقل �سبعة من امل�صابني �إىل �أق�سام الطوارئ يف م�ست�شفيات املدينة
الواقعة �شمال �إيطاليا ،فيما غالبية اجلرحى الباقني �إ�صاباتهم طفيفة.
وقبل ع�شر دقائق تقريبا من نهاية املباراة التي فاز فيها ريال مدريد
على يوفنتو�س  ،1-4بد�أ النا�س وقد �أ�صابهم الهلع باجلري فا�صطدموا
بحواجز الأمن �أو باملباين املحيطة ب�ساحة �سان كارلو حيث ن�صبت �شا�شات
عمالقة .و�أ�صيب كثريون نتيجة وقوعهم �أو ب�شظايا الزجاج.
بعد دقائق من التدافع كانت ال�ساحة مغطاة باحلطام والبقايا والأحذية
واحلقائب وغريها من احلاجيات التي تركها �أ�صحابها على عجل ،وفق
ال�صور التي عر�ضتها �شا�شات التلفزيون.

�إعــــــــــــالن

قريبا جدا  ......ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* ومو�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
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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جمعية البيت الأمريكي املغربي

اجلالية املغربية يف نيويورك تقيم حفل افطار مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
غربة نيوز :
اقامت اجلالية املغربية يف نيويورك حفال لالفطار �ضم اع�ضاء
اجلالية ووجهاء من اع�ضاء املجتمع املحلي  ،وكان جلريدة غربة
نيوز ح�ضورا متميزا وقد مت توثيق احلفل بال�صور التالية .
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راق�������ب ���ص��ح��ت��ك يف رم�������ض���ان ع��ب�ر ت��ط��ب��ي��ق «رم���������ض����ان ���ص��ح��ي»

يقدم تطبيق «رم�ضان �صحي» لل�صائمني دلي ً
ال
�إر�شادي ًا حول الأطعمة ال�صحية الواجب �أن
يتناولها كل �صائم ح�سب حالته ال�صحية ،فهو
مثايل لكل مري�ض �صائم خالل ال�شهر الف�ضيل،
م��ن خ�لال تقدمي ن�صائح يومية م��ن �أطباء
متميزين حول العادات الغذائية ال�صحية التي
يجب اتباعها يف رم�ضان والأخرى التي ينبغي
االبتعاد عنها ،مرفقة بال�صور.
ويعترب التطبيق �أداة مثالية لتوا�صل
الطبيب م��ع مري�ضه� ،إذ يتطلب م��ن ك��ل من
امل��ري�����ض وال��ط��ب��ي��ب حتميل التطبيق على
هاتفه الذكي لت�سهيل التوا�صل ،ل ُيتاح للطبيب
�إم��ك��ان��ي��ة االط�ل�اع على ال��ب��ي��ان��ات ال�صحية
اليومية ملري�ضه �أو ً
ال ب���أول ،ومتابعة حالته
ال�صحية وتقدمي الن�صائح الالزمة التي تتم
ع�بر ال�بري��د الإل��ك�تروين ،ولي�س ع��ن طريق �إال �أن��ه ال ميكن االط�لاع عليه غري �صاحبه وغريها .ويتوفر التطبيق جمان ًا لأجهزة �آي
التطبيق ،للخ�صو�صية.
والطبيب امل��ع��ال��ج .وي��ق��وم املري�ض ب���إدخ��ال
�أو �إ�س عرب متجر �آب �ستورباللغتني العربية
وعلى الرغم من �أن التطبيق يقوم بتخزين و�إمت����ام ب��ي��ان��ات��ه ال�صحية م��ن �ضغط ال��دم
البيانات ال�صحية على اخل��ادم اخلا�ص به ،وم�ستوى ال�سكر ومعدل نب�ضات القلب والوزن والإجنليزية.

حت������دي������ث ج������دي������د يف «ت���������وي����ت����ر» مل�����ن�����ع ال�����ت�����ح�����ر������ش!
�أطلق موقع تويرت حتديثا جديدا مليزة الر�سائل
املبا�شرة اخلا�صة ب��ه ،و�أ���ض��اف عليها بع�ض املزايا
اجلديدة التى جتعل امل�ستخدمني يعتمدون عليها
ب�شكل �أكرب فى التوا�صل مع �أ�صدقائهم ومتابعيهم
على املوقع� ،إذ �أ�ضاف حتديث تويرت للر�سائل املبا�شرة
ق�سما جديدا يحمل ا�سم  Requestsوهو خم�ص�ص
جلمع الر�سائل التى ت�صل للم�ستخدم من الغرباء.
حتديث تويرت اجلديد
وفقا ملوقع  ENGADGETالأمريكى ،يهدف
حت��دي��ث ت��وي�تر اجل��دي��د حلماية امل�ستخدمني من
الأ�شخا�ص الذين ي�سيئون ا�ستخدام املوقع والر�سائل
غري املرغوب فيها ،ف�إذا كنت تتيح الر�سائل ويوجد
�شخ�ص م��ن خ���ارج متابعيك ي��ري��د �إر���س��ال ر�سالة
�سيكون ه��ذا عرب ق�سم  Requestsال��ذى �أ�ضافه
حتديث تويرت اجلديد ،وميكنك قبول �أو حذف هذه
الر�سالة.
مزايا حتديث تويرت
يقول املتحدث با�سم املوقع �إن �إذا قبل امل�ستخدم

الطلب �ستنتقل الر�سالة �إىل ال�صندوق الوارد ،و�إذا
مت حذف الر�سالة فهذا ال مينع نف�س ال�شخ�ص من
التوا�صل معه فى امل�ستقبل� ،إال فى حالة احلذر �أو
الإب�ل�اغ ،وحتديث تويرت اجلديد ال ي�سمح بعر�ض

�أول غطاء هاتف ذكي و�آل��ة ل�صنع الإ�سرب�سو ً
معا

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

�صممت �شركة �إيطالية نوع ًا فريد ًا من �أغطية الهواتف الذكية متزج
بني الغطاء والآلة املخ�ص�صة ل�صنع اال�سرب�سو ،ليتناول امل�ستخدم العا�شق
للقهوة م�شروبه املف�ضل �أينما كان ووقتما ي�شاء.
و�أو�ضحت �شركة «�سمارت كيه» �أن غطاءها الهجني الذي يحمل ا�سم
« »Mokaseخم�ص�ص به مكان لو�ضع كب�سولة حتتوي على املاء وحبوب
القهوة لتح�ضري فنجان ا�سرب�سو ،وعند احلاجة يقوم امل�ستخدم بت�شغيل
التطبيق الذي يحمل ا�سم الغطاء ذاته ،للنقر على مفتاح افرتا�ضي لطلب
فنجان ا�سرب�سو ،فيقوم الغطاء ب�إعداده من خالل ت�سخينه عرب نظام
تدفئة �صغري مدمج به ،يف درجة ح��رارة � 50إىل  60درجة �سيلزيو�س،
وبالنقر على مفتاح �آخ��ر يف التطبيق يتم �سكب القهوة من خالل ثقب
موجود �أعلى الغطاء.
وقالت ال�شركة �إن الأنبوب الذي مير منه امل�شروب ال�ساخن م�صنوع من
رقائق الألومنيوم وال�سيليكون املخ�ص�ص لل�سوائل ال�ساخنة دون حدوث
�أك�سدة �أو ت�سريب مواد �سامة تتفاعل مع القهوة.
وميكن طلب الغطاء م�سبق ًا عرب موقع ال�شركة ب�سعر  56%دوالر ًا
�أمريكي ًا ،وتتوفر كب�سوالت القهوة القابلة لال�ستخدام مرة واحدة داخل
عبوات �إما � 15أو � 30أو  50كب�سولة ،ويتوافق هذا الغطاء مع هواتف �أبل
و�سام�سونغ و�إل جي ،بح�سب موقع «�أوديتي �سنرتال» الإلكرتوين.

الو�سائط املرفقة عندما يقوم م�ستخدم غري معروف
ب�إر�سال ر�سالة مبا�شرة ،ولكن ال ي��زال من املمكن
عر�ض ال�صور والفيديوهات دون قبول املحادثة وهذا
من خالل ال�ضغط على «عر�ض الو�سائط».
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»���س��اف��ر ح����ول ال���ع���امل ع�ب�ر «ان�����س��ت��ج��رام

تزخر �شبكة �إن�ستغرام االجتماعية مل�شاركة ال�صور ،مبجموعة
من املبدعني يف �شتى املجاالت الذين ي�شاركون �أعمالهم مع املاليني
على ال�شبكة.
ومع ال�شعبية املتزايدة لإن�ستغرام ،يعمل بع�ض امل�صورين على ن�شر
�صور مذهلة لرحالتهم املختلفة حول العامل ،والتي ت�شمل املناطق
الطبيعية اخلالبة والعمران واملناطق النائية وغ�ير املكت�شفة
مل�شاركتها مع متابعيهم على �إن�ستغرام.
و�إن كنت ترغب بالذهاب �إىل رحلة �سريعة لتلك الأماكن ،ف�إليك
هذه احل�سابات الثالثة الرائعة على �إن�ستغرام.
Passion Passport
يعترب ح�ساب  Passion Passportمبثابة جمتمع عاملي
للم�سافرين واملبدعني يف جميع �أنحاء العامل ،حيث يعمل احل�ساب
على ن�شر �أف�ضل �صور ال�سفر املمزوجة بحكايات م�ؤثرة.
ميتاز احل�ساب بتقدميه ق�صة ملهمة لكل �صورة ،وتتم م�شاركة
هذه ال�صور والق�ص�ص من قبل �آالف امل�سافرين حول العامل.
Minimal People
هل �أنت من حمبي التناظر والهند�سة؟ وهل ت�شعر باحلرية عند
ر�ؤية الت�صاميم العمرانية املعقدة؟
ح�سن ًا ،ح�ساب ُ Minimal Peopleيقدم لك جمموعة من
ال�صور املذهلة يومي ًا لأروع املباين احلديثة.
وي�أخذك احل�ساب يف جوالت ممتعة مل�شاهدة الت�صاميم العمرانية
املميزة يف �شتى �أنحاء العامل ،ويذكرك كذلك مبدى روعة وجمال
عاملنا اخلارجي.
AirBnB
موقع  ،AirBnBالذي يتيح لك ت�أجري وا�ستئجار �أماكن ال�سكن،
يعترب �أحد املواقع الغنية عن التعريف يف جمال ال�سياحة وال�سفر.
ح�ساب املوقع على �إن�ستغرام ُيقدم جمموعة من ال�صور املذهلة
التي حتمل كل واحدة منها ق�صة فريدة من نوعها ،وتتم م�شاركة
هذه ال�صور من قبل امل�سافرين �أثناء رحالتهم املختلفة حول العامل.

�أرق�����ام ه��ائ��ل��ة ..رم�����ض��ان ك���رمي ج���دا بالن�سبة لفي�سبوك
يك�سب موقع في�سبوك للتوا�صل
االجتماعي ،ماليني ال���دوالرات
يوميا م��ن الإع�لان��ات التجارية
على �صفحات امل�شرتكني ،وكلما زاد
عدد م�ستخدميه وال�ساعات التي
يق�ضونها على املوقع كلما ارتفعت
عائدات ال�شركة من الإعالنات.
وح�سب بحث �إح�صائي �أج��راه
م���وق���ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي
«في�سبوك»ون�شرته وكالة �سكاي
ن��ي��وز ،ف����إن امل�ستخدمني العرب
���س��ي��م�����ض��ون  57م��ل��ي��ون ���س��اع��ة
�إ�ضافية على امل��وق��ع خ�لال �شهر
رم�ضان املبارك ،مما يعني �أرباحا
�إ�ضافية �سيك�سبها املوقع يف ال�شهر
الف�ضيل.
ك���م���ا �أظ����ه����ر ال���ب���ح���ث ال����ذي
�أج�����راه � Facebook IQأن
ذروة ا�ستخدام موقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي الأك��ب�ر يف ال��ع��امل
�ستكون عند ال�ساعة  3فجرا �أي
قرب وجبة ال�سحور التي ت�سبق
فرتة ال�صيام.
و�أظهر اال�ستطالع �أن �أغلبية
م�ستخدمي في�سبوك يف منطقة
� MENAأي ال�شرق الأو���س��ط
و�شمال �أفريقيا ،يقومون يف رم�ضان

مب�شاركة جتاربهم مع الآخرين
خا�صة يف الوجبات وامل�شروبات
التي يعدونها على وجبة الإفطار
وكذلك ال�سحور.
وح�سب في�سبوك ف���إن ال�شهر
الف�ضيل ي�شهد ت�ضاعف املن�شورات
على في�سبوك مبقدار � 4.84ضعفا
مقارنة مع ع��دد ما يتم ن�شره يف
الأ���ش��ه��ر الأخ���رى م��ن ال��ع��ام ،مما
يعني ب��ال�����ض��رورة زي����ادة �أرب���اح
في�سبوك الإعالنية.
ورغ���م �أن ال��ت��ل��ف��زي��ون �سيطر
ل�سنوات على انتباه امل�شاهدين يف

رم�ضان� ،إال �أن الأمر تغري يف ع�صر بالن�سبة لفي�سبوك.
ثورة الهواتف اجلوالة.
وق���د ح��ق��ق م��وق��ع في�سبوك
فقد �أظهر ا�ستطالع في�سبوك �أن خالل الربع الأول من عام 2017
« 71باملئة من م�ستخدمي املوقع يف عائدات �إعالنية بلغت  8.03مليار
الإمارات يف�ضلون ت�صفح في�سبوك دوالر ،مع اقرتاب عدد م�ستخدميه
على م�شاهدة التلفزيون».
من الو�صول �إىل ملياري م�شرتك.
وه��ذه الزيادة يف عدد �ساعات
وت������وق������ع������ت م�����ؤ�����س���������س����ة
ا����س���ت���خ���دام ف��ي�����س��ب��وك ت��ع��ن��ي « »eMarketerللتوقعات املالية
بال�ضرورة زي��ارة عائدات املوقع �أن تبلغ عائدات في�سبوك خالل
الإع�لان��ي��ة ال��ت��ي ت�شكل امل���ورد ه��ذا ال��ع��ام  36.29مليار دوالر،
الأ���س��ا���س��ي ل��ل��رب��ح لأك�ب�ر �شبكة لتكون ال�شركة الثانية عامليا يف
ت��وا���ص��ل اج��ت��م��اع��ي يف ال��ع��امل .ب��ي��ع الإع�ل�ان���ات ال��ت��ج��اري��ة بعد
مما يجعل رم�ضان «نعمة كربى» غوغل.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ت�سايل

20

FRIDAY , JUNE 9 . 2017 / Vol . 6 - Issue 262

اليوم ميكنك حتفيز من هم حولك ،ولكن

يف الوقت احلايل� ،أنت تعمل ب�صورة
جيدة من خالل الفريق ،و�أنت م�ستمتع
بذلك � ً
أي�ضا .حافظ على بيئة العمل
اّ
اخللقة هذه لأن ك ًل منكم �سوف يحقق
�أهدافه ال�شخ�صية �أ�سرع �إذا تكاتفتم
معًا .حتى يف حياتك ال�شخ�صية ف�سوف
ت�شعر �أكرث بالراحة يف جمموعة عما �إذا
كنت وحدك.

ي�سهل الوثوق يف كل ما متت
جتربته و�إثباته ،ولكن هكذا � ً
أي�ضا
ت�صد�أ الأ�شياء .حاول اكت�شاف
مداخل جديدة لتحقيق النجاح.
ه�ؤالء الذين يحيطون بك �سوف
يتفاعلون ب�إيجابية و�سوف يعر�ضون
امل�ساعدة يف حالة وجود بداية
جديدة.

التنظيمية
مهاراتك
اليوم،
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� .سوف يقدرك النا�س ويعاملونك
مبودة .فكر يف �إعادة بع�ض من هذه
الأمور.

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.
�سوف يتفاعل الأ�صدقاء معك ب�إيجابية،
و�سوف يقدرك ال�شركاء املحتملني
و�سوف يت�أثرون بالطريقة الرباقة التي
تتعامل بها.

من املحتمل ظهور �أزمات عن
قريب ،فحاول �أن ال تفقد مزاجك
و�أع�صابك .اذا حافظت على رابطة
ج�أ�شك ،وواجهت الأحداث غري
ال�سارة والقالقل التي تثريها ،فلن
تدوم كثريًا ولن ت�سبب خ�سائر
مهمة.

تتمتع حاليًا بلياقة بدنية جيدة
جدًا و�إمكانيات ذهنية حادة ،ويبدو
�أن كل �شيء ت�شرع يف القيام به �سيكون
ل�صاحلك وال �شيء يقف �أمامك .قـُم
با�ستغالل وتوظيف هذه الطاقة
يف البدء بالعمل يف م�شروع جديد
رغبت منذ زمن يف ال�شروع به؛ فهذا
هو الوقت الأمثل .اع ِنت بكل �شيء
�ضروري لإجناح م�شروعك والأهداف
التي حتارب من �أجلها.

هناك تنب�ؤ بقدوم فرتة اختبار
هامة ،فتعامل معها بتفا�ؤل وثق
يف �إمكاناتك الذاتية .ال تت�أثر ب�آراء
الآخرين وال جتعلها حتيدك عن
معتقداتك وبد ًال من ذلك ،ا�ستخدم
هذه املواجهة لإيجاد ما يدعم احلجج
امل�ؤيدة ملواقفك .قد تكت�شف فر�صة
�أو فر�صتني لتح�سني الأمور.

اذا ف�شلت يف �شيء ،فال ت�شك يف
قدراتك ،فمن املحتمل �أن الظروف
اخلارجية لعبت دو ًرا يف ذلك .اقت�صد
من طاقاتك قلي ًال ودع الأمور ت�أخذ
جمراها� .سوف تتعر�ض ملواقف
تفتح �أمامك �أبواب لفر�ص جديدة،
ويف تلك اللحظة� ،ستدرك �أن الوقت
حان وعليك تعبئة كل قواك وجميع
طاقاتك.

الكثري من املو�ضوعات يف الوقت
احلايل ال ت�سري بال�سال�سة التي
خططت لها ،ورمبا يجب عليك قبول
الأ�شياء التي ال ت�ستطيع تغيريها.
ال ت�سمح خليبة �أملك �أن متنعك من
التقدم ،وركز على ما هو �آت ،وحتى
�إن ا�ستغرق الأمر زم ًنا �أطول ،ف�سوف
ت�صل �إىل هدفك بالإ�صرار وال�صرب.

�إذا كانت ال�شكوك ت�ساورك
م�ؤخ ًرا وال ت�ستطيع الو�صول �إىل �أية
قرارات ،ت�ستطيع الآن ر�ؤية الأ�شياء
يف �ضوء �أو�ضح� .أنت ت�شعر بالتوازن
الكايف الذي ميكنك من ح�صاد اخلري
كنتيجة لأي قرار تتخذه� .أنت الآن
قادر � ً
أي�ضا على ر�ؤية امل�شكالت من
منظور خمتلف وقد جتد حل و�سط
يقبله جميع الأطراف.

الأمر يزداد �صعوبة يف العمل ،لذلك يجب
�أن تقبل عرو�ض امل�ساعدة من زمالئك حتى
يقل جبل العمل الذي يقبع �أمامك تدريجيًا
�إىل �أن ي�صبح مهامًا ميكن التعامل معها .تت�سم
حياتك اخلا�صة بعدد من النزاعات .ال تدع
الأمر ي�صيبك بالإحباط ،حتى و�إن واجهت
الأ�سو�أ اليوم .انتظر قلي ًال ،لأن احلل ي�أتي
من الداخل يف بع�ض الأحيان .ال تقلل من
�أية �أعرا�ض ج�سدية قد حت�س بها .ابحث عن
ال�سبب.

الآن �أ�صبحت �أو�ضح عن ذي قبل� .أ�سلوبك
الن�شط معدي ملن هم حولك ويلحظه
الآخرون .ال يوجد �سبب مينع االحتفال
ب�أفكارك واال�ستمتاع بوقتك ،لكن ال تدع
هذا يتحول �إىل الو�ضع الطبيعي.
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النا�صرة -زهري �أندراو�س:
تنطلق �أجهزة اال�ستخبارات الإ�سرائيل َّية
من افرتا�ض وجوب زرع عمالء لها يف
كل امل� َّؤ�س�سات يف الوطن العربي ،من
�أجل احل�صول على املعلومات التي يمُ كن
على �أ�سا�سها اتِّخاذ القرارات ال�سيا�س َّية
والع�سكر َّية املنا�سبة.
وبح�سب امل�صادر الأمن ّية الرفيعة يف تل
�أبيب ،تتَّخذ اال�ستخبارات الإ�سرائيل َّية
النظر َّية القائلة ب�أنّ لدى كلّ �إن�سان
نقاط �ضعف ،من هنا �أهمية انطالق
التفتي�ش عن �ضعاف النفو�س وجتنيدهم.
و ُت�ضيف :تخ�ضع عمل َّية الإيقاع به�ؤالء
وال�سيطرة عليهم خلطوات معقَّدة .من
هذا املنطلق� ،أجاد رجال املو�ساد ا�ستخدام
ال�سبل
يجربون كل ُ
هذه النظر َّية و�أخذوا ِّ
لتجنيد عمالء لهم يف كل مكان ،ف َم ْن
كان يبحث عن املال وجد �ضالته لديهم،
و َم ْن كان ي�سعى وراء نزواته �أر�سلوا �إليه
الن�ساء لإغرائه ،ومن �ضاقت به احلياة
يف بلده �أ َّمنوا له عم ًال وهم ًيا يقوده يف
النهاية �إىل م�صيدة اجلا�سو�س َّية ،من دون
�أنْ يدري.
ويف هذه الأ ّيام ،ك�شفت �صحيفة (ه�آرت�س)
العرب ّية النقاب عن �أنّ جهاز املو�ساد
إ�سرائيلي (اال�ستخبارات اخلارج ّية)
ال
ّ
يتخذ منذ عدّ ة �سنوات �أ�ساليب جديدة
لتجنيد �ضباط موهوبني داخل �صفوفه،
حيث يختارهم باختبارات عامة حتمل
�ألغا ًزا معقدة �إنْ ا�ستطاعوا حلّها ميكنهم

�أنْ يكونوا �ضمن طواقم اجلهاز .وقبل
ذلك ،ن�شر املو�ساد �إعال ًنا جتار ًيا يف
لنجا ٍر.
ال�صحف العرب ّية عن حاجته ّ
ً
قائلة �إنّه مع مطلع
وتابعت ال�صحيفة
ال�شهر املا�ضي �أ ّيار (مايو) ن�شر املو�ساد
على موقعه �إعال ًنا للتجنيد داخل �صفوفه
وبداخل هذه الإعالن و�ضع ً
لغزا ودعا كل
املعنيني مبحاولة ح ًله للقبول والعمل يف
�صفوف اجلهاز الذي يعترب الأعرق لدى
الدولة العرب ّية ،وي�أتي هذا الإعالن
م�شاب ًها لإعالن �سابق نُ�شر يف العام املا�ضي
ولكن النا�شر كان جهاز
بذات الطريقة،
ّ
إ�سرائيلي).
الأمن ال ّعام (ال�شاباك ال
ّ
وتابعت امل�صادر الأمن ّية الإ�سرائيل ّية
ً
قائلة لل�صحيفة العرب ّية �إنّه يف العام
املا�ضي بد�أ املو�ساد با�ستخدام الألغاز
كبوابة ميكن من خاللها جتنيد �ضباط
جدد يف �صفوفه ،حيث فوجئت قيادة
اجلهاز من عدد التوجهات ومن انربوا
ممن ا�ستطاعوا حلّه بكل
حللّ هذا اللغز و ّ
�سهولة ،الأمر الذي دفع قيادة هذا اجلهاز
التخاذ قرار باعتبار هذه هي طريقة
ناجعة التجنيد اجلوا�سي�س املوهوبني.
عالو ًة على ذلك� ،أ�شارت (ه�آرت�س)
العرب ّية ،نق ًال عن امل�صادر عينها� ،إىل �أنّ
اللغز معرو�ض كرمز املنظمة ويت�ضمن
خطا ت�شفرييا ،يظهر يف �أ�سفل الإعالن
رابط يجب الدخول �إليه حللّ اللغز ،وهو
ما علقّت عليه جهات خمت�صة يف جهاز
املو�ساد ب�أنّ هذا اللغز �أ�صعب من اللغز يف

ال�سنة املا�ضية.
ً
ولفتت امل�صادر �أي�ضا �إىل �أنّه يف ال�سنة
املا�ضية ،ع�شية ما ي�سمى “يوم اال�ستقالل
الـ  ،68اتخذ املو�ساد خطوة ا�ستثنائية
ون�شر �إعال ًنا بخط ت�شفريي لتجنيد
املوظفني للعمل يف جمال ال�سايرب ،وت�ضمن
الإعالن الذي ظهر فيه �شعار اجلهاز
مدجما كان يبدو للوهلة الأوىل غري ذي
ً
�أهمية من احلروف والأرقام ،وكان بع�ضها
م�شددًا.
ونقلت امل�صادر ذاتها �أنّ الإعالن اخلا�ص
الذي ن�شره املو�ساد حظي با�ستجابة
منقطعة النظري ،ودخل �أكرث من � 25ألف
مت�صفح �إىل موقع املو�ساد يف حماولة منهم
حللّ اللغز .و�أ�شارت �إىل �أنّه ف�شل معظم
امل�شاركني ب�سبب �صعوبة اللغز ،يف املقابل،
جنح مئات الأ�شخا�ص يف التو�صل �إىل
مرحلة جعلت من و�سعهم �إر�سال �سريتهم
الذاتية �إىل املو�ساد ومن بينهم مت العثور
على بع�ض “املوهوبني” الذين جنحوا يف
حل اللغز.
ي�شار �إىل �أنّ هذه الطرق يف التجنيد
تاريخ ّية و ّ
مت ا�ستخدامها من قبل عدة
جيو�ش قبل ذلك ،حيث ا�ستخدمت �أثناء
احلرب العامل ّية الثان ّية عندما ن�شرت
اال�ستخبارات الربيطان ّية �إعال ًنا للعثور
على َم ْن ينجح يف حلّ الألغاز للموهوبني
ليحاولوا حل �آلة �إجنما (Enigma
� ،)Machineآلة ت�شفري ذكية تابعة
للنازيني ،وعليه فقد جنح �أحد امل�شاركني،

عامل الريا�ضيات� ،آالن تورنغ ،يف حل
الإجنما ،و�ساعد هذا النجاح يف التغلب
على هتلر والنازية.
�إىل ذلك ،من الأهمية مبكان الإ�شارة �إىل
�أنّ العديد من كبار قادة اال�ستخبارات
يف �إ�سرائيل يُ�شدِّ دون على �أنّ املعلومة
اال�ستخبارات َّية مت ِّثل يف احلقيقة
جزء �أ�سا�س ًيا من النظر َّية الأمن َّية
ً
الإ�سرائيلية .ويف هذا ال�سياق ،يقول
إ�سرائيلي
رئي�س �شعبة اال�ستخبارات ال
ّ
(�أمان) الأ�سبق �شلومو غازيت �إنّ توافّر
املعلومات الإ�ستخبارات َّية الدقيقة منح
إ�سرائيلي القدرة على توجيه
اجلي�ش ال
ّ
وخاطفة للجيو�ش
قا�سية
�ضربات
ٍ
ٍ
ٍ
العرب َّية واملقاومة الفل�سطين َّية ،وهذا

ما �أ َّدى �إىل تقلي�ص فرتات احلروب مع
الدول العرب َّية ،الأمر الذي �سمح بعودة
احلياة الطبيع َّية �إىل م�سارها يف �إ�سرائيل
ب�سرعة كبريةٍ .
ٍ
من ناحيته يقول اخلبري الأمني
الإ�سرائيلي �أمري �أورن ،من �صحيفة
(ه�آرت�س) العرب ّية �إنّ قدرة �إ�سرائيل
على احل�صول على ا�ستخبارات ممتازة
نظامي
بجي�ش
مكَّنتها من االحتفاظ
ٍ
ٍّ
ري ،بحيث �أنّه ال يتُم ا�ستدعاء قوات
�صغ ٍ
ُ
لاّ
االحتياط �إ يف حال �شنَّت حرب
هجوم َّية على الدولة العرب ّية ،على حدّ
تعبريه.

االع��ت��داءات التي �شهدت بريطانيا منذ 2005
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لندن (�أ ف ب) – �شهدت بريطانيا منذ
� 2005سل�سلة من االعتداءات منذ
� ،2005آخرها الهجوم الذي وقع ليل
ال�سبت االحد يف و�سط لندن.
�أعلنت ال�شرطة الربيطانية ان �ستة
ا�شخا�ص قتلوا يف االعتداء االخري
مو�ضحة ان قوات االمن قتلت ثالثة
مهاجمني.
–  7متوز/يوليو � :2005شهدت
بريطانيا �أربعة اعتداءات من�سقة يف
�ساعة االزدحام ،يف ثالثة من قطارات
االنفاق وحافلة ،ما �أ�سفر عن �سقوط
 56قتيال و 700جريح .وتبنت الهجمات جمموعة تابعة
لتنظيم القاعدة.
ويف  21متوز/يوليو ،ف�شلت �أربع حماوالت جديدة لتنفيذ
اعتداءات مماثلة ومن�سقة داخل مرتو وبا�ص يف لندن� ،إذ ان
القنابل التي ا�س ُتخدمت مل تنفجر ب�سبب خلل يف ت�صنيعها.
وبح�سب الق�ضاء ،ف�إن �سل�سلتي االعتداءات مرتابطتان.
–  30حزيران/يونيو � :2007ش ّكل مطار غال�سكو الواقع
يف جنوب غرب ا�سكتلندا هدفا ملحاولة اعتداء ،عندما
�صدمت �سيارة م�شتعلة وممتلئة بالغاز والوقود وامل�سامري
مبنى املطار من دون ان تنفجر.
وكان هندي يقود ال�شاحنة ،وقد �أ�صيب �إ�صابة بالغة بعد
�أن كان �صب على نف�سه الوقود .وتويف بعد �شهر .وكان اىل
جانبه طبيب عراقي مت توقيفه وحكم عليه يف 2008
بال�سجن ملدى احلياة.
وجاء هذا الهجوم غداة العثور يف لندن على �سيارتني
مفخختني قبل انفجارهما ،مركونتني يف �ساحة بيكاديلي
�سريك�س يف و�سط لندن.
–  22ايار/مايو ُ :2013قتل اجلندي يل ريغبي (25
�سنة) ب�سالح ابي�ض على يد بريطانيني من �أ�صل نيجريي
بالقرب من ثكنة ع�سكرية ل�سالح املدفعية امللكية يف
حي وولويت�ش جنوب �شرق لندن .ا�ستنادا اىل �شهود� ،شجع
اجلانيان املارة على ت�صويرهما وهما ينهاالن طعنا على
�ضحيتهما ويهتفان “اهلل اكرب” ،قبل �إلقاء القب�ض عليهما.
ويف ت�سجيل مت ت�صويره بعد االعتداء مبا�شرة ،قال احد
اجلناة انه اراد االنتقام “للم�سلمني الذين قتلهم جنود

بريطانيون”.
–  05كانون االول/دي�سمرب � :2015أقدم حميي الدين
مري املولود يف ال�صومال على طعن �شخ�صني ب�سكني يف مدخل
حمطة ليتون�ستون للمرتو يف �شرق لندن ،و�أ�صابهما بجروح.
وجاء االعتداء بعد يومني على �أوىل ال�ضربات اجلوية
الربيطانية التي ا�ستهدفت تنظيم الدولة اال�سالمية يف
�سوريا.
وو�صفت ال�سلطات االعتداء بـ”االرهابي” ،فيما حكمت
املحكمة على حميي الدين مري بال�سجن امل�ؤبد.
– � 22آذار/مار�س :ده�س خالد م�سعود ( 52عاما) ،وهو
بريطاين م�سلم ،ب�سيارته عدد ًا من املارة وطعن �شرطي ًا
حتى املوت على ج�سر وي�ستمن�سرت �أمام مبنى الربملان يف
لندن ،قبل �أن تطلق عليه ال�شرطة النار وتقتله.
و�أعلن تنظيم الدولة الإ�سالمية م�س�ؤوليته عن الهجوم،
لكن �سكوتالنديارد �أعلنت �أنها مل “جتد �أدلة على مبايعة”
م�سعود لتنظيم الدولة الإ�سالمية �أو القاعدة.
–  22ايار/مايو  :2017فجر بريطاين من ا�صل ليبي
نف�سه يف نهاية حفلة غنائية للمغنية االمريكية اريانا
غراندي يف قاعة مان�ش�سرت ارينا للحفالت يف هذه املدينة
الواقعة يف �شمال غرب انكلرتا.
قتل � 22شخ�صا وجرح � 116آخرون بينهم عدد كبري من
االطفال واملراهقني.
تبنى الهجوم تنظيم الدولة اال�سالمية.
�أعلنت ال�شرطة الربيطانية يف �آذار/مار�س املا�ضي �أن �أجهزة
االمن �أحبطت “ 13حماولة اعتداء ارهابية منذ حزيران/
يونيو .2013
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فنجان قهوة يوم ًيا يحد من الإ�صابة ب�سرطان الكبد
�أف������ادت درا����س���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة
حديثة ،ب���أن �شرب فنجان واحد
من القهوة يوم ًيا ميكن �أن يقلل من
خطر الإ�صابة ب�سرطان الكبد.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون
ب���ج���ام���ع���ة ����س���اوث���ه���ام���ب���ت���ون
الربيطانية ،ون�شروا نتائجها اليوم
اخلمي�س ،يف دوري��ة (British
 )Medical Journalالعلمية.
ول��ك�����ش��ف ال��ع�لاق��ة ب�ين �شرب
ال��ق��ه��وة ،وال��وق��اي��ة م��ن �سرطان
الكبد ،قام فريق البحث بتحليل
بيانات �أكرث من  26درا�سة �أجريت
فى هذا ال�ش�أن ،ت�ضمنت �أكرث من 2
مليون و� 25ألف م�شارك.
ور�صد الباحثون ع��دد �أك��واب
القهوة التي ي�شربها الأ�شخا�ص
ي��وم��ي��ا ،وم���ا �إذا ك��ان��ت ال��ق��ه��وة
حتتوي على الكافيني �أو منزوعة
الكافيني.
و�أثبتت النتائج� ،أن الأ�شخا�ص
الذين ي�شربون كو ًبا واح���دً ا من
القهوة يوم ًيا� ،أقل عر�ضة خلطر
الإ�صابة ب�سرطان الكبد بن�سبة
.20%
ووج��د الباحثون � ً
أي�ضا �أن من
ي�شربون كوبني على الأقل يوم ًيا،
ف����إن خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة ب�سرطان
الكبد يقل لديهم بن�سبة ،35%
بينما من ي�شرب � 3أك��واب يوم ًيا،

تنخف�ض لديهم خماطر الإ�صابة
ب�سرطان الكبد بن�سبة .50%
و�أك��د فريق البحث �أن القهوة
املنزوعة من الكافيني حتمي � ً
أي�ضا
م��ن الإ���ص��اب��ة ب�سرطان اخلاليا
الكبدية ،ولكن ت�أثريها �أق��ل من
القهوة التي حتتوى على الكافيني.
وع����ن ال�����س��ب��ب يف ذل����ك ،ق��ال
ال��ب��اح��ث��ون �إن ال��ق��ه��وة غنية
ب��امل��رك��ب��ات امل�����ض��ادة ل�ل�أك�����س��دة،
امل�����ض��ادة ل�لال��ت��ه��اب��ات ،وامل�����ض��ادة
لل�سرطان.

و�أ�ضافوا“ :ت�شري نتائجنا �إىل
وج��ود دور حم��وري للكافيني ،فى
نظرا
الوقاية من �سرطان الكبدً ،
لأن القهوة منزوعة الكافيني كان
ت�أثريها على املر�ض �أقل”.
ووف�� ًق��ا للجمعية الأم��ري��ك��ي��ة
لل�سرطان ،ف�إن يتم ت�شخي�ص �أكرث
من  710حالة جديدة ب�سرطان
الكبد يف الواليات املتحدة �سنو ًيا.
وكانت درا�سات �سابقة ك�شفت
عن �أن تناول القهوة قد يقي من
الأم��را���ض الع�صبية ،مبا يف ذلك

مر�ض الزهامير ،وتوقف انت�شار
عدد من الأورام ال�سرطانية ،مثل
�سرطان الثدي و�سرطان بطانة
الرحم.
وربطت الدرا�سات بني التناول
املنتظم للقهوة وانخفا�ض خطر
الإ���ص��اب��ة بتليف الكبد ،خا�صة
ب�ين امل��ر���ض��ى امل�صابني بفريو�س
ال��ك��ب��د ال���وب���ائ���ي “�سي” ،وه��م
�أك�ثر الأ�شخا�ص عر�ضة لرتاجع
وظائف الكبد.

ال��ع��رق�����س��و���س ع���ل���ى الإف�����ط�����ار ي�����س��ب��ب ان��ف��ج��ار
ال�����������ش�����راي��ي��ن ..ح���ق���ي���ق���ة �أم خ�����راف�����ة؟
ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي منذ بداية �شهر رم�ضان معلومة تو�صف
بالـ«املرعبة» تدعي �أن تناول العرق�سو�س على الإفطار يت�سبب يف ت�ضخم ال�شرايني
ال�صغرية �إىل حد قد ي�صل �إىل انفجارها!
و�أكدت دكتورة وفاء وايف� ،أ�ستاذ التغذية العالجية مبعهد تيودور بلهار�س� ،أن هذه
املعلومة مغلوطة متام ًا ،و�أ�ضافت �أن العرق�سو�س �صحيح يدفع اجل�سم نحو االحتفاظ
باملاء وامللح ،وهو ما قد يت�سبب يف رفع �ضغط ال��دم ولكن بن�سبة ال تذكر يف حالة
الأ�شخا�ص الأ�صحاء� ،أم��ا يف حالة مري�ض ال�ضغط ف ُين�صح بعدم الإكثار من تناول
العرق�سو�س واالكتفاء بكوب واحد فقط ،مع االنتظام يف تناول عقاقري �ضبط �ضغط
الدم ،ال �سيما و�أن عقاقري ال�ضغط مدرة للبول فتحد من ت�أثري العرق�سو�س يف احتبا�س
املاء يف اجل�سم.
و�أ�ضافت �أ�ستاذ التغذية �أنه على العك�س ،يعد العرق�سو�س من امل�شروبات املفيدة ،لأنه
ُملني ويروي العط�ش بعد �ساعات طويلة من ال�صيام ،كما �أنه يعد �أف�ضل م�شروب على
ال�سحور حيث يقي من ال�شعور بالعط�ش يف اليوم التايل حتى مع ارتفاع درجات احلرارة.

ال���ت���م���ر ..ح���ب���ات ���ص��غ�يرة وف����وائ����د ال حت�����ص��ى يف رم�����ض��ان

وكاالت –
ف��وائ��د ال��ت��م��ر �أك�ب�ر بكثري من
حجم حباتها ال�صغرية ،وا�ستحقت
نخلة التمر لقب �شجرة احلياة بكل
جدارة .فلماذا نفطر على التمر يف
رم�ضان؟
فهو يحتوي على طاقة مركزة،
هذه احلبات ال�صغرية تعطي اجل�سم
الكثري من الن�شاط بعد نهار طويل
من ال�صيام.
 7ح���ب���ات ح��ج��م و����س���ط من
التمر فيها  315وح��دة حرارية
�أي م��ا ي��ع��ادل الطاقة يف  5قطع
ف��اك��ه��ة .ك��م��ا ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 10
معادن خمتلفة �أهمها �سيلينيوم ،البوتا�سيوم ينظم �أداء القلب،
بوتا�سيوم ومغنيزيوم والكال�سيوم .يخف�ض �ضغط ال��دم ويح�سن �أداء
ال�سيلينيوم يف التمر يلعب دور االع�صاب والع�ضل .املغنيزيوم يف
امل����واد امل�����ض��اد ل�ل�أك�����س��دة فيزيل التمر يحمي جهاز املناعة ويقوي
اجل���ذور احل��رة التي ت����ؤذي جهاز العظام.
التمر �أي�ض ًا غني بالفيتامني ب
امل��ن��اع��ة وامل�����س��ب��ب��ة ل��ل�����س��رط��ان.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

( )Vitamin B complex
من �ضمنها فيتامني ب 6الأ�سا�سي
يف تكوين احلم�ض النووي والذي
ح�سب ال��درا���س��ات اجل��دي��دة يحد
من الإلتهابات لدى مر�ضى القلب،
الروماتيزم وال��ق��ول��ون الع�صبي.

وم�صدر لفيتامني �س (Vitamin
 )Cال���ذي ي���رمم خ�لاي��ا اجل�سم
خا�صة اجللد وال�شرايني.
�أخ���ذ ال��ت��م��ر ع��ل��ى ج���وع ي�سهل
على اجل�سم الإ�ستفادة من املعادن
والفيتامينات امل��وج��ودة يف التمر
وال��ت��ي �إفتقر �إليها خ�لال النهار
ال�صوم.
كما يحتوي على ن�سبة عالية
م��ن الأل���ي���اف خ��ا���ص��ة غ�ير قابلة
للذوبان مما يجعله �صحي للجهاز
اله�ضمي عند الإفطار .وعالج فعال
ل�ل�إم�����س��اك خا�صة ع�صري التمر،
الذي حت�صل عليه عند نقع التمر
باملاء مل��دة ي��وم ثم هر�سه و �أخ��ذه
كع�صري.
�أما الألياف القابلة للذوبان يف
التمر تخف�ض الكولي�سرتول ال�سيء
يف الدم وحتمي القلب وال�شرايني
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�صحة الفم واللثة والأ�سنان … خالل �شهر رم�ضان
– ان العناية باللثة والفم واال�سنان خالل
�شهر رم�ضان ال تختلف ك��ث�يرا عما ه��ي عليه
بقية ا�شهر ال�سنة ،غري ان هناك ام��ورا مهمة
يجدر بال�صائم مالحظتها خ�لال ه��ذا ال�شهر
املبارك:
• ان االنقطاع عن تناول الطعام وال�شراب
ل�ساعات طويلة خالل فرتة ال�صوم ي�سبب جفاف
الفم ،مما يهيج االن�سجة اللثوية ويتعب الل�سان  ،وبذلك ين�صح ال�صائم
بغ�سيل فمه وترطيبه عدة مرات خالل النهار مبا ال يف�سد �صيامه… كما
ان غ�سل الفم يقلل اىل حد ما من رائحة الفم التي ت�صاحب ال�صائم يف
�ساعات ما بعد الع�صر.
• ان املدخن ال�صائم ال��ذي ينقطع عن التدخني ل�ساعات طويلة
منذ الفجر حتى �آذان املغرب ميكنه بقليل من االرادة والت�صميم ان
ي�ستمر باالنقطاع عن التدخني فيما تبقى من �ساعات امل�ساء وال�سهرة بعد
االفطار… وبذلك ي�صبح �شهر ال�صوم منا�سبة هامة لالنقطاع عن التدخني
ب�شكل نهائي  ،ذلك ان التدخني يعترب احد اهم �آفات هذا الع�صر و�أخطرها
 ،مبا يحمله من ا�ضرار بالغة على ال�صحة العامة للمدخنني ومن يحيطون
بهم  ،وال تقت�صر �آثاره اخلطرة على اجلهاز التنف�سي و�سرطان الرئة ،وما
ي�سببه من امرا�ض القلب واالوعية الدموية كما هو مكتوب على علبة
ال�سجائر…!!! بل ان ال�ضرر يتعدى ذلك بكثري لي�شمل اجزاء عديدة من
ج�سم االن�سان ،مبا يف ذلك ان�سجة الفم واللثة وال�شفة والل�سان و�سقف
احللق وغريها .التدخني بكل ا�شكاله �سواء ال�سجائر او االرجيلة او
ال�سيجار او الغليون… جميعا حتمل نف�س املخاطر واال�ضرار  ،وان كمية
النيكوتني املوجودة يف ارجيلة واحدة تعادل � 30-20سيجارة  .يتكون
التبغ من ثالث مواد خطرة هي النيكوتني الذي ي�سبب االعتياد واالدمان
 ،واول اك�سيد الكربون الذي يقوم بحل الهيموغلوبني يف خاليا الدم مما
ي���ؤدي اىل امرا�ض القلب ،والقطران الذي ي�سبب اال�صابة بال�سرطان
وي�ضاف اليه العديد من املواد الكيماوية االخرى امل�سرطنة .ان االبحاث
العلمية وال�شواهد الطبية وال�سريرية تو�ضح العالقة االكيدة بني
التدخني بكل ا�شكاله والكثري من امرا�ض اللثة واالغ�شية املخاطية داخل
الفم ،ا�ضافة ملا ي�سببه من �أورام خبيثة على ال�شفة والل�سان وداخل الفم
بكل اجزائه.
• ميكن لطبيب اال�سنان ذي اخل�برة العالية ان ي�شخ�ص �سرطان
الفم واللثة وال�شفة والل�سان يف ح��االت��ه املبكرة بالفح�ص العياين
والباثولوجـي ( اي فح�ص عينة من االن�سجة ) وكلما كان الت�شخي�ص
والعالج مبكرا كلما كانت فر�صة ال�شفاء وجناة املري�ض من عودة املر�ض
او الوفاة ب�سببه اقل.
• تدل االح�صائيات على ان اكرث من  % 90من امل�صابني ب�سرطان
ال��ف��م ه��م م��ن امل��دخ��ن�ين ،وي�شكل ���س��رط��ان ال��ف��م  % 3م��ن ك��اف��ة ان��واع
ال�سرطان االخرى التي ت�صيب اجل�سم  ،وتعترب هذه الن�سبة عالية قيا�سا
اىل �صغر م�ساحة الفم.
• من املعروف ان الكثريين خ�لال ال�سهرات الرم�ضانية يتناولون
احللويات املختلفة التي ت�سبب نخر اال�سنان والكثري من املك�سرات التي
رمبا ت�سبب ك�سر احل�شوات ال�سن ّية… لذلك يجب تناولها بحذر واعتدال،
واال�ستعا�ضة عنها بتناول الفواكه الطازجه املفيدة لل�صحة والأ�سنان ،كما
ان ال�سهرات الرم�ضانية ي�صاحبها تدخني االرجيلة التي ثبت انها �ضارة
جدا على ان�سجة الفم واللثة واحللق كما ذكرنا �سابقا ،وبذلك يجب
االمتناع عنها خالل �شهر رم�ضان وبعد انتهائه.
• ان مراجعة طبيب اال�سنان خ�لال �شهر رم�ضان ولكل اف��راد
العائلة تعترب ع��ادي��ة و���ض��روري��ة والتف�سد ال�����ص��وم ،واع��ط��اء البنج
املو�ضعي واجراء معاجلات الفم واللثة واال�سنان جميعها ممكنة لل�صائم
وال تف�سد �صيامه… غري انه من املف�ضل اج��راء مثل هذه املعاجلات يف
الفرتة ال�صباحية وحتى �آذان الظهر قبل ان ينخف�ض م�ستوى ال�سكر يف
دم ال�صائم .اما فيما يخ�ص تناول االدوية املرافقة للمعاجلات ال�سنية
فيمكن اعادة برجمتها ليتم تناولها يف الفرتة ما بني االفطار وال�سحور…
وي�ستثنى من ذلك مر�ضى ال�سكري وامل�سنني وامل�صابني بالف�شل الكلوي
واالمرا�ض امل�ستع�صية االخرى حيث يتوجب عليهم االفطارعند اجراء
معاجلات او جراحة الفم واللثة واال�سنان لهم  ،واتباع ار�شادات الطبيب
املعالج بدقة واهتمام.
• ان اف�ضل االوقات لتفري�ش الفم واال�سنان خالل رم�ضان هي بعد
تناول وجبة االفطار ثم قبل التوجه اىل النوم ومرة ثالثة بعد تناول
وجبة ال�سحور … وال مانع من ا�ستعمال ال�سواك بعد تفري�ش اال�سنان
 ،علما ب���أن ال�سواك ال ي�صح ان يكون بديال عن فر�شاة اال�سنان ،وامنا
م�ساعدا لها ،ي�ضاف اىل ذلك ما ذكرته �سابقا فان غ�سل الفم واال�سنان
عدة مرات خالل النهار�سي�ساهم يف حفظ �صحة الفم واللثة واال�سنان ،
ولن يف�سد ال�صيام.
اخلال�صة  :ان كافة اعمال جراحة الفم واللثة واال�سنان ميكن
اجرائها بالتخدير املو�ضعي بدون اف�ساد ال�صيام ،والعناية ب�صحة الفم
واللثة واال�سنان �ضرورية خالل �شهر ال�صوم كما هي يف بقية ا�شهر ال�سنة
مع ترطيب الفم خالل النهار بغ�سله عدة مرات … كما ا ن �شهر رم�ضان
يعترب منا�سبة هامة جدا للتوقف عن التدخني نهائيا والتخل�ص من عادة
االرجلية بعك�س ما هو �شائع هذه االيام.
بقلم  :الدكتور عبد الفتاح الب�ستاين
م�ست�شار جراحة الفم واللثة واال�سنان من جامعة لنـدن
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«ال��ت��ح��ال��ف» وامل����وال����ون ل���ه ي�����س� ّ�خ��ن��ون «اجل��ب��ه��ة ال�����س��اح��ل��ي��ة»

تعر�ض
�أعلن حتالف ال��ع��دوان ّ
ناقلة نفط لإطالق قذائف «�آر بي
جي» �أثناء �سريها يف باب املندب،
يف وقت و�صفت فيه �صنعاء الأمر
بـ«م�سرحية �أم�يرك��ي��ة» .كذلك
رحب «التحالف» بت�صريحات ولد
ّ
ال�شيخ التي طالب فيها «�أن�صار
اهلل» بت�سليم ميناء احلديدة جلهة
حمايدة
�أعلنت قيادة حتالف العدوان
على اليمن �أن ناقلة نفط حتمل
تعر�ضت لهجوم
علم جزر مار�شال ّ
من زورق بحري با�ستخدام ثالث
قذائف �آر بي ج��ي» ،وذل��ك قبالة
ال�سواحل اليمنية ،بالقرب من
ب��اب امل��ن��دب ،ب�ين جزيرتي ميون
اليمنية وال�����س��ب��ع اجليبوتية،
وا�ستدركت ب�أنه مل ي�صب �أحد من
العاملني يف ال�سفينة ،و�أن الأخرية
وا�صلت طريقها يف البحر الأحمر.
يف املقابل ،قال رئي�س «اللجنة
الثورية العليا» يف �صنعاء ،حممد
علي احل��وث��ي� ،إن «امل��ن��دب حتت
االح��ت�لال ،وامل�س�ؤول ع ّما يحدث
فيه حتالف ال��ع��دوان الأم�يرك��ي ــ
ال�سعودي ،كونه حتت �سيطرته»،
م�ضيف ًا �أن «�أم�ي�رك���ا وحلفاءها
ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى �إي���ج���اد �أح�����داث
التخاذها ذرائع ومربرات».
وبعد التح�شيد ملهاجمة ميناء
احلديدة ،و�سط حتذيرات دولية
م��ن ذل��ك ،انتقل «التحالف» �إىل
ت���أي��ي��د م��ق�ترح امل��ب��ع��وث الأمم���ي
�إىل اليمن� ،إ�سماعيل ولد ال�شيخ،
بت�سليم امل��ي��ن��اء جلهة حم��اي��دة،
وذلك يف وقت �أعاد فيه عبد امللك
املخاليف ،وهو وزي��ر اخلارجية يف
حكومة ع��دن ،تكرار االدع��اءات
حول «ا�ستخدام ميناء احلديدة

وزير خارجية �صنعاء يك�شف عن ُن�سخ جديدة ملعتقالت
“�أبوغريب” و”غونتانامو” يف املدن واجلزر اليمنية

يف تهريب ال�سالح �إىل �أن�صار اهلل»،
علم ًا ب����أن ذل��ك ج��اء خ�لال لقاء
املخاليف مع �سفري الواليات املتحدة
لدى اليمن ،ماثيو تويلر.
على �صعيد موا ٍز ،ال تكاد حكومة
عدن (التابعة للرئي�س امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي) تنتهي من
�أزم���ة حتى تدخل يف �أخ���رى� ،إذ
دعا رئي�سها �أحمد عبيد بن دغر
قادة الوحدات الع�سكرية املجاورة
ملطار ع��دن ال��دويل �إىل التهدئة،
عقب ا�شتباكات �شهدها امل��ط��ار،
م�ساء يومي اخلمي�س والأرب��ع��اء
املا�ضيني .و�أ�ضاف بن دغر �أن قائد
ق��وات حتالف العدوان �أخ�بره �أن
ن��ائ��ب م��دي��ر �أم���ن امل��ط��ار ،اخل�ضر
كردة ،رف�ض وقف القتال ،ما دفع

«التحالف» �إىل التدخل ،و�إن��ذار
الطرفني ب�ضرورة ترك ال�سالح.
يف غ�ضون ذل��ك� ،أخفقت قوات
ه��ادي يف ال�سيطرة على الق�صر
اجلمهوري يف مدينة تعز ،جنوب
غ���رب ال��ب�لاد ،وق����ررت ال�تراج��ع
�إىل مبنى البنك امل��رك��زي ،رغم
الهجمات املتوالية خ�لال الأي��ام
الثالثة املا�ضية ،وم�ساندة طائرات
«التحالف» الذي تقوده ال�سعودية،
والتي ق�صفت مواقع «�أن�صار اهلل»
يف عدة مواقع .ويف هذه املعارك،
قتل � 14ضابط ًا وجندي ًا من اللواء
 22ميكا ،ال���ذي ي��ق��وده العميد
���ص��ادق ���س��رح��ان ،وك��ذل��ك ل��واء
ال�صعاليك الذي يقوده احل�سن بن
علي.

ويف جبهة قريبة� ،أفيد مبقتل
ال��ق��ي��ادي يف جبهة امل��خ��ا ،عايد
ع��وا���س احل��م��ي��دي ،وث�لاث��ة من
مرافقيه ،خ�لال ت�صدّ ي «�أن�صار
اهلل» لهم يف جبل ناب�ضة �شرق
امل��خ��ا ،وع��ج��ز امل��ق��ات��ل�ين امل��وال�ين
للعداون عن ال�سيطرة عليه رغم
�إ�سناد طائرات التحالف التي �شنّت
على اجلبل �سل�سلة غارات.
�إىل ذلك� ،أعلنت منظمة الأمم
امل��ت��ح��دة للطفولة «يوني�سيف»
ارتفاع �أع��داد احلاالت امل�شتبه يف
�إ�صابتها بوباء الكولريا يف اليمن،
خالل � 72ساعة م�ضت ،بنحو 10
�آالف ح��ال��ة ،لت�صل �إج��م��ا ًال �إىل
 65.300حالة.
(الأخبار)

�صنعاء ـ عبدالكرمي املدي:
اتهم وزير اخلارجية يف حكومة الإنقاذ اليمنية املهند�س ه�شام �شرف
اململكة العربية ال�سعودية ودول ما ُي�سمى بـ”التحالف العربي” التي
ت�شن حربا وح�صارا على اليمن منذ ُ  26مار�س  2015بقيامها ب�إنتهاكات
�صارخة بحق الإن�سان اليمني يف خمالفة �صريحة للقانون الإن�ساين
واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،بحق العديد من املواطنني امل�سافرين اىل
خارج اليمن �أو العائدين اىل املدن واملناطق غري املحتلة عرب املنافذ الربية
واجلوية املتاحة يف ظل �إغالق مطار �صنعاء الدويل.
وق��ال املهند�س �شرف خ�لال لقاء مع ممثل منظمة ال�صليب االحمر
الدولية ب�صنعاء ال�سيد “�إلك�سندر ڤيتني”� :إن ممار�سات التوقيف
واالعتقاالت الع�شوائية بحق العديد من امل�سافرين بح�سب الهوية �أو ِ�صلة
القرابة العائلية �أو املنطقة التي ينتمون �إليها هو جرمية ُيعاقب عليها
القانون الدويل ،كما �أنه �إنتهاك �صارخ للحريات ال�شخ�صية وحرية التنقل
التي يكفلها القانون والد�ستور اليمني وكل املواثيق الدولية ومبادئ حقوق
االن�سان  ،م�شريا ب�أن العا�صمة �صنعاء حتت�ضن مئات الآالف من اليمنيني
من كل املناطق وبع�ضهم ممن لهم �صالت قرابة �أ�سرية مبا�شرة بقيادات
�سيا�سية وع�سكرية و�أمنية تعمل مع العدوان ،ولكنهم يعي�شون بكل حرية
و�أمان يف وطنهم.
كما ك�شف الوزير �شرف عن وجود معتقالت ومراكز توقيف وتعذيب
�سرية ُت�شرف عليها قيادات خارجية (تتبع لعدوان) وموجودة يف كل من
عدن واملكال و�سقطرى وبع�ضها – كما قال – على منت البارجات احلربية
االجنبية يف البحر الأحمر وخليج عدن .م�شريا ب�أنه يتم يف تلك املعتقالت
ال�سرية التعامل مع الأ�سرى واملوقوفني بدعوى الإ�شتباه بهم ب�صورة
مهينة ،ا�ضافة لتعر�ضهم ل�صنوف التعذيب ،ولي�س ذلك فح�سب بل �أن الأمر
و�صل ،ح�سب تعبريه ،اىل ت�سليمهم اىل قوى �أمنية وع�سكرية �أجنبية �أو
جلماعات �إرهابية وهو ما يعترب جرمية حرب ،و �إ�ستن�ساخ جلرائم �سجن ”
�أبوغريب ” يف العراق ومعتقل غوانتانامو �سيء الذكر الذي تديره وزارة
الدفاع الأمريكية يف جزيرة غوانتانامو الكوبية.
وح��ذّ ر وزي��ر خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية القيادات ال�سيا�سية
والأمنية والع�سكرية ور�ؤ�ساء الأجهزة اال�ستخباراتية التي تعمل مع
حتالف العدوان من خطورة الإ�ستمرار بهذه اجلرائم  ،م�ؤكدا ب�أنها �سوف
تحُ ا�سب عليها وفقا لقواعد القانون الدويل

جمل�س الأم��ن :لإنهاء احل��رب ...واحتواء الكولريا
جل�سة جديدة ملجل�س الأمن الدويل ب�ش�أن
اليمن مل ت�سفر �إال ت�أكيد ًا للم�ؤكد� ،أي �ضرورة
�إنهاء احلرب بالطرق ال�سلمية ،بجانب حتذير
�أممي متزامن ُغلِّف بعنوان «القلق ب�شدة» من
انت�شار وباء الكولريا يف البالد.
خ�ل�ال اجل��ل�����س��ة ح���ثَّ امل��ب��ع��وث الأمم���ي
�إىل اليمن� ،إ�سماعيل ول��د ال�شيخ �أح��م��د،
�أط��راف ال�صراع على «االن��خ��راط الفوري»
يف املفاو�ضات بغية «جتنب مزيد من �إراق��ة
الدماء ،ووقف االنزالق نحو املجاعة ،و�إعادة
االلتزام بالتو�صل �إىل نهاية �سلمية لل�صراع».
وقال ولد ال�شيخ �إنه «مع بداية �شهر رم�ضان
ينبغي لنا �أن نتذكر �أن �سبعة ماليني ميني
على حافة املجاعة ،و�أن رب��ع �سكان اليمن
ال ي�ستطيعون احل�صول على احتياجاتهم
الغذائية» .و�أ�ضاف« :ن�صف ال�سكان ال ت�صل
�إليهم امل��ي��اه النقية ال�صاحلة لل�شرب ،وال
ال�صرف ال�صحي وال �أدوات النظافة ،كما �أدى
انت�شار وباء الكولريا �أخري ًا �إىل وفاة �أكرث من
� 500شخ�ص و�إ�صابة � 60ألف ًا �آخرين يف 19
حمافظة».
وب�ش�أن نية حتالف العدوان مهاجمة ميناء
احل��دي��دة ،غربي اليمن ،ال��ذي يعتمد عليه
اليمنيون يف �إدخ���ال امل�ساعدات وال��غ��ذاء،
حذر املبعوث الأممي من مغبة الهجوم عليه،
م�ضيف ًا« :انت�شار الأعمال الع�سكرية وو�صولها
�إىل ُ
احل���دي���دة� ،س ُيخلف �آث����ار ًا م��دم��رة يف
البنية التحتية و�أرواح املدنيني» .وتابع:
«لقد اقرتحت اتفاق ًا نتجنب به ال�صدامات
الع�سكرية يف ُ
احلديدة ،وهذا االتفاق ينبغي

التفاو�ض بالتوازي معه على �ضمان ا�ستئناف
دفع رواتب املوظفني على م�ستوى الدولة».
وكان ولد ال�شيخ قد غادر �صنعاء يف الرابع
والع�شرين من �أيار اجلاري دون حتقيق تقدم
يف املفاو�ضات ،علم ًا ب�أن الأمم املتحدة قادت
ث�ل�اث ج���والت م��ن امل�����ش��اورات ب�ين �أط���راف
ال�صراع منذ بدء احلرب يف � 26آذار .2005
يف هذا ال�سياق� ،أعرب جمل�س الأمن الدويل
�أم�����س ع��ن «القلق ال�شديد �إزاء تداعيات
الأو�ضاع الإن�سانية املدمرة على ال�سكان يف
اليمن ،وكذلك �إزاء انت�شار وباء الكولريا يف
البالد» .ودع��ا املجل�س �أط��راف ال�صراع �إىل
«ال��وق��ف ال��ف��وري للقتال وال�سماح بو�صول
امل�ساعدات الإن�سانية وال��وق��ود �إىل جميع
اليمنيني يف �أرجاء البالد».
وي����وم �أم�������س ،ح����ذّ ر م�����س���ؤول «ال�����ش���ؤون
الإن�سانية» يف الأمم املتحدة� ،ستيفن �أوبراين،
من �أن اليمن يتجه نحو «االنهيار الكامل،
وي��واج��ه �سكانه احل��رب واملجاعة وانت�شار
وب���اء ال��ك��ول�يرا ال��ق��ات��ل فيما ي��ق��ف ال��ع��امل
متفرج ًا» .وقال �أوبراين �أمام جمل�س الأمن،
�إن��ه «ح��ان الوقت الآن» لإن��ه��اء �أك�بر حالة
طوارئ غذائية يف العامل و�إعادة اليمن �إىل
طريق البقاء.
يف غ�ضون ذلك ،عادت �سلطنة ُعمان �إىل
الدخول على خط اجلهود الرامية �إىل الدفع
با�ستئناف م�����ش��اورات التهدئة ،فيما نقلت
وكاالت �أنباء عن م�صدر يف حكومة الرئي�س
امل�ستقيل عبد ربه من�صور ه��ادي� ،أن ُعمان
تقود م�ساعي جديدة ل��ر�أب ال�صدع ،و�أنها

رتبت لعقد لقاءات بني طريف ال�صراع .و�أ�ضاف
امل�صدر �أنه «مت ا�ستدعاء وزير اخلارجية (يف
حكومة هادي) عبد امللك املخاليف» ،يف مقابل
ح�ضور ممثلني عن وفد حركة «�أن�صار اهلل»
وحزب الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �صالح.
ورغم �أن وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال ُعمانية،
يو�سف بن علوي� ،أكد يف ختام مباحثات �أول
من �أم�س ،حر�ص ال�سلطنة على «بذل جهود
من خالل الأمم املتحدة لإع��ادة اال�ستقرار

يف اليمن» ،ف�إنه مل يك�شف عن تفا�صيل �أكرث
عن كيفية �إمتام ذلك ،م�شدد ًا يف الوقت نف�سه
على موقف ال�سلطنة «الداعم لل�شرعية ،فهي
�ضمان ا�ستمرارية الدولة».
م��ي��دان��ي�� ًا� ،أ���س��ق��ط��ت ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة
التابعة لـ«�أن�صار اهلل»� ،أم�س ،طائرة ا�ستطالع
تابعة لـ«التحالف» الذي تقوده ال�سعودية،
�شمال �صحراء ميدي يف حمافظة حجة.
ونقلت وك��ال��ة «���س��ب���أ» الر�سمية ع��ن م�صدر

ع�سكري ،قوله �إن «دفاعات اجلي�ش واللجان
ال�شعبية متكّنت من �إ�سقاط طائرة ا�ستطالع
تابعة للعدوان يف ميدي» .ي�أتي ذلك بعدما
كانت احلركة قد �أعلنت ،يف الرابع ع�شر من
�أيار اجلاري� ،إ�سقاط طائرة ا�ستطالع �أخرى
يف ميدي �أي�ض ًا.
(الأنا�ضول)
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زي�����������ن ع����������ال����������ول :خ�����������واط�����������ر ي���ت���ي���م

الو�ساطات اخلليجية ُتخفق� :إنها احلرب!

النعيم…مع الر�سول الكرمي…
كنت هناك يف القد�س ال�شريف..حدثني
�أح���د الق�صابني املقد�سيني مم��ن ميلك من
الكرامة والنخوه .م��ا يفي�ض على حاجته
..قال يل بلغ بي اجلوع �أنا و�أبنائي ال�سبعة..
حتى و�صل لهرم من العجز �ضاقت به �سبل
ال���رزق والك�سب ال��ك��رمي ..وطلبات املحتل
من ال�ضرائب ما يعجز عنها �صاحب احلق
والأر�ض ،عنوان ال�صمود..ويجعله يف دوامة
لكرثة كاهل التحميل… .ف�إما يبيع رزقه
ودك��ان��ه ويتجول للت�سول�.أو يقدم ال��روح
قربان ًا لفاقة التقتري…!
حتى كان ذاك اليوم الذي �أتاه �سائح ًا من
بلد بعيد ،و�أعجب ب�إبنه ال�صغري ذو احلادي
ع�شر �سنه ال��ذي ك��ان ي�ساعد وال��ده يف جز
حلم اخلروف..فاقرتح عليه بعد ان ا�شتكى
ل��ه احل��ال اق�ترح ال�سائح على الق�صاب �أن
يبيعه ابنه ليتبناه وخا�صة �أن الأول يعجز
عن الإجن��اب والثاين يعجز عن الإنفاق!..
احتار الق�صاب للطلب ورف�ضه لكن الطفل قال
لوالده ملاذا ترف�ض و�أنا �أمتنى درا�سة اللغة
الأجنبية و�أمتنى ال�سفر ..وفكر الق�صاب ومل
ال فال�سائح طم�أنه و�أعطاه �ضمانات ووعود
ب���أن يبقى مع ابنه على توا�صل ،وفع ًال هذا
م��ا ح�صل �سافر الطفل م��ع ال�سائح ال�ثري،
ومرت الأيام وال�سنني حتى و�صل النب�أ اليقني
ب��رج��وع الطفل �إىل �أر����ض التقدي�س..عاد
وهو رجل ث��ري حا�صل للعلم وال�شهادات..
ليكمل الرب بوالد و�إخوة له ليمنحهم املال ..
ويلقنهم درو�س يف ح�سن اخللق وعدم نكران
اجلميل..
�أما ق�صتي الأخرية فهي ملولود لقيط �ألقي
يف حاوية للنفايات..داعبه فار وقر�ض جز�أ
و�شوه كرامة الرجولة للوليد ..اجلنني..
عرث عليه �أحدهم ورحله للملج�أ بعد �شفائه
من الت�شويه ..كرب الطفل و�أ�صبح عمره فوق
اخلم�سة ع�شرة بخم�س �سنني… جاءت بعثة
�أجنبية و�أعجبت بذكاء الطالب النجيب
تبنته ونقلته للبلد البعيد ..هناك منحوه
الهوية وامت حت�صيله اجلامعي يف جامعة
م�شهورة ،وا�شتغل و�أ�صبح �أجنبيا ثري ًا من رواد
البنوك ..لكن مل ين�سى ت�شويه يف ج�سمه
اجلميل ..قرر القدوم للملج�أ ليعرف ال�سر
من �أفواه من كان �شاهد ًا عليه يوم الدخول..
�صعقه ما �سمع و�صعق �أك�ثر من حال امليتم،
وال��ب���ؤ���س لليتيم ..وزادت الغ�صة بعد �أن
�أخربب�أنه كان لقيط ،..ووجبة لفار جائع
لعني ..امت�ص غ�ضبه وحقده ..وحوله لعمل
خري ورد العتبار ال�شرف واخللق الأ�صيل..
و�إح�سان لع�شرة �أيتام تبناهم على نفقته
و�صحبهم معه للبلد البعيد..ما �أنبل هذه
النفو�س التي حتول فعل القبح للعطاء وحلب
اخلري وللإح�سان..
ه��ن��ا وه��ن��اك..ع�����ص��اف�ير ���ص��غ�يرة هزيلة
ت�ستجدي على الإ���ش��ارة والطريق ..ت�شحذ
القر�ش والرغيف..
تاكل الكرامة يف احلر والربد تطلب �أجرة
الطريق..وكل ورائ��ه ق�صة مكتوبة بالدم
واحلرمان من العي�ش الكرمي..

فعلي ًا ال نظري ًا� ،إىل «بيت الطاعة»� ،أو
ت�ضييق اخلناق عليها حتى ك�سر رهاناتها
(نقلت وك��ال��ة روي��ت�رز ،الأرب���ع���اء ،عن
م�س�ؤول خليجي قوله �إن «ال�صرب نفد.
وامل�ؤكد �أن دول اخلليج بقيادة الريا�ض
لن تت�ساهل على الأرجح يف �أي انحراف
�إذا ك��ان متع ّمداً ،خا�صة يف املنعطف
احلايل يف عالقتنا مع جارتنا املعادية،
�إيران»)� .إزاء تلك االحتماالت ،ما الذي
متلكه الدوحة من خيارات؟ وما الذي
ي�ستطيع الكويتيون امل�ساعدة به؟
يراهن القطريون على من يعتربونهم
«ال���ع���ق�ل�اء» داخ����ل م���ؤ���س�����س��ة احل��ك��م
ال�سعودي� ،أي جناح ويل العهد ،حممد
ب��ن ن��اي��ف ،ال���ذي ي��ت���أم��ل فيه �آل ثاين
ق��درة على «فرملة» اندفاعة مناف�سه،
ويل ويل العهد ،حممد بن �سلمان ،ومن
ورائه ويل عهد �أبوظبي ،حممد بن زايد.
بد ًا من حتميل
وعليه ،ال يجد �أمري قطر ّ
الكويتيني ر�سالة لنب نايف ،ب�أنه ال يزال
هنالك متّ�سع للرتاجع و�إعادة احل�سابات
والتفاو�ض.
ل��ك��ن م���ا ك���ان مم��ك��ن�� ًا يف ع��ه��د امل��ل��ك
عبد اهلل بن عبد العزيز ،ال يبدو �أنه
�سيجد ل��ه م��ك��ان�� ًا يف العهد ال�سعودي
اجلديد ،الذي متيل فيه الكفة بو�ضوح
�إىل م�صلحة بن �سلمان ،ال�شاب امل�أخوذ
ب�أفكار «عيال زاي��د» والطامح �إىل هزم
خ�صومه يف غري اجتاه داخلي وخارجي.
من هنا ،تظهر احتماالت ف�شل الو�ساطة
الكويتية متقدمة على �إمكانات جناحها.
ٌ
ف�شل �ستعقبه ،على الأرج���ح ،خطوات
عملياتية �سعودية �إماراتية يف مواجهة
قطر ،التي ال �شيء يوحي ب�أنها �سترتاجع
عن موقفها (خ�صو�ص ًا �أنها تلقت �أخري ًا
�إ���ش��ارات �إيجابية من وا�شنطن) ،تبد�أ
م��ن ق��ط��ع ال��ع�لاق��ات وال تنتهي عند
احل�صار املتعدد الأ���ش��ك��ال .لكن الأه��م
يبقى انعكا�س ذل��ك الإخ��ف��اق املحتمل
على موقع كل من الكويت وعمان داخل
جمل�س التعاون.
ت���درك ال��دول��ت��ان ،ال��ل��ت��ان حتفظان
لنف�سيهما هام�ش ًا بعيد ًا من م�صفوفة
ال��ث��واب��ت وامل���ح���ددات ال�سعودية على
امل�ستويني الداخلي واخلارجي ،خطورة
الأزمة املندلعة راهن ًا .وهو ما ترجمتاه
ببدء ات�صاالت على م�ستوى رفيع ،خالل
اليومني املا�ضيني ،د�شنها ات�صال �أجراه
ويل ال��ع��ه��د ال��ك��وي��ت��ي ،ن���واف الأح��م��د
اجلابر ال�صباح ،بنائب رئي�س جمل�س
ال����وزراء ال��ع��م��اين ،فهد ب��ن حممود �آل
�سعيد (بالتوازي مع ذل��ك ،توجه وزير
اخلارجية العماين ،يو�سف بن علوي� ،إىل
القاهرة ،يف زيارة قيل �إن من بني �أهدافها
احل�صول على دع��م م�صر للتهدئة بني
قطر ودول اخلليج) .ات�صاالت ت�شري �إىل
حماولة الكويتيني والعمانيني تطويق
اخل��ل�اف ،وم��ن��ع��ه م��ن جت���اوز احل��م�لات
الإعالمية املتبادلة ،لكنها ،يف الوقت
نف�سه ،ال تبدو بعيدة من النقا�ش القدمي
اجل��دي��د ح��ول عالقة ال�سعودية بكل
من ال�سلطنة والإمارة ،اللتني مل تبتلعا،
�إىل الآن ،نف�س اململكة العدائي جتاه
الأغيار ،خ�صو�ص ًا �أن «هذه الأمور تتطور
�أحيان ًا مبا يتعذر معه ال�سيطرة عليها»،
بح�سب تعبري ج�ي�رد ن��ومن��ان� ،أ���س��ت��اذ
العالقات الدولية والدرا�سات اخلليجية
يف جامعة جورجتاون بقطر.
يبعث النزاع القائم حالي ًا املخاوف
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ع��م��ان��ي��ة م���ن «ال���غ���ول»

زين عالول :
�صورة كانت يف بيتي العتيق..منذ �سنني..
ر�أيت ن�سخة م�صورة منها على �أر�صفة �أحدى
املكتبات ،تباع مع الكتب القدمية ..ر�ؤيتها
ث��ارت يف مهجتي ظ�لال رم��ادي��ة ومناظرات
للبكاء مع ذاك الطفل احلزين ،الذي ذكرين
بالطفولة املنهكة ه��ذه الأي���ام ،وا�ستح�ضر
يف خاطري �ضيق و�أحا�سي�س ..اعتملت يف
�صدري كنار اله�شيم…تلك ال�صورة غرزت يف
قلبي �سكاكني ،بحروف رفيعة تخط حكايات
اليمة ..ت��ذك��رت ذاك اليتيم ..يف املخيم
القريب..يومها كتبت مقالة �صرخت حروفها
بح�س دفني..عيون ذاك الطفل لن �أن�سى ..ما
حييت ..م�شاعر واح�سا�س عميق ..تدفق من
بني ال�سطور� ..سال نهر الدمع واختلط مع
حمرة اخل��دود ..واليوم احلال زاد ،والواقع
املر جعلني �أخط من جديد ..حروف وجمل
و�أحا�سي�س عادت و�صرخت و�صدحت وت�صرخ
م��ن ج��دي��د ..للطفل اليتيم … ك��م �أح��ب
رم�ضان نوه ال�صغري� !..سالته ملاذا؟ قال كل
يوم �أمنح حلوى من حم�سنني !..
مل�����اذا ال ن��ت��ذك��ره �إال يف ه����ذه الأي�����ام
املباركة،حق ًا �أن يف ه��ذا ال�شهر الف�ضيل ..
ال�صدقات والربكات والرب والإح�سان ..ولكن
الطفولة تغت�صب كل ي��وم ب�شكل جديد..
وواقع �أليم…
يف جعبتي ق�ص�ص ك��ث�يرة لأي��ت��ام ك�ثر ،
حرموا من �آب��ا�ؤه��م وامهاتهم البيولوجيني
وركنوا �إىل قمقمم العزلة والنقمة..واحلزن
واحل��رم��ان..ا���س��م��ح��ويل ان �أع��ر���ض بع�ض
منها،فهي لي�ست من ن�سج التخيل والت�أليف،
بل هي من الواقع املح�سو�س..ومن بني ملفات
ال��ي��ت��ي��م..وم��ن خم���زون ح�����س��رات �سمعتها،
و�أترجمها على �أل�سنة �أبطالها احلقيقيون..
�أكرث ما يفطر قلبي يف هذه الدنيا ،ر�ؤية
دمعة طفل يتيم ،ر�ؤية عرباته تن�ساب على
عتبات وجهه النحيل ..فدمع ال�صغار �أكرث
غ�صة ،و�أك�ثر ق�سوة ،و�أ�شد ايالم ًا ،من دمع
الكبري… ن��راه��م معذبون يف فل�سطني ويف
�سورياال�شهباء وعراق النخيل..وبالد اليمن
التي كانت �سعيد..بالد العرب �أوط��ان كانت
تعم بالأخوة وباخلري ،و�أم�ست تعج بالق�سوة
و�أخوة لليتيم!..
كانت م�ستغرقة يف حلمها ..عندما �أح�ست
بيد ال�صغري تهزها وتخاطبها… .بعني
باكية �أم��ي كفى ن��وم�� ًا ..ا�ستيقظي! �أ�سمع
ب�ساطريهم� ..إن��ه��م �آت���ون بعيون �شريرة
يحدقون يف فتحات الفراغ التي ثقبوها بني
البيوت ،يقاتلون الرياح� ..إنه�ضي!! ..دعينا
ن�سابقهم..،ونهرب من جربوتهم� !..ضمت
كف ال�صغري كباقة ال���ورود ،و�أخ���ذت تهدئ
من روعه وتقبل �أنامله ،وتطوي خوفه وتبلع
�سره..وتناجي هلعه ..كان يهذي من كابو�س
اع�تراه ذاك امل�ساء..اثر م�شاهدته جلنود
عنفوا وقتلوا وب�شعوا يف حارتهم واعتقلوا كل
من يت�شبث بحب �أر�ض ال�صمود ..وحتمل هم
وطن يع�شق احلرية قبل وبعد ..ولوج املحتل
اللعني..
ت���أل��ق ال�صباح و�أم�����س��ت �ضو�ضاء النهار،

مت�ل��أ ���ص��در املكان… ك��ان��ت ال��ف��و���ض��ى هي
�ضيفة الزقاق! واحل�سرة تعج الوجنات!..
وال�صرخات تعلو احلنجرات!..و�آثار قنابل
مطاطية مت�ل�أ ال���زك���ام! ..رك�ضت م�سرعة
ت��ط��وي ج��وان��ب ال��ط��ري��ق ..ل��ت��ط��م��ئ��ن على
�شقيق،مطلوب وخمتبئ من �سطوة الغدر..
والقن�ص والتقتيل..ال اح����د !..الهمجي
ال��ل��ع�ين ،و���ص��ل ق��ب��ل��ه��ا..وق��ن�����ص غ����در ًا روح
ال�شهيد..
�أم����اه لنغري ال����دروب!..مل����ن ���س��رق احللم
والزهور… قتلوا اخل��ال و�أبي..و�شقيقه
ال�صغري!..
قد ينتظرون بالطريق !!..لنغري امل�صري،
تعبت م��ن ال��ت��خ��ي��ي��م� !!..أره��ق��ن��ي الرتقب
وال��ت��خ��وي��ف� !!..أرهقتني الفاقة وال��ع��وز،
وال��ت��ج��وي��ع �..أي����ن �صدقة املح�سنني؟ �أي��ن
العدالة ملن ي�ضيعوا بالطريق؟ ..لنغري العامل
املوح�ش !..لنغري القدر وامل�صري ..ال �أمن وال
حفنة ق��رو���ش!..وال ح��ذاء �سليم!..دعينا
ن�����س�ير ل��ن��ج��م��ع ب��ع�����ض ك���رام���ة م���ن ال��ق��وت
الع�سري!!..
وبدون ان تدري وعلى حني غفلة� ،أقبلت
م��رك��ب��ة ع�سكرية م�سرعة ت��ن��ذر بالقدر
اللعني… هر�ست االم �أمام عيني ال�صغري…
!!اخ��ت��ل ً��ج قلب ال�صغري مل��ا ر�أى !..و�سالت
الدموع ك�شالل بني ال�صخور..حتى غاب عن
الوعي ،بدوامة اخل��وف وه��ول امل�صري!بقلب
يئن ..وبي�أ�س ي�صارع �صحوة ال�سليم..متتم
،دع��وين�..أري��د �أمي ..هي من بقيت يف عاملي
ت�سد بع�ض ًا من نوافذ ال�ضياع والتعثري!
مرت �أيام و�أ�سابيع على تلك امل�أ�ساة التي
�أم�سى بها الطفل بال �أم وبال رد�أ وال �سند..
�ضائع ًا..والدمع ال زال واقف ًا ،راكد ًا يف جمرى
الدموع..
�أم����ي م�����ض��ى ع��ي��د الأم ..و�أن�����ا ب�ل�ا �أم،
غ����ري����ب!..مل ت��رك��ت��ي��ن��ي �أم����ي وح���ي���داً،يف
غابةالوحو�ش�..أنا رث الثياب جائع،على
خارطة الطريق ..متزقني اظافر احلياة..و
�أكا�سر ال�شياطني… وتنه�ش يف قلبي ،م�صائب
ال��زم��ان اللعني…وتفتك بي الأم��را���ض من
الربد واحلقد والتعتري..
�أم�����اه!�أخ�����ذوين م��ن امل��خ��ي��م �إىل امليتم
وكالهما مر و�أنا وحيد…كان يل �أم ..قتلت
بني ثنيات قلبي ال�ضعيف ..و�أنا �أذرف الدمع
ال��غ��زي��ر..و�أب قن�ص قبل �أن ي��دري �إن كنت
�إبن �أو �إبنة �شهيد… لو..لو ! كان يل �أب و�أم
كمحمد وعبداهلل ال�صغري !..يحمونني من
حر ال�شم�س وبرد الزمهرير..
اخل��وف ج��اري ،وال�شجر م�لاذي ،واحل��زن
رفيقي وان���ا م�شرد �أم�شي وحيد..غام�ض
امل�صري..جائع خاوي املعدة …قا�صر عاجز
التفكري ..لي�س يل اال ت�ضرعي ،لإله انا�شده
َر ْح�� َم��ة لفاقدي الربع والتن�سيب ! قد بان
عظمي وزادت فاقتي  ..وانهكت قواي ،بعد
جفاف مياه القلوب !!..ليلي �أنني ..ونهاري
�شقاء وحزين ..ال �سند يل فانا معرث ويتيم..
وال كافل يل�..إال رب العاملني�..أهلي كلهم
ميتني� !!..إكفلوين يا عباد الرحمن!..فكافل
اليتيم ،وامل�سكني وابن ال�سبيل..هو يف جنة

نحاتون �أت���راك ي�ستعر�ضون مهاراتهم ب�صنع متاثيل رملية �ضخمة ب��والي��ة مر�سني
ت�ستعد والية مر�سني الرتكية (جنوب)،
لتد�شني فعاليات “مهرجان الرمال” الذي
يعد فر�صة مواتية ال يفوتها النحاتون
ال�ستعرا�ض مهاراتهم من خالل حتويل
العديد من املعامل والرموز املختلفة ال
�سيما تلك التي ت�شتهر بها املدينة� ،إىل
جانب �شخ�صيات رم�ضانية �إىل متاثيل
رملية �ضخمة.
و ي�ستمر املهرجان حتى الثاين من �شهر
يوليو/متوز املقبل ،ويعر�ض فيه النحاتون
�أعمالهم التي انتهوا منها يف وقت �سابق،
يف املكان املخ�ص�ص للمهرجان �أمام �أحد
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املراكز التجارية بالوالية املذكورة.
وي�صنع النحاتون بوا�سطة الرمال واملياه،
متاثيلاً �ضخمة لعدد من رموز ومعامل
املدينة مثل “قلعة الأمرية” و”رجال من
ال�صخور” و�أخرى لJİن�صر الدين خوجا
 İاملعروف يف الدول العربية بـ”جحا”
و�شخ�صيتي "كراكوز" وعيواظ” من العهد
العثماين ،بالإ�ضافة �إىل طبال رم�ضان.
وي�ضم املهرجان �أي�ضا متثال “كليوباترا”
�آخر ملكات م�صر القدمية يف العهد
الإغريقي ،و�أفعى “�شاه مريان” امل�سمى
بـ”�إله الأفاعي” والذي يعتقد ب�أن مر�سني

كانت قدميا موطن هذا النوع من الأفاعي.
وي�صل ارتفاع التماثيل �إىل حوايل مرتين
وعر�ضها �إىل � 5أمتار.
وقالت النحاتة �أ�صلي �إلهات التي ت�شارك
يف املهرجان من �إ�سطنبول ،يف ت�صريحات
�صحفية �إنهم تعرفوا على املدينة من
جهة ومن جهة �أخرى ق�ضوا �أوقاتا جميلة
خالل �صناعة التماثيل.
و�أ�ضافت �أنها �صنعت متثال الأفعى “�شاه
مريان” و�أن ذلك ا�ستغرق معها � 5أيام،
م�شرية �إىل �أنها تنتظر �أن تعجب الأعمال
الفنية الزوار.

للفنان االيطايل جوفاين براغولني
ع�صفوري اله�ش احلزين..
عاملك ال�صغري ال يفقه ما يلوكه الكبري..
وحتمل ال�ضغني ،والهموم…
ط��ف��ل��ي ال�������ص���غ�ي�ر� ..،أق���ب���ل وج��ن��ت��ي��ك
احلمراوتني ال�ستدرك ق�سر ًا طفولتك املخب�أة،
بني زواي���ا ال�ضغط ودوائ���ر املحبطني…!!
و�أمت�ص خطوط احل�يرة املمتدة..عمودية
وافقية على وجهك الربيء..تر�سم دوائر
ال�صغري!.
العجز ب�أ�صبعك َّ
رف��ق�� ًا حبيبي �أن���ا �أح��ب��ك و���س��ع البحر
واملحيط..
طفلي اليتيم دم��وع��ك وع�برات��ك التي
تخفيها ب�ين ال��ه��دوب ,ه��ي لآل��ئ �صنعت من
جحف الب�شر..وعواطف جمدت يف حدقات
اليتيم ..وق�سوة للخايل والفاقد ال�ضمري!..
يا عباد الرحمن ومالكي الرثاء�..إكفلوا
ال��ي��ت��ي��م ..ف��ك��اف��ل ال��ي��ت��ي��م ،وامل�����س��ك�ين واب��ن
ال�سبيل…هو يف جنة النعيم…مع الر�سول
الكرمي…
وحني يكفل اي �أن�سان يتيما ،ف�إنً النبي
�صلعم ذاق اليتم واحل��رم��ان مثله ،و�أمرنا
بعدم قهره �أَلمَ ْ َي ِجدْ َك َيتِي ًما َف���آ َوى يقابلها
ِيم فَلاَ َت ْق َه ْر من �سورة ال�ضحى ].
َف�أَ َّما ا ْل َيت َ

�أما من يتخو�ض يف مال اليتيم ؛ وي�سرقه
لقدرته عليه وا�ست�ضعافه فهو كمن ياكل نار ًا
{ �إِنَّ ا َّلذِ ينَ َي�أْ ُك ُلونَ �أَ ْم َو َ
ال ا ْل َي َتا َمى ُظ ْل ًما �إِنمَّ َ ا
َي�أْ ُك ُلونَ فيِ ُب ُطو ِنه ِْم َناراً}
وخ��ذالن وقهر اليتيم بقول �أو فعل لي�س
من �أخالقنا،بل من �أخ�لاق املكذبني �أَ َر َ�أ ْي���تَ
ِيم
ا َّلذِ ي ُيكَذِّ ُب ِبالدِّ ِ
ين َف َذل َِك ا َّلذِ ي يَدُ ُّع ا ْل َيت َ
املاعون� ]2 1- :إنه كالم الرحمن جتعل
ال��راع�ين لليتامى على ح��ذر �شديد من قهر
اليتيم..و�سلب حقوقه..
قال تعاىل
( َّل ْي َ�س ا ْلبرِ َّ �أَن ُت َو ُلّو ْا ُو ُجوهَ ك ُْم قِ َب َل المْ َ�شْ ِر ِق
َوالمْ َغ ِْر ِب َو َلـك َِّن ا ْلبرِ َّ َم ْن �آ َمنَ ِباللهّ ِ َوا ْل َي ْو ِم الآخِ ِر
ني َو�آ َتى المْ َ َ
اب َوال َّن ِب ِّي َ
ال َع َلى
َوالمْ َلآ ِئ َكةِ َوا ْل ِك َت ِ
َ
ُح ِّبهِ َذ ِوي ا ْلق ُْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوالمْ َ�سا ِك َ
ني َوا ْبنَ
ال�س�آ ِئ ِل َ
ال�صال َة
ني وَفيِ ِّ
اب َو َ�أ َقا َم َّ
الر َق ِ
ال�س ِبيلِ َو َّ
َّ
َو�آ َت��ى َّ
الز َكا َة َوالمْ ُو ُفونَ ِب َع ْهدِ هِ ْم إِ� َذا َعاهَ دُ و ْا
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[البقرة.]177:
كل عام وانتم داعمون للخري والإح�سان..
وقائمون على برالأيتام وامل�ست�ضعفني..

دعاء �سويدان
يف ظل «احلرب الإعالمية» املتوا�صلة
بني ال�سعودية والإمارات من جهة وقطر
من جهة �أخرى ،تدخل الكويت على خط
الأزمة اخلليجية امل�ستجدة واملت�صاعدة،
يف حماولة ُيقال �إن الهدف منها مللمة
خالفات «الأ�شقاء» ،ومنع كرة نارها من
التدحرج �أبعد مما هو حا�صل اليوم.
ه ٌ
��دف م��ت ٌ
��داول ال ينفي ال�سيناريوهات
املمكنة الأخ��رى ،خ�صو�ص ًا ذلك املتعلق
مب��ح��اول��ة ال���دوح���ة ك�����س��ر «احل��ج��ب»
الذي فر�ضته الريا�ض و�أبوظبي عليها،
وا�ست�شعار �إمكانية االتكاء على اجلريان
الأبعدين يف املواجهة مع الأقربني ،وهو
ما قد ي�ؤ�س�س ،يف ح��ال بلوغه املبتغى
القطري ،لتغريات كبرية داخل جمل�س
التعاون اخلليجي ،تعيد ترتيب �أوراق
هذا البيت «املتهلهل» ،ورمب��ا ت���ؤول �إىل
�شرخ عميق يف �أ�سا�ساته ،ظهرت عالماته
منذ ت�أ�سي�س املجل�س ،وت��� ّأخ��ر حتققه
بفعل عوامل �سيا�سية كانت �سرعان ما
تعيد �شد «الع�صبية» ،كلما �أدى االفرتاق
�إىل ارتخائها
لي�ست امل���رة الأوىل ال��ت��ي تتدخل
فيها الكويت ل���ـ«ر�أب �صدع» يف ج��دران
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي املتهالكة.
�سبق ل�ل�إم��ارة امل�شهود لها بالتمايز �أن
�أدت دور ًا «توفيقي ًا» عام � ،2014أو�صل
�إىل «امل�صاحلة اخلليجية» ،التي ا�ستبان
الحق ًا ،كما كان متوقع ًا� ،أنها لي�ست �أكرث
من م�سكّن فر�ضت تناوله �ضرورة التوحد
مبواجهة الأعداء امل�شرتكني.
ال��ي��وم ،تعود الكويت �إىل لعب ذلك
ال���دور ،حم��ا ِول��ة «لفلفة» الأزم���ة التي
ولّدتها الت�صريحات املن�سوبة �إىل �أمري
ق��ط��ر ،مت��ي��م ب��ن ح��م��د �آل ث���اين ،التي
ت�ضمنت انتقادات لل�سعودية والإدارة
الأمريكية اجلديدة ودعوة �إىل التحاور
م��ع �إي����ران .فهل ينجح الكويتيون يف
م�سعاهم هذا ،كما جنحوا ،نظري ًا ،قبل
� 3سنوات؟
ح��ت��ى الآن ،ال ت�����ش��ي امل����ؤ����ش���رات
ال�سيا�سية ب�إمكانية حتقق ذل��ك .على
ال��رغ��م م��ن ت�����س��ارع وت�ي�رة االت�����ص��االت
الكويتية ـ��ـ القطرية ،وح�����ض��ور ملف
اخل�ل�اف م��ع ال��ري��ا���ض و�أب��وظ��ب��ي على
طاولة القمة التي انعقدت ،الأربعاء،
بني متيم و�أمري الكويت� ،صباح الأحمد
اجلابر ال�صباح ،ف��� ّإن ا�ستمرار الهجوم
ال�سعودي ـ��ـ الإم���ارات���ي على ال��دوح��ة
وب��ل��وغ��ه دوائ���ر ك��ان��ت حتى وق��ت غري
بعيد منفية م��ن النقا�ش (�أ���س��رة �آل
ال�شيخ مثا ً
ال) ينبئ ب�صعوبة املهمة هذه
امل��رة .مهمة ال ت�شبه ب���أي حال ما كان
على الو�سيط الكويتي فعله عام .2014
حينذاك ،كانت قطر يف موقع املهاجم
امل��ب��ادر ال���ذي يف�سد ع��ل��ى ال�سعودية
والإم����ارات خططهما يف �سوريا وليبيا
وم�صر ،فيما كانت الريا�ض و�أبوظبي
يف موقع املت�ضرر الذي يريد كبح جماح
خ�صمه ،ومل ت�أت عملية �سحب ال�سفراء
ال�شهرية �إال تعبري ًا عن ذلك ال�ضيق الذي
بلغ �أوجه .وبالتايل ،مل يتطلب الأمر من
الكويت �أكرث من ا�ستدرار تعهدات �شكلية
م��ن قبل ال��دوح��ة� ،أعقبتها م�شهدية
حلى» يف الريا�ض.
«تبوي�س ً
�أما اليوم ،ف�إن الريا�ض و�أبوظبي هما
اللتان �أطلقتا ال�شرارة الأوىل للأزمة،
وال يبدو �أنهما يف وارد ال�تراج��ع عما
عزمتا عليه :ت�أديب قطر حتى تعود،

عربي

ال�سعودي ،و�إمكانية متدده نحو ال�سلطنة
«ال���وادع���ة»��� ،س��واء ب�سوط «الإ���س�لام
ال�صحيح»� ،أو بتهديد ظهريها اجلنوبي
الغربي يف اليمن� ،أو بال�ضغط االقت�صادي
وامل��ايل� ،أو حتى بعمل ع�سكري .كذلك
تبعث الأزمة خماوف كويتية مماثلة من
ت�ضاعف ال�ضغوط على م�ساحة احلرية
واملناورة التي تتحرك داخلها الإم��ارة،
وحتريك اخلاليا ال�سلفية و«الداع�شية»
لإثارة القالقل وزعزعة الأمن ،وت�صعيد
النزاع على احلقول النفطية امل�شرتكة،
و�صو ً
ال حتى �إىل العمل الع�سكري.
هذه املخاوف املكبوتة لي�ست وليدة
اليوم ،بل هي متقادمة قدم عمر الدول
امل�شكلة ملجل�س ال��ت��ع��اون ،لكنها ظلت
م�ضبوطة بـ«التعقل» ال�سعودي ،والكابح
الأم�ي�رك���ي ال�ب�ري���ط���اين ،ومتنف�سات
الكوالي�س ال��ت��ي ي�سعى ك��ل ط��رف من
الأط����راف «ال�صغرى» فيها �إىل بلورة
�سيا�ساته بعيد ًا من الراعي ال�سعودي.
غري �أن احلا�صل راهن ًا� ،أن «اال�ست�شرا�س»
ال�سعودي الإم���ارات���ي �ضد قطر ينذر
بانك�سار بع�ض من تلك القيود ،و�إمكانية
و���ص��ول امل��و���س��ى �إىل رق��ب��ة الكويتيني
والعمانيني ،يف ح��ال ت��ط�� ُّور ال��ن��زاع مع
الدوحة �إىل م�ستويات �أكرث خطورة.
ف��ه��ل ت��ع��م��د ال��ك��وي��ت وم��ع��ه��ا ع��م��ان،
انطالق ًا من ا�ست�شراف «وا ٍع» مل�ستقبليهما،
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�إىل تظهري ن�سق خليجي مغاير ملا ت�س ّيده
ال�سعودية والإم������ارات؟ وه��ل متلكان
الن�ضج والقدرة الكافيني لذلك؟ ويف حال
�سراً،
جتر�ؤهما على اجلهر مبا تتداوالنه ّ
�أي موقف �ستتخذه قطر التي حتتاج،
حتم ًا ،ظهراء يف مواجهتها املنتظرة مع
الريا�ض و�أبوظبي؟ والأهم ،هل �سي�سمح
ال�ضابط الأمريكي ب�سيناريوهات كهذه
تفرط عقد جمل�س التعاون اخلليجي،
وتخلط �أوراق اال�صطفافات «التقليدية»
يف املنطقة؟ �أ�سئلة ال ي��زال من املبكر
تقدمي �أجوبة جازمة عليها ،لكن الثابت
�أن احل��ل ،على الأق��ل كما يقول �صقور
ال�سعودية والإمارات ،لن يكون على ن�سق
ما جرى عام .2014

«جمل�س التعاون»:
تاريخ من اخلالفات

تعود اخلالفات بني دول اخلليج �إىل
بدايات قيام تلك امل�شيخات ،ودخولها
يف دورات تنازع متكررة على احل��دود.
فما بني قطر وال�سعودية ،على �سبيل
املثال ،خالف ترجع جذوره �إىل الدولة
ال�سعودية الأوىل التي ج��ردت نحو 3
«غ��زوات» لال�ستيالء على قطر ،لكونها
تعد الأخ�يرة ج��زء ًا من الأح�ساء .ويف
ّ

ع��ام  ،1992وق��ع��ت معركة اخلفو�س
احلدودية ال�شهرية بني الطرفني ،بعدما
ا�ستولت ال�سعودية ،باتفاق مع الإمارات،
على ال�شريط ال�ساحلي املعروف بخور
العديد ،جم�برة القطريني على امل��رور
يف اخلور للو�صول �إىل الإم��ارات (حتى
ال��ي��وم ،ال ح���دود ب��ري��ة م��ب��ا���ش��رة بني
قطر والإم���ارات) .وعلى الأث��ر ،عمدت
الدوحة �إىل ا�ستفزاز الريا�ض ب�إقامة
م��رك��ز ح����دودي يف اخل��ف��و���س ،م��ا دف��ع
الأخ�ي�رة �إىل �إط�ل�اق حملة ع�سكرية
�سيطرت بنتيجتها على اخلفو�س التي
ال تزال حمل تنازع �إىل الآن� .أما ما بني
ال�سعودية والكويت ،فخالف قدمي على
كميات هائلة من النفط يف باطن املنطقة
�����س�� َم��ت ع��ام .1964
امل��ح��اي��دة ال��ت��ي ُق ِّ
وت�شكو الكويت م��ن التفرد ال�سعودي
يف �إدارة حق َلي النفط امل�شرتكني يف
اخلفجي وال��وف��رة ،اللذين ال ي��زاالن
متعطّ لني عن الإنتاج ،بفعل االعرتا�ض
الكويتي .وبالن�سبة �إىل عمان ،فعلى
الرغم من ت�سوية خالفها مع الإم��ارات
على واح���ة ال�برمي��ي� ،إال �أن اقتطاع
�أجزاء منها و�ضمها �إىل العني الإماراتية،
بعد حماوالت �سعودية حثيثة لل�سيطرة
على الواحة ب�أكملها ،ال ي��زال حمفور ًا
يف ال��ذاك��رة العمانية ،فيما قد ت�سبب
اخلالفات امل�ستجدة �إيقاظه من �سباته.
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م��ا ه��و ال�سر احلقيقي ال���ذي يقف وراء ال��ب��ي��ان الغا�ضب ال���س��رة االم���ام حممد ب��ن عبد ال��وه��اب
ب���إ���س��ق��اط ن�سبها ع��ن ام�ي�ر ق��ط��ر؟ ومل����اذا دخ���ل اخل��ل�اف ال��ق��ط��ري ال�����س��ع��ودي م��ن��اط��ق حم��رم��ة؟
وه���ل حت���ول ال�����ص��راع اىل ���ص��راع قبلي اىل ج��ان��ب ك��ون��ه �سيا�سيا؟ ال��ي��ك��م بع�ض ال�����ش��روح��ات

ك�شفت م�صادر دبلوما�سية لـ”راي
اليوم” ال�سر الكامن خلف البيان الذي
ا�صدرته اكرث من � 200شخ�صية بارزة
من ا�سرة �آل ال�شيخ ،وعلى ر�أ�سها ال�شيخ
عبد العزيز �آل ال�شيخ مفتي اململكة ،بنفي
�أي �صلة ن�سب بني جد الأم�ير القطري
احل��ايل متيم بن حمد �آل ثاين واالم��ام
حممد بن عبد الوهاب ،يعود بالدرجة
الأوىل اىل جن���اح اال���س��رة احلاكمة
القطرية يف حماولة "جتميع" قبيلة
“�آل متيم” ب�شقيها ال�شيعي وال�سني حتت
زعامتها ،خا�صة فرعها القوي يف جند يف
اململكة العربية ال�سعودية.
و�أك��دت هذه امل�صادر ان ال�شيخ حمد
بن خليفة �آل ثاين ،امري قطر ال�سابق ،او
الأمري الوالد مثلما يقول لقبه الر�سمي،
ه���و ال����ذي ي��ق��ف ح���ول ه���ذا احل���راك
االجتماعي الطابع ،وال�سيا�سي الهدف،
الذي حقق جناحات واخرتاقات عديدة
يف الدول التي ينت�شر فيها �أبناء قبيلة
“متيم” يف العراق و�سورية واجلزيرة
العربية ،ومنطقة اخلليج خا�صة ،عالوة
على فل�سطني والأردن االمر ازعج اال�سرة
احلاكمة يف اململكة العربية ال�سعودية.
واذا �صحت التقارير الإعالمية التي
افادت “ان ما ازعج �آل ال�شيخ واحلكومة
ال�سعودية معا ان جناح اال�سرة القطرية
احلاكمة يف �إقامة قنوات ات�صال قوية
مع ع�شائر “�آل متيم” يف جند ومنطقة
اال�شيقر خا�صة ،وبناء م�ساجد وجامعات
البنائها يف املنطقة ،وتقدمي دعم مايل
قطري ل�شيوخها ،وجتني�س بع�ض �أبنائهم
باجلن�سية القطرية ،ومنحهم امتيازات
ومراكز عالية يف امل�ؤ�س�سات القطرية،
ف��ان ه��ذا ي�ؤكد ان اال�سرة احلاكمة يف
قطر جنحت يف حتقيق اخرتاق �سيا�سي

كبري يف ال�سعودية وبحرفية عالية.
امري قطر ال�سابق حمد بن خليفة كان
يتباهى دائما بانتمائه اىل قبيلة بني
متيم ،ولهذا مل يكن من قبيل ال�صدفة
اخ��ت��ي��اره اب��ن��ه “متيم” ال���ذي يو�صف
ب�شخ�صيته القوية ،وب��رودة اع�صابه،
وت�أهيله العلمي ،ليكون ويل العهد ،وبعد
ذل��ك ام�يرا ل��دول��ة قطر ،متقدما على
جميع ا�شقائه ،وخا�صة ال�شيخ جا�سم
بن حمد ،الذي اختري وليا للعهد لفرتة
ق�صرية.
ومن هذا املنطلق� ،أي ت�أكيد االنتماء
اىل ا�سرة االمام حممد بن عبد الوهاب،
�شيد الأم�ير حمد بن خليفة م�سجد هو
اال�ضخم يف ال��دوح��ة ع��ام � ،2012أي
قبل تنازله عن العر�ش البنه متيم ،اطلق
عليه ا�سم م�سجد االمام حممد بن عبد
الوهاب ،وحل حمل م�سجد اخلليفة عمر
بن اخلطاب ال��ذي ك��ان مبثابة امل�سجد
الر�سمي للدولة ،وكان يلقي عرب منربه
ال�شيخ يو�سف ال��ق��ر���ض��اوي ،الداعية
امل�صري امل��ع��روف ،خطبة اجلمعة كل
�أ�سبوع ،ويبثها تلفزيون قطر مبا�شرة.
وما ازع��ج ال�سلطات ال�سعودية �أي�ضا
جن��اح ال�سلطات القطرية يف حتقيق
اخ�ت�راق �آخ���ر متثل ب��دع��وة نخبة من
الدعاة ال�سعوديني اللقاء خطب اجلمعة
من على منرب امل�سجد “الوهابي” ،مثل
ال�شيخ عبد العزيز �آل ال�شيخ ،وال�شيخ
�سلمان العودة ،وال�شيخ حممد العريفي،
وال�شيخ عائ�ض القرين و�آخرين واكرم
وفادتهم واالحتفاء بهم ،ولعل وقوف
معظم ه�ؤالء الدعاة على احلياد وغريهم
يف االزمة ال�سعودية القطرية احلالية
يعود اىل هذا االخرتاق ،وال�شيء نف�سه
يقال �أي�ضا ع��ن الغالبية العظمى من

�أبناء قبيلة متيم يف اجلزيرة العربية
والعراق و�سورية.
�إ���ص��رار ب��ي��ان �آل ال�شيخ على ازال��ة
ا�سم امامهم حممد بن عبد الوهاب عن
امل�سجد القطري يف بيانهم الأخ�ير رمبا
ج��اء ب�ضغط م��ن ال�سلطات ال�سعودية
التي �شعرت باالخرتاق القطري الر�سمي
وخطورته ،وا�ستغالال للخالف املتفاقم
حاليا بني ال�سعودية ودولة قطر ،ولكن
هذه اخلطوة التي يبدو انها رمبا نتيجة
“نزق” و”عدم ترو” قد تخدم اال�سرة
القطرية احلاكمة وتخفف من تهمة
التطرف الإ�سالمي التي حت��اول جهات
عديدة ال�صاقها بها هذه الأيام.
ال نعتقد ان ال�����س��ل��ط��ات القطرية
�ست�ستجيب ل��ب��ي��ان ا���س��رة �آل ال�شيخ،

ال���ب���ي���ت االب����ي���������ض ي���ط���ال���ب امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ب��ت��ف��ع��ي��ل
�أم�������ر ح���ظ���ر ال�������س���ف���ر ع���ل���ى م���واط���ن���ي  6دول �إ����س�ل�ام���ي���ة

وت�سقط ا���س��م االم���ام حممد ب��ن عبد
الوهاب عن جامع الدوحة الكبري الذي
يحمل ا�سمه ،الن هذا اال�سم بات ملكية
عامة بحكم انت�شار املذهب الوهابي،
وحتى اذا جنحت �ضغوط اال���س��رة يف
ا�سقاط ن�سب انتماء ام�ير قطر اليها،
فان هذا لن ي�سقط انتمائه وا�سرته اىل
قبيلة متيم التي جتمعهم جميعا حتت
�شجرتها ،اي �آل ال�شيخ و�آل عبد الوهاب
معا.
ال�������ص���راع ب��ي�ن ق���ط���ر م����ن ن��اح��ي��ة
وال�����س��ع��ودي��ة واالم������ارات وال��ب��ح��ري��ن
م��ن ناحية �أخ���رى ب���د�أ ي��دخ��ل مناطق
حم��ظ��ورة ،ويتجاوز كثري من الأع��راف
املتبعة يف اخل�����ص��وم��ة ،م��ن ال�لاف��ت ان
الطرفني يتجاوزان اخلطوط احلمراء

يف ه��ذا ال�����ص��دد ،وخ��ا���ص��ة اخل��و���ض يف
االعرا�ض والأم��ور ال�شخ�صية ،وان كان
اجل��ان��ب ال�سعودي احل��اك��م ه��و الأك�ثر
تغوال يف هذا امل�ضمار.
قطر تقف وحيدة وبعدد يتناق�ص
م��ن الأ���ص��دق��اء واحل��ل��ف��اء يف مواجهة
جبهة عري�ضة م�سلحة برت�سانة �أ�سلحة
دبلوما�سية و�سيا�سية ثقيلة ،فال�صمت
ال�ترك��ي م��ري��ب ،واي�����ران ل��ه��ا اه���داف
وم�صالح اخرى ،والكويت غري متحم�سة
ك��ث�يرا ل��ل��و���س��اط��ة ،والأخ���ط���ر م��ن ذل��ك
ان ه��ذه اجلبهة مدعومة م��ن الإدارة
االم��ري��ك��ي��ة احل��ال��ي��ة ،واذا جنحت يف
جتاوز هذه االزمة ،فان ثمن هذا النجاح
قد يكون مكلفا جدا ،ونكتفي بهذا القدر.
“راي اليوم”

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

طلب البيت الأبي�ض من املحكمة بحظر �سفر مواطنني من هذه الدول
العليا الأمريكية �إعادة تفعيل �أمر �إىل �أمريكا ،واعتربته متييزا �ضد
حظر �سفر على مواطني �ست دول امل�سلمني.
لكن الإدارة الأمريكية تقدمت
غالبية �سكانها م�سلمون ،وفقا ملا
بطلبني عاجلني ب�����ض��رورة �إل��غ��اء
ذكرته و�سائل �إعالم �أمريكية.
وك��ان��ت حم��اك��م �أق���ل درج���ة قد تلك الأحكام ال�صادرة عن املحاكم،
�أوقفت العمل ب�أمر تنفيذي �أ�صدره و�إعادة تفعيل الأمر التنفيذي.
وميكن للمحكمة العليا الأمريكية
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إ�صدار حكم نهائي �إما ب�إلغاء الأمر
نهائيا �أو تفعيله و�إل��غ��اء الأحكام
ال�سابقة.
وميكن للحكومة الأمريكية �أي�ضا
�أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها
و�ضع الأم���ر مو�ضع التنفيذ حلني
انتهاء �صدور قرار ق�ضائي نهائي.

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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تغري قواعد اللعبة الأمريكية يف املنطقة العربية يف عهد الرئي�س ترامب
د .ح�سني �سامل مرجني
طرحت زيارة الرئي�س الأمريكي ترامب �إىل اململكة
العربية ال�سعودية ،ت�سا�ؤالت قدمية – جديدة عن
 :ماذا يريد النظام العربي من ال�سيا�سة الأمريكية
؟ خا�صة بعد قيامه بعقد �سل�سلة من االجتماعات
اخلليجية – والعربية والإ�سالمية ،كما طرحت � ً
أي�ضا
ت�سا�ؤالت عن  :ماذا تريد ال�سيا�سة الأمريكية من
النظام العربي ؟ وهل توجد �أهداف و�سيا�سات عربية
حمددة املعامل للمرحلة احلالية وامل�ستقبلية؟
يف احلقيقة قبل البحث عن تلك الإجابات ،نود طرح
عدد من املحددات� ،أهمها:
�أن �إ�سرتاتيجيات �أي وطن ال تكفيها �أهواء الزعماء
واحلكام ،و�إمنا تفر�ضها ثوابت اجلغرافيا �أو ًال ،ثم
حتركها دواعي التاريخ ثاني ًا.
�أن بناء وو�ضع �إ�سرتاتيجيات �أي وطن ب�شكل مت�سارع،
�سيكون م�صريها الف�شل.
�أن املجتمعات يف طلبها للحرية والتجديد ال تنمو
داخل �أوعية من حديد.
هناك حاجة دائمة �إىل جتديد الزاد الروحي ،
حيث ال ت�ستطيع ال�سلع وحدها �أن توفره.
طول البقاء يف ال�سلطة مع وجود قهر وا�ستبداد
�شديد �سواء بدعاوى الأمن� ،أو دعاوى اال�ستقرار؛
�سيقود �إىل تعطيل توا�صل الأجيال يف كل مناحي
احلياة.
�أ�صبح احلراك املجتمعي العربي الذي بد�أ �أواخر
 2010وبدايات 2011م ،يواجه حركة مراجعة
من داخله ،وقد بد�أت �أكرث من مراجعة فالإميان
بالأفكار ال�سيا�سية باق ،ولكن املمار�سة ترتك جما ًال
ريا للتمني.
كب ً
ويف �سياق البحث عن تلك الإجابات بد�أت تتطور
الأحداث على امتداد الفرتة الالحقة ما بعد قمة
الريا�ض ،حيث بدء تلم�س تغيري ال�سيا�سة الأمريكية
يف املنطقة العربية ،فالرغم من وجود عدد من
امل�ؤ�س�سات واجلماعات والتيارات ت�شارك الإدارة

الأمريكية يف �صنع ال�سيا�سة اخلارجية� ،إال �أننا حال ًيا
�أمام �إدارة �أمريكية خمتلفة عن الإدارات الأمريكية
ال�سابقة ،ف�آليات التفكري لهذه الإدارة خمتلف عن
غريها من الإدارات الأخرى ،فالرئي�س الأمريكي
ترامب يف حد ذاته ذو طبيعة خمتلفة عن الر�ؤ�ساء
ال�سابقني ،حيث �إنه من املحتمل �أن يقوم بتهمي�ش كل
تلك امل�ؤ�س�سات واجلماعات والتيارات ،بالتايل قد ال
ي�ؤخذ ر�أيها يف امل�سائل والق�ضايا ذات البعد اخلارجي،
ف�سيا�سة ترامب اخلارجية حتاول العمل على تغيري
قواعد اللعبة يف املنطقة ،حيث ميكن حتديد عدد من
قواعد التغيري تلك  ،يف التايل :
الدفع نحو تزايد الثقل ال�سيا�سي والع�سكري لكل من
م�صر ،وال�سعودية؛ نظر ًا ملكانة الأوىل الع�سكرية
والإ�سرتاتيجية ،ولت�أثري الثانية على عدد من الدول
العربية على �ضوء ت�أثري البرتودوالر ،حيث حظيت
�سيا�سة القاهرة والريا�ض بدعم وت�أييد غري م�سبوق
من قبل الواليات املتحدة الأمريكية يف الآونة
الأخرية.
املطالبة الأمريكية لدول املنطقة – دون ا�ستثناء-
ب�ضرورة القيام بدفع تكاليف احلماية ،فالركون �إىل
املظلة الأمريكية لن يكون جما ًنا يف املرحلة القادمة،
وبالتايل من ال�ضرورة اعتماد دول املنطقة على
حماية نف�سها �أو القيام بدفع فواتري الدفاع.
ال�سماح الأمريكي بت�صفري دور قطر يف التدخل يف
�ش�ؤون العربية ،بل رمبا �سي�صل �إىل ال�سماح لل�سعودية
با�ستبدال نظام احلكم فيها بنظام حكم �آخر.
الت�أكيد على كون ال�صراع احلايل يف املنطقة العربية
هو �صراع مذهبي� ،سني – و�شيعي ،وال�سعي �إىل ت�أكيد
�أهمية وجود حتالف عربي �إ�سالمي ” ال�سني ” �ضد
التحالف الإ�سالمي ” ال�شيعي” ،بالتايل اعتبار
�إيران هي العدو الأوحد للنظام العربي والإ�سالمي
” ال�سني”.
الت�أكيد على �أهمية التعاون والت�ضامن العربي
الإ�سالمي ” ال�سني” مع �إ�سرائيل ،من خالل القبول

بدولة �إ�سرائيل كخيار �إ�سرتاتيجي ،والت�سليم
بالأمر الواقع ،والنظر �إليها كحقيقة قائمة من
جهة ،واعتبار خيار املجابهة الع�سكرية معها يف حكم
الأمر املتعذر ،بل وامل�ستحيل يف ظل موازين القوى
الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية الراهنة من جهة �أخرى،
حيث �أ�صبحت �إ�سرائيل ت�شكل يف املنطقة حمو ًرا
للتعاون الأمني والع�سكري واالقت�صادي.
تقلي�ص �أهمية ودور الأمم املتحدة يف حل نزاعات
املنطقة ل�صالح دور بع�ض الدول املنطقة .
تراجع امل�س�ألة الفل�سطينية لت�صل �إىل احلدود
الدنيا ،فبالرغم من ال�سيا�سة العدوانية والتو�سعية
لإ�سرائيل يف الأرا�ضي الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل
املعاملة الال�إن�سانية مع الأ�سرى الفل�سطينيني� ،إال �أن
كل ذلك مل َ
يلق �أي �أهمية �أو اهتمام �أمريكي .
�إقناع القيادات الفل�سطينية بقبول �أي حل واقعي
للم�س�ألة الفل�سطينية.
جتميد الدعوة حلكام املنطقة نحو القيام بعمليات
الإ�صالح والتغيري ،واحلوكمة واحلكم الر�شيد
والدميقراطية ،وا�ستبدالها مبكافحة الإرهاب،
واملحافظة على �أمن وا�ستقرار املنطقة.
طرح �أفكار تق�سيم بع�ض الدول العربية خا�صة يف
العراق ،و�سوريا ،ورمبا ليبيا من خالل �إثارة النعرات
الطائفية ،والعن�صرية بني الأقليات ،وتزويدها
بال�سالح واملال بهدف “احليلولة دون قيام وحدة
وطنية ،وبالتايل ال�سعي نحو تق�سيم تلك الدول.
ا�ستنفاذ الطاقات االقت�صادية العربية وهدرها،
وتعطيل امل�شاريع التنموية و�إجها�ضها ،و�إرهاق
ميزانيات الدول العربية ،من خالل دفع الدول
العربية نحو ر�صد مبالغ هائلة ل�شراء الأ�سلحة على
ح�ساب م�شاريع التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وب�شكل عام ف�إن ما يعنينا الإ�شارة �إليه يف هذا
اخل�صو�ص هو �أن هناك �سل�سلة من التغيريات اجلديدة
يف ال�سيا�سة الأمريكية املبا�شرة وغري ُمبطنة،
تدعو حكام املنطقة �إىل ال�سعي نحو القيام ب�أدوار

احلاكم العربي امل�ستبد و�شعبه امل�ست�سلم لطغيانه وجهان لعملة تخلف واحدة
د .كاظم نا�صر
الوطن العربي ميتاز بقبوله للأنظمة الت�سلط ّية
التي يقودها طغاة يرت ّبعون بارتياح على
عرو�شهم وكرا�سي حكمهم حتي يرحلون عن
يرحلون عنه ،وال�شعب يف كلتا
هذا العامل� ،أو ّ
احلالتني ال ي�أ�سف على فراقهم ،ويتمنى لهم
�إقامة دائمة تليق مبقامهم يف الدرك الأ�سفل من
جهنم ! نحن �أمة تعدادها  400مليون ،موزّعة يف
 22دولة ت�سلط ّية ،ال يوجد بينها دميوقراطية
برملانية �أو رئا�سية د�ستورية واحدة ،منها
ثمان دول ملك ّية و�أمري ّية و�سلطان ّية وراثية،
وجمهوريات يحكمها طغاة وعائالت وتكتّالت
وال عالقة لها بالدميوقراطية احلقيقية !
منذ �أن �إنهار الإحتاد ال�سوفييتي عام ،1990
حت ّولت معظم دول العامل �إىل دميوقراطيات
احلريات ،وط ّبقت التعدد ّية ال�سيا�سية
�أطلقت ّ
وتبادل ال�سلطة ،و�أ�صابت و�أخط�أت يف
ممار�ساتها  ،لكنها حافظت على دميوقراط ّياتها
وعملت على �إ�ستمرارها وت�أ�صيلها يف فكر وحياة
النا�س اليوم ّية � ،إال وطننا العربي  ،ف�إنه ما زال
دكتاتور ّيا ،ت�سلط ّيا ،و قمع ّيا راف�ضا للتغيري،
وم�صرا على حماية جهله وتخ ّلفه ،وحماربا
للعقل والثقافة كما كان منذ قرون م�ضت !
العامل يفكّر ويعمل بال ّ
توقف لتطوير �إن�سانه،
وعلومه ،و�آدابه ،وفنونه ،ونحن منغلقون،
ومهزومون ،وم�شغولون يف فل�سفة العدم وتف�سري
الأحالم ،وكتابة ال�شعر والنرثعن �أوهام ال
وجود لها .العامل يتقدّ م ونحن نرتاجع  .كنا
قبل � 70سنة ننتج معظم ما ن�أكله ،وبع�ض ما
نلب�سه ،ون�صدّ ر القمح والنب والقطن وال�صوف
واملا�شية لدول كثرية ،و�أ�صبحنا الآن �شعوبا
م�ستهلة تعي�ش على املنتجات التي ت�ستوردها
من دول العامل� ،أو على ال�صدقات التي تقدّ مها

لنا املنظمات اخلري ّية� ،أو امل�ساعدات التي
تدفعها دول معادية كر�شوة حلكامنا لت�ساعدهم
على البقاء يف احلكم ،والإ�ستمرار يف تدمري
�إن�ساننا ووطننا خدمة مل�صاحلها !
احلكّام العرب معروفون عامليا بهزائمهم �أمام
�أعدائهم ،وف�شلهم يف حماية �أوطانهم ،وبط�شهم
وف�سادهم وظلمهم ل�شعوبهم وا�ستهتارهم
بحقوقها ،وتبديدهم للمال العام � .إنهم �أ�سا�س
الكوارث التي ح ّلت بنا جميعا من املحيط �إىل
اخلليج ،وفتحت �أبواب �أوطاننا لكل طامع
ب�أر�ضنا وثرواتنا ،واو�صلتنا �إىل هذا الب�ؤ�س
الذي نحن فيه !
ال�شعوب العربية التي تعاين من اجلهل والفقر
والتخلف رغم ثروات الوطن العربي الهائلة،
�أ�صيبت باخلمول ،وا�صبحت ال مبالية لأنّها
تع ّودت على قبول ثقافة القهر والعبود ّية التي
ّ
وحطمت �إرادتها
تراكمت يف نفو�سها وعقولها،
خالل الت�سع قرون املا�ضية� .إنها للأ�سف مل
جترب احلر ّية احلقيق ّية يف تاريخها  .ولهذا
ّ
ف�إنها ال تعرف قيمتها و�أهم ّيتها يف اخلال�ص من
الإ�ستبداد والت�س ّلط  ،و�س ّلمت م�صريها لقادة

بعقليات قبل ّية ال ينتمون �إىل الع�صر ،وال يهمهم
�سوى حماية كرا�سي حكمهم وامتيازاتهم.
احلرية والدميوقراطية مل متنح لآي �شعب
بقرار من احلاكم طيلة التاريخ الإن�ساين
ومتردت على
حتركت
.ال�شعوب هي التي
ّ
ّ
الطغيان ،وح�صلت على حقوقها بت�ضحياتها،
و�أقامت �أنظمة �سيا�س ّية تخدم م�صاحلها،
وحتميها من �أعدائها ،وت�صون كرامتها ،وتوفر
لها الأمن والأمان واخلدمات العامة التي
حتتاجها .
احلكام العرب وال�شعوب العربية وجهان
لعملة جهل وف�شل وتخ ّلف واحدة ! لو
كانت ال�شعوب العربية واعية ،وتفهم قيم
احلر ّية والدميوقراطية و�أهم ّيتها يف التقدّ م
الإجتماعي ،وتدرك �أن الوحدة العربية هي
ال�سبيل الوحيد الذي �سينقذها وميكّنها من بناء
قوي قادر على حمايتها ،ملا قبلت
وطن
عربي ّ
ّ
�أبدا بهكذا حكّام ،ولتحركت �ضدّ هم ،وتخ ّل�صت
منهم ،و�أخذت زمام املبادرة يف بناء وطن
حر جديد يحميها ،وي�صون كرامتها ،وتعتز
ّ
بالإنتماء �إليه كما تعتز ال�شعوب يف الدول
الإ�سكندنافية واليابان ونيزيلندا وغريها
من دول العدالة والتقدّ م والإن�سان ب�أوطنها ّ،
وت�شعر بالفخر بالإنتماء �إليها.
لن يتغيرّ الواقع العربي �إال �إذا تغيرّ الإن�سان
العربي  .ولن يتغيرّ الإن�سان العربي يف ظل
الأنظمة الفا�سدة التي حتكمه .ولهذا ف�إن
فر�صته الوحيدة للخال�ص من واقعه املزري
مترده ،وقيامه بثورات �شعبية تقيم
تكمن يف ّ
دميوقراطيات حقيقية حتمي احلر ّيات،
وتخ ّل�صه من اجلهل ،وتنهي عهود الإ�ستبداد
والتبع ّية ،وتعيد له كرامته و�إن�سان ّيته.
كاتب فل�سطيني

جديدة ،يكون فيها حماربة الإرهاب وحتقيق الأمن
واال�ستقرار ،على ح�ساب الإ�صالح والدميقراطية
واحلوكمة� ،إ�ضافة �إىل مطالبة دول املنطقة التي
كانت تعتمد على الواليات املتحدة يف حتقيق �أمنها
�إىل �ضرورة االعتماد على نف�سها  ،وال�سماح لها ب�إقامة
ناتو عربي �إ�سالمي “�سني” يكون موجه فقط �إىل
حماربة حتالف �إ�سالمي �شيعي بقيادة �إيران.
�إذن فال�س�ؤال اجلوهري الذي ال يزال يقفز �إىل الذهن
هنا �:أال حتتاج الدول العربية �إىل عملية بحث عن :
ماذا تريد من ال�سيا�سة االمريكية ؟
�إن الدول العربية �أ�صبحت حال ًيا مطالبة بالبحث عن
�إجابة للت�سا�ؤل ال�سابق ،فالت�سا�ؤل مل تتم الإجابة
عنه يف االجتماعات العربية االمريكية يف الريا�ض،
�سواء �أكانت على امل�ستوى اخلليجي� ،أم على امل�ستوى
العربي والإ�سالمي ،حيث مل ن�سمع عن مطالب عربية
�إ�سالمية موجهة �إىل الإدارة االمريكية ،فمثلاً مل
يتم التطرق �أو �أية �إ�شارة �أو تلميح ملو�ضوع فل�سطني �أو
الق�ضية الفل�سطينية ،وعملية التفاو�ض الفل�سطيني
– الإ�سرائيلي ،حيث �أ�صبحت �إيران �أو الإ�سالم
ال�شيعي هو العدو الأول لدى دول املنطقة ،بالتايل
نريد وقفة للتدبر مع الذات بغية معرفة ماذا تريد
الدول العربية من ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة؟

ال���������س����ع����ودي ي���ف���ت���ح م���ع���رك���ة ت���ع���ز  ..م��������اذا ب��ع��د
م���ع���رك���ة ال���ق�������ص���ر اجل�����م�����ه�����وري ..ومل���������اذا الآن!؟
ه�شام الهبي�شان
تزامن ًا مع معارك حميط الق�صر اجلمهوري يف حمافظة تعز ،عاد احلديث
الإعالمي لقوى العدوان عن نوايا لفر�ض واقع ميداين جديد يف املحافظة
زج قوى العدوان مبزيد من القوات الكبرية واملج ّهزة وامل�سلحة
بالتزامن مع ّ
ب�شكل كامل ب�ساحات املواجهة ،يف حماولة لل�سيطرة على مواقع �إ�سرتاتيجية
«هامة» مبحيط مدينة تعز ،ويتزامن هذا احلديث لقوى العدوان ،مع �ضربات
جوية كثيفة ت�شنّها هذه القوى على مواقع عدة يف حميط العا�صمة �صنعاء
كل هذا وذاك ،يراقب العامل ّ
ومدينتي تعز وم�أرب  ،وتزامن ًا مع ّ
ككل وكعادته
�صامت ًا ،م�سار احلرب ال�شعواء ال�سعودية الأمريكية بغطاء «النتو اخلليجي
– الأمريكي » على اليمن ،خ�صو�ص ًا بعدما جرى بال�ساعات املا�ضية مبحافظة
تعزوما ي�صاحب كل هذا وذاك ،من ا�ستمرار تف�شي مر�ض الكولريا الذي يفتك
باليمنيني بالداخل اليمني.
هذه التطورات مبجموعها ،ت�ؤكد �أنّ م�سار هذه احلرب العدوانية ،خ�صو�ص ًا مع
حديث قوى العدوان عن ا�ستعدادات جتريها وتنفذها لل�سيطرة على بع�ض
املواقع اال�سرتاتيجية الرابطة بني تعز -احلديدة – املخا ،التي بد�أت م�ؤ�شراتها
بالظهور ،هذه املعارك مبجموعها تعترب يف توقيتها ونتائجها امل�ستقبلية عنوان ًا
ملرحلة جديدة ،قد ت�سقط قوى العدوان مب�سار دموي قد ميتدّ ل�سنوات عدة.
اليوم ،من الوا�ضح �أنّ تداعيات هذه العملية ال�سعودية �،ستكون لها ت�أثريات
م�صرة على الغرق ب�شكل
�سلبية جد ًا على قوى العدوان ،فهذه القوى ما زالت ّ
�أعمق يف امل�ستنقع اليمني ،فالنظام ال�سعودي حتديد ًا واملنغم�س اليوم يف
جمموعة �أزمات افتعلها يف الإقليم ،بدء ًا من احلرب على الدولة ال�سورية ولي�س
نهاية باحلرب العدوانية على اليمن ،ال�سعوديون بدورهم ،يعلمون حقيقة
هزميتهم يف ميادين عدة يف الآونة الأخرية ،لكن هم يف الوقت نف�سه ،ال يريدون
تكررت هزائمهم �أخري ًا يف ميادين عدة ،لي�س
�أن يتلقوا هزمية جديدة ،وقد ّ
�أولها وال �آخرها امليدان ال�سوري.
من ّ
�سي�ستمرون يف
كل هذا ،ن�ستنتج �أنّ ال�سعوديني ومعهم قوى العدوان،
ّ
معركتهم العدوانية على اليمن ،مرتكزين على الدعم الأمريكي الال حمدود
لهم “اعطاهم ترامب �ضوء اخ�ضر بزيارته االخرية للريا�ض “ ،بهذه احلرب
العدوانية التدمريية على اليمن ،فالأمريكان ،كما ال�سعوديون ،يعلمون جيد ًا
حجم خ�سائر النظام ال�سعودي ،يف خمتلف جبهات ال�صراع التي ي�شرتك فيها
ال�سعوديون يف املنطقة .وال�سعوديون بدورهم ،يعلمون جيد ًا ،معنى �أن يفتحوا
جبهة جديدة و�صراع ًا جديد ًا على حدودهم اجلنوبية واجلنوبية الغربية.
ويعلمون ما مدى اخلطورة امل�ستقبلية وحجم التداعيات امل�ستقبلية التي
�ستفرزها هذه احلرب على اليمن.

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

تقارير

28

FRIDAY , JUNE 9 . 2017 / Vol . 6 - Issue 262

اجل���دل يت�سع يف تون�س ب�����ش��أن احل��م�لات �ضد املفطرين يف ن��ه��ار رم�ضان
تون�س – (د ب �أ) – ات�سع اجلدل يف تون�س ب�ش�أن
املفطرين يف �شهر رم�ضان ،بعد يوم واحد من اعتقال
ال�سلطات لأ�شخا�ص عمدوا للإفطار يف النهار بجانب
حملة ت�ستهدف املطاعم واملقاهي.
وكان اجلدل بد�أ مع اطالق رئي�س حزب الزيتونة
وجمعية التنمية والإ�صالح عادل العلمي حملة
يف ال�شوارع لر�صد املقاهي واملطاعم املفتوحة يف
نهار رم�ضان ،مرفوقا بعدل تنفيذ لتوثيق حاالت
االفطار.
ويف بلد يتباهى بدميقراطيته النا�شئة واحلريات
العامة فقد �أثارت احلملة نقا�شا وا�سعا على مواقع
التوا�صل االجتماعي ويف و�سائل �إعالم حملية ،بينما
مل تعلق ال�سلطات على �سلوك العلمي ،وهو من بني
امل�ؤيدين لتطبيق �صريح لل�شريعة بدل الد�ستور.
وقالت اجلمعية التون�سية للوعاظ ،يف بيان لها اليوم
اجلمعة� ،إن احلملة تعد �سابقة خطرية ت�ستوجب
التدخل ال�سريع والعاجل واحلا�سم ملنع ت�سربها �إىل
جماالت �أخرى وتطورها �إىل ما ال حتمد عقباه.
كما دعت املنظمة �إىل توفري احلماية والأمن جلميع
التون�سيني �سواء كانوا مفطرين �أم �صائمني.
و�أعلنت اجلمعية التون�سية مل�ساندة الأقليات �أنها
�ستتقدم بدعوى ق�ضائية �ضد رئي�س حزب الزيتونة،
بتهمة التدخل يف احلريات ال�شخ�صية والت�شهري
باملواطنني.

وتعترب اجلمعية �أن مثل هذه احلملة تخالف ما
ين�ص عليه الد�ستور يف ف�صله ال�ساد�س ال�ضامن
حلرية ال�ضمري.
وات�سع اجلدل مع �إعالن حمكمة يف مدينة بنزرت
�شمال البالد� ،أم�س اخلمي�س ،عن �أحكام بال�سجن ملدة
�شهر بحق �أربعة مواطنني تعمدوا املجاهرة بالإفطار
يف نهار رم�ضان.
وقال متحدث با�سم النيابة العامة يف بنزرت �شكري
حلمر لوكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) “ا�ستند
احلكم �إىل �أحكام املجلة اجلزائية التي تن�ص على
عقوبات �ضد املجاهرين بالفح�ش عمدا .وه�ؤالء
جاهروا بالإفطار يف ال�ساحات العامة”.
و�أو�ضح حلمر �أن “�سلوك املوقوفني ترتب عنه جرح
م�شاعر الآخرين يف بلد ت�سكنه غالبية م�سلمة ،وكان
من �ش�أنه �أن يخل بالنظام العام وهو ال يدخل حتت
طائلة حرية املعتقد وال�ضمري”.
ويحق للموقوفني ،الذين بقوا يف حالة �سراح ،الطعن
يف احلكم يف طور اال�ستئناف خالل مدة � 10أيام.
ويف العادة تبقي عدد من املقاهي واملطاعم ال�سياحية
يف تون�س �أبوابها مفتوحة خالل نهار رم�ضان لزبائنها
من ال�سياح ب�شكل خا�ص.
وال توجد قوانني جترم االفطار يف نهار رم�ضان
بتون�س ،لكن احلادثة �أعادت اجلدل ب�ش�أن تف�سري
ن�صو�ص الد�ستور اجلديد ال�صادر عام  2014يف

غياب الت�أويل الر�سمي وحمكمة د�ستورية ت�أخر علي.
و�ضعها.
وكانت حمالت م�شابهة يف رم�ضان ظهرت خالل
وتكت�سي امل�س�ألة الدينية ح�سا�سية يف البالد منذ
�صعود التيارات الإ�سالمية بعد ثورة ، 2011التي ال�سنوات الأوىل التي �أعقبت الثورة قادتها جماعات
�أطاحت بحكم الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن �سلفية لكنها توارت فيما بعد.

مقاعد ���ش��اغ��رة خلفتها احل���رب على م��وائ��د �إف��ط��ار اليمنيني يف رم�ضان
�صنعاء  -تنهمر دموع احلاجة مرمي مع
مغرب كل يوم رم�ضاين عندما ت�شاهد كل
�أوالدها يلتئمون حول مائدة الإفطار
با�ستثناء حممد ،الذي قتل قبل �أ�شهر
يف مدينة تعز جنوب غربي اليمن؛ جراء
قذيفة حوثية ،وتتحول حبات التمر يف
يديها �إىل ما ي�شبه اجلمر.
كما هو حال احلاجة مرمي� ،أدخلت
احلرب الدائرة يف اليمن منذ �أكرث
من عامني ،الغ�صة �إىل غالبية املنازل
اليمنية ،ويوميا ينك�أ مقدم �شهر رم�ضان
املبارك جراح �آالف الأمهات والزوجات
من �أقارب قتلى �أو معتقلني �أو الجئني
خارج اليمن.
وموائد الإفطار وليايل �شهر رم�ضان هي
منا�سبة خا�صة اللتئام الأ�سر اليمنية يف
مكان واحد ،بف�ضل الأجواء الروحانية
الفريدة اخلا�صة بال�شهر ،ولذا يحر�ص
من يعملون يف حمافظات بعيدة على
العودة خالل رم�ضان لق�ضاء لياليه مع
�أ�سرهم.
** دموع الإفطار
طه ال�شرعبي ،وهو �أ�صغر �أوالد احلاجة
مرمي ،قال للأنا�ضول“ :خالل الأيام ال�صحي ،فتف�شت �أمرا�ض ،منها الكولريا،
املا�ضية من �شهر رم�ضان كانت والدتي وح�صدت �أرواح ما يزيد عن � 500شخ�ص.
حتيل �ساعة الإفطار �إىل حلظات حزينة ** ،خلف الق�ضبان
حيث تنهمر دموعها دون �إرادتها ،مبجرد ولي�س القتلى هم الغائب الوحيد عن
�صدوح �أذان املغرب ،رغم �أننا نحاول موائد اليمنيني يف �شهر رم�ضان ،فاملعتقلني
واملخفيني ق�سريا و�أ�سرى احلرب ،ما
تهدئتها من قبل ذلك”.
وبحزن ،تابع ال�شرعبي“ :ت�ستغرق يزالون يف عداد املفقودين بالن�سبة
والدتي كثريا من الوقت للدعاء لأخي لأ�سرهم.
ال�شهيد ،ويف قريتنا �أخربين �أ�صدقائي وال توجد �أرقام دقيقة لعدد املعتقلني
�أن �أمهاتهم ممن لديهم مفقودين جراء واملخفيني ق�سريا لدى �أطراف النزاع
احلرب ،يعي�شون اللحظات نف�سها وقت يف اليمن ،ويف حني �أعلنت احلكومة
عن �أكرث من  4500معتقل وخمفي
الإفطار”.
وت�سببت احلرب املت�صاعدة ،منذ ق�سريا يف �سجون احلوثيني ،على ر�أ�سهم
 26مار�س� /آذار  ،2015بني القوات وزير الدفاع ،اللواء حممود ال�صبيحي،
احلكومية ،مدعومة بتحالف عربي وال�سيا�سي حممد قحطان� ،إ�ضافة �إىل
تقوده اجلارة ال�سعودية ،من جهة� 10 ،صحفيني ،يتحدث احلوثيون عن �أكرث
وم�سلحي جماعة “�أن�صار اهلل” من ثالثة �آالف �أ�سري حرب لدى القوات
(احلوثيني) والرئي�س ال�سابق ،علي احلكومية �أو الف�صائل امل�سلحة املرتبطة
�صالح ،املتهمني بتلقي دعم ع�سكري بها.
�إيراين ،من جهة �أخرى ،يف مقتل �أكرث وكواحدة من �أبرز املنظمات املحلية ،التي
من � 10آالف �شخ�ص� ،أغلبهم مدنيني ،وفق وا�صلت ن�شاطها من �صنعاء رغم �سيطرة
احلوثيني على العا�صمة منذ � 21سبتمرب/
الأمم املتحدة.
كما ت�سببت احلرب يف انهيار النظام �أيلول  ،2014ا�ستثمرت “رابطة �أمهات
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املختطفني” (غري حكومية) �شهر رم�ضان
لإطالق نداءات ا�ستغاثة ،ت�ستنكر
ا�ستمرار احتجاز احلوثيني وقوات �صالح
للآالف من �أبنائها ،والبع�ض منهم للعام
الثالث على التوايل.
وت�ساءلت الأمهات يف بيان ا�ستغاثة:
“كيف �سيكون رم�ضان من دونك يا ولدى
وكيف �سيكون الإفطار وكيف �سن�شعر
ببهجة رم�ضان من دونك و�أنت تتجول يف
�أرجاء املنزل (؟).
لكن هذه اال�ستغاثة وغريها الكثري مل
تلق �أذانا �صاغية حتى الآن.
ويف كل يوم رم�ضاين ،تن�شر ال�صفحة
الر�سمية لأمهات املختطفني على موقع
“في�سبوك” ر�سائل من ذويهم ،يتحدث
بع�ضها عن �أن الأطفال يجتمعون حول
مائدة الإفطار ،وي�س�أل �أ�صغرهم والدته:
“�أين �أبي (؟) كنتي تقولني �إنه �سي�صوم
معانا هذا العام (؟)”.
** مر�ض وتعذيب
وخالفا ملن رحلوا عن الدنيا ،ي�شعر �أهايل
املختطفني بغ�صة �أكرب ،كون �أقاربهم
يعي�شون ظروفا �سيئة يف معتقالتهم ،وال

يجدون �أدنى متطلبات الرعاية الطبية،
ال�سيما مع تف�شي �أمرا�ض مميتة ،وتعر�ض
بع�ضهم للتعذيب ،وفق �أهايل خمتطفني،
وهو ما ينفيه احلوثيون.
ووفق “�أم احلارث” ،وهي �إحدى قريبات
ال�صحفي املعتقل يف �سجون احلوثيني،
عبد اخلالق عمران ،ف�إن “رم�ضان هذا
العام حل خمتلفا عن �سابقه ..كان الأمل
يحدونا يف حترك املنظمات ووجود
�ضغوط على احلوثيني ،لكن مت ت�سيي�س
ق�ضية املختطفني ،وظهرت املنظمات
الدولية عاجزة �أكرث من �أي وقت م�ضى”.
و�أ�ضافت “�أم احلارث” ،يف حديث مع
الأنا�ضول“ :مير رم�ضان قا�سيا علينا،
فلحظات الإفطار وال�سحور تتحول �إىل
بكاء وا�ستعادة ل�شريط الذكريات مع كل
الغائبني عنا ق�سريا”.
وتابعت“ :كان رم�ضان املا�ضي �شهر فرحة
لزوجة عبد اخلالق و�أطفاله؛ لأنه
�سيقرب لهم غائبهم بعد وعود ب�إطالق
�سراحه ،وكانوا يعدون الأيام لو�صوله،
لكنه ما زال غائبا و�سيم�ضي �شهر رم�ضان
احلايل وي�أتي العيد وهم ينتظرون..

دون و�صوله”.
وذكرت “�أم احلارث” �أن “�آخر زيارة
لعمران كانت قبل �أربعة �أ�سابيع من
رم�ضان ،ومت بعدها منع الزيارات ،بل
وحرمان �أهايل املعتقلني من تقدمي
وجبات الإفطار �إليهم”.
و�شددت على �أن “املعتقلني ي�صومون
ويفطرون على وجبة �صغرية من الأرز
وخبز الكُدم اخلا�ص باملن�ش�آت الع�سكرية،
وماتوفر لهم من ماء لل�شرب”.
** بعيدا عن الوطن
و�إ�ضافة �إىل القتلى واملعتقلني ،ف�إن
الالجئني ،الذين �شردتهم احلرب بعيدا
عن بلدهم منذ �أكرث من عامني ،من �أبرز
الغائبني عن موائد اليمنيني خالل �شهر
رم�ضان.
وف�ضال عن نحو ثالثة ماليني نازح داخليا
من �أ�صل  27.4مليون ن�سمة ،تقدر الأمم
املتحدة عدد الالجئني خارج اليمن ب�أكرث
من � 300ألف ،وخ�صو�صا امل�سجلني ر�سميا
يف دول القرن الإفريقي وبع�ض دول
اجلوار.
وخالفا للمقيدين ر�سميا ،ذكر مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
(حكومي) �أن ال�سعودية ت�ست�ضيف �أكرث
من � 600ألف ميني منذ اندالع احلرب.
وتقدر �إح�صائيات غري ر�سمية عدد
اليمنيني الذين جل�ؤوا �إىل م�صر ب�أكرث
من � 300ألف الجئ ،فيما يوجد ع�شرات
الآالف من اليمنيني يف دول �أخرى ،مثل
الأردن وال�سودان وماليزيا.
ومع �إخفاق جهود الأمم املتحدة حتى
الآن يف �إيجاد حل �سيا�سي للنزاع ،وغياب
احل�سم الع�سكري ،ال تبدو نهاية يف الأفق
لهذه احلرب ،ما يهدد ب�أن رم�ضان احلايل
رمبا لن يكون الأخري ،الذي تغيب فيه
احلرب الكثري من اليمنيني عن موائد
الأ�سرة.

منوعات
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لبنان مينع عر�ض فيلم “املر�أة اخلارقة” ل ّأن بطلته الإ�سرائيل ّية غال غادوت غرابيب �سود يدخل كوالي�س داع�ش
عدد من الفل�سطينيني يف عدوان  2014ورامز جالل م�ستمر “من حتت الأر�ض”
خدمت باجلي�ش وطالبته بقتل �أكرب ٍ
�أثارت املمثلة الإ�سرائيل ّية
ً
عا�صفة يف الوطن
غال غادوت،
العربي بعد �أنْ بد�أ عر�ض فيلم
ّ
هوليوودي من بطولتها با�سم
“امر�أة خارقة” ،وغاودت
هي جندية �سابقة يف اجلي�ش
إ�سرائيلي ،وم�ؤيدة للعدوان على
ال
ّ
الفل�سطيني يف غزة ،كما
ال�شعب
ّ
�أنّها متزوجة من رجل الأعمال
إ�سرائيلي يارون فار�سانو الذي
ال
ّ
ميتلك ً
فندقا يف “نيفي ت�سيديك”،
�أ ّول م�ستوطنة ُبنيت يف الداخل
الفل�سطيني خارج مدينة يافا.
ّ
وكانت غادوت �أثارت جد ً
ال على
االجتماعي،
�شبكات التوا�صل
ّ
بعد �أن َح َّملت �صور ًة على
�صفحتها يف موقع “في�سبوك”،
تظهرها وابنتها ت�ؤديان �صالة
يوم ال�سبت عند اليهود ،وت�صل ّيان
للجنود الإ�سرائيليني الذين كانوا
ُيهاجمون غزة يف عدوان “اجلرف
ال�صامد” يف �صيف العام ،2014
والذي �أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد �أكرث
من  1640فل�سطيني ًا و�إ�صابة
�أكرث من  8000معظمهم من
املدنيني .وعلى رغم ذلك ،كتبت
غادوت تعلي ًقا على ال�صورة جاء
فيه� :أبعث حبي و�صالتي لأبناء
بلدي الإ�سرائيليني ،وخا�صة
جلميع الفتيان والفتيات الذين
يخاطرون بحياتهم حلماية
وطني �ضدّ الأفعال املروعة التي
تقوم بها حما�س ،املختبئة مثل
اجلبناء خلف الن�ساء والأطفال،
ً
قائلة� :سنتغلب عليهم.
وختمت
وح�صلت ال�صورة حينها على �أكرث
من � 193ألف �إعجاب ،و�أكرث من
� 6000آالف م�شاركة ،و�أكرث من
� 19ألف تعليق بني م�ؤيد ومعار�ض
ملوقفها من غزة ،وبني �أخذ ورد
ٌ
معجبة
بني الطرفني .علقت
ً
ريا امر�أة خارقة
قائلة� :أخ ً
يهودية ،فيما هاجمها �أحدهم
كات ًبا :يرتكب بلدك جرائم
حرب ،و�أنت هنا تقومني بالدعاية
ابق
من �أجله .ودعمها �آخر معلق ًاِ :
قوية يا غال .ال تدعي ه�ؤالء
الزنادقة يحبطونك .نحن نعرف
�أنهم الأ�شرار احلقيقيون.
والالفت �أنّ غادوت نف�سها،
ت�صدرت مرا ًرا �شا�شات الطرف
الآخر� ،أي الف�ضائيات و�صاالت
ال�سينما العربية ،من خالل
م�شاركتها يف �أدوار عدة ب�أفالم
عاملية مثل «فا�ست فايف»
( )Fast fiveو«ذا فا�ست �آند ذا
فرييو�س» (The fast and the
 .)furiousوذلك من دون � ّأي
مقاطعة �أ ْو حتى تعليق ،على رغم
�أنّها ملكة جمال �إ�سرائيل ال�سابقة
( ،)2004وخدمت يف اجلي�ش
إ�سرائيلي ملدة عامني ،وما تزال
ال
ّ
على لوائح االحتياط.
وعلى العك�س من ذلك قامت
بع�ض املواقع والقنوات العرب ّية
بتغطية �أخبارها وك�أنّها جمرد
جنمة �أخرى من هولييود ،من
دون التطرق �إىل مواقفها �أو �إىل
جن�سيتها .ويف ال�سياق عينه،

قالت غادوت يف �إحدى مقابالتها
ال�صحافية �إنّ من الأ�سباب
الأ�سا�سية يف اختياري من قبل
املخرجني لأدوار احلركة� ،أين
إ�سرائيلي
كنت يف اجلي�ش ال
ّ
ويريدون اال�ستفادة من معرفتي
بالأ�سلحة ،عل ًما �أنّها تقوم
مب�شاهدها اخلطرة من دون
اال�ستعانة ببديل.
ؤخرا ،ا�ستعانت �شركة
وم� ً
الإنتاج الأمريكية «وارنر برو�س»
()Warner bros. Pictures
باملمثلة الإ�سرائيلية البالغة
من العمر  30عام ًا ،للم�شاركة يف
بطولة فيلمها اجلديد «�سوبرمان
يف مواجهة بامتان :فجر العدالة»
(Batman v Superman:
 )Dawn of Justiceبدور
«املر�أة العجيبة» (Wonder
 .)Womanو�أطلقت ال�شركة
قبل �أيام مل�ص ًقا يظهر غادوت يف
�أداء ال�شخ�صية اخليالية.
ويف هذا الإطار� ،شاركت غادوت
يف فعالية الكتب امل�صورة “كوميك
كون” العاملية التي تقام �سنو ًيا
يف مدينة �سان دييغو ،ومل ي�س�ألها
�أحد من ال�صحافيني عن موقفها
من غزة ،وفق ما �أ�شار �إليه الناقد
الفني الأيرلندي دونالد كالرك
كات ًبا يف �أحد مقاالته يف �صحيفة
"�آيري�ش تاميز" :وجدت �أن من

الغريب �أنّ ال �أحد تقري ًبا �شعر
باحلاجة �إىل �س�ؤالها عن هذه
امل�س�ألة غزة ،الف ًتا نظر القراء
�إىل مو�ضوع املقاطعة الذي من
املفرت�ض �أنْ يتخذه البع�ض.
�إىل ذلك ،قال موقع (امل�صدر)
إ�سرائيلي �إنّ عر�ض الفيلم
ال
ّ
ال�شهري “بامتان �ضد �سوبرمان”،
ف�شل بعد م�شاهدة طويلة من
املعجبني ،ف�شال ذريعا ،هكذا على
الأقل وفقا ملا قاله نقاد ال�سينما
يف جميع �أنحاء العامل.
ولكن رغم الفيلم املخ ّيب،
ت�شري جميع ال�صحف ب�شكلٍ
إيجابي حتديدا �إىل ظهور
�
ٍّ
“ووندروومان” ،املمثلة وعار�ضة
الأزياء الإ�سرائيلية غال غادوت،
والتي وفقا للنقاد �أنقذت الفيلم
من الف�شل التام ،و�ست�صبح ا�س ًما
ريا يف كلّ منزلٍ .
�شه ً
إ�سرائيلي قائالً:
وتابع املوقع ال
ّ
“ووندروومان اجلذابة اجلديدة
هي � ً
أي�ضا ملكة جمال� ،أم ،وجندية
� ً
أي�ضا” ،كما ُكتب يف ال�صحيفة
الأمريك ّية ال�شهرية النيويورك
بو�ست ،يف مقال ُخ�ص�ص عن غال
غادوت ،وجاء يف �صفحة الـ”في�س
بوك” التي �شاركت املقال :رغم
�أنّ الفيلم واجه نقدً ا عار ًما ،يحب
اجلميع ووندروومان اجلديدة،
املمثلة غال غادوت.

و�أفادت �صحيفة “الأخبار”
بناء على اقرتاح
اللبنان ّية �أنّه
ً
املدير العام للأمن العام اللواء
عبا�س �إبراهيم� ،أ�صدر وزير
الداخلية نهاد امل�شنوق� ،أم�س
الأربعاء ،قرا ًرا يق�ضي مبنع
عر�ض فيلم “املر�أة اخلارقة”
(�إخراج باتي جينكينز) الذي
كان يفرت�ض �أنْ ي�صل اليوم �إىل
ال�صاالت اللبنانية.
ي�أتي ذلك �إثر موجة ا�ستنكار
عارمة ودعوات ملنع ال�شريط الذي
ت�ؤدي بطولته غال غادوت ،ملكة
جمال �إ�سرائيل �سابق ًا ،واملجنّدة
إ�سرائيلي ما ُيدرج
يف اجلي�ش ال
ّ
العر�ض يف خانة التطبيع الثقايف
مع �إ�سرائيل .وكان وزير االقت�صاد
رائد خوري قد ا�ستجاب لنداء
ووجه كتاب ًا
“حركة املقاطعة”ّ ،
بهذا املعنى �إىل الأمن العام،
حمي ً
ال �إىل مذكرة �صادرة عن
الأمانة العامة للجامعة العرب ّية
بتاريخ  2016/4/12حول
“منع عر�ض الأعمال الفنية التي
ت�شارك فيها غادوت” ،كما كتبت
ال�صحيفة اللبنان ّية.

حل رم�ضان ،وجاء هذا العام بعدد كبري من الأعمال التلفزيونية بني
م�سل�سالت وبرامج .بع�ض هذه الأعمال �أثار اجلدل والر�أي العام منذ
اليوم الأول لعر�ضه ،ن�ستعر�ض �أبرز خم�سة منها هنا.
رامز م�ستمر يف مقالبه يف #رامز_حتت_الأر�ض
منذ  ،٢٠١١اعتاد اجلمهور يف رم�ضان على متابعة مقالب رامز جالل
يف �ضيوفه من النجوم ،والتي تنوعت ما بني ال�صحراء ،والبحر،
واجلو ،والنار ،وحتى مقابر الفراعنة .ن�سخة هذا العام �صورها
رامز جالل يف ال�صحراء بدولة الإمارات ،بالتعاون مع الإعالمي
ني�شان ،حيث ي�أخذ �ضيوفه يف جولة بال�صحراء لت�صوير برومو
لربنامج رم�ضاين ،وتبد�أ املغامرة بجولة خميفة داخل ال�سيارة على
الكثبان الرملية ،ومن ثم تغو�ص ال�سيارة داخل رمال متحركة ،قبل
�أن يطل خملوق زاحف من بعيد ،ما هو يف احلقيقة �إال رامز جالل
مرتديا الزي .وبالطبع ،ال تخلو برامج رامز جالل من التعليقات
ال�ساخرة من ال�ضيوف ،واللعنات التي يكيلها ال�ضيف على م�ست�ضيفه
وال�شتائم وغريها.
غرابيب �سود وكوالي�س تنظيم داع�ش
مل يتم الك�شف عن هذا امل�سل�سل �إال من وقت قريب فقط ،فقد مت
ت�صويره يف �أجواء �سرية حفاظا على حياة امل�شاركني فيه .امل�سل�سل،
الذي ي�ستمد ا�سمه من �آية قر�آنية ،يروي حكاية جمموعة من
الن�ساء وال�شبان الذين ين�ضمون �إىل تنظيم داع�ش لأ�سباب خمتلفة،
ويحكي الواقع الأليم الذي فر�ضه عنا�صر هذا التنظيم على الواقع
العربي ككل .منذ عر�ض احللقة الأوىل ،واجلدل بد�أ حول عمق
هذه ال�شخ�صيات ،وطبيعة دوافعها لالن�ضمام �إىل هذا التنظيم ،وال
زال النقا�ش م�ستمرا على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
الهيبة والثنائي الذي ال ينف�صل تيم ونادين
بعيدا عن اجلدل ال�سلبي ،يطل تيم ح�سن (وهو عري�س املو�سم)
مع نادين ن�سيب جنيم للمرة الثالثة هذا العام كثنائي يف م�سل�سل
الهيبة .امل�سل�سل يحكي ق�صة علياء التي تعود �إىل لبنان مع ابنها
لدفن زوجها ،وتواجه عائلة الزوج التي تقرر �أخذ طفلها منها،
و�شرطهم هو الزواج من جبل� ،شقيق زوجها ،قبل �أن تكت�شف
احلقائق املريرة عن هذه العائلة الغام�ضة .امل�سل�سل منذ حلقاته
الأوىل يبدو جيدا بر�أي الكثريين ،خ�صو�صا و�أن كيمياء خا�صة
جتمع ما بني ح�سن وجنيم ،كما �أن ت�سل�سل الق�صة ،وت�صوير امل�سل�سل،
ي�ساهمان ب�شكل كبري يف ورود ردود �أفعال �إيجابية عليه.
�سيلفي  .. ٣نظرة عن املجتمع ال�سعودي عن قرب
يعود نا�صر الق�صبي للعام الثالث على التوايل لي�شارك يف م�سل�سل
�سيلفي .يف اليوم الأول لعر�ضه ،ت�صدر ها�شتاغ �#سيلفي ٣قائمة
املو�ضوعات الأكرث تداوال على امل�ستوى العاملي خالل فرتة عر�ض
امل�سل�سل ،خ�صو�صا و�أنه تطرق مل�شكلة الإ�سكان يف ال�سعودية.
امل�سل�سل يعر�ض يوميا ق�ضايا متعددة يف املجتمع ال�سعودي بني
االقت�صادية ،والإن�سانية ،وال�سيا�سية.
باب احلارة… كثريون يت�ساءلون :مطولني؟
باب احلارة يعود هذا العام للمرة التا�سعة ،و�سط توقعات ب�أنه لن
يحمل اجلديد ،فال�شخ�صيات تتطور تطورا بطيئا جدا ،والأحداث
ال تت�سارع �أبدا ،بل يرى كرث �أن ما يجري هو حماولة لإنقاذ مري�ض
من موت �سريري قادم ال حمالة .يف هذا اجلزء ي�ستمر النزاع بني
�أبو ع�صام و�أبو ظافر على زعامة احلارة ،ويزداد الأمر تعقيدا بعد
�أن يقتل ظافر بخنجر العقيد معت

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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يحيى ال�شامي
�صنعاء  :اليوم هو الثاين من بعد وقوع
«امل�صيدة الكبرية» بحق مئات اجلنود
ال�سودانيني وع�شرات الآليات ال�سعودية
التي حاولت اقتحام �شمال �صحراء ميدي
يف حمافظة حجة �شمال غربي اليمن.
ب�إمكاننا توثيق نحو  60%من �آثار املعركة
التي دارت قبل �ساعات هنا ،وفق ما ُيخربنا
م�ص ّور «الإعالم احلربي» التابع حلركة
«�أن�صار اهلل»� ،شارح ًا لنا �أن ق ّوات العدوان
�شنّت ع�شرات الزحوف عقب خ�سائرها وذلك
ل�سحب جثث قتالهم والآليات املعطوبة.
ورغم وجود ع�شرات اجلثث للقتلى ال�سودانيني
يف امل�ساحة التي تف�صلنا عن �آلية معطوبة من
نوع «�أ�شكو�ش» �أمريكية ال�صنع ،ف�إن انهماك
ثالثة من املقاتلني اليمنيني يف عمل ما
بجوارها ا�سرتعى االنتظار وال�س�ؤال .هم
الآن ي�ستعدّ ون لإحراق �آخر مدرعة �سعودية
زحف على متنها املرتزقة ال�سودانيون ،وال
مانع من م�شاركتهم ت�صوير العملية.
ت�صاعدُ الأدخنة من �إحراق الآلية �أثار
حفيظة قوات العدوان املوجودة خلف
املو�سم التابعة
ال�سياج احلدودي يف منطقة ّ
جليزان ،جنوبي ال�سعودية ،لأنها ر�سالة
وا�ضحة تفيد ب�أنهم لن يتمكنوا من ا�ستعادة
املدرعة الباهظة الثمنُ .قرئت الر�سالة،
ومن الفور ،با�شرت املدفعية ال�سعودية ــ
ال�سودانية �إطالق ع�شرات القذائف املدفعية
لالنتقام.
تخطينا مكان املدرعة و�أدخنتها ملت�صقة
ب�أنوفنا� .أمتا ٌر كثرية نقطعها وتظهر لنا نحو
ع�شر �آليات متنوعة الأ�شكال والأحجام كان
من هنا قد انتهوا من �إحراقها ليلة و�صولنا
ميدي .يخربنا بع�ض ه�ؤالء �أن جولتنا ال
تزال يف بدايتها ،و�أن ما �شاهدناه �إىل الآن
يتبع للمحور الأول وبقي �أمامنا الكثري.
فامل�ساحة التي دارت فيها املعارك تبلغ زهاء
�ستة كيلومرتات مر ّبعة ،بدء ًا من حماور
االنطالق �شمال ال�صحراء خلف ال�سياج
احلدودي جنوبي جيزان ،حتى هذه الأماكن
حيث نحن ،وهي ُتعرف با�سم املزارع.
قبل دخولنا املحور الثاين ،من املحاور
الثالثة التي انطلقت منها زحوف املرتزقة
ُ
ت�صل روائح
ال�سودانيني على ال�صحراء،
اجلثث املتعفنة �إىل م�سافات ما قبل و�صولنا
مكان املقتل .يوجد يف املكان زهاء خم�س
ع�شرة جثة م�ضى عليها �أكرث من � 24ساعة.
جميع القتلى �سودانيون ،ويبدو من الرتب
الع�سكرية املعلقة على بزّ ات عدد ال ب�أ�س به
منهم �أنهم �ضباط ومن ذوي الرتب العليا يف
اجلي�ش ال�سوداين.
للوهلة الأوىل ،كنا نتوقع �أن نعرث على
قتلى من املرتزقة اليمنيني لكننا مل جند
قتي ًال واحد ًا منهم .يقول �أحد املرافقني
�إن معلوماتهم ُتفيد برف�ض قادة �سودانيني
م�شاركة �أي عن�صر من املرتزقة اليمنيني،
لأنهم يرونهم خونة تخاذلوا عن حماية
حدود اململكة ودرء اخلطر «احلوثي» عنها.
وقد وافق اجلي�ش ال�سعودي على ال�شرط،
واكتفى ب�إ�شراك قيادات من اجلي�ش ال�سعودي
للإ�شراف على عملية «اكت�ساح ال�صحراء»
و�إر�شاد ال�سودانيني �إىل نقاط االنطالق
والأهداف املفرت�ض ال�سيطرة عليها.
فهم الكلمات ب�صعوبة وهي تت�صاعد من فم
ُت ُ

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

رفيقنا املقاتل وهو يغطي وجهه و�أنفَه بلحاف
غليظ خ�شية الرائحة .يقول بح�سرة:
«كدنا �أن نن�سى �أن لنا جيو�ش ًا عربية ،مل
يعد �أحد منا ُيعلق عليها الآمال ملواجهة
عدونا جميع ًا� :إ�سرائيل» .ويكمل« :للأ�سف،
جاء ه�ؤالء لقتالنا خدمة لأمريكا و�إ�سرائيل
وعمالئهم بني �سعود» .ي�شري املتحدّ ث �إىل
�أماكن تختبئ فيها جثث ال تكاد ُترى ،ويكمل
حديثه« :ا�ستطاع املال ال�سعودي �أن ي�ستقطع
من اجلي�ش ال�سوداين مرتزقة ومقاتلني
بالوكالة ...من جي�ش ر�سمي �إىل �أدوات مثلهم
مثل امل�ست�أجرين من �شركات كبالك ووتر
وغريها».
يخربنا م�س�ؤول ع�سكري �أن جتاو َز املكان
خطر علينا،
حيث نوجد واالقرتاب �أكرث
ٌ
فالعدو يرب�ض على بعد نحو  500ــ  800مرت،
وهي م�سافة تنت�صب و�سطها معامل الرت�سيم
احلدودي بني البلدين ،وبالإمكان م�شاهدة
حتركات العدو بالعني يف منطقة تو�صف
ب�أنها «�ساحة القنّا�صني» وميدان �صيدهم.
من الوا�ضح وفق �أحاديث املرابطني يف
�صحراء ميدي و�شهادات امل�شاركني �أن النظام
ال�سعودي كان قد بنى �آما ًال عري�ضة على
عملية احلادي والع�شرين من �أيار الأخرية
(يوم العملية) ،وحاول عرب لواء كامل
من ال�سودانيني �أن ي�سدّ د ال�ضربة الأخرية
�صوب اجلبهة ال�ساحلية ال�شمالية الغربية
(ميدي) ،التي مثلت نقطة تعثرّ وا�ستنزاف
غري حمتملة للخزينة ال�سعودية من جهة،
وللقوة الب�شرية يف مع�سكر املوالني للرئي�س
امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي و«�شرعيته»
من جهة �أخرى.
املعلومات ت�ؤكد �أن الهجوم على ميدي كان
هدفه اكت�ساح ال�صحراء و�صو ًال �إىل مزارع
ن�سيم يف العمق ،ثم ف�صل مدينة ميدي
و�ساحلها عن ال�صحراء وقطع معظم خطوط
الإمداد وتفتيت اجلبهة ال�ساحلية من بوابتها
الغربية ،و�أخري ًا فتح الطريق �إىل احلديدة،
املدينة ال�ساحلية التي يلوح حتالف العدوان
منذ �أ�شهر باقتحامها.
هذا اال�ستنتاج �أكدته معلومات �أخرى ح�صلنا
عليها �ضمن جملة وثائق وم�ستندات وبيانات
مرئية عرث عليها املقاتلون اليمنيون بحوزة
القتلى ال�سودانيني ،كما �أن العملية (وفق
م�شاهد �صورها �سودانيون �أثناء دخولهم
ٌ
وح�شِ ر لها
ال�صحراء) قادها
�ضباط �سعوديون ُ
لواء كامل من جي�ش اخلرطوم ُيقدر عددهم
بثالثة �آالف ونيف ،ومعظمهم قوة راجلة.
امل�شاهد ،التي عر�ضها علينا مقاتلون مينيون
م�ستخرجة من هواتف املرتزقة ال�سودانيني،
تظهر م�شاركة نحو خم�سني �آلية ع�سكرية
متنوعة يف الزحف وثالث طائرات عمودية
من نوع «�أبات�شي» عملت على مت�شيط ال�صحراء
والتهيئة لتقدم القوات على الأر�ض .والأهم
من هذا �أن امل�شاهد نف�سها احتوت ما يبدو �أنه
احتفال بالن�صر �شارك فيه جنود �سعوديون
داخل املناطق التي ا�ستقر فيها ال�سودانيون،
وبد�ؤوا ت�شييد حت�صينات ترابية �ضخمة على
بعد �ستة كيلومرتات من نقطة انطالقهم.
يقاطع م�س�ؤول ع�سكري ميني امل�شاهد
املعرو�ضة علينا و ُي�سهب يف �شرح الكمني الذي
ا�ستدرجت �إليه قوات الغزو ال�سودانية ــ
ال�سعودية.
فبعدما ا�ستقرت «املحاور الثالثة» وحت�صنت

يف م�ساحات وا�سعة من ال�صحراء ملدّ ة
�أربع �ساعات ،وقبل �أن تكت�شف �أنها وقعت
يف م�صيدة كبرية ا�ستخدم فيها املقاتلون
اليمنيون �أ�ساليب تتواءم وحروب ال�صحراء؛
عمد اليمنيون �إىل ت�ضييق اخلناق على
القوات ال�سودانية يف بداية املواجهة و�صو ًال
�إىل �إجبارها على الرتاجع حتى حقل �ألغام
وا�سع يقع �إىل ال�شرق من �أماكن املواجهات،
وهناك �أطبقت امل�صيدة :مت تفجري ع�شرات
الآليات ومن عليها.
ج�سم �أبي�ض �آخر �شبيه بذاك الذي �شاهدناه
حلظة دخولنا ال�صحراء يلوح من جديد.
نقرتب منه لنتعرف �إليه� :إنه جمجمة
لر�أ�س �آدمي مكتمل اخللقة .يبادرنا املرافق
بالإجابة قبل �أن ن�س�أله ،فيخربنا �أن العظام
التي ن�شاهدها يف ال�صحراء تعود �إىل مرتزقة
مينيني قتلوا قبل �أ�شهر خالل ع�شرات
الزحوف على �شمال �صحراء ميدي« .لكنكم
الآن تدفنون جثث القتلى ال�سودانيني ،فلماذا
بقي مثل ه�ؤالء يف العراء؟» .يرد املقاتل:
«الرمال تدفن كثريين ...لي�س مبقدورنا دفن
كل من يقتل هنا خا�صة �أن هذه الزحوف
تتكرر �أحيان ًا خالل ال�ساعة الواحدة...
قادة املرتزقة وال�ض ّباط ال يكرتثون للقتلى
وال يهتمون با�ستعادة جثثهم ،خا�صة عندما
يكون القتيل ميني ًا».
خالل جولتنا امليدانية يف �صحراء ميدي
عقب � 12ساعة من وقوع امل�صيدة� ،أمكن
توثيق معلومات ميدانية وم�شاهد حية ت�شي
بحجم اخل�سارة اال�ستثنائية التي تعر�ض لها
حتالف العدوان ،وهذه املرة ب�صورة خارجة
عن امل�ألوف و�أبعد ما تكون عن ح�سابات ميزان
القوة الع�سكرية بني الطرفني� .أكرث من 25
جثة للجنود ال�سودانيني كانت مرمية على
رمال ال�صحراء �أدركناها فقط حلظة و�صولنا
املكان ،فيما كانت احل�صيلة الإجمالية التي
�أعلنتها م�صادر ع�سكرية مينية  136قتي ًال
من ال�سودانيني و 244جريح ًا.
يقول �أحد املقاتلني معقب ًا على ده�شتنا« :هذه
اجلثث التي ت�شاهدها لي�ست �إال ما عجزت
القوات ال�سودانية عن انت�شالها من حمور
واحد من ثالثة حماور ...خالل �ساعات
الليل وبعد الكمني �شن املرتزقة ال�سودانيون
�أكرث من ع�شر عمليات ت�سلل بهدف انت�شال
جثامني زمالئهم القتلى ،ومتكنوا با�ستخدام
�أرتال الآليات املدرعة ال�سعودية من رفع
الع�شرات» .ي�ضيف ال�شاب امللقب «�أبو
طالب»« :كنا يف البداية مننعهم من الو�صول
�إىل اجلثث با�ستهداف املدرعات وقن�ص من
يحاول النزول منها ،لكن تبني لنا �أن القتلى
املنت�شرين على م�ساحة وا�سعة من ال�صحراء
وبالقرب من خطوط النار �سي�شكلون عبئ ًا
علينا ،و�ستتحول �أج�سادهم املتحللة �إىل
م�صدر وباء قد ي�صيب الكثري من املجاهدين،
لذلك �أحتنا لهم املجال ل�سحب العدد الأكرب
من اجلثث ،قبل �أن ندفن الع�شرات مما تبقى
هنا».
بادر رفيق «�أبو طالب» وعر�ض علينا ع�شرات
ال�صور والبطاقات ال�شخ�صية والع�سكرية
اخلا�صة باجلنود ال�سعوديني ،وهي �ضمن
وثائق وجدت بحوزة القتلى ال�سودانيني،
والالفت فيها �أن معظمها تعود �إىل قيادات
ع�سكرية عليا يف اجلي�ش ال�سوداين ،كما �أن
املبالغ املالية بالريال ال�سعودي التي عرث

عليها يف حوزتهم ت�ساوي تقريب ًا املبالغ التي
تعطى للمرتزق اليمني.
�سري املعركة
�أح�صت عد�سة «الإعالم احلربي» حلظة
الهجوم يف املحور الأول خم�سة ع�شر �آلية
بينها جرافتان وناقالت جند و�آليات
«ا�شكو�ش» �أمريكية ،وعدد �آخر من ال�سيارات
والأطقم الع�سكرية� .أما العدد احلقيقي،
فيقدره م�صدر �شارك يف العملية بـ� 75آلية
متنوعة وزهاء  2500مرتزق �سوداين
توزعوا بني قوات راجلة خلف الآليات
و�أفراد حمملني على الآليات .وي�ضيف« :يف
البداية اعتمدوا على الآليات ،فيما ظل
امل�شاة مي�شون وراءها ،لكن انفجار الع�شرات
منها وهي حمملة باجلنود �صنع حالة رعب
لدى البقية املحمولني يف الآليات الأخرى،
فا�ضطرت غالبيتهم �إىل الرتجل ،وهو ما
�أحدث خل ًال يف خطة اكت�ساح ال�صحراء كما
ي�سميها املرتزقة ،وقد تكد�ست �أعداد كبرية
منهم يف م�ساحات حم�صورة ،الأمر الذي
�سهل على املدفعية اليمنية ا�ستهدافهم وقتل
و�إ�صابة الع�شرات منهم قبل يفروا ويرتكوا
الآليات املعطوبة منها وال�سليمة».
�أما االنطالق من املحور الثاين ،فتفيد �شهادات
�أخرى ب�أنه اعتمد على امل�شاة مع عدد قليل
من الآليات التي كانت ت�شق الطريق وت�ؤ ّمن
متاري�س وحت�صينات ترابية للأفراد ،وهنا
�سقط �أكرب عدد من القتلى بالأ�سلحة
ال�صغرية واملتو�سطة ،ثم ان�سحبت الآليات
حمملة بجثث الع�شرات منهم ،فيما حاولت
طائرات «الأبات�شي» التعامل مع اليمنيني
لكنها مل تكت�شف مواقعهم ،واكتفت بالتحليق
والق�صف الع�شوائي على م�ساحات وا�سعة من
ال�صحراء باجتاه ما تظنه مواقع املقاتلني.
ورغم ما ي�صفه قيادي ميداين باخلطة
املحكمة التي اتبعتها قوات املرتزقة
ال�سودانيني يف الهجوم وحماولة ال�سيطرة،
ف�إنها �سرعان ما انقلبت عليهم ،ومتكن
اليمنيون من ا�ستيعابها وو�ضع خطة بديلة
احتوت �أ�ساليب املرتزقة وعملت على
ا�ستدراجهم �أكرث �إىل عمق ال�صحراء ،وهناك
كان التعامل معها ك�أهداف ي�سهل ا�صطيادها
مبختلف �أنواع الأ�سلحة .وت�شدد م�صادر
اجلي�ش و«اللجان ال�شعبية» على �أن �أي �سالح
ثقيل مل ي�ستخدمه اليمنيون يف املراحل
الأخرية من العملية ،بل اكتفوا ب�إحراق
ع�شرات الآليات بـ«ولاّ عات �صغرية» عقب
فرار ال�سودانيني.
جرائم الغزاة
ورغم �أن عمر بقاء قوات الغزو من مرتزقة
ال�سودان يف �صحراء ميدي مل يتجاوز �ست
�ساعات ــ الوقت الذي توهمت فيه االنت�صار ــ
ف�إنها خلفت وراءها جرائم وا�ضحة من بينها

نهب و�سرقة بيوت املزارعني يف ال�صحراء التي
�صادفتها يف الطريق قبل �إ�ضرام النريان فيها
و�إحراقها كاملة وت�سويتها بالأر�ض .الف�ضول
دفعنا �إىل ال�س�ؤال عن حمتوى هذه البيوت
ومقتنياتها وهل كانت ت�ستحق النهب ،لكن
الده�شة �أ�صابت اجلميع ممن �شاهدوا الرماد
وا�شتموا رائحة احلقد املنت�شر يف املكان!
مي�سك �أحد املقاتلني بندقيته ويدنو من
الأر�ض مغرتف ًا حفنة من الرماد ويت�ساءل:
«ما الذي ينتظر اليمنيني لو متكن منهم
ه�ؤالء؟» .وي�ضيف« :نخطئ كثري ًا حني نح�سن
الظن بالغزاة ...ها هم قد �صبوا حقدهم
و�أحرقوا ب�ضعة بيوت قليلة يف ال�صحراء
لي�س فيها ما ي�ستحق احلياة �أ�ص ًال ف�ض ًال عن
�سرقتها».
وبرغم �أن عدد هذه البيوت قليل جداً ،طاول
اخلراب جميعها .حتى املزارع التي عربوا
فيها �أحرقوا �شجرها الكبرية ودا�ست بقيتها
جنازير �آلياتهم ودباباتهم .و�أ�ص ًال هذه
البيوت واملزارع هي اجلزء املتبقي من القرى
التي دمرها الطريان �سابق ًا .يختتم �أحد
املقاتلني رحلتنا قائ ًال �إنه خالل رباطه هنا
منذ �شهور ،الحظ �أن املرتزقة ال�سودانيني
نهبوا مزرعة دواجن كان قد هجرها �أحد
املزارعني قبل عام تقريب ًا .وذكر �أن املرتزقة
نقلوا «ما غنموه من دجاج» �إىل مع�سكرهم
داخل منطقة املو�سم ال�سعودي قبل �أن
ُيحرقوا املزرعة وب�ستان النخيل يف اجلوار.
كيف غطى �إعالم العدوان «امل�صيدة»؟
تداعيات ما حلّ بالقوات ال�سودانية ال تزال
تتبدى تباع ًا مع ما يبدو �أنه �إعالن جتزيئي
تنتهجه اخلرطوم ملكا�شفة جمهورها بحجم
اخل�سارة الكبرية التي حلقت بقواتها .وعرب
ال�سيا�سة والطريقة الإعالمية نف�سها،
ه ّم�شت دول حتالف العدوان وو�سائل �إعالمها
�أخبار قتلى اجلي�ش ال�سوداين (الع�ضو يف
«التحالف») كلي ًا دون �أدنى اعتبار �أو حتى
موا�ساة �أو ر�سالة عزاء .ويبدو �أن حجم
اخل�سارة الكبرية وغري املتوقعة جعل من
تعاط �إعالمي معها ميثل �ضرر ًا �أكرث مما
�أي
ٍ
يعود بالنفع على دول العدوان ،وبخا�صة
ال�سعودية.
هذه يف العادة �سيا�سة تتبعها الريا�ض عندما
ب�صنف نوعي خارج
بحجم �أو
تكون خ�سارتها
ٍ
ٍ
ح�ساباتها كما حال البالي�ستيات اليمنية.
�أما ال�سودان ،بحكم �أن جي�شه بيع كمرتزقة،
ف�إنه يف و�ضع حرج �أكرث من ال�سعودية ،وبذلك
ا�ستفاد من �ضعف الأداة الإعالمية لليمنيني
التي مل ت�ستطع ترويج اخلرب «الف�ضيحة»
بقوة مقارنة ب�ضخامة �إمكانات دول
«التحالف» الإعالمية .ولوال �ضغط ال�شارع
ال�سوداين املتزايد ،ما كان الإعالم الر�سمي
هناك قد اعرتف باملطلق بقتاله وبخ�سائره.
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