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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

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

بوتني  اأم��ري��ك��ي��ة:  �صحفية 
يت�صورون! مما  �صعوبة  اأكرث 

باالنتظار واالفاعي   .. الثعابني  روؤو�ض  على  الرق�ض 

اإدفع
ت�صلم

�صحراء ميدي اليمنية
جنودها اخلرطوم  تقتل  هنا 



 – ب(  ف  )�أ  �بوظبي 
يف  �لعام  �لنائب  حذر 
�لعربية  �المار�ت  دولة 
�مل�شت�شار  �ملتحدة 
�ل�شام�شي  �شيف  حمد 
مع  تعاطف  �ظهار  من 
و�شائل  على  قطر  دولة 
�الجتماعي،  �لتو��شل 
�ل�شجن  بعقوبة  ملوحا 
مالية  غر�مة  وبفر�ض 

على �ملخالفني.
ون�شرت �شفحة �خبارية تابعة للمجل�ض �لوطني لالعالم وو�شائل �عالم �مار�تية بيان 

�لنائب �لعام.
مو�قع  على  كتابة  �و  قوال  م�شاركات  �ي  من  “يحذر  �لعام  �لنائب  �ن  �لبيان  يف  وجاء 
�لتو��شل �الجتماعي �و �ي و�شيلة �خرى حتمل �ي تعاطف مع دولة قطر �و �عرت��شا 
على موقف �المار�ت و�لدول �الخرى �لتي �تخذت مو�قف حازمة �شد حكومة قطر”.
و��شاف �ن خمالفة هذه �لتحذير�ت “قد تعر�ض �شاحبها لل�شجن من 3 �ىل 15 �شنة 

وغر�مة ال تقل عن 500 �لف درهم” )نحو 137 �لف دوالر(.
بف�شل  �لدولية  �ل�شاحة  على  ح�شورها  �أثبتت  �لتي  �ل�شغرية  �لدولة  قطر،  وتو�جه 
متويل  مكافحة  يف  بالتقاع�ض  متكررة  �تهامات  و�لنفط،  �لغاز  من  �لهائلة  ثرو�تها 

�الإرهاب، لكنها تنفي هذه �التهامات على �لدو�م.

�لرو�شي  �لرئي�ض  مع  حو�ر�  �أجرت  �أن  بعد 
مناق�شات  على  و�أ�شرفت  بوتني  فالدميري 
�ل�شحفية  ر�أت  بطر�شبورغ،  �شان  منتدى  يف 
كما  لي�ض  بوتني  �أن  كيلي  ميغني  �الأمريكية 

ت�شوره و�شائل �الإعالم �لغربية.
قناة  يف  بر�مج  مقدمة  كيلي،  ميغني  وقالت 
منتدى  يف  �شاركت  وكانت   »NBC« تلفزيون 
»�أعتقد  �لدويل:  �القت�شادي  بطر�شبوغ  �شان 
�الإعالم  و�شائل  حتاول  مما  �شعوبة  �أكرث  �أنه 
بوتني  لدى  �إن  وقالت  به«.  �الإيحاء  �لغربية 
يف  �لنظام«  ال�شتعادة  حمدد�  خا�شا  »نهجا 
�شكان  بدعم  يحظى  فهو  ولذلك،  رو�شيا. 
نحو  �أن  �مل�شتغرب  من  »لي�ض  م�شيفة:  �لبالد، 

بوتني«. فالدميري  يحبون  �لرو�ض  من   90%
�شاغت  �أنها  �الأمريكي  للجمهور  كيلي  و�أكدت 
مبز�عم  �الأوىل  بالدرجة  �ملتعلقة  �الأ�شئلة 
�لرئا�شية  �النتخابات  يف  رو�شيا  تدخل 
الأمريكية �لعام �ملا�شي، ب�شكل مبا�شر و�شريح 
�أثناء �حلو�ر، لكنها يف �لوقت نف�شه مل تك�شف 

م�شبقا عن �إجابات �لرئي�ض �لرو�شي.
وذكر �لرئي�ض �لرو�شي يف جل�شة منتدى �شان 
بطر�شبورغ �القت�شادي �لدويل، يوم 2 يونيو/
�الأمريكية  �لتقارير  على  �طلع  �أنه  حزير�ن، 
�النتخابات  يف  �ملزعوم  رو�شيا  تدخل  ب�شاأن 
�شيء  »�أي  فيها  يجد  مل  لكنه  �الأمريكية، 
قائمة  و��شتنتاجات  ت�شور�ت  فقط   ملمو�ض، 

�لرو�شي  �لرئي�ض  ور�أى  �فرت��شات«.  على 
فقط  ميكن  �مل�شكلة  هذه  جوهر  مناق�شة  �أن 
ممازحا:  و�أ�شاف،  ملمو�ض.  �شيء  يظهر  حني 
�إحدى �ملنظمات �لتي عملت يف  »كما قالو� يف 
�ل�شابق بها: هاتو� �لعناوين، �الأماكن �ل�شرية، 
�إىل  �الأمريكية  �ل�شحفية  ولفتت  �الأ�شماء«. 
عنو�ن  على  حتتوي  �الأمريكية  �لتقارير  �أن 
الأجهزة كمبيوتر يف �شبكة �الإنرتنت ت�شري �إىل 
رو�شيا، فرد بوتني �أن �خلرب�ء ميكن �أن يزّورو� 

�أو يلفقو� مثل هذه �لعناوين.
يتدخل  �لغرب  �أن  �لرو�شي  �لرئي�ض  و�أكد 
�ل�شيا�شة  يف  فظ  ب�شكل  طويلة  ل�شنو�ت 

يحدث  ذلك  �أن  م�شيفا  �لرو�شية،  �لد�خلية 
طويلة  �شنو�ت  مدى  على  منهجي  »ب�شكل 
وبطريقة فظة وغري مهذبة، مبا يف ذلك حتى 
على م�شتوى �لبعثات �لدبلوما�شية، فالتدخل 

مبا�شر يف �شيا�شتنا �لد�خلية«.
زمالوؤكم  يفعل  ما  ترو�  مل  »�أنتم  و�أ�شاف: 
�لد�خلية  �شيا�شتنا  �إىل  دخلو�  هم   عندنا: 
وعقدو�  روؤو�شنا  على  وجل�شو�  باأقد�مهم، 
وهو  م�شيفا  �لعلكة«،  مي�شغون  وهم  �شيقانهم 
يوجه حديثه للم�شرفة على جل�شة  �لنقا�ض 

يف �ملنتدى: توقفو�«!
�مل�شدر:تا�ض
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خمت�سر مفيد

يف  و�الأمة  �لعام  هذ�  يف  �لف�شيل  �ل�شهر  ياأتي      
فرتة من �أحلك فرت�ت ظالمها، �ل�شرفاء ُمطاردون 
جماله  يف  جُميًد�  �أو  عاملًا  جتد  فال  ربوعها،  يف 
ا يف توجهه �إال وهو �إما ُمتخٍف ي�شاأل �هلل  وخُمل�شً
من  �لعلن،  يف  متربًئا،  طريقه  ويتلم�ض  �ل�شالمة 
يف  ُمطارٌد  و�إما  به،  يوؤمن  �لذي  وتوجهه  �أفكاره 
�أو �ختار �خلروج بعد  وطنه �أو حتى ُمبعٌد عنه، 
معاناة مع �ل�شجن �أو �الإ�شابة، وكم من معتقل لو 
لعلمه  ينبغي  كما  به  اُلحتفَي  �الأمة  خارج  كان 
وجهده؟ وكم من ُم�شرد يف �لغربة ولو كان يف غري 

�أمتنا اُل�شتفيد من ثمار جهده �لكثري؟
    تعاين �الأمة �الإ�شالمية يف فل�شطني كما �لعر�ق 
و�جلز�ئر  وتون�ض  وم�شر  و�شوريا  و�أفغان�شتان 
و�ليمن .. وغريها، وال يبدو �أفق لنهاية معاناتها 
�أبو�ب  �أُغلقت  رم�شان  �شهر  جاء  �إذ�  حتى   ..
�لر�شمية  لطات  �ل�شُّ جانب  من  و�لتفكري  �لعقول 
فيها �أكرث مما هي ُمغلقة طو�ل �لعام، وق�شى كبار 
�مل�شئولني مع �حلكام �لزيار�ت �ل�شرورية و�ملهام 
�الأكرث من تقليدية يف �شعبان، ليتفرغ كثري منهم 
لل�شفر لل�شياحة �أو �لق�شور �خلارجية، �أما عامة 

�لنا�ض فيلفهم  عامل �آخر ....
عامل �آخر .رئي�س �لتحرير
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االأف�������ق؟ يف   69 ����ص���ي���ن���اري���و  اخل���ل���ي���ج���ي:  ال���ع���ق���د  ان�����ف�����راط 

يعر�ض���ص��ح��ف��ي��ة اأم����ري����ك����ي����ة: ب����وت����ني اأك�������رث ����ص���ع���وب���ة مم����ا ي���ت�������ص���ورون! االم�����ارات  يف  ق��ط��ر  م��ع   ال��ت��ع��اط��ف 
مالية غ��رام��ة  دف���ع  اأو  لل�صجن  ���ص��اح��ب��ه 

حمزة �خلن�شا
�ملنطقة  كانت  وفيما  �شنو�ت،  �شت  قبل 
دعا  �ل�شورية،  �لتطّور�ت  �شدمة  تتلقى 
بن  �هلل  عبد  �لر�حل،  �ل�شعودي  �مللك 
يف  �خلليجية  �لدولة  قادة  �لعزيز،  عبد 
قّمتهم �لـ32، �إىل »جتاوز مرحلة �لتعاون 
�إىل مرحلة �الحتاد يف كيان و�حد يحقق 
من  �إّياهم  حمّذرً�  �ل�شر«،  ويبعد  �خلري 

�لتحديات �ملقبلة.
�إىل  �حلاجة  �لر�حل  �مللك  ربط  يومها، 
مرحلة  نحو  �لتعاون  مبجل�ض  �لعبور 
�خلليجية  �لدول  بكون  »�الحتاد«، 
بقوة  تندفع  �لعربية،  �الأمة  من  جزءً� 
�أ�شقائنا  »م�شاعدة  �أجل  من  »�لو�جب« 
وحقن  �آمالهم  حتقيق  �شاأنه  من  ما  كل  يف 
�الأحد�ث  تد�عيات  وجتنيبهم  دمائهم 
كانت  �لتدخالت«.  وخماطر  و�ل�شر�عات 
»�إرها�شات  من  فيها  يجري  وما  �شوريا 
�لعربي«،  »�لربيع  مبوجة  متاأثرة  ثورة« 
�مللك  منه  �نطلق  �لذي  �الأ�شا�شي  �لد�فع 
و�أي�شًا  تلك،  دعوته  لتوجيه  �ل�شعودي 
قادة  دفع  �لذي  �الأ�شا�شي  �لهاج�ض 
باملو�فقة  روؤو�شهم«  »هّز  �إىل  �خلليج 
�أطنان  من  �لرغم  على  �القرت�ح،  على 
�لتي  و�لتباينات  و�الختالفات  �خلالفات 

متنع حتويله �إىل حقيقه.
�مللك  رحيل  تلت  �لتي  �ل�شّت  �ل�شنو�ت  يف 
�حُلكم،  �شلمان  �مللك  وت�شّلم  عبد�هلل، 
وتهيئة �لظروف ملرحلة �عتالء ويل ويل 
�ململكة،  عر�ض  �شلمان  بن  حممد  �لعهد 
�شوريا  يف  �ملنطقة،  يف  �الأحد�ث  �شارت 
عو�مل  �أبَعَد  نحو  على  حتديدً�،  و�ليمن 
كثرية يتطّلبها �لتحّول �إىل حالة �الحتاد، 
بني دول حاولت �ل�شعودية مَلّها حول فكرة 
�أ�شا�شية هي �شيطنة �إير�ن بو�شفها خطرً� 
�مل�شلمني«  »�الإخو�ن  تيار  ونبذ  وجوديًا، 

بو�شفه مز�ِحمًا لهوّيتها �لدينية.
ر�ية �لعد�ء الإير�ن �لتي رفعتها �ل�شعودية 
لتربير حربها على �ليمن ودعمها ف�شائل 
مهّمة  منا�شبة  �شّكلت  �شوريا،  يف  م�شّلحة 
الختبار مدى جناح »�الحتاد«. ومن بو�بة 
�ل�شعودية  جّربت  �لع�شكرية،  �الأحالف 
يف  عري�ض  �إ�شالمي«  »حتالف  قيادة 
مل  عربي«،  »حتالف  �إىل  تقّل�ض  �ليمن، 
�شّجلته  مّما  �أف�شل  نحو  على  نتائجه  تاأِت 
�لع�شكرية  �لذر�ع  �جلزيرة«،  »درع  قو�ت 
يف  ف�شلت  حني  �خلليجي،  �لتعاون  ملجل�ض 

 ،1990 عام  للكويت  �لعر�قي  �لغزو  منع 
�أن تتحّول �إىل »قو�ت تدّخل« تقمع  قبل 
�ملتظاهرين يف �لبحرين. حتى �قت�شاديًا، 
عملة  �عتماد  يف  �الآن  حتى  �ملجل�ض  ف�شل 

موّحدة �أو �إن�شاء �شوق م�شرتكة.
�لتعاون  جمل�ض  جتربة  تعرّث  عو�مل 
�إىل  حتّوله  ف�شل  عن  ف�شاًل  �خلليجي، 
هي  �الأوروبي،  �الحتاد  غر�ر  على  �حتاد، 
خارجية  عو�مل  كانت  و�إْن  بحتة،  ذ�تية 
قد ��شُتخدمت لتربير �لف�شل تارة، ول�شّد 
وزير  يقول  �أخرى.  تارة  �لديني  �لع�شب 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية �الإمار�تي �أنور 
�خلالف  تفّجر  �إثر  تغريدة،  يف  قرقا�ض، 
ب�شبب  �حلاّدة  �الأزمة  هذه  �إن  قطر،  مع 
جمل�ض  على  كبريً�  خطرً�  ت�شّكل  �إير�ن، 
�شلوك«  »تغيري  ع  وو�شَ �خلليجي،  �لتعاون 
تكّفلت  �لثقة.  ال�شتعادة  �شرطًا  قطر 
و�الإمار�تية  �ل�شعودية  �الإعالم  و�شائل 
قطر،  �شلوك  بتغيري  �ملق�شود  بتف�شري 
لتحقيق  �شروط«  »�شّلة  عن  وحتّدثت 
ذلك، على ر�أ�شها قطع �لعالقات مع �إير�ن، 
�حلا�شنة  دور  لعب  عن  �لدوحة  وكّف 

لـ»�الإخو�ن«.
�الأمريكي  �لرئي�ض  حّمل  عام،  نحو  قبل 
�ل�شابق بار�ك �أوباما، يف مقابلته �ل�شهرية 

م�شوؤولية  �أتالنتيك«،  »ذي  جملة  مع 
و�ليمن،  و�لعر�ق  �شوريا  يف  �لفو�شى 
لـ»�ملناَف�شة بني �ل�شعودية و�إير�ن«، د�عيًا 
�لفّعال  �ل�شبيل  »�إيجاد  �إىل  �لطرفني 
من  ونوع  جو�ر  ُح�شن  عالقات  الإقامة 
�الأزمة  تكن  مل  بالطبع،  �لفاتر«.  �ل�شالم 
لكن  �أوباما.  عهد  يف  لتن�شب  �حلالية 
�لرئي�ض �حلايل دونالد تر�مب، �لذي �أّيد 
�شر�حة �الإجر�ء�ت �لعقابية بحق قطر، 
و�عتربها »بد�ية نهاية �الإرهاب«، و�شعها 
�ملنطقة بوعودهم،  �لتز�م قادة  يف خانة 
مبحاربة  �لريا�ض،  يف  له  قطعوها  �لتي 

�الإرهاب.
عزل  »�ختبار«  مع  �ل�شعودية  تتعامل 
حلقات  من  �أوىل  حلقة  �أنه  على  قطر، 
نحو  على  �خلليجي  �لبيت  �شياغة  �إعادة 
�إعادة �شياغة هويتها �خلا�شة،  يوؤّمن لها 

ني«. كـ»قائد للعامل �الإ�شالم �ل�شُّ
و�شع  ميكن  �لعقائدي،  �الإطار  هذ�  ويف 
�ل�شر�ع �مل�شتجد مع قطر، مع كل �الأدو�ت 
�مل�شتخدمة  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
زيارة  �نتهاء  فور  �أتى  �أنه  خ�شو�شًا  فيه، 
تر�مب لل�شعودية، وبعد �فتتاحه مع �مللك 
�لتطّرف  »�عتد�ل« ملحاربة  �شلمان، مركز 

و�الإرهاب، من قلب �لعا�شمة �لريا�ض.

لة، ميكن فهم �لرتكيز �ل�شعودي  يف �ملح�شّ
�الإرهاب  جزئية  على  و�الإمار�تي، 
ومن  قطر.  �شد  �لت�شعيد  يف  و�لتطّرف 
حتّول  قر�ءة  ميكن  �أي�شًا،  �لز�وية  هذه 
�الإعالم �ل�شعودي وَمن يدور يف فلكه، �إىل 
�ليمن،  يف  �هلل  �أن�شار  بدعم  قطر  �تهام 
حما�ض  عن  ف�شاًل  لبنان،  يف  �هلل  وحزب 
م�شلحة  ف�شائل  �إىل  �إ�شافة  غزة،  يف 
�جلهات  بني  �مل�شاو�ة  باب  من  �شوريا،  يف 
�ملدعومة من جهة، و�مل�شاو�ة بني �جلهات 
�لد�عمة )قطر و�إير�ن( من جهة ثانية، 

كجهات �إرهابية متطّرفة.
كدولة  �أمريكيًا  تتويجها  من  و�نطالقًا 
�ملنطقة،  يف  لالإرهاب  حماِربة  متقّدمة 
مكان  �أاّل  �أ�شا�ض  على  �ل�شعودية  تت�شّرف 
قبل  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  يف  لقطر 
جمّردة  حدودها  د�خل  �إىل  تعود  �أن 
�شيناريو  فاإن  و�إال  لعبها...  �أور�ق  كل  من 
قطر،  يف  �ل�شعودي  �لع�شكري  �لتدّخل 
�الإمار�ت  من  �ملدعوم   ،1996 �شباط  يف 
�شمان  مع  يتكّرر  قد  وم�شر،  و�لبحرين 

جناحه هذه �ملرة؟

�إمام  – �عرتف  �أ(  – )د ب  برلني 
�ليوم  عاما/   31  / �شابق  م�شجد 
يف  �لعليا  �ملحكمة  �أمام  �جلمعة 
�لعا�شمة �الأملانية برلني باأنه قدم 
�لدعم خالل عمله كاإمام لتنظيم 
�الإرهابي  �الإ�شالمية  �لدولة 

)د�ع�ض(.
�جلل�شة  بد�ية  يف  �ملتهم  وقال 
�لعون  قدم  �إنه  �جلمعة  �ليوم 
�لدولة  تنظيم  �أن�شار  من  للعديد 
ال  برحالت  ليقومو�  �ال�شالمية 

ي�شمح بها �لقانون �إىل �شورية.
بتقدمي  تهما  �لرجل  ويو�جه 
جلماعة  حاالت  ثمان  يف  �لعون 
من  �لفرتة  يف  �خلارج  يف  �إرهابية 
متوز/ يوليو 2014 وحتى كانون 

ثان/ يناير .2015
ق�شية  يف  �أدين  قد  �لرجل  كان 
�لدعم  تقدمية  ب�شبب  �شابقة 
عليه  وحكم  �إرهابية  جلماعة 

بال�شجن عامني ون�شف.
ت�شرين  �إىل  ذلك  خلفية  وترجع 
بعد   2014 نوفمرب   / ثان 
�شبكة  على  للرجل  خطبة  ن�شر 
�الإنرتنت، ولقاء �آخر مت ت�شجيله 

معه.
�تهامات  �ل�شابق  �الإمام  ويو�جه 

باأنه  �حلالية،  �لق�شية  يف 
برلني  يف  �شكنه  مقر  يف  ��شت�شاف 
ر�غبني  �أ�شخا�ض  ع�شرة  من  �أكرث 
و�الإ�شر�ف  �أملانيا  خارج  �ل�شفر  يف 
عليهم و�مل�شاركة يف ت�شليم بع�شهم 
�إىل  �ل�شفر  ملهربني يعينونهم على 

هناك.
وتقول عري�شة �لدعوى “�إن �ملتهم 
�الأ�شخا�ض  من  مبجموعة  بعث 

متكنو�  �شورية،  يف  �لتنظيم  �إىل 
�إىل  �الن�شمام  من  مب�شاعدته 

�شفوف مقاتلي �لتنظيم”.
حماميه  عرب  �لرجل  و�أو�شح 
�شحيحة  “�التهامات  قائال: 
�شفر  دعم  فقد  جوهرها”،  يف 
�ملناطق  من  �لتنظيم  منا�شري 
مو�شحا  �شورية،  �إىل  �لرو�شية 
بال  رجال  �لوقت  ذلك  يف  كان  �أنه 

ثقافة، “�أعمى” على حد قوله.
دخوله  منذ  �أنه  �لرجل  و�أ�شاف 
 / �أول  ت�شرين  يف  �ل�شجن 
عن  بعد�  “�زد�د   2015 �أكتوبر 

�ل�شلفيني”.
هذه  يف  �لنظر  �ملحكمة  ت�شتكمل 
�ل�شهر  من  �لتا�شع  يف  �لق�شية 

�جلاري.

االأم���ن م��وظ��ف��ي  م��ع  “�صخيفة”   م��زح��ة 
بلده اإىل  ه��ن��دي��ا  تعيد  م��ي��ون��خ  مب��ط��ار 

�أ�شرة  رب  بها  “�شخيفة” تفوه  مزحة  ت�شببت  �أ(-  ب  )د  ميونخ- 
هندي مع موظفي �الأمن يف مطار ميونخ جنوبي �أملانيا �إىل �إعادته 

مبا�شرة �إىل �لهند.
�لهندي  كان  �جلمعة،  �ليوم  �الحتادية  �ل�شرطة  بيانات  وبح�شب 
�أ�شرته �لقادمة من مومباي  42/ عاما/ يريد مو��شلة �ل�شفر مع 

�إىل بوخار�شت.
وعندما خ�شعت زوجته لتفتي�ض روتيني للك�شف عن مو�د متفجرة 

ردد �لرجل �أكرث من مرة �أن بحوزتها قنبلة.
ورغم تاأكيد �لهندي بعد فرتة قليلة �أنه كان ميزح فقط، فاإن ذلك 
�لعدول عن قر�رها  �شلطات �الأمن باملطار عن  مل ي�شاعده يف دفع 
�أ�شرته  الأفر�د  �ل�شلطات  �شمحت  بينما  فور�،  بلده  �إىل  باإعادته 

�ل�شبعة مبو��شلة طريقهم �إىل �ملجر.
بال�شلم  �الإخالل  بتهمة  �لرجل  �شد  ببالغ  �ل�شلطات  تقدمت  كما 

�لعام عرب �لتهديد بارتكاب جرمية.

م��وؤذن��ا ي�صبح  ب���اأن  تعهد  خ��ال��د   ال�����ص��اب 

�ل�شلم  جمتمع  حلركة  �ل�شابق  و�لرئي�ض  �ل�شابق  �لوزير  ك�شف   
�جلز�ئرية )�الإخو�ن �مل�شلمني(، �أبوجرة �شلطاين، عن تعهد �ملغني 
م�شاجد  �أحد  يف  موؤذنا  ي�شبح  باأن  خالد  �ل�شاب  �لعاملي  �جلز�ئري 

�جلز�ئر يوما ما.
وكانت �شورة تد�ولها جز�ئريون على مو�قع �لتو��شل �الجتماعي 

جتمع بني �أبوجرة �شلطاين و�ل�شاب خالد �أثارت جدال و��شعا.
�أيام  قبل  جمعهما  لقاء  من  ماأخوذة  �ل�شورة  �أن  �ل�شلطاين  و�أكد 
على هام�ض �لعر�ض �خلا�ض �لذي �أقيم لفيلم "�بن بادي�ض" يف د�ر 

�الأوبر� باجلز�ئر �لعا�شمة.
على  قيود”  “بال  برنامج  يف  ��شت�شافته  خالل  �شلطاين  وقال 
�أحد  خالل  منه  ��شتف�شر  �إنه  �خلا�شة،  “�لبالد” �لف�شائية  قناة 
�للقاء�ت �لتي جمعتهما بال�شدفة �إذ� ما ر�شحه فعال ليكون موؤذنا 

مل�شجد �جلز�ئر �الأعظم، فاأكد له �شلطاين ذلك.
وقال �إنه طلب منه �إذ� كان باإمكانه �أن ي�شحي يوما ب�شفة “�لكينغ” 
)ملك �لر�ي( وي�شبح موؤذنا، فاأخربه �ل�شاب خالد �أنه “يتمنى �أن 
ياأتي يوم يزور فيه قرب �لر�شول عليه �ل�شالة و�ل�شالم، و�أن ي�شبح 

موؤذنا باأحد م�شاجد �جلز�ئر”.
كان  �إن  �الأذ�ن  رفع  خالد  �ل�شاب  من  طلب  باأنه  �شلطاين  وتابع 

يجيده، فلم يتو�ن عن رفعه على م�شامعه.
وقال �شلطاين �إن �أذ�نه كان جيد�، و�إن �ل�شاب خالد �أخربه �أنه كان 
قد رفع �الآذ�ن �شابقا على هام�ض حفل له يف �أمريكا، و�أن �حل�شور 

�نبهرو� باأذ�نه.

اإم�����ام م�����ص��ج��د ���ص��اب��ق ي���ع���رف اأم�����ام حم��ك��م��ة اأمل���ان���ي���ة ب��دع��م��ه ل��ل��دول��ة اال���ص��ام��ي��ة

دع������وة ع��ام��ة

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

بدعوتكم حل�صور حفل زفاف اوالدهم

ال يكتمل فرحنا و�صرورنا اال بح�صوركم

وذلك يوم اجلمعة املوافق 14/ يوليو/ 2017
يف متام ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء يف قاعة

Golden Terrace

اأمين عبده اأحمد املوتي
و ابنة خالد ناجي مزيد

يت�صرف ال�صيد / عبده املوتي               وال�صيد /  خالد ناجي مزيد



�شابق  �شابط  ر�يدل،  برو�ض  قال 
�الأمريكية  �ملركزية  �ملخابر�ت  يف 
�الأو�شط  �ل�شرق  ل�شوؤون  وم�شت�شار 
�الأزمة  �إن  �أمريكية،  �إد�ر�ت  �أربع  يف 
�خلليج  يو�جهها  �لتي  �لدبلوما�شية 
بعدما قطعت �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
عالقاتها  وم�شر  و�لبحرين  و�الإمار�ت 
�لدبلوما�شية و�لقن�شلية مع قطر، ُتربز 
نقطة �شعف رئي�شية بني حلفاء �أمريكا 
�الأمر  يتعلق  عندما  �الأو�شط  �ل�شرق  يف 

مبو�جهة �إير�ن.
�ل�شيا�شية  �الأزمة  �أن  ر�يدل  و�أ�شاف 
تعك�ض �أن “فكرة �حتاد �خلليج �إىل حد 
ما ور�ء تو�فق يف �الآر�ء ب�شاأن مو�جهة 
م�شيفًا:  �شحيحة،”  لي�شت   – �إير�ن 
“�خلليج لي�ض متحدً� و�لعامل �الإ�شالمي 

لي�ض متحد�”
باحث  �إبي�ض،  ح�شني  ر�أى  جانبه،  ومن 
مقيم �أول يف معهد دول �خلليج �لعربية 
�لدبلوما�شية  �الأزمة  �أن  و��شنطن  يف 

�ملدى  على  الإير�ن  فر�شًا  تخلق  “قد 
�شديدة  �إير�ن  �إن  قائاًل  �لطويل،” 
كبري  قدر  ولديها  و�ل�شالبة  �الن�شباط 
من �ل�شلطة، م�شريً� �إىل �أنه على �جلانب 
“هناك جمموعة متباينة جدً�  �الآخر، 
من �ملعار�شني �لذين لي�ض لديهم يف كثري 

مع  دبلوما�شية  عالقات  �حلاالت  من 
بع�شهم”

و�أ�شاف �إبي�ض �لذي كان يتحدث ملحطة 
قطر  مع  �خلالف  هذ�  �أن  �إن   �ن  �شي 
�لوحدة،”  �إىل  �الفتقار  فقط  “يوؤكد 
فتحات  يخلق  قد  ذلك  “�إن  متابعًا: 

للمخيم �ملو�يل الإير�ن، على �القل فيما 
يتعلق بالر�أي �لعام يف �لعامل �لعربي – 
قطر،  مع  �شيقفون  �لعرب  من  �لقوميون 
قطر،  جانب  �إىل  �شيقفون  �الإ�شالميون 
�إىل  �شيقفون  �أي�شًا  �لليرب�ليني  وبع�ض 

جانب قطر”.
وم�شر  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  وقررت 
و�لبحرين يف بيانات متز�منة، �الثنني، 
�ملنافذ  و�إغالق  �لعالقات مع قطر  قطع 
ُوجهت  ُتهم  على  بناًء  معها،  �حلدودية 
وياأتي  �الإرهاب.  بدعم  للدوحة 
�لتوتر  �حتد�م  من  �أ�شبوع  بعد  ذلك 
خلفية  على  �خلليج  ودول  قطر  بني 
قطر،  الأمري  من�شوبة  ت�شريحات 
حول  ثاين،  �آل  حمد  بن  متيم  �ل�شيخ 
ُبثت  و�لعربية،  �خلليجية  �لعالقات 
�لر�شمية،  عرب وكالة �الأنباء �لقطرية 
ب�شدة  �لدوحة  نفت  ت�شريحات  وهي 
�شحتها، معلنة تعر�ض وكالتها �لر�شمية 
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ت��رام��ب ي��ع��ل��ن ت��اأي��ي��ده ل���اج���راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال�����ص��ع��ودي��ة وال��ب��ح��ري��ن واالم�����ارات 
االره�����اب نهاية”  “بداية  ي�����ص��ك��ل  ع��زل��ه��ا  ان  وي��ع��ت��ر  ق��ط��ر  دول�����ة  ���ص��د  وم�����ص��ر 

خ�������راء حت���ل���ي���ل ا����ص���ت���خ���ب���ارات���ي اأم����ري����ك����ي����ون: اخل���ل���ي���ج ل���ي�������ض م����وح����دا اأ����ص���ا 
اإي�����ران يف   ” وال�����ص��ل��ط��ة  ال�������ص���اب���ة   ل�صالح”  امل��خ��ي��م  ت��ف��ت��ح  ق��ط��ر  م���ع  واالأزم��������ة 

�لرئي�ض  �أعلن   – ب(  ف  )�أ  ـ  �لريا�ض 
تاأييده  �لثالثاء  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 
لالجر�ء�ت �لتي �تخذتها دول عربية �شد 
ي�شكل  قطر  عزل  �ن  معترب�  قطر،  دولة 

نهاية” �الرهاب. “بد�ية 
�إعالن  غد�ة  �لت�شريح  هذ�  وياأتي 
�لعربية  و�المار�ت  و�لبحرين  �ل�شعودية 
قطع عالقاتها مع قطر، ويف وقت حتركت 
دول �أخرى، على ر�أ�شها �لكويت، يف حماولة 
يف  �مل�شبوقة  غري  لالزمة  حل  الإيجاد 

منطقة �خلليج.
على  تغريدة  يف  �لثالثاء  تر�مب  وقال 
“�نها  “تويرت” �ن دول �خلليج قالت  موقع 
�لتطرف  متويل  �شد  حازما  نهجا  �شتعتمد 
وكل �لدالئل ت�شري �ىل قطر”. و��شاف “قد 

يكون ذلك بد�ية نهاية رعب �الرهاب”.
�المار�ت  ودولة  �ل�شعودية  و�تهمت 
�لعربية �ملتحدة و�لبحرين وم�شر �الثنني 
�شل�شلة  و�تخذت  �الرهاب”،  “بدعم  قطر 
وقطعت  عزلها،  �ىل  تهدف  �إجر�ء�ت 

�لعالقات �لدبلوما�شية معها.
�أ�شبوعني  من  �كرث  بعد  �الزمة  هذه  وتاأتي 
على زيارة �لرئي�ض �المريكي دونالد تر�مب 
�ال�شالمية  �لدول  دعا  حيث  �لريا�ض  �ىل 
الذعا  هجوما  و�شن  لالرهاب  �لت�شدي  �ىل 
�شجعت  حمللني،  وبح�شب  �ير�ن.  على 
�ملنطقة،  يف  �جلديدة  تر�مب  �شيا�شة 
لعزل  �لفر�شة  �قتنا�ض  على  �ل�شعودية 

قطر.
وتو�جه قطر، �لدولة �ل�شغرية �لتي �أثبتت 
بف�شل  �لدولية  �ل�شاحة  على  ح�شورها 
ثرو�تها �لهائلة من �لغاز و�لنفط، �تهامات 
متويل  مكافحة  يف  بالتقاع�ض  متكررة 
على  �التهامات  هذه  تنفي  لكنها  �الإرهاب، 

�لدو�م.
على  رد�  �لهدوء  �لتز�م  قطر  وحاولت 

�الجر�ء�ت يف حقها.
حممد  �لقطري  �خلارجية  وزير  وقال 
قناة  مع  مقابلة  يف  �لرحمن  عبد  بن 
�الثنني  ليل  بثت  �لقطرية  “�جلزيرة” 
�إجر�ء�ت  هناك  تكون  “لن  �لثالثاء 
�أن  ترى  الأنها  قطر،  من  مقابلة  ت�شعيدية 
�ل�شقيقة  �لدول  بني  �خلالفات  هذه  مثل 

يجب �أن حتل على طاولة حو�ر”.
مع  ��شرت�تيجية  “عالقتنا  �ن  و�أكد 
نتفق  ال  �أمور  هناك  �ملتحدة،  �لواليات 

نقاط  من  �أكرث  �لتعاون  نقاط  لكن  عليها، 
�خلالف”.

قطر  يف  جوية  قاعدة  �ملتحدة  وللواليات 
�مريكي،  جندي  �آالف  ع�شرة  فيها  ينت�شر 
وهي مقر �لقيادة �لع�شكرية ملنطقة �ل�شرق 
�لغار�ت  يف  خ�شو�شا  وت�شتخدم  �الو�شط 
�ال�شالمية  �لدولة  تنظيم  �شد  �المريكية 

يف �شوريا و�لعر�ق.
و�لكويت  �ير�ن  بينها  عدة،  دول  ودعت 
�خلليج  دول  و�ل�شود�ن،  و�جلز�ئر  وتركيا 

�ىل حل �الزمة باحلو�ر.
�الحمد  �شباح  �ل�شيخ  �لكويت  �مري  وتوجه 
�لعربية  �ململكة  �ىل  �لثالثاء  �ل�شباح 
قطع  ق�شية  يف  للتو�شط  �ل�شعودية 

�لعالقات �لدبلوما�شية مع قطر.
�لر�شمية  �لكويتية  �النباء  وكالة  و�فادت 
�ن �المري غادر �ىل جدة يف غرب �ل�شعودية 
وزيري  ي�شم  �مل�شتوى  رفيع  وفد  ر�أ�ض  على 

�خلارجية و�العالم.
�شابق  وقت  يف  �فادو�  كويتيون  نو�ب  وكان 
خالل جل�شة برملانية �ن �مري �لبالد �شيزور 
�ل�شعودية للقيام بو�شاطة بينها وبني قطر.
للكويت �ن قامت بو�شاطة بني قطر  و�شبق 
�لتعاون  جمل�ض  يف  �أخرى  خليجية  ودول 
�لعالقات  �إعادة  �ثرها  على  مت   2014 يف 
مع �لدوحة بعد فرتة من قطعها من جانب 

�لريا�ض و�بوظبي و�ملنامة.
�ل�شيخ  قطر  �أمري  �ن  �لقطري  �لوزير  وقال 
خطاب  توجيه  يعتزم  كان  ثاين  �آل  متيم 
نظريه  لكن  �الزمة،  ب�شاأن  �لقطريني  �ىل 
�لكويتي �ت�شل به متمنيا عليه تاأجيل هذ� 

“م�شاحة  العطائه  �لثالثاء  �ىل  �خلطاب 
�الزمة”،  �طر�ف  مع  و�لتو��شل  للتحرك 

فو�فق �ل�شيخ متيم على ذلك.
حل  �ي  �ن  �لثالثاء  �كدت  �بوظبي  لكن 

لالزمة يجب �ن يكون مرفقا ب�شمانات.
�أنور  لل�شوؤون �خلارجية  �لدولة  وقال وزير 
“بعد  تويرت  على  ح�شابه  على  قرقا�ض 
�إطار  من  بد  ال  �ل�شابقة  �ل�شقيق  جتارب 
�ملنطقة”،  و��شتقر�ر  �أمن  يعزز  م�شتقبلي 
بعد  �لثقة  بناء  �إعادة  من  بد  “ال  م�شيفا 
طريق  خريطة  من  بد  ال  �لعهود،  نكث 

م�شمونة”.
�لدول  �تخذتها  �لتي  �الجر�ء�ت  ودخلت 
�لتنفيذ  حيز  قطر  بحق  وم�شر  �خلليجية 
�لثالثاء. ومن بني 35 رحلة كان مقرر� �ن 
تنطلق من مطاري دبي �ىل �لدوحة، �ألغيت 
27 رحلة، بح�شب موقع جمموعة مطار�ت 

�المارة.
وبد� مطار حمد �لدويل، �حد �كرب مطار�ت 
فخامة،  �لعامل  مطار�ت  و�كرث  �ملنطقة 
�شت  بدء  مع  �لثالثاء،  �شباح  �زدحاما  �أقل 
�شركات طري�ن �قليمية تطبيق قر�ر وقف 
قطع  �إثر  �ل�شغرية  �لدولة  �ىل  رحالتها 

دول عربية �لعالقات معها.
�أعلنت  �لقطرية  �جلوية  �خلطوط  وكانت 
�لعربية  �ململكة  �ىل  رحالتها  تعليق 
�ل�شعودية ودولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�لبحرين وم�شر “حتى ��شعار �خر”.
– �لقطرية  �خلطوط  مكاتب  – �قفال 

�ملدين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  وقررت 
�ل�شعودية �لثالثاء �إلغاء جميع �لرت�خي�ض 

�لقطرية  �جلوية  للخطوط  �ملمنوحة 
وملوظفيها و�إقفال جميع مكاتبها يف �ململكة 
ن�شرته  بيان  بح�شب  �شاعة،   48 خالل 

وكالة �النباء �لر�شمية.
قامو�  �لذين  �مل�شافرين  �لهيئة  ودعت 
�إىل  قطر  و�إىل  من  تذ�كرهم  ب�شر�ء 
وكيل  �أو  �جلوية  �لناقالت  مع  “�لتو��شل 
ال�شتعادة  �الإلكرتوين  �ملوقع  عرب  �ل�شفر 

�لتذ�كر �أو �لتعوي�ض”.
تبعات  للقر�ر  يكون  �ن  �ملتوقع  ومن 
تام  ب�شكل  يعطل  �أنه  �إذ  مهمة  �قت�شادية 
�ململكة،  يف  �لقطرية  �خلطوط  �أعمال 

ويطال موظفيها �ملقيمني يف �ل�شعودية.
�حلكومة  �أطلقتها  �لتي  �لتطمينات  ورغم 
يحل  مل  ذلك  �أن  �إال  لل�شكان،  �لقطرية 
�ملتاجر  �أمام  طويلة  طو�بري  ت�شّكل  دون 
نق�شانها  خ�شية  �الأ�شا�شية  �ملو�د  لتخزين 
يف �الأ�شو�ق. وقام �ملت�شوقون مبلء �لعربات 
بع�ض  وخلت  �لب�شائع،  مبختلف  و�ل�شالل 
�حلليب  مثل  �الأ�شا�شية  �ملو�د  من  �لرفوف 

و�الأرز و�لدجاج.
وبد�أت �الزمة �الخرية يف �أيار/مايو عندما 
�أعلنت قطر �أنها تعر�شت لقر�شنة �أدت �ىل 
�ل�شيخ  �أمريها  �ىل  ن�شبت  ت�شريحات  ن�شر 
�النباء  �ل ثاين على وكالة  متيم بن حمد 

�لقطرية �لر�شمية.
لل�شعودية  �نتقاد�ت  �لت�شريحات  وت�شمنت 
�خلليجية  �لقمة  بعد  �خلليج  ودول 
للريا�ض،  تر�مب  زيارة  خالل  �المريكية 
�المري  عن  ونقل  �ير�ن.  من  موقفها  جلهة 
و�ن  �إقليميا  ثقال  “متثل  �ير�ن  �ن  قوله 

لي�ض من �حلكمة �لت�شعيد معها”.
بني  �لتوتر  تاأجيج  �ىل  �مل�شالة  هذه  و�أدت 
�العالم  و�شائل  وكاأن  وبد�  �خلليج.  دول 
�لقطري،  �لنفي  ت�شدق  مل  �خلليجية 
�ملن�شوبة  �لت�شريحات  �لتعامل مع  وو��شلت 

لالمري على �نها و�قع.
من  قطر  عزل  حماوالت  �ن  خرب�ء  وقال 
عربية  ودول  �ل�شعودية  �ململكة  جانب 
�المارة  �قت�شاد  ت�شيب  �أن  ميكن  �خرى 
�ل�شغرية وو�رد�تها �لغذ�ئية ب�شكل خا�ض، 
من  �شادر�تها  يهدد  ال  �حل�شار  هذ�  �ن  �ال 

�لغاز و�لنفط.

بريوت ـ 
يف  �لزر�عية  للمحا�شيل  �لوطنية  �لنقابة  رئي�ض  �أعلن 
3 مو�نئ �ير�نية لت�شدير  �ير�ن ر�شا نور�ين عن ��شتعد�د 
قطر  �ىل  و�لفو�كة  �لزر�عية  و�ملحا�شيل  �لغذ�ئية  �ملو�د 

�عتبار� من �ال�شبوع �لقادم.
و�أفادت وكالة ت�شنيم �الير�نية  �ن  نور�ين ��شار يف ت�شريح 
له  �ىل �نتاج 128 مليون طن من �نو�ع �ملحا�شيل �لزر�عية 
لت�شدير  �جليدة  و�لطاقات  �ملناخي  بالتنوع  �لتمتع  و 
يف  �لقائمة  لالزمة  نظر�   �نه  مبينا   �لزر�عية   �ملحا�شيل 
�مكانية   هناك  فان  �لعربية  و�لدول  قطر  بني  �لعالقات 

لتوفري كافة متطلبات قطر من �ملحا�شيل �لزر�عية.
�شركة   عرب  �لالزمة   �لتن�شيقات  جرت  لقد  و��شاف: 
�ملطلوبة  �ملحا�شيل  ل�شحن  �لبحرية   “و�لفجر” للمالحة 
من قبل قطر، وهناك ��شتعد�د  لت�شدير هذه �ملحا�شيل �ىل 

قطر عرب مو�نئ  بندر عبا�ض و بو�شهر ولنكه �ىل قطر.
من  حاوية   50 �ىل   40 يوميا  ت�شدير  �ىل  نور�ين  و��شار 
�لفو�كة  و�خل�شرو�ت �ىل �لدول �ملطلة على �خلليج  �شيما 
�المار�ت  مبينا  �ن �ير�ن تعد �شمن  �لدول  �لـ 7 �الوىل يف 

�لعامل يف جمال منتجات �لب�شتنة.

املقبل االأ�صبوع  من  اعتبارا  لقطر  الغذائية  املواد  لت�صدير  مواينء  ثاث  جهزت  ايران 

ماقدمته ال�����ص��ع��ودي��ة ت��خ��ت��ار االإع������ام االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ل��ل��ت��ح��ري�����ض ع��ل��ى قطر ق��دم��ت  ال��ع��امل  يف  دول���ة  اي 
ق��ط��ر ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي واالإ���ص��ام��ي

قطر ��شتقلت يف عام 1971
نتكلم عن 45 �شنه لكن ماذ� حدث خالل تلك �ل�شنني ؟

�لدولة �لوحيدة يف �لعامل يكون فيها �ملاء و�لكهرباء جماين
�لعا�شرة على �لعامل ح�شب �ح�شائيات منظمة �ل�شحة �لعاملية
قطر هي �لر�بعة عامليا يف جمال �لتعليم عامليا و�الويل عربيا

قطر هي �لتي دخل �لفرد فيها هو �الول يف �لعامل 146 �لف دوالر �شنويا
قطر جلبت كا�ض �لعامل للمرة �الوىل يف �ملنطقة �لعربية

قطر عندما مت تدمري جنوب لبنان تكفلت وحدها باعماره حتى ر�ينا عبار�ت 
�شكًر� قطر يف �ل�شو�رع

قطر هي من رفع علمها يف �لعا�شمة �لليبية �إبان �لثورة �لليبية يف خلع �لديكتاتور 
ولي�ض ذنب قطر �ن �شعب ليبيا تقاتل من �جل �ل�شلطة

قطر هي من رفعت �عالمها و�شعار قناة �جلزيرة يف ميد�ن �لتحرير يف م�شر �إبان 
�لثورة �مل�شرية و�ي�شًا لي�ض ذنب قطر ماح�شل بني �ل�شعب �مل�شري

قطر هي �ول دولة يف �لعامل يقوم رئي�شها بك�شر ح�شار غزة �لعزة وتبنى �عادة 
�إعمار �لقطاع

من  وهناك  �الن  حتى  تركيا  يف  �ل�شوريني  مالجئ  �كرب  تبنت  �لتي  هي  قطر 
يطردهم ويهنهم

قطر هي من تكفلت بعالج �الإخوة �ليمنيني يف �لهند مع م�شاريف عودتهم
قطر ويف �لوقت �لتي كانت غزة تق�شف من �الحتالل �ل�شهيوين طلبت عقد قمة 

عربية عاجلة كان غرينا يف �لكويت للمومتر �القت�شادي من �أجل �لرز
قطر و�شعت وديعة بقيمة 2.5 مليار دوالر يف �مل�شرف �ملركزي �مل�شري لتن�شيط 

�لعملة �مل�شرية وقد ر�يتم �ىل �أين و�شلت �لعملة �مل�شرية �الآن
�شعب قطر وبناء على �شهادة �ل�شيخ عائ�ض �لقرين باأنهم بنو� بتربعاتهم ماو�شل 

�ىل 70 م�شجد� يف 40 دقيقة فقط
قطر من �أر�شلت �أ�شاطيل �غاثة جوية عاجلة �ىل �ندوني�شيا ب�شبب �لت�شونامي

قطر تربعت بع�شرة ماليني دوالر ملد خط غاز لكهرباء غزه
��شت�شافة  تكاليف  لتغطية  الإندوني�شيا  دوالر  مليون  بخم�شني  تربعت  قطر 

م�شلمي �لروهنجيا بورما
قطر هي �لدولة �لوحيدة �لتي تكفلت بت�شديد رو�تب �ملوظفني يف غزة

حممود  برئا�شة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ملوظفي  دوالر  مليون  مبئة  تربعت  قطر 
عبا�ض

قطر تربعت مبليون دوالر لغزه لالمور �ل�شحية و�لطبيه
قطر قامت باإن�شاء 109 م�شاريع خريية يف موريتانيا

زلز�ل  �شحايا  �ىل  قطر  كا�ض  نهائي  بريع  تربع  �لقدم  لكرة  �لقطري  �الحتاد 
�لنيبال

قطر تربعت لليمن مبرتبات ثالثة �أ�شهر بعد �عتذ�ر �الإمار�ت و�ل�شعودية
قطر من قام �مريها خالل �شرب غزة بقطع عالقتة مع ��شر�ئيل وطرد �ملكتب 

�لتجاري �ال�شر�ئيل من قطر عام 2008
جنوب  يف  �الن�شانية  �الأزمة  ملعاجلة  دوالر  ماليني  بع�شرة  تربعت  من  قطر 

�ل�شود�ن
قطر تربعت بـ 88.5 مليون دوالر الإعادة �الإعمار و�لتنمية يف د�رفور

قطر تربعت مبركبات وتتكفل باالنتقال من و�ىل غزة عرب بيت حانون
) الزلت فل�شطني ق�شية قطر (

�ل�شعب �لقطري تربع بالدم الأجل �خو�نهم يف غزة �إبان حرب غزة �الخرية
�للهم �ين ال �أمن على �حد فهو و�جب علينا وعلى حكومتنا بحكم �لدين و�لعروبة
�لعربي  للعامل  قطر  ماقدمته  قدمت  �لعامل  يف  دولة  �ي  باهلل  ��شتحلفكم  ولكن 

و�الإ�شالمي
من ��شغر دول �لعامل فاأين �لدول �لكربى ؟

االم��ري��ك��ي  ال�����ص��ي��وخ  جمل�ض 
ال�صفارة  نقل  علي  ي�����ص��ادق 
املحتلة القد�ض  ايل  االمريكية 
نقل  �إىل  يدعو  قر�ر�  تبني  �الأمريكي  �ل�شيوخ  جمل�ض 
�ل�شفارة �الأمريكية يف �إ�شر�ئيل من تل �أبيب �إىل �لقد�ض، 
حل  �أ�شا�ض  على  �الإ�شر�ئيلي  �لعربي  �ل�شر�ع  وت�شوية 

�لدولتني.
�لتي  �لقدمية  �الأمريكية  “�ل�شيا�شة  �أن  �لوثيقة  و�أكدت 
�إز�ء  و�جلمهوري(،  )�لدميقر�طي  �حلزبان  �نتهجها 
�لطرفني  يتعني على  م�شاألة  تبقى  للقد�ض  �لنهائي  �لو�شع 
يف  �حلو�ر،  طريق  عن  حلها  و�الإ�شر�ئيلي(  )�لفل�شطيني 

�إطار �التفاق على وجود دولتني”.
�ملحلل  بح�شب  �الأمريكية  �خلطوة  خطورة  وتكمن 
�لفل�شطيني يف �أن نقل �ل�شفارة ملدينة �لقد�ض يعد �عرت�فا 
نهائيا بدولة �إ�شر�ئيل، وبالتايل �أ�شبحت �لقد�ض عا�شمة 
الإ�شر�ئيل وال د�عي لو�شعها على طاولة �ملفاو�شات، وفًقا 
عاملًيا  �مللف  هذ�  مع  �لتعامل  و�شيتم  �الأمريكي،  للمنظور 

ولي�ض فقط �أمريكًيا.

علي حيدر
تلفزيونية  قنو�ت  ت�شت�شيف  ملاذ�  �ل�شوؤ�ل  لي�ض 
�إ�شر�ئيلية �شخ�شيات �شعودية، للحديث عن �الأزمة 
من  مبا�شر  بّث  عرب  �أخرى،  ق�شية  �أي  �أو  قطر،  مع 
�ل�شعودية. بل �ل�شوؤ�ل ملاذ� يبادر �أو يو�فق �لطرف 
و�شائل  مع  �إعالمية  مقابلة  �إجر�ء  على  �ل�شعودي 
ويف  بالذ�ت  �لتوقيت  هذ�  يف  �إ�شر�ئيلية،  �إعالم 
�إ�شر�ئيل  �أن  بد�  �خلليج  دول  بني  خالفية  ق�شية 
وقفت على �مل�شتويني �لر�شمي و�الإعالمي �إىل جانب 

�لريا�ض.
�إجر�ء  هو  �لد�ئم  �الإ�شر�ئيلي  �ملطلب  �أن  �ملعروف 
�لتي ال تربطها  مع كل �جلهات  �ملقابالت  مثل هذه 
�الأمر  وي�شبح  معها.  ر�شمية  دبلوما�شية  عالقات 
�شيا�شية،  �إحلاحًا عندما ينطوي على دالالت  �أكرث 
ما  وبالتايل  بينية.  خليجية  خالفية  ق�شية  ويف 
ويتالءم  مفهوم،  �أمر  �الإ�شر�ئيلي  �الإعالم  به  قام 
ومبعايري  �الإ�شر�ئيلي.  للكيان  �لعامة  �ل�شيا�شة  مع 
�إ�شر�ئيلية، �شكلت �ملقابلة �الإعالمية فتحًا جديدً�، 
�ل�شعودية  �أن  ــ  و�شيا�شيًا  �إعالميًا  ــ  داللة  و�الأكرث 
الفتتاح  بينية،  خليجية  خالفية  ق�شية  �ختارت 
�أول تطبيع �إعالمي مبا�شر على �لهو�ء مع �إ�شر�ئيل.
مع  �لثانية«،  »�لقناة  مقابلة  تكون  ال  قد  ذلك،  مع 
عبد  جدة،  من  �أبحاث  مركز  مدير  مثل  �شخ�شية 
لتاأخذ  كانت  وما  �إعالميًا،  �شبقًا  حكيم،  �حلميد 

�أخرى،  منا�شبات  يف  �الإعالمي  �الهتمام  يف  زً�  حيِّ
ولكن  �ملقابلة.  هذه  مثل  �لقناة  �إجر�ء  حال  يف 
عرب  مبا�شر  بث  عرب  ظهرت  �شعودية،  �ل�شخ�شية 
و�شمن  خليجية،  خالفية  ق�شية  ويف  »�شكايب«، 
تل  مع  �لريا�ض  تعتمده  ت�شاعدي  تطبيعي  �شياق 
�الأمريكي  �لرئي�ض  مع  �الأخرية  �لقمة  وبعد  �أبيب. 
من  �ملزيد  �أعقابها  يف  يتوقع  �لذي  تر�مب،  دونالد 
على  �إ�شر�ئيل،  باجتاه  �ل�شعودي  �لتقارب  خطو�ت 

كافة �مل�شتويات.
�الإعالمي  �حلدث  هذ�  يتجاوز  ذلك،  �شوء  يف 
مقابلة  كونه  جمرد  ور�شائله  �أبعاده  يف  �لطابع، 
مركز  مدير  مقابلة  ت�شبه  ال  �إذ  تلفزيونية. 
�الإ�شر�ئيلية،  �لثانية  �لقناة  مع  جدة،  من  �أبحاث 
�الإ�شر�ئيلية  �لتلفزة  قنو�ت  جتريها  مقابلة  �أي 
�لذي  للثقل  �أواًل  �أخرى.  عربية  �شخ�شية  �أي  مع 
�لعاملني  يف  و��شعة  �أو�شاط  يف  �لريا�ض  به  تتمتع 
تقدم  �لتي  للرمزية  و�لثاين  و�الإ�شالمي،  �لعربي 
نف�شها بها. وثالثًا لكونه ياأتي يف �شياق له ما قبله، 
تطبيعية  �شعودية  خطو�ت  ومبو�ز�ته،  بعده  وما 
دة، تت�شل ببلورة حتالفات  �أخرى، لها �أهد�ف حمَدّ
�شهدتها  �لتي  �لتطور�ت  مفاعيل  الحتو�ء  جديدة 
وت�شهدها �ملنطقة، ت�شكل �لريا�ض وتل �أبيب ركنيها 

�الأ�شا�شيني.
�ل�شعودية  �الإعالمية  �خلطوة  تاأتي  ذلك،  على 

ترجمة لقر�ر ر�شمي با�شتكمال �مل�شار �لتطبيعي مع 
�إ�شر�ئيل، �لذي �أخذ �أ�شكااًل متعددة خالل �ملرحلة 
�ل�شابقة. ثم تلقى زخمًا �إ�شافيًا بعد زيارة تر�مب 
ــ  �الإ�شر�ئيلية  �لعالقة  �أن  بد�  حيث  لل�شعودية، 

�ل�شعودية مقبلة على تطور جديد.
�الإعالم  )بع�ض(  �أن  يالحظ  �مل�شمون،  يف 
قطر  مع  �الأزمة  مقاربة  يف  تبنى  �الإ�شر�ئيلي 
وجهتها  �لتي  �لتهم  مع  وتعامل  �ل�شعودية  �لرو�ية 
جمرد  فقط  ولي�شت  حقائق  �أنها  على  لها،  �الأخرية 
هذه  م�شمون  �أن  من  وبالرغم  متقابلة.  رو�يات 
�الإعالم  بع�ض  �أن  �إال  »لل�شخرية«  مدعاة  �لتهم 
و�عترب  �ل�شعودية،  له  تروج  ما  ردد  �الإ�شر�ئيلي 
�إير�ن  تدعم  قطر  �أن  �إىل  تعود  �الأزمة  خلفية  �أن 

و�لنظام �ل�شوري وحزب �هلل.
للم�شيف  و�إكر�مًا  �إ�شر�ئيلية  �ملن�شة  �أن  وبحكم 
�أن  �ل�شعودي  »لل�شيف«  بد  ال  كان  �الإ�شر�ئيلي، 
يف  �لقطري  �شريكه  على  بالتحري�ض  يكتف  ال 
�أي�شًا،  بدلوه  �أدىل  بل  �لعربي،  �مل�شهد  هذ�  �إنتاج 
يف  �لفل�شطيني  �ل�شعب  مقاومة  على  بالتحري�ض 
�أو�شط  �شرق  بناء  �إىل  ودعا  �الحتالل.  مو�جهة 
م�شمى  حتت  �الحتالل  �شرعنة  على  يقوم  جديد، 
مع  يتفق  �لذي  �الإرهاب  مكافحة  و�إىل  »�ل�شالم«، 

�إ�شر�ئيل يف ت�شخي�ض م�شاديقه.

كاريكاتري ن�شرته �شحيفة »عكاظ« �ل�شعودية



طهر�ن ـ )�أ ف ب( – قال خرب�ء �أن �إير�ن قد ترى �أن 
�خلالف غري �مل�شبوق بني قطر وعدد من دول �خلليج 
لها �لعديد من �لفر�ض، ولكنها يف  �ملجاورة قد يوفر 
�لوقت ذ�ته قلقة من �زدياد �ال�شطر�بات يف �جلو�ر 

�مل�شطرب �أ�شا�شًا.
قال فوؤ�د �يز�دي ��شتاذ �ل�شوؤون �لدولية يف جامعة 
فهم  �ل�شعوديون،  يرتكبه  �آخر  خطاأ  “هذ�  طهر�ن 
�خلارجية  �شيا�شتهم  يديرون  كيف  يعرفون  ال 

ويتقاتلون مع معظم �لدول �ملجاورة لهم”.
�حلكومة  مينح  حدث  ما  �القل  “على  و�أ�شاف 
�الير�نية فر�شة لتثبت �أنها دولة نا�شجة وم�شوؤولة 
يف �ملنطقة .. كما مينحنا �لفر�شة لزيادة عالقاتنا 
مع قطر الأنها �الآن حتتاج �إىل �إير�ن من �أجل �لطري�ن 

و�إمد�د�ت �لغذ�ء”.
�لدول  من  و�لعديد  �ل�شعودية  قطعت  �أن  وبعد 
�حلليفة لها عالقاتها مع قطر �الثنني — �إذ قطعت 
 – و�جلوية  و�لربية  �لبحرية  مو��شالتها  طرق 
�لطعام  توريد  عرو�ض  تقدمي  �ىل  �إير�ن  �شارعت 

و�ل�شماح لقطر با�شتخد�م جمالها �جلوي.
متطرفة  جماعات  بدعم  قطر  �ل�شعوديون  و�تهم 
ت�شعى �ىل “زعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة”، وهو ما نفته 

�لدوحة.
�إال �أن حمللني قالو� �أن �لهدف �حلقيقي هو �إير�ن.

�لدر��شات  “مركز  يف  �لباحث  ر�شائي  فرهاد  و�أ�شار 
ي�شعون  “�ل�شعوديني  �أن  �إىل  تركيا  يف  �الير�نية” 
ويحتاجون  �ير�ن  �شد  موحدة  جبهة  ت�شكيل  �إىل 
�لتحالف  د�خل  معار�شة  �أية  على  �لق�شاء  �إىل 

�خلليجي”.
ي�شاركون  ال  الأنهم  ُيعاَقبون  �لقطريني  �أن  و��شاف 

�ل�شعودية “هاج�شها �الير�ين”.
وقال “هناك كثريون يف �حللف �خلليجي ال ي�شاركون 
منهم  �أي  لدى  لي�ض  ولكن  �لهاج�ض،  هذ�  �ل�شعودية 
�إىل  م�شريً�  �ل�شعودي”،  �ل�شغط  مقاومة  على  قدرة 

ثروة �لدوحة من خمزونات �لغاز �لهائلة وعالقاتها 
�لع�شكرية �لقوية مع و��شنطن.

– طهر�ن  يف  ر�شى  – ال 
�لرئي�ض  زيارة  من  �شهر  من  �قل  بعد  �خلالف  ياأتي 
ودعوته  �ل�شعودية  �ىل  تر�مب  دونالد  �المريكي 
فاإن  ولذلك  �إير�ن،  لعزل  موحدة  جبهة  ت�شكيل  �إىل 
يلقى  �أن  يجب  �خلليجي  للتحالف  �ملفاجئ  �النهيار 

ترحيبا يف طهر�ن.
�شكوكها  عن  �أعربت  �لتي  وحدها  قطر  تكن  ومل 
وحتى معار�شتها �ملبا�شرة حلملة �ل�شعودية �مل�شتمرة 
من  �إ�شالمية  دول  ذلك  يف  �شاركتها  بل  �إير�ن،  �شد 

بينها ُعمان و�لكويت وماليزيا.
ولكن ذلك ال يعني �أن �إير�ن ترحب باخلالف �الخري 
بني خ�شومها، بح�شب ما يرى عدنان طبطبائي رئي�ض 

مركز “كاربو” �الملاين.
وقال “ال �أعتقد �أن م�شاعر �لر�شى ت�شود يف طهر�ن 

ب�شاأن هذ� �خلالف”.
ه�شا�شة  الظهار  م�شرورة  �إير�ن  “بالطبع  و��شاف 
�شوى  يوؤدي  ال  ذلك  ولكن  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض 
ال  وهذ�  ��شطر�با  �أكرث  �ملجاورة  �ملنطقة  جعل  �إىل 

يخدم م�شالح �أحد”.
الأن  خا�ض  ب�شكل  ماأ�شاوي  �خلالف  هذ�  �أن  و�أكد 
�شر�كة  �قامة  �ملمكن  من  �أنه  �أظهرتا  و�إير�ن  قطر 
�قت�شادية بناءة رغم �خلالفات �حلادة يف جماالت 

�أخرى.
�ل�شوري  �لنز�ع  يف  مت�شادين  طرفني  تدعمان  فهما 
حيث �أن �إير�ن وفرت �لقو�ت �لربية لنظام �لرئي�ض 
جماعات  قطر  مولت  بينما  �ال�شد  ب�شار  �ل�شوري 

معار�شة م�شلحة حتاول �الطاحة باال�شد.
ذلك  �ىل  �لنظر  عدم  يجب  “كان  طبطبائي  وقال 
عن  �أخرى  لدول  دليل  �أنه  على  بل  م�شكلة  �أنه  على 
�أمن  عالقة  �ىل  �القت�شادي  �لتعاون  حتويل  كيفية 

م�شرتك”.
– �قليمية  – مناف�شة 

�ل�شديدة  �جلديدة  �المريكية  �الد�رة  من  بت�شجيع 
�لعد�ء الإير�ن، فاإن �ل�شعودية م�شممة على مو�جهة 

و�شع �إير�ن �لقوي يف �ملنطقة.
فاإن  �شوريا،  يف  �لناجحة  حمالتها  �ىل  فباال�شافة 
�مليلي�شيات �ملدعومة من �إير�ن مهمة للغاية يف �لقتال 

�شد تنظيم �لدولة �ال�شالمية يف �لعر�ق.
يف  كبري  بنفوذ  �إير�ن  حليف  �هلل،  حزب  ويحظى 
�ليمن  يف  �حلوثيون  �ملتمردون  جر  بينما  لبنان، 

�ل�شعوديني �ىل نز�ع وح�شي وطويل.
�عتربت  فقد  �ل�شعوديني  حظ  “ل�شوء  ر�شائي  وقال 
قطر طهر�ن جزء� من �حلل للنز�عات يف �ملنطقة .. 
�أن يهدد عالقاتها  �لنز�ع �لع�شكري ميكن  باأن  وتعلم 

�القت�شادية مع �ير�ن”.
�خلطو�ت  هذه  كانت  �إذ�  ما  لريو�  �جلميع  وير�قب 
من  موقفها  تغيري  على  �شتجربها  قطر  �شد  �لقوية 
�أح�شان  �إىل  �أكرب  ب�شكل  �شتدفعها  �أنها  �أم  �إير�ن، 

�جلمهورية �ال�شالمية.
�الير�نيني  �ملحللني  فاإن  �حلايل  �لوقت  يف  ولكن 
�أنهم  على  �ل�شعوديني  لت�شوير  �لفر�شة  ي�شتغلون 

��شر�ر.
وقال �يز�دي �ن “�حلكومة �ل�شعودية ال تريد فقط 
ت�شود  �أن  تريد  بل  بديكتاتورية،  بالدها  حتكم  �ن 

�لديكتاتورية �ملنطقة باأكملها”.
كانت  لو  حتى  معار�شة  �أي  يقبلون  ال  “�أنهم  و��شاف 

من �حلكومات �ل�شنية �ملجاورة”.

 عزيزي �ل�شائم �شوم رم�شان �شيء ر�ئع ومفيد 
تفقد  ولكنك  و�لدر��شات،  �الأبحاث  خالل  من 
يف  تكون  و�أحيانًا  بال�شد�ع،  وت�شعر  تركيزك 
وت�شعر  �ل�شيام  على  قدرتك  وتفقد  �لعمل 
حتى  قادر  غري  و�أنك  دمك  �شغط  بانخفا�ض 
على �لذهاب �إىل �ملنزل، فماذ� ي�شعفك يف هذه 
تعرف  �ملقال  هذ�  يف  �شومك؟،  لتكمل  �حلالة 
وكيف  �ل�شيام   يف  �لدم  �شغط  �نخفا�ض  على 

تت�شرف حتى موعد �الإفطار ؟
ال تلقي �للوم على �ل�شيام !

 intermittent“ �ملتقطع  �ل�شوم  فو�ئد  من 
fasting” �أنه يح�شن من �شغط �لدم، وي�شاعد 
�جل�شم على �إنتاج كمية �أعلى من �الأن�شولني مما 
يقلل من �ل�شكري يف �لدم، وي�شاعد على تو�زنه، 

�إذً� ما �لذي حدث لك عند �ل�شيام؟!
�أ�شباب �نخفا�ض �شغط �لدم يف �ل�شيام

�أنَت �الآن توؤكد �أن ما حدث لك هو بفعل �ل�شيام 
�إن  متامًا،  ذلك  عك�ض  لك  �أقول  دعني  ولكن   ،

وجدت نف�شك و�حد من هوؤالء �الأ�شخا�ض:
    مل تنم ب�شكل كاٍف.

    �الإجهاد طو�ل وقت �الإفطار يف �ليوم �ل�شابق.
    �ل�شغط �لنف�شي و�لتوتر يف نهار رم�شان.

    مل تتناول وجبتي �الإفطار و�ل�شحور جيدً�، 
�لغذ�ئية  �لعنا�شر  على  �لوجبة  حتتوي  ومل 

�ملنا�شبة لتو�زن �شغط �لدم عندك.
    ال ت�شرب �شوؤ�ل كافية طو�ل وقت �الإفطار.

    مل تتناول وجبة �ل�شحور نهائيًا.
مثل  �ل�شحية  �مل�شاكل  �أحد  من  تعاين      
يف  وم�شاكل  �لدرقية،  �لغدة  هرمون  ��شطر�ب 

�لقلب ونزيف �الأمعاء.
�أعر��ض �نخفا�ض �شغط �لدم

روؤية �شبابية  �أو دوخة ي�شاحبه  ت�شعر بدو�ر 
يف  وبرودة  �شريع  وتنف�ض  �حللق  يف  وجفاف 
ت�شعر  �الأعر��ض  هذه  مع  �أنك  كما  �جل�شم، 
بالتعب، و�أحيانًا تكون هذه �الأعر��ض م�شحوبة 

بالقيء و�لغثيان.
هي  وما  �أنَت  من  وحددت  هذ�  عرفت  �أن  بعد 
�نخفا�ض  على  توؤثر  �أن  ميكن  �لتي  �لعاد�ت 
طرق  على  فتعرف  �ل�شيام  يف  �لدم  �شغط 

�لت�شرف �لتي يفيدك �تباعها.
ماذ� تفعل عند �نخفا�ض �شغط �لدم يف �ل�شيام 

؟
�لطعام  تناول  عن  ممتنع  �لوقت  هذ�  يف  �أنت 
تو�زن �شغط  ي�شاعد�نك على  �للذ�ن  و�ل�شر�ب 
�لتي يجب  �لت�شرفات  دمك، ولكن هناك بع�ض 
�إىل  �للجوء  دون  �شريعًا  بها  �لقيام  عليَك 

�لطعام، وهي كالتايل:
باجللو�ض  فقم  بالدو�ر  ت�شعر  كنت  �إن      
و�ال�شتلقاء ملدة دقائق حتى و�إن كنت يف �لعمل.
    وهناك ت�شرف �آخر �جل�ض ثم �شع ر�أ�شك بني 
�لدم  �شغط  رجوع  على  هذ�  ي�شاعد  �لركبتني، 

�إىل و�شعه �لطبيعي.
    عند �لوقوف قف ببطء.

    �إن كنت نائمًا �جل�ض ملدة دقائق على حافة 
�ل�شرير ثم قف ببطء.

ق�ض �شغط �لدم
على  �العتماد  عدم  هو  فعله  يجب  �شيء  �أول 
بالتوجه  قم  ولكن  فقط،  �لذ�تي  ت�شخي�شك 
�شغط  لقيا�ض  �شيدلية  �أو  م�شت�شفى  �أقرب  �إىل 
�لدم عندك، حتى حتتوي وجبة �الإفطار على 

�أطعمة ترفع من �شغط �لدم.
خذ وقت كاٍف للنوم

يف  �لدم  �شغط  �نخفا�ض  �أ�شباب  �أهم  �أحد  من 
�ل�شيام هو �أنك مل تنم ب�شكل كاٍف، لذ� من �ملهم 
و�شاعات  باالإجهاد،  ت�شعر  �أن  بعد  �لر�حة  لك 
 8 �إىل   6 من  تكون  و�ل�شحية  �ملنتظمة  �لنوم 
�شاعات، لذ� �إن كنت يف �ملنزل �أو مكان ت�شتطيع 

فيه �لنوم خذ ق�شط من �لر�حة.
مار�ض ريا�شة خفيفة

حالة  يف  لك  متاحًا  �الأول  �خليار  يكن  مل  �إن 
بع�ض  عمل  فيمكنك  �لعمل،  يف  تو�جدك 
�أو  بعمق  �لتنف�ض  مثل  �خلفيفة  �لتمارين 
على  �مل�شي  �أو  �ل�شالمل  �أو  �لدرج  على  �ل�شعود 
�لريا�شة  فممار�شة  تتوقعه  ما  بعك�ض  مهل، 
يف  �لتوتر  هرمونات  من  للتخل�ض  لك  مفيدة 

دمك، ولل�شيطرة على �شغط �لدم �ملنخف�ض.
بعد �أن عرفت كيف تت�شرف يف �نخفا�ض �شغط 
هذ�  يف  �لغذ�ئي  نظامك  فما  �ل�شيام  يف  �لدم 
معك  يتكرر  ال  حتى  دمك  �شغط  لتو�زن  �ليوم 

هذ� �ملوقف؟
�لنظام �لغذ�ئي يف �الإفطار �ملاء و�لع�شائر

�لبارد  خ�شو�شًا  �ملاء  من  كافية  كميات  تناول 
عندك  �لدم  �شغط  لرفع  �ملنع�شة  و�لع�شائر 
طو�ل �شاعات �الإفطار، وللمحافظة على تو�زن 

�ل�شغط يف �ليوم �لتايل.
�مللح

نن�شح د�ئمًا باالبتعاد عن �مللح ولكن يف حالتك، 
يرتفع  حتى  مملحة  �أطعمة  تتناول  �أن  يجب 

�شغط �لدم عندك، مثل �ملك�شر�ت �ململحة.
�لفو�كه

�الألياف  من  عالية  ن�شبة  على  �لفو�كه  حتتوي 
�لدورة  ولتن�شيط  ل�شحتك  �ملهمة  �لغذ�ئية، 

�لدموية يف �جل�شم.
�حلبوب �لكاملة

وحبوب  �لبني  و�الأرز  �لنخالة  خبز  تناول 
�الإفطار، الأنها حتتوي على �ملعادن و�لفيتامنيات 

�ملهمة لك ول�شحتك.
قلل من �لكربوهيدر�ت

�الأرز  مثل  �لكربوهيدر�ت  من  �لقليل  تناول 
مثل  �لكاملة  باحلبوب  و��شتبدلها  و�ملكرونة، 

�الأرز �لبني.
�لكافيني

�لقهوة  تناول  عن  �ليوم  هذ�  يف  متامًا  �بتعد 
�أي من �مل�شروبات �لتي حتتوي على  �أو  و�ل�شاي 

ن�شبة عالية من �لكافيني.
�ل�شاقني  على  �شاغطة  جو�رب  �رتد�ء  ميكنك 
�لدم  وجتعل  لل�شاقني  �لدم  تدفق  تقلل  حتى 
و�إن  �أكرث،  ج�شمك  من  �لعلوي  للجزء  يتجه 
حت�شنت حالتك مع �تباع نظام غذ�ئي �شحي يف 

�ليوم �لتايل فال د�عي لها .

�كرث  �الن�شان  ج�شم  �ل�شيام  جعل 
�شهر  بعد  وذلك  وطهارة  نظافة 

متو��شل من �ل�شيام.
بدر�ن  جمدي  �لدكتور  ويقول 
لـ«�لعربية. �ملناعة  ��شت�شاري 
كامل  �شهر  وملدة  �ل�شيام  �إن  نت« 
�ملرت�كمة  �ل�شموم  على  يق�شي 
من  �جل�شم  ويحمي  و�لفريو�شات، 
مرحلة  في  تكون  �لتي  �خلاليا 
و�شك  على  ماهو  ومنها  متاأخرة، 
�لتي  �جلذعية  �خلاليا  مثل  �ملوت 
يف  ي�شاعد  كما  �ملناعة،  يف  دور  لها 
يف  مهمة  وهي  �لدم  كر�ت  جتديد 

عملية �لنمو .
عمل  يجدد  �ل�شوم  �أن  وذكر 
�لبنكريا�ض ب�شورة كبرية وبالتايل 
�شابة بال�شكري  يزيد من جتنب �الإ
�ل�شوم  يخل�ض  كما  �أ�شهر،  ملدة 
�لذي  مر  �الأ �لنيكوتني  من  �جل�شم 

�لتدخني  عن  قالع  �الإ على  ي�شاعد 
وكذلك �لكافيني.

 وقال ��شت�شاري �ملناعة �إن �ل�شيام 
حت�شل  لكي  كبرية  فر�شة  يعد 
و�أع�شاء �جل�شم على فرتة  �أجهزة 
جتديد  �أجل  من  �شرورية  ر�حة 

من  و�لتخل�ض  ووظائفها  ن�شاطها 
�ل�شيام  يجدد  كما  �لرو��شب، 
على  ويعمل  �لدموية،  �لدورة 
لعمل  �ملطلوب  �لتنظيم  �إعادة 
�جلهاز �له�شمي وي�شاعد يف خف�ض 

�لوزن �لز�ئد، وحرق �لدهون.

ملدة  �ل�شيام  �أن  بدر�ن  و�أو�شح   
�الأمر��ض  بع�ض  يعالج  كامل  �شهر 
و�لذئبة  كالروماتيد  �مل�شتع�شية 
�ل�شو�ئل  و�شرف  �حلمر�ء 
و�لبطن٬  �ل�شاقني  يف  �ملتجمعة 
كفاءة  زيادة  �إىل  باالإ�شافة 
م�شاكل  وحل  �خلم�ض٬  �حلو��ض 

�لقولون �لع�شبي٬ و�حل�شا�شية .
تنظيف  يف  ي�شاعد  �إنه  وقال   
وبع�ض  �الإفر�ز�ت  من  �جل�شم 
�ملري�شة،  و�خلاليا  �مليتة  �خلاليا 
�ل�شموم  من  �لتخل�ض  يف  وي�شاهم 
�ل�شموم  �إىل  ي�شل  حتى  بالتدريج 
منذ  �جل�شم  يف  تر�كمت  �لتي 
�شنو�ت طويلة٬ وبعد عدة �أ�شابيع 
�ل�شموم  من  �لتخل�ض  عملية  تبد�أ 
�ملتو�جدة  �لدموية  �الأوعية  يف 
يف �ملخ وبالتخل�ض من هذه �ل�شموم 

ي�شرتجع �جلهاز �ملناعي ن�شاطه.
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�لر�شمي  �لقطري  �لتلفزيون  ن�شر 
تقرير� م�شور�، �شرح فيه تفا�شيل 
�المار�تية  �ل�شعودية  �لهجمة 
متيم  �ل�شيخ  و�أمريها  قطر  على 
يف  بد�أت  �لتي  ثاين،  �آل  حمد  بن 
مايو  �شهر  من  و�لع�شرين  �لر�بع 
�النباء  وكالة  باخرت�ق  �ملا�شي 

�لر�شمية “قنا”.
ويف  �لقطري  �لتلفزيون  ور�شد 
ما  جملة  عليه،  �أطلعت  تقرير 
�لتي  �لتحري�ض  حملة  �أ�شماها 
حد  و�شلت  �فرت�ء�ت  على  تقوم 
على  يدل  ما  �لكاملة  �لفربكة 
بالدولة.  لال�شر�ر  مبيتة  نو�يا 

ح�شب ما قال.
 ” رئي�شي  بعنو�ن  �لتقرير  وبد�أ 
يعرب  �لقطري  �لوزر�ء  جمل�ض 
�ل�شعودية  لقر�ر  ��شتغر�به  عن 
قطع  و�لبحرين  و�المار�ت 

عالقاتها مع قطر”.
حملة  تو�شيح  �لتقرير  وو��شل 
�لتحري�ض �لتي قادتها �ل�شعودية 
بعناوين  قطر  على  و�المار�ت 
فرعية ر�شدتها وطن يف �لتقرير 

وجاءت على �لنحو �لتايل…
�ختالق �ال�شباب دليل و��شح على 
عدم وجود مربر�ت �شرعية لهذه 
وهو  منها  و�لهدف  �الإجر�ء�ت 
�لدولة وهو  �لو�شاية على  فر�ض 

�أمر مرفو�ض قطعيا.
�حلملة  �أن  �لو��شح  ومن 
�لر�أي  �قناع  يف  ف�شلت  �العالمية 
�لعام يف �ملنطقة ويف دول �خلليج 
يف�شر  ما  وهذ�  خا�ض  ب�شكل 

�لت�شعيد �ملتو��شل.
�النباء  وكالة  موقع  قر�شنة 
 12:14 �ل�شاعة  ليال  �لقطرية 
مايو   24 �الربعاء  يوم  دقيقة 

.2017
نيوز  و�شكاي  �لعربية  تبنت 

عربية �لت�شريحات �ملفربكة
و�عد�د  للتغطية  م�شبق  جتهيز 

تقارير جهزت لهذه �لفربكة.
عن  قطري  ر�شمي  �عالن 
وو�شف  �لوكالة  موقع  قر�شنة 
عرب  باملفربكة،  �لت�شريحات 
تويرت  على  �ملوثق  �حل�شاب 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ل�شعادة 

لالإعالم  �لقطرية  للموؤ�ش�شة 
ومكتب �الت�شال �حلكومي.

�لت�شريحات  �نت�شار  ت�شارع 
�ملفربكة وت�شخيمها من قبل هذه 

�لو�شائل �العالمية.
�لقطري  �لر�شمي  �العالم  تكر�ر 
عن  م�شوؤولة  جهة  من  �أكرث  من 
�لت�شريحات  وتنيب  قر�شنة 
�ملوثق  �حل�شاب  ومنها  �ملفربكة 

لوز�رة �خلارجية
للنفي  �لو�شائل  هذه  جتاهل 
بث  ومو��شلة  �لقطري  �لر�شمي 
وتكذيب  �ملفربكة  �لت�شريحات 

�لنفي �لر�شمي.

وغريها  �الخبارية  قناة  ح�شاب 
عن  �لر�شمي  �العالن  نقل 

�لقر�شنة.
بعد  �شحبت  ذ�تها  �حل�شابات 
�لر�شمي  �لنفي  معدودة  دقائق 

�لقطري.
ن�شب  �الخبارية  قناة  ح�شاب 
للدر��شات  �لربيطاين  للمركز 
ما  �الو�شط  �ل�شرق  و�بحاث 
�لر�شمي  �لنفي  بعدم �شحة  يفيد 

�لقطري.
“وطن”

ال�����ص��ع��ودي  ال���ه���ج���وم  ب�����داأ  ل��ق��ط��ر .. م���ن ه��ن��ا  اب��ت��ك��ر ت��ه��م��ة 
االم������ارات������ي ع���ل���ى ال�����دوح�����ة ل�����ص��ي��ط��ن��ة اأم�����ره�����ا مت��ي��م

اجلوار ا�صطراب  من  قلقها  تزيد  لكنها  الفر�ض  من  مزيدا  الي��ران  توفر  اخلليج  اأزم��ة 

مهمة ن�صائح  ؟  ال�صيام  يف  ال��دم  �صغط  انخفا�ض  عند  تفعل  م��اذا 

ال�������ص���ني جت����ر اأط����ف����اال م�����ص��ل��م��ني ماذا يحدث جل�صمك بعد �صهر كامل من ال�صيام؟
ع�����ل�����ى ت����غ����ي����ر اأ�����ص����م����ائ����ه����م

 ذكرت و�شائل �إعالم، �أن �ل�شلطات �ل�شينية �أجربت �أطفاال م�شلمني من 
ترك�شتان �ل�شرقية على تغيري �أ�شمائهم.

 ونقلت جملة »�لبيان« �الإ�شالمية، عن �شحف و�إذ�عات، قولها �إن �لقر�ر 
بات مطبقا على �الأطفال دون �ل�شاد�شة ع�شر من �لعمر.

 و�أو�شحت �ملجلة �أن �الأ�شماء �لتي يجب �أن يتم تغيريها، بلغ عددها 
وعرفات«.  و�شد�م،  وحج،  ومكة،  وقر�آن،  »�إ�شالم،  و�أبرزها  ��شما،   15

�شينغيانغ  �إقليم  ب�شكان  يتعلق  �لقر�ر  �إن  قالت  �حلرة«،  »�آ�شيا  �إذ�عة 
�شمال غربي �لبالد، �لذي ت�شكنه غالبية م�شلمة من عرقية �الإيغو.

 ونقلت �الإذ�عة عن م�شادر حكومية و�شكان قولهم، �إن �أمر �حلظر قد 
يطال الحقا �لفئات �لعمرية كافة من م�شلمي �الإقليم.

�حلكومة  فيها  جترب  �لتي  �الأوىل  �ملرة  لي�شت  هذه  �أن  �إىل  ي�شار   
�ل�شينية، مو�طنني م�شلمني على تغيري �أ�شمائهم.

بالعامل  ال�صيام  اأماكن  اأ�صعب  على  تعّرف 

�إذ ي�شكل  �مل�شلمني رم�شان بطريقة طبيعية و�شِل�شة،   ال مُي�شي جميع 
�ل�شيام يف بع�ض �ملناطق من �لعامل حتديًا ��شتثنائيًا، بع�ض �ملناطق ال 
تغرب فيها �ل�شم�ض و�أخرى ال ت�شرق فيها، بينما تعاين بع�شها من طول 
�ل�شيام  مع  �لعامل  �الأنظمة حول  بع�ض  تتعامل  فيما  �ل�شيام،  �شاعات 

كعدو ومتنعه عن مو�طنيها.هذه �أبرز �حلاالت:
 �أطول �شاعات �ل�شيام

�إذ ت�شل يف بع�ض  فنلند� �الأطول من حيث �شاعات �ل�شيام هذ� �لعام، 
�ملدن �إىل 23.5 �شاعة، وهو ما ي�شكل حتديًا ��شتثنائيًا على 100 �ألف 
م�شلم يف �لبالد، ويعني هذ� �إنهاكًا ج�شديًا كبريً� مع فرتة �إفطار ال تزيد 
عن �شاعة و�حدة.ويف هذ� �لو�شع قّرر م�شلمون يف فنلند� �تباع �لفتوى 
عدد  جتاوز  �إذ�  �إ�شالمي  بلد  �أقرب  ملو�قيت  وفقًا  �ل�شيام  تتيح  �لتي 

�شاعات �ل�شيام 18 �شاعة.
  مورمن�شك

نهار  وهو  �لقطبي،  �لنهار  ي�شمى  مبا  �لرو�شية  مورمن�شك  مدينة  متر 
مع  يت�شادف  وعندما  �ل�شم�ض،  فيه  تغرب  ال  يومًا  �أربعني  نحو  ميتد 
�أ�شوة  �أكرب  ي�شبح  �لتحدي  فاإن  رم�شان  �شهر  يف  �ملدينة  م�شلمي  �شيام 
بالدول �ال�شكندنافية، وهو ما دفع �لعلماء �إىل �إ�شد�ر فتوى بال�شيام 

وفق توقيت �أقرب مدينة فيها.
 �ل�شني

تبذل �ل�شني ق�شارى جهدها ملنع �ل�شيام ومظاهره خالل �شهر رم�شان 
يف  �ل�شلطات  �أمرت  �إذ  �مل�شلمة،  �لغالبية  ذ�ت  �شينغيانغ  مقاطعة  يف 
�إجر�ء�ت  �شل�شلة  و�تخذت  بالبقاء مفتوحة،  �ملطاعم  �ملنطقة جميع 
�شديدة  رقابة  بينها  رم�شان،  �لنا�ض من مظاهر  ملنع  ُو�شعت  �أنها  يبدو 
�لريا�شة  وممار�شة  �جلماعية  باملذ�كرة  �لطلبة  و�إلز�م  �ملباين  على 

وم�شاهدة �الأفالم �ل�شيوعية.

 … ره��ائ��ن  واح��ت��ج��از  واإ���ص��اب��ات  قتلى   
اخلميني  ق��ر  ع��ن��د  ان��ت��ح��اري  تفجر 
وه���ج���وم ع��ل��ى ال���رمل���ان االإي������راين

“ت�شنيم” �الإير�نية لالأنباء �ن م�شلحا �قدم على �طالق �لنار  �أفادت وكالة 
يف  بر�شا�شة  و��شابه  �الربعاء  �شباح  �الير�ين  �لربملان  حر��ض  �حد  نحو 
رجله، م�شريًة �إىل �أّن �طالق �لنار الز�ل متو��شال يف مبنى �لربملان ومل تعرف 

هوية �ملهاجم ودو�فعه حتى �الن.
�ل�شحفيني يف  �ملر��شلني  �ي�شا مكان تو�جد  ��شابت  �أن ر�شا�شة  و�أ�شارت �ىل 

مبنى �لربملان.
�لربملان  حر��ض  �حد  مقتل  عن  �نباء  هناك  �ن  �لربملان  نو�ب  بع�ض  وقال 

متاأثر� با�شابته.
�ل�شورى  جمل�ض  يف  �لقومي  �المن  جلنة  با�شم  �ملتحدث  �كد  جانبه  من 
)�لربملان( �ن �شوت �طالق �لنار الز�ل متو��شال يف مبنى �ملجل�ض لكن قو�ت 
من  �المنية  �لقو�ت  تتمكن  �ن  يف  �مله  عن  معربا  �ملبنى  على  ت�شيطر  �المن 

�عادة �المن ب�شكل كامل �ىل مبنى �لربملان فور�.
هجوم على قرب �خلميني جنوبي طهر�ن

ويف حادث �آخر �قدم م�شلحون جمهولون على �طالق �لنار يف قرب “�خلميني” 
جنوبي طهر�ن ما �دى �ىل ��شابة عدد من �ال�شخا�ض بجروح.

تفجري  على  �قدم  �ملهاجمني  �مل�شلحني  �حد  �ن  �الير�ين  �لتلفزيون  و�فاد 
حز�م نا�شف كان يرتديه كما متكنت قو�ت �المن من قتل مهاجم �آخر و�لقاء 

�لقب�ض على �مر�ة كانت بني �ملهاجمني.
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�بر�هيم �الأمني
�أّن  ت�شور  عاقل  �أيِّ  على  متنع  �لنمطية  �ل�شورة 
بخطوة  يقومان  و�أبوظبي،  �لريا�ض  يف  دين،  �ملحمَّ
نف�شها  و�ل�شورة  �أمريكية.  مو�فقة  دون  من  �شيا�شية 
متنع على �أيِّ عاقل، �أي�شًا، ت�شور �أّن حاكم قطر يقود 
مقاومة ل�شركائه �لكبار من دون غطاء �أمريكي. هذه 
ي�شتيقظ  �أن  �نتظار  علينا  تفر�ض  �لنمطية  �ل�شورة 
ويدعو  �لطاولة،  على  وي�شرب  �الأمريكي،  �ل�شيد 

�الأوالد �إىل وقف �للعب و�ل�شر�خ.
يبقى �أّن �لو�شع خمتلف هذه �ملرة. لي�ض ب�شبب جنون 
�ملحمدين، �إذ �إنهما يقومان متامًا مبا يتهمان به قطر 
من جتاوز حجمها. �ملختلف، �الآن، هو �أّن �ملتنازعني لن 
�شيا�شات  ثمار  �أوىل  هو  �ليوم،  يجري،  ما  باأّن  يقرو� 
�أدو�ت عمل مبا�شرة يف  �إىل  دول �خلليج منذ حتولها 
�ل�شيا�شة �الأمريكية ـــــ �الإ�شر�ئيلية يف �ملنطقة. وهو 
تخريب  يف  �ملبا�شر  �لتنفيذي  �لدور  توليهم  نتيجة 
�لعر�ق  يف  �الأمريكي  �الحتالل  هزمية  بعد  �ملنطقة، 
وهزمية �إ�شر�ئيل يف لبنان. وهو دور مهّدد، بقوة، بعد 
�الأمريكي،  �مل�شروع  لها  تعر�ض  �لتي  �لهز�ئم  �شل�شلة 
�لتي  و�شوريا،  �لعر�ق  يف  �ملت�شارعة  �لوقائع  و�شط 
هذ�  �أدو�ت  الأبرز  قريبة  مدّوية  هزمية  �إىل  ت�شري 

�مل�شروع، �أي تنظيم »د�ع�ض«.
عمليًا، ما �لذي يجري؟

�حلكم،  م�شتوى  على  كبرية  �أزمة  تعاين  �ل�شعودية 
وعلى م�شتوى �لرت�جع �حلاد يف �قت�شادها، و�حتمال 
�لذي  �لف�شل  نتيجة  �خل�شائر  من  ملزيد  تعر�شها 
على  تقدر  ما  وكل  �ملنطقة.  يف  �شيا�شاتها  يالحق 
�لقيام به، هو جتديد عقد �لوكالة لالأمريكيني، باأيِّ 
�الأمر  وهو  مقابل توفري دميومة �حلكم.  ثمن ممكن، 
�لذي دفع �أوالد ز�يد �إىل �خلروج من �شيا�شة �حلياد 
�شيا�شات تنفيذية  و�لدهم، وتورطهم يف  �تبعها  �لتي 
دميومة  �أجل  من  �الأمريكي،  �الأعمال  جدول  تخ�ّض 
و�الإمار�ت،  �ل�شعودية  حالتي  ويف  �أي�شًا.  فيها  �حلكم 
�ملت�شل  �لد�ئم  �ملحفز  ي�شاف  �لبحرين،  وملحقتهما 
باخلوف من �أن يدفع نفوذ �إير�ن �إىل تغيري�ت كبرية 

يف دول �خلليج.
�ليوم، وكما ح�شل يف بقية �ملنطقة، ال ميكن �أن يبقى 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي ودوله يف مناأى عن �لتغيري�ت 
لقد  �لعربي.  �ل�شيا�شي  �لنظام  جممل  ت�شيب  �لتي 
�أنهم قادة  توّهمو�  �أخطاأ جميع حكام �خلليج عندما 

و�شريثون  �لثمار،  �شيجنون  و�أنهم  �لعربي«،  »�لربيع 
وها  ودم�شق.  و�لقاهرة  بغد�د  يف  �لعرب  قالع  �أدو�ر 
عمليًا،  يهدف،  �لذي  �ل�شد�م  حلظة  من  نقرتب  نحن 
�إىل �إعادة �شياغة �لنظام �حلاكم يف �خلليج. وهو �أمر 
تخا�ض من �أجله �ملعارك �لكربى. لكن معركة �حلكام 
�ملتحدة  �لواليات  وّد  ك�شب  �أواًل،  ت�شتهدف،  هناك 
و�إ�شر�ئيل ودعمهما، ثم �الإم�شاك بزمام �حلكم يف كل 

دول �خلليج.
ما يح�شل �ليوم هو حماولة جدية تقوم بها �لريا�ض 
�أمريكية، لتعديل �شورة  و�أبو ظبي، مبو�فقة �شمنية 
�جلميع  تدفع  تغيري�ت  خالل  من  �خلليجي،  �لنظام 
�لتي  �جلديدة  �ل�شيغة  �شقف  حتت  �الن�شو�ء  �إىل 
يتوالها �ملحمد�ن، وهي حماولة �شتاأخذ مد�ها، ومتى 
لتدخله.  طلبًا  �الأمريكي  �ل�شيد  �إىل  �شيعود�ن  ف�شال 
من  �ملقاومة،  حتاول  �لتي  قطر  تدركه  �أمر  وهذ� 
»معركة  �إىل  �الجنر�ر«  »عدم  �شيا�شة  �عتماد  خالل 
�ملحمدين«، ولكن، مع تكثيف حماولة نيل ر�شى �ل�شيد 
�نتظار  ويف  و�إ�شر�ئيل.  �لغرب  خلفه  ومن  �الأمريكي 
تغيري�ت  �عتياد  �جلميع  على  �ملو�جهة،  هذه  نتيجة 
يح�شل  وما  �لعربي.  �خلليج  دول  على  �شتطر�أ  كبرية 
مع قطر، �شبق �أن ح�شل يف �لبحرين من دون مقاومة، 
ح الأن يتكّرر يف �لكويت و�شلطنة عمان �أي�شًا،  وهو مر�شَّ
�أن تن�شاع م�شقط و�لكويت  �أّن �ملحمدين ياأمالن  رغم 
مبجرد تنفيذ �لعقاب يف قطر، �لذي قد يالم�ض حد 

تغيري �أ�شخا�ض �حلكم فيها.
�لقطرية  �لعائالت  �أبناء  �أّن  على  موؤ�شر�ت  ال  عمليًا، 
ــــ  �ل�شعودية  �لهجمة  مو�جهة  يف  �ل�شالح  �شيحملون 
نرى  �شتجعلنا  �لتي  هي  فقط  �ملعجزة  �الإمار�تية. 
�إّن  وبالتايل،  �لدوحة.  جندة  �إىل  يهرع  كبريً�  جي�شًا 
�أو  �الأمر  ح�شم  وحدها،  �ملتحدة،  �لواليات  مقدور  يف 
�إطالة �الأزمة، حتى جتني �أكرب قدر من �ملكا�شب، على 
�حتو�ء  يف  ميانع  لن  �لذي  تر�مب،  دونالد  طريقة 
يدفعها  �إ�شافية  دوالر  مليار  �ألف  مقابل  �ملوقف 

�ملتخا�شمون، ولو كاًل على حدة.
من �الأ�شباب �الإ�شافية �لتي ميكن و�شفها بـ»�لد�خلية« 
يقابل  من  ميكن  كان  �ملا�شيني،  �لعقدين  خالل  �أنه، 
ودول  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  من  و�شخ�شيات  م�شوؤولني 
�أخرى، قر�ءة �ال�شتفز�ز �لكبري على وجوههم، جر�ء 
كان  كذلك  �شعيد.  من  �أكرث  على  قطر  به  تقوم  ما 
يف  �لقطري  �جلموح  �آثار  مالحظة  �جلميع  مبقدور 

عو��شم �لقر�ر �لعاملية، ولدى �أطر�ف �إقليمية نافذة. 
�ل�شعوديون  يعرفه  �أ�شا�ض  ثمة  �جلانب،  هذ�  ويف 
دوره  وتعاظم  ن�شط  �لقطري  �حلكم  �أّن  وهو  جيدً�، 
قطر،  دعمت  ولطاملا  لل�شعودية،  �لعد�ء  خلفية  على 
�ل�شعودية.  ت�شتهدف  متنوعة  �أن�شطة  �شرً�،  �أو  علنًا 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  على  �ن�شحب  �أمر  وهو 
�أي�شًا. وهذ� �شبب كاٍف جلعل �لعن�شر �ل�شخ�شي كبريً�، 

وكبريً� جدً�.
�جلزيرة  �إّن  يقول  دين  �ملحمَّ لدى  �ل�شائد  �الجتاه 
�لعربية يجب �أن تخ�شع لنظام �شيا�شي جديد، ي�شرف 
�حلرب  �أهد�ف  �أحد  وهو  �إد�رته،  على  د�ن  �ملحمَّ
�ملجنونة على �ليمن، وبالتايل، �إنَّ �لريا�ض و�أبوظبي 
جتد�ن �أنه �لوقت �ملنا�شب الإحد�ث هذ� �لتغيري، ومنع 
�شو�ء  �ملقابلة،  �ملحاور  منها  تنفذ  �أن  ميكن  ُثَغر  فتح 
�لدويل  �لتنظيم  مع  تركيا  �أو  �إير�ن  تقودها  �لتي 
ال  دين،  �ملحمَّ لدى  �لت�شور  وهذ�  �مل�شلمني.  لالإخو�ن 
�ن�شو�ء  �شيا�شي فقط، بل على  �ن�شباط  يقت�شر على 
كل دول �خلليج يف �ل�شيا�شات �جلديدة �شيا�شيًا و�أمنيًا 

و�قت�شاديًا.
وهناك �أمر �آخر، يتعلق بحاجة �ل�شعودية و�الإمار�ت، 

قبل �الآخرين، �إىل فائ�ض مايل ب�شبب �لعجز �لكبري 
�حلا�شل لديهما، نتيجة �لنفقات غري �ملتوقعة لتغذية 
حروب �أمريكا يف �لعامل �لعربي، و�شر�ء وّد �لواليات 
ودول  قطر  يف  موجود  فائ�ض  وهو  نف�شها.  �ملتحدة 
�ل�شعودية  �أّن  يعتقد  من  وو�هم  �لكويت.  مثل  �أخرى 
قال  فلطاملا  م�شتقلة.  دولة  قطر  �أّن  على  تت�شرف 
ذ�تي  �إمارة تخ�شهم، ومتتعها بحكم  �إنها  �شعود  �أبناء 
باحلاجة  �ل�شعودية  ت�شعر  وعندما  جانبي،  �أمر  هو 
ت�شمره،  ما  �إىل  �شتعود  فهي  �لبلد،  هذ�  ثرو�ت  �إىل 
متامًا كما هي �حلال يف م�شكلة �لعر�ق مع �لكويت، �أو 

م�شكلة �شلطنة عمان مع �الإمار�ت نف�شها.
د�عم  بني  تلقائيًا  �شينق�شم  �لعربي  �ل�شارع  �أّن  يبقى 
�ملتنازعني  �أّن  �جلميع،  ليتذكر  لكن،  ذ�ك.  �أو  لهذ� 
دماء  عن  �مل�شوؤولية  يف  متحدون،  �شركاء،  هم  �ليوم 
�ليمن وم�شر وليبيا وتون�ض  �لب�شر يف  وماآ�شي ماليني 
و�أفغان�شتان.  وباك�شتان  وفل�شطني  و�لعر�ق  و�شوريا 
�إمنا يختلفون على  �ليوم،  �لذين يتخا�شمون  وهوؤالء 
�الأمريكي،  �ل�شيد  عند  �حلظوة  �شاحب  يكون  َمن 

ولي�ض �أي �شيء �آخر!

للباحث  مقاال   بولي�شي«  »فورين  �شحيفة  ن�شرت 
�ملنفى  �شي�شعل  »هل  عنو�ن  حتت  هندر�شون،  �شاميون 

�لدبلوما�شي لقطر حربا كربى جديدة؟«.
�الأزمة �خلليجية �لقطرية

و�شيا�شة  �خلليج  برنامج  مدير  وهو  �لباحث،  وي�شري 
�الأدنى،  �ل�شرق  ل�شيا�شة  و��شنطن  معهد  يف  �لطاقة 
�إىل �أن دول �خلليج �ل�شنية كانت منذ وقت بعيد متهد 
قد  قطر  حول  �لو�شع  �أن  معترب�  �إير�ن،  مع  حلرب 
ي�شبح �لذريعة �ملرجوة �لتي تبحث عنها هذه �لدول.
�أمام  �ليوم  يقف  رمبا  �لعامل  �أن  �ملقال  كاتب  و�عترب 
�لدوق  �غتيال  مع  مقارنتها  ميكن  تاريخية  حلظة 
مثل  ما   ،1914 عام  �شر�ييفو  يف  فرديناند  فر�نز 

�شر�رة �حلرب �لعاملية �الأوىل.
وذكر �لكاتب �أن �لهدف »�ل�شكلي« لتحرك �ل�شعودية 
بعيدة  فرتة  منذ  �نحرفت  �لتي  قطر،  هو  و�الإمار�ت 

عن �إجماع باقي دول �خلليج ب�شاأن �إير�ن.
و�أو�شح هندر�شون �أن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لدول 
و�لبحرين  و�الإمار�ت  )�ل�شعودية  �الأربع  �لعربية 
�لعالقات  قطع  يف  و�ملتمثلة  قطر  �شد  وم�شر(، 
�لرحالت  �أمام  �جلوي  �ملجال  و�إغالق  �لدبلوما�شية، 
و�لبحرية،  �لربية  �حلدود  و�إغالق   �لقطرية، 
�إىل  و�أعاد  �لكلمة.  معنى  بكل  للحرب«  »ذريعة  متثل 
�الأذهان �أن حرب �الأيام �ل�شتة ، �ندلعت بذريعة قبل 
50 عاما باإغالق م�شر مل�شيق تري�ن، ما منع �إ�شر�ئيل 

من �لطريق �لوحيد للو�شول �إىل �لبحر �الأحمر.
�الإمار�تية،  �ل�شعودية  �حلركة  على  �إير�ن  وردت 
لقطر  �ل�شماح  بقر�ر  �إعالمية،   تقارير  ح�شب 

توريد�ت  على  للح�شول  مو�نئها   من   3 با�شتخد�م 
�أن  من  هندر�شون  وحذر  �ل�شرورية.  �لغذ�ئية  �ملو�د 
هذه  �الأرجح،  على  �شتعترب�ن،  و�أبوظبي  �لريا�ض 
يف  �لدوحة  لـ«خيانة«  تاأكيد�  �الإير�نية   �خلطوة 

�شياق عالقاتها مع طهر�ن.
دبرتها  ملوؤ�مرة  �شحية  نف�شها  قطر  تعترب  بدورها، 
هذ�  يف  �ملقال  كاتب  و�أ�شار  و�أبوظبي.  �لريا�ض 
�لتقليدية بني قطر  �إىل عالقات �خل�شومة   �ل�شياق 
و�الإمار�ت. وذكر باأن �لريا�ض بدورها ترى �لدوحة 

�ل�شلطات  تتهم  فيما  �ملنطقة،  يف  م�شاغبة  كجهة 
�ل�شيار�ت  بقيادة  للن�شاء  ت�شمح  �لتي  �لقطرية، 
�ل�شعودية  �لكحولية،  �مل�شروبات  بتناول  ولالأجانب 
يثري  �لذي  �لوقت  يف  �لوهابي،  �لتيار  �شمعة  بت�شويه 
�مل�شلمني  �الإخو�ن  جلماعة  �لقطري  �لدعم  فيه 

�ملحظورة يف �الإمار�ت، غ�شب �أبوظبي.
�ل�شابقة   �لدبلوما�شية  �الأزمة  من  �لرغم  وعلى 
جذور  �أن  هندر�شون  يوؤكد   ،2014 عام  يف  باخلليج 
قام  عندما   ،1995 عام  �إىل  تعود  �لر�هنة  �الأزمة 

�ل�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين باالنقالب على حكم 
هذ�  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  �عتربت  بينما  و�لده، 
�حلاكمة  لالأ�شر  بالن�شبة  خطرية  �شابقة  �النقالب 
�لقطري  �الأمري  �شد  بالتخطيط  وبد�أتا  �خلليج،  يف 
�جلديد. ونقل �لباحث �الأمريكي عن دبلوما�شي �أقام 
و�أبوظبي   �لريا�ض  �أن  �لفرتة،  هذه  يف  �لدوحة  يف 
�إخوته  من  و�ثنني  حمد  الغتيال  خمططا  دبرتا 
�مل�شاعي  يف  حكومته،  يف  و�لطاقة  �خلارجية  وزيري 
هذ�  وح�شب  �ل�شلطة.  �إىل  �ملخلوع  �الأمري  الإعادة 
�لتقرير، و�شلت �ال�شتعد�د�ت يف �الإمار�ت حلد و�شع 
لدعم  ق�شوى  تاأهب  حالة  يف  و�ملقاتالت  �ملروحيات 
ممثلي  الأن  �أبد�  ُتنفذ  مل  �لتي  �الغتيال،  حماولة 
�لع�شائر �لذين كلفو� باملهمة تر�جعو� عنها و�عرتفو� 
�ملخطط  لتنفيذ  �ملحدد  �لتوقيت  قبل  �شيء  بكل 

ب�شاعات.
يف  مهما  دور�  تلعب  قد  و��شنطن  �أن  �لكاتب  ويرى 
باخلليج،  �خلطري  �لو�شع  هذ�  يف  �لتوتر  تخفيف 
لوزير  �ملحتمل  �لدور  �إىل  خا�ض  ب�شكل  م�شري� 
توليه  قبل  كان  �لذي  تيلر�شون،  ريك�ض  �خلارجية 
�ملن�شب �حلايل، يرت�أ�ض �شركة »�إك�شون موبيل«، وهي 

�أهم العب �أجنبي يف قطاع �لطاقة �لقطري.
ب�شرعة  تعمل  �أن  و��شنطن  على  �أنه  �لباحث  و�عترب 
الإيقاف هذ� �النزالق نحو �حلرب دون �أن تنتظر بدء 

�ملذبحة.
�مل�شدر: فورين بولي�شي / �وك�شانا �شفانديوك
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عبد�لكرمي �ملدي
يف  �مل�شبوقة  غري  �حلّدية  يتابع  من 
دولة  مع  �الإمار�تي   / �ل�شعودي  �لتعامل 
كما  لي�شت  �مل�شاألة  �أن  منه  ي�شت�شفُّ  قطر 
يت�شورها �لبع�ض، ب�شبب تر��شقات �إعالمية 
)�الإخو�ن(  حركة  تدعم   �لدوحة  �أن  �أو 
و�أخو�تها  و�إير�ن  �الإرهابية  و�جلماعات 
،و�إمنا هناك قر�ء�ت عّدة  وحركة حما�ض 
حماولة  تكون  قد  رمبا  �الأوىل:  يجري،  ملا 
بعد  هناك،  �لع�شالت  ال�شتعر��ض  جديدة 
�ليمن  يف  و�لفا�شل  �حلا�شل  �ال�شتعر��ض 
من ِقبل �لريا�ض و�أبوظبي ،و�إي�شال ر�شائل 
يعتقدون  ومن  �الإير�ين،  للخ�شم  مفتوحة 
�أنهم حلفاوؤه يف �ملنطقة مفادها، باأن �ململكة 
ومن معها قادرون على فعل ما ُيريدون فعله 
يف منطقة �جلزيرة و�خلليج ،ولن يعرت�شهم 

�لعامل، خا�شة مع وجود �شفقات
�أمريكا  مع  �لدوالر�ت  من  �ملليار�ت  مبئات 
ولي�ض  عاجال  فو�تريها  ُتدفع  �لتي  و�لغرب 

�آجال طبعا .
وثانيا: ال ُي�شتبعد �أبد� �أن يجعل الغرب من 
قطر ُطعما �آخر� لل�شعودية و�الإمار�ت ، مثلما 
وهناك   ، �شد�م  لعر�ق  ُطعما  �لكويت  كانت 
�الإحتمال،  هذ�  على  �ملوؤ�شر�ت  من  �لكثري 
�الأمريكية  و�لبيانات  �لت�شريحات  منها 
�شد  ت�شعيد  من  يجري  ما  جتاه  �لرمادية 
،وتذكرو�  و�شعبا  ودولة وثروة  قطر،نظاما 
�إن ترمب قد �أكد يف �لعام )1989( ملقدمة 
جايل  )�أوبر�  �ل�شهرية  �الأمريكية  �لرب�مج 
وينفري( باأنه لو تر�ّشح للرئا�شة �الأمريكية 
يف  �لرثوة  ثلث  حو�يل  ياأخذ  ،ف�شوف  وفاز 
�حلملة  خالل  �لكالم  هذ�  كرر  وقد  �خلليج 
�لق�شية  �أن  يّت�شح  وبالتايل   ، �النتخابية 
تتعدى �أ�شر�ر قناة �جلزيرة ، �لتي تفوقها 
�لعربية  (و)  �لعربية  نظري�تها)  �أ�شر�ر�  
 – ،وتتعّدى  نيوز(  �شكاي  و)  �حلدث( 
وبع�ض  �لقر�شاوي   / �ل�شيخ  – وجود  �أي�شا 
�لعربية  �ملقاومة  قياد�ت �الإخو�ن وحركة 

/�لفل�شطينية ) حما�ض( على �أر�ض قطر.
�ل�شطور  خلف  يوجد  �أنه  رمبا  مبعنى 
و�مل�شالح  �الأجندة  من  خليط  �لر�شمية، 
و�الأطماع �لدولية و�القليمية �لتي تتقاطع 

وتتنافرمعا، وُتوّظف
هذه  ولعل  �الأخرى..  منها  وحدة  كل   
من  جعلت  �لتي  هي  و�لتحوالت  �الأجندة 
مثال،  و�الإمار�ت  كال�شعودية  و�أنظمة  دول 
وحقوق  للحرية  يدعو  من  وخري  حد�ثية 

�ألوية  ويحمل  �الإرهاب  وحماربة  �الإن�شان 
�ل�شالم و�لتعايي�ض .

�أي  ُند�فع عن قطر وال تربطنا بها  نحن ال 
نوع من �مل�شالح ، لكن ما نالحظه هو �أنها – 

وبغ�ض �لنظر عن م�شاك�شاتها ولعبها �أدور
�جلغر�يف  بحجمها  ،مقارنة  تكون  قد   
باأو�شع  م�شتهدفة   – كبرية  و�ل�شكاين 
حتميلها  ،وُير�د  معنى  من  �لكلمة  يف  ما 
�ل�شعوديينو�الإمار�تيني  و�إخفاق  ف�شل 
�إنت�شار�ت ع�شكرية  و�الأمريكيني يف حتقيق 
ومن   ، و�ليمن  و�شوريا  �لعر�ق  يف  حا�شمة 
 ( و�الأخطرلهم  �الأكرب  �لعدو  يعتقدونه 

�إير�ن( .
مفرد�ت  بع�ض  يف  لل�شحك  �ملثري  �الأمر  �أما 
تتبناها  �لتي  و�لبيانات  �الإعالمي  �خلطاب 
زعمهم  هو   ، و�أبوظبي  �لريا�ض  من  كل 
و�إير�ن  و�شالح  �حلوثيني  تدعم  قطر  �أن 
قطر  بني  �إن  تقول:  �حلقيقة  بينما  وو�لخ، 
�أكرب من �مل�شافة �لتي بني  وهوءالء م�شافة 

�مل�شرق و�ملغرب.
�جلوي  �ملجال  �أغلقت  �ل�شعودية  �ملهم 
�لربي  �ملنفذ  ومعه  �لقطري  �لطري�ن  �أمام 
�الإمار�ت  وكذلك  �أبو�شمرة(   ( �لوحيد 

و�لبحرين وم�شر،
 �إىل جانب قطع �لعالقات �لدبلوما�شية وقد 
�ملوجدة  غري   ، هادي  حكومة  �إليها  �أن�شمت 
�لليبية  �حلكومات  من  وو�حدة   ، �أ�شال 
�لليبي  �ل�شرق  يف  تتو�جد  �لتي  �لثالث 
،��شافة �إىل جزر مور�شيو�ض و�ملاالديف، وال 
�لثالث  �خلليجية  �لدول  �إجر�ء�ت  �إن  �شك 
حتديد� قد يكون موؤثر�، لكن ال يعني هذ� 
�أن �لقطريني �شيجوعون، الأن  لديهم بد�ئل 
عربعمان  كانت  ،�شو�ء  لال�شتري�د  �أخرى 
و�لكويت و�إير�ن، �أو عرب ميناء حمد ،�أوعرب 
ُيعترُب  �إمتالكهم الإ�شطول جوي  �جلو بحكم 

يف  �جلوية  �الأ�شاطيل  و�أ�شخم  �أكرب  من 
�لعامل، وفوق هذ� وذ�ك �أن �لدوحة متتلك 
 )335( من  �أكرث  �ل�شيادي  �شندوقها  يف 
�لطائلة  �الأموال  عن  ناهيك  دوالر،  مليار 
هذ�  وخارجها،كل  �لدولة  د�خل  �ملو�جدوة 
ومل نذكر بعد عائد�تها �ليومية من �لنفط 
م�شدر  �كرب  ثاين  �إعتبار�أنها  و�لغاز،على 
�لعالقات  ل�شبكة  ��شافة  �لعامل،  يف  للغاز 

�لدولية
 �لو��شعة، ولي�ض هذ� فح�شب، فقطر ، �أي�شا، 
”  �لعديد”  �لع�شكرية  يوجد فيها قاعدة 

�الأمريكية �ل�شخمة.
خيار�ت  قطر  ،لدى  ذلك  على  وتاأ�شي�شا 
عزلتها  فّك  على  ت�ُش�شاعدها  عديدة 
وتركيا  �إير�ن  منها  �ل�شدمة،  و�إمت�شا�ض 
�الأحو�ل  كل  يف  لكن  وغريها،  ورو�شيا 
در�شا  يكون  �أن  يجب  ويجري  ماجرى 
�الأنظمة  من  ولغريها  لها  �إنذ�ر  وجر�ض 
،�ملطالبة بتغري�شيا�شاتها و�إنحياز�تها �ملبالغ 
�أولبع�ض  �الأحادية،  للفكرة  �أحيانا،  فيها 
�لتيار�ت و�إتخاذ مو�قف عد�ئية من بع�ض 
�حلركات �لقومية و�لي�شارية و�لو�شطية يف 

�لوطن �لعربي.
ما نخل�ض �إليه، و�إذ�ما كان لنا �أن ُنذيع �شر� 
مبا�شرة  ب�شورة  م�شتهدفة  قطر  �أن  هنا،هو 
و�شوريا  �لعر�ق  �أ�شتهدفت  و�أن  �شبق  مثلما 
و�ليمنو�لق�شية �لفل�شطينية وليبيا وغريها 
�الإ�شتهد�ف  هذ�  مع  �لتعاطي  ،وعليها 
بحكمة ودبلوما�شية ،وال �شريمن �أن تنحني 
�الإ�شتمر�رية  من  تتمكن  كي  للعا�شفة 
و�لتغري معا ،بعيد� عن �ملقامرة وتعزيز �مليل 
�لذ�ت،  تاأكيد  �إىل  �لهادف  �لتحّدي  نحو  
وذلك من �أجل قطع �لطريق �أمام �أي ماآالت 
حا�شل  هو  مما  �أخطر  نتائجها  تكون  قد 
�إقليميا  مفتوحة  �لقنو�ت  بقاء  مع   ، �الآن 

ودوليا..
�شعب  ينفي  ،فلن  �شيح�شل  �أو  ح�شل  ومهما 
�أو ميحي دولة، فال�شعوب، كما يرى �الأ�شتاذ 
موتا  متوت  ال  لكنها  متر�ض  قد   ، هيكل 
جماعيا ،�أومُتحى من على خارطة �لوجود .
كاتب ميني

اأملانيا حتذر من »ترامبنة« اخلليج

ل وزير �خلارجية �الأملاين زيغمار غابرييل �لرئي�ض �الأمريكي دونالد  حمَّ
تر�مب �مل�شوؤولية عن �ندالع �الأزمة �لدبلوما�شية �خلليجية؛ حمذر� مما 

و�شفه بـ«تر�مبنة« �ملنطقة. 
�الأزمة �خلليجية �لقطرية

ن�شر  �الأملانية،  »هاندلبال�شت«  �شحيفة  �إىل  حديث  يف  غابرييل،  وقال 
جزء منه  »يبدو �أنه ير�د عزل قطر ب�شورة �أو باأخرى... �إن »تر�مبنة« 
تهديد�  ت�شكل  خمتلفة،  �أزمات  �أ�شال  تعي�ض  �لتي  �ملنطقة،  يف  �لعالقات 

خا�شا«. 
 وحذر وزير �خلارجية �الأملاين من »�أال �أحد بحاجة �إىل �لت�شعيد �لالحق، 
�ل�شيا�شية  �لنظر  بارود من حيث وجهتي  برميل  �الأو�شط هو  �ل�شرق  الأن 
و�ل�شيا�شية  و�لعرقية  �لدينية  �لنز�عات  تع�شف  و�الآن  و�لع�شكرية، 

و�لعقائدية باالأنظمة �مللكية يف منطقة �خلليج«.
و�أعرب غابرييل عن قلقه �لبالغ من »�لت�شعيد �حلاد للو�شع وتد�عياته 

على �ملنطقة برمتها«.
�ل�شرق  يف  �الأمريكي  �لرئي�ض  يتبعها  �لتي  �ل�شيا�شات  غابرييل  و�نتقد 
لتوريد  موؤخر�  �إبر�مها  مت  �لتي  �ل�شخمة  »�ل�شفقات  �أن  مبينا  �الأو�شط، 
�الأ�شلحة �إىل �الأنظمة �مللكية يف منطقة �خلليج تزيد من خماطر ن�شوب 
�شباق ت�شلح جديد«، وذلك يف �إ�شارة �إىل �لعقد �لذي وقعه تر�مب خالل 
�ململكة  �إىل  �أ�شلحة  بت�شدير  و�خلا�ض  �ل�شعودية،  �إىل  �الأخرية  زيارته 

بقيمة 110 مليار�ت دوالر.
بال�شبط  لي�شت  وهي  متاما  خاطئة  �ل�شيا�شة  »هذه  �إن  غابرييل  وقال 
ما  �آخر  نز�ع جديد بني �جلري�ن هو  »�ندالع  »�إن  �أملانيا«، مو�شحا  �شيا�شة 

نحتاج �إليه«.
دفعت  �لتي  »�الأ�شباب،  عن  �ملزيد  يعلم  �أن  يف  �أمله  عن  غابرييل  و�أعرب 
�ل�شعوديني �إىل �تخاذ مثل هذه �الإجر�ء�ت �لقا�شية«، وذلك خالل لقائه 

�ملرتقب مع وزير �خلارجية للمملكة �ل�شعودية عادل �جلبري.
وم�شر  �ل�شعودية  من  كل  �إعالن  خلفية  على  �لت�شريحات  هذه  وتاأتي 
�لعالقات  جميع  قطع  عن  �ملا�شي،  �الثنني  �شباح  و�لبحرين،  و�الإمار�ت 
�لدبلوما�شية مع قطر ووقف �حلركة �لبحرية و�لربية و�جلوية مع هذه 
�لدولة، لتن�شم �إىل هذه �لقائمة الحقا حكومة �لرئي�ض �ليمني عبد ربه 
من�شور هادي، و�حلكومة �لليبية �ملوؤقتة برئا�شة عبد �هلل �لثني، وكذلك 

دولتا �ملالديف وموري�شيو�ض. 
و�أمهلت �ل�شعودية و�الإمار�ت و�لبحرين مو�طني قطر �ملقيمني و�لز�ئرين 

�لبالد. ملغادرة  يوما   14
�أن  موؤكدة  �لقر�ر،  لهذ�  �أ�شفها  عن  �لقطرية  �خلارجية  وز�رة  و�أعربت 
لها  �أ�شا�ض  و�دعاء�ت ال  �الإجر�ء�ت غري مربرة وتقوم على مز�عم  »هذه 

من �ل�شحة«.
�مل�شدر: تا�ض + �أ ف ب

؟ ���ص��دام  ع���راق  ال��ك��وي��ت  اأبتلعت  كما   ، �صلمان  �صعودية  قطر  �صتبتلع   ه��ل 

اأمريكّيٍة حلرٍة  واأّدى  وا�صنطن  مع  الت�صاور  بدون  ال�صعودّية  اإليه  بادرت  الذي  اخلليجّي  اخلاف  من  اخلا�صرين  اأكر  وحما�ض  الفل�صطينيون  اإ�صرائيل: 
�لنا�شرة-“ر�أي �ليوم”:

ال  �خلليجّي  بالبيت  ُي�ّشمى  ما  د�خل  �خلالف 
ُيزعج �إ�شر�ئيل باملّرة، بل على �لعك�ض، �أركان 
�لتطوّر�ت  كثب  عن  ُيتابعون  �لعربّية  �لدولة 
بني  �لـ”�شر�ع  يف  �الأخرية  و�ملُ�شتجّد�ت 
ور�ء  من  ولكن  �ل�شمت،  ويلتزمون  �الأ�شقاء” 
تل  يف  �لقر�ر  �شّناع  تغمر  �ل�شعادة  �لكو�لي�ض 
�أبيب، �إْذ �أّن هذ� �خلالف يخدم �الإ�شرت�تيجّية 
بني  �خلالفات  بابتكار  �لقا�شّية  �ل�شهيونّية 
�لوطن  ومتزيق  تفتيت  بهدف  �لعربّية  �لدول 

�لعربّي خدمًة الأجندتها.
بـ”�لربيع  ُي�ّشمى  كان  ما  �نطالق  بعد  وفعاًل، 
�أخرى،  وغابت  عربّيًة  دواًل  تفتت  �لعربّي” 
�الأمر  كان،  خرب  يف  باتت  �لعربّية  و�جليو�ض 
�لذي دفع جرن�ل �إ�شر�ئيلّي رفيع �ملُ�شتوى �إىل 
�لقول �إّن �لدولة �لعربّية ال ُتو�جه �أّي خطٍر 
�إمًنا من �جلي�ض �جلديد   ، �أّي جي�ٍض عربيٍّ من 
�لذي تبلور وهو منظمة حزب �هلل �للبنانّية، 

عالوًة على حركة حما�ض �لفل�شطينّية.
�لعا�شرة  �لقناة  يف  �ل�شيا�شّي  �ملُحلل  وبح�شب 
�أْن  بعد  فاإّنه  �الإ�شر�ئيلّي  بالتلفزيون 
�الإمار�ت  �ل�شعودية،  �لبحرين،  �أعلنت 

�لعالقات  قطع  عن  وم�شر  �ملتحدة،  �لعربّية 
تدعم  �أّنها  مّدعني  قطر  مع  �لدبلوما�شية 
وهو  �أال  نف�شه،  يطرح  �شوؤ�ل  هناك  �الإرهاب، 
وكيف  �خلطوة؟  هذه  �شياغة  مّتت  كيف 

�شتوؤثر على �إ�شر�ئيل؟
قبل  �أّنه  �إىل  تقريره  �شياق  يف  �ملُحلل  ولفت 
�أ�شبوعني ز�ر �لرئي�ض �الأمريكّي دونالد تر�مب 
حول  �لكثريون  ت�شاءل  ولذلك  �ل�شعودية، 
وجود عالقة بني �لزيارة وبني هذه �خلطوة. 
�الإجابة، قال �ملُحلل، هي �أّن هذه لي�ض خطوة 

ُتعيد  �أْن  تريد  �ملتحدة  فالواليات  �أمريكية، 
كلًيا  ��شتجابت  وقد  �ل�شنّي،  للمع�شكر  قطر 

للمطلب �الأمريكّي و�أبعدت م�شوؤويل حما�ض.
فاإّن  �الإ�شر�ئيلّي،  �ملُحلل  ر�أى  بالتاأكيد، 
حُتري  �إقليمية  خطوة  طبخت  �ل�شعودية 
�أّنها  �إىل  عينه  �لوقت  يف  ُم�شرًي�  �الأمريكيني، 
من  م�شتوحاة  لل�شعودية  م�شتقلة  خطوة 
تر�مب �لذي مييز �ل�شعودية كدولٍة ذ�ت ثقل 

يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط، على حّد تعبريه.
و�شاق �ملُحلل �الإ�شر�ئيلّي قائاًل، نقاًل عن م�شادر 

�شيا�شّية رفيعة يف تل �أبيب، �شاق قائاًل: هناك 
�لذي قال  �ملنطقة: تر�مب  �شرطّي جديد يف 
“ال لدعم �الإرهاب بعد �ليوم”، جعل من قطر 
�لولد �ل�شرير. وتابع قائاًل �إّن �لدول �لعربّية 
�إمارة  يف  لالأمر�ء  �ملزدوجة  �للعبة  من  تعبت 
قطر، فمن ناحية ي�شرتون �أندية كرة قدم يف 
�أوروبا، ومن ناحية �أخرى يقومون بتمويل ما 

�أ�شماها باحلركات �الإرهابّية.
�ليوم  �أّن  ا على  �أي�شً �الإ�شر�ئيلّي  �ملُحلل  و�شّدّد 
تقبع  قطر  �لعامل،  يف  جديد  نظام  هناك 
“يكفي  �جلميع  لها  قال  �أْن  بعد  �جلد�ر  خلف 
بد�أ  �لعربي  �لعامل  �أّن  �إىل  الفًتا  هنا”،  �إىل 
عّما  ويتحدث  �لطاولة،  على  �الأور�ق  بو�شع 
ي�شايقه ويزعجه، وهو دعم تنظيم “�لدولة 
�شيفتح هذ� عهًد�  رمّبا  و�أ�شاف:  �الإ�شالمّية”، 
�حلقيقة  يتناول  �الأو�شط  �ل�شرق  يف  جديًد� 

�أكرث، على حّد تعبريه.
�مل�شادر  عن  نقاًل  �لقول،  �إىل  �ملُحلل  وخُل�ض 
هم  �خلا�شرين  �أكرب  �إّن  ذ�تها،  �الإ�شر�ئيلّية 
�عترب  �لذي  �الأمر  و�لفل�شطينيني،  حما�ض 
�خلطوة  من  فوجئت  �لتي  الإ�شر�ئيل  فرجة 
حما�ض  م�شوؤولو  قائاًل:  و�شاق  �لدر�ماتيكّية. 

موجودون �الآن يف �لقاهرة، وهناك ُت�شرح لهم 
�جلديد.  �الأو�شط  �ل�شرق  يف  �لعاّمة  �لقو�عد 
موؤّكًد� على �أّنه يف �إ�شر�ئيل يعلمون �أّن حما�ض 
مركونة يف �لز�وية، وهذ� قد ينفجر �شّدها، 
�شبٍب  �أّي  �لعربّية  �لدولة  لدى  لي�ض  و�الآن 
قالت  كما  �الأزمة،  بتلك  للتدخل  يدفعها 

�مل�شادر �لر�شمّية يف تل �أبيب.
“يديعوت  �شحيفة  زعمت  �شلٍة،  على 
�حرونوت” �أّن تقريًر� يت�شمن معلومات تدين 
دوٍل  لقطع  �أدى  �لذي  هو  �لقطرية،  �الإمارة 

خليجّيٍة وعربّيٍة عالقاتها مع قطر.
و�شع  ما  ا  �شخ�شً فاإن  �لتقرير،  وبح�شب 
�ل�شعودية،  ملك  طاولة  على  ُمدينة  معلومة 
�لرئي�ض �مل�شري، حاكم �حتاد �الإمار�ت وملك 
�لتي  �الأمو�ل  حتويل  م�شار�ت  عن  �لبحرين، 
�أْن  �إىل  ملتوية  بطرق  ومتر  قطر  من  تخرج 

تنزل �إىل منظمات “�الإرهاب �الإ�شالمي”.
و�أو�شح �لتقرير �أّن هذ� �ل�شخ�ض حر�ض على 
�أْن يقوم بت�شوير حقائب �ملال �لتي تر�شل �إىل 
جتنيد  حث  وت�شتهدف  ليبيا،  و�إىل  �ل�شود�ن 
�الإرهابيني يف �شيناء �شّد �حلكم �مل�شرّي، على 

حّد قول �ل�شحيفة.



غربة نيوز - �أحمد حمارم
�خلليجية  �الزمة  ��شباب  �ن  �لكثريون  يعتقد  قد 
�لقطرية كما تردد عرب �العالم �و كما مت ترويجه هو 
�ال�شرت�تيجي  حتالفها  �و  �مل�شلمني  لالخو�ن  قطر  دعم 
�الخرية  متيم  �لقطري  �المري  ت�شريحات  �و  �ير�ن  مع 
لالزمة  �حلقيقي  �ل�شبب  �ن  لكم  �قول  �ن  يوؤ�شفني   ..
�لتو��شل  مو�قع  �و  �العالم  على  ذكر  مبا  لها  العالقة 
قنبلة  بتجاوز  ال  تدو�له  مت  ما  ..وكل  �الجتماعي 
�شوتية �و �لغبار �لذي مت نرثه الخفاء �ل�شبب �حلقيقي 

..
يف  خالف  �و  �زمة  هنالك  يكون  حني  و�بد�  د�ئما 
�مل�شالح  هو  غالبا  �ل�شبب  يكون  �ل�شيا�شية  عامل 
يختلف  ال  $$..وقد  �ملال  �ال�شح  �القت�شاديةوباملعنى 
�ندلعت  و�ل�شعودية  قطر  �الزمةبنب  �شر�رة  �ن  �ثنان 
من  جنى  �نه  قيل  �لتي  لل�شعودية  تر�مب  زيارة  عقب 

هذه �لزيارة ما يقارب 500 مليار دوالر ..
يف �حلقيقة هذ� �لرقم لي�ض �شحيحا الن تر�مب وقبل 
بجمع  ثالث  خليجية  دول  طالب  لل�شعودية  زيارته 
مائة  وخم�ض  ))�لف  ون�شف  دوالر  ترليون  يقارب  ما 
مليار دوالر �مريكي (( وطالب بهذ� �ملبلغ على �لطاولة 

...قبل �ن يغادر �لريا�ض ..
تر�مب وهو رئي�ض يفكر بعقلية �لكاو بوي �و ر�عي �لبقر 
وهو فعال يوؤمن �ن �خلليج �شعبا وحكاما لي�شو� �كرث من 
بقر ميلكون �لكثري من �ملال �لذي ال ي�شتحقونه ..تر�مب 
بر�غماتي و يريد �لعودة لل�شعب �المريكي ويف جعبته 
�القت�شاد  تعزيز  يف  �شي�شاهم  �لذي  �ل�شخم  �ملبلغ  هذ� 
�المريكي و هو يعلم �ن هذ� ما يهم �ل�شعب �المريكي يف 
�خر �ملطاف ...وهذ� ما �شرح به تر�مب باالم�ض يف �خر 

مبئات  لكم  ))عدت  قال  حني  �لتويرت  على  له  تغريدة 
�ملليار�ت من �لدوالر�ت من �ل�شرق �الو�شط((. وظائف 
يف  منتقديه  ��شكات  يريد  تر�مب  �ن  ...كما  وظائف 
الي  ي�شبق  مل  �لذي  �القت�شادي  �الجناز  بهذ�  �لد�خل 

رئي�ض �مريكي �جنازه بعد 4 ��شهر من فرتة حكمه ...
بدفع  ملزمة  كانت  �لتي  �لثالث  �خلليجية  �لدول 
..وملاذ�  و�ل�شعودية  و�المار�ت  قطر  هي  �ملبلغ  هذ� 
�كرب  تتو�جد  �لتي  �لدول  ؟؟النها  بالذ�ت  �لدول  هذه 
�لقو�عد �لع�شكرية �المريكية ومئات �الالف من قو�ت 

�ملارينز ...
كان هنالك تو�فق خليجي على دفع هذه �لفدية لرت�مب 
�ذ� �شح ت�شميتها كذلك وهي فعال كذلك فدية حماية 
عرو�ض حكام �خلليج ...ولكن ما حدث �ن قطر تر�جعت 
�المر  وهو  �لفدية  هذه  من  ح�شتها  بدفع  وعودها  عن 
ودفعها  �المار�تية  �ل�شعودية  �لقيادة  �غ�شب  �لذي 
لالنتقام من �مري قطر �شخ�شيا عرب فربكة ت�شريحات 
..وبعدها  �عالمية  حكومية  قطرية  مو�قع  و�خرت�ق 

هجوم �عالمي �شر�ض الز�لت ناره مل تنطفئ بعد..
�ل�شبب  عن  �حلديث  ت�شتطيع  ال  �لثالث  �لدول  طبعا 
�حلقيقي �لذي يقف ور�ء �خلالف بينهم ملا �شي�شببه هذ� 
خيايل  ..رقم  دوالر  ترليون  ف  كبري  �حر�ج  من  �المر 
...و�لت�شريح  جمتمعة  �لثالث  �لدول  ميز�نية  ويفوق 
وقد  مقتل  يف  �لثالث  �لدول  �قت�شاد  ي�شيب  قد  بهذ� 
ويفقد  در�ماتيكيا  هبوطا  �لبور�شات  ��شهم  تهبط 
�مل�شتثمرون و�الثرياء تقتهم ويهربون باأمو�لهم للخارج 
وهذ� وقد يهدد �منها �لقومي ناهيك عن �ل�شعوبة �لتي 
�ملبلغ  هذ�  دفع  ��شباب  تف�شري  يف  �لدول  هذه  �شتو�جها 

لل�شيد �المريكي...

من  �المريكي  �لغ�شب  هو  �لكالم  هذ�  �شحة  يوؤكد  وما 
قطر بعد مغادرة تر�مب �لريا�ض فقد هاجم �شيا�شيون 
بنقل  بع�شهم  وهدد  �نذ�ر  �شابق  دون  قطر  �مريكيني 
دولة  �ىل  �لدوحة  من  �لع�شكرية  �لعديد  قاعدة 

خليجية �خرى �و �الردن .
كبري�  عجز�  ميز�نيتها  تعرف  و�لتي  طبعا  قطر 
�جلماعات  على  �شرفتها  �لتي  �لطائلة  �المو�ل  بعد 
�الرهابية يف كل من ليبيا و�شوريا وم�شر وحتى �لعر�ق 
�لقدم  كرة  مالعب  بناء  م�شاريف  �ىل  ...باال�شافة 
و�لتي �شتحت�شن مباريات كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم �شنة 
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قطر حاولت �ملرو�غة ال �لرف�ض وهذ� ما�غ�شب جري�نها 
�لعرب منها حيث �شعرو� �ن �مري قطر �شخ�شيا خدعهم 
و�شخر منهم فكان هجومهم الذعا وفيه من �ال�شتعجال 

و�ل�شذ�جة ما �ظهر زيف ��شبابه �حلقيقة ...
و�ل�شعودية  �المار�ت  �ن  �حد  ي�شدق  �ن  يعقل  ال  طبعا 
وال  قطر  مع  �ير�ن  بتحالف  فقط  �يام   3 قبل  علمو� 
�و  �شهر  قبل  لالخو�ن  قطر  بدعم  علمو�  �نهم  �عتقد 
هو  �خلالف  �ن  لن�شدق  �ل�شذ�جة  بتلك  ول�شنا  �شهرين 
به  م�شلم  �مر  فهذ�  �لقطري  �الير�ين  �لتقارب  ب�شبب 
ولي�ض  �شنني  قبل  �ملعرفة  حق  �خلليج  دول  وتعرفه 
�مري  من  يغ�شبو�  مل  ملاذ�  ..و�ال  عليها  �جلديد  باالمر 
ويح�شر  نف�شه  �الير�ين  �لرئي�ض  ي�شتقبل  وهو  �لكويت 
ملاذ�  ؟؟  بزيارته  فرحا  و�حتفاالت  ر�شمي  ��شتقبال  له 
مل يغ�شبو� من �المار�ت وقيمة �لتبادل �لتجاري بينها 
وبني �ير�ن و�شلت �ىل 6 مليار دوالر ؟؟ ملاذ� مل يغ�شبو� 
الير�ن  ��شرت�تيجي  حليف  وهي  عمان  �شلطنة  من 
وجتمعهما عالقات مميزة ؟؟ وكل هذه �لدول هي ع�شو 

يف جمل�ض �لتعاون �خلليجي وجتمعها نف�ض �التفاقيات 
....ملاذ� كل هذ� �لغ�شب على قطر وحدها؟؟؟ 

خالف  ور�ء  �حلقيقي  �ل�شبب  �ن  على  دليل  �كرب  هذ� 
وال  بعيد  �و  قريب  من  باير�ن  له  عالقة  ال  �لثالثي 
باالخو�ن وال حتى بحما�ض ..بل هو ردة فعل غا�شبة 
لل�شيد  ح�شته  يدفع  ومل  بوعده  نق�ض  �مري  على 
�المريكي كما كان متفق عليه ...و�ليوم وزير خارجية 
�ن  ويبدو  �خلالف  حول  �المريكي  نظريه  ناق�ض  قطر 
�الزمة يف نهايتها ...و�حلل طبعا هو �ن تدفع قطر وهي 

�شاغرة مثلها مثل �الخرين ولو ...بالتق�شيط �ملريح.

�لواليات  �أعطت   – ب(  ف  و��شنطن)�أ 
�ملتحدة �الثنني �ل�شوء �الخ�شر ل�شفقتي 
�ل�شعودية  مع  �برمتهما  �شخمتني  ��شلحة 
دوالر،  مليار   1،4 عن  قيمتهما  وتزيد 
�لرئي�ض  بها  قام  �لتي  �لزيارة  بعد  وذلك 
وقع  حيث  �لريا�ض  �ىل  تر�مب  دونالد 
من  �لريا�ض  لتمكني  �شخمة  ت�شلح  عقود 

�لت�شدي للخطر �الير�ين.
وخالل زيارته �ىل �ل�شعودية وعد تر�مب 
 110 �ىل  قيمته  ت�شل  ما  ببيعها  �ململكة 
و�لتدريب  �ال�شلحة  من  دوالر  مليار�ت 

�لع�شكري.
تتعلق  �ل�شخمة  �لعقود  هذه  وثلث 
عليها  و�فقت  و�أن  �شبق  ت�شلح  ب�شفقات 
�الد�رة �المريكية �ل�شابقة يف عهد بار�ك 

�وباما.
مو�فقة  على  �لريا�ض  وح�شلت 
�شفقة  على  �المريكية  �لدبلوما�شية 
�شالح  لتاأهيل  دوالر  مليون   750 بقيمة 
�شركات  من  عدد  عرب  �ل�شعودي  �جلو 

�ملقاولة من �لباطن �المريكية.
كذلك فان �لريا�ض �شت�شرتي 26 منظومة 
كيو- بي  �ن/تي  “�يه  طر�ز  من  ر�د�ر 

�لهاون  قذ�ئف  ر�شد  على  �لقادرة   53
وبطاريات �شو�ريخ، يف �شفقة تبلغ قيمتها 

دوالر. مليون   662
تزويد  مارتن  لوكهيد  �شركة  و�شتتوىل 
�لريا�ض بهذه �ملنظومات يف حني �شتتوىل 
�ل�شق  تاأمني  �خرى  �مريكية  �شركات 

�للوج�شتي و�لتدريبات �لالزمة.
وكانت وز�رة �خلارجية �المريكية و�فقت 
من  �ل�شعودية  �لبحرية  ت�شرتي  �ن  على 
�شركة “كر�تو�ض ديفن�ض �ند �شيكيوريتي 
ح�ش�ض  دييغو  �شان  ومقرها  �شولو�شونز 

تدريب بقيمة 250 مليون دوالر.
ريك�ض  �المريكي  �خلارجية  وزير  وكان 
تر�مب  مر�فقته  �ثناء  �علن  تيلر�شون 
�لعقود  هذه  �ن  �لريا�ض  �ىل  زيارته  يف 
�لواليات  حلفاء  �من  تعزيز  يف  �شت�شاهم 
�لنفوذ  مو�جهة  يف  �ملنطقة  يف  �ملتحدة 
�ملرتبطة  و�لتهديد�ت  �ل�شار  �الير�ين 
حدود  طول  على  و�ملوجودة  باير�ن 

�ل�شعودية”.
�ملو�فقة  �شدور  عن  �العالن  وياأتي 
�المريكية على هذه �لعقود يف نف�ض �ليوم 
�لذي �ندلعت فيه �زمة خطرية بني قطر 

و�لبحرين  و�المار�ت  �ل�شعودية  من  وكل 
مع  عالقاتها  قطعت  �لتي  و�ليمن  وم�شر 
�لدوحة متهمة �ياها ب”دعم �الرهاب”.

�لعالقات  قطع  قر�ر  �لدول  هذه  و�رفقت 
�شد  �قت�شادية  بتد�بري  �لدبلوما�شية 
�لربية  �حلدود  �غالق  �شملت  �لدوحة 

وحظر  و�لبحرية  �جلوية  و�ملنافذ 
على  قيود  وفر�ض  �الأجو�ء  يف  �لتحليق 

تنقل �الفر�د.

عبد �حلميد �شيام
يف مثل هذه �الأيام قبل ن�شف قرن من �لزمان، وكنا 
�أن  ي�شمح  ال  لكن  جيد�  نتذكر  �أن  لنا  ي�شمح  �شن  يف 
ن�شتوعب ما يجري حولنا، كانت طبول �حلرب تدق 
متالأ  �لوطنية  �الأنا�شيد  �لعربية.  �الإذ�عات  كل  يف 
حافظ  �حلليم  عبد  �شوت  يعلوها  حما�شة  �الأجو�ء 
»يا �أهال باملعارك«. �لعربات �لع�شكرية متر م�شرعة 
يف �ل�شو�رع كاأنها على موعد ملحا�شبة �لظاملني �لذين 
�أننا  يطمئننا  �ملخملي  فريوز  و�شوت  �ملدى«،  »جاوز� 
�شرنجع �إىل حينا »مهما مير �لزمان وتناأى �مل�شافات 
�الأ�شهر  للمذيع  �لهادر  �ل�شوت  ياأتي  ثم  بيننا«.   ما 
�أحمد �شعيد ليوؤكد �أن  »�لظافر و�لقاهر« �شي�شنعان 
من  بجلده  يفر  ال  من  و�أن  �ملحتم  فل�شطني  حترير 
�لغرباء �شتتلقفه �أ�شماك �ملتو�شط.  و�إكتملت �ل�شورة 
حتى  �أعد�ء  كانو�  زعماء  بني  بالتحا�شن  �حلاملة 
�الأم�ض فاأ�شبحو� �إخوة �يف �ل�شالح.  �الأجو�ء �لعامة 
�لثوري«.   �لعمل  �شاعة  »دقت  ت�شيح  كاأنها  كانت 
�أن �شحونا على  �أو ب�شع يوم  لكننا مل نلبث بعد يوم 
�أو  �شغري�  فينا  فرد  كل  �شدمت  �لتي  �ملرة  �حلقيقة 
حتتمل  ال  متاما  عارية  �حلقيقة  �شاهدنا  كبري�.  
�أ�شقطت  �لطائر�ت  مئات  �إن  قيل  لو  حتى  �لتجميل 
�أن  �أو  �ل�شرق  من  بدال  �لغرب  من  جاء  �لعدو  �أن  �أو 
مل  �لعدو�ن  فاإن  ولذ�  ت�شقط  مل  �لوطنية  �الأنظمة 
ينجح و�إن هي �إال »نك�شة«.  �شاهدنا �جليو�ض تتحطم 
و�جلرن�الت  �الأعد�ء  �أيدي  يف  ت�شقط  و�لبالد 
علم  ويرتفع  لالأق�شى  �لغربي  �حلائط  ي�شلون 
ما  وفوق  �لقناة  �شفاف  وعلى  �جلوالن  فوق  �شهيون 
تبقى من فل�شطني �لتاريخية.  ويتدفق عرب �جل�شر 
�جلدد.  �لفل�شطينيني  �لالجئني  من  �شيل  �خل�شبي 
�شدمة �أ�شابت �لنا�ض جميعا يف �لقلوب لكنها مل تكن 

�لقا�شية.  
�مل�شوؤولية عن  �لرجل وقفة �شجاعة وحتمل   وقف 
�لهزمية و��شتقال.  من تلك �للحظة يوم 9 يونيو بد�أ 
�لتحول �لكبري نحو رف�ض �لهزمية. �خلروج �لطوعي 
للجماهري �لعربية ر�ف�شة �لهزمية مل يكن يف م�شر 
�لعربي من حميطه  �لعامل  �أنحاء  وحدها بل يف كل 
ثالثة  �لهزمية  على  �لرد  �إتخذ  خليجه.   �إىل 
�ال�شتنز�ف،  حرب  ومرت�بطة:  متكاملة  م�شار�ت 
و�نت�شار ظاهرة �لعمل �لفد�ئي �لفل�شطيني �ملدعوم 
على  �خلرطوم  قمة  يف  و�التفاق  �لعربية  �أمته  من 
�لالء�ت  �شمن  �لعدو�ن  �آثار  باإز�لة  �لهدف  حتديد 

�لثالث: ال �شلح وال �إعرت�ف وال مفاو�شات. 
�أطيح  �أن  بعد  �جلي�ض  قياد�ت  �ل�شرفاء  ت�شلم 

بجميع من كانو� م�شوؤولني عن �لهزمية ومت �لتو�شل 
لتحديث  �ل�شوفييتي  �الحتاد  مع  �شاملة  التفاقيات 
�جلي�ض بالفعل وبناء �شبكة �ل�شو�ريخ، فبد�أت حرب 
�ال�شتنز�ف �مل�شرفة و�لتي �إ�شتمرت نحو ثالث �شنو�ت 
�إ�شت�شهد  و�لت�شحيات  �لبطوالت  �آيات  �أروع  �شجلت 
�خلندق.   يف  ريا�ض  �ملنعم  عبد  �لعظيم  �لقائد  فيها 
بناء  مل�شر  ت�شمح  �أال  على  م�شممة  �إ�شر�ئيل  كانت 
م�شرة  �ل�شريفة  �لقياد�ت  وكانت  �ل�شو�ريخ  حقول 
�شيحقق  �لذي  �لدفاعي  �حلائط  هذ�  �إجناز  على 

�ملفاجاأة يف حرب �أكتوبر 1973.
�أيقظت �لهزمية يف ذلك �جليل �أ�شياء كثرية.  �أنتجت 
�لن�شال  كتب  �إنت�شرت  مقاومة.  ثقافة  �لنك�شة 
جرئية  كتبا  �إن  حتى  �لعظام.  �لقادة  ومذكر�ت 
�إنت�شرت يف �الأ�شو�ق تتحدث عن �لنقد �لذ�تي وتعيد 
و�لدعوة  و�الأ�شاطري  و�مل�شلمات  �ملوروثات  يف  �لنظر 

المت�شاق �ل�شالح �ملحاط بالوعي و�لفكر.
�جلبهات  طول  على  �إنت�شر  فقد  �لفد�ئي  �لعمل  �أما 
�لعربية من �الأردن �إىل لبنان مرورو� ب�شوريا و�شوال 
�لعدو  م�شاجع  يق�ض  بد�أ  �ملحتلة.   �الأر��شي  �إىل 
بالن�شبة  �ملوت  و�دي  �إ�شمه  �الأردن  و�دي  و�أ�شبح 
�لعمل  حول  �لعربية  �جلماهري  �إلتفت  للعدو.  
�مللحمية  �لكر�مة  معركة  بعد  وخا�شة  �لفد�ئي 
�لفد�ئيني ووحد�ت من �جلي�ض  دماء  �شطرتها  �لتي 
�الأردين فاندلقت �الأبو�ب كلها �أمام ع�شر�ت �الألوف 
�ملقاومة  حلركات  لالن�شمام  �لعربي  �ل�شباب  من 
و�جلا�شو�ض.   و�ل�شريف  و�ل�شمني  �لغث  دخلها  و�لتي 
يف  ي�شاهم  �ملقاومة  �شد  �ملوؤ�مر�ت  حتاك  وبد�أت 
�أو  �ملد�شو�شة  �لف�شائل  بع�ض  ترتكبها  �أخطاء  ذلك 
�ملال  مر�كز  مع  مرتبطة  رخوة  وقياد�ت  �ملتطرفة 
مل  و�لتي  �شبتمرب  مو�جهات  وقعت  �أن  �إىل  �لعربية 
�الأدفاأ  �جلماهريية  حا�شنتها  من  �ملقاومة  تخرج 
عن  يد�فع  ظل  �لذي  بالرجل  و�أطاحت  بل  فح�شب 
ظاهرة  �أنبل  و�شماها  �أنفا�شه  �آخر  �ملقاومةحتى 
كل   1970 �شبتمرب  بعد  �لهزمية.   بعد  عربية 
يف   �لتحريكية  �حلرب  وجاءت  يتغري.   بد�أ  �شيء 
بخطط  �مل�شري  �جلي�ض  خا�شها  و�لتي   73 �أكتوبر 
هي  نتائجها  لكن  و�أ�شلحته  وقياد�ته  �لنا�شر  عبد 
ديفيد  كامب  �إتفاقية  يف  يونيو  هزمية  كر�شت  �لتي 
�لكارثية و�لتي �أدخلت �الأمة كلها يف مرحلة �لت�شتت 

و�لرت�جع و�لهز�ئم.
�مل�شهد بعد خم�شني �شنة

باحثا  ثالثني  نحو  جتمع  �ملريرة  �لذكرى  تلك  يف 
�لقطرية  �لعا�شمة  يف  رفيعا  و�شابطا  وخبري� 

ودر��شة  لالأبحاث  �لعربي  �ملركز  وباإ�شت�شافة 
تلك  يف  جرى  ما  ويتذ�كرو�  ليتذكرو�  �ل�شيا�شات 
م�شاهمات  �لباحثني  من  �لعديد  قدم  �حلرب.  
تلك  على  �ل�شوء  من  �ملزيد  ت�شلط  مهمة  �أكادميية 
�حلرب من �لناحيتني �ل�شيا�شية و�لع�شكرية وحتلل 
�لهزمية م�شتندين �إىل وثائق �أفرج عنها يف �لواليات 
�شهاد�ت  �أثارت  وقد  و�إ�شر�ئيل.  خا�شة  �ملتحدة 
�إهتمام  نف�شها  �حلرب  يف  �شاركو�  �لذين  �ل�شباط 
�حل�شور ملا حتدثو� يف �شهاد�تهم عن بطوالت فردية 
�أحد الأن �حلروب  بها  ي�شمع  وت�شحيات ج�شيمة مل 
مالحظات  جمموعة  هنا  و�شاأعر�ض  بخو�تهما.  
�أجيب  �أن  حاولت  �لذي  �ل�شوؤ�ل  ذلك   يف  مبا  و�آر�ء 
منع  �ملتحدة  �الأمم  مبقدور  كان  �إذ�  ما  وهو  عنه 
�إجماع على جمموعة  �حلرب. وقد كان هناك �شبه 

م�شائل:
�شد  �شاملة  حلرب  �لتخطيط  بد�أت  قد  �إ�شر�ئيل   -
�لعرب الإجبارهم على قبولها كما هي وله�شم مزيد 
�حلربية  �خلطط  و�أن   1956 عام  منذ  �الأر�ض  من 
لتلك  كان  ما  ولذلك  عديدة  ملر�جعات  تعر�شت 
�حلرب �إال �أن تقع مهما عملت �الأنظمة �لعربية و�أن 
ل�شن  حجة  تري�ن  م�شائق  �إغالق  �أخذت  �إ�شر�ئيل 

�حلرب؛
م�شبقا  باحلرب  علمت  قد  �ملتحدة  �لواليات  �أن   -
و�أن تقدير�ت �أجهزة �ملخابر�ت �أن �إنت�شار �إ�شر�ئيل 
ف�شلت  وعندما  وحا�شما.   �شريعا  و�شيكون  حمتم 
�أخذت  �حلرب  تاأخري  �أو  وقف  يف  �ملتحدة  �لواليات 

�جلانب �الإ�شر�ئيلي متاما؛
- �أن �لنظام �مل�شري مل يكن م�شتعد� للحرب ويعرف 
�أنه لن ينت�شر يف �أي حرب.  لكن �لذي بد�أ كمناورة 
حتول �إىل ورطة وجاءت �لهزمية حت�شيل حا�شل يف 
ظل قياد�ت ع�شكرية غري كفوؤة وغري م�شتعدة ولي�ض 
لديها �أي من مقومات �حلرب كال�شالح و�ال�شتعد�د�ت 
عن  قال  وما  �ملطلوبة.  و�ال�شتخبار�ت  و�لتدريبات 

م�شر ينطبق على �شوريا متاما؛
- �الحتاد �ل�شوفييتي �أبلغ بالفعل نا�شر باأن �حلرب 
�مل�شري  �جلي�ض  �إ�شرتخاء  �إىل  �أدى  ما  و�قعة  غري 
�أن  بعد  فعال  توقفت  �حلرب  ولكن  �لهجوم  �شبيحة 
وجه �إنذ�ر� حقيقيا للواليات �ملتحدة يوم 10  يونيو 

بالتدخل ع�شكريا لوقف �حلرب. 
- مل يكن مبقدور �أوثانت، �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�لطو�رئ  قوة  ب�شحب  �مل�شري  �لطلب  رف�ض  �آنذ�ك، 
من  فقط  �مل�شري  �جلانب  يف  �ملنت�شرة  �لدولية 
�الأمني  بني  وقعت  تفاهم  مذكرة  على  بناء  �حلدود 

�لنا�شر  عبد  وجمال  همر�شولد  د�غ  �الأ�شبق  �لعام 
مبو�فقة  مرتبطا  �لدولية  �لقو�ت  وجود  و�إعترب 
�ل�شلطة �مل�شرية.  لقد حاول �أوثانت �أن يقنع �جلانب 
�مل�شري بتاأخري �الن�شحاب فرف�ض �لطلب وحاول �أن 
�جلانب  يف  �لقو�ت  بقبول  �الإ�شر�ئيلي  �جلانب  يقنع 
�الإ�شر�ئيلي موؤقتا ورف�ض �لطلب. وطار �أوثانت �إىل 
تري�ن  م�شائق  �إغالق  �لقاهرة  �إعالن  بعد  �لقاهرة 
�أ�شبوعني  مهلة  منه  وطلب  نا�شر  بالرئي�ض  و�لتقى 
�أن  �أي�شا.  فالنتيجة  �لطلب رف�ض  لتدبر �الأمر لكن 
�الأمم �ملتحدة مل تكن قادرة على منع وقوع �حلرب 

يف تلك �لظروف �لدولية �ملعقدة.
من  �شنة  خم�شني  بعد  منه  نخل�ض  �لتي  �لنتيجة   
ال  �لعربي  للنهو�ض  حماولة  �أي  �أن  �لكارثة  تلك 
ميكن �أن ي�شمح لها �أن تثمر.  فالنهو�ض �لذي �أعقب 
حرب يونيو مت تبديده باقتالع �ملقاومة من �الأردن 
�إىل  �إنتهت  غام�شة  ظروف  يف  �لنا�شر  عبد  ووفاة 
عبد  ميثله  ما  كل  على   1971 مايو   15 �إنقالب 
�إثر  عربي  ت�شامن  حماولة  ح�شلت  ثم  �لنا�شر.  
للقد�ض  �ل�شاد�ت  زيارة  1973 مت تبديده يف  حرب 
�ملحتلة و و�شوال �إىل �إتفاق كامب ديفيد.  وح�شلت 
حماولة �أخرى للت�شامن مع �النتفا�شة �لفل�شطينية 
�الأوىل مت تبديده يف غزو �لعر�ق للكويت و�لو�شول 
�أخري�  وو�دي عربة.  وجاءت  �أو�شلو  �إتفاقيات  �إىل 
�شرخة �ل�شباب �لعربي �ل�شادقة يف ما �شمي بالربيع 
�لعربي �إال �أنهم �أ�شكتو� باحلديد و�لنار و�النقالبات 
تبقى  �أن  �لعربية  ملنطقتنا  �مل�شموح  �لدموية.  
منطقة �إ�شتهالك فقط مقطعة جمز�أة حتارب بع�شها 
ت�شفطه  �ملالية  خمزوناتها  من  يفي�ض  وما  بع�شا 
�شالح  مقابل  �أو  للحماية  ثمنا  �الأمريكية  �الإد�رة 
�ل�شعوب  د�مت  ما  كذلك  �لو�شع  و�شيبقى  �خلردة.  
مغيبة لي�ض لها دور يف �حلكم �أو يف تقرير �مل�شري �أو 
تقرير نوع �لنظام �لذي تريد.  قد يطول هذ� �لليل 

لكن بالتاأكيد له �آخر.
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خ��م�����ص��ون ع��ام��ا ع��ل��ى ح���رب ح���زي���ران- ذك���ري���ات وم���راج���ع���ات وع��ِ������ر

�صوء اأخ�صر اأمركي لبيع الريا�ض �صفقتي ا�صلحة �صخمتني بقيمة 1،4 مليار دوالر والتدريب الع�صكري وتاهيل �صاح اجلو ال�صعودي  

�لدول  بني  �الأزمة  �نفجرت  �أْن  منذ 
�لبحرين  �ل�شعودّية،  �خلليجّية 
من  وم�شر  �ملُتحّدة  �لعربّية  و�الإمار�ت 
�الأخرى،  �جلهة  من  قطر  و�إمارة  جهة 
هذه  يف  باملّرة  �هتماًما  �إ�شر�ئيل  ُتبِد  مل 
�الأزمة، ال من �لناحية �ل�شيا�شّية وال من 
�لناحية �الإعالمّية، حيث �لتزمت �شمت 
�أهل �لكهف، و�كتفت بالن�شر عن �لق�شية 
يف �ل�شفحات �الأخرية، ونقاًل عن وكاالت 
هذه  �أّن  على  �أّكد  �لذي  �الأمر  �الأبناء، 

ّب يف م�شلحتها. �الأزمة ت�شُ
وزير  تطّوع  حتى  �لو�شع  هذ�  و��شتمّر 
ليربمان  �أفيغدور  �الإ�شر�ئيلّي  �الأمن 
�خلليجّية  �لق�شية  على  للتعقيب 
�لعربّية  �لدول  بع�ض  قر�ر  على  وعّقب 
قطر.  مع  عالقاتها  بقطع  و�خلليجّية 
)يديعوت  �شحيفة  موقع  وبح�شب 
خالل  فاإّنه  �الإنرتنيت  على  �أحرونوت( 
�لعاّمة  �لهيئة  يف  مناق�شة  جل�شة 
�أّنه  ليربمان  زعم  �الإ�شر�ئيلّي  للكني�شت 
ا  �أي�شً �لعربية  �لدول  �أّن  للجميع  و��شح 
هذه  كّل  يف  �حلقيقي  �خلطر  �أّن  تدرك 
�ملنطقة لي�ض �إ�شر�ئيل ولي�ض �ل�شهيونية، 
و�أ�شاف:  زعمه،  حد  على  �الإرهاب،  �إمّنا 
�لدول �لعربّية �لتي قطعت عالقاتها مع 
بل  �إ�شر�ئيل،  ب�شبب  قطر مل تفعل ذلك 
�الإ�شالمي  �الإرهاب  من  خماوفهم  ب�شبب 

�ملتطرف، على حد و�شفه.
�الأمر  هذ�  �إّن  قائاًل  ليربمان  و�شاق 
من  كثرية  �حتماالت  نحو  �الأمور  يفتح 
م�شرًي�  �الإرهاب.  مكافحة  يف  �لتعاون 
“�شاهدنا  �أّنه  �إىل  عينه  �لقوت  يف 
تر�مب،  دونالد  �الأمريكّي،  �لرئي�ض 
�ملقام  يف  حتّدث  وهو  �ل�شعودية،  يزور 
ور�أى  �الإرهاب،  �شّد  حتالف  عن  �الأول 
�إ�شر�ئيل منفتحًة �أكرث على �لتعاون،  �أّن 
�لطرف  عند  موجودة  حالًيا  و�لكرة 
�لثاين، على حّد و�شفه. وزير �خلارجّية 

كلمته  �شياق  يف  �شّدّد  �الإ�شر�ئيلّي 
للربط  حماولٍة  �أّي  �أّن  على  بالكني�شت 
بني �لق�شية �لفل�شطينية و�لعالقات بني 
�إ�شر�ئيل و�لدول �لعربية �ملعتدلة” هي 

طريقة خاطئة، بح�شب تعبريه.
�لتلفزيون  يف  �لثانية  �لقناة  وقالت 
ع�شو  قبل  من  �ُشئل  ليربمان  �إّن  �لعربّي 
وقعت  �لتي  �ل�شالح  �شفقة  عن  كني�شت 
�ل�شعودية،  مع  �ملتحدة  �لواليات  عليها 
منع  لي�شت  وظيفتنا  �إّن  ليربمان  فاأجاب 
و�لدول  �ملتحدة  �لواليات  بني  �شفقات 
على  �حلفاظ  بل  �ملعتدلة،  �لعربية 

�لفارق �لنوعّي.
�الأمن  وزير  عّلق  �شلف،  مبا  �شلٍة  على 
على  يعلون  مو�شيه  �ل�شابق  �الإ�شر�ئيلّي 
و�لبحرين  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  قر�ر 

مل  جازًما:  وقال  قطر  مبقاطعة  وم�شر 
�إ�شر�ئيل.  يعد هناك �ئتالف عربي �شّد 
دوٍل  تفعله  ما  �ليوم  نرى  نحن  و�أردف: 
وكاأّنها  معها  وتتعامل  قطر  مع  عربّيٍة 
دولة منافقة، �شو�ًء يف تعاطيها مع �إير�ن 
�أْو ب�شبب �لتحري�ض وتاأييدها لالإرهاب. 
ور�أى �لوزير �ل�شابق يعلون �أّن هذ� يعني 
وبالتاأكيد  عربّي،  �ئتالف  يوجد  ال  �أّنه 
�لذي  �لتطور  �أّن  �إىل  ولفت  �شّدنا،  لي�ض 
�ل�شنو�ت  يف  �الأو�شط   �ل�شرق  يف  ح�شل 
�الأخرية �أو�شل �إىل  �أّن ما ُي�ّشمى �ل�شر�ع 
�لعربي �الإ�شر�ئيلي �أ�شبح غري ذي �شلة، 

ح�شب تعبريه.
�لذين  �لعرب  �أّن  على  يعلون  و�شّدّد 
�الأيام  حرب  يف  و�حد  كائتالف  جتمعو� 
1967 من �أجل تدمري دولة  �ل�شتة عام 

نف�ض  يف  �ليوم  �أنف�شهم  يجدون  �ليهود، 
با�شتثناء  �ُشنّية  عربية  دول  �لقارب: 
نف�ض  يف  نف�شها  جتد  كبرٍي  حدٍّ  �إىل  قطر 
ونحن  فهم  لذلك  ونتيجة  معنا  �لقارب 
�أّكد  و�حد،  رقم  �لعدو  �إير�ن  يف  نرى 

يعلون.
�أّنه يف كلمة  و�أفادت �شحيفة )هاآرت�ض( 
مرور  مبنا�شبة  ُنّظم  موؤمتر  خالل  له 
خم�شني عاًما على حرب 1967، ، �عترب 
تهديًد�  تو�جه  ال  �إ�شر�ئيل  �أّن  يعلون 

وجودًيا منذ حرب عام 1967.
خم�شة  خالل  �إّنه  قائاًل  يعلون  وتابع 
عامٍّ  ب�شكٍل  �إ�شر�ئيل  جنحت  عقود، 
فجوٍة  فتح  يف  خا�ضٍّ  ب�شكٍل  وجي�شها 
�لتقليدّي،  �لتهديد  مو�جهة  يف  نوعّيٍة 
�لدول  �أّن  نف�شه  �لوقت  يف  ُمو�شًحا 

�حتالل  ت�شتطيع  تعد  مل  �لعربّية 
ن�شطر  �لتي  و�لتهديد�ت  �إ�شر�ئيل، 
غري  تهديد�ت  هي  �ليوم  مو�جهتها  �إىل 
�ل�شالح  �ملثال  �شبيل  على  تقليدية، 
�ل�شو�ريخ  و�إطالق  �الإير�ين  �لنووي 
حرًبا  نخو�ض  عندما  وتابع  علينا، 
حركة  مع  �أو  لبنان  يف  �هلل  حزب  مع 
"حما�ض" يف قطاع غزة �أو مقابل �إرهاب 
�شورة  حتقيق  ميكن  ال  �النتحاريني 
�حل�شم  مفهوم  �أّن  على  ُم�شّدًد�  �نت�شار، 
و�النت�شار على هذ� �لنوع من �لتهديد�ت 

�لتي نو�جهها �ليوم خمتلف.
�ملا�شي  يف  �إّنه  �لقول  �إىل  يعلون  وخُل�ض 
على  قدرتنا  هو  �ليوم  �حل�شم،  و�شفت 
�لطرف  على  �لنار  �إطالق  وقف  فر�ض 
�إىل  ننظر  وعندما  ب�شروطنا.  �لثاين 
يف  �ملعنى،  بهذ�  و�النت�شار  �حل�شم 
�جلرف  عملية  بعد  �لثالث  �ل�شنو�ت 
على  �الإ�شر�ئيلّي  �لعدو�ن  �أْي  �ل�شلب، 
فاإّن   ،2014 �لعام  �شيف  يف  غّزة  قطاع 
علينا  و�حًد�  �شاروًخا  تطلق  مل  حما�ض 
لذلك ميكن �لقول �إّن �حل�شم حتقق، على 

حّد تعبريه.
�خلالف  نتائج  تكون  مهما  �لنهاية،  ويف 
�خلليجّي-�خلليجّي فاإّنه يف نهاية �ملطاف 
�شيكون يف �شالح �أمريكا و�إ�شر�ئيل، �للتان 
تعمالن بدون كلٍل �أْو ملٍل بتو�طوؤ مع دوٍل 
يف  �خلالّقة،  �لفو�شى  ن�شر  على  عربّيٍة 
و�شعته  �لذي  �الأمريكّي،  �مل�شروع  �إطار 
�شابًقا،  �الأمريكّية  �خلارجّية  وزيرة 
�شرق  و�لقا�شي بخلق  ر�ي�ض،  كوندولي�شا 
�شغرية  كيانات  �إىل  ُم�ّشم  جديٍد  �أو�شٍط 
فيما  تتقاتل  و�إثنّية  مذهبّية  طائفّية، 

بينها.
زهري �أندر�و�ض

من  خلوفها  قطر  م��ع  عاقاتها  قطعت  ال���دول  ال�صمت:  ح��اج��ز  ي��خ��رق  ل��ي��رم��ان 
�صّدنا عربيًّا  ائتاًفا  هناك  َيُعد  مل  ي��وؤّك��د:  ويعلون  املتطّرف  االإ���ص��ام��ّي  االإره���اب 

ال�صبب احلقيقي وراء ازمة الثاثي القطري ال�صعودي االماراتي كما مل ت�صمعه من قبل :



يف  �لت�شوق  مر�كز  معظم  �شهدت 
�ل�شر�ء  من  موجة  �أم�ض،  قطر 
�ملو�طنني  قبل  من  �ملفرط 
�ملو�د  �نقطاع  من  خوفًا  و�ملقيمني، 
�حلدود  �إغالق  عقب  �لغذ�ئية 

�لربية مع �ل�شعودية
�لقطرية  �لبور�شة  خ�شرت 
دوالر  مليار�ت   10.6 نحو  �أم�ض، 
فقد  فيما  �ل�شوقية،  قيمتها  من 
نحو  قطر  لبور�شة  �لعام  �ملوؤ�شر 
 ،7.3% عند  ليقفل  نقطة   712
�أدنى  وهي  نقطة،   9202 عند  �أي 
وح�شل  �لعام.  خالل  له  م�شتوى 
ذلك �إثر عمليات بيع �أ�شهم طاولت 
موقع  بح�شب  �لقطاعات،  جميع 
على  �لتد�ول  عرب   ،»CNBC«
قيمة  ذ�ت  �شهم  مليون   22 نحو 
 202.5 نحو  �إىل  ت�شل  �إجمالية 

مليون دوالر �أمريكي.
باأكرث  »�أمال«  �شهم  و�نخف�ض 
يف  �لزخم  �رتفاع  �إثر   10% من 
�إىل  �ملوقع  �أ�شار  كذلك  �الأ�شو�ق. 
�رتفاع تكلفة �لتاأمني على �لديون 
�أعلى  �إىل  �لقطرية  �ل�شيادية 
م�شتوياتها يف �شهرين. وخ�شر بنك 
دوالر  مليار�ت   3 �لوطني  قطر 
�شهم  وفقد  �ل�شوقية،  قيمته  من 
�أكرث من  �لغاز«  لنقل  �شركة »قطر 
قطر  �شهم  و�نخف�ض   .14.2%

 ،8.2% �لتحويلية  لل�شناعات 
�خلليجية  �ملخازن  �شهم  وتر�جع 
فيما  �لتو�يل،  على  �لر�بع  لليوم 
�أدنى  �شّجلت �شركة قطر للمالحة 
وتر�جع  �لعام،  لهذ�  لها  م�شتوى 
�لبنك �لقطري �الأول %9.9. ويف 
�ل�شياق، حّذر حملل يف وكالة  هذ� 
�الئتمانية  للت�شنيفات  »موديز« 
يف  �الأزمة  توؤثر  »قد  �أنه  من 
�إذ�  لقطر  �الئتماين  �لت�شنيف 
وتدفقات  �لتجارة  حركة  تعّطلت 

روؤو�ض �الأمو�ل«.
�إغالق  �ملقاطعة  �لدول  و�أعلنت 
�أعلنت  كذلك  قطر،  مع  �الأجو�ء 

�إيقاف  �شركات �لطري�ن �خلليجية 
و�شتتوقف  �لدوحة،  �إىل  رحالتها 
�ملطار�ت  من  يوميًا  رحلة   50
�لقطرية �إىل مطار�ت تلك �لدول. 
�لرحالت  توقف  �شاأن  من  كذلك 
�لطويلة  بالرحالت  �شلبًا  �لتاأثري 
�الأق�شى  و�ل�شرق  �أوروبا  �إىل 
�شركة  مدير  يقول  �إذ  و�أمريكا، 
غامن  لال�شت�شار�ت،  �شتون«  »كورنر 
هناك  كانت  »�إذ�  �إنه  ن�شيبة، 
يف  ت�شتغرق  �أوروبا  �إىل  رحلة 
�ملعتاد �شت �شاعات، و�أ�شبحت �الآن 
�شاعات  ت�شع  �أو  ثماين  ت�شتغرق 
م�شار�تها،  تغيري  �إىل  ال�شطر�رها 

جاذبية  �أقل  �شيجعلها  ذلك  فاإن 
�مل�شافرون عن  بكثري، ورمبا يبحث 
ذلك،  �إىل  �إ�شافًة  �أخرى«.  �أماكن 
�شتتاأثر حركة �لركاب عرب »مطار 
كانت  �أن  بعد  ذلك  �لدويل«،  حمد 
يف   20% بن�شبة  منوً�  �شهدت  قد 
 37 من  �أكرث  �أي  �مل�شافرين،  عدد 
�لغذ�ء،  ناحية  من  �أما  مليونًا. 
�ملمر  وهي  �ل�شعودية،  فاأعلنت 
�الأغذية  لدخول  �لوحيد  �لربي 
�لطريق  الإغالق  نيتها  قطر،  �إىل 
مئات  �شتتوقف  بحيث  �حلدودي، 
نحو  جتلب  �لتي  يوميًا  �ل�شاحنات 

�لبالد. �إىل  �الأغذية  من   40%

اجلاهلية ع�����ص��ر  اإىل  ن��ع��ود  ع��ن��دم��ا 
�ملهند�ض زيد �شحاثة

يروي ما نقل لنا من تاريخنا، �أن �لعرب و�شلو� مرحلة من �لرت�جع، 
�الأخالقي و�الإجتماعي، خالل فرتة ما قبل �الإ�شالم، جتاوزو� فيها، 
حتى  تفعلها  مل  رمبا  �أفعاال  و�أتو�  �الإن�شانية،  �لفطرة  حدود  حتى 

�حليو�نات.
فرت�ت  بهكذ�  ينفردو�  مل  �لعرب  �أن  ورغم  ي�شجل..  تاريخنا  هكذ� 
�شحيحة،  �أو  مقبولة  يجعلها  �أو  يربرها  ال  هذ�  لكن  �الأمم،  بها  متر 
خ�شو�شا �إن تذكرنا، �أننا �أبناء �أوىل �حل�شار�ت و�أقدمها، و�أجد�دنا 
من قدم �لكتابة و�لعلوم �الأوىل، وغريها كثري.. لكن تاريخنا مما ال 

ميكن نكر�نه، بح�شناته و�شيئاته.
ترتكز  وكانت  �الأ�شنام..  عبادة  �جلاهلية،  فرتة  خالل  �إنت�شرت 
ويقد�شوه،  ليعبدوه  م�شهور�  �إلها  وع�شرية،  فرد  كل  �إختيار  على 
�إلها..  لهم  يخرتعون  رمبا  و�أحيانا  �خلارقة،  �لقدر�ت  له  ويجعلون 
ترتبط  �إمنا  �لتدين،  �أو  بالعبادة  ترتبط  ما  قليال  �لق�شية،  وهذه 
�الأخرين،  على  بال�شيطرة  ورغبتها  ونفوذها،  �لقبيلة  مبكانة  �أكرث 

وجو�نب �إقت�شادية وجتارية، ويتبعهم عليه �لبع�ض جهال.
رغم �أن �الإ�شالم، �أز�ل كل تلك �الألهة و�شارت �لعبادة للو�حد �الأحد، 
لكن جانبا من فكرة عبادة وتقدي�ض �الأ�شنام الز�ل موجود� فينا.. 

�أال تظنون ذلك؟!
ير�هما  فهو  �حلق،  �أنهما  على  �شخ�شا،  �أو  فكرة  �أحدنا  يرى  عندما 
وهما فقط، �ل�شو�ب �ملطلق، ال يحتمالن �خلطاأ �أبد�، وكاأن رب �لعزة 
يختلف  من  كل  وي�شب  وي�شتم  ويهاجم  وي�شفه  غريهما،  يخلق  مل 

معهما ولو جزئيا، بل ورمبا يكفره ويخرجه عن �مللة!
�أغلبنا يفعل ذلك بطريقة �أو �أخرى، فنقد�ض ب�شر� مثلنا، وننزههم 
عن �خلطاأ متاما، ف�شارو� مقيا�شنا، لل�شو�ب و�خلطاأ، رغم �أن ديننا، 
و�شرية �أهل بيت �لنبي �لكرمي، عليه وعليهم �أف�شل �ل�شلو�ت، علمتنا 

�أن نعرف �لرجال باحلق، ال �حلق بالرجال.. فاأين نحن من ذلك؟!
�الأمة  وقادة  �لنرية،  و�الأفكار  �لعقول  ذوي  وتقدير،  �إحرت�م 
و�ملجتمع، �شيء ح�شن جد�، بل وو�جب، فاالأمة بال  قادة خمل�شني، 
ت�شري على غري هدى.. لكن �أن نقد�شهم، ونع�شمهم من �الأخطاء، لي�ض 

من �لدين �أو �لعقل يف �شيء.
له،  �شنما  ف�شنع  �إىل ع�شر �جلاهلية؟  �الأيام  بع�شنا عاد هذه  فهل 

و�شار يقد�شه؟!
خمتار�  و�أخر  �لع�شر،  زينب  باأنه،  �شخ�ض  ت�شور  �أن  تظنون،  �أال 
�الأمة،  ومنقذ  �لفذ  �لقائد  وغريه  �الأكرب،  �مل�شلح  وغريه  �لع�شر، 

منوذج لعبادة �الأ�شنام بثوب جديد؟!
هل من �أغر��ض �أخرى خلف ذلك؟ �أم هو جهل مطبق.. معتاد؟!

ا�صتق�صوا  ن�صطاء  عن  باالإفراج  مطالب 
م�����ص��ان��ع  ال��ع��م��ال يف  اأو�����ص����اع  ع���ن 
بال�صني ت��رام��ب  الإي��ف��ان��ك��ا  اأح���ذي���ة 

�لقب�ض  ن�شطاء مت  باالإفر�ج عن ثالثة  �أ(- طالب حقوقيون  بكني )د ب 
عليهم خالل �إجر�ئهم ��شتق�شاء �شري عن �أو�شاع �لعمال يف م�شانع �أحذية 

حتمل عالمة �إيفانكا تر�مب �لتجارية.
�إيد�ع  مت  �أنه  �الإذ�عية  �الأمريكية  �إ�شيا”  فري  “ر�ديو  حمطة  وذكرت 
�ل�شجون  �أحد  يف  ت�شاو  ويل  نينج  و�شو  فينج  هاي  هو  �لثالثة  �لن�شطاء 
بتهمة  �ل�شني  �شرقي  جنوب  جياجن�شي  مبقاطعة  جانزهو  مبدينة 

ترخي�ض”. دون  مر�قبة  �أجهزة  “��شتخد�م 
حمامي  يتمكن  ومل  للمعتقلني،  �ل�شحية  �حلالة  على  خماوف  وهناك 

�لنا�شط هو� هاي فينج من روؤية موكله.
ونقلت �ملحطة عن �ملحامي قوله �إن “موكله تعر�ض حلادث يف زنز�نته”.

البور  “ت�شاينا  منظمة  لدى  �لثالثة  �لن�شطاء  يعمل  �لبيانات،  وبح�شب 
��شتق�شاء  �ملنظمة  وجتري  لها.  مقر�  نيويوك  من  تتخذ  �لتي  ووت�ض”، 
عن �أو�شاع �لعاملني يف �مل�شانع �لتي تنتج �أحذية حتمل �لعالمة �لتجارية 
يف  �أخرى  جتارية  وعالمات  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  البنة 

مدينتي جانزهو ودوجنو�ن.
�شاعات  �لعاملني متمثلة يف  �نتهاكات حلقوق  �أنها ر�شدت  �ملنظمة  وذكرت 
حلقوق  و�نتهاكات  �الأدنى  �حلد  من  �أقل  و�أجور  �إجبارية  �إ�شافية  عمل 

�ملر�أة و�إ�شاءة �ملعاملة لفظيا.
هوجن  يف  �لثالثاء  �ليوم  �لدولية  �لعفو  منظمة  من  بون  باتريك  وقال 
�أخرى غ�ض �لطرف  “ال ينبغي الإيفانكا تر�مب وعالمات جتارية  كوجن: 

عن مالحقة هوؤالء �لن�شطاء �لعماليني”.
�الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  طالبت  �أمريكية،  �إعالمية  تقارير  وبح�شب 

باالإفر�ج �لفوري عن �لن�شطاء �أو �شمان �ملحاكمة �لعادلة لهم.

عمان- “ر�أي �ليوم”- خالد �جليو�شي:
مدى  على  �ل�شعودية  �ل�شحافة  �أقالم  ُتوؤّكد 
بل  و�لقيادة،  �ل�شعب  بني  �لوثيقة  �لعالقة 
�أن  وتقول  بيتًا،  �ل�شعر  من  �الأقالم  تلك  وتزيد 
و�شتف�شل،  وف�شلت،  فا�شلة،  �لتظاهر  دعو�ت 
رم�شان”،   7 “ِحر�ك  دعو�ت  �آخرها  وكان 
و�لذي َدعت �إليه حركة “21 �إبريل” �ملُعار�شة، 
وكانت قد حّددت م�شاجد بعينها يف �ملُحافظات 
�لرئي�شية للمملكة للتجّمع و�النطالق للتظاهر، 
لكن ُكّتاب �ل�شحافة �ملحلّية �أّكدو� �أن مل َيخرج 

�أحد.
َتفر�شها  �لتي  �لدموية  �الأمنية  �لقب�شة 
بالتاأكيد  مر�قبون،  يقول  �ل�شعودية  �ل�شلطات 
هي ُعن�شٌر فّعال لو�أد �أّي ِحر�ٍك �شلمي، كان �آخره 
�ل�شهر  من  �ل�شابع  �ليوم  يف  �لرم�شاين  �حِلر�ك 
�لنظام، بل  باإ�شقاط  ُيطالب  �لف�شيل، حيث مل 
و�قت�شادية،  �شيا�شية،  مطالب  ملجموعة  دعا 
م�شتحيلة  لي�شت  وهي  وتنموية،  وحقوقية، 
ح  ُيو�شّ �لتنفيذ، لكن م�شالح �حلكومة و�لقيادة 
مر�قبون، تقت�شي عدم �ال�شتجابة، ورفع �لع�شا 

مِلَن َع�شى حتت ُعنو�ن “�إّما معنا، �أو �شدنا”.
�إىل  ُمتظاهرين  خروج  عدم  ُن�شطاء  ينفي  ال 
�أطلقه  �لذي  �لثامن  للبيان  ��شتجابًة  �ل�شو�رع، 
ِحر�ك 21 �إبريل، لكنهم كذلك ُي�شّرون على �أن 
�الإ�شالح  يف  �أماًل  و�لتظاهر  للِحر�ك  دعو�تهم 
�أمن  رجال  �أو�شاط  يف  بلبلة  حُتدث  و�لتغيري، 
“نظام �آل �شعود” كما ي�شفوه، وتدفعهم التخاذ 
خُلروج  حت�ّشبًا  �حرت�زية،  �أمنية  �إجر�ء�ت 
�ملُو�طنني �إىل �ل�شو�رع يف حلظة �إحباط، وعدم 

ثقة مبا �شَيحمله �ملُ�شتقبل لهم.
ر�شدت  �ملُعار�شني،  �لن�شطاء  يقوله  ملا  وتاأكيدً� 
“ر�أي �ليوم” عّدة مقاطع فيديو، ُتظهر تو�جدً� 
�أمنيًا كثيفًا حول �جلو�مع �لتي دعا لها �حِلر�ك 
ثكنات  �إىل  �مل�شاجد  بع�ض  وحتّول  �لرم�شاين، 
م�شجد  وحتديدً�  بالع�شكر،  حُما�شرة  ع�شكرية 
�جلفايل مبحافظة جّدة، و�لتقوى يف �لعا�شمة 
جتّمعات  من  تخّوفًا  �أو  ��شتعد�دً�  �لريا�ض، 

تنطلق نحو �لتظاهر.
�لق�شرية  �لتدوينات  بع�ض ح�شابات على موقع 
رجال  �عتقال  عن  �أنباء  �أوردت  “تويرت”، 
�ال�شتخبار�ت و�ملباحث لبع�ض ُن�شطاء �لر�أي يف 
يوكون”،  “جيم�ض  �ل�شود�ء  �ل�شهرية  �شيار�تها 
لال�شتباه بارتباطهم بدعو�ت �حِلر�ك، كما مت 
و�ملُتو�جدين  �لنقالة،  �ملُ�شّلني  هو�تف  تفتي�ض 

يف �مل�شاجد �ملعنية بالتظاهر �حرت�زيًا.
و��شل  رم�شان(،   #7( “ها�شتاق”  و�شم  وعرب 
�أن  و�أّكدو�  �لدعو�ت،  مع  تفاعلهم  �ملُغّردون 
مينع  �أن  يجب  ال  �خلوف  و�أن  حُمّقة،  مطالبهم 
يف  ثانيًا  و�لتظاهر  �أواًل،  �ل�شالة  من  �ملُحق 
�لتجّمعات �ملُعلن عنها، و�عترب عدٌد من �ملُغّردين 
“ِحر�ك  “�ال�شتنفار” �الأمني ملُجّرد دعو�ت  �أن 
�إلكرتونية” فعل كل ما فعله باحلكومة، فاإن هذ� 
�ل�شرب  �إىل  حتتاج  �حُلرّية  و�أن  لالأمل،  يدعو 

و�لتفاوؤل.
�ال�شتعد�دت  وقع  وعلى  �ملُعار�ض،  �حِلر�ك 
بيانًا  �أ�شدر  �ل�شعودية،  �الأمن  لقّو�ت  �الأمنية 
كما  �مل�شاجد،  جتّمع  �أماكن  تغيري  فيه  �أعلن 

بعد  للخروج  و�لدعوة  �حِلر�ك،  ُمو��شلة  �أعلن 
و��شتخد�م  رم�شان،   14 حتى  �لرت�ويح  �شالة 
�ل�شعب  مطالب  لتحقيق  �ل�شلمية،  بل  �ل�شُّ كل 

�ل�شلمية و�ملُحّقة.
�ل�شغوط  من  �لعديد  �ل�شعودي  �ملُو�طن  ُيو�جه 
�ملحّلي،  �ل�شاأن  يف  خُمت�شني  وفق  �حلياتية، 
قد  �الأوىل  بالدرجة  �قت�شادية  عو�مل  وهي 
�خلوف  حاجز  ك�شر  ورمّبا  للتململ،  َتدفعه 
�أمام فر�ض �شر�ئب �شتتعّدى �ل�شلع  الحقًا، فهو 
�لتعاي�ض  عليه  كما  “�ل�شاّرة”،  �النتقائية 
باأ�شعار  ترتبط  تق�ّشفّية  �شيا�شات  مع  و�لتو�فق 
�ملُتاأنية  غري  و�ل�شيا�شة  �ملُتاأرجحة،  �لنفط 
�أنه  كما  �ملنطقة،  يف  وُحروبها  �ل�شاّبة  لقيادته 
فقط  باالأمو�ل  مليئة  بالده  خزينة  �أن  ُيدرك 
ُم�شكلة  حلل  �الأمريكية  �الإد�رة  حتتاجها  حني 
�لفقر  ن�شبة  وكاأن  ُمو�طنيها،  من  �لعاطلني 
و�لبطالة يف بالد �حلرمني �شفر باملائة، لذلك 
بعد  ولو  يحني  قد  �النفجار  �أن  خمت�شون  يرى 
حني، �إال �إذ� َوجد من َيحت�شنه، وبالتايل منعه.

زياد منى
حلقت  �لتي  �لهزمية  حجم  من  �أبدً�  �لتقليل  ميكن  ال 
وكذلك   ،1967 عام  �ل�شهيوين  �لعدو  عدو�ن  �إثر  بنا 
�لعربي.  وبالتايل  �لفل�شطيني  �لو�شع  يف  تاأثري�تها  من 
�ملحفوظات  تعتمد  موؤلفات  من  تو�فر  ما  ومبر�جعة 
وتقارير  مقاالت  �إىل  �إ�شافة  مر�جَع،  عنها  �ملفرج 
وموؤثر  مهم  دور  لها  كان  بارزة  �شخ�شيات  مع  ومقابالت 
تتاأكد  �لثانية،  نكبتنا  �إىل  قادت  �لتي  �الأحد�ث  يف 
�أهمية  وكذلك  مرجع،  من  باأكرث  �ال�شتعانة  �شرورة 
�لنهاية  يف  �العتماد  مع  كافة،  �الآر�ء  �إىل  �ال�شتماع 
على فرز �حلقائق من ن�شف �حلقائق �أو ما يعرف حاليًا 

بـ»�حلقائق �لبديلة«.
�أود تناولهما  �أمر�ن ذوي عالقة بعدو�ن حزير�ن  ثمة 
�لهزمية  هذه  عن  �مل�شوؤول  حتديد  وهما  باحلديث،  هنا 
يومنا  �إىل  �لباهظ  ثمنها  ندفع  نز�ل  ال  �لتي  �ملروعة، 

هذ�، وكذلك �لنتائج �ل�شلبية �مل�شكوت عنها.
�مل�شوؤولية

جمال  للرئي�ض  �ل�شوفيات  توريط  عن  �لكثري  قيل  لقد 
باحلرب،  �ملبادرة  بعد  �لتز�مه  بتاأكيد  �لنا�شر  عبد 
مقارنة  �ل�شوفياتي  �ل�شالح  كفاءة  عدم  عن  �أكرث  وقيل 
وقيل  �ل�شهيوين،  �لعدو  بحوزة  كان  �لذي  بالفرن�شي 
للرئي�ض  وقتها  �ل�شوري  �لنظام  توريط  عن  فاأكرث  �أكرث 
�أي�شًا  �مل�شري، و�ملز�يدة عليه وطنيًا وقوميًا. لكن قيل 
طلبو�  �آنذ�ك،  ملكهم  في�شل  �ملغدور  وكان  �شعود،  �آل  �إن 
ذلك  غري  وقيل  �لنا�شر.  بعبد  �الإطاحة  و��شنطن  من 

�لكثري �لكثري.
مبا�شرة  عالقة  ذ�ت  �الأوىل  للوهلة  تبدو  �أمور  هذه 
�آخر.  مقلب  يف  تكمن  �ملوؤملة  �حلقيقة  لكن  بامل�شاألة، 
�لرئي�ض  منحت  �لعربية  �جلماهري  �أن  حقيقة  منطلقنا 
بل  �لعمياء،  ثقتها  و�أعطته  بيا�ض  على  �شيكًا  �لر�حل 
ونقول: �إنها كانت على ��شتعد�د لعبور �ملحيطات �شباحة 

�إن طلب منهم.
بد�يًة علينا، يف ظّني، �لعودة قلياًل �إىل �أحد�ث �أحاطت 
و�أمور  عامر،  �حلكيم  عبد  ونائبه  �لنا�شر،  عبد  مب�شر 

�أخرى يف تلك �ملرحلة.
�مل�شرية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أمر  �لنا�شر  عبد  عهد  لقد 
هي  ع�شكرية  رتبة  له  �بتدع  �لذي  عامر،  �شديقه  �إىل 
»�مل�شري«، ومت�شك به رغم ف�شله �مل�شتمر حيث قاد م�شر 
�إىل �لهزمية يف كافة معاركها. فقد ُهزم يف عام 1956، 
�ل�شر�ع  يف  �لرمال  حرب  يف  وُهزم  �ليمن،  يف  وُهزم 
ماأ�شاويًا«  »بطاًل  كان  ذلك  وقبل  �ملغربي،  ـ  �جلز�ئري 
عند  �شوريا  �نف�شاليو  �عتقله  عندما  مدوية  لف�شيحة 

�نقالبهم على دولة �لوحدة.
�مل�شري  طرد  �لنا�شر  عبد  على  كان  �إنه  يقول  �ملنطق 
ع�شكرية  قياد�ت  وتعيني  �إخفاق،  �أول  بعد  من�شبه  من 
بعد  �حلكمة  �إىل  ت�شل  �أن  �ل�شهل  »من  الأنه  جديدة، 
يعرف  ال  كان  �لنا�شر  عبد  �أن  نظن  ال  �الأو�ن«.  فو�ت 
ر�أي �ل�شعب �مل�شري يف عبد �حلكيم عامر �لذي تلخ�شه 
بن  و�حلكيم  بظله...  �هلل  يظلهم  ال  »ثالثة  مقولة: 
�لوردة  �أما  وردة«؛  ع�شق  يف  �لعمر  ق�شى  �لذي  عامر 
على  تو�شع  �لتي  �ملتوهجة  �جلمرة  فهي  هنا  �ملق�شودة 
�الحتفاظ  �آثر  �لنا�شر  عبد  �لنارجيلة.  يف  �حل�شي�ض 
هذه  تربطهما.  كانت  �لتي  �ل�شد�قة  باب  من  بنائبه 
�إن�شانية ومفهومة، لكنها قد تكون من �الأمور  �لعو�طف 
رت يف �حلكم على �أهلية �شخ�ض  �ملدمرة و�لقاتلة �إن �أثَّ
م�شر  مو�جهات  كافة  يف  يتكرر  ذلك  ر�أينا  وقد  ملن�شب، 

�خلارجية.
�لقائد  �لنا�شر،  عبد  جمال  �لرئي�ض  على  كان  لقد 
بقادة  و��شتبد�له  نائبه  طرد  �مل�شلحة،  للقو�ت  �الأعلى 
تقدمي  �آثر  لكنه  �إخفاق.  �أول  بعد  قديرين  ع�شكريني 

�لعو�طف على �لعقل.
من �الأمور �الأخرى �لتي تروى بالعالقة مع عدو�ن عام 
67 �أن قائد �لقو�ت �جلوية وقتها، �لفريق �أول �شدقي 
حممود حذر يف �آخر لقاء له مع عبد �لنا�شر ونائبه من 
�لتي  باحلرب،  باملبادرة  �ل�شهيوين  للعدو  �ل�شماح  مغبة 
تاأكد �أنها �آتية بعد �شاعات، لكن »�مل�شري« رف�ض ذلك الأنه 
�شيعني مو�جهة �لواليات �ملتحدة. عندها قال �لفريق 
عبد  الأن  ح�شل  ما  فعاًل  وهو  كارثة«  يعني  »هذ�  �أول: 
�لنا�شر �نحاز لر�أي نائبه و�شديقه، مغلبًا �لعاطفة على 

�لتفكري �ملنطقي.
هي  مطلع  �شديق  يل  رو�ها  معلومة  ثمة  حال،  �أي  على 
�أن عبد �لنا�شر كان ينوي �إقالة عامر عرب �إبعاده �أواًل 
�مل�شري  حقيقة  يعلم  كان  �أنه  يعني  ما  يوغ�شالفيا،  �إىل 
�لتي �شكلت م�شدر تهكم �ل�شعب �مل�شري عليه. وعملية 
�مل�شلحة  �لقو�ت  قياد�ت  �شفوف  يف  �لو��شعة  �لتطهري 
�مل�شرية �لتي �أجر�ها بعد �حلرب تدل على علمه مبدى 

»من  لكن  ي�شغلونها:  كانو�  �لتي  للمنا�شب  �أهليتهم  عدم 
�ل�شهل �أن ت�شحي حكيمًا بعد فو�ت �الأو�ن«.

�لعر�قي  �لرئي�ض  عادى  �لنا�شر  عبد  �أن  نن�شى  وال 
رف�ض  �الأخري  الأن  فقط  قا�شم،  �لكرمي  عبد  �ملغدور 
�لتقومي  �ل�شخ�شية على  مغلبًا عو�طفه  قبول قيادته، 
�نتهى  و�لقومي.  �لوطني  �لعر�قي  للرئي�ض  �لعاقل 
�لرئا�شية  �لوثائق  يف  ترد  موؤملة  حقيقة  �إىل  �الأمر 
�الأمريكية �ملفرج عنها �لتي تقول: �إن و��شنطن �تفقت 
مع عبد �لنا�شر على �لتخل�ض من قا�شم الأنه كان يحابي 
�ل�شيوعيني، فاأر�شلت �أحد عمالئها و��شمه �شد�م ح�شني 
�لغادرة،  �لعملية  ف�شلت  عندما  الغتياله.  �لتكريتي، 
نقل  �إىل   )cia( �ملركزية  �ال�شتخبار�ت  وكالة  عملت 
�لع�شكري  �مللحق  منزل  �إىل  �لفا�شل  �جلرمية  مقرتف 
مع  بالتعاون  �شرً�،  نقلته  ثم  ومن  بغد�د،  يف  �مل�شري 

�ملخابر�ت �مل�شرية، �إىل �لقاهرة.
لكن قا�شم كان وطنيًا ومل يكن خائنًا. كل ما يف �الأمر �أنه 
رف�ض �الن�شياع لقيادة عبد �لنا�شر فكان م�شريه �لقتل 

بعد �نقالب رفيقه عبد �ل�شالم عارف عليه.
�أي�شًا  يكمن  �مل�شاألة  �لنا�شر يف هذه  �لرئي�ض عبد  خطاأ 
طالب  عندما  قا�شم  �لكرمي  عبد  عر�ق  �شد  وقوفه  يف 
�إىل  ظهره  �إد�رة  �إىل  دفعه  ما  �لكويت،  ب�شم  �الأخري 
مبادئه �أال وهي معاد�ة �لرجعية و�الإقطاع حيث وقف 
�شحيح  وهو  هو،  تعريفه  وفق  �الأخريين،  جانب  �إىل 
طبعًا، �شد من �أطاح بنظام �شايك�ض بيكو �لعر�قي �لذي 

�شكل �شربة موجعة لال�شتعمار �الأنغلو ـ �أمريكي.
َرْف�ض �لرئي�ض �لعر�قي �ملغدور قبول قيادة عبد �لنا�شر 
�لقومية وهيمنته على �ل�شاحة �لعربية دفعت �الأخري 

ملعاد�ة قائد عر�قي وطني، بطل ثورة متوز 1958.
�لقر�ر  على  �لر�حل  �لرئي�ض  عو�طف  تغلب  م�شاألة 
�لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  رئي�ض  �إبعاده  �ل�شحيح 
�إىل  وت�شليمها  �ل�شقريي  �أحمد  �لر�حل  وموؤ�ش�شها 
قياد�ت »فتح« �لتي كانت مرتبطة به �شخ�شيًا وباأجهزة 
مو�قفه  لتبني  وجاهزة  ومطو�عة  ��شتخبار�ته 

�ل�شيا�شية بعد عدو�ن عام 67.
لكن  يتكرر  نر�ه  �لنا�شر  عبد  لدى  �لعو�طف  تغليب 
مريعة.  نتائج  مع  �ل�شخ�شي،  �ل�شعيد  على  �ملرة  هذه 
عندما  �خلاطئة  لعو�طفه  �ل�شحيح  �لقر�ر  �أخ�شع  فقد 
و�فق، و�إن بعد رف�ض ثم تردد، على زو�ج �أ�شرف مرو�ن 
من �بنته، برغم حتذير �ملخابر�ت �مل�شرية له من هذ� 
�الأخبار  �إطالقًا.  له  حمبته  عدم  وبرغم  �ل�شخ�ض، 
لها  يا  �ل�شهيوين.  للعدو  جا�شو�شًا  كان  مرو�ن  �إن  تقول 

من كارثة.
من �الأمور �لثابتة �أن �شبب عدو�ن عام 67 �الآين حينئذ 
باإغالق  �لنا�شر  عبد  �لرئي�ض  قيام  و�فره  و�ملبا�شر 
ميناء  من  �ل�شهيوين  �لعدو  مالحة  �أمام  تري�ن  م�شيق 
�لعرب  �إن  �لقول  �لر�شر��ض«. وهنا ال بد من  »�أم  �إيالت 
ة من  يَّ تفاجوؤو� باأن �ل�شفن »�الإ�شر�ئيلية« كانت متر بُحرِّ
�إيالت، برغم �أنه كان حمظورً� عليها ذلك قبل �لعدو�ن 
�لثالثي. ال �شك يف �أن �ل�شماح لها بذلك كان جزءً� من 
من  الن�شحابها  بعد  تفا�شيلها  تن�شر  مل  �شرية  �شفقة 
�شيناء، لكننا نعلم بع�شها؛ ي�شاف �إىل »حرية �ملالحة يف 
م�شيق تري�ن«، منع �لعمليات �لفد�ئية �لفل�شطينية من 
غزة.هزمية حزير�ن �شّكلت بدء هيمنة �لعهد �ل�شعودي

على �لعامل �لعربي
يعني  تري�ن  م�شيق  �إغالق  باأن  �لنا�شر  عبد  �أُبلغ  لقد 
��شتثنائية  �إجر�ء�ت  �تخاذ  عليه  وكان  �حلرب 

��شتباقية، لكنه مل يفعل.
بل ثمة �شو�هد كثرية على �أن �ل�شبب �لرئي�ض لت�شعيد 
ل�شحب  ذريعة  �تخاذها  هو  �لعدو  مع  �الأو�شاع  م�شر 
�لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية من �ليمن حيث كانت تعاين ما 

تعانيه ع�شكريًا، �إ�شافة �إىل �إنهاك �خلزينة �مل�شرية.
ح�شود  عن  م�شلِّلة  باأخبار  عالقة  ذ�ت  تكن  مل  �مل�شاألة 
وال  �ل�شمالية  �جلبهة  على  مزعومة  »�إ�شر�ئيلية« 
بفل�شطني، متذكرين حقيقة �أن حركة �لقوميني �لعرب 
�لقرن  �شتينيات  من  �الأول  �لن�شف  يف  �أعلنت  قد  كانت 
وعدم  �لنا�شر  عبد  بالرئي�ض  �رتباطها  فك  �ملا�شي، 
قبول قيادته و�إنهاء دعمها له ب�شبب �بتعاده عن ق�شية 

فل�شطني، وهو ما يرد يف وثائقها �لر�شمية.
�لنتائج

�شياع  يف  و�أخريً�  �أواًل  تتمثل  للعدو�ن  �ملدمرة  �لنتيجة 
�لبقية �لباقية من فل�شطني وتر�جع مكانتها يف �خلطاب 
�لر�شمي �لعربي ومكانها فيه. بل �إن �لتطور�ت �لالحقة 
من  وجزءً�  مق�شودً�  كان  ذلك  �أن  تبنّي  �لعالقة  ذ�ت 
�إز�لة  �لعربي  �لر�شمي  �خلطاب  ��شتبدل  حيث  م�شاومة 
لل�شعب  �مل�شروعة  �لوطنية  وبـ»�حلقوق  �لعدو�ن  �آثار 
�مل�شتقلة«  دولته  تاأ�شي�ض  ذلك  يف  مبا  �لفل�شطيني، 

»منظمة  كون  فر�ض  وما  فل�شطني.  حترير  ب�شعار 
و�لوحيد  �ل�شرعي  �ملمثل  �لفل�شطينية  �لتحرير 
تكليف  طريق  على  خطوة  �إال  �لفل�شطيني«،  لل�شعب 
�لبرتودوالر  ع�شر  بر�شا  حتظى  فل�شطينية  زعامات 
ورعايته، وبالتايل �لتحكم يف قر�ر�ته كافة، �ل�شيا�شية 
حلقوقنا  بالتنكر  و�ملالية،  و�لفكرية  و�لع�شكرية 
�لوطنية/ �لقومية يف بالدنا، ورفع �مل�شوؤولية �ملبا�شرة 
�لعربية  �جلامعة  �أعر�ب  عن  حقوقنا  عن  للتخلي 

�ملهرتئة، وهو ما ح�شل.
�إ�شافة �إىل تخريب �ل�شاحة �لفل�شطينية، �شّكلت منظمة 
�لتحرير وزعاماتها �لفتحاوية �لتي عينها �لرئي�ض عبد 
�لنا�شر عقب هزمية حزير�ن ح�شان طرو�دة الخرت�ق 
و�لعاملية  �لعربية  �لوطنية  �حلركة  �جتاهات  خمتلف 
يف  جتمعت  �لتي  عليها،  �لو�شاية  وفر�ض  وتنظيماتها 
بريوت بعد �أيلول �الأ�شود عام 1971/1970 وتخريبها 

ومن ثم �لق�شاء عليها.
�ل�شعودي  �لعهد  هيمنة  بدء  �شّكلت  حزير�ن  هزمية 
�شعود  �آل  الإمالء�ت  م�شر  فخ�شوع  �لعربي.  �لعامل  على 
ويف �ملقدمة منها قبول عبد �لنا�شر قيادة �مللك في�شل 
عنى �لق�شاء على �أي �أمل قومي، و�نتقلت »قيادة« �مل�شهد 
�لعربي �إىل �لبرتودوالر، وهو ما �شاهم �إىل حد كبري يف 

�إي�شالنا �إىل ما نحن فيه من قاع ال قاع له!
�لنا�شر  عبد  باإبعاد  هذه  �ل�شعودية  �ملرحلة  وتتجلى 
الأو�مر  �خل�شوع  رف�ض  �لذي  �ل�شقريي  �أحمد  �لر�حل 
به  و�ملرتبطة  له  �لتابعة  فتح  قيادة  وو�شع  �لقاهرة، 
بدياًل منه. �أذكر يف هذ� �ملقام حادثة ذ�ت مغزى، ففي 
دعا  �لتي  َعمان  يف  �ألف  �ملئة  لتظاهرة  �لتايل  �ليوم 
ور�ف�شة  روجرز  مببادرة  و�ملنّددة  �لفد�ئي  �لعمل  �إليها 
�ألف  له، �شدرت �شحيفة »فتح« بعنو�ن رئي�ض هو »مئة 
تلك  يف  ودعاته«.  روجرز  م�شروع  ب�شقوط  يهتفون 
�لدميوقر�طية  �جلبهة  من  عنا�شر  قامت  �لتظاهرة 
حمار،  موؤخرة  على  �لنا�شر  عبد  جمال  �شورة  بو�شع 
يف  �ل�شورة.  و�أبعدو�  »فتح«  من  عنا�شر  عليهم  فانق�ض 
يا�شر  �لر�حل  ح�شر  �لعدد،  ذلك  ل�شدور  �لتايل  �ليوم 
باأن  لعلمه  �ملركزي  �الإعالم  مقر  �إىل  مبكرً�  عرفات 
مل  طبعًا  ظهرً�.  يبد�أ  �ل�شحيفة  حترير  هيئة  دو�م 
�أبو ن�شال، فبادر  �ل�شديق و�الأخ نزيه  �أحدً�، عد�  يجد 
�إيه  �لنا�شر.  عبد  على  تقدرو�  »ح�شرتكم  �شارخًا: 
نقلنا  نحن  خ؟  بت�شرِّ لي�ض  ن�شال:  �أبو  رد  ده!«.  �لكالم 
�شاهدً�،  كوين  قلت  ما  كل  �أقول  �جلماهري!  ند�ء�ت 
�لتابع  �ملركزي  �الإعالم  يف  متفرغًا  وقتها  كنت  حيث 
باأن  �لتذكري  هنا  �ملهم  من  �الأردن.  يف  »فتح«  حلركة 
ومل  �لقامات  من  كانو�  �ل�شحيفة  حترير  هيئة  �أع�شاء 
يكن مبقدور عرفات �لت�شدي لهم، �أذكر منهم �ل�شهيدين 
�أبو �شر�ر و�لر�حل ناجي علو�ض  كمال �لعدو�ن وماجد 
»�أبو  ميزر  �أبو  وحممد  ثائر«  »�أبو  مقبل  حنا  و�ملغدور 

حامت« وغريهم.
�لذي   242 �لقر�ر  �لعدو�ن  بعد  �لقاهرة  قبلت  لقد 
حدود  �شمن  �ملنطقة  دول  بكافة  باالعرت�ف  يطالب 
�لوطنية/  �لق�شية  وحتولت  بها،  ومعرتف  �آمنة 
�لقومية �لفل�شطينية �إىل ق�شية الجئني »وحل عادل« 
يف  �ل�شقريي  �أحمد  �لر�حل  ��شتمر  وعندما  لق�شيتهم. 
�لعرب  �أن  و�إعالنه  �لتلفيقية  �خلرطوم  قر�ر�ت  رف�ض 
تخلو� عن فل�شطني، �أبعده وجلب مكانه قيادة مطو�عة.
67 يف �إجبار  كما تتجلى �لنتائج �لكارثية لعدو�ن عام 
على  �لفد�ئي  �لعمل  �الأعر�ب،  بقية  مع  �لنا�شر،  عبد 
ومغادرة  عمان  لنظام  و�ملتو�شط  �لثقيل  �ل�شالح  ت�شليم 
حا�شنتها  عن  �لوطنية  �حلركة  �إبعاد  �أي  �الأردن، 
�لفا�شدة  �شعود  �آل  برتودوالر�ت  و��شتبد�ل  �ل�شعبية 

و�ملف�شدة بالدعم �جلماهريي �لثوري.
�الأردن  مليك  �أوىل  �لذي  �لنا�شر،  عبد  �أن  هنا  لنتذكر 
عر�ض  ت�شاوى  م�شري  جندي  جزمة  يقول:  كان  ثقته، 

�بن �شعود و�بن زين!
�لكامل  �الن�شياع  �ملروعة  حزير�ن  هزمية  �شكلت  لقد 
ل�شروط و��شنطن بخ�شو�ض �ل�شر�ع مع �لعدو �ل�شهيوين، 
ميلي�شياوية،  ت�شكيالت  �إىل  �لفد�ئي  �لعمل  وحتول 
زعامة  بـ»ف�شل«  و�أي�شًا  �لبرتودوالر.  »بف�شل«  ذلك  كل 
ق�شم  حتول  و�ملنظمة(،  )�لزعامة  �جلديدة  �ملنظمة 
كبري من �ل�شعب �لفل�شطيني من علماء ومربني ومفكرين 
تلك  يف  كذ�!«  ــ  »فد�ئيي  �إىل  حقيقيني  ومنا�شلني 

�مللي�شيات �لتي ق�شت على �لثورة �لربعمية.
هذه بع�ض نتائج عدو�ن عام 67، وكذلك نتاج �ل�شيا�شات 
�خلاطئة �لتي �تبعها عبد �لنا�شر. لقد قّدم عبد �لنا�شر 
��شتقالته  قبول  رف�ض  ولذ�  و�شعبها،  مل�شر  ماديًا  �لكثري 
وخرجت م�شري�ت مليونية حقيقية يف ود�عه. كما كان 
ل�شخ�شيته �ل�شاحرة تاأثري كبري بني �شعوب �لعامل ف�شار 
��شم �لعرب يعني جمال عبد �لنا�شر. ال ن�شك �أبدً� يف �أن 
�أنه �أدرك  �لر�حل كان �شادقًا يف طموحاته، لكن يبدو 
�أن قدر�ت بالده و�شعبه كانت دونها، وهذ� ما قد ي�شرح 
بعده  ومن  و�لالم�شروط،  �لعلني  �ل�شاد�ت  ��شت�شالم 

�لزعامات �مليلي�شياوية �لفل�شطينية.
�أخريً� �أقول �إنني كثريً� ما كنُت �أ�شري �إىل �لرئي�ض جمال 
بني  من  كنت  و�أين  �لذكر«  »خالد  ب�شفة  �لنا�شر  عبد 
�أعقاب  يف  ��شتقالته  �أعلن  عندما  بكو�  �لذين  �ملاليني 
هزمية حزير�ن، كما ر�أيُت و�لدي يبكي، و�أي�شًا كنت من 
بني �ملاليني �لذين فرحو� عندما تر�جع عن ��شتقالته، 
�لليبية طر�بل�ض  �لعا�شمة  �شو�رع  �لنا�ض يف  �أرى  وكنت 

وهم يتعانقون فرحًا.
قلوبنا  على  طغت  �ل�شاحرة،  �لنا�شر  عبد  �شخ�شية 
دول  �شعوب  لدى  متقدمة  مكانة  منحته  كما  وعقولنا، 
�شوكارنو  �إىل جانب قادة كبار من وزن  �لثالث«  »�لعامل 
ومنديال  وبندرنيكه  الي  و�شو�آن  ونكروما  وتيتو  ونهرو 

ولومومبا، وغريهم.
يف  �الأردين  �ملعتقل  يف  كنت  �لنا�شر  عبد  تويف  عندما 
�أ�شرتني  حيث  �لزرقاء  مدينة  قرب  �مل�شاة«  »مدر�شة 
قو�ت �لبادية، مع ب�شع مئات من �الأفر�د �لذين جتاوزت 
�أعمارهم �خلام�شة ع�شرة، بعدما �قتحمت جبل �حل�شني 
و�ملخيم. علمت بخرب وفاته عندما �شاألُت �أحد حر��ض 
�أجابني  �لقر�آن،  �إىل  �الإذ�عة  �نتقال  �شبب  عن  �ملعتقل 
كانت  هكذ�  �لنا�شر«.  عبد  حاميكم  »مات  �شاحكًا: 
�الأ�شرة  �شليل  �لبالد  مليك  نظام  عماد  �لبد�ة  فعل  ردة 
ذلك  قبل  �لنا�شر.  عبد  وفاة  على   ،)!( �لها�شمية 
و�شليل  �لُزَغريَّ  �مللك  منح  قد  �لر�حل  كان  ب�شويعات، 
�لعمل  بـ»حماية«  ثقته  عليه،  يطلق  كان  كما  �خليانة، 

�لفد�ئي وفق �تفاقية عمان عام 1970!
من  �أيًا  �أَر  فلم  �ملخيم،  يف  �شربتنا  قد  كانت  �لبالدة 
�لرفاق �ملعتقلني يذرف دمعة. كانت �أيام �حلرب و�لقتال 
و�ملعتقل، ووح�شية هجوم قو�ت �لبادية وق�شف عمان 
جبل  على  تركيزها  مع  �لثقيلة  باملدفعية  �ملتو��شل 
�حل�شني مقر �لقيادة �لفل�شطينية �آنذ�ك، قد ��شتنفدت 
�أحا�شي�ض كثرية فينا، ومل يعد يهمنا �شوى �أمر و�حد هو 

ثورتنا �لربعمية وم�شريها.
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القب�صة االأمنية ال�صعودية  “ُتف�صل” املُظاهرات الرم�صانية 

وال�������ط�������ران ال�����ب�����ور������ص�����ة  يف  �����ص����خ����م����ة  خ���������ص����ائ����ر 

الثانية نكبتنا   ...  1967 ح��زي��ران  ع���دوان 



�شنعاء ـ وكاالت:
عبد�هلل  علي  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�ض  قال   
على  لالنقالب  موؤ�مرة  ك�شف  �ليمن  �إن  �شالح 
�أمري قطر �ل�شابق حمد بن خليفة �آل ثاين من 

قبل قطريني مدعومني من �ل�شعودية.
�ليوم”  “�ليمن  قناة  مع  مقابلة  �شالح يف  وقال 
�ملوؤ�مرة  ك�شف  يف  �ليمن  “�أ�شهمت  �لتلفزيونية 
بقيادة  �لقطري  �لنظام  �شد  حتاك  كانت  �لتي 
عنا�شر  قبل  من  ثاين  �آل  خليفة  بن  حمد 
قطرية كانت تريد �الإنقالب على �الأمري، وُيقال 

�إنها مدعومة �شعوديا”.
�لقطري  �ل�شعودي  �خلالف  �أن  �شالح  و�أ�شاف 
جميعا  �أنهم  رغم  �شابقة،  تر�كمات  �إىل  “يعود 

يتبنون �ملذهب �لوهابي”.
من جهة �أخرى، “ثّمن” �شالح موقف �ل�شعودية 
�لذي  عبد�لعزيز  بن  عبد�هلل  �مللك  عهد  يف 

�أر�شل طائرة الإ�شعافه �إثر حماولة �غتياله.
�إير�ن مل تدخل طلقة و�حدة  �إن  وقال �شالح، 
كل  �أن  �إىل  م�شري�  �ليمنية،  �الأر��شي  �إىل 

خمزونات  هي  �ليمنية  �لبالي�شتية  �ل�شو�ريخ 
ح�شب  رئي�شا،  كان  عندما  جمعها  ��شرت�تيجية 

موقع “�ليمن �ليوم”.
مع  مقابلة  يف  �شالح  �هلل  عبد  علي  وقال 
�لذي  �ل�شعبي  �ملوؤمتر  حزب  مبقر  �إعالميني 
هذه  �حلي”،  “�ل�شهيد  �شو�ريخ  �إنها  ير�أ�شه، 
خمزونات �شالح �لذي قالو� �إنه �شرق 60 مليار 

دوالر، بح�شب ما جاء على ل�شانه.

هذ�  �أن  على  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�ض  و�شدد 
يف  و�لطائر�ت،  �ل�شو�ريخ  تطاله  لن  �ملخزون 
�لتحالف  وقو�ت  �ليمنية  �لقو�ت  �إىل  �إ�شارة 

�لعربي بقيادة �لريا�ض.
ميناء �حلديدة  �شوؤ�ل حول ربط  رده على  ويف 
عالقة  “ما  مت�شائال  �شالح  قال  باملرتبات، 
ميناء �حلديدة باملرتبات، �حلديدة ميناء تابع 
يتم  ملاذ�  م�شتقلة،  لدولة  �ليمنية،  للجمهورية 
تهريب  وقف  �أجل  من  �لو�شاية؟  حتت  و�شعه 

�أ�شلحة!!”، م�شيفا: “كلها �إدعاء�ت ز�ئفة”.
�إىل ذلك، �أفاد علي عبد �هلل �شالح باأن �ليمن ال 
ي�شكل خطر� على �أمن جري�نه، م�شيفا �أن كل ما 

يقال �دعاء�ت كاذبة.
�لتحالف  من  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�ض  وطلب 
�إىل  د�عيا  �جلوية،  �لغار�ت  وقف  �لعربي 
�إىل  باالإ�شافة  �حل�شار،  و�إنهاء  �حلرب  �إيقاف 
و�ن�شحاب  �ل�شابع،  �لبند  حتت  من  �ليمن  رفع 
لل�شعب  تعوي�شات  ودفع  �الأجنبية،  �لقو�ت  كل 

�ليمني.

ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا ت�����ص��ت��ع��د ل�����ص��د ال���ف���راغ 
امل���ن���اخ م���ل���ف  يف  ت����رام����ب  خ��ل��ف��ه  ال������ذي 

لو�ض �جنلي�ض -)�أ ف ب( – تبدو كاليفورنيا 
�لقيادة  م�شتوى  على  �لفر�غ  مللء  مر�شحة 
�ملناخي،  �لتغري  �شد  �ملعركة  يف  �المريكية 
هذه  حاكم  توجه  مع  حمللني،  بح�شب 
�لوالية جريي بر�ون �ىل �ل�شني �جلمعة يف 

زيارة مرتقبة تتمحور حول ملفات بيئية.
�المريكي  �لرئي�ض  �أعلن  �أن  ما  �خلمي�ض، 
�تفاق  من  بالده  �شحب  تر�مب  دونالد 
باري�ض �لتاريخي للمناخ حتى �نتقده بر�ون 

مناخية  �شيا�شات  طريق  على  �لتقدم  مو��شلة  وتعهد  بالقر�ر  ندد  بت�شريح 
�ن  ��شبوعا  ت�شتغرق  زيارة  يف  �ل�شني  �ىل  �ملغادرة  قبل  بر�ون  وقال  طموحة. 
دونالد تر�مب “�ختار �مل�شار �خلطاأ باملطلق. �نه خمطئ على م�شتوى �لوقائع…

وخمطئ على م�شتوى �لدر��شات �لعلمية”.
�ن  �لبيئية  �لق�شايا  ر�ية  حمل  لطاملا  �لذي  عاما   79 �لبالغ  �ل�شيا�شي  �أ�شاف 
“تر�مب غائب،  �ن  و�أ�شاف  و�ملجنون”.  �ل�شال  �مل�شار  �شتقاوم هذ�  “كاليفورنيا 

لكن كاليفورنيا يف �مليد�ن، حا�شرة للمعركة”.
وي�شري خرب�ء �ىل �أن كاليفورنيا، “�لوالية �لذهبية”، ذ�ت �القت�شاد �ل�شاد�ض 
�ىل  نظر�  �لدويل  �مل�شتوى  على  �لقيادة  م�شعل  ت�شلم  على  قادرة  �لعامل،  يف 

�شيا�شاتها �ملناخية �لقوية.
– ريادي  – دور 

جامعة  يف  و�لبيئة  �ملناخ  لتغري  �مييت  معهد  يف  �لتنفيذية  �ملديرة  قالت 
“كاليفورنيا لديها تاريخ معروف  “يو �شي �أل �إيه” كار� هورويتز �ن  كاليفورنيا 
يف �لريادة على م�شتوى تغري �ملناخ، وخ�شو�شا قو�نني �شبطه، كما �نها �شاحبة 

�لهدف �ملناخي �ل�شامل �قت�شاديا �الكرث طموحا يف �لواليات �ملتحدة”.
�ل�شيا�شات  �لعامل يف  �ملتحدة وحول  للواليات  منارة  دور  “لعبت  فانها  وبالتايل 

�ل�شليمة للمناخ”، بح�شبها.
يف  �لهو�ء  تلوث  ن�شب  �أ�شو�أ  من  تعاين  �لتي  �لوالية،  قل�شت  �الأخري  �لعقد  ففي 

�لبلد، �نبعاثاتها �مل�شببة الحرت�ر �لكوكب ب�شكل جذري.
كما تعهدت تخفي�ض �نبعاثاتها من غاز�ت �لدفيئة �ىل م�شتويات �لعام 1990 

مع �لعام 2020 و�إىل %40 دون م�شتويات 1990 مع �لعام 2030.
�أكرث ت�شدد�  �ملركبات  بانبعاثات  �لغربية معايري خا�شة  �لوالية  كذلك تعتمد 

من �ملعايري �لفدر�لية، و�عتمدتها �أكرث من 10 واليات �أخرى.
�لكهربائية  و�ل�شيار�ت  �ل�شم�شية  للطاقة  �لرتويج  حملة  كاليفورنيا  وت�شدرت 

وهي ت�شمل �أكرب عدد من �ملركبات �لتي ال ت�شدر غاز�ت ملوثة يف �لبلد.
يحتذى  �أ�شا�شيا  منوذجا  بات  �لذي  �لديناميكي  �لعمل  هذ�  �ن  �خلرب�ء  ويقول 
موقع  يف  �لوالية  هذه  ي�شع  �ل�شني،  فيها  مبا  �أخرى،  ودول  �لبلد  �أنحاء  ل�شائر 

موؤ�ت ملو��شلة قيادة �حلملة �شد تغري �ملناخ.
غيلي�شبي  �إفان  �لعريقة  �لبيئية  كالب”  “�شيري�  منظمة  مدير  نائب  و�أو�شح 
كانت  لطاملا  ما،  “ب�شكل  �لنظيفة  للطاقة  كاليفورنيا  برنامج  على  ي�شرف  �لذي 
�الر�دة  بال�شغف وقوة  �شيو��شل �حلاكم، مدفوعا  �لطليعة… و  كاليفورنيا يف 

�ل�شرفة، ت�شريع هذ� �لعمل”.

�الإ�شرت�تيجّية  �إطار  يف  �لنا�شرة- 
�جلمهورّية  باإ�شعاف  �الإ�شر�ئيلّية 
�ملُقاومة  وحمور  �إير�ن  يف  �الإ�شالمّية 
وحزب  �شورّية  ا  �أي�شً ي�شم  �لذي 
جميع  �لعربّية  �لدولة  ُتو�كب  �هلل، 
منطقة  يف  و�ملُ�شتجد�ت  �لتحّركات 
متدد  من  خ�شيًة  �الأو�شط،  �ل�شرق 
كما  �ملنطقة،  يف  �الإير�يّن  �لنفوذ 

تزعم �مل�شادر �الأمنّية يف تل �أبيب.
مع  تت�شاوق  �الإ�شرت�تيجّية  وهذه 
�إ�شر�ئيلًيا  عليها  ُيطلق  ما  م�شالح 
�ملُعتدلة،  �ل�ُشنّية  بالدول  و�أمريكًيا 
�لعربّية  �ململكة  مقّدمتها  ويف 
هو  طهر�ن  من  و�لتوّج�ض  �ل�شعودّية، 
�لذي دفع �لرئي�ض �الأمريكّي �جلديد 
دونالد تر�مب �إىل �الإعالم ولو ب�شكل 
�شرق  ناتو  �إقامة  نيّته  عن  تلميح 
�أو�شطي ل�شّد �لتمّدد �الإير�يّن، و��شًفا 
م�شدر  باأّنها  �الإ�شالمّية  �لدولة  هذه 

�الإرهاب يف �ملنطقة.
لل�شوؤون  �ملُحلل  ر�أى  �ل�شياق  هذ�  يف 
)هاآرت�ض(،  �شحيفة  يف  �لع�شكرّية 
م�شادر  عن  نقاًل  هارئيل،  عامو�ض 
�أبيب،  تل  يف  �الطالع  و��شعة  �أمنّيٍة 
�الأكرث  �ال�شرت�تيجي  �لتطور  �أّن  ر�أى 
خالل  �الأو�شط،  �ل�شرق  يف  �أهمية 
بقر�ر  يرتبط  ال  �حلالية،  �لفرتة 
نقل  عدم  م�شبًقا،  �ملتوقع  تر�مب 
�إىل  �أبيب  تل  من  �الأمريكّية  �ل�شفارة 
�إىل  عينه  �لوقت  يف  الفًتا  �لقد�ض، 
�إ�شر�ئيل  �أّن �جلهات �ال�شتخبارية يف 
�لفرتة  هذه  يف  تتعقب  و�ملنطقة، 
�حلدود  طول  على  يحدث  ما  بالذ�ت 
�أّكدت  كما  و�لعر�قّية،  �ل�شورّية 

�مل�شادر �الأمنّية بتل �أبيب.
�شاحب  �الإ�شر�ئيلّي،  �ملُحلل  وتابع 
�الأمنّية  �ملنظومة  يف  �لطويل  �لباع 
�إّنه يف هذين  �أبيب، تابع قائاًل  يف تل 
ما  �حلدود  نحو  تتحرك  �لبلدين 
تدعمها  �شيعية”  “ميلي�شيات  �أ�شماها 
مًعا  بالتو��شل  جنحت  و�إذ�  �إير�ن. 

منطقة  و�إن�شاء  �حلدود  طريف  عرب 
�شيطرة ن�شطة، ف�شيتم حتقيق طموح 
�لربي  �ملمر  من  نوع  �إقامة  �أْي  �إير�ن، 
قو�ت  بتحريك  الإير�ن  ي�شمح  �لذي 
ومعد�ت حربية وقو�فل متوين ب�شكٍل 
�إىل  بالعر�ق  مروًر�  طهر�ن،  من  حرٍّ 
ومن  بل  �شورية،  يف  �الأ�شد”  “نظام 
هناك غرًبا �إىل حزب �هلل يف لبنان، 

على حّد قوله.
وتابع هارئيل قائاًل، نقاًل عن �مل�شادر 
عينها، �إّن هذ� �لتو��شل �لربي �شياأتي 
��شتمر�ًر� لالإجناز �لذي �شجله �ملحور 
�لذي تقوده �إير�ن يف �ملنطقة، بف�شل 
يف  �الأ�شد  ل�شالح  �لرو�شي  �لتدخل 
حّد  على  �ل�شورية،  �الأهلّية  �حلرب 

تعبريه.
و�شّدّدت �مل�شادر �الأمنّية يف تل �أبيب، 
�أّن  على  هارئيل،  �ملحلل  �أفاد  كما 
�شي�شمح  �حلدود  عن  “د�ع�ض”  �إبعاد 
بطهر�ن  �ملرتبطة  “�مليلي�شيات”  لـ 
�إ�شرت�تيجية  مناطق  على  بال�شيطرة 
�لغرب  �إىل  �ل�شحر�وية  �ملنطقة  يف 
�حلدود  من  مقربة  على  �ملو�شل،  من 

�ل�شورّية.
حجاي  عن  نقاًل  قائاًل  هارئيل  و�شاق 
�شوؤون  لوز�رة  �لعام  �ملدير  ت�شورئيل، 
حديث  يف  قوله  �ال�شتخبار�ت، 
�حلدود  �إّن  "هاآرت�ض"،  ل�شحيفة 

حاليًا  هي  �ل�شورّية-�لعر�قّية، 
�ملنطقة.  يف  �أهمية  �الأكرث  �ملكان 
يف  �شغل  �لذي  ت�شورئيل  و�أ�شاف 
�الأبحاث  ق�شم  رئي�ض  من�شب  �ل�شابق 
�لتو��شل  خلق  �أّن  “�ملو�شاد”،  يف 
�مليز�ن  �شُيغرّي  �إير�ينٍّ  بتاأثرٍي  �لربّي 
�الأو�شط.  �ل�شرق  يف  �ال�شرت�تيجي 
مب�شاعدة  �إير�ن،  فاإّن  �أقو�له  وح�شب 
مع  و�لتعاون  �ل�شيعية  “�مليلي�شيات” 
قو�ت �أخرى، تو��شل �لقيام بخطو�ت 
�شورية،  على  �شيطرتها  توثيق  هدفها 

على حد زعمه.
كما  �الإ�شر�ئيلّية،  �مل�شادر  و�عتربت 
نظام  وقوف  �أّن  هارئيل  �ملُحلل  �أّكد 
�لع�شكرّي  �لدعم  بف�شل  �الأ�شد، 
�لرو�شّي، و�ىل جانب ذلك “�ل�شريك” 
من  يخلقه  �لذي  �ليومّي  �الإعالمّي 
دونالد  �الأمريكّي  �لرئي�ض  حوله 
�لتغطية  ما  حدٍّ  �إىل  قّل�ض  تر�مب، 
وفق  �شورية،  يف  يحدث  ملا  �الإعالمّية 
تعبريه، و��شتدرك قائاًل: لكّن �شورية 
�لرئي�شية،  �ملو�جهة  حلبة  بقيت 
عليه  يجري  �لذي  �لرئي�شي  �مللعب 
�لعظمى  �لقوى  بني  �لقوى  �شر�ع 
وعليه يجري توقيع حتالفات موؤقتة 

�و طويلة �ملدى.
وخُل�ض �ملُحلل �إىل �لقول �إّن �إ�شر�ئيل 
�الهتمام  غالبية  بتكري�ض  تقوم 

يبدو  لكّنه  �شورّية،  جنوب  ملنطقة 
�أّنه �إىل �ل�شرق من هناك، على حدود 
�شورية و�لعر�ق، يف منطقة قد توؤثر 
�شتكون  و�قًعا  يت�شّكل  �الأردن،  على 
على  يوؤثر  �أْن  وميكن  �أو�شع  �آثار  له 
�ملنطقة كّلها خالل �ل�شنو�ت �لقريبة. 
متلي  �الأقل،  على  �الأثناء،  هذه  يف 
تنظر  بينما  �جلديد،  �لو�قع  �إير�ن 
وحتاول  بعيد  من  �الأخرى  �الإطر�ف 

�شياغة ��شتنتاجاتها، كما �أّكد.
“��شر�ئيل  �شحيفة  �أجرت  ذلك،  �إىل 
�أرن�ض  مو�شيه  مع  مقابلة  هيوم” 
ورفيعة  كثرية  منا�شب  �شغل  �لذي 
�ل�شابقة  �الإ�شر�ئيلية  �حلكومات  يف 
�ملقابلة  وخالل  �الأمن.  وزير  �أبرزها 
�أمنيٍّ  حتدٍّ  �أكرب  عن  �أرن�ض  �ُشئل 
قائاًل  فاأجاب  �ليوم،  �إ�شر�ئيل  يو�جه 
تهديد  هو  زمن  منذ  يو�جهنا  ما  �إّن 
�لتي  لبنان،  يف  �هلل  حزب  �شو�ريخ 
�إذ�  كبرًي�  �شرًر�  ت�شبب  �أن  باإمكانها 
ميكن  ال  و�أ�شاف:  نحونا،  �إطالقها  مت 
�إدخال ماليني �ملو�طنني حتت �الأر�ض 
وتل  عزر�ئيلي  منطقتي  عن  و�لدفاع 
�آالف  ع�شر�ت  �إطالق  مّت  �إذ�  �أبيب، 
يكون  �أْن  لل�شرر  ميكن  �ل�شو�ريخ 

�شخًما، �أّكد �آرن�ض.
�إّنه  قائاًل  �الأ�شبق  �الأمن  وزير  وتابع 
يجب �شمان �شالمة مو�طني �إ�شر�ئيل 
�أّن  وعدم تركهم مك�شوفني، الفًتا �إىل 
�ن�شحاب �إيهود بار�ك من لبنان يف �أّيار 
)مايو( من �لعام 2000 عّر�ض ق�شًما 
كبرًي� من �إ�شر�ئيل لتهديد �ل�شو�ريخ. 
هذ�  يو�جه  �ليوم  قائاًل:  و�ختتم 
من  �إ�شر�ئيل  يف  مو�طن  كل  �خلطر 
�إيالت  وحتى  �ل�شمال  يف  د�ن  منطقة 
يف �جلنوب، ويجب �شمان عدم حتقق 

هذ� �خلطر، بح�شب قوله.
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جتتاح �ليمن �أوبئة عدة ت�شّدرها �لكولري� �لذي 
بات يفتك بالع�شر�ت كل �أ�شبوع، و�أكرث �شحاياه 
�شبه يومية  �أممية  �الأطفال. منا�شد�ت  هم من 
مل توقف �جلنون �لد�ئر يف �ليمن، بل �شارعت 
ما  مطالبة  �الأزمة  ��شتغالل  �إىل  عدن  حكومة 
ميناء  لت�شليم  بالعمل  �لدويل  �ملجتمع  ي�شمى 

�حلديدة بال�شيا�شة... بداًل من �حلرب
يومية،  دولية  وحتذير�ت  ر�شمي  �إهمال  و�شط 
�أُبلغ خالل �شهر و�حد يف �ليمن عن �إ�شابة 70 
 605 ت�شجيل  مع  �لكولري�،  بوباء  �شخ�ض  �ألف 
27 ني�شان  حاالت وفاة ب�شبب هذ� �ملر�ض منذ 
�ملوؤ�ش�شات  �إح�شاء�ت  �أحدث  يف  وذلك  �ملا�شي، 

�لدولية.
للطفولة«  �ملتحدة  �الأمم  »منظمة  وقالت 
)يوني�شيف( �إن »�الجتياح غري �مل�شبوق« ملر�ض 
�شريع  نحو  على  و�نت�شاره  �ليمن  يف  �لكولري� 
وكارثية  ماأ�شوية  �أو�شاع  �إىل  »�أّدى  والفت 
متحدث  توقع  كذلك  �الأطفال«،  �إىل  بالن�شبة 
حاالت  �أعد�د  »ت�شل  �أن  »يوني�شيف«  با�شم 
 130 �إىل  �ملقبلني  �الأ�شبوعني  خالل  �الإ�شابة 

�ألف حالة«.
�ل�شرق  يف  لـ»يوني�شف«  �الإقليمي  �ملدير  وكان 
قد  كاباالري،  خريت  �أفريقيا،  و�شمال  �الأو�شط 
�ختتم نهاية �الأ�شبوع �ملا�شي زيارة لليمن، قال 
�أطر�ف  يعطي  كي  �لوقت  »حان  �إنه  نهايتها  يف 
و�لفتيان،  للفتيات  �الأولوية  �ليمني  �ل�شر�ع 
وي�شعو� حدً� للقتال عرب �تفاق �شيا�شي �شلمي«.
وحتدث كاباالري عن زيارته �أحد �مل�شت�شفيات 
�لقليلة �لعاملة، قائاًل �إنه �شاهد مناظر مرّوعة 
يزن  �شغار  ع  ور�شّ رمق،  �آخر  على  الأطفال 
�لو�حد منهم �أقل من كيلوغر�مني ي�شارعون من 
�أجل �لبقاء على قيد �حلياة. و�أ�شاف: »�لكثري 
من �الأ�شر ال تكاد ت�شتطيع حتّمل تكلفة �إح�شار 
�الأطفال  هوؤالء  لكن  �مل�شت�شفى،  �إىل  �أبنائهم 
�أنحاء  يف  كثريون  غريهم  الأن  �ملحظوظون،  هم 
ميكن  �أ�شباب  نتيجة  ب�شمت  ميوتون  �ليمن 
عالجها ب�شهولة، مثل �لكولري� و�الإ�شهال و�شوء 

�لتغذية«.
�الأكرث  )�شمال(  حجة  حمافظة  تز�ل  وال 
وذلك  �لكولري�،  ب�شبب  �لوفاة  حلاالت  ت�شجياًل 
بو�قع 70 وفاة، فيما ال تز�ل ثالث حمافظات، 
من  خالية  و�شقطرى،  و�ملهرة  ح�شرموت  هي 
�لوباء. كذلك قالت �ملنظمة �إن �الأطفال ميثلون 
%40 من �لوفيات �مل�شجلة، وذلك مبعدل وفاة 

�أربعة �أطفال يف �ليوم.
ت�شريحات  برزت  �ل�شيا�شي،  �ل�شعيد  على 
�شالح  عبد�هلل  علي  �ل�شابق  �ليمني  �لرئي�ض 
)»�الإخو�ن  »�الإ�شالح«  حزب  فيها  هاجم  �لتي 

و�لقيادي  �لقبلي  �ل�شيخ  مّتهمًا  �مل�شلمون«(، 
ور�ء  بالوقوف  �الأحمر  حميد  »�الإ�شالح«  يف 
��شتهدفه  �لذي  �لرئا�شة  م�شجد  تفجري 
و�أو�شح   .2011 عام  نظامه  �أركان  من  وعددً� 
�أن  �لتفجري،  ذكرى  ملنا�شبة  �إعالمي  لقاء  يف 
يف  �ملوجود  �لع�شكري  �لقبلي  �جلناح  »قائد 
�ملطالبة  �شدد  يف  �الآن  نحن  و�لذي  �إ�شطنبول، 
من  عددً�  �غتال  كمجرم،  وحماكمته  بت�شليمه 

�ل�شخ�شيات �ل�شيا�شية باأو�مره«.
�شالح د�فع عن حتالفه مع حركة »�أن�شار �هلل،« 
�إن  قال  بل  بـ»�النقالبيني«،  و�شفهم  ر�ف�شًا 
هادي  من�شور(  ربه  عبد  �مل�شتقيل  »)�لرئي�ض 
�شرعية،  �الآن  وهم  �هلل،  الأن�شار  �ل�شلطة  �شّلم 
ويجب �أن يبقو� �شرعية، الأن ثمة فر�غًا، حتى 
تقف �حلرب، وتتم �إعادة ترتيب �لبيت �ليمني 
�شيا�شية  قيادة  و�نتخاب  �لد�شتور  �إطار  يف 
جديدة«. لكنه مل ي�شتبعد �حلو�ر مع �ل�شعودية 
�شنتحاور  »)�أننا(  موؤكدً�  »�الإ�شالح«،  وحزب 
ومع  �ملجاورة،  �الأنظمة  ومع  غريهم  ومع  معهم 
فن  �ل�شيا�شة  الأن  �ليمن،  على  �ملعتدية  �لقوى 

�ملمكن، وال يجوز �أن تقفل كل �شيء«.
حتالف  �تهامات  نفيه  �ل�شابق  �لرئي�ض  وجدد 
بتزويد  �ل�شعودية،  تقوده  �لذي  �لعدو�ن، 
�إير�ن لـ»�أن�شار �هلل« بال�شالح، معتربً� �أنها »كلها 
�شو�ريخ  من  »هذه  وم�شيفًا:  ز�ئفة«،  �ّدعاء�ت 
�لبالي�شتية(... هذه  �ل�شهيد �حلي )�ل�شو�ريخ 
)هي( خمزونات �شالح �لذي قالو� �إن لديه 60 
�ل�شتون  �ملليار�ت  هذه  �أمريكي(،  )دوالر  مليارً� 
�الآن، وال يز�ل �ملخزون و�شي�شتمر، ولن تطاوله 

�شو�ريخهم وال طائر�تهم«.
�أم�ض،  هادي،  حكومة  �أعلنت  ثانية،  جهة  من 
�ملبعوث  بها  تقدم  �لتي  �ملقرتحات  تاأييدها 

�خلا�ض لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل �ليمن، 
�إ�شماعيل ولد �ل�شيخ �أحمد، �ملت�شلة بـ»ترتيبات 
�حلديدة«  حمافظة  من  �مليلي�شيات  �ن�شحاب 
�إنها  عدن  حلكومة  بيان  وقال  �مليناء.  وت�شليم 
بها  تقدم  �لتي  �ملقرتحات  كافة  على  »منفتحة 
هادي  بالرئي�ض  لقائه  خالل  �خلا�ض  �ملبعوث 
من  و�حد  يوم  بعد  وذلك  �ملا�شي«،  �أيار   11 يف 
�حلاجة  »تفّهم  �إىل  �لدويل  �ملجتمع  دعوتها 
ميناء  لتحرير  ما�ّشة  من  �أكرث  باتت  �لتي 
�شاحل  على  �لو�قعة  �ملناطق  وبقية  �حلديدة 

�لبحر �الأحمر«.
�لوطني«  »�الإنقاذ  حكومة  كانت  ذلك،  مقابل 
�إن ما عرّب عنه ولد �ل�شيخ  يف �شنعاء قد قالت 
�ملعتدين  وطموح  »روؤية  ميثل  �حلديدة  ب�شاأن 
ومرتزقتهم يف �ل�شيطرة على �حلديدة بعد �أن 
ونقلت  ع�شكريًا«.  عليها  �ل�شيطرة  عن  عجزو� 
وكالة �الأنباء �ليمنية »�شباأ« عن م�شدر م�شوؤول 
يف مكتب رئي�ض �حلكومة عبد �لعزيز بن حبتور 
�ل�شيخ  ولد  »��شتخفاف  �حلكومة  ��شتنكار 
ميوتون  �لذين  �ليمنيني  من  �ملاليني  باأرو�ح 
جوعًا وربطه ��شتمر�ر حياتهم مبا �شّماه �تفاق 
للدور  »مو��شلة  ذلك  �أن  موؤكدً�  �حلديدة«، 
�ل�شلبي وغري �ملحايد للمبعوث �الأممي ووقوفه 

يف �شف �جلالد �ملعتدي«.
و�دي  �إىل  �الغتياالت  عادت  ذلك،  �إىل 
�لعام  �ملدير  با�شتهد�ف  وذلك  ح�شرموت، 
ــ مقّرب من  �الأ�شبق ملديرية ترمي علي بامعبد 
حزب �شالح ــ �لذي �غتيل م�شاء �جلمعة �ملا�شي 
بعبوة نا�شفة ُزرعت يف �شيارته، و�نفجرت �أمام 

منزله بعد عودته من �ل�شالة.
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�شنعاء ـ عبد�لكرمي �ملدي:
�طلق �لقيادي �ليمني �جلنوبي �لبارز “غالب مطلق” 
�لذي ُيعُد من كبار �ل�شخ�شيات �جلنوبية مبادرة حلل 
�الأزمة �ليمنية ت�شمنت عدد� من �لنقاط �جلوهرية 

�أبرزها:
ذلك  تنفيذ  ول�شمان  للحرب  و�شامل  نهائي  وقف   1-
ت�شكل جلنة �إ�شر�ف ومر�قبة من �خلرب�ء من �لدول 

�ل�شقيقة و�ل�شديقة يتم �لتو�فق عليها.
و�لبحري  و�لربي  �جلوي  و�حلظر  �حل�شار  رفع   2-
�أي  �دخال  عدم  ل�شمان  �لالزمة  �الجر�ء�ت  و�تخاذ 

نوع من �ل�شالح الأي طرف من �الطر�ف.
وكل  و�الدوية  �لغذ�ئية  �ملو�د  �دخال  �شمان   3-
�أي  دون  �لع�شكرية  باجلو�نب  عالقة  له  لي�ض  ما 

عر�قيل
ومنظمات  �الن�شانية  �الغاثة  ملنظمات  �ل�شماح   4-
�أي  دون  �الن�شاين  بو�جبها  �لقيام  �ملدين  �ملجتمع 
يف  مكان  �أي  �ىل  �لو�شول  من  ومتكنيها  عر�قيل 

�جلمهورية �ليمنية .
�حلو�ر  ومكان  زمان  �ملبادرة،حتديد  ت�شّمنت  كما 
ور�ّشح  فيه،  �شت�شارك  �لتى  �الأطر�ف  على  و�التفاق 
�شاحب �ملبادرة باأن تكون تلك �الأطر�ف �لتي و��شلت 
�حلو�ر بعد �لتوقيع على �إتفاق �ل�شلم و�ل�شر�كة و�أية 
�أطر�ف �أخرى ،وكذ� �التفاق على ��شد�ر قر�ر �لعفو 
و�ملعتقلني  �الأ�شرى  �شر�ح  �طالق  �إىل  ،��شافة  �لعام 

و�ملوقوفني و�لك�شف عن �ملخفيني ق�شرً�.
�أن  �ملبادرة  ر�أت  فقد   ، �الأزمة  من  �الأول  �جلزء  �أما 
يبد�أ باإ�شد�ر قر�ر جمهوري من ِقبل �لرئي�ض عبدربه 
متو�فق  للرئي�ض  نائب  بتعيني  يق�شي  هادي  من�شور 

�إىل  �جلمهورية،  رئي�ض  �شالحيات  له  وتنقل  عليه 
�ل�شر�كة  حكومة  رئي�ض  ت�شمية  على  �الإتفاق  جانب 

�لوطنية.
بح�شور  جل�شة  �لنو�ب  جمل�ض  ذلك  بعد  يعقد  ثم 
�لد�شتوري  �لق�شم  تاأدية  �أجل  من  �أع�شائه  �أغلبية 

�مامهم من قبل نائب �لرئي�ض ورئي�ض �لوزر�ء.
و�لربملانية  �لرئا�شية  باالنتخابات  يتعلق  وفيما 
�إتخاذ  يجب   – �ملبادرة  يف  جاء  وكما   – و�ملحلية  
�ملقررة  �لفرتة  قبل  تتم  ،بحيث  �لالزمة  �الجر�ء�ت 
باعتماد  قر�ر  �حلكومة،و�شدور  ملهام  �شهر   12 بـ 

�لتق�شيم �الد�ري و�ملايل للجمهورية ومنح �ملحافظات 
حكمًا حمليا و��شع �ل�شالحيات ملده عامني �إبتد�ء� من 

�شدور �لقر�ر.
�ال�شلحة  �ل�شر�كة،�إ�شتالم  حكومة  مهام  �شمن  ومن 
�لثقيلة و�ملتو�شطة من قبل �الأطر�ف �ملت�شارعة، على 
�ل�شت  �لع�شكرية  �ملناطق  يف  عليها  �لتحّفظ  يتم  �أن 

،حتت �إ�شر�ف جلنة ع�شكرية و�أمنية متو�فق عليها.
مر�قبونو�شيا�شيون  و�شفها  �لتي  �ملبادرة  �ألغت  كما 
وحلت  �العالم  ،وز�رة  باالإهتمام  و�جلديرة  بالهامة 

حملها �ملجل�ض �لوطني لالإعالم .

�الأخرى  �لفينة  و�مل�شائل  �لق�شايا  من  عدد�  وحول 
�ملختلف حولها ، فقد ر�أى �لقيادي �ليمني غالب مطلق 

من خالل مبادرته :
�لقو�ت  �إن�شحاب  م�شاألة  يف  �ملتحاورون  يبت  �أن   1-
و�إن�شحاب  �ليمنية  �الر��شي  كل  من  �الأجنبية 
�أن  علي  مينية  غري  �ر��شي  �أي  من  �ليمنية  �لقو�ت 
باأخذ  �لغري  �ر�ض  �ملن�شحبة من  �لقو�ت  تلك  ال تقوم 
�أي ��شلحة ثقيلة �أو متو�شطة ،وي�شمح لها فقط، باأخذ 

�ال�شلحة �خلفيفة.
�أي  �ليها  حتال  متخ�ش�شة  فنية  جلان  ت�شكل   2-
�للجان  هذه  وتبا�شر  �حلو�ر  بدء  عند  تربز  ق�شايا 

عملها خالل �شري جل�شات �حلو�ر لتقدمي �حللول.
حتتاجها  �لتي  �الحتياجات  ق�شية  �ما  �لوقوف   3-
حتى  �لفرتة  هذه  خالل  و�شعبها  �ليمنية  �جلمهورية 

بدء عمل �ل�شلطات �لت�شريعية و�ل�شيا�شية.
-4  �إعادة بناء و��شالح ما دمرته �حلروب وتعوي�ض 

�ملو�طنني �ملت�شررين .
�أنو�عها. بكل  �الرهابية  �لتنظيمات  حماربة   5-

غالب   ” �لبارز  �ليمني  و�ل�شيا�شي  �لقيادي  �أن  ُيذكر 
مطلق ” ،قد �شغل عدة منا�شب هامة منها:

خمرجات  ملر�قبة  �لعليا  �لوطنية  �لهيئة  ع�شو   –
�حلو�ر �لوطني

�ملحافظات  من  ثمانية   ( �لثامنية  ع�شوجلنة   –   
�جلنوبية وثمانية من �ملحافظات �ل�شمالية( .

�لوطني �حلو�ر  خمرجات  ل�شوؤن  �لدولة  – وزير 
. و�لطرق  �لعامة  �الأ�شغال  – وزير 

اخلافية والق�صايا  التفا�صيل  معظم  �صملت  اليمنية  االأزم��ة  حلل  هامة  مبادرة  ُيطلق  اجلنوبي  احلراك  من  بارز  ميني  قيادي  اغتنمتا واالإم��������ارات   ال�����ص��ع��ودي��ة 
قطر لعزل  املنطقة  يف  ترامب  �صيا�صة 

�لريا�ض ـ )�أ ف ب( – �شجعت �ل�شيا�شة �جلديدة �لتي يتبناها �لرئي�ض 
على  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  من  كال  �ملنطقة  يف  تر�مب  دونالد  �المريكي 

�قتنا�ض �لفر�شة لعزل قطر، بح�شب ما يقول حمللون.
ونفت قطر �لغنية بالغاز و�لتي د�أبت منذ مدة طويلة على �تباع �شيا�شة 
�ملا�شي ت�شريحات ن�شبت �ىل �المري متيم بن  �ل�شهر  خارجية م�شتقلة، 
جدوى  يف  ت�شكك  �لر�شمية  �النباء  وكالة  على  وظهرت  ثاين  �آل  حمد 

هجوم �لواليات �ملتحدة ودول �خلليج على �إير�ن.
�لت�شريحات  نافية  للقر�شنة،  تعر�ض  �لوكالة  موقع  �إن  قطر  وقالت 

�ملثرية للجدل �لتي ن�شبت �إىل �أمريها بعد زيارة تر�مب �ىل �ل�شعودية.
لكن و�شائل �العالم يف �ل�شعودية ودولة �المار�ت بدت وكانها مل تتعامل 

مع �لنفي وو��شلت حملة عنيفة على قطر.
و�لبحرين وم�شر �الثنني  و�ليمن  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  و�أعلنت كل من 
قطع عالقاتها �لدبلوما�شية مع �لدوحة. كما �أعلنت معظم هذه �لدول 

�إغالق منافذها �جلوية و�لبحرية مع قطر.
ويرى �آدم بارون من �ملجل�ض �الأوروبي للعالقات �خلارجية �أن “هذ� ميثل 
�لتعاون  بالتاأكيد ت�شعيدً� غري م�شبوق يف �لتوتر�ت د�خل دول جمل�ض 

�خلليجي” �ل�شت.
وي�شيف �إن “قطر كانت تتبع منذ فرتة طويلة نهجًا م�شتقال �أثار ��شتياء 
بعالقة  يتعلق  ما  يف  �شيما  ال  و�الإمار�ت،  �ل�شعودية  جار�تها” خ�شو�شا 
�لدوحة بجماعة �الإخو�ن �مل�شلمني �لتي تاأ�ش�شت يف م�شر قبل نحو 90 

عامًا و�نت�شرت يف �أنحاء �ملنطقة.
و�شنفت �ل�شعودية وم�شر و�الإمار�ت �جلماعة باأنها “منظمة �إرهابية” 
�ىل  وجلبت  م�شر  يف  جرت  �لتي  �النتخابات  يف  حكومتها  فازت  �أن  بعد 

�لرئا�شة حممد مر�شي قبل �أن يطيح به �جلي�ض يف 2013.
ودعمت قطر مر�شي ما �أدى �ىل خالف دفع كال من �لبحرين و�ل�شعودية 

و�الإمار�ت �إىل �شحب �شفر�ئها من �لدوحة الأ�شهر عدة يف 2014.
كيننمونت  "ت�شاتام هاو�ض" �لربيطاين جني  يف مركز  �لباحثة  وتقول 
�إن �لتوتر�ت �جلديدة لي�شت لها عالقة و��شحة ب”�شيء جديد فعلته 

قطر”.
�إد�رة  وجود  ومع  و�الإمار�ت  �ل�شعودية  بني  �لعالقات  تعزيز  مع  ولكن 
“حماولة القتنا�ض فر�شة”،  �أنه  تر�مب، فاإن �لتحرك �شد قطر يبدو 

بح�شب �لباحثة.
– �إير�ن  �شد  �شعودية  – حملة 

�ألقاها يف �لريا�ض �ل�شهر �ملا�شي دعا تر�مب �لقادة �مل�شلمني  ويف كلمة 
“طرد” �ملتطرفني و”�الرهابيني”، وحمل  من دول �خلليج وغريها �ىل 
“�لنز�عات �لطائفية و�الرهاب”، يف ترد�د  على �ير�ن و�تهمها باإذكاء 

لر�أي �ل�شعودية.
يف  �لدولية  للدر��شات  �ض.ر�جارتنام  كلية  من  دور�شي  جيم�ض  وحتدث 
�شنغافورة عن “حملة تقودها �ل�شعودية و�المار�ت لعزل قطر وبالتايل 

عزل �إير�ن”.
�ىل  �لعربية  غري  �لدول  �إجبار  �إىل  تهدف  �حلملة  �أن  تقرير  يف  وكتب 
قطر  مع  ب�شدة  بالتعامل  تر�مب  �إد�رة  “و�قناع  �لطرفني  بني  �الختيار 
وب�شبب  �ير�ن  �شد  �ل�شعودية  �حلملة  �إىل  �الن�شمام  رف�شها  ب�شبب 

عالقاتها مع جماعات �إ�شالمية وم�شلحة”.
خالد  حما�ض  حلركة  �ل�شابق  �ل�شيا�شي  �ملكتب  رئي�ض  قطر  وت�شت�شيف 

م�شعل �لذي يعي�ض يف �ملنفى يف �لدوحة منذ �شنو�ت.
�أي�شا  �لقريب  �للبناين  �هلل  وحزب  حما�ض  حركة  �شنف  تر�مب  وكان 
�ال�شالمية  �لدولة  تنظيم  مثل  �الرهابية  �ملجموعات  بني  قطر  من 

و�لقاعدة.
م�شلحة  جمموعات  لدعمها  �نتقاد�ت  مرة  من  �أكرث  قطر  وو�جهت 
�الفغانية  مكتبا حلركة طالبان  2013، فتحت  �شوريا. يف  متطرفة يف 

يف �لدوحة.
كوليدج  كنغز  كلية  يف  �لدفاع  در��شات  ق�شم  من  كريغ  �ندريا�ض  ويقول 
�لعهد  وويل  �شلمان  بن  حممد  �ل�شعودي  �لعهد  ويل  ويل  �ن  لندن،  يف 
�قوى  موقع  يف  نف�شيهما  يجد�ن  نهيان  �آل  ز�يد  بن  حممد  �المار�تي 
دعوة  �ملتطرفة” بعد  �لقوى  الحتو�ء  ت�شدد�  �أكرث  خطو�ت  “التخاذ 

تر�مب للق�شاء على �لتطرف �ال�شالمي.
وويل ويل �لعهد �ل�شعودي �لذي ي�شعى �ىل تطبيق ��شالحات �قت�شادية 
يف  يرى  �لذي  �المار�تي  �لعهد  بويل  معجب  بالده،  د�خل  و�جتماعية 
يحاكي  ليرب�يل  ملجتمع  �المار�ت  “لروؤية  تهديد�  �ل�شيا�شي  �ال�شالم 

جمتمع �لواليات �ملتحدة”.
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مبجرد  �أ(-  ب  )د  بر�شلونة-   – جن�شون  بيت  من 
�نتهاء �ملبار�ة �لنهائية لبطولة دوري �أبطال �أوروبا 
�لالعبني  ورفع  باللقب  �الأ�شباين  ريال مدريد  وفوز 
لكاأ�ض �لبطولة على ��شتاد “ميلينيوم” يف كارديف ، 
بد�أ فلورنتينو برييز رئي�ض �لنادي �مللكي يف �خلطوة 
به  و�لفوز  �للقب  عن  �لدفاع  كيفية  وهي  �لتالية 

للمرة �لثالثة على �لتو�يل.
 1  /  4 �الإيطايل  يوفنتو�ض  على  �لريال  وتغلب 
فريق  �أول  لي�شبح  للبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة  يف 
ميالن  جنح  �أن  منذ  متتاليني  ملو�شمني  باللقب  يتوج 
�الإيطايل يف هذ� عامي 1989 و1990 وذلك قبل 
مو�شم  يف  �حلايل  ب�شكلها  �لبطولة  �إقامة  بد�ية 

.  1993  /  1992
�ل�شجل  قائمة  �شد�رة  يف  ر�شيده  �لريال  رفع  كما 

�لذهبي للفرق �لفائزة باللقب �إىل 12 لقبا.
�نتهاء  ، يف ت�شريحات تلفزيونية بعد  وقال برييز 
يف  باللقب  للفوز  �لبد�ية  نقطة  “�إنها   :  ، �ملبار�ة 
�لقيا�شية  �الأرقام  حتطيم  ومو��شلة  �ملقبل  �ملو�شم 

و�شناعة �لتاريخ”.
ولدى �شوؤ�له عن جتديد عقد �لفرن�شي زين �لدين 
زيد�ن �ملدير �لفني للفريق ، قال برييز : “�شنتحدث 
�الورك�شرت�.  هذ�  يقود  �لذي  �ل�شخ�ض  �إنه  �إليه. 
عندما يعمل �شيء بكفاءة ، يجب �أال تقرتب منه”.

مل   ، �أم�ض  �لريال  حققه  �لذي  �الإجنز  حجم  ومع 
يف  ت�شدر  ديبورتيفو” �لتي  “موندو  �شحيفة  جتد 
�الأوىل  �شفحتها  عنو�ن  يف  تكر  �أن  �شوى  بر�شلونة 

�لتاريخي”. “زيد�ن 
�لريا�شية  “ماركا” �الأ�شبانية  �شحيفة  ذكرت  كما 
�لعامل”  “�أ�شاتذة   :  ، �الأوىل  �شفحتها  عنو�ن  يف   ،
"�آ�ض" �لتي ت�شدر يف �لعا�شمة  كما ذكرت �شحيفة 
مدريد : “�لنهم” يف �إ�شارة �إىل �أن �لريال ال يتوقف 
للمرة  �لبطولة  بلقب  فاز  حيث  �الألقاب  ح�شد  عن 

�لثانية ع�شر )رقم قيا�شي( .
جميع  يف  �لريال  فوز   ، �أم�ض  م�شاء  �ملبار�ة  و�شهدت 
�ملو�جهات �لفردية بني العبيه والعبي يوفنتو�ض.

على  كرتني  هيجو�ين  جونز�لو  �الأرجنتيني  و�شدد 
مرمى �لريال لكنه مل ي�شكل �أي خطر حقيقي على 

كيلور نافا�ض حار�ض مرمى �لفريق.
رونالدو  كري�شتيانو  �لربتغايل  �شجل   ، �ملقابل  ويف 
�ملخ�شرم  �لعمالق  للريال يف مرمى �حلار�ض  هدفني 
 1  /  4 �لفوز  �إىل  �لريال  ليقود  بوفون  جانلويجي 

على يوفنتو�ض.
ظهري  �ألفي�ض  د�ين  �لرب�زيلي  حتركات  �ختفت  كما 
�ملبار�ة  من  �لثاين  �ل�شوط  خالل  يوفنتو�ض  �أمين 
ظهري  مار�شيلو  مو�طنه  لدى  �لثقة  تز�يدت  فيما 
يف  للفريق  �لر�بع  �لهدف  لي�شنع  �لريال  �أي�شر 

�لدقيقة 90 .
و�شجل �لبديل ماركو �أ�شين�شيو �لهدف �لر�بع للريال 
فيما خرج �لبديل خو�ن كو�در�دو مطرود� لي�شعب 

من مهمة فريقه يوفنتو�ض.

خا�شا  �نت�شار�  �لفوز  كان   ، لرونالدو  وبالن�شبة 
للغاية حيث �أ�شبح �أول العب يهز �ل�شباك يف ثالث 
�حلايل  بالنظام  �الأبطال  لدوري  نهائية  مباريات 
للبطولة وثاين العب يحقق هذ� يف تاريخ �لبطولة 
هذ�  �إىل  �شبقه  حيث  و�حلديث  �لقدمي  بنظاميها 

�الأ�شطورة �لر�حل �لفريدو دي �شتيفانو.
وقدم رونالدو يف مبار�ة �الأم�ض �أف�شل �أد�ء له على 

�الطالق يف �ملباريات �لنهائية لدوري �الأبطال.
�الإجنليزي  ت�شيل�شي  �شباك  هز  رونالدو  وكان 
مان�ش�شرت  �ل�شابق  فريقه  ليقود   2008 نهائي  يف 

يونايتد �الإجنليزي �إىل �لفوز باللقب.
نهائي  يف  �الأ�شباين  مدريد  �أتلتيكو  �شباك  هز  كما 
2014 ليقود �لريال �إىل �لفوز 4 / 1 بعد �لتمديد 

لوقت �إ�شايف.
�الأوروبي  باللقب  للفوز  �لريال  قاد  رونالدو  وكان 
يف �ملو�شم �ملا�شي �أي�شا لكن دون �أن ي�شجل �أي هدف 
فيما �شهدت مبار�ة �الأم�ض �أف�شل �أد�ء له كما �أحرز 

هدفني و��شتحق جائزة “رجل �ملبار�ة”.
“قدمت نهاية ر�ئعة لهذ� �ملو�شم”  وقال رونالدو : 
�إ�شارة ال�شتفادته من �لر�حة �لتي ح�شل عليها  يف 
�شاعدته  و�لتي  �ملو�شم  بو�شط  �ملباريات  بع�ض  يف 

على تقدمي �أعلى م�شتوياته يف نهاية �ملو�شم.
باالأ�شياء  تفوز  لهذ�.  نف�شي  “�أعددت   : و�أ�شاف 
للغاية من  �أمر� ذكيا  �لكبرية يف نهاية �ملو�شم. كان 

�ملدرب وممن يعملون بالفريق”.
وجاء هدفا رونالدو يف مبار�ة �الأم�ض لريفعا ر�شيده 

�إىل 12 هدفا يف �مل�شابقة �الأوروبية هذ� �ملو�شم.
دوري  هد�يف  قائمة  ب�شد�رة  رونالدو  و�نفرد 
�أمام  �ملو�شم �حلايل بفارق هدف و�حد  �الأبطال يف 
مهاجم  مي�شي  ليونيل  �لعنيد  �لتقليدي  مناف�شه 

بر�شلونة �الأ�شباين.
للمو�شم  �الأبطال  لدوري  هد�فا  رونالدو  وتوج 
ت�شمنت  �أهد�ف  باأن  علما  �لتو�يل  على  �خلام�ض 
خم�شة �أهد�ف يف �شباك بايرن ميونخ �الأملاين بدور 
كما  و�الإياب  �لذهاب  مبار�تي  يف  وذلك  �لثمانية 
يف  مدريد  �أتلتيكو  مرمى  يف  �أهد�ف  ثالثة  �شجل 
�ملربع �لذهبي وهدفني يف مرمى يوفنتو�ض بالنهائي 

�أم�ض.
على  �شيطرت  �لتي  و�ل�شعادة  �لن�شوة  حالة  ورغم 
مبار�ة  يف  �لنهاية  �شفارة  �شماع  مبجرد  �لفريق 
بع�ض  مب�شري  حتيط  �ل�شكوك  ز�لت  ما   ، �الأم�ض 

العبي �لريال يف �ملو�شم �ملقبل.
ولدى �شوؤ�له عن �إمكانية ��شتمر�ره مع �لفريق ، قال 
�ملهاجم �ألفارو مور�تا �لذي �شارك لفرتة ق�شرية يف 
يعتمد  ال  هذ�  �أعلم.  “ال   :  ، �الأم�ض  مبار�ة  نهاية 
و�الآن  �لفريق.  يف  هنا  بال�شعادة  �أ�شعر  علي.  كثري� 

، �أود �ال�شتمتاع فقط باالحتفاالت”.
ومل يكن �لكولومبي خيم�ض رودريجيز �شمن قائمة 
يرحل  �أن  ينتظر  حيث  �الأم�ض  مبار�ة  يف  �لفريق 

�لالعب عن �لنادي �مللكي هذ� �ل�شيف.
برييز  فلورنتينو  قبل  من  نالها  �لتي  �الإ�شادة  ورغم 
رئي�ض �لنادي عقب مبار�ة �الأم�ض ، ينتظر �أال يكون 
ملرمى  �أ�شا�شيا  حار�شا  نافا�ض  كيلور  �لكو�شتاريكي 

�لريال يف �ملو�شم �ملقبل.
�لدويل ديفيد دي خيا  �الأ�شباين  �شوؤ�له عن  ولدى 
قال   ، �الإجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  مرمى  حار�ض 
“�إنه حار�ض ر�ئع يلعب ملان�ش�شرت يونايتد.  برييز : 

يف �لعام �ملقبل ، ال �أعلم �أين �شيكون”.

�لقاهرة – )د ب �أ(- �أكد �الأرجنتيني هيكتور كوبر 
�لقدم  لكرة  �الأول  �مل�شري  للمنتخب  �لفني  �ملدير 
على �شعوبة مو�جهة �ملنتخب �لتون�شي يف ت�شفيات 
 ،  2019 بالكامريون  �شتقام  �لتي  �أفريقيا،  �أمم 
جهده  ق�شارى  �شيبذل  �ملنتخب  �أن  على  م�شدد� 
للخروج من �للقاء باأف�شل نتيجة �يجابية ممكنة .

�مل�شري  نظريه  �لتون�شي  �ملنتخب  وي�شت�شيف 
م�شتهل  يف  "ر�د�ض"  ملعب  على  �ملقبل  �الأحد  يوم 
�لت�شفيات �ملوؤهلة الأمم �أفريقيا 2019 بالكامريون 
�شمن مناف�شات �ملجموعة �لعا�شرة �لتي ت�شم �أي�شا 

�لنيجر و�شو�زيالند .
و�شدد كوبر خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي، �لذي عقد �ليوم 
�الأحد، قبل �نطالق مع�شكر �ملنتخب باالإ�شكندرية 
من  �لالعب  �ختيار  يف  ثابت  معيار  على  يعتمد  �أنه 
ما  وهو  فريقه  مع  ولي�ض  �ملنتخب  مع  �أد�ئه  حيث 
فرقهم  مع  ي�شاركون  ال  العبني  �شم  �شبب  يك�شف 

�شمن قائمة مع�شكر �العد�د لتون�ض .
ل�شم  ل�شغوط  تعر�شه  عن  تردد  ما  كوبر  ونفى 
على  م�شدد�  �الأهلي  و�شط  العب  عا�شور  ح�شام 
�الأخرية  �ملباريات  يف  روؤيته  بعد  متاما  مقتنع  �أنه 

و�قتناعه بقدر�ته و�إمكانياته .
و�أ�شار �إىل �أن �قامة مبار�ة تون�ض يف �شهر رم�شان لن 
�للقاء �شيقام  �أد�ء �لالعبني خا�شة و�أن  يوؤثر على 

�ملو�جهة  خلو�ض  جاهزين  و�لالعبني  �الفطار  بعد 
بدنيا وفنيا ونف�شيا .

وعن ثالثي حر��شة �ملرمى ع�شام �حل�شري و�شريف 
�شعوبة  على  كوبر  �شدد  �ل�شناوي  و�أحمد  �كر�مي 
م�شتوى  ظل  يف  �ال�شا�شي  �حلار�ض  على  �ال�شتقر�ر 

�لثالثي �لر�ئع.
من ناحية �أخرى ، تطرق كوبر يف ختام ت�شريحاته 

الإحدى  �لتليفزيوين  �العالن  �أزمة  عن  للحديث 
باالإ�شاءة  �تهامه  مت  و�لذي  �الت�شاالت  �شركات 
لل�شعب �مل�شري خالله قائال :”و�فقت على �العالن 
و�مل�شهد  �مل�شري  �ل�شعب  من  �أكرث  �لتقرب  �أجل  من 
بطريقة  تنفيذه  مت  �لبع�ض  عليه  يعرت�ض  �لذي 
يريد  من  هناك  لكن  فقط  لل�شحك  كوميدية 

��شتغالل �ي ثغرة الإ�شعال �ملو�قف و�ثارة �لفنت”.

اللقب على  احل��ف��اظ  كيفية  يف  ويفكر  ال��ت��اري��خ��ي  ب��اإجن��ازه  يحتفل  تدافع جنم عن حالةال��ري��ال   األف جريح يف 
النهائية امل��ب��اراة  متابعي  بني   هلع 
اإيطاليا يف  اأوروب��ا  اأبطال  ل��دوري 

خالل  بجروح  �شخ�ض  �ألف  نحو  �أ�شيب   – ب(  ف  )�إيطاليا(،)�أ  تورينو 
و�شط  يف  �شاحة  يف  جتمع  �لذي  �حل�شد  بني  هلع  حالة  عن  جنم  تد�فع 
تورينو ملتابعة �ملبار�ة �لنهائية لدوري �أبطال �أوروبا، وفق ح�شيلة ن�شرتها 

�ل�شرطة �الإيطالية �الأحد.
وقال مر��شلو وكالة فر�ن�ض بر�ض �إن حالة من �لفو�شى �شادت قبل ع�شر 
دقائق من �نتهاء �ملبار�ة عندما �أ�شيب متابعوها بحالة هلع �إثر �شماع دوي 

�ألعاب نارية يف حني حتدث �لبع�ض عن �نفجار قنبلة.
�ملدينة  م�شت�شفيات  يف  �لطو�رئ  �أق�شام  �إىل  �مل�شابني  من  �شبعة  ونقل 
�لو�قعة �شمال �إيطاليا، فيما غالبية �جلرحى �لباقني �إ�شاباتهم طفيفة.

مدريد  ريال  فيها  فاز  �لتي  �ملبار�ة  نهاية  من  تقريبا  دقائق  ع�شر  وقبل 
فا�شطدمو�  باجلري  �لهلع  �أ�شابهم  وقد  �لنا�ض  بد�أ   ،1-4 يوفنتو�ض  على 
بحو�جز �الأمن �أو باملباين �ملحيطة ب�شاحة �شان كارلو حيث ن�شبت �شا�شات 

عمالقة. و�أ�شيب كثريون نتيجة وقوعهم �أو ب�شظايا �لزجاج.
 بعد دقائق من �لتد�فع كانت �ل�شاحة مغطاة باحلطام و�لبقايا و�الأحذية 
وفق  عجل،  على  �أ�شحابها  تركها  �لتي  �حلاجيات  من  وغريها  و�حلقائب 

اإعــــــــــــالن�ل�شور �لتي عر�شتها �شا�شات �لتلفزيون.
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�صوؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صر�صل لنا

اأف���ري���ق���ي���ا اأمم  ت�����ص��ف��ي��ات  يف  ت���ون�������ض  م���واج���ه���ة  ����ص���ع���وب���ة  ع���ل���ى  ي����وؤك����د  ك����وب����ر 



يك�شب موقع في�شبوك للتو��شل 
ـــدوالر�ت  �ل ماليني  �الجتماعي، 
�لتجارية  ــات  ــالن �الإع مــن  يوميا 
على �شفحات �مل�شرتكني، وكلما ز�د 
�لتي  و�ل�شاعات  م�شتخدميه  عدد 
�رتفعت  كلما  �ملوقع  على  يق�شونها 

عائد�ت �ل�شركة من �الإعالنات.
�أجــر�ه  �إح�شائي  بحث  وح�شب 
ــل �الجــتــمــاعــي  ــش ــو�� ــت مـــوقـــع �ل
�شكاي  وكالة  »في�شبوك«ون�شرته 
�لعرب  �مل�شتخدمني  فـــاإن  ــيــوز،   ن
�ــشــاعــة  ــون  ــي ــل م  57 �ــشــيــمــ�ــشــون 
�شهر  خــالل  �ملــوقــع  على  �إ�شافية 
�أرباحا  يعني  مما  �ملبارك،  رم�شان 
�إ�شافية �شيك�شبها �ملوقع يف �ل�شهر 

�لف�شيل.
كـــمـــا �أظــــهــــر �لـــبـــحـــث �لــــذي 
�أن   Facebook IQ �أجـــــر�ه 
�لتو��شل  موقع  ��شتخد�م  ذروة 
ــــرب يف �لــعــامل  �الجــتــمــاعــي �الأك
�أي  فجر�   3 �ل�شاعة  عند  �شتكون 
ت�شبق  �لتي  �ل�شحور  وجبة  قرب 

فرتة �ل�شيام.
�أغلبية  �أن  �ال�شتطالع  و�أظهر 
منطقة  يف  في�شبوك  م�شتخدمي 
�الأو�ــشــط  �ل�شرق  �أي   MENA
و�شمال �أفريقيا، يقومون يف رم�شان 

�الآخرين  مع  جتاربهم  مب�شاركة 
و�مل�شروبات  �لوجبات  يف  خا�شة 
�الإفطار  وجبة  على  يعدونها  �لتي 

وكذلك �ل�شحور.
�ل�شهر  ــاإن  ف في�شبوك  وح�شب 
�لف�شيل ي�شهد ت�شاعف �ملن�شور�ت 
على في�شبوك مبقد�ر 4.84 �شعفا 
يف  ن�شره  يتم  ما  عــدد  مع  مقارنة 
ـــرى مــن �لــعــام، مما  �الأ�ــشــهــر �الأخ
ـــاح  �أرب زيــــادة  بــالــ�ــشــرورة  يعني 

في�شبوك �الإعالنية.
�شيطر  �لــتــلــفــزيــون  �أن  ـــم  ورغ
يف  �مل�شاهدين  �نتباه  على  ل�شنو�ت 

رم�شان، �إال �أن �الأمر تغري يف ع�شر 
ثورة �لهو�تف �جلو�لة.

فقد �أظهر ��شتطالع في�شبوك �أن 
»71 باملئة من م�شتخدمي �ملوقع يف 
�الإمار�ت يف�شلون ت�شفح في�شبوك 

على م�شاهدة �لتلفزيون«.
�شاعات  عدد  يف  �لزيادة  وهــذه 
ــوك تــعــنــي  ــب ــش ــ� ــي ـــتـــخـــد�م ف ��ـــش
�ملوقع  عائد�ت  ــارة  زي بال�شرورة 
�ملـــورد  ت�شكل  ــتــي  �ل ــيــة  ــالن �الإع
�شبكة  ـــرب  الأك لــلــربــح  ــا�ــشــي  �الأ�ــش
ــعــامل.  تــو��ــشــل �جــتــمــاعــي يف �ل
كربى«  »نعمة  رم�شان  يجعل  مما 

بالن�شبة لفي�شبوك.
في�شبوك  مــوقــع  حــقــق  وقـــد 
خالل �لربع �الأول من عام 2017 
عائد�ت �إعالنية بلغت 8.03 مليار 
دوالر، مع �قرت�ب عدد م�شتخدميه 

من �لو�شول �إىل ملياري م�شرتك.
ــــ�ــــشــــة  ــــــت مــــوؤ�ــــش ــــــع ــــــوق وت
»eMarketer« للتوقعات �ملالية 
خالل  في�شبوك  عائد�ت  تبلغ  �أن 
دوالر،  مليار   36.29 �لــعــام  هــذ� 
يف  عامليا  �لثانية  �ل�شركة  لتكون 
بــيــع �الإعـــالنـــات �لــتــجــاريــة بعد 

غوغل.
www .ghorbanews .com
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»���ص��اف��ر ح����ول ال���ع���امل ع���ر »ان�����ص��ت��ج��رام

مبجموعة  �ل�شور،  مل�شاركة  �الجتماعية  �إن�شتغر�م  �شبكة  تزخر 
�ملاليني  �أعمالهم مع  ي�شاركون  �لذين  �ملجاالت  �شتى  �ملبدعني يف  من 

على �ل�شبكة.
ومع �ل�شعبية �ملتز�يدة الإن�شتغر�م، يعمل بع�ض �مل�شورين على ن�شر 
�شور مذهلة لرحالتهم �ملختلفة حول �لعامل، و�لتي ت�شمل �ملناطق 
�ملكت�شفة  وغــري  �لنائية  و�ملناطق  و�لعمر�ن  �خلالبة  �لطبيعية 

مل�شاركتها مع متابعيهم على �إن�شتغر�م.
و�إن كنت ترغب بالذهاب �إىل رحلة �شريعة لتلك �الأماكن، فاإليك 

هذه �حل�شابات �لثالثة �لر�ئعة على �إن�شتغر�م.
Passion Passport

عاملي  جمتمع  مبثابة   Passion Passport ح�شاب  يعترب 
يعمل �حل�شاب  �لعامل، حيث  �أنحاء  و�ملبدعني يف جميع  للم�شافرين 

على ن�شر �أف�شل �شور �ل�شفر �ملمزوجة بحكايات موؤثرة.
م�شاركة  وتتم  �شورة،  لكل  ملهمة  ق�شة  بتقدميه  �حل�شاب  ميتاز 

هذه �ل�شور و�لق�ش�ض من قبل �آالف �مل�شافرين حول �لعامل.
Minimal People

هل �أنت من حمبي �لتناظر و�لهند�شة؟ وهل ت�شعر باحلرية عند 
روؤية �لت�شاميم �لعمر�نية �ملعقدة؟

من  جمموعة  لك  ُيقدم   Minimal People ح�شاب  ح�شنًا، 
�ل�شور �ملذهلة يوميًا الأروع �ملباين �حلديثة.

وياأخذك �حل�شاب يف جوالت ممتعة مل�شاهدة �لت�شاميم �لعمر�نية 
�أنحاء �لعامل، ويذكرك كذلك مبدى روعة وجمال  �ملميزة يف �شتى 

عاملنا �خلارجي.
AirBnB

موقع AirBnB، �لذي يتيح لك تاأجري و��شتئجار �أماكن �ل�شكن، 
يعترب �أحد �ملو�قع �لغنية عن �لتعريف يف جمال �ل�شياحة و�ل�شفر.

�ملذهلة  �ل�شور  من  جمموعة  ُيقدم  �إن�شتغر�م  على  �ملوقع  ح�شاب 
م�شاركة  نوعها، وتتم  منها ق�شة فريدة من  �لتي حتمل كل و�حدة 
هذه �ل�شور من قبل �مل�شافرين �أثناء رحالتهم �ملختلفة حول �لعامل.

معًا االإ�صر�صو  ل�صنع  واآل��ة  ذكي  هاتف  غطاء  اأول 

متزج  �لذكية  �لهو�تف  �أغطية  من  فريدً�  نوعًا  �إيطالية  �شركة  �شممت 
بني �لغطاء و�الآلة �ملخ�ش�شة ل�شنع �ال�شرب�شو، ليتناول �مل�شتخدم �لعا�شق 

للقهوة م�شروبه �ملف�شل �أينما كان ووقتما ي�شاء. 
��شم  يحمل  �لذي  �لهجني  غطاءها  �أن  كيه«  »�شمارت  �شركة  و�أو�شحت 
�ملاء وحبوب  لو�شع كب�شولة حتتوي على  به مكان  »Mokase« خم�ش�ض 
بت�شغيل  �مل�شتخدم  يقوم  �حلاجة  وعند  ��شرب�شو،  فنجان  لتح�شري  �لقهوة 
�لتطبيق �لذي يحمل ��شم �لغطاء ذ�ته، للنقر على مفتاح �فرت��شي لطلب 
نظام  عرب  ت�شخينه  خالل  من  باإعد�ده  �لغطاء  فيقوم  ��شرب�شو،  فنجان 
�شيلزيو�ض،  درجة   60 �إىل   50 حــر�رة  درجة  يف  به،  مدمج  �شغري  تدفئة 
ثقب  خالل  من  �لقهوة  �شكب  يتم  �لتطبيق  يف  �آخــر  مفتاح  على  وبالنقر 

موجود �أعلى �لغطاء.
وقالت �ل�شركة �إن �الأنبوب �لذي مير منه �مل�شروب �ل�شاخن م�شنوع من 
حدوث  دون  �ل�شاخنة  لل�شو�ئل  �ملخ�ش�ض  و�ل�شيليكون  �الألومنيوم  رقائق 

�أك�شدة �أو ت�شريب مو�د �شامة تتفاعل مع �لقهوة.
دوالرً�   56% ب�شعر  �ل�شركة  موقع  عرب  م�شبقًا  �لغطاء  طلب  وميكن 
�لقابلة لال�شتخد�م مرة و�حدة د�خل  �لقهوة  �أمريكيًا، وتتوفر كب�شوالت 
عبو�ت �إما 15 �أو 30 �أو 50 كب�شولة، ويتو�فق هذ� �لغطاء مع هو�تف �أبل 

و�شام�شونغ و�إل جي، بح�شب موقع »�أوديتي �شنرت�ل« �الإلكرتوين.

يقدم تطبيق »رم�شان �شحي« لل�شائمني دلياًل 
�أن  �لو�جب  �ل�شحية  �الأطعمة  حول  �إر�شاديًا 
يتناولها كل �شائم ح�شب حالته �ل�شحية، فهو 
مثايل لكل مري�ض �شائم خالل �ل�شهر �لف�شيل، 
�أطباء  مــن  يومية  ن�شائح  تقدمي  خــالل  مــن 
متميزين حول �لعاد�ت �لغذ�ئية �ل�شحية �لتي 
يجب �تباعها يف رم�شان و�الأخرى �لتي ينبغي 

�البتعاد عنها، مرفقة بال�شور. 
لتو��شل  مثالية  �أد�ة  �لتطبيق  ويعترب 
من  كــل  مــن  يتطلب  �إذ  مري�شه،  مــع  �لطبيب 
على  �لتطبيق  حتميل  و�لــطــبــيــب  �ملــريــ�ــض 
هاتفه �لذكي لت�شهيل �لتو��شل، لُيتاح للطبيب 
�ل�شحية  �لــبــيــانــات  على  �الطـــالع  �إمــكــانــيــة 
حالته  ومتابعة  ــاأول،  ب �أواًل  ملري�شه  �ليومية 
تتم  �لتي  �لالزمة  �لن�شائح  وتقدمي  �ل�شحية 
طريق  عــن  ولي�ض  �الإلــكــرتوين،  �لــربيــد  عــرب 

�لتطبيق، للخ�شو�شية.
�لتطبيق يقوم بتخزين  �أن  �لرغم من  وعلى 
به،  �خلا�ض  ــادم  �خل على  �ل�شحية  �لبيانات 

�شاحبه  غري  عليه  �الطــالع  ميكن  ال  ــه  �أن �إال 
بــاإدخــال  �ملري�ض  ويــقــوم  �ملــعــالــج.  و�لطبيب 
�لــدم  �شغط  مــن  �ل�شحية  بــيــانــاتــه  و�إمتــــام 
و�لوزن  �لقلب  نب�شات  ومعدل  �ل�شكر  وم�شتوى 

�آي  الأجهزة  جمانًا  �لتطبيق  ويتوفر  وغريها. 
�لعربية  �شتورباللغتني  �آب  متجر  عرب  �إ�ض  �أو 

و�الإجنليزية.

�لر�شائل  مليزة  جديد�  حتديثا  تويرت  موقع  �أطلق 
�ملز�يا  بع�ض  عليها  و�أ�ــشــاف  بــه،  �خلا�شة  �ملبا�شرة 
عليها  يعتمدون  �مل�شتخدمني  جتعل  �لتى  �جلديدة 
ومتابعيهم  �أ�شدقائهم  مع  �لتو��شل  فى  �أكرب  ب�شكل 
على �ملوقع، �إذ �أ�شاف حتديث تويرت للر�شائل �ملبا�شرة 
ق�شما جديد� يحمل ��شم Requests وهو خم�ش�ض 

جلمع �لر�شائل  �لتى ت�شل للم�شتخدم من �لغرباء.
حتديث تويرت �جلديد

يهدف  �الأمريكى،   ENGADGET ملوقع  وفقا 
من  �مل�شتخدمني  حلماية  �جلــديــد  تــويــرت  حتــديــث 
�الأ�شخا�ض  �لذين ي�شيئون ��شتخد�م �ملوقع و�لر�شائل 
ويوجد  �لر�شائل  تتيح  كنت  فاإذ�  فيها،  �ملرغوب  غري 
ر�شالة  ــال  ــش �إر� يــريــد  متابعيك  خـــارج  مــن  �شخ�ض 
�أ�شافه  �لــذى   Requests ق�شم  عرب  هــذ�  �شيكون 
حتديث تويرت �جلديد،  وميكنك قبول �أو حذف هذه 

�لر�شالة.
مز�يا حتديث تويرت

�مل�شتخدم  قبل  �إذ�  �إن  �ملوقع  با�شم  �ملتحدث  يقول 

و�إذ�  �لو�رد،  �ل�شندوق  �إىل  �لر�شالة  �شتنتقل  �لطلب 
من  �ل�شخ�ض  نف�ض  مينع  ال  فهذ�  �لر�شالة  حذف  مت 
�أو  �حلذر  حالة  فى  �إال  �مل�شتقبل،  فى  معه  �لتو��شل 
بعر�ض  ي�شمح  ال  �جلديد  تويرت  وحتديث  �الإبـــالغ، 

�لو�شائط �ملرفقة عندما يقوم م�شتخدم غري معروف 
�ملمكن  من  يــز�ل  ال  ولكن  مبا�شرة،  ر�شالة  باإر�شال 
عر�ض �ل�شور و�لفيديوهات دون قبول �ملحادثة وهذ� 

من خالل �ل�شغط على »عر�ض �لو�شائط«.

ــي« ــح ــص ــــان � »رمــــ�ــــص تــطــبــيــق  ــــر  راقـــــــب �ــصــحــتــك يف رمـــ�ـــصـــان ع

الـــــتـــــحـــــر�ـــــش! ـــــع  ـــــن مل »تـــــــــويـــــــــر«  يف  ــــــد  ــــــدي ج ــــــث  ــــــدي حت

جمعية البيت االأمريكي املغربي
املبارك رم�صان  �صهر  مبنا�صبة  افطار  حفل  تقيم  نيويورك  يف  املغربية  اجلالية 

لفي�صبوك بالن�صبة  جـــدا  كـــرمي  ــان  رمــ�ــص ــة..  ــل ــائ ه اأرقـــــام 

غربة نيوز :
�قامت �جلالية �ملغربية يف نيويورك حفال لالفطار �شم �ع�شاء 
، وكان جلريدة غربة  �ملحلي  �ملجتمع  �ع�شاء  �جلالية ووجهاء من 

نيوز ح�شور� متميز� وقد مت توثيق �حلفل بال�شور �لتالية . 



�لنا�شرة- زهري �أندر�و�ض:
تنطلق �أجهزة �ال�شتخبار�ت �الإ�شر�ئيليَّة 
يف  لها  عمالء  زرع  وجوب  �فرت��ض  من 
من  �لعربي،  �لوطن  يف  �شات  �ملوؤ�شَّ كل 
مُيكن  �لتي  �ملعلومات  على  �حل�شول  �أجل 
�ل�شيا�شيَّة  �لقر�ر�ت  خاذ  �تِّ �أ�شا�شها  على 

ة �ملنا�شبة. و�لع�شكريَّ
تل  يف  �لرفيعة  �الأمنّية  �مل�شادر  وبح�شب 
�الإ�شر�ئيليَّة  �ال�شتخبار�ت  تتَّخذ  �أبيب، 
�إن�شان  كّل  لدى  باأّن  �لقائلة  ة  �لنظريَّ
�نطالق  �أهمية  هنا  من  �شعف،  نقاط 
�لتفتي�ض عن �شعاف �لنفو�ض وجتنيدهم. 
بهوؤالء  �الإيقاع  عمليَّة  تخ�شع  وُت�شيف: 
من  دة.  معقَّ خلطو�ت  عليهم  و�ل�شيطرة 
هذ� �ملنطلق، �أجاد رجال �ملو�شاد ��شتخد�م 
بون كل �ل�ُشبل  ة و�أخذو� يجرِّ هذه �لنظريَّ
فَمْن  مكان،  كل  يف  لهم  عمالء  لتجنيد 
لديهم،  �شالته  وجد  �ملال  عن  يبحث  كان 
�إليه  �أر�شلو�  نزو�ته  ور�ء  ي�شعى  كان  وَمْن 
�حلياة  به  �شاقت  ومن  الإغر�ئه،  �لن�شاء 
يف  يقوده  وهمًيا  عماًل  له  نو�  �أمَّ بلده  يف 
�لنهاية �إىل م�شيدة �جلا�شو�شيَّة، من دون 

�أْن يدري.
ويف هذه �الأّيام، ك�شفت �شحيفة )هاآرت�ض( 
�ملو�شاد  جهاز  �أّن  عن  �لنقاب  �لعربّية 
�خلارجّية(  )�ال�شتخبار�ت  �الإ�شر�ئيلّي 
جديدة  �أ�شاليب  �شنو�ت  عّدة  منذ  يتخذ 
�شفوفه،  د�خل  موهوبني  �شباط  لتجنيد 
حتمل  عامة  باختبار�ت  يختارهم  حيث 
ميكنهم  حّلها  ��شتطاعو�  �إْن  معقدة  �ألغاًز� 

وقبل  �جلهاز.  طو�قم  �شمن  يكونو�  �أْن 
يف  جتارًيا  �إعالًنا  �ملو�شاد  ن�شر  ذلك، 

�ل�شحف �لعربّية عن حاجته لنّجاٍر.
مطلع  مع  �إّنه  قائلًة  �ل�شحيفة  وتابعت 
�ملو�شاد  ن�شر  )مايو(  �أّيار  �ملا�شي  �ل�شهر 
على موقعه �إعالًنا للتجنيد د�خل �شفوفه 
وبد�خل هذه �الإعالن و�شع لغًز� ودعا كل 
يف  و�لعمل  للقبول  حًله  مبحاولة  �ملعنيني 
لدى  �الأعرق  يعترب  �لذي  �جلهاز  �شفوف 
�الإعالن  هذ�  وياأتي  �لعربّية،  �لدولة 
م�شابًها الإعالن �شابق ُن�شر يف �لعام �ملا�شي 
جهاز  كان  �لنا�شر  ولكّن  �لطريقة،  بذ�ت 

�الأمن �لّعام )�ل�شاباك �الإ�شر�ئيلّي(.
�الإ�شر�ئيلّية  �الأمنّية  �مل�شادر  وتابعت 
�لعام  يف  �إّنه  �لعربّية  لل�شحيفة  قائلًة 
�الألغاز  با�شتخد�م  �ملو�شاد  بد�أ  �ملا�شي 
�شباط  جتنيد  خاللها  من  ميكن  كبو�بة 
قيادة  فوجئت  حيث  �شفوفه،  يف  جدد 
�نربو�  ومن  �لتوجهات  عدد  من  �جلهاز 
حلّل هذ� �للغز ومّمن ��شتطاعو� حّله بكل 
�شهولة، �الأمر �لذي دفع قيادة هذ� �جلهاز 
طريقة  هي  هذه  باعتبار  قر�ر  التخاذ 

ناجعة �لتجنيد �جلو��شي�ض �ملوهوبني.
)هاآرت�ض(  �أ�شارت  ذلك،  على  عالوًة 
�أّن  �إىل  عينها،  �مل�شادر  عن  نقاًل  �لعربّية، 
ويت�شمن  �ملنظمة  كرمز  معرو�ض  �للغز 
�الإعالن  �أ�شفل  يف  يظهر  ت�شفرييا،  خطا 
ر�بط يجب �لدخول �إليه حلّل �للغز، وهو 
جهاز  يف  خمت�شة  جهات  عليه  علّقت  ما 
�أ�شعب من �للغز يف  �ملو�شاد باأّن هذ� �للغز 

�ل�شنة �ملا�شية.
�ل�شنة  يف  �أّنه  �إىل  ا  �أي�شً �مل�شادر  ولفتت 
�ملا�شية، ع�شية ما ي�شمى “يوم �ال�شتقالل 
��شتثنائية  خطوة  �ملو�شاد  �تخذ   ،68 �لـ 
لتجنيد  ت�شفريي  بخط  �إعالًنا  ون�شر 
�ملوظفني للعمل يف جمال �ل�شايرب، وت�شمن 
�جلهاز  �شعار  فيه  ظهر  �لذي  �الإعالن 
للوهلة �الأوىل غري ذي  مدجًما كان يبدو 
�أهمية من �حلروف و�الأرقام، وكان بع�شها 

م�شدًد�.
�خلا�ض  �الإعالن  �أّن  ذ�تها  �مل�شادر  ونقلت 
با�شتجابة  حظي  �ملو�شاد  ن�شره  �لذي 
منقطعة �لنظري، ودخل �أكرث من 25 �ألف 
مت�شفح �إىل موقع �ملو�شاد يف حماولة منهم 
معظم  ف�شل  �أّنه  �إىل  و�أ�شارت  �للغز.  حلّل 
�مل�شاركني ب�شبب �شعوبة �للغز، يف �ملقابل، 
�إىل  �لتو�شل  يف  �الأ�شخا�ض  مئات  جنح 
�شريتهم  �إر�شال  و�شعهم  من  جعلت  مرحلة 
�لذ�تية �إىل �ملو�شاد ومن بينهم مت �لعثور 
“�ملوهوبني” �لذين جنحو� يف  على بع�ض 

حل �للغز.
�لتجنيد  يف  �لطرق  هذه  �أّن  �إىل  ي�شار 
عدة  قبل  من  ��شتخد�مها  ومّت  تاريخّية 
جيو�ض قبل ذلك، حيث ��شتخدمت �أثناء 
ن�شرت  عندما  �لثانّية  �لعاملّية  �حلرب 
للعثور  �إعالًنا  �لربيطانّية  �ال�شتخبار�ت 
للموهوبني  �الألغاز  حّل  يف  ينجح  َمْن  على 
 Enigma( �إجنما  �آلة  حل  ليحاولو� 
تابعة  ذكية  ت�شفري  �آلة   ،)Machine

�مل�شاركني، للنازيني، وعليه فقد  �أحد  جنح 

حل  يف  تورنغ،  �آالن  �لريا�شيات،  عامل 
�لتغلب  يف  �لنجاح  هذ�  و�شاعد  �الإجنما، 

على هتلر و�لنازية.
�إىل ذلك، من �الأهمية مبكان �الإ�شارة �إىل 
�ال�شتخبار�ت  قادة  كبار  من  �لعديد  �أّن 
�ملعلومة  �أّن  على  دون  ُي�شدِّ �إ�شر�ئيل  يف 
�حلقيقة  يف  متثِّل  �ال�شتخبار�تيَّة 
�الأمنيَّة  ة  �لنظريَّ من  �أ�شا�شًيا  جزًء 
يقول  �ل�شياق،  هذ�  ويف  �الإ�شر�ئيلية. 
�الإ�شر�ئيلّي  �ال�شتخبار�ت  �شعبة  رئي�ض 
تو�ّفر  �إّن  غازيت  �شلومو  �الأ�شبق  )�أمان( 
منح  �لدقيقة  �الإ�شتخبار�تيَّة  �ملعلومات 
توجيه  على  �لقدرة  �الإ�شر�ئيلّي  �جلي�ض 
للجيو�ض  وخاطفٍة  قا�شيٍة  �شرباٍت 
وهذ�  �لفل�شطينيَّة،  و�ملقاومة  �لعربيَّة 

مع  �حلروب  فرت�ت  تقلي�ض  �إىل  ى  �أدَّ ما 
بعودة  �شمح  �لذي  �الأمر  �لعربيَّة،  �لدول 
�حلياة �لطبيعيَّة �إىل م�شارها يف �إ�شر�ئيل 

ب�شرعٍة كبريٍة.
�الأمني  �خلبري  يقول  ناحيته  من 
�شحيفة  من  �أورن،  �أمري  �الإ�شر�ئيلي 
�إ�شر�ئيل  قدرة  �إّن  �لعربّية  )هاآرت�ض( 
ممتازة  ��شتخبار�ت  على  �حل�شول  على 
نظاميٍّ  بجي�ٍض  �الحتفاظ  من  نتها  مكَّ
قو�ت  ��شتدعاء  يُتم  ال  �أّنه  بحيث  �شغرٍي، 
حرب  �ُشنَّت  حال  يف  �إاّل  �الحتياط 
حّد  على  �لعربّية،  �لدولة  على  هجوميَّة 

تعبريه.

– �شهدت بريطانيا منذ  )�أ ف ب(  لندن 
منذ  �العتد�ء�ت  من  �شل�شلة   2005
ليل  وقع  �لذي  �لهجوم  �آخرها   ،2005

�ل�شبت �الحد يف و�شط لندن.
�شتة  �ن  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أعلنت 
�الخري  �العتد�ء  يف  قتلو�  ��شخا�ض 
ثالثة  قتلت  �المن  قو�ت  �ن  مو�شحة 

مهاجمني.
�شهدت   :2005 متوز/يوليو   7  –
يف  من�شقة  �عتد�ء�ت  �أربعة  بريطانيا 
قطار�ت  من  ثالثة  يف  �الزدحام،  �شاعة 
�شقوط  عن  �أ�شفر  ما  وحافلة،  �النفاق 

تابعة  جمموعة  �لهجمات  وتبنت  جريح.  و700  قتيال   56
لتنظيم �لقاعدة.

لتنفيذ  جديدة  حماوالت  �أربع  ف�شلت  متوز/يوليو،   21 ويف 
�عتد�ء�ت مماثلة ومن�شقة د�خل مرتو وبا�ض يف لندن، �إذ �ن 

�لقنابل �لتي ��شُتخدمت مل تنفجر ب�شبب خلل يف ت�شنيعها.
وبح�شب �لق�شاء، فاإن �شل�شلتي �العتد�ء�ت مرت�بطتان.

�لو�قع  غال�شكو  مطار  �شّكل   :2007 حزير�ن/يونيو   30 –
عندما  �عتد�ء،  ملحاولة  هدفا  ��شكتلند�  غرب  جنوب  يف 
و�مل�شامري  و�لوقود  بالغاز  وممتلئة  م�شتعلة  �شيارة  �شدمت 

مبنى �ملطار من دون �ن تنفجر.
بعد  بالغة  �إ�شابة  �أ�شيب  وقد  �ل�شاحنة،  يقود  هندي  وكان 
�شهر. وكان �ىل  �لوقود. وتويف بعد  نف�شه  �أن كان �شب على 
 2008 يف  عليه  وحكم  توقيفه  مت  عر�قي  طبيب  جانبه 

بال�شجن ملدى �حلياة.
�شيارتني  على  لندن  يف  �لعثور  غد�ة  �لهجوم  هذ�  وجاء 
بيكاديلي  �شاحة  يف  مركونتني  �نفجارهما،  قبل  مفخختني 

�شريك�ض يف و�شط لندن.
 25( ريغبي  يل  �جلندي  ُقتل   :2013 �يار/مايو   22  –
نيجريي  �أ�شل  من  بريطانيني  يد  على  �بي�ض  ب�شالح  �شنة( 
يف  �مللكية  �ملدفعية  ل�شالح  ع�شكرية  ثكنة  من  بالقرب 
��شتناد� �ىل �شهود، �شجع  حي وولويت�ض جنوب �شرق لندن. 
على  طعنا  ينهاالن  وهما  ت�شويرهما  على  �ملارة  �جلانيان 

�شحيتهما ويهتفان “�هلل �كرب”، قبل �إلقاء �لقب�ض عليهما.
�حد  قال  مبا�شرة،  �العتد�ء  بعد  ت�شويره  مت  ت�شجيل  ويف 
جنود  قتلهم  �لذين  “للم�شلمني  �النتقام  �ر�د  �نه  �جلناة 

بريطانيون”.
�لدين  حميي  �أقدم   :2015 �الول/دي�شمرب  كانون   05  –
مري �ملولود يف �ل�شومال على طعن �شخ�شني ب�شكني يف مدخل 
حمطة ليتون�شتون للمرتو يف �شرق لندن، و�أ�شابهما بجروح. 
�جلوية  �ل�شربات  �أوىل  على  يومني  بعد  �العتد�ء  وجاء 
يف  �ال�شالمية  �لدولة  تنظيم  ��شتهدفت  �لتي  �لربيطانية 

�شوريا.
حكمت  فيما  بـ”�الرهابي”،  �العتد�ء  �ل�شلطات  وو�شفت 

�ملحكمة على حميي �لدين مري بال�شجن �ملوؤبد.
وهو  عاما(،   52( م�شعود  خالد  ده�ض  �آذ�ر/مار�ض:   22 –
�شرطيًا  وطعن  �ملارة  من  عددً�  ب�شيارته  م�شلم،  بريطاين 
يف  �لربملان  مبنى  �أمام  وي�شتمن�شرت  ج�شر  على  �ملوت  حتى 

لندن، قبل �أن تطلق عليه �ل�شرطة �لنار وتقتله.
�لهجوم،  عن  م�شوؤوليته  �الإ�شالمية  �لدولة  تنظيم  و�أعلن 
�أدلة على مبايعة”  “جتد  �أنها مل  �أعلنت  لكن �شكوتالنديارد 

م�شعود لتنظيم �لدولة �الإ�شالمية �أو �لقاعدة.
ليبي  ��شل  من  بريطاين  فجر   :2017 �يار/مايو   22  –
�ريانا  �المريكية  للمغنية  غنائية  حفلة  نهاية  يف  نف�شه 
�ملدينة  هذه  يف  للحفالت  �رينا  مان�ش�شرت  قاعة  يف  غر�ندي 

�لو�قعة يف �شمال غرب �نكلرت�.
من  كبري  عدد  بينهم  �آخرون   116 وجرح  �شخ�شا   22 قتل 

�الطفال و�ملر�هقني.
تبنى �لهجوم تنظيم �لدولة �ال�شالمية.

�أعلنت �ل�شرطة �لربيطانية يف �آذ�ر/مار�ض �ملا�شي �أن �أجهزة 
�المن �أحبطت “13 حماولة �عتد�ء �رهابية منذ حزير�ن/

يونيو 2013.
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2005 منذ  بريطانيا  �صهدت  التي  االع��ت��داءات 

االبراج

اليوم ميكنك حتفيز من هم حولك، ولكن 

اأهدافك  لأن  اخلا�صة  احتياجاتك  تهمل  ل 

الآن اأ�صبحت اأو�صح عن ذي قبل. اأ�صلوبك 

ويلحظه  حولك  هم  ملن  معدي  الن�صط 

الحتفال  مينع  �صبب  يوجد  ل  الآخرون. 

تدع  ل  لكن  بوقتك،  وال�صتمتاع  باأفكارك 

هذا يتحول اإىل الو�صع الطبيعي.

جيدة  بدنية  بلياقة  حالًيا  تتمتع 
ويبدو  حادة،  ذهنية  واإمكانيات  جًدا 
اأن كل �صيء ت�صرع يف القيام به �صيكون 
قـُم  اأمامك.  يقف  �صيء  ول  ل�صاحلك 
الطاقة  هذه  وتوظيف  با�صتغالل 
جديد  م�صروع  يف  بالعمل  البدء  يف 
فهذا  به؛  ال�صروع  يف  زمن  منذ  رغبت 
�صيء  بكل  اعنِت  الأمثل.  الوقت  هو 
�صروري لإجناح م�صروعك والأهداف 

التي حتارب من اأجلها.

اأنت تعمل ب�صورة  الوقت احلايل،  يف 
م�صتمتع  واأنت  الفريق،  خالل  من  جيدة 
العمل  بيئة  على  حافظ  اأي�ًصا.  بذلك 
يحقق  �صوف  منكم  كًل  لأن  هذه  قة  اخلالاّ
تكاتفتم  اإذا  اأ�صرع  ال�صخ�صية  اأهدافه 
ف�صوف  ال�صخ�صية  حياتك  يف  حتى  مًعا. 
ت�صعر اأكرث بالراحة يف جمموعة عما اإذا 

كنت وحدك.

متت  ما  كل  يف  الوثوق  ي�صهل 
اأي�ًصا  هكذا  ولكن  واإثباته،  جتربته 
اكت�صاف  حاول  الأ�صياء.  ت�صداأ 
النجاح.  لتحقيق  جديدة  مداخل 
�صوف  بك  يحيطون  الذين  هوؤلء 
يتفاعلون باإيجابية و�صوف يعر�صون 
بداية  وجود  حالة  يف  امل�صاعدة 

جديدة.

التنظيمية  مهاراتك  اليوم، 
العادة،  غري  على  قوية  والجتماعية 
على  لل�صيطرة  ذلك  ت�صتغل  اأن  فيجب 
الأمور. �صوف تنجح يف العمل وخارجه، 
وحتى يف حياتك ال�صخ�صية، �صوف ينتج 
من  الكثري  لالأمور  الدافئة  نظرتك  عن 
الفوائد. �صوف يقدرك النا�س ويعاملونك 
هذه  من  بع�س  اإعادة  يف  فكر  مبودة. 

الأمور.

متوقع،  غري  هو  ما  لكل  ا�صتعد 
فاملفاجاآت ال�صارة يف انتظارك. فوق ذلك، 
لك،  خا�س  ب�صيء  يحتفظ  حياتك  �صريك 
اأكرث من  ولكن ل جتعل توقعاتك ترتفع 
تتلقاه.  ما  كل  على  �صكوًرا  وكن  الالزم، 
باإيجابية،  �صوف يتفاعل الأ�صدقاء معك 
املحتملني  ال�صركاء  يقدرك  و�صوف 
التي  الرباقة  بالطريقة  يتاأثرون  و�صوف 

تتعامل بها.

ت�صاورك  ال�صكوك  كانت  اإذا 
موؤخًرا ول ت�صتطيع الو�صول اإىل اأية 
قرارات، ت�صتطيع الآن روؤية الأ�صياء 
يف �صوء اأو�صح. اأنت ت�صعر بالتوازن 
الذي ميكنك من ح�صاد اخلري  الكايف 
الآن  اأنت  تتخذه.  قرار  لأي  كنتيجة 
من  امل�صكالت  روؤية  على  اأي�ًصا  قادر 
و�صط  حل  جتد  وقد  خمتلف  منظور 

يقبله جميع الأطراف.

الوقت  يف  املو�صوعات  من  الكثري 
التي  بال�صال�صة  ت�صري  ل  احلايل 
قبول  عليك  لها، ورمبا يجب  خططت 
تغيريها.  ت�صتطيع  ل  التي  الأ�صياء 
من  متنعك  اأن  اأملك  خليبة  ت�صمح  ل 
التقدم، وركز على ما هو اآت، وحتى 
اإن ا�صتغرق الأمر زمًنا اأطول، ف�صوف 

ت�صل اإىل هدفك بالإ�صرار وال�صرب.

يف  ت�صك  فال  �صيء،  يف  ف�صلت  اذا 
الظروف  اأن  املحتمل  فمن  قدراتك، 
اخلارجية لعبت دوًرا يف ذلك. اقت�صد 
تاأخذ  الأمور  ودع  قلياًل  طاقاتك  من 
ملواقف  تتعر�س  �صوف  جمراها. 
جديدة،  لفر�س  اأبواب  اأمامك  تفتح 
الوقت  اأن  �صتدرك  اللحظة،  تلك  ويف 
قواك وجميع  كل  تعبئة  حان وعليك 

طاقاتك.

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

اأو فر�صتني لتح�صني الأمور.

عن  اأزمات  ظهور  املحتمل  من 
مزاجك  تفقد  ل  اأن  فحاول  قريب، 
واأع�صابك. اذا حافظت على رابطة 
غري  الأحداث  وواجهت  جاأ�صك، 
فلن  تثريها،  التي  والقالقل  ال�صارة 
خ�صائر  ت�صبب  ولن  كثرًيا  تدوم 

مهمة.

الأمر يزداد �صعوبة يف العمل، لذلك يجب 
حتى  زمالئك  من  امل�صاعدة  عرو�س  تقبل  اأن 
تدريجًيا  اأمامك  يقبع  الذي  العمل  جبل  يقل 
اإىل اأن ي�صبح مهاًما ميكن التعامل معها. تت�صم 
تدع  ل  النزاعات.  من  بعدد  اخلا�صة  حياتك 
واجهت  واإن  حتى  بالإحباط،  ي�صيبك  الأمر 
ياأتي  احلل  لأن  قلياًل،  انتظر  اليوم.  الأ�صواأ 
من  تقلل  ل  الأحيان.  بع�س  يف  الداخل  من 
اأية اأعرا�س ج�صدية قد حت�س بها. ابحث عن 

ال�صبب.

 Disc Jockey
( DJ )

اال�صتخبارات  ي��وؤّك��د:  وج���رال  امل��وه��وب��ني  العماء  امل��و���ص��اد  ُيجّند  ه��ك��ذا 
العربيَّة للجيو�ض  وخ��اط��ف��ٍة  قا�صيٍة  ���ص��رب��اٍت  توجيه  م��ن  اجلي�ض  مّكنت 



وكاالت – 
من  بكثري  �أكـــرب  �لــتــمــر  ــد  ــو�ئ ف
و��شتحقت  �ل�شغرية،  حباتها  حجم 
نخلة �لتمر لقب �شجرة �حلياة بكل 
جد�رة. فلماذ� نفطر على �لتمر يف 

رم�شان؟
مركزة،  طاقة  على  يحتوي  فهو 
هذه �حلبات �ل�شغرية تعطي �جل�شم 
طويل  نهار  بعد  �لن�شاط  من  �لكثري 

من �ل�شيام.
من  و�ـــشـــط  حــجــم  حـــبـــات   7
حر�رية  وحــدة   315 فيها  �لتمر 
قطع   5 يف  �لطاقة  يــعــادل  مــا  �أي 
ــى 10  ــة. كــمــا يــحــتــوي عــل ــه ــاك ف
�شيلينيوم،  �أهمها  خمتلفة  معادن 

بوتا�شيوم ومغنيزيوم و�لكال�شيوم.
دور  يلعب  �لتمر  يف  �ل�شيلينيوم 
فيزيل  لــالأكــ�ــشــدة  �ملــ�ــشــاد  ــــو�د  �مل
جهاز  تـــوؤذي  �لتي  �حلــرة  �جلـــذور 
ــة و�ملــ�ــشــبــبــة لــلــ�ــشــرطــان.  ــاع ــن �مل

�لقلب،  �أد�ء  ينظم  �لبوتا�شيوم 
�أد�ء  ويح�شن  �لــدم  �شغط  يخف�ض 
يف  �ملغنيزيوم  و�لع�شل.  �الع�شاب 
ويقوي  �ملناعة  جهاز  يحمي  �لتمر 

�لعظام.
ب  بالفيتامني  غني  �أي�شًا  �لتمر 

 )Vitamin B complex  (
�الأ�شا�شي  ب6  فيتامني  �شمنها  من 
و�لذي  �لنووي  �حلم�ض  تكوين  يف 
يحد  �جلــديــدة  �لــدر��ــشــات  ح�شب 
�لقلب،  مر�شى  لدى  �الإلتهابات  من 
�لع�شبي.  و�لــقــولــون  �لروماتيزم 

 Vitamin( �ض  لفيتامني  وم�شدر 
�جل�شم  خــاليــا  يـــرمم  ـــذي  �ل  )C

خا�شة �جللد و�ل�شر�يني.
ي�شهل  عــلــى جـــوع  �لــتــمــر  �أخـــذ 
�ملعادن  من  �الإ�شتفادة  �جل�شم  على 
�لتمر  يف  �ملــوجــودة  و�لفيتامينات 
�لنهار  ــالل  خ �إليها  �إفتقر  و�لــتــي 

�ل�شوم.
عالية  ن�شبة  على  يحتوي  كما 
ــري قابلة  �الألـــيـــاف خــا�ــشــة غ ــن  م
للجهاز  �شحي  يجعله  مما  للذوبان 
�له�شمي عند �الإفطار. وعالج فعال 
�لتمر،  ع�شري  خا�شة  لــالإمــ�ــشــاك 
�لتمر  نقع  عند  عليه  حت�شل  �لذي 
�أخــذه  و  هر�شه  ثم  يــوم  ملــدة  باملاء 

كع�شري.
يف  للذوبان  �لقابلة  �الألياف  �أما 
�لتمر تخف�ض �لكولي�شرتول �ل�شيء 

يف �لدم وحتمي �لقلب و�ل�شر�يني
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تعّر�ض  �لــعــدو�ن  حتالف  �أعلن 
ناقلة نفط الإطالق قذ�ئف »�آر بي 
�ملندب،  باب  يف  �شريها  �أثناء  جي« 
�الأمر  �شنعاء  فيه  و�شفت  وقت  يف 
كذلك  ــة«.  ــي ــريك �أم بـ»م�شرحية 
ولد  بت�شريحات  »�لتحالف«  رّحب 
»�أن�شار  فيها  طالب  �لتي  �ل�شيخ 
�هلل« بت�شليم ميناء �حلديدة جلهة 

حمايدة
�لعدو�ن  حتالف  قيادة  �أعلنت 
حتمل  نفط  ناقلة  �أن  �ليمن  على 
لهجوم  تعّر�شت  مار�شال  جزر  علم 
ثالث  با�شتخد�م  بحري  زورق  من 
قبالة  وذلــك  جــي«،  بي  �آر  قذ�ئف 
من  بالقرب  �ليمنية،  �ل�شو�حل 
ميون  جزيرتي  بــني  �ملــنــدب،  بــاب 
�جليبوتية،  و�لــ�ــشــبــع  �ليمنية 
�أحد من  باأنه مل ي�شب  و��شتدركت 
�لعاملني يف �ل�شفينة، و�أن �الأخرية 
و��شلت طريقها يف �لبحر �الأحمر.

»�للجنة  رئي�ض  قال  �ملقابل،  يف 
حممد  �شنعاء،  يف  �لعليا«  �لثورية 
حتت  ــدب  ــن »�مل �إن  ــي،  ــوث �حل علي 
يحدث  عّما  و�مل�شوؤول  �الحــتــالل، 
ــ  �الأمــريكــي  �لــعــدو�ن  حتالف  فيه 
�شيطرته«،  حتت  كونه  �ل�شعودي، 
وحلفاءها  »�أمـــريكـــا  �أن  م�شيفًا 
ـــاد �أحـــــد�ث  ـــج ــى �إي يــعــمــلــون عــل

التخاذها ذر�ئع ومربر�ت«.
ميناء  ملهاجمة  �لتح�شيد  وبعد 
دولية  حتذير�ت  و�شط  �حلديدة، 
�إىل  »�لتحالف«  �نتقل  ــك،  ذل مــن 
تــاأيــيــد مــقــرتح �ملــبــعــوث �الأممـــي 
�ل�شيخ،  ولد  �إ�شماعيل  �ليمن،  �إىل 
حمــايــدة،  جلهة  �ملــيــنــاء  بت�شليم 
وذلك يف وقت �أعاد فيه عبد �مللك 
يف  �خلارجية  وزيــر  وهو  �ملخاليف، 
�الدعــاء�ت  تكر�ر  عــدن،  حكومة 
�حلديدة  ميناء  »��شتخد�م  حول 

يف تهريب �ل�شالح �إىل �أن�شار �هلل«، 
لقاء  خــالل  جــاء  ذلــك  بـــاأن  علمًا 
�ملخاليف مع �شفري �لواليات �ملتحدة 

لدى �ليمن، ماثيو تويلر.
على �شعيد مو�ٍز، ال تكاد حكومة 
�مل�شتقيل  للرئي�ض  )�لتابعة  عدن 
عبد ربه من�شور هادي( تنتهي من 
�إذ  ـــرى،  �أخ يف  تدخل  حتى  �أزمـــة 
دغر  بن  عبيد  �أحمد  رئي�شها  دعا 
قادة �لوحد�ت �لع�شكرية �ملجاورة 
�لتهدئة،  �إىل  �لــدويل  عــدن  ملطار 
�ملــطــار،  �شهدها  ��شتباكات  عقب 
و�الأربــعــاء  �خلمي�ض  يومي  م�شاء 
�ملا�شيني. و�أ�شاف بن دغر �أن قائد 
�أن  �أخــربه  �لعدو�ن  حتالف  قــو�ت 
�أمـــن �ملــطــار، �خل�شر  نــائــب مــديــر 
دفع  ما  �لقتال،  وقف  رف�ض  كردة، 

ــذ�ر  و�إن �لتدخل،  �إىل  »�لتحالف« 
�لطرفني ب�شرورة ترك �ل�شالح.

قو�ت  �أخفقت  ذلــك،  غ�شون  يف 
�لق�شر  على  �ل�شيطرة  يف  هــادي 
جنوب  تعز،  مدينة  يف  �جلمهوري 
غـــرب �لــبــالد، وقــــررت �لــرت�جــع 
رغم  �ملــركــزي،  �لبنك  مبنى  �إىل 
�الأيــام  خــالل  �ملتو�لية  �لهجمات 
�لثالثة �ملا�شية، وم�شاندة طائر�ت 
»�لتحالف« �لذي تقوده �ل�شعودية، 
�هلل«  »�أن�شار  مو�قع  ق�شفت  و�لتي 
�ملعارك،  هذه  ويف  مو�قع.  عدة  يف 
قتل 14 �شابطًا وجنديًا من �للو�ء 
�لعميد  يــقــوده  �لـــذي  ميكا،   22
ــان، وكــذلــك لــو�ء  ــرح ــش �ــشــادق �
بن  �حل�شن  يقوده  �لذي  �ل�شعاليك 

علي.

مبقتل  �أفيد  قريبة،  جبهة  ويف 
عايد  �ملــخــا،  جبهة  يف  �لــقــيــادي 
ــدي، وثــالثــة من  ــي ــم عــو��ــض �حل
»�أن�شار  ت�شّدي  خــالل  مر�فقيه، 
�شرق  ناب�شة  جبل  يف  لهم  �هلل« 
ــا، وعــجــز �ملــقــاتــلــني �ملــو�لــني  ــخ �مل
رغم  عليه  �ل�شيطرة  عن  للعد�ون 
�إ�شناد طائر�ت �لتحالف �لتي �شّنت 

على �جلبل �شل�شلة غار�ت.
�الأمم  منظمة  �أعلنت  ذلك،  �إىل 
»يوني�شيف«  للطفولة  �ملــتــحــدة 
يف  �مل�شتبه  �حلاالت  �أعــد�د  �رتفاع 
�ليمن،  يف  �لكولري�  بوباء  �إ�شابتها 
 10 بنحو  م�شت،  �شاعة   72 خالل 
�إىل  �إجــمــااًل  لت�شل  حــالــة،  �آالف 

حالة.  65.300
)�الأخبار(

جل�شة جديدة ملجل�ض �الأمن �لدويل ب�شاأن 
�ليمن مل ت�شفر �إال تاأكيدً� للموؤكد، �أي �شرورة 
�إنهاء �حلرب بالطرق �ل�شلمية، بجانب حتذير 
ُغلِّف بعنو�ن »�لقلق ب�شدة« من  �أممي متز�من 

�نت�شار وباء �لكولري� يف �لبالد.
خـــالل �جلــلــ�ــشــة  حـــثَّ �ملــبــعــوث �الأممـــي 
�أحــمــد،  �ل�شيخ  ــد  ول �إ�شماعيل  �ليمن،  �إىل 
�لفوري«  »�النــخــر�ط  على  �ل�شر�ع  �أطــر�ف 
�إر�قــة  من  مزيد  »جتنب  بغية  �ملفاو�شات  يف 
�لدماء، ووقف �النزالق نحو �ملجاعة، و�إعادة 
�اللتز�م بالتو�شل �إىل نهاية �شلمية لل�شر�ع«.
وقال ولد �ل�شيخ �إنه »مع بد�ية �شهر رم�شان 
ميني  ماليني  �شبعة  �أن  نتذكر  �أن  لنا  ينبغي 
�ليمن  �شكان  ربــع  و�أن  �ملجاعة،  حافة  على 
�حتياجاتهم  على  �حل�شول  ي�شتطيعون  ال 
ت�شل  ال  �ل�شكان  »ن�شف  و�أ�شاف:  �لغذ�ئية«. 
وال  لل�شرب،  �ل�شاحلة  �لنقية  �ملــيــاه  �إليهم 
�ل�شرف �ل�شحي وال �أدو�ت �لنظافة، كما �أدى 
�نت�شار وباء �لكولري� �أخريً� �إىل وفاة �أكرث من 
500 �شخ�ض و�إ�شابة 60 �ألفًا �آخرين يف 19 

حمافظة«.
وب�شاأن نية حتالف �لعدو�ن مهاجمة ميناء 
عليه  يعتمد  �لــذي  �ليمن،  غربي  �حلــديــدة، 
و�لــغــذ�ء،  �مل�شاعد�ت  �إدخـــال  يف  �ليمنيون 
�لهجوم عليه،  �الأممي من مغبة  �ملبعوث  حذر 
م�شيفًا: »�نت�شار �الأعمال �لع�شكرية وو�شولها 
يف  مــدمــرة  ــــارً�  �آث �شُيخلف  �حُلـــديـــدة،  �إىل 
وتابع:  �ملدنيني«.  و�أرو�ح  �لتحتية  �لبنية 
�ل�شد�مات  به  نتجنب  �تفاقًا  �قرتحت  »لقد 
�لع�شكرية يف �حُلديدة، وهذ� �التفاق ينبغي 

�لتفاو�ض بالتو�زي معه على �شمان ��شتئناف 
دفع رو�تب �ملوظفني على م�شتوى �لدولة«.

وكان ولد �ل�شيخ قد غادر �شنعاء يف �لر�بع 
�أيار �جلاري دون حتقيق تقدم  و�لع�شرين من 
قادت  �ملتحدة  �الأمم  باأن  علمًا  �ملفاو�شات،  يف 
ــاور�ت بــني �أطـــر�ف  ــش ــ� ثـــالث جـــوالت مــن �مل

�ل�شر�ع منذ بدء �حلرب يف 26 �آذ�ر 2005.
يف هذ� �ل�شياق، �أعرب جمل�ض �الأمن �لدويل 
تد�عيات  �إز�ء  �ل�شديد  »�لقلق  عــن  �أمــ�ــض 
يف  �ل�شكان  على  �ملدمرة  �الإن�شانية  �الأو�شاع 
يف  �لكولري�  وباء  �نت�شار  �إز�ء  وكذلك  �ليمن، 
�إىل  �ل�شر�ع  �أطــر�ف  �ملجل�ض  ودعــا  �لبالد«. 
بو�شول  و�ل�شماح  للقتال  �لــفــوري  »�لــوقــف 
جميع  �إىل  و�لــوقــود  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت 

�ليمنيني يف �أرجاء �لبالد«.
ــوؤون  ــش ــ� ــوؤول »�ل ــش ــ� ويــــوم �أمـــ�ـــض، حــــّذر م
�الإن�شانية« يف �الأمم �ملتحدة، �شتيفن �أوبر�ين، 
�لكامل،  »�النهيار  نحو  يتجه  �ليمن  �أن  من 
و�نت�شار  و�ملجاعة  �حلــرب  �شكانه  ويــو�جــه 
�لــعــامل  يــقــف  �لــقــاتــل فيما  �لــكــولــري�  ـــاء  وب
�الأمن،  جمل�ض  �أمام  �أوبر�ين  وقال  متفرجًا«. 
حالة  �أكــرب  الإنــهــاء  �الآن«  �لوقت  »حــان  �إنــه 
�إىل  �ليمن  و�إعادة  �لعامل  يف  غذ�ئية  طو�رئ 

طريق �لبقاء.
�إىل  ُعمان  �شلطنة  عادت  ذلك،  غ�شون  يف 
�لدخول على خط �جلهود �لر�مية �إىل �لدفع 
نقلت  فيما  �لتهدئة،  مــ�ــشــاور�ت  با�شتئناف 
�لرئي�ض  حكومة  يف  م�شدر  عن  �أنباء  وكاالت 
ُعمان  �أن  هــادي،  من�شور  ربه  عبد  �مل�شتقيل 
و�أنها  �ل�شدع،  لــر�أب  جديدة  م�شاعي  تقود 

رتبت لعقد لقاء�ت بني طريف �ل�شر�ع. و�أ�شاف 
�مل�شدر �أنه »مت ��شتدعاء وزير �خلارجية )يف 
حكومة هادي( عبد �مللك �ملخاليف«، يف مقابل 
�هلل«  »�أن�شار  حركة  وفد  عن  ممثلني  ح�شور 

وحزب �لرئي�ض �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح.
ورغم �أن وزير �ل�شوؤون �خلارجية �لُعمانية، 
�أول  �أكد يف ختام مباحثات  يو�شف بن علوي، 
جهود  »بذل  على  �ل�شلطنة  حر�ض  �أم�ض،  من 
�ال�شتقر�ر  الإعــادة  �ملتحدة  �الأمم  خالل  من 

�أكرث  يك�شف عن تفا�شيل  فاإنه مل  �ليمن«،  يف 
عن كيفية �إمتام ذلك، م�شددً� يف �لوقت نف�شه 
على موقف �ل�شلطنة »�لد�عم لل�شرعية، فهي 

�شمان ��شتمر�رية �لدولة«.
ــدفــاعــات �جلــويــة  مــيــد�نــيــًا، �أ�ــشــقــطــت �ل
�لتابعة لـ»�أن�شار �هلل«، �أم�ض، طائرة ��شتطالع 
�ل�شعودية،  تقوده  �لذي  لـ»�لتحالف«  تابعة 
حجة.  حمافظة  يف  ميدي  �شحر�ء  �شمال 
م�شدر  عــن  �لر�شمية  »�ــشــبــاأ«  وكــالــة  ونقلت 

و�للجان  �جلي�ض  »دفاعات  �إن  قوله  ع�شكري، 
��شتطالع  طائرة  �إ�شقاط  من  متّكنت  �ل�شعبية 
بعدما  ذلك  ياأتي  ميدي«.  يف  للعدو�ن  تابعة 
�لر�بع ع�شر من  �أعلنت، يف  كانت �حلركة قد 
�أخرى  ��شتطالع  طائرة  �إ�شقاط  �جلاري،  �أيار 

يف ميدي �أي�شًا.
)�الأنا�شول(

»ال��ت��ح��ال��ف« وامل����وال����ون ل���ه ي�����ص��ّخ��ن��ون »اجل��ب��ه��ة ال�����ص��اح��ل��ي��ة«

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

رم�صان �صهر  خال   … واالأ�صنان  واللثة  الفم  �صحة 
خالل  و�ال�شنان  و�لفم  باللثة  �لعناية  �ن   –
عليه  هــي  عما  كــثــري�  تختلف  ال  رم�شان  �شهر 
مهمة  �مــور�  هناك  �ن  غري  �ل�شنة،  ��شهر  بقية 
�ل�شهر  هــذ�  خــالل  مالحظتها  بال�شائم  يجدر 

�ملبارك:
و�ل�شر�ب  �لطعام  تناول  عن  �النقطاع  �ن   •
ل�شاعات طويلة خالل فرتة �ل�شوم ي�شبب جفاف 

�ل�شائم  ين�شح  وبذلك   ، �لل�شان  ويتعب  �للثوية  �الن�شجة  يهيج  مما  �لفم، 
بغ�شيل فمه وترطيبه عدة مر�ت خالل �لنهار مبا ال يف�شد �شيامه… كما 
�ل�شائم يف  �لتي ت�شاحب  �لفم  �لفم يقلل �ىل حد ما من ر�ئحة  �ن غ�شل 

�شاعات ما بعد �لع�شر.
طويلة  ل�شاعات  �لتدخني  عن  ينقطع  �لــذي  �ل�شائم  �ملدخن  �ن   •
�ن  و�لت�شميم  �الر�دة  من  بقليل  ميكنه  �ملغرب  �آذ�ن  حتى  �لفجر  منذ 
ي�شتمر باالنقطاع عن �لتدخني فيما تبقى من �شاعات �مل�شاء و�ل�شهرة بعد 
�الفطار… وبذلك ي�شبح �شهر �ل�شوم منا�شبة هامة لالنقطاع عن �لتدخني 
ب�شكل نهائي ، ذلك �ن �لتدخني يعترب �حد �هم �آفات هذ� �لع�شر و�أخطرها 
، مبا يحمله من ��شر�ر بالغة على �ل�شحة �لعامة للمدخنني ومن يحيطون 
بهم ، وال تقت�شر �آثاره �خلطرة على �جلهاز �لتنف�شي و�شرطان �لرئة، وما 
علبة  على  مكتوب  هو  كما  �لدموية   و�الوعية  �لقلب  �مر��ض  من  ي�شببه 
�ل�شجائر…!!! بل �ن �ل�شرر يتعدى ذلك بكثري لي�شمل �جز�ء عديدة من 
و�شقف  و�لل�شان  و�ل�شفة  و�للثة  �لفم  �ن�شجة  ذلك  يف  مبا  �الن�شان،  ج�شم 
�و  �الرجيلة  �و  �ل�شجائر  �شو�ء  ��شكاله  بكل  �لتدخني  وغريها.   �حللق 
�ل�شيجار �و �لغليون… جميعا حتمل نف�ض �ملخاطر و�ال�شر�ر ، و�ن كمية 
�لنيكوتني �ملوجودة يف �رجيلة و�حدة تعادل 20-30 �شيجارة .   يتكون 
�لتبغ من ثالث مو�د خطرة هي �لنيكوتني �لذي ي�شبب �العتياد و�الدمان 
، و�ول �ك�شيد �لكربون �لذي يقوم بحل �لهيموغلوبني يف خاليا �لدم مما 
بال�شرطان  �ال�شابة  ي�شبب  �لذي  و�لقطر�ن  �لقلب،  �مر��ض  �ىل  يــوؤدي 
وي�شاف �ليه �لعديد من �ملو�د �لكيماوية �الخرى �مل�شرطنة. �ن �البحاث 
بني  �الكيدة  �لعالقة  تو�شح  و�ل�شريرية  �لطبية  و�ل�شو�هد  �لعلمية 
�لتدخني بكل ��شكاله و�لكثري من �مر��ض �للثة و�الغ�شية �ملخاطية د�خل 
�لفم، ��شافة ملا ي�شببه من �أور�م خبيثة على �ل�شفة و�لل�شان ود�خل �لفم 

بكل �جز�ئه.
�شرطان  ي�شخ�ض  �ن  �لعالية  �خلــربة  ذي  �ال�شنان  لطبيب  ميكن   •
�لعياين  بالفح�ض  �ملبكرة  حــاالتــه  يف  و�لل�شان  و�ل�شفة  و�للثة  �لفم 
�لت�شخي�ض  كان  وكلما   ) �الن�شجة  من  عينة  فح�ض  �ي   ( و�لباثولوجـي 
�ملر�ض  �ملري�ض من عودة  �ل�شفاء وجناة  كلما كانت فر�شة  و�لعالج مبكر� 

�و �لوفاة ب�شببه �قل.
ب�شرطان  �مل�شابني  من   %  90 من  �كرث  �ن  على  �الح�شائيات  تدل   •
ــو�ع  % مــن كــافــة �ن  3 �لــفــم هــم مــن �ملــدخــنــني، وي�شكل �ــشــرطــان �لــفــم 
�ل�شرطان �الخرى �لتي ت�شيب �جل�شم ، وتعترب هذه �لن�شبة عالية قيا�شا 

�ىل �شغر م�شاحة �لفم.
يتناولون  �لرم�شانية  �ل�شهر�ت  خــالل  �لكثريين  �ن  �ملعروف  من   •
�لتي  �ملك�شر�ت  من  و�لكثري  �ال�شنان   نخر  ت�شبب  �لتي  �ملختلفة  �حللويات 
رمبا ت�شبب ك�شر �حل�شو�ت �ل�شنّية… لذلك يجب تناولها بحذر و�عتد�ل، 
و�ال�شتعا�شة عنها بتناول �لفو�كه �لطازجه �ملفيدة لل�شحة و�الأ�شنان، كما 
�نها �شارة  �لتي ثبت  �لرم�شانية ي�شاحبها تدخني �الرجيلة  �ل�شهر�ت  �ن 
يجب  وبذلك  �شابقا،   ذكرنا  كما  و�حللق  و�للثة  �لفم  �ن�شجة  على  جد� 

�المتناع عنها خالل �شهر رم�شان وبعد �نتهائه.
�فــر�د  ولكل  رم�شان  �شهر  خــالل  �ال�شنان  طبيب  مر�جعة  �ن    •
�لبنج  و�عــطــاء  �لــ�ــشــوم،  والتف�شد  و�ــشــروريــة  عــاديــة  تعترب  �لعائلة 
لل�شائم  و�للثة و�ال�شنان جميعها ممكنة  �لفم  �ملو�شعي و�جر�ء معاجلات 
يف  �ملعاجلات  هذه  مثل  �جــر�ء  �ملف�شل  من  �نه  غري  �شيامه…  تف�شد  وال 
�ل�شكر يف  م�شتوى  �ن ينخف�ض  �لظهر قبل  �آذ�ن  �ل�شباحية وحتى  �لفرتة 
دم �ل�شائم.   �ما فيما يخ�ض تناول �الدوية �ملر�فقة للمعاجلات �ل�شنية 
فيمكن �عادة برجمتها ليتم تناولها يف �لفرتة ما بني �الفطار و�ل�شحور… 
�لكلوي  بالف�شل  و�مل�شابني  و�مل�شنني  �ل�شكري  مر�شى  ذلك  من  وي�شتثنى 
�جر�ء  �الفطارعند  عليهم  يتوجب  حيث  �الخرى  �مل�شتع�شية  و�المر��ض 
معاجلات �و جر�حة �لفم و�للثة و�ال�شنان لهم ، و�تباع �ر�شاد�ت �لطبيب 

�ملعالج بدقة و�هتمام.
بعد  هي  رم�شان  خالل  و�ال�شنان  �لفم  لتفري�ض  �الوقات  �ف�شل  �ن   •
�لنوم ومرة ثالثة بعد تناول  �لتوجه �ىل  تناول وجبة �الفطار ثم قبل 
�ال�شنان  تفري�ض  بعد  �ل�شو�ك  ��شتعمال  من  مانع  … وال  �ل�شحور  وجبة 
و�منا  �ال�شنان،  فر�شاة  عن  بديال  يكون  �ن  ي�شح  ال  �ل�شو�ك  بــاأن  علما   ،
م�شاعد� لها،   ي�شاف �ىل ذلك ما ذكرته �شابقا فان غ�شل �لفم و�ال�شنان 
 ، و�للثة و�ال�شنان  �لفم  �لنهار�شي�شاهم يف حفظ �شحة  عدة مر�ت خالل 

ولن يف�شد �ل�شيام.
ميكن  و�ال�شنان  و�للثة  �لفم  جر�حة  �عمال  كافة  �ن   : �خلال�شة 
�لفم  ب�شحة  و�لعناية  �ل�شيام،  �ف�شاد  بدون  �ملو�شعي  بالتخدير  �جر�ئها 
و�للثة و�ال�شنان �شرورية خالل �شهر �ل�شوم كما هي يف بقية ��شهر �ل�شنة 
… كما � ن �شهر رم�شان  مع ترطيب �لفم خالل �لنهار بغ�شله عدة مر�ت 
يعترب منا�شبة هامة جد� للتوقف عن �لتدخني نهائيا و�لتخل�ض من عادة 

�الرجلية بعك�ض ما هو �شائع هذه �اليام.
بقلم : �لدكتور عبد �لفتاح �لب�شتاين
م�شت�شار جر�حة �لفم و�للثة و�ال�شنان من جامعة لنـدن

 وزير خارجية �صنعاء يك�صف عن ُن�صخ جديدة ملعتقات
اليمنية املدن واجلزر  “اأبوغريب” و”غونتانامو” يف 

�شنعاء ـ عبد�لكرمي �ملدي:
�تهم وزير �خلارجية يف حكومة �الإنقاذ �ليمنية �ملهند�ض ه�شام �شرف 
�لتي  �لعربي”  بـ”�لتحالف  ُي�شمى  ما  ودول  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
2015 بقيامها باإنتهاكات  26 مار�ض  ت�شن حربا وح�شار� على �ليمن منذ ُ
�الإن�شاين  للقانون  �شريحة  خمالفة  يف  �ليمني  �الإن�شان  بحق  �شارخة 
و�ملو�ثيق و�التفاقيات �لدولية، بحق �لعديد من �ملو�طنني �مل�شافرين �ىل 
خارج �ليمن �أو �لعائدين �ىل �ملدن و�ملناطق غري �ملحتلة عرب �ملنافذ �لربية 

و�جلوية �ملتاحة يف ظل �إغالق مطار �شنعاء �لدويل.
�الحمر  �ل�شليب  منظمة  ممثل  مع  لقاء  خــالل  �شرف  �ملهند�ض  وقــال 
�لتوقيف  ممار�شات  �إن  ڤيتني”:  “�إلك�شندر  �ل�شيد  ب�شنعاء  �لدولية 
لة  و�العتقاالت �لع�شو�ئية بحق �لعديد من �مل�شافرين بح�شب �لهوية �أو �شِ
عليها  ُيعاقب  جرمية  هو  �إليها  ينتمون  �لتي  �ملنطقة  �أو  �لعائلية  �لقر�بة 
�لقانون �لدويل، كما �أنه �إنتهاك �شارخ للحريات �ل�شخ�شية وحرية �لتنقل 
�لتي يكفلها �لقانون و�لد�شتور �ليمني وكل �ملو�ثيق �لدولية ومبادئ حقوق 
�ليمنيني  �لعا�شمة �شنعاء حتت�شن مئات �الآالف من  باأن  ، م�شري�  �الن�شان 
بقياد�ت  مبا�شرة  �أ�شرية  قر�بة  �شالت  لهم  ممن  وبع�شهم  �ملناطق  كل  من 
�شيا�شية وع�شكرية و�أمنية تعمل مع �لعدو�ن، ولكنهم يعي�شون بكل حرية 

و�أمان يف وطنهم.
وتعذيب  توقيف  ومر�كز  معتقالت  وجود  عن  �شرف  �لوزير  ك�شف  كما 
�شرية ُت�شرف عليها قياد�ت خارجية )تتبع لعدو�ن( وموجودة يف كل من 
عدن و�ملكال و�شقطرى وبع�شها – كما قال – على منت �لبارجات �حلربية 
�الجنبية يف �لبحر �الأحمر وخليج عدن. م�شري� باأنه يتم يف تلك �ملعتقالت 
ب�شورة  بهم  �الإ�شتباه  بدعوى  و�ملوقوفني  �الأ�شرى  مع  �لتعامل  �ل�شرية 
مهينة، ��شافة لتعر�شهم ل�شنوف �لتعذيب، ولي�ض ذلك فح�شب بل �أن �الأمر 
و�شل، ح�شب تعبريه، �ىل ت�شليمهم �ىل قوى �أمنية وع�شكرية �أجنبية �أو 
جلماعات �إرهابية وهو ما يعترب جرمية حرب، و �إ�شتن�شاخ جلر�ئم �شجن ” 
�أبوغريب ” يف �لعر�ق ومعتقل غو�نتانامو �شيء �لذكر �لذي تديره وز�رة 

�لدفاع �الأمريكية يف جزيرة غو�نتانامو �لكوبية.
�ل�شيا�شية  �لقياد�ت  �ليمنية  �الإنقاذ  حكومة  خارجية  وزيــر  وحــّذر 
مع  تعمل  �لتي  �ال�شتخبار�تية  �الأجهزة  وروؤ�شاء  و�لع�شكرية  و�الأمنية 
حتالف �لعدو�ن من خطورة �الإ�شتمر�ر  بهذه �جلر�ئم ، موؤكد� باأنها �شوف 

حُتا�شب عليها وفقا لقو�عد �لقانون �لدويل

الكبد ب�صرطان  االإ�صابة  من  يحد  يومًيا  قهوة  فنجان 
ـــة بــريــطــانــيــة  ـــش  �أفــــــادت در��
و�حد  فنجان  �شرب  بــاأن  حديثة، 
من �لقهوة يومًيا ميكن �أن يقلل من 

خطر �الإ�شابة ب�شرطان �لكبد.
�لــدر��ــشــة �أجـــر�هـــا بــاحــثــون 
ـــاوثـــهـــامـــبـــتـــون  ـــة �ـــش ـــع ـــام ـــج ب
�لربيطانية، ون�شرو� نتائجها �ليوم 
 British( دوريــة  يف  �خلمي�ض، 
�لعلمية.  )Medical Journal
�شرب  بــني  �لــعــالقــة  ولــكــ�ــشــف 
�شرطان  مــن  و�لــوقــايــة  �لــقــهــوة، 
بتحليل  �لبحث  فريق  قام  �لكبد، 
بيانات �أكرث من 26 در��شة �أجريت 
فى هذ� �ل�شاأن، ت�شمنت �أكرث من 2 

مليون و25 �ألف م�شارك.
�أكــو�ب  عــدد  �لباحثون  ور�شد 
�الأ�شخا�ض  ي�شربها  �لتي  �لقهوة 
�لــقــهــوة  ــت  ــان ك �إذ�  ـــا  وم ــا،  ــي يــوم
منزوعة  �أو  �لكافيني  على  حتتوي 

�لكافيني.
�الأ�شخا�ض  �أن  �لنتائج،  و�أثبتت 
من  و�حـــًد�  كوًبا  ي�شربون  �لذين 
خلطر  عر�شة  �أقل  يومًيا،  �لقهوة 
بن�شبة  �لكبد  ب�شرطان  �الإ�شابة 

.20%
من  �أن  ا  �أي�شً �لباحثون  ووجــد 
يومًيا،  �الأقل  على  كوبني  ي�شربون 
ب�شرطان  ــة  ــاب ــش �الإ� خــطــر  فـــاإن 
 ،35% بن�شبة  لديهم  يقل  �لكبد 
يومًيا،  �أكــو�ب   3 ي�شرب  من  بينما 

�الإ�شابة  خماطر  لديهم  تنخف�ض 
ب�شرطان �لكبد بن�شبة 50%.

�لقهوة  �أن  �لبحث  فريق  و�أكــد 
ا  �ملنزوعة من �لكافيني حتمي �أي�شً
�خلاليا  ب�شرطان  �الإ�ــشــابــة  مــن 
من  �أقــل  تاأثريها  ولكن  �لكبدية، 
�لقهوة �لتي حتتوى على �لكافيني.

وعــــن �لــ�ــشــبــب يف ذلــــك، قــال 
غنية  �لــقــهــوة  �إن  ــون  ــث ــاح ــب �ل
ــادة لــالأكــ�ــشــدة،  ــ�ــش بــاملــركــبــات �مل
�ملــ�ــشــادة لــاللــتــهــابــات، و�ملــ�ــشــادة 

لل�شرطان.

�إىل  نتائجنا  “ت�شري  و�أ�شافو�: 
فى  للكافيني،  حمــوري  دور  وجــود 
نظًر�  �لكبد،  �شرطان  من  �لوقاية 
كان  �لكافيني  منزوعة  �لقهوة  الأن 

تاأثريها على �ملر�ض �أقل”.
�الأمــريــكــيــة  للجمعية  ــا  ــًق ووف
لل�شرطان، فاإن يتم ت�شخي�ض �أكرث 
ب�شرطان  جديدة  حالة   710 من 
�لكبد يف �لواليات �ملتحدة �شنوًيا.

ك�شفت  �شابقة  در��شات  وكانت 
من  يقي  قد  �لقهوة  تناول  �أن  عن 
ذلك  يف  مبا  �لع�شبية،  �الأمــر��ــض 

�نت�شار  وتوقف  �لزهامير،  مر�ض 
مثل  �ل�شرطانية،  �الأور�م  من  عدد 
بطانة  و�شرطان  �لثدي  �شرطان 

�لرحم.
�لتناول  بني  �لدر��شات  وربطت 
خطر  و�نخفا�ض  للقهوة  �ملنتظم 
خا�شة  �لكبد،  بتليف  �الإ�ــشــابــة 
بفريو�ض  �مل�شابني  �ملــر�ــشــى  بــني 
وهــم  “�شي”،  �لـــوبـــائـــي  ــكــبــد  �ل
لرت�جع  عر�شة  �الأ�شخا�ض  �أكــرث 

وظائف �لكبد.

الكولرا واحتواء  احل��رب...  الإنهاء  االأم��ن:  جمل�ض 

 ال��ع��رق�����ص��و���ض ع���ل���ى االإف�����ط�����ار ي�����ص��ب��ب ان��ف��ج��ار
خ�����راف�����ة؟ اأم  ح���ق���ي���ق���ة  ال�����������ص�����راي�����ني.. 
تو�شف  معلومة  رم�شان  �شهر  بد�ية  منذ  �الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  رو�د  تــد�ول 
�ل�شر�يني  ت�شخم  يف  يت�شبب  �الإفطار  على  �لعرق�شو�ض  تناول  �أن  تدعي  بالـ»�ملرعبة« 

�ل�شغرية �إىل حد قد ي�شل �إىل �نفجارها!
�أن هذه  �أ�شتاذ �لتغذية �لعالجية مبعهد تيودور بلهار�ض،  و�أكدت دكتورة وفاء و�يف، 
�الحتفاظ  نحو  �جل�شم  يدفع  �شحيح  �لعرق�شو�ض  �أن  و�أ�شافت  متامًا،  مغلوطة  �ملعلومة 
حالة  يف  تذكر  ال  بن�شبة  ولكن  �لــدم  �شغط  رفع  يف  يت�شبب  قد  ما  وهو  و�مللح،  باملاء 
تناول  من  �الإكثار  بعدم  فُين�شح  �ل�شغط  مري�ض  حالة  يف  �أمــا  �الأ�شحاء،  �الأ�شخا�ض 
تناول عقاقري �شبط �شغط  �النتظام يف  �لعرق�شو�ض و�الكتفاء بكوب و�حد فقط، مع 
�لدم، ال �شيما و�أن عقاقري �ل�شغط مدرة للبول فتحد من تاأثري �لعرق�شو�ض يف �حتبا�ض 

�ملاء يف �جل�شم.
و�أ�شافت �أ�شتاذ �لتغذية �أنه على �لعك�ض، يعد �لعرق�شو�ض من �مل�شروبات �ملفيدة، الأنه 
على  م�شروب  �أف�شل  يعد  �أنه  كما  �ل�شيام،  من  طويلة  �شاعات  بعد  �لعط�ض  ويروي  ُملني 
�ل�شحور حيث يقي من �ل�شعور بالعط�ض يف �ليوم �لتايل حتى مع �رتفاع درجات �حلر�رة.



)جنوب(،  �لرتكية  مر�شني  والية  ت�شتعد 
لتد�شني فعاليات “مهرجان �لرمال” �لذي 
�لنحاتون  يفوتها  ال  مو�تية  فر�شة  يعد 
حتويل  خالل  من  مهار�تهم  ال�شتعر��ض 
ال  �ملختلفة  و�لرموز  �ملعامل  من  �لعديد 
�إىل  �ملدينة،  بها  ت�شتهر  �لتي  تلك  �شيما 
متاثيل  �إىل  رم�شانية  �شخ�شيات  جانب 

رملية �شخمة.
�شهر  من  �لثاين  حتى  �ملهرجان  ي�شتمر  و 
يوليو/متوز �ملقبل، ويعر�ض فيه �لنحاتون 
�شابق،  وقت  يف  منها  �نتهو�  �لتي  �أعمالهم 
�أحد  �أمام  للمهرجان  �ملخ�ش�ض  �ملكان  يف 

�ملر�كز �لتجارية بالوالية �ملذكورة.
وي�شنع �لنحاتون بو��شطة �لرمال و�ملياه، 
ومعامل  رموز  من  لعدد  �شخمة  متاثياًل 
“قلعة �الأمرية” و”رجال من  �ملدينة مثل 
خوجا �لدين  لJİن�شر  �ل�شخور” و�أخرى 
بـ”جحا”  �لعربية  �لدول  يف  �ملعروف   İ
و�شخ�شيتي "كر�كوز" وعيو�ظ” من �لعهد 

�لعثماين، باالإ�شافة �إىل طبال رم�شان.
“كليوباتر�”  متثال  �أي�شا  �ملهرجان  وي�شم 
�لعهد  يف  �لقدمية  م�شر  ملكات  �آخر 
�مل�شمى  مري�ن”  “�شاه  و�أفعى  �الإغريقي، 
بـ”�إله �الأفاعي” و�لذي يعتقد باأن مر�شني 

كانت قدميا موطن هذ� �لنوع من �الأفاعي.
وي�شل �رتفاع �لتماثيل �إىل حو�يل مرتين 

وعر�شها �إىل 5 �أمتار.
�إلهات �لتي ت�شارك  �أ�شلي  وقالت �لنحاتة 
ت�شريحات  يف  �إ�شطنبول،  من  �ملهرجان  يف 
من  �ملدينة  على  تعرفو�  �إنهم  �شحفية 
جهة ومن جهة �أخرى ق�شو� �أوقاتا جميلة 

خالل �شناعة �لتماثيل.
“�شاه  �الأفعى  متثال  �شنعت  �أنها  و�أ�شافت 
�أيام،   5 معها  ��شتغرق  ذلك  و�أن  مري�ن” 
م�شرية �إىل �أنها تنتظر �أن تعجب �الأعمال 

�لفنية �لزو�ر.

 دعاء �شويد�ن
يف ظل »�حلرب �الإعالمية« �ملتو��شلة 
بني �ل�شعودية و�الإمار�ت من جهة وقطر 
من جهة �أخرى، تدخل �لكويت على خط 
�الأزمة �خلليجية �مل�شتجدة و�ملت�شاعدة، 
مللمة  منها  �لهدف  �إن  ُيقال  حماولة  يف 
من  نارها  كرة  ومنع  »�الأ�شقاء«،  خالفات 
�ليوم.  حا�شل  هو  مما  �أبعد  �لتدحرج 
�ل�شيناريوهات  ينفي  ال  مــتــد�وٌل  هــدٌف 
�ملتعلق  ذلك  خ�شو�شًا  �الأخــرى،  �ملمكنة 
ــب«  ــج ــة �لـــدوحـــة كــ�ــشــر »�حل مبــحــاول
عليها،  و�أبوظبي  �لريا�ض  فر�شته  �لذي 
و��شت�شعار �إمكانية �التكاء على �جلري�ن 
�الأبعدين يف �ملو�جهة مع �الأقربني، وهو 
�ملبتغى  بلوغه  حــال  يف  يوؤ�ش�ض،  قد  ما 
جمل�ض  د�خل  كبرية  لتغري�ت  �لقطري، 
�أور�ق  ترتيب  تعيد  �خلليجي،  �لتعاون 
�إىل  تــوؤول  ورمبــا  »�ملتهلهل«،  �لبيت  هذ� 
�شرخ عميق يف �أ�شا�شاته، ظهرت عالماته 
حتققه  وتــاأّخــر  �ملجل�ض،  تاأ�شي�ض  منذ 
ما  �شرعان  كانت  �شيا�شية  عو�مل  بفعل 
تعيد �شد »�لع�شبية«، كلما �أدى �الفرت�ق 

�إىل �رتخائها
تتدخل  �لــتــي  �الأوىل  ـــرة  �مل لي�شت 
جــدر�ن  يف  �شدع«  ــــ»ر�أب  ل �لكويت  فيها 
�ملتهالكة.  �خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�ض 
�أن  بالتمايز  لها  �مل�شهود  لــالإمــارة  �شبق 
�أو�شل   ،2014 عام  »توفيقيًا«  دورً�  �أدت 
�إىل »�مل�شاحلة �خلليجية«، �لتي ��شتبان 
الحقًا، كما كان متوقعًا، �أنها لي�شت �أكرث 
من م�شّكن فر�شت تناوله �شرورة �لتوحد 

مبو�جهة �الأعد�ء �مل�شرتكني.
ذلك  لعب  �إىل  �لكويت  تعود  �لــيــوم، 
�لتي  �الأزمـــة  »لفلفة«  حمــاِولــة  �لـــدور، 
�أمري  �إىل  �ملن�شوبة  �لت�شريحات  وّلدتها 
�لتي  ثـــاين،  �آل  بــن حــمــد  قــطــر، متــيــم 
و�الإد�رة  لل�شعودية  �نتقاد�ت  ت�شمنت 
�الأمريكية �جلديدة ودعوة �إىل �لتحاور 
يف  �لكويتيون  ينجح  فهل  ــــر�ن.  �إي مــع 
قبل  نظريًا،  جنحو�،  كما  هذ�،  م�شعاهم 

�شنو�ت؟  3
�ملـــوؤ�ـــشـــر�ت  تــ�ــشــي  ال  �الآن،  ــى  ــت ح
على  ذلــك.  حتقق  باإمكانية  �ل�شيا�شية 
�لــرغــم مــن تــ�ــشــارع وتـــرية �التــ�ــشــاالت 
ملف  وحــ�ــشــور  �لقطرية،  ـــ  ـ �لكويتية 
�خلـــالف مــع �لــريــا�ــض و�أبــوظــبــي على 
�الأربعاء،  �نعقدت،  �لتي  �لقمة  طاولة 
�الأحمد  �شباح  �لكويت،  و�أمري  متيم  بني 
�لهجوم  ��شتمر�ر  فــاإّن  �ل�شباح،  �جلابر 
�لــدوحــة  على  �الإمـــار�تـــي  ــــ  �ل�شعودي 
ــت غري  ـــر كــانــت حتى وق وبــلــوغــه دو�ئ
�آل  ــرة  ــش )�أ� �لنقا�ض  مــن  منفية  بعيد 
�ملهمة هذه  �ل�شيخ مثااًل( ينبئ ب�شعوبة 
كان  ما  حال  بــاأي  ت�شبه  ال  مهمة  �ملــرة. 
على �لو�شيط �لكويتي فعله عام 2014. 
�ملهاجم  موقع  يف  قطر  كانت  حينذ�ك، 
�ل�شعودية  عــلــى  يف�شد  ـــذي  �ل ــادر  ــب �مل
وليبيا  �شوريا  يف  خططهما  و�الإمــــار�ت 
و�أبوظبي  �لريا�ض  كانت  فيما  وم�شر، 
جماح  كبح  يريد  �لذي  �ملت�شرر  موقع  يف 
خ�شمه، ومل تاأت عملية �شحب �ل�شفر�ء 
�ل�شهرية �إال تعبريً� عن ذلك �ل�شيق �لذي 
بلغ �أوجه. وبالتايل، مل يتطلب �الأمر من 
�لكويت �أكرث من ��شتدر�ر تعهد�ت �شكلية 
م�شهدية  �أعقبتها  ــة،  ــدوح �ل قبل  مــن 

»تبوي�ض حلًى« يف �لريا�ض.
�أما �ليوم، فاإن �لريا�ض و�أبوظبي هما 
لالأزمة،  �الأوىل  �ل�شر�رة  �أطلقتا  �للتان 
عما  �لــرت�جــع  و�رد  يف  �أنهما  يبدو  وال 
تعود،  حتى  قطر  تاأديب  عليه:  عزمتا 

�أو  �لطاعة«،  »بيت  �إىل  نظريًا،  ال  فعليًا 
ت�شييق �خلناق عليها حتى ك�شر رهاناتها 
عن  �الأربـــعـــاء،  رويــــرتز،  وكــالــة  )نقلت 
نفد.  »�ل�شرب  �إن  قوله  خليجي  م�شوؤول 
�لريا�ض  بقيادة  �خلليج  دول  �أن  و�ملوؤكد 
�نحر�ف  �أي  �الأرجح يف  تت�شاهل على  لن 
�ملنعطف  يف  خا�شة  متعّمدً�،  كــان  �إذ� 
�ملعادية،  جارتنا  مع  عالقتنا  يف  �حلايل 
�إير�ن«(. �إز�ء تلك �الحتماالت، ما �لذي 
�لذي  وما  خيار�ت؟  من  �لدوحة  متلكه 

ي�شتطيع �لكويتيون �مل�شاعدة به؟
يعتربونهم  من  على  �لقطريون  ير�هن 
ــ�ــشــة �حلــكــم  »�لـــعـــقـــالء« د�خــــل مــوؤ�ــش
حممد  �لعهد،  ويل  جناح  �أي  �ل�شعودي، 
ثاين  �آل  فيه  يــتــاأمــل  �لـــذي  نــايــف،  بــن 
مناف�شه،  �ندفاعة  »فرملة«  على  قــدرة 
ومن  �شلمان،  بن  حممد  �لعهد،  ويل  ويل 
ور�ئه ويل عهد �أبوظبي، حممد بن ز�يد. 
وعليه، ال يجد �أمري قطر بّدً� من حتميل 
�لكويتيني ر�شالة لنب نايف، باأنه ال يز�ل 
هنالك مّت�شع للرت�جع و�إعادة �حل�شابات 

و�لتفاو�ض.
ـــان ممــكــنــًا يف عــهــد �ملــلــك  لــكــن مـــا ك
�أنه  يبدو  ال  �لعزيز،  عبد  بن  �هلل  عبد 
�ل�شعودي  �لعهد  يف  مــكــانــًا  لــه  �شيجد 
بو�شوح  �لكفة  فيه  متيل  �لذي  �جلديد، 
�ملاأخوذ  �ل�شاب  �شلمان،  بن  م�شلحة  �إىل 
هزم  �إىل  و�لطامح  ز�يــد«  »عيال  باأفكار 
خ�شومه يف غري �جتاه د�خلي وخارجي. 
من هنا، تظهر �حتماالت ف�شل �لو�شاطة 
�لكويتية متقدمة على �إمكانات جناحها. 
خطو�ت  �الأرجـــح،  على  �شتعقبه،  ف�شٌل 
�إمار�تية يف مو�جهة  عملياتية �شعودية 
قطر، �لتي ال �شيء يوحي باأنها �شترت�جع 
�أخريً�  تلقت  �أنها  )خ�شو�شًا  موقفها  عن 
تبد�أ  و��شنطن(،  من  �إيجابية  �إ�ــشــار�ت 
عند  تنتهي  وال  ــات  ــالق ــع �ل قــطــع  مــن 
�الأهــم  لكن  �الأ�ــشــكــال.  �ملتعدد  �حل�شار 
�ملحتمل  �الإخــفــاق  ذلــك  �نعكا�ض  يبقى 
�لكويت وعمان د�خل  من  على موقع كل 

جمل�ض �لتعاون.
حتفظان  �لــلــتــان  ــان،  ــت ــدول �ل تـــدرك 
م�شفوفة  من  بعيدً�  هام�شًا  لنف�شيهما 
على  �ل�شعودية  و�ملـــحـــدد�ت  �لــثــو�بــت 
خطورة  و�خلارجي،  �لد�خلي  �مل�شتويني 
�الأزمة �ملندلعة ر�هنًا. وهو ما ترجمتاه 
ببدء �ت�شاالت على م�شتوى رفيع، خالل 
�أجر�ه  �ت�شال  د�شنها  �ملا�شيني،  �ليومني 
ـــو�ف �الأحــمــد  ويل �لــعــهــد �لــكــويــتــي، ن
جمل�ض  رئي�ض  بنائب  �ل�شباح،  �جلابر 
�آل  حممود  بــن  فهد  �لــعــمــاين،  �لــــوزر�ء 
وزير  توجه  ذلــك،  مع  )بالتو�زي  �شعيد 
�خلارجية �لعماين، يو�شف بن علوي، �إىل 
�لقاهرة، يف زيارة قيل �إن من بني �أهد�فها 
بني  للتهدئة  م�شر  دعــم  على  �حل�شول 
قطر ودول �خلليج(. �ت�شاالت ت�شري �إىل 
تطويق  و�لعمانيني  �لكويتيني  حماولة 
ـــاوز �حلــمــالت  �خلــــالف، ومــنــعــه مــن جت
�لوقت  يف  لكنها،  �ملتبادلة،  �الإعالمية 
نف�شه، ال تبدو بعيدة من �لنقا�ض �لقدمي 
بكل  �ل�شعودية  عالقة  حــول  �جلــديــد 
�للتني مل تبتلعا،  �ل�شلطنة و�الإمارة،  من 
جتاه  �لعد�ئي  �ململكة  نف�ض  �الآن،  �إىل 
�الأغيار، خ�شو�شًا �أن »هذه �الأمور تتطور 
عليها«،  �ل�شيطرة  معه  يتعذر  مبا  �أحيانًا 
�أ�ــشــتــاذ  نــومنــان،  جـــريد  تعبري  بح�شب 
�لعالقات �لدولية و�لدر��شات �خلليجية 

يف جامعة جورجتاون بقطر.
�ملخاوف  حاليًا  �لقائم  �لنز�ع  يبعث 
�لــتــاريــخــيــة �لــعــمــانــيــة مـــن »�لـــغـــول« 

�ل�شعودي، و�إمكانية متدده نحو �ل�شلطنة 
ــالم  ــش »�الإ� ب�شوط  �ــشــو�ء  ـــة«،  ـــو�دع »�ل
�جلنوبي  ظهريها  بتهديد  �أو  �ل�شحيح«، 
�لغربي يف �ليمن، �أو بال�شغط �القت�شادي 
كذلك  ع�شكري.  بعمل  حتى  �أو  و�ملــايل، 
تبعث �الأزمة خماوف كويتية مماثلة من 
ت�شاعف �ل�شغوط على م�شاحة �حلرية 
�الإمــارة،  د�خلها  تتحرك  �لتي  و�ملناورة 
وحتريك �خلاليا �ل�شلفية و»�لد�ع�شية« 
الإثارة �لقالقل وزعزعة �الأمن، وت�شعيد 
�مل�شرتكة،  �لنفطية  �حلقول  على  �لنز�ع 

و�شواًل حتى �إىل �لعمل �لع�شكري.
وليدة  لي�شت  �ملكبوتة  �ملخاوف  هذه 
�ليوم، بل هي متقادمة قدم عمر �لدول 
ظلت  لكنها  �لــتــعــاون،  ملجل�ض  �مل�شكلة 
و�لكابح  �ل�شعودي،  بـ»�لتعقل«  م�شبوطة 
ومتنف�شات  �لـــربيـــطـــاين،  �الأمـــريكـــي 
من  طــرف  كــل  ي�شعى  �لــتــي  �لكو�لي�ض 
بلورة  �إىل  فيها  »�ل�شغرى«  �الأطــــر�ف 
�ل�شعودي.  �لر�عي  من  بعيدً�  �شيا�شاته 
غري �أن �حلا�شل ر�هنًا، �أن »�ال�شت�شر��ض« 
ينذر  قطر  �شد  �الإمـــار�تـــي  �ل�شعودي 
بانك�شار بع�ض من تلك �لقيود، و�إمكانية 
�لكويتيني  رقــبــة  �إىل  �ملــو�ــشــى  و�ــشــول 
مع  �لــنــز�ع  ر  تــطــوُّ حــال  يف  و�لعمانيني، 

�لدوحة �إىل م�شتويات �أكرث خطورة.
فــهــل تــعــمــد �لــكــويــت ومــعــهــا عــمــان، 
�نطالقًا من ��شت�شر�ف »و�ٍع« مل�شتقبليهما، 

�إىل تظهري ن�شق خليجي مغاير ملا ت�شّيده 
متلكان  وهــل  و�الإمــــــار�ت؟  �ل�شعودية 
�لن�شج و�لقدرة �لكافيني لذلك؟ ويف حال 
جتروؤهما على �جلهر مبا تتد�والنه �شّرً�، 
حتتاج،  �لتي  قطر  �شتتخذه  موقف  �أي 
مع  �ملنتظرة  مو�جهتها  يف  ظهر�ء  حتمًا، 
�لريا�ض و�أبوظبي؟ و�الأهم، هل �شي�شمح 
كهذه  ب�شيناريوهات  �الأمريكي  �ل�شابط 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�ض  عقد  تفرط 
وتخلط �أور�ق �ال�شطفافات »�لتقليدية« 
�ملبكر  من  يــز�ل  ال  �أ�شئلة  �ملنطقة؟  يف 
تقدمي �أجوبة جازمة عليها، لكن �لثابت 
�شقور  يقول  كما  ــل  �الأق على  �حلــل،  �أن 
�ل�شعودية و�الإمار�ت، لن يكون على ن�شق 

ما جرى عام 2014.

التعاون«:  »جمل�ش 
اخلالفات من  تاريخ 
�إىل  �خلليج  دول  بني  �خلالفات  تعود 
ودخولها  �مل�شيخات،  تلك  قيام  بد�يات 
�حلــدود.  على  متكررة  تنازع  دور�ت  يف 
�شبيل  على  و�ل�شعودية،  قطر  بني  فما 
�لدولة  �إىل  �ملثال، خالف ترجع جذوره 
 3 نحو  جــردت  �لتي  �الأوىل  �ل�شعودية 
لكونها  قطر،  على  لال�شتيالء  ــزو�ت«  »غ
ويف  �الأح�شاء.  من  جــزءً�  �الأخــرية  تعّد 

�خلفو�ض  معركة  وقــعــت   ،1992 ــام  ع
�حلدودية �ل�شهرية بني �لطرفني، بعدما 
��شتولت �ل�شعودية، باتفاق مع �الإمار�ت، 
بخور  �ملعروف  �ل�شاحلي  �ل�شريط  على 
�ملــرور  على  �لقطريني  جمــربة  �لعديد، 
)حتى  ــار�ت  �الإم �إىل  للو�شول  �خلور  يف 
ـــدود بــريــة مــبــا�ــشــرة بني  �لــيــوم، ال ح
�الأثــر، عمدت  و�الإمـــار�ت(. وعلى  قطر 
باإقامة  �لريا�ض  ��شتفز�ز  �إىل  �لدوحة 
ــا دفــع  مــركــز حــــدودي يف �خلــفــو�ــض، م
ع�شكرية  حملة  �إطـــالق  �إىل  ـــرية  �الأخ
�لتي  �خلفو�ض  على  بنتيجتها  �شيطرت 
ال تز�ل حمل تنازع �إىل �الآن. �أما ما بني 
على  قدمي  فخالف  و�لكويت،  �ل�شعودية 
كميات هائلة من �لنفط يف باطن �ملنطقة 
 .1964 ــَمــت عــام  ُقــ�ــشِّ �لــتــي  �ملــحــايــدة 
�ل�شعودي  �لتفرد  مــن  �لكويت  وت�شكو 
يف  �مل�شرتكني  �لنفط  حقَلي  �إد�رة  يف 
ــز�الن  ي ال  �للذين  ــرة،  ــوف و�ل �خلفجي 
�العرت��ض  بفعل  �الإنتاج،  عن  متعّطلني 
فعلى  عمان،  �إىل  وبالن�شبة  �لكويتي. 
�الإمــار�ت  مع  خالفها  ت�شوية  من  �لرغم 
�قتطاع  �أن  �إال  ــي،  ــربمي �ل و�حـــة  على 
�أجز�ء منها و�شمها �إىل �لعني �الإمار�تية، 
بعد حماوالت �شعودية حثيثة لل�شيطرة 
حمفورً�  يــز�ل  ال  باأكملها،  �لو�حة  على 
ت�شبب  قد  فيما  �لعمانية،  �لــذ�كــرة  يف 

�خلالفات �مل�شتجدة �إيقاظه من �شباته.
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احلرب! اإنها  ُتخفق:  اخلليجية  الو�صاطات 
زين عالول :

�شنني..  �لعتيق..منذ  بيتي  يف  كانت  �شورة 
�أحدى  �أر�شفة  ن�شخة م�شورة منها على  ر�أيت 
روؤيتها  �لقدمية..  �لكتب  مع  تباع  �ملكتبات، 
ومناظر�ت  رمــاديــة  ظــالل  مهجتي  يف  ــارت  ث
للبكاء مع ذ�ك �لطفل �حلزين، �لذي ذكرين 
و��شتح�شر  �الأيـــام،  هــذه  �ملنهكة  بالطفولة 
يف  �عتملت  و�أحا�شي�ض..   �شيق  خاطري  يف 
�شدري كنار �له�شيم…تلك �ل�شورة غرزت يف 
قلبي  �شكاكني، بحروف رفيعة تخط حكايات 
�ملخيم  يف  �ليتيم..  ذ�ك  تــذكــرت  �ليمة.. 
�لقريب..يومها كتبت مقالة �شرخت حروفها 
بح�ض دفني..عيون ذ�ك �لطفل لن �أن�شى.. ما 
حييت.. م�شاعر و�ح�شا�ض عميق ..تدفق  من 
مع  و�ختلط   �لدمع  نهر  �شال  �ل�شطور..  بني 
و�لو�قع  ز�د،  �حلال  و�ليوم  �خلــدود..  حمرة 
وجمل  حروف  جديد..  من  �أخط  جعلني  �ملر 
و�أحا�شي�ض عادت و�شرخت و�شدحت وت�شرخ 
�أحــب  كــم   … �ليتيم  للطفل  جــديــد..  مــن 
كل  قال  ملاذ�؟  �شالته  �ل�شغري..!   نوه  رم�شان 

يوم �أمنح حلوى من حم�شنني ..!
�الأيـــــام  هــــذه  يف  �إال  نــتــذكــره  ال  ملـــــاذ� 
 .. �لف�شيل  �ل�شهر  هــذ�  يف  �أن  �ملباركة،حقًا 
�ل�شدقات و�لربكات و�لرب و�الإح�شان.. ولكن  
جديد.. ب�شكل  يــوم  كل  تغت�شب  �لطفولة 

وو�قع �أليم…
 ، كــرث  ــام  ــت الأي كــثــرية  ق�ش�ض  جعبتي  يف 
�لبيولوجيني  و�مهاتهم  �آبــاوؤهــم  من  حرمو� 
وركنو� �إىل قمقمم �لعزلة و�لنقمة..و�حلزن   
بع�ض  ــض  ــر� �أع �ن  و�حلــرمــان..��ــشــمــحــويل 
و�لتاأليف،  �لتخيل  ن�شج  من  لي�شت  منها،فهي 
بل هي من �لو�قع �ملح�شو�ض..ومن بني ملفات 
�شمعتها،  حــ�ــشــر�ت  خمـــزون  �لــيــتــيــم..ومــن 

و�أترجمها على �أل�شنة �أبطالها �حلقيقيون..
روؤية  �لدنيا،  هذه  يف  قلبي  يفطر  ما  �أكرث 
على  تن�شاب  عرب�ته  روؤية  يتيم،  طفل  دمعة 
�أكرث  �ل�شغار  فدمع  �لنحيل..  وجهه  عتبات 
دمع  من  �يالمًا،  و�أ�شد  ق�شوة،  و�أكــرث  غ�شة، 
ويف  فل�شطني  يف  معذبون  نــر�هــم  �لكبري… 
�شوريا�ل�شهباء  وعر�ق �لنخيل..وبالد �ليمن 
كانت  �أوطــان  �لعرب  �شعيد..بالد  كانت  �لتي 
تعم  باالأخوة وباخلري، و�أم�شت تعج  بالق�شوة 

و�أخوة لليتيم..!
كانت م�شتغرقة يف حلمها.. عندما �أح�شت 
بعني  وتخاطبها….  تهزها  �ل�شغري  بيد 
�أ�شمع  ��شتيقظي!  نــومــًا..  كفى  ــي  �أم باكية 
�شريرة  بعيون  ـــون  �آت ــهــم   �إن ب�شاطريهم.. 
بني  ثقبوها  �لتي  �لفر�غ  فتحات  يف  يحدقون 
دعينا  �إنه�شي!!..  �لرياح..  يقاتلون  �لبيوت، 
�شمت  جربوتهم..!  من  ن�شابقهم،..ونهرب 
تهدئ  و�أخـــذت  �لـــورود،  كباقة  �ل�شغري  كف 
من روعه وتقبل �أنامله، وتطوي خوفه وتبلع 
�شره..وتناجي هلعه.. كان يهذي من كابو�ض 
جلنود  م�شاهدته  �مل�شاء..�ثر  ذ�ك  �عــرت�ه 
عنفو� وقتلو� وب�شعو� يف حارتهم و�عتقلو� كل 
�أر�ض �ل�شمود.. وحتمل هم  من يت�شبث بحب 
وطن يع�شق �حلرية قبل وبعد.. ولوج  �ملحتل 

�للعني..
�لنهار،  �شو�شاء  و�أمــ�ــشــت  �ل�شباح  تــاألــق 

هي  �لــفــو�ــشــى  كــانــت  �ملكان…  �ــشــدر  متـــالأ 
�لوجنات!.. تعج  و�حل�شرة  �لزقاق!  �شيفة 
قنابل  �حلنجر�ت!..و�آثار  تعلو  و�ل�شرخات 
م�شرعة  رك�شت  �لـــزكـــام!..  ــالأ  مت مطاطية 
ــب �لــطــريــق ..لــتــطــمــئــن على  ــو�ن تــطــوي ج
�لغدر.. �شطوة  من  وخمتبئ  �شقيق،مطلوب 
�لهمجي  �حــــد..!   و�لتقتيل..ال  و�لقن�ض 
�لــلــعــني، و�ــشــل قــبــلــهــا..وقــنــ�ــض غــــدرً� روح 

�ل�شهيد..
�حللم  �ــشــرق  �لــــدروب..!ملــــن  لنغري  �أمــــاه 
و�أبي..و�شقيقه  ــال  �خل قتلو�  و�لزهور… 

�ل�شغري..!
�مل�شري،  لنغري  بالطريق..!!  ينتظرون  قد 
�لرتقب  �أرهــقــنــي  �لــتــخــيــيــم..!!  مــن  تعبت 
و�لــعــوز،  �لفاقة  �أرهقتني  و�لــتــخــويــف..!! 
�أيــن  �ملح�شنني؟  �شدقة  ..�أيــــن  و�لــتــجــويــع 
�لعد�لة ملن ي�شيعو� بالطريق؟.. لنغري �لعامل 
�أمن وال  و�مل�شري.. ال  �لقدر  لنغري  �ملوح�ض..! 
�شليم..!دعينا  حــذ�ء  قــرو�ــض!..وال  حفنة 
ــقــوت  نــ�ــشــري لــنــجــمــع بــعــ�ــض كـــر�مـــة مـــن �ل

�لع�شري..!!
وبدون �ن تدري  وعلى حني غفلة، �أقبلت 
بالقدر  تــنــذر  م�شرعة  ع�شكرية  مــركــبــة 
�ل�شغري… �أمام عيني  �للعني… هر�شت �الم 
و�شالت  ر�أى..!  ملــا  �ل�شغري  قلب  !!�خــتــلــًج 
عن  غاب  �ل�شخور..حتى  بني  ك�شالل  �لدموع 
�مل�شري!بقلب  وهــول  �خلــوف  بدو�مة  �لوعي، 
�ل�شليم..متتم  �شحوة  ي�شارع  وبياأ�ض   يئن.. 
بقيت يف عاملي  ..هي من  �أمي  ،دعــوين..�أريــد 

ت�شد بع�شًا من نو�فذ �ل�شياع و�لتعثري!
�لتي  �ملاأ�شاة  تلك  على  و�أ�شابيع  �أيام  مرت 
�شند.. وال  رد�أ  وبال  �أم  بال  �لطفل  بها  �أم�شى 
�شائعًا..و�لدمع ال ز�ل  و�قفًا، ر�كدً�ً يف جمرى 

�لدموع..
�أم،  بـــال  و�أنـــــا  �الأم..  عــيــد  مــ�ــشــى  �أمــــي 
ــــي وحـــيـــدً�،يف  غــــريــــب..!مل تــركــتــيــنــي �أم
جائع،على  �لثياب  رث  غابة�لوحو�ض..�أنا 
خارطة �لطريق..  متزقني �ظافر �حلياة..و 
�أكا�شر �ل�شياطني… وتنه�ض يف قلبي، م�شائب 
من   �الأمــر��ــض  بي  �للعني…وتفتك  �لــزمــان 

�لربد و�حلقد و�لتعتري..
�مليتم  �إىل  �ملــخــيــم  مــن  �أمـــــاه!�أخـــــذوين 
وكالهما مر و�أنا وحيد…كان يل  �أم ..قتلت 
�أذرف �لدمع  بني ثنيات قلبي �ل�شعيف.. و�أنا 
كنت  �إن  يــدري  �أن  قبل  قن�ض  �لــغــزيــر..و�أب 
�إبن �أو �إبنة �شهيد… لو..لو ! كان يل �أب و�أم  
من  يحمونني  �ل�شغري..!  وعبد�هلل  كمحمد 

حر �ل�شم�ض وبرد �لزمهرير..
�خلــوف جــاري، و�ل�شجر مــالذي، و�حلــزن 
وحيد..غام�ض  �أم�شي  م�شرد  و�نـــا  رفيقي 
عاجز  …قا�شر  �ملعدة  خاوي  �مل�شري..جائع 
�لتفكري..  لي�ض يل �ال ت�شرعي، الإله �نا�شده 
بان  قد   ! و�لتن�شيب  �لربع  لفاقدي  َرْحــَمــة 
بعد  قو�ي،  و�نهكت    .. فاقتي  وز�دت  عظمي 
ونهاري  �أنني..  ليلي  �لقلوب..!!    مياه  جفاف 
�شقاء وحزين.. ال �شند يل فانا معرث ويتيم..
كلهم  �لعاملني..�أهلي   رب  يل..�إال  كافل  وال 
ميتني..!!  �إكفلوين يا عباد �لرحمن..!فكافل 
جنة  يف  �ل�شبيل..هو  و�بن  و�مل�شكني  �ليتيم، 

�لنعيم…مع �لر�شول �لكرمي…
�ل�شريف..حدثني  �لقد�ض  يف  هناك  كنت 
من  ميلك  ممــن  �ملقد�شيني  �لق�شابني  �أحـــد 
حاجته  على  يفي�ض  .مــا  و�لنخوه  �لكر�مة 
..قال يل بلغ بي �جلوع �أنا و�أبنائي �ل�شبعة..
�شبل  به  �شاقت  �لعجز  من  لهرم  و�شل  حتى 
�ملحتل  وطلبات  �لــكــرمي..  و�لك�شب  �لـــرزق  
�حلق  �شاحب  عنها  يعجز  ما   �ل�شر�ئب   من 
�ل�شمود..ويجعله يف دو�مة  و�الأر�ض، عنو�ن 
رزقه  يبيع  فاإما  �لتحميل….  كاهل  لكرثة 
�لــروح  يقدم  للت�شول.�أو  ويتجول  ودكــانــه 

قربانًا لفاقة �لتقتري…!
حتى كان ذ�ك �ليوم �لذي �أتاه �شائحًا من 
�حلادي  ذو  �ل�شغري  باإبنه  و�أعجب  بعيد،  بلد 
جز  يف  ــده  و�ل ي�شاعد  كــان  �لــذي  �شنه  ع�شر 
��شتكى  �ن  بعد  عليه  �خلروف..فاقرتح  حلم 
�أن  �لق�شاب  على  �ل�شائح  ــرتح  �ق ــال  �حل لــه 
يعجز  �الأول  �أن  وخا�شة  ليتبناه  �بنه  يبيعه 
�الإنفاق..!  عن  يعجز  و�لثاين  �الإجنــاب  عن 
�حتار �لق�شاب للطلب ورف�شه لكن �لطفل قال 
�للغة  در��شة  �أمتنى  و�أنا  ترف�ض  ملاذ�  لو�لده 
�الأجنبية و�أمتنى �ل�شفر.. وفكر �لق�شاب ومل 
ووعود  �شمانات  و�أعطاه  طماأنه  فال�شائح  ال 
هذ�  وفعاًل  تو��شل،  على  �بنه  مع  يبقى  بــاأن 
�لــرثي،  �ل�شائح  مــع  �لطفل  �شافر  ح�شل  مــا 
ومرت �الأيام و�ل�شنني حتى و�شل �لنباأ �ليقني 
�لتقدي�ض..عاد  �أر�ـــض  �إىل  �لطفل  بــرجــوع 
و�ل�شهاد�ت..   للعلم  حا�شل  ثــري   رجل  وهو 
ليكمل �لرب بو�لد و�إخوة له ليمنحهم  �ملال .. 
ويلقنهم درو�ض يف  ح�شن �خللق وعدم نكر�ن 

�جلميل..
�ألقي  �أما ق�شتي �الأخرية فهي ملولود لقيط 
يف حاوية للنفايات..د�عبه فار وقر�ض  جز�أ 
�جلنني.. للوليد..  �لرجولة  كر�مة  و�شوه 
�أحدهم ورحله للملجاأ بعد �شفائه  عرث عليه 
من �لت�شويه ..كرب �لطفل و�أ�شبح عمره  فوق 
�خلم�شة ع�شرة بخم�ض �شنني… جاءت بعثة 
�لنجيب  �لطالب  بذكاء  و�أعجبت  �أجنبية 
منحوه  هناك   �لبعيد..  للبلد  ونقلته  تبنته 
جامعة  يف  �جلامعي   حت�شيله  و�مت  �لهوية 
م�شهورة، و��شتغل و�أ�شبح �أجنبيا ثريًا من رو�د 
ج�شمه  يف  ت�شويه  ين�شى   مل  لكن  �لبنوك.. 
�ل�شر   ليعرف  للملجاأ  �لقدوم  قرر  �جلميل.. 
من �أفو�ه من كان �شاهدً� عليه يوم �لدخول..
�مليتم،  حال  من  �أكــرث  و�شعق  �شمع  ما  �شعقه 
�أن  بعد  �لغ�شة  وز�دت  لليتيم..  و�لــبــوؤ�ــض 
جائع   لفار  ووجبة   لقيط..،  كان  �أخربباأنه 
لعمل  �مت�ض غ�شبه وحقده.. وحوله  لعني.. 
�الأ�شيل..  و�خللق  �ل�شرف  العتبار  ورد  خري 
نفقته  على  تبناهم  �أيتام  لع�شرة  و�إح�شان 
هذه  �أنبل  �لبعيد..ما  للبلد  معه  و�شحبهم 
�لنفو�ض �لتي حتول فعل �لقبح للعطاء وحلب 

�خلري ولالإح�شان..
هزيلة   �ــشــغــرية  وهــنــاك..عــ�ــشــافــري  هــنــا 
ت�شحذ  و�لطريق..  �الإ�ــشــارة  على  ت�شتجدي 

�لقر�ض و�لرغيف..
تاكل �لكر�مة يف �حلر و�لربد تطلب �أجرة 
بالدم  مكتوبة  ق�شة  ــه  ور�ئ �لطريق..وكل 

و�حلرمان من �لعي�ض �لكرمي..

ع�شفوري �له�ض �حلزين..
�لكبري..  يلوكه  ما  يفقه  ال  �ل�شغري  عاملك 

وحتمل �ل�شغني، و�لهموم…
ـــغـــري،.. �أقـــبـــل وجــنــتــيــك  ــي �لـــ�ـــش ــل ــف ط
�حلمر�وتني ال�شتدرك ق�شرً� طفولتك �ملخباأة، 
�ملحبطني…!!  ودو�ئـــر  �ل�شغط  زو�يـــا   بني 
�ملمتدة..عمودية  �حلــرية  خطوط  و�أمت�ض 
دو�ئر  �لربيء..تر�شم  وجهك  على  و�فقية  

غري.! �لعجز باأ�شبعك �ل�شَّ
�لبحر  ــع   ــش و� ــك  ــب �أح ـــا  �أن حبيبي  ــًا  ــق رف

و�ملحيط..
�لتي  ــك  ــرب�ت وع دمــوعــك  �ليتيم  طفلي 
من  �شنعت  ــئ  الآل هــي  �لــهــدوب،  بــني  تخفيها 
حدقات  يف  جمدت  �لب�شر..وعو�طف  جحف 

�ليتيم.. وق�شوة للخايل و�لفاقد �ل�شمري..!
�لرث�ء..�إكفلو�  ومالكي  �لرحمن  عباد  يا 
�لــيــتــيــم.. فــكــافــل �لــيــتــيــم، و�ملــ�ــشــكــني و�بــن 
�لر�شول  �لنعيم…مع  جنة  يف  �ل�شبيل…هو 

�لكرمي…
�لنبي  فاإًن  يتيما،   �أن�شان   �ي  يكفل  وحني 
و�أمرنا   مثله،  و�حلــرمــان  �ليتم  ذ�ق  �شلعم  
يقابلها  ــاآَوى  َف َيِتيًما  َيِجْدَك  �أَمَلْ  قهره  بعدم 

ا �ْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر من �شورة  �ل�شحى .[ َفاأَمَّ

وي�شرقه  ؛  �ليتيم  مال  يف  يتخو�ض  من  �أما 
لقدرته عليه و��شت�شعافه فهو كمن ياكل نارً� 
ا  َ �إِمنَّ ُظْلًما  �ْلَيَتاَمى  �أَْمَو�َل  َياأُْكُلوَن  �لَِّذيَن  �إِنَّ   {

َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َنارً�{
لي�ض  فعل  �أو  بقول  �ليتيم  وقهر  وخــذالن 
ـــَت  ْي �أََر�أَ �ملكذبني  �أخــالق  من  �أخالقنا،بل  من 
�ْلَيِتيَم  َيُدعُّ  �لَِّذي  َفَذِلَك  يِن  ِبالدِّ ُب  ُيَكذِّ �لَِّذي 
جتعل  �لرحمن   كالم  �إنه   ]2  1- �ملاعون: 
قهر  من  �شديد  حــذر  على  لليتامى  �لــر�عــني 

�ليتيم..و�شلب حقوقه..
قال تعاىل

ْي�َض �ْلرِبَّ �أَن ُتَوُلّوْ� ُوُجوَهُكْم ِقَبَل �مْلَ�ْشِرِق  )َلّ
َو�مْلَْغِرِب َوَلـِكَنّ �ْلرِبَّ َمْن �آَمَن ِباهلّلِ َو�ْلَيْوِم �الآِخِر 
َعَلى  �مْلَاَل  َو�آَتى  نَي  ِبِيّ َو�لَنّ َو�ْلِكَتاِب  َو�مْلاَلآِئَكِة 
َو�ْبَن  َو�مْلَ�َشاِكنَي  َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َذِوي  ِه  ُحِبّ
الَة  �ل�شَّ َقاَم  َو�أَ َقاِب  �لِرّ َويِف  اآِئِلنَي  َو�ل�َشّ ِبيِل  �ل�َشّ
َعاَهُدوْ�  َذ�  �إِ ِبَعْهِدِهْم  َو�مْلُوُفوَن  َكاَة  �لَزّ َو�آَتــى 
�ء َوِحنَي �ْلَباأْ�ِض  َرّ اِبِريَن يِف �ْلَباأْ�َشاء و�ل�شَّ َو�ل�شَّ
ُقوَن(  �مْلَُتّ ُهُم  َو�أُوَلـِئَك  َدُقو�  �شَ �َلِّذيَن  �أُوَلـِئَك 

]�لبقرة:177[.
كل عام و�نتم د�عمون للخري و�الإح�شان..  

وقائمون على بر�الأيتام و�مل�شت�شعفني..

ـــم ـــي ـــت ــــــــــول: خـــــــــــواطـــــــــــر   ي ــــــــــال زيـــــــــــن ع

مر�صني بــواليــة  �صخمة  رملية  متاثيل  ب�صنع  مهاراتهم  ي�صتعر�صون  ـــراك  اأت نحاتون 

للفنان �اليطايل جوفاين بر�غولني



�ملحكمة  �الأبي�ض من  �لبيت  طلب 
�أمر  تفعيل  �إعادة  �الأمريكية  �لعليا 
دول  �شت  مو�طني  على  �شفر  حظر 
ملا  وفقا  م�شلمون،  �شكانها  غالبية 

ذكرته و�شائل �إعالم �أمريكية.
وكــانــت حمــاكــم �أقـــل درجـــة قد 
�أ�شدره  �أوقفت �لعمل باأمر تنفيذي 
تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض 

بحظر �شفر مو�طنني من هذه �لدول 
�شد  متييز�  و�عتربته  �أمريكا،  �إىل 

�مل�شلمني.
تقدمت  �الأمريكية  �الإد�رة  لكن 
�إلــغــاء  بــ�ــشــرورة  عاجلني  بطلبني 
تلك �الأحكام �ل�شادرة عن �ملحاكم، 

و�إعادة تفعيل �الأمر �لتنفيذي.
وميكن للمحكمة �لعليا �الأمريكية 

�إ�شد�ر حكم نهائي �إما باإلغاء �الأمر 
�الأحكام  و�إلــغــاء  تفعيله  �أو  نهائيا 

�ل�شابقة.
وميكن للحكومة �الأمريكية �أي�شا 
فيها  تطلب  طارئة  دعوى  تقيم  �أن 
حلني  �لتنفيذ  مو�شع  �الأمـــر  و�شع 

�نتهاء �شدور قر�ر ق�شائي نهائي.
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لـ”ر�ي  دبلوما�شية  م�شادر  ك�شفت 
�لذي  �لبيان  خلف  �لكامن  �ل�شر  �ليوم” 
بارزة  �شخ�شية   200 من  �كرث  ��شدرته 
�ل�شيخ  ر�أ�شها  وعلى  �ل�شيخ،  �آل  ��شرة  من 
عبد �لعزيز �آل �ل�شيخ مفتي �ململكة، بنفي 
�لقطري  �الأمــري  جد  بني  ن�شب  �شلة  �أي 
و�المــام  ثاين  �آل  حمد  بن  متيم  �حلــايل 
بالدرجة  يعود  �لوهاب،  عبد  بن  حممد 
�حلاكمة  �ال�ــشــرة  جنـــاح  �ىل  �الأوىل 
قبيلة  "جتميع"  حماولة  يف  �لقطرية 
“�آل متيم” ب�شقيها �ل�شيعي و�ل�شني حتت 
زعامتها، خا�شة فرعها �لقوي يف جند يف 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية.
حمد  �ل�شيخ  �ن  �مل�شادر  هذه  و�أكــدت 
بن خليفة �آل ثاين، �مري قطر �ل�شابق، �و 
�الأمري �لو�لد مثلما يقول لقبه �لر�شمي، 
ـــر�ك  ـــذ� �حل ـــول ه ــــذي يــقــف ح هـــو �ل
�لهدف،  و�ل�شيا�شي  �لطابع،  �الجتماعي 
�لذي حقق جناحات و�خرت�قات عديدة 
قبيلة  �أبناء  فيها  ينت�شر  �لتي  �لدول  يف 
و�جلزيرة  و�شورية  �لعر�ق  يف  “متيم” 
�لعربية، ومنطقة �خلليج خا�شة، عالوة 
على فل�شطني و�الأردن �المر �زعج �ال�شرة 

�حلاكمة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
�لتي  �الإعالمية  �لتقارير  �شحت  و�ذ� 
�فادت “�ن ما �زعج �آل �ل�شيخ و�حلكومة 
�ل�شعودية معا �ن جناح �ال�شرة �لقطرية 
قوية  �ت�شال  قنو�ت  �إقامة  يف  �حلاكمة 
ومنطقة  جند  متيم” يف  “�آل  ع�شائر  مع 
�ال�شيقر خا�شة، وبناء م�شاجد وجامعات 
مايل  دعم  وتقدمي  �ملنطقة،  يف  البنائها 
قطري ل�شيوخها، وجتني�ض بع�ض �أبنائهم 
�متياز�ت  ومنحهم  �لقطرية،  باجلن�شية 
�لقطرية،  �ملوؤ�ش�شات  يف  عالية  ومر�كز 
يف  �حلاكمة  �ال�شرة  �ن  يوؤكد  هــذ�  فــان 
�شيا�شي  �خرت�ق  حتقيق  يف  جنحت  قطر 

كبري يف �ل�شعودية وبحرفية عالية.
�مري قطر �ل�شابق حمد بن خليفة كان 
بني  قبيلة  �ىل  بانتمائه  د�ئما  يتباهى 
�ل�شدفة  قبيل  من  يكن  مل  ولهذ�  متيم، 
يو�شف  �لـــذي  “متيم”  �بــنــه  �خــتــيــاره 
�ع�شابه،  ــرودة  وب �لقوية،  ب�شخ�شيته 
وتاأهيله �لعلمي، ليكون ويل �لعهد، وبعد 
على  متقدما  قطر،  لــدولــة  �مــري�  ذلــك 
جا�شم  �ل�شيخ  وخا�شة  ��شقائه،  جميع 
لفرتة  للعهد  وليا  �ختري  �لذي  حمد،  بن 

ق�شرية.
�النتماء  تاأكيد  �أي  �ملنطلق،  هذ�  ومن 
�ىل ��شرة �المام حممد بن عبد �لوهاب، 
هو  م�شجد  خليفة  بن  حمد  �الأمــري  �شيد 
�أي   ،2012 عــام  �لــدوحــة  يف  �ال�شخم 
قبل تنازله عن �لعر�ض البنه متيم، �طلق 
بن عبد  �المام حممد  م�شجد  ��شم  عليه 
�لوهاب، وحل حمل م�شجد �خلليفة عمر 
�مل�شجد  مبثابة  كــان  �لــذي  �خلطاب  بن 
منربه  عرب  يلقي  وكان  للدولة،  �لر�شمي 
�لد�عية  �لــقــر�ــشــاوي،  يو�شف  �ل�شيخ 
كل  �جلمعة  خطبة  ــعــروف،  �مل �مل�شري 

�أ�شبوع، ويبثها تلفزيون قطر مبا�شرة.
�أي�شا  �ل�شعودية  �ل�شلطات  �زعــج  وما 
حتقيق  يف  �لقطرية  �ل�شلطات  جنــاح 
من  نخبة  بــدعــوة  متثل  �آخـــر  �خـــرت�ق 
�لدعاة �ل�شعوديني اللقاء خطب �جلمعة 
مثل  “�لوهابي”،  �مل�شجد  منرب  على  من 
و�ل�شيخ  �ل�شيخ،  �آل  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ 
�لعريفي،  حممد  و�ل�شيخ  �لعودة،  �شلمان 
و�كرم  و�آخرين  �لقرين  عائ�ض  و�ل�شيخ 
وقوف  ولعل  بهم،  و�الحتفاء  وفادتهم 
معظم هوؤالء �لدعاة على �حلياد وغريهم 
�حلالية  �لقطرية  �ل�شعودية  �الزمة  يف 
يعود �ىل هذ� �الخرت�ق، و�ل�شيء نف�شه 
من  �لعظمى  �لغالبية  عــن  �أي�شا  يقال 

�لعربية  �جلزيرة  يف  متيم  قبيلة  �أبناء 
و�لعر�ق و�شورية.

ــة  �ز�ل على  �ل�شيخ  �آل  بــيــان  ــر�ر  ــش �إ�
عن  �لوهاب  عبد  بن  حممد  �مامهم  ��شم 
رمبا  �الأخــري  بيانهم  يف  �لقطري  �مل�شجد 
�ل�شعودية  �ل�شلطات  مــن  ب�شغط  جــاء 
�لتي �شعرت باالخرت�ق �لقطري �لر�شمي 
�ملتفاقم  للخالف  و��شتغالال  وخطورته، 
�ل�شعودية ودولة قطر، ولكن  حاليا بني 
هذه �خلطوة �لتي يبدو �نها رمبا نتيجة 
�ال�شرة  تخدم  ترو” قد  “نزق” و”عدم 
تهمة  من  وتخفف  �حلاكمة  �لقطرية 
جهات  حتــاول  �لتي  �الإ�شالمي  �لتطرف 

عديدة �ل�شاقها بها هذه �الأيام.
�لقطرية  �لــ�ــشــلــطــات  �ن  نعتقد  ال 
�ل�شيخ،  �آل  ــرة  ��ــش لــبــيــان  �شت�شتجيب 

عبد  بــن  حممد  �المـــام  ��ــشــم  وت�شقط 
�لذي  �لكبري  �لدوحة  جامع  عن  �لوهاب 
يحمل ��شمه، الن هذ� �ال�شم بات ملكية 
�لوهابي،  �ملذهب  �نت�شار  بحكم  عامة 
يف  �ال�ــشــرة  �شغوط  جنحت  �ذ�  وحتى 
�ليها،  قطر  �مــري  �نتماء  ن�شب  ��شقاط 
فان هذ� لن ي�شقط �نتمائه و��شرته �ىل 
حتت  جميعا  جتمعهم  �لتي  متيم  قبيلة 
�شجرتها، �ي �آل �ل�شيخ و�آل عبد �لوهاب 

معا.
�لـــ�ـــشـــر�ع بــــني قـــطـــر مــــن نــاحــيــة 
ــعــوديــة و�المــــــار�ت و�لــبــحــريــن  و�لــ�ــش
مناطق  يــدخــل  بـــد�أ  �أخـــرى  ناحية  مــن 
ــر�ف  �الأع من  كثري  ويتجاوز  حمــظــورة، 
�ن  �لــالفــت  مــن  �خلــ�ــشــومــة،  يف  �ملتبعة 
�حلمر�ء  �خلطوط  يتجاوز�ن  �لطرفني 

يف هــذ� �لــ�ــشــدد، وخــا�ــشــة �خلــو�ــض يف 
كان  و�ن  �ل�شخ�شية،  و�الأمــور  �العر��ض 
�الأكــرث  هــو  �حلــاكــم  �ل�شعودي  �جلــانــب 

تغوال يف هذ� �مل�شمار.
يتناق�ض  وبعدد  وحيدة  تقف  قطر 
مو�جهة  يف  و�حلــلــفــاء  �الأ�ــشــدقــاء  مــن 
�أ�شلحة  جبهة عري�شة م�شلحة برت�شانة 
فال�شمت  ثقيلة،  و�شيا�شية  دبلوما�شية 
ـــــر�ن لــهــا �هـــد�ف  �لــرتكــي مــريــب، و�ي
متحم�شة  غري  و�لكويت  �خرى،  وم�شالح 
كــثــري� لــلــو�ــشــاطــة، و�الأخـــطـــر مــن ذلــك 
�الإد�رة  مــن  مدعومة  �جلبهة  هــذه  �ن 
يف  جنحت  و�ذ�  �حلــالــيــة،  �المــريــكــيــة 
جتاوز هذه �الزمة، فان ثمن هذ� �لنجاح 
قد يكون مكلفا جد�، ونكتفي بهذ� �لقدر.
�ليوم” “ر�ي 
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د. ح�شني �شامل مرجني
�ململكة  �إىل  �الأمريكي تر�مب  �لرئي�ض  زيارة  طرحت 
عن  – جديدة  قدمية  ت�شاوؤالت  �ل�شعودية،  �لعربية 
�الأمريكية  �ل�شيا�شة  �لعربي من  �لنظام  ماذ� يريد   :
�الجتماعات  من  �شل�شلة  بعقد  قيامه  بعد  خا�شة  ؟ 
ا  �خلليجية – و�لعربية و�الإ�شالمية، كما طرحت �أي�شً
من  �الأمريكية  �ل�شيا�شة  تريد  ماذ�   : عن  ت�شاوؤالت 
�لنظام �لعربي ؟ وهل توجد �أهد�ف و�شيا�شات عربية 

حمددة �ملعامل للمرحلة �حلالية و�مل�شتقبلية؟
يف �حلقيقة قبل �لبحث عن تلك �الإجابات، نود طرح 

عدد من �ملحدد�ت، �أهمها:
�لزعماء  �أهو�ء  �أي وطن ال تكفيها  �إ�شرت�تيجيات  �أن 
ثم  �أواًل،  �جلغر�فيا  ثو�بت  تفر�شها  و�إمنا  و�حلكام، 

حتركها دو�عي �لتاريخ ثانيًا.
�أن بناء وو�شع �إ�شرت�تيجيات �أي وطن ب�شكل مت�شارع، 

�شيكون م�شريها �لف�شل.
تنمو  ال  و�لتجديد  للحرية  طلبها  يف  �ملجتمعات  �أن 

د�خل �أوعية من حديد.
 ، �لروحي  �لز�د  جتديد  �إىل  د�ئمة  حاجة  هناك 

حيث ال ت�شتطيع �ل�شلع وحدها �أن توفره.
و��شتبد�د  قهر  وجود  مع  �ل�شلطة  يف  �لبقاء  طول 
�ال�شتقر�ر؛  دعاوى  �أو  �الأمن،  بدعاوى  �شو�ء  �شديد 
مناحي  كل  يف  �الأجيال  تو��شل  تعطيل  �إىل  �شيقود 

�حلياة.
�أو�خر  بد�أ  �لذي  �لعربي  �ملجتمعي  �حلر�ك  �أ�شبح 
مر�جعة  حركة  يو�جه  2011م،  وبد�يات   2010
فاالإميان  مر�جعة  من  �أكرث  بد�أت  وقد  د�خله،  من 
باالأفكار �ل�شيا�شية باق، ولكن �ملمار�شة ترتك جمااًل 

كبرًي� للتمني.
تتطور  بد�أت  �الإجابات  تلك  عن  �لبحث  �شياق  ويف   
قمة  بعد  ما  �لالحقة  �لفرتة  �متد�د  على  �الأحد�ث 
�لريا�ض، حيث بدء تلم�ض تغيري �ل�شيا�شة �الأمريكية 
من  عدد  وجود  من  فالرغم  �لعربية،  �ملنطقة  يف 
�الإد�رة  ت�شارك  و�لتيار�ت  و�جلماعات  �ملوؤ�ش�شات 

�الأمريكية يف �شنع �ل�شيا�شة �خلارجية، �إال �أننا حالًيا 
�أمام �إد�رة �أمريكية خمتلفة عن �الإد�ر�ت �الأمريكية 
عن  خمتلف  �الإد�رة  لهذه  �لتفكري  فاآليات  �ل�شابقة، 
�الأمريكي  فالرئي�ض  �الأخرى،  �الإد�ر�ت  من  غريها 
تر�مب يف حد ذ�ته ذو طبيعة خمتلفة عن �لروؤ�شاء 
�ل�شابقني، حيث �إنه من �ملحتمل �أن يقوم بتهمي�ض كل 
بالتايل قد ال  و�لتيار�ت،  �ملوؤ�ش�شات و�جلماعات  تلك 
يوؤخذ ر�أيها يف �مل�شائل و�لق�شايا ذ�ت �لبعد �خلارجي، 
تغيري  على  �لعمل  حتاول  �خلارجية  تر�مب  ف�شيا�شة 
قو�عد �للعبة يف �ملنطقة، حيث ميكن حتديد عدد من 

قو�عد �لتغيري تلك ، يف �لتايل :
�لدفع نحو تز�يد �لثقل �ل�شيا�شي و�لع�شكري لكل من 
�لع�شكرية  �الأوىل  ملكانة  نظرً�  و�ل�شعودية؛  م�شر، 
و�الإ�شرت�تيجية، ولتاأثري �لثانية على عدد من �لدول 
�لبرتودوالر، حيث حظيت  تاأثري  �لعربية على �شوء 
�شيا�شة �لقاهرة و�لريا�ض بدعم وتاأييد غري م�شبوق 
�الآونة  يف  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  قبل  من 

�الأخرية.
��شتثناء-  – دون  �ملنطقة  لدول  �الأمريكية  �ملطالبة 
ب�شرورة �لقيام بدفع تكاليف �حلماية، فالركون �إىل 
�ملظلة �الأمريكية لن يكون جماًنا يف �ملرحلة �لقادمة، 
على  �ملنطقة  دول  �عتماد  �ل�شرورة  من  وبالتايل 

حماية نف�شها �أو �لقيام بدفع فو�تري �لدفاع.
يف  �لتدخل  يف  قطر  دور  بت�شفري  �الأمريكي  �ل�شماح 
�شوؤون �لعربية، بل رمبا �شي�شل �إىل �ل�شماح لل�شعودية 

با�شتبد�ل نظام �حلكم فيها بنظام حكم �آخر.
�لتاأكيد على كون �ل�شر�ع �حلايل يف �ملنطقة �لعربية 
هو �شر�ع مذهبي، �شني – و�شيعي، و�ل�شعي �إىل تاأكيد 
” �شد  ” �ل�شني  �إ�شالمي  �أهمية وجود حتالف عربي 
�عتبار  بالتايل  �ل�شيعي”،   ” �الإ�شالمي  �لتحالف 
و�الإ�شالمي  �لعربي  للنظام  �الأوحد  �لعدو  هي  �إير�ن 

” �ل�شني”.
�لعربي  و�لت�شامن  �لتعاون  �أهمية  على  �لتاأكيد 
�لقبول  خالل  من  �إ�شر�ئيل،  ” �ل�شني” مع  �الإ�شالمي 

و�لت�شليم  �إ�شرت�تيجي،  كخيار  �إ�شر�ئيل  بدولة 
من  قائمة  كحقيقة  �إليها  و�لنظر  �لو�قع،  باالأمر 
جهة، و�عتبار خيار �ملجابهة �لع�شكرية معها يف حكم 
�لقوى  مو�زين  ظل  يف  و�مل�شتحيل  بل  �ملتعذر،  �الأمر 
�أخرى،  �لر�هنة من جهة  و�ل�شيا�شية  �الإ�شرت�تيجية 
حموًر�  �ملنطقة  يف  ت�شكل  �إ�شر�ئيل  �أ�شبحت  حيث 

للتعاون �الأمني و�لع�شكري و�القت�شادي.
نز�عات  حل  يف  �ملتحدة  �الأمم  ودور  �أهمية  تقلي�ض 

�ملنطقة ل�شالح دور بع�ض �لدول �ملنطقة .
�حلدود  �إىل  لت�شل  �لفل�شطينية  �مل�شاألة  تر�جع 
و�لتو�شعية  �لعدو�نية  �ل�شيا�شة  من  فبالرغم  �لدنيا، 
�إىل  �إ�شافة  �لفل�شطينية،  �الأر��شي  يف  الإ�شر�ئيل 
�ملعاملة �لال�إن�شانية مع �الأ�شرى �لفل�شطينيني، �إال �أن 

كل ذلك مل يلَق �أي �أهمية �أو �هتمام �أمريكي .
و�قعي  حل  �أي  بقبول  �لفل�شطينية  �لقياد�ت  �إقناع 

للم�شاألة �لفل�شطينية.
بعمليات  �لقيام  نحو  �ملنطقة  حلكام  �لدعوة  جتميد 
�لر�شيد  و�حلكم  و�حلوكمة  و�لتغيري،  �الإ�شالح 
�الإرهاب،  مبكافحة  و��شتبد�لها  و�لدميقر�طية، 

و�ملحافظة على �أمن و��شتقر�ر �ملنطقة.
يف  خا�شة  �لعربية  �لدول  بع�ض  تق�شيم  �أفكار  طرح 
�لعر�ق، و�شوريا، ورمبا ليبيا من خالل �إثارة �لنعر�ت 
وتزويدها  �الأقليات،  بني  و�لعن�شرية  �لطائفية، 
وحدة  قيام  دون  “�حليلولة  بهدف  و�ملال  بال�شالح 

وطنية، وبالتايل �ل�شعي نحو تق�شيم تلك �لدول.
وهدرها،  �لعربية  �القت�شادية  �لطاقات  ��شتنفاذ 
و�إرهاق  و�إجها�شها،  �لتنموية  �مل�شاريع  وتعطيل 
�لدول  دفع  خالل  من  �لعربية،  �لدول  ميز�نيات 
�لعربية نحو ر�شد مبالغ هائلة ل�شر�ء �الأ�شلحة على 

ح�شاب م�شاريع �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية.
هذ�  يف  �إليه  �الإ�شارة  يعنينا  ما  فاإن  عام  وب�شكل 
�خل�شو�ض هو �أن هناك �شل�شلة من �لتغيري�ت �جلديدة 
ُمبطنة،  وغري  �ملبا�شرة  �الأمريكية  �ل�شيا�شة  يف 
باأدو�ر  �لقيام  نحو  �ل�شعي  �إىل  �ملنطقة  حكام  تدعو 

�الأمن  وحتقيق  �الإرهاب  حماربة  فيها  يكون  جديدة، 
و�لدميقر�طية  �الإ�شالح  ح�شاب  على  و�ال�شتقر�ر، 
�لتي  �ملنطقة  دول  مطالبة  �إىل  �إ�شافة  و�حلوكمة، 
�أمنها  حتقيق  يف  �ملتحدة  �لواليات  على  تعتمد  كانت 
�إىل �شرورة �العتماد على نف�شها ، و�ل�شماح لها باإقامة 
�إىل  فقط  موجه  يكون  “�شني”   �إ�شالمي  عربي  ناتو 

حماربة حتالف �إ�شالمي �شيعي بقيادة �إير�ن.
�إذن فال�شوؤ�ل �جلوهري �لذي ال يز�ل يقفز �إىل �لذهن 
هنا :�أال حتتاج �لدول �لعربية �إىل عملية بحث عن : 

ماذ� تريد من �ل�شيا�شة �المريكية ؟
�إن �لدول �لعربية �أ�شبحت حالًيا مطالبة بالبحث عن 
�الإجابة  تتم  مل  فالت�شاوؤل  �ل�شابق،  للت�شاوؤل  �إجابة 
عنه يف �الجتماعات �لعربية �المريكية يف �لريا�ض، 
�مل�شتوى  على  �أم  �خلليجي،  �مل�شتوى  على  �أكانت  �شو�ء 
�لعربي و�الإ�شالمي، حيث مل ن�شمع عن مطالب عربية 
مل  فمثاًل  �المريكية،  �الإد�رة  �إىل  موجهة  �إ�شالمية 
يتم �لتطرق �أو �أية �إ�شارة �أو تلميح ملو�شوع فل�شطني �أو 
�لفل�شطيني  �لتفاو�ض  �لفل�شطينية، وعملية  �لق�شية 
�الإ�شالم  �أو  �إير�ن  �أ�شبحت  حيث  �الإ�شر�ئيلي،   –
بالتايل  �ملنطقة،  دول  لدى  �الأول  �لعدو  هو  �ل�شيعي 
نريد وقفة للتدبر مع �لذ�ت بغية معرفة ماذ� تريد 

�لدول �لعربية من �ل�شيا�شة �الأمريكية يف �ملنطقة؟

تغري قواعد اللعبة االأمريكية يف املنطقة العربية يف عهد الرئي�ش ترامب الــوهــاب  عبد  بــن  حممد  ـــام  االم ــرة  ــص ال� الغا�صب  الــبــيــان  وراء  يقف  الـــذي  احلقيقي  ال�صر  هــو  مــا 
مــنــاطــق حمــرمــة؟  ــعــودي  ــص ــ� ال ــري  ــط ــق ال ـــل اخلــــالف  ــــاذا دخ ومل ــر؟  ــط ق ـــري  ام ــن  ن�صبها ع ــقــاط  ــص ــاإ� ب
الــ�ــصــروحــات بع�ش  الــيــكــم  �صيا�صيا؟  ــه  ــون ك ــب  ــان ج اىل  قبلي  ــراع  ــص � اىل  ــراع  ــص ــ� ال حتـــول  وهـــل 

احلاكم العربي امل�صتبد و�صعبه امل�صت�صلم لطغيانه وجهان لعملة تخلف واحدة

ــتــفــعــيــل  ـــا ب ـــي ـــعـــل ـــحـــكـــمـــة ال ـــب امل ـــال ـــط ـــت االبــــيــــ�ــــش ي ـــي ـــب  ال
اإ�ـــصـــالمـــيـــة دول   6 مـــواطـــنـــي  ـــى  ـــل ع الـــ�ـــصـــفـــر  ـــر  ـــظ ح اأمـــــــر 

د. كاظم نا�شر
�لوطن �لعربي ميتاز بقبوله لالأنظمة �لت�شلطّية 
على  بارتياح  يرتّبعون  طغاة  يقودها  �لتي 
عن  يرحلون  حتي  حكمهم  وكر��شي  عرو�شهم 
كلتا  يف  و�ل�شعب  عنه،  يرّحلون  �أو  �لعامل،  هذ� 
لهم  ويتمنى  فر�قهم،  على  ياأ�شف  ال  �حلالتني 
�إقامة د�ئمة تليق مبقامهم يف �لدرك �الأ�شفل من 
جهنم ! نحن �أمة تعد�دها 400 مليون، موّزعة يف 
22 دولة ت�شلطّية، ال يوجد بينها دميوقر�طية 
منها  و�حدة،  د�شتورية  رئا�شية  �أو  برملانية 
ور�ثية،  و�شلطانّية  و�أمريّية  ملكّية  دول  ثمان 
وتكّتالت  وعائالت  طغاة  يحكمها  وجمهوريات 

وال عالقة لها بالدميوقر�طية �حلقيقية !
 ،1990 عام  �ل�شوفييتي  �الإحتاد  �إنهار  �أن  منذ 
دميوقر�طيات  �إىل  �لعامل  دول  معظم  حتّولت 
�ل�شيا�شية  �لتعددّية  وطّبقت  �حلّريات،  �أطلقت 
يف  و�أخطاأت  و�أ�شابت  �ل�شلطة،  وتبادل 
ممار�شاتها ، لكنها حافظت على دميوقر�طّياتها 
وعملت على �إ�شتمر�رها وتاأ�شيلها يف فكر وحياة 
�لنا�ض �ليومّية ، �إال وطننا �لعربي ، فاإنه ما ز�ل 
للتغيري،  ر�ف�شا  قمعّيا  و  ت�شلطّيا،  دكتاتورّيا، 
وحماربا  وتخّلفه،  جهله  حماية  على  وم�شر� 

للعقل و�لثقافة كما كان منذ قرون م�شت !
�إن�شانه،  �لعامل يفّكر ويعمل بال توّقف لتطوير 
منغلقون،  ونحن  وفنونه،  و�آد�به،  وعلومه، 
ومهزومون، وم�شغولون يف فل�شفة �لعدم وتف�شري 
ال  �أوهام  و�لنرثعن  �ل�شعر  وكتابة  �الأحالم، 
كنا   . نرت�جع  ونحن  يتقّدم  �لعامل  لها.  وجود 
ما  وبع�ض  ناأكله،  ما  معظم  ننتج  �شنة   70 قبل 
و�ل�شوف  و�لقطن  و�لنب  �لقمح  ون�شّدر  نلب�شه، 
�شعوبا  �الآن  و�أ�شبحنا  كثرية،  لدول  و�ملا�شية 
ت�شتوردها  �لتي   �ملنتجات  على  تعي�ض  م�شتهلة 
�لتي تقّدمها  �ل�شدقات  �أو على  �لعامل،  من دول 

�لتي  �مل�شاعد�ت  �أو  �خلريّية،  �ملنظمات  لنا 
تدفعها دول معادية كر�شوة حلكامنا لت�شاعدهم 
تدمري  يف  و�الإ�شتمر�ر  �حلكم،  يف  �لبقاء  على 

�إن�شاننا ووطننا خدمة مل�شاحلها !
�أمام  بهز�ئمهم  عامليا  معروفون  �لعرب  �حلّكام 
�أعد�ئهم، وف�شلهم يف حماية �أوطانهم، وبط�شهم 
و��شتهتارهم  ل�شعوبهم  وظلمهم  وف�شادهم 
�أ�شا�ض  �إنهم   . بحقوقها، وتبديدهم للمال �لعام 
�إىل  �ملحيط  من  جميعا  بنا  حّلت  �لتي  �لكو�رث 
طامع  لكل  �أوطاننا  �أبو�ب  وفتحت  �خلليج، 
�لبوؤ�ض  هذ�  �إىل  و�و�شلتنا  وثرو�تنا،  باأر�شنا 

�لذي نحن فيه  !
�ل�شعوب �لعربية �لتي تعاين من �جلهل و�لفقر 
�لهائلة،  �لعربي  �لوطن  ثرو�ت  رغم  و�لتخلف 
الأّنها  مبالية  ال  و��شبحت  باخلمول،  �أ�شيبت 
تعّودت على قبول ثقافة �لقهر و�لعبودّية �لتي 
�إر�دتها  وحّطمت  وعقولها،  نفو�شها  يف  تر�كمت 
مل  لالأ�شف  �إنها  �ملا�شية.  قرون  �لت�شع  خالل 
ولهذ�   . تاريخها  يف  �حلقيقّية  �حلرّية  جتّرب 
فاإنها ال تعرف قيمتها و�أهمّيتها يف �خلال�ض من 
لقادة  م�شريها  و�شّلمت   ، و�لت�شّلط  �الإ�شتبد�د 

بعقليات قبلّية ال ينتمون �إىل �لع�شر، وال يهمهم 
�شوى حماية كر��شي حكمهم و�متياز�تهم.

�شعب  الآي  متنح  مل  و�لدميوقر�طية  �حلرية 
�الإن�شاين  �لتاريخ  طيلة  �حلاكم  من  بقر�ر 
على  ومتّردت  حتّركت  �لتي  هي  .�ل�شعوب 
بت�شحياتها،  حقوقها  على  وح�شلت  �لطغيان، 
م�شاحلها،  تخدم  �شيا�شّية  �أنظمة  و�أقامت 
وتوفر  كر�متها،  وت�شون  �أعد�ئها،  من  وحتميها 
�لتي  �لعامة  و�خلدمات  و�الأمان  �الأمن  لها 

حتتاجها .
وجهان  �لعربية  و�ل�شعوب  �لعرب  �حلكام 
لو   ! و�حدة  وتخّلف  وف�شل  جهل  لعملة 
قيم  وتفهم  و�عية،  �لعربية  �ل�شعوب  كانت 
�لتقّدم  يف  و�أهمّيتها  و�لدميوقر�طية  �حلرّية 
هي  �لعربية  �لوحدة  �أن  وتدرك  �الإجتماعي، 
�ل�شبيل �لوحيد �لذي �شينقذها وميّكنها من بناء 
قبلت  ملا  حمايتها،  على  قادر  قوّي  عربّي  وطن 
�أبد� بهكذ� حّكام، ولتحركت �شّدهم، وتخّل�شت 
وطن  بناء  يف  �ملبادرة  زمام  و�أخذت  منهم، 
وتعتز  كر�متها،  وي�شون  يحميها،  جديد  حّر 
�لدول  يف  �ل�شعوب  تعتز  كما  �إليه  باالإنتماء 
وغريها  ونيزيلند�  و�ليابان  �الإ�شكندنافية 
باأوطنهاّ،  و�الإن�شان  و�لتقّدم  �لعد�لة  دول  من 

وت�شعر بالفخر باالإنتماء �إليها.
�الإن�شان  تغرّي  �إذ�  �إال  �لعربي  �لو�قع  يتغرّي  لن 
ظل  يف  �لعربي  �الإن�شان  يتغرّي  ولن   . �لعربي 
فاإن  ولهذ�  حتكمه.  �لتي  �لفا�شدة  �الأنظمة 
�ملزري  و�قعه  من  للخال�ض  �لوحيدة  فر�شته 
تقيم  �شعبية  بثور�ت  وقيامه  متّرده،  يف  تكمن 
�حلرّيات،  حتمي  حقيقية  دميوقر�طيات 
�الإ�شتبد�د  عهود  وتنهي  �جلهل،  من  وتخّل�شه 

و�لتبعّية، وتعيد له كر�مته و�إن�شانّيته.
كاتب فل�شطيني

ــد  ــع ب مــــــــاذا   .. تـــعـــز  مـــعـــركـــة  ـــح  يـــفـــت الــــ�ــــصــــعــــودي 
االآن!؟ وملـــــــــاذا  ـــــوري..  ـــــه ـــــم اجل ـــر  ـــقـــ�ـــص ال ـــة  ـــرك ـــع م

ه�شام �لهبي�شان
�حلديث  ،عاد  تعز  حمافظة  يف  �جلمهوري  �لق�شر  حميط  معارك   مع  تز�منًا 
�ملحافظة  يف  جديد   ميد�ين  و�قع  لفر�ض  نو�يا   عن  �لعدو�ن  لقوى  �الإعالمي 
و�مل�شلحة  و�ملجّهزة  �لكبرية  �لقو�ت  من  مبزيد  �لعدو�ن  قوى  زّج  مع  بالتز�من 
ب�شكل كامل ب�شاحات �ملو�جهة، يف حماولة لل�شيطرة على  مو�قع �إ�شرت�تيجية 
»هامة« مبحيط مدينة تعز ،ويتز�من هذ� �حلديث لقوى �لعدو�ن، مع �شربات 
�شنعاء  �لعا�شمة  حميط  يف  عدة  مو�قع  على  �لقوى  هذه  ت�شّنها  كثيفة  جوية 
ومدينتي تعز وماأرب ، وتز�منًا مع كّل هذ� وذ�ك، ير�قب �لعامل ككّل وكعادته 
�خلليجي  »�لنتو  بغطاء  �الأمريكية  �ل�شعودية  �ل�شعو�ء  �حلرب  م�شار  �شامتًا، 
�ملا�شية مبحافظة  بال�شاعات  �ليمن، خ�شو�شًا بعدما جرى  « على  – �الأمريكي 
تعزوما ي�شاحب كل هذ� وذ�ك ،من ��شتمر�ر تف�شي مر�ض �لكولري� �لذي يفتك 

باليمنيني بالد�خل �ليمني.
هذه �لتطور�ت مبجموعها، توؤكد �أّن م�شار هذه �حلرب �لعدو�نية، خ�شو�شًا مع 
بع�ض  على  لل�شيطرة  وتنفذها  جتريها  ��شتعد�د�ت  عن  �لعدو�ن  قوى  حديث 
�ملو�قع �ال�شرت�تيجية �لر�بطة بني تعز- �حلديدة – �ملخا، �لتي بد�أت موؤ�شر�تها 
بالظهور، هذه �ملعارك مبجموعها تعترب يف توقيتها ونتائجها �مل�شتقبلية عنو�نًا 

ملرحلة جديدة، قد ت�شقط قوى �لعدو�ن مب�شار دموي قد ميتّد ل�شنو�ت عدة.
تاأثري�ت  لها  ،�شتكون  �ل�شعودية  �لعملية  هذه  تد�عيات  �أّن  �لو��شح  من  �ليوم، 
ب�شكل  �لغرق  على  م�شّرة  ز�لت  ما  �لقوى  فهذه  �لعدو�ن،  قوى  على  جدً�  �شلبية 
يف  �ليوم  و�ملنغم�ض  حتديدً�  �ل�شعودي  فالنظام  �ليمني،  �مل�شتنقع  يف  �أعمق 
جمموعة �أزمات �فتعلها يف �الإقليم، بدءً� من �حلرب على �لدولة �ل�شورية ولي�ض 
حقيقة  يعلمون  بدورهم،  �ل�شعوديون  �ليمن،  على  �لعدو�نية  باحلرب  نهاية 
هزميتهم يف ميادين عدة يف �الآونة �الأخرية، لكن هم يف �لوقت نف�شه، ال يريدون 
لي�ض  عدة،  ميادين  يف  �أخريً�  هز�ئمهم  تكّررت  وقد  جديدة،  هزمية  يتلقو�  �أن 

�أولها وال �آخرها �مليد�ن �ل�شوري.
يف  �شي�شتمّرون  �لعدو�ن،  قوى  ومعهم  �ل�شعوديني  �أّن  ن�شتنتج  هذ�،  كّل  من 
حمدود  �لال  �الأمريكي  �لدعم  على  مرتكزين  �ليمن،  على  �لعدو�نية  معركتهم 
“، بهذه �حلرب  للريا�ض  “�عطاهم تر�مب �شوء �خ�شر بزيارته �الخرية  لهم 
جيدً�  يعلمون  �ل�شعوديون،  كما  فاالأمريكان،  �ليمن،  على  �لتدمريية  �لعدو�نية 
�لتي ي�شرتك فيها  �ل�شر�ع  �ل�شعودي، يف خمتلف جبهات  �لنظام  حجم خ�شائر 
�ل�شعوديون يف �ملنطقة. و�ل�شعوديون بدورهم، يعلمون جيدً�، معنى �أن يفتحو� 
جبهة جديدة و�شر�عًا جديدً� على حدودهم �جلنوبية و�جلنوبية �لغربية. 
�لتي  �مل�شتقبلية  �لتد�عيات  وحجم  �مل�شتقبلية  �خلطورة  مدى  ما  ويعلمون 

�شتفرزها هذه �حلرب على �ليمن.
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�الإ�شر�ئيلّية  �ملمثلة  �أثارت 
�لوطن  يف  عا�شفًة  غادوت،  غال 
فيلم  عر�ض  بد�أ  �أْن  بعد  �لعربّي 
با�شم  بطولتها  من  هوليوودي 
وغاودت  خارقة”،  “�مر�أة 
�جلي�ض  يف  �شابقة  جندية  هي 
�الإ�شر�ئيلّي، وموؤيدة للعدو�ن على 
كما  غزة،  يف  �لفل�شطينّي  �ل�شعب 
�الأعمال  رجل  من  متزوجة  �أّنها 
�لذي  فار�شانو  يارون  �الإ�شر�ئيلّي 
ميتلك فندًقا يف “نيفي ت�شيديك”، 
�لد�خل  يف  ُبنيت  م�شتوطنة  �أّول 

�لفل�شطينّي خارج مدينة يافا.
على  جداًل  �أثارت  غادوت  وكانت   
�الجتماعّي،  �لتو��شل  �شبكات 
على  �شورًة  لت  َحمَّ �أن  بعد 
“في�شبوك”،  موقع  يف  �شفحتها 
�شالة  توؤديان  و�بنتها  تظهرها 
يوم �ل�شبت عند �ليهود، وت�شلّيان 
للجنود �الإ�شر�ئيليني �لذين كانو� 
ُيهاجمون غزة يف عدو�ن “�جلرف 
 ،2014 �لعام  �شيف  يف  �ل�شامد” 
�أكرث  ��شت�شهاد  �إىل  �أّدى  و�لذي 
و�إ�شابة  فل�شطينيًا   1640 من 
من  معظمهم   8000 من  �أكرث 
كتبت  ذلك،  رغم  وعلى  �ملدنيني. 
جاء  �ل�شورة  على  تعليًقا  غادوت 
الأبناء  و�شالتي  حبي  �أبعث  فيه: 
وخا�شة  �الإ�شر�ئيليني،  بلدي 
�لذين  و�لفتيات  �لفتيان  جلميع 
حلماية  بحياتهم  يخاطرون 
�لتي  �ملروعة  �الأفعال  �شّد  وطني 
مثل  �ملختبئة  حما�ض،  بها  تقوم 
و�الأطفال،  �لن�شاء  خلف  �جلبناء 

وختمت قائلًة: �شنتغلب عليهم.
 وح�شلت �ل�شورة حينها على �أكرث 
من  و�أكرث  �إعجاب،  �ألف   193 من 
من  و�أكرث  م�شاركة،  �آالف   6000
19 �ألف تعليق بني موؤيد ومعار�ض 
ورد  �أخذ  وبني  غزة،  من  ملوقفها 
معجبٌة  علقت  �لطرفني.  بني 
خارقة  �مر�أة  �أخرًي�  قائلًة: 
�أحدهم  هاجمها  فيما  يهودية، 
جر�ئم  بلدك  يرتكب  كاتًبا: 
حرب، و�أنت هنا تقومني بالدعاية 
من �أجله. ودعمها �آخر معلقًا: �بِق 
هوؤالء  تدعي  ال  غال.  يا  قوية 
نعرف  نحن  يحبطونك.  �لزنادقة 

�أنهم �الأ�شر�ر �حلقيقيون.
نف�شها،  غادوت  �أّن  و�لالفت   
�لطرف  �شا�شات  مر�ًر�  ت�شدرت 
و�شاالت  �لف�شائيات  �أي  �الآخر، 
خالل  من  �لعربية،  �ل�شينما 
باأفالم  عدة  �أدو�ر  يف  م�شاركتها 
فايف«  »فا�شت  مثل  عاملية 
ذ�  �آند  فا�شت  و»ذ�   )Fast five(
 The fast and the( »فرييو�ض
�أّي  دون  من  وذلك   .)furious
مقاطعة �أْو حتى تعليق، على رغم 
�أّنها ملكة جمال �إ�شر�ئيل �ل�شابقة 
�جلي�ض  يف  وخدمت   ،)2004(
�الإ�شر�ئيلّي ملدة عامني، وما تز�ل 

على لو�ئح �الحتياط.
قامت  ذلك  من  �لعك�ض  وعلى   
�لعربّية  و�لقنو�ت  �ملو�قع  بع�ض 
جمرد  وكاأّنها  �أخبارها  بتغطية 
من  هولييود،  من  �أخرى  جنمة 
�إىل  �أو  مو�قفها  �إىل  �لتطرق  دون 
عينه،  �ل�شياق  ويف  جن�شيتها. 

مقابالتها  �إحدى  يف  غادوت  قالت 
�الأ�شباب  من  �إّن  �ل�شحافية 
قبل  من  �ختياري  يف  �الأ�شا�شية 
�أين  �حلركة،  الأدو�ر  �ملخرجني 
�الإ�شر�ئيلّي  �جلي�ض  يف  كنت 
معرفتي  من  �ال�شتفادة  ويريدون 
تقوم  �أّنها  علًما  باالأ�شلحة، 
دون  من  �خلطرة  مب�شاهدها 

�ال�شتعانة ببديل.
�شركة  ��شتعانت  وموؤخًر�،   
برو�ض«  »و�رنر  �الأمريكية  �الإنتاج 
 )Warner bros. Pictures(
�لبالغة  �الإ�شر�ئيلية  باملمثلة 
يف  للم�شاركة  عامًا،   30 �لعمر  من 
»�شوبرمان  �جلديد  فيلمها  بطولة 
يف مو�جهة بامتان: فجر �لعد�لة« 
 Batman v Superman:(
بدور   )Dawn of Justice
 Wonder( �لعجيبة«  »�ملر�أة 
�ل�شركة  و�أطلقت   .)Woman
يف  غادوت  يظهر  مل�شًقا  �أيام  قبل 

�أد�ء �ل�شخ�شية �خليالية.
غادوت  �شاركت  �الإطار،  هذ�  ويف   
يف فعالية �لكتب �مل�شورة “كوميك 
�شنوًيا  تقام  �لتي  �لعاملية  كون” 
يف مدينة �شان دييغو، ومل ي�شاألها 
موقفها  عن  �ل�شحافيني  من  �أحد 
من غزة، وفق ما �أ�شار �إليه �لناقد 
كالرك  دونالد  �الأيرلندي  �لفني 
كاتًبا يف �أحد مقاالته يف �شحيفة 
من  �أن  وجدت  تاميز":  "�آيري�ض 

�شعر  تقريًبا  �أحد  ال  �أّن  �لغريب 
هذه  عن  �شوؤ�لها  �إىل  باحلاجة 
�لقر�ء  نظر  الفًتا  غزة،  �مل�شاألة 
من  �لذي  �ملقاطعة  مو�شوع  �إىل 

�ملفرت�ض �أْن يتخذه �لبع�ض.
)�مل�شدر(  موقع  قال  ذلك،  �إىل   
�لفيلم  عر�ض  �إّن  �الإ�شر�ئيلّي 
�شوبرمان”،  �شد  “بامتان  �ل�شهري 
من  طويلة  م�شاهدة  بعد  ف�شل 
على  هكذ�  ذريعا،  ف�شال  �ملعجبني، 
�ل�شينما  نقاد  قاله  ملا  وفقا  �الأقل 

يف جميع �أنحاء �لعامل.
�ملخّيب،  �لفيلم  رغم  ولكن   
ب�شكٍل  �ل�شحف  جميع  ت�شري 
ظهور  �إىل  حتديد�  �إيجابيٍّ 
وعار�شة  �ملمثلة  “ووندروومان”، 
�الأزياء �الإ�شر�ئيلية غال غادوت، 
�لفيلم  �أنقذت  للنقاد  وفقا  و�لتي 
��شًما  و�شت�شبح  �لتام،  �لف�شل  من 

�شهرًي� يف كّل منزٍل.
قائاًل:  �الإ�شر�ئيلّي  �ملوقع  وتابع   
�جلديدة  �جلذ�بة  “ووندروومان 
ا ملكة جمال، �أم، وجندية  هي �أي�شً
�ل�شحيفة  يف  ُكتب  كما  ا”،  �أي�شً
�لنيويورك  �ل�شهرية  �الأمريكّية 
غال  عن  ُخ�ش�ض  مقال  يف  بو�شت، 
غادوت، وجاء يف �شفحة �لـ”في�ض 
رغم  �ملقال:  �شاركت  �لتي  بوك” 
�أّن �لفيلم و�جه نقًد� عارًما، يحب 
�جلديدة،  ووندروومان  �جلميع 

�ملمثلة غال غادوت.

 

“�الأخبار”  �شحيفة  و�أفادت 
�قرت�ح  على  بناًء  �أّنه  �للبنانّية 
�للو�ء  �لعام  لالأمن  �لعام  �ملدير 
وزير  �أ�شدر  �إبر�هيم،  عبا�ض 
�أم�ض  �مل�شنوق،  نهاد  �لد�خلية 
مبنع  يق�شي  قر�ًر�  �الأربعاء، 
�خلارقة”  “�ملر�أة  فيلم  عر�ض 
�لذي  جينكينز(  باتي  )�إخر�ج 
�إىل  �ليوم  ي�شل  �أْن  يفرت�ض  كان 

�ل�شاالت �للبنانية.
��شتنكار  موجة  �إثر  ذلك  ياأتي   
عارمة ودعو�ت ملنع �ل�شريط �لذي 
ملكة  توؤدي بطولته غال غادوت، 
و�ملجّندة  �شابقًا،  �إ�شر�ئيل  جمال 
ُيدرج  ما  �الإ�شر�ئيلّي  �جلي�ض  يف 
�لثقايف  �لتطبيع  �لعر�ض يف خانة 
مع �إ�شر�ئيل. وكان وزير �القت�شاد 
لند�ء  ��شتجاب  قد  خوري  ر�ئد 
كتابًا  ووّجه  �ملقاطعة”،  “حركة 
�لعام،  �الأمن  �إىل  �ملعنى  بهذ� 
عن  �شادرة  مذكرة  �إىل  حمياًل 
�لعربّية  للجامعة  �لعامة  �الأمانة 
حول   2016/4/12 بتاريخ 
“منع عر�ض �الأعمال �لفنية �لتي 
كتبت  كما  غادوت”،  فيها  ت�شارك 

�ل�شحيفة �للبنانّية.

“املراأة اخلارقة” الأّن بطلته االإ�صرائيلّية غال غادوت  لبنان مينع عر�ض فيلم 
2014 الفل�صطينيني يف عدوان  من  اأكر عدٍد  بقتل  وطالبته  باجلي�ض  خدمت 

داع�ض  كوالي�ض  يدخل  �صود  غرابيب 
ورامز جال م�صتمر “من حتت االأر�ض”
حل رم�شان، وجاء هذ� �لعام بعدد كبري من �الأعمال �لتلفزيونية بني 
م�شل�شالت وبر�مج. بع�ض هذه �الأعمال �أثار �جلدل و�لر�أي �لعام منذ 

�ليوم �الأول لعر�شه، ن�شتعر�ض �أبرز خم�شة منها هنا.
ر�مز م�شتمر يف مقالبه يف #ر�مز_حتت_�الأر�ض

منذ ٢٠١١، �عتاد �جلمهور يف رم�شان على متابعة مقالب ر�مز جالل 
و�لبحر،  �ل�شحر�ء،  بني  ما  تنوعت  و�لتي  �لنجوم،  من  �شيوفه  يف 
�شورها  �لعام  هذ�  ن�شخة  �لفر�عنة.  مقابر  وحتى  و�لنار،  و�جلو، 
�الإعالمي  مع  بالتعاون  �الإمار�ت،  بدولة  �ل�شحر�ء  يف  جالل  ر�مز 
برومو  لت�شوير  بال�شحر�ء  جولة  يف  �شيوفه  ياأخذ  حيث  ني�شان، 
لربنامج رم�شاين، وتبد�أ �ملغامرة بجولة خميفة د�خل �ل�شيارة على 
�لكثبان �لرملية، ومن ثم تغو�ض �ل�شيارة د�خل رمال متحركة، قبل 
�إال ر�مز جالل  �أن يطل خملوق ز�حف من بعيد، ما هو يف �حلقيقة 
�لتعليقات  من  جالل  ر�مز  بر�مج  تخلو  ال  وبالطبع،  �لزي.  مرتديا 
�ل�شاخرة من �ل�شيوف، و�للعنات �لتي يكيلها �ل�شيف على م�شت�شيفه 

و�ل�شتائم وغريها.
 غر�بيب �شود وكو�لي�ض تنظيم د�ع�ض

�إال من وقت قريب فقط، فقد مت  �مل�شل�شل  �لك�شف عن هذ�  يتم  مل 
ت�شويره يف �أجو�ء �شرية حفاظا على حياة �مل�شاركني فيه. �مل�شل�شل، 
من  جمموعة  حكاية  يروي  قر�آنية،  �آية  من  ��شمه  ي�شتمد  �لذي 
�لن�شاء و�ل�شبان �لذين ين�شمون �إىل تنظيم د�ع�ض الأ�شباب خمتلفة، 
ويحكي �لو�قع �الأليم �لذي فر�شه عنا�شر هذ� �لتنظيم على �لو�قع 
عمق  حول  بد�أ  و�جلدل  �الأوىل،  �حللقة  عر�ض  منذ  ككل.  �لعربي 
هذه �ل�شخ�شيات، وطبيعة دو�فعها لالن�شمام �إىل هذ� �لتنظيم، وال 

ز�ل �لنقا�ض م�شتمر� على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي.
 �لهيبة و�لثنائي �لذي ال ينف�شل تيم ونادين

�ملو�شم(  عري�ض  )وهو  ح�شن  تيم  يطل  �ل�شلبي،  �جلدل  عن  بعيد� 
م�شل�شل  يف  كثنائي  �لعام  هذ�  �لثالثة  للمرة  جنيم  ن�شيب  نادين  مع 
�بنها  مع  لبنان  �إىل  �لتي تعود  �مل�شل�شل يحكي ق�شة علياء  �لهيبة. 
منها،  طفلها  �أخذ  تقرر  �لتي  �لزوج  عائلة  وتو�جه  زوجها،  لدفن 
تكت�شف  �أن  قبل  زوجها،  �شقيق  جبل،  من  �لزو�ج  هو  و�شرطهم 
حلقاته  منذ  �مل�شل�شل  �لغام�شة.  �لعائلة  هذه  عن  �ملريرة  �حلقائق 
خا�شة  كيمياء  و�أن  خ�شو�شا  �لكثريين،  بر�أي  جيد�  يبدو  �الأوىل 
جتمع ما بني ح�شن وجنيم، كما �أن ت�شل�شل �لق�شة، وت�شوير �مل�شل�شل، 

ي�شاهمان ب�شكل كبري يف ورود ردود �أفعال �إيجابية عليه.
 �شيلفي ٣ .. نظرة عن �ملجتمع �ل�شعودي عن قرب

م�شل�شل  يف  لي�شارك  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  �لق�شبي  نا�شر  يعود 
قائمة  #�شيلفي٣  ها�شتاغ  ت�شدر  لعر�شه،  �الأول  �ليوم  يف  �شيلفي. 
عر�ض  فرتة  خالل  �لعاملي  �مل�شتوى  على  تد�وال  �الأكرث  �ملو�شوعات 
�ل�شعودية.  يف  �الإ�شكان  مل�شكلة  تطرق  و�أنه  خ�شو�شا  �مل�شل�شل، 
بني  �ل�شعودي  �ملجتمع  يف  متعددة  ق�شايا  يوميا  يعر�ض  �مل�شل�شل 

�القت�شادية، و�الإن�شانية، و�ل�شيا�شية.
 باب �حلارة… كثريون يت�شاءلون: مطولني؟

باب �حلارة يعود هذ� �لعام للمرة �لتا�شعة، و�شط توقعات باأنه لن 
يحمل �جلديد، فال�شخ�شيات تتطور تطور� بطيئا جد�، و�الأحد�ث 
ال تت�شارع �أبد�، بل يرى كرث �أن ما يجري هو حماولة الإنقاذ مري�ض 
من موت �شريري قادم ال حمالة. يف هذ� �جلزء ي�شتمر �لنز�ع بني 
�أبو ع�شام و�أبو ظافر على زعامة �حلارة، ويزد�د �الأمر تعقيد� بعد 

�أن يقتل ظافر بخنجر �لعقيد معت

خر هام
�ىل قر�ئنا �لكر�م يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
�نتقاد�ت  و�شلتنا  حيث   ، جهة  �ي 
باالنحياز  تتهمنا  �الخوة  بع�ض  من 

لطرف على �الخر .
كما  �حلقيقة  نن�شر  �لو�قع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع �ل�شعوب د�ئما و�بد� 

مر�ة �شادقة .
نحن مع �الوطان ول�شنا مع �حلكام وال 
�لبنية �لتحتية يف �لوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  �لعربي  

بار�شال ر�يه �ىل موقع �جلريدة .

ب�شاأن  تون�ض  يف  �جلدل  �ت�شع   – �أ(  ب  )د   – تون�ض 
�ملفطرين يف �شهر رم�شان، بعد يوم و�حد من �عتقال 
�ل�شلطات الأ�شخا�ض عمدو� لالإفطار يف �لنهار بجانب 

حملة ت�شتهدف �ملطاعم و�ملقاهي.
�لزيتونة  حزب  رئي�ض  �طالق  مع  بد�أ  �جلدل  وكان 
حملة  �لعلمي  عادل  و�الإ�شالح  �لتنمية  وجمعية 
يف  �ملفتوحة  و�ملطاعم  �ملقاهي  لر�شد  �ل�شو�رع  يف 
حاالت  لتوثيق  تنفيذ  بعدل  مرفوقا  رم�شان،  نهار 

�الفطار.
و�حلريات  �لنا�شئة  بدميقر�طيته  يتباهى  بلد  ويف 
مو�قع  على  و��شعا  نقا�شا  �حلملة  �أثارت  فقد  �لعامة 
�لتو��شل �الجتماعي ويف و�شائل �إعالم حملية، بينما 
بني  من  وهو  �لعلمي،  �شلوك  على  �ل�شلطات  تعلق  مل 

�ملوؤيدين لتطبيق �شريح لل�شريعة بدل �لد�شتور.
وقالت �جلمعية �لتون�شية للوعاظ، يف بيان لها �ليوم 
ت�شتوجب  خطرية  �شابقة  تعد  �حلملة  �إن  �جلمعة، 
�لتدخل �ل�شريع و�لعاجل و�حلا�شم ملنع ت�شربها �إىل 

جماالت �أخرى وتطورها �إىل ما ال حتمد عقباه.
كما دعت �ملنظمة �إىل توفري �حلماية و�الأمن جلميع 

�لتون�شيني �شو�ء كانو� مفطرين �أم �شائمني.
�أنها  �الأقليات  مل�شاندة  �لتون�شية  �جلمعية  و�أعلنت 
�شتتقدم بدعوى ق�شائية �شد رئي�ض حزب �لزيتونة، 
و�لت�شهري  �ل�شخ�شية  �حلريات  يف  �لتدخل  بتهمة 

باملو�طنني.

ما  تخالف  �حلملة  هذه  مثل  �أن  �جلمعية  وتعترب 
�ل�شامن  �ل�شاد�ض  ف�شله  يف  �لد�شتور  عليه  ين�ض 

حلرية �ل�شمري.
بنزرت  مدينة  يف  حمكمة  �إعالن  مع  �جلدل  و�ت�شع 
�شمال �لبالد، �أم�ض �خلمي�ض، عن �أحكام بال�شجن ملدة 
�شهر بحق �أربعة مو�طنني تعمدو� �ملجاهرة باالإفطار 

يف نهار رم�شان.
وقال متحدث با�شم �لنيابة �لعامة يف بنزرت �شكري 
“��شتند  )د.ب.�أ(  �الأملانية  �الأنباء  لوكالة  حلمر 
�لتي تن�ض على  �ملجلة �جلز�ئية  �أحكام  �إىل  �حلكم 
وهوؤالء  عمد�.  بالفح�ض  �ملجاهرين  �شد  عقوبات 

جاهرو� باالإفطار يف �ل�شاحات �لعامة”.
و�أو�شح حلمر �أن “�شلوك �ملوقوفني ترتب عنه جرح 
م�شاعر �الآخرين يف بلد ت�شكنه غالبية م�شلمة، وكان 
من �شاأنه �أن يخل بالنظام �لعام وهو ال يدخل حتت 

طائلة حرية �ملعتقد و�ل�شمري”.
ويحق للموقوفني، �لذين بقو� يف حالة �شر�ح، �لطعن 

يف �حلكم يف طور �ال�شتئناف خالل مدة 10 �أيام.
ويف �لعادة تبقي عدد من �ملقاهي و�ملطاعم �ل�شياحية 
يف تون�ض �أبو�بها مفتوحة خالل نهار رم�شان لزبائنها 

من �ل�شياح ب�شكل خا�ض.
رم�شان  نهار  يف  �الفطار  جترم  قو�نني  توجد  وال 
تف�شري  ب�شاأن  �جلدل  �أعادت  �حلادثة  لكن  بتون�ض، 
يف   2014 عام  �ل�شادر  �جلديد  �لد�شتور  ن�شو�ض 

تاأخر  د�شتورية  وحمكمة  �لر�شمي  �لتاأويل  غياب 
و�شعها.

منذ  �لبالد  يف  ح�شا�شية  �لدينية  �مل�شاألة  وتكت�شي 
،�لتي   2011 ثورة  بعد  �الإ�شالمية  �لتيار�ت  �شعود 
بن  �لعابدين  زين  �ل�شابق  �لرئي�ض  بحكم  �أطاحت 

علي.
خالل  ظهرت  رم�شان  يف  م�شابهة  حمالت  وكانت 
�ل�شنو�ت �الأوىل �لتي �أعقبت �لثورة قادتها جماعات 

�شلفية لكنها تو�رت فيما بعد.

-  تنهمر دموع �حلاجة مرمي مع  �شنعاء 
مغرب كل يوم رم�شاين عندما ت�شاهد كل 
�الإفطار  مائدة  حول  يلتئمون  �أوالدها 
�أ�شهر  قبل  قتل  �لذي  حممد،  با�شتثناء 
يف مدينة تعز جنوب غربي �ليمن؛ جر�ء 
قذيفة حوثية، وتتحول حبات �لتمر يف 

يديها �إىل ما ي�شبه �جلمر.
�أدخلت  مرمي،  �حلاجة  حال  هو  كما 
�أكرث  منذ  �ليمن  يف  �لد�ئرة  �حلرب 
�ملنازل  غالبية  �إىل  �لغ�شة  عامني،  من 
رم�شان  �شهر  مقدم  ينكاأ  ويوميا  �ليمنية، 
و�لزوجات  �الأمهات  �آالف  جر�ح  �ملبارك 
الجئني  �أو  معتقلني  �أو  قتلى  �أقارب  من 

خارج �ليمن.
هي  رم�شان  �شهر  وليايل  �الإفطار  ومو�ئد 
منا�شبة خا�شة اللتئام �الأ�شر �ليمنية يف 
�لروحانية  �الأجو�ء  بف�شل  و�حد،  مكان 
يحر�ض  ولذ�  بال�شهر،  �خلا�شة  �لفريدة 
على  بعيدة  حمافظات  يف  يعملون  من 
مع  لياليه  لق�شاء  رم�شان  خالل  �لعودة 

�أ�شرهم.
** دموع �الإفطار

�أوالد �حلاجة  �أ�شغر  �ل�شرعبي، وهو  طه 
�الأيام  “خالل  لالأنا�شول:  قال  مرمي، 
و�لدتي  كانت  رم�شان  �شهر  من  �ملا�شية 
حتيل �شاعة �الإفطار �إىل حلظات حزينة، 
حيث تنهمر دموعها دون �إر�دتها، مبجرد 
نحاول  �أننا  رغم  �ملغرب،  �أذ�ن  �شدوح 

تهدئتها من قبل ذلك”.
“ت�شتغرق  �ل�شرعبي:  تابع  وبحزن، 
الأخي  للدعاء  �لوقت  من  كثري�  و�لدتي 
�أ�شدقائي  �أخربين  قريتنا  ويف  �ل�شهيد، 
جر�ء  مفقودين  لديهم  ممن  �أمهاتهم  �أن 
وقت  نف�شها  �للحظات  يعي�شون  �حلرب، 

�الإفطار”.
منذ  �ملت�شاعدة،  �حلرب  وت�شببت 
�لقو�ت  بني   ،2015 �آذ�ر  مار�ض/   26
عربي  بتحالف  مدعومة  �حلكومية، 
جهة،  من  �ل�شعودية،  �جلارة  تقوده 
�هلل”  “�أن�شار  جماعة  وم�شلحي 
علي  �ل�شابق،  و�لرئي�ض  )�حلوثيني( 
ع�شكري  دعم  بتلقي  �ملتهمني  �شالح، 
�أكرث  مقتل  يف  �أخرى،  جهة  من  �إير�ين، 
من 10 �آالف �شخ�ض، �أغلبهم مدنيني، وفق 

�الأمم �ملتحدة.
�لنظام  �نهيار  يف  �حلرب  ت�شببت  كما 

�لكولري�،  منها  �أمر��ض،  فتف�شت  �ل�شحي، 
وح�شدت �أرو�ح ما يزيد عن 500 �شخ�ض.

** خلف �لق�شبان
عن  �لوحيد  �لغائب  هم  �لقتلى  ولي�ض 
مو�ئد �ليمنيني يف �شهر رم�شان، فاملعتقلني 
ما  �حلرب،  و�أ�شرى  ق�شريا  و�ملخفيني 
بالن�شبة  �ملفقودين  عد�د  يف  يز�لون 

الأ�شرهم.
�ملعتقلني  لعدد  دقيقة  �أرقام  توجد  وال 
�لنز�ع  �أطر�ف  لدى  ق�شريا  و�ملخفيني 
�حلكومة  �أعلنت  حني  ويف  �ليمن،  يف 
وخمفي  معتقل   4500 من  �أكرث  عن 
ر�أ�شهم  على  �حلوثيني،  �شجون  يف  ق�شريا 
�ل�شبيحي،  حممود  �للو�ء  �لدفاع،  وزير 
�إىل  �إ�شافة  قحطان،  حممد  و�ل�شيا�شي 
10 �شحفيني، يتحدث �حلوثيون عن �أكرث 
�لقو�ت  لدى  حرب  �أ�شري  �آالف  ثالثة  من 
�حلكومية �أو �لف�شائل �مل�شلحة �ملرتبطة 

بها.
وكو�حدة من �أبرز �ملنظمات �ملحلية، �لتي 
�شيطرة  رغم  �شنعاء  من  ن�شاطها  و��شلت 
�حلوثيني على �لعا�شمة منذ 21 �شبتمرب/ 
�أمهات  “ر�بطة  ��شتثمرت   ،2014 �أيلول 

�ملختطفني” )غري حكومية( �شهر رم�شان 
ت�شتنكر  ��شتغاثة،  ند�ء�ت  الإطالق 
��شتمر�ر �حتجاز �حلوثيني وقو�ت �شالح 
للعام  منهم  و�لبع�ض  �أبنائها،  من  لالآالف 

�لثالث على �لتو�يل.
��شتغاثة:  بيان  يف  �الأمهات  وت�شاءلت 
ولدى  يا  دونك  من  رم�شان  �شيكون  “كيف 
�شن�شعر  وكيف  �الإفطار  �شيكون  وكيف 
ببهجة رم�شان من دونك و�أنت تتجول يف 

�أرجاء �ملنزل )؟(.
مل  �لكثري  وغريها  �ال�شتغاثة  هذه  لكن 

تلق �أذ�نا �شاغية حتى �الآن.
�ل�شفحة  تن�شر  رم�شاين،  يوم  كل  ويف 
موقع  على  �ملختطفني  الأمهات  �لر�شمية 
يتحدث  ذويهم،  من  ر�شائل  “في�شبوك” 
حول  يجتمعون  �الأطفال  �أن  عن  بع�شها 
مائدة �الإفطار، وي�شاأل �أ�شغرهم و�لدته: 
�شي�شوم  �إنه  تقولني  كنتي  )؟(  �أبي  “�أين 

معانا هذ� �لعام )؟(”.
** مر�ض وتعذيب

وخالفا ملن رحلو� عن �لدنيا، ي�شعر �أهايل 
�أقاربهم  كون  �أكرب،  بغ�شة  �ملختطفني 
يعي�شون ظروفا �شيئة يف معتقالتهم، وال 

�أدنى متطلبات �لرعاية �لطبية،  يجدون 
ال�شيما مع تف�شي �أمر��ض مميتة، وتعر�ض 
خمتطفني،  �أهايل  وفق  للتعذيب،  بع�شهم 

وهو ما ينفيه �حلوثيون.
“�أم �حلارث”، وهي �إحدى قريبات  ووفق 
�حلوثيني،  �شجون  يف  �ملعتقل  �ل�شحفي 
هذ�  “رم�شان  فاإن  عمر�ن،  �خلالق  عبد 
�لعام حل خمتلفا عن �شابقه.. كان �الأمل 
ووجود  �ملنظمات  حترك  يف  يحدونا 
ت�شيي�ض  مت  لكن  �حلوثيني،  على  �شغوط 
�ملنظمات  وظهرت  �ملختطفني،  ق�شية 
�لدولية عاجزة �أكرث من �أي وقت م�شى”.
مع  حديث  يف  �حلارث”،  “�أم  و�أ�شافت 
علينا،  قا�شيا  رم�شان  “مير  �الأنا�شول: 
�إىل  تتحول  و�ل�شحور  �الإفطار  فلحظات 
بكاء و��شتعادة ل�شريط �لذكريات مع كل 

�لغائبني عنا ق�شريا”.
وتابعت: “كان رم�شان �ملا�شي �شهر فرحة 
الأنه  و�أطفاله؛  �خلالق  عبد  لزوجة 
باإطالق  وعود  بعد  غائبهم  لهم  �شيقرب 
لو�شوله،  �الأيام  يعدون  وكانو�  �شر�حه، 
لكنه ما ز�ل غائبا و�شيم�شي �شهر رم�شان 
ينتظرون..  وهم  �لعيد  وياأتي  �حلايل 

دون و�شوله”.
زيارة  “�آخر  �أن  �حلارث”  “�أم  وذكرت 
من  �أ�شابيع  �أربعة  قبل  كانت  لعمر�ن 
بل  �لزيار�ت،  منع  بعدها  ومت  رم�شان، 
تقدمي  من  �ملعتقلني  �أهايل  وحرمان 

وجبات �الإفطار �إليهم”.
ي�شومون  “�ملعتقلني  �أن  على  و�شددت 
�الأرز  من  �شغرية  وجبة  على  ويفطرون 
وخبز �لُكدم �خلا�ض باملن�شاآت �لع�شكرية، 

وماتوفر لهم من ماء لل�شرب”.
** بعيد� عن �لوطن

فاإن  و�ملعتقلني،  �لقتلى  �إىل  و�إ�شافة 
بعيد�  �حلرب  �شردتهم  �لذين  �لالجئني، 
�أبرز  من  �أكرث من عامني،  منذ  بلدهم  عن 
�شهر  خالل  �ليمنيني  مو�ئد  عن  �لغائبني 

رم�شان.
وف�شال عن نحو ثالثة ماليني نازح د�خليا 
من �أ�شل 27.4 مليون ن�شمة، تقدر �الأمم 
�ملتحدة عدد �لالجئني خارج �ليمن باأكرث 
من 300 �ألف، وخ�شو�شا �مل�شجلني ر�شميا 
دول  وبع�ض  �الإفريقي  �لقرن  دول  يف 

�جلو�ر.
وخالفا للمقيدين ر�شميا، ذكر مركز �مللك 
�الإن�شانية  و�الأعمال  لالإغاثة  �شلمان 
�أكرث  ت�شت�شيف  �ل�شعودية  �أن  )حكومي( 

من 600 �ألف ميني منذ �ندالع �حلرب.
عدد  ر�شمية  غري  �إح�شائيات  وتقدر 
باأكرث  م�شر  �إىل  جلوؤو�  �لذين  �ليمنيني 
من 300 �ألف الجئ، فيما يوجد ع�شر�ت 
مثل  �أخرى،  دول  يف  �ليمنيني  من  �الآالف 

�الأردن و�ل�شود�ن وماليزيا.
حتى  �ملتحدة  �الأمم  جهود  �إخفاق  ومع 
�الآن يف �إيجاد حل �شيا�شي للنز�ع، وغياب 
�حل�شم �لع�شكري، ال تبدو نهاية يف �الأفق 
لهذه �حلرب، ما يهدد باأن رم�شان �حلايل 
فيه  تغيب  �لذي  �الأخري،  يكون  لن  رمبا 
مو�ئد  عن  �ليمنيني  من  �لكثري  �حلرب 

�الأ�شرة.

رم�صان ن��ه��ار  يف  املفطرين  �صد  احل��م��ات  ب�����ص��اأن  تون�ض  يف  يت�صع  اجل���دل 

رم�صان يف  اليمنيني  اإف��ط��ار  م��وائ��د  على  احل���رب  خلفتها  ���ص��اغ��رة  مقاعد 
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يحيى �ل�شامي
وقوع  بعد  من  �لثاين  هو  �ليوم   : �شنعاء 
�جلنود  مئات  بحق  �لكبرية«  »�مل�شيدة 
�ل�شعودية  �الآليات  وع�شر�ت  �ل�شود�نيني 
ميدي  �شحر�ء  �شمال  �قتحام  حاولت  �لتي 
�ليمن.  غربي  �شمال  حجة  حمافظة  يف 
�ملعركة  �آثار  من   60% نحو  توثيق  باإمكاننا 
ُيخربنا  ما  وفق  هنا،  �شاعات  قبل  د�رت  �لتي 
حلركة  �لتابع  �حلربي«  »�الإعالم  م�شّور 
�لعدو�ن  قّو�ت  �أن  لنا  �شارحًا  �هلل«،  »�أن�شار 
�شّنت ع�شر�ت �لزحوف عقب خ�شائرها وذلك 

ل�شحب جثث قتالهم و�الآليات �ملعطوبة.
ورغم وجود ع�شر�ت �جلثث للقتلى �ل�شود�نيني 
يف �مل�شاحة �لتي تف�شلنا عن �آلية معطوبة من 
�نهماك  فاإن  �ل�شنع،  �أمريكية  »�أ�شكو�ض«  نوع 
ما  عمل  يف  �ليمنيني  �ملقاتلني  من  ثالثة 
هم  و�ل�شوؤ�ل.  �النتظار  ��شرتعى  بجو�رها 
�الآن ي�شتعّدون الإحر�ق �آخر مدرعة �شعودية 
وال  �ل�شود�نيون،  �ملرتزقة  متنها  على  زحف 

مانع من م�شاركتهم ت�شوير �لعملية.
�أثار  �الآلية  �إحر�ق  من  �الأدخنة  ت�شاعُد 
خلف  �ملوجودة  �لعدو�ن  قو�ت  حفيظة 
�لتابعة  �ملو�ّشم  منطقة  يف  �حلدودي  �ل�شياج 
ر�شالة  الأنها  �ل�شعودية،  جنوبي  جليز�ن، 
��شتعادة  من  يتمكنو�  لن  باأنهم  تفيد  و��شحة 
�لر�شالة،  ُقرئت  �لثمن.  �لباهظة  �ملدرعة 
ــ  �ل�شعودية  �ملدفعية  با�شرت  �لفور،  ومن 
�ل�شود�نية �إطالق ع�شر�ت �لقذ�ئف �ملدفعية 

لالنتقام.
ملت�شقة  و�أدخنتها  �ملدرعة  مكان  تخطينا 
نحو  لنا  وتظهر  نقطعها  كثرية  �أمتاٌر  باأنوفنا. 
�الأ�شكال و�الأحجام كان  �آليات متنوعة  ع�شر 
و�شولنا  ليلة  �إحر�قها  من  �نتهو�  قد  هنا  من 
ال  جولتنا  �أن  هوؤالء  بع�ض  يخربنا  ميدي. 
�الآن  �إىل  �شاهدناه  ما  و�أن  بد�يتها،  يف  تز�ل 
�لكثري.  �أمامنا  وبقي  �الأول  للمحور  يتبع 
زهاء  تبلغ  �ملعارك  فيها  د�رت  �لتي  فامل�شاحة 
حماور  من  بدءً�  مرّبعة،  كيلومرت�ت  �شتة 
�ل�شياج  خلف  �ل�شحر�ء  �شمال  �النطالق 
�حلدودي جنوبي جيز�ن، حتى هذه �الأماكن 

حيث نحن، وهي ُتعرف با�شم �ملز�رع.
�ملحاور  من  �لثاين،  �ملحور  دخولنا  قبل 
�ملرتزقة  زحوف  منها  �نطلقت  �لتي  �لثالثة 
رو�ئح  ت�شُل  �ل�شحر�ء،  على  �ل�شود�نيني 
و�شولنا  قبل  ما  م�شافات  �إىل  �ملتعفنة  �جلثث 
خم�ض  زهاء  �ملكان  يف  يوجد  �ملقتل.  مكان 
�شاعة.   24 �أكرث من  ع�شرة جثة م�شى عليها 
�لرتب  من  ويبدو  �شود�نيون،  �لقتلى  جميع 
�لع�شكرية �ملعلقة على بّز�ت عدد ال باأ�ض به 
يف  �لعليا  �لرتب  ذوي  ومن  �شباط  �أنهم  منهم 

�جلي�ض �ل�شود�ين.
على  نعرث  �أن  نتوقع  كنا  �الأوىل،  للوهلة 
جند  مل  لكننا  �ليمنيني  �ملرتزقة  من  قتلى 
�ملر�فقني  �أحد  يقول  منهم.  و�حدً�  قتياًل 
�شود�نيني  قادة  برف�ض  ُتفيد  معلوماتهم  �إن 
�ليمنيني،  �ملرتزقة  من  عن�شر  �أي  م�شاركة 
حماية  عن  تخاذلو�  خونة  يرونهم  الأنهم 
عنها.  »�حلوثي«  �خلطر  ودرء  �ململكة  حدود 
�ل�شرط،  على  �ل�شعودي  �جلي�ض  و�فق  وقد 
و�كتفى باإ�شر�ك قياد�ت من �جلي�ض �ل�شعودي 
�ل�شحر�ء«  »�كت�شاح  عملية  على  لالإ�شر�ف 
�النطالق  نقاط  �إىل  �ل�شود�نيني  و�إر�شاد 

و�الأهد�ف �ملفرت�ض �ل�شيطرة عليها.
�لكلمات ب�شعوبة وهي تت�شاعد من فم  ُتفهُم 

رفيقنا �ملقاتل وهو يغطي وجهه و�أنَفه بلحاف 
بح�شرة:  يقول  �لر�ئحة.  خ�شية  غليظ 
مل  عربية،  جيو�شًا  لنا  �أن  نن�شى  �أن  »كدنا 
ملو�جهة  �الآمال  عليها  ُيعلق  منا  �أحد  يعد 
»لالأ�شف،  ويكمل:  �إ�شر�ئيل«.  جميعًا:  عدونا 
جاء هوؤالء لقتالنا خدمة الأمريكا و�إ�شر�ئيل 
�إىل  �ملتحّدث  ي�شري  �شعود«.  بني  وعمالئهم 
�أماكن تختبئ فيها جثث ال تكاد ُترى، ويكمل 
حديثه: »��شتطاع �ملال �ل�شعودي �أن ي�شتقطع 
ومقاتلني  مرتزقة  �ل�شود�ين  �جلي�ض  من 
بالوكالة... من جي�ض ر�شمي �إىل �أدو�ت مثلهم 
ووتر  كبالك  �شركات  من  �مل�شتاأجرين  مثل 

وغريها«.
�ملكان  جتاوَز  �أن  ع�شكري  م�شوؤول  يخربنا 
علينا،  خطٌر  �أكرث  و�القرت�ب  نوجد  حيث 
فالعدو يرب�ض على بعد نحو 500 ــ 800 مرت، 
�لرت�شيم  معامل  و�شطها  تنت�شب  م�شافة  وهي 
م�شاهدة  وباالإمكان  �لبلدين،  بني  �حلدودي 
تو�شف  منطقة  يف  بالعني  �لعدو  حتركات 
�شيدهم.  وميد�ن  �لقّنا�شني«  »�شاحة  باأنها 
يف  �ملر�بطني  �أحاديث  وفق  �لو��شح  من 
�أن �لنظام  �شحر�ء ميدي و�شهاد�ت �مل�شاركني 
على  عري�شة  �آمااًل  بنى  قد  كان  �ل�شعودي 
�الأخرية  �أيار  من  و�لع�شرين  �حلادي  عملية 
كامل  لو�ء  عرب  وحاول  �لعملية(،  )يوم 
�الأخرية  �ل�شربة  ي�شّدد  �أن  �ل�شود�نيني  من 
�لغربية  �ل�شمالية  �ل�شاحلية  �جلبهة  �شوب 
و��شتنز�ف  تعرّث  نقطة  مثلت  �لتي  )ميدي(، 
جهة،  من  �ل�شعودية  للخزينة  حمتملة  غري 
للرئي�ض  �ملو�لني  مع�شكر  يف  �لب�شرية  وللقوة 
و»�شرعيته«  هادي  من�شور  ربه  عبد  �مل�شتقيل 

من جهة �أخرى.
كان  ميدي  على  �لهجوم  �أن  توؤكد  �ملعلومات 
مز�رع  �إىل  و�شواًل  �ل�شحر�ء  �كت�شاح  هدفه 
ميدي  مدينة  ف�شل  ثم  �لعمق،  يف  ن�شيم 
و�شاحلها عن �ل�شحر�ء وقطع معظم خطوط 
�الإمد�د وتفتيت �جلبهة �ل�شاحلية من بو�بتها 
�إىل �حلديدة،  �لطريق  و�أخريً� فتح  �لغربية، 
�ملدينة �ل�شاحلية �لتي يلوح حتالف �لعدو�ن 

منذ �أ�شهر باقتحامها.
هذ� �ال�شتنتاج �أكدته معلومات �أخرى ح�شلنا 
عليها �شمن جملة وثائق وم�شتند�ت وبيانات 
بحوزة  �ليمنيون  �ملقاتلون  عليها  عرث  مرئية 
)وفق  �لعملية  �أن  كما  �ل�شود�نيني،  �لقتلى 
دخولهم  �أثناء  �شود�نيون  �شورها  م�شاهد 
�ل�شحر�ء( قادها �شباٌط �شعوديون وُح�ِشر لها 
ُيقدر عددهم  لو�ء كامل من جي�ض �خلرطوم 

بثالثة �آالف ونيف، ومعظمهم قوة ر�جلة.
مينيون  مقاتلون  علينا  عر�شها  �لتي  �مل�شاهد، 
م�شتخرجة من هو�تف �ملرتزقة �ل�شود�نيني، 
ع�شكرية  �آلية  خم�شني  نحو  م�شاركة  تظهر 
�لزحف وثالث طائر�ت عمودية  متنوعة يف 
من نوع »�أبات�شي« عملت على مت�شيط �ل�شحر�ء 
و�لتهيئة لتقدم �لقو�ت على �الأر�ض. و�الأهم 
من هذ� �أن �مل�شاهد نف�شها �حتوت ما يبدو �أنه 
�شعوديون  جنود  فيه  �شارك  بالن�شر  �حتفال 
�ل�شود�نيون،  فيها  ��شتقر  �لتي  �ملناطق  د�خل 
وبدوؤو� ت�شييد حت�شينات تر�بية �شخمة على 

بعد �شتة كيلومرت�ت من نقطة �نطالقهم.
�مل�شاهد  ميني  ع�شكري  م�شوؤول  يقاطع 
�ملعرو�شة علينا وُي�شهب يف �شرح �لكمني �لذي 
ــ  �ل�شود�نية  �لغزو  قو�ت  �إليه  ��شتدرجت 

�ل�شعودية.
وحت�شنت  �لثالثة«  »�ملحاور  ��شتقرت  فبعدما 

ملّدة  �ل�شحر�ء  من  و��شعة  م�شاحات  يف 
وقعت  �أنها  تكت�شف  �أن  وقبل  �شاعات،  �أربع 
�ملقاتلون  فيها  ��شتخدم  كبرية  م�شيدة  يف 
�ليمنيون �أ�شاليب تتو�ءم وحروب �ل�شحر�ء؛ 
على  �خلناق  ت�شييق  �إىل  �ليمنيون  عمد 
�لقو�ت �ل�شود�نية يف بد�ية �ملو�جهة و�شواًل 
�ألغام  حقل  حتى  �لرت�جع  على  �إجبارها  �إىل 
�ملو�جهات،  �أماكن  من  �ل�شرق  �إىل  يقع  و��شع 
ع�شر�ت  تفجري  مت  �مل�شيدة:  �أطبقت  وهناك 

�الآليات ومن عليها.
ج�شم �أبي�ض �آخر �شبيه بذ�ك �لذي �شاهدناه 
جديد.  من  يلوح  �ل�شحر�ء  دخولنا  حلظة 
جمجمة  �إنه  �إليه:  لنتعرف  منه  نقرتب 
�ملر�فق  يبادرنا  �خللقة.  مكتمل  �آدمي  لر�أ�ض 
باالإجابة قبل �أن ن�شاأله، فيخربنا �أن �لعظام 
�لتي ن�شاهدها يف �ل�شحر�ء تعود �إىل مرتزقة 
ع�شر�ت  خالل  �أ�شهر  قبل  قتلو�  مينيني 
»لكنكم  ميدي.  �شحر�ء  �شمال  على  �لزحوف 
�الآن تدفنون جثث �لقتلى �ل�شود�نيني، فلماذ� 
�ملقاتل:  يرد  �لعر�ء؟«.  يف  هوؤالء  مثل  بقي 
»�لرمال تدفن كثريين... لي�ض مبقدورنا دفن 
�لزحوف  هذه  �أن  خا�شة  هنا  يقتل  من  كل 
�لو�حدة...  �ل�شاعة  خالل  �أحيانًا  تتكرر 
للقتلى  يكرتثون  ال  و�ل�شّباط  �ملرتزقة  قادة 
عندما  خا�شة  جثثهم،  با�شتعادة  يهتمون  وال 

يكون �لقتيل مينيًا«.
ميدي  �شحر�ء  يف  �مليد�نية  جولتنا  خالل 
�أمكن  �مل�شيدة،  وقوع  من  �شاعة   12 عقب 
توثيق معلومات ميد�نية وم�شاهد حية ت�شي 
بحجم �خل�شارة �ال�شتثنائية �لتي تعر�ض لها 
خارجة  ب�شورة  �ملرة  وهذه  �لعدو�ن،  حتالف 
عن �ملاألوف و�أبعد ما تكون عن ح�شابات ميز�ن 
 25 من  �أكرث  �لطرفني.  بني  �لع�شكرية  �لقوة 
على  مرمية  كانت  �ل�شود�نيني  للجنود  جثة 
رمال �ل�شحر�ء �أدركناها فقط حلظة و�شولنا 
�لتي  �الإجمالية  �حل�شيلة  كانت  فيما  �ملكان، 
قتياًل   136 مينية  ع�شكرية  م�شادر  �أعلنتها 

من �ل�شود�نيني و244 جريحًا.
يقول �أحد �ملقاتلني معقبًا على ده�شتنا: »هذه 
عجزت  ما  �إال  لي�شت  ت�شاهدها  �لتي  �جلثث 
حمور  من  �نت�شالها  عن  �ل�شود�نية  �لقو�ت 
�شاعات  خالل  حماور...  ثالثة  من  و�حد 
�ل�شود�نيون  �ملرتزقة  �شن  �لكمني  �لليل وبعد 
�نت�شال  بهدف  ت�شلل  عمليات  ع�شر  من  �أكرث 
با�شتخد�م  ومتكنو�  �لقتلى،  زمالئهم  جثامني 
رفع  من  �ل�شعودية  �ملدرعة  �الآليات  �أرتال 
»�أبو  �مللقب  �ل�شاب  ي�شيف  �لع�شر�ت«. 
طالب«: »كنا يف �لبد�ية مننعهم من �لو�شول 
من  وقن�ض  �ملدرعات  با�شتهد�ف  �جلثث  �إىل 
�لقتلى  �أن  لنا  تبني  لكن  منها،  �لنزول  يحاول 
�ل�شحر�ء  و��شعة من  �ملنت�شرين على م�شاحة 
عبئًا  �شي�شكلون  �لنار  خطوط  من  وبالقرب 
�إىل  �ملتحللة  �أج�شادهم  و�شتتحول  علينا، 
�لكثري من �ملجاهدين،  م�شدر وباء قد ي�شيب 
�الأكرب  �لعدد  ل�شحب  �ملجال  لهم  �أحتنا  لذلك 
�أن ندفن �لع�شر�ت مما تبقى  من �جلثث، قبل 

هنا«.
بادر رفيق »�أبو طالب« وعر�ض علينا ع�شر�ت 
و�لع�شكرية  �ل�شخ�شية  و�لبطاقات  �ل�شور 
�شمن  وهي  �ل�شعوديني،  باجلنود  �خلا�شة 
�ل�شود�نيني،  �لقتلى  بحوزة  وجدت  وثائق 
قياد�ت  �إىل  تعود  معظمها  �أن  فيها  و�لالفت 
�أن  كما  �ل�شود�ين،  �جلي�ض  يف  عليا  ع�شكرية 
عرث  �لتي  �ل�شعودي  بالريال  �ملالية  �ملبالغ 

�لتي  �ملبالغ  عليها يف حوزتهم ت�شاوي تقريبًا 
تعطى للمرتزق �ليمني.

�شري �ملعركة
حلظة  �حلربي«  »�الإعالم  عد�شة  �أح�شت 
�آلية  ع�شر  خم�شة  �الأول  �ملحور  يف  �لهجوم 
و�آليات  جند  وناقالت  جر�فتان  بينها 
�ل�شيار�ت  �آخر من  �أمريكية، وعدد  »��شكو�ض« 
�حلقيقي،  �لعدد  �أما  �لع�شكرية.  و�الأطقم 
�آلية  بـ75  �لعملية  يف  �شارك  م�شدر  فيقدره 
�شود�ين  مرتزق   2500 وزهاء  متنوعة 
�الآليات  خلف  ر�جلة  قو�ت  بني  توزعو� 
»يف  وي�شيف:  �الآليات.  على  حمملني  و�أفر�د 
ظل  فيما  �الآليات،  على  �عتمدو�  �لبد�ية 
�لع�شر�ت  �نفجار  لكن  ور�ءها،  مي�شون  �مل�شاة 
رعب  حالة  �شنع  باجلنود  حمملة  وهي  منها 
�الأخرى،  �الآليات  يف  �ملحمولني  �لبقية  لدى 
ما  وهو  �لرتجل،  �إىل  غالبيتهم  فا�شطرت 
كما  �ل�شحر�ء  �كت�شاح  خطة  يف  خلاًل  �أحدث 
�أعد�د كبرية  �ملرتزقة، وقد تكد�شت  ي�شميها 
�لذي  �الأمر  حم�شورة،  م�شاحات  يف  منهم 
�شهل على �ملدفعية �ليمنية ��شتهد�فهم وقتل 
ويرتكو�  يفرو�  قبل  منهم  �لع�شر�ت  و�إ�شابة 

�الآليات �ملعطوبة منها و�ل�شليمة«.
�أما �النطالق من �ملحور �لثاين، فتفيد �شهاد�ت 
قليل  عدد  مع  �مل�شاة  على  �عتمد  باأنه  �أخرى 
وتوؤّمن  �لطريق  ت�شق  كانت  �لتي  �الآليات  من 
وهنا  لالأفر�د،  تر�بية  وحت�شينات  متاري�ض 
باالأ�شلحة  �لقتلى  من  عدد  �أكرب  �شقط 
�الآليات  �ن�شحبت  ثم  و�ملتو�شطة،  �ل�شغرية 
حاولت  فيما  منهم،  �لع�شر�ت  بجثث  حمملة 
�ليمنيني  مع  �لتعامل  »�الأبات�شي«  طائر�ت 
لكنها مل تكت�شف مو�قعهم، و�كتفت بالتحليق 
و�لق�شف �لع�شو�ئي على م�شاحات و��شعة من 

�ل�شحر�ء باجتاه ما تظنه مو�قع �ملقاتلني.
باخلطة  ميد�ين  قيادي  ي�شفه  ما  ورغم 
�ملرتزقة  قو�ت  �تبعتها  �لتي  �ملحكمة 
�ل�شيطرة،  وحماولة  �لهجوم  يف  �ل�شود�نيني 
ومتكن  عليهم،  �نقلبت  ما  �شرعان  فاإنها 
بديلة  خطة  وو�شع  ��شتيعابها  من  �ليمنيون 
على  وعملت  �ملرتزقة  �أ�شاليب  �حتوت 
��شتدر�جهم �أكرث �إىل عمق �ل�شحر�ء، وهناك 
��شطيادها  ي�شهل  كاأهد�ف  معها  �لتعامل  كان 
م�شادر  وت�شدد  �الأ�شلحة.  �أنو�ع  مبختلف 
�أي �شالح  �أن  �جلي�ض و»�للجان �ل�شعبية« على 
�ملر�حل  يف  �ليمنيون  ي�شتخدمه  مل  ثقيل 
باإحر�ق  �كتفو�  بل  �لعملية،  من  �الأخرية 
عقب  �شغرية«  بـ»واّلعات  �الآليات  ع�شر�ت 

فر�ر �ل�شود�نيني.
جر�ئم �لغز�ة

�لغزو من مرتزقة  �أن عمر بقاء قو�ت  ورغم 
�شت  يتجاوز  مل  ميدي  �شحر�ء  يف  �ل�شود�ن 
�شاعات ــ �لوقت �لذي توهمت فيه �النت�شار ــ 
فاإنها خلفت ور�ءها جر�ئم و��شحة من بينها 

نهب و�شرقة بيوت �ملز�رعني يف �ل�شحر�ء �لتي 
�شادفتها يف �لطريق قبل �إ�شر�م �لنري�ن فيها 
و�إحر�قها كاملة وت�شويتها باالأر�ض. �لف�شول 
�لبيوت  هذه  حمتوى  عن  �ل�شوؤ�ل  �إىل  دفعنا 
لكن  �لنهب،  ت�شتحق  كانت  وهل  ومقتنياتها 
�أ�شابت �جلميع ممن �شاهدو� �لرماد  �لده�شة 

و��شتمو� ر�ئحة �حلقد �ملنت�شر يف �ملكان!
من  ويدنو  بندقيته  �ملقاتلني  �أحد  مي�شك 
ويت�شاءل:  �لرماد  من  حفنة  مغرتفًا  �الأر�ض 
منهم  متكن  لو  �ليمنيني  ينتظر  �لذي  »ما 
هوؤالء؟«. وي�شيف: »نخطئ كثريً� حني نح�شن 
حقدهم  �شبو�  قد  هم  ها  بالغز�ة...  �لظن 
�ل�شحر�ء  يف  قليلة  بيوت  ب�شعة  و�أحرقو� 
عن  ف�شاًل  �أ�شاًل  �حلياة  ي�شتحق  ما  فيها  لي�ض 

�شرقتها«.
وبرغم �أن عدد هذه �لبيوت قليل جدً�، طاول 
عربو�  �لتي  �ملز�رع  حتى  جميعها.  �خلر�ب 
بقيتها  ود��شت  �لكبرية  �شجرها  �أحرقو�  فيها 
هذه  و�أ�شاًل  ودباباتهم.  �آلياتهم  جنازير 
�لقرى  �ملتبقي من  و�ملز�رع هي �جلزء  �لبيوت 
�أحد  يختتم  �شابقًا.  �لطري�ن  دمرها  �لتي 
هنا  رباطه  خالل  �إنه  قائاًل  رحلتنا  �ملقاتلني 
�ل�شود�نيني  �ملرتزقة  �أن  الحظ  �شهور،  منذ 
�أحد  هجرها  قد  كان  دو�جن  مزرعة  نهبو� 
�ملز�رعني قبل عام تقريبًا. وذكر �أن �ملرتزقة 
مع�شكرهم  �إىل  دجاج«  من  غنموه  »ما  نقلو� 
�أن  قبل  �ل�شعودي  �ملو�شم  منطقة  د�خل 

ُيحرقو� �ملزرعة وب�شتان �لنخيل يف �جلو�ر.
كيف غطى �إعالم �لعدو�ن »�مل�شيدة«؟

تد�عيات ما حّل بالقو�ت �ل�شود�نية ال تز�ل 
�إعالن جتزيئي  �أنه  تتبدى تباعًا مع ما يبدو 
بحجم  جمهورها  ملكا�شفة  �خلرطوم  تنتهجه 
وعرب  بقو�تها.  حلقت  �لتي  �لكبرية  �خل�شارة 
نف�شها،  �الإعالمية  و�لطريقة  �ل�شيا�شة 
هّم�شت دول حتالف �لعدو�ن وو�شائل �إعالمها 
يف  )�لع�شو  �ل�شود�ين  �جلي�ض  قتلى  �أخبار 
حتى  �أو  �عتبار  �أدنى  دون  كليًا  »�لتحالف«( 
حجم  �أن  ويبدو  عز�ء.  ر�شالة  �أو  مو��شاة 
من  جعل  �ملتوقعة  وغري  �لكبرية  �خل�شارة 
مما  �أكرث  �شررً�  ميثل  معها  �إعالمي  تعاٍط  �أي 
وبخا�شة  �لعدو�ن،  دول  على  بالنفع  يعود 

�ل�شعودية.
هذه يف �لعادة �شيا�شة تتبعها �لريا�ض عندما 
تكون خ�شارتها بحجٍم �أو ب�شنٍف نوعي خارج 
�ليمنية.  �لبالي�شتيات  حال  كما  ح�شاباتها 
�أما �ل�شود�ن، بحكم �أن جي�شه بيع كمرتزقة، 
فاإنه يف و�شع حرج �أكرث من �ل�شعودية، وبذلك 
لليمنيني  �الأد�ة �الإعالمية  ��شتفاد من �شعف 
»�لف�شيحة«  �خلرب  ترويج  ت�شتطع  مل  �لتي 
دول  �إمكانات  ب�شخامة  مقارنة  بقوة 
�ل�شارع  �شغط  ولوال  �الإعالمية.  »�لتحالف« 
�لر�شمي  �الإعالم  كان  ما  �ملتز�يد،  �ل�شود�ين 

هناك قد �عرتف باملطلق بقتاله وبخ�شائره.
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