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احل��ق��ي��ق��ة
الأخ��رى يف
ق�صة حــلب

ال�سعودية ُتهزم م ّرتني:

ق�صف «ه�ستريي» على �صنعاء...

اقر�أ يف هذا العدد

م�����س��ل��م��ات ي��خ��ل��ع��ن
احل����ج����اب ب����أم�ي�رك���ا
جت��ن��ب � ًا ل�لاع��ت��داءات

احلكومة امل�صرية تعلن موافقتها على
ت�صــــدير حـميــر لل�صني وكالب لكوريا
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من هنا وهناك
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القومي :الـ(� )F35س ُت�صبح عمليات ّية فقط يف
مركز �أبحاث الأم��ن
ّ
 2019وانتقادات للتكلفة الباهظة وترامب ُيهدد بوقف امل�شروع..

“بلوزتي فل�سطينية”… نقطة بيع وطنية
رام اهلل ـ و�سط املدينة الكبرية التي تعج باملحال واملجمعات التجارية،
وجدت فكرة “بلوزتي فل�سطينية” مكان ًا لها يف رام اهلل و�سط ال�ضفة
الغربية ،لتكون وجهة ملن يرغب بارتداء “بلوزة” (قمي�ص-تي
�شريت) ّ
خط عليها بالعربية “فل�سطيني” �أو “فل�سطينية”.
ويعر�ض املحل التجاري القم�صان ،وغريها من املقتنيات ذات اللم�سة
الرتاثية والوطنية الفل�سطينية م�ستهدفا �شريحة ال�شباب ب�شكل
خا�ص.
ور�أت فكرة “بلوزتي فل�سطينية” ،النور قبل نحو �أربعة �أعوام،
وجنحت يف االنت�شار ب�شكل كبري يف املجتمع الفل�سطيني ،بعد �أن
افتتح القائمون على امل�شروع حم ًال يحمل ا�سم الفكرة ،ويرون فيه
نقطة ت�سويق للمنتج ولفكرتهم الب�سيطة التي حتمل يف ثناياها
معاين كبرية ،ح�سب قولهم.
وبينما يعمل ح�سني م�صلح� ،أحد القائمني على الفكرة على ترتيب
مقتنيات املحل ،يقوم زميل �آخر له با�ستقبال الزبائن وتلبية
احتياجاتهم.
ويقول ح�سني  ”:ولدت الفكرة قبل �أربع �سنوات ،من قبل جمعية
فل�سطينية يف مدينة حيفا (داخل �إ�سرائيل) ،بطبع كلمات
“فل�سطيني” و”فل�سطينية” باللغة العربية على القم�صان ،ونقلنا
الفكرة لل�ضفة الغربية والقد�س املحتلة”.
وي�ضيف ”:كربت الفكرة والقت ا�ستح�سان ًا كبري ًا لها بني ال�شباب
الفل�سطيني ،ما دفعنا لتطويرها من حيث ا�ستحداث م�صطلحات
جديدة غالبيتها م�ستوحاة من كتابات �أدباء و�شعراء� ،إ�ضافة
لتطوير موقع خا�ص لت�سويق املنتج”.
وتابع ”:تتلخ�ص فكرتنا ب�أن نرتدي بلوزة فل�سطينية �صنعت يف
فل�سطني ،وحتمل عبارات وطنية تعبرّ عن ذاتنا وعن حبنا لفل�سطني
ومت�سكنا بقيمنا وتراثنا ،وتكون بدي ًال ملالب�س حتمل ر�سومات
وعبارات غري معروفة”.
وي�شري م�صلح �إىل �أن القائمني على الفكرة بد�أوا بت�سويق منتجهم
معتمدين على �أ�صدقائهم على مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إىل �أن
مت افتتاح املحل الذي يعد نقطة ت�سويق لهم و�سط رام اهلل.
ونقطة الت�سويق تلك ،باتت بح�سب م�صلح ملج�أً لأعمال �إبداعية
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فل�سطينية ،حيث يتم فيه ت�سويق منتجات و�أ�شغال يدوية ن�سوية،
ومنتجات لطلبة جامعيني من مطرزات ور�سومات وخزف وهدايا
و�إك�س�سوارات.
واحد من القائمني على حمل “بلوزتي فل�سطينية” عمله
ولكل
ٍ
اخلا�ص ،يتقا�سمون �أوقات العمل داخله مب�شاركة متطوعني وطلبة،
لإجناح وتطوير الفكرة ،وفق ما قاله م�صلح.
�أما عن زبائن املحل ،فهم كما قال ”:كل فل�سطيني يعتز بانتمائه”.
وط ّور القائمون الفكرة لت�شمل الطباعة على الأكواب ،واحلقائب
املدر�سية� ،إىل جانب املنتجات اليدوية.
أيد فل�سطينية ،من ق�ص
يتابع م�صلح ”:العمل من الألف حتى الياء ب� ٍ
القما�ش واخلياطة والطباعة والت�سويق”.
ويعج املحل بالزبائن ،منهم من ي�شرتي هدايا لأ�صدقائهم خارج
فل�سطني ،لكن حممد �أبو �شو�شة ( 34عاما) ،قرر �شراء بلوزة خا�صة
به و�أخرى خا�صة بنجله الطفل “�شام” البالغ من العمر عامني.
ي�ستوقفه مرا�سل الأنا�ضول لي�س�أله عن انطباعه ،فيقول ”:وجدت
يف هذا املنتج مل�سة جميلة مميزة� ،أرتديها و�أعلم �أنني �أرتدي منتج ًا
فل�سطيني ًا ،يحمل عبارات وطنية جذبتني وجتذب من ي�شاهدها”
( .الأنا�ضول)

احل���ك���وم���ة امل�������ص���ري���ة ت��ع��ل��ن م���واف���ق���ت���ه���ا ع��ل��ى
ت�������ص���دي���ر ح���م�ي�ر ل���ل�������ص�ي�ن وك����ل���اب ل���ك���وري���ا
القاهرة :قررت احلكومة امل�صرية
ت�صدير � 10آالف من احلمري لدولة
ال�صني ،وتتجة لتعطي املوافقة
�أي�ضا على ت�صدير الكالب لكوريا،
فقد وافقت الهيئة العامة للخدمة
البيطرية يف وزارة الزراعة ،على
العديد من الطلبات املقدمة من
عدد من ال�شركات ال�صينية والتي
تطلب ت�صدير احلمري وو�صل عدد
احلمري التي متت املوافقة على
ت�صديرها � 10آالف حمار.
وقد �صرح رئي�س الهيئة للخدمات
البيطرية الدكتور �إبراهيم،
�أن املوافقة على الت�صدير متت
بالفعل ،ويكون الت�صدير بناء على
ح�صة مت االتفاق عليها.
و�أ�ضاف �أن احلمري تكون حيه،
ي�أتي ذلك �إلتزاما بفتوى الأزهر
بعدم جواز ذبح احلمري ،كما �أن يف ال�شوارع ،والتي رف�ضت جمعيات
ال�صني تريد جلود احلمري فقط الرفق باحليوان قتل هذه الكالب
ولي�س حلومها على حد قولهم.
بال�سم ،وهو مادة ال�سرتكلني
وجاء قرار ت�صدير احلمري القاتلة.
يف الوقت الذي انت�شرت فيه وتقدم عدد من الن�شطاء املهتمني
ظاهرة ذبح احلمري وبيع حلومها بحقوق احليوان يف م�صر بطلب
للمواطنني على �أنها حلوم كندوز ،تنظيم وقفة احتجاجية �أمام
كما يوجد عدد كبري من احلمري ق�سم ق�صر النيل لالعرتا�ض على
يف البالد لذلك اجتهت الدولة قرار اللجنة العلمية بالهيئة
للت�صدير ،ويبلغ �إجمايل عدد العامة للخدمات البيطرية
احلمري وف�صائل �أخرى واخليول بال�سماح بت�صدير احلمري احلية
�إىل  3ماليني ،وعدد احلمري مليون �إىل ال�صني.
ون�صف مليون حمار وعدد اخليول ويلقى قرار اللجنة العلمية
يتعدى ن�صف مليون.
للهيئة العامة للخدمات البيطرية
ال�شركات
إحدى
كما تقدمت �
معار�ضة وا�سعة من الن�شطاء
الكورية بطلب لت�ستورد كالبا من يف جمال حقوق احليوان نظرا
م�صر ،و�ستعلن ال�سلطة موافقتها للممار�سات التي تتم جتاه
يف خطوة للحد من الكالب ال�ضالة احليوانات يف ال�صني للح�صول على
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

جلودها وا�ستخال�ص مواد معينة
منها تدخل يف بع�ض ال�صناعات
الدوائية.
و�أعربت الدكتورة دينا ذو الفقار،
النا�شطة يف جمال حقوق احليوان،
يف مداخلة هاتفية يف برنامج
«العا�شرة م�ساء» املعرو�ض على
ف�ضائية «درمي» :عن ا�ستيائها من
قرار ت�صدير احلمري �إىل ال�صني،
م�ؤكدة �أن ذلك مبثابة ت�شويه
ل�صورة الريف امل�صري والفالح
الذي يعتمد عليها يف التنقل.
وقالت «لو املو�ضوع مو�ضوع فلو�س
يبقى نزرع خمدرات ون�صدرها
للدول اللي بت�شرب خمدرات».
وعلق الدكتور رائف متراز وكيل
جلنة الزراعة يف جمل�س النواب،
على قرار ت�صدير ذكور احلمري

لل�صني ،قائ ًال« :احنا فالحني
وبنقول �إننا حمتاجني الدابة
دي ،واحلمار �سعره زاد وو�صل 9
�آالف جنيه منذ الإعالن عن هذا
القرار».
و�أ�ضاف «هذا املو�ضوع عبثي،
�إننا ن�صدر احلمري ،ولو القرار
يف هدفه ت�صدير احلمري عل�شان
النا�س ما تدبح�ش احلمري يبقى
�أنت زدت الطني بلة ،والزم
يكون عندك رقابة متنع ذلك،
والفالحني بي�ستعملوا الدواب
يف نقل م�ستلزماتهم للحقل،
ويتم ا�ستعمال احلمري بن�سبة
� 30إىل  ٪ 40كو�سيلة نقل
وخا�صة يف املحافظات احلدودية
وال�صحراوية والبدو».
«القد�س العربي»

ال�����ش��رط��ة الأم���ري���ك���ي���ة ت��ط��ل��ق ال��ن��ار
ع���ل���ى ط���ال���ب ه�����دد زم���ل���اءه ب�����س��ك�ين
قامت ال�شرطة الأمريكية ب�إطالق
النار على طالب ب�إحدى املدار�س
الثانوية وذلك بعد �أن هدد زمالءه
باملدر�سة ،ورف�ض االلتزام بالأوامر.
وك�شف مقطع فيديو للطالب لوغان
كالرك “ 14عام ًا” وهو يلوح
بال�سكني �أمام جمع من زمالئه ،يف
�ساحة مدر�سة ثانوية يف مدينة
رينو بوالية نيفادا ،راف�ض ًا �أن
يتخلى عنها.
ولكي يكبح جماحه قام �ضابط �شرطة يعمل باملدر�سة ب�إطالق النار عليه،
ليقع الطالب طريح الأر�ض وينقل يف حالة حرجة �إىل م�ست�شفى رينو.
ويف بو�ست على “في�س بوك” ،يبدو �أنه من والد ال�صبي ،ذكر �أن احلادث
وقع ب�سبب �أن ابنه يتعر�ض للتخويف.
وكتب الرجل يقول“ :لكل البلهاء الذين يعتقدون �أن لوغان خمطئ،
فالواقع �أنه تعر�ض للم�ضايقات وهو لي�س من النوع الذي ين�سى حقه”.
و�أ�ضاف“ :لقد �أح�ضر ال�سكني لكي يدافع عن نف�سه ،و�إدارة املدر�سة تعرف
�أنها ف�شلت يف حمايته”.
وقد مت �إغالق املدر�سة بعد احلادث ،ما �أثار قلق الآباء ،وقد ذكر �أحد
الآباء ويدعى دمييتك الفالمي� ،أن ابنه �صديق للطالب امل�صاب.
وحتدث ل�صحيفة “رينو غازيت” قائ ًال�“ :إن لوغان تعر�ض ل�سل�سلة من
امل�ضايقات قادت �إىل ما حدث �أخرياً”.
ودافع عنه م�ضيف ًا�“ :إنه من �أف�ضل �أ�صدقاء ابني ،وهو �ضحية ولي�س
مذنب ًا� ..أعرفه ي�أتي �إىل بيتنا يومي ًا� ..إنه �صبي ح�سن اخللق ..هو وجميع
�أ�صدقائه و�أنا �أحبه كثرياً”.
ووجه انتقاده لل�شرطة ب�أنها �أطلقت النار على ال�صبي وكيفية تعاملها مع
الو�ضع عموم ًا ،قائ ًال“ :كيف ميكن �أن ي�صوبوا الر�صا�ص على طالب �أمام
زمالئه؟”.
كانت ال�شرطة يف البداية قد رف�ضت الت�صريح ب�أن الطالب كان م�سلح ًا،
واعرتفت بذلك الحق ًا.
وقال قائد ال�شرطة جي�سون �سوتو�“ :إن ال�صبي كان م�سلح ًا ب�سكني وهو
يهدد زمالءه يف ال�ساحة ،و�إنه رف�ض االن�صياع لأوامر �ضابط ال�شرطة ب�أن
يرتاجع وي�ضع ال�سكني ،ما �أدى لإطالق النار”.
و�أ�ضاف“ :مبجرد انتهاء التهديد �شرع ال�ضابط يف تقدمي الرعاية
الالزمة لل�صبي وحتى و�صول �سيارة الإ�سعاف”.
وذكر طالب حديث باملدر�سة يدعى روبرت باراغان ل�صحيفة “رينو”:
“�أنه كانت هناك م�شادة بني عدد من الطلبة خارج مبنى املكتبة باملدر�سة،
و�شرع اثنان يف الت�صارع قبل �أن يخرج �أحدهما ال�سكني ويبد�أ يف التهديد”.
ومل ي�صب �أحد من التالميذ الآخرين يف الواقعة والذين يقدر عددهم
ب�أربعني ممن جتمعوا مل�شاهدة ما يجري.

النا�صرة-زهري �أندراو�س:
على الرغم من � ّأن حُملل
ال�ش�ؤون الع�سكر ّية يف �صحيفة
(ه�آرت�س) العرب ّية ،عامو�س
هارئيل ،على الرغم من �أنّه ال
ُيخفي ارتباطه الوثيق والوطيد
بامل�ؤ�س�سة الأمن ّية الإ�سرائيل ّية،
� اّإل � ّأن ما حدث �أم�س ،ت�أخر
ملدة �ست
و�صول طائرات ال�شبح ّ
�ساعات� ،إىل تل �أبيب� ،أخرجه
عن طوره ،وقال يف مقالٍ ن�شره
اليوم يف ال�صحيفة :دولة
كاملة كانت تنتظر .الطائرتان
تقد ًما
الأمريكيتان ،الأكرث
ّ
وتطو ًرا يف العامل� ،أربكتا قادة الدولة واملُواطنني على
مرده الأحوال اجلو ّية
حدٍّ �سواء .وتابع� :سبب الت�أخر ّ
العا�صفة يف حمطة االنتظار يف �إيطاليا ،ن�أمل � اّأل يكون
هذا الأمر ،الأحوال اجلو ّية� ،سب ًبا يف منع الطائرة
ُهمات الع�سكر ّية العمليات ّية
( )F35من تنفيذ امل ّ
ُم�ستقب ً
ال ،قال املُحلل با�ستهزاءٍ ال يخلو من الغ�ضب.
ويوم �أم�س ،جل�س املدع ّوون يف �أماكنهم يف قاعدة
“نيفاطيم” الع�سكر ّية الإ�سرائيل ّية ،الواقعة يف
جنوب الدولة العرب ّية .كانوا يف انتظار ا�ستقبال �أول
طائرتي (� )F35ضمن مرا�سم واحتفال ّ
مت التجهيز
إ�سرائيلي ،ر�ؤوفني
ا�ستعد الرئي�س ال
لهما منذ �أيام.
ّ
ّ
ريفلني ،ورئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،لإلقاء
أمريكي� ،آ�شتون
خطابيهما ،بح�ضور وزير الدفاع ال
ّ
كارتر ،و�سيا�سيني وع�سكريني ودبلوما�سيني و�إعالميني،
لكن الطائرتني مل ت�صال.
ّ
جداً ،ف�سبب ت�أخرهما ُمربك
حلّت ال�صدمة كبرية ّ
مل�صنعيها وللمتزودين بها .بعد انتظار وبث مبا�شر
و�أ�ستوديو مفتوح يف قنوات التلفزيون العرب ّية ل�شرح
مزايا الطائرة وقدرتها على املراوغة والتمل�ص
واملناورة ،مبا ي�صل �إىل ما يتجاوز حدود ال�سماء،
ني � ّأن االثنتني مل تُقلعا من �إيطاليا ب�سبب الأحوال
تب ّ
اجلو ّية ال�سيئة ،وحتديدً ا ال�ضباب .بعد �إعالن ت�أخر
و�صولهما ،انفرط عقد االحتفال وتفرق املدعوون،
فيما �أطلق الإعالميون العنان لتعليقاتهم التي حتولت
من التمجيد بالقدرة الإ�سرائيل ّية املتجددة� ،إىل
خا�ص ما يتعلق ب�سبب
ال�سخرية مما حدث ،وب�شكلٍ
ٍّ
االمتناع عن التحليق بالطائرتني من �إيطاليا �إىل
�إ�سرائيل.
ر ّد الفعل كان مواز ًيا لل�صدمة ،وتوزعت التعليقات

بني ا�ستوديوهات البث املبا�شر واملواقع الإلكرتونية
الإخبارية ،وذلك ما بني الإعراب عن اخليبة
واال�ستهزاء .فقد ت�ساءل معلق ال�ش�ؤون الأمنية يف
�صحيفة “معاريف” ،يو�سي مليمان ،قائ ً
ال :هل هناك
َم ْن يمُ كنه � ْأن ي�شرح لنا كيف ال ت�ستطيع الطائرة
الأف�ضل يف العامل � ْأن تقلع وحتلق ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية يف �إيطاليا؟.
من ناحيتها ،ت�ساءلت القناة الأوىل الر�سم ّية يف
ف�ض االحتفال ،عن علّة
التلفزيون ال
إ�سرائيلي ،بعد ّ
ّ
و�شد ّدت على �أنّها ُمربكة
االحتفال بو�صول الطائرتنيّ ،
وكانت يف الأ�سا�س مبال ًغا فيها.
�أ ّما �صحيفة (ه�آرت�س) ،املح�سوبة على ما ُي ّ�سمى الي�سار
ال�صهيوينّ  ،ف�أكّدت على �أنّه بعدما ا�شرتت �إ�سرائيل
ني �أنّها غري قادرة
طائرة مببلغ مائة مليون دوالر ،وتب ّ
على الإقالع ب�سبب ال�ضباب ،ن�أمل �أن يتحرك �أحد ما
كي يفح�ص � ْإن كانت الغوا�صات التي ا�شرتتها �إ�سرائيل
املدة الأخرية ،لي�ست ح�سا�سة للمياه املاحلة ،على
يف ّ
حد تعبريها.
ّ
القومي،
أمن
ل
ا
أبحاث
�
مركز
يف
،
إ�سرائيلي
ل
ا
الباحث
ّ
ّ
التابع جلامعة تل �أبيب ،يفتاح �شابري ،وهو �ضابط
إ�سرائيلي ،ر�أى يف مقالٍ ن�شره
ُمتقاعد من �سالح اجل ّو ال
ّ
على موقع املركز اليوم الثالثاءّ � ،أن املُقاتلة الأمريك ّية
اجلديدة من طراز (� )F35ستُ�صبح عمليات ّية ب�شكلٍ
كاملٍ فقط بحلول العام .2019
كما ّ
إ�سرائيلي ،بعد ا�ستيقاظه من
توقف الإعالم ال
ّ
ّ
الن�شوة العارمة بو�صول الطائرتني ،توقف عند
ثمنهما الباهظ( .ه�آرت�س) ،لفتت �إىل � ّأن ُمعار�ضي
�صفقة الطائرات الأمريك ّية يف �إ�سرائيلُ ،يعبرّ ون عن
امتعا�ضهم ال�شديد من التكاليف الكبرية جدً ا� ،إ ْذ � ّأن
ثمن  50طائرة و�صل �إىل  7.2مليار دوالر .ه�ؤالء

�شد ّدوا على � ّأن احلكومة
املُعار�ضني ،بح�سب ال�صحيفةّ ،
ُهمة،
الإ�سرائيل ّية ت�صرف الأموال يف الأمور غري امل ّ
وكانت حر ًيا بها توزيع هذه امليزانيات الكبرية للطبقات
امل�سحوقة يف الدولة العرب ّية ،بهدف ج�سر اله ّوة
إ�سرائيلي،
االقت�صاد ّية-االجتماع ّية يف املجتمع ال
ّ
بح�سب تعبريها.
وكان وزير الأمن افيغدور ليربمان ،قد ذكر يف بيانٍ
� ّأن هذه الطائرات تُ�شكّل عن�صر ًا �آخر يف احلفاظ على
إ�سرائيلي يف منطقتنا ،ف�سالح جو قوي
اجلوي ال
التفوق
ّ
ّ
يعني �أن �إ�سرائيل قوية ،و�سيكون �أكرث �سرية وكفاءة،
أمريكي ،كارتر ،خالل حفل
و�أعرب عن �شكره لنظريه ال
ّ
ا�ستقباله قبيل احتفال و�صول الطائرتني اللتني مل
ت�صال يف موعدهما املقرر.
�إ�ضافة �إىل “�صدمة ال�ضباب” وانفراط عقد االحتفال
وت�أجيل و�صول الطائرتني ثماين �ساعات ،جاءت �صدمة
من نوع �آخر ،من �ش�أنها � ْأن ت�ضرب �أ�صل م�شروع (،)F35
أمريكي املنتخب ،دونالد
وذلك بعد ت�صريح الرئي�س ال
ّ
ترامب ،الذي حمل فيه على م�شروع الطائرة املكلف،
وند ّد بالأثمان املرتفعة لإنتاجه .وغرد ترامب على
ّ
“تويرت” ،قائ ً
ال � ّإن م�شروع طائرة  F35وتكلفته قد
خرجا عن ال�سيطرة .ميكن توفري باليني الدوالرات،
و�س ُت َوفَّر بالفعل ،من م�شرتيات و�سائل ومعدات قتالية،
بعد تاريخ  20كانون الثاين (يناير) القادمْ � ،أي موعد
بدء واليته.
نتنياهو قال � ّإن الذراع الطويلة لإ�سرائيل �أ�صبحت الآن
ريا �إىل � ّأن الق ّوة فقط هي التي ت�صنع
�أطول و�أعظمُ ،م�ش ً
الردع واالحرتام واحللول وال�سالم .و�أ�ضاف� :أريد �أن
�أو�ضح � ّأن كلّ من يفكر يف مهاجمة �إ�سرائيل �سيهاجم
وي�ضع نف�سه يف خطر االنقرا�ض ،وهذا �شرط �أ�سا�سي
ل�ضمان م�ستقبلنا.
كذلك �أ�شار �إىل � ّأن �إ�سرائيل هي ثاين دولة يف العامل
حتوز هذا النوع من الطائرات املتطورة بعد الواليات
املتحدة ،الأمر الذي ي�ؤكّد متانة التحالف القائم بني
حد تعبريه.
اجلانبني ،على ّ
عن
وعلى الرغم من كلّ ما ورد ،ال يمُ كن التغا�ضي ّ
اجلوي
ُكر�س تفوق �إ�سرائيل
ّ
� ّأن الطائرة اجلديدة ت ّ
ً
تمعة .وال�س�ؤال :هل
على اجليو�ش العرب ّية مجُ
�ستتمكّن �إيران من �إيجاد الر ّد؟ وملاذا قادة تل �أبيب
ما زالوا َي َ
ون من حتولّ م�صر من �صديقة �إىل دولة
خ�ش ْ
عدو؟ ،هذه اخل�شية ،كانت يف �أ�سا�س اتخاذ احلكومة
الإ�سرائيل ّية القرار ب�شراء هذه املُقاتالت.

خمت�صر مفيد

مل يخطر لأحد �أن النظام ال�سيا�سي العربي،
مبجمله� ،صار عتيقا وباليا ومتهالكا وال يعد
ب�شيء ح�سن .النظام الذي ف�شل يف وقت مبكر
من عمره يف الو�صول �إىل �أهدافه القومية
�صارت �شعاراته وهي كل ما كان ميلكه عبئا
على ب�شرُ ،قدر لهم �أن يكونوا رعيته ،حيث
املواطنة م�ؤجلة لأ�سباب قومية هي الأخرى.
ما مل نكن ندركه من ف�شلنا كان مرئيا بالن�سبة �إىل
العامل ،وبالأخ�ص الواليات املتحدة التي كانت
تخطط لألفية ثالثة ،يكون فيها العامل العربي
موقعا لت�صادم الرياح القادمة من كل مكان.
و�إذا ما كان البيت العربي قد ك�شف عن
اندثار �أ�سا�ساته من خالل غزو الكويت ،ف�إن
النظام ال�سيا�سي العربي نف�سه كان يائ�سا
من قدرته على �أن يت�صدى ملعطيات مرحلة
تاريخية ،تبني له �أنها �أكرب من قدراته املتاحة.
مل يعد النظام الأمني كفيال ب�ضبط العالقة
بني احلاكم واملحكوم يف عامل باتت ال�شفافية
واحدا من �أعظم �شروطه و�أكرثها قوة.
وهو ما مل تكن الأنظمة العربية قادرة على
ا�ستيعاب مفرداته وهي التي �أقامت �سلطاتها
على احتكار املعلومة وعدم ال�سماح بتداولها،
تفاديا ملا كانت تعتربه فو�ضى يف امل�س�ؤوليات.
وكل عام وانتم بخري
رئي�س التحرير

وا�شنطن تلغي �شحنة ا�سلحة اىل ال�سعودية ج�����������ن�����������راالت ت����������رام����������ب!
الأمريكية.
مكرم حممد �أحمد
اعرتا�ضا على حرب اليمن “يف ظل اخطاء يف تزدحم ادارة الرئي�س الأمريكى اجلديد وال يبدو وا�ضحا الأ�سباب
ترامب بعدد غري قليل من اجلرنالت املتقاعدين احلقيقية التى جعلت ترامب
يتولون �أخطر مهام �إدارته� ،آخرهم اجلرنال اكرث اعتمادا على اجلرناالت
اال�ستهداف ومتابعة احلملة اجلوية ب�شكل عام” املتقاعد من م�شاة البحرية جون كيلى الذى �سوى ما يعلنه معاونوه من

وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – الغت ادارة الرئي�س االمريكي باراك �أوباما ت�سليم
بع�ض الذخائر حلليفتها ال�سعودية ،و�سط غ�ضب ب�ش�أن عدد القتلى املدنيني
الذين ي�سقطون اثناء حملة اململكة يف اليمن.
وقال م�س�ؤول كبري يف االدارة لوكالة فران�س بر�س ” “لقد او�ضحنا ان
التعاون االمني االمريكي لي�س �شيكا على بيا�ض” .وا�ضاف “نتيجة لذلك،
قررنا عدم امل�ضي قدما يف بع�ض املبيعات الع�سكرية للخارج (…) من
�صناديق ذخرية .وهذا يعك�س قلقنا ال�شديد امل�ستمر يف ظل اخطاء يف
اال�ستهداف ومتابعة احلملة اجلوية ب�شكل عام يف اليمن”.

اختاره ترامب وزيرا للأمن الداخلى خلربته فى
ق�ضايا الهجرة� ،ضمن منظومة متكاملة يتوىل
فيها اجلرنال جيم�س ماتيو�س ال�شهري «الكلب
املجنون» وزارة الدفاع! ،ويقوم فيها اجلرنال
مايكل فلني مبهمة م�ست�شار االمن القومي،
�إ�ضافة �إىل ال�ضابط املتقاعد ا�ستيفني بانون
الذى يعمل م�ست�شارا لال�سرتاتيجية فى البيت
الأبي�ض ..وثمة تكهنات قوية ب�أن اجلرنال
دايفيد برتاو�س الذى توىل قيادة قوات ال�شرق
الأو�سط ميكن ان يكون وزيرا للخارجية،
بينما يتوىل الأدمريال البحرى مي�شيل روجوز
م�سئولية وكالة املخابرات املركزية!.
وما مييز هذه احلفنة غري القليلة من
اجلرناالت� ،أن معظمهم �أم�ضى �أغلب حياته فى
حروب مت�صلة فى ال�شرق الأو�سط� ،سواء فى
العراق �أو افغان�ستان ،كما �أن جميعهم �شارك فى
عمليات قتالية مبا�شرة �ضد جماعات الإرهاب،
وتكاد تكون ميزتهم الأ�سا�سية االن�ضباط
وال�صرامة وتقدي�س الواجب ،ويحمل جميعهم
�شهادات تقدير عالية ت�ضعهم فى مرتبة
متقدمة من جرناالت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

�أنه يوىل اهتماما كبريا
ب�ضرورة التطبيق ال�صارم
ل�سيا�ساته ،خا�صة ما يتعلق
منها بالهدف الأوىل لإدارته
حماربة الإرهاب ،لكن الأمر
الوا�ضح �أن ترامب يختط
لنف�سه نهجا يختلف على نحو
جذرى مع نهج �إدارة �أوباما
الذى كان �أكرث اعتمادا على
قيادات مدنية معظمها من
املحامني والأكادمييني وال�سيا�سيني متر�سوا فى
اخلدمة املدنية ،لكن يبدو ان ترامب يوجد
نظاما جديدا يقوم على قوة القيادة و�صرامة
التنفيذ ..ولأن جمموعة الع�سكريني التى
اختارها ترامب م�شهود لها بالكفاءة واحلرفية
العالية مل يبد الكوجنر�س �أى مالحظات،
خا�صة على غلبة اجلرناالت فى ت�شكيل �إدارة
ترامب ،وان كان البع�ض يعتقد �أنه رغم ما قد
يكون هناك من ف�ضائل للع�سكريني تتعلق بدقة
التنفيذ،لكن عندما ترى الإدارة الأمريكية
م�شكالتها وم�شكالت عاملها من خالل عيون

ع�سكرية فرمبا تخطئ التقدير ،ورمبا جتد
نف�سها و�سط �أخطاء �ضخمة ،لكن ما يخفف
هذا الإح�سا�س ح�سن ال�سمعة الذى تتمتع به
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأمريكية وقدرتها على
تخريج قيادات �أكرث حزما وان�ضباطا ..و�إذا
�صح ان ال�سبب االول العتماد ترامب املتزايد
على اجلرناالت يكمن فى عزمه القوى على
حماربة الإرهاب ،ال يعود �أمامنا �سوى �أن ننتظر
لرنى �آثار جرناالت ترامب على �أمن العامل
وا�ستقراره!.
عن االهرام
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�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
لعلكم ت�صطلون” ،كما �أن بهذه املنطقة �شجرة من
نبات العليق مل يوجد يف �أي مكان �آخر ب�سيناء ،وهو
ال يزدهر وال يعطي ثماراً ،وف�شلت حماوالت �إنباته يف
�أي مكان بالعامل ،مما ي�ؤكد �أنها ال�شجرة التي ناجى
عندها نبي اهلل مو�سى ربه ،وهي �شجرة العليقة
املقد�سة.
ويتابع د .ريحان �أن الذين ا ّدعوا �أن بني �إ�سرائيل هم
جماف
�أول من �أطلق على �سيناء هذا اال�سم ،ف�إن ذلك
ٍ
ومناف للحقيقة ،فا�سم �سيناء التي ذكرت يف
للعلم
ٍ
القر�آن الكرمي با�سم �سينني تعني �أ�سنة اجلبال ،وهي
ما تتميز به جبال �سيناء ومعناها اللغوي حجر �أو

بالد الأحجار ،و�سميت �سيناء لكرثة جبالها و�أطلق
الفراعنة على �سيناء ا�سم تو�شيت� ،أي �أر�ض اجلدب
والعراء وعرفت يف التوراة با�سم حوريب� ،أي الأر�ض
اخلراب و�سماها الإغريق �أرابيا بيرتا� ،أي بالد العرب
احلجرية وال عالقة ل�سيناء بعبادة القمر ،كما جاء
يف ادعاءات ه�ؤالء العلماء ،وي�شهد معبد �سرابيت
اخلادم بجنوب �سيناء على تقدي�س حتحور التي
�أطلق عليها �سيدة الفريوز وكذلك �سوبد الذي �أطلق
عليه “نب �س�شمت”� ،أي رب �سيناء.

ت�صوير
�سعيد االتب
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احلدث

ح�������ل�������ب َت�������ق�������ل�������ب ال���������ص����ف����ح����ة

يف ه�����ذا امل����ك����ان �أم������ر اهلل ت���ع���اىل م���و����س���ى “اخلع ن��ع��ل��ي��ك �إن������ك ب�����ال�����وادي املقد�س"

جبل ال�شريعة يف دير �سانت كاترين ب�سيناء يف م�صر
هو املكان الذي كلّم فيه اهلل عز وجل نبيه مو�سى،
وقال له “�إين �أنا ربك فاخلع نعليك �إنك بالوادي
املقد�س طوى”.
وقال خبري الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان –
مدير عام البحوث والدرا�سات الأثرية والن�شر
العلمي ب�سيناء ووجه بحري �أن كافة الدرا�سات �أكدت
�أن يف هذا املوقع جتلّى اهلل ف�أنار ،وجتلّى فهدم حيث
جتلّى �سبحانه وتعاىل عند �شجرة العليقة املقد�سة
– وموقعها حالي ًا داخل دير �سانت كاترين – لنبيه
مو�سى يف رحلته الأوىل يف �سيناء وحيد ًا ف�أنار من
وراء العليقة املقد�سة ،وقال له “�إين �أنا ربك فاخلع
نعليك �إنك بالوادي املقد�س طوى” ،وجتلى �سبحانه
وتعاىل لنبيه مو�سى و�شعبه يف رحلته الثانية للجبل
فدك اجلبل ،م�صداق ًا لقوله “فلما جتلى ربه للجبل
جعله دكا “.
ونفى ما ذكره البع�ض �أن اجلبل الذي كلم اهلل عليه
�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم و�أر�سل �إليه بالو�صايا
الع�شر هو جبل “كركوم” ،املوجود يف �صحراء النقب،
وهي معلومة خاطئة كذبتها كافة الدرا�سات الأثرية.
وتبد�أ رحلة خروج مو�سى ب�سيناء بعيون مو�سى ،حيث
تفجرت االثنتا ع�شرة عين ًا ثم منطقة �سرابيت
اخلادم ،حني طلبوا من نبي اهلل مو�سى �أن يجعل لهم
�إله ًا ،ثم منطقة الطور امل�شرفة على خليج ال�سوي�س
موقع طور �سيناء حالي ًا ،التي عبدوا بها العجل
الذهبي مبنطقة قريبة من البحر ،حيث ن�سف العجل
بها ثم جبل ال�شريعة حيث تلقى نبي اهلل مو�سى �ألواح
ال�شريعة ،وقد انتقل بنو �إ�سرائيل �إليه عرب وادي
حربان من طور �سيناء �إىل اجلبل املقد�س بالوادي
املقد�س طوى ،وهي منطقة �سانت كاترين حالي ًا.
وي�شري د .ريحان �إىل �أن موقع اجلبل املقد�س يتفق مع
خط �سري الرحلة ،وهو املحطة الرابعة التي ت�شمل
جبل ال�شريعة و�شجرة العليقة املقد�سة ،التي ناجى
عندها مو�سى ربه ،وهي املنطقة الوحيدة ب�سيناء
التي حتوي عدة جبال مرتفعة ،مثل جبل مو�سى
وارتفاعه  2242مرت ًا وجبل كاترين وارتفاعه
 2642مرتا فوق م�ستوى �سطح البحر وغريها.
ويقول د.ريحان بح�سب “العربية نت” �إنه نظر ًا
الرتفاع هذه املنطقة عن الأر�ض فقد طلب بنو
�إ�سرائيل من نبي اهلل مو�سى طعام ًا �آخر ،بعد �أن رزقهم
اهلل ب�أف�ضل الطعام ،وهو املن وطعمه كالع�سل وي�ؤخذ
من �أ�شجار الطرفا القريبة من الوادي املقد�س حالي ًا،
وهناك منطقة كاملة بهذا اال�سم.
�أما ال�سلوى فهو �شبيه بطائر ال�سمان املتوفر ب�سيناء،
وكان الن�ص القر�آين يقول “اهبطوا م�صر ًا ف�إن لكم
ما �س�ألتم” ،والهبوط يعني النزول من مكان مرتفع،
ونظر ًا الرتفاع هذه املنطقة �أي�ض ًا فقد كانت �شديدة
الربودة ،لذلك ذهب نبي اهلل مو�سى طلب ًا للنار
لي�ستدفئ بها �أهله يف رحلته الأوىل ل�سيناء “�إين
�آن�ست نار ًا لعلى �آتيكم منها بخرب �أو جذوة من النار
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بعد �إنهاء معركة حلب باحل�سابات الع�سكرية مل�صلحة
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه� ،أدار حمور دم�شق �أذنه
للم�ساعي اجلدّ ية القائمة على �إمتام ت�سوية �إن�سانية
تنهي عذابات املدينة وتوقف �أزيز الر�صا�ص .هذه
امل�ساعي ُت ّوجت باتفاق رو�سي ــ تركي بعيد ًا عن
ُقر بنوده
�أروقة جمل�س الأمن املنعقد «حلبي ًا» ،لت ّ
القا�ضية ب�إخراج جميع املدنيني والع�سكريني املتبقّني
ابتداء من
يف اجليب الأخري من الأحياء ال�شرقية.
ً
اليوم� ،ستكون «ال�شهباء» خالية من امل�سلحني للمرة
الأوىل ،بعد � 4سنوات و� 5أ�شهر ...حلب َتقلب
ال�صفحة!
بعد ح�سم معركة الأنفا�س الأخرية �أم�س ،ارتفع
يخ�ص املدنيني املحتجزين يف
ال�صوت عالي ًا يف ما
ّ
البقعة الوحيدة حتت �سيطرة امل�سلحنيّ .
توقف
�أزيز الر�صا�ص على وقع انت�صار ع�سكري وانفتاح نحو
ت�سوية حتفظ املدنيني وت�ؤ ّمن خروج بقية امل�سلحني
املهزومني من دون معركة ب�شروط دم�شق وحلفائها.
االتفاق الذي اّ
توله اجلانبان الرو�سي والرتكي خلع
عنه العباءة الأممية حيث كان جمل�س الأمن يتداعى
الجتماع طارئ لبحث ق�ضية حلب ،ليفاجئ املندوب
الرو�سي املجتمعني باالعالن عن �إجناز االتفاق خارج
�أ�سوار الأمم املتحدة.
عملي ًا ،تخرج مدينة حلب اليوم من دائرة ال�صراع
امل�سلّح الذي الزمها ملدة تزيد على �أربعة �أعوام ،عرب
ت�سوية تق�ضي بخروج من تبقّى من امل�سلحني نحو
ريف املدينة الغربي ،تت ّوج العمل امليداين اال�ستثنائي
للجي�ش ال�سوري وحلفائه يف الأحياء ال�شرقية.
�إرادة الدولة ال�سورية يف رفع ال�ضغط وعدم
اخل�ضوع لالبتزاز الغربي دفعت اجلماعات امل�سلحة
وداعميها نحو القبول بعر�ض �إخالء املدينة ،بعد
رف�ضه مرات عدة .االتفاق الذي جاء عرب تن�سيق
تركي م�شرتك ،كان �أ�شبه مب�سار �إجباري
رو�سي ــ
ّ
للجماعات التي حو�صرت يف م�ساحة تقّدر ب�أقلّ من
خم�سة كيلومرتات مربعة ،مع �أعداد من املدنيني
الذين �إما رف�ضوا املغادرة �أو منعتهم تلك اجلماعات
ال�ستخدامهم ك�ضمانات للخروج ،الحق ًا.
ين�ص على وقف
وحتدثت املعلومات عن �أن االتفاق ّ
العمليات الع�سكرية يف الأحياء التي مل يدخلها
اجلي�ش ال�سوري ،ليتم البدء بعمليات الإجالء يف
اخلام�سة من فجر اليوم ،على �أن يبد�أ خروج امل�صابني
�أو ًال عرب معرب ب�ستان الق�صر ،ويتم بعدها �إخالء
امل�سلحني واملدنيني الراغبني يف املغادرة انطالق ًا من

حي �صالح الدين باجتاه الرامو�سة ثم �إىل ريف حلب
الغربي .ووفق ما نقلت م�صادر معار�ضة ،ف�إن اجلانب
الرتكي �سيقوم بنقل عدد من امل�سلحني ،وخا�صة
عنا�صر الف�صائل التي تعمل مع القوات الرتكية �ضمن
عمليات «درع الفرات» ،يف مرحلة الحقة� ،إىل ريف
املدينة ال�شمايل لالن�ضمام �إىل تلك الف�صائل.
وبينما مل ي�صدر تعليق ر�سمي من دم�شق حول
االتفاق ،ف�إن من املتوقع �أن يغادر حواىل � 12ألف ًا
بني مدنيني وم�سلحني ،وهو العدد الذي كان يطرحه
ممثلون عن الف�صائل امل�سلحة خالل عدة لقاءات
خالل الأيام الثالثة املا�ضية ،مع م�س�ؤولني ع�سكريني
�سوريني ،وبح�ضور رو�سي ،ح�سب معلومات «الأخبار».
هذه االجتماعات كانت تهدف �إىل �إقرار ت�سوية
تنهي العمليات الع�سكرية وت�سمح للراغبني مبغادرة
املدينة .والالفت �أن تلك امل�شاورات جتددت �صباح
�أم�س بعد فرتة انقطاع ،وا�ستمرت حتى الإعالن عن
االتفاق الرو�سي ــ الرتكي من دون �أي دور لوا�شنطن
كما جرت العادة.
ورغم الت�صريحات الرتكية املبكرة عن قرب التو�صل
�إىل اتفاق ،ف�إن وقت الإعالن عنه جاء ح�سا�س ًا
للغاية� ،إذ تزامن مع عقد جل�سة طارئة ملجل�س الأمن
الدويل بدعوة من فرن�سا ،لبحث تطورات الأو�ضاع
يف مدينة حلب وال�ضغط على رو�سيا لوقف العمليات
الع�سكرية .وخالل كلمة املندوب الرو�سي فيتايل
ت�شوركني ،قال �إن «�آخر املعلومات التي و�صلتني
الآن تفيد ب�أنه مت التو�صل �إىل اتفاق على الأر�ض
يق�ضي مبغادرة املقاتلني املدينة» ،مو�ضح ًا �أن «عملية
االجالء قد تتم خالل ال�ساعات القليلة املقبلة».
و�أ�ضاف �أنّ عملية اجلي�ش املدعومة من رو�سيا يف
حلب �ستنتهي �أي�ض ًا «خالل ال�ساعات املقبلة» ،م�ضيف ًا
�أن «كل املت�شددين ومعهم �أفراد �أ�سرهم وامل�صابون،
�سيخرجون من ممرات متفق عليها �إىل وجهات
اختاروها ب�أنف�سهم طواعية».
وبدا الفت ًا �أن االتفاق �أتى بعيد ًا عن التجاذب
الرو�سي ــ الأمريكي املعتاد ،والذي ف�شل قبل �أيام
يف التو�صل �إىل هدنة مماثلة ،وهو ما �أكده املتحدث
با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية جون كريبي ،الذي
قال �إن «وا�شنطن اطلعت على تقارير حول اتفاق
لوقف �إطالق النار ...واالتفاق مت التو�صل �إليه
نرحب ب�أي حل من
بجهود رو�سية ــ تركية ،ونحن ّ
�ش�أنه وقف العنف» .ويف �سياق مت�صل ،كانت م�ساعدة
وزير اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط،

�صورة تظهر حجم الدمار الذي �أ�صاب اجلامع الأموي يف مدينة
حلب خالل �سنوات احلرب

�آن باتر�سون ،قد �أكدت خالل لقائها مع وفد من
الهيئات االقت�صادية يف بريوت �أم�س� ،أنّ «معركة
حلب التي �ستنتهي يف غ�ضون يومني هي نقطة حت ّول
يف احلرب ال�سورية» .و�أ�ضافت �أن «ما بعدها لي�س
ّ
يتوقع من الأمريكيني
كما قبلها ،وعلى اجلميع �أن
ً
�سلوك ًا جديد ًا حيال احلرب يف �سوريا» ،م�ؤكّدة �أنّ «من
املفرت�ض �أن يركّز اجلميع على احلرب �ضدّ داع�ش».
ومن جهتها ،قالت مبعوثة الواليات املتحدة لدى
الأمم املتحدة �سامانثا باور ،يف كلمتها �أمام املجل�س� ،إن
«احلكومة ال�سورية ورو�سيا و�إيران تتحمل م�س�ؤولية
قتل املدنيني يف حلب» ،مطالبة بتويل مراقبني
تابعني للأمم املتحدة م�س�ؤولية متابعة عمليات
خروج امل�سلحني واملدنيني من املدينة.
وبدوره ،ر�أى املبعوث الأممي �إىل �سوريا �ستيفان دي
مي�ستورا �أنّ «ما يجري حالي ًا ال ي�شكّل نهاية لعملية
الت�سوية ال�سلمية» ،م�ؤكد ًا �أن «هذه اللحظة هي
املثالية للت�أكيد على �أهمية �إعادة �إحياء وتعزيز
امل�سار ال�سيا�سي».
وكان وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو قد
ك�شف عن لقاء ت�ست�ضيفه �أنقرة ،بني م�س�ؤولني �أتراك
وخرباء من اجلانب الرو�سي ،لبحث ت�سوية لو�ضع
امل�سلحني واملدنيني املحا�صرين يف عدد قليل من �أحياء
يف مدينة حلب .و�أو�ضح خالل م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع نظريه الت�شيكي لوبومري زاوراليك �أم�س ،يف �أنقرة،
�أن بالده «تبذل م�ساعي حثيثة من �أجل وقف الظلم

احلا�صل يف مدينة حلب خ�صو�ص ًا ،و�سوريا عموم ًا،
ولن تقف �صامتة رغم تخاذل اجلميع» ،م�ضيف ًا �أنها
«تعمل بجهد وتكثّف مباحثاتها مع الدول املعنية
بالو�ضع ال�سوري ،وخا�صة رو�سيا و�إيران ،من �أجل
التو�صل �إىل وقف �إطالق النار ،و�إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية ،وحتقيق حل �سيا�سي».
وكان الوزير الرتكي قد بحث �أم�س تطورات امللف
ال�سوري مع نظريه القطري حممد بن عبد الرحمن
�آل ثاين .و�أفادت وكالة الأنباء القطرية الر�سمية
ب�أنّه «جرى خالل االت�صالني بحث الو�ضع الإن�ساين
املتفاقم يف مدينة حلب».
وعلى �صعيد �آخر ،بحث الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني� ،أم�س ،الو�ضع يف مدينة حلب ال�سورية ،خالل
اجتماع جمل�س الأمن القومي الرو�سي .وقال بيان
�صادر عن املركز الإعالمي للكرملن �إن بوتني دعا
املجل�س �إىل عقد اجتماع اليوم الثالثاء ،بحث خالله
الو�ضع يف مدينة تدمر التي �سيطر عليها تنظيم
«داع�ش» جمدداً� ،إىل جانب التقدم الذي حققته
القوات احلكومية ال�سورية يف مدينة حلب.
(الأخبار)

روب� ��رت في�سك يف االن��دب �ن��دن��ت :احل�ق�ي�ق��ة الأخ � ��رى يف ق���ص��ة حلب
حان الوقت لقول احلقيقة الأخرى ب�أن الكثري من
املتمردين الذين دعمناهم يف الغرب هم من �أكرث املقاتلني
ق�سوة يف ال�شرق الأو�سط .ففي الوقت الذي كنا نعرب عن
رف�ضنا وانزعاجنا من �شناعة داع�ش خالل ح�صار املو�صل،
وهو احلدث امل�شابه جد ًا حللب علم ًا ب�أنك لن تتلم�س ذلك
يف قراءة روايتنا للق�صة ،جتاهلنا عمد ًا �سلوك املتمردين
يف حلب.
�سيكون على ال�سيا�سيني واخلرباء وال�صحافيني الغربيني
�أن يعيدوا كتابة ق�ص�صهم يف الأيام املقبلة من جديد
وقد ا�ستعاد جي�ش ب�شار الأ�سد ال�سيطرة على حلب
ال�شرقية� .سنكت�شف ما �إذا كان املدنيون املئتان وخم�سون
�ألف ًا املحا�صرون يف املدينة كانوا فع ًال بهذا الكم .و�سن�سمع
املزيد عن عدم قدرتهم على املغادرة حني ق�صفت احلكومة
ال�سورية و�سالح الطريان الرو�سي اجلزء ال�شرقي من
املدينة .و�سنعرف املزيد عن املتمردين الذين نحن يف
الغرب ،الواليات املتحدة وبريطانيا� ،إىل جانب حلفائنا
قاطعي الر�ؤو�س يف اخلليج ،قمنا بدعمهم.
نعم لقد د ّمر ب�شار الأ�سد م�ساحات �شا�سعة من مدنه
يف معركته �ضد الذين �أرادوا الإطاحة به .نعم يجدر
بنا �أن نقلق على حياة الأطباء ال�شجعان يف �شرق حلب
والأ�شخا�ص الذين يعتنون بهم هناك .لكن حان الوقت
لقول احلقيقة الأخرى ب�أن الكثري من املتمردين الذين
دعمناهم يف الغرب هم من �أكرث املقاتلني ق�سوة يف ال�شرق
الأو�سط .ففي الوقت الذي كنا نعرب عن رف�ضنا وانزعاجنا
من �شناعة داع�ش خالل ح�صار املو�صل ،وهو احلدث
امل�شابه جد ًا حللب علم ًا ب�أنك لن تتلم�س ذلك يف قراءة
روايتنا للق�صة ،جتاهلنا عمد ًا �سلوك املتمردين يف حلب.
قبل �أ�سابيع قليلة فقط قابلت �إحدى العائالت امل�سلمة
التي هربت من �شرق حلب خالل الهدنة� .أخربين الوالد
�أنهم �أبلغوه ب�أن املتمردين �سيقومون ب�إعدام �شقيقه لأنه

اجتاز اخلطوط الأمامية مع زوجته وابنه .لقد اتهم
املقاتلني ب�إقفال املدار�س وتخزين الأ�سلحة بالقرب من
امل�ست�شفيات علم ًا �أنه مل يكن موالي ًا للنظام بل �إنه كان من
املعجبني ب�سلوك داع�ش يف الأيام الأوىل للح�صار.
يف الوقت نف�سه كان اجلنود ال�سوريون يعبرّ ون يل �سر ًا عن
اعتقادهم ب�أن الأمريكيني �سي�سمحون لداع�ش مبغادرة
املو�صل ملهاجمة النظام جمدداً .وقد عبرّ �ضابط �أمريكي
بالفعل عن خماوفه من منع امليلي�شيات العراقية ال�شيعية
داع�ش من الهروب عرب احلدود العراقية �إىل �سوريا.
من املفيد جد ًا �أن ننظر يف تقاريرنا حول هذين احلدثني
املتوازيني .تقريب ًا تتحدث كل العناوين اليوم عن �سقوط
حلب بيد اجلي�ش ال�سوري ولي�س ا�ستعادة املدينة من
امل�سلحني كما كنا �سنقول يف ظروف �أخرى ،فيما يتم
احلديث عن �سقوط تدمر بيد احلكم الب�شع لداع�ش
بو�صفه ا�ستعادة لل�سيطرة على املدينة.
هنا الكلمات لها �أهمية .ه�ؤالء الرجال� ،أو “رجالنا” يف
حال وا�صلنا ال�سرد اجلهادي احلايل ،هم الذين قاموا
بعد احتاللهم لتدمر بذبح عامل الآثار البالغ من العمر
 82عام ًا والذي حمى كنوزها ،ثم و�ضعوا له نظاراته على
ر�أ�سه املقطوع.
باعرتاف الرو�س ف�إنهم نفذوا  64طلعة جوية �ضد
مهاجمي داع�ش خارج تدمر .ولكن نظر ًا لأعمدة الغبار
املت�صاعدة من مواكبهم ملاذا مل ين�ضم الطريان الأمريكي
�إىل ق�صف العدو الأكرب له؟ ل�سبب ما مل تك�شفهم الأقمار
ال�صناعية الأمريكية وال الطائرات بدون طيار وال
اال�ستخبارات ،خالف ًا ملا قاموا به حني قاد داع�ش املواكب
االنتحارية نف�سها حني �سيطرة للمرة الأوىل على املدينة
يف �أيار /مايو .2015
�إن اخلطاب الإعالمي وال�سيا�سي امل�ألوف واملتعب بحاجة
�إىل �إنعا�ش .الدليل �أنه بعد �أ�شهر من �إدانة ظلم النظام

ال�سوري والتعتيم يف املقابل على هوية ووح�شية معار�ضيه
يف حلب ،بد�أت منذ �أيام قليلة منظمات حقوق الإن�سان،
التي ا�شت ّمت هزمية امل�سلحني ،تو�سيع دائرة انتقاداتها
لت�شمل املدافعني عن حلب ال�شرقية.
�أتوقع �أن ن�سمع املزيد من هذا الكالم يف الأيام املقبلة.
ال�شهر املقبل �سنقر�أ �أي�ض ًا كتاب ًا خميف ًا جديد ًا لل�صحافية
الإيطالية لوريتا ناوبليوين حول متويل احلرب يف �سوريا
حيث تروي عمليات اخلطف من �أجل املال من قبل القوات
احلكومية واملعار�ضة يف �سوريا لكنها �أي�ض ًا ت�ستخدم لهجة
قا�سية �إزاء �أدائنا ال�صحفي.
هل الأمر قا�س جد ًا على مهنة ال�صحافة؟ هل نحن فع ًال
�إىل جانب املتمردين؟ ال �شك �أن الزعماء ال�سيا�سيني لدينا
كذلك ،ولل�سبب نف�سه الذي يدفع باملتمردين �إىل اختطاف

�ضحاياهم� :أي املال.
بالتايل عار على ترييزا ماي ووزرائها الذين تذللوا
الأ�سبوع املا�ضي للم�ستبدين “ال�سنة” الذين دعموا
اجلهاديني يف �سوريا ،على �أمل احل�صول على مليارات
اجلنيهات يف �صفقات �أ�سلحة مع اخلليج يف مرحلة ما بعد
الربيك�سيت.
خالل ال�ساعات القليلة املقبلة �سيناق�ش الربملان
الربيطاين حمنة الأطباء واملمر�ضني والأطفال اجلرحى
واملدنيني يف حلب ومناطق �أخرى يف �سوريا� .إن ال�سلوك
الغريب للحكومة الربيطانية كفيل ب�أال يهتم ال�سوريون
وال الرو�س بعويلنا الذي يرثى له .هذا �أي�ض ًا يجب �أن
يكون جزء ًا من الق�صة( .امليادين)
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اتفاق الجالء املدنيني واملقاتلني املعار�ضني من �شرق حلب برعاية رو�سية تركية ..والتنفيذ خالل
�ساعات مع اق�تراب اجلي�ش ال�سوري من ح�سم املعركة ل�صاحله بال�سيطرة ب�شكل كامل على املدينة
بريوت ـ (�أ ف ب) – يبد�أ خالل �ساعات اجالء مقاتلي
الف�صائل املعار�ضة واملدنيني من �شرق حلب مبوجب
اتفاق مت التو�صل اليه برعاية رو�سية تركية ،مع
اقرتاب اجلي�ش ال�سوري من ح�سم املعركة ل�صاحله
بال�سيطرة ب�شكل كامل على املدينة.
وبد�أ جمل�س االمن الدويل بناء على طلب فرن�سا
اجتماعا طارئا لبحث الو�ضع يف حلب ،بعد �ساعات
من ابداء االمم املتحدة خ�شيتها من تقارير و�صفتها
باملوثوقة تتهم قوات النظام بالقتل الفوري لع�شرات
املدنيني ،بينهم ن�ساء واطفال ،يف املدينة.
واعلن ال�سفري الرو�سي لدى االمم املتحدة فيتايل
ت�شوركني من مقر االمم املتحدة يف نيويورك ،التو�صل
اىل اتفاق مع احلكومة ال�سورية الجالء املقاتلني
املعار�ضني.
وقال يف هذا االطار “تفيد اخر املعلومات التي
و�صلتني ،انه مت التو�صل اىل اتفاق على االر�ض
يق�ضي مبغادرة املقاتلني املدينة” مو�ضحا ان عملية
االجالء قد تتم “خالل ال�ساعات القليلة املقبلة”.
وقال يا�سر اليو�سف ع�ضو املكتب ال�سيا�سي يف حركة
نور الدين الزنكي لوكالة فران�س بر�س “مت التو�صل
اىل اتفاق الخالء اهايل حلب املدنيني واجلرحى
وامل�سلحني ب�سالحهم اخلفيف من االحياء املحا�صرة
يف �شرق حلب”.
وتعد حركة نور الدين الزنكي من ابرز الف�صائل
ال�سورية املعار�ضة يف مدينة حلب.
وبح�سب اليو�سف ،ف�إن التو�صل لالتفاق “جرى
برعاية رو�سية تركية ،على ان يبد�أ تطبيقه خالل
�ساعات”.
وتعد رو�سيا ابرز حلفاء النظام ال�سوري وتقدم له
منذ بدء النزاع دعما �سيا�سيا ودبلوما�سيا واقت�صاديا،
كما تنفذ منذ ايلول�/سبتمرب  2015غارات جوية
داعمة لقوات النظام ،يف حني تعد تركيا من ابرز
داعمي املعار�ضة ال�سورية.
وكانت انقرة اعلنت يف وقت �سابق الثالثاء انها
�ستكثف ات�صاالتها مع رو�سيا من اجل التو�صل اىل
وقف اطالق النار يف مدينة حلب.
ويت�ضمن االتفاق وفق اليو�سف “اجالء املدنيني
واجلرحى خالل الدفعة االوىل بعد �ساعات ،ومن
بعدهم يخرج املقاتلون ب�سالحهم اخلفيف” ،كما
ين�ص على ان “املغادرين �سيختارون وجهتهم بني
ريف حلب الغربي او باجتاه حمافظة ادلب (�شمال
غرب)”.
واكد القيادي يف االئتالف الوطني لقوى الثورة

واملعار�ضة احمد رم�ضان لل�صحافيني عرب االنرتنت
التو�صل اىل االتفاق .وقال “هناك اتفاق حول ذلك،
ونرتقب تطبيق التفاهم ب�ش�أن خروج املدنيني �أو ًال”.
وي�أتي االعالن عن التو�صل اىل هذا االتفاق مع
�سيطرة قوات النظام ال�سوري على اكرث من  90يف
املئة من االحياء ال�شرقية التي كانت حتت �سيطرة
الف�صائل املعار�ضة منذ العام  ،2012تاريخ انق�سام
املدينة بني الطرفني.
يف هذا الوقت ،يتكد�س �آالف املدنيني يف حي امل�شهد
واجزاء من احياء اخرى يف �شرق حلب ال تزال
تتواجد فيها ف�صائل املعار�ضة ،بع�ضهم ال م�أوى له،
ينامون يف ال�شارع .ويعاين اجلميع من اخلوف واجلوع
والربد.
وقال املتحدث با�سم الدفاع املدين (اخلوذ البي�ضاء)
الذي ي�ضم جمموعة من املتطوعني يف �شرق حلب
ابراهيم ابو الليث لوكالة فران�س بر�س الثالثاء
“نهايتنا تقررت (…) ملاذا نختبئ؟ ال �شيء �سينفع.
نهايتنا املوت او اال�سر”.
“القتل الفوري”-وخالل م�ؤمتر �صحايف يف جنيف ،قال املتحدث با�سم
جمل�س حقوق االن�سان روبرت كولفيل نقال عن
م�صادر موثوقة “الليلة املا�ضية ،تلقينا معلومات
تقول ان القوات احلكومية قتلت  82مدنيا على

االقل ،بينهم � 11سيدة و 13طفال ،يف احياء ب�ستان
الق�صر والفردو�س والكال�سة وال�صاحلني”.
وا�ضاف كولفيل “مت ابالغنا ان قوات النظام تدخل
بيوت املدنيني وتقتل االفراد املوجودين هناك،
مبا يف ذلك الن�ساء واالطفال” ،م�شريا اىل ان بع�ض
املدنيني “متكنوا من الفرار” ،اال انه مت “اعتقال
�آخرين وقتلهم على الفور ،او توقيفهم”.
وقال يان ايغالند الذي ير�أ�س جمموعة العمل حول
امل�ساعدة االن�سانية يف �سوريا لوكالة فران�س بر�س
“نحن بطبيعة احلال قلقون للغاية ازاء التقارير
حول الفظائع بحق املدنيني واملقاتلني الذين تخلوا
عن ا�سلحتهم” ،م�ضيفا “من املهم ان يعي املقاتلون
الذين يربحون هذه املعركة انهم وداعموهم قيد
امل�ساءلة ملا يح�صل للمدنيني واملقاتلني ال�سابقني”.
واعلنت منظمة االمم املتحدة للطفولة “يوني�سيف”
عن “تقارير مقلقة” نقلها احد االطباء يف مدينة
حلب عن اكرث من مئة طفل من دون مرافقني او
عائالتهم عالقني يف مبنى و�سط ق�صف عنيف.
واعرب املدير االقليمي للمنظمة غريت كباالياري
عن “قلق �شديد ازاء تقارير مل يتم الت�أكد من
�صحتها حول اعدامات من دون حماكمة ملدنيني
بينهم اطفال”.
ويف باري�س ،ندد رئي�س الوزراء الفرن�سي اجلديد

برنار كازنوف الثالثاء “بفظاعات ال حت�صى
وباملجازر” التي يرتكبها النظام ال�سوري يف حلب،
م�شريا اىل انه ميكن ان ت�شكل “جرائم حرب او حتى
جرائم �ضد االن�سانية”.
واعلنت لندن بدورها عن رغبتها يف تنحي الرئي�س
ال�سوري ب�شار اال�سد بعدما تعامل ب”ق�سوة وح�شية”
مع ال�شعب ،وفق ما قالت متحدثة با�سم رئا�سة
الوزراء الربيطانية.
وعملت قوات النظام ال�سوري واملقاتلون املوالون لها
�صباح الثالثاء ،وفق ما او�ضح مدير املر�صد ال�سوري
حلقوق االن�سان رامي عبد الرحمن ،على “تثبيت
مواقعها ومت�شيط االحياء التي متكنت من ال�سيطرة
عليها يف ال�ساعات االخرية”.
وحتدث عبد الرحمن عن “ع�شرات اجلثث يف �شوارع
االحياء ال�شرقية ب�سبب الق�صف املكثف من قبل
النظام”.
وحذرت اللجنة الدولية لل�صليب االحمر بدورها
من انه “مع بلوغ املعركة م�ستويات غري م�سبوقة من
الت�صعيد وانزالق املنطقة يف دوامة من الفو�ضى،
يظل الآالف ممن ال يد لهم يف العنف ال يجدون
حرفيا بقعة �آمنة يلوذون �إليها بالفرار”.
يف هذا الوقت ،يتوا�صل نزوح املدنيني من االحياء
ال�شرقية.
وبث التلفزيون ال�سوري م�شاهد الثالثاء تظهر مئات
من املدنيني معظمهم من الن�ساء يحملون اطفالهم
وحقائبهم وي�سريون حتت املطر يف طريق حتيط به
ابنية مدمرة با�شراف اجلي�ش.
وافادت وكالة االنباء ال�سورية الر�سمية (�سانا)
ان ثالثة �آالف �شخ�ص خرجوا الثالثاء من الق�سم
اجلنوبي ال�شرقي حيث ال تزال تتواجد الف�صائل
املعار�ضة.
ويقدر املر�صد ال�سوري عدد املدنيني الذين فروا من
االحياء ال�شرقية خالل نحو �شهر ب�أكرث من 130
الف �شخ�ص ،نزحوا مبعظمهم اىل مناطق حتت
�سيطرة قوات النظام يف غرب حلب او تلك التي
ا�ستعادها يف �شرق املدينة.
وت�سبب هجوم قوات النظام على االحياء ال�شرقية
الذي بد�أ يف منت�صف ت�شرين الثاين/نوفمرب مبقتل
 463مدنيا على االقل بينهم  62طفال ،بح�سب
املر�صد ،فيما قتل  130اخرون بينهم  40طفال يف
االحياء الغربية جراء قذائف الف�صائل.

ت��ق��ري��ر 29 :يف امل���ئ���ة م���ن م��واط��ن��ي �إ����س���رائ���ي���ل ف��ق��راء
النا�صرة  :ك�شف تقرير ملنظمة «التيت» التي تعنى
بالأحوال االقت�صادية – االجتماعية يف �إ�سرائيل� ،أن
 29يف املئة من مواطني الأخرية (  2.5مليون ن�سمة)،
فقراء ،ن�صفهم تقريب ًا �أطفال .وي�ضم التقرير ،معطيات
�أدق ،من تلك التي �ستن�شر يف تقرير الفقر الر�سمي الذي
�سي�صدر عن م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني الحق ًا .و�أو�ضح
مدير جمعية «التيت» ،عريان فاينرتوب� ،أن «م�ؤ�شر
الفقر املتعدد الأبعاد يدل للعام الثالث على التوايل على
�أن �أبعاد الفقر يف �إ�سرائيل مرتفعة �أكرث بكثري من تلك
التي تن�شرها م�ؤ�س�سة الت�أمني الوطني ،الذي يعتمد خط
فقر افرتا�ضي من خالل اال�ستناد �إىل معيار دخل العائلة
فقط
وح�سب التقرير ،يعي�ش يف �إ�سرائيل  2436000مواطن
يف فقر ،وتبلغ ن�سبة الأوالد الذين يعي�شون يف فقر 35.4
باملئة ،حواىل مليون طفل.
كما يبني �أن  81.5يف املئة من املواطنني يعتقدون �أن �أي
�شخ�ص ميكن �أن يتدهور و�ضعه �إىل الفقر ،جراء ف�صل
من العمل �أو مر�ض �أو �أزمة ما.
والالفت يف التقرير �أن  50.6يف املئة من الفقراء الذين
ي�ستعينون بجمعيات الرفاه يو�ضحون �أنه قبل تدهور
و�ضعهم االقت�صادي كانوا يعي�شون مب�ستوى اجتماعي
– اقت�صادي ،يوازي الطبقة الو�سطى ،لكن  65.7يف
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املئة منهم ما لبث �أن غرق بديون .وفعال ك�شف مديرو
جمعيات توفر م�ساعدات للفقراء �أنه طر�أ هذا العام
ارتفاع بن�سبة  18يف املئة على ا�ستهالك الوجبات
املقدمة للفقراء قيا�س ًا بالعام املا�ضي.
و�أ�ضافوا �أن ن�صف التربعات تتلقاها جمعياتهم من
اجلمهور و 18.5باملئة من القطاع التجاري و14.8
باملئة من احلكم املحلي و 2.9باملئة فقط من ميزانياتهم
يتلقونها من احلكومة ،مما يعني �أنه مل يبق من «دولة
الرفاه» املزعومة يف �إ�سرائيل �إال القليل جدا.
ووفق «التيت» ،ف�إن �أغلبية الإ�سرائيليني مينحون
احلكومة عالمة �سيئة للغاية بكل ما يتعلق ملعاجلتها
للفقر والعمل على تقلي�صه.
وح�صل وزير الرفاه الإ�سرائيلي ،حاييم كات�س ،على
عالمة  3.9من  ،10ووزير املالية ،مو�شيه كحلون ،على
عالمة  ،4.4بينما ح�صل رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية،
بنيامني نتنياهو على عالمة  2.9فقط .وي�ضع 74.8
باملئة من اجلمهور يف �إ�سرائيل يف املكان الأول �أو الثاين
م�س�ألة �ضرورة معاجلة م�شكلة الفقر على امل�ستوى العام،
ون�سبة ترى �أن امل�س�ؤولية ملقاة على احلكومة ،فيما
 66.7يف املئة يرون �أن احلكومة ت�ضع ق�ضية الفجوات
االجتماعية يف مكان متدن يف �سلم �أولوياتها.
ونبه رئي�س القائمة «امل�شرتكة» ،النائب �أمين عودة ،اىل

�أن «ن�سبة الفقر لدى فل�سطينيي الداخل مرتفعة جداً»،
م�ضيف ًا �أن «العن�صرية الر�سمية اليوم معادية للم�صلحة
االقت�صادية للعرب واليهود مع ًا».
و�أ�ضاف يف بيان �أن «من عيوب اخلطة االقت�صادية
احلكومية �أنها تتجاهل البعد االجتماعي ،ولكن حتى
بال ُبعد الليربايل فمن الأمور الغائبة هي املناطق
ال�صناعية».
وتابع« :مهما جرى تطوير املوا�صالت �أو احل�ضانات �إال
�أن ت�شغيل الن�ساء العربيات لن يحقق جناح ًا جدي ًا دون

مناطق �صناعية ودون م�ؤ�س�سات اقت�صادية داخل القرى
واملدن العربية».
وبني عودة �أن « 31يف املئة من الن�ساء العربيات يعملن،
وهذه �أقل من ن�سبة الن�ساء العربيات العامالت يف الدول
العربية».
وي�شري لكذبة �أن تدين ن�سبة عمل الن�ساء العربيات هو
«ثقايف» ،م�شدد ًا على �أن «الثقافة العربية ال تعار�ض
عمل املر�أة بل ترفع العمل �إىل مرتبة القدا�سة ،لذلك
نرى �أن الن�سب �أعلى بكثري يف الدول العربية».
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ع�شرات املعتقلني و�إغ�لاق للأنفاق :املواجهة م�ستمرة بني حما�س و ال�سلفيني
تنق�ض حمالت االعتقال منذ �صواريخ ال�سلف ّية
مل
ِ
الع�شوائية الأخرية ومقتل ال�شاب مثقال ال�ساملي يف
غزة على توقيع تعهدات وخروج املعتقلني بتعهدات
وو�ساطات ،فقد اكت�شفت �أجهزة الأمن يف غزة �أن لدى
ه�ؤالء �أكرث مما كانت تتوقع
فمنذ �أكرث من �أ�سبوع ،توا�صل «حركة املقاومة
الإ�سالمية ـــ حما�س» تنفيذ عملية �أمنية ا�ستباقية
�أدت �إىل اعتقال �سلفيني مت�شددين يف قطاع غزة
كانوا ينوون تنفيذ عمليات تفجري «ت�ستهدف فنادق
و�أماكن عامة يف القطاع».
وتفيد م�صادر يف احلركة ،حتدثت �إىل «الأخبار» ،ب�أن
عنا�صر من جهاز «الأمن الوطني» دهموا يوم الأربعاء
املا�ضي جمموعة من ال�سلفيني املت�شددين يف منطقة
خانيون�س ،جنوبي القطاع ،وذلك بعد ت�أكيد معلومات
لدى قيادة «حما�س» عن نية هذه املجموعة ا�ستهداف
�أمن املقاومة يف غزة.
يف بداية احلملة ،مل تكن �أجهزة الأمن تتوقع
الإم�ساك باثنني من القيادات املهمة لل�سلفية
اجلهادية ،منهم م�س�ؤول كبري (ع� .أ ).ــ ملقب ب�أبو
املحت�سب املقد�سي ــ ُوجدت لديه يف �أجهزة حا�سوب
متنقلة معلومات تف�صيلية عن اخلاليا العاملة يف
«كرت �سبحة االعتقاالت» ،فيما
القطاع ،ومن بعده ّ
�سبق ذلك الإم�ساك مب�س�ؤول الوحدة ال�صاروخية
التي كانت تطلق ال�صواريخ على فل�سطني املحتلة
جللب ر ّد �إ�سرائيلي �ضاغط ،وهو ما �أثمر غياب هذا
الت�صرف خالل احلملة اجلارية منذ ما بعد مقتل
ال�شاب مثقال ال�ساملي.
ت�ضيف امل�صادر نف�سها �أن القوات املهاجمة واجهت
�صعوبة يف �إيقاف املطلوبني ،الذين «ا�ست�شر�سوا يف
القتال ورف�ضوا اال�ست�سالم» ،لذلك طلبت قوات «الأمن
الوطني» دعم وحدة النخبة يف «كتائب ال�شهيد عز
الدين الق�سام» (الذراع الع�سكرية للحركة) املوجودة
يف املنطقة ،لإلقاء القب�ض على املجموعة .خالل
�إحدى العمليات� ،ألقى �أحد املطلوبني الهاربني (�إ.
هـ ).قنبلة على املجموعة املهاجمة ،ف�أ�صيب هو
و�آخرون .ووفق املعلومات� ،ألقت «حما�س» القب�ض
على قرابة � 150سلفي ًا جهادي ًا يف خمتلف مناطق
القطاع ،ومن ه�ؤالء من كانوا ينوون ا�ستهداف املدنيني
جلر احلركة
و�شخ�صيات �أمنية و�أماكن عامة يف غزة ّ
�إىل «مربع ا�ستنزاف».
حتى الآن ،لي�س لدى قيادة «حما�س» تقدير ل�سبب
اختيار ه�ؤالء التوقيت احلايل للت�صعيد ،ولكن مهما

كانت الأ�سباب ،من امل�ؤكد بالن�سبة �إىل غالبية قيادات
املقاومة ،يف «حما�س» وغريها� ،أن ه�ؤالء يعملون
وفق «التوقيت الإ�سرائيلي»؛ فقد �أثبتت التجارب،
خ�صو�ص ًا عمليات �إطالق ال�صواريخ الع�شوائية� ،أن
العدو ا�ستغلها لق�صف �أنفاق وخمازن مهمة للمقاومة
يف خمتلف مناطق قطاع غزة.
بعد اعتقال تلك املجموعات ،ر ّدت قيادات يف «والية
�سيناء» ــ يف حملة ثانية بعد مقتل ال�ساملي (راجع
العدد  ٣٠٤٢يف  ٢٥ت�شرين الثاين) ــ بتهديد التجار
امل�صريني يف �سيناء بالذبح �إذا ا�ستمروا يف نقل
الب�ضائع �إىل غزة عرب الأنفاق التجارية .ووفق
�إحدى قيادات املقاومة ،ف�إن «والية �سيناء كانت
قد �أقفلت بع�ض �أنفاق الإمداد الع�سكري التابعة
للمقاومة يف غزة ،خا�صة الواقعة �شرقي معرب
رفح ...يف الأيام املا�ضية هدد �أفراد التنظيم التجار
يف ال�سيناء بالذبح �إذا ا�ستمروا يف نقل الب�ضائع �أو ما
يخ�ص املقاومة عرب الأنفاق التجارية الواقعة �إىل
غرب املعرب».
مثل املرة املا�ضية ،ر ّدت «حما�س» على �إجراءات
«داع�ش» ب�إغالق الأنفاق من جهتها �أي�ض ًا ،مانعة
�إدخال �أي من جرحى التنظيم �أو الهاربني من
�سيناء� ،إىل غزة ،كما �شددت �إجراءاتها الأمنية على
احلدود ،وعملت على دهم عدة نقاط و�إلقاء القب�ض
على �أي �شخ�ص ينوي التوجه �إىل �سيناء.
و�أكرث ما �أثار اهتمام متابعي احلملة الأمنية يف

املقاومة هو املخططات واخلرائط للأهداف التي كان
منا�صرو «داع�ش» والعاملون ب�أمره ينوون ا�ستهدافها
يف القطاع .ووفق املعلومات ،وجدت الأجهزة الأمنية
�ضمن اخلرائط واملعلومات مواقع ع�سكرية تابعة لها.
رغم حملة التهديدات املتوا�صلة �سلفي ًا ،تقول امل�صادر
يف املقاومة �إنها تتح�سب لكل االحتماالت ،ومن
�أ�سوئها �أن «تق�صف املجموعات الإرهابية يف �سيناء
بقذائف الهاون مراكز الأمن الوطني على معرب
رفح �أو احلدود»� .أما عن �سيناريو ا�ستهداف �سكان
القطاع بتفجري �سيارات مفخخة ،فت�ستبعد قيادات
يف «حما�س» ذلك ،رغم �أنه احتمال ممكن ،لكنهم
يف الوقت نف�سه ال ينفون �أنه «�صودر عدد كبري من
ال�سيارات املفخخة ...بعد ذلك من ال�صعب �إدخال
�سيارات مفخخة �إىل غزة».
ُي�شار �إىل �أن ال�ضربة الإ�سرائيلية اجلوية الأخرية
على غزة ،يف ت�شرين الثاين املا�ضي ،تبينّ �أنها �شملت
�أنفاق املقاومة يف دوار ملكة ب�أكرث من  16غارة ،ر ّد ًا
على �صاروخ �أطلقته املجموعات ال�سلفية .بعد هذه
الغارة ،هدّ دت «حما�س» ،عرب ر�سائل مبطنة ،تلك
املجموعات بالق�ضاء عليهم ع�سكري ًا �إذا ا�ستمروا يف
هذا النهج ،و�أبلغتهم �أنها �ستتعامل معهم على �أنهم
«عمالء للعدو وينفذون خمططاته»� ،إىل �أن �أتت
ق�ضية مقتل ال�ساملي وتبعتها الأحداث بهذا التدرج.
رغم ذلك ،ف�إن لدى «داع�ش» �أوراق ًا عدة يف �أكرث من
منطقة يهدد بها «حما�س» خا�صة ،واملقاومة عموم ًا؛

فقد ورد لدى احلركة تهديد مفاده �أنه �إذا مل ُيفرج
عن املعتقلني ال�سلفيني ،ف�إن جمموعات يف تركيا
�ست�ستهدف قيادات و�أبناء «حما�س» هناك ،وهو لي�س
�سيناريو �صعب ًا يف ظل التحرك ال�سل�س للتنظيم يف
ذلك البلد.
بالن�سبة �إىل «حما�س» ،فقد اتخذ قرار مبنع ابتزاز
وجر العدو �إىل ا�ستهدافها يف كل حملة
املقاومة
ّ
اعتقال ،كما ُع ّمم على �أع�ضاء احلركة �أنه ال ر�ضوخ
�أمام هذه التهديدات ،مع الإ�شارة �إىل �أن «الق�سام»
تعترب يف منظومتها الداخلية �أن هذه املجموعات «من
خوارج هذا الع�صر» ،وهو اللفظ الذي ورد يف ر�سالة
القائد العام للكتائب حممد ال�ضيف� ،إىل الأمني العام
حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صراهلل ،عقب تفجري برج
الرباجنة االنتحاري قبل �أكرث من عام.
تعميم حم�ساوي :دعاة ال ق�ضاة ...جمدد ًا
يف ما ي�شبه املراجعات الداخلية الإخوانية القدمية،
�أ�صدرت «الهيئة الإدارية يف منطقة ال�شاطئ»
اجلنوبي ،التابعة حلركة «حما�س» ،بيان ًا تلى مقتل
ال�شاب مثقال ال�ساملي يف خميم ال�شاطئ ،والإم�ساك
باملجموعة التي قتلته وتبينّ �أن منها �أع�ضاء يف
الذراع الع�سكرية للحركة .البيان املر ّو�س يف تاريخ
 21من ت�شرين الثاين املا�ضي ،واملك�شوف عنه حديث ًا،
ن�ص على ع�شر نقاط ناجتة من «احلادثة امل�ؤ�سفة»
ّ
بقتل ال�ساملي ،التي �أعلنت الهيئة �أنها ترف�ضها بكل
قوة.
بعد التقدمي مبجموعة من ال�شواهد الدينية،
من ن�صو�ص قر�آنية و�أمثلة تاريخية� ،أكد البيان
ملنا�صري احلركة �أن ما حدث اغتيال «ينايف �أخالق
و�شيم جماعة الإخوان» ،و�أنه فعل ينايف «�أحكام
ال�شريعة ...وحق الإمام ب�إقامة احلدود» ،كما
�أنه «يهدّ د الأمن ال�سلمي» .ويف حتذير من «ظاهرة
اخلوارج» ،طلب البيان �أال يكون �أبناء احلركة من
«احلرف ّيني املتم�سكني بظواهر الن�صو�ص (اخلوارج)»،
م�شدد ًا على �أنه «ال يجوز ملن ر�ضي �أن يكون جنديا يف
الإخوان ...ومقات ًال يف كتائب الق�سام �أن يقوم مبثل
هذه الأفعال».
ولفت البيان �أخري ًا �إىل �أن «قيادة املنطقة ومنذ
ال�ساعات الأوىل للحدث وجمل�سهم يف حالة انعقاد
دائم» ،يف �إ�شارة �إىل خطوة احلادثة وتداعياتها،
وذلك قبل وقت ق�صري من حملة االعتقاالت اجلارية.
(الأخبار)  -قا�سم �س .قا�سم

رف��ع ح�صانة ن��واب فتح اخلم�سة ...والك�شف عن قائمة ثانية متوقع ف�صلهم من احلركة
�أكد م�صدر مطلع يف الرئا�سة الفل�سطينية� ،أن
الرئي�س حممود عبا�س ،وب�صفته القائد العام حلركة
فتح �صادق على رفع احل�صانة الربملانية عن خم�سة
نواب من كتلة فتح الربملانية يف املجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني وهم :حممد دحالن ،جمال الطرياوي
و�شامي ال�شامي وجناة �أبو بكر ونا�صر جمعة.
وك�شف امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن هويته
�أن هناك قائمة ثانية �ستالقي نف�س م�صري النواب
اخلم�سة املذكورين ،وت�شمل �أع�ضاء يف املجل�س
الت�شريعي و�أع�ضاء ثوري �سابقني و�أع�ضاء يف املجل�س
اال�ست�شاري للحركة وذلك بتهم التجنح ،والتوا�صل
مع النائب حممد دحالن� ،إ�ضافة لتهم اختال�س �أموال
وا�ستغالل نفوذ وجتارة �أ�سلحة والإ�ساء �إىل قامات
وطنية فل�سطينية.
و�أو�ضح امل�صدر �أن القائمة الثانية �ست�شمل رفع
احل�صانة الربملانية والف�صل من حركة فتح لكل
من :جهاد طمليه ونعيمة ال�شيخ علي ،وعبد احلميد
امل�صري ،وبالل عزريل ،جمال �أبو الليل ،هيثم احللبي،
دميرتي دلياين ،اللواء عي�سى �أبوعرام ،وغريهم من
قيادات احلركة.
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي �أحمد رفيق عو�ض� ،أكد
�أن الرئي�س حممود عبا�س وبعد �أن خرج من امل�ؤمتر
ال�سابع حلركة فتح �أكرث قوة على ال�صعيد الداخلي

واخلارجي �سارع �إىل ا�ستئ�صال الظاهرة الدحالنية
من احلركة دون هوادة وبال توقف،
وبني عو�ض �أن هذه القرارات يف رفع احل�صانة
والف�صل ت�شري �إىل �أن الرئي�س �أبو مازن بد�أ فعلي ًا
حركة تطهريية �إن �صح التعبري ال�ستبعاد وا�ستئ�صال
النائب املف�صول من احلركة حممد دحالن و�أن�صاره

وتياره وكافة �أتباعه ،وقال عو�ض لـ «دنيا الوطن»:
�إن الرئي�س عبا�س �سيم�ضي قدم ًا يف هذا امللف دون
رجعة.
وحول ردود الفعل املتوقعة من املف�صولني حيال هذه
القرارات ،توقع عو�ض �أن يكون العنف �أحد ردات
الفعل ملواجهة هذه القرارات من قبل دحالن و�أتباعه

املرفوع عنهم احل�صانة الربملانية واملف�صولني على حد
�سواء.
هيثم احللبي ع�ضو املجل�س الثوري ال�سابق حلركة
فتح و�أحد امل�ستهدفني من الف�صل من حركة فتح قال
يف ت�صريحات لـ «دنيا الوطن» �إن ف�صل نواب حركة
فتح ورفع احل�صانة الربملانية عنهم خمالف للقانون
الأ�سا�سي وللد�ستور الفل�سطيني.
واعترب هذه القرارت يف حال نفذت ب�أنها عملية
�إق�صاء وا�ضحة وممنهجة جلزء �أ�سا�سي ورئي�سي
من قيادات احلركة امليدانية التي �ضحت من �أجل
فل�سطني ب�شكل عام وحركة فتح ب�شكل خا�ص.
وا�ستهجن احللبي �إل�صاق التهم جزاف ًا بحق قامات
وقيادات وطنية حتمل ع�ضوية املجل�س الت�شريعي عن
فتح وت�شويه �صورتهم ون�ضاالتهم امل�ستمرة لتحقيق
هدف وا�ضح ووحيد هو �إق�صاء كل من اليتناغم مع
�سيا�سة احلركة الر�سمية ورئي�سها ،معترب ًا �أن ذلك
�سيزيد من حالة التوتر واالحتقان و�إىل مزيد من
ال�شرذمة داخل �صفوف حركة فتح.
و�أكد احللبي �أن عمليات رفع احل�صانة والف�صل
لن تزيدنا �إال مت�سك ًا بحركة فتح التي انتمينا لها
منذ نعومة �أظافرنا وع�شنا وتربينا على تقدمي
الت�ضحيات والن�ضاالت فيها.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ترامب �سي�ستحلبنا جميع ًا وامللفات القاتلة يف العالقات مع رو�س ّيا
*كتب:املحامي حممد احمد الرو�سان*
�أمريكا دولة ديكتاتورية احلزب الواحد ب�أحد الوجهني
ال�سيا�سيني ،ان جمهوري ،وان دميقراطي ،انتقلت من حكم
الدميقراطية اىل حكم البلوتوقراطية(�أي حكم الأغنياء
والأثرياء نتاجات ذراع البلدربريغ الأمريكي ،ا ّنه املج ّمع
ال�صناعي احلربي)مبلحقات دميقراطية ي�سيل لها لعاب
التوابع ودول الأعتالل العربي واخلوزمتجي.
ثمة ت�سا�ؤالت منطقية متهد ملحاولة للفهم تتمو�ضع يف
التايل بتفاعل :هل �ست�ستمر العا�صمة الأمريكية وا�شنطن
دي �سي وعرب نواة دولتها البولي�سية العميقة(البلدربريغ
جنني احلكومة الأممية) ،باعادة بناءات و �صناعة ب ّراداتها
ال�سيا�سية اخلا�صة ومكعبات ثلجها من جديد ،لغايات
اطالق م�سارات حربها الباردة اجلديدة القدمية مع رو�س ّيا
ويف ّ
ظل ادارة اجلمهوري الرئي�س املنتخب دونالد ترامب،
بعد ت�سمية وتر�شيح(جمموعة مت�شددين)كل من جيف
�شيزنز للعدل ،ومايك بومبيو رئي�س ًا لوكالة الأ�ستخبارات
املركزية الأمريكية ،ومايكل فلني م�ست�شار ًا للأمن القومي
الأمريكي ،وهو من ي�صنع ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية عرب
التن�سيق مع الدولة العميقة وكارتالت حكمها يف البلدربريغ
الأمريكي؟ هل م�سارات انتاجاتها املخابراتية بد�أت يف خلق
وتخليق مومياءات حكم للعديد من دول العامل الثالث ما بعد
�سمي بالربيع العربي؟ هل ثمة �صراعات بني كوادر
مرحلة ما ّ
و�أقطاب احلزب اجلمهوري من حمافظني جدد ،وحمافظني
تقليديني ،و�شعبويني يف التناف�س على مواقع ادارة ترامب؟
ان وجدت هذه ال�صراعات داخل احلزب اجلمهوري ،هل هي
انعكا�س لآزمة جنني احلكومة الأممية البلدربريغ الأمريكي،
وبالتايل ثمة مترد بني كارتالته يف مفا�صل منهجية العمل
ً
وخا�صة ازاء �أوروبا ،وازاء ال�صني ،ونحو
القادمة يف العامل،
الفدرالية الرو�سية؟ هل نكهة املحافظني اجلدد �ستطغى� ،أم
نكهة املحافظني التقليديني� ،أم نكهة ال�شعبويني� ،أم خلطة
�سحرية بني املجموعات الثالث؟.
يف �أي �سياق �سيا�سي و�أمني وع�سكري� ،ستتمو�ضع خطط
ودرا�سات الع�سكريني الأمريكيني جلهة خيارات تفعيل خطة
عملية مل يكن يت�ضمنها جدول الأعمال منذ حقبة احلرب
الباردة ،عرب متركزالع�سكريني ون�شر خطوط الأت�صال
والأت�صاالت البحرية بالتن�سيق والت�شاور مع حلف �شمال
الأطل�سي ،حيث بد�أت التبايانت مع الرئي�س اجلمهوري ترامب
من الآن تظهر على ال�سطح ،حيث �ص ّرح قادة وكوادر الناتو �أنّ
خيارات احللف الع�سكرية جماعية ولي�ست فردية �أحاد ّية،
بجانب افتتاح طاولة جل�سلت الع�صف الذهني ومناق�شة
تقدمي م�ساعدات ع�سكرية ل�سلطات كييف اجلديدة ب�صورة
مكثفة؟ يف ّ
ظل اعتبار واميان الدولة الأمريكية العميقة،
�أنّ �أ�سا�س وجود الناتو كحلف هو لتحقيق الأ�ستقرار
وقمع(العدوان ال�سوفياتي) الفدرالية الرو�سية حالي ًا؟.
�صحيح واقع ومعطيات وداتا معلومات� ،أنّ م�شروع هيالري
كلنتون يتمو�ضع يف ت�صدير تناق�ضات �أمريكا الداخلية
بحروب اىل اخلارج ونهب وقتل الأمم الأخرى ،ل�صالح
الكارتالت املالية والأ�ستثمارية يف منظومة وول �سرتيت،
يقابله م�شروع دونالد ترامب يف تعميق م�شاكل �أمريكا
الداخلية على ح�ساب غري البي�ض وعلى ح�ساب املهم�شني
والن�ساء وغريهم ،ولعب دور بالك ووتر ك�شركة حماية
ّ
ّ
واملتوح�شة ،ثم جتيء بع�ض
اله�شة والتابعة
للكيانات
منظومات احلكم الأوروبي التي هي �سبب وجود الأ�سرائيلي
ال�صهيوين يف منطقتنا ،وتعلن �أنّ �أوروبا قلقة من تفكري
ترامب عرب ترك �أو تقلي�ص دور وا�شنطن يف الناتو ،وتعلن
موغرييني والتي بكت يوم ًا ما بحرقة على كتف وزير
خارجيتنا� :أنّ القارة العجوز بحاجة اىل جي�ش للدفاع عنها
والتدخل اخلارجي ،وهي هذه الأوروبا من تقوم بت�صنيع
العداء الرو�سي ،كما هي الريا�ض وت�صنيع العداء الأيراين،
�أوروبا املنافقة ال�صلفة بجالفة ،هي من د ّمرت ليبيا وحتاول
اخراج �سورية من التاريخ عرب م�سحها ،خا�صة و�أنّ	ا حلر ب
على �سورية ون�سقها ال�سيا�سي بد�أت حرب بريطانية فرن�سية
�سر ّية ،ثم جاء الأمريكي وتوابعه يف املنطقة(هذا معلوم
للجميع �أفراد ًا وجماعات بدقة ،ونزعم �أ ّنه معروف معلوم لنا
كمتابع ومراقب وباحث).
وعندما يدفع ممثل قطر العظمى لهيالري كلنتون(�أيتام
هيالري كلنتون من معار�ضة اىل ع�صف م�أكول)�شيك مبليون
دوالر خالل خم�س دقائق ميكن �أن نفهم ملاذا؟ كما نفهم �أنّ
ن�صف حكومة �أوباما عينهم �ستي بانك بقائمة �أر�سلت له،
ونفهم �أنّ ّ
جل عرب روتانا مولوا الأرهاب يف �سورية ،لكن
عزيزي القارىء كيف نفهم �أن تدفع ممثلة املغرب لهيالري
اثنا ع�شر مليون دوالر ب�شيك هكذا؟ امل�صدر :مقابلة �أجراها
جون بلجر:
This interview was filmed in the Embassy
of Ecuador in london – where Julian
Assange is A political refugee – and
. broadcast on November 5 , 2016
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فكرة خ ّالقة ويف منتهى الواقعية ،تعد من ابداعات الرئي�س
الأمريكي اجلديد املنتخب للتو دونالد ترامب وفريقه الذي
بد�أ يت�سميته(كما �أ�سلفنا �سابق ًا) ،وهي ا�ستبدال احتالل
بلدان معينة بحماية توابع ،ويف كال احلالتني ثمة ربح ًا
عظيم ًا للر�أ�سمالية الأمريكية ،فبد ًال من �أن يحارب ايران من
زاوية عرب روتانا� ،سوف يطالبهم حل ّكام النفط العربي بدفع
مبالغ �أعلى مقابل احلماية الأمريكية(التهديد باملخاطر
عربه وت�صنيعه ،ثم عر�ض احلماية عليهم ،ا ّنه ا�سلوب حديث
للآ�ستعمار) ،ا ّنها �سيا�سات ت�صنيع العدو الأيراين كمربر
للأ�ستحالب فجاء مبايك بومبيو رئي�س ًا لوكالة الأ�ستخبارات
املركزية الأمريكية ،ومايكل فلني م�ست�شار ًا للأمن القومي
الأمريكي كفريق ت�صنيع ،ومن املفارقة امل�ضحكة املحزنة
بح�صة مما تربح �أمريكا،
نقول :ورمبا يحق لأيران �أن تطالب ّ
مقابل ا�ستخدامها ف ّزاعة �ضد اخلليج وعرب روتانا.
هل جنحت وا�شنطن يف جعل الأزمة الأوكرانية مبثابة طعنه
جنالء يف خا�صرة الرو�سي ،رغم ا�ستقالل القرم عرب ا�ستفتاء
�شعبوي نزيه وعودتها اىل احل�ضن الفدرايل الرو�سي من
جديد؟ وملاذا كان اجلنون الأمريكي والغربي مركب ًا ومتعدد ًا
بعد عودة القرم اىل الرو�سي؟ �آال ميكن اعتبار ت�سمية كييف
ر�سمي ًا ع�ضو ًا يف الأحتاد الأوروبي الغربي مبثابة جنون
مطبق ال متقطع ،والأحتاد الأوروبي هو مبثابة الوجه املدين
الناعم حللف �شمال الأطل�سي؟ بريطانيا خرجت من الأحتاد
الأوروبي عرب الأ�ستفتاء ال�شهري ،وهي التي كانت تقوم بدور
ح�صان طروادة الأمريكي والأ�سرائيلي يف الداخل الأحتاديّ
الأوروبي.
وهل نحن �أمام ريح عقيم ه ّبت لتحمل معها لفحات تنذر بحرب
باردة ،من �ش�أنها وم�آالتها �أن جت ّمد كل التفاهمات واحللول
يف العديد من ال�ساحات؟ �آال ميكن اعتبار �سورية ال�صاعدة
والعراق ال�ساخن وغ ّزة النازفة و�أوكرانيا غري امل�ستقرة
وال�صراع على ثروات �أ�سيا الو�سطى مبثابة اخلما�سية القاتلة
و�ستكون حمور كل احلكاية الباردة؟ من �سينت�صر على من يف
النهاية ،اجلليد ال�سيبريي �أم ثلوج والية الآ�سكا؟ كيف لنا
�أن نك ّيف اعتبار واميان البلدربريغ الأمريكي بالهدف ،الذي
�أن�شىء من �أجله حلف �شمال الأطل�سي� ،أهو مبثابة اعالن
عداء لنواة الأحتاد الرو�سي؟ ما هي مديات عدم �سماح
الأمريكي للرو�سي بالتمدد يف العديد من ال�ساحات؟
هل �ست�ستثمر وا�شنطن وبلدربريغها وجمتمع ا�ستخباراتها،
وبالتعاون مع جمتمعات املخابرات الغربية والأ�سرائيلية
وبع�ض جمتمعات مومياءات الأ�ستخبار العربي(يف ّ
ظل ادارة
اجلمهوري ترامب) ،يف ا�ستغالل اجلمهوريات الأ�سالمية
�أو التي يتواجد بها م�سلمون لأثارة القالقل وامل�شاكل حول
رو�س ّيا؟
املح�صلة �ستلج�أ الواليات املتحدة الأمريكية ّ
وجل حلفائها
يف
ّ
من بع�ض غرب وبع�ض مومياءات احلكم العربي با�سناد
ا�سرائيلي لدعم مكثف ومتعدد لكييف ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا
ولوج�ستي ًا واقت�صادي ًا ودبلوما�سي ًا واعالمي ًا ،و�سوف تزداد
العقوبات على مو�سكو(اجتماعات ولقاءات باراك �أوباما
مع القادة الأوربيني قد تكون م�ؤ�شر الزام للرئي�س املنتخب
ترامب ليلتزم بامل�ساراحلايل) و�ستجهد �أوروبا بالبحث عن
م�صدر �آخر للغاز ان �أمكن ،و�ستح�سم بق ّوة بع�ض امللفات داخل
نواة الأدارة الأمريكية القادمة وداخل املج ّمع ال�صناعي
احلربي الأمريكي ،كونه �أي تباط�ؤ هنا او تلك�ؤ هناك �سيعني
ً
خا�صة يف �سورية
وي�شي تقدم ًا وانطالق ًا رو�س ّي ًا اىل الأمام
والعراق و�أوكرانيا وان �شئت ال�صراع العربي الأ�سرائيلي
حالي ًا اىل حد ما والحق ًا بعمق.
وال�س�ؤال هنا :هل �ست�ستمر وا�شنطن دي �سي يف ّ
ظل اجلمهوري
ترامب يف ر�ؤيتها يف تطوير حقل(�سردار)النفطي والغازي
الواقع بني احلدود الرتكمن�ستانية واملناطق الأذربيجانية
اىل حد ما م�صدر غازيّ هام لأوروبا وبدي ًال اىل درجة
تكتيكية م�ؤقته؟ هل ترامب �أمريكا �ست�ستمر يف رعاية وخلق
م�سارات التمهيدات لبناء ال�شراكات ال�سعودية الأ�سرائيلية
لأ�ستثمار نفط تركمن�ستان و�أذربيجان؟ ما هي �أ�سرار العالقات
بني ال�شركة ال�سعودية للبرتول والتي ميلكها الأمري تركي بن
عبداهلل بن عبد العزيز وجمموعة مريهاف التي يديرها
م�س�ؤول املو�ساد ال�سابق يو�سف ميامان؟ اىل �أي مدى ا�ستطاع
هذا البيدق املو�سادي يو�سف ميامان وخالل فرتة وجوده يف
و�سط �آ�سيا وعمله مع �آخرين من بع�ض عرب يف تعزيز الوجود
الأ�سرائيلي هناك ،عرب تكثيف احل�ضور الأمني واملخابراتي
يف تلك املنطقة الغنية بالطاقة يف حو�ض بحر قزوين و\
�أو بحر اخلزر(ح�سب الت�سمية الأيرانية)الذي ي�شكل املركز
الأقت�صادي خلم�س جمهوريات �سابقة للأحتاد ال�سوفياتي يف
وقته وحينه؟ يو�سف ميامان رائد امل�شاريع النفطية والغازية
ً
وخا�صة
يف و�سط �أوروبا و�صف �أطلقته ال�صحافة العاملية عليه
الأوروبية ،ون�شاطات �شركته منذ �أكرث من خم�سة ع�شر عام ًا
يف تركمن�ستان ،وقد حاز على اجلن�سية الرتكمن�ستانية من
ال�سلطات الرئا�سية مبر�سوم خا�ص من الرئي�س �سبار مراد
نيازوف ،وتويف الرئي�س بعد عامني ون�صف من منح يو�سف

ميامان م�س�ؤول املو�ساد ومع ّزز الوجود الأ�سرائيلي يف و�سط
�آ�سيا بالتعاون مع �آخرين من بينهم عرب.
من منكم �أ ّيها الق ّراء ال يتذكر ال�سيد روفني داينايا �أول �سفري
ا�سرائيلي يف الرتكمن�ستان؟ وقد �أفردت حتلي ًال خا�ص ًا ن�شر
يف كل و�سائل امليديا وقبل �أكرث من ع�شر من ال�سنني حول
هذا الروفني العميل ال�سابق للمو�ساد ،فهو بيدق مو�سادي
كغريه وكان يدير عمليات مو�سكو وقبل عام  1996م،
حيث ا�ستاطاع يو�سف ميامان يف تعيني روفني �سفري ًا هناك
بتن�سيق من وزير اخلارجية الأ�سرائيلي ال�سابق ووزير الأمن
احلايل ،يف حكومة بنيامني نتنياهو املوغل بالتطرف �أفيغدور
ليربمان؟ انخراط وا�ضح وعميق لعنوان الأدارة الأمريكية
العنوان ال�سطحي باراك �أوباما ،بالأ�شراف على حرب �ضد
رو�س ّيا يف �شرق �أوكرانيا وعرب عقوبات اقت�صادية دولية
تديرها وزارة املال الأمريكية وجهاز الأ�ستخبار اخلا�ص بها،
�أعلن هذا الرئي�س الرخ يف ال�سابق �أ ّنه �سري�سل م�ست�شارين
ع�سكريني �أمريكيني لدعم عمليات �أوكرانيا الع�سكرية �ضد
املتمردين املواليني لرو�س ّيا يف اجلمهوريات الأنف�صالية يف
�شرق �أوكرانيا ،بالرغم من �أنّ هذا الرخ الأمريكي يعلم �أنهم
موجودون هناك ويعملون تبع ًا للدليل ال�سيا�سي والعملياتي
للعمليات الدفاعية الدولية اجلديدة ،ويف حال كان املجتمع
الع�سكري والأ�ستخباراتي الأمريكي يقوم بالعمليات
بالطريقة ال�سليمة ،فانّ هناك فرق ًا �شبه ع�سكرية من
عنا�صر وكالة الأ�ستخبارات الأمريكية والعمليات اخلا�صة
يراقبون ما يحدث يف رو�س ّيا وعن قرب.
الدمية الأمريكية اجلديدة( الرخ الأوكراين �أي�ض ًا) هو الذي
�سي�شرعن الن�شاط الع�سكري الأمريكي على احلدود الرو�سية،
فالرخ بيرتو بورا�شينكو يف بدايات الأزمة الأوكرانية ،وهو
الذي جاء اىل ال�سلطة عرب الأنقالب الع�سكري املتعاظم
يف النجاح واملدعوم من م�ؤ�س�سات البلدربريغ الأمريكي �ضد
الرئي�س ال�سابق فكتور يانوكوفيت�ش ،وهذا الرخ الأمريكي
يف �أوكرانيا بورا�شينكو قاد حكومة من عنا�صر متنافرة
متثل م�صالح الأثرياء واملجموعات النازية اجلديدة التي
ترتكز قواعدها وبيادقها وقواعد دعمها وبيادق دعمها يف
غرب �أوكرانيا .البلدربريغ الأمريكي وعرب رخه الرئي�س
باراك �أوباما املنتهية واليته بعد انتخاب ترامب ،ا�ستخدم
تدمري الطائرة املاليزية ام ايت�ش  17فوق �شرق �أوكرانيا
ككرة قدم �سيا�سية لغايات �شيطنة مو�سكو والقاء اللوم عليها
يف عام  2014م ب�سبب الدعم الرو�سي للدولة الوطنية
ال�سورية والرئي�س ّ
ب�شار الأ�سد .اذ ًا من الزاوية الأمريكية
رو�س ّيا بزعامة فالدمري بوتني م�س�ؤولة بطريقة ما عن موت
�أكرث من ثالثمائة راكب ،كونها تدعم املتمردين املوالني لها
يف قتالهم �ضد النازيني املجرمني الأوكرانيني املدعومني
من وا�شنطن ومن البلدربريغ الأمريكي .طيب وح�سن ًا �أ ّيها
الق ّراء الأذكياء :ماذا �ستفعل الواليات املتحدة الأمريكية
والبلدربريغ عندما تقوم املجموعات الأنف�صالية يف املك�سيك
واملدعومة من احلكومة املك�سيكية بالعبور اىل �أمريكا
ووالياتها ،وتزرع العبوات النا�سفة يف مدن وبلدات �أريزونا
وتك�سا�س وبالتن�سيق مع القاعدة و�أخواتها يف الداخل
ال�سوري والعراقي والأفغاين والباك�ستاين يف ظل الرئي�س
املنتخب اجلمهوري دونالد ترامب؟
نعم من حق الواليات املتحدة الأمريكية ان تغ�ضب وجتن
بجنون مطبق ،كون الفدرالية الرو�سية بزعامة الزعيم
الأممي فالدمري بوتني وجمتمع املخابرات الرو�سية
ا�ستعادوا �شبه جزيرة القرم وعرب ا�ستفتاء �شعبوي نزيه
وبدون اطالق ر�صا�صة واحدة ،قبل �أن تتمكن وا�شنطن
والبلدربريغ الأمريكي من و�ضع الآيادي عليها وتعطيل
خطط رو�س ّيا وال�صني الرامية اىل ربط اقت�صادات �آ�سيا
و�أوروبا بوا�سطة ال�سكك احلديدية وخطوط الغاز واملرافىء
والطرقات ال�سريعة .يف اجلانب ال�صراعي الأممي االخر
من مو�ضوعة ال�صراعات على �آ�سيا الو�سطى ،واذا كنّا يف
حتليل وتو�صيف �سيا�سي وقبل �أكرث من خم�س �سنوات
خلت ،قد و�صفنا قريغيز�ستان باملعنى ال�سيا�سي والأمني
الأ�سرتاتيجي (با�سرائيل �أخرى يف �أ�سيا الو�سطى) ،بالن�سبة
ملحور وا�شنطن – تل �أبيب ،فا ّنها من الناحية الأقت�صادية
ومبعناها الوا�سع ال�شمويل الأ�سرتاتيجي ،وبالن�سبة لذات
املحور ال�سابق ،مبثابة (�سوي�سرا �أ�سيا الو�سطى) وذلك لكرثة
متتعها بالرثوات الطبيعية واملعادن الثمينة والهامة مثل:
الأنتيمون ،الفحم احلجري ،اليورانيوم ،واحتياط كبري
ونوعي ،من النفط والغاز الطبيعي.
وقريغيز�ستان هي جزء هام من منطقة �أورا�سيا ،والتي ت�شمل
كل من منطقة القوقاز و�أ�سيا الو�سطى ،وتعد منطقة �أورا�سيا
امل�سرح اجليو�سيا�سي الأ�سرتاتيجي ،مل�شروع هيمنة حمور
وا�شنطن – تل �أبيب ،حيث تعد الدولة العربية ال�شريك
الفوق ا�سرتاتيجي الأول لوا�شنطن ،حيث الأوىل كانت وما
زالت مبثابة قناة مترير ،للمعلومات الأ�ستخبارية التي يتم
جتميعها عرب اجلماعات اليهودية والأ�سرائيلية الأخرى،
املنت�شرة يف بلدان �أ�سيا الو�سطى والقوقاز ،اىل الواليات
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خلية �أزم��ة لإدارة «مالية الدولة»… والأول��وي��ة منع �أو
«تر�شيد» عودة جماعية للأردنيني من �سوق ال�سعودية واخلليج

املتحدة الأمريكية وحلفائها.
وما جرى من عنف اثنو – �سيا�سي عميق يف قريغيز�ستان،
�سبقه عمليات تعبئة �سلبية فاعلة ،يف �أو�ساط ال�س ّكان املوالني
للرئي�س ال�سابق املخلوع كرمان بيك بكاييف يف بدايات عام
ً
وخا�صة يف اثنية القرغيز اجلنوبيني ،هذا وقد
 2010م،
�أخذت عمليات التعبئة الأثنية – العدائية – العرقية
�أ�شكا ًال متقدمة� ،أ ّدت اىل عمليات ا�صطفاف اثني عرقي ب�شكل
عامودي و�أفقي ،بني القرغيز والأوزبك ،ت�ضمنت قدر ًا كبري ًا
من م�شاعر الكره والرغبة ،لي�س يف نفي الآخر فقط ال بل يف
ا�ستئ�صاله ،كل ذلك حدث ويحدث بر�ؤية ودفع وتوجيه من
قبل حمور وا�شنطن – تل �أبيب ،حيث ا�ستغل الأخري فر�صة
ذهبية الحت له عندّ الأطاحة بالرئي�س كرمان بيك ،جلهة
دفع واطالق يد اجلماعات الأثنية املتخا�صمة وعلى وجه
اخل�صو�ص القرغيز والأوزبك ،ا ّنه وبامتياز �صراع اثنو –
�سيا�سي عنيف وعميق ،تعمل على رعايته وادامته كل من
وا�شنطن وتل �أبيب ح ّتى اللحظة ،وقد ت�ستمر وا�شنطن يف
هذا النهج بوجود الرئي�س دونالد ترامب ،عرب ا�ستغالل يهود
�أ�سيا الو�سطى الذين يتواجدون يف دولها اخلم�س(كازاخ�ستان،
تركمن�ستان� ،أوزبك�ستان ،طاجيك�ستان ،وقريغيز�ستان)
وتوظيفهم خلدمة الأ�سرتاتيجيات الأمريكية – الأ�سرائلية
يف منطقة �أورا�سيا.
تقول املعلومات الأ�ستخبارية� ،أنّ النخب ال�سيا�سية
والدينية يف ا�سرائيل ،ومعها اجلماعات اليهودية العاملية،
وجماعات اللوبي الأ�سرائيلي يف �أمريكا وغرب �أوروبا،
ت�سعى جاهد ًة وب�شكل دو�ؤب اىل توفري مظالت الدعم املايل،
والأقت�صادي ،وال�سيا�سي والثقايف ،والديني للجماعات
اليهودية ال�صغرية ،واملوجودة يف دول �أ�سيا الو�سطى ومنطقة
القوقاز ،بحيث ي�ؤدي هذا ال�سعي املمنهج واملدرو�س بدقة
اىل ،اتو�سرتاد – �سيا�سي و�أمني �سالك ،يتيح تعزيز قدرات
هذه املجموعات اليهودية ال�صغرية يف منطقة �أورا�سيا ك ّلها،
كي متار�س ح�ضورها القومي يف مفاعيل متتاليات هند�سية،
جلهة عمليات �صنع واتخاذ القرارات ال�سيا�سية والأمنية
الأ�سرتاتيجية ،يف دول �أ�سيا الو�سطى اخلم�س والقوقاز
ال�شمايل واجلنوبي ،وان كانت ا�سرائيل قد حقّقت جناحات
غري عادية يف بناء ،واعداد كوادر اللوبيات الأ�سرائلية يف
كل من كازاخ�ستان وطاجيك�ستان وقرغيز�ستانّ ،
اال �أ ّنها ما
زالت تواجه �صعوبات ج ّمة وعراقيل ذات عقابيل كثرية ،يف
كل من �أوزبك�ستان وتركمن�ستان ،حيث اللوبيات الأ�سرائلية
واجلماعات اليهودية ما زالت بت�أثرياتها يف مرحلة الأجنّة،
وذلك ل�صعود وتنا�سل غري عادي للحركات الأ�سالمية
اجلهادية يف �أوزبك�ستان ،وامتالك تلك احلركات اجلهادية
الأ�سالمية �أجهزة ا�ستطالع خا�صة بها ،ولها تن�سيقات غري
مبا�شرة مع �أجهزة املخابرات الأوزبكية يف بع�ض ملفات
داخلية ،يف حني �أنّ نظام احلكم يف تركمن�ستان ميتاز بالق ّوة
وال�صالبة ،والراف�ض اىل الآن ،لأي دور ا�سرائيلي يف البالد،
و�آ�سيا الو�سطى ال بل يف كل �أورا�سيا.
لذلك� ،شرعت حديث ًا ا�سرائيل ،يف اعتماد ا�سرتاتيجية
حديثة يف �أ�سيا الو�سطى ،حتديد ًا كمرحلة �أوىل ،حيث تركز
على كازاخ�ستان لتكون �شريك ًا لها يف �أ�سيا الو�سطى بد ًال من
�أوزبك�ستان ،وح ّتى قرغيز�ستان وطاجيك�ستان ،حيث الأخرية
�صارت �أكرث ارتباط ًا برو�سيا الفدرالية ،وتركمن�ستان بد�أت
متيل اىل التفاهم مع ايران ورو�سيا الفدرالية وتركيا
�أي�ض ًا(معلومات تقول� :أنّ هذا ي�شكل ملف حتدي كبري
للجمهوريني كوجه �سيا�سي جديد وخمتلف عن الدميقراطيني
للبلدربريغ الأمريكي وللمج ّمع ال�صناعي احلربي الأمريكي).
ولأنّ كازاخ�ستان ،تقع يف مناطق جنوب الفدرالية الرو�سية،
فانّ وا�شنطن �ستعتمد على ا�سرائيل ،باعتبارها متلك مفاتيح
كازاخ�ستان ،وان كانت الأخرية الدولة الرئي�سية يف �أ�سيا
الو�سطى جلهة حمور وا�شنطن – تل ابيب ،فانّ �أذربيجان
الدولة الرئي�سية يف مناطق القوقاز اجلنوبي ،بد ًال من
جورجيا جلهة املحور الأمريكي – الأ�سرائيلي ،وعليه فانّ
كازاخ�ستان و�أذربيجان ،ت�شكالن مداميك مفاعيل الر�ؤى
الأمريكية – الأ�سرائيلية فوق الأ�سرتاتيجية ،جلهة امل�صالح
امل�شرتكة لهما يف كل مناطق �أورا�سيا العظمى.

ب�سام البدارين
عمان ـ الحظ رئي�س الوزراء الأردين الدكتور
هاين امللقي م�س�ألتني على فريقه الوزاري م�ؤخر ًا،
فجزء من �أفراد الطاقم بد�أ يعمل حتت �ضغط
تكهنات و�شائعات التعديل الوزاري مبا يت�ضمنه
ذلك من �شكوى وتذمر ،وجزء �آخر من الوزراء
يغذي طموحه يف البحث عن دور �أو حقيبة
وزارية جديدة �أو خمتلفة.
عملي ًا ال ميكن العمل با�سرتخاء مع ملفات
�أ�سا�سية وح�سا�سة وخطرية يف �أح�ضان احلكومة
و�سط مناخ مت�شتت من هذا النوع .بع�ض املقربني
جد ًا من امللقي يجتهدون بالإ�شارة �إىل ان
حت�سني م�ستوى التعاي�ش داخل الطاقم الوزاري
وبالنتيجة م�ستوى العمل اجلماعي واالن�سجام
والتوافق قد يحظى بالأولوية عن التعديل
الوزاري املرتقب بعد احل�صول على ثقة الربملان
ووجود حلفاء للملقي يف اللجنة املالية ملجل�س
النواب يف و�ضع ي�ضمن عبور ًا �آمن ًا �أي�ض ًا مليزانية
الدولة.
وزير املالية الدكتور عمر ملح�س يواجه كالعادة
اتهامات بال�شارع ومن النواب وحتى من بع�ض
زمالئه الوزراء ب�أنه يت�صرف كـ»حما�سب» فقط
وال يحفل كثري ًا بالأبعاد االجتماعية احل�سا�سة
التي تثريها ت�صريحاته ال�شفافة لدى الر�أي
العام .يحقن الوزير ملح�س الر�أي العام وجمل�س
الوزراء والربملان بـ «جرعات» متتالية من
ال�صراحة املبالغ بها لأن املواطن كما قال الوزير
�شخ�صي ًا �أمام القد�س العربي ينبغي ان يعرف
احلقائق وكما هي.
يحاجج ملح�س ب�أنه �شخ�صي ًا مل يكن يخطط
يوم ًا لاللتحاق بالعمل البريوقراطي الر�سمي
وانه �أح�ضر من القطاع اخلا�ص لي�س فقط لو�ضع
خطة مالية ومعاجلة �أزمة ولكن للتحدث مع
ممثلي ال�شعب بالربملان ب�صراحة .يقر رئي�س
اللجنة املالية ال�سابق يف الربملان يو�سف القرنة
ب�أن الوزير ملح�س يقول �أكرث الأ�شياء كما هي
وبدون «مكياج او جتميل» كما كان يفعل �سلفه
الوزير املخ�ضرم ملالية اململكة ول�سنوات عدة
الدكتور �أمية طوقان .هذه امل�صارحات القا�سية
يف تقدير القرنة «�سالح ذو حدين» لكن ملح�س
مقتنع ب�أنها �ضرورية وا�سا�سية يف م�شهد اليوم
امللتب�س.

يف الوقت الذي ي�ستاء فيه حتى بع�ض الوزراء من
«نكد و�صراحة وتقتري» زميلهم وزير املالية يقول
الأخري �أن البعد االجتماعي لي�س وظيفته وب�أن
مهمته تنح�صر يف تقدمي امليزانية والت�صرف
بناء على الأرقام فقط.
عموم ًا مل يكن وزير املالية يف �أي حكومة حمبوب ًا
بني زمالئه خ�صو�ص ًا امل�سي�سني ،ال يحفل ملح�س
بذلك ومن املرجح �أنه «يعجب» رئي�سه امللقي
خ�صو�ص ًا مع عدم وجود «بدائل حقيقية» دوم ًا
يف حقيبة املالية ومع متكن ملح�س من التفاعل
مع مالية النواب التي تدر�س حالي ًا تف�صيالت
امليزانية.
امللقي اتخذ يف �سياق الإدارة املالية خطوة �أخرى
حت�سب ل�صاحله عندما جدد عقد حمافظ البنك
املركزي الدكتور زياد فريز وهو من ال�شخ�صيات
البارزة جد ًا يف م�ستوى احلفاظ على �سال�سة
امللف النقدي وتثبيت �سعر الدينار والأهم من
الرموز املوثوقة يف اجتاه �سالمة واطمئنان
اجلهاز امل�صريف.
ا�ستمرار الدكتور فريز يف موقعه يخدم حكومة
امللقي واجتاهات ال�سعي ملغادرة منطقة «الأزمة»
والأخري قال علن ًا و�سمعته «القد�س العربي»
ب�صفة ثنائية وهو ي�ؤكد جتاوز العام  2016مع
م�شكالته ب�صورة متعافية متفائ ًال بالعبور من
عام  2017ب�سيا�سات متوازنة وعميقة.
الأهم ان التجديد لإدارة البنك املركزي
تظهر م�سار امللقي يف ح�سم اجلدل خلف �ستارة
الكوالي�س بعنوان احتمالية «متكني» بع�ض رموز
التيار الليربايل يف التخطيط الإقت�صادي من
التموقع والتمركز يف �أعلى م�ؤ�س�سات الإدارة
النقدية وحتديد ًا يف البنك املركزي ،الأمر الذي
اعتربه كثريون جمازفة كربى.
واحدة من امل�شكالت التي تثريها بع�ض
ال�شخ�صيات العميقة حول لغة وقرارات امللقي يف
امل�س�ألتني املالية واالقت�صادية هي تلك املالحظة
التي تتحدث عن حكومة تتفاعل بـ «لغتني»
فتجامل يف التفكري االقت�صادي الليرباليني تارة
وتبدو حمافظة تارة اخرى وت�سعى لإر�ضاء
اجلانبني.
التجديد للدكتور فريز يعني بب�ساطة ح�سم
اجلدل الهام�س خلف ال�ستارة بعنوان تر�شيح
الدكتور با�سم ال�سامل وزير العمل الأ�سبق لإدارة

البنك املركزي وهو ما مل يح�صل الآن على الأقل
بتجديد عقد الدكتور فريز الذي يحظى �أكرث
من غريه بكثري بثقة امل�ؤ�س�سات امل�صرفية والذي
يبدو خارج �سياق التجاذب واال�ستقطاب وال
يناف�س او يزاحم على املواقع.
حتى نائب رئي�س الوزراء الدكتور جواد العناين
يحظى بني احلني والآخر بجملة «ت�ضامنية
ودفاعية» من �صديقه رئي�س الوزراء عندما
يطرح الر�أي العام ت�سا�ؤالت بعنوان غيابه
يف حلظات حرجة مثل �شرح خطة احلكومة
االقت�صادية واملالية على هام�ش تقدمي م�شروع
املوازنة للربملان.
امللقي «يدافع» عن العناين عندما ت�صله
اال�ستف�سارات لي�س فقط عرب �إ�شارة عابرة بني
احلني والآخر تظهر عدم وجود نية ملغادرة
العناين للفريق يف اقرب تعديل وزاري ولكن
اي�ض ًا عرب «تربير» غياب الرجل مرتني م�ؤخر ًا
يف رحلتني ر�سميتني متام ًا الأوىل ب�أمر ملكي
والثانية ل�صالح التمثيل احلكومي.
مبعنى �آخر عرب الدفاع عن العناين ودعم الوزير
ملح�س وجتديد عقد الدكتور فريز وا�ستبعاد
مر�شح الليرباليني للبنك املركزي با�سم ال�سامل
يقول امللقي �ضمني ًا بثبات طاقم �إدارة الأزمة
الإقت�صادية وب�أن لدى حكومته يف امللف املايل
م�شروعا للمواجهة �ستنفذه تلك الرموز يف هذه
املرحلة.
الأولوية الأهم يف �سياق مواجهة الأزمة املالية
التي ال تتحدث عنها احلكومة علن ًا اليوم لكن
امللقي وطاقمه مهتمون بالعمل عليها قبل �أي
اعتبار �آخر تتمثل يف الن�شاط الفعال ملنع ـ �إذا
ا�ستطاعت احلكومة �أ� ً
صال ـ عودة «جماعية»
مقلقة للأردنيني العاملني يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو ًال ويف بع�ض دول اخلليج ثاني ًا.
هنا ح�صري ًا يعمل اجلميع خلف الكامريا على
�شكل خلية �أزمة وبتعليمات منهجية ويومية من
امللقي على درا�سة احليثيات والوقائع والتحدث
مع ال�سعودية وبقية دول اخلليج ل�ضمان
«تر�شيد» وت�صعيب عملية اال�ستغناء باجلملة
عن موظفني �أردنيني يف اخلليج وال�سعودية �إذا
كان منع اال�ستغناء عنهم مهمة �أ�صعب ،تلك بكل
حال ق�ضية �أخرى فيها الكثري من التف�صيالت.
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الفريق االنتقايل لرتامب يدر�س خيار
�إر�سال قوات برية �إىل العراق و�سوريا
وينوىتخفيفقواعداال�شتباكالع�سكري

رائد �صاحلة
وا�شنطن ـ بحث الفريق االنتقايل للرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترامب االجراءات الالزمة لتخفيف قواعد اال�شتباك الع�سكري
للقوات الأمريكية يف اخلارج ،وقال م�س�ؤول يف اجلي�ش الأمريكي �أن
هناك الكثري من املناق�شات اجلارية يف وزارة الدفاع حول ما ميكن �أن
تعمله الواليات املتحدة �ضد تنظيم «الدولة» يف �سوريا والعراق.
وطلب الفريق االنتقايل لرتامب من م�س�ؤويل وزارة الدفاع الأمريكية
تزويدهم بقائمة احلدود والقيود املتعلقة بقواعد اال�شتباك والقواعد
التى تتحكم بعمل فرقة العمليات الأمريكية اخلا�صة وم�شاركتها يف
القتال يف �سوريا والعراق وهوية �أولئك الذين ت�ستهدفهم العمليات
اخلا�صة.
وقد هاجم ترامب يف حملته االنتخابية قواعد اال�شتباك الع�سكري
قائال ب�أنها ت�سري ل�صالح تنظيم «الدولة الإ�سالمية» ،وقال ب�سخرية
يف مقابلة مع «فوك�س نيوز » يف يوم  13من �شهر ني�سان�/أبريل املا�ضي
« :نحن ن�سقط من�شورات قبل �ساعة من الق�صف لنقول ل�سائق �شاحنة
يعمل مع التنظيمات الإرهابية ب�أن عليه مغادرة ال�شاحنة لأننا
�سنق�صفها ،هذا مثري لل�ضحك».
وتعهد ب�أن ادارته �ستكون اكرث جر�أة يف مالحقة تنظيم «الدولة» من
�إدارة �أوباما رغم انه مل يعط �أي تفا�صيل حول ما �سيفعله يف حني قال
م�س�ؤول يف اجلي�ش الأمريكي لل�صحافيني ان القوات الأمريكية حتاول
توفري موارد ا�ضافية يف املعركة م�شريا �إىل �أن نهج حماربة التنظيم
�سيكون خمتلفا يف الفرتة املقبلة كما �سيتم التعامل ب�شكل خمتلف مع
وكالء و�شركاء الواليات املتحدة يف احلملة الدولية ،واكد امل�س�ؤول ان
هناك نقا�شا جديا ب�ش�أن و�ضع قوات برية �أمريكية يف مواقع ال�صراع.
وقال م�س�ؤولو البنتاغون �إن هناك عددا كافيا من قوات العمليات
اخلا�صة يف العراق و�سوريا ولكن هناك خماوف ازاء القوات التى
�ست�سيطر على مدينة املو�صل بعد طرد افراد تنظيم « الدولة « منها،
وقالوا ب�أن ميكن احتمال احلاجة �إىل وجود قوة متعددة اجلن�سيات
مل�ساعدة العراقيني يف ال�سيطرة على املدينة.
و�أعرب قادة احلزب الدميقراطي عن عدم االرتياح من العدد املتزايد
للجرناالت الذين كلفهم ترامب يف منا�صب يف �إدارته املقبلة وقالوا ب�أن
هناك خماوف ب�ش�أن تاثري اجلي�ش على احلكومة ،و�أكد ال�سناتور كري�س
موريف �أن له�ؤالء االفراد مزايا كبرية ولكننا تعلمنا على مر ال�سنني
وخا�صة يف العقدين املا�ضيني ب�أن ر�ؤية وعر�ض امل�شاكل من خالل عد�سة
ع�سكرية هو �أمر كارثي.
وقد عني ترامب حتى الآن ثالثة جرناالت يف منا�صب عليا  :اللفتانت
جرنال مايكل فلني م�ست�شارا للأمن القومي ،اجلرنال املتقاعد جيم�س
ماتي�س ملن�صب وزير الدفاع واجلرنال جون كيلي ملن�صب وزير الأمن
الداخلي وهناك احتمال كبري لتعيني اجلرنال ديفيد برتاوي�س،
او االدمريال املتقاعد جيم�س �ستافريد�س يف منا�صب عليا يف وزارة
اخلارجية كما يجرى النظر لتعيني االدمريال مايكل روجرز ،الرئي�س
احلايل لوكالة الأمن القومي كمدير لوكالة ااال�ستخبارات الوطنية.
ومن غري الوا�ضح ما �إذا كانت خماوف قادة احلزب الدميقراطي ب�ش�أن
التعيينات الع�سكرية �سترتجم �إىل «ال» اثناء ت�صويت الثقة على
الرت�شيحات لتاكيد عملية التعيينات ،وهناك اجماع على ان اجلرنال
ماتي�س يحظى باحرتام كبري يف �أو�ساط اجلي�ش بينما مت النظر �إىل
ا�سم اجلرنال كيلي باعتباره اقل جدال من الأ�سماء الأخرى املطروحة
للأمن الداخلي يف حني ال يتطلب تعيني اجلرنال فلني موافقة من جمل�س
ال�شيوخ ،واتفق اخلرباء ،اي�ضا ،على ان ترامب قد اعطى االنطباع ب�أن
اجلي�ش �سيكون اكرث قوة يف ادارته املقبلة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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عبد احلميد �صيام
مل يكن نفاق املجتمع الدويل يف التباكي على
م�أ�ساة حلب ب�أكرث منه و�ضوحا مثلما كان يوم
اخلام�س من �شهر كانون الأول/دي�سمرب من هذا
ال�شهر .فقد عقد جمل�س الأمن الدويل جل�سة
ا�ستمرت �أربع �ساعات كاملة ملناق�شة م�شروع
قرار يتحدث بب�ساطة عن وقف �إطالق النار
ملدة �أ�سبوع من �أجل اي�صال امل�ساعدات الإن�سانية
واخالء اجلرحى واملر�ضى �أ�سا�سا .كان املطلوب
هدنة فقط ي�ست�أنف بعدها القتل اجلماعي
للمدنيني لكن الفيتو املزدوج كان باملر�صاد
ولأ�سباب ال تتعلق �أحيانا بامل�ضمون بل بال�شكل
وبعدم �إكتمال امل�شاورات �أو بال�ضغط للت�صويت
على عجل.
حتدث يف اجلل�سة كافة �أع�ضاء جمل�س الأمن
�إ�ضافة �إىل املمثل الدائم ل�سوريا ب�شار اجلعفري.
و�إذا قر�أت بني ال�سطور يف كلمات الوفود جتد
�أن �أطفال حلب ون�ساءها و�شيوخها ومر�ضاها
وجرحاها قد �ضاعوا بني ال�شقوق ويف الكلملت
واجلمل الغام�ضة التي قد ال تعني �شيئا �أو تعني
ال�شيء ونقي�ضه على الطريقة الربيطانية وكان
املظهر الأو�ضح للجل�سة �أن هذه الدول كانت يف
جل�سة مناكفة حامية �ضاع فيها �أبناء حلب
بني من يتهم الطرف الآخر بتمويل الإرهاب
فريد الآخر ب�أنه يرتكب جرائم حرب وجرائم
�ضد الإن�سانية .وال ميلك من يراقب مثل هذه
اجلل�سات عن قرب �إال �أن يق�سم �أن الطرفني كانا
على �صواب.
هناك من يريد �أن يثبت �أن مندوب رو�سيا
يكذب ومن يحاول �أن يتهكم على من يدعي
ب�أنه �ضد الإرهاب وهو يرعاه ومن يحاول �أن
يثبت للآخرين �أن هذا املندوب ملطخة �أياديه
بالدماء .بع�ضهم حاول �أن ميثل تبنيه لأحزان
وم�صائب �أطفال حلب لكن التعابري اخل�شبية
كانت تف�ضح ما بالداخل .بع�ض املندوبني كان
يلقي خطابا يف املجل�س ولكن خطابه يف الأ�سا�س
موجه �إىل داخل بالده ليزيد� ،أو هكذا يظن ،يف
�شعبية زعيم رديء ال �شعبية له.
ا�ستخدمت رو�سيا حق النق�ض (الفيتو) للمرة
ال�ساد�سة يف امل�س�ألة ال�سورية وحلقتها ال�صني
فا�ستعملت الفيتو للمرة اخلام�سة .ومل يجدا
هذه املرة يدا ترتفع معهما �إال يد ممثل فنزويال
على عك�س الت�صويت يوم  8ت�شرين الأول/
�أكتوبر عندما ارتفعت �أي�ضا يد عمرو �أبو العطا،
ال�سفري امل�صري ليثري ت�صويته �إىل جانب رو�سيا
غ�ضبا عارما يف ال�سعودية �أدى �إىل ردح مزدوج
بني البلدين.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الفيتو املزدوج �أطاح مب�شروع القرار الذي
تقدمت به كل من م�صر ونيوزيالندا وا�سبانيا
و�أطاح ب�أحالم نحو � 350ألف كانوا يتعلقون
بحبال من وهم ما ي�سمى باملجتمع الدويل
الذي �سيلقي حباال من الف�ضاء تنزل عليهم من
�سالمل الطائرات لتنت�شلهم من الأقبية املعتمة
الباردة التي حتولت �إىل مكان للنوم والعمليات
اجلراحية واملوت.
عينة من االقتبا�سات
حجة ال�سفري الرو�سي فيتايل �شوركني
ال�ستخدام الفيتو �أن م�شروع القرار �سيعطي
اجلماعات الإرهابية فر�صة من ع�شرة �أيام
لإعادة التنظيم والت�سلح والتمو�ضع كما �أن
م�شروع القرار يف حالة اعتماده �سي�ؤثر �سلبا
على املحادثات املقرتحة بني الواليات املتحدة
واالحتاد الرو�سي حول ان�سحاب العنا�صر
امل�سلحة من حلب ال�شرقية وقال �إن م�شروع
القرار و�ضع يف �صيغته الزرقاء ال�ساعة 11:28
من �صباح اليوم نف�سه ويجب �أن مير عليه يوم
كامل قبل الت�صويت .مندوب نيوزيلندا رد
على ال�سفري الرو�سي �أن م�شروع القرار و�ضع يف
ال�صيغة الزرقاء ال�ساعة الثامنة م�ساء اجلمعة
بينما �أكد ال�سفري الفرن�سي �أن م�شروع القرار
و�ضع يف �صيغته الزرقاء قبل �أ�سبوع� .إذن بني
الروايات الثالث ي�ضيع  800مدين يف حلب.
والآن ينتظر مئة �ألف طفل يف حلب ال�شرقية
لعل الدول الثالث تتفق فيما بينها متى و�ضع
القرار يف �صيغته الزرقاء� .أطفال حلب ي�ؤكدون
�أن القرار و�ضع ب�صيغته احلمراء يف حي �سيف
الدولة وقيل يف بابا عمرو وقيل حي ال�صاخور
الواقع بني كما�شتني :الطائرات واجلماعات
امل�سلحة التي متنع خروجهم.
ما يهم املندوبة الأمريكية ،مي�شيل �سي�سون،
�شيء �آخر لي�س �أحزان �أطفال حلب ودموعهم
بل �أن تثبت �أن رو�سيا غري معنية �إال مب�صاحلها
«رو�سيا تركز على احلفاظ على مكا�سبها
الع�سكرية �أكرث من م�ساعدة املدنيني يف حلب.
لقد حتدثت رو�سيا مرارا من قبل عن اتفاقات
دبلوما�سية مبهمة للمجادلة من �أجل ت�أجيل
القيام بعمل يف جمل�س الأمن .يف كل مرة �أعقبت
رو�سيا وعودها بجولة مكثفة من الق�صف امل�ؤدي
�إىل عواقب مروعة» .ثم قدمت وعدا خطريا
�سيفك ح�صار املجوعني .فقد رفعت �سبابتها وهي
ت�ؤكد �أمام املجل�س «موا�صلة انخراط بالدي
املبا�شر مع الدول الرئي�سية مبا فيها رو�سيا
من �أجل معاجلة الو�ضع املروع على الأر�ض».
�أتريدون �أف�ضل من هذا االنخراط الذي ي�ؤدي

�صحافة
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�إىل معاجلة الو�ضع املروع على الأر�ض؟
مندوب م�صر عمرو �أبو العطا ،تفطر قبله من
الأ�سى لي�س على �أطفال حلب بل لأن م�شروع
القرار «املتوازن» كما و�صفه ،والذي �صاغه
مع نيوزيلندا وا�سبانيا ا�ستغرق وقتا طويال
من املناق�شات قبل طرحه للت�صويت ثم تكون
النتيجة �أن ال يكتب له النجاح .يا خ�سارة الوقت
الذي �ضيعه مه زميليه ل�صياغة قرار ميثل حبل
جناة لأطفال حلب .ثم �أعلن بكل و�ضوح وجدية
�أنه ينحاز ويقف مع «م�صلحة النا�س العاديني يف
�سوريا من كافة الطوائف والأديان والأعراق
حتى تعود البالد �إىل وحدتها» وك�أن البالد بقي
فيها طوائف و�أعراق و�أديان .ووجه قذيفة من
العيار الثقيل ملن رف�ضوا القرار (يق�صد رو�سيا
وال�صني وفنزويال) بـ»عدم االكرتاث مب�صلحة
الإن�سان ال�سوري» .هل �سمعتم �أكرث �إيالما من
هذه التهمة؟ «عدم اكرتاث»؟ �أعتقد �أن بوتني
لن ينام تلك اللية مرتاحا وم�صر «�أم الدنيا»
تتهمه ،ولو ب�شكل غري مبا�شر ب�أنه غري مكرتث
مب�صلحة الإن�سان ال�سوري وهو الذي �أر�سل
�أ�ساطيله و�صواريخه وحامالت طائراته لينقذ
النظام ال�سوري حتى لو ت�شرد  8.5مليون وجل�أ
خارج احلدود  4.5مليون .ثم �أحلق �أبو العطا
تهمة �أخرى مبن قتل م�شروع القرار حيث �إن
البع�ض «ف�ضلوا تغليب م�صاحلهم ال�سيا�سية
ال�ضيقة» .ثم ت�ساءل «�أي دين �أو عقيدة �أو
طائفة ما زالت قادرة على تربير هذا احلجم
من الدماء واالقتتال» ولكنه مل ي�سمع �أي
جواب وكنا نتمنى لو �أنه تطوع بنف�سه وقدم
الإجابة ال�شافية والوافية فلعلها تكون الرتياق
لـ  974000حما�صر .ومل ين�س �أن يقدم رزمة
من احللول للأزمة قد يحتاج تنفيذها خم�س
�سنوات �أُخر .فقد دعا بكل جدية «جمموعة
الدعم املعنية ب�سوريا �إىل ا�ستئناف عملها الذي
بد�أه الأردن منذ العام املا�ضي للإ�سهام يف هذا
اجلهد»� .أي حتديد من هو الإرهابي ومن هو
غري الإرهابي .ومبا �أن ال�سوريني تعودوا على
االنتظار فال ب�أ�س« .انتظروا �سنة �أو اثنتني �أو
ثالث ال�ستكمال جهود الأردن يف حتديد هويات
نحو  1300ف�صيل من بينهم � 80ألف متطوع من
 80بلدا.
خطاب الت�شفي �ألقاه املندوب ال�سوري ب�شار
اجلعفري ،والذي ينتقد كل من ي�ستخدم م�صطلح
النظام ال�سوري في�صححه «بل قل حكومة
اجلمهورية العربية ال�سورية»� .ألقى مرافعة
وهو يف منتهى الراحة وهو يخاطب الفر�سان
الثالثة «بريطانيا وفرن�سا والواليات املتحدة»
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وذكرهم ب�أن مثل هذه القرارات ال تخدم يف
النهاية �إال تقوية الإرهاب وتعزيزه يف �سوريا،
وهو �أمر لن ت�سلم منه �أي دولة ع�ضو يف هذه
املنظمة .و»�أ�ؤكد على كل من يدعي حر�صه على
حتقيق م�صلحة ال�شعب ال�سوري �سواء يف تخفيف
معاناته الإن�سانية �أو التو�صل �إىل حل �سيا�سي
بقيادة ال�سوريني �أنف�سهم كما تقولون �أنتم �أو
الق�ضاء على �آفة الإرهاب ،فعليه �أن يطرق باب
احلكومة ال�سورية ،والعنوان معروف للجميع».
ولكن �سمعت من �أحدهم �أن العنوان غري معروف
و�أنه �سر يتداوله قلة قليلة من حول دائرة �صنع
القرار حيث يتم تغيري مكان النوم ب�شكل دوري.
و�أكد لهم �أي�ضا �أن باب املعاناة للنا�س يف حلب
م�صدره واحد �أحد وهو «ممار�سات اجلماعات
الإرهابية» .ووعدهم ب�أن حكومته «لن تخذل
�أهلنا ولن تتوانى عن ممار�سة واجبها الد�ستوري
والقانوين يف طرد الإرهابيني من حلب» .وطبعا
يثري بع�ض امل�شككني �أن خربة احلكومة ال�سورية
لي�ست طويلة يف ممار�سة واجبها الد�ستوري
والقانوين وقد ت�ستعني مبجموعة خرباء من
رو�سيا و�إيران والعراق .فبعد تدمري حلب وطرد
الإرهابيني منها �ستمار�س احلكومة واجباتها
الد�ستورية والقانونية كاملة غري منقو�صة على
من بقي فيها على افرتا�ض �أنه �سيبقى بها �أحد.
فان بوهيمي� ،سفري نيوزيلندا� ،أحد مقدمي
القرار ،كان م�شغوال بهم �آخر� .إذ قال «�إن
عدم قدرة املجل�س على الت�صرف ،على الرغم
من االحاطات الإعالمية ال�شهرية البيانية،
واملنا�شدات املُل َِّحة على نحو متزايد من �ستافان
دي مي�ستورا و�ستيفن �أوبراين و�آخرين ،مد ِّمرة
ل�سمعة هذا املجل�س ،وكارثية ل�شعب �سوريا».
�سمعة املجل�س هي الأهم .من العيب يا �أبناء
حلب �أن تورطوا نيوزيلندا يف مثل هذه اجلهود
الفا�شلة التي �ست�ضر ب�سمعة املجل�س .ثم وجه
�صفعة للمندوب الرو�سي الذي اتهمه ب�أنهم مل
يت�شاور معه فخاطبه قائال «و�أود �أن �أذكر � َّأن
�أكرث وفد عملنا معه بكثافة ،و�أخذنا منه �أكرب
عدد من التغيريات هو وفد االحتاد الرو�سي».
فكيف يا �سيد ت�شوركني تنكر �أن اجلماعة
تعاونوا معك وقبلوا العديد من التعديالت من
بينها تغيري فرتة الهدنة من ع�شرة �أيام �إىل
�سبعة؟ و�أهل حلب كانوا يتمنون لو �أن الهدنة
كانت ع�شرة ولكن من �أجل خاطر بوتني تقبلوا
فكرة ال�سبعة �أيام على م�ض�ض.
ال�سفري الفرن�سي ،دي التر ،تنا�سى �أن بالده
ا�ستعمرت �سوريا وجربت �أن تق�سمها �إىل ثالث
دول واقتطعت جزءا عزيزا �أهدته لرتكيا .لكن
يا جماعة هذه املرة فرن�سا تريد �أن ت�ساعد
ال�شعب ال�سوري .ملاذا ال ت�صدقوها وقد �صوتت
مع م�شروع القرار «ما فعلته فرن�سا اليوم� ،إىل
جانب الغالبية العظمى من �أع�ضاء املجل�س� ،أنها
تدرك امل�س�ؤولية الهائلة التي ن�ضطلع بها ل�صون
ال�سلم والأمن الدوليني» .ثم يبدو �أنه اكت�شف
اكت�شافا هاما �إن رو�سيا ،بت�أخريها املفاو�ضات
لأطول وقت ممكن ،ثم معار�ضة م�شروع ن�ص
معتدل للغاية ،قد اختارت �أن ت�ستمر يف جتاهل
نداءات املجتمع الدويل.

هافينغتون بو�ست عربي  :الأنا�ضول
جل�أت بع�ض الن�ساء امل�سلمات يف الواليات
املتحدة �إىل خلع احلجاب نتيجة جرائم
الكراهية وامل�ضايقات التي يتعر�ضن لها يف
املجتمع الأمريكي.
وحتدثت �صحيفة «يو �إ�س �آي توداي»
الأمريكية عن حاالت االعتداء والرتهيب
التي تعر�ض لها امل�سلمون يف الواليات
املتحدة ،والتي تزايدت ب�شكل خا�ص
قبيل االنتخابات الرئا�سية الأمريكية،
و�أ�صبحت �أكرث �شيوع ًا خالل حملة
الرئي�س املنتخب دونالد ترامب ،الذي كان
قد دعا �إىل فر�ض حظر على املهاجرين
امل�سلمني.
وا�ستعر�ضت ال�صحيفة عدة حوادث
اعتداء تعر�ضت لها ن�ساء م�سلمات يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،من بينهن
ميلي�سا جراجيك ،التي قالت �أنها تعر�ضت
لكل �أنواع امل�ضايفات ب�سبب ارتدائها
احلجاب.
ولفتت جراجيك �أن «حادث ًا واحد ًا وقع يف
مدينة �سان ماركو�س ،بوالية كاليفورينا،
جعلها حت�سم �أمرها» وتتخلى عن احلجاب.
و�أو�ضحت �أن ابنها البالغ من العمر عام ًا
واحد ًا كان يلعب مع طفل �آخر� ،إال �أن والد

الأخري غ�ضب و�أبعد ابنه عنها وقال لها
«ال �أ�ستطيع االنتظار حتى ي�صبح ترامب
رئي�س ًا لأنه �سيعيدكم من حيث �أتيتم» ،ثم
جمع الرجل بع�ض �أعواد اخل�شب و�ألقاها
على ابنها ال�صغري.
وتابعت ال�صحيفة �أن جراجيك «فكرت
يف تلك اللحظة مبا ح�صل ،ثم قررت �أن

تخلع حجابها ،وعقّبت «�أنا كنت حيادية
يف م�س�ألة احلجاب ،لكن ما حدث بينّ يل
�أن اختياراتي الدينية قد تعر�ض ابني
للخطر».
وجاء قرار جراجيك بخلع حجابها بعد
تقارير حتدثت عن اعتداءات تعر�ضت لها
ن�ساء م�سلمات ،ح�سب ال�صحيفة.

يف حادثة �أخرى ،الأ�سبوع املا�ضي ،بينما
كانت �إلهام عمر ،التي مت انتخابها حديث ًا
ع�ضو ًا مبجل�س نواب والية مينابولي�س،
تغادر البيت الأبي�ض ،عقب مناق�شة
مبادرات �سيا�سية ،هددها �سائق �سيارة
�أجرة بخلع حجابها وبد�أ ب�شتمها ونعتها بـ
الـ»داع�شية».

وقبل يوم واحد ،دفع ٌ
ً
عاملة نحو
رجل
�أ�سفل الدرج يف حمطة غراند �سنرتال
مبدينة نيويورك ،و�صرخ بوجهها «�أنت
�إرهابية عودي �إىل بلدك».
وقبل هذا احلادث ب�أ�سبوعني ،هدّ د رجل
�آخر �ضابطة �شرطة كانت خارج وقت
عملها ،ب�آلة حا ّدة وقال لها والبنها «عودا
�إىل وطنكما».
وح�سب ال�صحيفة الأمريكية ،فقد كانت
الن�ساء الثالث يرتدين احلجاب ،عندما
تعر�ضن لالعتداء.
وخل�صت ال�صحيفة �إىل �أن حاالت
االعتداء على امل�سلمني وترهيبهم ،ارتفعت
ب�شكل ملحوظ قبيل االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية� ،إال �أنها �أ�صبحت �أكرث �شيوع ًا
خالل احلملة االنتخابية لدونالد ترامب
الذي دعا �إىل فر�ض حظر على هجرة
امل�سلمني �إىل الواليات املتحدة.
وا�ست�شهدت ال�صحيفة بت�صريح ملكتب
التحقيقات الفيدرايل «�إف بي �آي» ،الذي
قال ،يف وقت �سابق ال�شهر املا�ضي� ،إن
الهجمات �ضد امل�سلمني الأمريكيني �شهدت
ارتفاع ًا مفاجئ ًا العام املا�ضي ،ما رفع من
معدل جرمية الكراهية �ضد املجموعات
كلها.

خ�براء :ال�سي�سي ف�شل ..وخطته الأمنية من��وذج ملا ال ينبغي فعله
رويرتز :
تتدلىَّ الفتات عمالقة عليها �صور الرئي�س
امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي بزيه الع�سكري
على حواجز التفتي�ش الأمنية امل�ؤدية �إىل
�شبه جزيرة �سيناء لكن �سقوط طائرة ركاب
رو�سية يف �سيناء يف مطلع الأ�سبوع َّ
حطم
تعب
ال�صورة التي حتاول هذه الالفتات �أن رِّ
عنها وهي الإم�ساك بزمام الأمور.
و�أثار م�س�ؤولون غربيون احتمال �أن
املت�شددين الذي يقاتلون للإطاحة بحكومة
ال�سي�سي رمبا �أ�سقطوا طائرة الركاب
با�ستخدام قنبلة.
و�أيا كان ال�سبب ف�إن مقتل � 224سائح ًا
معظمهم رو�س �أثار �أ�سئلة �صعبة ب�ش�أن �سالمة
النهج الذي يتبعه ال�سي�سي يف التعامل مع
املت�شددين ،وكيف �أنه مل يورط بالده فقط يف
الفو�ضى الأمنية بل �إنها طالت حلفاءه �أي�ض ًا.
جتاهل درو�س املا�ضي
وكان ال�سي�سي ب َّرر �أن هدفه �سحق املت�شددين
حتى �آخرهم بو�صفه املت�شددين الإ�سالميني
ب�أنهم خطر على القوى العربية والغربية
التي ت�ضخ مليارات الدوالرات يف م�صر كل
عام.
ويف جتاهل لدرو�س املا�ضي يعتقد ال�سي�سي
�أن �سحق الإ�سالميني و�سجنهم واحلكم عليهم
بالإعدام من �ش�أنه حتقيق اال�ستقرار يف
م�صر.
غري �أن ال�شبهات ب�أنه من املحتمل �أن يكون
مت�شددو تنظيم «الدولة الإ�سالمية»(داع�ش)
زرعوا عبوة متفجرة على طائرة �إيربا�ص
�إيه 321املنكوبة تنبئ ب�أن ا�سرتاتيجيته
قد ت�أتي بنتائج عك�سية بخلق مزيد من
املت�شددين.
وقالت احلكومتان الأمريكية والربيطانية
اخلمي�س �إنه من املحتمل �أن انفجار قنبلة
هو �سبب �سقوط الطائرة .وحتى رو�سيا التي
و�صفت هذه اال�ستنتاجات ب�أنها �سابقة لأوانها
قررت تعليق رحالتها اجلوية �إىل م�صر.
ويف �أوائل �سبتمرب �أيلول �شن اجلي�ش امل�صري
ما قال �إنها عملية �شاملة �أُطلِق عليها حق
ال�شهيد ،وقتل يف هذه العملية �أكرث من 500
�شخ�ص و�صفهم اجلي�ش ب�أنهم مت�شددون يف
الأ�سبوعني الأولني وحدهما.
القتل يطال مدنيني
ويقول �سكان يف �سيناء �إن هذه الأعداد
الكبرية من القتلى ت�شتمل على مدنيني

و�شجعت بع�ض ال�شبان على حمل ال�سالح �ضد
َّ
الدولة.
وقالت امر�أة عجوز لوكالة رويرتز جتل�س
يف كوخها اخل�شبي يف العري�ش عا�صمة
حمافظة �شمال �سيناء «ال�سي�سي بيحارب
الإرهاب ويحاربنا معاه ،لكن الن�ساء العجائز
والأطفال لي�سوا �إرهابيني».
وقد ا�ضطرت �إىل العي�ش يف ظروف كئيبة
بعد �أن فرت من املعارك يف قريتها التي قتلت
فيها والدة زوجها.
وقالت «كانت داخل منزلها حينما اخرتقت
الر�صا�صات اجلدار وقتلتها ،مل يعب�أ اجلنود
حتى بنقلها �إىل امل�ست�شفى� .إنهم دخلوا ور�أوا
�أنها ماتت فغطوا ج�سمها وذهبوا».
ونفى م�س�ؤول �أمني طلب �أال ين�شر ا�سمه
املزاعم ب�أن تكتيكات البط�ش التي ي�ستخدمها
اجلي�ش ت�ؤدي �إىل مقتل مدنيني.
حتت �سيطرة اجلي�ش
ومع �أن املنتجعات ال�سياحية على البحر
الأحمر يف جنوب �سيناء ظلت مكتظة
بال�سياح الأوروبيني ف�إن اجلزء ال�شمايل من
�سيناء كان حتت ال�سيطرة الفعلية للجي�ش.
�أما املناطق التي �شهدت �أ�سو�أ املعارك
العري�ش ومدينتي ال�شيخ زويد ورفح اللتنيتتاخمان قطاع غزة الذي حتكمه حركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) فتفر�ض فيها
حالة الطوارئ مع حظر التجول منذ �أكرث
من عام.
وين�شر اجلي�ش قوائم ب�أ�سماء «الإرهابيني»
القتلى و�صور اجلثث كل يوم تقريب ًا لإظهار �أن
م�صر تنت�صر يف احلرب على الت�شدد.
ويقول دبلوما�سيون �إن تكتيكات ال�سي�سي
ال�صارمة قد ال ت�ؤدي �إال �إىل حلول ق�صرية
الأمد.
وال ميكن �أن يتحقق اال�ستقرار على الأمد
الطويل �إال باال�ستثمار وخلق الوظائف
وفر�ص العمل يف �سيناء حيث ي�شكو ال�سكان
منذ وقت طويل من �إهمال الدولة لهم.
وقال دبلوما�سي غربي «هدفهم هو احتواء
امل�شكلة الآن� ،إنهم يريدون نتائج �سريعة
وبهذا املعني ف�إننا نحقق بع�ض التقدم».
و�أ�ضاف «لن تقدم �إ�سرتاتيجيتهم �أي حل على
الأمد الطويل».
وقال �سكان حتدثوا �شريطة عدم ن�شر
�أ�سمائهم خوف ًا من انتقام املت�شددين واجلي�ش
�إن الأرقام الر�سمية لقتلى املت�شددين ت�شتمل

غالب ًا على مدنيني و�إن كثري ًا من تلك الوفيات
ال يتم الإبالغ عنها.
 5قتلى مدنيني يومي ًا
وقال حجاج فايز الذي يدير مكتب ًا يتوىل
الإ�شراف على دفن املوتى يف م�ست�شفى
العري�ش �إن ما بني ثالثة مدنيني وخم�سة
يقتلون كل يوم يف �شمال �سيناء على �أيدي
قوات الأمن �أو املت�شددين.
وقالت منظمة هيومان رايت�س ووت�ش يف
تقرير �سبتمرب �أيلول �إن اجلي�ش طرد بالقوة
نحو � 3200أ�سرة يف �سيناء خالل ال� 24شهر ًا
املا�ضية.
وقالت �سارة ليا وات�سون حمررة �ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف املنظمة
«تدمري املنازل والأحياء و�سبل الرزق هو
مثال منوذجي لكيفية ف�شل حملة ملكافحة
الت�شدد».
وقد مهد النهج ال�صارم الذي يتبعه ال�سي�سي
نحو املت�شددين طريقه �إىل ال�سلطة منذ عام
 2013حينما عزل الرئي�س حممد مر�سي
املنتمي جلماعة الإخوان امل�سلمني يف �أعقاب
احتجاجات حا�شدة على حكمه.
وعزله ال�سي�سي قائ ًال �إن مر�سي فقد
ال�شرعية ،ثم �شن حملة �ضارية على
الإ�سالميني هي الأ�شد �ضراوة يف تاريخ
م�صر �إذ قتلت قوات الأمن مئات من �أن�صار
جماعة الإخوان امل�سلمني يف هجمات على
االحتجاجات واالعت�صامات يف ال�شوارع
و�سجنت �آالف ًا �آخرين.
وبعد ذلك فاز ال�سي�سي يف انتخابات الرئا�سة
و�صنفت حكومته جماعة الإخوان امل�سلمني
حركة �إرهابية ويقول ال�سي�سي �إن خطرها
يعادل خطر مت�شددي تنظيم الدولة
الإ�سالمية واملتعاطفني معهم يف �سيناء.
منوذج ال ينبغي فعله
ويقول كثري من خرباء الأمن الغربيني �إن هذا
مينع ال�سلطات من �أن ت�أتي بذلك النوع من
اال�سرتاتيجيات الدقيقة املطلوبة لتحقيق
اال�ستقرار يف م�صر �أكرب دولة من حيث عدد
ال�سكان يف العامل العربي.
وقال دانيال باميان خبري مكافحة الإرهاب
مبعهد بروكنجز ومقره يف وا�شنطن «منهج
ال�سي�سي يف مكافحة الإرهاب يكاد يطبق
منوذج ًا ملا ال ينبغي فعله».
و�أ�ضاف باميان �إن ال�سي�سي مب�ساواته جميع
ال�سيا�سيني الإ�سالميني والن�شطاء مع املقاتلني

املت�شددين «بعث ر�سالة مفادها �أن االنخراط
ال�سلمي يف ال�سيا�سة لن يجدي �إذا كنت
�إ�سالمي ًا».
يريدون التنني ذبيح ًا
ويقول م�س�ؤولو خمابرات م�صريون �إن
تنظيم والية �سيناء وهو فرع تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف م�صر ي�ضم الآن مئات املت�شددين
مق�سمني خلاليا �سرية ت�ضم كل منها بني
خم�سة و�سبعة �أفراد وي�صعب تعقبهم.
وقال مهند �صربي م�ؤلف كتاب (�سيناء:
دعامة م�صر و�شريان حياة غزة وكابو�س
�إ�سرائيل) �إنه كلما وا�صلت احلكومة حملتها
العنيفة ملكافحة الإرهاب يف �سيناء زاد
خطر فقدها ال�سيطرة على �شبه اجلزيرة
اال�سرتاتيجية.
وو�صف كيف دمر اجلي�ش غالبية املنازل
ال�ستني يف قرية ينتمي �إليها �صديق له
ب�سيناء.
وقال �صربي �إنه قبل ثالث �سنوات كان يف
القرية ثالثة مت�شددين والآن �صار عددهم
حوايل .40
وقال فران�سي�س ريكاردوين الذي خدم ك�سفري
للواليات املتحدة لدى م�صر بني 2005
و� 2008إن م�صريني كثريين ي�ؤيدون حملة
حكومة ال�سي�سي ملكافحة الإرهاب.
وقال ريكاردوين وهو الآن نائب رئي�س املجل�س
الأطل�سي «امل�صريون خائفون وهذا مفهوم لذا
مييلون لر�ؤية «العدو» كتكتل واحد لقوى
داخلية وخارجية».

و�أ�ضاف «وبالتايل فهم يريدون بالت�أكيد
هذا التنني ذبيح ًا ب�شرا�سة وقوة توازي على
الأقل ما يت�صرف به العدو».
كائن خرايف
�إذا ثبت �أن قنبلة �أ�سقطت الطائرة ف�إن
ال�سي�سي قد ي�ستغل ذلك لتربير �إجراءات
�أ�شد و�أق�سى �ضد املت�شددين بو�صفهم �أخطر
خ�صوم الدولة امل�صرية و�أ�شدهم مقاومة منذ
عقود.
ويحر�س الكمائن الأمنية على الطريق �إىل
العري�ش جنود م�سلحون ببنادق هجومية.
وتخ�ضع ال�سيارات التي تقطع الطريق يف
ال�صحراء القاحلة لعمليات تفتي�ش دقيقة.
ويف �أحد الكمائن �أوقفت ال�شرطة ال�سيارات
و�أخرجت منها رجا ًال ت�شري بطاقاتهم
ال�شخ�صية �إىل �أن م�سقط ر�أ�سهم رفح �أو ال�شيخ
زويد .واحتجز ثمانية رجال يف �شاحنة.
وقال نا�شط من ال�شيخ زويد �إن عدد
املت�شددين يف زيادة م�ستمرة .و�أ�ضاف «�أمر
طبيعي بالن�سبة لأي �شخ�ص يتم تدمري
منزله �أو قتل عائلته �أن يحاول االن�ضمام
للجماعات املت�شددة .اجلماعات املت�شددة مثل
كائن خرايف ...يزدادون كلما قتلت منهم».
والآن يف حني مل تعلن رو�سيا وال القوى
الغربية وال م�صر �سبب ًا للحادث يت�ساءل �أهل
�سيناء �إن كان القتال �سيت�صاعد.
كثريون منهم ن�صبوا �أعالم ًا فوق �أ�سطح
منازلهم على �أمل �أن يكفي هذا لعدم ق�صفها
من قبل الطائرات املقاتلة.
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ال�������س���ع���ودي���ة ُت����ه����زم م���� ّرت��ي�ن���� :ش���ك���ر ًا �أي����ه����ا ال��ي��م��ن��ي��ون

خليل كوثراين
�إنها حرب مزدوجة ،تلك التي ي�شنّها �آل �سعود
على اليمنيني .ال�سعودية ،اململكة امللحقة بركاب
�أمريكا وبريطانيا ،تق�صف منذ ع�شرين �شهراً ،تد ّمر
وتذبح ،من �أعايل جبال �صعدة حتى �سواحل تعز.
هي «�سعودية» رديفة ت�شاركها املعركة� .إنه الوجه
الوهابي� .شريك �سلطان عر�ش جند واحلجاز له �سهم
حتر�ض ،تكفّر.
يف «غزوة» اليمن .الأخرية تفتيّ ،
ت�صطنع ،لل�شعب اليمني ،مرجعيات دينية� .أمل تفعل
ذلك يف ما �س ّمي «م�ؤمتر علماء اليمن» يف الريا�ض؟
احلق �أن حرب الوهابية ،مبا هي وهابية ،ما انقطعت
يوم ًا .لن نعود �إىل غزوات الوهابيني حل�ضرموت
وخمتلف املناطق اليمنية� ...إىل عمليات النهب وهدم
الأ�ضرحة وذبح ال�شوافع وال�صوفية ،وتكفريهم،
فالتاريخ القريب يزخر بالأمثلة على ال�سعي الد�ؤوب
من قبل �أرباب الوهابية ال�سعودية يف االخرتاق
الثقايف ل�صفوف اليمنيني .املدار�س املم ّولة �سعودي ًا
توزعت من ال�شمال عند تخوم احلوثيني ويف معاقلهم،
يف عمران و�صعدة� ،إىل خمتلف املناطق جنوب ًا ،حيث
َحلم النظام الوهابي بتخلي ال�صوفيني وال�شوافع،
ف� ً
ضال عن الزيود ،عن طرقهم ومذاهبهم .كل الأموال
الطائلة التي �أنفقتها الريا�ض يف �سبيل ن�شر وهابيتها
مل تعد عليها ب�أكرث من �شرذمات متفرقة ،هي ،حتى
يومنا هذا ،حاالت هجينة وغريبة عن ال�شعب
اليمني املت�سامح.
�أخفق امل�شروع �إذاً� .أما املهزوم فلم يي�أ�س .ت�ضاعف

احلقد على اليمنيني .احلرب منا�سبة لرتجمة
الأحقاد .ولأن حجم الكراهية ال يقف عند حد،
ق�صف النظام ال�سعودي متع ّمد ًا مقام الإمام الهادي
و�سط �صعدة� ،أول �أ�سابيع العدوان .وقبل العملية
ب�ساعات فقط ،د ّمر قبة �ضريح ح�سني بدر الدين
احلوثي ،يف منطقة مران.
املولد النبوي� ،إنه منا�سبة �أخرى للنزال مع كل
املخالفني للوهابيةّ � .أي من�سوب من احلقد والكراهية
عليك �أن حتمل لتكون م�ستعد ًا لق�صف مكان االحتفال
باملولد «البدعة» (وفق املعتقد الوهابي) ،ملجرد �أن
ال�شارع �شهد قبيل �ساعات على جمع غفري من املدنيني،
ممن يرى يف االحتفاء باملنا�سبة �أمر ًا راجح ًا ديني ًا؟
قد يقول قائل �إن ثمة مبالغة تفر�ضها �أجواء احلرب
يف تو�صيف �ضربات مماثلة .ح�سن ًا ،هجوم مماثل نفذ
ال�سنة املا�ضية ،على اال�ستاد الريا�ضي يف �صنعاء،
عقب االحتفال باملنا�سبة نف�سها.
�أكرث من ذلك ،بلغ الأمر درجة ت�شدد ال�سلطات
املوالية لل�سعودية يف املحافظات املحتلة هذا العام،
يف منع تعطيل الدوائر الر�سمية خالل ذكرى املولد،
حتت طائلة املحا�سبة القانونية .و�أيقظت �سلطات
الفار عبد ربه هادي التفتي�ش الإداري (وهو جهاز
غارق يف �سبات عميق منذ مدة) طالبة منه مالحقة
�أي متمرد على القرار .لي�س كل ما تقدم مهم ًا ،وال
هو مب�ستغرب .املهم �أن هناك من مل ي�ست�سلم� .شاهَ د
اليمني العام املا�ضي ق�صف مكان االحتفال باملنا�سبة
املغيظة للتكفرييني .العام الذي تاله ،قرر �أن يخرج

باحتفال هو الأ�ضخم ح�ضور ًا والأكرث تنظيم ًا.
مل يعد هذا ال�شعب يقاوم فقط ،بل انتقل من طور
املقاومة والت�صدي� ،إىل مرحلة التحدي :ع�سكري ًا
و�سيا�سي ًا وفكري ًا.
�إنها �إذ ًا منا�سبة ل�شكر اليمنيني� .شكرهم مرتني :مرة
ً
وثانية
على املقاومة الع�سكرية لهذا الوح�ش املنفلت،
على املجابهة الفكرية وقول «ال» يف وجه الفكر
الرجعي الإلغائي� .شعوب املنطقة ب�أ�سرها ممتنة
لكم� .أعينها عليكم� .أنتم من تقاتلون عنا جميع ًا.
تقاتلون عن �سلطنة عمان وبالد ال�شام ،وحتى م�صر،
والعراق ،واملغرب العربي ...ماذا لو قدّ ر لل�سعودية
�أن حت�سم املعركة قبل �سنتني؟ ماذا لو �سنحت لها
الفر�صة �أن تط ّوع من بالدنا العربية �أكرث؟ لكانت
املنطقة مهددة بزمن �أحادية الرجعية القامتة،
وكان مينُكم اجلميل على �أعتاب �أفغان�ستان �أخرى� ،أو
مو�صل ثانية ،من يدري؟
�شعوب املنطقة تراهن عليكم .ال بد �أن تنت�صروا.
نقولها هنا يف العلن ،ونعلم يقين ًا �أن ثمة من يرددها
معنا ،و�إن يف اخلفاء ،يف م�صر وتون�س وفل�سطني
والبحرين وال�سودان ...كثريون منا ال يرون يف هذه
احلرب ،كما يف كل حروب املنطقة� ،صراع ًا ديني ًا
�أو مذهبي ًا� .إنها معركة خيارات �سيا�سية بامتياز.
ي�ستخدم الدين هنا ،مثلما ت�ستخدم الطائرات
وال�صواريخ ومدافع الهاون .لكن م�شكلتنا مع الوهابية
وباء تكفريي ًا �إلغائي ًا ذباح ًا
ال�سعودية هي يف كونها ً
�سفاك ًا جمرم ًا .م�شكلتنا مع �آل �سعود �أنهم ال �ضري

ق�صف «ه�ستريي» على �صنعاء ...وهادي حتت مق�صلة التفجريات

مل يكد ُينهي اليمنيون احتفالهم احلا�شد يف
�ساحة ال�سبعني ،حتى باغت طريان العدوان
�صنعاء ب�سل�سلة غارات ،ا�ستهدفت �إحداها
من�صة االحتفال ،فيما تواجه مناطق عبد ربه
من�صور هادي امل�صري الأ�سود مع التفجريات
عادت مقاتالت حتالف العدوان ،الذي تقوده
ال�سعودية� ،إىل «حفالت الق�صف اله�ستريي»
على العا�صمة اليمنية� ،صنعاء ،وذلك بعد
انتهاء مهرجان حا�شد مبنا�سبة ذكرى املولد
النبوي ،فيما كانت �أبرز اال�ستهدافات ملنطقة
ال�سبعني املجاورة لدار الرئا�سة ،ومن�صة
االحتفال ليلة انتهائه.
�شن طريان «التحالف» �أكرث من ع�شرين
وقد ّ
غارة متتالية على مناطق متفرقة يف �أمانة
العا�صمة وحمافظة �صنعاء ،حمدث ًا �ضحايا
بني املدنيني .وذكرت قناة «امل�سرية» ،التابعة
لـ«جماعة �أن�صار اهلل»� ،أن الغارات «اله�ستريية»
التي توا�صلت حتى وقت مت�أخر من م�ساء �أم�س
�أدت �إىل مقتل مدنيني اثنني.
وت�أتي هذه الغارات بعد �ساعات من خطاب
زعيم «�أن�صار اهلل» ،عبد امللك احلوثي ،الذي
�أكد �أهمية الت�صدي للتحالف ال�سعودي ما دام
اليمن يتعر�ض للحرب .وقال يف كلمة خالل
املهرجان الذي �أظهرت ال�صور ح�شود ًا كبرية
م�شاركة فيه� ،إن على الريا�ض �أن «توقف
عدوانها على اليمن ،لأن هذا من م�صلحتها
وم�صلحة املنطقة» ،م�شري ًا �إىل �أن «�أمريكا
و�إ�سرائيل تفاقمان معاناة الب�شرية وتنهبان
اخلريات وت�صنعان احلروب والأزمات».
احلوثي و�صف «النظام ال�سعودي» ب�أنه «امتداد
ظالمي ظامل ميثل االنحراف داخل الأمة»،
م�ضيف ًا �أنه «طاملا ا�ستمر العدوان ،فلن ن�ألو
جهد ًا يف مواجهته ...اجلميع معني بوحدة
ال�صف الداخلي ،وح�شد كل الطاقات ملواجهة
العدوان» .كذلك دعا �شعوب املنطقة �إىل
«اليقظة واحلذر يف مواجهة اخلطر التكفريي
باعتباره �صناعة �أمريكية ل�ضرب الأمة من
الداخل».
وكان هجوم كبري ،قبل ذلك بيوم (ال�سبت)،
قد ا�ستهدف بوابة مع�سكر ال�صولبان ،يف عدن،
جنوبي البالد ،ما �أدى اىل مقتل  47و�إ�صابة
ثالثني من اجلنود يف املع�سكر .ومن الفور،
طلب الرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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مدينة حلب جبهة امل��ع��ارك املحورية يف ال��ن��زاع ال�سوري

عندهم يف حال قرر جنود بريطانيا والواليات
املتحدة �إ�ضاءة �شجرة امليالد يف �إحدى قواعدهم
الع�سكرية يف اخلليج العربي ،لكن �أمري ًا لهم ،يف
الوقت عينه ،ال يتحمل م�شهد مئات الآالف يف �أجمل
احتفاء
حوا�ضرنا� ،صنعاء ،تزدان باللون الأخ�ضر
ً
حترم وهابيته االحتفال بها.
مبنا�سبة ّ
رمبا لو احتفلتم من غري ترداد «ال�صرخة» والهتاف
�ضد �إ�سرائيل و�أمريكا ،ملا جتر�ؤوا عليكم .ولو �أنكم
�أحييتم املولد يف زمان تخ�ضعون فيه للأمريكيني،
لكان يومئذ �سفري ال�سعودية يف �صنعاء �أر�سل �أكرب
باقة ورد متوافرة �إىل من�صة ال�سبعني ،التي ق�صفوها
فجر تالمذتهم الدواع�ش
فجر �أم�س ،متام ًا مثلما ّ
قبلها بيوم يف الكني�سة امل�صرية� .أنتم بهذا التحدي
تهزمونهم اليوم ثقافي ًا ،وتف�ضحونهم ،وتنت�صرون
للتنوع وللحرية بكل �ألوانها يف �أوطاننا ،بعدما
حرم رجالكم عليهم
هزمتموهم ع�سكري ًا ،وبعدما ّ
ا�ستالب هذا اليمن العظيم.
االخبار

�أغ��ل��ى ط��ائ��رة يف ال���ت���اري���خ� ..إ���س��رائ��ي��ل ت�ستقبل ال�شبح
�إف  ،35ت��ك��ل��ف��ة اخل������وذة وح���ده���ا � 400أل�����ف دوالر

بريوت(�أ ف ب) – ت�شكل مدينة حلب التي تكاد
ت�سقط باكملها يف �أيدي قوات النظام ال�سوري بعد
�أكرث من �أربع �سنوات من املعارك ،اجلبهة االبرز يف
النزاع ال�سوري واالكرث ت�ضررا منذ اندالعه العام
.2011
ومن �ش�أن �سيطرة قوات النظام عليها �أن ت�شكل �ضربة
قا�ضية بالن�سبة اىل املعار�ضة ال�سورية ،و”حتوال يف
جمرى احلرب” ،بح�سب تعبري الرئي�س ال�سوري ب�شار
اال�سد.
– حلب تدخل احلرب –
بعد �أ�سابيع على اندالع التحركات االحتجاجية
�ضد نظام اال�سد منت�صف �آذار/مار�س � ،2011شهدت
�شوارع مدينة حلب تظاهرات طالبية وا�سعة �سرعان
ما مت قمعها بالقوة.
ومع حتول احلراك يف �سوريا اىل نزاع م�سلح� ،شنت
ف�صائل “اجلي�ش ال�سوري احلر” حينها هجوما
كبريا على املدينة يف متوز/يوليو العام  2012انتهى
ب�سيطرتها على االحياء ال�شرقية.
ويف مطلع �آب/اغ�سط�س من العام ذاته ،بد�أت قوات
النظام التي �شنت هجوما بريا ا�ستخدمت فيه
ا�سلحة ثقيلة ق�صفا عنيفا على مناطق املعار�ضة،
ثم ا�ستخدمت الطائرات احلربية للمرة االوىل يف
عمليات الق�صف.
و�شهدت املدينة منذ ذلك احلني معارك �شبه يومية
بني قوات النظام التي �سيطرت على االحياء الغربية
والف�صائل املعار�ضة يف االحياء ال�شرقية.
– مدينة مدمرة –
منذ مطلع العام  ،2013بد�أت قوات النظام ق�صف
االحياء ال�شرقية بالرباميل املتفجرة التي تلقيها
املروحيات والطائرات الع�سكرية ،ما ت�سبب مبقتل
االالف و�أثار تنديد االمم املتحدة والعديد من
املنظمات الدولية.

وكانت الف�صائل املعار�ضة ترد با�ستهداف االحياء
الغربية بالقذائف ،ما �أوقع قتلى وجرحى بني
املدنيني.
ودفع �سكان مدينة حلب ،ثاين املدن ال�سورية
والعا�صمة االقت�صادية ل�سوريا قبل احلرب ،ثمنا
باهظا للنزاع الع�سكري منذ اندالعه بعدما باتوا
مق�سمني بني احياء املدينة.
وكان عدد �سكان املدينة  2,5مليونا قبل النزاع ،لكنه
تراجع اىل نحو  1,5مليون ن�سمة ،كان  250الفا
منهم حما�صرين يف �شرق حلب حتى قبل بدء الهجوم
االخري لقوات النظام قبل حواىل ال�شهر .لكن �أكرث
من ن�صفهم نزح اىل املناطق الواقعة حتت �سيطرة
احلكومة ،بح�سب املر�صد ال�سوري.
ويعاين املدنيون املكد�سون يف ما تبقى من احياء حتت
�سيطرة املعار�ضة يف �شرق حلب من ظروف م�أ�ساوية
للغاية� ،إذ ينام العديد منهم يف الطرق ،وال يجدون
ما ي�أكلونه وهم معر�ضون للموت يف الق�صف يف كل
حلظة ،بح�سب �شهود.
وخالل اال�شهر املا�ضية ،ح�صلت حماوالت الر�ساء
هدنة يف حلب خ�صو�صا بني االمريكيني ،داعمي
املعار�ضة ،والرو�س الذي �شكل دعمهم للنظام ال�سوري
املنعطف الرئي�سي يف تغري ميزان القوى على االر�ض
يف �سوريا ل�صالح النظام.
– تدخل الرو�س و”خواتيم املعركة”-
اعتبارا من نهاية �أيلول�/سبتمرب  ،2015بد�أ التدخل
الرو�سي عرب غارات جوية مكثفة ا�ستهدفت مواقع
الف�صائل املعار�ضة ،على الرغم من اعالن مو�سكو ان
الهدف من تدخلها الق�ضاء على املجموعات املتطرفة.
و�ساهم هذا التدخل يف اعطاء دفع لقوات النظام
التي تقدمت يف مناطق عدة ،و�صوال يف �صيف 2017
اىل حما�صرة االحياء ال�شرقية يف حلب التي بدات
تعاين من نق�ص فادح يف االدوية واملواد الغذائية.

وكانت ف�صائل عدة تقاتل يف �شرق حلب ،بينها جبهة
“فتح ال�شام” (جبهة الن�صرة �سابقا).
يف منت�صف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،بد�أت قوات
النظام هجومها االخري على �شرق ،ومتكنت من التقدم
�سريعا مدعومة من جمموعات م�سلحة بينها حزب
اهلل اللبناين ،وباتت ت�سيطر على �أكرث من ت�سعني يف
املئة من االحياء التي كانت حتت �سيطرة املعار�ضة.
واعتربت دم�شق ان املعركة و�صلت اىل “خواتيمها”.
– عراقة املدينة –
تعد حلب واحدة من �أقدم مدن العامل وتعود اىل
اربعة �آالف عام قبل امليالد .وقد توالت احل�ضارات
على املدينة التي عرفت ب�صناعة وجتارة الن�سيج
والتي تتميز مبوقعها بني البحر االبي�ض املتو�سط
وبالد ما بني النهرين.

وبني العامني  1979و� ،1982شهدت املدينة ف�صوال
من قمع النظام ال�سوري جلماعة االخوان امل�سلمني.
وعادت يف الت�سعينات لتزدهر جمددا نتيجة حراك
جتاري ترافق مع �سيا�سة انفتاح اقت�صادي انتهجتها
البالد.
ومنذ اندالع النزاع يف العام  ،2011دمرت املعارك
املدينة القدمية وا�سواقها املدرجة على الئحة
اليون�سكو للرتاث العاملي.
وطاول الدمار اي�ضا مواقع تعود اىل �سبعة �آالف عام،
وحتولت مئذنة اجلامع االموي العائدة اىل القرن
احلادي ع�شر اىل كومة من الركام.
كما حلقت ا�ضرار كبرية بقلعة حلب ال�صليبية التي
ا�ستعادتها قوات النظام من املعار�ضة بعد قتال
عنيف.

االع���ت���داء ع��ل��ى االق���ب���اط ���ض��رب��ة م���زدوج���ة مل�سيحيي م�����ص��ر ون���ظ���ام ال�سي�سي

ت�شكيل جلنة حتقيق يف احلادث ،الذي و�صفه
بـ«الغادر واجلبان» .وتوعد هادي ،يف برقية
عزاء ن�شرتها وكالة «�سب�أ» ،بـ«اجتثاث تلك
العنا�صر الإجرامية من اخلاليا الإرهابية ومن
يقف وراءها ،التي حتاول عبث ًا تعكري �صفو �أمن
عدن وا�ستقرار و�سكينة �أبنائها».
يف وقت الحق ،قال م�س�ؤول ع�سكري ميني،
�أم�س� ،إنه جرى �إحباط خمطط «�إرهابي»
ال�ستهداف الق�صر اجلمهوري وجتمعات جلنود
من اجلي�ش يف مدينة م�أرب� ،شرقي البالد،
وذلك بعد توقيف اخللية امل�س�ؤولية عن
ذلك ،م�شري ًا �إىل �أن املجموعة كانت تعمل على
ا�ستهداف مواقع يف مع�سكر ال�شرطة الع�سكرية
ومقر املنطقة الع�سكرية الثالثة ومع�سكر
قوات الأمن اخلا�صة ،لكنه مل يك�شف هوية
املوقوفني وال اجلهة التي ينتمون �إليها .وم�أرب
متثل معق ً
ال للقوات املوالية لهادي ،بالإ�ضافة
�إىل عدد من قوات التحالف الذي تقوده
ال�سعودية.
�أي�ض ًا ،متكن خرباء متفجرات من تفكيك �سيارة
مفخخة حتمل كميات كبرية من املتفجرات،
�أم�س ،كانت «مركونة يف موقف لل�سيارات»،
يقع خلف ال�شارع الرئي�سي يف مدينة املعال.
ونقلت م�صادر �صحافية عن �ضابط يف �أمن عدن

�أن «نوع وكم ّية املتفجرات التي كانت داخل
ال�سيارة كافية لن�سف حي كامل».
�إىل ذلك ،قالت «منظمة الأمم املتحدة
للطفولة ــ يوني�سيف» �إن معدل �سوء التغذية
بني �أطفال اليمن يف �أعلى م�ستوياته على
الإطالق ،مو�ضحة �أنه يعاين حواىل 2.2
مليون طفل من �سوء التغذية احلاد ويحتاجون
�إىل العناية العاجلة .وذكرت املنظمة ،يف بيان
�أم�س� ،أن نحو � 462ألف طفل ميني يعانون
�سوء التغذية احلاد الوخيم ،وهي زيادة كبرية
ت�صل �إىل  200%مقارنة بعام  ،2014كما
يعاين  1.7مليون طفل من �سوء التغذية احلاد
املتو�سط.
ولفت بيان املنظمة �إىل �أنه «ميوت يف اليمن
على الأقل طفل واحد كل ع�شر دقائق ب�سبب
�أمرا�ض ميكن الوقاية منها ،مثل الإ�سهال و�سوء
التغذية والتهاب اجلهاز التنف�سي» ،حمذر ًا من
�أن «نظام ال�صحة يف البلد اليوم �أ�صبح على
و�شك الإنهيار».
(الأخبار ،الأنا�ضول� ،أ ف ب)

حطت طائرتا �شبح من طراز �إف  35الأمريكية املقاتلة اىل
�إ�سرائيل ،االثنني  12دي�سمرب/كانون الأول  ،2016مت�أخرتني
عن موعدها �ساعات ،فيما انتقد الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترامب تكلفة برنامج �إنتاج هذه املقاتالت وو�صفه ب�أنه «خارج عن
ال�سيطرة».
و�ست�صل الطائرتان ،وهما جزء من  50مقاتلة من طراز �إف 35
ت�شرتيهما �إ�سرائيل من �شركة لوكهيد مارتن اىل قاعدة نيفاتيم
اجلوية جنوب �إ�سرائيل بعدما ت�أخرت �أكرث من � 5ساعات ب�سبب
الأحوال اجلوية ال�سيئة يف �إيطاليا.
تغريدة للمتحدث الر�سمي للقوات امل�سلحة الإ�سرائيلية :ر�سالة من
الطيار الأمريكي الذي يحمل الطائرات �إىل �إ�سرائيل.
وفيما يتواجد وزير الدفاع الأمريكي �آ�شتون كارتر يف �إ�سرائيل
للم�شاركة يف ا�ستقبال الطائرتني ،انتقد ترامب يف تغريدة على
تويرت برنامج �إنتاجها.
وقال ترامب« :برنامج �إف -35وتكلفته خارجة عن ال�سيطرة.
ميكن توفري مليارات الدوالرات التي تنفق على امل�شرتيات الع�سكرية
وغريها و�سيتم ذلك بعد  20يناير/كانون الثاين».
�إال �أن جيف بابيون ،مدير برامج �إف � ،35صرح لل�صحافيني يف موقع
هبوط الطائرتني ب�أن ال�شركة واثقة من �أن الطائرتني متثالن
قيمة كبرية.
و�أ�ضاف «�إنه برنامج مذهل ..وقيمة كبرية واتطلع اىل الإجابة عن
�أ�سئلة للرئي�س املنتخب».
وتعترب هذه املقاتلة الأعلى �سعر ًا يف التاريخ ،حيث �إن التكلفة
احلالية لتطوير و�شراء  2443طائرة من طراز �إف  35ي�صل �إىل
 379مليار دوالر .ومعظم هذه ال�شركات �ست�ستخدم يف القوات
اجلوية الأمريكية.
وعند ح�ساب تكاليف �صيانة هذه الطائرات طوال دورة حياتها
التي متتد حتى  2070ف�إن تكلفة الربنامج الكلية يتوقع �أن ترتفع
اىل  1,5مليار دوالر.

القاهرة ـ (�أ ف ب) – ي�شكل االعتداء
على كني�سة تابعة لالقباط االرثوذك�س
يف القاهرة والذي �أوقع  24قتيال االحد
�ضربة قوية للم�سيحيني يف م�صر موجهة
يف الوقت ذاته لنظام الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي ،بح�سب حمللني.
و�صباح االثنني تر�أ�س البابا توا�ضرو�س
الثاين القدا�س اجلنائزي لل�ضحايا الذين
�سقطوا يف الكني�سة البطر�سية املال�صقة
لكاتدرائية االقباط االرثوذك�س ،مقر
بابا االقباط ،يف و�سط القاهرة .واعترب
ان “امل�صاب هو م�صاب م�صر كلها ولي�س
الكني�سة فقط” .فيما �شارك الرئي�س
امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي يف مرا�سم
تكرمي ال�ضحايا.
ومل تعلن �أي جهة بعد م�س�ؤوليتها عن
االعتداء ،ونفت حركة “ح�سم” التي
تتهمها ال�سلطات بانها تابعة جلماعة
االخوان امل�سلمني اي تورط لها يف
التفجري.
ويجمع اخلرباء على ان االعتداء ي�ضع
احلكومة يف حرج على �أكرث من م�ستوى.
فالهدف االول لالعتداء ،بح�سب �أ�ستاذ
العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة فيكتور
�سالمة هو �ضرب ت�أييد الكني�سة القبطية
للحكومة امل�صرية.
ويقول �سالمة “اال�سالميون ميكنهم ان
يقولوا اننا نريد ان يدفع االقباط ثمن
ت�أييدهم الطاحة االخوان امل�سلمني” من
ال�سلطة يف العام .2013
وي�شاركه الر�أي املحلل ال�سيا�سي الكاتب
يف �صحيفة “ال�شروق” اخلا�صة عبد اهلل
ال�سناوي الذي يرى ان االعتداء عو نوع
من “االنتقام من االقباط مل�شاركتهم يف
اطاحة االخوان امل�سلمني” عام .2013
ومنذ �إ�سقاط الرئي�س اال�سالمي حممد

مر�سي ،متت مهاجمة  42كني�سة على
االقل خ�صو�صا يف �صعيد م�صر ،بينها
 37كني�سة �أ�شعلت فيها النريان او �أتلفت
حمتوياتها .كما متت مهاجمة ع�شرات
املدار�س واملنازل واملحالت التجارية
القباط ،بح�سب ما اكدت منظمة “هيومن
رايت�س ووت�ش” التي تتهم قوات االمن
ب�أنها كانت غائبة اثناء هذه الهجمات
الطائفية.
ويقول �سالمة “هناك عنف غري مرئي
معظم الوقت �ضد االقباط خ�صو�صا يف
�صعيد م�صر”.
– نقاط �ضعف ال�شرطة –

وك�شف االعتداء على الكني�سة كذلك
نقاط �ضعف ال�شرطة.
ويقول �سالمة ان هذا التفجري “�صفعة
للحكومة .فالكني�سة م�سيحية بالطبع،
ولكنها م�ؤ�س�سة م�صرية مت تفجري 12
كيلوغراما من املتفجرات داخلها ب�سهولة
تامة”.
ويعتقد ال�سناوي انه ا�ضافة اىل “دعاوى
االنتقام من موقف االقباط” من االخوان
امل�سلمني ،ف�إن �شظايا انفجار االحد
موجهة �أي�ضا اىل نظام ال�سي�سي بغر�ض
الت�شكيك يف قدرته على احلفاظ على
�سالمة دوالر العبادة امل�سيحية”.

ويك�شف االعتداء “غياب اي ا�سرتاتيجية
ملواجهة االرهاب ،فاالخطاء نف�سها
تتكرر :نقاط متركز ثابتة لل�شرطة
(كانت �إحدها هدفا لتفجري اوقع �ستة
قتلى اجلمعة) ودور العبادة غري م�ؤمنة
بالقدر الالزم ،وهناك تراخ امني”.
وامل�شكلة وفقا له ان “تدخل االمن يف
احلياة العامة واخلروج عن وظائفه
الطبيعية ي�ؤدي اىل خلل يف مواجهة
االرهاب .مثل هذه احلوادث ميكن ان
تتكرر اذا مل يعاد النظر يف دور االمن”.
ويخدم تفجري الكني�سة هدف املجموعات
اال�سالمية التي ت�سعى  ،وفقا لل�سناوي ،اىل

“�ضرب اي احتماالت للتعايف االقت�صادي
وعودة ال�سياحة”.
ويهدف االعتداء على الكني�سة ،مثل
تفجري الطائرة الرو�سية يف ت�شرين
االول/اكتوبر  2015الذي �أوقع 224
قتيال وتبناه تنظيم الدولة اال�سالمية،
اىل زعزعة قدرة الدولة على خلق مناخ
�آمن لل�سياحة واالقت�صاد.
ويرى ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة
القاهرة حازم ح�سني ان الهجوم على
الكني�سة “له اثر دويل م�ضاعف ،الن
امل�ستهدف هم امل�سيحيون” يف بلد �شهد
اي�ضا يف الفرتة االخرية �سل�سلة اعتداءات
على قوى االمن .وكان �آخرها تفجريان
ت�سببا اجلمعة مبقتل �ستة رجال �شرطة يف
القاهرة ،ومدين �شمال العا�صمة امل�صرية.
وتبنت حركة “ح�سم” العمليتني.
وك�شف ال�سي�سي بعد ظهر االثنني يف
اجلنازة الر�سمية التي اقيمت امام الن�صب
التذكاري للجندي املجهول يف حي مدينة
ن�صر ب�شرق القاهرة انه مت حتديد هوية
مرتكب االعتداء ،م�شريا اىل انه انتحاري
“فجر نف�سه بحزام نا�سف”.
وا�ضاف انه مت توقيف اربعة ا�شخا�ص
بينهم امر�أة ي�شتبه يف تورطهم يف
االعتداء ،من دون ان يحدد اجلهة التي
تقف وراءه.
ويخل�ص ح�سني اىل ان الهدف احلقيقي
“من هذا االعتداء لن يعرف على وجه
الدقة اال اذا مت حتديد امل�س�ؤولني عنه
او اذا تبنته جهة بعينها واف�صحت عن
اهدافها”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ريا�ضة
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ب��وغ��ب��ا ي�����ص��ط��دم ب�شقيقه يف م��واج��ه��ة ع��ائ��ل��ي��ة ب���ال���دوري الأوروب������ي

�أ�سفرت قرعة دور الـ  32مل�سابقة الدوري
الأوروبي ،والتي �أجريت االثنني مبدينة نيون
ال�سوي�سرية ،عن مواجهة عائلية مثرية بني
الفرن�سي بول بوغبا جنم مان�ش�سرت يونايتد
و�شقيقه فلورنتني مدافع �سانت �إيتيان.
و�أوقعت القرعة الفريقني �سوي ًا يف �إحدى
املواجهات املثرية بدور الـ  32للبطولة هذا
املو�سم.
ويعترب يونايتد �أحد املر�شحني للفوز باللقب

والذي من �ش�أنه �أن يكون الأول له يف امل�سابقة
التي يحلم برفع ك�أ�سها ليكمل باقة �إجنازاته
الأوروبية بعد فوزه �سابق ًا بعدة �ألقاب يف
بطولتي دوري الأبطال وك�أ�س �أوروبا للأندية
�أبطال الك�ؤو�س.
وكان بوغبا ( 23عام ًا) انتقل ملان�ش�سرت
يونايتد قادم ًا من يوفنتو�س يف �صفقة قيا�سية
ب�سوق االنتقاالت قبل بداية املو�سم احلايل،
فيما ين�شط �شقيقه فلورنتني ب�صفوف �سانت

�إيتيان منذ عام .2012
و�سبق للفريقني �أن التقيا مرة واحدة فقط
حيث تفوق يونايتد حينها بنتيجة 1-3
يف الدور الأول من ك�أ�س الأندية الأوروبية
�أبطال الك�ؤو�س مو�سم . 1978-1977
وو�صف جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�ش�سرت
يونايتد هذه املواجهة بني ال�شقيقني بوغبا
ب�أنها «�شيء لطيف»« :كان بول ي�ضحك كما هو
حال �شقيقه �أي�ض ًا».

�����ش��ي�رر
ي��ن��ت��ق��د
�أداء برافو
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كونتي  :تنتظر ت�شل�سي فرتة �صعبة

�أ�شاد �أنتونيو كونتي املدير الفني لت�شل�سي بالن�ضج الذي ظهر عليه
بهدف
العبو فريقه �أمام وي�ست بروميت�ش �آلبيون بعدما حققوا الفوز
ٍ
نظيف �سجله الهداف دييغو كو�شتا قبل ربع �ساعةٍ على نهاية املباراة،
ٍ
ً
جولة من
لي�ستعيدوا �صدارة ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز عقب 15
بداية املو�سم.
وخالل م�ؤمتره ال�صحفي عقب نهاية اللقاء ،قال مدرب البلوز« :كانت
ً
علم بهذا الأمر ،فقد حتدثت طوال
مبارا ًة
�صعبة جداً ،ولكننا كنا على ٍ
وبدين للغاية مثل
قوي
الأ�سبوع املنق�ضي عن مدى �صعوبتها �أمام
خ�صم ٍ
ٍ
ٍ
وي�ست بروميت�ش ،والذي ي�صعب التغلب عليه ،ولكننا حتلينا بالن�ضج
الكايف القتنا�ص الفوز منهم ،و�أنا �سعيدٌ بهذا الأمر».
واختتم مدرب الآتزوري ويوفنتو�س ال�سابق قائ ً
ال« :حافظنا كذلك على
نظافة ال�شباك ،ولكن الأهم حالي ًا �أن نبد�أ بالتفكري يف املباراة املقبلة،
فنحن منر بفرتةٍ مهمةٍ و�صعبة يجب �أن نحافظ على تركيزنا خاللها».

ان�������س���ح���اب ف����ي����درر و����س�ي�ري���ن���ا م��ن
ال��������دوري ال�������دويل امل���م���ت���از ل��ل��ت��ن�����س

تقارير
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ي�����ص��ف��ون احل����رب بـ"يوم ال��ق��ي��ام��ة " ..ع���دد امل��ع��اق�ين ب��ال��ي��م��ن ي�����ض��اه��ي ���س��ك��ان دول خليجية !

ن�شر موقع “دويت�شه فيله ” تقريرا عن حرب اليمن
ومعاناة ذوي االحتياجات اخلا�صة قال فيه �إن
�أعداد ه�ؤالء ت�ضاهي عدد �سكان دول خليجية.
يقول التقرير �إن احلرب العا�صفة يف اليمن تكاد
تكون مبثابة يوم “القيامة” بالن�سبة لذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وذلك لأن هذه الفئة من
ال�سكان هم�شت متاما وحرمت من كل �سبل امل�ساعدة،
فيما تفوق �أعدادهم �سكان بع�ض الدول اخلليجية.
وي�ؤكد التقرير �أن �أعداد ه�ؤالء يف تزايد م�ستمر،
على الرغم من عدم وجود �إح�صاءات ر�سمية لهم
قبل وبعد ن�شوب احلرب القائمة هناك منذ قرابة
�سنتني.

ويذكر التقرير �أن احلرب الدائرة حاليا يف اليمن
خلفت نحو � 92ألف معاق ،و�أن احلروب وال�صراعات
التي �شهدها هذا البلد يف ال�سنوات املا�ضية ت�سببت
يف ارتفاع �أعداد املعاقني ،ا�ستنادا �إىل ما و�صفها
بتقديرات متوا�ضعة� ،إىل ما يزيد عن  3ماليني
و� 700ألف معاق عن احلركة.
ونقل التقرير عن رئي�س االحتاد الوطني جلمعيات
املعاقني عثمان حممد ال�صلوي قوله �إن ”:ق�صف
الطريان وزراعة الألغام وخ�صو�صا يف مدينة تعز
جنوب اليمن تخلف يوميا ع�شرات املعاقني” ،و�إن
�أكرث من  350مركزا ومنظمة ومعهد خا�ص معنية
بتقدمي اخلدمات الطبية والعالجية للمعاقني

توقفت يف اليمن بعد ن�شوب احلرب وانقطاع املوارد
عنه.
ويلفت ال�صلوي على �سبيل املثال �إىل �أن حادثتي
ق�صف جبل عطان بالقنبلة الفراغية من قبل
الطائرات ال�سعودية يف � 20أبريل /ني�سان ،2015
وق�صف ال�صالة الكربى ب�صنعاء يف � 10أكتوبر/
ت�شرين الأول املا�ضي ت�سببتا لوحدهما فقط
بتعري�ض “�أكرث من � 1000شخ�ص للإعاقة ،منهم
� 40شخ�صا تعر�ضت بع�ض �أطرافهم للبرت”.
ويعر�ض التقرير �أو�ضاع عدد من املعاقني ،حيث
�أكد �أحدهم �أنه مل يح�صل على �أي نوع من الرعاية
منذ اندالع احلرب يف اليمن ،فيما ي�ضطر �آخر �إىل

“ميدل �إي�ست” :بعد تدين م�ستوياته � ..أملانيا تتوىل مهمة تدريب اجلي�ش ال�سعودي

ان�سحب روجر فيدرر و�سريينا ويليامز من الدوري الدويل املمتاز للتن�س
قبل انطالق امل�سابقة يف الهند اجلمعة املقبل ب�سبب «غمو�ض» املوقف
االقت�صادي.
وقال مدير البطولة ماهي�ش بوباتي يف بيان« :نواجه حتديات هذا
العام نتمنى اجتيازها ،يف ظل الظروف االقت�صادية يف الهند وغمو�ض
موقف �إنفاق املال تو�صلت �إىل روجر و�سريينا ل�شرح املوقف.
«لقد دعم كل منهما الدوري الدويل املمتاز للتن�س خالل �أول مو�سمني
ونتطلع لعودتهما يف امل�ستقبل».
وكان فيدرر ( 35عام ًا) يخطط للعودة للمالعب عرب هذه البطولة بعد
ابتعاده منذ يوليو املا�ضي ب�سبب �إ�صابة بالركبة.

ر���س��م��ي� ً�ا :الأردين �أب����و غ��و���ش �أف�����ض��ل
الع�������ب ت����اي����ك����وان����دو يف ال����ع����امل
�أعرب الهداف التاريخي للدوري الإجنليزي
املمتاز �آالن �شريار عن اعتقاده ب�أن كالوديو
برافو لي�س حار�س ًا ميكنه ح�سم النقاط ل�صالح
مان�ش�سرت �سيتي مثلما يفعل �أف�ضل احلرا�س يف
العامل ،مت�سائ ًال عن مدى براعته يف �إيقاف
الت�سديدات اخلطرية بعدما �شاهد  7من �آخر
 10ت�سديدات تلقاها الدويل الت�شيلي تدخل
مرماه.
وعانى �صاحب الـ  33عام ًا للت�أقلم مع �إيقاع
الكرة الإجنليزية منذ �أن قرر مدربه بيب
غوارديوال جلبه والتخلي عن جو هارت ل�صالح
تورينو ،مقتنع ًا ب�أن مهارة الأول بقدميه
�ستخدم النهج الهجومي الذي �سعى لفر�ضه على
طبيعة لعب الفريق.
وظهرت امل�شكلة بو�ضوح خالل املباراتني
الأخريتني لربافو بعد �أن خ�سر ال�سيتيزنز
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بثالثية لهدف على يد ت�شل�سي مت�صدر ترتيب
الدوري الإجنليزي الأ�سبوع املا�ضي ،قبل
يخ�سر ب�أربعة �أهداف الثنني من لي�سرت �سيتي
حامل اللقب يوم ال�سبت.
و�أبعدت هاتان النتيجتان مان�ش�سرت �سيتي
�صاحب املركز الرابع عن املركز الأول بفارق
 7نقاط وقربت منه غرميه التقليدي مان�ش�سرت
يونايتد بعدما فاز ال�شياطني احلمر �أم�س بهدف
نظيف على توتنهام.
وحتدث �أ�سطورة نيوكا�سل يونايتد والكرة
الإجنليزية قائ ًال ل�صحيفة «ذا �سن»
الربيطانية« :جلعلهم يلعبون كرب�شلونة
وبايرن ميونخ ،بدا �أن �سيتي يحتاج حار�س ًا
مبهارة خمتلفة ،لذلك جاء كالوديو برافو.
�إنه بالت�أكيد ميلك مهارة خمتلفة لكن الت�صدي
للت�سديدات ال يبدو جزء ًا من مهاراته.

«بعد املباراتني الأخريتني هناك عالمات
ا�ستفهام �أكرب على �صفقة برافو .بالن�سبة
يل كان ميكن حلار�س من طراز عاملي الت�صدي
لهدف ت�شل�سي الثاين من ويليان يف اجلولة
املا�ضية ،وبالت�أكيد كان لي�صل لهدف �أندي
كينغ الثاين للي�سرت �سيتي يوم ال�سبت .كما كان
ليجعل الأمر �أ�صعب يف هدف (جاميي) فاردي
الثاين ،فيما مل يقرتب برافو مبا فيه الكفاية
للتالعب بعقل خ�صمه.
«حني يتعلق الأمر بالت�سديد دخلت �آخر 10
كرات من �أ�صل �آخر  20ت�سديدة كان على
برافو الت�صدي لها .يف �آخر مباراتني املح�صلة
 7من �أ�صل  !10هذا لي�س حار�س ًا ميكنه
ح�سم النقاط بنف�س الطريقة التي يقوم بها
احلرا�س الأف�ضل».

فاز العب املنتخب الأردين
للتايكواندو �أحمد �أبو غو�ش ،بجائزة
�أف�ضل العب يف العامل ،بعد مناف�سة
مع �أربعة العبني عامليني نق ً
ال عن
وكالة الأنباء الأردنية (برتا).
و�أقيم يف �آذربيجان اليوم الأحد،
حفل اختيار �أف�ضل العب ،و�أف�ضل
مدرب ،و�أف�ضل حكم ،و�أف�ضل حكمة
يف العامل.
وتناف�س �أبو غو�ش ،مع �أربعة العبني عامليني ،قبل �أن يتم اختياره
جلائزة �أف�ضل العب يف العامل ،بعدما �سجل �إجناز ًا كبرياً ،متثل يف �إحراز
امليدالية الذهبية يف �أوملبياد ريو دي جانيريو .2016
وحل املدرب الأردين فار�س الع�ساف يف املركز الثاين يف جائزة �أف�ضل
مدرب يف العامل ،بعد مدرب من �آذربيجان ،يف ظل الإجناز الذي حققه يف
�أوملبياد ريو دي جانيريو ،املتمثل بقيادته �أبو غو�ش للميدالية الذهبية.
و�أكد الع�ساف يف ات�صال مع وكالة الأنباء الأردنية (برتا) من �آذربيجان
اليوم� ،أن �أبو غو�ش ظفر باجلائزة بعد الإجماع على قدراته الفنية،
وفوزه باملركز الثاين يف جائزة �أف�ضل مدرب.
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قال موقع “ميدل �إي�ست مونيتور” الربيطاين،
�إن �أملانيا وافقت على تعزيز التعاون الدفاعي مع
اململكة العربية ال�سعودية وتدريب �ضباط اجلي�ش
ال�سعودي ،حيث �أجرى م�ؤخرا يف اململكة العربية
ال�سعودية نائب ويل العهد وزير الدفاع الأمري
حممد بن �سلمان ،حمادثات مع وزير الدفاع الأملاين
�أور�سوال فون دير ليان يف الريا�ض ت�ضمنت مناق�شة
الق�ضايا والتحديات الإقليمية الرئي�سية التي
تواجهها منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�أو�ضح املوقع يف تقرير ترجمته وطن �أن “مايكل
�أوهنميت�ش” نائب رئي�س بعثة ال�سفارة الأملانية
يف الريا�ض ذكر �أن املحادثات بني نائب ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان والوزير الأملاين تركزت

ب�ش�أن �سبل وو�سائل تعزيز التعاون ال�سعودي
الأملاين يف خمتلف املجاالت مبا يف ذلك التبادالت
رفيعة امل�ستوى ،وتعليم وتدريب املوظفني ،ويف
جمال الدفاع ،والزيارات املتبادلة وال�ش�ؤون
الأمنية.
و�أ�ضاف “�أوهنميت�ش” �أن م�شروع اتفاق لتدريب
�ضباط القوات امل�سلحة ال�سعودية يف �أملانيا �أ�صبح
جاهزا و�سيتم توقيعه يف وقت قريب .و�أ�شار �إىل
�أن اجلانبني �سيعززان التعاون الع�سكري والعمل
ب�شكل وثيق جلعل العالقات قوية وت�أخد جانبا
رئي�سيا من جوانب العالقات الثنائية بني �أملانيا
وال�سعودية .وردا على �س�ؤال حول الق�ضايا املحددة
التي ظهرت خالل املحادثات ،قال الدبلوما�سي

الأملاين �إن العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية
خا�صة تدريب امل�س�ؤولني الع�سكريني ال�سعوديني
وجهود مكافحة الإرهاب ت�صدرت جدول �أعمال
املحادثات بني الوزيرين .مو�ضحا �أن اململكة
و�أملانيا حلفاء مقربني على امل�ستويني الإقليمي
والدويل .و�أملانيا لديها �صناعة دفاع مزدهرة من
حيث التكنولوجيا العالية التي ت�صدر �إىل بلدان
خمتلفة .و�أ�شار املوقع الربيطاين �إىل �أن م�ستوى
اجلي�ش ال�سعودي تراجع م�ؤخرا ب�سبب املعارك
التي يخو�ضها يف اليمن ،حيث فقدت فيها اململكة
عددا من املعدات الت�سليحية والقوات الب�شرية،
لذا حتاول الآن رفع كفاءة جي�شها حتى يوا�صل
احلرب يف اليمن.

الزحف على ذراعيه لنحو كيلو مرت من منزله حتى
جنوبي العا�صمة �صنعاء �أمال يف احل�صول على
م�ساعدة� ،إذ مل يبق �أمامه من �سبيل �سوى اخلروج من
منزله وممار�سة الت�سول وطلب العون من �أهل اخلري.
النقطة الوحيدة امل�ضيئة يف هذا التقرير تقول
�إن بع�ض املنظمات الدولية ال تزال تبذل جهودا
جيدة يف هذا املجال ،وبيانات اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر تر�صد متكن قرابة  25400معاق
من اال�ستفادة من الدعم املقدم من قبلها خالل عام
 ،2016وقد ح�صل  12800منهم على عالج طبيعي،
وا�ستفاد  5977مري�ضا من �أجهزة تقومي العظام.

اجلارديان :املال ال�سعودي �أو�شك على النفاد..
قالت �صحيفة اجلارديان الربيطانية �إن اململكة العربية ال�سعودية
تخو�ض يف ال�شرق الأو�سط حروبا بالوكالة ،ف�ضال عن م�ساعيها لتعزيز
�شكل معني للإ�سالم يف العديد من البلدان يف جميع �أنحاء العامل ,وقد
كان النفط مربحا ومعاونا قويا لها يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها ،وكانت
اململكة العربية ال�سعودية لها عالقات ودية مع �شاه �إيران ،ومع �سقوط
�شاه �إيران وجد الغرب نف�سه يحتاج �إىل اال�ستقرار ودعم النظام
ال�سعودي يف املنطقة.
و�أ�ضافت ال�صحيفة يف تقرير ترجمته وطن �أنه الآن ميكن توقع �أن
كل هذا �سينتهي و رمبا قريبا و�أن الأمور �ستتجه نحو الأ�سو�أ كارثية يف
املنطقة.
واململكة العربية ال�سعودية تواجه اليوم نفاد املال ،وعلى الرغم من
اجلهود املبذولة ملنع ذلك ،ف�إن الزخم نحو الإفال�س يبدو �أنه ال ميكن
وقفه .ويتم ا�ستنفاد التدفقات النقدية ال�سعودية من خالل انخفا�ض
�أ�سعار النفط وانخفا�ض مطرد يف الطلب على النفط من تلك املنطقة.
واعتربت ال�صحيفة الربيطانية �أن �آل �سعود قد ي�سقطون من احلكم
فج�أة كما حدث مع �شاه �إيران ،ورمبا حتدث الثورة الدينية ويقع
ت�صادم مع ال�سلطة ويتم اال�ستيالء على املخزون ال�ضخم من الأ�سلحة يف
البالد ،وانتقدت ال�صحيفة �أنه عندما يبيع الأفراد الأ�سلحة يف ال�سوق
الدولية ي�سمى تهريب ال�سالح� .أما عندما تبيع احلكومة الأ�سلحة يطلق
عليه ا�سم و�سائل حماية� ،أو م�ساعدة حلفاء.
ولفتت اجلارديان �إىل �أن بريطانيا هي ثاين �أكرب تاجر �سالح يف العامل،
ومورد لأكرث الأ�سلحة التي تغذي ال�صراعات يف ال�شرق الأو�سط .وتبيع
الأ�سلحة �إىل الدول املتهمة بارتكاب جرائم حرب وللبلدان التي ت�ؤكد
وزارة اخلارجية �أنها متتلك �سجالت مريبة يف جمال حقوق الإن�سان،
حيث مت ت�صدير ما قيمته  1.7مليار دوالر من الأ�سلحة �إىل اململكة
العربية ال�سعودية يف العام املا�ضي ،وهناك طلبيات على مدى العقد
املقبل تبلغ  9.2مليار دوالر ويجري ق�صف مناطق يف �شمال اليمن من
قِ بل الطائرات احلربية ال�سعودية .مت�سائلة هل هذا هو ما يرغب
مواطنو اململكة املتحدة حكومتهم �أن تنفق طاقاتها ومواردها عليه؟
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن وزير دفاع بريطانيا مايكل فالون يدافع عن
الدعم الربيطاين للمملكة العربية ال�سعودية يف اليمن بالقول �إنها دولة
لها احلق يف حماولة ا�ستعادة احلكومة الر�سمية يف هذا البلد وهزمية
املتمردين احلوثيني الذين يتحالفون مع تنظيم القاعدة .معتربة �أنه
ال ميكن لأحد �أن يف�سر �أن هذا خمتلف عن الأعمال الرو�سية يف �سوريا،
التي حتاول ا�ستعادة احلكومة الر�سمية وهزمية املتمردين .م�ؤكدة �أنه
يف كلتا احلالتني ُيذبح املدنيني وترتكب جرائم احلرب.
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 5ت��غ��ي�يرات ك�ب�رى يف غ��االك�����س��ي �إ�����س  8م���ن �سام�سونغ
بعد خيبة الأمل التي �سببها هاتف غاالك�سي
ن��وت  7من �سام�سونغ� ،أ�صبح ع�شاق ال�شركة
ال��ك��وري��ة اجلنوبية بانتظار منتج ال�شركة
اجلديد لعله يعو�ض ما فاتهم.
وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ت��ط��رح �سام�سونغ خ�لال
م�شاركتها يف م���ؤمت��ر ال��ه��وات��ف اجل��وال��ة يف
بر�شلونة خ�لال �شهر ف�براي��ر املقبل هاتف
«غاالك�سي �إ�س  »8اجلديد ،وت�شري تقارير قوية
ن�شرها موقع � BGRإىل  5تغيريات كربى يف
اجلهاز اجلديد.
ال�شا�شة
�ستعتمد �سام�سونغ يف «غاالك�سي �إ�س  »8على
�شا�شة بتقنية  Super AMOLEDبتقنية
فائقة الو�ضوح ب��درج��ة ،2K Ultra HD
والأهم ح�سب الت�سريبات �أن ال�شا�شة �ست�شغل
تقريبا كافة م�ساحة الهاتف الأم��ام��ي��ة مع
�شريط �ضيق جدا حولها.
زر البداية
مبا �أن �شا�شة «غاالك�سي �إ�س � »8ست�شغل كافة
اجلزء الأمامي من الهاتف ،مبا يف ذلك الطرف
ال�سفلي ،ف�إن التقارير ت�شري �إىل �أن �سام�سونغ
�ستلغي زر  Homeب�شكل نهائي ،و�ستعتمد بدال
من ذلك على زر افرتا�ضي على ال�شا�شة يعمل
باللم�س.
معالج �سريع
من �أجل مناف�سة �أبل التي ت�أتي كل عام مبعالج

فائق ال�سرعة يف �أجهزتها الذكية� ،ستعتمد
�سام�سونغ على �أح���دث معاجلات «ك��وال��ك��وم»
 Snapdragon 835يف ن�سخ «غاالك�سي �إ�س
 »8اخلا�صة بالواليات املتحدة ،فيما �ستعتمد
على معالج  Exynosيف الإ�صدارات الأخرى
من الهاتف.
كانت �شركة �سام�سونغ قد ا�ستحوذت على
�شركة  Vivالتي تطور م�ساعدا رقميا ي�ستجيب
للأوامر ال�صوتية .وكل الت�سريبات تقول �إن
�سام�سونغ �ستعتمد يف «غاالك�سي �إ���س  »8على
امل�ساعد الرقمي  Vivملناف�سة  Siriمن �أبل

وكورتانا من مايكرو�سوفت وامل�ساعد الرقمي
اخلا�ص ب�شركة غوغل يف هاتف بيك�سل.
منفذ ال�صوت
بعد ح��رب من االن��ت��ق��ادات والتهكم �شنتها
�سام�سونغ على �أبل ب�سبب �إلغاء منفذ ال�صوت
القيا�سي يف �آي��ف��ون  7و�آي��ف��ون  7بل�س ،يبدو
�أن ال�شركة الكورية اجلنوبية �ستخطو نف�س
اخل��ط��وة وتلغي املنفذ ال�صوتي وت�ستبدله
مبنفذ  USB-Cمن �أج��ل ال�شحن واال�ستماع
للمو�سيقى.

ت��ع��رف ع��ل��ى �أ���ص��غ��ر حم���رك ب��ال��ع��امل م�����ص��ن��وع م���ن ال���ورق
ن�شر موقع « ديلي ميل « منوذج ًا
لأ�صغر حمرك يف العامل وامل�صنوع
من الورق بالكامل� ،إذ مت تطويره
من قبل «»Aliaskei Zholner
 ،ويتكون م��ن �أ���س��ط��وان��ة واح��دة
�صغرية مع دوا�سة بنزين ،ويعمل
بالهواء عن طريق بلونة مرفقة
به ،كما ميتلك م�صممه جمموعة
من املحركات الورقية التي طورها
على مدار ال�سنوات  6املا�ضية.
ا�ستخدم امل�صمم جمموعة من
ال�سنانري لل�سيطرة على تدفق

الهواء ،واحلد من �صوت الت�سريع
�أث��ن��اء الت�شغيل� ،إذ ت�ستخدم
حم��رك��ات الأ���س��ط��وان��ة ال��واح��دة
يف الدراجات النارية والدراجات
البخارية ،جنبا �إىل جنب العديد
من الأدوات املحمولة.
ومل يكن ه��ذا امل��ح��رك الأول
ل��ل��م�����ص��م��م� ،إذ ن�����ش��ر ع��ل��ى م��وق��ع
يوتيوب من قبل فيديو فى كانون
الثاين املا�ضي ي�ستعر�ض تطوير
حمرك � V8أكرب قليال ،لكنه يعد
باملجمل �صغريا مبا يكفي لينا�سب
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كيف ت�ستخدم وات�ساب على الكمبيوتر؟

�أ�صبح تطبيق وات�ساب �أداة الرتا�سل الأ�سا�سية التي يعتمدها
ماليني امل�ستخدمني يف التوا�صل مع الآخرين عرب الإنرتنت.
ورغ���م �أن ال�شركة وف���رت �إمكانية ا�ستخدام التطبيق عرب
الكمبيوتر� ،إال �أن طريقة ا�ستخدامه تلك تغيب عن كثري من
امل�ستخدمني ،فكيف يتم ذلك؟
يكفي امل�ستخدم التوجه �إىل الرابط web.whatsapp.
 ،comثم يجري ربطا بني تطبيق وات�ساب على املت�صفح والن�سخة
املثبتة على هاتفه اجلوال.
�آلية الربط
عند فتح املت�صفح يظهر رمز باركود على �شكل مربع ،ولإجراء
عملية الربط يجب على امل�ستخدم �أن يتوجه �إىل �إعدادات وات�ساب
يف جواله ثم اختيار .WhatsApp Web/ Desktop
بعد ذلك يجب على امل�ستخدم ال�ضغط على Scan QR Code
عن طريقة توجيه كامريا الهاتف �إىل رمز الباركود الظاهر على
مت�صفح الإنرتنت ،فيتم الربط بني اجلوال ومت�صفح الإنرتنت.
بعد عملية الربط تفتح واجهة وات�ساب على الكمبيوتر مع
كافة الر�سائل وقوائم االت�صال اخلا�صة بامل�ستخدم واملوجودة
على جواله ،وميكنه بعد ذلك تبادل الر�سائل مع الآخرين عرب
الكمبيوتر.
ي�شار �إىل �أن تطبيق وات�ساب �أ�صبح تابعا ل�شركة في�سبوك
للتوا�صل االجتماعي بعد ا�ستحواذ الأخ�يرة عليه العام املا�ضي
بقيمة  19مليار دوالر.

تطبيق ذكي يطرد املاء من داخل �آيفون
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احلقيقة الغائبة يف ق�صة الطالبة يا�سمني
غربة نيوز  -احمد مراد
فج�أة طر�أ تطور مثري الأربعاء الرابع
ع�شر م��ن دي�سمرب  2016ع��ل��ى ق�ضية
ال�شابة امل�سلمة يا�سمني �سويد التي قالت
قبل �أ���س��ب��وع�ين �إن��ه��ا تعر�ضت للتحر�ش
وحم��اول��ة ن��زع حجابها م��ن قبل �أن�صار
الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترامب.
فقد �أحتجزتها �شرطة نيويورك
حيث ذك��ر املحقق العربي يف �شرطة
نيويورك الكابنت احمد نا�صر يف حديث
خ��ا���ص لقناة ف��ار���س منهاتن ان �شرطة
نيويورك قد احتجزت الطالبة يا�سمني
بعد ان تكبلت خ�سائر مادية كبرية نتيجة
علي ب�لاغ يا�سمني الكاذب وبعد اعرتفها
املبا�شر انها اختلقت الق�صة باكملها.
وك��ان��ت م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
في�س ب��وك وت��وت�ير ق��د �شهدت تعاطف
كبري وتفاعل مع ق�ضية الطالبة امل�سلمة
بعد ن�شر ق�صتها بجريدة الديلي نيوز
االمريكية ال�شهرية
و�أوق��ف��ت �شرطة نيويورك ،الأرب��ع��اء،
�سويد بتهمة تقدميها لبالغ خاطئ وكاذب
ب�ش�أن تعر�ضها لهجوم من قبل �أن�صار ترامب
يف مرتو الأنفاق.
هي لفقتها ب�أكملها – والأن هي حمتجزة
– فح�سب �شرطة نيويورك
اعرتفت الطالبة اجلامعية امل�سلمة التي
ادعت ان ثالث رجال ممن نادوا ب»دونالد
ترامب» قاموا مب�ضايقتها يف املرتو ونادوها
باالرهابية وحاولوا خلع احلجاب من على
ر�أ�سها  ,اعرتفت للمحققني انها اخرتعت
الق�صة ب�أكملها .
يا�سمني �سويد �18 ,سنة  ,اتهمت بن�شر
بالغ كاذب  ,كما قال م�صدر امني.
وق���ال امل�صدر ان��ه ك��ان ل�سويد فر�ص

متعددة لالعرتاف ب���أن احلادثة مل تكن
حقيقية ولكنها ت�شبثت بق�صتها م��رات
ومرات .
ويف ي��وم االرب��ع��اء  ,وب��ع��د مواجهتها
جمددا ب�أ�سئلة من املحققني الذين كانوا
ي�شككون يف ق�صتها تراجعت ع��ن ر�أيها
وقالت انها لفقت كل تلك الق�صة  ,م�شرية
اىل م�شاكل عائلية .
وقال امل�صدر الأمني انه يجب ان تكون
تهمتها جنائية.
«هذا امر ال نحب فعله يف العادة ولكنها
ك��ان لديها فر�ص متعددة لالعرتاف ب�أن
�شيئا مل يحدث وهي مت�سكت جدا بق�صتها»
 ,قال امل�صدر .
«لقد كر�سنا موارد كثرية لهذا االمر –
وال ت�سيء فهمي  ,هذا ما نفعله  -ولكن كان
رجالنا يتحركون ذهابا وايابا  ,باحثني عن
فيديوهات و�شهود  .ومل جند اي �شيء.
« مل ي��ح��دث ���ش��يء – ومل يكن هناك
�ضحية».
ومل يت�ضح لل�شرطة م��اذا كانت تريد
�سويد بكذبها على ال�شرطة .
وكانت الفتاة اجلامعية قد روت انه
يف طريقها للمنزل بلوجن ايالند م�ساء 1
دي�سمرب التقت بثالث رجال �سكارى بقطار
املدينة رقم .6
قالت ان الغرباء وقفوا جانبا مل يفعلوا
���ش��يء يف ح�ين ان ال��ث�لاث��ة ���س��خ��روا منها
وحاولوا خلع حجابها من فوق ر�أ�سها .
قالت »:هذا جعلني حزينة حقا بعدها
عندما ف��ك��رت يف االم���ر» « .ك���ان النا�س
ينظرون ايل وينظروا اىل ما حدث ومل
يقولوا اي �شيء .فقط نظروا بعيدا».
وقد اعطت �سويد ال�شرطة موا�صفات
للم�شتبه بهم  ,منهم من اعتقدت ال�شرطة

اجلمعية العامة تعتمد م�شروع
القرار الكندي حول �سوريا

انهم ر�أوه يف فيديو يتبعها عندما نزلت من
املرتو عند حمطة جراند �سنرتال للبحث
عن ال�شرطة.
يف ال��وق��ت نف�سه  ,ك���ان ه��ن��اك ع��دم
جتان�س يف ق�صتها .
ولفرتة  ,اعتقدت ال�شرطة ان هذا كان
ب�سبب �صدمتها  ,ولكن املحققون مل يجدوا
�شهود او اي فيديو ذو اهمية.
وبعد ذلك  ,يف اال�سبوع املا�ضي  ,تركت
�سويد منزلها وك��ان هناك بالغ بفقدانها
ي���وم اخل��م��ي�����س – ف��ق��ط ل��ت��ك��ون يف ام��ان
وتتحدث يوم اجلمعة.
وهذا  ,كمان قالت امل�صادر  ,زاد ال�شكوك
حول حكايتها .
ووف��ق ما ذكرته �صحيفة «ديلي ميل»
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،اخل��م��ي�����س ،ف����إن امل��راه��ق��ة
امل�سلمة 18 ،عاما ،وه��ي طالبة يف كلية
ب��اروخ بنيويورك «اختلقت ه��ذه الق�صة
كلها» وال �شيء منها �صحيح.
وعقب �إبالغ ال�شرطة ،قامت ال�سلطات
الأم��ن��ي��ة ب��ت��ف��ري��غ ت�سجيالت ك��ام�يرات
املراقبة ،بيد �أنها مل تعرث على �أية �أدلة

لإثبات ق�صة الفتاة.
ويف نهاية امل��ط��اف ،اع�ترف��ت يا�سمني
�سويد �أنها اختلقت الق�صة« ،لأنها تريد
احل�صول على القليل من االهتمام».
ووجهت �إليها تهمة تقدمي بالغ كاذب
وعرقلة الإدارة احلكومية.
وح�سب ال��ق��ان��ون املعمول ب��ه ف��ان��ه يف
حالة ادن القا�ضي الطالبة امل�سلمة فانها
قد تواجه ال�سجن فرتة ال تقل عن خم�سة
ع�شر يوم وال تزيد عن عام باال�ضافة ايل
الغرامة املادية
وك���ان جمل�س ال��ع�لاق��ات اال���س�لام��ي��ة
االمريكية الذي يعرف اخت�صارا بكري قد
توا�صل مع �شرطة نيويورك عرب حماميه
وطالبهم بالتحقيق يف املو�ضوع يف وقت
�سابق .
وكانت نيويورك قد �شهدت ارتفاع كبري
يف ح��وداث العنف والقتل جت��اه امل�سلمني
خالل ال�ست �شهور املا�ضية  .فكيف �سيكون
و���ض��ع امل�سلمني يف ظ��ل وج���ود ت��رام��ب يف
البيت االبي�ض .

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة م�شروع
قرار تقدّ مت به كندا ،يطالب بـ«�إنهاء جميع
الهجمات الع�شوائية على املدنيني يف �سوريا ،وال
�سيما يف مدينة حلب» .ويت�ضمن القرار الذي �صاغته
كندا بدعم من  70دولة «الطلب من جميع الأطراف
يف النزاع ال�سوري ،وبخا�صة ال�سلطات ال�سورية
االمتثال الفوري اللتزاماتها مبوجب القانون
الإن�ساين الدويل وقانون حقوق الإن�سان والتنفيذ
الكامل والفوري جلميع �أحكام قرارات جمل�س الأمن
يف هذا ال�صدد».
ومن جهته� ،أكد مندوب �سوريا لدى الأمم املتحدة
ب�شار اجلعفري ،رف�ض بالده مل�شروع القرار ،مطالب ًا
رئا�سة اجلمعية باحل�صول على ر�أي امل�ست�شار
القانوين للجمعية .وقال خالل اجتماع اجلمعية
العامة للأمم املتحدة� ،إن وفود الدول التي دعت
�إىل اجلل�سة «انتهكت �سيادة اجلمهورية العربية
ال�سورية عندما قدّ مت م�شروع القرار دون الت�شاور
مع وفدنا» .و�أو�ضح �أن «طائرات (التحالف الدويل)،
ويف مقدمتها الواليات املتحدة الأمريكية ،ا�ستهدفت
مواقع اجلي�ش ال�سوري التي كانت ت�شكل حاجز ًا ملنع
متدد �إرهابيي داع�ش من العراق باجتاه دير الزور».
وبدوره ر�أى املندوب الرو�سي فيتايل ت�شوركني� ،أن
«عبارة املعار�ضة املعتدلة لي�س لها �أي معنى ...وحلب
ال�شرقية باتت ب�ؤرة للإرهابيني بقيادة (جبهة
الن�صرة) ،ونحن ال ميكننا �أن نتقبل هذا الواقع».
و�أ�شار �إىل �أن «هدف م�شروع القرار هو جمرد توجيه
�أ�صابع االتهام �إىل احلكومة ال�سورية ...وال يتطرق
حمتواه �إىل اخلطر الإرهابي» .ومن جهته ،انتقد
مندوب ال�سعودية عبد اهلل املعلمي م�شروع القرار،
م�ضيف ًا يف جل�سة الت�صويت �إن «امل�شروع ال يرتقي
�إىل م�ستوى معاناة ال�سوريني ...ولن يربئ ذمتنا
�أمام اهلل .

ن��وك��ي��ا ت����ؤك���د ر���س��م � ًي��ا ع��ودت��ه��ا ل�����س��وق ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة

اك��دت �شركة نوكيا انها �ستعود �إىل �سوق
الهواتف الذكية يف العام املقبل ،وذل��ك بعد
ا�صدار بيان ر�سمي ينهي �أي �شكوك حول هذا
املو�ضوع.
ون�شرت ال�شركة خططها للعودة �إىل �سوق
نظرا
الهواتف الذكية منذ العام  ،2015ولكن ً
�إىل �أننا مل ن�سمع املزيد عن هذا املو�ضوع ومل
نرى �أي �شيء حتى الآن ،فقد �إعتقد البع�ض
ب�أن ال�شركة الفنلندية قررت تغيري ر�أيها ،ولكن
ن�أمل �أن يكون هذا الت�أكيد اجلديد قد �أقنع
ه�ؤالء بخالف ذلك.
وتقوم �شركة نوكيا بت�صنيع الهواتف الذكية
بنف�سها ،و�إمنا �ستقوم بدال من ذلك برتخي�ص
عالمتها التجارية فقط لل�شركات الأخ��رى
مبا يف ذلك  ،HMD Globalوهذا ما يعني
و �ستكون �ضمن ال�شركات التقنية التي التجارية ل�شركة نوكيا بعد العودة الر�سمية
ب�أن هذه الأجهزة �ستحمل �إ�سم  Nokiaفقط
يف ح�ين �سيتم الإ���ش��راف على عملية تطوير �ستحظر �إىل امل�ؤمتر العاملي للجوال  MWCلهذا ال�سوق يف ه��ذا احل��دث .وحتى ذل��ك ،ما
وت�صميم وت�صنيع ه���ذه الأج���ه���زة م��ن قبل  2017املقرر عقده يف �أواخ��ر �شهر فرباير
ال�شركات الأخ���رى التي �سرتخ�ص لها نوكيا من العام املقبل ،وهناك فر�صة �أن نرى �أوىل علينا �سوى الإنتظار لرنى ما الذي �سيحدث يف
�إ�ستخدام عالمتها التجارية.
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي �ستحمل ال��ع�لام��ة نهاية املطاف.

 Audiت�ستخدم لعبة لتدريب تكنولوجيا القيادة الذاتية

قامت �شركة  Audiبن�شر بابتكار برنامج
ي�ستعر�ض لعبة ع��ل��ى �شكل ���س��ي��ارة �صغرية
مدعومة بعدد من امل�ست�شعرات والكامريات يتم
�إ�ستخدامها لإختبار ميزات تكنولوجيا القيادة
الذاتية التي تطورها ال�شركة.
���ش��رك��ة و���س��ت��ق��وم البتجربة تكنولوجيا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

القيادة الذاتية اخلا�صة بها يف ال�سيارات
الفعلية اخلا�صة بها عندما ت�صبح جاهزة
ل��ذل��ك ،خ�صو�صا و�أن التجارب يف الطرقات
العامة هي املعيار احلقيق ملعرف ما �إذا كانت
التكنولوجيا جاهزة للإ�ستخدام على ال�سيارات
التجارية �أم ال.

�أظهرت العديد من ال�شركات املتخ�ص�صة يف
�صناعة ال�سيارات تكنولوجيا القيادة الذاتية
اخلا�صة بها ،والآن ك�شفت لنا �شركة Audi
�أنها ت�ستخدم لعبة على �شكل �سيارة �صغرية
لتدريب تكنولوجيا القيادة الذاتية اخلا�صة
بها.

عندما طرحت �أبل اجليل اجلديد من �ساعاتها الذكية� ،أ�ضافت
�إليها ميزة تتيح طرد قطرات املاء يف حال وجدت طريقها �إىل داخل
ال�ساعة.
امليزة تعتمد على ت�شغيل �صوت برتدد حمدد يتيح دفع قطرات
املاء بقوة خارج مكربات ال�صوت يف ال�ساعة .ويكفي يف ما بعد م�سح
ال�ساعة بقطعة جافة ملنع املاء من الت�سلل �إليها جمددا.
الغريب �أن �شركة �أبل مل توفر هذه امليزة يف هواتف «�آيفون »7
و»�آيفون  7بل�س» التي طرحتها يف �شهر �سبتمرب املا�ضي ،وهي �أجهزة
مقاومة للماء ح�سبما �أعلنت ال�شركة.
وق��د تدفع ميزة مقاومة امل��اء يف �آي��ف��ون اجل��دي��دة كثريا من
امل�ستخدمني �إىل املبالغة يف ا�ستخدام الهاتف حتت املاء للتحقق من
�صموده ،مما قد يت�سبب بدخول قطرات املاء �إىل مكربات ال�صوت
اخلا�صة بالهاتف والت�أثري على عملها �أو الت�سبب بتوقفها عن العمل.
يف هذه احلالة� ،أ�صبح هناك حل ،وهو تطبيق يدعى «�سونيك»
 Sonicيتيح من خالل ت�شغيل موجات �صوتية برتدد حمدد طرد
قطرات املاء من مكربات ال�صوت يف �آيفون.
جرب تطبيق
�أحد امل�ستخدمني على موقع  Redditقال �إنه ّ
«�سونيك» ومتكن من خالله من طرد املاء من �آيفون عرب تطبيق تردد
 165هرتز.
يذكر �أن التطبيق ب�سيط جدا ويحتوي فقط على زر ت�شغيل/
�إيقاف الت�شغيل ،بالإ�ضافة �إىل مقيا�س لتحديد ال�تردد املطلوب
ت�شغيله.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ك���ي���م���اوي وب���رام���ي���ل م����وت واط����ف����ال مل ي��ن��ج��و م��ن��ه��م اح�����د!!!
م���ظ���اه���رات ام�����ام ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ب��ن��ي��وي��ورك

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

لون االر�ض ي�شبه دمي
ليه الدم ملياها بحور؟؟؟؟
كل بيوت اخللق اتهدت
واللي انا �شايفه ب�س قبور!!!
من�صور قاله  5اعوام
نف�س اللقطة واملنظور
دولوقتي احنا يف قلب ال�شام
واللي �شايفها دير الزور
والعامل �شايف ومطن�ش
يحكم خاين وال يغور
اللي ايده يف املية يا ولدي م�ش زي
اللي ايده يف النار
ورو�سيا بتعلف اي حمار
م��رة يف م�صر ت�سميه ويف �سوريا
ت�سميه ب�شار.
الب�شار يدي الطيار يرمي اخلاين
بالطيارة
الربميل ينزل يف احلارة ما يخليها
اي امارة
وال��ل��ي يكيدك يرمي كانه بريمي
عقب �سجارة
يقتل �شيخ او يدبح عيل ما بيعملي�ش
اي ا�شارة
يجي ويخطف عمرك اول بعدين
ت�سمع �صوت الغارة.
م��ق��ط��ت��ف م���ن ق�����ص��ي��دة ع�����ص��ف��ور
عبداهلل ال�شريف
لعل املتبع للثورة ال�سورية والتي
اندلعت �شرارتها االويل يف ال�ساد�س
والع�شرين يف درعا اثر قيام االمن –
ح�سب نا�شطني باعتقال خم�سة ع�شر
طفال من منزلهم اثر قيامهم بكتابة
عبارات تنادي با�سقاط النظام علي
جدران مدر�ستهم.
ي�����ش��ع��ر ب��احل�����س��رة واحل�����زن علي
اق�����س��ي جت����ارب م��ا ي��ع��رف بالربيع
العربي .كما ان��ه ي�شعر باحلرية من
املوقف علي االر���ض فباال�ضافة ايل
�شبيحة النظام اال�سد ا�صبحت �سوريا
ع��ام��ل ج��ذب لكثري م��ن التنظيمات
والع�صابات كداع�ش وجبهة الن�صرة
واج��ن��اد ال�شام وال��ق��اع��دة وغريهم
 .وحتي االن ق��د ال يعرف اح��د اي
االمكان حتت �سيطرة من ؟؟ ( فهل
يعرف احد من ي�سطري علي ادل��ب او
دير ال��زور او درع��ا او دوم��ة او ريف
دم�شق او ريف حلب ؟؟؟؟!!!! ) و�سط
معارك كر وفر ال نهائية متبادلة بني
قوات اال�سد واجلماعات امل�سلحة (.
فكر من القائل لن ن�سمح الي طرف
باالنت�صار )
ف��احل��رب التي ب���د�أت قا�سية علي
االطفال ا�ستمرت قا�سية دوم��ا علي
االطفال فاذا كان حمزة اخلطيب اول
طفل يقتل من اثر التعذيب فانه مل
يكن الطفل االخري فاحلرب يف �سوريا
كامنا �صممت خ�صي�صا لقتل االطفال
ال�����س��وري�ين ب��داي��ة ب��ح��م��زة وم���رورا
باطفال الغوطة ال�شرقية واطفال
حلب
ح��ي��ث مت ال���ه���ج���وم ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي
ع��ل��ى ال��غ��وط��ة ه��ي جم��زرة وق��ع��ت
يف الغوطة �شرق دم�شق� ،سوريا يوم
الأرب��ع��اء � 21آب � -أغ�سط�س ،2013
راح �ضحيتها املئات من �سكان املنطقة
ب�سبب ا�ستن�شاقهم ل��غ��ازات �سامة
ناجتة عن هجوم بغاز الأع�صاب يقدر
عددهم بالف واربعمائة و�ستة و�ستني
�شخ�ص معظمهم من االطفال  .حدث
الهجوم بعد ثالثة �أي��ام من و�صول
بعثة املفت�شني الدوليني �إىل دم�شق.
وقد تبادل كل من النظام واملعار�ضة
امل�سلحة االتهامات بامل�س�ؤولية عن

هذه املجزرة ،كما طالبت قوى عربية
وغربية بتحقيق وببحث احلادث يف
جمل�س الأمن حتي االن
اال ان ك��ل ي���وم يف ع��م��ر ال��ث��ورة
ال�سورية �ضد طغيان نظام اال�سد قد
يكون ا�سوا مما قبله وهذا ما �شهدناه
يف مذابح حلب اجلديدة
وكانت قوات نظام اال�سد مدعومة
بواحدات خا�صة من اجلي�ش الرو�سي
واالي��راين قد اعلنت �سيطرتها علي
معظم احياء حلب املحا�صرة من فرتة
االمر الذي اوقع االالف من اجلرحي
والقتلي يف �صفوف املدنني من ال�شعب
ال�سوري
وح�سب النا�شط ال�����س��وري حميد
ام���ام تظاهر اك�ثر م��ن  400نا�شط
عربي وامريكي اجتمعوا معا ام��ام
ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة ال��رو���س��ي��ة يف منهاتن
حمتجيني �ضد املذابح اليومية التي
تنال ال�شعب ال�سوري ،وجميعهم نادوا
ب�ضرورة ا�ستمرار الثورة.
ح�ضر ايل التظاهرة عدد كبري من
الن�شطاء ال�سوريني والعرب املقيمني
يف واليتي نيويورك ونيوجري�سي.
ون�شر النا�شط حميد ام���ام عرب
م��وق��ع��ه ع��ل��ي ال��ف��ي�����س ب����وك ���ص��ور
وف���ي���دي���وه���ات ب���ث م��ب��ا���ش��ر لتلك
التظاهرات
وح�����س��ب وك���ال���ة االن���ا����ض���ول ف��ان
مظاهرات �أمام ال�سفارات والقن�صليات
الرو�سية والإيرانية بـ تركيا و لندن
و�أم��ري��ك��ا و ب��اري�����س وال��ك��وي��ت تندد
مبجازر حلب اجلديدة
ويف ح��دي��ث خ��ا���ص ل��ق��ن��اة ف��ار���س
منهاتن اف���ادت النا�شطة ال�سورية
�سلمي عجالن نا�شطة �سورية مقيمة
ب��ن��ي��وج�ير���س��ي ع��ن ���س��ب��ب ح�ضورها
الفعالية انها جاءت حاملة ال�شموع
لتخرب العامل عن مدي دموية وخ�سة
نظام ب�شار اال�سد الذي يقتل املدنني
واالطفال.
بينما اف���اد اال���س��ت��اذ ن���زار اح��د
املنظمني للتظاهرة ان��ه يجب علي
ال��ع��امل احل��ر ك�شف اج���رام النظام
احلاكم يف �سوريا والذي ال يتورع عن
قتل االطفال للبقاء يف �سدة احلكم .
بينما قالت النا�شطة ال�صحفية
امي���ان ف��ري��د وه���ي م�صرية مقيمة
بنوجري�سي انها جئت ملوا�ساة ا�سر
وعائالت اطفال �سوريا حيث ان الهم
العربي واح��د وم�صر و�سوريا كانوا

يف ال�سابق دولة واحدة .وانها جئت
ل�ترف��ع �شعار غ��زة وراب��ع��ة و�سوريا
اخوات م�ش هن�سيب حق اللي مات .
ه��ذا وق��د غطت ال��ت��ظ��اه��رة عدد
كبري من و�سائل االع�لام االمريكية
والعاملية فقد مت نقل التظاهرة علي
ال��ه��واء علي قناة اجل��زي��رة مبا�شرة
م�صر كما ح�ضرت قنوات كال�سي ان ان
وفوك�س نيوز باال�ضافة ايل جريدة
عرب ا�ستوريا وقناة فار�س منهاتن .
فهل �سي�سمع العامل �صرخات اطفال
�سوريا ويقف معهم .
ام �سي�شارك �صمت العامل يف قتل
اطفال �سوريا كما تفعل معهم الرباميل
املتفجرة والكيماوي والع�صابات.
فلنتظر ........
ولرني ........
ويف �سياق مت�صل ال رئي�س النظام
ال�سوري ب�شار الأ���س��د �إن��ه ال حديث
عن وقف لإطالق النار بعد ال�سيطرة
الكاملة على ح��ل��ب ،م�شريا �إىل �أن
م��ا ���س��م��اه حت��ري��ر ح��ل��ب ل��ن ينتهي
بال�سيطرة على املدينة ،بل «يجب
ت�أمينها من اخلارج» ،و�أ�شار الأ�سد �إىل
�أن الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترمب ميكن �أن ي�صبح حليفا طبيعيا
لـدم�شق �إذا التزم بحرب «الإرهاب».
و�شدد الأ�سد يف مقابلة مع قنوات
رو�سية على �أهمية الدعم الرو�سي
والإي���راين لـ�سوريا ،مع الأخ��ذ بعني
االع��ت��ب��ار خ�سائر اجلي�ش ال�سوري
الكبرية خ�لال �سنوات احل��رب ،على
حد قوله.
وقال �إن «�سوريا لي�ست بلدا كبريا،
وب��ال��ت��ايل لي�س ل��دي��ه��ا جي�ش كبري
عدديا ،لقد كان دعم حلفائنا مهما
جدا ،وخ�صو�صا رو�سيا و�إي��ران .بعد
�ست �سنوات� ،أو ما ُيقارب �ست �سنوات
من احل��رب ،وهي �أط��ول من احلربني
العامليتني الأوىل والثانية».
و�أك����د الأ����س���د �أن ال���ق���رار ب�����ش���أن
املدينة التي �سيتم «حتريرها» بعد
حلب �سيتخذ بالت�شاور م��ع رو�سيا
و�إي���ران ،م�شريا �إىل �أن��ه بعد انتهاء
احلرب �ستكون �أبواب �سوريا مفتوحة
ل�شركات الدول التي مل حتارب �سوريا
و�أن الأولوية �ستكون لرو�سيا و�إيران
وفق تعبريه.
ويف ح��واره مع القنوات الرو�سية،
لفت الأ�سد االنتباه �إىل �أن الواليات
امل��ت��ح��دة غ�ير مهتمة بالت�سوية يف

�سوريا ،م�شريا �إىل �أنها ت�سعى خللق
الفو�ضى عرب �إع�لان رفع احلظر عن
ت�صدير الأ�سلحة ،ح�سب قوله.
و�أ���ش��ار �إىل �أن الرئي�س الأمريكي
امل��ن��ت��خ��ب دون���ال���د ت��رم��ب مي��ك��ن �أن
ي�صبح حليفا طبيعيا لـدم�شق �إذا كان
�صادقا ب�ش�أن حماربة الإرهاب -وفق
تعبريه ،-م�ضيفا �أن «هناك لوبيات
كبرية وقوية
�ست�ضغط بكل قوتها عندما ي�ستلم
مهامه م��ن �أج���ل �أن تدفعه باجتاه
الرتاجع عما قاله»
ويف تعليقه على البيان امل�شرتك
ال�صادر عن زعماء �أملانيا وبريطانيا
وفرن�سا و�إيطاليا والواليات املتحدة
وكندا ودول �أخ���رى ،الذين طالبوا
بوقف ف��وري لإط�لاق النار يف حلب،
قال الأ�سد �إن هذا الطلب كان الهدف
منه �إنقاذ «الإرهابيني».
يف حني مل ي�صدر اي فعل معترب ملا
ي�سمي جتاوزا جامعة الدول العربية
االم��ر ال��ذي اع��اد ايل االذه��ان بقوة
ق�صيدة ن���زار ق��ب��اين ال�شهرية متي
يعلنون وفاة العرب الذي يقول فيها
َ
أحاول ُ
� ُ
كتابة �شِ ْعري
منذ بد� ُأت
قيا�س امل�سافةِ بيني وبني جدودي
َ
العرب.
ْ
ْ
جيو�ش...
أيت ُجيو�شا...وال من
ر� ُ
فتوح...
ر� ُ
أيت فتوحا...وال من ْ
���روب على �شا�شةِ
وتابعتُ ك َ��ل احل ِ
التلْفز ْه...
فقتلى على �شا�شة التلفز ْه...
وجرحى على �شا�شة التلفز ْه...
ون�صر من اهلل ي�أتي �إلينا...على
ٌ
�شا�شة التلفز ْه...
�أيا وطني :جعلوك م�سل َ
ْ�سل ُر ْع ٍب
امل�ساء.
نتابع �أحداثهُ يف
ْ
باء؟؟
ر
ه
الك
قطعوا
فكيف نراك �إذا
ْ
ُ ْ
�أنا...ب ْعدَ خم�سني عاما
�أحاول ت�سجيل ما قد ر�أيتْ ...
َ
تظن ب�أنّ
رجال املباحثِ
ر�أيتُ �شعوبا ّ
َ
اهلل...مثل ال�صُ دا ِع...ومثل
�أ ْم ٌر من
الزُ كا ْم...
َ
اجلذا ِم...ومثل ا َ
ومثل ُ
جل َر ْب...
ً
َ
معرو�ضة يف مزا ِد
العروبة
أي��ت
ر� ُ
مي...
الأثاث القد ْ
ولكنني...ما ر�أيتُ ال َع َر ْب!!.
فهل �ستتحق نبوءة ن��زار ويعلنون
وفاة العرب بعد خذالنهم حللب
فلنتظر ......ولرني ............
احمد مراد

ملاذا انت�صرت �إيران وف�شلت ال�سعودية؟
�شهاب �آل جنيح
�شدٌ وجذب ،تهديدٌ ووعيد ،هكذا هو حال العالقات
ال�سعودية الإيرانية ،منذ الثورة الإ�سالمية الإيرانية
يف العام 1979م وحل��د اليوم ،لكل دول��ة منهما ثقلها
الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل ،وك ٌ
���ل لها �سيا�ستها وم�صاحلها
و�أهدافها ،التي غالب ًا ما تخالفت وت�صادمت ،وارت��د
ت�أثريها على املنطقة برمتها.
كل دولة منهما لها حليفها العاملي� ،إي��ران مع املحور
الرو�سي ،وال�سعودية مع املحور الغربي الأمريكي ،هذه
النقطة ذات �أهمية بالغة ،فالواليات املتحدة الأمريكية
وخالل ال�سنوات ال�سابقة� ،سرعان ما تخلت عن حلفائها؛
مبجرد بداية ظهور �ضعفهم وف�شلهم ،كما فعلت مع ح�سني
مبارك وزين العابدين بن علي ،وهذا على خالف املوقف
الرو�سي ،الذي يبدو �أنه �أكرث مت�سك ًا بحلفائه ،ويت�ضح
هذا الأمر الآن يف �سورية.
ال�سعودية وخ�لاف �سيا�ستها املتبعة منذ عقود من
ال��زم��ن ،فقد تغريت ه��ذه ال�سيا�سة ،بعد ت�سنم امللك
�سلمان لزمام ال�سلطة� ،إذ �إن ال�سيا�سة اجلديدة ،متثلت
يف التدخل املبا�شر يف ال�صراعات الدائرة يف املنطقة،
لكن ال�س�ؤال الالفت للنظر :هل كان قرار تغيري �سيا�سة
اململكة ارجت��ال��ي�� ًا ،و�أن ال�سعودية �سقطت يف وحل
احلروب؟
للإجابة على هذا الت�سا�ؤل هنالك عدة �أم��ور منها،
�إن القيادة ال�سعودية اجلديدة ،كانت مندفعة بقوة،
للتدخل ب�شكل مبا�شر وعلني يف هذه ال�صراعات ،وذلك
بعد تخلي الواليات املتحدة عن حلفائها التاريخيني
يف املنطقة ،وه��م مبدئي ًا حلفاء للمملكة �أي�����ض�� ًا ،يف
مقابل ذلك تحَ قق انت�صارات متوالية ،للمحور الرو�سي
الإي���راين ،يف كل من اليمن و�سورية ولبنان والعراق،
وهذا الأخري و�إن مل يكن �ضمن هذا املحور ،لكنه بح�سب
�سيا�سته يف املنطقة فهو يح�سب عليه.
ذكاء وحنكة
أكرث
�
كانت
�إيران وعلى خالف ال�سعودية،
ً
يف �إدارة ال�صراع ،فهي مل تدخل ال�صراع الع�سكري ب�شكل
مبا�شر ،كما فعلت ال�سعودية يف البحرين واليمن ،لكنها
مل ترتاجع خطوة يف دعمها حللفائها ،وهذا ما ح�صل يف
�سورية ولبنان.
االتفاق النووي الإي��راين ،كان ن�صر ًا للدبلوما�سية
الإي��ران��ي��ة؛ فبموجبه مت رف��ع بع�ض العقوبات عنها،
كت�صدير النفط للأ�سواق العاملية ،وتحَ ّ�سن العالقات
الإيرانية مع الدول الكربى ،يف حني جند �أن ال�سعودية،
�أرادت �أن تنتقم لنف�سها ،من الف�شل الذي حلقها يف �سورية
والعراق؛ ف�أعلنت «عا�صفة احلزم» كبداية حلربها على
اليمن.
كانت هذه اخلطوة مفاجئة للجميع� ،إذ �أن اململكة التي
مل تدخل حرب ًا طوال ت�أريخها ،الدفاع ًا عن فل�سطني
والغريها� ،شرعت بطائراتها و�صواريخها؛ لتغيري �إرادة
ال�شعب اليمني الفقري! لكن كما فاج�أت ال�سعودية العامل
ب�شنها احل��رب ،فقد تفاج�أت ه��ي ،ب���أن وج��دت نف�سها،
يف م�ستنقع غري ق��ادرة على اخل��روج منه ،وك�أنها بد�أت
احلرب ،لكنها غري قادرة على �إنهائها.
ال��دع��م امل���ايل والع�سكري وال�سيا�سي ،للمعار�ضة
ال�سورية ،مل يجد نفع ًا ،فقد بقي النظام ال�سوري على
حاله ،وخ�سرت ال�سعودية ال�صراع يف �سورية ،كذلك
م�شاكلها الداخلية من اال�ضطهاد والقتل لل�شيعة ،وكذلك
تدخلها يف البحرين ،جعلها �ضعيفة �أمام املجتمع الدويل،
وهي المتتلك �أوراق جديدة لإدارة ال�صراع.
�أ�شد ما واجه ال�سعودية ،هو هبوط �أ�سعار النفط،
حيث �إنها ت�صدر �أك�ثر من ع�شرة ماليني برميل نفط
ي��وم��ي�� ًا� ،إ���ض��اف��ة ل��وح��ل احل���رب يف اليمن ،فقد كلفها
م��ل��ي��ارات ال������دوالرات ،و�أح����رج حلفائها م��ن ال��غ��رب،
خا�صة الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا؛ لأن
ال�سعودية قد ارتكبت جمازر متعددة بحق اليمنيني،
وكانت كل ال�صواريخ والطائرات امل�ستخدمة واعتدتها،
هي �أ�سلحة �أمريكية وبريطانية ،مما جعل املنظمات
الدولية الإن�سانية واحلقوقية ،توجه انتقادات الذعة
لكل من ال�سعودية وحلفائها ،خا�صة الواليات املتحدة
وبريطانيا.
�أخ�يراً ،جنحت �إيران ب�سيا�ستها اخلارجية؛ فحررت
نف�سها من قيود العقوبات ،وعادت بقوة للمجتمع الدويل
كقوة �إقليمية� ،أما اململكة ال�سعودية ،ف�أظهرت للعامل
مدى �ضحالة تفكري حكامها ،وعجزهم عن الن�صر يف
�أي معركة ،من املعارك الدائرة يف املنطقة� ،سواء ن�صر ًا
�سيا�سي ًا �أو ع�سكري ًا ،ويعود ذلك؛ لأن اململكة اعتمدت
مدى عقود ،على الدعم والتوجيه الغربي الأمريكي،
ومبجرد التقليل من هذا الدعم �أو زوال��ه ،ف�إن حكامها
عاجزون �أن ينهوا حرب ًا ،كحربهم على اليمن الفقري.
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ال�������ق�������وات اخل�����ا������ص�����ة االم���ي��رك������ي������ة ت����ث��ي�ر ان�������زع�������اج االخ�������ري�������ن يف اجل���ي�������ش

ا�ستفد �إىل �أق�صى درجة من جميع
الفر�ص ل ُتدْخِ ل روحً ا جديدة �إىل �أفكارك
وخططك .احلديث مع الأ�صدقاء �أو
الزمالء وتغيري نظرتك اخلارجية
للأمور قد يكون مفيدًا .كن منفتحً ا
للتجارب والأفكار اجلديدة التي ُت َقدم
لك ،ولكن ال تنقاد بعيدًا عن م�سارك
الأ�صلي .يجب �أن تظل �صاد ًقا مع ذاتك.

كل �شيء �سهل يف الوقت احلايل
و�أنت ت�ستمتع ح ًقا بالأمور التي تقوم
بها� .سوف ترتك � ً
أي�ضا ورائك �أثر من
اجلاذبية الإيجابية .ال تتعجب عندما
يقرتب منك من هم حولك ويبوحون لك
ب�أفكارهم .لكن ال تكن مغرو ًرا – ا�شرتك
يف امل�شروعات املختلفة لأنها قد تقدم لك
الإلهام فيما يخ�ص خططك اخلا�صة.

روح الفريق التي تتمتع بها وا�ضحة
اليوم لأنك ت�ضع االحتياجات �أو ًال ،وهذا ما
يالحظه زمال�ؤك� .إذا ا�ستمريت هكذا ،ف�سوف
يعتربونك القوة الدافعة .اعنت ب�أ�سرتك
� ً
أي�ضا ،فالآن وقت منا�سب حلل النزاعات،
ً
و�سوف ي�سهل عليك البدء يف ذلك �أي�ضا .قد
يكون االت�صال بالأ�سرة مفيدًا ل�صحتك مبا
�أن الو�صفات املنزلية والأمان الأ�سري من
الأمور املفيدة عند املر�ض.

�سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم،
ولكن ال داعي للتوتر �إذا كنت قاد ًرا على
�إظهار املعرفة ال�سليمة� .س ُتخترب � ً
أي�ضا يف
حياتك اخلا�صة ،ويف هذه احلالة ،يجب
عليك الدفاع عن وجهة نظرك .ال تفقد تركيزك
على الهدف احلقيقي ،حتى مع وجوب
اتخاذ قرارات �صعبة .ميكنك التغلب على
�أي م�شكلة �صحية بالراحة ،فاحلياة لي�ست
مناف�سة – ال يجب �أن حتارب جاهدًا لكي
تفوز.

طاقتك معدية للآخرين ،كما �أن الوقت
منا�سب لتنفيذ �أفكار جديدة .القرارات
التي كنت قد �أرج�أتها حتى الآن قد تكون
هامة جدًا بالن�سبة لك  .لكن على الرغم
من طاقتك ،يجب �أن ال تت�صرف بت�سرع
و�أن تكون على دراية تامة بعواقب
�أفعالك .فكر يف الأمور بعناية وبهدوء.

ال �شيء ي�سري ح�سب رغبتك يف الوقت
احلايل ،ولكن �إذا قمت بتغيري مدخلك ،قد
تنجز �أهدافك ب�شكل �أ�سرع ،كما قد ت�ساعد
�آراء الآخرين� .سوف تواجه يف حياتك
اخلا�صة جميع �أنواع امل�شكالت ،ولكن
يجب �أن تكون وجهة نظرك وا�ضحة يف
هذا املوقف� .سالمتك اجل�سدية قد ت�صبح
�أف�ضل .فكر يف �أ�سلوب حياتك ،ولكن ال تكن
قا�سيًا على نف�سك.

يف الوقت احلايل� ،أنت تخف�ض
ر�أ�سك يف ي�أ�س ،و�صحتك لي�ست يف
�أح�سن �أحوالها .اثبت يف مكانك اليوم،
فالأوقات اجليدة قادمة .يف الوقت
احلايل ،حاول �أن تذكر نف�سك بالذكريات
ال�سعيدة – وعندئذ �سرتى �أن حتى
هذه املرحلة ال�سيئة �سوف مت�ضي
و�سوف ت�شعر ب�شيء من التفا�ؤل.

يبدو يف الوقت احلايل �أنك تواجه عددًا
متزايدًا من التعقيدات غري املتوقعة .ال
يقع اللوم على من هم حولك – يف بع�ض
الأحيان تكون �أنت املخطئ .حاول �أن
تظل هاد ًئا و�أن ترى العقبات املوجودة
يف طريقك كو�سيلة الكت�شاف مداخل
جديدة .اعد اكت�شاف هدوئك و�سوف
تخرج من هذه املرحلة �أقوى.

ت�ستطيع �أخذ نف�س عميق
واال�سرتخاء ،وقد حان الوقت لكي تفكر
يف نتائج املجهود الذي قمت به .ا�ستغل
هذه املرحلة لتح�سني حالتك ال�صحية.
�سوف تعطيك الفيتامينات والهواء النقي
عقدًا جديدًا من احلياة والذي �سيكون يف
غاية الأهمية .ت�ستطيع التمتع بحياتك
اخلا�صة �أكرث وق�ضاء �أوقات �أكرث مع
�أ�صدقائك وعائلتك يف حالة عدم وجود
�سوء تفاهم ونزاعات.

�سوف تقابلك التحديات ب�صورة
متكررة ب�شكل غري عادي اليوم ،م�سببة
لك الكثري من ال�ضغوط .رمبا يجب �أن
تبتعد عن الطريق �أحيا ًنا بد ًال من حتمل
م�سئولية كل �شيء� .سوف ي�ساعك هذا
على توفري طاقتك للأ�شياء الهامة بحق،
خا�صة يف العمل .يجب � ً
أي�ضا �أن تفكر يف
�صحتك ،لأنه على املدى الطويل لن يعود
عليك بالفائدة �أن ت�ستهلك كل قوتك يف
مدة زمنية ق�صرية.

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

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

وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – تثري الثقة التي ت�ضعها
ادارة الرئي�س باراك اوباما يف الدور املحوري للقوات
اخلا�صة يف مكافحة تنظيمي ال��دول��ة اال�سالمية
والقاعدة انزعاج الع�سكريني االخرين يف اجلي�ش.
ويف اال�سابيع االخ�ي�رة ،ادت م��ق��االت �صحافية
ك�شفت تفا�صيل ال���دور االخ��ذ يف االت�����س��اع جلنود
النخبة يف مكافحة اجلهاديني اىل �صب الزيت على
النار يف ه��ذا امللف ما دف��ع بقائد ال��ق��وات اخلا�صة
اجلرنال راي توما�س اىل ال�سعي للتهدئة.
واف���ادت �صحيفة وا�شنطن بو�سط ان “القيادة
امل�شرتكة للعمليات اخلا�صة” ،ال��ة القتل الفائقة
ال�سرية يف القوات اخلا�صة التي تعمل على قتل او
توقيف املت�شددين� ،ستحظى “مبزيد من ال�صالحيات
للمراقبة والتخطيط وعند احلاجة ل�شن هجمات
على خاليا ارهابية حول العامل”.
لكن ه��ذه ال�صالحيات ح��ول العامل على م�ستوى
اال���س��ت��خ��ب��ارات وال��ت��ح��رك ت��ه��دد ب��ال��ت��ع��دي على
�صالحيات وكالة اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي
ايه) او قادة ع�سكريني م�س�ؤولني عن احدى مناطق
العامل على غرار قائد القوات االمريكية يف ال�شرق
االو�سط اجلرنال جو فوتيل.
وافاد م�س�ؤول كبري يف الدفاع االمريكي ان اجلرنال
توما�س اغتنم زيارة اوباما الثالثاء اىل املقر العام
للقوات اخلا�صة يف تامبا بوالية فلوريدا ليطلب منه
نزع فتيل “التوتر” يف البنتاغون واالدارة ب�سبب هذه
املقاالت ال�صحافية.
كما توجه توما�س اال�سبوع احلايل اىل وا�شنطن
للقاء مدير مكتب التحقيقات الفدرايل (اف بي �آي)
جيم�س كومي ورئي�س جلنة القوى امل�سلحة يف جمل�س
ال�شيوخ ال�سيناتور جون ماكني الوا�سع النفوذ ،بح�سب
امل�صدر.

– دور “تن�سيقي” –
واعترب امل�س�ؤول يف الدفاع ان دور القوات اخلا�صة
�سيقت�صر على “تن�سيق” حملة مكافحة االرهاب.
ففي العراق و�سوريا وافغان�ستان اكت�سبت القوات
اخل��ا���ص��ة االم�يرك��ي��ة خ�ب�رات ف��ري��دة ت�شمل جمع
املعلومات اال�ستخباراتية وم�شاطرتها وخ�صو�صا
ا�ستغاللها �سريعا ع�بر غ��ارة او توقيف ،ك��ل ذلك
بالتعاون مع ع�سكريني واجهزة �شرطة وا�ستخبارات
من دول اخرى ،بح�سب املدافعني عنها.
ت��اب��ع امل�����ص��در ان ال�����س���ؤال امل��ط��روح ه��و “ما هي
الطريقة اال���س��رع لن�شر” املعلومات املجموعة يف
امليدان “و�سط مناخ مثقل باملخاطر املحتدمة”.

واف���اد موقع ديلي بي�ست االخ��ب��اري ان القيادة
امل�شرتكة للعمليات اخلا�صة �ستو�سع مركزا �سريا يف
ال�شرق االو�سط لتجميع معلومات املخابرات حول
ال�شبكات املت�شددة.
وتابع املوقع ان املركز ي�ستعد ال�ست�ضافة مزيد من
ممثلني عن ال�سي �آي ايه واف بي �آي ووكالة االمن
القومي (ان ا�س ايه) وكذلك �شركاء غربيني كاململكة
املتحدة وفرن�سا وعربا كالعراق واالردن.
ويعك�س اخل�لاف البريوقراطي ح��ول �صالحيات
القوات اخلا�صة االهمية التي يك�ستبها جنود الظل
�ضمن ادارة اوباما التي ا�ستعانت بهم كثريا لتجنب
ن�شر قوات على االر�ض قدر االمكان.

مواجهة ن�سخة اخرى من القاعدة –طلبت ادارة اوباما من القوات اخلا�صة تدريب
قوات حملية مكلفة مواجهة املت�شددين ،فباتت عماد
“�شبكة �شركاء” عاملية ا�شاد بها الرئي�س املنتهية
واليته هذا اال�سبوع.
كما كلفت هذه القوات مطاردة ال�شبكات اال�سالمية
وقادتها اينما كانت حول العامل ،ما يتعدى خ�صو�صا
على �صالحيات ال�سي �آي ايه املكلفة تقليديا مهمة
الق�ضاء على اعداء الواليات املتحدة يف اخلارج.
واخلمي�س كتب ال�صحايف ديفيد اغناطيو�س اخلبري
يف خفايا البنتاغون يف �صحيفة وا�شنطن بو�ست
“�شنت الطائرات الع�سكرية بال طيار حواىل ع�شرين
ال��ف �ضربة ال��ع��ام الفائت يف افغان�ستان واليمن
و�سوريا ،فيما ت�شري معلومات اىل �ضرب �سي �آي ايه
حواىل ع�شرة اهداف يف الفرتة نف�سها”.
ام��ا م�س�ؤول ال��دف��اع الكبري ف�يرى حاجة طارئة
يف جميع االح���وال اىل حت��دي��د ا�سلوب التحالف
يف موا�صلة قتال اجلهاديني بعد خ�سارة االرا�ضي
اخلا�ضعة لهم يف العراق و�سوريا.
ومن ال�ضروري تفادي �سيناريو العراق العام 2010
عندما انكف�أ عنا�صر تنظيم القاعدة يف العراق بعد
هزائم ميدانية اىل مناطق نائية يف �سوريا والعراق
قبل ان يظهروا جمددا بعد �سنوات ب�شرا�سة حتت
م�سمى تنظيم الدولة اال�سالمية.
وقال امل�س�ؤول االمريكي “ميكننا ان نفوز ع�سكريا،
لكنهم �سينتقلون اىل �صيغة متطورة” لتا�سي�س ن�سخة
اخ��رى م��ن القاعدة �سعيا “لالحتفاظ ب�سطوتهم
االيديولوجية على وقع الهجمات االرهابية”.

Important notice to all Ghorba
News customers:
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.
by checks money orders or certified checks.
Payment must be mailed to :
212 beach 124th street.
Belleharbor n y 11694
Tel:917-488-9650.
or: 646-294-1237.
email: ghorbanews1@yahoo.com
Please don›t make any payment to any one else,
only if you been notified by Ghorba news .
We will not be responsible for any payment to
personal
or any one else.
Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

�إعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام

Disc Jockey
) ( DJ
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إيل العمالء الكرام برجاء �إر�سال دفعاتكم على العنوان
املذكور �أعاله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز
فنحن غري م�س�ؤلني عن �أي �أخطاء يف الدفع من خالل التعامل
مع �أ�شخا�ص غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود �أي �إ�ستف�سار يرجي التوا�صل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون
ال�سابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �سالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير
�إدارة غربه نيوز
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�إذا كانت م�ستح�ضرات التجميل ال حتمل �أي تاريخ
لل�صالحية وال فرتة زمنية ميكنك بعدها الت�أكد من
ف�سادها ،ف�إن تاريخ ذلك يعتمد بالدرجة الأوىل عليكِ
�أنتِ وعلى طريقة احتفاظكِ بها .اكت�شفي معنا فيما
يلي الإجابات عن ت�سا�ؤالتك حول كيفية املحافظة على
م�ستح�ضراتكِ و�أدواتكِ التجميلية ،ومتى عليك التخل�ص
منها وا�ستبدالها:
 -1كيف �أحتفظ بكرميات وم�ستح�ضرات العناية
بالب�شرة؟
احر�صي على �أال يرى كرمياتك �ضوء ال�شم�س ،ودائما
اجعليها حتتمي بالظل� ،إذ �إن تعر�ض امل�ستح�ضرات
لل�ضوء واحلرارة ب�صورة مبا�شرة قد ي�ؤدي �إىل حتللها
وف�سادها وتغري مكوناتها كيميائيا ،لذلك فالأن�سب حفظها
يف مكان جاف �أو يف الثالجة ،حيث لن ت�ؤثر الرطوبة على
م�ستح�ضراتك �إذا �أبقيت عليها يف علبة حمكمة الإغالق.
 -2كيف �أحدد “مدة �صالحية” م�ستح�ضرات
العناية بالب�شرة؟
غالبا ما ميكنك االحتفاظ بجل �أو كرمي تنظف الب�شرة
وكرمي الرتطيب ل�سنة كاملة قبل �أن تبا�شري التفكري
بف�ساده �أو احلاجة لتجديده خا�صة �إذا احتفظت به
بال�شكل ال�صحيح� ،أما �إذا تغري لونه �أو بد�أت املواد
الزيتية التي يتكون منها يف التفكك �أو بد�أت تفوح منه
رائحة كريهة ،فتخل�صي منه فور ًا.
 -3كيف �أحتفظ مب�ستح�ضرات العناية بال�شعر
وال�شامبو؟
هذه امل�ستح�ضرات م�صممة بحيث ميكن تخزينها
حيثما يتم ا�ستعمالها وتخ�ضع لالختبارات للت�أكد من
�أنها ال تت�أثر ب�أجواء احلمامات ،وبع�ض ال�شامبوهات
اجليدة املنتجة من قبل �شركات عاملية ميكن االحتفاظ
بها �أو حتى تخزينها على عتبة النافذة امل�شم�سة� ،أو
ميكن الإبقاء عليها يف احلمام لعدة �شهور دون حدوث
�أي ت�أثريات �سلبية عليها.
 -4كيف �أعلم �أن م�ستح�ضرات العناية بال�شعر انتهت
�صالحيتها؟
قد يذهب عبريها لكنها ال تفقد كفاءتها وتبقى فعاليتها
ب�شكل دائم تقريبا.
– �أف�ضل مكان للتخزين:
 -5كيف �أحفظ و�أخزن م�ستح�ضرات املاكياج؟
�إن احلقيبة الناعمة هي �أف�ضل ما ميكنك تخزين
املاكياج فيها ،و يجب �إحكام �إغالق م�ستح�ضرات
التجميل وحفظها بعيد ًا عن احلرارة وال�ضوء املبا�شر،
كما ميكنك حفظها يف احلمام� .إال �أن امل�ستح�ضرات التي
حتتوي على ن�سبة عالية من البودرة ت�صبح رطبة يف
الأجواء امل�شبعة بالبخار ،فحاويل جتنيبها ذلك بحفظها
يف �أماكن جافة وباردة ن�سبياً ،فمثال ميكن حفظ �أحمر
ال�شفاه �أو كرمي الأ�سا�س يف الثالجة خا�صة خالل ال�صيف

ملنع تكاثر البكترييا و�ضمان فعاليته لفرتة �أطول.
 -6كيف �أحدّد مدة االحتفاظ بكرمي الأ�سا�س؟
ميكنك االحتفاظ بكرمي الأ�سا�س ذي ال�صيغة املائية
ل�سنة كاملة قبل جتديده� ،أما �إذا كانت �صيغته زيتية
فمدة �صالحيته ميكن �أن متتد �إىل �سنة ون�صف تقريبا.
 -7كيف ميكنني �أن �أحدد مدة �صالحية �أحمر ال�شفاه
وخايف العيوب؟
تطول مدة �صالحية �أحمر ال�شفاة من �سنة �إىل �سنتني،
�أما الكون�سيلر فمن �سنة �إىل �سنة ون�صف.
 -8وكيف ميكن حتديد مدة �صالحية البودرة وظل
العيون؟
ميكن االنتظار �سنتني تقريبا قبل احلاجة ال�ستبدالها.
 -9كيف �أعلم �أن الوقت قد حان ال�ستبدال املا�سكارا
�أو الآي اليرن؟
تتميز هذه امل�ستح�ضرات بكونها جتف عند انتهاء
�صالحيتها ،في�صعب ا�ستعمالها ،مما يجعلها �أكرث �أمانا
من غريها يف معرفة مدى �صالحيتها .ولكن يف حال �أنها
مل تكن قد جفتُ ،ي ّ
ف�ضل ا�ستبدال املا�سكارا والآي اليرن
كل ثالثة �أ�شهر �أو �ستة �أ�شهر على الأكرث ،و�إال ف�سوف
ت�صبح عيناك معر�ضتني للإ�صابة بعدوى بكتريية قد
تن�شط يف عبوة املا�سكارا �أو الكحل ال�سائل.
– الطالء و العطر:
 -10وكيف �أحتفظ بطالء الأظافر؟
يعد طالء الأظافر من امل�ستح�ضرات التي متتاز
باملرونة و�سهولة التكيف وفقا لأي تغيري طارئ لكن بعد
م�ضي � 30شهرا يبد�أ اللون يف الركود للأ�سفل فاحر�صي
على رج الزجاجة جيدا لي�سرتد اللون حيويته وت�ألقه.
 -11وكيف �أخزن العطر؟
�أعداء العطر هم ال�ضوء واحلرارة والأوك�سجني،
وميكنك تخزين العطور يف مكان بارد ومظلم للمحافظة
عليها ،وعليك الت�أكد من �أن العطر حمكم الإغالق و�أن
ال�سدادة حمكمة ،وين�صح اخلرباء با�ستعمال العطر
مبجرد فتحه فال داعي لفتحه ثم ا�ستعماله ثم تخزينه،
خا�صة �أن العطر كالطعام �إذا فتحناه يف�ضل ا�ستعماله
ال تخزينه.

هذا ما يفعله بج�سمك القليل من الكركم ً
يوميا
عو�ضاً عن كونه �أحد التوابل ال�شهرية واملميزة يف املطبخ الهندي ،يتميز الكركم
ذو اللون الأ�صفر بفوائد عديدة للج�سم ملا يحتويه من خ�صائ�ص طبية كثرية.
ويحتوي الكركم على العديد من العنا�صر الغذائية الهامة جل�سم الإن�سان ،فهو
غني بفيتامينات “ ”Bو” ”Cو” ”Eو” .”Kهذا بالإ�ضافة �إىل احلديد ،الكال�سيوم،
الألياف واملاغني�سيوم.
كما يعرف �أي�ضاً بخ�صائ�صه املطهرة وامل�ضادة لاللتهابات ،ف�ض ًال عن احتوائه
على مواد م�ضادة للأك�سدة ،ولذلك ف�إن �إ�ضافة القليل من هذا التابل �إىل الطعام ب�شكل
يومي ي�ساعد يف منع وعالج العديد من الأمرا�ض.
و�إليكم فيما يلي  5فوائد �صحية للكركم �إذا مت تناوله ب�شكل يومي ،ح�سب ما جاء
يف موقع “بولد�سكاي” املعني بال�صحة:
 -1حت�سني عملية اله�ضم
ي�ساعد الكركم يف عملية اله�ضم عن طريق �إنتاج املزيد من الع�صارة ال�صفراء،
كما �أنه مينع منو البكترييا يف الأمعاء مما ي�ساهم يف حل م�شاكل اله�ضم .وبعيد ًا
عن �إ�ضافة القليل من الكركم للطعام ،ميكن �أي�ضاً تناول القليل منه مذاباً يف املاء
لال�ستفادة الق�صوى منه يف حت�سني عملية اله�ضم.
 -2منع نزالت الربد
يعد مركب الكركمني املوجود يف الكركم �أحد �أف�ضل املكونات التي ت�ساعد يف حماربة
نزالت الربد .لذا ين�صح ب�إ�ضافة القليل منه يف وجبة الغذاء اليومية �أو تناوله
كم�شروب ب�إ�ضافته �إىل احلليب ال�ساخن.
 -3ي�ساعد يف �شفاء اجلروح
خ�صائ�صه امل�ضادة للبكترييا ،جتعل و�ضع القليل من الكركم ي�ساعد على �شفاء
اجلروح ب�سرعة كما �أنه مينع انت�شار العدوى.
 -4مينع تطور ال�سرطان
�أظهرت العديد من الدرا�سات �أن ا�ستخدام الكركم ب�شكل يومي ي�ساعد يف منع تطور
بع�ض �أنواع الأورام ال�سرطانية مثل القولون ،الربو�ستاتا و�سرطان الثدي ،وذلك
الحتوائه على كميات وفرية من املواد امل�ضادة للأك�سدة.
 -5تخفيف �آالم التهاب املفا�صل
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 -12كيف �أعلم �أن العطر قد ف�سد �أو تعر�ض للتلف؟
حتتوي العطور على الكحول التي تعمل كمادة
حافظة ،ولذلك ف�إنه قد يدوم حتى خم�س �سنوات قبلما
تالحظني �أي تغيريات تطر�أ عليه �إذ ي�صبح لونه داكنا
ويتبدل العبري �شيئا ف�شيئا وقد ي�سبب بقعا على الب�شرة
�أو رمبا ي�صيبها باحل�سا�سية.
نظافة و ترتيب: -13كيف �أحافظ على نظافة �أدواتي؟
• عليك بغ�سل يديك جيدا قبل املبا�شرة با�ستخدام
�أدوات التجميل واملاكياج حتى ال تنتقل البكترييا �إىل
ب�شرتك وت�ؤثر عليها.
• احلر�ص على تنظيف الأدوات التي ت�ستعملينها
لتوزيع املاكياج على نحو �شامل ومنتظم يعطيك �أف�ضل
النتائج املمكنة عند ا�ستعمالها ويحول دون انتقال
البكترييا �إىل الب�شرة واملحافظة على �صفائها من البثور.
• عليك بتنظيف الفرا�شي اخلا�صة باملاكياج مرة
واحدة �أ�سبوعيا مباء دافئ و�شامبو لطيف دون دعكها
�أو فركها ثم نف�ضها لإزالة بقايا املاء منها وتركها جتف
يف مكان معر�ض للهواء ب�شكل عمودي حتى ال تفقد
�شعرياتها ا�ستقامتها ،على �أن يتم ا�ستبدالها كل �ستة
�أ�شهر.
• وفيما يخ�ص ا�سفنجات املاكياج فيمكنك غ�سلها
�أ�سبوعيا باملاء وال�صابون مع احلر�ص على جتديدها
مرة كل � 3أ�شهر.
 -14وكيف �أرتب م�ستح�ضرات التجميل بطريقة
�صحيحة ومنظمة؟
�إذا كنت ت�ستعملني حقيبة متعددة الطبقات حلفظم�ستح�ضراتك فالطبقة العلوية هي املكان الأن�سب لأحمر
ال�شفاة واملا�سكارا و�أقالم التحديد ،فعندما تكونني على
عجلة من �أمرك فهذه الأدوات التي �ستحتاجينها قبل
غريها� ،أما �أحمر اخلدود ” البال�شر” والبودرة وظالل
العيون فتكون يف الطبقة الثانية “ال�سفلية” من احلقيبة.
ميكنك تخ�صي�ص جزء مل�ستح�ضرات و�ألوان النهاروجزء �آخر مل�ستح�ضرات امل�ساء يف احلقيبة ذاتها،
ولكن الأدوات اخلا�صة باملنا�سبات وال�سهرات كالذرات
الالمعة �أو الرمو�ش اال�صطناعية فيمكنك حفظها بعيدا
عن متناول يديك حتى وقت احلاجة لها.
احتفظي مبجموعة الفرا�شي التي ت�ستخدمينهايف توزيع املاكياج يف حافظة �شفافة �صغرية للمحافظة
عليها مرتبة ونظيفة وملنع �شعرياتها من �أن الثني
والتق�صف.
زجاجات طالء الأظافر من ال�سهل �أن تنك�سر لذا�ضعيها داخل كي�س �إىل جانب م�ستح�ضرات العناية
بالأ�سنان بحيث �إذا حدث وانك�سرت الزجاجة فالفر�شاة
واملعجون �أرخ�ص امل�ستح�ضرات والأدوات التي ميكنك
ا�ستبدالها.
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ان���خ���ف���ا����ض وف����ي����ات ���س��رط��ان
ال��ث��دي يف  39ب��ل��د ًا ح��ول العامل

ك�شفت درا�سة فرن�سية حديثة �أن معدالت وفيات �سرطان الثدي انخف�ضت يف 39
بلدا من �أ�صل  47بلدا �شملهم البحث يف العامل.
الدرا�سة �أجرها باحثون يف “املعهد الدويل لأبحاث الوقاية من الأمرا�ض” يف
ليون بفرن�سا ،وعر�ضوا نتائجها ،اليوم ال�سبت� ،أمام م�ؤمتر �سان �أنطونيو ل�سرطان
الثدي ،الذي عقد يف الفرتة من � 6إىل  10دي�سمرب/كانون الأول اجلاري يف والية
تك�سا�س الأمريكية.
وا�ستخل�ص فريق البحث معلوماته من قاعدة البيانات التابعة ملنظمة ال�صحة
العاملية ،واملتخ�ص�صة بر�صد وفيات �سرطان الثدي التي ح�صلت خالل الفرتة من
� 1987إىل  ،2013وتقييم معدالت تقدم  47بلد ًا حول العامل يف حماربة املر�ض،
وذلك بدعم من اجلمعية الأمريكية لأبحاث ال�سرطان.
و�أثبتت النتائج� ،أن بريطانيا �سجلت �أكرب انخفا�ض يف معدل وفيات هذا املر�ض
حول العامل بن�سبة  %46بني جميع الفئات العمرية ،يف حني انخف�ضت الن�سبة يف
الواليات املتحدة بنحو .%42
وعلى ال�صعيد العاملي ،انخف�ضت معدالت وفيات الن�ساء حتت �سن  50عا ًما
ب�سبب املر�ض ،بن�سبة  ،%50وذلك نتيجة تف�ضيل هذه الفئة العمرية لتلقى
العالجات الأكرث �شدة ملكافحة املر�ض ،والتي تطيل �أمد بقائهن على قيد احلياة،
ح�سب نتائج الدرا�سة.
يف املقابل ،تباينت الن�سب يف دول �أمريكا الالتينية ،فعلى �سبيل املثال� ،شهدت
الربازيل وكولومبيا معدالت وفيات متزايدة بني الن�ساء امل�صابات بهذا املر�ض يف
جميع الفئات العمرية ،يف حني انخف�ضت معدالت الوفيات يف الأرجنتني و�شيلي.
وكانت كوريا اجلنوبية الأكرث زيادة يف معدل وفيات �سرطان الثدي؛ حيث
ارتفع معدل الوفيات فيها بن�سبة  %83بني ال�سيدات يف جميع الفئات العمرية.
ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث ال�سرطان ،التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف�إن
�سرطان الثدي هو �أكرث �أنواع الأورام �شيوعاً بني الن�ساء يف العامل عامة ،ومنطقة
ال�شرق الأو�سط خا�صة� ،إذ يتم ت�شخي�ص نحو  1.4مليون حالة �إ�صابة جديدة كل
عام ،ويودي بحياة �أكرث من � 450ألف �سيدة �سنوياً حوال العامل.

ل�������زي�������ادة ال������ت������ذك������ر ..ع���ل���ي���ك ب���ال�������ش���ه���ي���ق ول����ي���������س ال����زف��ي�ر
اكدت درا�سة �أمريكية �أن طريقة التنف�س
ال�سليم عرب الأنف تعزز عمل املخ وتدعم الذاكرة.
وذكرت �صحيفة التليجراف ،نقال عن الدرا�سة
التي �أجرتها كلية فاينبريج بجامعة نورث
و�سرتن للطب يف �شيكاغو� ،إلينوي� ،أن احل�صول
عل نف�س عميق عند حماولة تذكر �شيء ميكن
�أن يكون و�سيلة ب�سيطة لزيادة التذكر ،و�أن
اال�ستن�شاق يحفز الدماغ.
وذكر الباحثون الأمريكيون �أن �إيقاع التنف�س
يخلق الن�شاط الكهربائي يف الدماغ حيث يتم
معاجلة العواطف والذاكرة والروائح.
ويف جتاربهم ،تبني �أن امل�شاركني يف الدرا�سة
تعرفوا على الوجوه اجلديدة يف ثانيتني ب�سرعة
�أكرب �إذا قابلوها جمددا لأنهم حر�صوا وقتها على
ال�شهيق ولي�س الزفري .وا�ستطاعوا �أي�ضا تذكر
�أثناء ال�شهيق.
�أ�شياء �إذا ر�أوها جمددا خالل مرحلة ال�شهيق الدماغ عرب ال�شبكة احلوفية.
ولي�س الزفري.
و�أو�ضح الباحثون �أنه يف حالة الذعر ي�صبح
ويف االختبارات حول ما �إذا كان اال�ستن�شاق
النتائج
من
واحدا
أن
�
إىل
�
الباحثون
و�أ�شار
ميكن �أن ي�ؤثر على الذاكرة� ،شارك  ٦٠متطوعا �إيقاع التنف�س �أ�سرع ونتيجة لذلك �سوف تنفق
فرقا
هناك
أن
�
هو
الدرا�سة
هذه
يف
الرئي�سية
عر�ضت عليهم �صور على الكمبيوتر ،وطلب منهم املزيد من الوقت ن�سبيا يف اال�ستن�شاق مما كنت
كبريا يف ن�شاط الدماغ �أثناء ال�شهيق مقارنة مع
تقييم ما �إذا كان الوجه يظهر تعبري اخلوف �أو عليه يف حالة الهدوء.
الزفري ،و�أو�ضحوا �أنه تبني �أنه عند اال�ستن�شاق
وهكذا ،ف�إن ا�ستجابة اجل�سم الفطرية للخوف
يتم حتفيز اخلاليا الع�صبية يف الق�شرة ال�شمية ،الده�شة .وعند ر�ؤيتهم الوجوه �أثناء ال�شهيق،
اللوزة واحل�صني ،يف جميع �أنحاء اجلهاز احلويف و�صفوها بتعبريات اخلوف ،ويف وقت الحق ،مع �سرعة التنف�س يكون لها ت�أثري �إيجابي على
(التي ت�سيطر على الغريزة واملزاج) .و�أ�ضافوا طلب منهم تذكر تلك الكائنات ،ووجد الباحثون وظائف املخ وت�ؤدي �إىل ا�ستجابة �أ�سرع للم�ؤثرات
�أنه عند اال�ستن�شاق ي�شعر املرء بتزامن ذبذبات �أن ذاكرتهم كانت �أف�ضل لو وجهت لهم ال�صور اخلطرية يف البيئة.
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برئا�سة املحافظ اللواء �صالح عقد اللقاء الت�شاوي للمغرتبني
مبحافظة �إب
ناق�شة ق�ضايا املغرتبني يف لقاء مو�سع مبحافظة �إب
تقرير /اللجنة الإعالمية للمكتب.
ناق�ش لقاء مو�سع عقد اليوم مبحافظة �إب برئا�سة املحافظ
عبدالواحد �صالح ق�ضايا املغرتبني من �أبناء املحافظة و�سبل
معاجلتها .
وتناول اللقاء الذي ح�ضره وكيل املحافظة ل�شئون املغرتبني
راكان النقيب والقا�ضي يحي العماد نائب م�شرف ان�صار تلله
باملحافظة ال�شيخ /امني الروحاين رئي�س جلية كلفونيا�سابقا
و�ضم اللقاء عدد من ر�ؤ�ساء اجلاليات اليمنية وعدد من
املغرتبني هموم املغرتبني وما يواجهوه من متاعب يف املحافظة
نتيجة الو�ضع الذي متر به البالد نتيجة ا�ستمرار العدوان
الغا�شم واحل�صار اجلائر .
وتطرق اللقاء �إىل جماالت اال�ستثمار والت�سهيالت املقدمة
وتعاون ال�سلطة املحلية يف معاجلة الإ�شكاليات وتوفري املناخ
املنا�سب مل�شروعاتهم اال�ستثمارية يف املحافظة .
وخالل اللقاء �أكد املحافظ �صالح �أن ال�سلطة املحلية تهتم
ب�شريحة املغرتبني وتوليهم اهتمام ًا كبري ًا ..مو�ضحا �أن
ال�سلطة املحلية جادة يف توجهاتها نحو ت�سهيل اخلدمات
للمغرتبني ومعاجلة الق�ضايا وامل�شاكل التي تواجههم  ،والعمل
جنبا �إىل جنب مع ر�ؤ�ساء اجلاليات واملغرتبني خللق بيئة
جيدة لال�ستثمار باملحافظة خا�صة بعد اعالن �إب عا�صمة
�سياحية لليمن .
وا�ستعر�ض �صالح ما تتمتع به حمافظة �إب من خ�صائ�ص
�سياحية جلذب اال�ستثمار يف خمتلف القطاعات  ،رغم
العدوان الرببري الذي ت�شنه ال�سعودية على اليمن  ،و�أثر
ذلك على القطاع ال�سياحي .
وكيل املحافظة من جهته ثمن دور املغرتبني يف دعم الوطن
وحر�صهم على اال�ستثمار يف املحافظة ،م�ؤكدا �أن ال�سلطة
املحلية �ستعمل على معاجلة ق�ضاياهم وعقد م�ؤمتر �سنوي
للمغرتبني ملعرفة همومهم وم�شاكلهم ..الفت ًا �إىل الفر�ص
اال�ستثمارية باملحافظة يف جمال ال�صناعات والعقارات
واملتنزهات وال�سياحة ،جمددا ت�أكيد ال�سلطة املحلية جلهة
تقدمي العون واحلفاظ على ر�أ�س مال املغرتب .
من جانبهم عرب ر�ؤ�ساء اجلاليات واملغرتبني من �أبناء حمافظة

�إب عن �شكرهم لقيادة املحافظة وتعاون امل�سئولني اجلاد يف
�سبيل �إنعا�ش اال�ستثمار يف كافة املجاالت ،مطالبني ب�سرعة
معاجلة الق�ضايا التي تواجه املغرتب والعمل على تالفيها .
ومن جهة �آخرا القى ال�شيخ حممد �صيبعان .تقريرا يتطلب
مطالب وهموم وم�شاكل املغرتبني �.أعدمن اللجنه الإعالمية.
الن�ص  ( (-:ملتقـــي املغــــرتبني مبحـافظــة �إب )
الأخ  /حمافظ املحافظة الراعي الأول لهذا اللقاء ..
الأخوة  /ر�ؤ�ساء اجلاليات وممثليهم .
الأخوة  /املغرتبني ...
الأخوة  /و�سائل الإعالم واملكاتب التنفيذية باملحافظة .
الأخوة  /احلا�ضرون جميع ًا ..
يطيب يل �أن �أحتدث �إليكم و�أنا واحد من اجلاليات اليمنية يف
�أمريكا �أن �أطرح هموم وق�ضايا املغرتبني �آمل من هذا اللقاء �أي
يخرج بحلول وقرارات فورية و�سريعة ت�ضمن حقوق املغرتب
اال�ستثمارية وحل ق�ضاياهم امل�ستعجلة وتفعيل القانون
اخلا�ص باملغرتبني ..
من هنا من �إب التي متثل (  ) % 54من املغرتبني اليمنيني ..
الأخوة �أ�صحاب ر�ؤو�س االموال وامل�ستثمرين والكفاءات
االغرتابية والق�ضاء ومدراء املكاتب التنفيذية .
�إن هذا اللقاء يهدف �إىل :
 1ربط املغرتبني بالوطن واهتمام القيادة ال�سيا�سية بهمكونهم رافدا اقت�صاديا وتنمويا كبري
يرفد الوطن بالعمالت االجنبية
 2جت�سيد ال�صلة بني املغرتبني وابنائهم يف الوطن ويقويثقافتهم الوطنية نحو حب الوطن .
 3عر�ض الت�سهيالت واملزايا القانونية للمغرتبني يفجماالت اال�ستثمار واحلقوق االخرى ومدي اهتمام قيادة
ال�سلطة املحلية يف املحافظة واليمن بهم
 4تثقيف وتب�صري املغرتبني ودعوتهم لال�ستثمار وتعريفهمبالبيئة اال�ستثمارية وال�سياحية املالئمة لإ�ستثمار
اموالهم داخل الوطن بالأخ�ص حمافظة اب كونها حتظى
بن�سبة كبرية تفوق الن�صف
 5ر�صد وعر�ض ق�ضايا وم�شاكل وا�ستثمارات املغرتبنيلغر�ض تقدمي احللول املنا�سبة وال�سريعة لها من احلكومة
وجهات االخت�صا�ص.
 6-درا�سة وتبني دعم وان�شاء قناة خا�صة بال�سياحة

واملغرتبني ودعم القنوات واملواقع واجلرائد املتواجدة يف
بلد االغرتاب وان�شاء فروع لها يف املحافظة لغر�ض �سرعة
االر�سال واال�ستقبال
العمــــل التنفيـــذي:
· اال�ستماع �إىل التقارير املقدمة من اجلهات ال�سابقة الذكر
ومناق�شتها للخروج بر�ؤية وا�ضحة وحلول عملية منا�سبة
ورفعها �إىل اجلهات العليا للبت فيها و�إ�صدار القرارات ؟؟
· بلورات املقرتحات �إىل حلول عملية و�سريعة .
· درا�سة مطالب املغرتبني امل�شروعة بعمق .
· تفعيل قانون �شئون املغرتبني رقم (  )34ل�سنة 2002م
من قبل احلكومة وتفعيلها يف املحاكم بتعميم ر�سمي ..
· �سرعة البت يف ق�ضايا املغرتبني حبي�سة االدراج يف املحاكم
واملكاتب التنفيذية بناء علي املادة(  ) 22من قانون
املغرتبني الذى اعطي ق�ضاياهم �صفة اال�ستعجال وحما�سبة
املت�سببني يف االعاقة والتطويل ب�صفه م�ستعجلة لغر�ض
�إعادة الثقة باملغرتبني لعودة ا�ستثماراتهم يف املحافظة
واليمن ,وتب�صريهم باملواقع وامل�شاريع اال�ستثمارية يف
املحافظة وحتديد مواقع ال�ستثمارات املغرتبني كون حمافظة
اب لي�س لها موارد �سوى ال�سياحة وعائدات املغرتبني
واال�ستثمار وت�شكيل الية بقيادة املحافظ واجلاليات
والقيادة العليا للدولة مبا فيها وزارة املغرتبني واخلارجية
ومنظمة الهجرة الدولية لبحث احللول ال�سريعة واملنا�سبة
حلل ق�ضايا املغرتبني وت�سهيل ا�ستثماراتهم وت�سهيل
حتويالتهم وان�شاء بنك للمغرتبني باليمن وفروع له يف دول
االغرتاب وتنفيذ قرارات وتو�صيات امللتقي الثاين للمغرتبني
يف ا�سرع وقت .
· �ضرورة دعم جريدة وموقع وقناة غربة نيوز التي ا�صبحت
من اكرب الو�سائل االعالمية يف او�ساط املغرتبني وال�سماح
لبيعها يف اليمن وا�ستكمال الت�صريح لها .
· بلورة التقارير املقدمة من اجلاليات واجلمعيات التابعة
للمغرتبني ايل الية عمل يلزم بتنفيذها يف الدوائر
احلكومية والق�ضاء واملكاتب الأخرى .
· �سرعة العمل علي ان�شاء �شركة كبرية جلمع ر�ؤو�س
الأموال الإغرتابية على غرار �شركة هايل �سعيد انعم .
· التخاطب مع منظمة الهجرة الدولية لفتح مكتب لها
مبحافظة اب كون اغلب املغرتبني من حمافظة اب وقد

�سبق بتكليف االعالمي احلقوقي /عبد الغني درهم
اليو�سفي مدير ًا لها حيث وقد مت الرفع من املحافظ القا�ضي
� /أحمد عبد اهلل احلجري بذلك .
· عمل �آلية ملزمة لتدريب وت�أهيل املغرتبني يف برامج
ق�صرية وعن بعد ملنح �أ�صحاب اخلربات وال�شهادات التي
�ستعمل على ح�صولهم �أعمال مريحة ومرتبات عالية يعود
بها النفع للوطن .
· دعوة اخلربات من �أبناء �إب واال�ستفادة من خرباتهم
يف و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات لغر�ض و�ضع خطة
ناجحة داخل املحافظة �أو اليمن �أو ال�سفر للقاء بهم يف
بلدان االغرتاب .ومطالبة احلكومة يف تعني مندوبني لوزارة
املغرتبني يف ال�سفارات اليمنية يف مناطق تواجد املغرتبني
واالهتمام يف املدار�س واملناهج و�إر�سال الوفود الفنية
والرتاثية وال�شعبية �إىل بلدان االغرتاب .
· بلورة مطالب املغرتبني �إىل قرارات وتو�صيات عملية
خالل فرتة �أق�صاها �شهرين من تاريخه .
املخرجـــــــــــات
العمل على اقرار التايل :
· �أدعو �إىل ا�ستكمال تنفيذ �إقرار املنتدى الإعالمي باعتباره
منظمة مدنية مهتمة ب�ش�ؤون املغرتبني ح�سب اهدافهم  ،وقد
�أقر من قبل جلنة املغرتبني �سابق ًا .
· و�أدعو �إىل التعامل مع املجل�س الأعلى للمغرتبني بقرار
وزير املغرتبني �سابق ًا وا�ستكمال �إجراءاته كمنظمة مدنية
مهتمة ب�ش�ؤون املغرتبني.
· االف�صاح عن هيئة �إدارية من ( ثالثة �إىل �سبعة ) يزيد
�أو ينق�ص بتزكية من احلا�ضرين للتمثيل �أمام املنظمات
وا�ستكمال �إعداد الالئحة ملده عامني ويتفق يف التمديد ،
وتعترب �شرعية ي�صرح لها من ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل .
· بح�سب �أهدافها للتوا�صل مع املنظمات الدولية ال�ستكمال
الالئحة والهيكل مبا يتما�شى مع توجه ودعم املانحني
......الخ .
· و�أدعو �إىل �سرعة ان�شاء حمكمة متخ�ص�صة م�ستعجلة
بق�ضايا املغرتبني كما ن�ص عليها قانون املغرتبني وفتح مكتب
لوزارة اخلارجية باملحافظة .
· وا�ستكمال فتح مكتب ملنظمة الهجرة مبحافظة �إب ومن
�أبناء �إب ) بح�سب تكليف
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بقلم :زهري كمال
بداية اخلرب
انتقد النا�شط ال�سيا�سي امل�صري وائل غنيم �شراء ويل ويل
عهد امللك ال�سعودي الأمري «حممد بن �سلمان» ليخت بقيمة
 550مليون دوالر ،يف الوقت الذي �أعلنت فيه احلكومة
ال�سعودية عن اتخاذ �إجراءات التق�شف بخف�ض مرتبات
الوزراء
وقال «غنيم» يف تدوينة عرب �صفحته ال�شخ�صية مبوقع
التوا�صل االجتماعي «في�سبوك»« :الأخ حممد بن �سلمان
كان يف �أجازة �صيفية يف جنوب فرن�سا يف �صيف 2015
بي�سرتيح بعد قرارات الإجراءات التق�شفية االقت�صادية
اللي خدتها احلكومة ال�سعودية كرد فعل النخفا�ض �أ�سعار
البرتول العاملية».
و�أ�ضاف« :يف �أثناء الزيارة �شاف يخت بيمتلكه ملياردير
رو�سي �إ�سمه يوري �شيفلري ،فعر�ض عليه �إنه ي�شرتيه،
�صاحب اليخت مكان�ش عار�ضه للبيع ولكن ب�سبب �إ�صرار
حممد بن �سلمان اتفقوا على �سعر  550مليون دوالر (يا
بال�ش!) مع �أن الراجل ا�شرتى اليخت يف  2011بـ330
مليون دوالر ،يعني الأخ حممد بن �سلمان قرر ي�صرف ما
يقرب من �ضعف تكلفة اليخت ملجرد �إنه عايزه دلوقتي».
وتابع�« :شاب عمره � 31سنة ،تقريبا ما ا�شتغل�ش يف حياته
�أي �شغالنة تربر الرثوة اللي معاه (غري طبعا �شغالنته
ك�سمو الأمري) ،قرر يف ب�ضع �سويعات ي�صرف مبلغ يزيد على
 2مليار ريال �سعودي ع�شان ي�شرتي يخت م�ش هي�ستخدمه
غري كام يوم يف ال�سنة يف نف�س الوقت اللي بيطالب فيه
�شعبه �إنه يقبل الإجراءات التق�شفية اللي فر�ضتها
احلكومة».
واختتم« :ملا النا�س تعرت�ض وتتكلم يقول لك م�ؤامرة..
ياخي �أنا حقا �أعرت�ض»
وبح�سب تقرير ل�صحيفة «نيويورك تاميز الأمريكية ،قام
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد
النائب الثاين لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ،بخف�ض
امليزانية العامة للدولة ،وجمد العقود احلكومية ،وخف�ض
�أجور املوظفني ،عمال بتدابري التق�شف التي طالت كل جزء
من اململكة بعد انخفا�ض �أ�سعار النفط وارتفاع نفقات
عدوان ال�سعودية على اليمن
نهاية اخلرب
على اعتبار �أن �شر البلية ما ي�ضحك هذه بع�ض امل�شاهد
التخيلية التي حدثت بعد نقد وائل غنيم للأمري ال�سعودي
قال املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون امليديا والفي�س بوك وخالفه يف
حا�شية �سمو ويل ويل العهد:

طال عمرك انت�شر خرب �شرائك اليخت مببلغ  550مليون
دوالر  ،وائل غنيم انتقد الأمر على �صفحته يف الفي�س
بوك.
�س�أل الأمري  :مني وائل غنيم؟
رد عليه  :م�صري ا�شرتك يف ثورة يناير  2011و�أ�صبح
م�شهور ًا بعدها.
قال فرد �آخر من احلا�شية وقد غلى الدم يف عروقه و�أ�صبح
وجههه �أحمر مثل حبة الطماطم  :هذا الولد �شيعي  ،م�ؤكد
( كاتب هذه ال�سطور يجهل ملة �أو طائفة وائل غنيم وال
ولن يهمه معرفتها ،ومن �أن�ش�أ بدعة الطوائف وامللل �إمنا هم
�آل �سعود الذين يهمهم حرف �أنظار النا�س عن ا�ستيالئهم
على املال العام) .
قال الأمري �إي�ش دخله هذا الثورجي؟
ر ّد �أحدهم  :بالوي بتتحدف علينا  ،م�صري ويتكلم عنا ،
طب ما يتكلم عن ال�سي�سي.
قال الأمري  :للعلم �أنا �أخذت موافقة والدي على ال�صفقة،
قال يل يا بني احلياة ق�صرية وزائلة  ،ا�ستمتع بها قدر
الإمكان.
قال متزلف �آخر  :طبع ًا طبع ًا وال تزعل من ه�ؤالء الغيارى
واحلقودين م�ؤكد �أنه �صليبي م�ش �شيعي.
قال املهرج وهو يف غاية ال�سلطنة بعد �أن دخن �سيجارة من
احل�شي�ش الفاخر:
النا�س بتتكلم علينا والزم ن�ضع حد للإ�شاعات.
من املمكن �أن ن�ستمر يف تخيل حوارات كهذه تدور يف بالط
ويل ويل العهد ،فمجرد اهتمامه ب�شراء يخت فاخر يعك�س
طبيعة تفكريه وتفكري �شلته وما يدور يف الو�سط املحيط
به .ما مل يقله اخلرب �إن ال�شرط الوحيد لل�صفقة كان
�شراء اليخت مع طاقمه من املالحني والطباخني وامل�ضيفني
وامل�ضيفات  .فقد �شاهد الأمري بع�ض امل�ضيفات الرو�سيات
الفاتنات وهن يت�ش ّم�سن على �سطح اليخت .
�سنرتك هذه امل�شاهد لرنجع يف التاريخ اىل البدايات مع
ُمواطن من اجلزيرة العربية ولد يف مكة وتويف يف املدينة
قبل  1400عام تقريب ًا ا�سمه عمر بن اخلطاب.
�إ�ضافة اىل �إميانه بنظرية العدل املطلق وانطالق ًا منها،
مل يعرف التاريخ حاكم ًا يعرف قيمة الإعالم وقوة ت�أثريه
يف النا�س  ،توجيههم �أو �إعطائهم مث ًال �أعلى ،مثل عمر بن
اخلطاب.
فعندما بد�أ خالفته جمع �أفراد �أ�سرته وقال  :ينظر النا�س
�إليكم نظرة الطري اجلارح اىل اللحم .وقد نبههم اىل �أن
عقابهم �سيكون �أ�شد من عقاب العامة �إن �أخط�أوا .
ومل �أجد �أ�شد بالغة من هذا التعبري يف و�صف العالقة بني

عائلة احلاكم وال�شعب.
وقد طبق عمر اىل حد ال�شفافية هذا املبد�أ .
واملثل التايل يو�ضح اىل �أي مدى و�صل �إليه يف تطبيق
حتذيره لعائلته.
ر�أى عمر �إب ًال �سمان ًا ح�سنة الهيئة ف�أعجبته ف�س�أل:
ملن هذه الإبل؟
قالوا� :إبل عبد اهلل بن عمر.
ف�أر�سل من ي�أتيه بعبد اهلل فقال له:
بخ بخ يا ابن �أمري امل�ؤمنني ،ما هذه الإبل؟
قال عبد اهلل� :إنها �إبل �إ�شرتيتها مبايل� ،أتاجر فيها و�أبتغي
ما يبتغيه امل�سلمون.
قال :ويقول النا�س حني يرونها :ارعوا �إبل ابن �أمري
امل�ؤمنني ! ا�سقوا �إبل ابن �أمري امل�ؤمنني ! وهكذا ت�سمن �إبلك،
ويربوا ربحك يا ابن �أمري امل�ؤمنني ! يا عبد اهلل بن عمر،
خذ ر�أ�سمالك الذي ا�شرتيت به هذه الإبل ،و�إجعل الربح يف
بيت مال امل�سلمني .وامتثل االبن لأمر والده.
اذ ّا فقد و�صل الأمر باحلاكم حد منع املحاباة التي مييل
النا�س بطبيعتهم النتهاجها تقرب ًا للحاكم.
واملثل التايل يبني التوزيع العادل للرثوة التي ي�ؤمن بها
احلاكم ويطبقها:
و�صلت اىل املدينة من اليمن الذي كان �سعيد ًا وي�صدر
ب�ضاعة اىل العامل  ،كمية من الأقم�شة فقام عمر بتوزيعها
على �أهل املدينة بالعدل والق�سطا�س ،ويف �صالة اجلمعة
الحظ امل�صلون �أن طول �إزار عمر �ضعف طول �أزرهم.
واحتج �أحدهم ب�شدة على هذا الظلم والإجحاف يف التوزيع
 ،ابت�سم عمر ونظر اىل ابنه عبداهلل الذي تطوع قائ ًال :
لقد اعطيت �أبي ن�صيبي من القما�ش .
وعمر ملن ال يعرف كان طوله يفوق املرتين.
مل يغ�ضب عمر ومل ي�أمر بقطع ر�أ�س املنتقد �أو و�صفه ب�أنه
خارج عن امللة �أو �أنه يهودي �أو �صليبي.
وبالطبع مل يخطر على باله بداية �أن ي�ستحوذ على عدة
قطع لأنه احلاكم و�إعطاء الباقي لأحد �أقاربه ليتاجر بها
وي�ضمن ح�صته من �أرباحها.
ورمبا اعرت�ض �أحدهم وقال �إن هذا ع�صر قد م�ضى  ،وهذا
�صحيح لو �أن النظام ال�سعودي ال يرفع راية الإ�سالم يحكم
با�سمها وي�ستغل الدين �أب�شع ا�ستغالل ،فمن يبايل مبا يفعله
�سلطان بروناي �أو �سلطان عمان �أو غريهما من ه�ؤالء احلكام
املبتلية بهم �شعوبهم؟
بد�أ املقال مب�شاهد �أقرب اىل الواقع الأليم مع حممد بن
�سلمان الذي تطبل له �أجهزة الإعالم املدفوعة ب�شكل غري
طبيعي وك�أنه �سيحقق املعجزات عندما يحكم.

ولكن ملاذا ال ن�سرح قلي ًال يف اخليال ونت�أمل امل�شاهد التالية:
بناء على دعوة احلكومة الفرن�سية وعلى نفقتها قام ويل
ويل العهد ال�سعودي بزيارة عمل ملناق�شة جدولة مدفوعات
لقيمة النفط الذي مت ت�صديره اىل فرن�سا ومل يتم �سداده
بعد .هذا ومن اجلدير بالذكر �أن هذه الزيارة تعترب من
الزيارات النادرة بعد �أن منع امللك ال�سعودي �سفر كافة
الأمراء اىل اخلارج .
�أبدى الأمري �إعجابه باليخت الرا�سي يف امليناء  ،وكان فع ًال
قمة يف الت�صميم واجلمال.
قال ع�ضو من الوفد امل�صاحب � :أ�صلح اهلل الأمري ،مل ال نقوم
ب�إن�شاء م�صنع ملثل هذه اليخوت الفاخرة ،فبالدنا تطل على
املياه �شرق ًا وغرب ًا وعندنا م�صانع البال�ستيك التي �ستوفر
اجلزء الأ�سا�سي من اجل�سم.
وقال �آخر :واهلل فكرة  ،مدينة جدة منا�سبة لهذا الغر�ض.
اعرت�ض ع�ضو �آخر قائ ًال  :ال حتابي جدة لأنك منها  ،ن�سبة
البطالة يف املنطقة ال�شرقية �أعلى وهي قريبة من م�صادر
املواد اخلام ،وقريبة من امل�شرتين يف اخلليج.
قال الأمري :وين رحتوا لبعيد ؟ لو فكرنا مب�صنع � ،أنا �أف�ضل
م�صنع للدبابات بدل ال�شراء من اخلارج.
قال امل�ست�شار الأول  :ب�س طال عمرك احنا ما عندنا
حديد.
قال الثاين :يا �أخي اليابان ت�ستورد كل املواد اخلام ت�صنعها
وتقوم بت�صديرها ب�أ�سعار خيالية.
قال الثالث :كالكما يجهل حجم وكمية احلديد املوجودة
عندنا وهي كمية خرافية.
قال الأمري � :أتعرفون بينما كنت �أنظر اىل هذا اليخت
اجلميل  ،كنت �أفكر مبحمد بن القا�سم الثقفي  ،هو من
عندنا من الطائف .قاد اجلي�ش وهو يف ال�سابعة ع�شر من
عمره وتقول كتب التاريخ �إنه كان ماهر ًا يف الدبلوما�سية
واملفاو�ضات.
لن ن�ستمر يف �سرد هذه امل�شاهد اخليالية فلي�س هدف كاتب
هذه ال�سطور زيادة احل�سرة والأمل عند القارىء .ولكن ما
جرى فع ًال على �أر�ض الواقع هو مثل �صارخ يعك�س عالقة
احلاكم العربي باملال العام منذ عهد معاوية بن ابي �سفيان
وحتى ع�صرنا احلا�ضر وال يتجاوز الذين حافظوا عليه
وا�ستعملوه لل�صالح العام ثم ماتوا فقراء عدد �أ�صابع اليد
الواحدة.
قال مارك�س :الفقري ال ي�صنع الثورة.
�إمنا وعي الفقري هو الذي ي�صنع الثورة.
الطاغية مهمته �أن يجعلك فقري ًا.
وكاهن الطاغية مهمته �أن يجعل وعي الفقري غائب ًا .
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مف�سر لل�صم يف العامل يف “ال�شارقة للكتاب”
�أول م�صحف
َّ
يف ظل وجود م�صاحف وكتب تف�سري قر�آنية
للمب�صرين واملكفوفني ،مل َ
يبق من الفئات الإن�سانية
التي حتتاج �إىل هذا الكتاب اجلليل �سوى فئة ال�صم،
حيث ت�شري الإح�صاءات التي تر�صد هذا النوع من
الإعاقة يف بالدنا العربية ت�سجيل ن�سبة كبرية ال
ي�ستهان بها ،وهي حتتاج -كما يحتاج البقية� -إىل
القر�آن الكرمي ،كما حتتاج �إىل زادها الثقايف الذي
ي�ساعدها على جتاوز عقبات ال�صم التي حالت دون
ح�صولهم على العلوم واملعارف والثقافات والتوا�صل
يف احلياة عرب حا�سة ال�سمع املهمة.
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته احلالية،
�أ�سهم يف عر�ض الكثري من الكتب التي و�صل عددها
اىل  1.5مليون كتاب ،امل�صحف املف�سر لل�صم ،وهو
الأول عاملي ًا ،ومت �إنتاجه يف ال�شارقة يف �ضوء
تن�سيق �أردين �إماراتي ،هو �أحد العناوين البارزة
يف املعر�ض ،و�أمام هذا امل�شروع املتميز الذي تعر�ضه
جمعية املحافظة على القر�آن الكرمي من اململكة
الأردنية الها�شمية ،كانت هناك بع�ض الأ�سئلة التي
�أجاب عنها �إبراهيم حممد القا�ضي:
وعن فكرة �إعداد م�صحف قر�آين مف�سر لل�صم،
يقول القا�ضي :يف احلقيقة ،ظهرت دعوات كثرية
يف العاملني العربي والإ�سالمي تطلب فيها �إيالء هذا
النوع من الإعاقات �أولوية يف البحث عن طريقة
مثلى يف �إي�صال القر�آن الكرمي وتف�سريه لهم ،فتم
ت�شكيل جلنة �ضمت يف ع�ضويتها خرباء يف علوم
ال�شريعة والإعاقات والتقنيات احلديثة ،حتى
و�صل عدد العاملني يف امل�شروع نحو  50متخ�ص�ص ًا،
ومت �إجناز العمل خالل � 3سنوات.
وفيما �إذا كان هناك دور للمكفوفني يف خروج
هذا امل�صحف املف�سر �إىل النور ،ي�شري القا�ضي �إىل
�أنه مت عر�ض امل�صحف املف�سر بلغة الإ�شارة لل�صم
على املعاقني �سمعي ًا بعد انتهاء م�سوداته ،وكانت
لهم مالحظات الفتة ،مت الأخذ بها جميع ًا ،حتى
مت ا�ستيعاب نحو  90%من لغة الإ�شارة ،وال�شيء
اجلدير ذكره� ،أن هذا الكتاب �سي�صل �إىل كل ذوي
الإعاقة ال�سمعية حول العامل ب�شكل ال يحتاجون
فيه �إىل ترجمة؛ لأن لغة الإ�شارة عاملية ،وتتطابق
بنحو  90%كما ذكرنا وما تبقى منها ال يقف
حائ ًال يف فهم القر�آن الكرمي وتف�سريه يف �أي دولة
من العامل.
وحول حمتويات تف�سري القر�آن الكرمي بلغة

الإ�شارة لل�صم ،ي�ؤكد القا�ضي �أنه يحتوي على 15
قر�ص ًا مدجم ًا تعر�ض � 60ساعة من القر�آن الكرمي
وتف�سريه بلغة الإ�شارة ،وقد مت اختيار التف�سري يف
�ضوء �أ�شهر التفا�سري املعتمدة يف العاملني العربي
والإ�سالمي ،واعتمد الب�ساطة وال�سهولة يف �إي�صال
وتقريب املعلومة ،وحقق نتائج فاقت كل الت�صورات.
ويف �س�ؤال حول ماذا ميثل عر�ض هذا امل�شروع يف
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،يتابع القا�ضي:
“معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ينتقل بهذا
امل�شروع �إىل العاملية؛ فهو ثالث �أكرب معار�ض الكتاب
يف العامل ،وله �صدى كبري يف عاملنا العربي ،وال
�شك �أن عر�ض هذا امل�شروع على من�صة املعر�ض
يوفر فر�صة كبرية يف انتقاله للعاملية ،وقد عقدنا
جمموعة من التفاهمات مع العديد من دور الن�شر
للرتويج عن هذا امل�شروع ،ونعتقد �أنه �سي�سفر خالل
امل�ستقبل القريب عن حتقيق نتائج متميزة.
�أما عن م�شاعر ال�صم لدى ا�ستقبال هذا امل�شروع
الكبري ،ي�شري القا�ضي �إىل �أن هذا امل�صحف املف�سر
بلغة الإ�شارة هو الأول يف التاريخ كما �أ�شرنا ،ويف
�ضوء ذلك �أ�صبح همزة الو�صل الوحيدة لل�صم مع
كتاب اهلل وتف�سريه ،وقد ا�ستقبلوه بالدموع امل�شوبة
بالفرح الغامر ،واعتربوه �أثمن هدية ميكن �أن
يح�صلوا عليها ،ونحب �أن نو�ضح �أننا دعمنا امل�شروع
للأعمال اخلريية ،و�أو�صلنا �آالف الن�سخ �إىل املعنيني
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النمر “الأفكار ال�سابحة
بني الأر�ض وال�سماء” قد
�صدرت يف عام  ،2014ولي�س
خالل عام  2015وحتى 30
مار�س�/آذار  ،2016وعليه
قرر �أع�ضاء جلنة التحكيم
ا�ستبعاد املجموعة املخالفة
من القائمة الق�صرية ،و�إدخال �إحدى جمموعات القائمة الطويلة وهي
جمموعة “�أ�سباب رائعة للبكاء” للفل�سطيني زياد خدا�ش لتحل حملها.
وهكذا ت�ضم القائمة الق�صرية:
“م�صحة الدمى” للمغربي �أني�س الرافعي (العني) ،و”�أ�سباب رائعة
للبكاء” للفل�سطيني زياد خدا�ش (الأهلية) ،و”الرجاء عدم الق�صف”
لليمني لطف ال�صراري (�أروقة للدرا�سات والرتجمة والن�شر) ،و”نُكات
للم�سلحني” للفل�سطيني مازن معروف (الكوكب – ريا�ض الر ّي�س) ،و”ع�سل
النون” للم�صري حممد رفيع (روافد).
�أما حفلة �إعالن الفائز فتقام م�ساء  5دي�سمرب/كانون الأول املقبل،
وحتت�ضنه اجلامعة الأمريكية يف الكويت يف ح�ضور لفيف من ُكتّاب الق�صة
والنقّاد والنا�شرين يف العامل العربي وكتّاب ومرتجمني ونا�شرين �أجانب،
�إ�ضافة �إىل ح�ضور مدير عام معهد العامل العربي وجمموعة كبرية من
م�س�ؤويل اجلوائز العربية .هذا ويح�صل كتّاب القائمة الق�صرية على
مبلغ (� 5آالف دوالر �أمريكي) ،بينما ينال الفائز باجلائزة مبلغ (� 20ألف
دوالر �أمريكي) و ُترتجم جمموعته �إىل الإجنليزية.

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

بال�صم ،وذلك ب�إتاحة الفر�صة للمح�سنني يف
�شرائه وتوزيعه على ال�صم رغبة يف �إ�شراك اجلميع
بالأجر.
وحول املزايا الأخرى لهذا امل�شروع ،يرى املتابعون
�أن الأ�صم يحتاج �إىل حا�سة ال�سمع ليتعلم ،ويف
حال فقدانها يفوته الكثري من العلم والثقافة ،هذا
امل�شروع الكبري وفر لل�صم الفر�صة يف تعلم القراءة
والتف�سري ،و�شكل –ح�سب مراجع تربوية عدة–
معيار ًا الفت ًا للتغلب على �أم ّية ال�صم الذين تداولوا
ن�سخ ًا من امل�صحف املف�سر بال�صم ،والذي ي�ؤدي
فقراته واحد من �أمهر املتخ�ص�صني يف هذا املجال
حول العامل� ،سبق للتلفزيون الأردين اعتماده
للربامج املخ�ص�صة لل�صم.
هذا وتتلخ�ص فكرة امل�صحف املف�سر بت�صوير لغة
الإ�شارة يف ا�ستعرا�ض الآيات القر�آنية ،وتتم
قراءتها بلغة الإ�شارة مقرونة بعر�ض الآية ،ثم
يتم تف�سريها ب�شكل يتيح للأ�صم التعرف �إىل �صوت
احلرف من خالل �صورته مقرونة بلغة الإ�شارة التي
مت اعتمادها لتكون مرجع ًا �أ�سا�سي ًا لكل مكفوف
حول العامل ،وال �شك �أن مثل هذا امل�شروع �سيفتح
الباب �أمام م�شاريع علمية وثقافية كثرية من �ش�أنها
�أن تر�سم لل�صم خارطة وا�ضحة لي�ؤدوا دور ًا م�ؤثر ًا
يف م�سرية هذه الفئة املهمة حول العامل.

�أه��م��ي��ة ال��ف��ن يف �إر����س���اء روح ال�����س�لام والت�سامح
مل تكن املرة الأوىل ولن تكون
الأخرية التي �أظهرت فيها الأمم
املتحدة من خالل العديد من
الأن�شطة والفعاليات �أهمية
الفن يف ن�شر ال�سالم .تتوافد
ب�صفةدورية على مقر املنظمة
يف مدينة نيويورك العديد من
الفرق املو�سيقية القادمة من
معظم انحاء العامل والتي تقدم
من خالل عرو�ضها املتميزة
�صورة للفن الراقى املعرب والعابر
للقارات من اجل التوا�صل بني
ال�شعوب والدول .
بالأم�س كانت هناك فرقة من العازفني املوهوبني ميثلون نخبة من
طالب اجلامعات يف الربازيل وفى البهو الرئي�سى ملبنى الأمم املتحدة
قدموا على مدى �ساعة من الزمن مقطوعات مو�سيقية عاملية حازت
اعجاب وتقدير املتابعني من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي و�ضيوف
الأمم املتحدة .
من خالل فعاليات النادى العربى بالأمم املتحدة �شاركت فرق فنية
من بع�ض البلدان العربية ومنها م�صر – ولقد تقدم �أبناء اجلالية
امل�صرية يف نيويورك باقرتاح ان توجه الدعوة اىل احدى الفرق
الفنية امل�صرية ذات الطابع العاملى حيث كانت النية متجهة لدعوة
الفنان امل�صر العاملى الدكتور عمر خريت وفرقته للح�ضور والعزف
القاعة الرئي�سية يف الأمم املتحدة خالل �شهر �سبتمرب ومبنا�سبة
االنعقاد ال�سنوي لفعاليات اجلمعية العامة ومن خالل وجود
الرئي�س امل�صرى – رمبا يعاد التفكري يف املو�ضوع مرة �أخرى .
واليوم احت�ضنت قاعة اجلمعية العامة للأمم فريق �أورك�سرتا
نيويورك الفيلهارمونك حيث قدم �أع�ضا�ؤه حفال مميزا مبنا�سبة
�أعياد امليالد ورا�س ال�سنة و�شهد احلفل املجتمع الدبلوما�سي العاملى
و�أي�ضا ال�شخ�صيات العامة والإعالميني من مدينة نيويورك .
اجلميل يف االمر ان الأمني العام للأمم املتحدة ( بان كى مون )
واملنتهية واليته مع نهاية هذا ال�شهر قد ح�ضر ب�صحبة الأمني
العام اجلديد ( غوتري�س ) والذى �سوف تبدا واليته مع بداية
يناير  2017واجلميل يف االمر ان كالهما قد وجه كلمة للحا�ضرين
�أ�شار فيها اىل الدور الهام الذى ميكن ان ت�شارك فيه املو�سيقى والفن
عموما يف �إحالل ال�سالم بالعامل اجمع .
امل ان ت�صل هذه الر�سالة للمتقاتلني يف �سوريا والعراق واليمن
وليبيا – و�أي�ضا للإرهابيني و�أي�ضا ملن يدعم الإرهاب
احمد حمارم

ال����ن����ور�����س “جوناثان” ..ال���ت���ح���ل���ي���ق ل���ت���ع���ل���م امل��ح��ب��ة
�ستجوب �آالف الأميال ،وتطري عرب ال�سماوات،
أرا�ض �شا�سعة وكواكب ،ولن ت�شعر بالوقت
وتقطع � ٍ
مر ،كل ذلك �سيكون يف غ�ضون ما تنفقه من
الذي ّ
وقت لقراءة � 100صفحة فقط؛ هي عدد �صفحات
رواية “النور�س جوناثان ليفنج�ستون”� ،إحدى
�أ�شهر الروايات التي توجت ل�سنوات طويلة على
قائمة الكتب الأكرث مبيعا يف العامل.
والتي قامت دار "الكرمة للن�شر والتوزيع"� ،أخريا،
بطرح ترجمة جديدة لهذه الرواية ال�شهرية
�أجنزها املرتجم امل�صري حممد عبد النبي احلا�صل
على جائزة الدولة الت�شجيعية يف الرتجمة.
قدمت الدار للرواية باعتبارها “حكاية الذين
يتبعون قلوبهم ،وي�صنعون قوانينهم اخلا�صة؛
الذين ي�ستمتعون بعمل الأ�شياء بدقة و�أمانة ،حتى
لو كانت لأنف�سهم فقط؛ الذين يعرفون �أن يف هذه
احلياة ما هو �أغلى مما تراه �أعيننا ،ه�ؤالء يطريون
مع “جوناثان” �أعلى و�أ�سرع و�أبعد مما كانوا
يحلمون ،ق�صة “جوناثان ليفنج�ستون” هي ق�صة
من يتغلَّب على حدود طبيعته ،وعلى جمتمعه،
لي�صل �إىل املراتب العليا من املعرفة ،وليعود بها �إىل
جمتمعه فين�شر ما عرفه”.
م�ؤلف الرواية ،الأمريكي ريت�شارد باخ ،ي�ستهل
روايته ب�إهداء �إىل “النور�س جوناثان احلقيقي
الذي يحيا بداخلنا جميعا” ،وجعل من “نور�سه”
الروائي �إهداء لكل من �ضاق بحدود ال�سرب و�أراد
التحليق عاليا وراء حلمه.
تدور الرواية حول النور�س “جوناثان” الذي
وجد نف�سه حما�صرا داخل �سجن �سربه الكبري،
وهي النوار�س التي كانت تطري فقط من �أجل
التكالب على الطعام ولي�س الكت�شاف �آفاق ال�سماء
واال�ستمتاع بالأمد ،دفعه مترده على واقعه �إىل
تخطي حاجز النمط العام الذي كتبته نوار�س
مرن نف�سه على الطريان مل�سافات
ع�صره على نف�سهاّ ،

�أبعد من تلك القريبة من البحر حيث فتات اخلبز
وبقايا الأ�سماك حول مرافئ ال�شاطئ ومراكب
ال�صيد.
كان يتدرب على �سرعات �أعلى يف الطريان وكان
يتعرث وكثريا ما كان يحبط “ال حيلة يل يف الأمر،
ما �أنا �إال نور�س حمدود ب�أوامر الطبيعة ،لو كان
مكتوبا يل �أن �أتعلم الكثري والكثري عن الطريان،
لوجدت خرائط وخمططات مر�سومة يف دماغي،
لو كان مكتوبا يل �أن �أحلق ب�سرعة بالغة ،لولدت
ب�أجنحة ق�صرية ك�أجنحة الق�صور ،ولكنت �أقتات
على الفئران ال الأ�سماك ،كان �أبي على حق ،ال بد
�أن �أن�سى هذه احلماقة ،وال بد �أن �أطري عائدا �إىل
البيت ،ف�أن�ضم �إىل ال�سرب و�أر�ضى مبا كتب يل �أن
�أكونه ،مثل �أي نور�س م�سكني حمدود”.
هكذا ،كان يحا�صره ال�شك كثريا وهو على ال�شاطئ،
�شك ال يبدده �سوى يقني ب�أن قدراته �ستت�ضاعف
يوما بعزمه يف �أن يكون خمتلفا وفريدا ،ولي�س
نور�سا عاديا ،وهو ما حدث فعال وبد�أ بالتدريج
من التحرر من �إحباطاته املتكررة وي�سجل �أرقاما
قيا�سية يف ال�سرعة واالرتفاع ،ينظر للنوار�س من
�أعلى وهي تتكالب على فتات اخلبز يف وقت كان هو
يحتفل بحريته.
مير “جوناثان” على مدار الرواية مبراحل متعددة
�أبرزها تعرفه على النور�س احلكيم “ت�شياجن” الذي
التقاه يف �سماء �سحيقة ،وكان �أبا روحيا جلوناثان
يف رحلته الت�سا�ؤلية حول ماهية املكان والزمان،
والكمال ،واملحبة .يحدثه النور�س العجوز بقوله
“ميكنك �أن تذهب �إىل �أي مكان و�إىل �أي زمان
تتمنى الذهاب �إليه ،لقد ذهبت �إىل كل مو�ضع وكل
زمن �أ�ستطيع التفكري فيه” .تعلم “جوناثان” من
“ت�شياجن” الكثري ،وكانت كلماته الأخرية له قبل
�أن يرحل هي“ :يا جوناثان وا�صل تعلم املحبة”.
تطورت مهارات جوناثان يف الطريان ،ومعها تطورت

نظرته لأهمية احلياة وبذلها من �أجل �آخر رمبا
يبحث عن فر�صة كالتي ُمنحت له بلقاء “ت�شاينج”.
“وقف على الرمل وراح يت�ساءل �إن كان يوجد
على الأر�ض الآن نور�س �آخر يكافح لكي يتخطى
حدوده ال�ضيقة ،لكي يدرك معنى الطريان بعيدا
عن جمرد االنتقال �سعيا وراء فتات اخلبز من
قوارب ال�صيد ،لعل هناك نور�سا الآن �صار منبوذا
لأنه �أعلن حقيقته اخلا�صة يف مواجهة ال�سرب.
وهكذا كلما كان “جوناثان” يعمل على درو�س
الر�أفة ،وكلما كان يجتهد لإدراك طبيعة املحبة،
زادت رغبته يف الرجوع �إىل الأر�ض”.
متلكت تلك الفكرة من النور�س “جوناثان” الذي
يقول عنه م�ؤلفه و�صانع عامله“ :فعلى الرغم
من عي�شه وحيدا فيما م�ضى ،فقد كان النور�س
جوناثان خملوقا لكي يكون معلما ومر�شدا ،وكان
�سبيله الوحيد لإثبات حمبته هو �أن مينح �شيئا من
احلقيقة التي اطلع عليها ،مينحها لنور ما ،نور�س
ال يريد �إال فر�صة لكي يطلع على احلقيقة بنف�سه
ويراها بعينه”.
وعلى مدار اجلزء الثالث من الرواية ،ن�ستمع
�إىل �أم�سيات جوناثان لتالميذه على ال�شاطئ،
ون�شاهد متارينهم “البهلوانية” التي يدفعهم لها
دفعا للتحرر من �سطوة الأر�ض وركودها ،و�إلهامهم
لالرتفاع �إىل �أعلى عرب ال�سماوات ،يقول لأحد
تالميذه “�إننا �أحرار يف الذهاب �إىل حيث ن�شاء،
و�أن نكون ما نريد �أن نكون”.

�ش�ؤون ا�سالمية
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املُ�صادقة على �أخطر م�شاريع اال�ستيطان وتهويد القد�س :كني�س يف
جبل املُكبرّ و 770وحدة �سكن ّية يف “جيلو” و  156وكني�س يف “راموت”
النا�صرة-زهري �أندراو�س:
أعده املركز الإعالمي املختّ�ص
يف
ٍ
تقرير � ّ
ب�ش�ؤون القد�س والأق�صى “م�سرى ميديا”،
ب�ّي�نّ فيه � ّأن بلدية االح��ت�لال يف القد�س
ت�سرع يف
و�أذرعها التخطيطية والتنفيذية ّ
الآون��ة الأخ�يرة وب�شكل ملحوظ من طرح
خمططات اال�ستيطان والتهويد والعمل على
امل�صادقة عليها ،م�ستغلة الظروف املحلية
والإقليمية والدولية ،وتفر�ض وقائع على
الأر�ض من ال�صعب جتاوزها.
وب��ح�����س��ب فح�ص وم��ع��ل��وم��ات وخ��رائ��ط
حت�صل عليها “م�سرى ميديا” ،ف�إن اللجنة
ّ
املحلية للبناء والتخطيط التابعة للبلدية
العربية يف القد�س �ستطرح ي��وم غ��د 20
خمطط تهويدي وا�ستيطاين ،يف منطقة
القد�س ملناق�شتها للم�صادقة وال��دف��ع بها
قدم ًا نحو التنفيذ ال�سريع ،يف �أنحاء متفرقة
من مدينة القد�س املحتلة� ،أغلبها يف �شرقي
املدينة� ،ضمن الأرا���ض��ي التي احتلت عام
.1967
ويتبينّ � ّأن من بني �أك�بر هذه املخططات
هو امل�صادقة على خمطط اال�ستيطان يف
امل��ن��ح��درات اجلنوبية مل�ستوطنة “جيلو”
جنوب غرب مدينة القد�س ،قريبا من جدار
ال�ضم والف�صل يف منطقة مدينة بني حلم،
على �أرا�ضي قرية الوجلة املقد�سية.
ويت�ضح م��ن اخل��رائ��ط وال��وث��ائ��ق التي
اط��ل��ع عليها م��رك��ز “م�سرى ميديا”ّ � ،أن
بلدية االح��ت�لال ط��رح��ت م�����ش��روع زي��ادة
بناء يف م�ستوطنة جيلو (خمطط رق��م:
 ،)1755505وال��ذي يت�ضمن بناء 770
وحدة �سكنية ،بالإ�ضافة �إىل امل�صادقة على
بناء �أبنية جماهريية و�سياحية وجتارية،
على م�ساحة نحو  142.846دومنا (الدومن
 1000مرت مربع) ،مب�ساحة بنائية �إجمالية
ت�صل �إىل نحو  98.927مرت مربع موزعة
ك��ال��ت��ايل 3500( :م� 2سياحة وفندقة،
بناء عام وجماهريي  19.816م� ،2إ�سكان
 73.788م ،2جتارة  1050م.)2
ويت�ضح �أي ً
�����ض��ا �أن اللجنة ناق�شت هذا
امل�شروع حتت عنوان توحيد وتوزيع ق�سائم،
وه��و يف احلقيقة ج��زء من خمطط تهويد

�أرا�ضي الوجلة ،وخمطط �أ�شمل لال�ستيطان
يف منطقة م�ستوطنة “جيلو” (خمطط رقم
 ،)13261والذي ي�شري �إىل بناء نحو 891
وحدة �سكنية ،و�أبنية �أخرى ،على م�ساحة
مت طرح
نحو  269.411دومنا ،مبعنى �أنه ّ
امل�����ش��روع اال�ستيطاين الأك�ب�ر يف املخطط
املقرتح ،وهو بناء نحو  770وحدة �سكنية.
ويف ال�سياق ذات��ه ،متّ��ت مناق�شة زي��ادة
اال���س��ت��ي��ط��ان يف م�����س��ت��وط��ن��ة “راموت”
�شمال ال��ق��د���س ،ويحمل املخطط الرقم
( ،)291419حيث �سيطرح خمطط لزيادة
ن�سبة البناء وزي���ادة ال��وح��دات ال�سكنية
وعدد الطوابق ،على �أر�ض م�ساحتها نحو 15
دومنا ،بحيث �سيتم زيادة  44وحدة �سكنية،
�إىل  112وح��دة �سكنية قد �صودق عليها
�سابقا ،لي�صل العدد الإجمايل يف املخطط
اجلديد �إىل  156وحدة �سكنية جديدة.
�إىل جانب ذلك ،ناق�شت اللجنة املحلية
للبناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل
يف القد�س ،خمطط بناء كني�س كبري ،يف
جبل املكرب ،جنوب القد�س املحتلة ،يف موقع
ع��الٍ يطل على امل�سجد الأق�صى والقد�س
القدمية� ،ضمن خمطط اال�ستيطان والتهويد

يف م�ستوطنة “نوف ت�سيون” ،على �أر�ض جبل
املكرب ،ويحمل املخطط رقم (،)365908
و�سيتكون الكني�س من ث�لاث ط��واب��ق ،على
م�ساحة  1.215دومن��ا ،وم�ساحة بنائية
�إجمالية ت�صل �إىل  1930مرت مربع ،حتتوي
على كني�س� ،أماكن لل�صالة للن�ساء والرجال،
مطاهر ومغت�سالت للرجال والن�ساء ،قاعة
احتفاالت وتقدي�س ديني.
ويف �سياق مت�صل ،ف� ّإن اللجنة بحثت � ً
أي�ضا
زي���ادات بناء وا�ستخدامات مل�شروع بناء
كني�س يف منطقة م�ستوطنة “رموت �شلومو”
�شمال القد�س املحتلة ،على ح�ساب وبجانب
بلدة �شعفاط ،على م�ساحة �أر���ض 4.925
دومنا ،وم�ساحة بنائية �إجمالية ت�صل �إىل
 7611.78مرت مربع ،ويحمل املخطط رقم
( ،)129189وي�شمل املخطط بناء كني�س
يهودي ،مدر�سة دينية ،مركز توجيه روحي
وغ�يره ،على نحو  5طبقات 2 ،فوق الأر�ض
وثالث حتت م�ستوى ال�شارع.

م�س�ؤولون كبار ب ��إدارة ترمب متخوفون من الإ�سالم

ذكرت �صحيفة الإندبندنت الربيطانية �أن �ستة من كبار امل�س�ؤولني
ب���إدارة الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد ترمب �إ�ضافة �إىل الرئي�س
املنتخب نف�سه �أعربوا عن خماوفهم من الإ�سالم ،م�شرية �إىل �أن جمل�س
العالقات الأمريكية الإ�سالمية (كري) جمع عددا من الت�صريحات املناوئة
للإ�سالم ال�صادرة عن ه�ؤالء الأ�شخا�ص.
وقالت ال�صحيفة �إن اخللط بني الإ�سالم كدين لل�سالم وبني الت�صرفات
التي تقوم بها �أقلية من املتطرفني «كما هو احلال يف كل ديانة»� ،أدى �إىل
ارتفاع كبري يف جرائم الكراهية بدوافع عن�صرية ،وقد و�صلت �إىل �أعلى
م�ستوياتها منذ هجمات �سبتمرب�/أيلول .2001
وقد ذك��رت درا�سة حديثة �صادرة عن جامعة ميني�سوتا �أن رف�ض
امل�سلمني يف الواليات املتحدة قد ت�ضاعف تقريبا من  26%قبل ع�شر
�سنوات �إىل  45.5%هذا العام ،مما يجعل امل�سلمني اجلماعة الأكرث كرها
يف املجتمع الأمريكي.
وذكرت ال�صحيفة �أن من بني ه�ؤالء نائبة م�ست�شار الأمن القومي القادم
كي تي مكفارالند ،التي قالت «�إنها حرب �ضد احل�ضارة الغربية ،و�إذا مل
ندمر الإ�سالم املتطرف ،ف�إنه يف نهاية املطاف �سوف يدمرنا».
ومن بينهم �أي�ضا وزير الإ�سكان والتنمية احل�ضرية اجلديد بن كار�سون
الذي �شبه الالجئني ال�سوريني بـ»كالب م�سعورة» ،كما عرب عن اعتقاده
�أن هناك م�ؤامرة �إ�سالمية لل�سيطرة على الواليات املتحدة ،بوا�سطة ما
و�صفه «اجلهاد احل�ضاري».
كما ي�برز ع�ضو الكونغر�س عن والي��ة كن�سا�س مايك بومبيو الذي
�سيتوىل من�صب رئي�س وكالة اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي �أي) ،الذي
�سبق �أن وجه اتهامات للم�سلمني بالتواط�ؤ مع الهجمات على «ماراثون
بو�سطن عام  ،»2013كما وجه �إليهم اللوم على �صمتهم �إزاء تلك الهجمات.
ومن بينهم �ستيفن بانون كبري م�ست�شاري ترمب ،الذي و�صف ال�شريعة
الإ�سالمية «بالنازية والعن�صرية وال�شيوعية» ،وت�شمل القائمة حاكم
والية نيو جري�سي كري�س كري�ستي الذي و�صف ال�شريعة الإ�سالمية ب�أنها
«حماقة» ،كما قال �إنه �سئم التعامل مع املجانني ،يق�صد امل�سلمني.
وت�ضم القائمة �أي�ضا الرئي�س ال�سابق ملجل�س النواب نيوت غنغريت�ش
الذي طالب بعمل اختبار للم�سلمني ،وقال «علينا ب�صراحة ،اختبار كل
�شخ�ص ذي خلفية �إ�سالمية ،ف�إذا كان ي�ؤمن بال�شريعة الإ�سالمية ،فينبغي
ترحيله».

دع��ا بفك �أ���س��ر بديع وع��اك��ف وك��ل املعتقلني وبن�صر �إخ��وان��ه يف �سورية وال��ع��راق واليمن وم�صر وليبيا
القاهرة – حممود القيعي:
قال ال�شيخ يو�سف القر�ضاوي �إن اهلل عندما
يريد �شيئا ،يهيئ له الأ�سباب ،ويق�ضي ما يريد،
م�ؤكدا �أنه ال يقف �أمام �إرادة اهلل تعاىل �شيء.
و�أ�ضاف القر�ضاوي يف احتفالية مبدينة
ا�سطنبول الرتكية “م�ساء ال�سبت” مبنا�سبة
بلوغه الت�سعني من عمره �أن على الأم��ة �أن
ت�أخذ باال�سباب وجتاري �سنن اهلل وتعمل يف
نطاق الكون.
وق��ال القر�ضاوي �إن��ه ال ينبغي على �أمة
اال�سالم �أن ت�سكت �أو ت�سكن ،وال ترتك الظاملني
ي�أكلون النا�س ،وي�أكلون احلقوق واحلريات
والنا�س ال جتد �شيئا.
وتابع القر�ضاوي“ :علينا �أن ن�سعى جميعا،
وثقوا �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �إذا قمنا بعمل
ولو قليل ،ف�إنه �سبحانه يكثرّ القليل ويبارك
فيه ،اهلل �سبحانه وتعاىل رحيم بنا ،ال ميكن
�أن يرتكنا �أبدا..
ثقوا �أيها االخوة �أن اهلل مع امل�ؤمنني ،و�أن
اهلل مع ال�صابرين ،و�أن اهلل مع الأقالء حتى
يكرثهم..
كونوا مع اهلل ،يكن اهلل معكم “
وا�ستعر�ض القر�ضاوي ذكرياته يف الأزهر
ومع جماعة الإخ��وان ،وكيف ق�ضي �أيامه يف
املعتقل مع ال�شيخ الغزايل ،وال�شيخ �سيد �سابق،

ومر�شد الإخوان الأ�سبق حممد مهدي عاكف،
ودعا يف تلك اللحظة (عند تذكره عاكف )
�أن يفك اهلل ٍ �أ�سره و�أ�سر د .حممد بديع وكل
املعتقلني.
وقال القر�ضاوي �إنهم كانوا يق�ضون �أوقاتهم
يف املعتقل يف العبادة والذكر والتفقه يف الدين،
م�شريا اىل �أن ال�شيخ حممد الغزايل خطب ذات
مرة �ضد الل�صو�صية عندما قللت �إدارة ال�سجن
الطعام لهم ،فما كان من االدارة �إال �أن تراجعت
و�أعطت لهم الطعام “خاما” وهم يعدونه.
و�أن��ه��ى ال��ق��ر���ض��اوي كلمته داع��ي��ا قائال:
“وان�صر اخوتنا يف �سورية و ان�صر اخوتنا يف
العراق ويف اليمن ،ويف ليبيا ويف م�صر ويف كل
البالد اال�سالمية املظلومة ،ان�صرهم يا رب
العاملني ،و�شد �أزره��م ،واحم ظهرهم ،وقوهم
على �أعدائهم”.
ويف معر�ض حديثه عما يحدث يف �سوريا،
�أو�ضح القر�ضاوي �أن��ه “البد �أن نعرتف ب�أن
ال�شعب ال�سوري ق��ام يف �أول الأم��ر بثورة ال
ح��ج��ر فيها وال ���س��ك�ين ،خ���رج ي��ري��د احل��ي��اة
واحلرية وح�سب ،وظل يقاتل وهو ال ميلك �أي
�شئ �أمام نظام ميلك اجلي�ش وال�شرطة وال�سالح
والرباميل املتفجرة والكيماوي”.
وتابع“ :انظروا �إىل حلب التي ظننا �أنها
انت�صرت ال يزالون م�صرين على قتل �أهلها ،لو

كان لدي قدرة لذهبت مع الذاهبني وقاتلت
مع املقاتلني هناك الذين يقاتلون الطاغوت
وحدهم”.
ويف ���س��ي��اق مت�صل ،ل��ف��ت رئ��ي�����س االحت���اد
العاملي لعلماء امل�سلمني� ،إىل �أنه “حينما جاء
الربيع العربي وانت�صرت تون�س ()2011
يف بادئ الأمر و هرب ذلك الرجل (يف �إ�شارة

�إىل الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن علي)
مبا هرب به من مليارات ،حترر ال�شعب ونال
حريته”.
ووا���ص��ل حديثه يف ه��ذا ال�����ص��دد قائال:
“وكانت بعدها (بعد تون�س) ثورة م�صر فحاول
الرئي�س امل�صري (الأ�سبق ح�سني مبارك) �أن
ي�ستويل ومن معه على ع�شرات املليارات ،لكنهم

وم��ع ذل��ك مل ي�ستطيعوا مع كل و�سائلهم �أن
يخمدوا ثورة ال�شعب ،فال�شعوب ال تهزم بهذه
الطريقة”.
وا���س��ت��ط��رد ال��ق��ر���ض��اوي�“ :أمة الإ���س�لام
يقدرونها مبليار و� 700ألف مليون ،وتزداد يو ًما
بعد يوم ،لكن الأ�صل لي�س بكرثة العدد ولكن
ما يف ه��ذا العدد من عبادة وعمل و�إخال�ص
وت�ضامن ،وهذا ما يجب �أن تكون عليه الأمة
مبفهومها ال�شامل؛ لأنه ومهما قلنا �إن مكوناتنا
عرب وعجم و�أتراك وهنود و�أجنا�س و�أقوام،
�إال �أننا ن�ستمد روح اجلمع من الإ�سالم”.
و�أ���ض��اف“ :البع�ض يعتقد �أن الدين �أتى
ليعي�ش النا�س يف زهد ،لكن مفهوم الزهد �أن
متلك ال�شيء وتزهد فيه لكن من لديهم ما
يزهدو فيها �أ�صال ،عما يزهدون!  ،الإ�سالم �أراد
التكافل للجميع .
وا�ستدرك القر�ضاوي قبل �أن ينهي قائال:
“وان�صر اخواننا الفل�سطينيني ،و�أ�س�أل اهلل �أن
ي�شد �أزره��م ،وين�صرهم على �أعدائهم ،ويعيد
امل�سجد الأق�����ص��ى اىل امل�سلمني ..فل�سطني
ق�ضية الأمة كلها ،ين�صر اهلل فل�سطني لأمتهم،
ولأنف�سهم ولإخوانهم وين�صرهم الميانهم..
اللهم �آمني.
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م��ا ه��ي ق�صة اللكمة التي وجهها ك�لاي لرتمب قبل وفاته؟
كان الرئي�س الأمريكي املنتخب دونالد
ترمب �أحد ع�شاق �أ�سطورة املالكمة العاملي
الراحل حممد علي كالي الذي تويف هذا
العام عن عمر يناهز  74عام ًا وبينهما
عالقة ممتدة على مدار �أكرث من  35عام ًا
وجتمعهما الكثري من ال�صور يف منا�سبات
عدة بل �إن ترمب ح�صل على جائزة كالي
الت�شجيعية عام .2007
ون�شر ترمب �صور ًا له مع حممد علي
كالي يف حفلة زواجه الثاين عام ،2005
ويف عدد من املنا�سبات العامة واخلريية
الأخ��رى بل �إن ترمب غ��رد لريثي كالي
بعد وفاته وا�صف ًا �إي��اه ب�أنه ك��ان بطال
عظيما و�سنفتقده جميع ًا.
كما و�صفه ترمب ب���أن �شخ�صية كالي
ع��ل��ى احل��ل��ب��ة ك��ان��ت تختلف ك��ث ً
�يرا عن

�شخ�صيته خارجها فهو على احللبة كان
���ش��ر���س�� ًا ،لكنه خ��ارج��ه��ا ك��ان م��ن �ألطف
ال��رج��ال الذين عرفتهم بل ك��ان مرهف
احل�س و�شاعر ًا رائع ًا و�إن�سان ًا كرمي ًا.
ولكن يبدو �أن كالي غ�ضب من �صديقه
ترمب بعدما �أطلق الأخ�ير ت�صريحاته
النارية عن امل�سلمني ودعوته �إىل حظر
دخول امل�سلمني �إىل الواليات املتحدة مما
دعا حممد علي كالي �آنذاك للرد عليه يف
بيان ناري اعتربه الكثريون مبثابة لكمة
قوية من كالي ل�صديقه املر�شح اجلمهوري
م�ؤكدا ب�أنه م�سلم ولي�س هناك يف الإ�سالم
ما يبيح قتل الأبرياء ب�أي مكان يف العامل،
و�أن امل�سلم املعتدل ال��ذي يعرف �صحيح
دينه وهم الغالبية العظمى حول العامل
يعرفون �أن العنف الدموي الذي يطبقه

مقاالت
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�سي �إن �إن تطلب التعرف على جميع �أف���راد عائلة ترامب  :ت��زوج ث�لاث م��رات وال��ع��دد 18
و�صهره اقرب م�ست�شاريه وال�سيدة الأوىل ميالنيا من مدينة �صناعية تعداد �سكانها خم�سة االف

الإرهابيون �أمثال داع�ش يخالف تعاليم
ديننا الإ�سالمي.
ووجه كلماته لرتمب قائال يجب على
القادة ال�سيا�سيني يف الواليات املتحدة �أن
ي�شرحوا للنا�س حقيقة الدين الإ�سالمي
وعدم ا�ستغالل بع�ض الت�صرفات من قبل
بع�ض املتطرفني لك�سب �شعبية على ح�ساب
الغالبية امل�سلمة املعتدلة.
وعندما �سئل ترمب ع��ن ه��ذا البيان
ل�صديقه حممد علي ك�لاي نفى ل�شبكة
"فوك�س نيوز" الأمريكية �أن يكون كالي
ك��ان يق�صده قائال “ال �أعتقد �أن��ه كان
يق�صدين ومل يذكر ا�سمي �أو �أي �شيء
يخ�صني”.

بثت حمطة �سي �إن �إن الأمريكية �شريطا
خا�صا مع ن�صو�ص تعريفية بعائلة الرئي�س
الأمريكي اجلديد دونالد ترامب وقوامها 18
فردا وهم اوالده وبناته مع زوجني و�أ�صهاره.
وج���اء يف ال��ت��ع��ري��ف امل��وث��ق ان ميالنيا،
عار�ضة الأزي��اء ال�سابقة هي زوج��ة ترامب
الثالثة وه���ي م��ن مدينة �صناعية تعداد
�سكانها � 5آالف ن�سمة يف �سلوفينيا.
لدى ترامب خم�سة �أطفال من ثالث زوجات
..ثالثة �أطفال من زوجته ال�سابقة �إيفانا
ترامب وجميعهم ر�ؤ�ساء تنفيذيون يف منظمة
ترامب التي تدير �شبكة من الأعمال.
االب���ن الأك��ب�ر ،دون��ال��د ت��رام��ب جونيور،
 38عاما ،وهو م�ست�شار جمل�س �إدارة برنامج
اعمال وا�سع وهو متزوج من فاني�سيا هايدون
ولديهما خم�سة �أطفال.
وب�ين اع�ضاءالأ�سرة �إبنته �إيفانكا35 ،
عاما ،وقد �أ�س�ست امرباطورية �أزي��اء بعدة ترامب وم�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة �أريك ترامب ،التي املا�ضي من جامعة والية بن�سلفانيا ،خريجة
ماليني من الدوالرات وهي متزوجة من جاريد تدعم م�ست�شفى الأطفال “�سانت جود وهو علم االجتماع والدرا�سات احل�ضرية
كو�شرن� ،أحد �أقرب م�ست�شاري ترامب خالل متزوج من الرا يان�سكا ترامب
اخريا ..ب��ارون� 10 ،أع��وام االبن الأ�صغر
تيفاين 23 ،عاما هي ابنة زوج��ة ترامب
حملته االنتخابية ولديهما ثالثة �أطفال.
�أري���ك 32 ،ع��ام��ا ،ه��و رئي�س م�صنع نبيذ الثانية م��ارال مابلز..تخرجت يف الربيع لرتامب وميالنيا

ت��غ��رمي م�����س��ل��م��ة � 30أل����ف ي����ورو ل��رف�����ض��ه��ا خ��ل��ع ال��ن��ق��اب يف م��ك��ان ع����ام ب ��إي��ط��ال��ي��ا
ت��ق��ري��ر الأمم امل��ت��ح��دة ي��ح��ث ع��ل��ى �إن���ه���اء االح���ت���ج���از ال�ل�ا�إن�������س���اين ل��ل��م��ه��اج��ري��ن يف ليبيا
غربة نيوز  /احمد مراد
دى انهيار نظام العدالة يف ليبيا �إىل
حالة م��ن الإف�ل�ات م��ن العقاب يتعر�ض
خاللها املهاجرون �إىل انتهاكات وجتاوزات
خطرية حلقوق الإن�����س��ان وذل��ك بح�سب
تقرير م�شرتك ل�ل�أمم املتحدة مت ن�شره
اليوم.
وق��ال املمثل اخلا�ص للأمني العام يف
ليبيا ورئي�س بعثة الأمم املتحدة للدعم
يف ليبيا مارتن كوبلر «يواجه الأ�شخا�ص
الذين يتم تهريبهم �إىل ليبيا �أو االجتار
ب��ه��م ه��ن��اك ال��ت��ع��ذي��ب وال��ع��م��ل اجل�بري
واال�ستغالل اجلن�سي على طول الطريق
و�أي�ض ًا �أثناء احتجاز العديد منهم ب�شكل
تع�سفي».
وق��ال مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي
حلقوق الإن�����س��ان زي��د رع��د احل�سني «�إن
قائمة االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ج��اوزات التي
يواجهها املهاجرون يف ليبيا هي قائمة
طويلة وم��روع��ة يف نف�س ال��وق��ت� .إنها
بب�ساطة �أزمة حقوق �إن�سان يوجهها �آالف
الأ�شخا�ص».
وي�ستند التقرير ،ال��ذي ن�شرته بعثة
الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا ومفو�ضية
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ب�شكل م�شرتك� ،إىل معلومات مت جمعها
يف ليبيا ومن خالل مقابالت مع املهاجرين
الذين و�صلوا �إىل �إيطاليا من ليبيا� ،ضمن
م�صادر �أخرى*.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر �أن����ه ي��ت��م اح��ت��ج��از
املهاجرين يف م��راك��ز احتجاز معظمها
ت��دي��ره �إدارة م��ك��اف��ح��ة ال��ه��ج��رة غري
ال�شرعية ،حيث «ال يوجد ت�سجيل ر�سمي،
وال توجد عملية قانونية ،وال توجد
�إمكانية للو�صول �إىل حمامني �أو �سلطات
ق�ضائية».
وتت�سم �أماكن االحتجاز باالكتظاظ
ال�����ش��دي��د ،حيث ال ي��وج��د م��ا يكفي من
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الغذاء واملياه النظيفة .وبالنظر �إىل عدم
�إمكانية الو�صول �إىل مراحي�ض ،عادة ما
ُيجرب املحتجزون على التربز والتبول يف
زنزاناتهم .ومن ال�شائع وجود حاالت �سوء
التغذية والإ�سهال املزمن وم�شاكل اجلهاز
التنف�سي والأم��را���ض املعدية ،مبا فيها
اجلرب واجلديري املائي.
كما يقوم املهربون واملتاجرون باحتجاز
املهاجرين يف «بيوت ارتباط» ،ويف مزارع
وخمازن و�شقق ،حيث يتم �إجبارهم على
العمل لك�سب املال من �أجل عملية نقلهم
بعد ذلك.
وقال فتى يف ال�ساد�سة ع�شر من عمره
م��ن �أري��ت�يري��ا للبعثة « ن�سمى حيوانات
ونعامل ك��احل��ي��وان��ات» .فيما ق��ال طفل
مهاجر متت مقابلته يف �إيطاليا «“كانوا
ي�ضربوننا ب���أي �شيء يقع يف يدهم ،قد
تكون �صخرة ،ع�صا� ،أو طوبة».
كما ي�شري التقرير �إىل تعر�ض �إدارة
مكافحة الهجرة غ�ير ال�شرعية وخفر
ال�سواحل الليبي** لل�ضغط م��ن قبل
اجلماعات امل�سلحة التي انت�شرت منذ عام
 .2011وتلقت البعثة تقارير ت�شري �إىل
�أن بع�ض املوظفني احلكوميني وامل�س�ؤولني
املحليني ���ش��ارك��وا يف عملية التهريب
واالجتار.
وي�سرد التقرير بالتف�صيل رواي��ات
تفيد بقيام رجال م�سلحنيُ ،يزعم �أنهم من
خفر ال�سواحل الليبي ،باعرتا�ض قوارب
املهاجرين و�إ���س��اءة معاملة املهاجرين.
وي�صف املهاجرون الذين متت �إعادتهم �إىل
ال�شاطئ كيف تعر�ضوا لل�ضرب وال�سرقة
ومت اقتيادهم �إىل مراكز االحتجاز.
وق���ال ال�سيد ك��وب��ل��ر «ي��ج��ب �أن تقر
ليبيا ب���أن املهاجرين يتعر�ضون لإ�ساءة
املعاملة» .و�أ�ضاف «غري �أن معاجلة الهجرة
لي�ست م�س�ؤولية ليبيا فح�سب .فالبلدان
الأ�صلية وبلدان املق�صد خارج نطاق ليبيا

يجب �أي�ض ًا �أن ت�ؤدي دورها»« .كما �أرحب
بجهود �إنقاذ الأرواح التي يبذلها حالي ًا
العديدون يف البحر الأبي�ض املتو�سط».
ومن بني تو�صيات التقرير املقدمة �إىل
ليبيا :الإف���راج ال��ف��وري ع��ن املهاجرين
الأكرث �ضعف ًا متهيد ًا للإنهاء العاجل جلميع
حاالت االحتجاز التع�سفي؛ وتقليل عدد
مراكز االحتجاز؛ و�ضمان احتجاز الن�ساء
يف �أماكن منف�صلة عن الرجال؛ وحت�سني
ظروف االحتجاز وحماية املحتجزين من
التعذيب وغريه من �أ�شكال �إ�ساءة املعاملة؛
وعلى املدى املتو�سط �إلغاء جترمي الهجرة
غري النظامية و�سن قانون للجوء.
كما يو�صي التقرير ب�أن ت�ستمر بلدان
املق�صد خ���ارج ن��ط��اق ليبيا يف عمليات
ال��ب��ح��ث والإن���ق���اذ يف ال��ب��ح��ر الأب��ي�����ض
املتو�سط .وب�ضرورة �أن يكون التدريب
وال��دع��م املقدمني للم�ؤ�س�سات الليبية
املنخرطة مع املهاجرين ،مبا فيهم خفر
ال�سواحل الليبي ،م�صحوب ًا بجهود �شاملة
لإنهاء االحتجاز التع�سفي للمهاجرين
وحت�سني معاملتهم يف االحتجاز.
وق���ال امل��ف��و���ض ال�سامي زي��د «ه����ؤالء
�أ�شخا�ص ي�شعرون ،لأ�سباب كثرية ،ب�أنهم
م�ضطرون ملغادرة بلدانهم والقيام بهذه
ال��رح�لات اليائ�سة واخل��ط��رة .ويك�شف
التقرير امل��ع��ان��اة ال��ت��ي تكبدها ه���ؤالء
املهاجرون الذين تعر�ضوا النتهاكات ال
ميكن تخيلها ،حيث �أنهم يف بع�ض احلاالت
وق��ع��وا �ضحية ل�لاجت��ار املقيت ب����أرواح
الب�شر»�« .إن ه��ذا التقرير يهدف �إىل
تعميق تعاطفنا وتعزيز ت�صميمنا على
�ضرورة حماية واحرتام حقوق املهاجرين
ب�شكل كامل بغ�ض النظر عن و�ضعهم».
* �أج��رت البعثة يف ع��ام � 2016أرب��ع
زي��ارات �إىل اثنني من مراكز االحتجاز
التابعة لإدارة مكافحة ال��ه��ج��رة غري
ال�شرعية يف طرابل�س وم�صراته .كما

�أوف��دت البعثة ومفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية حل��ق��وق الإن�����س��ان مهمة ر�صد
�إىل �إيطاليا بني  27حزيران/يونيو و1
متوز/يوليو حيث مت �إجراء مقابالت مع
ما يربو على  50فرد ًا حول جتاربهم يف
ليبيا .ور�صدت البعثة �أو�ضاع املهاجرين
يف االح��ت��ج��از منذ ع��ام  ،2011مب��ا يف
ذلك من خالل زيارات متكررة �إىل مراكز
االحتجاز التابعة لإدارة مكافحة الهجرة

غري ال�شرعية وا�ستمر ذل��ك لغاية عام
 2014عندما مت نقل موظفيها الدوليني
�إىل تون�س.
** ي��ق��وم خ��ف��ر ال�����س��واح��ل الليبي
بعمليات بحث و�إنقاذ حمدودة يف البحر
الأبي�ض املتو�سط.
فهل �ستنهي م�شاكل الالجئني من الدول
العربية واالفريقية قريبا ام تتفاقم يف
ظل االزمات الطحنة واحلروب .
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او كنت بحاجة لبيع حمل
او اي ممتلكات
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على من يجد بنف�سه
الكفاءة للعمل عليه
االت�صال مع غربة نيوز

روم��ا  :ق�ضت حمكمة �إيطالية ،بتغرمي
�سيدة م�سلمة � 30أل��ف ي��ورو ،لرف�ضها خلع
النقاب يف مكان عام.
وق��ال التلفزيون احلكومي الإي��ط��ايل� ،إن
ام���ر�أة تبلغ م��ن العمر ( 40ع��ام��ا) �ألبانية
الأ�صل وتعي�ش يف بلدة �سان فيتو التاليامنتو
(�شمال ���ش��رق) ،ح�ضرت اجتماع ًا لأول��ي��اء
الأم���ور يف قاعة تابعة لبلدية بوردينونه �أن يتقدم رئي�س البلدية ب�شكوى �إىل ال�سلطات
بناء على القانون  152ال�صادر يف
(�شمال �شرق) يف � 20أكتوبر/ت�شرين �أول الق�ضائية ً
املا�ضي ،رف�ضت خالله طلب ًا متكرر ًا من رئي�س
عام .1975
البلدية �أنطونيو دي بي�شيليه ،الك�شف عن
ويحظر ذلك القانون “ا�ستخدام اخلوذات
وجهها متم�سكة بالنقاب الذي كانت ترتديه.
ووفق امل�صدر نف�سه ،ف�إنه لدى مت�سك املر�أة الواقية� ،أو �شئ يتم ارت��دا�ؤه ومن �ش�أنه منع
(مل يذكر ا�سمها) بالرف�ض ،قامت �شرطة التعرف على هوية ال�شخ�ص يف مكان عام �أو
البلدية بالتدخل و�إبعادها عن القاعة ،قبل مفتوح للجمهور”.
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و�أ�صدرت املحكمة اليوم ،حكما �أولي ًا ب�سجن
املر�أة �أربعة �أ�شهر لت�ستبدله يف نف�س الوقت
بغرامة ق��دره��ا � 30أل��ف ي���ورو .حيث يتيح
القانون االيطايل ا�ستبدال عقوبة ال�سجن
ب�أخرى مالية يف حال مل ي�شكل املدان خطورة
على املحتمع
ويعد الإ�سالم ،الديانة الثانية يف �إيطاليا
بعد الكاثوليكية.
و�أ���ش��ارت �أح��دث بيانات �صادرة عن املعهد
الوطني الإي��ط��ايل للإح�صاء �إىل �أن عدد
امل�سلمني يف البالد يبلغ  1.613مليون ن�سمة،
يحمل � 150ألف ًا منهم اجلن�سية الإيطالية،
فيما يتمتع الباقون ب�إقامات قانونية.

م��ي�لان��ي��ا ت���رام���ب ..ع���ار����ض���ة االزي����اء
ال�سلوفينية تطرق ب��اب البيت االبي�ض

بلجراد – (د ب �أ) – ولدت ميالنيا ترامب يف عام  1970يف �سلوفينيا،
التي كانت وقتها الت��زال ج��زءا من جمهورية يوغ�سالفيا االحتادية
اال�شرتاكية التي كان ال�شيوعيون يقودونها �آنذاك .
وحينما تخطو بقدميها �إىل داخل البيت الأبي�ض� ،ست�صبح ميالنيا �أول
�سيدة �أوىل يف الواليات املتحدة مل تولد على الأرا�ضي الأمريكية ،بعد
لويزا �آدامز زوجة رئي�س الواليات املتحدة ال�ساد�س جون كوين�سي �آدامز
التي ولدت يف لندن عام  1775.وحينما تخطو ميالنيا بقدميها �إىل داخل
�أروقة البيت الأبي�ض� ،ستكون �أول �سيدة اوىل يف الواليات املتحدة مل تولد
على الأرا�ضي الأمريكية.
وترعرعت ميالنيا يف �سيفنيكا  ،وهي بلدة يف منت�صف الطريق بني
ليوبليانا ،عا�صمة �سلوفينيا وزغرب ،عا�صمة جارتها كرواتيا اجلمهورية
اليوغ�سالفية ال�سابقة  .وانتقلت ميالنيا من �سيفنيكا اىل ليوبليانا لتدخل
املدر�سة الثانوية ،وتركز على درا�سة الت�صميم والت�صوير الفوتوغرايف.
ثم ما لبثت ان انخرطت يف جامعة ليوبليانا ،ولكن مل تتخرج منها قط.
وت�ست�شهد و�سائل الإعالم املحلية ب�أقوال �أولئك الذين ال يزالون يتذكرون
تلك اجلميلة التي اعتادت قيادة الفي�سبا �سكوتر الزرقاء مرتدية تنورة
خفيفة يف جميع �أنحاء املدينة الكئيبة �آنذاك.
وامتهنت الفتاة مم�شوقة القوام ،البالغ طولها 8ر 1مرتا ،عر�ض االزياء،
وهي ال تزال يف �سن املراهقة ،وبلغت اوجها يف �سن ال�سابعة ع�شرة .وبعدها
بعام واحد متكنت من العمل كعار�ضة لدى وكالة �أزياء مقرها مدينة ميالنو
عا�صمة املو�ضة الإيطالية .وبد�أت ميالنيا العمل يف الواليات املتحدة يف
عام  1996وانتقلت �إىل هناك ب�شكل دائم يف عام  2001.ويقال �أن ميالنيا
التقت بدونالد ترامب ،الذي يكربها بـ  24عاما  ،خالل حفل �أ�سبوع املو�ضة
يف نيويورك عام  ،1998حيث كان ال يزال متزوجا من مارال مابلز وكان
برفقة امر�أه �أخرى.
وازدهرت امل�شاعر الرومان�سية بينهما  ،ويف عام  2005تزوجت ميالنيا
وترامب وكان من بني �ضيوف زفافهما بيل وهيالري كلينتون ،وذلك وفقا
لتقرير �أعده تلفزيون الدولة ال�سلوفيني .و�أبلت ميالنيا ،التي ال تزال
بالء ح�سنا خالل احلملة االنتخابية
تتحدث بلكنة �شرق �أوروبية قويةً ،
لزوجها  ،وكان من بني خطاباتها ،كلمة م�ستن�سخة على ما يبدو من خطاب
ال�سيدة الأوىل احلالية مي�شيل �أوباما ،مات�سبب يف تعر�ضها النتقادات
حادة.

ك�����ي�����ل�����ي�����ان ك����������ون����������واي امل��������������������ر�أة ال�������ت�������ي غ�����ي�����رت م�������������س������ار ح�����م�����ل�����ة دون����������ال����������د ت������رام������ب

نيويورك – (�أ ف ب) – ا�ضطلعت كيليان كونواي مديرة
حملة دونالد ترامب التي ان�ضمت مت�أخرة اىل فريقه،
ب��دور حا�سم يف انتخاب رجل االعمال رئي�سا للواليات
املتحدة عندما حاولت توجيه خطابه وال��دف��اع بدون
اي تردد عن جتاوزاته .ويف دليل على اهميتها بالن�سبة
للحملة ،كانت اول �شخ�ص �شكره ترامب علنا ليل الثالثاء
االربعاء ،بعد توجيه ال�شكر اىل عائلته.
كانت هذه املر�أة ال�شقراء واالنيقة ( 49عاما) تظهر
يف كل املقابالت التلفزيونية التي �شاركت فيها بال كلل او
ملل منذ ت�سلمت مهمتها يف منت�صف �آب/اغ�سط�س .وباتت
كونواي ،الأم لأربعة �أوالد ،اول مديرة حملة انتخابية
يف تاريخ ال��والي��ات املتحدة يفوز مر�شحها بالرئا�سة.
وبينما كان دونالد ترامب يزيد من عقد االجتماعات،
كانت هي وجه تر�شيحه على �شا�شات التلفزيون .وحني
دخل الرئي�س املنتخب مع عائلته وم�ساعديه اىل قاعة
مانهاتن لالحتفال بعد اعالن فوزه ،طبع قبلة على خد
كونواي التي بادرت اىل معانقته وهم�ست يف اذنه بع�ض
الكلمات.
ث��م ظهرت يف ال�صور حيث ك��ان ت��رام��ب ي�شري بيده
اليها بفخر وامتنان فيما كانت تلوح للح�شود .واعترب
غابرييل كان اال�ستاذ يف “مدر�سة �أننبريغ لل�صحافة” يف
جامعة كاروالينا اجلنوبية ،ان “مقدرتها على امل�شاركة
يف برنامج حواري تلو الآخر ،وتربير كل هذه املخالفات
والتناق�ضات ،ب�أع�صاب هادئة ،كانت اداة فعالة لتمرير
امور غريبة واقناع النا�س ب�أنها امور عادية” .ويف خالل
االجتماعات او بعد املناظرات التلفزيونية بني املر�شحني،
دائما ما كانت تلتقي ال�صحافيني لتقدمي التف�سريات
الالزمة ،وتتحدث معهم بهدوء وو�ضوح �شديد.

يف املعرتك ال�سيا�سي منذ حكم ريغان-وق��د ا�ضطلعت ك��ون��واي ب��دور ايجابي ل��دى القاعدة
الن�سائية الناخبة كونها ام��ر�أة ،يف ظل تراجع �شعبية
دونالد ترامب و�سياق حملته .وقال كان “كانت قادرة
على اخذ ت�صريحات ترامب التي ميكن ان تكون �سيا�سيا
خارج ال�سياق ،والتخفيف من حدتها ،ملجرد انها امر�أة
بي�ضاء و�شقراء وذكية ،من خالل تكرارها بال كلل او ملل
بعيدا عن غ�ضب ترامب وعدائيته” .و�شبكات االعالم
املتوا�صل التي تبحث با�ستمرار عن حماورين يف براجمها،
فتحت لها ابوابها.
وكانت كيليان كونواي اكرث بكثري من متحدثة .ففريق
ترامب الذي اراد ا�ستقدام �صوت جديد ،جعل منها مديرة
حملته يف منت�صف �آب/اغ�سط�س ،فيما كانت �شعبية
ترامب يف حالة �سيئة يف ا�ستطالعات ال���ر�أي .وحتى
ذلك احلني ،مل يكن امل�س�ؤولون عن حملته يعرفون كيفية
التعامل معها ،حيث �ضيق البع�ض هام�ش حتركها فيما
حاول �آخرون دفعها نحو النهج اجلمهوري املت�شدد .كانت
بدايات كونواي يف املعرتك ال�سيا�سي حني عملت يف فريق
ا�ستطالعات ال��ر�أي الذي �شكله الرئي�س اال�سبق رونالد
ريغان ،وهي تعرف متاما خفايا احلزب اجلمهوري.
– مبثابة �+أم” لرتامب-
دائما ما تطلب ال�شركات الكبرية واملنظمات واجلمعيات
ر�أي ك��ون��واي اخلبرية املعروفة يف ا�ستطالعات ال��ر�أي
املتمحورة حول الن�ساء .وقد �أ�س�ست يف  1995مكتبها
"�شركة االقرتاع" .وبحذاقة� ،سعت اىل توجيه امللياردير
بدال من �إدارت��ه ،وحملته على الت�أقلم مع االفكار التي
تطرحها عليه .ويف مقالة طويلة� ،شبهت جملة “نيويورك
ماغازين” دوره��ا ب��دور رب��ة عائلة كبرية وق��ادرة على

التحكم بالأطفال امل�شاغبني .ومن اجل حتقيق اهدافها،
ا�ستعانت اي�ضا باحد اال�شخا�ص القالئل الذين لهم ت�أثري
حقيقي على رج��ال االعمال ال�صاخب :ابنته ايفانكا
التي تعرفها وكانت ت�أمل اي�ضا يف ان يعيد والدها تركيز
افكاره.
وق��د جنحت ه��ذه اال�سرتاتيجية .فقد ازال دونالد
ترامب من ح�سابه على تويرت الر�سائل العنيفة ،وابدى
ثقته مب�ساعديه خالل اجتماعاته وتوقف عن الرد علنا
على اي انتقاد .ومل تغري كونواي �صورة امللياردير لكنها
منعته من اال�ستمرار يف الهبوط نحو الهاوية .فقد ر�سخت
قاعدته من خالل الت�شديد على �شعار التغيري ،وقل�صت

خ�سائره ل��دى القاعدة الناخبة الن�سائية على رغم
�سل�سلة الف�ضائح .واليوم ،بات يف و�سع هذه ال�سيدة التي
ن�ش�أت و�سط عائلة متوا�ضعة يف نيوجريزي وربتها والدة
عزباء ،ان تفر�ض نف�سها ب�صورة م�شروعة على البيت
االبي�ض.
وقالت اخلمي�س ان ادارة ترامب اجلديدة عر�ضت
عليها تويل من�صب ،لكنها مل تقدم مزيدا من االي�ضاحات.
هي متزوجة من جورج كونواي ال�شريك يف مكتب حماماة
يف نيويورك ،ويعي�شان يف منزل قيمته �ستة ماليني دوالر
يف الباين يف نيوجريزي ،احدى اثرى مناطق امريكا ،مع
اوالدهما االربعة.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC

Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
• العالج الفردي

• عالج الأطفال واملراهقني

الدكتور يا�سر علي

دكتوراه يف العالج النف�سي

SERVICES PROVIDED
• Individual Therapy
• Child and Adolescent Therapy
• Child play therapy

• العالج لعبة اطفال كل خدمة

)EVERY SERVICE

• الإر�شاد الزواج

• Marriage Counseling

• الإر�شاد الأ�سري

• Family Counseling

• التدريب على مهارات الأبوة والأمومة

• Parenting Skills Training

• العالج ال�سلوكي جدلية

• Dialectic Behavioral Therapy

• العالج ال�سلوكي املعريف

• Cognitive Behavioral Therapy

• تعديل الطالق

• Divorce Adjustment

• فقدان الأعزاء

• Bereavement

• العافية والنمو الإر�شاد

• Wellness and Growth Counseling

• احلد من الإجهاد والتدريب على اال�سرتخاء

• Stress Reduction and Relaxation Training
• Anger Management

• �إدارة الغ�ضب

• Addiction Counseling & Dual Recovery

• الإدمان امل�شورة والعالج والت�أهيل املزدوج

Treatment

• منع الأزمات

• Crisis Prevention

• �إدارة حالة

• Case Management

• خدمات منزلية

• In Home Services

DR.YASSER ALY

• ا�ضطرابات الطعام
• �إدارة الدواء

• Eating Disorder
• Medication Management

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION
نتحدث العربية والرو�سية واال�سبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني
BRONX:
3042 WESTCHESTER AVE
BRONX, NY 10461
718-437-5571

LOCATIONS:
175-14 HILLSIDE AVE
JAMAICA, NY 11432
718-437-5571

QUEENS:
28-57 STEINWAY STREET
ASTORIA, NY 11103
718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD 8325 5TH AVE
111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218 BROOKLYN, NY 11209 BROOKLYN, NY 11228

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

BROOKLYN, NY 11218 BROOKLYN, NY 11209 BROOKLYN, NY 11228
718-745-4288
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

718-745-4822

718-437-5571/5570
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منوعات

�إي������داع ف��ن��ان��ة م�����ص��ري��ة ب����دار امل�����س��ن�ين ..واب��ن��ت��ه��ا ت�����ش��رح ال�سبب
القاهرة – ك�شف ناقد �سينمائي م�صري عن
واقعة �أغ�ضبت الكثري من امل�صريني على
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة لعدد من
الفنانني.
وقال الناقد �أ�سامة عبدالفتاح على �صفحته
على موقع التوا�صل االجتماعي “في�سبوك”،
�إن الفنانة الكبرية نادية فهمي ،الزوجة
ال�سابقة للفنان �سامح ال�صريطي مت �إيداعها
بدار لرعاية امل�سنني �شرق القاهرة ،م�ضيفة �أن
الفناة الكبرية تت�أمل من هذا املوقف.
وعقب ن�شر التدوينة ،رف�ض الفنان �سامح
ال�صريطي الزوج ال�سابق للفنانة التعليق على
اخلرب ،م�ستنكر ًا اخلو�ض يف احلياة اخلا�صة
للفنانني ،معلن ًا رف�ضه ما حدث ،وقائ ًال �إنه لي�س
من حق �أحد �أن ين�شر هذا الأمر على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،فالهدف هو الت�شهري
بالعائلة ولي�س �إنقاذ زوجته.
من جانبها ،ك�شفت ابتهال ال�صريطي ،ابنة
الفنانة الكبرية� ،سبب �إيداع والدتها بدار
للم�سنني ،وكتبتت على ح�سابها ال�شخ�صي مبوقع
التوا�صل االجتماعي “في�سبوك” تقول:
“ب�سم اهلل الرحمن الرحيم (يا �أيها الذين
�آمنوا اجتنبوا كثري ًا من الظن �إن بع�ض
الظن �إثم وال جت�س�سوا وال يغتب بع�ضكم
بع�ض ًا �أيحب �أحدكم �أن ي�أكل حلم �أخيه ميتا
فكرهتموه واتقوا اهلل �إن اهلل تواب رحيم)..
ملن ال يعرفني �أنا ابتهال ابنة الفنانة القديرة
نادية فهمي والفنان القدير �سامح ال�صريطي”.
و�أ�ضافت�“ :إنه بعد انت�شار بع�ض الأخبار
املغلوطة يف ال�صحف واملواقع بخ�صو�ص
والدتي احلبيبة والتي �آملتنا كثري ًا ك�أ�سرة،
�أردت �أن �أحكي عن جتربتي لعلها تكون ملهمة
لبع�ض الذين ميرون بنف�س الظروف� .أبي و�أمي
منف�صالن منذ حوايل ثالثة وع�شرين عاما ً،
وطوال هذه املدة عالقتهما كانت طيبة و�شبه
مثالية مل�صلحتي �أنا و�أختي ،ومل يتخل والدي
حلظة عنا وبالأخ�ص يف ال�سنوات الأخرية بعد
�إ�صابة �أمي ببع�ض اجللطات باملخ وت�شخي�صها
بت�صلب ال�شرايني والزهامير ،ومت �إيداعها
�أكرث من مرة ب�أف�ضل م�ست�شفيات ومراكز طبية
بالقاهرة حتت �إ�شراف �أف�ضل الأطباء نظر ًا
لبع�ض حاالت االنتكا�س التي كانت متر بها،
فتتح�سن حالتها ثم تعود للمنزل ،وطوال هذه
الفرتة كنت �أنا و�أبي و�أختي بجانب بع�ضنا
بع�ضا ملواجهة هذا االختبار القا�سي”.

و�أ�شارت ابتهال“ :يف الآونة الأخرية نظر ًا
لطبيعة املر�ض القا�سية �أ�صبحت رعاية
املمر�ضات لها يف املنزل غري جمدية وغري
كافية ،ون�صحنا الأطباء املعاجلون لها ب�ضرورة
وجودها هذه الفرتة يف مكان جمهز ب�شكل
�أف�ضل ملثل هذه احلاالت ،وبه رعاية خا�صة
ملر�ضى الزهامير ،واحلمد هلل تو�صلنا ملكان
يوجد به هذه الرعاية الطبية املتخ�ص�صة
مع وجود فريق متري�ض ملتابعة حالتها ومناخ
منا�سب جد ًا من ناحية اخل�ضرة والهواء النقي
الذي يحتاجه مري�ض الزهامير للم�ساعدة
على حت�سن احلالة ،على عك�س منزلنا يف و�سط
املدينة املحاط بال�ضو�ضاء والتلوث ،ونحن
�أ�سرتها وبع�ض املقربني نالزمها ب�شكل دائم،
واحلمد هلل وال�شكر هلل بد�أ التح�سن تدريجي ًا
منذ الأيام الأوىل”.
وتابعت“ :مل �أكن �أود �أن �أهز �صورة �أمي املر�أة
القوية التي طاملا كانت رمز ًا للبهجة يف حياتنا
ك�أ�سرة وكجمهور وحمبني ،ولكن رمبا �أراد اهلل
�أن يكون هذا �سبب ًا لإلقاء ال�ضوء على �ضرورة
التوعية مبر�ض الزهامير وتقبل املجتمع له”.
و�أ�ضافت تقول“ :الآن وبعدما مررت ب�أق�سى
جتارب حياتي ال تفهم طبيعة هذا املر�ض
الذي �أ�صاب �أمي �أغلى �إن�سانة على قلبي وم�صدر
قوتي و�إلهامي طوال حياتي ،وبعد فرتات من
الإحباط واالكتئاب والأمل الدائم� ،أود �أن
�أقول لأي �شخ�ص يعاين �أحد املقربني له من
هذا املر�ض ال تخجل ،فاملر�ض من عند اهلل،
ودورنا �أن ن�ساعد بع�ضنا بع�ضا لن�شر التوعية

وتبادل اخلربات يف التعامل مع �أحبائنا الذين
يعانون ويحتاجوننا �أقوياء بجانبهم”.
وقالت ابتهال�“ :أخرياً� ،أرجو من كل حمبي �أمي
�أن يحرتموا �أنها قررت االبتعاد عن الأ�ضواء
منذ �سنوات بكامل �إرادتها ومن يتمنى لها
اخلري �أطلب منه فقط الدعاء لها” ،م�ست�شهدة
بالآية القر�آنية (�إذ تلقونه ب�أل�سنتكم وتقولون
ب�أفواهكم ما لي�س لكم به علم وحت�سبونه هينا
وهو عند اهلل عظيم)� ..صدق اهلل العظيم.
الفنانة نادية فهمي من مواليد ال�ساد�س من
يناير عام  ،1950ودر�ست التمثيل يف املعهد
العايل للفنون امل�سرحية بالقاهرة ،وقدمت
�أدوار ًا مع رواد ال�سينما امل�صرية الأوائل مثل
حممود املليجي ،و�شكري �سرحان ،وزوزو ما�ضي.
برزت لأول مرة يف م�سل�سل “الق�ضبان” عام
 ،1974هو �أول عمل فني لها ،مع الفنان حممود
املليجي ،وم�صطفى فهمي ،ودخلت �إىل عامل
ال�سينما من خالل فيلم “ميهل وال يهمل” عام
.1979
�شاركت نادية فهمي يف عدة �أفالم �سينمائية
هي “مرزوقة” و”الليلة املوعودة” و”املر�شد”
و”زوجة حمرمة” ،وعدد من امل�سل�سالت� ،أبرزها
“برج احلظ” و”�ضمري �أبلة حكمت” و”�شارع
املواردي” و”وتر م�شدود” و”�أرابي�سك”.
�أما ابنتها الفنانة ال�شابة ابتهال ال�صريطي
فقد برزت لأول مرة من خالل م�سل�سل
“ال�سبع و�صايا” ،كما �شاركت يف �أفالم “ليلة”
و”الكربيت الأحمر” و"فتاة امل�صنع".

ف��������اروق ال���ف���ي�������ش���اوي ي��ك�����ش��ف �أ�������س������رار م�����س��ل�����س��ل��ه اجل���دي���د
القاهرة – ك�شف الفنان امل�صري فاروق الفي�شاوي،
العديد من �أ�سرار وكوالي�س الإعداد مل�سل�سل
تلفزيوين �ضخم ي�شاركه يف بطولته عدد من
كبار النجوم ،فيما �أعرب عن ا�ستيائه من انتحال
�شخ�صيته على “تويرت”.
وقال الفي�شاوي �إنه ي�ستعد لعمل مل�سل�سل تلفزيوين
جديد مع جنوم كبار ،منهم الفنان عزت العاليلي
وح�سني فهمي و�أي�ضا بو�سي ومريفت �أمني و�سهري
رمزي ،مو�ضح ًا �أن املخرج عمر عبدالعزيز هو
خمرج امل�سل�سل.
و�أ�ضاف �أثناء حلوله �ضيفا على برنامج “معكم”،
الذي تقدمه الإعالمية منى ال�شاذيل على ف�ضائية
“�سي بي �سي”� ،أن الت�صوير �سيبد�أ خالل الأ�سابيع
القليلة املقبلة ،ويتم الإعداد لهذا امل�سل�سل بجدية
و�سرعة.
وب�ش�أن منع عر�ض م�سرحية “هوالكو”� ،أو�ضح
الفي�شاوي �أنه وافق على �أداء امل�سرحية وتقدميها
على خ�شبة امل�سرح القومي ،وهي من �إخراج
جالل ال�شرقاوي ،وت�أليف ال�شاعر الكبري فاروق
جويدة ،م�ضيف ًا �أنه ج�سد دور اخلليفة امل�ستع�صم،
ولكن حدثت مفاج�أة وهي اعتذار جميع املمثلني
والفنانني الذين عر�ض عليهم باقي الأدوار.
و�أكد الفي�شاوي �أن هناك من ينتحل �شخ�صيته
على موقع التوا�صل االجتماعي “تويرت” ،و�أن هذه
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م����اي����ا دي��������اب ت�������س���رق الأن������ظ������ار يف
ح���ف���ل ع���ي���د م���ي�ل�اد زوج م���اردي���ن���ي���ان

لبت النجمة اللبنانية مايا دياب دعوة �صديقتها ومواطنتها خبرية
التجميل جويل ماردينيان ،وح�ضرت حفل عيد ميالد زوج الأخرية،
رجل الأعمال كمال قدورة.
ويف الوقت الذي بدت فيه جويل ناعمة بف�ستان �أ�سود ب�سيط،
�سرقت مايا الأنظار بف�ستان �أ�سود براق �ضيق �أظهرها يف «لوك»
مثري ،وقد حر�ص الثنائي على م�شاركة الفانز ب�صور ومقطع فيديو
من �أجواء احلفل ،كما هن�أت جويل زوجها يف تعليق على �صورة
خا�صة جمعتهما ،حيث كتبت« :عيد ميالد �سعيد حبيبي».
من ناحية �أخرى ،ت�ستعد مايا دياب الحياء حفل غنائي �ضخم ليلة
ر�أ�س ال�سنة يف دبي مبنتجع احلبتور جراند ،وذلك مب�شاركة النجم
اللبناين فار�س كرم.

6فل�سطينيونيت�أهلونللبثاملبا�شريفArabAidol

ت�أهل  6م�شرتكني فل�سطينيني للمرحلة النهائية من برنامج Arab
 ،Aidolاىل جانب  19م�شرتكا من بقية الدول العربية.
وهم �أمري دندن من جمد الكروم � ،شادي دكور من تر�شيحا  ،نادين
اخلطيب من النا�صرة  ،نادر حمودة من غزة  ،يعقوب �شاهني من بيت
حلم  ،روان عليان من غزة .
ومن املقرر ان تبد�أ املرحلة النهائية ،وهي مرحلة العرو�ض املبا�شرة
اال�سبوع املقبل ،والتي �سيغني خاللها امل�شرتكني امام اجلمهور
مبا�شرة.

خرب هام

امل�شكلة �أثرت فيه كثرياً ،خا�صة بعد �أن هاجمه
البع�ض على اعتبار �أن هذا ح�سابه ال�شخ�صي ،على
الرغم من �أنه ال ميلك �أي ح�ساب على “تويرت”.
و�أردف“ :بع�ض �أ�صدقائي �أخربوين من فرتة �أن
هناك ح�ساب ًا با�سمي على تويرت ،وكانوا يكتبون
بع�ض �آرائي ب�شكل خمتلف من احل�ساب املزيف
الذي يحمل ا�سمي ،فات�صلت بنقيب املمثلني الدكتور

�أ�شرف زكي واملحامي اخلا�ص بي وقدمنا بالغ ًا لدى
مباحث الإنرتنت”.
وحول عدم زواجه من عام  1998وحتى الآن ،قال
�إنه عا�ش مدل ًال طوال عمره ،منذ ولد يف مدينة
بني مزار باملنيا (جنوب م�صر) على الرغم من �أنه
ينتمي لعائلة من حمافظة املنوفية.

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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حكاية �صمود رجل ثمانيني وزوجته على خط التما�س يف مدينة حلب الرب��ع �سنوات من املعاناة

ارق�ص مع �إيفانكا ترمب فرحا بالعطلة!

حلب – (�أ ف ب) – �صمدت جناح وزوجها الثمانيني
الكرث من اربعة اعوام يف منزلهما الواقع على خط متا�س
يف مدينة حلب ال�سورية ،متحملني الق�صف واملعارك
العنيفة .ومع ا�ستعادة اجلي�ش ال�سيطرة على احلي حيث
يقيمان ،يكاد الزوجان ال ي�صدقان ان الكابو�س الذي
عا�شاه طويال قد انتهى.
ويف �شارع يحمل ا�سم “�شارع املوت” ،بقيت جناح (65
عاما) مع زوجها حممد اديب حنطاي ( 82عاما) داخل
منزلهما الواقع على خط متا�س يف�صل حي امليدان الذي
ي�سيطر عليه اجلي�ش عن الق�سم ال��ذي ت�سيطر عليه
الف�صائل املقاتلة يف حي ب�ستان البا�شا.
و�شهدت املنطقة معارك عنيفة وت��ب��ادال لر�صا�ص
القن�ص قبل ان يتمكن اجلي�ش م���ؤخ��را م��ن ا�ستعادة
ال�سيطرة على اجزاء كبرية من �شرق حلب ،اثر هجوم
بد�أه منت�صف ال�شهر املا�ضي .لكنهما كانا دائما يحتفظان
ب�أمل ان املعارك �ستنتهي ذات يوم.
وتقول جناح لوكالة فران�س بر�س بعد انتهائها من
تنظيف منزلها “كنا على خط التما�س وحما�صرين
من الطرفني ..نتلقى ال�ضرب كل يوم من هنا وهناك”
م�شرية بيديها اىل جانبي ال�شارع قبل ان ت�ضيف “لكننا
�صمدنا”.
خارج منزل الزوجني ،ت�شهد معامل الدمار ال�شديد
على �ضراوة املعارك .معظم االبنية مهدمة والركام ميلأ
االر�صفة .ويلون ال�سواد جدران االبنية ال�صامدة فيما
تتدىل معدات ال�صحون الالقطة واجهزة التقاط البث
التلفزيوين من ال�سطوح.
– “بانتظار الفرج”-
يف كل ليلة قبل ان تغم�ض عينيها ،كانت جناح تخ�شى
من �سقوط رف مو�ضوع فوق �سريرها عليها جراء قوة
املعارك.
وتروي ال�سيدة التي ترتدي ثوبا ازرق اللون فوقه
�سرتة بنف�سجية “القذائف كانت تك�سر ابواب املنزل،
لكننا �صربنا بانتظار الفرج”.
وت�ضيف بح�سرة “بقينا يف املنزل ،مل نتحرك ومل
يتفقدنا احد” ث��م تهم�س بح�سرة “كل واح��د يهتم
بحاله”.
وعلى غرار اهايل مدينة حلب ،كان الزوجان يعي�شان
بهدوء قبل ان تتحول املدينة اىل �ساحة معارك بني
اجلي�ش والف�صائل املقاتلة منذ العام  ،2012تاريخ

ب��ث��ت �إي��ف��ان��ك��ا ت��رم��ب ابنه
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي املنتخب
دون��ال��د ت��رم��ب مقطع فيديو
على تطبيق “�إن�ستغرام” وهي
ترق�ص احتفاال بعطلة نهاية
الأ�سبوع.
وت��ظ��ه��ر �إي��ف��ان��ك��ا ،ال��ت��ي ت�شتهر مب��وا���ص��ف��ات جمال
ا�ستثنائية ،يف الفيديو وهي تتمايل بن�صفها الأعلى يف
ف�ستان �أ�سود يربز كتفيها ،ولكنه حمت�شم �إجماال ويعرب عن
�شخ�صية الأم والزوجة وابنة الرئي�س.
وكتبت ابنة الرئي�س على املقطع املن�شور على ح�سابها
يوم  3دي�سمرب/كانون الأول والذي اجتذب �أكرث من 643
�ألف �شخ�ص�" :أرق�ص بطريقتي يف عطلة نهاية الأ�سبوع".
وحتاول �إيفانكا ترمب وهي تقرتب من خطوة تخليها
عن �إدارة �شركات العائلة للقيام مبهام �سيا�سية يف البيت
الأبي�ض مل يعلن عنها بعد� ،أن ت�ضفي على �شخ�صيتها مل�سات
�إن�سانية واجتماعية ،تف�صلها عن �صورة �سيدة الأعمال
اجلامدة املتعجرفة.
وتن�شر �إيفانكا ،ابنة ترمب من زوجته الأوىل عار�ضة
الأزي��اء الأمريكية الت�شيكية �إيفانا ماري ،على ح�سابات
مواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بها با�ستمرار العديد
من ال�صور ال�شخ�صية لأ�سرتها ،وخا�صة زوجها جاريد
كو�شرن ال���ذي لعب دورا يف جن��اح احلملة االنتخابية
لدونالد ترمب .كما يقوم وزوجته �إيفانكا مبهام حاليا
�ضمن الفريق االنتقايل الذي يعد لت�سلم ترمب ال�سلطة
ر�سميا يف  20يناير/كانون الثاين املقبل.
وهي تقدم نف�سها على ح�سابات التوا�صل االجتماعي
ب�أنها “زوجة و�أم و�سيدة �أعمال” بهذا الرتتيب.
وتبدي �إيفانكا اهتماما بالغا �أي�ضا بن�شر �صور �أطفالها
الثالثة� ،أرابيال وجوزيف وثيودور ،على مواقع التوا�صل
للت�أكيد على متا�سك �أ���س��رت��ه��ا ال�صغرية واال���س��ت��ق��رار
االجتماعي الذي تتمتع به.
وقامت �إيفانكا ال�شهر املا�ضي بخطوة مهمة للغاية
عندما ف�صلت ح�ساباتها اخلا�صة على مواقع التوا�صل
االجتماعي عن احل�سابات اخلا�صة ب�شركتها حت�سبا لأي
انتقادات خا�صة بت�ضارب امل�صالح.
وح�ضرت �إيفانكا ترمب مقابلة والدها مع رئي�س وزراء
اليابان �شينزو �آب��ي يف برج ترمب ال�شهر املا�ضي ما �أثار
انتقادات لأنها ال متلك �صفة �سيا�سية متنحها حق احل�ضور.

تقا�سم الطرفني ال�سيطرة على املدينة.
وي�ستعيد حممد كيف ا�ستفاق مع زوجته ذات يوم
ليجدا نف�سيهما حما�صرين بني طريف النزاع.
ويقول الرجل الذي يرتدي ثيابا �شتوية تقيه الربد
القار�س “فج�أة ا�صبحنا بني نقطتني (ع�سكريتني) ومل
يبق احد �سوانا يف املنزل”.
ال تختلف حال عائلة حممد عن بقية العائالت التي
تفرق افرادها خالل �سنوات احلرب امل�ستمرة يف �سوريا
منذ اذار/مار�س .2011
ويو�ضح "يعي�ش ابني مع اوالده ال�ستة يف �آخر ال�شارع"
حتت �سيطرة الف�صائل املقاتلة.
وقبل اندالع النزاع ،عمل حممد �سائقا ملدة � 60سنة.
ويو�ضح “كل ما جنيته ،ا�شرتيت به اث��اث املنزل”
م�ضيفا “بقيت هنا لأن اغرا�ضي و�أغ��را���ض �أوالدي
موجودة فيه”.
وت��ق��اط��ع جن��اح زوج��ه��ا لتقول “بقينا ال حلماية
االغرا�ض فح�سب بل الننا كنا نامل ان ال �شيء ي�ستمر
لالبد”.
وال تتوقف معاناة الزوجني عند هذا احلد ،فهما كما

طفلة الأدغال ق�ضت �سنوات بني احليوانات املفرت�سة
يف ال��وق��ت ال��ذي يرف�ض فيه
معظم الآباء �أن يرتكوا �أبناءهم
بجوار قط كبري احلجم ،خ�شية
�أن ي��ه��اج��م��ه��م� ،إال �أن ق�صة
ال��ط��ف��ل��ة ت��ي��ب��ي ت��ب��دو حكاية
نادرة وخمتلفة ت�شبه الأ�ساطري
ال��ت��ي ن��ق��ر�أه��ا يف الق�ص�ص ،عن
�أن��ا���س عا�شوا ب�ين الغابات ومع
احليوانات املتوح�شة ،والتي قد
نظنها جمرد خيال �أو خرافة.
وت��ي��ب��ي دي���غ���ري ،ه���ي اب��ن��ة
امل�����ص��ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة� ،سيلفي
روبرت ،وزوجها �أالن ديغري وهو
م�صور �أي�ضا� ،أنفقت ع�شر �سنوات
من طفولتها تعي�ش وتتجول بني
الأدغال الإفريقية ،يف حني كان
وال��داه��ا يوثقان ه��ذه التجربة

املثرية ب�شكل دقيق.
وبدت التجربة �أ�شبه بالق�صة
اخل��ي��ال��ي��ة “ماوكلي” ،وه��ي
ال�شخ�صية الرئي�سة يف كتاب
ل��ل��م���ؤل��ف ال�بري��ط��اين رودي����ارد
كبلينغ ،بعنوان “كتاب الأدغال”،
حيث ي�ضيع طفل ر�ضيع يف �إحدى
غابات الهند ،وتقوم قبيلة من
ال��ذئ��اب برتبيته بح�سب موقع
العربية .
وه��ن��ا حت��ول��ت تيبي �صديقة
للأفيال التي تركبها برباعة،
كذلك النمور التي ال تخاف منها
مطلقا.
وقد مت �إظهار هذه التجربة
ال��ب��دي��ع��ة يف ك��ت��اب ي��ج��م��ع بني
الكلمة وال�����ص��ورة ،ليظهر لنا

“ماوكلي جديدة” ،ولكن حقيقية
ولي�ست خيالية �أبد ًا حلكاية عقد
من الزمان الذي قد ال ي�صدق.
وهنا جولة يف عدد من ال�صور
التي تظهر الطفلة يف مواقف
عديدة بني الغابات مع احليوانات
ال�شر�سة والوديعة ،وهي تعي�ش
جتارب غريبة وغري م�سبوقة مع
الب�شر والقبائل الإفريقية ،هي
تلب�س مالب�سهم وغريها من ال�صور
التي التقطها والدها امل�صوران.
وق��د �أطلق على الكتاب ا�سم
“تيبي .كتاب �إفريقيا” ،وظهرت
يف غ�لاف��ه الطفلة وه��ي بجوار
�أحد حيوانات الغابة.

�سكان االحياء ال�شرقية عانا من �شظف العي�ش وقلة
املوارد والنق�ص احلاد يف املواد الغذائية ب�سبب احل�صار
املفرو�ض وحدة االعمال القتالية.
وتقول جناح “مل نتمكن من اخل��روج اال ن��ادرا .كنا
نعتا�ش على ما هو موجود يف املنزل حتى نفذت امل�ؤونة”.
وت�����ض��ي��ف ال�����س��ي��دة ال��ت��ي ك�شفت جت��اع��ي��ده��ا عن
م�شقة احلياة التي عا�شتها “ا�ضطررنا الكل احل�شي�ش
واالع�شاب التي زرعناها” مو�ضحة “كنت اتبلها احيانا
مبا يتوفر ل��دي او اكتفي احيانا اخ��رى با�ضافة امللح
فح�سب”.
اما حممد فقد تفنن خالل احل�صار يف �صنع �سجائره.
ومل يرتدد يف جتفيف اوراق ال�شجر وطحنها قبل لفها
وتدخينها.
ويف غياب الكهرباء واي م�صدر للرتفيه ،د�أب الزوجان
خ�لال �سهراتهما الوحيدة واحلزينة على ا�ستعادة
الذكريات قبل اخللود اىل النوم.
وتقول جناح بح�سرة “ال �شي نفعله يف امل�ساء �سوى
�سرد الذكريات املا�ضية عندما كانت العائلة جمتمعة”.
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جملة “االيكونوم�ست” تتحدث ع��ن ان��ه��ي��ار ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة ال�سعودية بعد �شهرين من
تقريرها ع��ن “خراب م�صر” وي��وم�ين م��ن اتهامها واي���ران ب�إ�شعال احل���روب الطائفية باالنابة
يف املنطقة م��ن قبل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�بري��ط��اين ..م��ا ال���ذي ي��ج��ري بال�ضبط؟ ومل���اذا الآن؟
تلقت احلكومة ال�سعودية �ضربتني
قا�صمتني ه��ذا اال���س��ب��وع م��ن بريطانيا،
الدولة التي تعول على �صداقتها ودعمها
يف امل��ج��االت الع�سكرية وال�سيا�سية،
باعتبارها احد البدائل االقوى “المريكا
ترامب” املقبلة ،ال�ضربة االوىل ر�سمية،
والثانية اعالمية.
ال�����ض��رب��ة ال��ر���س��م��ي��ة ج�����اءت على
ل�سان وزي��ر خارجية بريطانيا بوري�س
جون�سون ،الذي اتهم ال�سعودية وايران
ب�إ�شعال احل���روب بالنيابة يف منطقة
ال�شرق االو�سط ،وتو�سع اكرث يف اتهاماته
للحكومة ال�سعودية يف هذا املجال ،عندما
رك���ز ع��ل��ى ت�صديرها ال��ف��ك��ر ال��وه��اب��ي،
ورغ��م تن�صل احلكومة الربيطانية من
ت�صريحاته هذه ،اال انه رف�ض االعتذار
ر�سميا عنها اثناء زيارته للريا�ض.
ال�ضربة االعالمية ج��اءت من جملة
“االيكونوم�ست” الربيطانية العريقة،
وامل��ع��روف��ة مب�صداقيتها يف االو���س��اط
الغربية خ�صو�صا ،فقد ن�شرت املجلة يف
عددها االخري ال�صادر يوم ام�س اجلمعة
تقريرا قالت فيه ان احلكومة ال�سعودية
ت��واج��ه ه��زائ��م على جميع اجلبهات يف
اليمن و���س��وري��ة ول��ب��ن��ان وال���ع���راق ،ويف
منظمة “اوبك” اي�ضا.

وق��ال��ت امل��ج��ل��ة ان االم�ي�ر حم��م��د بن
�سلمان ،ويل ويل العهد ووزي���ر ال��دف��اع،
الذي و�صفته املجلة ب�أنه احلاكم الفعلي
ل��ل��ب�لاد ،تعهد يف ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل
با�ستعادة �صنعاء م��ن احل��وث��ي�ين ،ومنع
اي���ران م��ن فر�ض الرئي�س ال��ذي تريده
يف لبنان (مي�شال عون) ،وافال�سها متاما
ب�إغراق اال�سواق النفطية مبليون برميل
لدفع اال�سعار نحو االنهيار ،ومناف�ستها ،اي
اي��ران ،يف “عقر دارها” يف العراق بفتح
�سفارتها وار�سال ال�سفري اىل بغداد ،ولكن،
واحلديث للمجلة ،بنهاية العام مل تتحقق
اي من هذه التعهدات ،فقد ا�صبح اجلرنال
مي�شال عون حليف اي��ران رئي�سا للبنان،
وال�سفري ال�سعودي يف العراق جرى �سحبه
خوفا على حياته ،و�صنعاء ما زالت يف يد
احلوثيني ،وامليلي�شيات التي كانت تدعمها
ال�سعودية يف حلب تعر�ضت لهزمية قوية،
واالهم من ذلك ان ايران خرجت منت�صرة
من اتفاق االوب��ك ح��ول خف�ض االنتاج
لرفع اال�سعار ،عندما ر�ضخت ال�سعودية
ل�شروطها ،وقبلت ب���أن حتتفظ بح�صتها
االنتاجية دون تخفي�ض ،بل وزيادتها،
وخف�ضت ال�سعودية انتاجها مبقدار 500
الف برميل يوميا.
ال نعتقد ان ال�����س��ل��ط��ات ال�سعودية

�ستتقبل ما ورد يف هذه املجلة وتقريرها
من حقائق رغم انها تظل عمومية ،وال
تتعمق يف التفا�صيل املهمة ،مثل احلرب
ال��دائ��رة حاليا على احل���دود اليمنية
ال�سعودية ،حيث تعي�ش املدن ال�سعودية
ق�صفا وتوغال مينيا ادى اىل اجالء طالب
اكرث من �ستمائة مدر�سة وع�شرات الآالف
من املواطنني ،وكذلك االنفجار ال�ضخم
الذي اودى بحياة � 15شخ�صا ،وا�ستهدف

مع�سكرا للقوات املوالية لل�سعودية يف
مدينة عدن ،العا�صمة امل�ؤقتة حلكومة
الرئي�س هادي.
امل�����أزق ال���ذي تعي�شه ال�����س��ع��ودي��ة يف
املنطقة حيث يتناق�ص عدد ا�صدقائها
ب�شكل مت�سارع ،خا�صة بعد خ�سارتها
لقوتها الناعمة ،اي �سالح امل���ال ،بفعل
ت��راج��ع ال��ع��ائ��دات النفطية ،وانكما�ش
االح��ت��ي��اط��ات امل��ال��ي��ة ،ه��ذا امل����أزق يعود

لل�سيا�سات اخل��ارج��ي��ة املندفعة وغري
املدرو�سة ،وتتناق�ض كليا مع نظرياتها
على مدى ثمانني عاما التي ترتكز على
الت�أين وال�صرب وعدم الت�سرع.
جملة “االيكونوم�ست” ت�ؤكد يف ختام
تقريرها ان اي���ران تخرج ف��ائ��زة حتى
الآن على االق���ل ،يف ال�سباق الع�سكري
وال�سيا�سي ،واحل����روب ب��االن��اب��ة ال��ذي
يجري بينها وبني احلكومة ال�سعودية،
وهذه احلقيقة لي�ست مفاجئة بالن�سبة
الينا وللكثري من ال�سعوديني انف�سهم يف
ظل ثورة املعلومات واذرعتها على و�سائط
التوا�صل االجتماعي.
ال نعتقد ان امل�����س���ؤول�ين ال�سعوديني،
وعلى ر�أ�سهم االم�ير حممد ب��ن �سلمان،
ال���ذي ا�ست�ضاف اح��د حم���رري املجلة،
واج��ت��م��ع م��ع��ه خ��م�����س ���س��اع��ات ،و�سمح
ل��ه ب��زي��ارة اجلبهة اجلنوبية يف ذروة
ان�شغاله ب�إطالق "ر�ؤيته  "2030للمملكة
واقت�صادها� ،سيتهم املجلة ب�أنها “معادية”
للمملكة ،وموالية اليران.
“راي اليوم”

�إعــــــــــــالن

قريبا جدا  ......ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت
* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف
* ومو�ضيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�صم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:
 100دوالر لل�صفحة اال�سود واالبي�ض
 200دوالر لل�صفحة امللونة
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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