(718) 238-6300

ت������وزع جم��ان��ا

�أ�سبوعية � -شاملة  -حرة  -م�ستقلة

www.ghorbanews.com

FRIDAY , JUNE 23 . 2017 / Vol . 6 - Issue 263
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عامان على بداية التفاو�ض الالجمدي :واحلرب م�ستمرة
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ه��ن��اك يف خم��ي��م ال��زع�تري

اقر�أ يف هذا العدد

ال�سوريات يف خميم
الزعرتي..ق�ص�ص
اغ��ت�����ص��اب وقتل
ي�شيب لها الولدان

تريان و�صنافري :ماذا بعد؟

ال�����س��ودان��ي��ون ي��ط��ال��ب��ون
ب�سحب ق��وات��ه��م م��ن اليمن
وف������ك احل���������ص����ار ع��ن��ه��ا
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هناك يف خميم الزعرتي
ال�����س��وري��ات يف خم��ي��م ال����زع��ت�ري ..ق�����ص�����ص اغ��ت�����ص��اب وق��ت��ل ي�����ش��ي��ب ل��ه��ا ال���ول���دان
هيا العقيل
انق�ضت ثالث �سنوات على انتهائي من
تنق�ض تلك امل�شاهد
املاج�ستري ومل
ِ
متح من ذاكرتي بعد ،كانت ر�سالتي
ومل َ
درا�سة ميدانية حلالة املر�أة ال�سورية
الالجئة يف خميم الزعرتي الأردين،
كانت �أيام ًا جميلة رافقني فيها �أخي
و�أوراقي وكامريتي وحر ال�صيف يف
ال�صحراء ،كنا نخرج لأيام متتالية
منذ ال�صباح وال نعود حتى امل�ساء،
ن�ستمع للن�ساء هناك ونعبئ الأوراق
واال�ستمارات بناء على �أقوالهن.
ومل يكن �شيء يفرح القلب يف
ذاك املخيم �سوى عيون الأطفال
الربيئة و�ضحكاتهم التي تروي
مرارة الطفولة التي يعي�شونها دون
�أن يدركوا مرارتها من الأ�سا�س
ل�صغرهم ..يلعبون ب�سعادة بحجارة
ال�صحراء التي تخد�ش نعومة �أيديهم
ال�صغرية الغ�ضة الطرية ،معتقدين
�أنها لعبة وغريهم ينعم بالألعاب
الكثرية الغالية ثم يتذمر منها ..ال
علينا فلي�س حديثنا هنا عن البطر
بالنعمة الذي ي�شهده ويعي�شه �أوالدنا
يف هذا الزمان!
قابلنا ن�ساء من خمتلف الأعمار
وخمتلف الأو�ضاع االجتماعية،
املتزوجة والعزباء ،ال�صغرية
والكبرية ،املتعلمة وغري املتعلمة،
جميعهن اجتمعن على �شيء واحد
هو الذي عبرّ ت عنه �إحداهن ب�إيجاز
بقولها :خرجنا يف بلدنا نطالب باملوت
وال املذلة ،فهربنا من املوت و�أتينا �إىل
املذلة ب�أرجلنا!
�أكرث الق�ص�ص امل�ؤملة �أتت عند �س�ؤالهن
عما تعر�ضن له يف �سوريا من عنف
نف�سي وج�سدي وجن�سي قبل اللجوء،
ق�ص�ص ي�شيب لها الولدان� ..إحداهن
روت عن املجازر التي ار ُتكبت بحق
املدنيني ،وخا�صة الأطفال وبالتحديد
جمزرة كرم الزيتون يف حم�ص ،قالت:
كنت �أع�صر القمي�ص الذي قد ارتداه
زوجي يف دفن الأطفال املذبوحني
في�سيل منه الدم مع كل ع�صرة لغزارة
الدماء التي روت قمي�صه �إثر ذبحهم.
وتكمل :ما زلت �أ�سمع �أي�ض ًا �صوت
القذائف يف �أذين ،و�أطفايل حتى الآن
ي�ستيقظون يف منت�صف الليل ي�صرخون
به�سترييا ويبكون و�إذا ما �سمعوا �أي
�صوت عالٍ تغريت مالحمهم وارمتوا يف
�أح�ضاين ي�صرخون ويبكون!
لقد ا�ستمعت للعديد من الق�ص�ص

امل�ؤملة من الجئات عاي�شنها ،لكن ق�صة
تلك الفتاة التي �أطلقت على نف�سها
ا�سم ًا م�ستعار هو «فاتن» كانت تدق باب
ذاكرتي بني احلني والآخر؛ لتذكرين
بها �أكرث من غريها ،كانت فاتن من
مدينة حم�ص ،وبالتحديد من منطقة
تدعى باب الدريب ،وعمرها كان
�آنذاك � ١٨سنة� ،أمتتهن داخل املخيم،
ما زالت الرباءة هي عنوان وجهها،
قابلتها بعد حماوالت كثرية مني
وممن حولها ،خا�صة �أخت زوجها التي
�أخربتني بيني وبينها �أنها مت�أكدة �أن
زوجة �أخيها قد تعر�ضت لالغت�صاب،
لكنها تتكتم هي وزوجها (الذي هو
�أخوها) عن املو�ضوع ،فهو �أي�ضا كان
معتق ًال ،وعندما خرج من حمب�سه
تزوجها بعد �أن فقدت هي و�أخوها
ال�صغري والدهما الذي لي�س لهما
�أحد بعد اهلل �سواه وعمها ،فهي ابنة
احلي الذي ي�سكنه هو وعائلته ،كما
�أخربتني �أن حلظات ه�ستريية تنتاب
فاتن ت�صرخ فيها ،وتك�سر كل �شيء
�أمامها ،وال �أحد يجد لفعلها تف�سري ًا
�سوى تعر�ضها لالغت�صاب ،خا�صة �أن
�إحداثيات املوقف الذي مرت به فاتن
تدل على ذلك.
قابلتني فاتن بداية على ا�ستحياء،
حاولت �أن �أك�سر احلاجز بيني وبينها
ب�أن فتحت معها موا�ضيع عادية يف
البداية ،ومازحتها قلي ًال ،و�أ�شعرتها
�أين �أتفهم جيد ًا �صعوبة ما متر به
و�صعوبة البوح به ،لكني �أحاول �أن
�أ�ساعد بقدر ا�ستطاعتي ،مل �أ�شعر

بنتيجة يف ال�ساعة الأوىل ،بل على
العك�س �شعرت �أين لن �أخرج منها
ب�أية معلومة ما دامت هي متحفظة
على ذكرياتها ،لكن بحكم براءتها
بد�أت تتفاعل معي قلي ًال ،ثم ما
لبثت �أن �شاركتني ق�صتها التي كانت
خال�صتها كما روتها على ل�سانها :لقد
مت ا�ستخدامي كمدرع ب�شري �أمام
دبابة النظام للدخول �إىل احلي الذي
�أ�سكنه لعمل مداهمات واعتقاالت
لرجال و�شباب احلي ،وبعد ذلك مت
اختطايف ملدة يومني كاملني يف �شقة
يف منطقة تدعى القرابي�ص ،وكان يف
ال�شقة فتيات �أخريات من نف�س احلي
الذي �أ�سكنه� ،شاهدت بعيني كيف
مت اغت�صابهن ،ومن �ضمنهن عرو�س
حديثة الزواج ماتت مبا�شرة بعد
االغت�صاب� ،س�ألتها مقاطعة ب�صوت
منخف�ض :وهل اغت�صبوك يا فاتن؟
�أجابت �سريع ًا برعب :ال! ،ثم ما
لبثت �أن ر ّبتّ على كتفها قائلة� :أنا
هنا لأ�ساعدك ولن يظهر ا�سمك يف
�شيء ثقي بي ،ثم �أعدت ال�س�ؤال:
بغالوة والدك �أجيبيني ب�صدق هل
اغت�صبوك؟ بكت بحرقة وقالت وهي
مت�سح دموعها التي حترق وجنتيها
وقالت (بالعامية)� :آه يا بابا يا
حبيبي اي اغت�صبوين اهلل ينتقم
منهن ،وبكيت و�صرخت وحاولت �أدافع
عن حايل ب�س كنت متل امل�شلولة ما
عم بقدر �أحترك وما كفاهن اللي
عملوه فينا وكملوها ب�إنهن حرموين
من �أبي لطول العمر ،طلعت من هون

بكت�شف �إنو �أبي مات حرق ..حرقوه
باملخزن اللي حتت بيتنا و�ضل �أخي
ال�صغري حلاله ،لأنو �أمي متوفية،
وطلعت ما لقيت بقي يل بها الدنيا �إال
�أخي ،وبعدين تزوجت زوجي اللي هو
ابن جرياننا ،وما حدا بيعرف باللي
�صار معي �إال هو وهال انت! ..ثم �أكملت
يل ق�صتها حتى نهايتها بالتف�صيل.
�صمتّ �صمت العاجز حتى عن املوا�ساة
وماذا ع�ساي �أن �أقول بعد ذلك،
ت�ساءلتْ  :هل ما زالت �إن�سانيتنا على
قيد احلياة �أم �أنها حتت�ضر؟! وهل
�أوقفت القمم العربية واتفاقيات
حقوق الإن�سان واتفاقيات حماية
املت�ضررين من احلروب ما يجري من
ظلم؟! هل فاتن هي من ُك�سرت! �أم
نحن الذين ُك�سرت كرامتنا و�إن�سانيتنا
ومبادئنا؟!
كان يا مكان يف زمن الرجال حني
�صرختْ «وامعت�صماه» ُح ّرك جي�ش
كامل للث�أر لها ،ونحن يف �أيامنا
ي�صرخون و ُيغت�صبون ويغرقون وال
يتحرك �شيء فينا �سوى م�شاعر
بع�ضنا ،وكامريات بع�ضنا الآخر،
وكرا�سي ُت ّ
�صف حول دائرة م�ستديرة
ت�ستنكر وت�ستوجب ،ووجوه تدفن
ر�ؤو�سها يف الرتاب كالنعام هرب ًا �أو
خج ًال �أو خوف ًا ال �أحد يدري.
وال يبقى للمظلوم يف النهاية �سوى
حرقة الدعاء لرب العباد بالفرج
القريب فهذا هو �أ�ضمن عالج!

ت���رام���ب ي��ه��ن��ىء ويل ال��ع��ه��د ال�����س��ع��ودي اجل���دي���د وي��ن��اق�����ش م��ع��ه م�����س ��أل��ة اخل�ل�اف
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي ب�ين ق��ط��ر وج��ارت��ه��ا اخل��ل��ي��ج��ي��ة وم���ن بينها ال�����س��ع��ودي��ة و�أزم�����ة اليمن
وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – اعلن البيت
االبي�ض ان الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب ات�صل هاتفيا بويل
العهد ال�سعودي اجلديد االمري
حممد بن �سلمان وهن�أه بتوليه هذا
املن�صب ،وناق�ش معه م�س�ألة اخلالف
الدبلوما�سي بني قطر وجاراتها
اخلليجية وبينها ال�سعودية.
وقال البيت االبي�ض يف بيان ان
“الرئي�س وويل العهد ملتزمان
بالتعاون الوثيق لتحقيق االهداف
امل�شرتكة املتمثلة يف االمن
واال�ستقرار واالزدهار يف منطقة
ال�شرق االو�سط وغريها”.
و�أ�ضاف �أن الرجلني “اكدا �ضرورة
قطع كل الدعم للإرهابيني
واملتطرفني وكذلك لطريقة حل

اخلالف مع قطر”.
وت�شهد املنطقة �أزمة منذ اخلام�س
من حزيران/يونيو ،اثر قرار
ال�سعودية وحليفاتها من الدول
قطع العالقات مع قطر املتهمة
بدعم الإرهاب والتقرب من �إيران.
وقد �صدرت من الإدارة الأمريكية
�إ�شارات مت�ضاربة حيال هذه
الأزمة .و�إذا كان ترامب ردد يف
البداية موقفا داعما للريا�ض ،اال
ان وزارة اخلارجية اتخذت منحى
اخر.
واالثنني ،ابدت املتحدثة با�سمها
�شكوكا علنا حيال التربير الذي
قدمته ال�سعودية لعزل جارتها.
وقالت هيذر نويرت “هناك ارتباك
الن دول اخلليج مل تو�ضح للقطريني
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تفا�صيل االتهامات �ضد قطر”.
و�سبق للرئي�س الأمريكي ان التقى
مرتني حممد بن �سلمان عندما كان

ويل ويل العهد وذلك خالل زيارته
الأخرية �إىل الريا�ض ،ويف البيت
الأبي�ض اوا�سط اذار/مار�س.

احل�����م�����ي�����ق�����اين «الإره����������اب����������ي
����س���ع���ودي��� ًا» ي�����س��ق��ط ج��ب��ه��ة ال��ب��ي�����ض��اء
لقمان عبداهلل
كان لإدراج الدكتور عبد الوهاب احلميقاين يف الئحة الإرهاب
ال�سعودية الأثر املبا�شر يف امليدان اليمني ،عرب االحتجاجات التي
قام بها �أبناء قبيلته �آل حميقان يف حمافظة البي�ضاء ،فانهارت
اجلبهة التي كانوا ي�شغلونها يف منطقة الزاهر بالكامل ،وذلك
بعدما كانت تلك اجلبهة من اجلبهات القوية وال�صلبة ،ومل تكن يف
الأ�صل �ضمن ح�سابات اجلي�ش و«اللجان ال�شعبية».
لكن فج�أة ومن دون مقدمات �أو �إنذارات م�سبقة ،اجتازتها �أم�س
(الثالثاء) قوات اجلي�ش و«اللجان» و�أ�صبحت على بعد مئات
الأمتار من مناطق يافع جنوب اليمن .ومل يعد خافي ًا �أن حامية
اجلبهة من قبيلة �آل حميقان ر ّدوا على الإجراء ال�سعودي جتاه
زعيم قبيلتهم مبا ر�أوا �أنه يليق باتهامهم بالإرهاب ،كذلك جتدر
اال�شارة �إىل قرار اجلي�ش اليمني و«اللجان» التوقف عند احلدود
ال�شطرية لليمن ال�شمايل واجلنوبي �سابق ًا ،وجتنّب متابعة
الهجمات �إال ل�ضرورات دفاعية.
وكلّ
من ال�سعودية والإمارات
وكانت الأزمة اخلليجية بني قطر
والبحرين ،قد �أرخت بظاللها على الو�ضع يف اليمن ،وتر ّدد �صدى
ال�صراع قوي ًا على امل�ستويات كافة ،ال�سيا�سية والأمنية وامليدانية،
�إ�ضافة �إىل الرتا�شق الإعالمي اخلارج عن حدود اللياقة بني
الأطراف اليمنية املح�سوبة على طريف الأزمة .الإعالم والنخب
التابعون للتحالف ال�سعودي ــ الإماراتي ال ينفكون يكيلون التهم
حلزب «الإ�صالح» الإخواين ،يف حماولة ل�شيطنته وحتميله
م�س�ؤولية الإخفاقات الع�سكرية والأمنية وال�سيا�سية لدول
التحالف ،ويبدو وا�ضح ًا للمتابع �أن القوى اليمنية ،وال �سيما
يف اجلنوب ،تنطلق بحملتها ال�شعواء وفق الأجندة الإماراتية
وت�ستخدم الأدبيات والتو�صيفات نف�سها .يف املقابل ،حتاول النخب
الإخوانية املح�سوبة على قطر التزام خط الدفاع عنها وتربير
موقفها ،و�إن كان الفت ًا يف الأيام القليلة املا�ضية ظهور �أ�صوات
�إعالمية تابعة لـ«الإ�صالح» ،لكنها تبثّ من خارج الإقليم ،تنتقد
ب�شدة ممار�سات التحالف وت�ضيء على ت�صرفاته امل�شينة بحق
اليمنيني.
ولئن كان ال�صراع اخلليجي قد بد�أ ي�أخذ �شك ً
ال حاد ًا يف �إعالم
الأطراف اليمنية املح�سوبة على طريف الأزمة ،قطر من جهة
وال�سعودية والإمارات من جهة �أخرى ،ف�إن قيادة «الإ�صالح»
الإخوانية ال تزال تزاول مهماتها من الريا�ض ،كذلك ف�إن احلزب
ال يزال ال�شريك الرئي�سي يف حكومة عبد ربه من�صور هادي.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،وكما كان متوقع ًا ،تعمل الريا�ض على حتييد
«الإخوان» يف اليمن عن دائرة ال�ضغط والت�ضييق عليهم ،وح�صر
�إلقاء اللوم �أو التهم عليهم باحلد الأدنى ،حتى لو اقت�ضى الأمر
التباين مع ت�صنيفات لوائح الإرهاب الأمريكية .وبالفعل� ،شملت
اللوائح اخلليجية للإرهاب ا�سما ميني ًا واحد ًا هو الدكتور عبد
الوهاب احلميقاين ،رغم �أن وزارة اخلزانة الأمريكية �ض ّمت �ضمن
قوائمها العديد من قيادات «الإ�صالح» ،وعلى ر�أ�سهم ع�ضو �شورى
«الإخوان» يف اليمن ال�شيخ خالد بن علي العرادة يف العام املا�ضي،
�إ�ضافة �إىل �أ�سماء مينية حم�سوبة �أو مم ّولة لتنظيم «القاعدة».
جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن احلميقاين ي�شغل حالي ًا من�صب الأمني
العام حلزب «الر�شاد» ال�سلفي ،وهو م�ست�شار يف حكومة هادي،
وعمل �سابق ًا مفتي ًا يف وزارة الأوقاف القطرية .وكانت وزارة
اخلزانة الأمريكية قد �أدرجت ا�سمه يف كانون الأول  2013على
الئحة الإرهاب بتهمة دعم «القاعدة يف اجلزيرة العربية» .لكن
ووجهت ر�سالة
حكومة هادي رف�ضت ت�سليم احلميقاين لأمريكاّ ،
ا�ستنكار لالتهام ،معتربة �إياه ع�ضو ًا يف احلوار الوطني .وبعد
العدوان مت تعيينه يف جلنة املفاو�ضات ملا ي�س ّمى ال�شرعية ،وقد
�شارك بفعالية يف جل�سات احلوار يف الكويت.
ال �شك يف �أن املقاربة ال�سعودية ازدادت تعقيد ًا بوجود الأزمة مع
قطر ،وينظر املراقبون �إىل �أن �إدراج ا�سم واحد �أدى �إىل �سقوط
جبهة بكاملها ،فكيف �إذا التزمت ال�سعودية الالئحة الأمريكية
التي حتتوي العديد من الأ�سماء الكبرية يف «الإ�صالح» .يجزم
ه�ؤالء ب�أن ثمن ذلك �سيكون �سقوط حمافظة م�أرب بكاملها واجلزء
امل�سيطر عليه عرب «الإخوان» يف حمافظة اجلوف بيد حكومة
�صنعاء ،مع الإ�شارة كذلك �إىل �أن حمافظة م�أرب غنية بالغاز الذي
ي�ستخرجه متنفذون تابعون لـ«الإ�صالح» ويباع يف ال�سوق اليمنية،
كذلك ف�إن املحافظة من «قالع الإخوان» تاريخي ًا.
ي�ضاف �إىل ذلك انتقال حالة امل�ساكنة والتخادم بني ال�سعودية
و«القاعدة» �إىل مرحلة الرتقب واحلذر بني الطرفني ،فقد كانت
الأولوية لدى «القاعدة» منذ بداية العدوان على اليمن ح�صر
ال�صراع مع «�أن�صار اهلل» واالن�صراف يف املهمات الع�سكرية مبا
يفيد التحالف ال�سعودي ،لكن بعد زيارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب للريا�ض �أ�صبحت «القاعدة» تتح�سّ �س ر�أ�سها ،وتخ�شى �أن
ت�شكل امل�صالح الأمريكية ــ ال�سعودية ــ الإماراتية يف اليمن نقطة
التقاء ،وتكون هي كب�ش فداء تلك امل�صالح �إذا ما تعذر ا�ستئ�صال
«الإ�صالح».
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ال��غ��اردي��ان� :أم�يرك��ا �ستندم على م�ساعدتها ال�سعودية يف ق�صف اليمن
كتب ال�صحايف الربيطاين ميديا بنجامني مقاال يف �صحيفة
من�صب
الغارديان قال فيه ان“ :حتى لو �أن اهتمام ترامب
ّ
فقط على و�ضع “�أمريكا �أو ًال” �سيكون من اجليد �أن يتوقف
عن التورط يف ق�صف اليمنيني و�أن ي�ستخدم بد ًال من ذلك
“فن ال�صفقة” اخلا�ص به لالن�ضمام �إىل الأمم املتحدة من
�أجل �إنهاء هذا ال�صراع الكارثي.
“الواليات املتحدة تقتل ال�شعب اليمني” تقول ر�سومات
الغرافيتي على جدران العا�صمة اليمنية �صنعاء .يدرك
ال�شعب اليمني ،الذي ت�صيبه القنابل الأمريكية التي
ي�سقطها الطيارون ال�سعوديون ،جيد ًا �أن الواليات املتحدة
متواطئة يف معاناته .تنامي ال�شعور املعادي للواليات
املتحدة يف اليمن يجب �أن يكون جر�س �إنذار للأمريكيني
ب�أنه �إذا مل تهتموا مباليني اليمنيني الذين يعانون ف�إن
عليكم توقع ر ّدة الفعل ال�سلبية يف امل�ستقبل.
اثنان من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ اجلمهوري راند بول
والدميقراطي كري�س موريف يعرفان متام ًا الآثار املرتتبة
وحاوال وقف �صفقات الأ�سلحة مع ال�سعودية .قال موريف
�إنه “ال م�صلحة للواليات املتحدة يف دعم حرب مل ت�ساهم
�سوى يف تعزيز �أعدائنا الإرهابيني ،وتفاقم املعاناة
الإن�سانية ،و�إثارة اخلوف والغ�ضب يف �أو�ساط ال�شعب
اليمني جتاه الواليات املتحدة” حمذر ًا من �أن “الأمر
�سينقلب علينا”.
للأ�سف ف�شلت �إدارة ترامب والغالبية يف جمل�س ال�شيوخ
يف اال�ستجابة لدعوتهما .يف  13حزيران /يونيو هزم
م�شروع قرارهما لوقف �صفقة الذخائر املوجهة بدقة مع
ال�سعودية من خالل الت�صويت.
الت�صويت �أحدث انق�سام ًا يف �صفوف احلزبني مع اعرتا�ض
�أربعة جمهوريني وخم�سة دميقراطيني .كما �أحدث
انق�سام ًا بني منظمات ال�سالم واملنظمات الإن�سانية من
جهة والإدارة الأمريكية وجماعات ال�ضغط مل�صلحة
احلكومة ال�سعودية و�شركات �صناعة الأ�سلحة من جهة
�أخرى.
ثار بول الذي كان يدفع باجتاه رف�ض القرار ،على �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ الذين بدوا �أكرث اهتمام ًا ب�ش�أن الوظائف
التي ت�ؤمنها �شركات �صناعة الأ�سلحة من حياة الأطفال
اليمنيني ،م�ستغرب ًا كيف لأ�شخا�ص �أن يفكروا بجني املال
فيما �سبعة ع�شر مليون �شخ�ص مهددون باملجاعة.
مل ي�أت بول على ذكر �أن العديد من �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ
�سواء دميقراطيني �أم جمهوريني ح�صلوا على ع�شرات
�آالف الدوالرات من قبل ال�شركات امل�ستفيدة من هذه
ال�صفقات لقاء م�ساهمتهم يف احلملة.
بالرغم من اخل�سارة ،ف�إن الت�صويت م�ستوى املعار�ضة غري
امل�سبوق لل�صفقة يف �أو�ساط جمل�س ال�شيوخ .جهد م�شابه
خالل والية �أوباما ف�شل هو الآخر بنتيجة  71مع و27
�ضدّ  .وقال موريف “�إن نتيجة اليوم مل تكن واردة منذ وقت
لي�س ببعيد لكن الكونغر�س التفت �أخري ًا �إىل �أن ال�سعودية
ت�ستخدم الذخائر الأمريكية يف ا�ستهدافها املتعمد

للأهداف املدنية داخل اليمن”.
يبدو اليمنيون يائ�سني من �أجل �إنهاء ال�صراع الذي
دخل عامه الثالث .قرابة  19مليون �شخ�ص يحتاجون
للم�ساعدة و 6.8ماليني معر�ضون خلطر املجاعة� .أ�ضيف
�إىل ذلك تف�شي الكولريا التي جتاوزت حاالت الإ�صابة بها
� 124ألف حالة ومن املتوقع �أن تت�ضاعف كل �أ�سبوعني.
قرابة ن�صف املن�ش�آت الطبية دمر فيما ميوت طفل ميني
كل ع�شر دقائق بفعل الآثار املجتمعة الناجمة عن اجلوع
ونق�ص اخلدمات الطبية.
ا�ستهدفت القوات ال�سعودية املزارع وم�صانع الأغذية
والبنية التحتية املائية واملحال التجارية وحتى ميناء
احلديدة الذي تدخل عربه �أكرب امل�ساعدات الإن�سانية
للبالد.
�إن الدعم الأمريكي للتدخل ال�سعودي �ضدّ احلوثيني
يف اليمن لي�س بجديد .لكن بعد ق�صف ال�سعودية �صالة
عزاء يف ت�شرين الأول /اكتوبر  2016والذي �أ�سفر
عن مقتل � 150شخ�ص ًا ،علقت �إدارة �أوباما �صفقات بيع
الذخائر التي ميكن �أن ت�ستخدم يف اليمن وتراجعت عن
دعمها اللوج�ستي.
�إال �أن ترامب كان �سريع ًا يف ا�ستئناف �صفقات الأ�سلحة،
مفاخر ًا بالتو�صل �إىل �صفقة �ضخمة بقيمة  110مليار
دوالر خالل زيارته �إىل اململكة يف �أيار /مايو.
مع تنامي الرف�ض للدعم الأمريكي لل�سعوديني وعدت
العائلة املالكة ترامب ب�أن قواتها الع�سكرية �ستخ�ضع
لتدريب �صارم من قبل الواليات املتحدة من �أجل احلدّ من
اخل�سائر الب�شرية ،من خالل برنامج تدريب بقيمة 750
مليون دوالر وقعت عليه ال�سعودية.

كذلك وافق ال�سعوديون على ح�ضور امل�ست�شارين
الأمريكيني يف مركزهم ملراقبة العمليات اجلوية بعد �أن
كان الأمر مقت�صر ًا يف ال�سابق على ال�سماح لفريق �أمريكي
�صغري بالعمل من مكتب �آخر من �أجل تن�سيق امل�ساعدة
اللوج�ستية.
لكن التدريب الأمريكي �أو حتى احل�صول على مقعد يف
غرفة العمليات لن يوقف ال�صراع ،ما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
ذلك هو فقط وقف لإطالق النار وحمادثات �سيا�سية .يف
كانون الأول /دي�سمرب  2015انطلقت املحادثات برعاية
الأمم املتحدة بالتزامن مع وقف لإطالق النار لكن مل
يتم التو�صل �إىل �أي اتفاق .الأمر نف�سه تكرر يف ت�شرين
الأول� /أكتوبر .2016
يقوم جمل�س الأمن الدويل الآن مبحاولة جديدة ملعاجلة
ال�صراع داعي ًا الأطراف كلها لل�سماح بو�صول االمدادات
الغذائية و�إبقاء كل املوانئ مفتوحة (خ�صو�ص ًا ميناء
احلديدة الذي هدد ال�سعوديون ب�أخذه من احلوثيني)
وبذل املحاوالت ال�صادقة من �أجل التو�صل �إىل ّ
حل
�سيا�سي .يف هذا املكان يجب �أن تبذل الواليات املتحدة
جهودها .لكن النا�س يف املنطقة يعتقدون �أن الأمر لن
يح�صل ما مل تكن هناك م�صلحة �أمريكية جدية يف ّ
احلل
ال�سيا�سي.
من�صب فقط على و�ضع “�أمريكا
حتى لو �أن اهتمام ترامب
ّ
�أو ًال” �سيكون من اجليد �أن يتوقف عن التورط يف ق�صف
اليمنيني و�أن ي�ستخدم بد ًال من ذلك “فن ال�صفقة”
اخلا�ص به لالن�ضمام �إىل الأمم املتحدة من �أجل �إنهاء هذا
ال�صراع الكارثي.
(امليادين)

خمت�صر مفيد

�إن عيد الفطر منا�سبة جد خا�صة لذا امل�سلمني �إذ �أنه
ميثل نهاية �شهر رم�ضان املعظم ،و بذلك يحتفل بعيد
الفطر يف فاحت �شهر �شوال (ال�شهر املوايل لرم�ضان)
من كل �سنة هجرية .
و قد �سمي هذا العيد �أي�ض ًا ،يف بع�ض الدول العربية،
بالعيد ال�صغري مبقابل عيد النحر الذي يعرف بالعيد
الكبري.
و يكت�سي عيد الفطر �صبغة خا�صة �إذ �أنه منا�سبة
لتجديد �صلة الرحم ،و اجتماع الأهل والأقارب
حول �أطباق خا�صة بهاته املنا�سبة و التي تختلف
من بلد لآخر .
وقد احتفل امل�سلمون ب�أول عيد فطر يف الإ�سالم يف
ال�سنة الثانية للهجرة ،وقد �سمي فطر ًا لأن امل�سلمني
يفطرون فيه بعد �صيام �شهر رم�ضان املبارك .ومن
مميزاته �أداء زكاة الفطر مل�ستحقيها قبل �صالة
العيد ،و�إقامة �صالة العيد يف امل�صليات وامل�ساجد وهي
�سنة م�ؤكدة ،واال�ستماع خلطبة العيد ،و�صلة الرحم
مع الأهل واجلريان وغريهم.
وتختلف �أ�شكال املعايدة يف هذه املنا�سبة الدينية
املجيدة من بلد لآخر ،ففي املغرب مثال يقال:
عوا�شر مربوكة ومربوك العيد ،ويف اجلزائر يقال:
�صحة عيدكوم ،ويف اململكة العربية ال�سعودية
ودولة االمارات العربية املتحدة يقال ”ع�ساكم من
عواده” .وقد روى جبري بن نفري �أن �أ�صحاب ر�سول
هَّ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم كانوا �إذا التقوا يوم العيد
يقول بع�ضهم لبع�ض« :تقبل اهلل منا ومنك».
رئي�س التحرير

ارت����ي����اح يف �إ����س���رائ���ي���ل ل��ت��ع��ي�ين الأم���ي��ر حم��م��د ب���ن ���س��ل��م��ان ول���ي���ا للعهد ط���ع���ن ����ش���رط���ي يف م����ط����ار ف��ل��ي��ن��ت
النا�صرة:
الأم����ري����ك����ي يف والي�������ة م��ي�����ش��ي��غ��ان
رحبت �صحيفة "ه�آرت�س" الإ�سرائيلية

بتعيني الأمري حممد بن �سلمان وليا للعهد يف
ال�سعودية ،وقالت انه زار “�إ�سرائيل” عام
 2015ويلتقي ب�شكل دوري مع امل�س�ؤولني
الإ�سرائيليني ،فيما علقت القناة ال�سابعة
بالتلفزيون الإ�سرائيلية على تويل الأمري
حممد بن �سلمان والية العهد ال�سعودية،
قائلة �إن التغيريات الأخرية يف النظام
ال�سعودي من �ش�أنها �أن حتظى برتحيب ور�ضاء
تل �أبيب.
وقالت ال�صحيفة “ان بن �سلمان الذي �سي�صبح
عمره  32عاما ،يف �شهر �آب (�أغ�سط�س) املقبل
كان يقود اململكة فعليا ،وان والده املري�ض
امللك �سلمان بن عبد العزيز �سيتنازل عن
العر�ش.
وقالت ال�صحيفة �أن الأمري حممد بن �سلمان
الذي و�صفته بـ”الغالم” هو ب�شرى جيدة
لإ�سرائيل ،كون مواقفه احلازمة جتاه �إيران
جعلت منه �شري ًكا ا�سرتاتيج ًيا ها ًما ،ف�ضال
عن مواقفه �ضد �إيران وداع�ش والإخوان
امل�سلمني وحزب اهلل اللبناين.
وك�شفت ال�صحيفة عن لقاءات منتظمة قال
�إنها جتري يف الأردن بني �ضباط �سعوديني
و�إ�سرائيليني ،م�شريا �إىل �أن هذه االجتماعات
تتطلب يف الأ�سا�س موافقة بن �سلمان كونه

وزير الدفاع ال�سعودي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة ان احد هذه اللقاءات
جرت يف عام  2015يف �إيالت ،و�أجري لقاء
�آخر على هام�ش القمة العربية التي �أقيمت
بالأردن يف �آذار (مار�س) املا�ضي ،وكما ا�شارت
اىل ان لقاءات منتظمة تعقد بني �ضباط
�سعوديني و�إ�سرائيليني يف �إطار غرفة احلرب
امل�شرتكة للأردن ،وال�سعودية والواليات
املتحدة لتن�سيق �أالن�شطة.

كما قالت ال�صحيفة ان هذه االجتماعات
تتطلب موافقة بن �سلمان كونه وزير الدفاع
ال�سعودي ،وت�ساءلت ال�صحيفة اىل “�أي مدى
ميكن ويريد بن �سلمان دفع عملية ال�سالم بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني كجزء من برنامج
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،وهل ميكنه
�إحداث التحول يف منظومة العالقات بني
�إ�سرائيل وال�سعودية”.

�شيكاغو�( -أ ف ب):
افادت م�صادر ر�سمية
�أمريكية �أن �شرطيا
تعر�ض للطعن يف مطار
فلينت الأمريكي يف
والية مي�شيغان يف
�شمال البالد ،يف حني
تطرقت و�سائل االعالم
اىل احتمال ان يكون
العمل “ارهابيا”.
وافادت �شبكة «ان بي �سي نيوز» �أن ال�شرطي تعر�ض لطعنات عدة من قبل �شخ�ص كان
ي�صيح “اهلل اكرب” ،كما اعلنت اي�ضا انه يجري التعامل مع احلادث على انه “عمل
ارهابي”.
ونقلت ال�شبكة عن م�صادر يف ال�شرطة �أن اجلاين يتحدر من مقاطعة كيبيك الكندية
ويحمل جواز �سفر كنديا.
وقالت ال�شرطة يف مي�شيغان �إن حالة ال�شرطي اجلريح م�ستقرة ومت اخالء املطار.
وقال امل�س�ؤولون يف املطار يف بيان “مت اعتقال امل�شتبه به وهو يخ�ضع للتحقيق”.
وت�سلم مكتب التحقيقات الفدرايل “اف بي اي” التحقيق.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ات���������س����اع ال���������دور الأم���ي��رك������ي يف احل��������رب ال�������س���وري���ة

دعوة عامة

دعوة عامة ومفتوحة اىل جميع
االخوة واال�صدقاءالذين مل
نتمكن من االت�صال بهم

يت�شرف ال�سيد  /عبده املوتي

وال�سيد  /خالد ناجي مزيد

بدعوتكم حل�ضور حفل زفاف اوالدهم

�أمين عبده �أحمد املوتي

و ابنة خالد ناجي مزيد

وذلك يوم اجلمعة املوافق  /14يوليو2017 /
يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء يف قاعة
Golden Terrace
120-23 Atlantic Avenue
Richmond Hill , New York 11418
Tel:646-894-1737

ال يكتمل فرحنا و�سرورنا
اال بح�ضوركم

�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

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

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

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

مكتب القاهرة
هدى علي من�صور
ق�سم العالقات العامة
والأعالنات
ت�صوير
�سعيد االتب

تلفون 9734897121 /

االخراج الفني

جم����زرة ���س��ع��ودي��ة ج����دي����دة ...يف ���ص��ع��دة

تزامن ًا مع انت�شار التقارير حول اخل�سائر الكبرية التي
ُمنيت بها القوات املوالية للرئي�س اليمني امل�ستقيل عبد
ربه من�صور هادي ،يف �أكرث من جبهة م�شتعلة ،ال �سيما يف
وحجة ،ك ّثف حتالف العدوان ال�سعودي
حمافظتي تعز ّ
غاراته اجلوية على الأحياء ال�سكنية واملواقع غري
الع�سكرية يف اليومني املا�ضيني ،مرتكب ًا جمزرة جديدة
يف �صعدة ،ت�ضاف �إىل ع�شرات املجازر التي ،وعلى الرغم
من وح�شيتها ،مل تخرتق ال�ضمري الدويل وال التعتيم
الإعالمي املفرو�ض بقوة املال والنفط.
ومل يعد اليمنيون يحتفلون عند �سماعهم باالنتكا�سات
الكبرية التي تتك ّبدها القوات التابعة لتحالف العدوان
واملرتزقة ،بل باتوا ينتظرون بقلق «الأخبار العاجلة»
عن مذبحة جديدة ترتكبها الطائرات ال�سعودية،
ويخ ّبئون �أطفالهم من نريان �أخمدها «احلفاة» من
اجلي�ش اليمني والف�صائل املوالية له يف جبهات القتال.
ال�ضحية هذه املرة هم �أبناء �صعدة ،حيث قتل 25
ميني ًا على الأقل يف ق�صف جوي ا�ستهدف فجر �أم�س
�سوق ًا �شعبي ًا مكتظ ًا يف املحافظة الواقعة �شمال البالد.
ويف التفا�صيل ،فقد قامت طائرات تابعة لتحالف
العدوان ب�شن غارتني على �سوق م�شنق يف مديرية �شدا
قرب احلدود ال�سعودية ،يف اعتداء �ش ّبهه النا�شطون
على «تويرت» بهجمات تنظيم «داع�ش» على الأ�سواق
العراقية خالل �شهر رم�ضان.
وقال مدير مكتب ال�صحة يف �صنعاء عبد الإله العزي،
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إنه «نتيجة ال�ستمرار الق�صف ،مل تتمكن فرق الإ�سعاف
من الو�صول �إىل ال�ضحايا �إال يف وقت مت�أخر خ�شية
تعر�ضها للق�صف ،كما حدث يف مرات �سابقة» .وهاجم
العزي ال�سعودية التي قال �إنها «ا�ستهدفت املت�س ّوقني يف
الليايل الع�شر الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك ،من دون
�أن تراعي حرمة هذا ال�شهر» ،م�ؤكد ًا �أن جميع ال�ضحايا
من املدنيني.
ونقلت و�سائل الإعالم عن م�صدر طبي ّ
مطلع �أن «بع�ض
اجلثث مل يتم التعرف على �أ�صحابها حتى اللحظة
وتفحمها بالكامل» ،م�شري ًا �إىل «عدم
ب�سبب احرتاقها
ّ

قدرة ما تبقى من م�ست�شفيات على ا�ستيعاب اجلرحى
�شح املوارد املالية وامل�ستلزمات
وت�أمني العالج» ،ب�سبب ّ
الطبية ،ونق�ص الكوادر الطبية.
وت�أتي املجزرة يف وقت كان فيه الرئي�س اليمني امل�ستقيل
يف �ضيافة امللك ال�سعودي �سلمان ،يف ق�صر ال�صفا مبكة
املكرمة ،بهدف مناق�شة «الق�ضايا واملو�ضوعات التي تهم
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني على خمتلف امل�ستويات».
(الأخبار)
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وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – يربز �إ�سقاط
االمريكيني غري امل�سبوق لطائرة للجي�ش
ال�سوري �سرعة تبدل دينامية احلرب
الدائرة يف �سوريا منذ �ست �سنوات ،بعد
تعزيز الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
�صالحيات ع�سكرييه يف �ساحة املعركة.
و�شددت الواليات املتحدة االثنني على �أنها
ال تريد دورا �أكرب يف �سوريا بل ت�سعى فح�سب
للق�ضاء على تنظيم الدولة اال�سالمية ،لكن
حادث نهاية اال�سبوع يربز حدود قدرة
االمريكيني على البقاء خارج امليدان.
ويبدو خطر وقوع مواجهة ا�ضافية حقيقيا
مع تقاطع �سل�سلة من القوى املتناف�سة يف
�سوريا مع ال�سلطات اجلديدة املمنوحة
لقادة جي�ش ترامب.
– ما هي الوقائع؟
جاء يف بيان لقيادة التحالف “ال�ساعة 6,43
م�ساء ( 17,43ت غ)� ،ألقت مقاتلة للنظام
ال�سوري (طراز) ا�س يو -22قنابل بالقرب
من مقاتلي قوات �سوريا الدميوقراطية
جنوب الطبقة .ووفقا لقواعد اال�شتباك
واحلق يف الدفاع عن النف�س ال�سائد يف اطار
التحالف (�ضد تنظيم الدولة اال�سالمية)،
فقد مت ا�سقاطها على الفور من جانب مقاتلة
امريكية (طراز) �إف�/آي� -18إي �سوبر
هورنيت”.
لكن اجلي�ش ال�سوري ناق�ض ذلك م�ؤكدا �أن
الطائرة ا�ستهدفت “يف منطقة الر�صافة
بريف الرقة اجلنوبي �أثناء تنفيذها مهمة

قتالية �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي” ،م�شريا
اىل فقدان الطيار.
و�أكد م�س�ؤول امريكي لوكالة فران�س بر�س
ان الطيار قفز من الطائرة قبل ا�صابتها وما
زال م�صريه جمهوال.
– ما خطورة الو�ضع؟
هي املرة الأوىل التي ت�سقط الواليات
املتحدة فيها طائرة حربية �سورية و�سط
احلملة اجلوية الوا�سعة التي تقودها يف
البالد منذ ثالث �سنوات تقريبا ملكافحة
تنظيم الدولة اال�سالمية.
اما رو�سيا التي تخو�ض بدورها حملة
ع�سكرية دعما للرئي�س ال�سوري ب�شار
اال�سد ،فدانت �إ�سقاط الطائرة ال�سورية
وردت ب�إعالن تعليق خط االت�صال “خلف�ض
التوتر” الذي �أقامته يف �آخر  2015مع
البنتاغون ملنع حوادث ا�صطدام يف االجواء
ال�سورية.
ويف وقت الحق ،اعلن رئي�س هيئة اركان
اجلي�ش االمريكي اجلرنال جو دانفورد ان
بالده �ستعمل على “امل�ستويني الدبلوما�سي
والع�سكري خالل ال�ساعات املقبلة” العادة
قناة االت�صال هذه.
وتعد حادثة �إ�سقاط الطائرة احلربية
االحد �آخر و�أخطر املواجهات بني التحالف
الدويل والقوات احلكومية ال�سورية.
ففي  7ني�سان/ابريل� ،أجاز ترامب غارة
ب�صواريخ كروز على قاعدة جوية �سورية
ردا على اتهامات للنظام ال�سوري ب�شن هجوم

كيميائي على مدنيني.
ويف  18ايار/مايو� ،ضربت طائرات التحالف
موكبا مواليا للنظام كان متجها اىل موقع
ع�سكري للتحالف قرب احلدود االردنية.
ووقع حادث م�شابه يف  6حزيران/يونيو،
قبل ان ت�سقط طائرة �أمريكية يف  8منه
طائرة م�سرية تابعة للقوات املوالية
للحكومة �أطلقت النار على قوات التحالف.
– هل تو�سع الواليات املتحدة ن�شاطها؟
�أكد البنتاغون تكرارا �أنه لي�س مهتما
مب�ضاعفة دوره يف احلرب ال�سورية ،بل
يركز ح�صرا على هزمية تنظيم الدولة
اال�سالمية.
و�صرح املتحدث با�سم القيادة الو�سطى
الأمريكية الكولونيل جون توما�س االثنني
ان الأحداث الأخرية “تعك�س �ساحة معركة
معقدة ومت�شعبة ،فيما نوا�صل حماولة
العمل ب�شفافية والإبالغ عن نوايا حتركاتنا
ليكون وا�ضحا اننا نركز على هزمية تنظيم
الدولة اال�سالمية يف �سوريا”.
ويركز امل�س�ؤولون على ان جميع ال�ضربات
متت دفاعا عن النف�س بعد جتاهل القوات
احلكومية ال�سورية التحذيرات.
لكن هذه االحداث تربز �أي�ضا تبدل
ديناميات احلرب ال�سورية فيما يرجح
مراقبون وقوع مواجهات ا�ضافية.
ويقول الباحث يف م�ؤ�س�سة الدفاع عن
الدميوقراطيات بيل روجيو ان “املهمة
االمريكية يف �سوريا تتحول ب�شكل خطري

من عمل �ضد تنظيم الدولة اال�سالمية
اىل طرف يف احلرب االهلية ال�سورية”.
وحتى فرتة غري بعيدة ،ركزت القوات
احلكومية ال�سورية على مواجهة الف�صائل
املعار�ضة يف غرب �سوريا .لكن انت�صارات
عدة يف حلب (�شمال) وغريها �أجازت له
االجتاه �شرقا ما ي�ضعه يف مواجهة قوات
�سوريا الدميوقراطية (حتالف قوى كردية
وعربية معار�ضة).
ويرى الكثري من املحللني ان ايران لعبت دورا
يف هذا االندفاع ،ويركزون على خماوف
طهران من ت�ضاعف قوة ونفوذ قوات �سوريا
الدميوقراطية.
ويرى الباحث يف معهد ال�شرق االو�سط
ت�شارلز لي�سرت ان تطورات الو�ضع ال�سوري
نتيجة حتمية لإ�صرار االمريكيني بعناد
على ان وجودهم يف هذا البلد يرمي �إىل
مقاتلة تنظيم الدولة اال�سالمية من دون
التطرق اىل احلرب االهلية الأ�شمل.

ويقول “ال ميكننا القتال بفاعلية �ضد
داع�ش وحده ،فهذا �سي�ضعنا يف مواجهة
�آخرين .علينا ان نحدد موقفنا مبزيد من
الو�ضوح”.
– �سلطات �إ�ضافية؟
وكان ترامب الذي �أكد �أثناء حملته
االنتخابية انه �سيهزم التنظيم املتطرف
�سريعا� ،أمر �ضباطه ب�أن يرفعوا له مراجعة
خلطة هزم التنظيم.
و�أنتجت املراجعة “حملة �إفناء” تهدف
اىل قتل جميع مقاتلي تنظيم الدولة
اال�سالمية ،وعززت ا�ستقاللية القادة
الع�سكريني يف اتخاذ قرارات يف امليدان
و�إقرار �ضربات.
وا�ستبعد توما�س اي دور لل�سلطات اال�ضافية
يف القرارات االخرية با�ستهداف القوات
احلكومية ال�سورية ،النها جرت كافة دفاعا
عن النف�س ،بح�سب قوله.

َم���ن ه��و داري����ن �أوزب������ورن؟ ه���ذا ك��ل م��ا ن��ع��رف��ه ع��ن امل�شتبه ب��ه يف ال��ه��ج��وم ع��ل��ى امل�صلني امل�سلمني يف لندن

هاف بو�ست عربي � /أ ف ب
عرف الرجل ذو الأربعة �أطفال الذي
ُي َ
بد�أ عملية ده�س جمموعة من امل�صلني
ٌ
رجل «معقدٌ »،
خارج م�سجد لندن ،ب�أنه
و»م�ضطرب» ،و»يجن جنونه» حني يفرط
ٌ
يف ال�شراب ،هذا ما ُزعِ َم ،بعدما قالت عنه
والدته �إنه «لي�س �إرهابي ًا».
هذا الكالم الذي ن�شرته �صحيفة The
 telegraphالربيطانية ،قد يتناق�ض
مع �شهادات جريانه ،التي نقلتها وكاالت
الأنباء يف وقت �سابق ،و�أفادت �أنه �شخ�ص
م�سامل ،معربين عن �صدمتهم ملا قام به.
قامت ال�شرطة الربيطانية باحتجاز
دارين �أوزبورن ،الذي يبلغ من العمر
 47عام ًا ،لكونه م�شتبه ًا به يف جرمية
�إرهاب ،و�شروع يف قتل ،بعد �أن قام بده�س
جمموعة من امل�صلني �أثناء خروجهم
من �صالة الرتاويح ،و ُيقال �إنه ا�صطدم
ب�سيارته الفان املُ�ست�أجرة ب�أعمدة ال�شارع،
قبل �أن يقفز خارجها وي�صيح�« :س�أقتل
علي فعله».
كل امل�سلمني ،فعلت ما يتوجب َّ
زعم �أن
يقول املوقع الربيطاين« :و ُي َ
له وجهات نظر عدائية متزايدة جتاه
امل�سلمني يف الأ�سابيع الأخرية منذ حادثة
ج�سر لندن الإرهابية».
وبح�سب وكالة رويرتز ،فقد عبرَّ �أفراد
�أ�سرة �أوزبورن يف بيان لهم ،عن �صدمتهم
ال�شديدة من احلادث ،م�ضيفني« :هذا �أمر
ال ي�صدق ،مل ن�ستوعب الأمر بعد».
و�أ�ضاف البيان «ن�شعر بالأ�سى من �أجل
الأ�سر ،وقلوبنا مع امل�صابني .هذا جنون،
من الوا�ضح �أنه حم�ض جنون».
�أما كري�ستني ،والدة �أوزبورن ،التي تبلغ
 72عام ًا ،فقالت �إن ابنها «لي�س �إرهابي ًا،
ومل ُيظهِر �أي كراهية جتاه امل�سلمني
�سابق ًا».
و�أ�ضافت يف حديثها �إىل �صحيفة ذا �صن
«�صدِ مت ملا حدث ،ر�أيته على
الربيطانيةُ :
�شا�شة التلفاز ،وتع َّرفت عليه فوراً ،مل
�أفعل �سوى ال�صراخ».
و�أ�ضافت« :ابني لي�س �إرهابي ًا� ،إنه جمرد

�شخ�ص يعاين من م�شكالت ،وال �أدري كيف
ميكن التعامل مع هذا كله».
لي�س �سيا�سي ًا
يف الوقت نف�سه� ،أنكرت نيكوال� ،أخت
�أوزبورن كونه �سيا�سي ًا �أو يهتم بال�سيا�سة،
�إذ قالت�« :إنه ال يعرف حتى من هو رئي�س
الوزراء ،مل �أ�سمعه يوم ًا يقول �شيئ ًا عن
امل�سلمني� ،أو �أي �شيءٍ عن�صري».
لكن ووفق ًا ل�صحيفة The telegraph
الربيطانية ،ظهرت بعد ذلك مزاعم ب�أن
�أوزبورن �أهان ابن جاره الآ�سيوي ،الذي
يبلغ من العمر  12عام ًا ،يف �أعقاب الهجوم
الإرهابي الذي نفَّذه ُمت�شدِّ دون �إ�سالميون
وقت
يف العا�صمة الربيطانية لندن يف ٍ
مبكر من هذا ال�شهر.
ٍ
ٌ
لقطة �ص َّورها �أحد �شهود
بينما �أظهرت
العيان با�ستخدام هاتفه املحمول يف
حديقة فين�سبوري يوم الأحد18 ،
يونيو/حزيران� ،أوزبورن متعرق ًا غا�ضب
العينني ،وي�صرخ مكرراً« :اقتلني».
حياة كرمية
ُولِدَ �أوزبورن يف �سنغافورة ،لكن والديه
جون وكر�ستني قاما برتبيته يف بلدة
وي�ستون �سوبر مري ،مبقاطعة �سومر�ست،
حيث التحق بجامعة بوردواك للريا�ضيات
واحلو�سبة ،وفق ًا لل�صحيفة الربيطانية.
وقالت والدة �أوزبورن لربنامج �أخبار
ٌ
�شخ�صية « ُمعقَّدة»،
� ،ITVإن ابنها
و�أ�ضافت« :ال �أدافع عنه ،لكنه ولدي ،وما
نحن فيه �صدمة كبرية ،فهو مل ي�سرق بنك ًا
مث ًال ،ما قام به كان وح�شي ًا!» ح�سبما نقلت
�صحيفة  The telegraphالربيطانية.
وتابعت والدة �أوزبورن« :يف هذه اللحظة،
�أعجز عن التعامل مع املوقف ،فهذه
�صدمة كبرية و�ضخمة».
�ضطرب» ،و�أنه كان يتعاطى
وزعمت �أنه « ُم
ٌ
عالج ًا لإ�صابته مب�شاكلٍ عقلية ،وقالت
�إنها حني ر�أته يف التقارير على التلفاز
تع َّرفت عليه فوراً ،وو�صفت الأمر بكونه
«�أ�سو�أ كابو�س ميكن لوالدةٍ �أن تعي�شه».
و�ص َّرحت كري�ستني ل�صحيفة ذا �صن:

«ابني لي�س �إرهابي ًا ،كل ما يف الأمر �أنه
مري�ض ،و�أنا ال �أعرف كيف ميكن �أن
�أتعامل مع موقف كهذا».
�شهادات جريانه
ن�شرت العديد من وكاالت الأنباء �شهادات
جلريان �أوزبورن ،حيث جاء على ل�سان
�أحدهم« :كان طبيعي ًا جداً .بالأم�س كان
يف مطبخه يغني مع �أوالده».
فيما مدحه �آخرون« :متى احتجتُ �أمر ًا
ما كان ي�أتي .ال �أ�صدق �أنه قام بذلك� ،أنا
م�سلم».
وروى جا ٌر �آخر �أنه كان بالإمكان ر�ؤية
�أوزبورن �أحيان ًا كثرية يتجادل مع زوجته
يف ال�شارع.
لكن �صحيفة The telegraph
الربيطانية نقلت �شهادات �أخرى جلريانه
و�أ�صقائه ،فقال �أحدهم «مل يحظ دارين
ً
هادئة
بحياةٍ �سيئة ،بل كانت حياته
وكرمية ،وتو َّفرت لديه خيارات كثرية مل
أنا�س �آخرين».
تكن متاحة ل ٍ
�أما رفيقه ال�سابق يف �شرب اخلمر ،فقد
و�صفه بكونه «جمنون ًا ميكن �أن حتبه».
ويف حني قالت نيكوال �أوزبورن� ،أخته التي
تبلغ من العمر  50عام ًا� ،إن �أخاها كان
«م�ضطرب ًا لفرتة طويلة».
و�أ�ضافت« :ال ُيفلح ا�ستخدام االعتذار

و�ضع كهذا� ،أنا � ٌ
آ�سفة حق ًا �أن �أخي
يف
ٍ
م�ضطرب� ،إىل حدِّ �أن يو�صله ا�ضطرابه
ٌ
لهذه املرحلة» ،لكنها �أ�صرت �أنه «مل يكن
مهتم ًا �أبد ًا بالإرهاب».
ٌ
ٌ
أ�سرية ُمعقَّدة
حياة �
من خالل �سرد ال�صحيفة الربيطانية
حلياة �أوزبورن ،ف�إنها تبدو عليها التعقيد،
فقد غادر �أوزبورن بلدة وي�ستون �سوبر
�سنوات عديدة ،وانتقل �إىل �أحد
مري منذ
ٍ
املنازل املجاورة يف بنتوين بكارديف ،مع
�شريكته ،و�أطفاله ،وكلبني.
فمن خالل �شهادات جريانه و�أ�صدقائه
ف�إن هناك اعتقاد ًا �سائد ًا ب�أنه انف�صل عن
�شريكته يف ال�شهور الأخرية ،فقد �شوهد
�أكرث من مرة وهو ي�صرخ فيها يف ال�شارع.
وتقول ال�صيدالنية ريبيكا كاربنرت ،التي
تبلغ  26عام ًا�« :إنه ٌ
ٌ
�صارخ مرتفع
رجل
ً
ال�صوت ب�شكل كبري ،دائما ي�صرخ يف
�أوالده وزوجته».
ً
قدمية
و�أ�ضافت« :يقود دائم ًا �سيار ًة
محُ َّطمة .مل يت�س َّبب لنا يف �أي متاعب ،لكن
ميكن �سماعه بو�ضوح يف اجلهة املقابلة من
ال�شارع وهو ي�صرخ».
وتابعت« :مل يتحدَّ ث �أحدُ نا معه حق ًا،
لكننا تع َّرفنا عليه فور ًا حني ر�أيناه على
التلفاز هذا ال�صباح».

وقال �أحد اجلريان« :يف احلقيقة �سمعته
أمر غريب! مل
يغني يف ال�شارع بالأم�سٌ � ،
�أعرف �أبد ًا ماذا كان يعمل ليك�سب عي�شه».
�أما عن �شريكته ،فو�صفها �أحدُ الأ�شخا�ص
الذين تعاملوا معها يف العمل ب�أنها «امر� ٌأة
لطيفة حق ًا».
ٌ
لطيفة وودودة.
بينما قال �آخر�« :إنها
اجلميع كانوا يقولون �إنها �أف�ضل مما
ي�ستحقه».
و ُيعتقد �أن �أوزبورن ،الذي مل ت�ستطع
التعرف عليه،
قوات ال�شرطة �أو الأمن
ُّ
قاد �سيارته  15مي ًال من منزله يف ويلز
�إىل وكالة Pontyclun Van Hire
يوم الأحد ،لت�أجري �سيارة لوتون ملدة ليلة
واحدة مقابل  80جنيه ًا �إ�سرتليني ًا.
ثم قاد �سيارته بعدها �أكرث من  150مي ًال
�إىل �شمايل لندن خالل امل�ساء ،و� َأخ َذ يف
التج ُّول حتى و�صل �أخري ًا �إىل الر�صيف
يف حديقة فين�سربي بعد منت�صف الليل
بوقت ق�صري.
ٍ
كان مالكو وكالة ت�أجري ال�سيارات
«م�صدومني وحزانى» ،لأن واحد ًة من
عرباتهم ا�س ُتخدِ َمت يف اعتداءٍ مثل هذا،
وتع َّهدوا مب�ساعدة ال�شرطة يف حتقيقها،
وفق ًا ل�صحيفة The telegraph
الربيطانية.
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ال�صفحة الدينية

ك��ي��ف ي��ك��ون ال�����ص��وم م��ف��ي��دا ل��ل��دم��اغ ؟
وجد الباحثون �أن الفائدة الأكرث �أهمية ل�صيام
للدماغ ومن وجهة النظر البحثية �أن الثدييات
ت�ستجيب للحرمان من ال�سعرات احلرارية
ال�شديدة مع �إنخفا�ض حجم جميع الأجهزة
واحلفاظ علي جميع الوظائف املعرفية و�إليك
الفوائد التي تعود علي الدماغ عند ال�صيام .
فوائد ال�صيام للدماغ
.1زيادة احلدة العقلية �أثناء ال�صيام :
�أثبتت الأبحاث �أن الن�شاط العقلي يزيد عند
ال�شعور باجلوع وينخف�ض عند ال�شعور بال�شبع .
وبالطبع قد يواجه البع�ض ” غيبوبة الغذاء ”
وذلك عند تناول وجبة د�سمة وغنية بالدهون
وحق ًا قد ينتج عنها ال�شعور بالك�سل وعدم الرغبة
يف احلركة ولكن ماذا عن العك�س ؟ هل عندما
ت�شعر باجلوع تعاين من التعب والك�سل �أ�شك
بذلك  .حوا�سك علي الأرجح مفرطة يف الت�أهب
وتزاد احلدة العقلية لديك والتفكري يف �أن الطعام
يجعلك تركز ب�شكل �أف�ضل هو �أمر غري �صحيح .
و�أثبتت الدرايات �أي�ض ًا �أن حدة القعل ال ينخف�ض
مع ال�صيام وقارنت درا�سة واحدة منهم �أداء املهام
املعرفية عند الإنتظام علي ال�صيام كان لديهم
معدل تركيز �أعلي يف حني �أثبتت النتائج العك�س
عند الأ�شخا�ص الذين ال ينتظموا علي ال�صيام .
تقلل دائم ًا من �أن ال�صيام ي�ؤدي �إيل ال�شعور بالتعب
ولكن العك�س ف�إن ال�صيام لديه ت�أثري تن�شيط
الدماغ  .فال�صيام لديه ت�أُثري علي منو اخلاليا
الع�صبية اجلديدة من اخلاليا اجلذعية حيث
ي�ؤثر علي �أجزاء كبرية من الدماغ ويلعب دور
يف تنظيم ال�شهية �إ�ستقالب اجللوكوز ،ال�سيطرة
الال�إرادية علي القلب والأوعية الدموية واجلهاز
اله�ضمي .
.2ت�أثري ال�صيام علي الأمرا�ض الع�صبية
التنك�سية :
الحظت الدرا�سات التي متت ب�أن ال�صيام يقلل من
تدهور اخلاليا الع�صبية التي حتدث مع التقدم
بالعمر وت�صبح �أعرا�ض مر�ض الزهامير ومر�ض
بارك�سون وهنتغون  .ي�ساعدك ال�صوم علي تقيدي
معدل ال�سعرات احلرارية التي تتناولها وخ�صو�ص ًا
عند الإنتظام علي ممار�سة التمارين الريا�ضية

ويف درا�سة �أجريت علي 50
�شخ�ص من امل�سنني �أظهرت �أن
لديهم حت�سن �إختبار الذاكرة
 .يف الواقع �أن هناك عالقة
عك�سية بني م�ستوي االن�سولني
وبالذاكرة وكلما كنت قادر
علي خف�ض الأن�سولني يف
ال�صيام كلما كان هناك املزيد
من التح�سن يف الذاكرة .
كما ان زيادة الدهون يف اجل�سم
ترتبط �أي�ض ًا ب�إنخفا�ض
القدرات العقلية وربط
الباحثون �أن �أعلي م�ؤ�شر كتلة
اجل�سم ينتج عنها �إنخفا�ض
تدفق الدم �إيل الدماغ وهذا
ي�ؤثر علي عمل الدماغ  .يوفر
لك ال�صيام طريقة تقليل
الأن�سولني وتقليل ال�سعرات
احلرارية وبالتايل حت�سني وظائف الدماغ .
 .3ال�صيام مينع الإ�صابة مبر�ض الزهامير :
ينتج الزهامير ب�سبب تراكم الربوتينات وترتبط
�أعرا�ض ب�شكل وثيق ب�سبب تراكم �أ�شكال معينة
من الربوتينات مثل لويحات الأميلويد وال�شبكة
الع�صبية .و يعتقد �أن الربوتينات غري طبيعية
تدمر الإت�صال بني الذاكرة و مناطق الإدراك يف
الدماغ  .كما �أن زيادة الوزن ينتج عنها الإ�صابة
املبكرة بال�شيخوخة  .بالت�أكيد �أن فوائد ال�صيام
كبرية يعمل علي خف�ض الوزن وداء ال�سكري
و�أمرا�ض الكلي وتلف الأع�صاب وال�سكتات
الدماغية وال�سرطان وبذلك مينع تطوهر مر�ض
الزهامير .
.4ي�ساعد ال�صيام علي تطوير خاليا الدماغ :
يعمل ال�صيام علي تطوير خاليا الدماغ لأنه
ي�ساعد اجل�سم يف التخل�ص من ال�سموم املوجودة
يف اخلاليا واجلزئيات التالفة والتي ترتبط
بالإ�صابة بالأمرا�ض الع�صبية  .يزيد ال�صيام
من الربوتني املعروف بدف الذي مينع تلف
اخلاليا الع�صبية والذي ينتج عنها املوت لأنه مت
ربط �إنخفا�ض بروتني بدف بالزهامير واخلرف

والإ�ضطرابات الإدراكية الأخري .
يحفز ال�صيام من �إنتاج خاليا جديدة يف الدماغ
وتعرف بعملية �إنتاج اخلاليا الع�صبية وحت�سني
القدرات املعرفية ب�شكل كبري .
 .5يحفز وظائف الدماغ :
ك�شف درا�سة يف علم الأع�صاب عام � 2015أن
ال�صوم لديه قدرة هائلة علي �صحة الدماغ
حيث يعزز من منو اخلاليا الع�صبية وي�ساعد يف
الإنتعا�ش بعد الإ�صابة بال�سكتة الدماغية �أو
�إ�صابات الدماغ الأخري ويعزز من �أداء الذاكرة .
 .6زيادة الإنتاجية :
الغذاء هو �أحد طرق الإلهاء ولكن كم من الوقت
حتتاجه بعد تناول الطعام لكي ت�ستعيد ن�شاطك
مرة �أخري يف حني �أن ال�صيام ي�ساعدك علي
الرتكيز فهو ي�ضع عقلك علي امل�سار ال�صحيح
والثابت �إذا جاز التعبري .
ذكرت التقارير �أن اجلوع يوفر دفعة قوية من
الطاقة لإجناز العمل وهذا لأن اجلوع يحتاج منك
الرتكيز يف الأمر الذي تقوم به .

�أي ف���ئ���ات م���ر����ض���ى ال���ق���ل���ب مم���ن���وع���ة م����ن ال�����ص��ي��ام؟
انا م�صاب مبر�ض يف ع�ضلة القلب ،وتعر�ضت
�سابقا لنوبة قلبية ،و�أموري الآن م�ستقرة
واحلمد هلل ،مع حدوث حاالت من التعب يف
بع�ض الأيام ،فهل ميكنني ال�صيام يف رم�ضان؟
اجلواب:
قال �أخ�صائي �أمرا�ض القلب مب�ؤ�س�سة حمد
الطبية يف قطر الدكتور جهاد جابر �إن ال�صيام
ال ي�ؤثر ب�صورة �سلبية على مر�ضى القلب الذين
يتمتعون بحالة م�ستقرة ،والذين ال ي�صابون
ب�أعرا�ض متكررة ك�آالم ال�صدر �أو ال�صعوبة
يف التنف�س ،حيث �إن ال�صيام يكون غالب ًا
مفيد ًا لتلك احلاالت لأنه ي�ساعد على تقليل
كميات الطعام الذي يتم تناوله ،واالبتعاد
عن التدخني ،واحلد من التوتر مما ي�سهم يف
تخفيف املخاطر العامة الناجمة عن �أمرا�ض
القلب وينعك�س �إيجابي ًا على �صحة مري�ض
القلب.
ومع ذلك �أكد الدكتور -يف بيان �صحفي �صادر
عن م�ؤ�س�سة حمد الطبية �أم�س ال�سبت و�صل
للجزيرة نت� -أن هناك فئات من مر�ضى القلب
يجب عليهم عدم ال�صوم لأ�سباب �صحية ،وهم:
املر�ضى الذين يعانون من �آالم متكررة يف
ال�صدر.
مري�ض ق�صور القلب االحت�شائي الذي يعاين
من التعب ال�شديد و�ضيق التنف�س فهو يحتاج
لتعاطي مدرات البول با�ستمرار.
مر�ضى الأزمة القلبية الذين ال ي�ستطيعون
ال�صوم عادة خالل الأ�سابيع ال�ستة التي تعقب
حدوث الأزمة القلبية.
مر�ضى جراحات القلب الذين ال ي�ستطيعون
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كيف تتخل�ص من ال�صداع خالل ال�صيام ؟

يحدث ال�صداع خالل ال�صيام نتيجة لعوامل عدة ،منها نق�ص ال�سكر يف
الدم ،والكافيني ،مع الإجهاد ،وتغيري �أمناط النوم ،حيث توجد �أ�سباب
لل�شعور بال�صداع ال�صيامي ،وكيفية التخل�ص منه ،ويتمثل �أبرزها يف
الآتي.
ـ نق�ص اجللوكوز يف الدم قبل الإفطار
ويت�أثر اجل�سم من نق�ص ن�سبة اجللوكوز يف الدم م�سب ًبا ال�صداع،
والإرهاق ال�شديد� ،إ�ضافة �إىل احلر ،ونق�ص ن�سبة ال�سوائل يف اجل�سم،
حيث �إن خاليا املخ تكون يف حاجة دائمة �إىل زيادة ن�سبة الأك�سجني،
و�سكر اجللوكوز ،ومع نق�ص كمية ال�سكر ي�شعر اجل�سم بال�صداع ،وعادة
ما ي�شتد يف ال�ساعات الأخرية يف نهار رم�ضان ،ب�سبب نق�ص كمية
اجللوكوز.
ـ تخمة الأكل بعد الإفطار
ويتباين ال�شعور بال�صداع بعد الإفطار خالل رم�ضان ،حيث �إن لل�شخ�ص
يدً ا يف حدوثه ،وذلك من خالل تناول الكثري من الأطعمة التي تقوم
ب�ضخ الكثري من كميات الدم للجهاز اله�ضمي ،وبالتايل نق�ص كميات
كمية الدم خلاليا املخ ،مما ي�سبب ال�صداع مرة �أخرى.
ـ عدم انتظام مواعيد النوم خالل �شهر رم�ضان.
ـ تغيري موعد وجبات الطعام خالل الإفطار وال�سحور.
ـ انخفا�ض كمية الكافني ال�شاي والقهوة والن�سكافية التي يتناولها
ال�شخ�ص ،ب�سبب ال�صيام ،على غرار العادة يف الأيام الأخرى.
ـ وقف التدخني فج�أة ولي�س تدريج ًيا.
كيف تتخل�ص من ال�صداع يف رم�ضان؟
ـ االهتمام بوجبة ال�سحور.
ـ وزن عدد �ساعات النوم ،وجتنب ال�سهر.
ـ تقليل تناول املنبهات يف رم�ضان من �شاي وقهوة ون�سكافيه ،وم�شروبات
غازية ،واالعتماد على الأغذية ال�صحية مثل اخل�ضراوات والفاكهة.
ـ احل�صول على كميات كافية من فيتامني بـ 12للتخل�ص من نوبات
ال�صداع.
ـ عدم التعر�ض لل�ضغط النف�سي والع�صبي �أثناء ال�صيام.
ـ ارتداء النظارات ال�شم�سية والقبعات �أثناء النهار للوقاية من حرارة
ال�شم�س.
ـ تق�سيم وجبة الإفطار على ثالث فرتات ،تبد�أ بتناول التمر ،ثم
ال�سوائل ،ثم الطبق الرئي�سي ،فهذا ي�ضمن عملية ه�ضم �سليمة ،وو�صول
كميات كافية من الدم �إىل املخ ،وبالتايل عدم الإ�صابة بال�صداع.

جمل�س م�سلمي بريطانيا يدعو حلماية امل�ساجد

ال�صوم عادة خالل الأ�سابيع ال�ستة التي تعقب
�إجراء اجلراحة.
مر�ضى الت�ضيق �أو االلتهاب ال�شديد لل�صمامات.
املر�ضى الذين يتعاطون �أدوية تخرث الدم مثل
الوارفارين.
مر�ضى عدم انتظام �ضربات القلب من النوع
اخلبيث الذين يعاجلون باالدوية.
مر�ضى القلب الذين تتطلب حاالتهم البقاء
حتت املالحظة داخل امل�ست�شفى.
و�شدد الدكتور جابر على �أهمية تناول كميات
�صغرية من الطعام على �أربع مراحل مق�سمة
على مدار اليوم بد ًال من تناول وجبتني كبريتني
خالل �شهر رم�ضان الف�ضيل ،و�شدد على �ضرورة
احلفاظ على ممار�سة التمارين الريا�ضية
كامل�شي حتى و�إن كان لفرتة ق�صرية.

ون�صح جابر مر�ضى القلب بتجنب الأطعمة
الد�سمة والغنية بالدهون والأمالح وعدم
تناول كميات كبرية من ال�سوائل لأنها ت�ؤدي �إىل
حدوث �صعوبة يف التنف�س ،م�ضيفا �أنه ي�سهم
تق�سيم الطعام �إىل ح�ص�ص �صغرية وتناولها
على مراحل يف �إحداث تغريات �إيجابية يف
الهرمونات وعملية الأي�ض ،حيث حتفز �إنتاج
الكولي�سرتول اجليد وتقلل من الكولي�سرتول
ال�ضار ،و�أن املر�ضى �سي�شعرون بتغريات �إيجابية
�إذا متكنوا �أي�ض ًا من تخفيف �أوزانهم.
و�أكد على �ضرورة طلب م�شورة طبيب القلب
لتحديد مواعيد تناول الأدوية واجلرعات
املنا�سبة لهم لتجنب حدوث �أي م�ضاعفات.

دعا جمل�س م�سلمي بريطانيا ،االثنني ،ال�سلطات �إىل تعزيز حماية
امل�ساجد� ،إثر قيام �سيارة فان ي�ستقلها � ٣شبان بريطانيني بده�س
امل�صلني بعد انتهائهم من �أداء �صالة الرتاويح يف م�سجد دار الرعاية
الإ�سالمية قرب م�سجد فين�سربي بارك �شمايل لندن.
و�أو�ضح جمل�س م�سلمي بريطانيا يف بيان �أن �سائق ال�سيارة نفذ عملية
الده�س عمدا.
و�أ�ضاف املجل�س �أن حادثة الده�س هي �أحد املظاهر العنيفة
للإ�سالموفوبيا ،و�أعنف مظاهر رهاب الإ�سالم يف بريطانيا يف الأ�شهر
الأخرية.
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مل��اذا ت��أزم��ت العالقات ال�سعودية الرتكية ف��ج��أة ؟ وه��ل االنحياز اىل قطر ال�سبب الرئي�سي
ام ان ه��ن��اك ا���س��ب��اب��ا اخ����رى؟ اردوغ�����ان يف م�����أزق ج��دي��د م��ع احل��ل��ي��ف ال��ق��دمي الغا�ضب
دخلت العالقات ال�سعودية الرتكية
مرحلة جديدة من التوتر بعد ك�شف
الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان
عن عر�ضه ب�إقامة قاعدة ع�سكرية
تركية على االر�ض ال�سعودية اثناء
لقائه بامللك �سلمان بن عبد العزيز،
ورف�ض ال�سعودية لهذا العر�ض.
مواقع التوا�صل االجتماعي حفلت
طوال اليومني املا�ضيني بهجوم �شر�س
من عنا�صر تابعة للجي�ش االلكرتوين
ال�سعودي على تركيا والرئي�س
اردوغان �شخ�صيا ،النه تقدم بهذا
العر�ض ،ووقوف بالده اىل جانب
قطر يف االزمة احلالية بني االخرية
وثالث دول خليجية.
وكان الربملان الرتكي قد �صادق على
قرار بال�سماح للحكومة بار�سال
خم�سة �آالف جندي اىل القاعدة
الرتكية يف قطر ،يف ا�صطفاف وا�ضح
اىل جانب االخرية يف ازمتها وخالفها
مع اململكة العربية ال�سعودية
واالمارات والبحرين وم�صر.
الرئي�س اردوغان قال ان وجود
القاعدة الرتكية يف الدوحة لي�س
حلماية قطر ،وامنا دول اخلليج
االخرى ،وانه فاحت العاهل ال�سعودي
امللك �سلمان با�ستعداده القامة
قاعدة مماثلة يف ال�سعودية ،االمر
الذي اثار غ�ضب ال�سعوديني النه
اظهرهم يف و�ضع �ضعيف ويحتاجون
مل�ساعدة االتراك بالتايل.
ما زاد غ�ضب ال�سعوديني اي�ضا اقامة
ج�سر جوي بني انقرة والدوحة ،فور
اغالق احلدود الربية ال�سعودية

القطرية ،وقيام الطائرات الرتكية
بنقل �آالف االطنان من االغذية
والفواكة واخل�ضار لتعوي�ض
الواردات القطرية من ال�سعودية،
خا�صة من االلبان واالجبان.
الرئي�س اردوغان حاول ان يخفف
من حدة االزمة عندما اعلن اليوم
يف اجتماع ملجل�س امل�صدرين االتراك
بان دعم بالده لقطر لي�س بديال
لعالقات تركيا مع دول اخرى يف
منطقة اخلليج ،وال�سعودية منها
بالدرجة االوىل ،وان اململكة تلعب
دورا مفتاحيا يف االزمة مع قطر.
هذا التو�ضيح يف املوقف الرتكي

رمبا لن ي�ساعد يف امت�صا�ص الغ�ضب
ال�سعودي الناجم عن االنحياز جتاه
دولة قطر يف االزمة ،خا�صة ان
ال�سعودية الغت اتفاقا ب�إ�سترياد
�سفن حربية تركية يف �صفقة قيمتها
ملياري دوالر قبل ا�سابيع فقط.
زيارة وزير اخلارجية البحريني
ال�شيخ خالد بن حمد �آل خليفة اىل
انقرة قبل ايام ولقائه مع الرئي�س
اردوغان رمبا تكون جنحت يف ت�أجيل
القرار الرتكي بار�سال قوات اىل
القاعدة الرتكية يف الدوحة حتى
نهاية رم�ضان الف�ساح املجال للحلول
الدبلوما�سية لالزمة مع قطر.

العر�ض الرتكي ب�إقامة قاعدة
ع�سكرية تركية يف ال�سعودية
الذي و�صف بالعر�ض «املتغطر�س»
و”املهني” اعاد العالقات ال�سعودية
الرتكية اىل ما دون ال�صفر ،االمر
الذي قد ي�ؤدي اىل اغالق ابواب
ال�سعودية واالمارات والبحرين
يف وجه ال�صادرات الرتكية ،يف
وقت تواجه فيه تركيا �صعوبات
اقت�صادية كبرية انعك�ست يف
انخفا�ض �سعر اللرية ب�أكرث من
ن�صف قيمتها امام الدوالر ،وتراجع
التنمية اىل اقل من ثالثة يف املئة.
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�إ���س��رائ��ي��ل ت�����ش��رع يف �إق���ام���ة �أول
م�����س��ت��وط��ن��ة ب��ال�����ض��ف��ة م��ن��ذ 1992
القد�س � /شرعت �إ�سرائيل ،الثالثاء ،يف �إقامة م�ستوطنة جديدة على
�أرا�ضي ال�ضفة الغربية �ستكون الأوىل منذ العام .1992
وت�أتي تلك اخلطوة بالتزامن مع بدء املبعوث الأمريكي لل�سالم ،جي�سون
غرينبالت ،زيارة �إىل املنطقة.
وقال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو ،اليوم ،يف بيان �صحفي
ح�صلت الأنا�ضول على ن�سخة منه“ :بد�أ العمل اليوم على الأر�ض ،كما
وعدت ،لإقامة جتمع �سكاين جديد ل�سكان عامونه”.
و�أ�ضاف“ :بعد ع�شرات ال�سنني ،من حقي �أن �أكون �أول رئي�س وزراء يبني
م�ستوطنة جديدة يف يهودا وال�سامرة (ال�ضفة الغربية)”.
وتابع“ :مل تكن ولن تكون هناك حكومة �أف�ضل للم�ستوطنات من حكومتنا”.
كانت حركة “ال�سالم الآن” الإ�سرائيلية املخت�صة مبراقبة الإ�ستيطان
يف الأرا�ضي الفل�سطينية قالت ،يف وقت �سابق� ،إن ال�سلطات الإ�سرائيلية
�صادقت على بناء م�ستوطنة جديدة يف ال�ضفة الغربية هي الأوىل منذ
العام .1992
�إذ �صادق املجل�س الأعلى للتخطيط التابع للإدارة املدنية (يف ال�ضفة
الغربية) على خطة �إقامة م�ستوطنة جديده �سيطلق عليها (�أميخاي).
و�ست�ستوعب امل�ستوطنة اجلديدة ع�شرات امل�ستوطنني الذين مت �إخال�ؤهم
يف �شهر فرباير�/شباط املا�ضي من الب�ؤرة اال�ستيطانية “عامونة” يف و�سط
ال�ضفة الغربية.
وتقام امل�ستوطنة اجلديدة يف و�سط ال�ضفة الغربية وت�ضم  102وحدة
�إ�ستيطانية.
ومرات عدة على مدار ال�سنوات املا�ضية �أعلنت ال�سلطات الإ�سرائيلية عن
�إقامة �آالف الوحدات اال�ستيطانية يف م�ستوطنات مقامة بالفعل يف ال�ضفة
والقد�س ،وعادة ما كان ذلك يلقى ا�ستنكارا وا�سعا من املجتمع الدويل الذي
يعترب امل�ستوطنات املقاومة يف تلك املناطق غري �شرعية.
ويف فرباير�/شباط املا�ضي� ،أخلت ال�شرطة الإ�سرائيلية ع�شرات امل�ستوطنني
من الب�ؤرة الإ�ستيطانية “عامونه” بقرار من املحكمة العليا (�أعلى هيئة
ق�ضائية يف �إ�سرائيل) بعد ثبوت �إقامتها على �أرا�ض فل�سطينية خا�صة.
والحقا تعهد نتنياهو ب�إقامة م�ستوطنة له�ؤالء امل�ستوطنني.
وي�أتي ال�شروع باقامة هذه امل�ستوطنة بالتزامن مع بدء مبعوث الرئي�س
الأمريكي للإتفاقيات الدولية جي�سون غرينبالت جولة جديدة من
املحادثات مع امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني للبحث يف �سبل ا�ستئناف
املفاو�ضات.

حياد الب�شري يغ�ضب ال�سعودية وحلفاءها ..و�سودانيون يطالبون ب�سحب قواتهم من اليمن وفك احل�صار عنها
يعي�ش الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري اكرث �أيام
حكمه حراجة الذي امتد قرابة  27عاما ،وال�سبب
يف ذلك االزمة اخلليجية التي و�ضعته امام خيار
�صعب ،اما االنحياز اىل ال�سعودية التي ا�ستخدمت
نفوذها وعالقاتها القوية مع االدارة االمريكية
لتخفيف العقوبات الدولية على ال�سودان ،او
الوقوف يف خندق قطر ،الدولة احلليفة التي تدعم
حركة “االخوان امل�سلمني” ،التي ت�شكل جبهة
الإنقاذ احلاكمة يف اخلرطوم احد فروعها القوية.
الرئي�س ال�سوداين بهذا املوقف احليادي اغ�ضب
الأ�صدقاء ال�سعوديني اجلدد الذي ان�ضم اىل
التحالف العربي بقيادتهم ،وار�سل �ستة �آالف
جندي للقتال يف اليمن “من منطلق احلر�ص على
عودة ال�شرعية واحلفاظ على امن املنطقة الذي
بات مهددا من اجلماعات الإرهابية واالطماع
الإيرانية”.
وكعادة كل الدول التي رف�ضت التجاوب مع املطالب
ال�سعودية يف قطع العالقات مع قطر ،عر�ض
الرئي�س الب�شري القيام بدور و�ساطة “لتفعيل
اجلهود الدبلوما�سية اليجاد حل لالزمة” ،ولهذا �شد
الرحال اىل مكة املكرمة ،ولكن الهدف الأ�سا�سي من
هذه الزيارة اللقاء مع العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
بن عبد العزيز الذي يق�ضي الأيام الع�شرة الأخرية وزير دولة يف الرئا�سة ،وهو الوزير الذي عزله قبل
من رم�ضان بجوار الكعبة ا�سوة بكل ملوك �آل �سعود .يومني يف ظروف غام�ضة ،وترددت انباء م�ؤكدة ب�أن
الفتور يف العالقات ال�سعودية ال�سودانية انعك�س يف �سبب العزل ت�سريبه وثائق عن العالقات الأمنية
م�ستوى اال�ستقبال الذي حظي به الرئي�س الب�شري بني قطر وال�سودان ،وهو ما نفاه الأخري ،وانحيازه
يف مطار جدة الدويل ،حيث كان يف ا�ستقباله الأمري بالكامل للموقف ال�سعودي يف ازمة اخلليج.
عبد اهلل بن بندر بن عبد العزيز نائب امري منطقة املواطنون ال�سودانيون يف حرية من امرهم� ،سواء
مكة ،وو�صل هذا الفتور ذروته عندما اعتذر الرئي�س جتاه االزمة اخلليجية او مواقف رئي�سهم جتاهها،
ال�سوداين عن عدم امل�شاركة يف القمة العربية خا�صة ان ن�سبة كبرية منهم تعار�ض م�شاركة اكرث
الإ�سالمية التي انعقدت يف الريا�ض يف � 21أيار من �ستة �آالف جندي �سوداين مت الزج بهم يف حرب
(مايو) املا�ضي بح�ضور الرئي�س ترامب ،واوفد مدير اليمن ،الر�ضاء ال�سعودية وحلفائها ،و�ضد دولة
مكتبه الفريق طه عثمان احل�سني ،لتمثيله فيها ،وهو عربية فقرية تتعر�ض للق�صف واحل�صار منذ اكرث

من عامني ،ويطالب ه�ؤالء ب�سحب قواتهم هذه بعد
تعاظم اخل�سائر الب�شرية يف �صفوفها.
هناك ت�سا�ؤالت يف ال�شارع ال�سوداين تقول كيف
ي�شارك الرئي�س الب�شري يف ح�صار اليمن اخلانق
و�شعبه اجلائع ،ويقف على احلياد يف ح�صار مفرو�ض
على قطر الدولة الأكرث ثراء يف العامل ،ومل يت�ضرر
�شعبها مطلقا من هذا احل�صار او القطيعة املفرو�ضة
عليها؟
العامل امل�صري يلعب دورا يف ارتباك الرئي�س
ال�سوداين ووقوفه على “احلياد” يف االزمة
اخلليجية ،فالعالقات بني م�صر ،التي ت�شكل ركنا

مهما يف التحالف ال�سعودي �ضد قطر ،وال�سودان
متوترة هذه الأيام ب�سبب انحيازها اىل اثيوبيا
يف ازمة �سد النه�ضة على النيل الأزرق الذي يزود
م�صر ب�أكرث من  70باملئة من ح�صتها اال�ضخم يف
مياه النيل التي تقدر بحوايل  55.5مليار مرت
مكعب ،وزار الرئي�س الب�شري ادي�س ابابا يف ني�سان
(ابريل) املا�ضي ،ووقع مع قيادتها اتفاقات دفاعية
واقت�صادية اغ�ضبت م�صر.
ال نعرف كيف �سيخرج الرئي�س الب�شري من هذه
االزمة التي �أوقع بالده فيها ،مثلما ال نعرف ما اذا
كان ال�سعوديون �سيقبلون دوره احليادي ،ناهيك عن
و�ساطته يف االزمة اخلليجية ،ويتفهمون يف الوقت
نف�سه قراره بعزل حليفهم الفريق طه عثمان
احل�سني من من�صبه كوزير يف اخلارجية ،ومدير
مكتب الرئي�س.
ما نتوقعه ان يعود الرئي�س الب�شري اىل اخلرطوم
بحفي حنني ،الن ال�سعودية يف حالة “تن ّمر” هذه
الأيام ،وتتبنى عقيدة بو�ش “من لي�س معنا فهو
�ضدنا” ،اللهم اال اذا اعلن الب�شري من مكة املكرمة
وقوفه يف خندق العاهل ال�سعودي وقرر قطع
عالقاته مع قطر واتهامها بدعم الإرهاب ،وتقدمي
دعم حلركة “االخوان امل�سلمني” التي ينتمي اليها،
ويتعاطف مع حمنتها.
هل يفعل الرئي�س الب�شري ذلك؟ من ال�صعب جدا ان
يقدم على هذا القرار يف اعتقادنا ،ولذلك القطيعة
مع ال�سعودية واردة ،وال ن�ستبعد ان تقدم الأخرية
على طلب �سحب القوات ال�سودانية من اليمن
مثلما فعلت مع قطر ،وعدم موا�صلة جهودها� ،أي
ال�سعودية ،النهاء العقوبات الدولية املفرو�ضة على
ال�سودان ..واهلل اعلم.
“راي اليوم”
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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«ج�����دار ب���رل�ي�ن» اخل��ل��ي��ج��ي ي��رت��ف��ع  ...وم��ف��او���ض��ات ���س��ع��ودي��ة ـ���ـ �إ���س��رائ��ي��ل��ي��ة للتطبيع؟
مع دخول «العزلة القطرية» �أ�سبوعها
الثالث ،اليوم ،تبدو الأزمة اخلليجية
ع�ص ّية على الو�ساطات الإقليمية ،التي
خرجت هذه املرة عن دائرة «املُ�صلح»
الكويتي ،لت�شمل اجلانب الرتكي
«جدار برلني» اخلليجي املقام يف اخلليج
حد تعبري �أحد الوزراء القطريني
ــ على ّ
ــ ارتفع م�ستواه ،بع�ض ال�شيء ،خالل
اليومني املا�ضيني ،ليتجاوز بنّا�ؤوه
(الثنائي ال�سعودي ــ الإماراتي ،والدول
التي تدور يف فلكه)؛ ففي حني اتخذت
البحرين خطوة �إ�ضافية ،يف �سياق
الإجراءات «العقابية» �ضد الإمارة
اخلليجية ،بطلبها من جنود قطريني
موجودين على �أر�ضها خلدمتهم �ضمن
القيادة املركزية للقوات البحرية
الأمريكية ،ان�ضم موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» �إىل �إجراءات
العقاب �ضد الدوحة ،بتوقيفه ح�سابات
قناة «اجلزيرة».
و�أعلنت القناة القطرية عن توقيف،
رجح �أن يكون «م�ؤقت ًا» ،حل�سابها
ُي ّ
على «تويرت» باللغة العربية ،يف حني
مل يت�أثر ح�سابها باالنكليزية بهذا
التوقف.
ي�أتي ذلك يف وقت يوا�صل فيه الثنائي
ال�سعودي ــ الإماراتي حملة دبلوما�سية
لتعزيز العقوبات على الدوحة .ويف هذا
ال�سياق� ،أطلع وزير اخلارجية الإماراتي،
أع�ضاء يف الكونغر�س
عبداهلل بن زايد� ،
ً
الأمريكي على الإجراءات الدبلوما�سية
واالقت�صادية املتخذة بحق اجلارة
القطرية ،قائ ً
ال �إنها ت�ستهدف «�إيقاف
دعمها املايل للمنظمات املتطرفة
وتدخالتها يف �ش�ؤون الدول الأخرى».
�أما على خط الو�ساطات ،فقد �أجرى
وزير اخلارجية الرتكي ،مولود جاوي�ش
�أوغلو ،حمادثات مع امللك ال�سعودي
�سلمان .وفيما و�صفت م�صادر اللقاء
بـ«الإيجابي» ،مل ي�صدر ما يفيد ر�سمي ًا
عن حتقيق �أي تقدم يف حل الأزمة.
وكان الوزير الرتكي قد قام الأ�سبوع
املا�ضي بجولة خليجية �شملت اىل جانب
ال�سعودية قطر والكويت.
وت�ضع �أزمة اخلليج تركيا يف موقف
ح�سا�س ،لأن �أنقرة تعترب الدوحة

�أبرز حليف لها يف اخلليج ،لكنها ت�سعى
�أي�ض ًا اىل توثيق عالقاتها بال�سعودية.
ويف الوقت نف�سه ،ت�سعى تركيا اىل
احلفاظ على عالقاتها مع �إيران ،خ�صم
ال�سعودية الرئي�سي.
جدير بالذكر � ّأن الو�ساطة الرتكية
تبدو �أمام م�سارات مغلقة ،خا�صة بعدما
ك�شف الرئي�س رجب طيب �أردوغان ،يوم
اجلمعة� ،أنه عر�ض على امللك ال�سعودي
�سلمان «�إن�شاء قاعدة ع�سكرية تركية
يف ال�سعودية» ،و�أتاه الرد� ،أول من �أم�س،
بلهجة وا�ضحة يف رف�ضها .ونقلت وكالة
الأنباء ال�سعودية الر�سمية عن «م�صدر
م�س�ؤول» � ّأن الريا�ض «ال ميكن �أن ت�سمح
لرتكيا ب�إقامة قواعد ع�سكرية على
�أرا�ضيها ،و�أنها لي�ست يف حاجة �إىل ذلك،
و�أن قواتها امل�سلحة وقدراتها الع�سكرية
يف �أف�ضل م�ستوى ،ولها م�شاركات كبرية يف
اخلارج ،مبا يف ذلك قاعدة �أجنريليك يف
تركيا ،ملكافحة الإرهاب وحماية الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة».
ال�سعودية ــ �إ�سرائيل
ويوم ًا بعد يوم ،تت�ضح �أبعاد جديدة

للت�صعيد ال�سعودي ،ت�شي بتحالفات
جديدة على امل�ستوى الإقليمي ،ال �سيما
على خط الريا�ض ــ تل �أبيب� ،إذ �أ�شارت
�صحيفة «تاميز» اللندنية �إىل مفاو�ضات
�سرية جتري بني اجلانبني لفتح قنوات
دبلوما�سية ر�سمية ،تكون بدايتها
باتفاق حول املالحة اجلوية ،تُفتح
مبوجبه �أجواء ال�سعودية للطائرات
التجارية الإ�سرائيلية.
هذه املعلومات� ،إن ت�أكدت ،ف�ستعني �أن
ال�سعودية باتت متتلك �أكرث من باب
لإقامة عالقات ر�سمية مع �إ�سرائيل.
وعالوة على االتفاق اجلوي ،ت�أتي
موافقة الربملان امل�صري على اتفاقية
تر�سيم احلدود البحرية مع ال�سعودية،
والتي تت�ضمن تناز ً
ال عن جزيرتي
تريان و�صنافري ،لتفتح الباب �أمام
انخراط �سعودي مبا�شر يف اتفاقية
«كامب ديفيد» ،وفق ما ي�ؤكد الكثري من
املراقبني ،وهو �أمر لن يت�أخر ،و�سيكون
فور توقيع الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي على ما انتهى �إليه جمل�س
النواب الأ�سبوع املا�ضي ،ون�شره يف

اجلريدة الر�سمية.
ووفق «التاميز» ،ف�إن هذه العالقات قد
تبد�أ على �شكل اتفاقات �صغرية احلجم،
�ست�سمح لل�شركات الإ�سرائيلية بالعمل
يف اخلليج ،منها على �سبيل املثال ال�سماح
ل�شركة «العال» بالتحليق يف الأجواء
ال�سعودية.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إىل
�أن احتماالت التقارب بني ال�سعودية
و�إ�سرائيل رمبا تف�سر جزئي ًا فر�ض
ال�سعودية وحلفائها ح�صار ًا �شامال على
قطر ،لدفعها نحو التخلي عن دعمها
حلركة «حما�س» .ومع ذلك ،نفت م�صادر
�سعودية يف حديثها �إىل «التاميز» فكرة
حت�سني العالقات بينها وبني �إ�سرائيل،
قائلة �إن الأمر يقت�صرعلى رغبة
�أمريكية يف هذا اخل�صو�ص.
ازدواجية �أمريكية
وعلى هام�ش كل ذلك ،ال تزال الواليات
املتحدة متار�س لعبة مزدوجة مع كل من
الريا�ض والدوحة .فرغم االنتقادات
وجهها الرئي�س الأمريكي دونالد
التي ّ
ترامب �إىل قطر ،بعثت الواليات املتحدة

ب�إ�شارات ت�ؤكد �أنها لن تتخلى عن الإمارة
ال�صغرية ،حيث �أر�سلت �سفينتني تابعتني
للبحرية االمريكية اىل مرف�أ حمد
جنوب الدوحة «للم�شاركة يف مترين
م�شرتك مع البحرية» القطرية ،بح�سب
ما �أعلنت وزارة الدفاع القطرية.
وي�أتي ذلك تزامن ًا مع توقيع وزير
الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س ونظريه
القطري خالد العطية ،اخلمي�س املا�ضي،
اتفاق ًا تبيع مبوجبه الواليات املتحدة
قطر مقاتالت «�أف ،»-15يف �صفقة بلغت
قيمتها  12مليار دوالر ،بح�سب ما �أعلن
البنتاغون.
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي� ،ألغى وزير
اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�سون
م�شاركته يف اجتماع منظمة الدول
الأمريكية الذي يعقد الأ�سبوع املقبل
يف املك�سيك ،مف�ضّ ً
ال البقاء يف وا�شنطن
والرتكيز على �أزمة اخلليج .وقالت
وزارة اخلارجية الأمريكية �إن تيلر�سون
«�سيوا�صل جهوده خلف�ض التوتر يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ،من خالل
اجتماعات يعقدها �شخ�صي ًا ومناق�شات
هاتفية مع قادة اخلليج واملنطقة».
قلق �أفريقي
ويف ما يعك�س خماوف ب�ش�أن امتداد
الأزمة اخلليجية �إىل مناطق �أخرى،
�سواء يف ال�شرق الأو�سط �أو حتى القرن
الأفريقي� ،أعرب االحتاد الأفريقي� ،أول
من �أم�س ،عن قلقه من �أن ي�ؤدي التوتر
الناجم عن عودة اخلالف على �أرا�ض
بني جيبوتي و�إريرتيا� ،إثر �إعالن قطر،
يوم الأربعاء املا�ضي� ،سحب جنودها
املنت�شرين يف القطاع املتنازع عليه بني
البلدين اجلارين .واجلدير بالذكر �أن
لإريرتيا وجيبوتي عالقات جيدة مع
ال�سعودية والإمارات ،وانحازتا �إىل
موقفهما يف الأزمة احلالية.

“نيويورك تاميز” :املعركة كلها لأجل حتجيم قطر ..ولكن الأمري متيم وقف لهم كالأ�سد اله�صور و�أف�شل خمططاتهم
على الرغم من الت�صريحات ال�ساخنة واحلظر املفرو�ض
على قطر ،ف�إن التوترات املتزايدة يف اخلليج العربي ال
تهدد باندالع حرب �أخرى يف ال�شرق الأو�سط الذي مزقته
ال�صراعات ،فاخلالف بني اململكة العربية ال�سعودية
ودولة الإمارات العربية املتحدة من جهة وقطر من جهة
�أخرى ال يزال قائما منذ فرتة طويلة دون تغيري �إىل
حد كبري “ ..هكذا بد�أت �صحيفة “نيويورك تاميز ”
االمريكية تقريرها للحديث عن االزمة اخلليجية التي
افتعلها �أبناء زايد و�آل �سعود.
و�أ�ضافت ال�صحيفة الأمريكية يف تقرير ترجمته وطن
�أن ما تغري فقط هو الفر�صة التي يرى ال�سعوديون
والإماراتيون �أنها متاحة اليوم مع وجود �صديق جديد
يف البيت الأبي�ض ،لإزالة عقبة يف طريقهم نحو الت�صدي
خل�صمني �أقوى هما �إيران والإخوان امل�سلمني .وقد ت�ؤدي
تهديداتهم وترهيبهم �إىل تعديل �سلوك قطر� ،إال �أن
�ضعف البلدين املت�أ�صل والفوارق بينهما يقفان �أمام مزيد
من الت�صعيد �أو حتقيق االنت�صار على قطر.
و�أو�ضحت نيويورك تاميز �أنه بزعم دعم قطر لإرهابيني
�إىل جانب اجلماعات اجلهادية ،قام �شركاء قطر يف
جمل�س التعاون اخلليجي بقطع العالقات الدبلوما�سية
معها يف اخلام�س من يونيو اجلاري.
ماذا فعلت الدوحة لإثارة هذا الغ�ضب؟
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن قطر �سعت �إىل ت�سخري قدراتها

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

املالية التي ت�ستمدها من احتياطاتها الهائلة من الغاز
لتعزيز نفوذها الدبلوما�سي ،فوزارة اخلارجية يف البالد
حققت جناحات وا�سعة باملنطقة ،وقبل عقد من الزمان

�أدرجت قطر نف�سها كو�سيط يف عدد من النزاعات ،مبا
يف ذلك التناف�س الذي حدث بعد عام  2006بني فتح
وحما�س ،واجلوالت املتعددة للحكومة اليمنية من القتال

�ضد املتمردين احلوثيني يف الفرتة من � 2003إىل ،2009
واحلروب الداخلية التي ال تنتهي يف ال�سودان .ومل يكن
مير �أ�سبوع من دون عقد جمموعة من االجتماعات يف �أحد
فنادق الدوحة املت�ألقة ،ب�شكل علني �أو �سري ،يجمع بني
خ�صوم فل�سطني �أو �أفغان�ستان �أو لبنان ،الذين كانوا �سعداء
ب�أن تتاح لهم الفر�صة لبع�ض الراحة واال�سرتخاء بعيدا
عن �ساحة املعركة.
كانت قطر تتعاظم يوما تلو الآخر ،لكن لأنها مل ت�شكل
تهديدا حقيقيا لأحد ،ف�إن اجلارة الأكرب حجما والأكرث
ثراء والأقوى لدى الغرب وهي اململكة العربية ال�سعودية،
ت�ساحمت مع �سلوك الدوحة املتنامي.
خالفات احللفاء يف الربيع العربي
ومع �أحداث الربيع العربي تغري كل �شيء ،فعندما �سقط
امل�ستبدون مثل الدومينو� ،أدركت الأ�سرة املالكة ال�سعودية
جنبا �إىل جنب مع الدول الأخرى يف العامل العربي� ،أنها
قد تكون املقبلة ،لذا �سعت الريا�ض جاهدة من �أجل �إف�شال
احلكومة املنتخبة يف م�صر بقيادة الرئي�س حممد مر�سي
الذي كان قائدا جلماعة الإخوان امل�سلمني ،وهي حركة
�أثبتت �أنها القوة ال�سيا�سية الوحيدة املتما�سكة واملنظمة
واملن�ضبطة القادرة على ا�ستبدال الأنظمة العربية
املتداعية.
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غ�ضب مغربي ب�سبب حماولة الإم���ارات وال�سعودية التعامل مع املغرب ك�إمارة
ملحقة وتوظيف ال�صحراء الغربية ب�سبب موقفه املحايد من ال��ن��زاع مع قطر
باري�س :
انتهى �شهر الع�سل بني املغرب ودول اخلليج
العربي وباخل�صو�ص العربية ال�سعودية
والإمارات العربية على خلفية نزاع هذه الدول
مع قطر ،وا�شتد غ�ضب املغاربة بعدما حولت
�أبو ظبي والريا�ض توظيف ال�صحراء الغربية
ملهاجمة املغرب.
ويف نزاعها مع قطر التي تتهمها بدعم الإرهاب،
اعتربت ال�سعودية والإمارات اتي تتزعم
احلملة �ضد الدوحة با�صطفاف املغرب معها
كما جرى يف حرب اليمن ،لكن املغرب الذي
يواجه م�صاعب �سيا�سة داخلية ب�سبب حراك
الريف املغربي ف�ضل اال�ستقاللية التامة عن
املحور ال�سعودي-الإماراتي خا�صة عن وزير
الدفاع يف الإمارات وويل العهد حممد بن زايد
�صديق امللك حممد ال�ساد�س ،ون�أى بنف�سه
خ�شية من مغامرة ع�سكرية �ضد قطر.
و�شرحت الرباط ب�أن موقفها مرتبط بحر�صها
على ال�صف العربي وباخل�صو�ص بني �أنظمة
ملكية ،وتولت و�سائل �إعالم مقربة من الق�صر
املغربي نفي �أي عالقة للموقف الر�سمي بت�أخر
امل�ساعدات االقت�صادية اخلليجية للمغرب.
لكن ما مل يكن ينتظره املغاربة هو تهمي�ش
ال�سعودية والإمارات للو�ساطة املغربية
وحماولة التعامل مع الرباط وك�أنها �إمارة
�صغرية تدور يف فلكهما .وازداد غ�ضب املغاربة
عندما وظفت و�سائل �إعالم �سعودية و�إماراتية
مثل قناتي العربية واحلدث ق�ضية ال�صحراء
الغربية للتهجم على املغرب .وبثت و�سائل
االعالم هذه ربورتاجات ت�صور املغرب كقوة
احتالل وتقدم جبهة البوليزاريو كدولة
با�ستعمال ت�سمية “اجلمهورية العربية

ال�صحراوية الدميقراطية”.
ويعترب املغرب ق�ضية ال�صحراء مقد�سة ،وكان
قد دخل يف �أزمة مع �أكرب حليفني له وهما
فرن�سا والواليات املتحدة .فقد حاولت الأخرية
�سنة  2013فر�ض مراقبة حقوق الإن�سان يف
ال�صحراء عرب قوات املينور�سو ،و�أوقف املغرب
مناورات ع�سكرية وانتقد الرئي�س ال�سابق
باراك �أوباما ب�شدة ،وخالل �سنة  2014دخل
يف �أزمة عا�صفة مع فرن�سا التي حاولت التقرب
اىل اجلزائر يف ملف ال�صحراء على ح�ساب
العالقات التقليدية مع املغرب.
ويقول املغاربة ،وقفنا مع ال�سعودية يف كل
الأزمات ،وجزء من م�شاكلنا مع �إيران يعود اىل

دعمنا وحدة الإمارات العربية يف ا�ستعادة
جزرها املحتلة وحماولة �سيطرتها على
البحرين ،والآن يحاول البلدان �ضرب املغرب يف
وحدته الوطنية يف ال�صحراء .ومل يرد املغرب
على �إ�ساءة و�سائل �إعالم �إماراتية و�سعودية
�ضد ال�صحراء جتنبا للت�صعيد والن�شغاله مبلف
احلراك الريفي ،لكن جمموعة من الأقالم
�شنت هجوما �ضد البلدين.
ويوجد �إح�سا�س لدى املغاربة ب�أن العالقات مع
الإمارات وال�سعودية التي ت�صوف بالتاريخية
قد فقدت الثقة املتبادلة بعد حماولة البلدين
التهجم على املغرب يف ق�ضية ال�صحراء.

ال�سويدان :احلياة طبيعية بقطر الغالية ..و�أن��ا ممنوع من دخول ال�سعودية وم�صر والإم��ارات
دبي ـ وكاالت :وجه الداعية الإ�سالمي ،طارق
ال�سويدان ،الذي يعترب �أحد وجوه جماعة
الإخوان امل�سلمني يف اخلليج ،حتية لقطر قائال
�إن م�ستوى التعليم فيها يعترب الأف�ضل يف كل
العامل العربي والإ�سالمي.
جاء ذلك يف تدوينة لل�سويدان على �صفحته
مبوقع التوا�صل االجتماعي ،في�سبوك ،معلنا
عن م�شروع مدر�سة يف قطر ،حيث قال“ :ن�س�أل
اهلل جناح التجربة التي م�ضى لنا عدة �سنوات
لنتقنها ب�إذن اهلل تعاىل وهي مدر�سة الإتقان
الكندية يف قطر ..حيث �أن التعليم يف قطر هو
الأف�ضل يف كل العامل العربي والإ�سالمي فيجب

�أن نقدم لهم ما يليق بهذا امل�ستوى الرفيع من
التعليم”.
وتابع قائال“ :بالإ�ضافة احلر�ص العايل لدى
�أهل قطر الكرام على الهوية اال�سالمية واللغة
العربية وبناء ال�شخ�صية القيادية ..حتية
لقطر على هذا امل�ستوى الرفيع و�أعاننا اهلل
تعاىل �أن نكون عند ح�سن ظنهم عندما نفتتح
بعد �سنتني بحول اهلل تعاىل”.
ويف رد على تعليقات وردت على هذه التدوينة
حيث �س�أل ” :Chahrazad Slimani
وماذا بعد املقاطعة واحل�صار دكتور �سويدان؟”
ف�أجاب الداعية ” :ال عالقة لنا بذلك فاحلياة
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م�ستمرة ب�شكل طبيعي يف قطر الغالية”.
�أما  Amrouche Ahmedفعلق بالقول:
“�أمتنى فقط �أن ال يكون من�شورك �سببا يف
�سجنك يف ال�سعودية �أو الإمارات �أو �أي نظام
مقاطع لقطر� ..أ�صبح احلديث عن قطر
ب�شكل الئق �شبهة ت�ستوجب العقاب ”،ليجيب
الداعية ” :انا ممنوع من دخول ال�سعودية
وم�صر والإمارات منذ عدة �سنوات ”،وهو الأمر
الذي ال ميكن ملوقع  CNNبالعربية الت�أكد من
م�صداقيته.

االزمة اخلليجية تنتقل قانونيا اىل لندن

لندن :
انتقلت االزمة اخلليجية اىل لندن فيما يبدو ،و�أ�صدرت �شركة “كارتر
رك” للمحاماة بيانا اكدت فيه انه جرى تكليفها من وكالة االنباء
القطرية (حكومية) ب�إ�صدار �شكوى با�سمها �ضد كل من قناة “العربية”
وقناة “�سكاي نوز عربية” ،اىل م�ؤ�س�سة “افكوم” الربيطانية التي تنظم
العمل للقنوات التلفزيونية امل�شاهدة ،او التي ُي�صدر لها ت�صاريح للبث يف
بريطانيا.
وقالت ال�شركة املذكورة ان موقع وكالة االنباء القطرية تعر�ض للقر�صنة،
وان القناتني نقلتا اخبارا من�سوبة لالمري متيم بن حمد “مفربكة” وغري
دقيقة ،رغم نفي مكتب االت�صال القطري احلكومي لهذه االنباء ،وت�أكيد
عملية القر�صنة.
الهدف من هذه ال�شكوى حماولة �سحب الرتاخي�ص من القناتني
التلفزيونيتني وجرهما اىل معركة ق�ضائية قد تكون مكلفة ماليا ومهنيا
يف الوقت نف�سه.

وباء الكولريا يقتل مينيا كل �ساعة:
 100الف حالة و 798وفاة والإنت�شار
“غري م�سبوق”
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن حاالت اال�شتباه يف الإ�صابة مبر�ض
الكولريا ،الناجتة عن انت�شاره الكبري يف اليمن ،جتاوزت مئة �ألف حالة.
و�سجلت  798حالة وفاة باملر�ض ،يف  19حمافظة من بني  22حمافظة
مينية ،منذ ال�سابع والع�شرين من �أبريل/ني�سان املا�ضي.
وتقول منظمة �أوك�سفام اخلريية �إن الوباء يقتل �شخ�صا كل �ساعة تقريبا
يف ذلك البلد.
وانهارت منظومة ال�صحة واملياة وال�صرف ال�صحي يف اليمن ،بعد نحو
عامني من احلرب بني القوات احلكومية واحلوثيني.
والكولريا عبارة عن عدوى بالإ�سهال احلاد ،وتنتج ب�سبب ابتالع طعام �أو
مياه ملوثة ببكرتيا الكولريا.
و�أغلب من ي�صابون بالعدوى تظهر عليهم �أعرا�ض طفيفة� ،أو قد ال تظهر
عليهم �أعرا�ض على الإطالق .لكن يف احلاالت احلادة ،ميكن �أن يت�سبب
املر�ض يف وفاة امل�صاب خالل �ساعات �إذا مل يخ�ضع للعالج.
وقال مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة يوم الأربعاء
�إن الوباء يف اليمن بلغ “م�ستوى غري م�سبوق”.

ال����ه����ج����وم ال�����������ص�����اروخ�����ي االي������������راين يف �����س����وري����ا ي���ح���م���ل �أك����ث����ر م�����ن ر����س���ال���ة
طهران ـ (�أ ف ب) – �أطلقت �أيران �صواريخ ا�ستهدفت
اجلهاديني يف �سوريا ردا على اعتداءين دمويني �أعلن
تنظيم الدولة اال�سالمية م�س�ؤوليته عنهما يف طهران،
ور�أى خرباء يف هذه ال�ضربة ر�سالة اىل خ�صوم ايران يف
املنطقة ا�ضافة اىل وا�شنطن.
وقد �أطلق احلر�س الثوري الإيراين �ستة �صواريخ من غرب
�إيران ا�ستهدفت حمافظة دير الزور التي ي�سيطر التنظيم
املتطرف على معظم �أرا�ضيها.
و�أعلن احلر�س الثوري االثنني ان ال�صواريخ دمرت
“بنجاح” مواقع للتنظيم يف �سوريا يف رد على اعتداءي
طهران اللذين تبناهما التنظيم.
وقال م�س�ؤولون وخرباء ان اطالق ال�صواريخ كان هدفه
معاقبة “االرهابيني” وكذلك اظهار ان ايران قادرة على
ا�ستخدام قوتها الع�سكرية يف املنطقة.
وخ�ص�صت طهران جزءا كبريا من مواردها الع�سكرية
واملالية لدعم نظام الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يف
احلرب امل�ستمرة منذ �ست �سنوات يف �سوريا.
كما �أر�سلت �آالف املجندين ال�شيعة للقتال يف �سوريا ،وقتال
تنظيم الدولة اال�سالمية يف العراق املجاور ،بح�سب
م�س�ؤولني.
وتعترب هذه ال�ضربات ال�صاروخية �أول هجوم �صاروخي من
�إيران على ارا�ض اجنبية منذ احلرب االيرانية العراقية

من � 1980إىل .1988
و�صرح اجلرنال رم�ضان �شريف املتحدث با�سم احلر�س
الثوري ان “الهجمات ال�صاروخية هي جزء �صغري من القوة
التي تعاقب بها ايران االرهابيني واالعداء”.
وا�ضاف �أن “الداعمني الدوليني واالقليميني لالرهابيني
يجب �أن يدركوا الر�سالة التحذيرية التي حتملها هذه
العملية ال�صاروخية”.
وتتهم ايران الواليات املتحدة وا�سرائيل وال�سعودية
بدعم “ارهابيني” يف ا�شارة اىل امل�سلحني واجلماعات
اجلهادية التي تقاتل نظام الرئي�س ب�شار اال�سد.
من ناحيته يتهم الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ايران
بدعم االرهاب – وهو ما تنفيه طهران – وهدد بالغاء
االتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع القوى الكربى يف
.2015
– “رد” على ت�صويت جمل�س ال�شيوخ االمريكي –
وكان جمل�س ال�شيوخ االمريكي اقر اال�سبوع املا�ضي
عقوبات �صارمة على ايران بعد اتهامها ب”الدعم
املتوا�صل لالرهاب”.
ودانت ايران هذه اخلطوة وتوعدت بالرد “باجراءات
مماثلة وكافية”.
وو�صف عالء الدين بوروجردي رئي�س اللجنة الربملانية
لل�ش�ؤون اخلارجية واالمن القومي ،الهجوم ال�صاروخي

ب�أنه “رد منا�سب على ت�صويت جمل�س ال�شيوخ االمريكي”.
وقال املحلل ف�ؤاد ايزادي �أن الهدف من ال�ضربة هو �أن
حتمل العديد من الر�سائل.
و�أ�ضاف “الر�سالة االوىل هي �أن �إيران تعاقب
االرهابيني” ،ولكنها تهدف كذلك اىل �إظهار �أن “ايران
يف قتالها �ضد االرهاب ،حتتاج اىل �صواريخ – والعقوبات
لي�س لها �أي ت�أثري على �سيا�ساتها الدفاعية”.
وتعترب ال�صواريخ االيرانية التي ي�صل مداها اىل الفي
كلم ،نقطة توتر رئي�سية بني طهران وكل من وا�شنطن
وا�سرائيل.
وتقول �إيران �أنه يف منطقة مليئة بالنزاعات واحلروب،
ف�إن �صواريخها هي جزء ال ميكن اال�ستغناء عنه من قوتها
الدفاعية.
كما ي�شكل برنامج ايران لال�سلحة م�صدر قلق كبري خل�صمها
اللدود ال�سعودية.
ويدعم كل من البلدين اطرافا خمتلفة يف �سوريا واليمن.
وت�أتي ال�ضربة ال�صاروخية االيرانية و�سط ت�صاعد
التوتر بني طهران والريا�ض .وقال ايزادي �أن هذه
ال�ضربة ت�ستهدف يف جزء منها ال�سعوديني.
و�أ�ضاف “يجب �أن تعلم الريا�ض �أن جميع مناطقها
النفطية يف نطاق ال�صواريخ االيرانية”.
– ر�سالة اىل نتانياهو –

ابرمت ال�سعودية �صفقة عمالقة ل�شراء اال�سلحة
االمريكية هذا ال�شهر خالل زيارة دونالد ترامب اىل
املنطقة والتي �شهدت ا�صطفاف ادارته ب�شكل وا�ضح مع
الريا�ض وانتقاده ال�شديد لطهران.
وقال وزير اخلارجية االمريكي ريك�س تيلر�سون ان
ال�صفقة البالغة قيمتها  110مليار دوالر تهدف اىل
م�ساعدة ال�سعودية على التعامل مع “النفوذ االيراين
اخلبيث”.
و�صرح املتحدث با�سم اخلارجية االيرانية بهرام قا�سمي
�أن “ايران ال ت�شرتي االمن واال�ستقرار على عك�س غريها
من الدول”.
و�أ�ضاف “االمن ال ميكن �شرا�ؤه ،والذين يعتقدون �أنهم
ميكن �أن يح�صلوا على االمن من خالل جر دول من خارج
املنطقة اىل هنا يرتكبون غلطة ا�سرتاتيجية غبية”.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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وب�����اء ال���ك���ول�ي�را ي��ت��ف��اق��م� 70 :أل�����ف �إ����ص���اب���ة و��� 605ض��ح��اي��ا ال�����س��ع��ودي��ة والإم��������ارات اغتنمتا
جتتاح اليمن �أوبئة عدة ت�صدّ رها الكولريا الذي
�سيا�سة ترامب يف املنطقة لعزل قطر
بات يفتك بالع�شرات كل �أ�سبوع ،و�أكرث �ضحاياه

الفنانة الفل�سطينية فرح نابل�سي :زيارتي لفل�سطني غريت حياتي وقررت �أن �أقاوم عن طريق الفن
عبد احلميد �صيام نيويورك
يف الذكرى اخلم�سني الحتالل الأر�ض الفل�سطينية
وبدعوة من بعثة املراقبة الدائمة لدولة فل�سطني لدى
الأمم املتحدة عر�ضت املنتجة واملخرجة ال�سينمائية
الفل�سطينية فرح نابل�سي ثالثة من �أفالمها الق�صرية
�أمام عدد كبري من احل�ضور .وحول جتربتها ال�سينمائية
حديثة العهد تقول «كنت �أعتقد �أنني �أفهم معاناة
�شعبي الفل�سطيني �إال �أن زيارتي للأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة غريتني بطريقة عميقة و�شاملة وتو�صلت �إىل
قناعة مفادها �أن تقدمي التعاطف و�أحيانا امل�ساعدة
اخلريية ال يكفي .لأكرث من قرن وال�شعب الفل�سطيني
يعاين من حميطات من الظلم ولكن عندما تزور فل�سطني
املحتلة تعرف �أن االحتالل �أمر خمطط له ومتعمد
ومنظم وم�ؤ�س�سي وتعرف كذلك �أن ما يجري هو ا�ستعمار
ا�ستيطاين �إحاليل .و�أمتنى �أن تقدم �أفالمي وم�ضة
ملا يعاين منه الفل�سطينيون ،ن�ساء ورجاال و�أطفاال،
من �إذالل و�أمل وقهر كل يوم على �أيدي حاملي تلك
االيديولوجية الكولنيالية».
ولدت فرح نابل�سي يف لندن لأب فل�سطيني ت�شرد من
وطنه وانتهى به املطاف مواطنا يف اململكة املتحدة منذ
عام  1970وا�ستطاع �أن يوفر لأوالده ما حرم منه
�شخ�صيا وهو اال�ستقرار واجلن�سية والتعليم .قامت
بزيارة للأر�ض الفل�سطينية املحتلة عام  2013ف�صدمت
مبا �شاهدت وخا�صة الطريقة التي يعامل بها �أطفال
فل�سطني فقررت �أن ت�ستخدم الكامريا وبطريقة
�إبداعية يف نقل معاناة ال�شعب الفل�سطيني و�أطلقت
موقعها الإلكرتوين عام  2016ليكون املنرب الذي
توزع من خالله �أفالمها الق�صرية.
* ما الذي جاء بك �إىل ميدان الأفالم و�إنتاجها؟
• زرت فل�سطني لأول مرة عام  2013جعلتني
تلك التجربة �أكرث توا�ضعا وت�أثرا مبا ر�أيت.
تعتقد �أنك تعرف الكثري عن الو�ضع هناك ولكن
عندما تذهب وتراه بنف�سك تكت�شف �أن �أمورا كثرية
تخفى عليك فتتغري كثريا .عدت من تلك الرحلة ولدي
�شعورعميق و�إحباط كبري مبا �شاهدت وقلت لنف�سي ال بد
�أن �أعمل �شيئا ما مل�ساعدة ه�ؤالء النا�س.
* ما هي الأماكن التي زرتها يف فل�سطني؟
• مل �أترك مكانا مل �أزره ما عدا غزة .حاولت �أن
�أزور غزة عن طريق وكالة �إغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (�أونروا) ولكن هذا يتطلب �إذنا خا�صا من
ال�سلطات الإ�سرائيلية.
* وهل تو�صلت �إىل قناعة �أن الفيلم الق�صري و�سيلة
قوية وعميقة الت�أثري؟
• بال�ضبط .يف البداية قلت الفن ب�شكل عام قبل
�أن �أختار الفيلم كو�سيلة توا�صل .لأن الفن يخاطب
القلوب .قررت �أن يكون الفن هو و�سيلتي .فاخرتت
الفيلم ل�سهولة ن�شره وتوزيعه ونحن نعي�ش الع�صر
الرقمي وو�سائل التوا�صل االجتماعي وميكنك �أن تكون
مبدعا وخالقا يف �إنتاج الأفالم .طموحي لي�س فقط
�إنتاج هذه الأفالم الثالثة بل �إنتاج عدد كبري من الأفالم
تتناول جماالت عديدة من املعاناة.

* �إذن هذه الأفالم الثالثة هي البداية فقط؟
• نعم .لدي �سيناريوهات لأفالم �أخرى
تتناول �أوجها للظلم الذي يطال
الفل�سطينيني وحتى موقعي ال�شبكي
�أطلق عليه «حميطات الظلم».
�سرتى مقطوعات عن االعتقاالت
الإدارية ،وعن اعتقال الأطفال
وتدمري الزراعة واجلدار
العازل وغزة ،واحلرمان من
الطفولة والتعليم.
* �أفهم �أن لديك م�شروعا
متكامال حول معاناة
الفل�سطينيني الواقعني
حتت االحتالل؟
• نعم� ،أريد �أن �أنتج
لوحة ف�سيف�ساء
كبرية كل قطعة
ت�شري
فيها
�إىل احدى
مما ر �سا ت

االحتالل وانتهاكات حقوق الإن�سان با�ستخدام و�سيلة
الفيلم للو�صول �إىل النا�س عن طريق الفن.
* الحظت �أنك ت�ستخدمني الرمز كثريا.
• جاءت الرمزية ب�شكل طبيعي .عندما عدت من
زيارتي لفل�سطني املحتلة �شعرت بالفعل �أنني �أغرق.
امل�س�ألة لي�ست فقط �شكال واحدا من �أ�شكال الظلم.
لي�س فقط هدم البيوت� ،أو اعتقال الأطفال� .شعرت
�أن كل ه�ؤالء النا�س يف حالة غرق فال �أرجلهم تالم�س
القاع وال �أج�سامهم ت�ستطيع �أن تطفو ملدة طويلة .انه
�شعور �إن�ساين يعي�شه كل من يكون على و�شك الغرق.
�أردت �أن �أخلق حالة من ال�شعور الإن�ساين العابر للحدود
والثقافات واخللفيات .فعندما عر�ضت هذا الفيلم على
متفرجني من الغرب �شعرت بت�أثريه العميق� .سيدة
�أمريكية ال تعرف كثريا عن فل�سطني كانت تنتحب عند
م�شاهدة الفيلم وقالت «لقد قتلني ذلك الفيلم لأنني ال
�أعرف ال�سباحة» .فم�شاهدة هذا الفيلم وتلم�س ال�ضيق
الذي يعي�شه من يكون على حافة الغرق وبالتايل ال�شعور
مع تلك احلالة اجلماعية التي يعي�شها �آالف من الذين
يو�شكون على الغرق ت�ستطيع �أن تنقل الر�سالة بقوة

وت�أثري كبريين .ان هذا الفيلم
يخاطب امل�شاعر العامة
التي جتمعنا وال يلتفت
ملا يفرقنا.
* يف «كابو�س
غزة» احل�ضور
�أ�صبح جزءا

من الفليم عندما قلت لهم �أغلقوا عينوكم وا�سمعوا.
�أهذه طريقة مبتكرة يف �صناعة الفيلم ال�صوتي اخلايل
من ال�صور؟
• كتبت �سيناريو الفيلم يف �صيف عام  2014عندما
كانت تتعر�ض غزة لق�صف �شامل من قبل جي�ش يعترب
من �أقوى جيو�ش العامل .كتبت مالحظاتي ومل يكن يف
ذهني �أن �أعمل فيلما حولها .وعندما قررت �أن �أفعل ذلك
�س�ألت نف�سي �أي نوع من ال�صور �سرتافق هذا ال�سيناريو
وهل �أ�صوات الق�صف بحاجة �إىل �صور .وكما يقال ف�إن
حا�سة ال�سمع هي الأقوى من بني احلوا�س .وعندما
�سجلته فيلما �صوتيا اقتنعت �أنه فيلم قائم بذاته دون
�صور ويتيح للم�شاهدين �أن ي�ضعوا تخيالتهم و�صورهم
هم .انه نوع من التفاعل مع اجلمهور وفر�صة �أن ي�شارك
يف هذه التجربة املُ ّرة على امل�ستوى الفردي .احلقيقة �أن
جتاوب اجلمهور الغربي مع الفيلم كان �أقوى من جتاوب
العربي لأنهم تعودا على �أ�سلوب الفيلم الكال�سيكي
بال�صوت وال�صورة.
* ماذا عن الفيلم الثالث «اليوم اعتقلوا ابني» هل حاولت
�أن تتوا�صلي مع اجليل الأ�صغر �سنا؟

• لي�س بال�ضرورة .احلقيقة �أن العمر يف �أفالمي لي�س
له مكان .الفيلم عن الأطفال لكنه ي�ستهدف النا�س
كلهم لأن كل �إن�سان يف حياته طفل� .أطفالك �أنت �أو
�أطفال �أختك �أو �أخيك… كل النا�س يندرجون حتت
يافطة حب الأطفال� .أف�ضل دعم لأفالمي جاء من �سارة
روي ،اليهودية الأمريكية والباحثة والنا�شطة املتحدرة
من عائلة ناجية من املحرقة النازية ،قالت تعليقا على
الفيلم «انها م�صيبة بعد كل ما وقع للفل�سطينيني من م�آ�س
ما زالوا م�ضطرين �أن يعملوا على �أن�سنة �أنف�سهم» .الفيلم
عن �أم وابنها الكل يتعاطف معهم ال لكونهم فل�سطينيني
بل لأنهم جمرد �أم وابنها والفيلم يدعونا لن�شعر ب�أملهما
ونتبنى موقفهما ك�ضحايا لي�س ب�سبب جن�سيتهم بل
ب�سبب �إن�سانيتهم.
* ما هو م�شروعك للم�ستقبل؟
• عندي الآن ثالثة �سيناريوهات جاهزة وعدد �آخر
من الأفالم كلها ق�صرية وتتناول �أحد جوانب املعاناة
ويتنا�سب مع لوحة الف�سيف�ساء التي حتدثت عنها
والتي �أريد �أن �أقدم للم�شاهدين �أجزاء منها تباعا
لأ�سهل على النا�س فهم تفا�صيل االحتالل واملعاناة التي
يعي�شها من هم واقعون حتت االحتالل.
* �أفهم �أن جمهورك امل�ستهدف �أ�صال هو املجتمعات
الغربية؟
• �سوق �أفالمي الأ�سا�سي هو الغرب والعرب يف الغرب
وتهدف �أ�سا�سا �إىل حتريك ال�شعور لديهم ب�ضرورة
العمل واخلروج من ال�شعور ال�سلبي بالعجز والتعبري
فقط عن التعاطف.
* هل تتابعني احلركة ال�سينمائية الفل�سطينية التي
�أو�صلت عددا من الأفالم للرت�شح للأو�سكار �أو الغولدن
غلوب؟
• بالت�أكيد .ال�سينما الفل�سطينية وخا�صة يف العقد
الأخري بد�أت تدفع بعدد من الأفالم ،لكن يف معظمها
�أفالم طويلة .ومن ال�صعب عمليا توزيع الأفالم
الطويلة .ال �أريد �أن �أقع يف هذا املطب .الأفالم الق�صرية
تعطيني فر�صة ومرونة كفنانة �أن �أتكلم عن كافة وجوه
االحتالل وتعبرياته وجتلياته .بالن�سبة يل �أطرح فكرة
يف خم�س دقائق �أو ع�شر� .أمامي الآن م�شروع �إنتاج 27
فيلما وبني يدي ثالثة على و�شك �إنتاجها.

القاهرة –
خالل �شهر رم�ضان يف م�صر يكرث املتجمعون
�أمام �شوادر �صناعة “الكنافة البلدي”،
وهي حلوى تاريخية يحفاظ الكثريون على
�صناعتها يدويا مبهارة فائقة ،رغم انت�شار
عملية الإنتاج الآيل.
يف قرية الرباجيل مبحافظة اجليزة ،على
�أطراف العا�صمة امل�صرية القاهرة ،يقف
الكنفاين ،ه�شام حممد ( 35عاما) ،وبيمينه
وعاء معدين مثقوب من الأ�سفل ،ميتلئ بعجني
الكنافة ،وير�سم بيده دوائر اخليط الأبي�ض
على فرن �سطحي مك�شوف ،ويرتكها قليلاً حتى
تتحول �إىل اللون الذهبي ،قبل �أن ميد �أنامله
ليجمع الكنافة اليدوية ،ويكد�سها جانبا،
ويبد�أ يف �صنع �أخرى.
ذاك العجني اخليطي ال�سميك ن�سبيا ي�سمى
بـ”الكنافة البلدي” ،وله حمبوه ،بخالف ما
ينتج �آليا فوق �أفران دائرية م�شابهة ،وي�سمى
حمليا بـ”الكنافة ال�شعر” ،نظرا لكون خيوطه
�أكرث دقة ونحافة ت�شبه ال�شعر.
**  3مراحل
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ويقول الكنفاين ه�شام حممد ،الذي ورث
�صناعة “الكنافة البلدي” �أبا عن جد،
للأنا�ضول�“ :أتي مبعداتي ل�صنع الكنافة
�إىل هذه القرية خالل �شهر رم�ضان من كل
عام ،و�أبيعها �إىل زبائني ،الذين يعرفونني،
وينتظرونني من عام �إىل �آخر”.
وعن �صناعة هذه الكنافة يو�ضح �أنها “متر
بثالثة مراحل قبل بيعها �إىل الزبائن،
حيث �أبد�أ بخلط الدقيق والن�شا وال�سكر
واملاء الدافئ يف �إناء معدين كبري ،و�أ�ستمر يف
خلطه حتى �أت�أكد من �أنه �أ�صبح منا�سبا ل�صنع
الكنافة”.
ويتابع“ :ويف املرحلة الثانية �أملأ وعاء
معدنيا مثقوبا من الأ�سفل بالعجني ،ثم �أر�ش
العجني على الفرن ب�شكل دائري ،و�أنتظر
حوايل ن�صف دقيقة حتى تكت�سب اللون
الذهبي ،ثم �أرفعها من على الفرن”.
�أما يف املرحلة الثالثة والأخرية ،كما يقول
حممد“ ،ف�أ�ضع الكنافة على مكتب خ�شبي
كبري ،و�أقلبها كل دقيقتني لتهويتها قبل بيعها
�إىل الزبائني ،الذين يت�سابقون على �شرائها

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

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

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

ت��رام��ب ي��ت��وج��ه ملنتجع ك��ام��ب دي��ف��ي��د لأول م���رة م��ن��ذ ت��ول��ي��ه من�صبه

“الكنافة البلدي” ..غزل يدوي يتفوق على التكنولوجيا يف رم�ضان م�صر
مني يوميا”.
“البلدي ي�ؤكل” هكذا يجيب حممد على �س�ؤال
ب�ش�أن الفرق بني الكنافة البلدي والكنافة
الآيل ،مو�ضحا �أن “الكنافة البلدي �أف�ضل
و�أطعم لوجود ال�سمن الطبيعي� ،أ ّما الكنافة
ال�شعر (الآيل) فكرثة حم�سنات الطعم ،التي
تو�ضع بها ،تفقدها طعمها ..الكنافة البلدي
لها زبونها”.
ويبينّ �أنّ “�أ�سعار الكنافة ارتفعت هذا العام
 ،40%حيث كان ُيباع الكيلوغرام بـ10
جنيهات (نحو ن�صف دوالر �أمريكي) ،العام
املا�ضي� ،أ ّما حاليا فقد ارتفع �سعر الكيلوغرام
من الكنافة �إىل  14جنيهًا (ثالثة �أرباع
نظرا الرتفاع �أ�سعار الدقيق”.
دوالر)؛ ً
** �أيام الفاطميني
ووفق م�ؤرخني م�صريني يعود تاريخ الكنافة يف
م�صر �إىل ع�صر الفاطميني ،الذي امتد من عام
 969م ( 358ه) �إىل 1172م ( 567ه) ،وقد
�شمل حكمهم م�صر واملغرب وبالد ال�شام.
وبح�سب روايات تاريخية فقد عرفت م�صر
الكنافة قبل بالد ال�شام ،مع دخول اخلليفة

FRIDAY , JUNE 23 . 2017 / Vol . 6 - Issue 263

عربي ودويل

11

املعز لدين اهلل الفاطمي ( 932م – 976
م)� ،إىل القاهرة ،وهو �أول خليفة لدولة
الفاطميني يف م�صر ،وكان وقتها �شهر رم�ضان،
حيث خرج �أهايل ال�ستقباله بعد الإفطار،
وهم يت�سارعون يف تقدمي هدايا �إليها ،ومن
بينها كنافة ،ومن بعدها انتقلت �إىل ال�شام عرب
التجار.
وحاليا ت�صنع �صينية الكنافة كتحلية يف
املنزل امل�صرية ومتاجر احللويات ،وي�ضاف
�إليها الع�سل واملك�سرات �أو الق�شدة ،وغريها،

ملنحها قيمة غذائية �أكرب ،وال يكاد يخلو منها
بيت يف �شهر رم�ضان.
ومن �أ�شهر من كتب �شعرا يف الكنافة قدميا
هو ال�شاعر امل�صري ،جمال الدين �أبو احل�سني
يحيى بن عبد العظيم اجلزار امل�صري (601هـ
– 679هـ) قائال� :سقى اهلل �أكناف الكنافة
بالقطر… وجاد عليها �سكرا دائم الدر”.
فيما يعرب �شاعر �آخر جمهول اال�سم عن ن�شوته
بها فقال :جتود على كفي ف�أهتز فرحة ..كما
انتف�ض الع�صفور بلله القطر”.

وا�شنطن ( د ب �أ) :توجه الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ب�صحبته زوجته ميالنيا وابنه
الأ�صغر بارون �إىل ماريالند ال�سبت لق�ضاء
عطلة عيد الأب يف منتجع كامب ديفيد
الرئا�سي.
وجاء يف بيان للبيت الأبي�ض �أن �أ�سرة الرئي�س
بالإ�ضافة �إىل والدي ال�سيدة الأوىل ،توجهوا
للمنتجع على منت مروحية ،يف رحلة ا�ستغرقت
 30دقيقة.
وي�شار �إىل �أن هذه �أول زيارة يقوم بها ترامب
للمنتجع منذ �أن توىل الرئا�سة.
ومنذ �أن �أ�صبح ترامب رئي�سا يف كانون ثان/
يناير املا�ضي ،وهو يف�ضل ال�سفر �إىل منتجع مار
ايه الجو يف فلوريدا �أو نادي اجلولف الوطني
يف بيدمن�سرت يف نيوجري�سي ،فى العطالت
الأ�سبوعية التي ال يق�ضيها يف وا�شنطن.
ويقع منتجع كامب ديفيد ،الذي تديره
البحرية الأمريكية بتكلفة �سنوية تقدر بـ8
مليون دوالر ،على تالل غابات يف جبل كاتوتني
بالقرب من ثورمونت يف ماريالند ،على بعد وي�شار �إىل �أن الكثري من الر�ؤ�ساء الأمريكيني اف كيندي وجيمي كارتر وجورج دبلو بو�ش
 100كيلومرت �شمال �/شمال-غرب العا�صمة .ا�ستخدموا هذا املنتجع منذ �أن د�شنه الرئي�س وباراك �أوباما .و�شهد املنتجع �أي�ضا مباحثات
فرانكلني ديالنو روزفلت ،ومنهم الر�ؤ�ساء جون ال�سالم التي �أجريت عام .1978

الريا�ض ـ (�أ ف ب) – �شجعت ال�سيا�سة اجلديدة التي يتبناها الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب يف املنطقة كال من ال�سعودية والإمارات على
اقتنا�ص الفر�صة لعزل قطر ،بح�سب ما يقول حمللون.
ونفت قطر الغنية بالغاز والتي د�أبت منذ مدة طويلة على اتباع �سيا�سة
خارجية م�ستقلة ،ال�شهر املا�ضي ت�صريحات ن�سبت اىل االمري متيم بن
حمد �آل ثاين وظهرت على وكالة االنباء الر�سمية ت�شكك يف جدوى
هجوم الواليات املتحدة ودول اخلليج على �إيران.
وقالت قطر �إن موقع الوكالة تعر�ض للقر�صنة ،نافية الت�صريحات
املثرية للجدل التي ن�سبت �إىل �أمريها بعد زيارة ترامب اىل ال�سعودية.
لكن و�سائل االعالم يف ال�سعودية ودولة االمارات بدت وكانها مل تتعامل
مع النفي ووا�صلت حملة عنيفة على قطر.
و�أعلنت كل من ال�سعودية والإمارات واليمن والبحرين وم�صر االثنني
قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع الدوحة .كما �أعلنت معظم هذه الدول
�إغالق منافذها اجلوية والبحرية مع قطر.
ويرى �آدم بارون من املجل�س الأوروبي للعالقات اخلارجية �أن “هذا ميثل
بالت�أكيد ت�صعيد ًا غري م�سبوق يف التوترات داخل دول جمل�س التعاون
اخلليجي” ال�ست.
وي�ضيف �إن “قطر كانت تتبع منذ فرتة طويلة نهج ًا م�ستقال �أثار ا�ستياء
جاراتها” خ�صو�صا ال�سعودية والإمارات ،ال �سيما يف ما يتعلق بعالقة
الدوحة بجماعة الإخوان امل�سلمني التي ت�أ�س�ست يف م�صر قبل نحو 90
عام ًا وانت�شرت يف �أنحاء املنطقة.
و�صنفت ال�سعودية وم�صر والإمارات اجلماعة ب�أنها “منظمة �إرهابية”
بعد �أن فازت حكومتها يف االنتخابات التي جرت يف م�صر وجلبت اىل
الرئا�سة حممد مر�سي قبل �أن يطيح به اجلي�ش يف .2013
ودعمت قطر مر�سي ما �أدى اىل خالف دفع كال من البحرين وال�سعودية
والإمارات �إىل �سحب �سفرائها من الدوحة لأ�شهر عدة يف .2014
وتقول الباحثة يف مركز "ت�شاتام هاو�س" الربيطاين جني كيننمونت
�إن التوترات اجلديدة لي�ست لها عالقة وا�ضحة ب”�شيء جديد فعلته
قطر”.
ولكن مع تعزيز العالقات بني ال�سعودية والإمارات ومع وجود �إدارة
ترامب ،ف�إن التحرك �ضد قطر يبدو �أنه “حماولة القتنا�ص فر�صة”،
بح�سب الباحثة.
– حملة �سعودية �ضد �إيران –
ويف كلمة �ألقاها يف الريا�ض ال�شهر املا�ضي دعا ترامب القادة امل�سلمني
من دول اخلليج وغريها اىل “طرد” املتطرفني و”االرهابيني” ،وحمل
على ايران واتهمها ب�إذكاء “النزاعات الطائفية واالرهاب” ،يف ترداد
لر�أي ال�سعودية.
وحتدث جيم�س دور�سي من كلية �س.راجارتنام للدرا�سات الدولية يف
�سنغافورة عن “حملة تقودها ال�سعودية واالمارات لعزل قطر وبالتايل
عزل �إيران”.
وكتب يف تقرير �أن احلملة تهدف �إىل �إجبار الدول غري العربية اىل
االختيار بني الطرفني “واقناع �إدارة ترامب بالتعامل ب�شدة مع قطر
ب�سبب رف�ضها االن�ضمام �إىل احلملة ال�سعودية �ضد ايران وب�سبب
عالقاتها مع جماعات �إ�سالمية وم�سلحة”.
وت�ست�ضيف قطر رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق حلركة حما�س خالد
م�شعل الذي يعي�ش يف املنفى يف الدوحة منذ �سنوات.
وكان ترامب �صنف حركة حما�س وحزب اهلل اللبناين القريب �أي�ضا
من قطر بني املجموعات االرهابية مثل تنظيم الدولة اال�سالمية
والقاعدة.
وواجهت قطر �أكرث من مرة انتقادات لدعمها جمموعات م�سلحة
متطرفة يف �سوريا .يف  ،2013فتحت مكتبا حلركة طالبان االفغانية
يف الدوحة.
ويقول اندريا�س كريغ من ق�سم درا�سات الدفاع يف كلية كنغز كوليدج
يف لندن ،ان ويل ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان وويل العهد
االماراتي حممد بن زايد �آل نهيان يجدان نف�سيهما يف موقع اقوى
“التخاذ خطوات �أكرث ت�شددا الحتواء القوى املتطرفة” بعد دعوة
ترامب للق�ضاء على التطرف اال�سالمي.
وويل ويل العهد ال�سعودي الذي ي�سعى اىل تطبيق ا�صالحات اقت�صادية
واجتماعية داخل بالده ،معجب بويل العهد االماراتي الذي يرى يف
اال�سالم ال�سيا�سي تهديدا “لر�ؤية االمارات ملجتمع ليربايل يحاكي
جمتمع الواليات املتحدة”.
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قتيل وثمانية جرحى يف ده�س �شاحنة مل�صلني ل��دى خروجهم من م�سجد
يف لندن ..وم��اي وكوربني يعربان عن ا�سفهما وجمل�س م�سلمي بريطانيا
ي�ؤكد :ال�سائق ده�س امل�صلني امل�سلمني عمدا وال�شرطة ت�ؤكد  :كل �ضحايا
الهجوم من امل�سلمني ..ون�شر املزيد من القوات حلماية امل�ساجد الربيطانية
لندن ـ (�أ ف ب) – د ب �أ – اعلنت رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي �أنه مت ن�شر قوات
�إ�ضافية حول امل�ساجد الربيطانية حلماية
امل�سلمني ،وذلك يف �أعقاب هجوم الده�س الذي
ا�ستهدف م�صلني بالقرب من م�سجد ب�شمال لندن
الليلة املا�ضية.
وقالت ماي� ،أمام داوننج �سرتيت ،مقر رئي�س
احلكومة الربيطانية بو�سط لندن� ،إن الهجوم
الذي ا�ستهدف مرتادي م�سجد فين�سربي بارك
يعد “حماولة مقززة” لتدمري حرية العبادة.
و�أ�ضافت ”:لقد كان هجوما ا�ستهدف مرة �أخرى
الأبرياء … هذه املرة م�سلمي بريطانيا” ،يف
�إ�شارة �إىل الهجمات الإرهابية يف مان�ش�سرت
ولندن.
و�شددت على �أن “الكراهية وال�شر لن يفلحا
�أبدا”.
وقتل �شخ�ص و�أ�صيب ثمانية �آخرون بجروح
عندما قامت �شاحنة �صغرية بده�س مارة
بالقرب من م�سجد يف �شمال لندن ،بح�سب ما
�أعلنت ال�شرطة مو�ضحة �أن �شرطة مكافحة
االرهاب تتوىل التحقيق يف هذه الق�ضية.
و�أفادت ال�شرطة يف بيان ان “�شخ�صا قتل يف
مكان” الهجوم وان “ثمانية جرحى نقلوا
اىل ثالثة م�ست�شفيات خمتلفة” ،مو�ضحة ان
�شخ�صني �آخرين يعاجلان ال�صابتهما بجروح
طفيفة.
وتابعت ال�شرطة ان “هيئة مكافحة االرهاب”
تولت التحقيق وان �سائق ال�شاحنة ال�صغرية
البالغ  48عاما احتجزه ا�شخا�ص يف املكان قبل
�أن توقفه ال�شرطة.
و �أعلن م�س�ؤول يف �شرطة مكافحة االرهاب
الربيطانية نيل با�سو ان كل �ضحايا الهجوم
ب�سيارة على مارة قرب م�سجد يف لندن ليل
االحد االثنني هم من امل�سلمني.
وتابع امل�س�ؤول يف لقاء �صحايف ان “كل ال�ضحايا
من امل�سلمني” ،مو�ضحا ان ال�شرطة ال تزال
تت�أكد مما اذا كان م�صرع رجل يف املكان مرتبطا
باالعتداء الذي �أوقع ع�شرة جرحى.
و�أعلنت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
ان ال�شرطة تتعامل مع احلدث على انه “هجوم
انتحاري حمتمل” ،ودعت اىل اجتماع طارئ
قبل الظهر .وقالت ماي انه “حدث رهيب”،
م�ؤكدة ت�ضامنها مع “اجلرحى و�أ�سرهم و�أجهزة
اال�سعاف يف املكان”.
وكانت ال�شرطة ا�ستدعيت اىل املكان بعيد
ال�ساعة  23,20( 00,20ت غ).
وقالت عدة جمعيات ا�سالمية من بينها جمل�س
امل�سلمني املنظمة التمثيلية مل�سلمي بريطانيا ان
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عملية الده�س متت �أمام م�سجد.
وكتب جمل�س امل�سلمني يف تغريدة “�أبلغنا ب�أن
�شاحنة �صغرية ده�ست م�ؤمنني عند خروجهم
من م�سجد فين�سربي بارك� .صلواتنا مع
ال�ضحايا”.
وقال هارون خان رئي�س جمل�س امل�سلمني يف
تغريدة �أخرى ان العربة اقتحمت ح�شد
امل�صلني “عمدا” عند مغادرتهم امل�سجد.
وندد رم�ضان �شفيق رئي�س منظمة “م�ؤ�س�سة
رم�ضان” (رم�ضان فاوندي�شن) يف بيان
ب”االعتداء ال�شرير”.
ودانت منظمة “كيدج” للدفاع عن حقوق
االن�سان ب”الزيادة املت�سارعة ملعاداة
امل�سلمني” ،ودعت اىل “الهدوء”.
– “�سحبهم لعدة �أمتار” –
يروي عبد القادر وارا الذي عاين الهجوم
“هجم على النا�س و�سحبهم لعدة �أمتار”.
و�أظهر ت�سجيل فيديو هاو اطلعت عليه وكالة
فران�س بر�س ثالثة �أ�شخا�ص ممددين �أر�ضا من
بينهم �شخ�ص يتم انعا�شه باال�سعافات االولية.
وكتبت �سينتيا فانزيال التي �شهدت االعتداء
على تويرت “من املروع ر�ؤية رجال ال�شرطة
وهم يقومون بانعا�ش ا�شخا�ص ممدين �أر�ضا
النقاذ حياتهم”.
وقال ديفيد روبن�سون ( 41عاما) الذي و�صل
اىل املكان بعد وقوع الهجوم “ر�أينا عددا
كبريا من اال�شخا�ص وهم ي�صرخون والعديد
من اجلرحى” .و�أ�ضاف “يبدو ان امل�سجد كان
م�ستهدفا”.
وروى �شاهد �آخر يف ال 19رف�ض الك�شف عن
هويته انه ر�أى “�شاحنة بي�ضاء �صغرية على

متنها ثالثة رجال”.
و�أفادت مرا�سلة لفران�س بر�س ان م�سلمني بد�أوا
�أداء ال�صالة يف ال�شارع على مقربة من مكان
الهجوم.
وي�أتي الهجوم بعد ثالثة اعتداءات �شهدتها
البالد يف ثالثة ا�شهر.
فقد تبنى تنظيم الدولة اال�سالمية هجوما
ا�سفر يف � 22آذار/مار�س عن �سقوط خم�سة
قتلى يف لندن حيث قام رجل بده�س مارة
على ج�سر وي�ستمن�سرت وقتل اربعة ا�شخا�ص
ثم طعن �شرطيا حتى املوت قبل ان يقتل يف
باحة الربملان .واملهاجم كان خالد م�سعود وهو
بريطاين اعتنق اال�سالم.
بعد �شهرين وقع اعتداء ا�سفر عن �سقوط 22
قتيال وجرح � 116آخرين بينهم عدد كبري
من االطفال واملراهقني ،عندما فجر بريطاين
من ا�صل ليبي نف�سه يف مان�ش�سرت يف نهاية
حفلة غنائية للمغنية اريانا غراندي .وتبنى
التنظيم اجلهادي االعتداء.
يف الثالث من حزيران/يونيو �ضربت العا�صمة
الربيطانية من جديد .ففي م�ساء ذلك اليوم
قامت �شاحنة �صغرية بده�س ح�شد على ج�سر
لندن بريدج ثم نزل ركابها الثالثة وقاموا
بطعن مارة ع�شوائيا قبل ان تقتلهم ال�شرطة.
بلغت ح�صيلة ال�ضحايا ثمانية قتلى وحواىل
خم�سني جريحا .وتبنى تنظيم الدولة
اال�سالمية االعتداء.
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�إي���ط���ال���ي���ا ت��ل��ق��ي ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى
ت��ن��ظ��ي��م ت��ون�����س��ي خ��ط��ط ل��ت��ه��ري��ب
�إره����اب����ي ب�ي�ن جم��م��وع��ة م��ه��اج��ري��ن

روما (د ب �أ)� -أعلنت ال�شرطة الإيطالية �أنه مت القب�ض على 15
�شخ�صا يف عملية لتفكيك تنظيم تون�سي لالجتار بالب�شر خطط
لتهريب �إرهابي م�شتبه به على الأقل بني جمموعة من املهاجرين
والالجئني �إىل جزيرة �صقلية.
و�أفادت �شرطة اجلرائم املالية الإيطالية ب�أن التنظيم كان حتت
قيادة جمرمني تون�سيني “خطرين” وكان ي�ضم �إيطاليني يقومون
ب�أدوار �أقل �أهمية .ويواجه امل�شتبه بهم تهم امل�ساعدة على الهجرة
غري امل�شروعة وتهريب منتجات التبغ.
وجاء يف بيان ال�شرطة �أن “التنظيم كان يبدو �أنه م�ستعد لتقدمي
خدماته غري امل�شروعة للأ�شخا�ص املطلوبني لدى ال�سلطات
التون�سية التهامهم بجرائم خطرية �أو ل�صالتهم املحتملة
باجلماعات اجلهادية”.
و�أ�شارت ال�شرطة �إىل �أنه مت جمع الأدلة على �أن رجال واحدا على
الأقل  ،وهو مطلوب يف تون�س بتهمة الإرهاب وكان يخ�شى القب�ض
عليه و�إعادته لبالده لدى و�صوله �إىل �إيطاليا ،كان على و�شك عبور
البحر املتو�سط بف�ضل مهربي الب�شر ه�ؤالء.
ووفقا لتقديرات �شرطة اجلرائم املالية الإيطالية  ،كان امل�شتبه
بهم ينقلون املهاجرين من تون�س �إىل �صقلية يف غرب �إيطاليا
بقوارب مزودة مبحركات مقابل �ألفني �إىل ثالثة �آالف يورو
( 2250-3400دوالر) للفرد ويحققون ربحا ي�صل �إىل � 40ألف
يورو من الرحلة الواحدة.
و�أ�ضافت ال�شرطة �أن التنظيم كان قادرا على تنظيم ما ال يقل عن
رحلتي عبور �أ�سبوعيا  ،بالإ�ضافة �إىل نقل ال�سجائر �إىل ال�سوق
ال�سوداء يف �صقلية  ،ليجني �أكرث من � 170ألف يورو عن الطن
الواحد من املنتجات املهربة.

مطالب بالإفراج عن ن�شطاء ا�ستق�صوا
ع���ن �أو�����ض����اع ال��ع��م��ال يف م�����ص��ان��ع
�أح���ذي���ة لإي��ف��ان��ك��ا ت��رام��ب بال�صني
بكني (د ب �أ) -طالب حقوقيون بالإفراج عن ثالثة ن�شطاء مت القب�ض
عليهم خالل �إجرائهم ا�ستق�صاء �سري عن �أو�ضاع العمال يف م�صانع �أحذية
حتمل عالمة �إيفانكا ترامب التجارية.
وذكرت حمطة “راديو فري �إ�شيا” الأمريكية الإذاعية �أنه مت �إيداع
الن�شطاء الثالثة هو هاي فينج و�سو نينج ويل ت�شاو يف �أحد ال�سجون
مبدينة جانزهو مبقاطعة جياجن�شي جنوب �شرقي ال�صني بتهمة
“ا�ستخدام �أجهزة مراقبة دون ترخي�ص”.
وهناك خماوف على احلالة ال�صحية للمعتقلني ،ومل يتمكن حمامي
النا�شط هوا هاي فينج من ر�ؤية موكله.
ونقلت املحطة عن املحامي قوله �إن “موكله تعر�ض حلادث يف زنزانته”.
وبح�سب البيانات ،يعمل الن�شطاء الثالثة لدى منظمة “ت�شاينا البور
ووت�ش” ،التي تتخذ من نيويوك مقرا لها .وجتري املنظمة ا�ستق�صاء
عن �أو�ضاع العاملني يف امل�صانع التي تنتج �أحذية حتمل العالمة التجارية
البنة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وعالمات جتارية �أخرى يف
مدينتي جانزهو ودوجنوان.
وذكرت املنظمة �أنها ر�صدت انتهاكات حلقوق العاملني متمثلة يف �ساعات
عمل �إ�ضافية �إجبارية و�أجور �أقل من احلد الأدنى وانتهاكات حلقوق
املر�أة و�إ�ساءة املعاملة لفظيا.
وقال باتريك بون من منظمة العفو الدولية اليوم الثالثاء يف هوجن
كوجن“ :ال ينبغي لإيفانكا ترامب وعالمات جتارية �أخرى غ�ض الطرف
عن مالحقة ه�ؤالء الن�شطاء العماليني”.
وبح�سب تقارير �إعالمية �أمريكية ،طالبت وزارة اخلارجية الأمريكية
بالإفراج الفوري عن الن�شطاء �أو �ضمان املحاكمة العادلة لهم.
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عامان على بداية التفاو�ض الالجمدي :احلرب م�ستمرة
يف ذكرى مرور عامني على اجلولة الأوىل للم�شاورات
اليمنية «الفا�شلة» ،برعاية الأمم املتحدة ،تت�صاعد
حدّ ة اال�شتباكات يف عدد من اجلبهات اليمنية،
وخا�صة يف حمافظة تعز ،يف وقت ال تزال فيه
عدن تعاين حتت وط�أة الظالم الفعلي املتمثل
ب�أزمة الكهرباء ،والفكري مع ات�ساع نفوذ اجلماعات
املت�شددة وا�ستمرار م�سل�سل االغتياالت بني الف�صائل
التي مل تعد تدعي �أ�ص ًال �صدق «وحدتها» حتت جناح
حتالف العدوان بقيادة ال�سعودية.
ففي حزيران  ،2015جنحت الأمم املتحدة يف �إقناع
اليمنيني باجللو�س �إىل طاولة املفاو�ضات ،لكنها
�أخفقت يف و�ضع حد� ،أو حتى كبح ،العدوان ال�سعودي
ــ الإماراتي.
بعد عامني ،ويف ظل ما يو�صف ب�أنها �أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية
منذ احلرب العاملية الثانية (وخا�صة مع انت�شار
الكولريا واملجاعة) ،مل تنجح املنظمة الدولية خالل
ال�شهور املا�ضية ،و�ضمن �أكرث من حماولة يائ�سة ،يف
�إقناع �أي طرف باجللو�س �أو حتى الوقوف والتفاو�ض،
وخا�صة مع ت�شديد �صنعاء على افتقادها ال�شعور
بالدور احليادي لو�سطاء كثريين يف الأزمة.
ورغم ت�أكيد الربملان الأوروبي ،يف بيان يوم �أم�س
اخلمي�س� ،أنه «ال حل ع�سكري ًَا يف اليمن» ،و�أن
الأزمة «ميكن �إنها�ؤها بعملية تفاو�ض �شاملة يقودها
اليمنيون ،وت�شارك فيها الأطراف املعنية كافة...
دون و�ضع �شروط م�سبقة» ،يتوا�صل النزال يف امليدان
�إىل �أن يعلن الهازم واملهزوم� ،إذ �شهدت الأيام املا�ضية
ا�شتعال عدد من اجلبهات التي تتواجه فيها القوات
املوالية للرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي،
املدعومة من طريان حتالف العدوان ،مبا�شرة مع

اجلي�ش اليمني و«اللجان ال�شعبية» املوالية حلركة
«�أن�صار اهلل».
واحتدمت املعارك املتوا�صلة منذ فجر الأربعاء ،بني
قوات هادي ،يف الق�صر اجلمهوري �شرقي مدينة تعز،
وتبتي اخللوة وال�سوداء يف الربيعي غربيها .ونقلت
و�سائل الإعالم عن م�صادر ميدانية موالية لهادي
مقتل « 18جندي ًا من �أفراد اللواء  22ميكا يف معارك
(اخلمي�س) يف الق�صر اجلمهوري ،وجرح ما يزيد على
� 20آخرين».
و�أكدت امل�صادر نف�سها ان�سحاب القوات املدعومة
من «التحالف» و«املكونة من �أفراد اللواء  17م�شاة
وجماميع م�سلحة من كتائب ح�سم� ،صباح الأربعاء
من املواقع التي كانت م�سيطرة عليها يوم الثالثاء ،يف
تبتي اخللوة وال�سوداء ،ب�سبب كثافة الق�صف الذي
تعر�ضت له من مواقع قوات االنقالبيني» ،يف �إ�شارة
�إىل «�أن�صار اهلل» والقوات املتحالفة معها ،التي متكنت خليجية ــ خليجية وراء الكوالي�س.
من ا�ستعادة املناطق التي كانت ت�سيطر عليها غرب وحمافظة تعز من �أبرز اجلبهات التي مل ت�سفر فيها
تعز.
املعارك عن �سيطرة تامة لأي من الأطراف ،ف�ض ًال عن
القوات
ان�سحاب
�سبب
إن
�
ف
مطلع،
ع�سكري
م�صدر
ووفق
�أنها مل تتوقف ،وبالأخ�ص يف منطقة ال�ساحل الغربي
و�إخفاق العملية هو «�سوء التن�سيق والتوا�صل» بني للمحافظة ،وذلك نظر ًا �إىل موقعها اال�سرتاتيجي
امل�سلحني والقيادة ،كا�شف ًا عن «عدم �إمداد العنا�صر القريب من باب املندب .ورغم حماوالتها املتكررة،
الذين حو�صروا يف املوقع بال�سالح �أو �أي تعزيزات �أخفقت القوات املوالية للعدوان يف ب�سط نفوذها
ع�سكرية وب�شرية من قيادة املحور (حتالف على تلك املنطقة ،التي كانت �ستفتح لها الباب باجتاه
العدوان)».
حمافظة احلديدة.
املا�ضية،
ال�شهور
يف
�ضخمة
خ�سائر
«التحالف»
وتك ّبد
يف هذا ال�سياق ،نقلت و�سائل الإعالم عن م�صادر
فيما عجزت القوات املوالية لهادي عن حتقيق �أي مقربة من الرئي�س امل�ستقيل �شن طائرات تابعة
تقدّ م �أو �إجناز ميداين ،وذلك و�سط تزايد احلديث لـ«التحالف» غارات مكثفة ليل الأربعاء و�صباح �أم�س
عن خالفات كبرية بني الف�صائل وفقدان الثقة ،اخلمي�س على مواقع تابعة حلركة «�أن�صار اهلل» يف
�إما لأ�سباب داخلية مينية ،و�إما انعكا�س ًا ل�صراعات ال�شريط ال�ساحلي يف احلديدة ،وذلك عقب ت�أكيد

العدوان ا�ستهداف �سفينة حربية تابعة له.
و�أقر «التحالف» يف بيان� ،أم�س ،ب�أن ال�سفينة التي
ا�ستهدفتها احلركة بـ«�صاروخ موجه» �أثناء مغادرتها
ميناء املخا على البحر الأحمر هي �إماراتية ،مو�ضح ًا
�أن «الهجوم مل ي�سفر عن �أي �أ�ضرار مادية ،و�أدى �إىل
�إ�صابة �شخ�ص واحد من طاقمها».
ويف وقت �سابق� ،أعلنت القوات البحرية التابعة
لـ«�أن�صار اهلل» ا�ستهداف �سفينة كانت «تقوم ب�أعمال
عدائية قبالة �سواحل مديرية املخا» .كما وزّع
«الإعالم احلربي» ،التابع للحركة ،م�شاهد قال �إنها
ال�ستهداف ال�سفينة احلربيةُ ،تظهر حلظة انطالق
ال�صاروخ ثم �إ�صابة ال�سفينة واندالع النريان فيها.
(الأخبار)

م���������س����ع����ود ال�������ب�������رزاين :رج��������ل «ك��������ل الأع�������������داء»

حممود مروة
بينما ين�شغل اجلميع يف م�س�ألة «ال�صراع اخلليجي»،
يوا�صل م�سعود الربزاين �سيا�سته الهادفة �إىل ف�صل
�إقليم كرد�ستان عن العراق� ،ضا ّم ًا �إليه �أي�ض ًا املناطق التي
ا�ستوىل عليها خالل «احلرب �ضد داع�ش» .وهو يف ذلك
وكر�سه يف
ي�ستكمل ما بد�أه عقب حرب اخلليج يف ّ ،1991
املرحلة التالية للغزو الأمريكي
ا�ستثناء يف امل�شهد
متثّل �شخ�صية م�سعود الربزاين
ً
الإقليمي ،وخا�صة بعدما منحته «احلرب �ضد داع�ش»� ،إثر
�سقوط املو�صل يف بداية �صيف  ،2014فر�صة ت�أمني تو�سّ ع
جغرايف لقوات «الب�شمركة» خارج احلدود املتعارف عليها
لإقليم كرد�ستان يف �شمال العراق ،وت�أمني ح�ضور �سيا�سي
فاعل �ضمن امل�شهد الر�سمي� ،إىل درجة �أنه بات ُيعامل من
قبل بع�ض الأطراف الإقليمية النافذة كرئي�س دولة.
ويف املرحلة احلالية ،يتطلع الربزاين �إىل تكري�س نف�سه
زعيم ًا �أول لـ«الق�ضية الكردية» يف العراق (ويف �سوريا
كما يطمح) ،ليت ِّوج بذلك م�سار ًا طوي ًال ،بد�أ يف نهاية
الثمانينيات �إثر مقتل �شقيقه �إدري�س ،ووراثة زعامة
والده املال م�صطفى.
وبغية تركيز دعائم «الزعامة الكردية» ،يوا�صل م�سعود
يف داخل �إقليم كرد�ستان م�ساعيه لإحكام الطوق على
امل�شهد ال�سيا�سي� ،إىل درجة �أنّ �آليات حكمه ُت�ش َّبه من قبل
معار�ضيه ب�آليات حكم «ملوك اخلليج» ،فيما جنح من جهة
�أخرى يف ترويج �صورة له عرب الإعالم الغربي ،ت�صفه
ب�أنّه يقف على ر�أ�س قوات «الب�شمركة» عند ال�صفوف
الأمامية للجبهات املفتوحة �ضد تنظيم «داع�ش» (�ساهم
يف �إنتاج تلك ال�صورة املفكر الفرن�سي «املت�صهني» برنار
هرني ليفي).
ويف �إطار الهدف نف�سه ،ومع اقرتاب مرحلة انتهاء
العمليات الع�سكرية يف مدينة املو�صل ،ح�سم الربزاين
م�س�ألة الدعوة �إىل ا�ستفتاء على ا�ستقالل «�إقليم
كرد�ستان واملناطق الكرد�ستانية خارج �إدارة الإقليم»،
و�أعلنت رئا�سة الإقليم يف ال�سابع من ال�شهر اجلاري �أنّ
اال�ستحقاق �سيكون يف � 25أيلول املقبل .وهو �سيكون
اال�ستفتاء الثاين بعد ذلك الذي ن ُِّظم عام  ،2005بفارق
�أنّ احلايل ر�سمي وي�أتي �ضمن �سياقات �إقليمية حمفّزة يف
عدد من عواملها على �إعادة �إنتاج حدود ال�شرق الأو�سط.
تنفيذ «التهديد»
يف القراءة ال�سيا�سية ،ف�إنّ الربزاين نفذ ما كان يهدد
به بغداد ،وبالأخ�ص منذ خروج االحتالل الأمريكي
يف  ،2011وما تبع ذلك من �أزمات �سيا�سية بني �أربيل

وحكومة نوري املالكي الذي كان يعتمد �سيا�سة مركزية
�صلبة ،تعطي بغداد دور ًا وازن ًا يف ر�سم �أطر �سيا�سات البالد
مبحافظاتها املرتامية (�سيا�سي ًا بالأخ�ص) ،وهو ما �ساهم
يف تو�صيفه من قبل معار�ضيه ومناوئيه ب�أنّه «�صدام
�صغري».
لكن كان الفت ًا �أنّ حكومة حيدر العبادي واجهت الإعالن
عن اال�ستفتاء بكثري من املرونة ،ما عك�س توجه ًا لديها
بعدم منح الربزاين �أ�سباب ًا متكّنه من �إ�شعال «معركة
�إعالمية» .وبينما تعرف بغداد �أنّ جناح اال�ستفتاء ال
يعني االنف�صال مبا�شرة ،ف�إنّ هناك قراءة �سيا�سية يف
العا�صمة العراقية تعترب �أنّ «ملف ا�ستقالل الإقليم
ي�ستخدمه الربزاين يف الدعاية لأنه يعلم �أنّ الظروف
املو�ضوعية لن ت�سمح باال�ستقالل الآن� ،إذ لديه �إ�شارات
وا�ضحة من الواليات املتحدة والغرب يف هذا االجتاه،
ف�ض ًال عن موقفي تركيا و�إيران ،وهذا ما يجعل العبادي
يتجاهل املو�ضوع لأنه يراه م�ستهلك ًا».
�إال �أنّ ما قد تغفل عنه هذه القراءة ،هو ال�سياقات
التي جاء فيها الإعالنُ « :يطرح كثري من الأ�سئلة ب�ش�أن
التوقيت ...وخا�صة �أن ال�سيا�سة الإقليمية تت�سارع منذ
زيارة ترامب (يف � 20أيار املا�ضي) لل�سعودية» ،يقول
ال�صحايف والباحث عبداهلل هاوز ،والذي ي�ضيف �أنّ اختيار
هذا التوقيت مرتبط «برتاجع م�ستوى تهديد داع�ش
للعراق وللأكراد الذين �سيطروا خالل معاركهم �ضد
هذا التنظيم على �أرا�ض يعتربونها لهم ،ت�شمل كركوك،
�سنجار وخانقني ،ما يجعل هذا التوقيت الأمثل بالن�سبة
�إىل حكومة الإقليم» .يف غ�ضون ذلكُ ،يربز اعتبار هاوز
�أنّ «�إدارة ترامب ،والدول اخلليجية ،و�إ�سرائيل ،قد ال
يعار�ضون اال�ستقالل» ،تناق�ض ًا مع قراءة بغداد امل�شار
�إليها ،والتي ت�ستند �إىل «رف�ض �إقليمي ودويل»( ،علم ًا ب�أنّ
�إ�سرائيل ت�ؤيد اال�ستقالل ،متام ًا كان موقفها بخ�صو�ص
انف�صال جنوب ال�سودان ،فيما هناك قراءات تعترب �أنّ
ال�سعودية قد توافق ،وخا�صة �أنها مل تعلّق على الدعوة
دعم «القراءة
�إىل اال�ستفتاء) .من جهة �أخرىُ ،ت ِّ
البغدادية» حججها ب�أنّ الربزاين ،الذي انتهت واليته على
ر�أ�س الإقليم عام  ،2015ا�ستفاد من «االن�شقاقات داخل
امل�شهد ال�سيا�سي الكردي ،ومن انقالبه على ال�شرعية يف
الإقليم ،وطرد رئي�س الربملان ووزراء كتلة تغيري (غوران)
املعار�ضة ،ومنعهم من دخول �أربيل» ،لإقرار الدعوة �إىل
اال�ستفتاء� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه ا�ستفاد من ترهّ ل
خ�صمه الأبرز «االحتاد الوطني الكرد�ستاين» وانكفاء
زعيمه التاريخي جالل طالباين ،ليهيمن على «القرار

الكردي».
ويبدو �أنّ هذه القراءة ُتع ِّول
�أي�ض ًا على «وجود معار�ضة
متنامية لال�ستفتاء ،من قبل
حركة تغيري (غوران) وعدد
من الأطراف الإ�سالمية...
لأنهم يعتقدون �أنّ توقيت
اال�ستفتاء وواقع �أنه
قد �أعلن من قبل م�سعود
الربزاين ،يهدف �إىل
ا�ستخدامه �سيا�سي ًا مل�آرب
�شخ�صية» ،ي�شرح عبداهلل
هاوز.
كما الوالد ...كذلك االبن
قبل يومني� ،أجاب الربزاين حماوره يف مقابلة �أجراها
مع جملة «فورين بولي�سي» الأمريكية ،على �س�ؤال ب�ش�أن
«�أهمية ا�ستقالل كرد�ستان (اال�ستفتاء) بالن�سبة �إىل
�إرثه ال�سيا�سي» ،قائ ًال« :ولدت ال�ستقالل كرد�ستان...
(ولدت عام  )1946يف ظالل علم جمهورية مهاباد ،و�أريد
�أن �أموت حتت علم دولة كرد�ستان امل�ستقلة».
قد يدخل هذا الت�صريح يف �سياق التح�شيد الإعالمي
لال�ستفتاء املقبل .لكنّ الربزاين من خالل هذا احلديث،
يطرح فكرة ت�ؤ ّرخ مل�سرية الأكراد منذ جمهورية مهاباد
التي دامت نحو عام واحد يف غرب �إيران ،والتي كان والده
م�شارك ًا يف ت�أ�سي�سها عام  1946حني انتقل من برزان يف
العراق �إىل غرب �إيران ،ب�صورة اختزالية .هو يحاول
يف بع�ض �إجاباته �ضمن املقابلة نف�سها� ،إقناع الأكراد
ب�أنّ هناك تاريخني كرديني �أ�سا�سيني (والدة اجلمهورية
الأوىل يف مهاباد ،والتوجه نحو �إعالن الدولة الكردية
راهن ًا) ،و�أنّ هذين التاريخني يندرجان �ضمن م�سرية �آل
الربزاين ال�سيا�سية.
يف الواقع� ،إذا كان ال �أحد ُينكر على م�صطفى الربزاين
�أنه كان �شخ�صية كردية مركزية يف القرن املا�ضي ،ف�إنّ
م�سريته �أو�صلت عملي ًا القوى العراقية الكردية يف نهاية
ال�سبعينيات �إىل طريق م�سدود.
ويف ا�ستعادة للأحداث ،بعد �سقوط جمهورية مهاباد ،جل�أ
املال م�صطفى �إىل االحتاد ال�سوفياتي ،حيث من املفرت�ض
�أنه ق�ضى  12عام ًا ،قبل �أن يعود �إىل العراق عقب �سقوط
امللكية (« .)1958ثورة �أيلول» التي �أطلقها عام ،1961
كان االحتاد ال�سوفياتي يدعمها بهدف �إقالق حلفاء
الأمريكيني (تركيا و�إيران) والت�أثري على حكومة بغداد.

عقد ال�ستينيات� ،سوف ي�شهد ت�شابك عالقات املال م�صطفى
بالقوى الإقليمية� ،أبرزها جهاز «املو�ساد» الإ�سرائيلي
ونظام ال�شاه يف �إيران ،وهذان الطرفان �سيفتحان
�أمامه الباب لرتكيز عالقة متينة مع الواليات املتحدة،
وبالأخ�ص مع الـ«�سي �آي ايه» .وتلك املرحلة ،ي�شرحها
ال�صحايف والدبلوما�سي الفرن�سي الراحل اريك رولو ،يف
�أحد حواراته املتلفزة ،بالقول�« :إنّ �سيا�سة الأكراد كانت
(تقوم) دائم ًا على االت�صال بكل القوى املعادية لبغداد...
لكن مع الأ�سف خ�سروا يف كل املجاالت».
عقد ال�سبعينيات الذي �سوف ينتهي بوفاة املال م�صطفى
الربزاين يف منفاه الأمريكي� ،سيعرف خالله الأكراد
ان�سداد �أفقهم ال�سيا�سي ،وخا�صة بعد تو�صل بغداد و�شاه
�إيران �إىل «اتفاق اجلزائر» عام  .1975يف ذلك العام،
وبعدما ُترك م�صطفى الربزاين وحده ،كتب �إىل وزير
اخلارجية الأمريكي هرني كي�سنجر ،قائ ًال�« :إنّ حركتنا
و�شعبنا ُيدمرون بطريقة ال ُت�صدّ ق ،يف ظل �صمت اجلميع.
ن�شعر ب�أنّه تقع على الواليات املتحدة م�س�ؤولية �أخالقية
و�سيا�سية جتاه �شعبنا الذي �ألزم نف�سه جتاه �سيا�سة
بالدك».
�سيا�سة االت�صال «بكل القوى املعادية لبغداد» التي حتدث
عنها رولو� ،سوف يتقنها الربزاين االبن ،وخا�صة بعد
حرب اخلليج عام  1991وبدء ح�صار الدولة العراقية.
فمع تركيا مث ًال� ،ستتطور عالقاته من قريب �إىل �أنقرة،
�إىل حليف و�صديق لرجب طيب �أردوغان ،و�صو ًال لأن
يكون «تاجر ًا بنفط كرد�ستان» مع �صهر الرئي�س الرتكي
وزير الطاقة بريات البريق .الأمر نف�سه مع �إ�سرائيل التي
�سوف ير�سّ خ العالقة لأنه يرى فيها «�أف�ضل لوبي يف الغرب»
لق�ضيته ،والتي �سيبيعها من نفط العراق (كما �أكدت وكالة
رويرتز يف عدد من تقاريرها).
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ه���ل ت���ب���ادر ال�����س��ع��ودي��ة �إىل �إر�����س����ال ق�����وات ح��ف��ظ ����س�ل�ام ع��ل��ى احل������دود االري��ت�ري����ة واجل��ي��ب��وت��ي��ة؟
الريا�ض :
توقعت م�صادر دبلوما�سية يف العا�صمة ال�سعودية �أن
تبادر حكومة الريا�ض �إىل” �إر�سال قوات ع�سكرية
حلفظ ال�سالم على احلدود الإريرتية واجليبوتية
اثر �سحب قطر لقواتها �أو دعم �إر�سال قوات من دول
�أفريقية �إىل هناك” .
وقالت امل�صادر لوكالة الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) �إن
ات�صاالت تتم حاليا بهذا اخل�صو�ص “ولكن مل ير�شح
�شيء عن اتفاق حول ذلك “.
واتَّهم وزير خارجية جيبوتي حممود علي يو�سف
�إريرتيا يوم اجلمعة املا�ضي باحتالل �أرا�ض متنازع
عليها على احلدود بني البلدين بعد �أن �سحبت قطر
قوات حلفظ ال�سالم  ،يوم  14حزيران/يونيو بعد
�أيام من انحياز البلدين لل�سعودية وحلفائها يف
مواجهتهم مع الدوحة.
ومل تقدم وزارة اخلارجية القطرية �سببا للتحرك ،
لكنه ي�أتي فيما تواجه الدوحة �أزمة دبلوما�سية مع
دول عربية قطعت عالقاتها قبل �أ�سبوع متهمني قطر
بدعم الإرهاب و�إيران وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقيم �إريرتيا وجيبوتي عالقات جيدة مع ال�سعودية
والإمارات وانحازتا ملوقفهما يف هذه الأزمة.
وقال يو�سف �إن “قوات حفظ ال�سالم القطرية
ان�سحبت يف  12و 13حزيران /يونيو ويف نف�س
اليوم كانت هناك حتركات ع�سكرية �إريرتية  ،وهم
ي�سيطرون الآن على جبل دمرية وجزيرة دمرية
أرا�ض تقول كال الدولتني �إن
بالكامل” يف �إ�شارة �إىل � ٍ

لهما احلق يف ال�سيادة عليها.
وت�ست�ضيف جيبوتي وهي حليفة مقربة للغرب
قواعد فرن�سية و�أمريكية وتبني ال�صني قاعدة فيها
�أي�ضا ،وهي املمر الرئي�س للبحر بالن�سبة لإثيوبيا
غرمية �إريرتيا اللدود و�أكرب حليفة لوا�شنطن يف
املنطقة.
وكانت قطر تو�سطت بني جيبوتي و�إريرتيا لإنهاء

نزاع م�سلح بينهما عام  2011ووافقت على ن�شر
 450جندي ًا قطري ًا على احلدود بينهما .و�أعرب
االحتاد الأفريقي �أم�س ال�سبت عن قلقه من التوتر
الناجم عن عودة اخلالف على �أرا�ض بني جيبوتي
و�إريرتيا بعد ان�سحاب جنود قطريني كانوا منت�شرين
يف القطاع املتنازع عليه بني البلدين اجلارين ،ودعا
رئي�س مفو�ضية االحتاد الأفريقي مو�سى فقي حممد ،

القرارات امللكية ال�سعودية بتعيني نائب عام جديد ومدير لالمن العام تق ّرب
االم�ير بن �سلمان خطوة �أخ��رى لتويل العر�ش ..وتقل�ص �صالحيات “مناف�سه”
الأم�ير بن ن��اي��ف ..هل هناك عالقة بني ه��ذه التعيينات واالزم���ة مع قطر؟
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الالفت ان معظم االوامر
والتعيينات امللكية ال�سعودية
التي ت�صدر ب�شكل متالحق هذه
الأيام ت�صب يف اجتاه واحد،
وهو ترتيب احلكم وم�ؤ�س�ساته
ح�سب موا�صفات العاهل ال�سعودي
املقبل الأمري بن حممد بن �سلمان
جنل امللك ،احلاكم الفعلي للبالد،
وتقلي�ص �صالحيات ويل العهد
احلايل الأمري حممد بن نايف
ب�شكل متدرج ومت�سارع.
االمر امللكي الذي �صدر م�ساء ام�س
بتعديل م�سمى “هيئة التحقيق
واالدعاء العام” ،لي�صبح “النيابة
العامة” وي�سمى رئي�سها “النائب
العام” وترتبط مبا�شرة بامللك
وديوانه ،ال ميكن النظر اليه اال
يف االطار الذي حتدثنا عنه يف
الفقرة ال�سابقة.
ال�شرح الذي �سبق لتربير
هذه اخلطوة يعطي انطباعا
بانها خطوة “حداثية”� ،أي
ف�صل “الهيئة” عن ال�سلطة
التنفيذية ،وتعزيز “حياديتها”
و”ا�ستقالليتها” ،وخلق من�صب
“املدعي العام” مثل معظم الدول
املتقدمة ،ان مل يكن كلها ،ولكن
احلقيقة هي تكري�س �سلطات
الأمري حممد بن �سلمان ويل ويل
العهد ،وتقلي�ص �سلطات خ�صمه
ومناف�سه ،الأمري حممد بن نايف
ويل العهد ،ونزع �صالحياته،
وتخفيف قب�ضته على ال�سلطتني
الق�ضائية والتنفيذية معا.
النائب العام اجلديد ال�شيخ
�سعود املعجب الذي حل حمل
ال�شيخ حممد العبد اهلل العريني،

رئي�س الهيئة ال�سابق ،يعترب من
املقربني جدا لالمري حممد بن
�سلمان ،وال�شيء نف�سه يقال �أي�ضا
عن اللواء �سعود بن عبد العزيز
الهالل ،املدير اجلديد لالمن العام
الذي جرت ترقيته اىل درجة
فريق.
اجلديد،
العام
النائب
وبال�صالحيات “امل�ستقلة” التي
يتمتع بها وفق القرار اجلديد،
وارتباطه املبا�شر بامللك ،ي�ستطيع
ان يقدم اىل م�س�ؤول او امري يف
الدولة اىل الق�ضاء واملحاكم
ال�شرعية ،كرب مقامه او �صغر،
ورمبا تكون اخلطوة املقبلة،
توجيه تهم اىل بع�ض كبار
رجاالت الدولة بالف�ساد او غريه،
وتقدميهم اىل املحاكمة.

ال نعرف ما هي ال�صالحيات التي
بقيت لالمري حممد بن نايف
�سواء يف من�صبه االول كويل
للعهد ،او وظيفته الثانية كوزير
للداخلية ،فاذا كانت ال�صالحيات
الأمنية قد جرى �سحبها قبل �ستة
ا�شهر من خالل ت�شكيل “مركز
لالمن الوطني” وربطه بالعاهل
ال�سعودي مبا�شرة ،ثم ربط
امل�ؤ�س�سة الق�ضائية واالجهزة
التنفيذية بالديوان امللكي �أي�ضا،
وتعيني مدير جديد لالمن العام،
رمبا دون الت�شاور معه� ،أي الأمري
حممد بن نايف ،فان اال�صالحيات
تنكم�ش الواحدة تلو الآخرى ،مما
يوحي ب�أن القرار الوحيد املتبقي
هو تعيني االمري حممد بن �سلمان
وليا للعهد ،كخطوة قبل النهائية

لتويل العر�ش وريثا لوالده امللك
�سلمان بن عبد العزيز ،وح�صر
احلكم يف ا�سرته� ،أي من بن عبد
العزيز اىل بن �سلمان.
الأمري حممد بن نايف يبدو
مغيبا كليا عن امل�سرح ال�سيا�سي،
والقرارات الهامة يف الدولة ،وبات
دوره “بروتوكوليا” اذا و�ضعنا ما
يرتدد هذه الأيام عن عالقاته
الوثيقة بـ”اخل�صم” القطري،
الأمري متيم ووالده “الأمري
الوالد” ال�شيخ حمد بن خليفة
�آل ثاين ،ف�إن ال�صورة تبدو اكرث
و�ضوحا ،خا�صة اذا و�ضعنا عامل
توقيت �صدور هذه القرارات يف
عني االعتبار.
“راي اليوم”

يف بيان � ،إىل "الهدوء و�ضبط النف�س ".
ويجري جمل�س الأمن الدويل بعد ظهر غد االثنني
يف نيويورك م�شاورات تتناول اخلالف بني جيبوتي
و�إريرتيا  ،وفق ما �أفاد دبلوما�سيون �أم�س ال�سبت،
وطلبت �أثيوبيا الع�ضو غري الدائم يف املجل�س عقد
هذا االجتماع املغلق.
وقال االحتاد الأفريقي �إن مفو�ضيته "وبت�شاور وثيق
مع ال�سلطات اجليبوتية والإريرتية بد�أت بن�شر بعثة
على احلدود الإريرتية اجليبوتية لتق�صي الوقائع" .
و�أ�ضاف �أن “رئي�س املفو�ضية ي�ضع نف�سه بت�صرف
جيبوتي و�إريرتيا مل�ساعدتهما على تطبيع العالقات
بينهما وت�شجيع عالقات ح�سن اجلوار”.
وتوترت العالقات بني جيبوتي و�إريرتيا يف القرن
الأفريقي بعد توغل يف ني�سان�/أبريل  2008للقوات
الإريرتية �إىل ر�أ�س الدمرية املوقع اال�سرتاتيجي
الذي ي�شرف على مدخل البحر الأحمر يف �شمال
عا�صمة جيبوتي .واندلعت ا�شتباكات م�سلحة بني
البلدين مرتني يف عامي  1996و 1999يف �إطار
اخلالف حول هذه املنطقة ،ووقعت جيبوتي و�إريرتيا
يف حزيران/يونيو  2010اتفاقا برعاية قطر
لت�سوية النزاع على الأرا�ضي عرب التفاو�ض ،و�أر�سل
جنود قطريون �إىل املناطق املتنازع عليها بانتظار
اتفاق نهائي بني جيبوتي و�أ�سمرة( .د ب ا)

معلومات عن االنتخابات الت�شريعية يف فرن�سا
باري�س (�أ ف ب) – ت�شكل االنتخابات الت�شريعية الفرن�سية التي جتري الدورة
الثانية منها االحد رهانا كبريا للرئي�س اميانويل ماكرون الذي يحتاج اىل اغلبية
وا�سعة يف اجلمعية الوطنية الجراء ا�صالحاته ،على �ساحة �سيا�سية تبنى من
جديد.
– الرهان –
هذه االنتخابات ا�سا�سية الميانويل ماكرون الذي يبحث عن اكرثية وا�سعة تتيح
له تنفيذ ا�صالحاته بدءا بتعديل قانون العمل ،يف مواجهة احلزبني التقليديني
اليميني (اجلمهوريون) والي�ساري (احلزب اال�شرتاكي).
وي�أمل حزبا اجلبهة الوطنية (ميني متطرف) وفرن�سا املتمردة (ي�سار راديكايل)
اللذان حققا نتائج جيدة يف االنتخابات الرئا�سية من خالل برناجميهما املعاديني
الوروبا ،يف تر�سيخ ح�ضورهما بف�ضل ا�صوات الناخبني الذين خيبت العوملة �آمالهم.
– اي معار�ضة؟ –
تخ�شى االحزاب االخرى املنق�سمة والتي باتت �ضعيفة ،ولي�ست بال�ضرورة معار�ضة
ملاكرون ،ان يكون متثيلها �ضئيال يف اجلمعية الوطنية االحد .فاليمني �سي�شغل بني
�ستني وت�سعني مقعدا واال�شرتاكيون الذين ي�شكلون اغلبية يف اجلمعية املنتهية
واليتها �سيح�صلون على ما بني ع�شرين و 35مقعدا.
اما اليمني املتطرف الذي كان ي�أمل يف ان ي�صبح القوة االوىل للمعار�ضة ،ف�سيكتفي
ب�ستة مقاعد مقابل ما بني ع�شرة مقاعد و 25مقعدا للي�سار الراديكايل وحلفائه
ال�شيوعيني ،بعيدا عن الآمال يف جت�سيد معار�ضة ي�سارية جديدة.
– جتديد عميق –
�ست�شهد اجلمعية الوطنية عملية جتديد عميقة خ�صو�صا الن اكرث من مئتي نائب
منتهية واليتهم مل يرت�شحوا .ومع قرار حركة ماكرون “اجلمهورية اىل االمام!”
اختيار مر�شحني من املجتمع املدين� ،سيكون هناك عدد كبري من النواب اجلدد بينهم
كرث جديدون على ال�ساحة ال�سيا�سية ومل ي�سبق لهم ان �شغلوا منا�صب باالنتخاب
من قبل.
– نتائج الدورة االوىل –
�سجلت يف الدورة االوىل التي جرت يف  11حزيران/يونيو ن�سبة امتناع تاريخية
بلغت  51,29باملئة من اال�صوات وقد ت�صل اىل  54باملئة يف الدورة الثانية.
جاء حزب الرئي�س وحليفه الو�سطي احلركة الدميوقراطية (مودمي) الذي
يقوده فرن�سوا بايرو ،يف الطليعة ب 32,3باملئة من ا�صوات املقرتعني ،امام اليمني
(اجلمهوريون  21,5باملئة).
وح�صل اليمني املتطرف (حزب اجلبهة الوطنية) على  13,2باملئة من اال�صوات،
وهي نتيجة اعتربتها زعيمة احلزب مارين لوبن “خميبة للآمال” بينما كانت ت�أمل
يف ان ت�صبح قوة املعار�ضة االوىل بعد النتائج التاريخية التي حققتها يف مواجهة
ماكرون يف االنتخابات الرئا�سية .ح�صل الي�سار الراديكايل (فرن�سا املتمردة) على
 13,7باملئة من اال�صوات مع حلفائه ال�شيوعيني ،متقدما على اال�شرتاكيني (9,5
باملئة) .وح�صلت الئحة دعاة حماية البيئة على  4,3باملئة من اال�صوات.
– طريقة االقرتاع –
يتعني انتخاب  577نائبا يف اجلمعية الوطنية ،منهم احد ع�شر ميثلون الفرن�سيني
املقيمني يف اخلارج .ومتثل كل دائرة نحو  125الف ن�سمة.
وتفتح مراكز االقرتاع من ال�ساعة  6,00( 8,00ت غ) اىل ال�ساعة 20,00
( 18,00ت غ) يف املدن الكبرية .يف هذا املوعد �ستن�شر التوقعات االولية حول
النتائج اجلزئية.
– الربنامج الزمني –
قبل البدء مبناق�شة القوانني ،يفرت�ض ان تد�شن اجلمعية الوطنية اعمالها يف 27
حزيران/يونيو بت�شكيل مكتبها وانتخاب رئي�سها.
بعد ذلك �سيدعى النواب اىل الت�صويت على منح الثقة اىل احلكومة املنبثقة عن
االنتخابات ،والتي قد تكون احلكومة نف�سها التي يقودها حاليا ادوار فيليب او
ت�شكيلة معدلة لها.
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هل ي�صل الأمر بـ"الغا�ضب" كري�ستيانو رونالدو اىل مغادرة “�سانتياغو برنابيو”؟ امل�����ص��ري ���ص�لاح يخ�ضع للك�شف
مدريد ـ (�أ ف ب) – قد يدفع ريال مدريد الإ�سباين
الطبي يف ليفربول الإجن��ل��ي��زي
ثمن غ�ضب جنمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو
الذي ت�صدر العناوين يف الأيام الأخرية لي�س ب�سبب
ق�ضية تهربه من ال�ضرائب وح�سب ،بل لأن و�سائل
االعالم تتحدث عن توجهه ملغادرة “�سانتياغو
برنابيو” ب�سبب املالحقة الق�ضائية.
و�أطلقت �صحيفة “�آ بوال” الربتغالية �شرارة
التخمينات ب�ش�أن م�ستقبل رونالدو مع النادي امللكي
املتوج قبل �أيام معدودة بلقبي الدوري الإ�سباين
وم�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ،بعدما �أ�شارت اىل �أن
�صاحب الكرة الذهبية لأف�ضل العب يف العامل قرر
ترك �إ�سبانيا ل�شعوره ب�أن ريال مدريد ال ي�سانده مبا
فيه الكفاية يف ق�ضية تهربه من ال�ضرائب.
وبد�أ احلديث عن الفرق التي ب�إمكانها دفع ثمن
الالعب الأعلى دخال يف عامل كرة القدم بح�سب
جملة فورب�س الأمريكية ( 93مليون دوالر عام
 ،)2016وذكر ا�سم مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي
الذي تركه النجم الربتغايل عام  2009لاللتحاق
بنادي العا�صمة الإ�سبانية ،وباري�س �سان جرمان
الفرن�سي املمول قطريا.
و�أ�ضيف الأحد ا�سم بايرن ميونيخ الأملاين اىل
الئحة الأندية التي ميكن �أن ت�ضم رونالدو بح�سب
�صحيفة “غازيتا ديلو �سبورت” الإيطالية ،فيما
حتدثت �صحيفة “�صن” الربيطانية عن �إمكانية
دخول ت�شل�سي اي�ضا على اخلط من �أجل حماولة
احل�صول على خدماته.
لكن �أيا من النجم الربتغايل الذي يبد�أ الأحد مع
منتخب بالده م�شوارهما يف ك�أ�س القارات 2017
�ضد املك�سيك� ،أو ريال مدريد مل ي�ؤكد ب�أن الالعب
قرر �أو هدد ب�إمكانية الرحيل عن “�سانتياغو
برنابيو”.
لكن �صحيفة “ماركا” الريا�ضية اال�سبانية ذكرت
االحد ان املدرب الفرن�سي لريال مدريد زين الدين
زيدان ات�صل هاتفيا بالنجم الربتغايل حماوال
اقناعه بعدم ترك النادي امللكي.
وح�سب ال�صحيفة التي ال ت�ستند اىل اي م�صدر،
قطع زيدان اجازته يف ايطاليا لالت�صال برونالدو
املوجود يف رو�سيا خلو�ض ك�أ�س القارات والت�أكد من
انه يريد فعال ترك ا�سبانيا ب�سبب اتهامه بالتهرب
من دفع �ضرائب بقيمة  14,7مليون يورو ،م�ضيفة
�أن زيدان “افهمه (رونالدو) ب�أن ريال مدريد فريق
يك�سب بوجوده وانه بحاجة اليه �سواء ب�سبب روح
املناف�سة التي يتمتع بها او االهداف التي ي�سجلها”.
وا�ضافت “ماركا” ان قائد الفريق �سريخيو رامو�س
ات�صل بدوره برونالدو من اجل اقناعه بالعدول
عن هذه الفكرة.
وكانت النيابة العامة يف مدريد اعلنت الثالثاء انها
تقدمت ببالغ �ضد الالعب واتهمته “ب�أربع جرائم
�ضد اخلزانة العامة بني عامي  2011و2014
… التي تنطوي على غ�ش �ضريبي” مببلغ 14,7

ماليني يورو ( 16,5مليون دوالر).
واعتربت النيابة العامة ان رونالدو “ا�ستفاد من
كيان �شركة ان�شئت يف  2010الخفاء العائدات
التي يح�صل عليها يف ا�سبانيا من حقوق بيع ال�صور
من امام �سلطات ال�ضرائب”.
وكان ا�سم رونالدو ورد يف تقارير "فوتبول ليك�س"
التي ك�شفت يف  2016وثائق تتعلق بعمليات تهرب
�ضريبي على نطاق وا�سع يف عامل كرة القدم �شملت
العديد من الالعبني واملدربني يف اوروبا.
لكن املهاجم الربتغايل نفى مرارا قيامه بعمليات
تهرب �ضريبي ،ون�شر �أواخر العام املا�ضي ك�شوفات
مالية بقيمة  225مليون يورو ،وهو �أكد الأربعاء
ب�أنه “مرتاح ال�ضمري” ،بينما �أبدى فريقه ريال
مدريد ثقته بـ “الرباءة التامة” لقائد منتخب
الربتغال.
– مقارنة بني رونالدو ومي�سي حتى يف التهرب
ال�ضريبي! –
ويف �أول تعليق له على الق�ضية ،قال رونالدو من
مطار ل�شبونة حيث كان ي�ستعد لل�سفر مع منتخب
بالده اىل رو�سيا “ال�ضمري مرتاح ،دائما”.
و�أتى ذلك بعد �ساعات على بيان �صادر عن النادي
امللكي �أكد فيه الأخري �أن “ريال مدريد مقتنع متاما
بان العبنا كري�ستيانو رونالدو �سيظهر براءته
التامة يف هذه العملية” ،جمددا “ثقته” مبهاجمه.
وا�ضاف “منذ و�صوله اىل ريال مدريد يف متوز/
يوليو � ،2009أبدى كري�ستيانو رونالدو دائما �إرادة
وا�ضحة للوفاء بجميع التزاماته ال�ضريبية .ريال
مدريد ينتظر من الق�ضاء التعامل مبنتهى الو�ضوح
حتى تظهر براءة كري�ستيانو رونالدو ب�سرعة”.
ورونالدو لي�س النجم الكبري الوحيد الذي مر

مب�شكلة مماثلة يف �إ�سبانيا �إذ �سبقه لذلك غرميه
الأرجنتيني يف بر�شلونة ليونيل مي�سي الذي ادين
بال�سجن ملدة � 21شهرا مع غرامة مالية بنحو
مليوين يورو العام املا�ضي.
ورف�ضت املحكمة العليا اال�سبانية قبل نحو ثالثة
ا�سابيع اال�ستئناف الذي تقدم به مي�سي ،م�ؤكدة
�إدانته بال�سجن � 21شهرا ،لكنها علقت عقوبة
ال�سجن كما هو احلال عادة يف ا�سبانيا عندما تكون
العقوبة �أقل من عامني ،ف�ضال عن نظافة ال�سجل
الق�ضائي .وحاول بر�شلونة التخفيف من وط�أة
العقوبة املالية الق�ضائية التي فر�ضت على جنمه
من خالل “رفع راتبه تدريجا وهذا الأمر �ساعد
بطريقة ما الالعب على ت�سوية الغرامة التي
فر�ضت عليه وتهدئة النفو�س بح�سب ما ذكرت
الأحد �صحيفة “ال موندو”.
لكن حمامي رونالدو ،انتونيو لوبو كزافيري ،رف�ض
مقارنة و�ضع موكله مبي�سي الذي مل يعلن لل�سلطات
عن عائداته من حق بيع �صوره “يف حني �أن رونالدو
قام بهذا الأمر”.
وال يبدو �أن رئي�س نقابة العاملني يف وزارة املالية
الإ�سبانية ،كارلو�س كرو�سادو ،مقتنع ب�أن و�ضع
رونالدو حمتلف عن مي�سي �إذ قال لوكالة فران�س
بر�س “منذ و�صوله اىل �إ�سبانيا عام  2009وحتى
�سنة  2014التي �أعلن فيها عن (عائدات) 5,6
ماليني يورو ،مل يعلن (رونالدو) عن �أي عائدات
متعلقة بحقوق ال�صور يف خطوة تظهر ب�أنه هناك
ت�سرت على هذه العائدات ،وهذا ما �أثار ال�شك ودفع
ال�سلطات املالية اىل فتح حتقيق”.

يخ�ضع العب كرة القدم امل�صري حممد �صالح املحرتف يف روما
الإيطايل ،للك�شف الطبي يف نادي ليفربول الإجنليزي متهيدً ا
ل�ضمه ر�سم ًيا.
ووف ًقا ل�صحيفة “ديلي �ستار” الربيطانية“ ،يخ�ضع جناح روما
امل�صري �صالح للك�شف الطبي يف ليفربول بعد مفاو�ضات طويلة بني
الناديني� ،شهدت الكثري من ال�شد واجلذب”.
ً
عر�ضا لروما بقيمة  28مليون جنيه �أ�سرتليني
وقدم ليفربول
( 36مليون دوالر) وهو ما قوبل بالرف�ض من قبل �إدارة الذئاب
الإيطالية ،التي و�ضعت مبلغ  40مليون جنية ا�سرتليني ( 51ميون
و� 650ألف دوالر) للتنازل عن خدمات الدويل امل�صري.
وقدم �صالح مو�س ًما ا�ستثنائ ًيا مع روما الإيطايل و�سجل  15هد ًفا
و�صنع � 13آخرين يف الدوري املحجلي “الكالت�شيو” ،و�شكل ثنائ ًيا
ً
متميزا مع ال�صربي �إدين دجيكو.
ومن املنتظر �أن يتم الإعالن عن ال�صفقة ر�سم ًيا نهاية الأ�سبوع
اجلاري.

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يفتتح ك���أ���س ال���ق���ارات 2017

 3الع������ب���ي��ن م�������ن ري�����������ال م�������دري�������د ي�����دخ�����ل�����ون ال����ق����ف���������ص ال����ذه����ب����ي
دخل  3العبني من ريال مدريد القف�ص الذهبي يف
نهاية الأ�سبوع احلايل ،بعد نهاية مو�سم رائع توج
خالله الفريق بلقبي الدوري الإ�سباين ودوري
�أبطال �أوروبا.
ورغم الأنباء التي حتدثت عن رحيله ال�صيف
احلايل نحو مان�ش�سرت يونايتد ح�ضر جمموعة من
العبي ريال مدريد حفل زفاف زميلهم �ألفارو موراتا
يف مدينة البندقية مبقاطعة فيني�سيا الإيطالية
يف حفل مميز.
وتزوج النجم الإ�سباين ب�صديقته �ألي�س كامبيلو،
والتي تعرف عليها منذ �سنتني حني كان العبا يف
�صفوف يوفنتو�س بح�ضور �إي�سكو وكارفخال ونات�شو
العبي الفريق امللكي.
ومن ال�صدف الغريبة يف عالقة املهاجم الإ�سباين
ب�صديقته �أنه تعرف عليها �صدفة حني غادر
تدريبات يوفنتو�س ووقع لها على قمي�صه لتن�ش�أ
بينهما ق�صة حب.
من جهة �أخرى ،تزوج املدافع الربازيلي دانيلو يف
الربازيل من �صديقته كالري�س والتي �أجنب منها
ابنه ميغيل.
كما تزوج الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�ش من �صديقته
احل�سناء �إيزابيال �أندريانيت�ش املثقفة واملهتمة
باالقت�صاد ،والتي تعمل �أي�ضا كعار�ضة �أزياء ،وكان
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املدافع الربازيلي مار�سيلو �أحد احل�ضور يف حفل
زميله لكونه يق�ضي عطلته بكرواتيا.
كما �سيدخل اجلناح ال�شاب لوك�س فا�سكيز القف�ص
الذهبي برفقة �صديقته ماكارينا ليكون العبو
ريال مدريد ا�ستغلوا بداية العطلة يف تنظيم
حفالت الزفاف ب�شكل مميز.

وبا�ستثناء موراتا ،الذي ت�ؤكد امل�صادر مغادرته
القلعة البي�ضاء هذا ال�صيف ،فالربازيلي دانيلو
�سيبقى يف الفريق بقرار من الفرن�سي زين الدين
زيدان كما يعترب ماتيو كوفا�سيت�ش اخلليفة
املحتمل ملواطنه لوكا مودريت�ش يف ريال مدريد.

�سان بطر�سربغ( -د ب �أ)� :أعلن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
ر�سميا افتتاح بطولة ك�أ�س القارات لكرة القدم برو�سيا يف �ستاد
كري�ستوف�سكي مبدينة �سان بطر�سربغ.
ووعد بوتني خالل كلمته االفتتاحية يف البطولة ب�أن تكون رو�سيا
بلدا مفتوحا للجميع و�أقر ب�أن الريا�ضة هي من توحد الدول.
وقال بوتني ال�سبت قبل �إنطالق مباراة املنتخب الرو�سي �أمام
نيوزيلندا يف املباراة االفتتاحية والتي انتهت بفوز املنتخب الرو�سي
� / 2صفر“ :تهدف كرة القدم �إىل توحيد ال�شعوب والقارات ،وت�ؤكد
قيم ال�صدق واللعب النظيف”.
وقال بوتني للجماهري“ :مت�أكد من �أن ال�ضيوف �سيجدون �أن رو�سيا
مفتوحة للجميع .
ويعترب كثريون �أن بطولة ك�أ�س القارات ،التي جتمع بني ثماين
منتخبات ،ك�أنها عملية اختبار لبطولة ك�أ�س العامل التي تقام يف
العام التايل ،والتي ت�ست�ضيفها رو�سيا يف  11مدينة.

�إعــــــــــــالن

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

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ح������رب “ب������������اردة” ع���رب���ي���ة غ��ي��ر م�������س���ب���وق���ة ع���ل���ى “قطر”

وكاالت :
اعلنت اململكة العربية ال�سعودية وجمهورية م�صر
العربية ودول���ة االم����ارات العربية املتحدة ومملكة
البحرين يف وق��ت مت�أخر م��ن فجر االث��ن�ين ع��ن قطع
عالقاتها الدبلوما�سية مع دولة قطر .
ويف التفا�صيل ،ذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء الر�سمية
ال�سعودية (وا���س) على ل�سان م�صدر م�س�ؤول قوله “�إن
حكومة اململكة العربية ال�سعودية انطالق ًا من ممار�سة
حقوقها ال�سيادية التي كفلها القانون الدويل ،وحماية
لأمنها الوطني من خماطر الإره���اب والتطرف ،ف�إنها
قررت قطع العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية مع دولة
قطر”.
و�أ�ضاف بيان ن�شر عرب الوكالة الر�سمية  :كما قررت
�إغالق كافة املنافذ الربية والبحرية واجلوية  ،ومنع
العبور يف الأرا�ضي والأجواء واملياه الإقليمية ال�سعودية
 ،والبدء ب��الإج��راءات القانونية الفورية للتفاهم مع
الدول ال�شقيقة وال�صديقة وال�شركات الدولية لتطبيق
ذات الإج��راء ب�أ�سرع وقت ممكن لكافة و�سائل النقل
م��ن و�إىل دول���ة قطر  ،وذل���ك لأ���س��ب��اب تتعلق ب��الأم��ن
الوطني ال�سعودي وذلك وفق بيان ن�شرته وكالة الأنباء
ال�سعودية الر�سمية.
بعد قطع العالقات ..قطر يف ح�صار ب��ري وبحري
وجوي كامل �إال مع �إيران
وقال البيان” لقد اتخذت اململكة العربية ال�سعودية
ق��راره��ا احل��ا���س��م ه��ذا نتيجة لالنتهاكات اجل�سيمة
التي متار�سها ال�سلطات يف الدوحة � ،سر ًا وعلن ًا  ،طوال
ال�سنوات املا�ضية بهدف �شق ال�صف الداخلي ال�سعودي ،
والتحري�ض للخروج على الدولة  ،وامل�سا�س ب�سيادتها ،
واحت�ضان جماعات �إرهابية وطائفية متعددة ت�ستهدف
�ضرب اال�ستقرار يف املنطقة  ،ومنها جماعة (الإخوان
امل�سلمني) و (داع�ش) و(القاعدة)  ،والرتويج لأدبيات
وخمططات هذه اجلماعات عرب و�سائل �إعالمها ب�شكل
دائم  ،ودعم ن�شاطات اجلماعات الإرهابية املدعومة
م��ن �إي���ران يف حمافظة القطيف م��ن اململكة العربية
ال�سعودية  ،ويف مملكة البحرين ال�شقيقة ومتويل وتبني
و�إيواء املتطرفني الذين ي�سعون ل�ضرب ا�ستقرار ووحدة
الوطن يف الداخل واخلارج  ،وا�ستخدام و�سائل الإعالم
التي ت�سعى �إىل ت�أجيج الفتنة داخلي ًا كما ات�ضح للمملكة
العربية ال�سعودية الدعم وامل�ساندة من قبل ال�سلطات
يف الدوحة مليلي�شيا احلوثي االنقالبية حتى بعد �إعالن
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن” .
قيادة حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن تنهي م�شاركة
قطر
و�أ�ضاف البيان” كما �أنها اتخذت هذا القرار ت�ضامن ًا مع
مملكة البحرين ال�شقيقة التي تتعر�ض حلمالت وعمليات
�إرهابية مدعومة من قبل ال�سلطات يف الدوحة” .
ووق��ال البيان” �إن��ه منذ عام 1995م بذلت اململكة
العربية ال�سعودية و�أ�شقا�ؤها جهود ًا م�ضنية ومتوا�صلة
حلث ال�سلطات يف الدوحة على االل��ت��زام بتعهداتها ،
والتقيد باالتفاقيات � ،إال �أن هذه ال�سلطات د�أبت على
نكث التزاماتها الدولية  ،وخرق االتفاقات التي وقعتها
حتت مظلة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
بالتوقف عن الأعمال العدائية �ضد اململكة  ،والوقوف
�ضد اجلماعات والن�شاطات الإرهابية  ،وكان �آخر ذلك
عدم تنفيذها التفاق الريا�ض.
و�أ����ض���اف البيان” �إن���ف���اذ ًا ل��ق��رار ق��ط��ع ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية والقن�صلية مينع على املواطنني ال�سعوديني
ال�سفر �إىل دولة قطر � ،أو الإقامة فيها � ،أو املرور عربها
 ،وعلى املقيمني والزائرين منهم �سرعة املغادرة خالل
مدة ال تتجاوز  14يوم ًا  ،كما متنع  ،بكل �أ�سف  ،لأ�سباب
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�أمنية احرتازية دخول �أو عبور املواطنني القطريني �إىل
اململكة العربية ال�سعودية  ،ومتهل املقيمني والزائرين
منهم مدة  14يوم ًا للمغادرة؛ م�ؤكدة التزامها وحر�صها
على توفري كل الت�سهيالت واخلدمات للحجاج واملعتمرين
القطريني”.
ووقال البيان” ت�ؤكد اململكة العربية ال�سعودية �إنها
�صربت طوي ً
ال رغم ا�ستمرار ال�سلطات يف الدوحة على
التمل�ص من التزاماتها  ،والت�آمر عليها  ،حر�ص ًا منها على
ال�شعب القطري الذي هو امتداد طبيعي و�أ�صيل لإخوانه
يف اململكة  ،وج��زء من �أرومتها  ،و�ستظل اململكة �سند ًا
لل�شعب القطري ال�شقيق وداعمة لأمنه وا�ستقراره بغ�ض
النظر عما ترتكبه ال�سلطات يف الدوحة من ممار�سات
عدائية”.
* م�صر :
و�أع��ل��ن��ت جمهورية م�صر العربية قطع عالقاتها
الدبلوما�سية مع قطر وذلك ب�سبب “ممار�ساتها يف دعم
التنظيمات الإرهابية وتعزيزها بذور الفتنة والنق�سام
داخ��ل املجتمعات العربية” وذل��ك وفق بيان �صدر عن
اخلارجية امل�صرية.
وقال البيان” قررت حكومة جمهورية م�صر العربية
قطع العالقات الدبلوما�سية مع دولة قطر يف ظل �إ�صرار
احلكم القطري على اتخاذ م�سلك معادي مل�صر ،وف�شل
كافة املحاوالت الثناءه عن دعم التنظيمات االرهابية،
وعلى ر�أ�سها تنظيم االخوان االرهابي ،وايواء قياداته
ال�صادر بحقهم احكام ق�ضائية يف عمليات ارهابية
ا�ستهدفت امن و�سالمة م�صر ،بالإ�ضافة �إىل ترويج فكر
تنظيم القاعدة وداع�ش ودعم العمليات االرهابية يف
�سيناء ،ف�ضال عن ا�صرار قطر على التدخل يف ال�شئون
الداخلية مل�صر ودول املنطقة ب�����ص��ورة ت��ه��دد االم��ن
القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة واالنق�سام داخل
املجتمعات العربية وفق خمطط مدرو�س ي�ستهدف وحده
الأمة العربية وم�صاحلها”.
اخلطوط القطرية مقبلة على خ�سائر كبرية بعد
قطع العالقات الدبلوما�سية مع الدوحة
كما قال البيان” كما تعلن جمهورية م�صر العربية
غلق �أج��واءه��ا وموانئها البحرية �أم��ام كافة و�سائل
النقل القطرية حر�ص ًا على الأم��ن القومي امل�صري،
و�ستتقدم باالجراءات الالزمة ملخاطبة الدول ال�صديقة
وال�شقيقة وال�شركات العربية والدولية للعمل بذات
االجراء اخلا�ص بو�سائل نقلهم املتجهة �إىل الدوحة”.
* البحرين :
كما �أعلنت مملكة البحرين قطع العالقات الدبلوما�سية
مع دولة قطر ،وبررت قرارها بح�سب البيان الذي ن�شرته
وكالة االنباء البحرينية ” ب�سبب �إ�صرارها على امل�ضي يف
زعزعة الأمن واال�ستقرار يف اململكة والتدخل يف �ش�ؤونها
واال�ستمرار يف الت�صعيد والتحري�ض االعالمي ودعم
االن�شطة االرهابية امل�سلحة ومتويل اجلماعات املرتبطة
ب�أيران للقيام بالتخريب ون�شر الفو�ضى يف البحرين يف
انتهاك �صارخ لكل االتفاقات واملواثيق ومبادئ القانون
ال��دويل دون ادن��ى مراعاة لقيم او قانون او اخ�لاق او
اعتبار ملبادئ ح�سن اجلوار او التزام بثوابت العالقات
اخلليجية والتنكر جلميع التعهدات ال�سابقة وذلك وفق
بيان �صدر �صباح اليوم عن اخلارجية البحرينية”.
وا���ض��اف بيان ” ومملكة البحرين تقطع العالقات
الدبلوما�سية مع دولة قطر حفاظا على �أمنها الوطني
و�سحب البعثة الدبلوما�سية البحرينية من الدوحة
وامهال جميع افراد البعثة الدبلوما�سية القطرية 48
�ساعة ملغادرة البالد مع ا�ستكمال تطبيق االدراءات
الالزمة” .
كما ق��ال البيان” تعلن غلق االج���واء ام��ام حركة
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ف����ي���������س����ب����وك ي���������س����ط����و ع�����ل�����ى �أه������������م م�������ي�������زات ت����وي��ت�ر

الطريان واقفال املوانئ واملياه االقليمية �أمام املالحة من
و�إىل قطر خالل � 24ساعة من �إعالن البيان” .
وق��ال البيان” واذ متنع حكومة مملكة البحرين
مواطنيها من ال�سفر اىل قطر �أو االق��ام��ة فيها فانها
ت�أ�سف لعدم ال�سماح للمواطنيني القطريني من الدخول
�إىل �أرا�ضيها اواملرور عربها كما متنح املقيميت والزائرين
القطريني مهلة  14يوما ملغادرة �أرا�ضي اململكة حترزا
من اي حماوالت ون�شاطات عدائية ت�ستغل الو�ضع رغم
االعتزاز والثقة العالية يف اخواننا من ال�شعب القطري
وغريتهم على بلدهم الثاين “.
و�أ�ضاف البيان”ان املمار�سات القطرية اخلطرية مل
يقت�صر �شرها على مملكة البحرين فقط  ..امنا تعدته
اىل دول �شقيقة احيطت علما بهذه املمار�سات التي
جت�سد منطا �شديد اخلطورة الميكن ال�صمت عليه او
القبول به وامنا ي�ستوجب �ضرورة الت�صدي له بكل قوة
وحزم .
ووقال البيان” مع �أ�سف مملكة البحرين لهذا القرار
الذي اتخذته �صيانة لأمنها وحفاظا لأ�ستقرارها فانها
ت�ؤكد حر�صها على ال�شعب القطري ال�شقيق الذي يدرك
معاناتنا وهو ي�شهد مع كل عملية �إرهابية �سقوط �ضحايا
من اخوانه و�أهله يف البحرين ب�سبب ا�ستمرار حكومته يف
دعم االرهاب على جميع امل�ستويات والعمل على ا�سقاط
النظام ال�شرعي يف البحرين “.
* االمارات :
�أعلنت دولة #الإمارت #قطع_العالقات_مع_
قطر مبا فيها العالقات الدبلوما�سية.
ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت البيان التايل“ :ت�ؤكد دولة
الإمارات العربية املتحدة التزامها التام ودعمها الكامل
ملنظومة جمل�س التعاون اخلليجي واملحافظة على �أمن
وا�ستقرار الدول الأع�ضاء .ويف هذا الإطار وبناء على
ا�ستمرار ال�سلطات القطرية يف �سيا�ستها التي تزعزع
�أمن وا�ستقرار املنطقة والتالعب والتهرب من االلتزامات
واالتفاقيات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات ال�ضرورية ملا
فيه م�صلحة دول جمل�س التعاون اخلليجي عامة وال�شعب
القطري ال�شقيق خا�صة وت�أييد ًا للبيان ال�صادر عن
مملكة #البحرين ال�شقيقة والبيان ال�صادر عن اململكة
العربية #ال�سعودية ف�إن دولة الإمارات العربية املتحدة
قررت اتخاذ االجراءات التالية:
 1قطع ال��ع�لاق��ات م��ع قطر مب��ا فيها العالقاتالدبلوما�سية و�إمهال البعثة الدبلوما�سية القطرية 48
�ساعة ملغادرة البالد.
 2منع دخول �أو عبور املواطنني القطريني �إىل دولةالإم���ارات العربية املتحدة ومتهل املقيمني والزائرين
منهم م��دة  14ي��وم�� ًا للمغادرة وذل��ك لأ���س��ب��اب �أمنية
واحرتازية كما متنع املواطنني الإماراتيني من ال�سفر
�إىل دولة قطر �أوالإقامة فيها �أو املرور عربها.
� 3إغ�لاق كافة املنافذ البحرية واجلوية خالل� 24ساعة �أم��ام احلركة القادمة واملغادرة �إىل قطر
ومنع العبور لو�سائل النقل القطرية كافة القادمة
وامل��غ��ادرة واتخاذ الإج���راءات القانونية والتفاهم مع
الدول ال�صديقة وال�شركات الدولية بخ�صو�ص عبورهم
بالأجواء واملياه الإقليمية الإماراتية من و�إىل قطر
وذلك لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني الإماراتي.
�إن دول���ة الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة تتخذ هذا
الإجراء احلا�سم نتيجة لعدم التزام ال�سلطات القطرية
باتفاق الريا�ض لإعادة ال�سفراء واالتفاق التكميلي له
 2014وموا�صلة دعمها ومتويلها واحت�ضانها للتنظيمات
الإرهابية واملتطرفة والطائفية وعلى ر�أ�سها جماعة

ق��ام��ت ال�شبكة الإج��ت��م��اع��ي��ة في�س ب��وك
با�ستن�ساخ �أه��م ميزة عرف بها موقع التدوين
امل�صغر تويرت ،والتي حت��دد ع��دد الأح���رف يف
التدوينة الواحدة بـ  140حرفا ،فيما كانت
في�سبوك ت�سمح بـ  130حرفا للتدوينة الواحد.
ويبدو �أن في�س ب��وك حاولت ا�ستعارة هذا
امل��ف��ه��وم م��ن ت��وي�تر وجعلتها م�صدر �إل��ه��ام لها
فيما يخ�ص �شكل التدوينات اجل��دي��دة ،حيث
تعترب حمدودية عدد الأحرف �ضمن التغريدة
ال��واح��دة ميزة جوهرية و�أ�سا�سية ورئي�سية
ل��دى من�صة ال��ت��دوي��ن امل�صغرة ت��وي�تر ب�شكل
ي�شابه ميزات الها�شتاج  hashtags#واملوا�ضيع
الرائجة.
وت��ع��م��ل امل���ي���زة اجل����دي����دة ع��ل��ى حتفيز
امل�ستخدمني فيما يخ�ص �إبقاء تدويناتهم �ضمن
حدود  130حرفا ،ويبدو �أن معظم امل�ستخدمني
مل يالحظوا ذلك بعد ،وميكن للم�ستخدم يف حال
زاد عدد ح��روف احلالة اخلا�صة به عن 130
حرفا اال�ستمرار يف كتابة ما يريد ون�شره �إال �أن
احلالة تعود �إىل طبيعتها دون خلفية ملونة.
ويبدو �أن ال�شبكة االجتماعية ت�سعى �إىل

تنفيذ مثل هذه التغيريات ظن ًا منها �أنها �سوف
ت�شجع امل�ستخدمني على ق�ضاء املزيد من الوقت
على املن�صة ،حيث �أن التدوينات الأق�صر ت�سمح
للم�ستخدمني ب��ق��راءة امل��زي��د م��ن التدوينات

والتنقل بني تلك التدوينات لوقت �أط��ول وهو
ما تريده في�س بوك يف �سبيل زيادة النقر على
الإعالنات .ح�سب ما ذكر موقع البوابة العربية
للأخبار التقنية.

�إط��ل��اق ت��ط��ب��ي��ق ال���ك�ت�روين م��ب��ت��ك��ر حل�����س��اب ن�����س��ب��ة اجل���ف���اف يف اجل�سم
�أعلنت �شركة «كلينوفا» الربيطانية العاملية
عن تطوير تطبيق الكرتوين مبتكر يوفر �أف�ضل
املعلومات والبيانات الطبية مل�ستخدميه ،وذلك
�ضمن جهود ال�شركة مل�ساعدة الريا�ضيني املحرتفني
وغري املحرتفني ا�ضافة لكل املهتمني باحلفاظ على
ال�سوائل ب�أج�سادهم �أثناء القيام ب�أعمال بدنية.
وي�ساعد التطبيق اجلديد بح�ساب ع��دد حبوب
منتج  ،.O.R.Sالذي يقدم نقلة نوعية يف جمال
مواجهة اجلفاف وذلك من خالل تركيبته املميزة
التي حتتوي على اجللوكوز وال�شوارد واملعادن ،التي
يحتاجها اجل�سم مع امل��اء للحفاظ على �سوائله
واالب��ت��ع��اد ع��ن اجل��ف��اف .ح��ي��ث ي��ق��وم التطبيق
بح�ساب عدد احلبوب التي يحتاجها الإن�سان بناء
على الن�شاطات التي يقوم بها و�شدتها وطولها ووزن
اجل�سد ودرجة احلرارة اخلارجية وجميع العوامل
امل�ؤثرة الأخرى.
ومت ت��ط��وي��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل��دي��د ب��ن��اءا على
ال��درا���س��ات وت�سجيل ردود الأف��ع��ال م��ن ع��دد من

ال�شخ�صيات الريا�ضية البارزة واملحرتفة مبا فيها
املالكم الربيطاين �أنتوين جو�شوا ،وفريق يورك�شاير
للكريكت وغريها.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال �أر����س�ل�ان ك����رمي ،م��دي��ر ق�سم
التطوير والبحوث يف �شركة «كلينوفا» الربيطانية
العاملية�« :إن حفاظ اجل�سم على �سوائله هو �أمر
حيوي و�أ�سا�سي بغ�ض النظر عن �شدة الن�شاطات
البدنية و�أح���وال الطق�س .وم��ن املو�صى به قبل
بداية املناف�سات والن�شاطات البدنية �أال يبالغ
املتناف�س يف �شرب املاء �أو �أن ي�شرب كميات قليلة.
كما �أنه من ال�ضروري خالل املناف�سات والن�شاطات
البدنية �أن ي�ستمر اجل�سم باحل�صول على املاء
والأم�لاح لتعوي�ض اجلهد البدين ال��ذي يقوم به،
وهو الأمر الذي ي�ساعد منتج  .O.R.Sبتحقيقه.
ويقوم التطبيق اجلديد بح�ساب عدد حبوب منتج
 .O.R.Sالتي يحتاجها الإن�سان ،حيث يو�صى
بتناول منتج  .O.R.Sمع املاء للحفاظ على ن�سبة
�سوائل اجل�سد ب�شكل �سليم».

وات�����������س�����اب ����س���ي���ت���وق���ف ع�����ن ال���ع���م���ل!

الإخوان امل�سلمني وعملها امل�ستمر على ن�شر وترويج فكر
تنظيم داع�ش والقاعدة عرب و�سائل �إعالمها املبا�شر
وغري املبا�شر وكذلك نق�ضها البيان ال�صادر عن القمة
العربية الإ�سالمية الأمريكية بالريا�ض تاريخ 5 – 21
–  2017ملكافحة الإرهاب الذي اعترب �إيران الدولة
الراعية ل�ل�إره��اب يف املنطقة �إىل جانب �إي���واء قطر
للمتطرفني واملطلوبني �أمني ًا على �ساحتها وتدخلها يف
ال�ش�ؤون الداخلية لدولة الإم��ارات وغريها من الدول
وا�ستمرار دعمها للتنظيمات الإره��اب��ي��ة مما �سيدفع
باملنطقة �إىل مرحلة جديدة ال ميكن التنب�ؤ بعواقبها
وتبعتها.
و�إذ ت�أ�سف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة على ما
تنتهجه ال�سلطات القطرية من �سيا�سات ت���ؤدي �إىل
الوقيعة ب�ين �شعوب املنطقة ف�إنها ت���ؤك��د احرتامها
وتقديرها البالغني لل�شعب القطري ال�شقيق ملا يربطها
معه من �أوا�صر القربى والن�سب والتاريخ والدين”.
*انهاء دور قطر يف التحالف :
م��ن جهتها �أعلنت ق��ي��ادة التحالف العربي لدعم
ال�شرعية يف اليمن �إنهاء م�شاركة قطر يف عملياتها وذلك
ب�سبب تعاملها مع امليلي�شيات ودعمها القاعدة وداع�ش
وذلك وفق بيان �صدر عن قيادة التحالف �صباح االثنني.

�سيتوقف تطبيق وات�ساب ال�شهري للرتا�سل الفوري عن العمل على
جمموعة من الهواتف بحلول يوم الـ 30من �شهر يونيو اجل��اري،
ح�سب بيان لل�شركة.
وطورت ال�شركة التطبيق ،الذي ي�ستخدمه �أكرث من مليار �إن�سان
�شهريا ،بتقنيات جديدة ال تتما�شى مع بع�ض الأن��واع القدمية من
الهواتف.
وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق «وات�سات» بدءا
من  30يونيو  :2017بالك بريي  ،Osبالك بريي  ،10ونوكيا S40
ونوكيا �سيمبيان .S60
وقالت ال�شركة يف البيان �إن على الراغبني يف اال�ستمرار با�ستخدام
وات�ساب حتديث هواتف �آيفون �إىل نظام � iOS 7أو ما يليه ،ونظام
�أندرويد �إىل الإ�صدار � OS 2.3.3أو ما يليه ،وحتديث نظام ويندوز
فون �إىل الإ�صدار الثامن �أو ما يليه.

ويقدم منتج  O.R.Sمزيجا مبتكرا من اجللوكوز
وال�شوارد والأمالح والتي ت�ضاف �إىل املاء وت�ساعد
يف احلفاظ على �سوائل اجل�سد بالن�سبة للأفراد.
ومت مراعاة �أن يكون ت�صميم التطبيق اجلديد
مريحا مع واجهة مب�سطة للمدخالت وربط مع نظام
حتديد املواقع لتحديد درجات احلرارة والتي ت�ؤثر
يف خمرجات التطبيق ،وال��ذي يقدم مل�ستخدميه
العديد من اخليارات من �ضمنها عر�ض لـ 39مترينا
ون�شاطا بدنيا خمتلفا .وم��ن ث��م يقوم التطبيق
بح�ساب حاجة اجل�سد من منتج ..O.R.S
ويتوافر التطبيق اجلديد من «كلينوفا» على
�أجهزة الآيفون والأندرويد وميكن حتميله ب�سهولة
وان�����ش��اء ح�ساب عليه لال�ستفادة م��ن اخل��دم��ات
املتعددة التي يقدمها .كما �أن التطبيق يقدم عر�ضا
تقدمييا بالفيديو يحتوي على دليل للم�ستخدم
ي�ساعد يف تعظيم اال�ستفادة من التطبيق ب�أب�سط
الطرق.
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م����ادة خ���ارق���ة مت��ن��ع حت��ط��م ���ش��ا���ش��ة ال��ه��ات��ف

جنح فريق من الباحثني الربيطانيني بتطوير مادة خارقة ميكنها �أن
متنع حتطم �شا�شات الهواتف املحمولة.
وقام باحثون من جامعة كوين يف �إيرلندا ال�شمالية ،بالتعاون مع فريق
�آخر من جامعة �ستانفورد ،وجامعة كاليفورنيا ،واملعهد الوطني لعلوم املواد
يف اليابان من �أجل تطوير املادة التي جتعل الهواتف املحمولة �أخف وز ًنا،
و�أقوى ،و�أكرث �صالبة.
وبح�سب �صحيفة “ال�صن” الربيطانية ،حتتوى امل��ادة اخلارقة على
عدد من املواد الكيميائية ،مبا فيها الغرافني ،الذي يعد �أقوى  200مرة
من الفوالذ� ،إ�ضافة �إىل جزيئات الكربون التي ت�سمى  ،C60والتي ت�سمح
للهواتف ب�أن تعمل بالطاقة ال�شم�سية.
وت�ساعد � ً
أي�ضا تلك املادة يف تقليل ا�ستخدام الهواتف للطاقة ،ب�سبب
ت�صميم اجلهاز الذي ي�ساعد يف �إطالة عمر البطارية وتقليل ال�صدمات
الكهربائية.

م���وا����ص���ف���ات غ��ي�ر م�����س��ب��وق��ة يف ن���وك���ي���ا 9
يبدو �أن �إطالق هاتف نوكيا  9الذي تطوره �شركة «�إت�ش �إم دي غلوبال»
الفنلندية �أ�صبح قريبا جدا بعد �أن ح�صل على موافقة الهيئة الفيدرالية
لالت�صاالت يف الواليات املتحدة.
وح�سب الت�سريبات ف�إن الهاتف يحمل موا�صفات يف م�سبوقة يف �أجهزة
ال�شركة جتعله مناف�سا حقيقيا لآيفون وغاالك�سي .ومن هذه املوا�صفات
معالج « « Snapdragon 835وذاكرة م�ؤقتة كبرية ب�سعة  4غيغابايت
�أو  8غيغابايت.
�أما �شا�شة الهاتف اجلديد فهي بقيا�س � 5.3إن�ش بدقة عالية من معيار
 ،QHDو�سعة التخزين يف الهاتف اجلديد هي  64غيغابايت.
وبالن�سبة لنظام الت�شغيل يف هاتف نوكيا  9فهو الإ�صدار  7.1.1من
�أن��دروي��د ،وزودت ال�شركة الفنلندية اجلهاز ب�سماعتني خارجيتني مع
بالإ�ضافة �إىل ميزة  QuickCharge 3.0لل�شحن ال�سريع.
يعتمد هاتف نوكيا  9على كامريا �أمامية بدقة  2ميغابي�سكل ،وكامريا
خلفية بدقة  13ميغابيك�سل معززة ب�ضوء  LEDم��زدوج م��ن �أجل
الت�صوير يف ظ��روف الإ�ضاءة الليلية .وتقنية ليزرية من �أج��ل توفري
الرتكيز التلقائي �أثناء الت�صوير.

اب��ت��ك��ار ث�����وري ل��ت��ن��ق��ي��ة امل���ي���اه م���ن امل��خ��ل��ف��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة
متكن علماء �أمريكيون من تطوير ج�سيمات نانوية
ت�ساعد على تنقية املياه من الزيوت واملخلفات النفطية.
�شهد خليج املك�سيك كارثة بيئية عام  ،2010عقب
انفجار من�صة بحرية ال�ستخراج النفط ،تابعة ل�شركة
بريت�ش بيرتوليوم ( )BPالربيطانية ،ما �أدى �إىل
ت�سرب كميات هائلة من النفط �إىل املياه ونفوق �أعداد
كبرية م��ن احل��ي��وان��ات والنباتات البحرية ،ل��ذا ب��د�أ
العلماء يولون �أ�ساليب تنقية املياه من النفط واملواد
ال�ضارة الأخرى اهتماما كبريا ،كما جاء يف موقع «رو�سيا
اليوم».
ويف �سياق مت�صل ،قال علماء �أمريكيون يف مقال ن�شرته
جملة « :Nanoparticle Researchجميعنا يعلم
خطورة التلوث النفطي على البحار واملحيطات ،لذلك
ي�سعى العلم اليوم �إىل تطوير �أ�ساليب جديدة الحتواء
خطر ت�سرب النفط �إىل مياهها ،و�أغلب الأ�ساليب املتبعة
اليوم يف تنظيف مياه البحار من املواد النفطية تعتمد
على مواد كيميائية تتحد مع النفط لت�شكل رغوة تطفو
على �سطح املاء ،ليتم جمعها الحقا ،لكن هذه املواد عالية
التكلفة ،ف�ضال عن �أنها ت�سبب �أ�ضرارا للكائنات املائية ال
تقل �ضررا عن النفط نف�سه ،لذلك ر�أينا احلاجة لتطوير
تقنيات رخي�صة وغري م�ضرة بالبيئة».

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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هناك ما يعوقك عن التقدم يف اجتاه
�أهدافك ،فال تي�أ�س �أو تتوقع تلقي
الكثري من املوا�ساة من �أي �شخ�ص.
اح�شد قوتك وا�ستمر يف تتبع �أحالمك
– حتى و�إن كان البد من تغيريها
بع�ض ال�شيء .ال تت�صرف بت�سرع
وحافظ على طاقتك.

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

�سوف تقابلك التحديات ب�صورة

التنظيمية

ميكنك اليوم تبني موق ًفا م�ؤيدًا لتقوية

متكررة ب�شكل غري عادي اليوم،

واالجتماعية قوية على غري العادة،

الروابط الأ�سرية ،و�سوف تتقبل عائلتك

امل�شروعات املُعد لها منذ مدة ودافع عن

م�سببة لك الكثري من ال�ضغوط .رمبا
يجب �أن تبتعد عن الطريق �أحيا ًنا بد ًال

فيجب �أن ت�ستغل ذلك لل�سيطرة على

ذلك ب�سعادة و�سوف تدعمك ب�شدة يف

�أفكارك بالت�أكيد الذاتي حتى تتغلب على

الأمور� .سوف تنجح يف العمل وخارجه،

خططك .هذا التعزيز يف العالقات �سوف

املت�شككني� .سوف يتجاوب من حولك

من حتمل م�سئولية كل �شيء� .سوف

وحتى يف حياتك ال�شخ�صية� ،سوف ينتج

ي�ستمر � ً
أي�ضا يف حياتك العاطفية .قد

ب�إيجابية مع حما�سك و�سوف يحاولون

ي�ساعك هذا على توفري طاقتك للأ�شياء

عن نظرتك الدافئة للأمور الكثري من

تتقرب من �شخ�ص حمدد ،قد ينتج عن

ت�شجيعك �أكرث .هذا �صحيح � ً
أي�ضا

الهامة بحق ،خا�صة يف العمل.

الفوائد.

ذلك عالقة طويلة املدى.

بالن�سبة حلياتك العاطفية.

اليوم،

مهاراتك

ب�سبب الظروف املتغرية ،يبدو �أن

يف الوقت احلايل ،الأمور ال ت�سري
كما ت�شتهيه الأنف�س ،ف�أنت ترهق نف�سك
ب�أعباء و�أعمال كثرية حماو ًال درء �سوء
احلظ لديك ،مما ي�ؤثر على �صحتك
ت�أثريًا قويًا .يجب �أن تقتنع ب�أن الأمور
تتغري وال تدوم ،وقد ي�ستحيل حدوث
ال�شيء يف بع�ض الأحيان .رفِه عن نف�سك
قلي ًال عندما ال ت�سري الأمور كما تتوقع.

�إن العراقيل التي تنب�أت بقدومها منذ
فرتة طويلة تظهر تدريجيًا وتتحول �إىل
واقع ،وبات تفاديها م�ستحي ًال .واجه
تلك التحديات يف �أ�سرع وقت ،حتى و�إن
كانت املهمة �صعبة .كلما ت�أخرت يف ذلك،
تراكمت العراقيل ووجب عليك م�ضاعفة
املجهود لتجاوزها.

ا�ستجمع �شجاعتك من �أجل حتقيق

اليوم ميكنك حتفيز من هم حولك،
ولكن ال تهمل احتياجاتك اخلا�صة لأن
�أهدافك الآن �أ�صبحت �أو�ضح عن ذي
قبل� .أ�سلوبك الن�شط معدي ملن هم حولك
ويلحظه الآخرون .ال يوجد �سبب مينع
االحتفال ب�أفكارك واال�ستمتاع بوقتك،
لكن ال تدع هذا يتحول �إىل الو�ضع
الطبيعي� .أنت ت�شعر بال�صحة يف الوقت
احلايل ،لكن الكثري من احلياة الرغدة قد
ي�ؤذي �صحتك.

�سوف حت�صل اليوم على الكثري من
االهتمام يف العمل ،كما �أن روح الفريق
ملحوظة .اعمل يف فريق كلما �أمكن
ذلك ،لأن هذا يجعلك ت�شعر براحتك.
قم بعمل �شيء غري عادي اليوم مع
�أ�صدقائك .ما ر�أيك يف �إقامة حفلة؟ �أنت
يف حالة مزاجية جيدة وميكنك تحً َ ُمل
�أي �شيء.

�أن ينتابك الي�أ�س والإحباط؛ ابد�أ ب�إعادة
التفكري يف املوقف بتمعن .قد يكون جمرد
انطباع وميكن جعل اخل�سارة يف �أ�ضيق
احلدود باتخاذ الإجراءات املنا�سبة.
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ت����ي���ران و�����ص����ن����اف��ي�ر :م��������اذا ب���ع���د؟

تعي�ش فرتة توازن بدين وذهني
متناغم وال ظهور لأي عائق خارجي يف
الأفق � ً
أي�ضا ،بل على النقي�ض ،غالبية
حميطك ودي معك وخدوم وحياتك
ت�سري ب�أف�ضل حال .لكونك تتمتع
باحليوية �أكرث ،فب�إمكانك القيام بكل ما
ترغب فعله.

هدفك خارج ال�سيطرة من جديد .ال يجب

عربي
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عبداهلل ال�سناوي
�إذا م�ضت الأزمة �إىل �آخرها بت�سليم جزيرتي
تريان و�صنافري �إىل ال�سعودية ،ف�إننا �أمام
مرحلة جديدة من التاريخ امل�صري احلديث.
هذا النوع من الأزمات ال تلخّ �صه م�شاهد
ينق�ضي �أثرها بالوقت وال ين�سحب بال ثمن
قا�س �إىل دفاتر الذكريات.
�أخطر ما يتخلف عن ال�صورة العامة ،التي بدا
عليها الأداء الر�سمي يف �إدارة �أزمة مبثل هذه
الدرجة من احل�سا�سية واخلطورة ،زعزعة
جذور الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة والذين يتولون
م�س�ؤولية �إدارتها يف حلظة حرب �ضارية مع
الإرهاب و�أو�ضاع اقت�صادية خانقة.
لأول مرة يف تاريخ �أي �أزمة مماثلة يف �أي مكان
يف العامل ،تتطوع دولة لإثبات �أحقية دولة
�أخرى يف �أرا�ض تخ�ضع ل�سيادتها الكاملة
وتتعلق با�سرتاتيجية �أمنها القومي .طوال
�شهور الأزمة ،مل تتقدم ال�سعودية مب�ستند
واحد يثبت �أحقيتها يف امللكية وال�سيادة
على تريان و�صنافري ،بينما تكفلت ال�سلطات
امل�صرية بعر�ض ما ت�صورت �أنها وثائق تثبت
«�سعودية اجلزيرتني» و�أخفت � ّأي وثائق
تثبت العك�س ،حاربت بكل الو�سائل امل�شروعة
وغري امل�شروعة لت�سليم اجلزيرتني حتى بدا
م�س�ؤولون ر�سميون ونواب برملان �أكرث حما�سة
من ال�سعوديني �أنف�سهم.
املوقف ال�سعودي وا�ضح وم�شروع يف طلب
نقل اجلزيرتني �إىل عهدته ،لكن ما جرى
على اجلانب الآخر يفتقد �أي و�ضوح و�أي
م�شروعية .اتهامات التفريط ت�شيع يف
الف�ضاء العام امل�صري ب�صياغات عدة ت�ؤ�س�س
لقطيعة مع احلا�ضر ونزيف �سيا�سي داخلي
ال �أحد يعرف �إىل �أين ينتهي؟ ال ميكن �أن
ي�ساعد ذلك جمتمع ًا منهك ًا على التما�سك وال
دولة م�ستهدفة على �صدّ الأخطار .الأ�سو�أ
�أن ال�ضمري العام قد يتعر�ض ل�ضربة م�ؤملة

حمبطة وعميقة� .إنّه اعرت�ض ومل ي�سمع
له �أحد ،حاول وقف ت�سليم اجلزيرتني
بالو�سائل الد�ستورية والقانونية لكنه جرى
الع�صف بكل قاعدة و�أي �أ�صول.
بد�أ يت�سلل �إىل امل�شاعر العامة �شيء من الك�آبة
اجلماعية« :لقد ف�شلنا يف الوفاء بواجب
الدفاع عن �أرا�ض م�صرية» .ال�شعور بالعجز
هو واحد من �أ�سو�أ الأمرا�ض االجتماعية
التي ت�صيب الأمم وال�شعوب.
بعد هزمية  ١٩٦٧مبا�شرة ،قال الفريق
عبد املنعم ريا�ض ،الذي �أ�سندت �إليه رئا�سة
�أركان القوات امل�سلحة ،جلمال عبد النا�صر:
«�أرجوك يا �سيادة الرئي�س �أال تقبل �أي �صلح
�أو �سالم حتى لو عادت �سيناء كاملة قبل �أن
نحارب� .إذا مل نحارب ف�إن كرامة بالدنا تهدر
و�شرف ن�سائنا ميرغ» .كانت تلك نظرة عميقة
لأثر الهزمية على الأخالق العامة �إذا مل تكن
م�صر قد نه�ضت لتحرير �أر�ضها املحتلة بقوة
ال�سالح.
ب�أثر ت�سليم اجلزيرتني على النحو الذي
جتري به احلوادث ،ف�إنّ الت�صدع الأخالقي
�سوف ترتفع وتريته مبا يتجاوز �أي كابو�س،
واجلرمية اجلنائية مر�شحة للتزايد .ذلك
ي�صب يف طاحونة الإرهاب ويوفر بيئات
ّ
�إ�ضافية حا�ضنة ،لكن ال �أحد يتح�سّ ب
للتداعيات اخلطرية.
ال ميكن �أن متر �أزمة ت�سليم اجلزيرتني ك�أنها
�شريط �سينمائي ق�صري� ،ضغوط و�إجراءات
مي�ضي كل �شيء بعدها طبيعي ًا .التداعيات
االجتماعية والأخالقية ال تقل خطورة عن
ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية.
لقد عبرّ ت «طاقة غ�ضب» عن نف�سها يف
احتجاجات بع�ضها عا�صف ،تلتها اعتقاالت
من �أجل �إثبات احلق امل�صري ومنع ت�سليم
اجلزيرتني ،غري �أنه مل يتوافر لها التحول
�إىل «طاقة تعطيل» للم�شروع كله.

بقوة الغ�ضب توقفت �إجراءات الت�سليم لنحو
�سنة� ،أ�صدر الق�ضاء الإداري خاللها حكمني
تاريخيني مب�صرية اجلزيرتني وفق ما توافر
من وثائق وم�ستندات وخرائط لعب امل�صريون
يف اخلارج دور ًا جوهري ًا يف احل�صول عليها من
مكامنها يف املكتبات الدولية ،غري �أنه يف نهاية
املطاف جرى الع�صف ب�أي قواعد د�ستورية
وقانونية وحجية الأحكام الق�ضائية.
هناك ما يدعو �إىل الرهان على حيوية
املجتمع و�أجياله اجلديدة ونوابه ال�شجعان
الذين قاتلوا يف �أ�صعب الظروف �ضد ت�سليم
اجلزيرتني .غري �أن �أحد التداعيات اخلطرية
لتمرير اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية
بني م�صر وال�سعودية ،رغم احلكم الق�ضائي
النهائي ببطالنها� ،ضرب �أي تطلع لبناء دولة
م�ؤ�س�سات حديثة وع�صف بدولة القانون
من عند اجلذور ،فال الن�صو�ص الد�ستورية
التزمت وال حجية الأحكام الق�ضائية
احرتمت.
كان م�ستغرب ًا �أن ي�صف رئي�س جمل�س النواب
الأحكام الق�ضائية التي �صدرت عن املحكمة
الإدارية العليا ،ببطالن االتفاقية ،بـ«�إنها
والعدم �سواء» .ذلك الت�صريح املتفلّت من �أي
قيد قانوين و�سيا�سي و�أخالقي ال �سابق له وال
مثيل ،و�آثاره الوخيمة لن متحى كما تطارد
الكوابي�س �أ�صحابها.
يف مثل هذه الأجواء التي تقارب بع�ض �ألعاب
ال�سريك ،تتهدد الدولة يف وجودها وت�ضرب
امل�ؤ�س�سات يف عمق دورها وتتبدى يف الأفق
املغلق �أ�شباح املجهول .ال ي�شك عاقل واحد
يف �أن ال�شرعية قد �أ�صابها �ضرر بالغ ،والأداء
الر�سمي �أو�صل البلد �إىل طريق غري مع ّبد ال
ي�صلح لل�سري الآمن وال عليه �إ�شارات حتدد �إىل
�أين نذهب من هنا ،ك�أنه التيه.
هناك �أخطاء ميكن ت�صحيحها وت�صويبها
و�أخطاء �أخرى يختلف بعدها كل �شيء.

ت�سليم اجلزيرتني يندرج يف النوع الثاين� .إذا
ما �أُن ِزل العلم امل�صري من فوقهما ،فال �سبيل
�إىل ا�ستعادتهما مرة �أخرى� ،إذ هناك وثائق
دولية �سوف ّ
توقع وتودع يف الأمم املتحدة
تنتقل مبقت�ضاها وفق معاهدة ال�سالم امل�صرية
الإ�سرائيلية االلتزامات الأمنية امل�صرية يف
تريان و�صنافري �إىل ال�سعودية.
�أي تطلّع ال�ستعادة اجلزيرتني م�ستقب ًال
جتديف �ضد احلقائق وامل�صالح ،كما �أنه
م�شروع حرب مفتوحة مع �إ�سرائيل وحلفائها.
ب�صياغة �أخرى ،ف�إن �إ�سرائيل امل�ستفيد الأول
من ت�سليم اجلزيرتني لل�سعودية.
الت�سليم يف�ضي ــ �أو ًال ــ �إىل تو�سيع «كامب
ديفيد» ب�إدخال ال�سعودية طرف ًا مبا�شر ًا يف
معاهدة ال�سالم امل�صرية الإ�سرائيلية ،مبا
يعني اعرتافها بالدولة العربية ،تطبيع ًا
�أمني ًا وع�سكري ًا وا�ستخباراتي ًا واقت�صادي ًا ،من
دون �أي التزام باملعاهدة العربية لل�سالم ،التي
تق�ضي بالتطبيع ال�شامل مقابل االن�سحاب
الكامل حتى حدود  ٤حزيران /يونيو .١٩٦٧
الت�سليم يف�ضي ــ ثاني ًا ــ �إىل �ضرب �أي
ا�سرتاتيجية م�صرية يف البحر الأحمر،
وي�ؤثر على القدرات الدفاعية عن �سيناء.
�إذا ما ن�شبت مواجهات �سالح يف امل�ستقبل،

وهذه م�س�ألة ال ميكن ا�ستبعادها ،ف�إن الو�ضع
اال�سرتاتيجي يكون �أكرث حرج ًا ،باعتبار
م�ضيق تريان مياه ًا دولية ال م�صرية كما هي
احلال الآن.
والت�سليم يف�ضي ــ ثالث ًا ــ �إىل �إف�ساح املجال
�أمام �إ�سرائيل للإقدام على م�شروعات ته ّم�ش
قناة ال�سوي�س عرب ما �سوف ت�صبح مياه ًا
دولية؛ امل�شروعات معلنة والقدرة على منعها
حمدودة.
بن�صو�ص االتفاقية ف�إنها مع ال�سعودية.
مبقت�ضى امل�صالح ف�إنها مع �إ�سرائيل .هكذا
بو�ضوح من دون م�ساحيق �أو ا ّدعاء ،ف�إن ت�سليم
اجلزيرتني يخ�ضع لالعتبارات والرتتيبات
الإقليمية ،التي يطلق عليها «�صفقة القرن».
ّ
خط فرعي يف الأزمة ،الأداء
الربملان
احلكومي خط فرعي �آخر؛ ال هم �أبطال
العر�ض وال العبوه الرئي�سيون ،و�سوف
يخ�ضعون يف النهاية حل�ساب ع�سري �أمام
التاريخ .بعد وقت لن يطول� ،سوف يخرجون
من امل�شهد كله وتظل احلقائق ماثلة :م�ضيق
تريان اال�سرتاتيجي �ضاع ،و�إ�سرائيل متكنت
من ال�سيطرة على البحر الأحمر ،والق�ضية
الفل�سطينية دخلت على املذبح الأخري.
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و�سام متى
ثمة يف م�صر من ال يريد قراءة التاريخ وا�ستخال�ص
وي�صر على
درو�سه� ...أو رمبا يمُ عن ج ّيد ًا يف قراءته
ّ
تكراره!
يف الواقع ،ال ميكن و�ضع �سيا�سات الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي �إال يف �سياق �أحد هذين االحتمالني.
يتجاهل «امل�شري» جتارب مئتي عام ،على الأقل ،حفل بها
تاريخ م�صر احلديث ،حتى ليخال لك �أنه يهوى االنزالق
�إىل احلفر ذاتها التي �سقط فيها �أ�سالفه ،من «عهد
اخلديوي»� ...إىل «حكم املر�شد».
لعلّها اخلربة ال�سيا�سية املفقودة لرئي�س �آت من خلفية
ع�سكرية هي التي جتعله راغب ًا يف ت�سيري �ش�ؤون البالد
والعباد وفق «كاتالوغات» �أ�سالفه ،بكل تناق�ضاتها،
جمتمعة.
لي�س التقليد عيب ًا ،بطبيعة احلال ،فاحلكم ا�ستمرارية،
وما هو �إال تراكم خلربات �سابقة ...ولكن ذلك التقليد
قد ينقلب كارثة� ،إذا ما جرى يف �سياقه جتاهل تداعيات
خطرية ترتّبت على اخليارات ال�سابقة لهذا احلاكم �أو
ذاك.
يوم ارتدى «امل�شري» بزته الع�سكرية املزدانة بالأو�سمة
والنيا�شني ،واعتلى يخت «املحرو�سة» امللكي ،يف افتتاح
«قناة ال�سوي�س اجلديدة» ،بدا �أ�شبه باخلديوي �إ�سماعيل
وهو يفتتح امل�شروع التاريخي الذي ر�سم م�ستقبل م�صر منذ
القرن التا�سع ع�شر حتى يومنا هذا :هدر اخلديوي �أموال
اخلزينة على مظاهر البذخ ،وهو ما قام به ال�سي�سي،
املرة ،وهي الرغبة يف تنفيذ �أوامره
بحيثية خمتلفة هذه ّ
ب�إمتام امل�شروع خالل عام واحد؛ ا�ستوحى فكرة القاهرة
اخلديوية يف م�شروع ُ�س ّمي العا�صمة اجلديدة ...ثم �سار
على خطى اخلديوي نف�سه يف جعل م�صر رهينة ر�أ�س املال
اخلارجي بن�سخته احلديثة ،والأكرث توح�ش ًا� ،أي �صندوق
النقد الدويل.
ويوم �أمعن ال�سي�سي يف ت�ضييق املجال العام �أمام القوى
ال�سيا�سية – حتى تلك املن�ضوية يف �سياق ما كان يعرف
بـ«ائتالف  30يونيو» – بدا ك�أنه يغرف من «كاتالوغ»
الرئي�س جمال عبد النا�صر الذي �سارع ،بعد «ثورة 23
يوليو»� ،إىل اتخاذ قرارات ذات ت�أثري م�شابه ،لي�س �أقلّها
حل الأحزاب وفر�ض االحكام العرفية ،وح�صر القرار
ال�سيا�سي بـ«احلزب الواحد» ،ما �شكّل اللبنة الأوىل يف
عملية بناء «دولة املخابرات» ،التي �أعلن «الزعيم» نف�سه
�سقوطها بعد هزمية عام .1967

ويوم انت�شى ال�سي�سي بفوز دونالد ترامب ،بدا ك�أن �صدى
العبارة ال�شهرية لأنور ال�سادات ،وهي �أن « 99يف املئة من
�أوراق اللعبة يف يد �أمريكا» ،قد راح يرتدد جمدد ًا يف �أروقة
ق�صر االحتادية ...وبقية احلكاية معروفة!
ويوم اختار ال�سي�سي �أن ي�صري مل�صر برملان ،وظيفته
الوحيدة �أن يكون «واجهة» لتمرير القرارات ،كان بذلك
املرة ،وبرئي�س
يقتدي بربملانات ح�سني مبارك ،ولكن هذه ّ
يتجاوز �أحمد فتحي �سرور ب�أ�شواط يف ا�ستخفافه مببادئ
الد�ستور!
ولي�س �آخراً ...حني جعل ال�سي�سي م�صر ت�سري خلف القرار
ال�سعودي ،مل يختلف بذلك عن �سلفه حممد مر�سي ،حني
جعل قطر و�ص ّية على �ش�ؤون «الأهل والع�شرية».
كل ما �سبق يتكثف اليوم يف ملف واحد هو تريان و�صنافري.
اتخذ ال�سي�سي قرار التنازل عن اجلزيرتني لل�سعودية،
وجنّد لتمرير ال�صفقة كل �أجهزة الدولة ،من الداخلية
�إىل اخلارجية والإعالم ...وم�ستخدم ًا كل «كاتالوغات»
العهود ال�سابقة.
�سيجر على م�صر ــ وقناة
إ�سماعيل
�
اخلديوي
«كاتالوغ»
ّ
ال�سوي�س حتديد ًا ــ كارثة حتمية ،لن ت�ستفيد منه �سوى
�إ�سرائيل ،مب�شاريعها املعنلة واملب ّيتة ،وهو حتذير مل يعد
ّ
حمط
مقت�صر ًا على معار�ضني مثل خالد علي ،بل �صار
حديث �شخ�ص من النظام القدمي ،مثل �أحمد �شفيق.
و«كاتالوغ» جمال عبد النا�صر يف �شقّه املتعلق بت�ضييق
املجال العام ،وخنق ال�صوت املعار�ض� ،سيجعل اتفاقية
تريان و�صنافري مفتقدة لل�شرعية ال�شعبية ...و�ستتحول
جمرد جت ّمع �شعبي
«دولة املخابرات» التي َمنعت بالأم�س ّ
�صغري «دفاع ًا عن الأر�ض» ،مقدّ مة لهزمية ثانية.
و«كاتالوغ» �أنور ال�سادات القائم على التفريط بال�سيادة
خدمة مل�شاريع اخلارج �سيح ّول الأر�ض امل�صرية حمور ًا
ملخططات �إقليمية ،عنوانها العري�ض «كامب ديفيد .»2
و«كاتالوغ» ح�سني مبارك /فتحي �سرور لن ي�ؤدي يف
النهاية �سوى �إىل ت�صادم بني ال�سلطات الد�ستورية من
امل�ؤكد �أن م�صر يف غنى عنه.
ف�سيكر�س انتقال م�صر
مر�سي
 ...و�أما «كاتالوغ» حممد
ّ
من الو�صاية القطرية �إىل الو�صاية ال�سعودية ،وحينها
لن يعجب �أحد �إن تكرر معها �سيناريو «العزلة القطرية»،
يف حال قررت يف يوم من الأيام �أن تتحرر من قيد «طويل
للملك.
العمر»� ...أو رمبا خليفته اجلاري �إعداده ُ
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باحثون :القيام بنزهة افرتا�ضية على ال�شاطئ يخفف الأمل �أثناء ع�لاج الأ�سنان
لندن – (د ب �أ)-ق��ال باحثون
م��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا �إن ق��ي��ام مر�ضى
الأ�سنان بنزهة افرتا�ضية على
���ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر مي��ك��ن �أن ي�شتت
�شعورهم بالأمل �أثناء العالج.
و�أو�ضح الباحثون حتت �إ�شراف
كارين تانيا ديك�سرتا من جامعة
بليموث الربيطانية يف درا�ستهم
ال��ت��ي ن�شرت ال��ي��وم اخلمي�س يف
جملة “انفايرمننت اند بيهيفيار”
�أن مثل هذه الرحلة االفرتا�ضية
تخف�ض ال�ضغط الع�صبي لدى
املر�ضى وتقلل �إح�سا�سهم بالأمل.
ا�ستند الباحثون يف درا�ستهم
ب�شكل �أ���س��ا���س��ي مل��راق��ب��ة مر�ضى
�أث��ن��اء خ�ضوعهم لعالج الأ�سنان
و ا���س��ت��خ��دام��ه��م ن��ظ��ارة خا�صة
ي�ستطيعون بوا�سطتها احل�صول
على انطباع ب�أنهم يتنزهون على
�شاطئ بحر.
وم��ن امل��ع��روف ل��دى الباحثني
�أن ال��ق��ي��ام ب���ج���والت يف ع���وامل
اف�ترا���ض��ي��ة مي��ك��ن �أن يخف�ض
ال�ضغوط النف�سية بل وي�ساهم يف
م��داواة �أمرا�ض الإدم��ان ،وهناك
جماالت غري حمدودة ال�ستخدام
هذا التجول االفرتا�ضي يف �صرف
انتباه املر�ضى عن الأمل.
وتعتمد الفكرة الأ�سا�سية لهذه
الو�سيلة على ربط املر�ضى بواقع
�آخر وخف�ض تخوفاتهم و�شكواهم
بهذا الت�شتيت.
ويعتقد باحثو جامعة بليموث
�أن��ه م��ن ال�����ض��روري �أن يكون هذا
ال��ع��امل االف�ترا���ض��ي ق��ري��ب��ا من
الطبيعة واملياه ال�شاطئية حتى

ي�ستطيع خف�ض الأمل وال�شكوى.
بنى الباحثون درا�ستهم ب�شكل
�أ�سا�سي على مراقبة  70من مر�ضى
الأ�سنان ب�شكل دقيق مت توزيعهم
على ثالث جمموعات.
�سمح الباحثون ملر�ضى املجموعة
الأوىل بالتجول با�ستخدام نظارة
فيديو على �ساحل وميبوري جنوب
بليموث.
وكان ب�إمكان املر�ضى �أن يحددوا
ب�أنف�سهم الأماكن التي يتجولون
فيها افرتا�ضيا.
�أم���ا املجموعة الأوىل فكانت
ت�ستك�شف ب�شكل م�شابه و�سطنا
ُعمرانيا.
وك���ان على مر�ضى املجموعة
الثالثة �أن يخ�ضعوا للعالج بدون
واقع افرتا�ضي.

مل ي�ستمر العالج الذي ت�ضمن
ح�شوا �أو خلعا لإح��دى الأ�سنان
�أك�ثر من  30دقيقة .ومت العالج
حتت ت�أثري التخدير املو�ضعي.
وعقب العالج ُطلب من املر�ضى
تقييم درجة �إح�سا�سهم بالأمل �أو
ال�ضغط الع�صبي وكانت النتيجة
�أن املر�ضى ال��ذي��ن تنزهوا على
ال�����ش��اط��ئ اف�ترا���ض��ي��ا ك��ان��وا �أق��ل
�شعورا بال�ضغط الع�صبي والأمل من
املر�ضى الذين جتولوا افرتا�ضيا
يف منطقة �سكنية ب���إح��دى املدن
واملر�ضى الذين مل يتح لهم التجول
افرتا�ضيا �أ�صال.
ب��ل �إن املر�ضى ال��ذي��ن جتولوا
اف�ترا���ض��ي��ا على ال�شاطئ �أث��ن��اء
اخل�ضوع للعالج ظلوا يحتفظون
ب���ذك���رى ط��ي��ب��ة ل���زي���ارة طبيب

الأ���س��ن��ان ح��ت��ى ب��ع��د �أ���س��ب��وع من
تدخل الطبيب وكان الأمل الذي
�شعروا به �أثناء العالج �أقل درجة
من مر�ضى املجموعتني الأخريني.
وقالت زابينه �شتال امل�شاركة
يف ال��درا���س��ة �إن��ه ال يكفي جمرد
ت�شتيت انتباه املر�ضى بل يجب
�أن ي��ك��ون ال��و���س��ط االف�ترا���ض��ي
امل�ستخدم يف ذلك جذابا ومغريا
باملعاي�شة  .وح�����س��ب الباحثني
ف���إن ا�ستخدام ما يعرف بتقنيات
ال��واق��ع االف�ترا���ض��ي ل��ه مميزات
حا�سمة حيث يخف�ض امل�شاكل ذات
ال�صلة بالتعقيم مقارنة بالعالج يف
و�سط طبيعي من نباتات الزينة
املنزلية على �سبيل املثال.

الأ���س�بري��ن ي��ح��د م��ن ���س��رط��ان ال��ث��دي ب�ين امل�����ص��اب��ات بال�سكري
ك�شفت درا�سة �صينية حديثة،
�أن جرعة يومية منخف�ضة من
الأ���س�بري��ن ق��د ت��ق��ل��ل م��ن خطر
الإ���ص��اب��ة ب�سرطان ال��ث��دي ،لدى
الن�ساء امل�صابات بال�سكري من
النوع الثاين.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون
بجامعة ت�شونغ �شان الطبية يف
ال�صني ،ون�����ش��روا نتائجها اليوم
الإث��ن�ين ،يف دوري���ة (Journal
)of Women’s Health
العلمية.
و�أو�ضح الباحثون �أن الأبحاث
ال�سابقة �أظهرت وجود �صلة بني
م��ر���ض ال�����س��ك��ري وزي�����ادة خطر
الإ�صابة ب�سرطان الثدي ،ب�سبب
التغريات التي تطر�أ على اجل�سم
ب�����س��ب��ب ال�����س��ك��ري ،م��ث��ل زي����ادة
االلتهاب وارتفاع ال�سكر يف الدم.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ،الثدي بن�سبة .18%
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون � ً
أي�����ض��ا �أن
راج��ع فريق البحث بيانات 148
�أل ًفا و  739ام��ر�أة مت ت�شخي�ص الن�ساء اللواتي تناولن جرعة
تراكمية عالية م��ن الأ���س�بري��ن
�إ�صابتهن مبر�ض ال�سكري.
وعلى مدى  14عا ًما من املتابعة ،على م��دى  14عا ًما من املتابعة،
ق��ي��م ال��ب��اح��ث��ون ن�����س��ب �إ���ص��اب��ة انخف�ض لديهن خطر الإ�صابة
ال�سيدات امل�شاركات يف الدرا�سة ب�سرطان الثدي بن�سبة .47%
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ����س���وزان
ب�سرطان الثدي.
ووج��د الباحثون� ،أن الن�ساء ك��ورن�����ش��ت��اي��ن ،رئ��ي�����س حت��ري��ر
الالتي تناولن جرعة منخف�ضة الدورية التي ن�شرت بها الدرا�سة،
م��ن الأ���س�بري��ن ي��وم�� ًي��ا انخف�ض �إن “الن�ساء امل�صابات بال�سكري من
لديهن خطر الإ�صابة ب�سرطان النوع الثاين لديهم خطر متزايد
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

من �سرطان الثدي”.
و�أ�ضافت �أن النتائج ت�شري �إىل
�أن جرعة الأ�سربين املنخف�ضة
التي تتناولها الن�ساء ملنع الإ�صابة
ب����أم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع����ي����ة
ال��دم��وي��ة ،ق��د ت�ساعد �أي�����ض��ا يف
تقليل خطر الإ���ص��اب��ة ب�سرطان
الثدي.
وك��ان��ت درا���س��ة �سابقة ك�شفت
ع��ن ف��وائ��د ج��دي��دة للأ�سربين؛
�إذ �أثبتت �أن مكوناته تلعب دو ًرا
رئي�س ًيا يف ال��وق��اي��ة م��ن مر�ض

ال�سرطان ،ومنع تكاثر الأورام
اخلبيثة فى اجل�سم.
و�أظ���ه���رت �أب���ح���اث �أخ����رى �أن
الأ����س�ب�ري���ن ي��ع��ال��ج الأم����را�����ض
الع�صبية امل��دم��رة ،وعلى ر�أ�سها
مر�ض الزهامير وال�شلل الرعا�ش،
ومفيد لتجلط ال���دم ال��وري��دي،
وميكن �أن يكون بديال �آمنا و�أقل
تكلفة ،باملقارنة مع �أدوية �إذابة
اجللطات باهظة الثمن.
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مكمالت فيتامني “�أ” تقاوم خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سل
�أفادت درا�سة �أمريكية حديثة ،ب�أن
مكمالت فيتامني “�أ” ميكن �أن حتد من
خطر �إ�صابة الأ�شخا�ص مبر�ض ال�سل،
لأن���ه ي��ق��وى اجل��ه��از امل��ن��اع��ي وي��ح��ارب
العدوى.
ال��درا���س��ة �أج��راه��ا ب��اح��ث��ون بكلية
الطب يف جامعة “هارفارد” الأمريكية،
ون�شروا نتائجها اليوم الثالثاء ،يف دورية (Clinical Infectious
 )Diseasesالعلمية.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة ،قام الباحثون بتحليل عينات دم من �أكرث
من � 6آالف �شخ�ص من مر�ضى ال�سل فى ليما عا�صمة بريو.
و�أثبتت النتائج �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�ستويات منخف�ضة من
فيتامني “�أ” ويعي�شون مع �أفراد م�صابني بال�سل �أكرث احتماال  10مرات
للإ�صابة باملر�ض من �أقرنائهم الذين لديهم م�ستويات مرتفعة من فيتامني
“�أ”.
وقال الباحثون �إن نتائج الدرا�سة ت�شري �إىل �أن مكمالت فيتامني “�أ” قد
متثل خطوة مهمة يف ال�سيطرة على انت�شار ال�سل.
ويتوافر فيتامني “�أ” يف الأطعمة احليوانية مثل البي�ض واحلليب،
ً
إ�ضافة �إىل الفواكه واخل�ضروات ذات الألوان
واحلليب املجفف ،والكبدة� ،
الداكنة ،مثل اجلزر وال�سبانخ وامل�شم�ش واملاجنو واخلوخ والفلفل ،كما
تتوافر بكرثة يف �صورة مكمالت غذائية تباع يف ال�صيدليات.
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن ال�سل �أ�صاب �أكرث من  10.4ماليني
جراء الإ�صابة به يف عام
�شخ�ص يف العامل ،بينما تويف  1.4مليون �شخ�ص ّ
.2015

 7عالمات تدل على نق�ص "الأوميجا  "3يف ج�سمك
ُتعد دهون الأوميجا  3مهمة جدا ل�صحتنا ،لكن تو�صلت درا�سة حديثة
�إىل �أن �أغلبية ال�سيدات يعانني من نق�صها؛ ما يجعلهن �أكرث عر�ضة للمعاناة
من �أعرا�ض مزعجة قد ت�صل �إىل �أمرا�ض القلب.
ال داع للذعر ،ففي معظم احلاالت ميكن عالج نق�ص دهون الأوميجا 3
يف اجل�سم ب�سهولة ،عن طريق عمل بع�ض التغيريات الب�سيطة يف نظامك
الغذائي و�أ�سلوب حياتك ،ح�سب موقع نت دكتور الربيطاين الذي ن�شر
قائمة ت�شمل  7عالمات حتذرك من نق�ص الأوميجا  3وكيفية التعامل
معها.
 1جفاف الب�شرة�أحد �أ�سرار الب�شرة ال�شابة والرطبة هو دهون الأوميجا  3التي توجد
طبيعيا يف تركيب ج��دار اخلاليا .لكن كلما كرث نق�صها عندك؛ ي�صبح
جلدك �أكرث جفافا .وت�ساعد الأوميجا � 3أي�ضا الب�شرة على امت�صا�ص
املغذيات ال�صحية وطرد املواد ال�ضارة؛ ما ينتج عنه مظهر �صحي وب�شرة
براقة.
� 2شعر غري �صحينف�س ده��ون الأوميجا  3املوجودة يف خاليا الب�شرة توجد �أي�ضا يف
ب�صيالت ال�شعر؛ ما يجعلها من املغذيات املهمة ل�شعر المع و�صحي .عالوة
على �أنها تغذي ال�شعر وتدعم كثافته وتقلل من التهابات فروة الر�أ�س
الت�س ت�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر.
� 3أظافر �ضعيفةتق�شر الأظافر وه�شا�شتها من عالمات وجود �شيء ما خاطئ يف اجل�سم.
وميكن �أن يكون ذلك ب�سبب نق�ص الأوميجا  .3و�أظهرت كثري من الدرا�سات
�أن امت�صا�ص اجل�سم للأوميجا  3من م�صادر حيوانية مثل ال�سمك يكون
�أ�سهل كثريا مقارنة بالأوميجا  3من م�صادر نباتية .لذلك يجب احلر�ص
على تناول ال�سمك �إ�سبوعيا.
 4الأرقتو�صلت درا�سة �أجريت يف جامعة �أوك�سفورد �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين
يتمتعون مب�ستويات �أوميجا  3مرتفعة ،يح�صلون على جودة نوم �أف�ضل.
ويو�صي الأطباء ب�ضرورة تناول مكمالت الأوميجا  3يوميا يف ال�صباح
ولي�س م�ساء ،لأنها قد تبقيك م�ستيقظا �إذا �أخ��ذت قبل موعد النوم
مبا�شرة.
 5قلة الرتكيزيف حالة عدم تناولك كميات كبرية من ال�سمك الدهني �أو مكمالت
�أوميجا  3الغذائية ،رمبا تزيد فر�ص �ضعف الرتكيز لديك .والحظ
كثري من الأ�شخا�ص تطور ملحوظ يف تركيزهم بب�ساطة عندما انتظموا
يف تناول جرعة يومية من الأوميجا  .3ويو�صي الأطباء بتناول مكمالت
�أوميجا  3التي حتتوي �أي�ضا على فيتامني “ب” لزيادة الرتكيز.
 6الإرهاقميكن �أن يكون الإره��اق امل�ستمر له عدة �أ�سباب ،لكن بدون �شك نق�ص
الأوميجا � 3أح��ده��ا .وفقا لدرا�سة �أج��ري��ت يف املركز الطبي جلامعة
مرييالندُ ،يعد الإره��اق والتعب من الأعرا�ض ال�شائعة لنق�ص حاد يف
الأوميجا  ،3لذلك تعزيز نظامك الغذائي بزيوت دهنية ميكن �أن ي�ساعدة
يف زيادة م�ستويات الطاقة لديك.
� 7أمل املفا�صلت�شتق ده���ون الأوم��ي��ج��ا  3م��ن ده���ون ال�سمك وه��ي م�����ض��ادات قوية
لاللتهابات ،ما يجعلها مهمة ج��دا للأ�شخا�ص الذين يعانون من �آالم
املفا�صل .الت�أكد من تناول كميات كافية من الأوميجا  3رمب��ا يوقف
العملية التي تدمر الأن�سجة واملفا�صل التي ت�سبب االلتهاب الأويل.
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اجلي�ش ال�سوداين ...جتارة الب�شري اخلا�سرة يف اليمن
رنا حربي
تعليق ًا على قرار القا�ضي بج ّر بالده و�شعبه
�إىل م��ا ب��ات يُ��ع��رف ال��ي��وم بـ«م�ستنقع ال��رم��ال
املتحركة يف اليمن» ،ق��ال الرئي�س ال�سوداين
يف حوار �صحايف �أجري معه يف �آذار � ،2015إنّ
م�شاركة اخلرطوم
يف ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��وي��ة ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان
ال�����س��ع��ودي «حم����دودة ورم���زي���ة ...فهي بثالث
طائرات مقاتلة وبع�ض طائرات النقل فقط».
�آن��ذاك ،رمبا مل يكن الب�شري يريد �أن يقول �إن
القوات الربية التي �أب��دى ا�ستعداده لإر�سالها
«�إذا ُطلب منه» ،والتي قال �إنها لن تتجاوز «حدود
لواء من امل�شاة� ...ستكون رمزية»� ،سوف تكون
مطلوبة يف امليدان اليمني ،لكن لت�ضحي مكان
غريها
يف الأ�سابيع املا�ضية ،وتزامن ًا مع ّ
تف�شي وباء
الكولريا يف اليمن حا�صد ًا ما يزيد على 700
�ضحية ،اخرتقت اخل�سائر الكبرية التي ُمني
بها العدوان ال�سعودي ،خا�صة �صور القتلى يف
�صفوف القوات ال�سودانية ،التعتيم الإعالمي
على جرائم وهزائم «حتالف �إعادة ال�شرعية»،
فارتفعت يف اخل��رط��وم الأ���ص��وات امل��ن��ددة التي
اتهمت الرئي�س عمر الب�شري بـ«املتاجرة بدماء
�شعبه يف �سوق النخا�سة العربية».
ال �أرقام ر�سمية لعدد القوات ال�سودانية التي
و�صلت (�أو �ست�صل) �إىل اليمن� ،أو لأولئك الذين
�سقطوا منهم يف املعارك؛ فمنذ �إعالن الب�شري يف
�آذار  2015م�شاركة بالده يف العدوان ،حتاول
ال�سلطات ال�سودانية جاهدة �إخفاء �أيّ معلومات
تتعلق بالقوات الربية التي ال تزال حتى اليوم
ت�صل عرب البحر الأحمر ،باخلفاء والعلن.
ي���ؤك��د م�صدر ع�سكري ميني رف��ي��ع امل�ستوى
�أن ع��دد ال��ق��وات ال�سودانية التي و�صلت �إىل
اليمن منذ بدء العدوان «يبلغ ح��واىل ،8220
قتل منهم  177على الأق��ل» .وي�شري ،يف حديث
�إىل «الأخ��ب��ار»� ،إىل �أن هذه القوات تن�شط يف
حمافظة عدن ،حيث تتوزع بني منطقة املعا�شيق
ومطار عدن الدويل ومنطقة �صالح الدين ،ويف
ال�ساحل الغربي املمتد من ميدي �شما ًال حتى
ب��اب املندب جنوب ًا ،م�شدّ د ًا على �أن دوره��ا هو
«اال�شتباك املبا�شر ولي�س الدعم فقط».
بدا ذلك جلي ًا يف الأي��ام املا�ضية� ،إذ ك�شفت
ت��ط��ورات جبهة م��ي��دي ،ال��واق��ع��ة �شمال غرب
حمافظة حجة ،تخ ّبط قوى «التحالف» و�سوء
التن�سيق يف ما بينها من جهة ،كذلك �أزاح��ت
ال�ستار عن الدور الفعلي لل�سودان وحجم امل�شاركة

يف العمليات الع�سكرية من جهة �أخرى .ولي�ست
«م�صيدة ميدي ال��ك�برى» (راج��ع العدد ٣١٩٣
يف  ٦ح��زي��ران) �سوى جبهة من �ضمن ع�شرات
اجلبهات التي �شهدت �سقوط جنود �سودانيني
كانوا يقاتلون �أبناء اليمن «احلفاة» وجه ًا لوجه
على اخلطوط الأمامية ويف مواقع هجومية.
على �سبيل امل��ث��ال ،يف  11ني�سان املا�ضي،
وبالتزامن مع ا�ستهداف «ال��ق�� ّوة ال�صاروخية»
جت ّمعات للقوات املوالية للرئي�س اليمني امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي ،يف مدينة املخا يف تعز،
و�إعالنها مقتل و�إ�صابة «عدد كبري من ال�ضباط
واجلنود ال�سودانيني»� ،أعلنت اخلرطوم مقتل
خم�سة من �أفرادها ،و�إ�صابة � 22آخرين ،يف ما
�س ّمته «عمليات تعر�ضية» .ويف حماولة الحتواء
�سخط ال�شارع ،خرجت ال�سلطات ب�إعالن غري
وا�ضح وال قيمة له ،ا ّدع��ت فيه «�إكمال القوات
ال�سودانية املهام املوكلة �إليها يف املرحلة الأوىل
بنجاح وبدء اال�ستعدادات للمرحلة الثانية».
على خط مو ٍاز� ،شهدت الأ�شهر املا�ضية تزايد ًا
لدور القوات ال�سودانية يف العمليات القتالية،
ما ح�� ّول اخلرطوم من العب ثانوي �إىل خ ّزان
للوحدات الربية ور�أ�س حربتها .وي�ش ّبه نا�شط
ومعار�ض �سيا�سي �سوداين مقيم يف �أبو ظبي هذا
التط ّور الع�سكري «اخلطري» ،ال��ذي حدث «بني
ليلة و�ضحاها» ،باال�ستدارة ال�سيا�سية الإقليمية
التي فعلها الب�شري «ب�ين اجتماع و�ضحاه» عام
 ،2015وتلك «اال�ستدارة» كانت �أوىل ثمارها
قرار امل�شاركة يف ق�صف اليمن وح�صاره.
ب��ال��ع��ودة �إىل ال���وراء قلي ًال ،وحت��دي��د ًا عام
 ،2012و�صل الرئي�س ال�سوداين �إىل ال�سعودية
(�ضم حمافظ
على ر�أ�س وفد وا�ضح من تركيبته ّ
بنك ال�سودان وع��دد ًا من وزراء احلقائب التي
تعنى بال�شق االقت�صادي) �أن��ه يف زي��ارة هدفها
الت�س ّول واال�ستجداء.
ورغ��م حتذير وزي��ر اخلارجية ال�سوداين يف
ذلك الوقت ،علي كرتي ،خالل زي��ارة العا�صمة
الفرن�سية باري�س (�أواخر  )2011من �أنّ اقت�صاد
ب�لاده «على حافة االن��ه��ي��ار» ،رف�ضت الريا�ض
تقدمي �أيّ م�ساعدة �إىل «حليف طهران»� ،أو حتى
ترتيب �أي لقاء مع امل�س�ؤولني ال�سودانيني (كما
يت�ضح من الر�سالة التي �أر�سلها م�ست�شار الرئي�س
ال�سوداين م�صطفى عثمان �إ�سماعيل �إىل وزير
اخلارجية ال�سعودي �آنذاك �سعود الفي�صل ،يف 10
ني�سان  ،2012التي ن�شرها موقع «ويكيليك�س» يف
.)2015
«�سبب الفتور ب�ين الب�شري وامل��ل��ك عبداهلل

�آن��ذاك مل يكن وا�ضح ًا» ،يقول �صحايف �سوداين
ل���ـ«الأخ���ب���ار» ،ق��ب��ل �أن ي�����ض��ي��ف« :ل��ك��ن �أح��د
الإع�لام��ي�ين ال�سعوديني املعروفني ق��ال يل �إن
امللك ال�سعودي ك��ان غا�ضب ًا م��ن ق��رار الب�شري
توكيل قطر مهمة �إيقاف احلرب يف دارفور بد ًال
من الريا�ض ...وبالطبع ،من التقارب الإيراين ــ
ال�سوداين».
من يتابع ت�صريحات امل�س�ؤولني ال�سعوديني
وحتركاتهم يف تلك املدة يالحظ �أن هذه العالقة
(م��ع ط��ه��ران) ا�ستف ّزت الريا�ض التي رف�ضت
يف �أيلول  2013ال�سماح لطائرة الب�شري بعبور
جمالها اجل��وي �أثناء توجهه �إىل ح�ضور حفل
تن�صيب الرئي�س ح�سن روح��اين يف طهران ،ما
ا�ضطره �إىل العودة �إىل اخلرطوم.
جاء هذا الإجراء غري امل�سبوق ،الذي و�صفته
ال�صحف ال�سودانية بـ«املذل واملهني» ،قبل �شهرين
من �إبرام ا ّتفاق متهيدي ّ
حلل �أزمة ّ
امللف النووي
الإيراين يف ت�شرين الثاين  ،2013رغم معار�ضة
اململكة وحتذيرها املتكرر من تداعيات مثل هذه
اخلطوة على موازين القوى يف املنطقة .ور�أت
ال�سعودية يف االتفاق التمهيدي وثيقة اعرتاف
دولية تك ّر�س حق طهران يف تخ�صيب اليورانيوم
وتفتح لها ال��ب��اب للعودة �إىل امل�سرح ال��دويل
كدولة ن��ووي��ة ،الأم��ر ال��ذي م ّثل وف��ق ت�صريح
ل�سفري ال�سعودية ال�سابق لدى الواليات املتحدة
تركي الفي�صل جما ًال للمملكة «قد يجربها على
�أن حتذو حذو �إي��ران» .ويف حماولة لو�ضع حدّ
لـ«الأطماع الإيرانية وطموحاتها التو�سعية يف
املنطقة» ،رفعت الريا�ض ل��واء «توحيد ال�صف
العربي» ،وب���د�أت معركة «ع��زل ط��ه��ران»� ،أو ًال
ب�شراء حلفاء الأخرية الإقليميني عرب الوعود
والأموال ،وثاني ًا ب�شدّ الع�صب القومي والطائفي.
وكان �أ ّول املهتمني بالعر�ض ال�سعودي (الوالء
مقابل ال�سلطة وامل��ال) الرئي�س عمر الب�شري.
«احلقيقة ه��ي �أن��ن��ا �ضدّ الت�ش ّيع مت��ام�� ًا» ،بهذه
العبارة ر ّد الب�شري عند �س�ؤاله عن �سبب �إقدام
اخل��رط��وم ،ب�صورة مفاجئة ،على �إغ�لاق عدد
من املراكز الثقافية الإيرانية يف البالد �أواخر
 2014بحجة �أنها ،وفق املتحدث با�سم وزارة
اخل��ارج��ي��ة ال�سودانية �آن����ذاك« ،ت��ه��دد الأم��ن
الفكري واالجتماعي ال�سوداين».
ع��ام ون�صف ع��ام كانت م��دة كافية لين�سى
الرئي�س ال�سوداين (املطلوب للمحكمة اجلنائية
الدولية مبوجب مذكرة توقيف) ما فعلته به
ال�سعودية ،ثم ليعلن عقب «االجتماع التاريخي»
ال���ذي جمعه ب��وزي��ر ال��دف��اع وويل ويل العهد

ال�سعودي حممد ب��ن �سلمان ،يف �آذار ،2015
م�شاركة بالده يف العدوان على اليمن.
احتفلت ال�صحف العربية بـ«عودة ال�سودان
�إىل كنف الأم��ة العربية والإ�سالمية» ،و�أثنت
على «ديبلوما�سية وحرفية ومهارة» ابن �سلمان
ال���ذي «جن��ح يف ب�ضع �ساعات فقط يف حتويل
الوجهة ال�سودانية من �إي��ران �إىل ال�سعودية»،
ثم بد�أت حمالت التجيي�ش والت�ضليل الإعالمي
للعدوان ،وو�صلت �إىل حدّ اعتبار قتل وجتويع
�أبناء �أ�شد الدول العربية فقر ًا (اليمن) «م�شيئة
�إلهية» و«جهاد ًا مقدّ �س ًا».
ي��ق��ول ال�صحايف ال�����س��وداين وا���ص��ل علي �إن
اخلرطوم �س ّوقت مل�شاركتها «ب�شكل احتفائي مبالغ
فيه» ،منتقد ًا بيان القوات امل�سلحة ال�سودانية
املوجه �إىل املواطنني «ال��ث�� ّوار الأح���رار» ،الذي
ّ
«ج��اء مليئ ًا بال�شعارات والهتافات… وي�شبه
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ت�صدر ع��ن احت����ادات الطلبة
ولي�س عن م�ؤ�س�سة ع�سكرية» .وع��ن الأ�سباب
التي دفعت ال�سودان �إىل امل�شاركة ،ق��ال ن�ص
البيان �إنها �أتت يف �إطار «حماية �أر�ض احلرمني
ال�شريفني ،وحماية الدين والعقيدة» ،كما �أكد
�أنّ ال�شعب ال�سوداين «لن يبقى مكتوف الأيدي
واخلطر يحدق بقبلة امل�سلمني ،مهبط الوحي
والر�سالة اخل��امت��ة» .ويلفت علي �إىل اختتام
البيان ب�آية من «�سورة �آل عمران» ( َو َما ال َن ّْ�ص ُر ِ�إ اَّل
الل ال َع ِزي ِز ا َ
يم) ،وثالثة تكبريات،
ند هَّ ِ
مِنْ ِع ِ
حل ِك ِ
م�ستدرك ًا« :ك���أنّ اجلي�ش ال�سوداين يف طريقه
لتحرير �أرا�ضيه املحتلة».
دارت الأي���ام الأوىل للعدوان ،و�أع��ل��ن وزير
الإع�لام ال�سوداين �أن ب�لاده و�ضعت �ستة �آالف
ج��ن��دي حت��ت ت�����ص�� ّرف ال�سعودية ،لكن العدد

ي��زداد تخ ّوف املحور املعادي ل�صنعاء من
تزعزع التحالفات التي �شكلها على الأر�ض،
وال��ت��ي ه��ي �أ� ً
��ص�لا على خ�لاف دائ��م وت�س ّبب
خ�سائر كبرية مادية وب�شرية يف �أك�ثر من
جبهة ،كما ي���دور احل��دي��ث ع��ن انق�سام ال
مفر منه يف ظلّ تبدّ ل الأوراق واحل�سابات
ّ
وت�صاعد وت�ي�رة االت��ه��ام��ات املتبادلة بني
ال�سعودية والإمارات ،وبني وقطر� ،إىل درجة
�أ�صبحت فيها و�سائل �إعالم الأخ�يرة املدافع
الأول ع��ن ح��ق��وق امل��دن��ي�ين اليمنيني حتت
الق�صف واحل�صار!
فلكل �صراع خليجي ــ خليجي ،مهما كان
ب�سيط ًا ،انعكا�س وا�ضح على امليدان اليمني،
وال �سيما مع تداخل �أطراف دولية يف ال�صراع،
ت��رى يف البلد الفقري ال��ذي يحتاج �أك�ثر من
ن�صف �سكانه �إىل م�ساعدات �إن�سانية «عاجلة»،
�ساحة مالئمة لال�ستقطاب والتجاذبات
الإقليمية .هـذا االنعكا�س ميكن ترجمته
على الأر����ض ع�بر اخل�سائر ال�ضخمة التي
يتك ّبدها «التحالف» ،وعجز القوات املوالية
للرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�صور هادي عن
حتقيق �أي تقدّ م �أو �إجناز� ،إىل جانب تزايد
احلديث عن �سوء يف التن�سيق والتوا�صل يف ما
بينها وفقدان ثقتها بع�ضها ببع�ض.
ويوم �أم�س مث ً
الُ ،جرح عدد من اجلنود يف
القوات املوالية لهادي جراء ا�شتباكات داخل
مع�سكر قوات ال�شرطة الع�سكرية يف مديرية

التواهي يف عدن ،وذلك ب�سبب اقتطاع قائد
املع�سكر جزء ًا من رواتب اجلنود.
وبينما ينتظر ال��ع��امل تفكّك �أو ترابط
التحالفات ،ي�ستمر وباء الكولريا يف التف�شّ ي،
ح��ا���ص��د ًا �أك�ث�ر م��ن  923مدني ًا يف ع�شرين
حمافظة منذ ني�سان املا�ضي ،وفق ما �أعلنته
«منظمة ال�صحة العاملية» .وقالت املنظمة
�إنه مت الإبالغ عن �أكرث من مئة وع�شرين �ألف
حالة ُي�شتبه يف �إ�صابتها بالوباء ،م�شرية �إىل
�أن معظم هذه احلاالت ّ
مت ت�سجيلها يف �أمانة
�سجلت 21538
العا�صمة �صنعاء ،حيث ّ
حالة ،تبعتها حمافظة احلديدة بـ14107
ح��ال��ة ،وحجة بـ 13279ح��ال��ة ،وعمران
بـ 13148حالة.
وق���ال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة يف
حكومة «الإن��ق��اذ» يف �صنعاء عبد احلكيم
الكحالين ،لـ«الأخبار»� ،إن «املر�ض ال يزال
ينت�شر وي��زداد ات�ساع ًا» ،حم��ذر ًا من تعاظم
الكارثة الإن�سانية نتيجة الفجوة الكبرية
بني االحتياجات على الأر���ض وامل�ساعدات
الإن�سانية من املنظمات التي جتد �صعوبة يف
�إر�سال �شحنات �أكرب يف وقت �أقل.
ووف���ق اخل�ب�راء والأط���ب���اء ،ف����إن ال�سبب
الرئي�سي مل��وج��ة ال��ك��ول�يرا احل��ال��ي��ة ،وهي
الثانية يف �أقل من عام بعدما �سبقتها موجة
�أوىل انح�سرت يف �آذار املا�ضي وح�صدت 103
�أ�شخا�ص ،هو العدوان ال�سعودي ،الذي �إ�ضافة

�إىل عمليات الق�صف املنهجي لأه��داف غري
ع�سكرية ،وبالأخ�ص امل�صادر االحتياطية
لتغذية مياه ال�شرب وخم��ازن معدات احلفر
والتنقيب ،يفر�ض ح�����ص��ار ًا ب��ري�� ًا وج��وي�� ًا
وبحري ًا منذ �آذار .2015
وكان املتحدث با�سم منظمة «يوني�سيف» يف
اليمن ،حممد الأ�سعدي ،قد �أ�شار يف حديث
�إىل «الأخبار» �إىل �أن «ن�صف حاالت الإ�صابة
بالكولريا هي من الأطفال» ،م�ؤكد ًا �أن الكولريا
واحد من الأوبئة التي «ميكن جتنّبها» ،لكنه
يف ظ��ل احل��رب واحل�����ص��ار يت�س ّبب يف «م��وت
طفل ميني دون اخلام�سة كل ع�شر دقائق».
ورغ���م وج���ود ع�ل�اج ،م��ن املتوقع �أن يرتفع
عدد ال�ضحايا ب�صورة كبرية نتيجة توا�صل
ال��غ��ارات اجلوية للعدوان� ،إ�ضافة �إىل منع
و�صول امل�ساعدات الإن�سانية (ثلث املحافظات
اليمنية على �شفري املجاعة).
ووف��ق �أح��دث الإح�صاءات الر�سميةّ ،
مت
تدمري �أكرث من  307خزانات و�شبكة مياه،
�إ�ضافة �إىل مئات الآب��ار ،الأم��ر ال��ذي ترك
�أك�ثر من  85%من ال�سكان يعانون من �أجل
احل�صول على املياه لل�شرب واال�ستحمام ،طبق ًا
للأمم املتحدة.
وتزامن ًا مع منا�شدة �صنعاء لل�ضغط على
ال�سعودية وال��دف��ع بها نحو الرفع الفوري
ل��ل��ح�����ص��ار وال�����س��م��اح ب���دخ���ول امل�����س��اع��دات
الإن�سانية الطارئة� ،أعلن حتالف «القوات

البحرية امل�شرتكة» ،ال��ذي ي�ضم الواليات
املتحدة ودو ً
ال �أخ��رى بينها اململكة املتحدة
وفرن�سا واململكة ال�سعودية ،تعزيز انت�شاره
غ��رب ميناء ع���دن ،بعد هجمات ق��ال �إنها
طاولت �سفن ًا جتارية �أخرياً� ،آخرها الهجوم
امل��زع��وم على ناقلة نفط حتمل علم جزر
مار�شال ل��دى م��روره��ا يف ب��اب امل��ن��دب مطلع
ال�شهر اجلاري.
وق���ال التحالف يف ب��ي��ان �إن «الهجمات
الأخ�ي�رة �ضد �سفن جت��اري��ة يف خليج عدن
وباب املندب تظهر �أن خماطر النقل يف هذه
املياه ال ت��زال موجودة… يف مواجهة هذه
التهديدات� ،ستعزز القوات البحرية امل�شرتكة
وجودها لت�أمني ال�سفن التجارية وغريها».
بالعودة �إىل تداعيات اخلالفات اخلليجية
على اجلبهات اليمنية� ،شهدت ح�ضرموت،

ّ
عداد الكولريا» يت�صاعد ...وخالفات اخلليج تنعك�س على امليدان«

ا�ستمر يف االرت��ف��اع م��ع انت�شار التقارير التي
ت�ؤكد ا�ستبدال «التحالف» اجلنود الإماراتيني
وال�سعوديني ب�سودانيني يف ع��دد من اجلبهات
التي �شهدت �سقوط خ�سائر مادية وب�شرية كبرية
(مثل جبهة م�أرب حيث خ�سر «التحالف» �أكرث من
� 120ضابط ًا من جن�سيات خمتلفة بعد ا�ستهداف
مع�سكر «تداوين» ب�صاروخ «تو�شكا»).
ويف منت�صف ت�شرين الأول  ،2015و�صلت
الدفعة الأوىل من هذه القوات �إىل ميناء عدن،
عرب البحر الأحمر ،وتلتها دفعة ثانية قيل �إن
مهمتها «�إن��ق��اذ» اجلنود الإم��ارات��ي�ين �أو تعزيز
النفوذ ال�سعودي على ح�ساب حليفه اخلليجي يف
املحافظات اجلنوبية.
ويف الثالث من كانون الأول � ،2015أي قبل
يومني من �إع�لان مقتل �أول جندي �سوداين يف
اليمن� ،أعلن الب�شري �أن ب�لاده «جاهزة لإر�سال
ل��واء �إ�ضايف ي�ضم  1500جندي» ،وفع ًال و�صل
ذل��ك اللواء بعد �أربعة �أي��ام فقط �إىل مع�سكر
ال�صولبان يف عدن ،لتمار�س اخلرطوم بعد ذلك
تعتيم ًا �إعالمي ًا كام ًال حول قواتها ا�ستمر لأكرث
من عام .وعلى ما يبدو� ،ست�شهد الأ�شهر املقبلة
و�صول �أعداد كبرية من املقاتلني ال�سودانيني� ،إذ
�أ ّكد م�صدر مطلع و�صول «كتيبة �سودانية �ضخمة
يبلغ قوامها  1200جندي» �أواخر ال�شهر املا�ضي
�إىل ميناء املكال الواقع حتت �سيطرة القوات
الإم��ارات��ي��ة يف حمافظة ح�ضرموت .وك�شف
امل�����ص��در يف ح��دي��ث �إىل «الأخ���ب���ار» �أن «ه��ذه
القوة هي الدفعة الأوىل من �أ�صل  3800جندي
�سوداين �سي�صلون �إىل ح�ضرموت تباع ًا خالل
الأ�سابيع املقبلة».

املحافظة التي باتت ت�شكل اليوم م�سرح ًا
لل�صراع بني الأقطاب الإقليمية والدولية،
ميداني ًا ،عودة لتنظيم «القاعدة» ،بعد عام
م��ن �إع�ل�ان حترير مدينة املكال م��ن قب�ضة
التنظيم الذي فر�ض �سيطرته على املديريات
ال�ساحلية للمحافظة يف .2015
وتبنّى «ال��ق��اع��دة» الهجوم على مع�سكر
للقوات املوالية ل��ه��ادي يف مديرية دوع��ن،
البوابة الغربية ملديريات وادي ح�ضرموت
وال�����ص��ح��راء ،وق���ال يف ب��ي��ان �إن���ه «ا�ستهدف
مع�سكر ًا لقوات النخبة احل�ضرمية ب�سيارتني
ملغومتني وبالأ�سلحة النارية ،يف وقت مبكر
من �صباح الإثنني (املا�ضي)» ،م�شري ًا �إىل �أن
«ع��دد ًا من جنود املع�سكر قتلوا ،ومت تدمري
ع��دد من العربات» ،فيما لقي �أح��د مقاتلي
التنظيم حتفه.
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هاجر بكاكرية
منذ عقد تقريبا ب��د�أت الربامج الدينية تلم�س نوع
من التطور التدريجي يف ال�شكل و امل�ضمون فاجلل�سات
التقليدية لديكور الأرابي�سك العتيق غادرنا كذلك نربة
ال�صوت الرنانة يف اخلطب و الدرو�س التي �أحيانا تفزع
املتلقي �أفلت تقريبا و ذلك لأن الفئة ال�شبابية اليوم باتت
متلك من املعطيات ما يغنيها عن �سماع التهديد و القول
الغليظ فو�سائل التوا�صل اليوم �أوج��دت منافذ عديدة
للهروب من منطية اخلطاب و لذلك كان البد من التغيري
و جماراة مقت�ضيات الع�صر ف�شباب الع�صر احلايل من غري
زماننا كما �أظن لأننا يف ال�سابق للأ�سف مل نكن منح�ص و
نبحث و ننقب عن حقيقة ما تقوله هذه الربامج و �شيوخها
املهم �أن قول ال�شيخ دعم بقال اهلل قال الر�سول �إذن ففهمه
و تف�سريه حتما �صائب و البد لنا من �أن نتبعه فم�صادرنا
البحثية كانت قليلة �أما اليوم الأمر اختلف متاما و �أ�صبح
�أكرث رحابة و �سعة و ميكن للم�شاهد �أن ي�أتي بكم هائل من
املعلومات يف ظرف قيا�سي ولذلك جند الربامج الدينية يف
هذه الأيام تبدو �أكرث �إدراكا للواقع و حتاول �أن تتزين و
تتلون مبا يجذب ال�شباب كما �أنها جتاري ال�سرعة الهائلة
لهذا الع�صر فال متتد زمنيا �إال لدقائق وتغري م�ستوى
ال�صورة الديكور احلركة االنتقال على عك�س ما كان �سابقا
فالداعية و ال�شيخ ال يتحرك من مقعده و هو يلقى اخلطب
الع�صماء و بات هناك اعتماد على مقاطع متثيلية و حوار
بني الداعية و ال�شباب كما �أن هناك ا�ستعانة ب�أ�صحاب
التخ�ص�ص يف العلوم احلديثة كعلم الطاقة و علم النف�س
و التنمية الب�شرية و العلوم الطبيعية و الفلكية وغريها و
اعتمدت برامج اليوم ديكورات حية من الطبيعة مبا�شرة

و اختيار مناطق جذابة و مبهرة اجلمال كما �أن �شكل
اللبا�س تغري و حدث تقارب مع ما يرتديه ال�شباب و �إن
كان ب�صورة معدلة و كرثت �أل��وان املالب�س وردي �سماوي
و التي كانت ن��ادرة �إن مل نقل معدومة �سابقا و هناك
تفا�صيل �أكرث �إذا �أردنا �أن نوغل يف مقارنة املفارقات التي
طر�أت على الربامج الدينية فهذه الأخ�يرة اتبعت �سنة
امل�سل�سالت الدرامية احل�صرية يف رم�ضان فلم تعد تنتج �إال
يف رم�ضان تقريبا و �أ�صبحت لها تكاليف �إنتاجية �ضخمة
خا�صة �إذا ك��ان للداعية قبوال جماهرييا على مواقع
التوا�صل االجتماعي فالبد لداعية اليوم �أن يتوا�صل
مع جمهوره قبل البث احلي للربنامج و بعده للمناق�شة
و غريها من تفا�صيل الداعية النجم الذي البد له �أي�ضا
�أن يغري عدد �أطقم معينة يف احللقة الواحدة ملجاراة
�إحداثيات الزمان ح�سب ظنه .
الربامج الدينية لهذه ال�سنة اعتمدت تيمة واحدة
تقريبا و ه��ذه التيمة كانت قد الق��ت رواج��ا كبريا يف
الأع��وام الأخ�يرة و هي تيمة اجلمع بني الدين و العلم
لتعزيز الأثر و �إعطاء كمية من الرباهني العلمية لدعم
القول فنجد يف هذا الإطار برامج مثل حلظة ،ال�سدمي ،
ف�سريوا ،وحمياي �إدارة العافية و �أخرى غريها
ويعترب برنامج وحمياي للدكتور وليد فتحي من �أبرز
الربامج املقدمة هذا العام لتميزها العلمي خا�صة �أنه
�صاحب جمال و لي�س بعيدا عنه ي�ستعني ب�آخرين فحجته
واعية و لي�ست نقال عن و يحاول ربطها مع ما جاء به
الدين و متيز الربنامج يعود ل�سببني �أوالهما املادة املقدمة
خمت�صرة موجزة يف غري �إخالل مع ذلك هي م�شحونة و
معب�أة بكم معلومات هائل ال�سبب الثاين جودة الإخراج و

دخلت رك��ب متطلبات الع�صر و ذل��ك يف وقتها ال�سريع
برنامج دينا قيما ملحمد خالد مع ال�شيخ عمرو عبد الكايف
و ال�شيخ حممد راتب النابل�سي اجتماع طيب موا�ضيع يف
�صميم الواقع املعا�ش و لكنها حتتاج وقت �أطول لال�ستفادة
�أكرث من العاملني فنحن نريد �أمثال ه�ؤالء الدعاة الذين
مازالوا مي�سكون ببع�ض نفحات عبق الع�صر القدمي املميز
و مع ذلك تبقى الفائدة رغم ق�صر الوقت و يبقى تفرد
لغتنا العربية �أخذا على ل�سان املقدم حممد خالد التي
تقريبا غابت يف اغلب برامج و حلت اللهجة املحلية بن�سب
�أكرب �أما فيما يخ�ص برنامج قمرة لأحمد ال�شقريي برغم
فكرته ال�سينمائية �إال �أنه مل يحقق قدرة برنامج خواطر
من الت�أثري و النجاح و يبقى التفرد من ن�صيب �أحمد خريي
العمري مع برنامج
احلاد و مناق�شته هذا املو�ضوع احل�سا�س و الذي انت�شر
يف الفرتة الأخرية ب�سبب واقع احلال العربي و هي كذلك
�أغلب برامج العمري مميزة الفكرة و خارج ال�صندوق كما
هي كتاباتهAnti.

“مادي�سون” ..ج�سر نحو “احلب امل�ستحيل”
م�صطفى بودغية
“كلينت �إ�ستوود” ممثل ا�شتهر يف �أفالم “رعاة البقر”
التي �أبدعها املخرج الإيطايل “�سريجيو ليوين”� ،أفالم
جميلة ب�إخراجها وق�ص�صها وجمالية ال�صورة فيها
وروعة مو�سيقاها،لكنها،مع ذلك،يلعب فيها العنف دورا
رئي�سيا.وا�شتهر �أي�ضا يف �سل�سلة �أفالم “هاري القذر”
ال�شرطي الذي يحمل م�سد�سا �ضخما ويطارد املجرمني
يف ال�شوارع.وهكذا �أ�صبح “العنف” ل�صيق بهذا املمثل ذي
البنية القوية واملالمح احلا�سمة.لكن “كلينت �إ�ستوود”
املخرج خمتلف متاما عن املمثل�،أخرج �أفالما ال يلعب
فيها العنف دورا �أ�سا�سيا،و�أحيانا �أفالما ناعمة ال �أثر
فيها للعنف متاما.من هذه الأفالم الناعمة،فيلم رائع
يحمل عنوان “ج�سور بلدة مادي�سون”�،أخرجه �سنة
.1995تدور �أحداث الفيلم بني “روبرت كينكيد”(
كلينت �إ�ستوود)،وهو م�صور حمرتف يعمل ل�صالح جملة
“نا�سيونال جيوغرايف”،و”فران�شي�سكا جون�سون”
(مرييل �سرتيب)،وهي ربة بيت و�أم لولدين،تعي�ش
حياة عادية مبزرعة زوجها “ريت�شارد” الذي ورثها عن
والديه،وهي مزرعة توارثتها العائلة منذ مئات ال�سنني.
�شاءت ال�صدف �أن تبقى “فرانت�شي�سكا”،مدة �أربعة
�أيام فقط،وحيدة يف البيت،بعد �أن ذهب زوجها
وولداها للم�شاركة يف مهرجان مو�سمي.و�شاءت
ال�صدف�،أي�ضا�،أن يقف على باب منزلها يف املزرعة
“روبرت” ب�سيارته،ي�س�ألها،بعد �أن �ضل الطريق،عن
“ج�سر روزمان” وهو ج�سر قدمي مغطى يريد ت�صويره.،
حتاول “فرانت�شي�سكا” �إر�شاده من مكانها،لكنها تف�شل
يف ذلك،فتقرر مرافقته �إىل حيث يوجد اجل�سر،يبعد
اجل�سر عن منزلها بحوايل ثالثة كيلومرتات،خالل هذه
الرحلة الق�صرية جدا�،ستتعرف على حياة رجل مطلق
ال يكف عن التنقل والرحيل يف �أنحاء العامل،ومما �أثار
ده�شتها �أنه يعرف البلدة ال�صغرية الإيطالية التي ولدت
فيها،بعدما �أخربته،يف �إجابة عن �س�ؤاله�،أنها ولدت يف
�إيطاليا ورحلت �إىل �أمريكا منذ زمن بعيد.حتت ت�أثري
الإثارة والإعجاب بهذا الرجل الغريب،دعته،بعد
العودة�،إىل الع�شاء �سويا يف منزلها،متعللة ب�أن ذلك �أف�ضل
لهما االثنني من �أن يتع�شى كل منهما وحيداً�،إ�ضافة �إىل
�أن بلدة “مادي�سون” لي�س فيها ما ير�ضيه .قبل “روبرت”
الدعوة،وخالل الع�شاء تعرفت عليه �أكرث،وعرفت �أن
�سبب طالقه هو رحيله امل�ستمر،ومن خالل حكاياته
املتعددة،وجدت نف�سها �أمام رجل جاب كل بقاع العامل
مبا فيها �أدغال وغابات حيث قام بالتقاط �صور عن
احلياة الربية،وعن امل�شاعر التي انطبعت فيه خالل
هذه الرحالت املتعددة ال�شديدة التنوع والرثاء.كان
قد �أخربها،خالل الذهاب �إىل اجل�سر�،أن �سبب زيارته
لبلدتها الأ�صلية يف �إيطاليا هو �إعجابه مبناظرها وهو
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عابر يف القطار،ونزل لكي يق�ضي بها �أياما.تعجبت
هي كيف يقطع رجل رحلته ملجرد الإعجاب مبناظر
بلدة ما.وخالل الع�شاء �سرد لها تفا�صيل عن بلدتها.
�س�ألته عن القلق وعدم اال�ستقرار والتعب من الرحيل
امل�ستمر�،أكد لها �أنه ال ي�شعر ب�أي قلق وال تعب و�أنه
�سعيد برحالته وا�ستك�شافه للعامل،وتعرفه،كل مرة،على
نا�س جدد،و�أنه ال ي�شعر ب�أي وحدة،وقد �ألف الرحيل
والتنقل.بعد الع�شاء،ذهب “روبرت”،لكنها �شعرت
با�شتعال الرغبة يف ج�سدها،و�أح�ست با�ستيقاظ “مارد”
الغواية والإغراء داخلها،واجنذاب �شديد ال يقاوم نحو
“روبرت”،فذهبت ب�سيارتها يف نف�س الليلة �إىل اجل�سر
املغطى،لترتك له هناك ر�سالة دعته فيها �إىل الع�شاء
ثانية مع �أبيات �شعر،ات�صل بها يف اليوم التايل،بعد �أن
وجد الر�سالة،اتفقا على اللقاء عند ج�سر �آخر،لكنه
عند جتوله ب”مادي�سون”،اكت�شف “ق�صة” امر�أة
نبذتها البلدة و�سحبت منها اعتبارها االجتماعي ب�سبب
�إقامتها عالقة خارج “ع�ش” الزوجية.عرف �أن البلدة
�صغرية مغلقة وتعرف كل �صغرية وكبرية عن �سكانها�،إنها
بلدة حمافظة جدا.ات�صل بـ”فرانت�شي�سكا” لثنيها عن
اللقاء به�،أخربها عن ق�صة تلك املر�أة التي تعرفها هي
�أي�ضا،وتتخذ منها نف�س املوقف�.أفهمها �أنه ال يريد لها �أي
�سوء يلحقها.لكنها �أ�صرت على �أن يتم اللقاء،التقيا وذهبا
بعيدا عن البلدة وعن الأعني املتل�ص�صة،ا�شتعلت بينهما
عالقة حب جارف،ويف ذروة هذا احلب امللتهب،انتابها،يف
حلظة ما،غ�ضب �شديد،بعد �أن ا�ستبدت بها خماوف من �أن
تكون،وهي التي حتبه،جمرد حلقة روتينية من �سل�سلة
حلقات رحالته املتعددة،وجمرد حكاية من حكاياته.
لكنه �أقنعها بكلمات قليلة حازمة �أنها “اليقني” الوحيد
الذي غمره يف حياته بطولها .و�صل بهما التعلق
ببع�ضهما البع�ض حد الرغبة يف الرحيل معا و�إىل
الأبد.لكنها تراجعت يف اليوم الأخري،مت�شبثة ب�أ�سرتها
وزوجها الذي مل تر منه �أي �أذى.رحل “روبرت”.عاد
الزوج والأوالد.بد�أت ت�ستعيد حياتها ال�سابقة،حماولة
�أن متحو هذه التجربة املثرية من الروح والذاكرة.
ظنت �أنه رحل و�إىل الأبد،لكنها بعد �أيام قليلة،ذهبت
�إىل البلدة،وكان يوما ممطرا،والوقت م�ساء،خرجت
من متجر،جل�ست يف ال�سيارة،تنتظر قدوم زوجها،ر�أته
لي�س بعيدا عنها،مبلال حتت املطر قرب �سيارته ينظر
�إليها بح�سرة،كان ال يزال يف البلدة،يرغب �أن ترحل
معه.برعت املمثلة “مرييل �سرتيب” يف جت�سيد التعبري
عن م�شاعرها املتناق�ضة،وخا�صة يف هذه اللحظة
الأخرية،حينما �أم�سكت مبقب�ض الباب مرتددة بني
الرحيل والبقاء،ممزقة بني حبني،م�شهد زاده املطر
درامية وعمقا�.أخريا،رحل “روبرت” نهائيا،عادت هي
�إىل حياتها الأ�سرية،و�أ�صبحت التجربة جمرد ذكرى.

مرت الأعوام،تقدمت كثريا
يف ال�سن.مات زوجها،وعاد بها
احلنني �إىل “روبرت”،لكنها مل
تتمكن من لقائه،لأنها علمت �أنه
مل يعد يعمل لدى”نا�سيونال
جيوغرايف”.لكن،ذات يوم،كانت
املفاج�أة،لقد حمل لها الربيد
كبرية،فتحتها،وعرفت
علبة
�أن “روبرت” قد مات،لكنه مل
ين�ساها �أبداً،لقد �أر�سل لها كل
متعلقاته مبا فيها قالدة كانت
قد �أهدته �إياها،وكتيب �صغري معنون ب”�أربعة �أيام”
تلك التي ق�ضياها معا،بل وجدت حتى ن�ص تلك الدعوة
للع�شاء التي تركتها معلقة على اجل�سر.
ي�شتغل الفيلم ب�أ�سلوب “الفال�ش باك”،يبد�أ بو�صية
تركتها “فرانت�شي�سكا” لولديها،تو�صيهما بدر رمادها
على ج�سر “روزمان”،ور�سالة ت�شري �إىل قراءة مذكراتها
اخلا�صة،ملعرفة �سر ذلك،م�شرية �إىل �أنها كان ميكن �أن
متوت “جتربتها” معها،لكنها تريد �أن يعرف ولداها �أمهما
كما هي ب�ضعفها وقوتها،ب�سلبياتها و�إيجابياتها،و�أثناء
قراءة املذكرات،يعود بنا الفيلم لرنى �أحداث هذه
التجربة املثرية،يقر�أ الولدان التجربة،وهما على خ�صام
مع ن�صفهما الثاين،ابنها متخا�صم مع زوجته،وابنتها
لي�ست على ما يرام مع زوجها.وكما ذهبت �أمهما،بعد
جتربتها مبا�شرة،حاملة “كعكة” لت�صالح تلك
املر�أة املنبوذة من اجلميع،عاد ولداها،بعد قراءة
جتربتها،مل�صاحلة ن�صفهما الثاين،عادا مبحبة �أكرب
وقلب مت�سامح.تعتمد حركة الفيلم الزمن البطيء،ي�أخذ
فيه احلوار م�ساحة مهمة،مع تركيز الكامريا على لغة
اجل�سد،وتعبريات الوجه يف كثري من الأحيان،واال�شتغال
على التفا�صيل.رمبا يخامر الكثريين �س�ؤال �أ�سا�سي حول
ال�سبب الذي جعل “ربة بيت” تتعلق برجل غريب عنها
وعن البلدة ؟؟هل وراء تعلقها عبث غري مربر؟�أم وراءه
�أ�سباب عميقة ؟وما معنى ح�ضور اجل�سور يف الفيلم؟وما
هي رمزية اجل�سر يف ال�سياق الدرامي للفيلم ؟؟
علينا �أن ننتبه �أن هناك تناق�ضا عميقا بني ال�شرط
الوجودي لـ”روبريت”و”فرانت�شي�سكا”،فهو مواطن
كوين،رحالة غري م�ستقر،لي�س له ارتباطات عاطفية
حمددة،ال ينجذب لأي مكان حمدد ب�سبب عدم وجود �أي
ارتباط �أ�سري،ولي�س متعلقا ب�أي �شخ�ص حمدد،عاطفته
مفتوحة على كل النا�س،له �أ�صدقاء موزعون يف كل
بقاع العامل،يقيم عالقات عابرة ومي�ضي،يحب كل ما
هو غريب غري م�ألوف،حياته متجددة غري روتينية
مليئة باحلكايات والأ�سرار والغرابة،يعي�ش حياة
ترقب دائم،وهي مواطنة حملية،ثابتة م�ستقرة،لها
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ّ
ج���وي مُ��ب��ا���ش��ر م��ن م��ط��ار ب��ن غ��وري��ون
ر���س��م��يً��ا وع��ل��ن��يً��ا :ت��ل �أب��ي��ب تك�شف ع��ن ق���رب ت��د���ش�ين خ��ط
ال���دو ّ
يل �إىل الريا�ض لنقل و�إع���ادة احل��ج��اج الفل�سطينيني وت��� ّؤك��د ه��ذه �أ ّول ب��راع��م زي���ارة ترامب

ه���اج���ر ب���ك���اك���ري���ة :ن���ظ���رة ن���ق���دي���ة ل��ب�رام����ج رم�������ض���ان ال��دي��ن��ي��ة
ح�سن اختيار املقاطع امل�صورة و جودة الر�سومات املمثلة
للحجج الداعمة للقول و يكتفي برنامج وحياي بخم�سة
ع�شر حلقة ال تزيد مدة احللقة عن13دقيقة �إن مل يكن
�أقل بجهد بارع حقا.
�أما النوع الثاين من الربامج فهي تعتمد تيمة التنمية
الب�شرية و هو تخ�ص�ص �أ�صبح كرث يعزفون على �أوتاره و
ك�أنه باب الفتح اجلديد الذي �سيخل�ص الأمة �ضياعها و
لعله ال ندري املهم �أن اغلب الربامج حتاول اال�ستعانة يف
ربط املعلومات الدينية بهذا املجال وذلك لبث الأم��ل و
التفكري االيجابي و حماولة و�ضع �صورة وردية �إىل عامل
الظالم الكالح و ال ب�أ�س بذلك �إذا كان يحقق الرجاء منه
و يف الفرتة الأخرية اعتمدها م�صطفى ح�سني ب�إطناب و
عمرو خالد و �آخرون .
هناك نوع ثالث من الربامج هذا العام و هي الربامج
الدينية ذات البعد الإيديولوجي الوا�ضح للأ�سف و التي
حتاول ربط �سرية النبي ببع�ض حوادث اليوم ال�سيا�سية
ال�شك يف �أن ما جاء يف �سرية النبي �صحيح و لكن ال نلوي
عنق احلا�ضر ليتمثل غ�صبا ما جاء يف �سريته العطرة و هو
بعيد كل البعد و ذلك من خالل بث دائم لر�سائل مبطنة
لكنها مف�ضوحة ترتبط بالواقع ال�سيا�سي لدول بعينها
خا�صة �إذا كان انتماء الداعية وا�ضح و معلن و هو نوع
موجود بكرثة كل يغني فيه لياله التي يواليها.
و يبقى �سواعد الإخاء من الربامج الراقية يف فكرتها
من خالل جمع �شمل الدعاة و املفكرين وان كانت لي�ست كل
احللقات بنف�س امل�ستوى اجليد خا�صة هذا العام و لكن مع
ذلك جند حلقات مميزة.
من �أف�ضل الربامج هذا العام و التي للأ�سف ال�شديد
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ارتباطات عاطفية حمددة،منجذبة ملكان حمدد ب�سبب
ارتباطاتها الأ�سرية،متعلقة بزوجها وولديها،عاطفتها
مغلقة وحم�صورة يف �أ�شخا�ص حمددين،لي�س لها
�أ�صدقاء خارج املكان الذي تقطنه،عالقاتها ثابتة
ولي�ست عابرة،حياتها غارقة يف امل�ألوف والعادي،حياتها
روتينية م�ألوفة ال جديد فيها لي�س لها حكايات وال
�أ�سرار،حياتها تكرار متوا�صل ال ترقب فيه.رمبا
كان هذا التناق�ض احلاد بينهما،هو ما جعل الواحد
منهما ينجذب للآخر،جعل �أحدهما يوقظ يف الآخر
اجلانب الذي ينق�صه،هو �أيقظ فيها جانب احلرية
واالنطالق بعيدا عن قيود وواجبات الأ�سرة،بعيدا عن
كل ما هو حملي روتيني متكرر،وهي �أيقظت فيه جانب
اال�ستقرار واحلنني الرتباطات حميمية م�ستقرة غري
عابرة وم�ؤقتة ،بعيدا عن التال�شي يف العامل،وعن
حياة الرتقب الدائم.وهكذا يبدو لقاءهما لقاء بني
الغرابة وامل�ألوف،بني الرحيل واال�ستقرار،بني الكوين
واملحلي،بني احلرية والتقليد،بني التحرر والتقييد،بني
الوحدة واالرتباط الأ�سري،بني عامل �شا�سع مفتوح
ي�صعب فيه معرفة كل النا�س وبلدة �صغرية مغلقة
الكل فيها يح�صي �أنفا�س الكل.يف هذا ال�سياق ال ينمو
احلب بني ال�شبيهني،بل بني النقي�ضني،ال�شبيه تكرار
للذات والنقي�ض �إ�ضافة غنية لها.جاء “روبريت” �إىل
“مادي�سون” ليلتقط �صورا جل�سورها العتيقة،ومل يخطر
على باله �أن “مادي�سون”،بلدة اجل�سور،التي حتتاج هي
�أي�ضا �إىل “ج�سور” التوا�صل واالنفتاح على العامل،لتفك
عزلتها وتنهي انغالقها�،ستتحول هي ذاتها �إىل “ج�سر”
يربط بني عاملني،عامله هو،وعامل “ربة بيت” مغمورة
لكنها مليئة باحليوية والأحالم،مل يخطر على باله �أن
“مادي�سون” �ست�صبح ج�سرا لـ”حب م�ستحيل”�،سيكون
�سبب �سعادته و�شقائه فيما تبقى له من عمر.

النا�صرة -من زهري �أندراو�س:
يبدو � ّأن اململكة العرب ّية ال�سعود ّية
ٌ
ما�ضية يف “التطبيع الناعم” مع دولة
االح��ت�لال الإ���س��رائ��ي��ل ّ��ي� ،ضمن املحور
اجلديد الذي يتبلور مببادرةٍ �شخ�ص ّيةٍ
أمريكي ،دونالد ترامب،
من الرئي�س ال
ّ
��ي
لت�شكيل ح��ل��ف ن��ات��و ���ش��رق �أو���س��ط ّ
مب�شاركة �إ�سرائيل و�أم��ري��ك��ا وال��دول
ُ
ال�سن ّية املُ��ع��ت��دل��ة ملُواجهة
ّ��ة
ي
��
ب
��ر
ع
��
ال
ُ
“ال�شيعي-الإيراينّ ” ،وه��ذه
ال��ت��م ّ��دد
ّ
امل ّ��رة تلج�أ ال��دول �إىل تطبيع التطبيع
وتر�شيخه ع��ن ط��ري��ق �إط�ل�اق رح�لات
جوية مبا�شرة بني الريا�ض وتل �أبيب
وبالعك�س ،لنقل حجاج بيت اهلل احلرام
من �أرا�ضي فل�سطني املُحتلّة مبا�شر ًة �إىل
اململكة ال�سعود ّية ،كما ك�شفت اليوم
اخلمي�س م�صادر �سيا�س ّية رفيعة جدً ا يف
تل �أبيب ل�صحيفة (يديعوت �أحرونوت)
ال��ع�بريّ��ة ،ولفتت امل�صادر �إىل �أنّ���ه من
املمكن � ْأن تكون وقفة ق�صرية يف مطار
ع ّمان الدويلّ.
و�شد ّد ُمرا�سل ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية يف
ّ
ال�صحيفة� ،إيتمار �آي��خ�نر ،يف تقريره
احل�صري على �أنّه ا�ستقى هذه املعلومات
ّ
من م�صادر �إ�سرائيل ّية وا�سعة االطالع
�أكّ��دت على � ّأن هناك خطّ ة تُبحث الآن
لت�سيري هذه الرحالت املُخ�ص�صة للحجاج
الفل�سطينيني فقط من �أرا�ضي ال�سلطة
حد تعبريه .وتابع
الفل�سطين ّية ،على ّ
ق��ائ ً
�لا � ّإن امل��ح��ادث��ات لإب���رام ال�صفقة
جت���ري مب�����ش��ارك��ة �إ���س��رائ��ي��ل ،اململكة
العرب ّية ال�سعود ّية ،الأردن وال�سلطة
الفل�سطين ّية ،وبطبيعة احلال الواليات
ُتحدة الأمريك ّية
امل ّ
ً
وت��اب��ع ق��ائ�لا �إنّ���ه مب��ا �أنّ���ه ال توجد

عالقات دبلوما�س ّية ُمعلنة بني الريا�ض
وت��ل �أب��ي��ب ف�ست�ضطر ال��ط��ائ��رات �إىل
ّ
ثم
التوقف يف مطار ع ّمان الدويل ،ومن ّ
�شد ّدا
موا�صلة الرحلة �إىل ال�سعود ّيةُ ،م ّ
على � ّأن الأمريكيني هم الذين ب��ادروا
�إىل هذه اخلطوة ،وهم الذين يعملون
ويبذلون جهو ًدا مكثفة من �أجل �إخراج
اخل��طّ��ة �إىل ح��يّ��ز التنفيذ يف �أق���رب
فر�صةٍ ممكنةٍ  ،كما �أو�ضح � ّأن هذه املُبادرة
أمريكي
هي �أوىل براعم زيارة الرئي�س ال
ّ
دون��ال��د ت��رام��ب �إىل املنطقة م���ؤخ ً��را،
وو�صوله من الريا�ض �إىل تل �أبيب يف
رحلةٍ جو ّيةٍ مبا�شرةٍ .
ونقلت ال�صحيفة العرب ّية عن م�صد ٍر
�إ���س��رائ��ي��ل ٍّ��ي رف��ي��ع املُ�����س��ت��وى ،طلب عدم
الك�شف عن ا�سمه حل�سا�سية املو�ضوع،
نقلت ع��ن��ه ق��ول��ه � ّإن امل��ف��او���ض��ات بني
ً
متقدمة جدً ا،
الأط��راف بلغت مرحلة
�شد ًدا يف الوقت عينه على � ّأن �شركة
ُم ّ
�أجنب ّية ،ال �إ�سرائيل ّية وال �سعود ّية،
هي التي تقوم بت�سيري الرحالت من تل
حد
�أبيب �إىل ال�سعود ّية وبالعك�س ،على ّ
تعبريه.
يف ال�سياق عينه ،تناولت �صحيفة
(م����ع����اري����ف) ال����ع��ب�ريّ����ة ال���ع�ل�اق���ات
الإ�سرائيل ّية-اخلليج ّية ،وق��ال��ت يف
تقرير ن�شرته � ّإن التطلع �إىل تطبيع
ٍ
العالقات بني �إ�سرائيل وال�سعودية مل
يكن ب��امل ّ��رة بهذا ال��ق��در م��ن احلافزية
الذي هو عليه اليوم .ونقلت ال�صحيفة
��ودي ،با�سم يو�سف،
ع��ن اخل��ب�ير ال�����س��ع ّ
ت�أكيده على � ّأن رجال �أعمال و�شركات
جتار ّية من الدولة العرب ّية تن�شط يف
�شد ًدا
دول اخلليج منذ ع ّ��دة �سنواتُ ،م ّ
ُعرف هذه
على �أنّه يف معظم الأحيان ،ال ت ّ

ال�شركات نف�سها ب�أنّها �إ�سرائيل ّية بو�ضوح،
لكن اجلميع يعرف حقيقتها.
ّ
إ�سرائيلي ،من املطلعني
وقال م�س�ؤول �
ّ
على العالقات الإ�سرائيل ّية-اخلليج ّية،
والذي طلب عدم ذكر ا�سمه حل�سا�سية
امل��و���ض��وع ،ق��ال � ّإن دول اخلليج تُقيم
عالقات اقت�صاد ّيةٍ مبا�شرةٍ مع �إ�سرائيل،
ٍ
ُم�ضيفًا � ّأن كلّ �شركةٍ ذات هوية �أجنبية
ميكنها � ْأن تعمل يف اخلليج ،و� ّأن ال�شركات
الإ�سرائيل ّية هي �شركات دول ّية ،وكلّ
واح��دة منها لديها �شركات فرع ّية يف
حد
ُتحدة �أ ْو يف �أوروبا ،على ّ
الواليات امل ّ
قوله.

وتكفي الإ���ش��ارة يف ه��ذا ال�سياق �إىل
� ّأن �شركة �إ�سرائيل ّية �أمن ّية تعمل يف
حرا�سة �آب��ار النفط يف اخلليج ربحت
يف ال�سنة قبل الأخرية مبلغ  7مليارات
دوالر .وك��ان حملل ال�����ش���ؤون الأمن ّية
والع�سكر ّية يو�سي ميلمان ،ك�شف النقاب
عن � ّأن �شركة  )) AGTال�سوي�سر ّية،
إ�سرائيلي-
التي ُيديرها رجل الأعمال ال
ّ
الأم��ري��ك ّ��ي ماتي ك��وخ��ايف ،ف��ازت بعقد
مب�لاي�ين ال������دوالرات ،ل��ب��ن��اء م�شاريع
للحفاظ على الأم��ن
الداخلي يف دولةٍ
ّ
خليج ّيةٍ .
�إىل ذل����ك ،ن��ق��ل��ت (م���ع���اري���ف) عن

ال��وزي��ر امل��ت��ط ّ��رف زئ��ي��ف �إل��ك�ين قوله:
بكلّ ت�أكيد هناك �سبب للتفا�ؤل يوجد
هنا بقعة ���ض��وء وم��ا ي��ج��ري الآن هو
عملية تدريجية ا�ستمرت عدة �سنوات،
والحظنا يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة حت�سنًا
�يرا مت��ث��ل ب��امل��واف��ق��ة ع��ل��ى �إ���ض��ف��اء
ك��ب ً
طابع العلنية للعالقات اخلليج ّية مع
�إ�سرائيل ،ف�إذا كان من غري املمكن لقادة
�سعوديني � ْأن يظهروا فيما م�ضى علنًا �إىل
جانب م�س�ؤولني وموظفني �إ�سرائيليني،
�أالن وقبل عدة ا�شرت عقد لقاء بني د.
حد قوله.
دوري غولد و�أنور ع�شقي ،على ّ

مل����اذا ع��زف��ت ت���ل �أب���ي���ب ع���ن ت��ه��دي��د ح���زب اهلل ب���احل���رب ّ
ورك������زت ع��ل��ى ح��م��ا���س :حت��ذي��رات
�إ���س��رائ��ي��ل�� ّي��ة م��ن ق��� ّوة احل��رك��ة وت��ع��اظ��م ���ص��واري��خ��ه��ا ال��ذات�� ّي��ة و�أن��ف��اق��ه��ا ال��ه��ج��وم�� ّي��ة وال��دف��اع�� ّي��ة
النا�صرة -املتتبع لل�ش�ؤون الإ�سرائيل ّية ُيالحظ
ا�ستثنائي � ّأن هناك حت��و ً
ال جذر ًيا يف
ب��دون جهدٍ
ٍّ
ال�سيا�سة اخلارج ّية لتل �أبيب ،وحتديدً ا فيما يخ�صّ
�شن ال��ع��دوان ال��ق��ادم .فبعد �أ�شهر من التهديدات
ّ
ب�سحق حزب اهلل وتدمري البن ّية التحت ّية يف لبنان،
ّ
توقف فج�أة �سا�سة �إ�سرائيل و�إعالمها املًتط ّوع عن
�إ�سماع هذه املعزوفة ،و�ألقوا بكلّ ثقلهم ،وما زالوا
على اجلبهة اجلنوب ّيةْ � ،أي على قطاع غزّ ة ،وبا�شروا
ب��ق��رع ط��ب��ول احل���رب على حما�س وع��ل��ى ف�صائل
�شد ّدين على � ّأن تل
املُقاومة الفل�سطين ّية الأخرىُ ،م ّ
�أبيب لي�ست معن ّي ًة مبُواجهةٍ جديدةٍ مع حما�س ،و� ّأن
الأخرية � ً
أي�ضا لي�ست يف �صدد البدء بحرب جديدةٍ
مع دولة االحتالل ،عل ًما � ّأن التهدئة بني الطرفني،
والتي ّ
مت التو�صّ ل �إليها عقب ع��دوان �صيف العام
ُ�سجل فيها اخلروق
 2014ما زالت متما�سكة ،ومل ت ّ
�إلاّ ملا ًما.
وعلى �سبيل الذكر ال احل�صر ،بعد �أيام على قرار
تل �أبيب تخفي�ض �ساعات التغذية الكهربائية يف
قطاع غزة ومع تفاقم �أزم��ة الكهرباء يف القطاع،
توقعت جهات �إ�سرائيل ّية ح�صول مواجهة ع�سكرية
مع حما�س ،خا�صّ ًة يف ظلّ تعاظم قدرات املقاومة
الفل�سطين ّية.
العربي،
ويف هذا ال�سياق ،ن�شر موقع “”NRG
ّ
مقا ً
ال حتدث فيه عن كيفية ا�ستعداد حركة حما�س
للحرب املقبلة .وط��رح ت�سا�ؤالت �أب��رزه��ا :هل � ّأن
حما�س ال تزال تلملم جراحها بعد احلرب الأخرية
على قطاع غزة �أ ْو �أنها ح�سّ نت قوتها الع�سكرية يف

�سنوات التهدئة؟ ،الف ًتا �إىل � ّأن امل�ؤ�س�سة الأمنية
تنظر �إىل قطاع غزة باعتباره قاب ً
ال لالنفجار� ،إذ
ت�شري التقديرات �إىل � ّأن حما�س كو َنّت عوامل ردع
قوية منذ عملية “اجلرف ال�صامد” ،على الرغم من
انخفا�ض عدد �إطالق ال�صواريخ �أ ْو العمليات على
قيا�سا بال�سنوات ال�سابقة.
ال�سياج ً
إ�سرائيلي مردخاي كيدارّ � ،أن
ل
ا
ُ�ست�شرق
ور�أى امل
ّ
حما�س تركز يف عملها على جمالني يف قطاع غزة :
الأول هو التعاظم الع�سكري الذي يرتافق مع �إجراء
�أبحاث وت�صنيع �أ�سلحة متطورة� ،إذ دخلت حما�س
يف جم��ال �صناعة ال��ط��ائ��رات ب��دون طيار وقامت
بت�صنيعها جلولة القتال املقبلة .والثاين تطوير
�صواريخ دقيقة ق��ادرة على حمل �أك�بر والتحليق
مل�سافات �أط��ول� .إ�ضافة �إىل ذلك ،قامت "حما�س"
ببناء �أن��ف��اق عميقة ج���د ًا وب��اط��ون �سميك كي
ت�ستطيع التعامل مع الأ�سلحة اجلديدة املوجودة
إ�سرائيلي ،و�أكّ��د � ّأن حما�س بنت
بحوزة اجلي�ش ال
ّ
قوتها الع�سكرية ومل تبق هادئة.
من ناحيته ،ر�أى الدكتور �آيال زي�سر� ،أن حما�س
ت�ستغل الوقت لتجنيد عنا�صر وقوات �أكرث ل�صاحلها
وت��دري��ب ه��ذه القوة بح�سب قدرتها ،م�ضيفًا � ّأن
حما�س �أدرك��ت بعد املواجهات يف عملية “اجلرف
ال�صامد” � ّأن عليها التدرب �أك�ثر وزي��ادة قدراتها
القتالية ،لذلك ان�شغل عنا�صرها منذ ذلك احلني
ب��ت��دري��ب املقاتلني يف امل��ي��دان ،وق��ام��وا بتجنيد
العنا�صر و�أخ�ضعوهم لتدريبات ع�سكرية كي
يتمكنوا يف املواجهة املقبلة من التعامل ب�شكل �أف�ضل

مع اجلي�ش الإ�سرائيلي.
وتابع قائ ً
ال �إنّه على الرغم من ال�صعوبات ،فقد
ريا من ال�سالح �إىل القطاع.
ا�ستوردت حما�س كث ً
وجنحت ب�إدخال �صواريخ و�أ�سلحة �أخرى .وح�سّ نت
جوهري قدرتها امل�ستقلة لت�صنيع ال�سالح
ب�شكلٍ
ٍّ
وذلك عرب بناء �صناعة ت�شمل خمتربات �أبحاث،
م�صانع لت�صنيع ذاتي ل�سالح جيد .وكان لدى حما�س
ربا � ّأن
الوقت لفح�ص تطويراتها ون�شر ال�سالح ،معت ً
حما�س ا�ستفادت من التهدئة متا ًما مثل �إ�سرائيل.
اال�سرتاتيجي
وزع���م رئي�س ق�سم التخطيط
ّ
ال�سابق يف جي�ش االحتالل اجلرنال �شلومو برومّ � ،أن
حما�س مل تنجح با�سرتجاع القوة التي كانت لديها
قبل املواجهات يف عملية “اجلرف ال�صامد” ،لكنها
الذاتي .و�أ�ضاف � ّأن حما�س
ح�سّ نت قدرة الت�صنيع
ّ
تُ��واج��ه ال��ي��وم م�شكلة �إم���داد �صعبة .امل�صريون
يعملون بقوة على ح��دود القطاع ومينعونها من
�إمكانية التجهز من اخل��ارج ب�أ�سلحة نوعية كما

كان الو�ضع عليه قبل عملية “اجلرف ال�صامد”.
ريا
مع ذلك ،وب�سبب الو�ضع ا�ستثمرت "حما�س" كث ً
ذاتي لل�سالح ،لذلك ت�ستطيع
وت�صنيع
يف الأبحاث
ٍ
ٍّ
لوحدها �صناعة �صواريخ �أقوى و�أدق.
و�أ�ضاف بروم �أنّه ب�شكلٍ م�شابهٍ ح�سّ نت "حما�س"
قدراتها الدفاعية وقامت ببناء �شبكة مت�شعبة
من الأنفاق الدفاعية حتت كل �أرا�ضي قطاع غزة،
ملواجهة �إ�سرائيل يف حال ح��اول جي�شها احتالل
القطاع .و�أ���ش��ار �إىل � ّأن حما�س مل حتفر � ً
أنفاقا
هجومية خ��ل��ف احل����دود ك��م��ا ي��دع��ي ك��ث�يرون يف
�إ�سرائيل .الف ًتا �إىل �أنّه لي�س لدى "حما�س" م�صلحة
ريا ب� ْأن
بحفر �أنفاق هجومية لأن هناك احتمالاً كب ً
يتم ك�شفها ،لذلك تعتمد �أ�سلوب حفر �أنفاق حتى
حدود القطاع ولي�س �أكرث من ذلك.
وع�ّب�رّ ب��روم عن اعتقاده ب���أنّ��ه على الرغم من
ذل��ك ،ف��� ّإن حما�س �ستُهاجم فقط يف حال مل يكن
و�ضحا �أنّه يف حال هاجمت حما�س يف
لديها خيارُ ،م ً
ال�صيف ،ف� ّإن هذا �سيكون كر ّد فعلٍ على ال�صعوبات
التي تواجهها لإطعام �سكان القطاع ،والنق�ص يف
الكهرباء واالنتقادات الداخلية لها من قبل �سكان
حد قوله.
غزة ،على ّ
وللتدليل على خ�شية �إ���س��رائ��ي��ل م��ن حما�س،
��د من التذكري يف ه��ذه ال ُعجالة ب��� ّأن حكومة
ال ُب ّ
مرةٍ يف تاريخ الدولة
ل
و
ل
أ
ا،
ؤخر
�
م
�صادقت
نتنياهو
ً
ّ ّ
العرب ّية ،على �إخ�لاء جميع ُم�ستوطنات ما ُي�سّ مى
“غالف غزّ ة” ملنع وقوع قتلى وجرحى يف �صفوفهم
كما حدث يف عدوان .2014
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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خبري دويل :الربملان امل�صري غري م�ؤهل للم�صادقة على اتفاقية باطلة تنازل احلكومة على جزيرتي تريان و�صنافري

ال������ع������ل������م������اء ال�������������س������اك������ت������ون ع��������ن احل������ق

الإتفاقية باطلة ،و مابني على باطل باطل .يف ر�أيي
ف�إن عدم �إ�ستدراك م�صر وال�سعودية بت�صحيح الإخالل،
الذي جعل املحكمة الإدارية مب�صر حتكم ببطالن توقيع
ممثل احلكومة امل�صرية ،يجعل الإتفاقية و ك�أنها �صادرة
من جانب ال�سعودية وحيدة”.
وختم احلو قائال “ما دام التوقيع ال�صحيح ،و ال�صادر
من �صاحب ال�صفة ركن �أ�سا�سي لت�صريف القبول ب�آثار
الإل��ت��زام ال��ذي تت�ضمنه الإتفاقية ،ويف ع��دم قيامه
بالنظر �إىل بطالنه مبقرر ق�ضائي �إداري ،ف���إن ذلك
يجعل الإل��ت��زام وك���أن��ه مل يكن ،خا�صة و�أن �صاحب
ال�صفة وامل�صلحة و الأهلية مت�سك ببطالنها ،و �أ�صدر
الق�ضاء الإداري حكما كا�شفا عن بطالنها ،و من مت
اخل��روج با�ستنتاج مفاده �أن م�صادقة الربملان امل�صري
على اتفاقية تنازل احلكومة امل�صرية عن جزيرتي
ت�يران وع�صافري � ،أو حتى توقيع الرئي�س عليها فيما
بعد ذلك وعدم نق�ضها ،وحتى وعلى فر�ض عدم الطعن
بعدم د�ستوريتها ال يح�صن الإتفاقية ،وال مينح لها
احلجية الواردة يف املادة  195من الد�ستور امل�صري ،لأنه
يف حكم التزام غري موجود ،وال ميلك الربملان امل�صري
�أهلية ارجاع احلياة �إليها ،يف ظل ت�صريح حمكمة �إدارية
وخمت�صة ببطالنها ،لأن��ه تعبري �صريح بتم�سك جهة
بحقها يف عدم جوازها ب�أ�سباب بطالن الإتفاقية الذي
تخللها واعرتاها”.

حق عند �سلطان جائر .اللهم انتقم من
علماءال�سوء قبل انتقامكم من احلكام
اجلائرين فلم يظلمنا ه�ؤالء املارقون �إال
ب�سكوت ه�ؤالء املجرمني . .
�إن الذين يخالفوننا يف هذا الأمر يعرفون
احلقيقة جيدا ولذلك هم باقون على
�صفحتنا رغم ت�ضايقهم من �آرائنا التي
ال ي�ستطيعنون مقارعتها �إال بال�سباب
والت�شكيك ف�أنا ال �أتابع �أية �صفحة ال
�أثق ب�صاحبها �إنهم يثقون بكالمنا الذي
يهاجمونه .ما ر�أي ه�ؤالء �أن ييبتعدوا
عنا ويذهبوا �إىل �صفحات م�شايخ الفنت
التي لها ماليني من املتابعني والذين ال
�أ�شكك �أبدا يف حمبتهم لفل�سطني وملركزية
ق�ضيتها و�إمنا �أ�شكك بكل و�ضوح يف
رجولتهم و�صدقهم مع ربهم يف مواجهة
من يت�آمرون علنا على فل�سطني .نفخوا
ر�ؤو�سنا بالإمامني العظيمني �أحمد بن
حنبل وابن تيمية وعند االمتحان يكرم
املرء �أو يهان ف�إنهم ال يقلدون رجولتهما

الرباط :
قال �صربي احلو ،املحامي املغربي واخلبري يف القانون
ال��دويل ،والعالقات الدولية ،ان الربملان امل�صري غري
م�ؤهل للم�صادقة على اتفاقية باطلة تنازل احلكومة
على جزيرتي تريان وع�صافري.
وقال احلو ،ان قرار م�صادقة الربملان امل�صري على
اتفاقية تنازل احلكومة امل�صرية عن جزيرتي تريان
وع�صافري لفائدة اململكة العربية ال�سعودية ،والإقرار
ب�سعوديتها يثري جمموعة من الإ�شكاليات القانونية
الد�ستورية يف عالقته ب�آثار الإلتزامات الباطلة يف
القانون امل���دين ،وال��ت��ي ك�شف عنها الق�ضاء الإداري
امل�صري قبل فعل امل�صادقة.
وا�ضاف “ف�آليت على نف�سي اخلو�ض يف املو�ضوع من
الوجهة القانونية ال�صرفة خالفا ملا قد ي�ستنتج من هذه
القراءة ،و �أملي �أن ي�سهب فقهاء م�صر ،وهم الذين �أجنبوا
ال�سنهوري وغريه يف �إغناء النقا�ش خدمة لرفع الوعي
باملعرفة القانونية ،و �إعادة توطينها ،وخدمة للتطبيق
ال�سليم للقانون ،واحرتام �إرادة ال�شعب امل�صرمي�صادقة
الربملان امل�صري”.
وتابع “فالربملان امل�صري يعترب يف حكم ال��واق��ع و
الد�ستور امل�صري و كيال عن ال�شعب امل�صري الذي �إنتدبه،
فيما ي�سنه من قوانني و ت�شريعات و م�صادقات ،املحددة
يف املادة ( 101من د�ستور م�صر)”.

وا�ستدرك “غري �أن ال�برمل��ان ال يتمتع ب�صالحيات
مطلقة فيما يتخذه من ت�شريع �أو م�صادقات ،بل رهني
مبطابقتها للد�ستور �سواء من حيث قواعده القانونية �أو
الإجرائية”.
وق��ال احل��و“ ،وقد ح��دد الد�ستور امل�صري اجلهة
امل�ؤهلة لإجراء مراقبة مدى تطابق وان�سجام ،و مالئمة
ما يتخذه الربملان من �أ�شغال هو املحكمة الد�ستورية
العليا( امل��ادة  191من الد�ستور امل�صري) ،وذل��ك بعد
طعن �إحدى اجلهات املخولة د�ستوريا و مبقت�ضى قانون
املحكمة ب��ذل��ك ل��ذل��ك( منها رئي�س اجل��م��ه��وري��ة� ،أو
رئي�س جمل�س ال��وزراء �أو عدد معني من نواب الربملان )
بعدم د�ستورية ن�ص قانوين �أو م�صادقة على معاهدة �أو
اتفاقية �أمامها”.
وتابع احلو “ويظهر من الإتفاقية مو�ضوع امل�صادقة
�أنها تخالف تخالف الد�ستور امل�صري ،الذي ين�ص يف
امل��ادة  ،139والتي و�ضعت التزاما على عاتق رئي�س
اجلمهورية امل�صرية باملحافظة على وحدة �أرا�ضي م�صر،
واملادة  ،152التي ال جتيز للربملان امل�صادقة على �أية
معاهدة تخالف الد�ستور �أو يرتتب عنها التنازل عن �أي
جزء من �إقليم دولة م�صر”.
وا�ضاف “غري �أن امل�شكل بالن�سبة التفاق احلكومة
امل�صرية وال�سعودية ال يكمن يف �إ�ستيفاء الإتفاقية
ل�شرط امل�صادقة الربملانية وتوقيع الرئي�س غذاته،

بل يكمن يف كون املحكمة الإداري��ة امل�صرية �أق��رت من
ذي قبل ببطالن توقيع ممثل احلكومة امل�صرية على
الإتفاقية” ،م�ضيفا �إن الإ�شكالية القانونية تتجلى تبعا
لذلك يف  :هل م�صادقة الربملان امل�صري على اتفاقية
باطلة يح�صن الإتفاقية ،بالنظ �إىل امل��ادة  195من
الد�ستور امل�صري ،التي جتعل من امل��واد امل�صادق عليها
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية حتوز احلجية املطلقة،
وملزمة للكافة ،مبا فيه جميع �سلطات الدولة� ،أم �إن

ط��ف��ل م���ن خ��م�����س��ة يف ال������دول امل��ت��ق��دم��ة ي��ع��ي�����ش يف ف��ق��ر ن�سبي

باري�س (�أ ف ب) – يعي�ش واحد من كل خم�سة
�أطفال يف الدول الغنية يف فقر ن�سبي بح�سب تقرير
ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(يوني�سف) ن�شر اخلمي�س و�صنف الواليات املتحدة
ونيوزيلندا من بني الأ�سو�أ يف العامل على م�ستوى
رفاهية ال�شباب.
وجاء يف التقرير ان نحو  13%من االطفال يف
تلك الدول ال يح�صلون على الطعام الآمن والكايف
فيما ترتفع هذه الن�سبة اىل  20%يف الواليات
املتحدة وبريطانيا.
وق��ال��ت ���س��اره ك���وك م��دي��رة م��ك��ت��ب االب��ح��اث
“اينو�سنتي” التابع ليوني�سف الذي ن�شر التقرير ان
“املداخيل االعلى ال ت�ؤدي تلقائيا اىل نتائج �أف�ضل
جلميع االطفال ،ورمبا تعمق الفوارق”.
و�أ�ضافت “يتعني على احلكومات يف جميع الدول
اتخاذ التدابري ل�ضمان تقلي�ص الفوارق وحتقيق
تقدم”.

و�أخذ التقرير الذي يحمل عنوان “ريبورت كارد”
بعني االعتبار عوامل مثل التعليم وال�صحة العقلية
واالدم����ان على الكحول وال��ف��ر���ص االقت�صادية
والبيئة لت�صنيف  41دولة عالية الدخل على �سلم
رفاهية ال�شباب.
وج��اءت �أملانيا وال��دول اال�سكندنافية يف ر�أ���س
القائمة فيما حلت رومانيا وبلغاريا وت�شيلي يف
�أدناها ،واحتلت نيوزيلندا والواليات املتحدة يف
املرتبتني  34و 37على التوايل.
وج��اء �أداء الواليات املتحدة متدنيا بالن�سبة
للفقر واجلوع وال�صحة والتعليم وعدم امل�ساواة.
وج��اء �أداء نيوزيلندا �سيئا ب�شكل خا�ص فيما
يتعلق بال�صحة العقلية للمراهقني و�سجلت �أعلى
ن�سبة انتحار يف العامل لال�شخا�ص ال��ذي ت�تراوح
�أعمارهم بني  15و 19عاما� ،أي �أكرث بثالث مرات
تقريبا عن معدل الدول التي �شملها التقرير.
وردا على التقرير قالت جمعية علم النف�س

النيوزيلندية �أن ال مربر لتلك االح�صاءات يف دولة
غنية متقدمة.
وق��ال رئي�س اجلمعية كويننت اب��راه��ام “هذه
االح�صاءات تظهر اهماال لعدد كبري من ال�شباب
يف دول��ة يفرت�ض �أن تكون ق��ادرة على االهتمام
باجلميع .
و�أ�ضاف “هذا التقرير يدعو اىل التحرك من
قبلنا جميعا واحلكومة لتطوير �سيا�سات ت�ضمن ان
و�أظهر التقرير ان عدد املراهقني الذين يعانون
يعي�ش االطفال وال�شباب حياة على �أكمل وجه”.
م�شاكل يف ال�صحة العقلية يتزايد يف غالبية الدول
غروب”
وقالت جمموعة “ت�شايلد بوفرتي اك�شن
امل�شمولة بالدرا�سة وك��ذل��ك ن�سبة البدانة بني
ان االرقام “حمزنة” وت�شري اىل ان الدعم ال�صحي
ال�شباب.
للأطفال يف نيوزيلندا يتوقف عند عمر  13مع
وحتى يف اليابان وفنلندا ،وهما من بني الدول
دخول ه�ؤالء مرحة املراهقة احل�سا�سة.
وقالت املتحدثة با�سم املجموعة �إيني�س �آ�شز التي �سجلت �أف�ضل �أداء على الالئحة ،ف���إن نحو
وهي �أ�ستاذة يف طب الأطفال يف جامعة �أوكالند ان خم�س الفتيان بعمر  15عاما مل يبلغوا املعايري
“العالقة بني ال�صحة العقلية للأطفال والفقر ال التعليمية اال�سا�سية ،فيما دعا التقرير اىل تركيز
�أكرب على املجموعات املحرومة.
ميكن جتاهلها”.

الأمم املتحدة حتذر من انهيار اخلدمات يف غزة مع تفاقم �أزم��ة الكهرباء
القد�س املحتلة�( -أ ف ب) :حذرت
الأمم املتحدة من “انهيار تام” للخدمات
الأ�سا�سية يف قطاع غزة الفقري واملحا�صر
يف ح��ال تخفي�ض ام���دادات الكهرباء،
م�شرية �إىل �أن �سكان القطاع رهائن للنزاع
ال�سيا�سي الداخلي.
وقالت و�سائل االع�لام اال�سرائيلية
�إن احل��ك��وم��ة اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق���ررت يف
اجتماعها تخفي�ض امدادها من الكهرباء
لغزة مبعدل  45دقيقة يوميا ،بينما كان
�سكان القطاع يح�صلون قبل ذلك يوميا
على ث�لاث �أو �أرب���ع �ساعات م��ن التيار
الكهربائي يف �أف�ضل االحوال.
و�أك���د وزي���ر االم���ن ال��داخ��ل��ي جلعاد
اردان االثنني �أن ال�سلطة الفل�سطينية
التي يرت�أ�سها حممود عبا�س وطردتها
ح��رك��ة حما�س م��ن غ��زة ع��ام ،2007
ق���ررت “التقليل �إىل ح��د كبري” من
االموال التي تدفعها ال�سرائيل لتزويد
غزة بالكهرباء.
وح��ذر من�سق الأمم املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية روب��رت بايرب يف بيان من �أن
ا�ستمرار انقطاع التيار الكهربائي �سيكون
له اثار كارثية.
وق���ال ب��اي�بر “زيادة ف�ت�رة انقطاع
الكهرباء من املحتمل ان ت�ؤدي اىل انهيار
ت��ام للخدمات اال�سا�سية مب��ا يف ذلك
ال��ق��درات الهامة يف قطاعات ال�صحة
واملياه وال�صرف ال�صحي”.

و�أ�ضاف بايرب �أنه “ال يجب احتجاز
�سكان غزة رهائن لهذا النزاع الفل�سطيني
الداخلي الطويل”.
طردت حما�س حركة فتح من القطاع
و�سيطرت عليه قبل ع�شر �سنوات .وف�شلت
عدة جوالت من امل�صاحلة بني احلركتني.
وال متار�س ال�سلطة الفل�سطينية االن
�سيطرتها �سوى على ال�ضفة الغربية
املحتلة ،ولكنها توا�صل دف��ع االم��وال
ال�سرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.
م���ن ج���ان���ب���ه ،ن��ف��ى وزي�����ر ال���دف���اع
اال�سرائيلي افيغدور ليربمان وجود �أزمة
ان�سانية يف قطاع غزة.
وقال ليربمان “من البديهي �أن قطاع
غ���زة لي�س ���س��وي�����س��را ،ول��ك��ن ال يوجد
هناك �أي �أزم���ة ان�سانية” م�شريا اىل
دخول “مئات” من ال�شاحنات التي تقوم
باي�صال الب�ضائع اىل القطاع الفقري.
يف املقابل �ضمت ع��دة منظمات غري
حكومية ا�سرائيلية على غرار بت�سيلم
وال�سالم الآن ،ومنظمة العفو الدولية،
ا�صواتها �إىل التحذير االمم��ي معلنة
انها طلبت من املدعي العامل اال�سرائيلي
التدخل.
و�أعلنت املنظمات يف بيان م�شرتك
ان “جمموعة م��ن م��ن��ظ��م��ات املجتمع
امل��دين وجهت اليوم ر�سالة عاجلة �إىل
املدعي العام افيخاي مندلبليت تطالبه
ب��ان ين�صح �أع�����ض��اء احلكومة االمنية
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اال�سرائيلية بالإلغاء الفوري لقرارها
تقلي�ص االم��داد الكهربائي �إىل قطاع
غزة”.
ويف ب��ي��ان م��ن��ف�����ص��ل ح����ذرت العفو
الدولية من “كارثة ان�سانية و�شيكة” يف
القطاع الفل�سطيني املحا�صر.
وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة �إن التخفي�ضات
اال�ضافية يف ام��دادات الكهرباء �ستكون
“عواقبها كارثية يف قطاع غزة و�ستهدد
حياة االالف ،خ�صو�صا املر�ضى والذين
يحتاجون �إىل عناية مركزة”.
وتخفي�ض �إم����دادات الكهرباء اىل
القطاع الذي ت�سيطر عليه حركة حما�س
ويقيم فيه نحو مليوين ن�سمة قد ي�ؤدي
�إىل ت�صعيد التوتر يف القطاع الذي �شهد
ثالث حروب مدمرة بني  2008و2014
ب�ين اجل��ي�����ش اال���س��رائ��ي��ل��ي والف�صائل
الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها حما�س.
وق���ال رئي�س ال����وزراء الإ�سرائيلي
بنيامني نتنياهو الثالثاء انه ال يرغب يف
“الت�صعيد” الع�سكري مع حما�س.
و�أزمة الكهرباء يف قطاع غزة الفقري
لي�ست جديدة ،لكنها تعود لعدة �أ�سباب
منها النق�ص يف قدرة التوليد حيث يوجد
يف القطاع حمطة وحيدة قامت ا�سرائيل
بق�صفها �سابقا وتوقفت عن العمل يف
ني�سان /ابريل ب�سبب نفاد الوقود.

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

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

ليث �شبيالت
نقول لهم “يا جماعة ! هذا تي�س !
فيقولون لنا احلبوه” ما هذا اجلنون الذي
حل بقومي � .إن  5حزيران  2017كارثة
�أعظم مائة مرة من  5حزيران 1967
�إنه احتالل �إ�سرائيل للعامل العربي
بالكامل بالرميوت كونرتول دون احلاجلة
لع�سكري بل ع�ساكر العربان يف خدمتها.
.تعلن الدول العربية ومن خلفها معظم
الدول الإ�سالمية احلرب على املقاومة
الفل�سطينية على �أنها �إرهاب .ومع ذلك
فمعظم التعليقات على �صفحتنا من�صبة
على �إيران  .يا �أخي �إيران “ال�شيعية
“”بنت كذا و �أخت كذا  ..و“ ..عميلة
لل�صهيونية “ ” .طيب ! الدول العربية
و”ال�سنية” التي تعلن علنا علنا على
ر�ؤو�س الأ�شهاد حلفها مع �إ�سرائيل
وعداءها للمقاومة ال�سنية ( ولي�س
ال�شيعية “املجرمة!!!”) هل هي �صالح
الدين الأيوبي حتى ال جتر�ؤون على

اتهامها �أيها اجلبناء املتخاذلون؟ � .أين
م�شايخ الفتنة الذين �أفتوا ميينا وي�سارا
ب�إباحة الدماء؟ �سكتوا �سكوت الأموات.
و�أ�سكتوا ماليني املتابعني معهم الن ويل
الأمر اليع�صى وال ينتقد حتى لو ت�صهني.
قد عاقر اخلمر و�صاحب العاهرات ولعب
املي�سر �سابقا و�سكتنا عنه وقلنا له �سمعا
وطاعة �أفال ن�سكت عنه وطيعه وقد �أعلن
�صهيونيته؟ �إن كل عامل �سكت ومل يدافع
عن �شرعية حما�س التي متثل املوقف
ال�شرعي لأمة نامت ونام علما�ؤها عن عدم
�شرعية حكامها لهو عامل �ضال م�ضل جبان
بعرف احلقيقة وال ي�ضحي لإعالنها.
ويحكم ! ال يجر�ؤ احلكام على خمالفة
علمائهم � .أيها العلماء �أنتم ب�سكوتكم
تقودون �ضالالت احلكام� .أنا ل�ست بعامل
وال يجر�ؤ احلكام علىخمالفتي � .إنهم
ي�ستطيعون فقط �أن ي�سجنوين �أو يقتلوين
ملاذا ال تن�ضموا �إلينا يا �أ�ساتذتنا الذين
الذين علمتمونا �أن �أعظم اجلهاد كلمة

�أزمة اخلليج“ :اكذب ..اكذب و�سوف ي�صدقك النا�س !

حممود بوناب
املعروف عن بلدان اخلليج العربية �أن
امل�س�ؤولني فيها والنخب وحتى عامة
النا�س عادة ما ال يتقبلون برحابة
�صدر خو�ض �أي �إن�سان غري خليجي يف
�ش�ؤون منطقتهم ويعتربون ذلك من باب
التطاول �إن كان الأمر يتعلق بانتقاد
الأو�ضاع �أو حتى حتليلها بتجرد� ،أو من
باب التطفل على ما لي�س لنا علم به،
لأن اخلليجيني على قناعة را�سخة �أن
ملنطقتهم خ�صو�صياتها التي متيزها عن
بقية العامل العربي وال يعرفها ويفهمها
�سوى �أهلها.
و�إذا ما ن�شب �أي نزاع بني طرفني
خليجيني ،ف�إنهم يتعاملون مع الآخر وفق
مبد�أ “�إن مل تكن معي ،ف�أنت �ضدي”.
ويف هذا ال تقبل �أنظمة احلكم والنخب
اخلليجية �أي ق�سمة لأن املطلوب من
اجلميع الوقوف مع هذا الطرف �أو ذاك
بكل حمية ،وتع�صب �إن لزم الأمر ،بقطع
النظر عما �إذا كان ذلك الطرف يف موقع
“الظامل” �أو يف موقع “ال�ضحية”!
غري �أن املتابع للرت�سانة الإعالمية
ال�ضخمة التي متلكها �أو متولها دول
اخلليج ،والتي �أنفقت عليها مليارات
الدوالت يف �إطار املناف�سة املحمومة
فيما بينها خلدمة �أهدافها و�أجنداتها
الداخلية واخلارجية ،ال يحتاج �إىل
وقت طويل ليتبني ان ما تقدمه القنوات
اخلليجية يف تغطيتها م�ستجدات الأزمة
احلالية بني قطر من جهة وال�سعودية
والإمارات والبحرين من جهة �أخرى،
يفتقر �إىل احلد الأدنى من التوازن
واملهنية ،وينم عن ا�ستخفاف كبري
بالإن�سان اخلليجي والعربي وعن جهل
تام بالتطورات التي طر�أت على امل�شهد
الإعالمي العربي والدويل.
ف”الإ�سهال الكالمي” املتدفق من تلك
القنوات مثري لل�سخرية والإ�شمئزاز،
وال عالقة له بالإعالم ،بل هو
“بروباغندا” مبتذلة ومقتب�سة ب�شكل
�سيئ عن النظرية املن�سوبة للزعيم
النازي جوزيف غوبلز الذي قال “�إكذب
ومتادى يف الكذب و�سوف ي�صدقك النا�س
!
�إن من ي�شاهد الف�ضائيات ومواقع
التوا�صل الإجتماعي التابعة للجانب
ال�سعودي الإماراتي مثل “العربية”
و”احلدث” و”�سكاي عربية” ،يخرج
بانطباع مفاده �أن قطر مل تعد كما
و�صفها ال�سفري ال�سعودي ال�سابق يف
وا�شنطن بندر بن �سلطان عام 2013

ب�أنها “لي�ست �سوى � 300شخ�ص..
وقناة تلفزيونية ،وهذا ال ي�شكل بلدا”،
وحتولت بقدرة قادر �إىل دولة عظمى
متار�س �أب�شع �أ�صناف الهيمنة والطغيان
على جريانها الطيبني امل�ساملني ،ومتلك
تر�سانة خميفة من الأ�سلحة واملعدات
وخمزونا هائال من الأموال تقوم القيادة
القطرية بتوزيعها على �شتى احلركات
الإرهابية لرتويع اخلليجيني وزعزعة
�أمنهم ون�شر التخريب والفو�ضى بينهم.
�أما على اجلانب الآخر ،ف�إن املتابع
للقنوات وال�صحف القطرية� ،سواء
�شبكة اجلزيرة �أوالف�ضائية القطرية
�أو من�صات التوا�صل الإجتماعي املوالية
للدوحة� ،سيتبني �أن ال �صوت يعلو فوق
ال�صوت القطري الذي ي�صور لنا بالده
على انها املدينة الفا�ضلة التي حلم بها
�أفالطون.
وعلى الرغم من �أن قطر ت�ضم كفاءات
�إعالمية و�أكادميية قادرة على حتليل
املوقف بتوازن وم�صداقية� ،إال �أن
املحللني القطريني امل�سموح لهم بالتحدث
والظهور �أمام الر�أي العام يف الداخل
واخلارج ،يجعلونك تتمنى لو كنت فاقدا
للذاكرة لت�صدقهم� ،إذ يعطونك انطباعا
ب�أنك ال تعي�ش يف بلد “قناة الر�أي
والر�أي الآخر” ،بل يف “كوريا كيم ايل
�سونغ” �أو يف “�ألبانيا �أنفر خوجة” ،ملا
يت�سم به اخلطاب الإعالمي القطري
من جمود يف التحليل وارتباك يف الطرح
و�ضعف فادح يف احلجة والإقناع!
امللفت للإنتباه �أن هناك �إجماعا
بني القنوات القطرية وال�سعودية
الإماراتية وت�سابقا حمموما بينها يف
التهافت على التغطية الفورية لكل ما
ي�أتي من وا�شنطن من م�ستجدات حول
الأزمة اخلليجية ،وما ي�صدر ب�ش�أنها
من ت�صريحات من البيت الأبي�ض �أو من
�أي �سكرتري يف اخلارجية .لكن الغريب
يف الأمر �أن كل طرف يقوم بت�أويل تلك
الأحداث والت�صريحات على هواه ،ال بل
�إنهم يف بع�ض الأحيان ال يجدون حرجا
يف حتريفها او جمرد الإكتفاء بعر�ض
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ما يتنا�سب مع مواقفهم وي�ؤيدها وقطع
ما تبقى.
و�أمام انعدام املو�ضوعية يف الطرح
والتوازن يف تغطية م�ستجدات الأزمة
يف و�سائل الإعالم اخلليجية ،ال عجب
يف �أن بع�ض الكتاب واملحللني العرب
يعتمدون مواقف عدمية �إذ ال ُيخفِون
“�شماتتهم” جتاه البلدان اخلليجية
ويعتربون �أن النزاع بني ال�سعودية
والإمارات وقطر لي�س �سوى م�صري
حمتوم ونتيجة طبيعية للخيارات
واحل�سابات اخلاطئة حلكام تلك
البلدان و�سوء تقديرهم للمجريات
الإقليمية والدولية وخنوعهم املطلق
للإرادة الأمريكية وتبذير مواردهم
املالية الطائلة يف الت�آمر �ضد م�صالح
ال�شعوب العربية و�شراء الذمم
والوالءات وخدمة �أجندات قذرة.
ويذهب بع�ض املحللني دومنا حرج �أو
حتى �إح�سا�س بالذنب �إىل حد الت�شفي
من “الأ�شقاء” ،فيزعمون �أن التناحر
بني البلدان اخلليجية هو�أف�ضل و�سيلة
للتخل�ص من هيمنة تلك البلدان على
امل�شهد العربي ال �سيما بالنظر �إىل ما
اقرتفته حكوماتها و�أجهزتها املخت�صة
من جرائم يف حق ال�سوريني والليبيني
واليمنيني…
و�إذا ما �سلمنا ب�أن الأزمات متثل اختبارا
حقيقيا لو�سائل الإعالم ومدى ت�أثريها
يف الر�أي العام ،ف�إننا ال نحتاج �إىل جهد
كبري ليتبني لنا �أن و�سائل الإعالم يف
دول اخلليج العربية خا�ضعة متاما ماليا
وحتريريا لأنظمة احلكم التي متلكها
ومتولها وتتحكم يف رقاب العاملني بها
وتوجهها ح�سب �أهواءها وغرائزها ،و�أن
ما يزعمونه من حرية وتنوع يف الآراء
ومهنية يف الأداء لي�ست �سوى مغالطات
و�ضحك على الذقون ،و�أن بع�ض
الإعالم العربي كنظريه اخلليجي ما
زال يفتقر �إىل الن�ضج والتوازن للتعامل
مع التحديات مبا تقت�ضيه امل�س�ؤولية
القومية جتاه ال�شعوب العربية يف هذه
الأوقات الع�صيبة من احرتام واتزان
وم�صداقية.
كاتب تون�سي

يف خمالفة احلاكم يف انحرافه.لي�س فيهم
اليوم حنبلي وال تيمي �إال ما رحم ربي� ,إما
�أن يتوبوا ويرجعوا �إىل اهلل ويقفوا يف
وجه انحرافات حكامكم �أو �إنهم ر�ضوا �أن
يكونوا �ضالني م�ضلني.
رف�ض الأمام �أحمد ن�صائح من يقولون له
وري ( يعني قل كالما يفهم منه ت�أويل)

يا �إمام حتى ينجو من تنكيل ال�سلطان
فقال �إن مثلي ال يوري فهنالك 100000
يف املدينة املنورة ينتظرون ما �أقول
ليقتدوا به ولن �أ�ضلهم .وال ت�سل عن ابن
تيمية ر�ضي اهلل عنه ومقارعته لل�سلطان
 .جفت الأقالم وطويت ال�صحف.

ب��ع��د ال�����س��ع��ودي��ة ال�����دور ع��ل��ى ق���ط���ر :ت���رام���ب م�����ص��م��م ع��ل��ى جت���وي���ع “الوح�ش”!
عبدالوهاب ال�شريف
اكد الرئي�س االمريكي ترامب ان معاقبة قطر عمل ايجابي  ،و ا�ضاف ان االرهاب وح�ش وانه البد من جتويعه
واردف القول �صدقوين �سنجوعه .
كان ترامب قد حتدث من قبل حديثا مفاده ان ما مت جتاه قطر هو امر مت بالتفاهم معه اثناء تواجده يف الريا�ض
 ،وبالتايل فما يتم جتاه قطر هو بالتن�سيق امل�سبق مع ترامب الذي هو اليوم ي�صرح بان معاقبة قطر امر ايجابي .
منذ تويل ترامب الرئا�سة االمريكية مل يقم ب�أي عمل هيكلي �ضد ” القاعدة و داع�ش ” فبا�ستثناء ت�صعيد يف
ال�ضربات اجلوية االمريكية ملن تتهمهم الواليات املتحدة بانهم عنا�صر تنتمي للقاعدة مل يقم ترامب ب�شيئ
جديد جتاه التنظيمات و اجلماعات االرهابية .
ما قام به ترامب هو بعد و�صوله ل�سدة الرئا�سة هو تغيري موقفه من اململكة ال�سعودية التي كان ي�شن عليها
هجوما قا�سيا متهما اياها بالدولة التي ينطلق منها االرهاب وليتحول موقفه منها اىل و�صفها باحلليف املهم
للواليات املتحدة يف ال�شرق االو�سط و ي�شكر امللك �سلمان على دوره يف احلرب على االرهاب .
االدارة االمريكية تعرف متاما عدم امكانية الذهاب بعيدا جتاه قطر يف �ضل عوامل النظام العاملي القائم و عوامل
التحالفات يف املنطقة  ،لكن اداء االدارة االمريكية و اداء ترامب اثبت ان ترامب �شيئ و االدارة االمريكية �شيئ
اخر  ،او بعبارة ا�صح ان مواقف ترامب تعمل لتحقيق اهداف ال ميكن لالدارة االمريكية تبنيها على االقل ر�سميا
 .ت�صاعد موقف ترامب جتاه قطر من موقف متقبل التهام ال�سعودية و االمارات لقطر باالرهاب اىل متبني
مبا�شر لهذا االتهام و بذات احلدة ال�سعودية االماراتية  ،لكن االدارة االمريكية الزال موقفها هو الدعوة حلل
االزمة عرب احلوار وان دول اخلليج هي على اهمية واحدة بالن�سبة للواليات املتحدة .
تبديل ترامب ملوقفه جتاه ال�سعودية مل يتم اال بعد ان ” حلبها ” ما ي�صل اىل االلف مليار دوالر  ،و هو موقف
بدء بكيل تهم االرهاب لها ثم ” احللب ” ثم بعد ذلك تغيري املوقف  ،و مل يكد ترامب ينتهي من ” حلب ”
ال�سعودية حتى اوعز لل�سعودية و االمارات بان يندفعا باجتاه قطر وبدوره اراد ان ميار�س ذات اللعبة متاما الذي
تبدء بتحريك تهمة االرهاب و تنتهي بعقود واتفاقات مبليارات الدوالرات  ،و نظرا خل�صو�صيات قطر فقد تدرج
ترامب يف اتهام قطر باالرهاب على امل ” حلبها ” مبقابل ان يتكرم و ي�صرح بانها هي اي�ضا حليف ا�سرتاتيجي
للواليات املتحدة و ي�شكر متيم على جهوده يف مكافحة االرهاب و بذات ال�سيناريو ال�سعودي .
فوجئ ترامب ان قطر لي�ست ” بقرة ذلول ” وكان رد قطر على دعوته لها اىل ” حظرية ” البيت االبي�ض حلل
االزمة ” بان امري قطر لن يغادر بلده و هي حتت احل�صار ”  ،وهذا الرد القطري هو الذي نقل موقف ترامب من
متق ّبل ملوقف ال�سعودية و االمارات يف البداية اىل متبني له وم�صعد معهما �ضد قطر يف ا�صرار على ان يجني منها
ما جناه من ال�سعودية  .يبدو ترامب م�صر على ” حلب ” قطر من خالل حتوله للت�صعيد معها – على خالف موقف
ادارته التي تتعاطى مع االدارة القطرية باجتاه احلل عرب احلوار – ومنطقه انه يقول لقطر تعايل نتفاهم
وادفعي كما دفعت ال�سعودية و �سينتهي الت�صعيد مامل فالت�صعيد م�ستمر حتى ولو مل ت�صعد االدارة االمريكية .
بعد موقف قطر بان امريها لن يذهب للبيت االبي�ض و بلده حتت احل�صار – اي لن يذهب قبل حل االزمة – رد
عليه ترامب بت�صريح تبنى فيه تهمة االرهاب �ضد قطر بعد ان كان يف البداية يتحدث بانه ” قيل ” له يف
الريا�ض ان قطر تدعم االرهاب  ،لكنه ا�ضاف انها لي�ست قطر فقط وامنا هناك دول اخرى متورطة يف دعم
االرهاب ولن يذكرها يف ذلك املقام الذي حتدث فيه وكان مفهوم حديثه هذا بان هناك دول اخرى يعني ان
ترامب مل يغلق ح�ساب ال�سعودية بعد رغم ما دفعته حتى االن وان االمارات اي�ضا ” �ستحلب ” عما قريب بذات
ا�سلوب ” حلب ” ال�سعودية و هو ذاته اال�سلوب الذي هو ب�صدده ” حللب ” قطر .
كان ترامب وا�ضحا يف حديثه االم�س امام احلكومة االمريكية حيث قال ان ما قمنا به هو عمل عظيم ف�صفقات
اال�سلحة التي اتفقنا عليها �ستتيح فر�ص عمل يف امريكا و �ست�ساعد ال�سعودية على حماية االمن يف منطقتها و ان
ما نقوم به اليوم �ضد قطر هو لوقف متويل االرهاب وهي معركة �صعبه لكننا �سننت�صر فيها و ان االرهاب وح�ش
البد من جتويعه و �سنجوعه .
اراد ترامب اي�صال الر�سالة حلكومته والتي مفادها ان ما يقوم به هي اعمال عظيمة بد�أت يف اململكة و هي االن
قد و�صلت لقطر و ان الهدف منها وقف متويل االرهاب و ان االرهاب وح�ش يجب جتويعه و بالطبع ” حلبه ”
لل�سعودية مايقارب االلف مليار حتى االن وتوجهه اىل قطر بذات اال�سلوب املبتز باالرهاب يهدف تبعا لتاريخ
اداء ترامب اىل ” حلب ” قطر اي�ضا يعني ان ما يقوم به ترامب لي�س بيع مواقف من هذه الدول جلني املليارات
ل�صالح الواليات املتحدة وامنا هي ا�سرتاتيجيته جتاه ” وح�ش ” االرهاب الذي يعمل على جتويعه .
�سبق لرتامب اثناء حملته االنتخابية احلديث عن ال�سعودية و دول اخلليج متتلك ثروات �ضخمة وانها ت�سيئ
ا�ستخدامها ويجب ان يتم �سلب هذه الرثوات منها  ،وهذا هو ما يقوم به ترامب بالفعل فاالرهاب مع ال�سعودية
�سلبها الف مليار حتى االن و مفهوم ت�صريحات ترامب للدول االخرى ال تعني اال انه مل يغلق ح�ساب ال�سعودية
بعد و ان االمارات �سيفتح لها ح�ساب كما فتح االن ح�ساب لقطر .
اذا ما يعتزمه ترامب هو جتويع الدول التي يثري حديث االرهاب حولها حتى تدفع ثم يحول موقفه و يي�ستمر
يف ابتزازها حتت خوف فتح هذا احلديث مرة اخرى و�سيكون كله حتت عنوان ” الدور املفيد لالمن يف املنطقة ”
الذي حتدث عنه انه ن�صيب ال�سعودية من �صفقات اال�سلحة مبقابل فر�ص العمل لالمريكيني  .و ال�شك ان املبالغ
التي تتحول من اخلليج باجتاه الواليات املتحدة باالالف املليارات و اغراق دول اخلليج اكرث يف �صراعات املنطقة
و م�ؤخرا يف م�شاكل بينية ت�ضاعف ا�ستنزافها فوق ما يتم حتوله اىل الواليات املتحدة لتكون النتيجة التي ي�سعى
لها ترامب و هي ” الوح�ش اجلائع ” الذي قال عنه بعبارة حتمل الت�صميم ” و�سنجوعه ”  ،اي ان ا�سرتاتيجية
ترامب ملواجهة االرهاب تقوم على حتريك ملف االرهاب لنهب اموال دول اخلليج و الو�صول اىل به اىل ” خليج
جائع ” بعد �سلبه ثرواته واغراقه يف م�شاكل املنطقة وم�شاكله البينية اكرث فاكرث .
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النيوزيلنديون يرفعون �شعار :تربع لإنقاذ م�صنع �شيكوالته عريق
ولينجتون (د ب �أ) -منذ �إعالن �شركة
ال�صناعات الغذائية الربيطانية “كادبوري”
اعتزام غلق م�صنع ال�شيكوالته التابع لها يف
مدينة “داندين” النيوزيلندية ،انطلقت يف
نيوزيلندا حملة قوية لإنقاذ امل�صنع وجنحت
يف جمع تربعات تزيد عن 7ر 4مليون دوالر
نيوزيلندي (39ر 3مليون دوالر �أمريكي)
خالل �أ�سبوع واحد.
ويحتاج املرء �إىل بحث طويل ووا�سع النطاق
حتى ي�صل �إىل �أي نوع من احللوى ميكن �أن
يناف�س حلوى “باين �آبل المب” (الأنانا�س
املقطع) على ع�شق النيوزيلنديني.
ومن �أجل �إنقاذ امل�صنع الذي ينتج هذه احللوى
املغطاة بال�شيكوالته يف البالد من الغلق
ونقل الإنتاج �إىل دولة �أخرى ،ان�ضم ع�شاق
منتجات حلوى “كيوي” ال�شهرية يف نيوزيلندا
�إىل حملة جلمع الأموال ل�شراء امل�صنع
من ال�شركة الربيطانية وا�ستمرار ت�شغيله
لإنتاج احللوى ذات ال�شعبية والعراقة يف
البالد .وقد مت جمع �أكرث من 7ر 4مليون
دوالر لهذا الغر�ض خالل �أ�سبوع.
كانت �شركة "مونديليز" العاملية (كان ا�سمها
كرافت) يف ال�سابق والتي متتلك �شركة
“كادبوري” قد �أعلنت يف وقت �سابق من العام
احلايل اعتزامها غلق م�صنع ال�شيكوالته
يف مدينة “داندين” النيوزيلندية والذي
ينتج منتجات “كيوي” ال�شهرية مبا فيها
"جافا�س" ،و”باين �آبل المب” و”بوز بار”
و”بينكي بار” .وقد �أثار القرار موجة �سخط
�شعبي عارمة يف نيوزيلندا و�صلت �إىل درجة
الدعوة �إىل مقاطعة كل منتجات “كادبوري”
احتجاجا على غلق امل�صنع.
واحلقيقة �أن قرار غلق امل�صنع ونقل عملية

الإنتاج �إىل �أ�سرتاليا لن ينهي فقط 150
عاما من العمل يف املدينة الوقعة يف �أق�صى
جنوب نيوزيلندا ،وي�ؤدي �إىل فقدان حوايل
 350وظيفة ،ولكنه �سينهي عمليا الإنتاج
املحلي لبع�ض �أ�شهر احللويات يف نيوزيلندا.
من ناحيته قال “جيم �أوميللي” امل�س�ؤول
ال�سابق يف �إحدى �شركات الأدوية وم�ست�شار
مدينة “داندين” حاليا و�أحد �أع�شاق حلوى
“باين �آبل المب” �إن “م�صنع ال�شيكوالتة
جزء ال يتجز�أ من قاعدة الت�صنيع يف داندين
منذ زمن بعيد .رائحة امل�صنع والعمال
وجاذبيته ال�سياحية ،وحقيقة �أنه كان
قاعدة ت�صديرية ل�شركة كادبوري ،كلها
�أ�سباب جتعلنا مهمومني مب�صريه وحري�صني
على عمل كل ما ميكن لدعمه”.
يف املقابل يقول مالك امل�صنع �إن حوايل
 70%من �إنتاج م�صنع نيوزيلندا يتم
ت�صديره وبخا�صة �إىل �أ�سرتاليا ،يف حني �أن
ت�شغيل امل�صنع مكلف للغاية.
ورغم كل احلمالت مت�سكت “كادبوري” بقرار
وقف الإنتاج .ولكنها �أعطت بارقة �ضوء
بالن�سبة للم�صنع يف الأ�سبوع املا�ضي عندما
�أعربت عن ا�ستعدادها ملناق�شة �إمكانية قيام
طرف �آخر ب�إنتاج بع�ض املنتجات التاريخية
العريقة داخل نيوزيلندا.
وب�سرعة �أ�س�س “�أوميللي” م�ؤ�س�سة “داندين
ال�صناعية القاب�ضة” وهي عبارة عن
جمموعة من املتطوعني الذين يحاولون
توفري املال الالزم من �أجل املحافظة على
امل�صنع يف املدينة.
ورغم انهم يحتاجون �إىل حوايل  20مليون
دوالر ل�شراء مبنى امل�صنع و�إن�شاء قاعدة
لإنتاج احللويات يف م�صنع كادبوري املوجود.

وحدد “�أوميللي” مبلغ  5ماليني دوالر كهدف
�أويل يحتاج جمعه من �أهل املدينة لدعم
امل�شروع.
وبعد �أقل من �أ�سبوع جنح الرجل يف جمع مبلغ
قريب بالفعل من امل�ستهدف ،حيث �أعلن �آالف
امل�ؤيدين تعهدهم بتقدمي 7ر 4مليون دوالر
نيوزيلندي.
لي�س هذا فح�سب ،بل �إن حملة �إنقاذ م�صنع
ال�شيكوالته جذبت �أن�صارا من اخلارج.
ويقول “�أوميللي” �إن عددا من الأ�شخا�ص
يف دول �أخرى �ضمن قوائم املتربعني لإنقاذ
امل�صنع.
ورغم �أن �أغلب املتربعني من نيوزيلندا ،ي�أتي
عدد �آخر من �أ�سرتاليا وكذلك من زيوريخ يف
�سوي�سرا وبرلني و�سول ومانيال و�سنغافورة
والعديد من الواليات الأمريكية.
ويف حني تعهد �أغلب املتربعني بتقدمي ما
بني دوالر و�ألف دوالر ،هناك  4متربعني
تعهدوا بتقدمي �أكرث من � 100ألف دوالر.
ويقول منظمو احلملة �إن هذه التعهدات
لي�ست تربعات و�إمنا ا�ستثمار يف �شركة
جديدة “نحن نبحث عن �أع�ضاء من ال�شعب
لال�ستثمار يف �شركة �ستكون ملكيتها عامة”.
و�شدد “�أوميللي” على �أنهم “يتوقعون قيام
�شركة رابحة وتقدمي عائد للم�ستثمرين”.
غري �أن الأمر بالن�سبة للكثريين من امل�شاركني
يف احلملة لي�س البحث عن �أرباح و�إمنا البحث
عن حالة �إ�شباع عاطفي بامل�شاركة يف امتالك
م�صنع �شيكوالته.
وكتب �أحد ع�شاق ال�شيكوالتة وامل�شاركني
يف احلملة على �صفحة احلملة على موقع
التوا�صل االجتماعي “في�سبوك”�“ :أنا �أحب
امتالك 1ر 0%من م�صنع �شيكوالته”.

ال�������س���ج���ن ل�����وال�����دي�����ن �أ��������س�������اءا ت����غ����ذي����ة ر���ض��ي��ع��ه��م��ا امل��غ��رب :ال�سجن ال��ن��اف��ذ لأ���س��ت��اذ
يف حكم الفت� ،أ�صدرت حمكمة يف
م��ادة الرتبية الإ�سالمية وع�شيقته
بلجيكا ،الأربعاء ،حكما بال�سجن
ملدة �ستة �أ�شهر مع وقف التنفيذ
القامة حفلة جن�س جماعية بتزنيت
على والدين تويف ر�ضيعهما يف

وكتب �شخ�ص �آخر “مثل الآالف الآخرين،
�س�أكون �سعيدا للغاية بالو�صول �إىل النتيجة
املثمرة .هذه فر�صة جيدة “.
وهذه لي�ست �أول مرة يقرر فيها ع�شاق
التقاليد يف نيوزيلندا امل�شاركة يف حملة
لإنقاذ كيان له قيمة رمزية لديهم .ففي العام
املا�ضي جمع � 39239شخ�ص حوايل 25ر2
مليون دوالر ل�شراء �شاطئ “�أواروا �إنتليت”
يف �إقليم “�ساوث �أيالند” النيوزيلندي.
حدث هذا عندما �شاهد “دواين ميجور” �أحد
�سكان املدينة ال�ساحلية �إعالنا لبيع ال�شاطئ
على موقع �إنرتنت حتت �شعار”الأف�ضل على

الكوكب” فقال ملاذا ي�شرتى �شخ�ص واحد هذا
املكان؟ وبد�أ حملة جلمع التربعات بهدف
�شراء ال�شاطئ لي�صبح ملكا للجميع .وبعد
�شهرين ا�شرتى النيوزيلنديون ال�شاطئ الذي
ت�صل م�ساحته �إىل  7هكتارات و�أ�صبح جزءا
من متنزه “�أبيل تا�سمان” القومي.
وقبل نحو �أ�سبوع من انتهاء مهلة جمع �أموال
�إنقاذ م�صنع ال�شيكوالته يف  21حزيران/
يونيو احلايل ،ي�ؤكد الن�شطاء ثقتهم يف
احل�صول على الدعم الالزم و�شراء امل�صنع
و�إنقاذه من الإغالق.

� 14شهرا ..رحلة عبور “تريان و�صنافري” من غرب البحر الأحمر ل�شرقه

القاهرة ـ فيوال فهمي:
“ 426يوما” هي مدة الرحلة التي عربتها
جزيرتا “تريان و�صنافري” من حيازة
الإقليم امل�صري غربي البحر الأحمر �إىل
نقل التبعية لل�سعودية الواقعة على �ساحله
ال�شرقي.
وانتقال تبعية اجلزيرتني لل�سيادة
بناء على قرار الربملان
ال�سعودية جاء
ً
امل�صري ب�أغلبية �أع�ضائه ،رغم �صدور حكم
نهائي �سابق من الق�ضاء الإداري يقر مب�صرية
“تريان و�صنافري”.
ووافق جمل�س النواب امل�صري (الربملان)،
اليوم الأربعاء ،على اتفاقية �إعادة تر�سيم
احلدود البحرية بني م�صر وال�سعودية،
يتم مبوجبها نقل تبعية جزيرتي “تريان
و�صنافري” بالبحر الأحمر �إىل اململكة ،يف
ظل ت�صاعد حالة غ�ضب �شعبي مل ت�شهدها
البالد منذ �سنوات.
وعلى مدى اليومني املا�ضيني ،وافقت جلنتي
“الت�شريعية والد�ستورية” و”الدفاع والأمن
القومي” بالربملان امل�صري على االتفاقية،
و�سط حالة من ال�صخب والفو�ضى تطورت
لال�شتباك بالأيدي بني النواب ،وفق تقارير
�إعالمية حملية.
وتنذر االتفاقية التي تثري جدال وغ�ضبا
وا�سعني يف م�صر على مدى عام م�ضى ،بعودة
االحتجاجات ال�شعبية �إىل ال�شارع امل�صري
عقب �أكرث من � 3أعوام على خلو امليادين
امل�صرية من الءات الغ�ضب واالحتجاج
ال�شعبي.
وال�سعودية هي الداعم املايل وال�سيا�سي
الأكرب لل�سلطات يف م�صر ،منذ �أن �أطاح
اجلي�ش ،حني كان الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي وزيرا للدفاع ،يف  3يوليو /متوز
 ،2013مبحمد مر�سي� ،أول رئي�س مدين
منتخب دميقراطيا ،واملنتمي �إىل جماعة
الإخوان امل�سلمني ،بعد عام واحد من فرتته
الرئا�سية.
وال تزال املحكمة الد�ستورية العليا (�أعلى
حمكمة بالبالد) هي املحطة الأخرية

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

لالتفاقية ،حيث �سيتم الطعن عليها
�أمام الق�ضاء الإداري و�إحالتها للمحكمة
الد�ستورية خالل الأيام املقبلة ،وفق
م�صدرين قانونيني حتدثت �إليهما الأنا�ضول.
وقال املحامي امل�صري بالنق�ض (�أعلى
حمكمة للطعون بالبالد) ،حافظ �أبو �سعدة،
للأنا�ضول� ،إن الطعن الذي �سيقدم �إىل
املحكمة الد�ستورية العليا �سيعتمد على
الفقرة الثالثة من املادة  151يف الد�ستور
امل�صري ،والتي تن�ص على �أنه “ال يجوز �إبرام
�أية معاهدة تخالف �أحكام الد�ستور� ،أو
يرتتب عليها التنازل عن �أي جزء من �إقليم
الدولة”.
وخالل  426يوما انتقلت االتفاقية املثرية
للجدل من مربع التوقيع �إىل املوافقة
الربملانية ،مرورا بجوالت ق�ضائية متعددة
ومعقدة ومظاهرات �شعبية غا�ضبة ،وفق
ر�صد الأنا�ضول.
� 8أبريل/ني�سان 2016
توقيع اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية
بني القاهرة والريا�ض ،والتي يتم مبوجبها
نقل تبعية جزيرتي تريان و�صنافري بالبحر
الأحمر �إىل اململكة� ،أثناء زيارة عاهل
ال�سعودية امللك �سلمان بن عبد العزيز مل�صر،
و�سط احتفاء و�سائل الإعالم يف البلدين.
� 11أبريل/ني�سان 2016
�أول دعوى ق�ضائية تقام �أمام حمكمة
خمت�صة بالف�صل يف النزاعات الإدارية،
للمطالبة ب�إلغاء االتفاقية وا�ستمرار خ�ضوع
اجلزيرتني لل�سيادة امل�صرية.
� 15أبريل/ني�سان 2016
مظاهرات حمدودة حتت �شعار “جمعة
الأر�ض” يف القاهرة وحمافظات م�صرية
�أخرى ،لرف�ض ما �أ�سماه املحتجون وقتها
بـ”تنازل” �سلطات بالدهم عن اجلزيرتني،
و�سط ت�شديدات �أمنية طالت متظاهرين
باالحتجاز واالعتداء ،وفق تقارير حقوقية
حملية.
� 25أبريل/ني�سان 2016
يف �أو�سع حالة خرق لقانون التظاهر الذي

مت �إقراره يف نوفمرب/ت�شرين ثان ،2013
نظمت قوى �سيا�سية مظاهرات وا�سعة
بالعا�صمة ومدن �أخرى ،احتجاجا على
التنازل عن اجلزيرتني اللتني حتظيان
ب�أهمية ا�سرتاتيجية كبرية؛ لكونهما تتيحان
التحكم يف حركة املالحة بخليج العقبة.
 21يونيو/حزيران 2016
حكم من الق�ضاء الإداري يق�ضي بـ”بطالن
االتفاقية والإقرار با�ستمرار اجلزيرتني
�ضمن الإقليم الربي امل�صري وحظر تغيري
و�ضعهما ل�صالح �أي دولة �أخرى”.
 23يونيو/حزيران 2016
طعن احلكومة امل�صرية على احلكم ببطالن
االتفاقية� ،أمام �أعلى حمكمة يف ق�سم
الق�ضاء الإداري مب�صر ،معتربة �أن “احلكم
خمالف للد�ستور والقانون وال�سوابق
الق�ضائية” ،وفق ن�ص الدعوى.
� 29سبتمرب�/أيلول 2016
حكم من الق�ضاء الإداري يق�ضي بوقف
تنفيذ حكم �سابق عليه ببطالن االتفاقية،
بدعوى �أن حكم بطالن االتفاقية “تغول
على اخت�صا�صات ال�سلطة التنفيذية لأن
االتفاقيات الدولية تقع �ضمن �أعمال
ال�سيادة التي تن�أى عن رقابة للق�ضاء” ،وفق
منطوق احلكم.
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 29دي�سمرب/كانون �أول 2016
جمل�س الوزراء امل�صري (ال�سلطة التنفيذية
يف البالد) يوافق على اتفاقية تر�سيم
احلدود البحرية مع ال�سعودية ،ويحيل
االتفاقية �إىل جمل�س النواب (الربملان).
 31دي�سمرب/كانون �أول 2016
حكم يق�ضي بت�أييد تنفيذ االتفاقية ،ورف�ض
طعن قدمه معار�ضوها.
 16يناير/كانون ثان 2017
حكم من الق�ضاء الإداري يق�ضي بت�أييد
بطالن االتفاقية ب�شكل نهائي ،ورف�ض طعن
احلكومة امل�صرية على ذلك.
 12مار�س� /آذار 2017
هيئة مفو�ضي املحكمة الد�ستورية العليا
(�أعلى حمكمة بالبالد) حتجز (دون �أن
حتدد موعدا) منازعتي التنفيذ ،اللتني
�أقامتهما احلكومة امل�صرية لوقف تنفيذ
حكم بطالن االتفاقية ،بدعوى وجود حكم
�آخر من حمكمة �أخرى ي�ؤيد االتفاقية ،حتى
كتابة تقرير قانوين يف املنازعتني ،متهيدا
لإحالتهما �إىل املحكمة الد�ستورية.
� 2أبريل/ني�سان 2017
قبول دعوى تطالب ب�إلغاء حكم �سابق يق�ضي
بتبعية اجلزيرتني مل�صر ،و�إلزام احلكومة
بحكم يق�ضي بتنفيذ االتفاقية.

� 10أبريل /ني�سان 2017
جمل�س النواب امل�صري “الربملان” يعلن
�إحالة اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية
بني القاهرة والريا�ض �إىل جلنة ال�ش�ؤون
الد�ستورية والت�شريعية يف املجل�س ملناق�شتها.
 13يونيو/حزيران 2017
اللجنة الت�شريعية والد�ستورية بالربملان
امل�صري توافق ب�أغلبية �أع�ضائها على
اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية ،ونقل
تبعية جزيرتي “تريان و�صنافري” �إىل
ال�سعودية.
 13يونيو/حزيران 2017
تظاهر ع�شرات املعار�ضني �أمام نقابتي
ال�صحفيني واملحامني امل�صريتني (و�سط
القاهرة) ،احتجاجا على موافقة اللجنة
الت�شريعية مبجل�س النواب امل�صري على
االتفاقية ،و�إلقاء القب�ض على � 8أ�شخا�ص،
وفق تقارير حقوقية حملية.
 14يونيو/حزيران 2017
جلنة الدفاع والأمن القومي مبجل�س النواب
امل�صري (الربملان) توافق على االتفاقية
ب�أغلبية �أع�ضائها يف وقت قيا�سي (�أقل من
�ساعة واحدة) ،و�إحالة االتفاقية �إىل
اجلل�سة العامة بالربملان للت�صويت النهائي
عليها.
 14يونيو/حزيران 2017
الربملان امل�صري يوافق على اتفاقية تر�سيم
احلدود البحرية بني م�صر وال�سعودية
ب�أغلبية �أع�ضائه.
 14يونيو/حزيران 2017
�أحزاب وقوى �سيا�سية بينها حزب الد�ستور
(ليربايل) وامل�صري الدميقراطي االجتماعي
(ي�ساري) ،تدعو امل�صريني �إىل االعت�صام
مبقار الأحزاب ملواجهة ما ا�سموه بـ”اتفاقية
التخلي عن تريان و �صنافري امل�صريتني”.
ويبد�أ تنفيذ اتفاقية �إعادة تر�سيم احلدود
البحرية بني م�صر وال�سعودية ،فور ت�صديق
الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي عليها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية بالبالد.
(االنا�ضول)

يونيو  2014لإ�صابته ب�سوء
التغذية.
وقالت قا�ضية املحكمة �إن الر�ضيع
لوكا�س تويف وعمره �سبعة �أ�شهر
عندما كان وزنه  4.3كيلوغرام،
بزيادة نحو كيلوغرام واحد
بالكاد على وزنه عند مولده.
و�أ�ضافت �أن الر�ضيع الراحل
مل يكن بج�سمه �سوى قليل من
الدهون ،التي مل يكن لها وجود
حول �أع�ضائه.
وذكرت تقارير �إعالمية بلجيكية
�أنه على الرغم من �أن حالة
لوكا�س مل ُت�شخ�ص على �أنها
عدم حتمل الالكتوز ،وهي حالة املر�ض ،و�أطعماه حليبا نباتيا ويف اليوم الذي تويف فيه �ساءت للطوارئ.
مر�ضية تتميز بعدم القدرة خمتلفا ،م�صنوعا من حبوب مثل حالته �سريعا ونقله والداه وقالت حمامية الدفاع كارين فان
على ه�ضم الالكتوز ،ف�إن والديه الأرز وحبوب الكينوا واحلنطة لطبيب .والقى الر�ضيع حتفه مريفني �إن الوالدين مل يدركا �أبدا
بعدما نُقل لغرفة يف م�ست�شفى �أن �صحة طفلهما متدهورة للغاية.
ا�شتبها يف �أنه يعاين من هذا ال�سوداء.

تركيا�“ ..سخلة” مك�سورة ال�ساق
حتظى برعاية عمال حماية الطبيعة

ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى �أردن����ي����ة ت��دي��ر
���ش��ب��ك��ة دع��������ارة يف ال���ك���وي���ت

توجن �إيلي -الأنا�ضول
“نازيل جان”� ..سخلة (وليدة املاعز) جبلية مك�سورة القدم ،تتلقى
العناية الكاملة من قبل عمال مديرية حماية الطبيعة واحلدائق
العامة بالوالية ،الذين يقدمون لها احلليب عرب زجاجة ر�ضاعة.
وعرث مواطنون �أتراك على ال�سخلة التي �أطلقوا عليها ا�سم “نازيل
جان” ،يف وادي “بولومور” التابعة لوالية “توجن �إيلي” (�شرق)،
ونقلوها �إىل �إحدى امل�شايف البيطرية ،التي عاجلتها و�سلمتها لفرع
مديرية حماية الطبيعة واحلدائق العامة.
وخ�ص�ص عمال املديرية غرفة لل�سخلة ،ويقدمون لها حليب ماعز عرب
زجاجة ر�ضاعة.
و�أ�صبحت “نازيل جان” التي مل تفارق العمال طوال النهار ،حمط
اهتمامهم وعنايتهم.
وكل فرتة ،يقوم العمال بنقل ال�سخلة �إىل الأطباء البيطريني ملعاينة
قدمها املك�سور وامللفوف بال�ضمادات.
ويرى الأطباء �أن القدم املك�سور لل�سخلة يحتاج �إىل عناية ملدة 3
�أ�شهر ،وعقب ذلك �سيجري �إطالق �سراحها لتعي�ش جمد ًدا يف بيئتها
الطبيعية.

ال�������ص�ي�ن ت���ع���ت���زم زراع�������ة ال��ب��ط��اط�����س ع���ل���ى ���س��ط��ح ال��ق��م��ر
بكني:
يعتزم رواد ف�ضاء �صينيون ،جتربة زراعة
البطاط�س على �سطح القمر ،خالل رحلة
مركبة الف�ضاء ال�صينية ت�شينغ ،-4املقرر لها
الهبوط يف اجلانب اخللفي من القمر العام
املقبل.
و�أوردت �صحيفة “ت�شاينا ديلي ال�صينية”،
الأربعاء ،معلومات عن عزم علماء يف جامعة
جونغ جينغ ال�صينية ،اختبار فر�ص احلياة
على �سطح القمر ،يف �ضوء م�شروع طورته
اجلامعة ،و ُيعرف بـ”النظام البيئي امل�صغر”.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن فكرة امل�شروع تقوم على
و�ضع �أعداد من البطاطا ويرقات احل�شرات
ودود القز ،يف  18جرة على �شكل �إ�سطواين،
يبلغ طولها � 16سنتيمرتاً.
ويحظى م�شروع النظام البيئي امل�صغر ،ب�أهمية
كبرية لدى الدوائر العملية ال�صينية� ،إذ
وقع االختيار عليه للتنفيذ ،من بني 257
م�شروع ًا مت جتهيزهم يف �إطار برنامج ال�صني،
ال�ستك�شاف الف�ضاء.
ال�صحيفة لفتت �أي�ض ًا� ،إىل �أنه يف حال جناح

الرباط ـ ق�ضت املحكمة الإبتدائية بتيزنيت ،باحلب�س النافذ يف
حق �أ�ستاذ مادة الرتبية الإ�سالمية وع�شيقته ،وحكمت عليهما
ح�ضوريا ب� 8أ�شهر حب�سا نافذا ،فيما حكمت على �صديقيه ب�شهرين
حب�سا نافذا ،وامر�أتني ب�شهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية
خمتلفة ،ووجهت �إليهم املحكمة تهم الف�ساد واخليانة الزوجية
و�إعداد وكر للدعارة.
وتعود تفا�صيل الق�ضية �إىل بداية �شهر مايو املن�صرم ،حني داهمت
م�صالح الدرك امللكي ب�سرية تزنيت ،منزال باجلماعة القروية
بونعمان (24كلم جنوب تزنيت) ،كان مو�ضوع �شكاية تقدمت بها
زوجة الأ�ستاذ الذي ي�شتغل ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية بجماعة
بونعمان ،ومتكنت من اعتقال �ستة �أ�شخا�ص بداخله.

القت املباحث اجلنائية يف دولة الكويت القب�ض على �أردنية و�سورية
ولبنانية يدرن �شبكة دعارة يف �شقة مبنطقة حويل خالل �شهر رم�ضان
الف�ضيل.
وقالت �صحيفة الراي الكويتية �إن معلومات و�صلت عن ن�شاط ال�شبكة
الن�سائية �إىل الإدارة العامة للمباحث اجلنائية ٬وكلف فريق ًا من رجال
مباحث الآداب بتحري الأمر ٬حيث تبني لهم �أن امر�أة �أردنية ت�سكن يف
�شقة ب�إحدى بنايات العزاب يف منطقة ميدان حويل ٬و ُت�شاركها فتاتان
�إحداهما �سورية والأخرى لبنانية يف ا�ستقبال الباحثني عن ال ُ متعة
احلرام ٬وتقدمي «خدمات» خا�صة.
وبعد مراقبة املكان لأيام ع ّدة انك�شف لهم �أن ‘الوحدة’ الن�سائية ي�ستقبلن
الزبائن كل واحدة منهن يف غرفتها للجل�سة الواحدة ٬و�إذا �أراد الزبون
اخلروج مع �إحداهن �إىل حيث ي�سكن هو ف�إن الأجر اخلا�صة مقابل 20
دينار ًا يت�ضاعف ٬ف�أر�سلوا �أحد م�صادرهم ال�سريني واتفق على ق�ضاء
�ساعة مع �إحداهن ٬ويف اللحظة ال ُ متفق عليها داهم مباحثيو الآداب
ال�شقة مت�سلحني ب�إذن من النيابة و�أم�سكوا بالثالثة
 .وقال م�صدر �أمني �إنه اقتيدت الن�سوة الثالث �إىل مقر الإدارة العامة
للمباحث اجلنائية حيث احتجزن على ذمة ق�ضية ن�شر الفح�شاء ٬وجا ٍر
التحقيق معهن متهيد ًا لإبعادهن عن البالد بح�سب موقع عمون االلكرتوين
املحلي.

خرب هام

امل�شروع ،فمن املتوقع ا�ستخدامه م�ستقبال يف
امل�ستعمرات الب�شرية ،املُخطط ت�أ�سي�سها يف
كوكب املريخ.
ويف � ،2016أعلنت ال�صني عزمها �إطالق
مهمة هبوط مركبة ف�ضاء �أطلقت عليها ا�سم
ت�شينغ ،-4على اجلانب املظلم من القمر ،الذي
يحظى بف�ضول علماء الفلك ،ومل يكت�شف بعد.

و�ستكون هذه الرحلة هي املحاولة الأوىل من
نوعها يف تاريخ الب�شرية.
ومن املنتظر �أن ت�ساعد رحلة ت�شينغ،-4
ال�صني ،يف االنتقال من و�ضع الدولة التابعة
خلطى الدول الأخرى� ،إىل دولة رائدة لها
جتاربها اخلا�صة يف جمال ا�ستك�شاف القمر.

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
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ه���ل ت��ت��م��ك��ن �أوروب������ا م���ن اخل�����روج م���ن حت���ت ع���ب���اءة ال��ه��ي��م��ن��ة الأم��ري��ك��ي��ة؟ وا���ش��ن��ط��ن وت���ل �أب���ي���ب ودول ال�����ش��رق الأو����س���ط وال���ت���وازن���ات اجل��دي��دة

عمر جنيب
هل تتمكن �أوروبا من اخلروج من حتت عباءة الهيمنة
الأمريكية ،لتكون قطبا عامليا جديدا يقيم حالة من التوازن
املتعدد الأركان بني رو�سيا الفدرالية وريثة الإحتاد ال�سوفيتي
والواليات املتحدة الأمريكية التي تريد الإ�ستمرار يف احتالل
مركز القوة الأوىل عامليا ،وال�صني ال�شعبية؟� .س�ؤال عاد ليطرح
ب�إحلاح مع �إقرتاب العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين
من نهايته ،ومع ت�شتت �إن�شغاالت وتطلعات وا�شنطن بني �آ�سيا
ومنطقتي ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا جنوب ال�صحراء.
يرى امل�ؤرخ الفرن�سي جان جاك بيكر �أن احلرب العاملية الأوىل،
“�سجلت و�صول الواليات املتحدة �إىل احلياة الدولية التي مل
تخرج منها بعد ذلك حتى �إنها احتلت فيها تدريجيا املكانة
الأوىل على ح�ساب �أوروبا”.
ويقول امل�ؤرخ واخلبري االقت�صادي الفرن�سي �أوليفيه فريتاغ:
“ما من �شك قطعا �أن احلرب العاملية الأوىل بتغيريها النهائي
لتوزيع االحتياطات املعدنية كانت ال�سبب يف التفوق العاملي
للعملة الأمريكية الذي طبع كل القرن الع�شرين م�شريا �إىل �أن
�أوروبا انتقلت بني  1914و 1919من موقع الدائن لبقية العامل
�إىل موقع املدين”.
يف �صيف عام  1916قال الرئي�س الأمريكي وودرو ويل�سون بعد
احلرب العاملية الأوىل وا�صفا ال�صراع الأوروبي “�أن بريطانيا
متتلك العامل و�أملانيا تريده” ،وكان ذلك �إ�شارة منه ل�ضرورة
البحث عن مكانة الواليات املتحدة الأمريكية و�سط الأطراف
الأوروبية املتهالكة �إثر احلرب .وكان حتليله ذلك حتوال
تاريخيا يف احلياة االقت�صادية الأمريكية وم�سارها الفعلي نحو
الهيمنة على مقاليد الأمور يف العامل بعد �أن كانت �إمكانياتها
االقت�صادية العظيمة مكبوتة قبل حرب عام  1914بفعل
نظامها ال�سيا�سي غري الفعال ونظامها املايل املختل و�صراعاتها
العمالية والعرقية العنيفة ،و�أ�ضاف �أن �أمريكا كانت مثاال
للف�ساد املدين و�سوء الإدارة وال�سيا�سات املدفوعة باجل�شع،
بالإ�ضافة �إىل النمو والإنتاج والربح ،وكان ويل�سون يبحث عن
تر�سيخ ال�سيادة الأمريكية يف ظل التهاوي الأوروبي وقد تع�ضد
هذا الو�ضع ملن تبعوه من �سا�سة وا�شنطن بعد احلرب العاملية
الثانية ،وهكذا كانت �أوروبا نافذة الواليات املتحدة الأمريكية
للهيمنة على العامل.
�أوروبا انتقلت كذلك من مرتبة الدول الإ�ستعمارية الأو�سع
�سيطرة عامليا �إىل مرتبة ثانوية بعد �أن حلت الواليات املتحدة
حملها كقوة ا�ستعمارية ب�أ�ساليب متجددة.
�أوروبا مق�سمة
خرجت �أوروبا مق�سمة و�ضعيفة ومدمرة بعد احلرب العاملية
الثانية ،و�إعتمدت دول القارة يف اجلزء الغربي منها على
م�شاريع �إعادة البناء التي دعمتها وا�شنطن واحلماية الع�سكرية
الأمريكية يف �إطار حلف �شمال الأطل�سي ،فيما خ�ضع �شرق
القارة للإحتاد ال�سوفيتي �سيا�سيا و�إقت�صاديا وح�صن ع�سكريا
حتت غطاء حلف وار�سو .بعد �إنهيار الإحتاد ال�سوفيتي يف
بداية عقد الت�سعينات من القرن الع�شرين بد�أت م�ؤ�شرات متلمل
من �أجل تبديل التوجهات والتحالفات يف القارة التي ي�صفها
الأمريكان بالعجوز ،ولكن وا�شنطن وعدد من حلفائها يف �أوروبا
وخا�صة بريطانيا عملوا كل ما يف و�سعهم ملنع خروج �أوروبا من
حتت عباءة الهيمنة الأمريكية.
الأو�ضاع تغريت مع مرور الوقت وبد�أت مراحل ال�صراع امل�سترت
بني الإحتاد الأوروبي والواليات املتحدة تطفوا على ال�سطح،
حيث عمل البيت الأبي�ض على تروي�ض القوى الأوروبية وكان
ذلك وا�ضحا خا�صة خالل الأزمات املالية التي واجهها الإحتاد
وعملته اليورو ،ثم مع بروز ت�شجيع كثيف من البيت الأبي�ض
وعدد كبري من ال�سا�سة الأمريكيني خلروج بريطانيا وغريها من
الإحتاد الأوروبي.
زمن قد وىل
يوم الأحد  28مايو  2017قالت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
مريكل� ،إنه يتوجب على الأوروبيني تويل م�صريهم ب�أنف�سهم
ملواجهة االنق�سامات التي ي�شهدها التحالف بني دول الغرب،
�إثر بريك�سيت وو�صول دونالد ترامب لرئا�سة للواليات املتحدة
الأمريكية .و�أكدت �أن “الزمن الذي كانت الثقة فيه �سائدة
وكان ب�إمكاننا االعتماد كليا على بع�ضنا البع�ض قد وىل”.
وتابعت “علينا �أن نقاتل من �أجل م�صرينا” م�شرية �إىل �أن
العالقات مع الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون يجب �أن تكون
وطيدة �أكرث .و�أ�ضافت مريكل �أن “الزمن الذي كانت الثقة فيه
�سائدة وكان ب�إمكاننا االعتماد كليا على بع�ضنا البع�ض قد وىل.
هذا ما اختربته يف الأيام الأخرية” .وكانت ت�شري بذلك �إىل
العالقة مع الواليات املتحدة التي اهتزت خالل زيارة الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �إىل �أوروبا.
و�ألقت مريكل خطابا يف عا�صمة بافاريا غداة قمة جمموعة
ال�سبع وهي �أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا واليابان وكندا والواليات
املتحدة وبريطانيا يف تاورمينا بجزيرة �صقلية حيث انهارت
وحدة الدول ال�سبع الأكرث ثراء يف العامل �أمام رف�ض ترامب
االلتزام باتفاق باري�س حول ظاهرة االحتبا�س احلراري.
وكانت مريكل قد اعتربت املباحثات حول املناخ “غري مر�ضية
�إطالقا”.
وخالل �أوىل جوالته �إىل اخلارج منذ تن�صيبه ،زار ترامب
بروك�سل حيث وجه �ضربة �إىل حلفائه يف حلف �شمال الأطل�سي
برف�ضه ت�أييد نظام دفاعهم اجلماعي ب�شكل �صريح .كما و�صف
�أ�ساليب الأملان يف التجارة ب�أنها “�سيئة و�سيئة جدا” بح�سب
جملة “دير �شبيغل”.
لهجة حتد
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يوم الثالثاء  30مايو  2017ت�صاعدت حدة اللهجة بني
ترامب و�أنغيال مريكل ،بعد �أن �شن ترامب هجوما الذعا على
�أملانيا لي�صل التوتر بني البلدين �إىل م�ستوى غري م�سبوق يف
التاريخ احلديث.
وكتب ترامب يف تغريدة “لدينا عجز جتاري هائل مع �أملانيا،
�إ�ضافة �إىل �أنهم يدفعون �أقل مما يجب حللف �شمال الأطل�سي
واجلانب الع�سكري .هذا �أمر �سيء جدا للواليات املتحدة،
و�سيتغري”.
وقبل �ساعة من ذلك ،اعتربت مريكل التي تنتقي كلماتها عادة
بانتباه �شديد �أنه “من ال�ضرورة الق�صوى” �أن ت�صبح �أوروبا
“العبا ن�شطا على ال�ساحة الدولية” وخ�صو�صا ب�سبب ال�سيا�سة
الأمريكية.
و�أكدت امل�ست�شارة بالطبع �أن العالقة بني جانبي الأطل�سي
“ترتدي �أهمية كربى” لكنها �أ�ضافت “نظرا للو�ضع الراهن،
هناك دافع �إ�ضايف كي من�سك يف �أوروبا م�صرينا ب�أيدينا”.
و�أ�ضافت امل�ست�شارة على هام�ش ا�ستقبالها رئي�س الوزراء الهندي
نارندرا مودي �أنه “على �أوروبا �أن ت�صبح العبا نا�شطا يف الق�ضايا
الدولية كذلك ،ولذلك �أهمية ق�صوى باعتباري”.
و�أو�ضحت �أنه من ال�ضروري �أن ميتلك الأوروبيون “�سيا�سة
خارجية م�شرتكة” من �أجل ال�ضغط “حلل النزاع يف ليبيا”،
على �سبيل املثال.
تابعت مريكل “�إننا نفتقر �إىل الأداء املطلوب يف بع�ض النقاط،
خ�صو�صا ملف �سيا�سة الهجرة”.
وجاءت ت�صريحات ترامب ردا على وابل االنتقادات التي
وجهته له �أملانيا بعد اختتامه �أول جولة خارجية ر�سمية له
الأحد والتي �شملت ال�سعودية و�إ�سرائيل وبروك�سل و�إيطاليا
التي �شارك فيها يف قمة جمموعة ال�سبع.
وخالل جولته رف�ض ترامب �ضغوط حلفائه من جمموعة ال�سبع
لاللتزام باتفاق باري�س للمناخ املربم يف  ،2015وانتقد  23من
الدول الأع�ضاء يف احللف الأطل�سي الـ 28ومن بينها �أملانيا،
“لتخلفها عن دفع املبالغ امل�ستحقة عليهم” لتمويل احللف.
�إ�ضعاف الغرب
قبل �أيام ويف ال�سعودية وقع ترامب �أكرب �صفقة بيع �أ�سلحة
�أمريكية يف تاريخ بالده بلغت قيمتها  110مليار دوالر خالل
العقد املقبل وت�شتمل على �سفن ودبابات و�أنظمة م�ضادة
لل�صواريخ.
واالثنني وجه وزير اخلارجية الأملاين �سيغمار غابرييل
انتقادات حادة لرتامب قائال �إن “�أي �شخ�ص يعمل على ت�سريع
التغري املناخي من خالل �إ�ضعاف حماية البيئة ،ويبيع املزيد من
الأ�سلحة يف مناطق النزاع وال يرغب يف حل النزاعات الدينية
�سيا�سيا ،يعر�ض ال�سالم يف �أوروبا للخطر”.
و�أ�ضاف �أن “�سيا�سات احلكومة الأمريكية الق�صرية النظر تلحق
�أ�ضرارا مب�صالح االحتاد الأوروبي” م�ضيفا �أن “الغرب �أ�صبح
�أ�صغر و�أ�ضعف”.
لكن هذا التوتر بني البلدين لي�س جديدا .فمنذ يوم انتخاب
ترامب نبهته امل�ست�شارة الأملانية �إىل �ضرورة التزام قيم
الدميقراطيات الغربية ،بعد حملة انتخابية تخللتها الهفوات
ونقاط اجلدل.
وقد �أطلق ترامب وابال من االنتقادات ل�صادرات ال�سيارات
الأملانية �إىل الواليات املتحدة وقال �إن “الأملان �سيئون جدا”
وذلك خالل اجتماع مع عدد من كبار امل�س�ؤولني الأوروبيني يف
بروك�سل ،بح�سب ما �أوردت جملة دير �شبيغل الأ�سبوعية.
وكان ترامب قد بد�أ يف انتقاد �أملانيا ومريكل يف حملته
الإنتخابية العام املا�ضي.
ويف �ضوء �أجندته االقت�صادية القومية انتقد ب�شكل خا�ص
فائ�ض التجارة الأملاين الكبري مع الواليات املتحدة وهدد
بفر�ض �ضرائب جمركية للرد على ذلك.
وبعد اجتماع فاتر مع مريكل يف وا�شنطن يف مار�س  2017و�صفه
يف البداية ب�أنه “عظيم” �شن حملة انتقادات يف اليوم التايل
متهما �أملانيا ب�أنها “تدين مببالغ مالية كبرية” حللف �شمال
الأطل�سي والواليات املتحدة.
ورغم كل ما �سبق ال ترى اخلبرية الأملانية زيلكه تيمبل رئي�سة
حترير “جملة ال�سيا�سة الدولية” الأملانية �أي تغري يف ال�سيا�سة
الأملانية .وتقول يف ت�صريحات لدويت�شه فيله“ :بالعك�س،
امل�ست�شارة �أكدت على �أن بالدها متم�سكة بالعالقات مع الواليات
املتحدة ،هي تعلق فقط على الرئي�س احلايل الذي تعتربه غري
مهتم �أو لي�س كما هو مطلوب ،وهذا يعني �أن الأملان �أمام و�ضع
جديد حمري بالن�سبة لطرف كان ميثل دائما عامل �أمان”.
وعن ما �إذا كان الأوروبيون قادرين بالفعل على “�أخذ م�صريهم
بيدهم” كما قالت مريكل ،تقول تيمبل �إنه ال ميكن للأوروبيني
القيام بهذا الدور لأنهم ال يتوفرون على ال�سالح النووي كعامل
ردع كما هو احلال بالن�سبة للواليات املتحدة“ ،وبالت�أكيد من
الأف�ضل بالن�سبة للأوروبيني البقاء �إىل جانب الأمريكيني على
ظهر �سفينة واحدة ،لكن مل تعد هناك �ضمانات ت�ؤكد رغبة
وا�شنطن البقاء �إىل جانب �أوروبا”.
معار�ضون لهذا الر�أي ي�شريون �إىل �أن املحللة الأملانية ن�ست �أن
فرن�سا قوة نووية و�أن يف �إمكان �أملانيا وبف�ضل مفاعالتها النووية
وتقدمها يف هذا املجال قادرة على التحول �إىل قوة نووية خالل
�أ�سابيع.
وبر�أي اخلبرية الأملانية فان املحور الأملاين الفرن�سي ميكن
�أن يلعب دورا ا�سرتاتيجيا يف قيادة �أوروبا قوية ،لكن ذلك
يتوقف على حتقيق �شروط ،كما تقول زيلكه تيمبل مو�ضحة:
“قائدة العامل احلر” هي عبارة مل تطلقها مريكل على نف�سها
و�إمنا� ،صحيفة نيويورك تاميز هي التي �أطلقت عليها هذا

الو�صف .وبخ�صو�ص
فرن�سا ،تالحظ تيمبل
�أن “مريكل والرئي�س
ماكرون ي�سعيان معا
وبقوة �إىل �إعادة �إحياء
املحور الفرن�سي الأملاين.
وهناك زوايا حمددة
يجب معاجلتها� .أولها
ملف الأمن ،والبحث
عن �آليات التن�سيق فيما
يتعلق بالأمن الداخلي
والتبادل
واخلارجي
�إ�ضافة
املعلوماتي”
�إىل جتاوز الإ�شكاليات
املت�صلة بالإ�صالحات
املالية يف الإحتاد
الأوروبي والتقدم يف
�إ�ستثمارات
حتقيق
م�شرتكة.
�أزمة مفتوحة بني ا�سرائيل واملانيا
�سجل املالحظون �أن توتر عالقات برلني مع وا�شنطن تزامن
مع �أزمة غري م�سبوقة مع �إ�سرائيل .يوم � 26أبريل  2017جاء
يف تقرير لوكالة الأنباء الفرن�سية :بلغت االزمة يف العالقات
بني �أملانيا وا�سرائيل يف �أعقاب �أ�شهر من التوتر م�ستويات غري
م�سبوقة حاليا بعد �أكرث من ن�صف قرن من الروابط الوثيقة
خ�صو�صا ب�سبب م�س�ؤولية ما تعتربه تل �أبيب برلني فيما ي�سمى
باملحرقة اليهودية.
و�ألغى رئي�س الوزراء اال�سرائيلي بنيامني نتنياهو اجتماعا
الثالثاء � 25أبريل مع وزير اخلارجية الأملاين �سيغمار غابريال
ب�سبب مت�سك االخري بلقاء ممثلي منظمتني ا�سرائيليتني غري
حكوميتني توجهان انتقادات حمرجة للحكومة ال �سيما ب�ش�أن
اال�ستيطان يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
وقال الوزير االملاين “ي�ؤ�سفني هذا كثريا”.
من جهتها ،عربت امل�ست�شارة االملانية انغيال مريكل االربعاء عن
“�أ�سفها” اللغاء نتنياهو اللقاء مع وزير اخلارجية االملاين.
وقال �ستيفن �سيربت الناطق با�سمها خالل م�ؤمتر �صحايف يف
برلني ان “امل�ست�شارة ت�أ�سف هي اي�ضا لعدم انعقاد اللقاء”.
و�أكد الناطق ان “برامج زيارات امل�ست�شارة ي�شمل �أي�ضا بانتظام
لقاءات مع منظمات غري حكومية وممثلني عن املجتمع املدين
ويفرت�ض ان يكون ممكنا يف بلد دميوقراطي للزوار االجانب
التحدث مع ممثلني عن املجتمع املدين الذين لديهم مواقف
منتقدة ،بدون ان ي�سبب ذلك م�شاكل”.
وي�ساهم هذا اخلالف الدبلوما�سي يف ت�شويه “العالقات
اخلا�صة” ،وفق تعبري �أملانيا التي تربطها با�سرائيل منذ 70
عاما.
وقد ت�شكل الأزمة نقطة حتول يف العالقة .وكتبت جملة
“دير �شبيغل”االربعاء �إن “املعاملة اخلا�صة ال�سرائيل لأ�سباب
تاريخية بلغت حدها مع حكومة نتنياهو”.
وا�ضافت ان “خط�أنا التاريخي ال ميكنه �أن يدفع �أملانيا اىل قبول
�أن تبتعد احلكومة الإ�سرائيلية �أكرث ف�أكرث عن القيم التي كانت
م�شرتكة حتى االن”.
ويعرب �إلداد باك ،م�ؤلف كتاب “مريكل و�إ�سرائيل واليهود”
عن اعتقاده “ان االجتاه يف املانيا منذ ع�شرين عاما مييل
نحو تطبيع العالقات مع �إ�سرائيل ،والتطبيع يعك�س عموما
داللة �إيجابية ،لكنه هنا يعني العك�س ،اي �إنهاء و�ضع العالقة
الفريدة من نوعها مع �إ�سرائيل”.
ويقول هذا اخلبري يف العالقات الأملانية الإ�سرائيلية ،ان الأمر
يتعلق بتغيري عميق يف املجتمع الأملاين ،وخ�صو�صا جيل ال�شباب
الذي “يريد �إنهاء هذه ال�شوائب التي متنعه من �أن يكون �أمة
مثل غريها”.
وغداة احلرب العاملية الثانية ،كانت الدولة اليهودية ال�شابة
قررت مقاطعة �أملانيا الغربية اىل حني توقيع “اتفاق التعوي�ض
االقت�صادي” العام  1952ثم اقامة عالقات دبلوما�سية بني
الطرفني عام .1965
واقيمت يف الذكرى اخلم�سني لهذه ال�صداقة عام 2015
احتفاالت يف برلني وتل ابيب .وكانت منا�سبة لأملانيا كي جتدد
دعمها الرا�سخ لدولة ا�سرائيل التي قالت �أنغيال مريكل عام
 2008ان وجودها “جزء من ا�سباب وجود الدولة الأملانية”.
وقد ظهرت بوادر الت�صدع الأوىل يف يناير  2017عندما �أعربت
وزارة اخلارجية الأملانية للمرة االوىل عن “�شكوكها” يف رغبة
نتنياهو يف حتقيق حل الدولتني بعد ت�صويت الكني�ست على
قانون ي�سمح لإ�سرائيل بتملك �أرا�ض جديدة فل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية املحتلة.
ويف اعقاب ذلك� ،أعلنت حكومة مريكل يف فرباير �ألغاء
امل�شاورات ال�سنوية بني احلكومتني عازية الأمر ر�سميا اىل
م�شاكل يف التوقيت.
وقال فولكر بيك ،وهو رئي�س جلنة برملانية �أملانية حول
العالقات مع �إ�سرائيل ،لوكالة فران�س بر�س انه لأ�سباب
دبلوما�سية“ ،مت تقدمي ت�أجيل م�شاورات احلكومة باعتباره
م�شكلة فنية ،هناك رغبة يف عدم ال�سماح بت�صعيد امل�سالة”.
من جهته ،قال خبري ال�ش�ؤون االملانية مو�شي زميرمان من
اجلامعة العربية يف القد�س ان “مريكل حاولت �أن تكون مهذبة،
لكن احلكومة الإ�سرائيلية مل تلتقط اال�شارة”.
ت�أثري ترامب

وثمة تقديرات يف برلني ب�أن ت�شهد العالقات مزيدا من
التدهور يف ظل رئا�سة دونالد ترامب للواليات املتحدة.
فقد ات�سم موقفه بالغمو�ض فيما يتعلق ب�إقامة الدولة
الفل�سطينية التي تعد من الأهداف املحورية لل�سيا�سة الأملانية
يف ال�شرق الأو�سط ،ومل يوجه �سوى �أدنى قدر ممكن من
االنتقادات للم�ستوطنات الإ�سرائيلية.
وي�سلم م�س�ؤولون �إ�سرائيليون ب�صفة غري ر�سمية ب�أن العالقات
انحدرت �إىل م�ستوى متدن رغم �أنهم يقولون �إن ال�صالت بني
الطرفني مازالت قوية.
وت�أكد مدى توتر العالقات بني �أملانيا و�إ�سرائيل يف �شباط
فرباير عندما �ألغت مريكل اجتماع قمة مع رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو كان من املقرر �أن ينعقد يف القد�س
خالل �شهر مايو  .2017وكان التف�سري الر�سمي لهذه اخلطوة
هو �أن برلني من�شغلة للغاية برئا�ستها ملجموعة الع�شرين.
غري �أن م�س�ؤولني �أملانا قالوا ب�صفة غري ر�سمية �إن ال�سبب
الرئي�سي هو اال�ستياء مما مت الك�شف عنه يف الأ�سابيع التي
�أعقبت تويل ترامب من�صبه من خطط نتنياهو لزيادة وترية
البناء اال�ستيطاين يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية
و�إ�ضفاء ال�صبغة القانونية على �آالف الوحدات ال�سكنية املبنية
على الأرا�ضي الفل�سطينية.
واعرتف م�س�ؤول �أملاين كبري برتدي العالقات مع احلكومة
اليمينية يف �إ�سرائيل وقال “نتنياهو ال ين�صت �إلينا والو�ضع قد
يزداد �سوءا يف وجود ترامب”.
ويف �إ�سرائيل و�صف م�س�ؤول �إلغاء لقاء القمة ب�أنه عالمة على
“ا�ستياء عميق” من نتنياهو لكنه �أ�ضاف �أن ترامب هو ال�سبب
الرئي�سي يف ا�ستياء برلني.
وذكر امل�س�ؤول “�أملانيا غا�ضبة حقا من ترامب لكن ال ميكنهم
التعبري عن ذلك �أو انتقاده مبا�شرة لأنه قوي جدا”.
وقالت كر�ستني مولر التي تدير مكتب تل �أبيب مل�ؤ�س�سة
هايرنيت�ش بويل وهي مركز �أبحاث �أملاين له ميول ي�سارية �إن
التطورات الأخرية رمبا ترغم برلني على �إعادة فح�ص عالقاتها
مع �إ�سرائيل ،العالقة اخلا�صة بني �أملانيا و�إ�سرائيل لي�ست
حمفورة يف ال�صخر .بل �إنها تبدو الآن يف خطر”.
و�أظهرت درا�سة �أجرتها م�ؤ�س�سة برتلزمان عن العالقة بني
الطرفني عام � 2015أن  77يف املئة من الأملان يعتقدون �أن
الوقت قد حان لالنف�صال عن املا�ضي .و�أبدى  66يف املئة منهم
الغ�ضب لأن الأملان مازالوا يتحملون اللوم عما ارتكب بحق
اليهود من جرائم .وارتفعت تلك الن�سبة �إىل  79يف املئة
للم�شرتكني يف امل�سح فيما بني �سن  18و 29عاما.
العالقات االقت�صادية قوية .فقد بلغ حجم التبادل التجاري
لل�سلع واخلدمات بني الطرفني  5.5مليار دوالر عام 2016
وهو �ضئيل مقارنة بالتبادل التجاري بني �إ�سرائيل والواليات
املتحدة البالغ  25.5مليار دوالر.
حلظة حرجة
�صرح دبلوما�سي �أملاين نهاية ربيع �سنة � :2017إن �إقناع الر�أي
العام الأملاين بالعالقة الوثيقة مع �إ�سرائيل يزداد �صعوبة.
و�أ�ضاف “حتقيق التوازن ال�سليم مع �إ�سرائيل يزداد �صعوبة.
ف�أنت تتعر�ض لالنتقاد يف و�سائل الإعالم �إذا مل تنتقد �إ�سرائيل.
و�إذا انتقدتها فعال ف�إنك ت�ستعدي �شريكا �أ�سا�سيا”.
وذكر �إن مريكل لي�س لديها ما تك�سبه من عقد لقاء �صعب مع
نتنياهو يف عام �ستجرى فيه انتخابات يف �أملانيا.
والتوتر ال�سيا�سي بني اجلانبني لي�س بالظاهرة اجلديدة.
ففي عام  2011تردد �أن �أملانيا هددت بوقف ت�سليم غوا�صات
من طراز دولفني ردا على خطط اال�ستيطان الإ�سرائيلية.
وبعد عام �أثار غابرييل الذي كان رئي�سا حلزب الدميقراطيني
اال�شرتاكيني املعار�ض �آنذاك عا�صفة بت�شبيه معاملة �إ�سرائيل
للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية “بالف�صل العن�صري”.
وقبل �سنوات بد�أ كبار الوزراء يف احلكومة الأملانية يقللون
زياراتهم لإ�سرائيل .ومنذ خطابها يف الكن�سيت عام  2008مل
تزرها مريكل �سوى مرتني كانت �آخرهما يف �أوائل عام .2014
غري �أن م�س�ؤولني وحمللني �أملان يقولون �إن الهوة ال�سيا�سية
احلالية �أعمق فيما يبدو مما كانت يف �أي وقت فيما تعيه
الذاكرة.
وقال مولر من م�ؤ�س�سة هايرنيت�ش بويل “�إ�سرائيل كانت
تعرف املدى الذي ميكن �أن ت�صل �إليه مع احلكومات ال�سابقة.
�أما يف وجود ترامب فقد ت�شجعت العنا�صر الأكرث ت�شددا يف
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