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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

ح���ف���ل مب��ن��ا���س��ب��ة م����رور 
لأف��ت��ت��اح  الآوىل  ال�����س��ن��ة 
امل���رك���ز ال��ط��ب��ي ال��ع��رب��ي

والإ���س��ام��ّي  ال��ع��رب��ّي  ال�سمت  ظ��ّل  يف 
وال��ع��امل��ّي: حت��ذي��رات اإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة من 
الغربّية بال�سّفة  جديدٍة  انتفا�سٍة  اندلع 

التحرير برئي�س  ممثلة  نيوز  غربة  �سحيفة  ا�سرة 
ت���ه���ن���ئ ق���رائ���ه���ا الع�������زاء 
وال�ساميه  العربية  واجلاليتني 

بحلول �سهر رم�سان املبارك
وع��ل��ي��ك��م  ع��ل��ي��ن��ا  اهلل  اع�����اده 
ب��ال��ي��م��ن واخل�����ر وال���رك���ات 

وكل عام وانتم بخر

 ال���ي���م���ن ي�����س��ت��ع��ي��د
ذك���رى »الن��ق�����س��ام«:
 خ�������ط�������اب »ف�����ك
برعاية  الرت���ب���اط« 
واأب���و ظبي ال��ري��ا���س 

ويتهكم  يتنددر  العربي  لإعللام 
علللللللى الللللعللللرب وامللل�للسلللللمللن
وال�سعودية يف طريقة ا�ستقبالهم لرتامب

ال�سي�سي!! بحذاء  اإعجابه  عن  ومعرا  بال�سيوف  والرق�س  النفاق  كمية  من  مرتبكا  بدا 



ال�شيوخ  جمل�س  �شادق   – ب(  ف  وا�شنطن)اأ 
تريي  اآيوا  والية  حاكم  تعيني  على  االأمريكي 
بكني،  يف  املتحدة  للواليات  �شفريا  بران�شتاند 
�شفريا  ترامب  دونالد  الرئي�س  مينح  ما  وهو 
لديه عالقة تعود اإىل عقود مع ال�شني بهدف 

تعزيز الروابط بني القوتني العظميني.
يف  بران�شتاند  تعيني  على  امل�شادقة  وجاءت 
عدة.  ف�شائح  االبي�س  البيت  يواجه  وقت 
ولكنها تاأتي كذلك يف وقت يتطلع فيه ترامب 
و�شريكتها  االأكرب  بالده  مناف�شة  بكني،  اإىل 
االقت�شادية  ال�شغوطات  لزيادة  التجارية، 

على نظام كوريا ال�شمالية.
اأهم  اإحدى  قلب  يف  بران�شتاد  ذلك  و�شي�شع 
الدبلوما�شية  يف  ح�شا�شية  العالقات  واأكرث 
الدولية، والتي تواجه ت�شاعدا يف التوتر يف 

بحر ال�شني اجلنوبي.
ر�شم  اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  وعلى 
لطاملا  التي  بكني،  جتاه  ل�شيا�شتها  �شامل  اإطار 
االنتخابية  حملته  خالل  ترامب  انتقدها 
لهجته  عن  يرتاجع  اأن  قبل  املا�شي،  العام 

العدائية منذ تن�شيبه.
عمل  خطة  ر�شم  يف  �شاعد  بران�شتاند  وكان 
التي  االقت�شادي  التعاون  ب�شاأن  يوم  ملئة 
اأطلقها البلدان يف ني�شان/ابريل، عندما التقى 
يف  برتامب  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س 

منتجع االأخري يف فلوريدا.

عاما   70 العمر  من  البالغ  بران�شتاند  وعرف 
الثمانينات،  منت�شف  منذ  ال�شيني  الرئي�س 

عندما زار الزعيم االآ�شيوي اآيوا.
احلني  ذلك  منذ  مرات  عدة  الرجالن  والتقى 
اإىل  بران�شتاد  �شعى  بينما  اآيوا،  ال�شني ويف  يف 

الرتويج ل�شادرات واليته الزراعية.
و�شت�شكل التجارة العن�شر االأهم يف دبلوما�شية 
ال�شفري اجلديد. وكان العمالقان االقت�شاديان 
با�شتئناف  ي�شمح  اتفاقا  ال�شهر  هذا  اأعلنا 
والغاز  االبقار  حلوم  من  االأمريكية  ال�شادرات 
اخلدمات  اىل  باال�شافة  ال�شني  اىل  الطبيعي 
املالية التابعة للواليات املتحدة، فيما �شت�شمح 

ال�شيني  الدجاج  بدخول  املتحدة  الواليات 
املطهو اإىل اأ�شواق الواليات املتحدة.

قال  احلايل،  ال�شهر  من  �شابق  وقت  ويف 
على  �شي  �شديقه  �شيحث  اإنه  بران�شتاند 
ال�شمالية،  الوفاء بالتزامه لكبح جماح كوريا 
من  �شل�شلة  اثر  التوتر  بت�شاعد  ت�شببت  التي 

االختبارات ال�شاروخية التي اأجرتها.
واليته  حاليا  يكمل  الذي  اجلديد  وال�شفري 
حكم  �شنوات،  اأربع  ت�شتمر  التي  ال�شاد�شة 
جميع  يف  نظرائه  بني  االطول  هي  ملدة  اآيوا 

الواليات االأمريكية عرب التاريخ.
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خمت�سر مفيد

كل عام وانتم بخري
هو  العام  بقية  عن  رم�شان  �شهر  يز  ميمُ ما  اأهمَّ  اإن 
ز هذا ال�شهر من  يِّ اجلو الروحاين اخلا�س الذي ميمُ
اأوقاتهم  ة بني االأفراد يف تنظيم  العامَّ املمُ�شاركة 
َفرتات  يف  والعمل  العبادة  بني  اليوم  خالل 
َيجتمعون  دة  موحَّ اأوقات  وتخ�شي�س  دة  حمدَّ
لها  ذاتها  حدِّ  يف  املمُ�شاركة  وهذه  لالإفطار،  فيها 
املر�شى  على  النف�شية  الناحية  من  اإيجابي  اأثر 
رون اأن  زلة وَي�شعمُ عانون من العمُ النف�شيني الذين يمُ
اإ�شابتهم باال�شطراب النف�شي قد و�شعت حاجًزا 
واملجتمع،  االأ�شرة  يف  بهم  املمُحيطني  وبني  بينهم 
لقي  يمُ �شامل  نظام  من  نه  يت�شمَّ مبا  رم�شان  و�شهر 
بظالله على اجلميع حني َي�شومون خالل النهار، 
بالعبادات،  بااللتزام  عموًما  لوكياتهم  �شمُ وتتميَّز 
مظاهر  وتعمُّ  اهلل،  اإىل  ب  التقرُّ اَوالت  وحممُ
الهدوء  على  يبَعث  مما  النا�س  بني  م  الرتاحمُ
النف�شية  موم  الهمُ دائرة  من  واخلروج  النف�شي 
النف�شيني،  للَمر�شى  عاناًة  ممُ ل  ثِّ تمُ التي  املمُعتادة 
ٍن  حت�شُّ حدوث  يف  االإيجابي  التغيري  هذا  �شِهم  فيمُ

تهم النف�شية ب�شكل عام. يف حياتهم و�شحَّ
رئي�س �لتحرير
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ه�����س��ت��ري��ا ت�����س��ي��ب الإع��������ام اخل���ل���ي���ج���ي: ����س���ّرف���ت ي����ا ت���رام���ب!

بكني ل��دى  �سفرا  ال�سني  رئي�س  م��ن  مقرب  تعيني  على  ي�سادق  ال�سيوخ   م�����س��ت�����س��ار ت���رام���ب ال�����س��اب��ق ل���ام���ن ال��ق��وم��يجمل�س 
ي���رف�������س ط���ل���ب ال���ك���ون���غ���ر����س امل����ث����ول ام���ام���ه

زينب حاوي
قادته  م�شبوق،  غري  اإعالمي  ا�شتنفار 
زيارة  ملواكبة  اخلليجية،  القنوات 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ال�شخم  )والوفد  وابنته  وعقيلته 
التي بداأت  الزيارة  للريا�س.  املرافق( 
بـ»التاريخية«،  و�شفت  اأم�س،  من  اأول 
بعد  لرتامب  خارجية  زيارة  كاأول 
االإعالمية  املواكبة  رئي�شًا.  انتخابه 
املن�شات  كل  ا�شتخدمت  اخلليجية، 
التقليدية واجلديدة، لنقل وقائع هذه 
ها�شتاغ  واأطلقت  وتفا�شيلها،  الزيارة 
مدفوع  كاإعالن  »#قمة_الريا�س«، 
املوا�شيع  باقي  ليت�شّدر  تويرت،  على 
�شفحات  على  اأما  املوقع.  هذا  على 
فقد  اخلليجية،  االإعالمية  ال�شبكات 
لنقل  احلّي،  البث  تقنية  ا�شتخدمت 

هذا احلدث حلظة بلحظة.
قمة  لعقد  لل�شعودية،  ترامب  زيارة 
القت  اإ�شالمية،  ــ  عربية  ــ  اأمريكية 
ملك  قبل  من  م�شبوقة  غري  حفاوة 
العزيز،  عبد  بن  �شلمان  ال�شعودية 
�شخمة.  جتارية  �شفقات  على  ور�شت 
االأمريكية  لل�شربة  التهليل  بعد  اإذًا، 
)اأبريل(  ني�شان  يف  »ال�شعريات«  ملطار 
الرئي�س  على  املديح  واإ�شباغ  املا�شي، 
�شلفه  خيبات  ك�شر  ب�شفته  االأمريكي، 
دول  مع  عالقته  يف  اأوباما،  باراك 
الريا�س«  »قمة  اليوم  تاأتي  اخلليج، 
الثنائية  العالقات  لهذه  رافعة  لتكون 

بني البلدين.
واكبت  �شخمة،  اإعالمية  ماكينة 
اأكان  با�شتوديواتها،  وانتقلت  الزيارة، 
الريا�س،  اإىل  الدوحة  اأم  دبي،  يف 
ال�شيا�شيني،  املحللني  با�شتقبال  وبداأت 
يف  الزيارة  هذه  اأهمية  على  والوقوف 

الوقت الراهن.
يف  رّوجت  التي  »اجلزيرة«،  قناة 
�شي  �شرتمُ الزيارة  هذه  اأّن  تغطيتها 
املنطقة،  يف  واالأمن«  »اال�شتقرار 
»�شتت�شدى  بكونها  اأهميتها  على  ركزت 
ل�شيا�شات اإيران العدوانية«، و�شط بوؤر 
العراق  يف  متمثلة  املنطقة،  يف  اأمنية 
ي  مِّ و�شوريا واليمن، وروجت الإن�شاء ما �شمُ

»ناتو عربي«، ي�شعى من خالله ترامب 
و»اإيران«.  »االإرهاب«  حماربة  اإىل 
اإبراهيم،  حممد  ملرا�شلها  تقرير  يف 
الرتكيز  جرى  اأم�س،  من  اأول  ثَّ  بمُ
الإيران  القمة  هذه  جمابهة  على 
املنطقة،  يف  امل�شلحة  و»ميلي�شياتها« 
التي حتمل »طابعًا طائفيًا وعقائديًا«. 
التقرير  و�شع  اإيران،  موازاة  يف 
اأّن  مدعيًا  عينه،  امل�شاف  يف  »داع�س« 

كبريًا  ثمنًا«  دفعت  االإ�شالمية  »الدول 
فّندت  القطرية،  القناة  حماربتها.  يف 
مع  اخلليجية  العالقة  حت�ّشن  كيفية 
»ال�شعريات«  مطار  ق�شف  بعد  ترامب 
العربي«  »التحالف  ودعمه  ال�شوري، 
يف  امليلي�شيات«  و»حماربته  اليمن،  يف 
لها  رّوجت  العناوين،  هذه  املنطقة. 
التالقي  اأعادت  بكونها  »اجلزيرة« 
املقلب  وعلى  والريا�س.  وا�شنطن  بني 

القناة  اأ�شاءت  ال�شيا�شي،  غري  االآخر 
ترامب  زوجة  مالب�س  على  القطرية 
و»الع�شرية«  »املحت�شمة«،  وكرميته، 
االأمر  هذا  اأّن  وراأت  �شواء.  حد  على 

ياأتي ان�شجامًا مع تقاليد الريا�س.
بـ»ال�شور  كذلك ركزت على ما و�شفته 
ال�شعودي  امللك  بني  الدافئة« 
»العربية«،  قناة  االأمريكي.  والرئي�س 
اإىل  ا�شتوديواتها  اأي�شًا  نقلت  التي 
الريا�س، تقاطعت تغطيتها للحدث مع 
اأّن هذه القمة من  »اجلزيرة«، برتويج 
االإيراين«،  النفوذ  جماح  »كبح  �شاأنها 
و»اإ�شالح اخللل« يف ال�شيا�شة االأمريكية 
التي انتهجها اأوباما. من ناحية اأخرى، 
داأبت القناة ال�شعودية على بث �شل�شلة 
مو�شيقى  مع  �شريعة،  �شامتة  تقارير 
القمم  اأبرز  عن  تتحدث  م�شاحبة، 
التي  ال�شابقة  ال�شعودية  ــ  االأمريكية 
تناولت  كذلك  عامًا.   70 منذ  حدثت 
للخارج  االأمريكيني  الروؤ�شاء  زيارات 
ومل  اليوم.  اإىل  نيك�شون  ريت�شارد  منذ 
التحالف اجلديد  اأّن هذا  تنفك تردد 
بني اأمريكا وال�شعودية، �شيكون الداعم 
يف  امل�شرتكة  املنطقة  مللفات  االأ�شا�شي 

اليمن و�شوريا والعراق اأي�شًا.
اإذًا، هي اأ�شبه بغرفة عمليات اإعالمية 
عناوين  منها  خرجت  موّحدة، 
للريا�س.  ترامب  لزيارة  وخطوط 
عناوين  اخلليجية  القنوات  وّحدت 
له  واأفردت  احلدث،  لهذا  تغطيتها 
املبا�شر  البث  من  طويلة  �شاعات 
على  وركزت  ال�شيا�شي،  والتحليل 
الذي  للريا�س،  االقت�شادي  املردود 
فكانت  ال�شفقات،  هذه  عن  �شيتاأتى 
لل�شيا�شة،  موازية  بجبهة  اأ�شبه 
�شيا�شية  »ملرحلة  ترّوج  وواجهة 

جديدة« يف العامل.

القومي  لالمن  ال�شابق  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  م�شت�شار  رف�س   – ب(  ف  وا�شنطن،)اأ 
مايكل فلني، ال�شخ�شية اال�شا�شية يف ق�شية التدخل الرو�شي املفرت�س يف االنتخابات الرئا�شية 

االمريكية، املثول امام الكونغر�س متذرعا بحقه يف ان يلزم ال�شمت.
واأو�شح روبرت كيلرن حمامي فلني يف ر�شالة اىل جلنة اال�شتخبارات يف جمل�س ال�شيوخ االمريكي 
االثنني ان موكله يرف�س ت�شليم الوثائق حول �شالته برو�شيا حتى ال يخاطر بتجرمي نف�شه 

كما يتيح له الد�شتور االمريكي.
وتابع كيلرن ان “االطار الذي طلبت فيه اللجنة من اجلرنال فلني االدالء ب�شهادته وت�شليمها 

الوثائق يجعل من الوا�شح انه ي�شعر بالقلق من اأن اأي �شهادة ميكن ان ت�شتخدم �شده”.
وحتقق اللجنة كما جمل�س النواب منذ ا�شهر يف تدخل رو�شيا املفرت�س يف االنتخابات الرئا�شية 

وتواطوؤ حمتمل بني اع�شاء يف فريق حملة ترامب ومو�شكو.
وهذا ال�شق االخري مو�شع حتقيق اي�شا ملكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اي(.

املدير  نظمها  التكاليف  مدفوعة  زيارة  عن  ا�شافية  معلومات  على  احل�شول  املحققون  ويريد 
الرئي�س  مع  الع�شاء  خاللها  وتناول   2015 يف  مو�شكو  اىل  الرو�شية  لال�شتخبارات  ال�شابق 

الرو�شي فالدميري بوتني.
ان  النواب  جمل�س  مراقبة  جلنة  رئي�س  نائب  كامينغز  اياليجا  الدميوقراطي  النائب  يقول 
فلني “كذب على ما يبدو على املحققني الذين التقوه يف العام 2016 العادة جتديد ت�شاريحه 

االمنية”.
كما يرغب املحققون يف احل�شول على تفا�شيل عن حمادثات فلني وال�شفري الرو�شي لدى وا�شنطن 

قبل تن�شيب ترامب.
و�شاهمت معلومات عن فحوى هذه املحادثات — التي كذب فلني ب�شاأنها — يف اقالته حتى وان 

تردد الرئي�س االمريكي الكرث من ا�شبوعني قبل اتخاذ قراره.
ومذاك �شككت معلومات �شحافية يف �شلوك امل�شت�شار ال�شابق لالمن القومي يف مكافحة تنظيم 

الدولة اال�شالمية.

 نيويورك -  الواليات املتحدة :
كامل حممود رئ�شي�س الكوجنر�س  الفل�شطيني 

االمريكي يف نيو يورك
للجالية  بالن�شبة  مزهراأ  يوماأ  كان  اليوم 
بالن�شبة  وم�شرقاأ  تاريخياأ  ويوماأ  العربية 
جوده  حبيب  ال�شيد  قبل  من  دعينا  حيث  يل 
االآوىل  ال�شنة  مرور  مبنا�شبة  حفل  حل�شور 
على  املتواجد  العربي  الطبي  املركز  الأفتتاح 
واخلام�س  الرابع  االآفنيو  بني  ما   69 �شارع 
بريدج  حي  نيويورك  بروكلن  مدينة  يف 
من  ال�شارع  اغالق  على  ال�شرطه  قامت  حيث 

اجلهتني مع اح�شار كثرياأ من االألعاب اخلا�شة 
واملف�شلة لالأطفال ونرثوها يف ال�شارع ليت�شنى 
من  العديد  مع  جماناأ  عليها  اللعب  لالأطفال 
مثل  واحللويات  املاأكوالت  بياعي  ب�شطات 
فعالأ  اللذيذة  ال�شرقية  وال�شلطات  الكباب 
اخلام�س  االأفنيو  ملك  حمل  من  انواعها  على 
�شيقوم  والذي  املوتي  عبدو  ال�شيد  و�شاحبه 
على افتتاح مطعمه اجلديد ) بروكلن كباب ( 
يف نف�س املنطقة ان �شاء اهلل وكذلك حلويات 
ال�شيد  و�شاحبها  والذيذة  ال�شهية  نابل�س 
تي�شري حمود ومعاونته ال�شيده مرفت جرج�س 

والذين يطقنون �شناعة جميع انواع احللويات 
وال�شاميه  واملغربيه  امل�شريه  العربيه 
الظهر  وقت  اقرتب  ان  وما   : والفل�شطينية 
ورجال  ن�شاء  بالوافدين  املكان  امتلئ  حتى 
�شباب و�شابات و�شيبه لي�شتمعون وي�شتمتعون 
بنغمات املو�شيقى العربية ال�شجية واالأغاين 
الهب  الذي  �شامرطربي  املحبوب  املطرب  مع 
حل�شور  وكان   (( الدبكه  وفرقة  اجلمهور 
املر�شح العربي ملن�شب �شتي كاون�شل اي )ع�شو 
خ�شر  االآب  نيويورك  ملدينة  البلدي  املجل�س 
الفل�شطينية  جاال  بيت  مدينة  ابن  اليتيم 

توعية  و  كلمته  القاء  يف  الكبري  االآثر   ))
اجلالية ويف مقدمتهم قادة امل�شتقبل االأطفال 
العليا  الكلمة  ا�شحاب  هم  �شيكونون  الذين 
اليوم  حديثنا  حمور  وهم  م�شتقبالأ  للجالية 
�شاركونا احتفالنا هذا كثرياأ من م�شوؤيل  وقد 
والتعليم  والرتبية  االآمن  رجال  من  الدولة 
قيام  اىل  باالأ�شافة  وال�شحة  واالأطفاء 

ال�شرطة بتاأمني املنطقة بكاملها .
يتوجب  الناجحة  التجربة  هذه  فبعد  اذاأ 
واالأ�شالمية  العربية  اجلمعيات  روؤ�شاء  على 
واجلمعية  االأمريكيه  العربيه  اجلمعيه  مثل 

وامل�شريه  اليمنية  واجلمعية  املغربية 
والكونغر�س  وامل�شاجد  والفدري�شن 
االأمريكي وغريهم من اجلمعيات  الفل�شطيني 
الق�شري  واالأنف�شال  الهوة  ك�شر  على  العمل 
الذين  وم�شوؤليها  اجلالية  بني  ما  ح�شل  الذي 
املحافل  امام  عنهم  م�شوؤولني  انف�شهم  ن�شبوا 
او  اهمال  نتيجة  ذلك  كان  �شواء  احلكوميه 
اللحمة  اعادة  على  فوراأ  والقيام  مق�شوداأ 
التجمعات  هذه  مثل  تكرار  خالل  من  بينهم 
اجلدد  القادة  هوؤالء  �شقل  على  والعمل 
وتاأهيلهم لقيادتها : ان هذه اجلالية حتتوي 
ومعلمات  معلمني  هم  ممن  جداأ  الكثري  على 
ينتمون  هم  ومن  جامعات  وا�شاتذة  مدار�س 
لل�شلك االأمني و ال�شرطي ومن هم او�شلوا نا�شا 
جالية  انها  نعم   ، القمر  من  ابعد  هو  ما  اىل 
بناء  على  القيام  ت�شتطبع  معطائه  عربية 
الغربة اىل  اجيالها على حب واحرتام وطن 
جانب وطنهم االآم وملا ال وهم جيل التكنلوجيا 
ومن  وا�شتيعابها  ا�شتقبالها  و�شرعة  واملعرفة 
علينا  يتوجب  املفيد  باملخت�شر  اي�شالها  ثم 
جميعنا ا�شتيعاب املثل الفل�شطيني الذي يقول 
يلحقها  لن  العرو�س  مع  يخرج  ال  الذي  ان   (
( اي ان مل نقم نحن على حقن اطفالنا حب 
لهم  هو  ما  ي�شمن  مبا  الغربة  وطن  واحرتام 
عليه من حقوق وما عليهم له من واجب وطرق 
قبل  وذلك  ادارته  ا�شتيعاب  و  عنه  الدفاع 
فوات االأوان واال فلن يجدوا ذلك يف االأزقة 
لعدم  منهم  كثرياأ  يرتادها  التي  وال�شوارع 
وجود جمعيات واماكن معده الأ�شتيعابهم انهم 

اطفالنا وهم امانة يف اعناقنا ؟...

ال�����ع�����رب�����ي ال�����ط�����ب�����ي  امل��������رك��������ز  لأف�������ت�������ت�������اح  الآوىل  ال�����������س�����ن�����ة  م�������������رور  مب����ن����ا�����س����ب����ة  ح�����ف�����ل 
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باأملانيا للن�سر  نور  دار  عن  املذابي  هايل  اليمني  للناقد  جديد  كتاب  اليمن«  يف  الربيع  �سباب  »م�سرح 
اخلام�س  االإ�شدار  باأملانيا  للن�شر  نور  دار  عن  �شدر    
و  املذابي  علي  هايل  اليمني  الناقد  و  للكاتب  ع�شر 

يحمل عنوان »م�شرح �شباب الربيع يف اليمن«.
بوك�س  »مور  ال�شهري  االأوروبي  الكتب  ملوقع  ووفقا 
more books » املتخ�ش�س يف عر�س الكتب و بيعها 
املتو�شط  القطع  من  �شفحة   60 يف  الكتاب  جاء  فقد 
�شدرت  م�شرحية  الأهم  تطبيقية  درا�شة  املنت  تناول 
اأثناء و اإّبان الربيع العربي يف اليمن 2011 و تناولت 

مو�شوع الثورات العربية اأو ما �شمي بالربيع العربي.
الكتاب النقدي »م�شرح �شباب الربيع يف اليمن« ال�شادر 
باأملانيا  للن�شر  نور  دار  عن  فاخرة  ورقية  طبعة  يف 
نظرا  فرعية  اأخرى  و  رئي�شية  عناوين  اإىل  ينق�شم 
باإهداء  املذابي  الناقد  �شطره  و  الدرا�شة  اقت�شته  ملا 
ثابت«  عبدالرحمن  »مناهل  اليمنية  للدكتورة  مميز 
ثم مقدمة و تهيد ثم اخلطوط النظرية امل�شرحية 
العري�شة للكتاب ثم التطبيق ملا جاء يف التقدمي من 

تلك النظريات.
الكتاب  عن  موجز  للكتاب  االأخري  الغالف   يف  جاء 
بذلها  كبرية  جهود  ثمرة  هو  الكتاب  هذا   « يقول: 
املوؤ�ش�شات  الإحدى  التزم  عندما  بداأت  الكاتب 
ا�شتق�شائية  و  نقدية  بحثية  درا�شة  بعمل  العربية 
اإبان  و  اأثناء  ظهرت  التي  امل�شرحية  لالأعمال  �شاملة 
البحث  و بعد جهد كبري من  اليمن  العربي يف  الربيع 
2011 مل يجد  الفرتة  ال�شادرة بعد  امل�شرحيات  عن 
�شوى عمل واحد كان قد فاز باملركز الثالث مب�شابقة 

و  الثقافية  دبي  جملة 
و  �شظايا«  ا�شمه«مالمح 
منوذجا  املوؤلف  جعله  قد 
التي  البحثية  للدرا�شة 
يطرح  الكتاب   . بها  قام 
من  فر�شية  اإجابات 
الدرا�شة  منوذج  خالل 
الأ�شئلة فل�شفية تاريخية 
و اأي�شا يف نظريات امل�شرح 
كانط  و  هيجل  ك�شوؤال 
االآخر  ي�شكل  اأيهما  عن 
)الوعي و الواقع( ويعرب 
ال�شوؤال  هذا  من  الناقد 
بريخت  جدول  اإىل 
الذي  امللحمي  للم�شرح 
للم�شرح  امتدادا  جاء 
ين�شرب  ثم  الدرامي 

يعاين  واجتماعية  فكرية  ق�شايا  اإىل  املوؤلف 
طرحته  ما  خالل  من  ذلك  و  العربي  الوطن  منها 
ق�شية  راأ�شها  على  الدرا�شة«و  »منوذج  امل�شرحية 
املراأة و ما ميار�س �شدها يف املجتمعات الذكورية 
�شمي  ملا  كافيا  �شببا  جمملها  يف  هي  اآخر  ق�شايا  و 

بالربيع العربي.«.
الكتاب متاح للقراء ل�شراءه و تو�شيله لهم عرب موقع 

الكتب ال�شهري على هذا الرابط

https://www.morebooks.de/ 
bookprice_offer_5d90ff568568cec3d3
8c87723afa15551e2e94a2?auth_token=
d3d3Lm5vb3ItcHVibGlzaGluZy5jb206
NmYzNDRmNGVmOWU5NDVlYjYy
NTM5YTRmYzI2ZDI3N2U%3D&local
e=gb&currency=EUR

ات�������ف�������اق�������ات 
�سلمان  - ت��رام��ب 
حملت زيارة الرئي�س دونالد ترامب اإىل 
اال�شتثمار  اتفاقيات  من  �شياًل  الريا�س 
بني البلدين، �شّبت يف معظمها يف جمايّل 
اإىل  والطاقة،  الع�شكرية  ال�شناعات 
كذلك  البرتوكيماويات.  قطاع  جانب 
مّثلت  التي  »اأرامكو«  ل�شركة  كانت 
ل�شنوات َخَلت عماد االقت�شاد ال�شعودي، 
االتفاقيات،  تلك  من  وافرة  ة  ح�شّ
القريب  امل�شتقبل  يف  عليها  �شتعتمد 
لتخطي عرثة �شنوات النفط الرخي�س.

قيمتها  اإجمايل  و�شل  التي  ال�شفقات 
اإىل ما يزيد على 380 مليار دوالر، نالت 
منها ال�شناعات الدفاعية 110 مليارات 
وع�شكرية  اأمنية  قطاعات  خم�شة  يف 
عقود   3 جانب  اإىل  وتكنولوجية، 
االأمريكية  ال�شركات  كربى  مع  �شخمة 
ومتعاقدي  الع�شكرية  للتكنولوجيا 
»لوكهيد  مثل  الدفاعية،  ال�شناعات 

مارتن« و»راثيون«.
كرئي�س  �شعيدًا  ترامب  يبدو  وفيما 
كيفية  يعرف  اأعمال  وكرجل 
العالقات  وبناء  ال�شفقات  اإتام 
االتفاقات  ت�شري  الديبلوما�شية، 
التي   »2030 »روؤية  اأن  اإىل  ال�شخمة 
بن  حممد  العهد  ويل  ويل  �شّوقها 
�شلمان، كانت تنتظر »اأجنحة« اأمريكية 
جديد  ع�شر  اأنه  يبدو  فيما  لتنه�س... 
م�شتويات  كافة  على  التماهي  من 
باأيام  يذّكر  »احللفاء«،  بني  االقت�شاد 

»اأرامكو« االأوىل.

كرر   – ب(  ف  )اأ  الفل�شطينية(  )االرا�شي  حلم  بيت 
الرئي�س  اأمام  عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س 
بحل  الفل�شطينيني  ت�شك  ترامب  دونالد  االمريكي 
الفل�شطيني- النزاع  حلل  وحيد  ك�شبيل  الدولتني 
اال�شرائيلي، فيما مل ياأت ترامب على ذكر هذا احلل.

يف  ترامب  مع  م�شرتك  �شحايف  موؤتر  يف  عبا�س  وقال 
ق�شر الرئا�شة يف مدينة بيت حلم يف ال�شفة الغربية 
باعتماد  موقفنا  على  اأخرى  مرة  لكم  “نوؤكد  املحتلة 
فل�شطني  دولة   ،1967 حدود  على  الدولتني  حل 
جنب  اىل  جنبا  لتعي�س  ال�شرقية  القد�س  وعا�شمتها 

مع اإ�شرائيل يف اأمن واأمان وح�شن اجلوار”.
ما  بكل  بالقيام  جهته  من  االمريكي  الرئي�س  وتعهد 
بو�شعه من اأجل التو�شل اىل اتفاق �شالم بني اجلانبني.

وقال عبا�س “نحر�س على فتح باب احلوار مع جرياننا 
تعزيز  اأجل  من  وذلك  كافة،  باأطيافهم  االإ�شرائيليني 

الثقة وخلق فر�شة حقيقية لل�شالم”.
واأ�شاف “م�شكلتنا احلقيقية مع االحتالل واال�شتيطان 
وعدم اعرتاف اإ�شرائيل بدولة فل�شطني، كما اعرتفنا 

بها، االأمر الذي يقو�س حتقيق حل الدولتني”.
وبح�شب عبا�س، فاإن “نيل ال�شعب الفل�شطيني حريته 
منطقتنا  يف  واال�شتقرار  ال�شالم  مفتاح  هو  وا�شتقالله 
من  بالتعاون  “التزامنا  اخرى  مرة  موؤكدا  والعامل”، 
بيننا  تاريخية  �شالم  �شفقة  وعقد  ال�شالم  �شنع  اأجل 

وبني االإ�شرائيليني”.

يف  حلم  بيت  يف  الرئا�شة  ق�شر  اىل  ترامب  وو�شل 
يف  وكان  القد�س.  مدينة  من  قادما  ليموزين  �شيارة 
ا�شتقباله الرئي�س الفل�شطيني الذي �شارك يف مرا�شم 
ا�شتقبال مت فيها عزف الن�شيدين الوطنيني االمريكي 

والفل�شطيني.
وتبعد بيت حلم اأقل من ع�شرة كيلومرتات عن مدينة 

باإقامة   2002 عام  يف  ا�شرائيل  وبداأت  القد�س. 
الفل�شطينية  االنتفا�شة  خالل  فيها  الفا�شل  اجلدار 

الثانية. ويعد اجلدار رمزا لالحتالل اال�شرائيل.
ويف املدينة، توجد كني�شة املهد التي ولد فيها امل�شيح 

وجتذب اآالف الزوار �شنويا.
باالنكليزية  عليها  كتب  فيها  كبرية  الفتة  ون�شبت 

�شور  مع  ال�شالم”،  برجل  ترحب  ال�شالم  “مدينة 
ان  املفرت�س  من  التي  الطريق  يف  وترامب  لعبا�س 

ي�شلكها ترامب.
واال�شرائيليني  الفل�شطينيني  بني  ال�شالم  وجهود 
حول  االمريكية  املبادرة  ف�شل  منذ  بالكامل  متوقفة 

هذا املو�شوع يف ني�شان/اأبريل 2014.
تايزا  املا�شي  �شباط/فرباير  يف  �شجل  ترامب  وكان 
حيال  االأمريكية  ال�شيا�شة  من  عقود  عن  جديدا 
يف  نتانياهو  لقائه  خالل  اأكد  اإذ  االأو�شط،  ال�شرق 
وا�شنطن اأن حل الدولتني لي�س ال�شبيل الوحيد الإنهاء 
اأنه منفتح  اإىل  ، الفتا  النزاع الفل�شطيني االإ�شرائيلي 

على خيارات بديلة اإذا كانت توؤدي اإىل ال�شالم.
اإ�شرائيلية  دولة  وجود  اأي  الدولتني،  حل  ويبقى 
ب�شالم،  جنب  اإىل  جنبًا  تتعاي�شان  فل�شطينية  ودولة 

املرجع اال�شا�شي لال�شرة الدولية حلل ال�شراع.
وتعد احلكومة التي يتزعمها بنيامني نتانياهو االأكرث 
ميينية يف تاريخ اإ�شرائيل، وت�شم موؤيدين لال�شتيطان 
دعوا منذ تويل ترامب الرئا�شة اإىل اإلغاء فكرة حل 

الدولتني و�شم ال�شفة الغربية املحتلة.

 ت����رام����ب وع���ائ���ل���ت���ه ُي�������س���ّل���ون ام������ام ح���ائ���ط ال�������راق ب��ال��ق��د���س!

الفل�سطيني- ال��ن��زاع  حل��ل  وح��ي��د  ك�سبيل  ال��دول��ت��ني  ب��ح��ل  الفل�سطينيني  مت�سك  اخ���رى  م���رة  ي��وؤك��د  ع��ب��ا���س 
الأو���س��ط ال�����س��رق  يف  ���س��ام  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اأج���ل  م��ن  ���س��يء  ب��ك��ل  ب��ال��ق��ي��ام  يتعهد  وت��رام��ب  ال���س��رائ��ي��ل��ي 

زار الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميالنيا، وابنته ايفانكا 
وزوجها اليهودي “جاريد كو�شرن”، احلائط الغربي للم�شجد االأق�شى 

�شميه اليهود بـ”حائط املبكى”. املبارك “حائط الرباق”، اأو ما يمُ
ومل ي�شمح الأي م�شوؤول اإ�شرائيلي مبرافقة ترامب يف الزيارة اخلا�شة، 
يف خطوة اأمريكية لتفادي االعرتاف ب�شرعية االإ�شرائيلية للموقع.

“الكيباه” اليهودية واأدى �شالة هناك، ليكون  واعتمر ترامب قبعة 
اأول رئي�س للواليات املتحدة االأمريكية يقوم بهذه اخلطوة .

احلائط  عند  َبَكت  ترامب  ايفانكا  اإن  عربية  اإعالم  و�شائل  وقالت 
خالل اأدائها �شالًة هناك.

ارتدوا  االأمريكي  للرئي�س  املرافق  الوفد  اأع�شاء  اأن  اإىل  واأ�شارت 
. الرباق  حائط  اأمام  و�شلوا  “الكيباه” اليهودية 

يف  املحتلة،  القد�س  اإىل  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وو�شل 
له منذ توليه احلكم،  الثانية يف اجلولة اخلارجية االأوىل  حمطته 

حيث من املقرر اأن يلتقي خاللها قادة االحتالل.
يف  وكان  املحتلة،  القد�س  يف  القيامة  كني�شة  اىل  ترامب  وتوجه 
عائلة  اأبناء  من  وعدد  واال�شقافة  البطاركة  من  عدد  ا�شتقباله 

احل�شيني اأمناء مفتاح كني�شة القيامة و�شخ�شيات دينية و ر�شمية.
لتاأمني  مركبة  و80  اأمن  عن�شر   750 االمريكي  الرئي�س  ويرافق 

الزيارة للمدينة املقد�شة.
للقاء  الغربية  ال�شفة  يف  حلم  بيت  مدينة  اإىل  ترامب  و�شيتوجه 

الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س.



ال يختلف اثنان على اأّن اإ�شراب العّزة والكرامة واالأمعاء 
�شجون  يف  ال�شيا�شيني  االأ�شرى  يخو�شه  الذي  اخلاوية 
وكربياء  واأنفة  وعزمية  اإرادة  عن  تعبري  هو  االحتالل 
على  يوًما   36 مرور  بعد  اليوم  حتى  الذي  اجلاّلد،  اأمام 
بحّق  التنكيلّية  اإجراءاته  وا�شل  يمُ االإ�شراب،  انطالق 
بتعذيبهم  يقوم  بل  ال  معهم،  التفاو�س  ويرف�س  االأ�شرى 

وتهديدهم بتغذيتهم ق�شًرا.
واالعرتاف  االإقرار  يجب  اأعاله،  كر  ذمُ ما  اإىل  باالإ�شافة 
يرتقوا  مل  و�شعًبا،  قيادٍة  الفل�شطينيني،  اأّن  املالآن  وبالفم 
يف  الفعالّيات  كّل  من  الرغم  وعلى  احلدث،  �شتوى  ممُ اإىل 
فل�شطني التاريخّية وخارجها، يبقى التفاعل مع االإ�شراب 
على  ولنكن  جًدا.  وقليلٍة  معينٍة  فئاٍت  على  حم�شوًرا 
ال�شراحة: هل انطلقت مظاهرًة جباّرة يف  قدٍر كبرٍي من 
الفل�شطينّي  الداخل  اأْو يف  اأْو قطاع غّزة  الغربّية  ال�شفة 

ت�شامًنا مع اأ�شرى االأمعاء اخلاوّية؟ اجلواب ال.
اخلليج  اإىل  املمُحيط  من  العربّي  الوطن  ذلك،  على  عالوًة 
ن�شاهد  اأْو  ن�شمع  ومل  اإ�شرائيل،  مع  التطبيع  يف  غارق 
بيانات  �شوى  اللهم  االأ�شرى،  الإ�شراب  اإ�شناًدا  فعالّيات 
التعبري عن االمتعا�س، ال�شجب واال�شتنكار وما اإىل ذلك 
�شمن وال  اأكل الدهر عليها و�شرب، الأّنها ال تمُ من �شخافات 

غني عن جوع. تمُ
من  �شبعني عاًما  بعد  نقطًة ح�شا�ّشًة جًدا:  اأّن هناك  كما 
ال�شعب  يتمّكن  مل  وجماعات،  فرادي  فل�شطني،  اغت�شاب 
اأْو قيادته من ا�شتقطاب الراأي الّعام  العربّي الفل�شطينّي 
العربّي،  االإعالم  عن  نتحّدث  ال  لق�شيته.  ن�شرًة  العاملّي 
الأنف�شنا  نمُف�ّشر  كيف  ولكن  قال،  يمُ مّما  الكثري  وعليه 
لدولة  طبًعا  املمُنحاز  الغربّي،  االإعالم  اأّن  والأبنائنا 
وبدون  االأ�شرى،  باإ�شراب  يهّتم  ولن  يهّتم  مل  االحتالل، 
اهتمام هذا االإعالم بهذه الق�شّية االإن�شانّية لن ت�شل اإىل 
الراأي الّعام، الذي بات يعرفنا فقط عن طريق البندقّية 

وال�شكني باعتبارنا “اإرهابيني” وقّطاع طرق.
ال�شحافة  بح�شب  التي  الريا�س،  قّمة  ذلك،  على  عالوًة 
ا هائاًل من النفاق لقائد االإمربيالّية  االإ�شرائيلّية �شملت كمًّ

العاملّية، دونالد ترامب، عّدو العرب واملمُ�شلمني، وهذا الّكن 
الـ”عدو”  �شحافة  �شّدّدت  العربّي-االإ�شالمّي،  النفاق  من 
من  ال  تاأِت  مل  الريا�س  قّمة  جًدا،  مرتبًكا  ترامب  جعلت 
باحلري  فكم  فل�شطني،  ق�شية  على  بعيٍد  من  وال  قريٍب 
عّما  دافعون  يمُ اخلاوية،  باأمعائهم  الذين  االأ�شرى،  ق�شية 

تبّقى من كرامٍة لالأّمة العربّية.
ويف ظّل هذه احلالة من الهوان والذّل العربّي-االإ�شالمّي 
اإّن  قائلًة  العربّية  )هاآرت�س(  �شحيفة  علينا  تخرج 
اأمام  االإ�شرائيلّية  وال�شلطات  احلكومة  تعنت  ا�شتمرار 
يوًما   35 منذ  الفل�شطينيني  االأ�شرى  اإ�شراب  ا�شتمرار 
نحو  االأو�شاع  بتدهور  ينذر  ملطالبهم،  اال�شتجابة  وعدم 

انتفا�شة فل�شطينية اأخرى، على حّد تعبريها.
واأ�شافت ال�شحيفة، نقاًل عن م�شادر �شيا�شّية يف تل اأبيب 
على  العثور  يف  االجتهاد  اإىل  احلكومة  ت�شارع  مل  اإذا  اأّنه 
طريقة حلّل ق�شية االأ�شرى امل�شربني فوًرا، ميكن لع�شرات 

االأ�شرى املوت.
الداخلي  االأمن  وزير  يزال  ال  قائلًة:  ال�شحيفة  وتابعت 
التفاو�س  عن  باالمتناع  موقفه  على  م�شر  اأردان  غلعاد 
مع االأ�شرى على الرغم من مرور 35 يوًما على اإ�شرابهم، 
وحماولة  بالقوة  االإ�شراب  ك�شر  ذلك  من  بداًل  ويحاول 

تغذيتهم ق�شرا.
850 اأ�شرًيا فل�شطينًيا ي�شربون  اأّن  ولفتت ال�شحيفة اإىل 
بعد  يوًما  تدهوًرا  ال�شحية  حالتهم  وتزداد  الطعام،  عن 
الق�شرية  التغذية  فر�س  حماوالت  اأّن  م�شيفة:  يوم، 
عليهم هي طريقة تتعار�س مع االأخالق الطبّية، وهناك 
بح�شب  االأمر،  يعنيه  ما  بكل  تعذيب  و�شيلة  يعتربها  َمْن 

تو�شيفها.
ال�شعب  ا:  اأي�شً والف�شل  القول  كن  ميمُ االإعالم،  عن  وبعيًدا 
هو  ال�شهداء،  قّد�س  يمُ ال  والذي  االأ�شرى،  يحرتم  ال  الذي 

�شعب ال ي�شتّحق وطًنا.
حتى  اأّنه  العربّية  ال�شحيفة  راأت  ذلك،  على  عالوًة 
اللحظة مل تزد مظاهر دعم ال�شارع الفل�شطينّي لالأ�شرى 
الت�شامنية، ولكن يف  التظاهرات وامل�شريات  امل�شربني عن 

اإىل  االأ�شرى  الذي يتحول فيه اخلوف على حياة  الوقت 
اإىل  واقٍع ملمو�ٍس، �شتتحول مظاهر التعبري عن الت�شامن 

الطابع العنيف، بح�شب تعبريها.
التي جرت مع  املواجهات  ا�شتداد  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
قوات االحتالل يف ال�شفة الغربية خالل االأيام االأخرية، 
هذه  وقالت:  فيها،  امل�شاركني  وعدد  عددها  وازدياد 
موؤ�شرات على بداية التحول الذي يجب علينا اأْن نحذره 

ونهيئ الظروف ملنع الو�شول اإليه.
باالإ�شافة اإىل ذلك، حّذرت ال�شحيفة �شلطات االحتالل 
من الوقوع يف اأخطاء املا�شي، وعدم انتظار ح�شول االأ�شواأ 
مبوت اأحد االأ�شرى امل�شربني اأْو عدد منهم، الأّن ذلك يعني 
بالتاأكيد ا�شتعال ال�شارع الفل�شطيني حتى تر�شخ اإ�شرائيل 

للجلو�س مع االأ�شرى والتفاو�س معهم.

وخلمُ�شت ال�شحيفة العربّية اإىل القول اإّن غالبية مطالب 
االأ�شرى هي مطالب عادية تتعلق فقط ب�شروط اعتقالهم، 
ولي�شت مطالب الإطالق �شراحهم من ال�شجن، منها تركيب 
من  يتمكنوا  لكي  املعتقالت  اأق�شام  يف  عمومية  هواتف 
احلديث مع عائالتهم، وت�شهيل الزيارة لعائالت االأ�شرى 
للدرا�شة  بالت�شجيل  لهم  وال�شماح  ظروفها،  وحت�شني 
م�شاكل  وحّل  التوجيهي،  امتحانات  وتقدمي  االأكادميية 
ومنح  هوائية،  مكيفات  وتركيب  الزنازين،  يف  االكتظاظ 
، وكّلها  كّل اأ�شرٍي حق الفح�س الطبّي ب�شكٍل اعتياديٍّ �شنويٍّ
مطالب لي�شت ذات قيمة اأمام ا�شتعال االأو�شاع وجنوحها 
نحو انتفا�شة جديدة وموجة عمليات جديدة، على حّد 

قولها.

كانت  ال�شرقية،  اأوربا  دول  من  �شلوفينيا  دولة   
�شابًقا  عرف  يمُ كان  فيما  جزًءا  ت�شكل  م�شى  فيما 
مليونني،  �شكانها  عدد  يبلغ  يوغ�شالفيا.  بجمهورية 
فيها ن�شبة من امل�شلمني ي�شكلون من جمموع ال�شكان 
�شمح لهم مبمار�شة �شعائرهم الدينية  حوايل %4، يمُ

بحرية مطلقة.
ال�شهر  هذا  اإثبات  يف  يعتمدون  هناك  وامل�شلمون   
على خرب و�شائل االإعالم، والتي بدورها تعتمد على 
روؤية الدول االإ�شالمية كال�شعودية وغريها يف هذا 

ال�شاأن.
 ومع ثبوت �شهر رم�شان تطراأ بع�س التغيريات على 
احلياة  وترية  تبقى  حني  يف  هناك،  امل�شلمني  حياة 

على حالها عند باقي �شكان تلك الدولة.
نَّة ال�شحور   وامل�شلمون يف �شلوفينيا يحافظون على �شمُ
اأن  ال�شحور  وجبة  يف  معتادهم  ومن  ال�شهر،  هذا  يف 

يتناولوا طعام ) ال�شوربة ( و) البطاط�س (.
امل�شوية،  اللحوم  فقوامها  اإفطارهم  مائدة  واأما   
تلك  اإىل  وين�شم  الفطائر،  من  خمتلفة  واأنواع 

املائدة اأنواع متعددة من الع�شائر واالأ�شربة.
 واأهم اأنواع احللوى التي يهتم بها م�شلمو �شلوفينيا 
اآخر  ونوع   ) البقالوة   ( حلوى  ال�شهر،  هذا  يف 

يدعونه ) حرمة (.
يف  رم�شان  ليايل  ال�شلوفانيون  امل�شلمون  ويق�شي   
العلم،  جمال�س  وح�شور  الذكر،  وجمال�س  العبادة، 
العلم  اأهل  بع�س  عليها  يقوم  التي  القراآن  وتالوة 
الدول  االإ�شالمية يف  الذين تخرجوا من اجلامعات 
البالد  تلك  يزور  وقد  وغريه،  كاالأزهر  العربية، 
النم�شا،  اأو  البو�شنة،  من  امل�شلمني  العلم  اأهل  بع�س 

اأو اإيطاليا.
�شلوفينيا،  النا�س يف  يوؤمها  التي  امل�شاجد  اأهم  ومن   
 ljubljana  = ي�شينت�س  ليوبليانا   ( ي�شمى  م�شجد 

.)  Jesenice

م�شلمي  من  الفًتا  اإقبااًل  الرتاويح  �شالة  وت�شهد   
تلك  �شهود  على  اجلميع  يحر�س  حيث  �شلوفينيا؛ 
ال�شالة، التي ي�شلونها ع�شرين ركعة، يتخللها در�س 
ديني، اأو موعظة ح�شنة. وال يختم القراآن يف تلك 
امل�شاجد  اأغلب  اأما  امل�شاجد،  بع�س  يف  اإال  ال�شالة 
وترغيًبا  تخفيًفا  ال�شور،  ق�شار  بقراءة  فتكتفي 
الرتاويح كاملة. ويالحظ  اأداء �شالة  للم�شلمني يف 

م�شاركة الن�شاء يف هذه ال�شالة باأعداد غري قليلة.
�شبه  �شلوفينيا  م�شلمي  عند  االعتكاف  نة  و�شمُ  
البالد  تلك  م�شلمي  معتاد  من  لي�س  اإذ  مهجورة، 

االعتكاف يف هذا ال�شهر وال يف غريه.
زكاة  اإخراج  اإىل  �شلوفينيا  يف  امل�شلمون  ويبادر   
فطرهم، ويدفعونها اإىل بع�س اجلهات اخلريية التي 

تتوىل اأمر توزيعها على امل�شتحقني.
و�شعه  يختلف  ال  �شلوفينيا،  يف  امل�شلم  وال�شباب   
يف  يقيم  الذي  امل�شلم  ال�شباب  من  غريه  عن  كثرًيا 
دول غري اإ�شالمية؛ حيث البع�س منهم يغتنم فر�شة 
هذا ال�شهر يف الطاعة والعبادة والتقرب اإىل اهلل، 
اأن البع�س االآخر غافل عن دينه، منغم�س  يف حني 
فهو  الكرام،  مرور  رم�شان  �شهر  عليه  مير  دنياه،  يف 
وال  �شيء،  يف  يف�شلها  ال  �شيان،  ال�شهور  من  وغريه 

تعني بالن�شبة اإليه اأي �شيء !!
الت�شالح يف هذا  �شلوفينيا  امل�شلمني يف   ومن عادات 
ال�شهر، وخا�شة بني الن�شاء؛ وقد تاأثر امل�شلمون يف 
تلك البالد كثرًيا بعادات بع�س الدول املجاورة لهم، 

كالبو�شنة ومقدونيا وتركيا.

- د. ماجد فندي الزعبي
اآثرت ونحن على م�شارف �شهر ال�شيام ان اعر�س 
بع�س ما اأراده اهلل  تعاىل من عبادة ال�شيام من 
الناحية  من  ولي�س  العلمية/الطبية  الناحية 
ال�شرعية او الفقهية التي يعرفها ال�شغري قبل 
الكبري. بداأت رحلتي مع ال�شيام بطريقة » كنت 
اىل  ذهبت  ان  اىل  النا�س«  ي�شوم  كما  ا�شوم 
وهناك  الزمن  من  ردحا  فيها  وع�شت  امريكيا 
عرفت ال�شيام وملاذا علّي اأن اأ�شوم؟ وال زلت منذ 
ذلك التاريخ والأكرث من عقدين من الزمن وانا 
بال�شعادة  �شعور  رم�شان، ويغمرين  لقدوم  افرح 
غري مو�شوف وخا�شة عندما اتذكر انني قدمت 
وكتبت  رم�شان  �شهر  يف  للدكتوراه  امتحاناتي 
ر�شالة الدكتوراه اي�شا يف �شهر رم�شان. ونتذكر 
جميعا ان معظم انت�شارات امل�شلمني يف التاريخ 

كانت يف �شهر رم�شان.
 اذا من الناحية ال�شرعية انت�شرنا على انف�شنا 
وكانت معظم انت�شارات امل�شلمني يف �شهر رم�شان. 
ان  علينا  العلمية/الطبية  الناحية  من  اما 
نتوقف مليًا لنتعرف على ما ح�شل لنا بتعر�شنا 
ر�شول  حديث  لدينا  ونحن  االمرا�س  من  لكثري 
ت�شحوا«  »�شوموا  قال  حني  ال�شالم  عليه  اهلل 

فما الذي حل بامل�شلمني.
ال�شابعة  ال�شنة  ال�شالم يف  الر�شول عليه   كتب 
الروم  ملك  )هرقل  العامل  ملوك  اىل  للهجرة 
عظيم  واملقوق�س  الفر�س  ملك  ابرويز  وك�شرى 
يف  البيزنطية  للدولة  العام  النائب   / القبط 
اىل  يدعوهم  احلب�شة(  ملك  والنجا�شي  م�شر، 
اال�شالم، وتلقى منهم ردودا ما عدا ملك فار�س 
ان  املقوق�س  رد  مع  وكان  الكتاب.  مزق  الذي 
ار�شل هدايا منها )جاريتني وبغلة وطبيب لعالج 
ماريا  ال�شالم  عليه  فتزوج  امل�شلمني(.  مر�شى 
ال�شحابة،  الحد  �شريين  اختها  وزوج  القبطية 
)اإنا  له  وقال  اهله  اىل  فاأعاده  الطبيب  اما 
ن�شبع(،  ال  اكلنا  واذا  جنوع،  حتى  ناأكل  ال  قوم 
وكان هذا احلديث هو االطار العام للتغذية يف 
اال�شالم، باالإ�شافة اىل ان احلديث جاء اي�شا 
حتذيرًا للم�شلمني من اال�شراف يف االكل، الذي 

هو اأحد اال�شباب الرئي�شة لالأمرا�س.
 ولالأ�شف حورت كثري من املجتمعات اال�شالمية 

�شهر  رم�شان  �شهر  وجعلت  ال�شيام  عبادة 
الوقت  مرور  مع  وا�شبحت  وال�شهرات،  الوالئم 
ان  البع�س  يعتقد  لدرجة  ميار�شونها،  طقو�شا 
مع  برم�شان.  دينيا  مرتبطة  الطقو�س  هذه 
ْراآِن َمِن ا�ْشَتَحلَّ  انعليه ال�شالم قال )َما اآَمَن ِباْلقمُ
يختل  اخلالق  يع�شي  عندما  فامل�شلم   ،) اِرَمهمُ حَمَ
االختالل  هذا  ترميم  يحاول  وعندما  توازنه، 
حديث  باأي  ويتعلق  �شعيفة،  باحاديث  يتعلق 
يختار  انه  اأي  به،  ليتم�شك  امل�شكلة  له  يحل 
لكن  هواه.  وتوافق  تعجبه  التي  الن�شو�س 
اهلل  بان  يقني  على  دائما  امل�شلم  يكون  ان  املهم 
�شبحانه ال يريد ان يهلكنا بال�شيام بل يريد لنا 

اخلري كله وي�شفينا من جميع االمرا�س.
 فكلما قلل ال�شائم من االكل يكون �شومه جيدا 
وي�شتفيد من عبادته، فكثري من ال�شائمني كلما 
ا�شتمتعوا  كلما  والعط�س  اجلوع  يف  اجتهدوا 
اأكرث يف عبادتهم. فمع اجلوع والعط�س نتخل�س 
القلب  امرا�س  وم�شببات  ال�شامة  املواد  من 
وال�شرايني وال�شكري والربو�شتاتا عند الرجال 
وامرا�س  الن�شاء  عند  الهرمونات  توازن  وعدم 
من  نزيد  وبالتايل  جميعها،  اله�شمي  اجلهاز 
ال�شائم  على  كما  رم�شان.  يف  اجل�شم  مناعة 
وال�شحور االمتناع  عند تناول وجبتي االفطار 
يتناول  وان  ال�شناعية  املواد  جميع  تناول  عن 

يعود  وبذلك  )الع�شوية(،  الطبيعية  االغذية 
اجل�شم اىل توازنه الطبيعي لل�شنة القادمة.

باجلوع  لرم�شان  اال�شتعداد  امل�شلم  على  لذلك   
ال�شيام  والعط�س حتى ي�شمو بالروح وال يكون 
�شحيحا اال بقهر النف�س ولي�س بالتفكري بكرثة 
املتنوعة.  باملاأكوالت  العامرة  واملوائد  االكل 
كانوا  الِقدم  يف  امل�شلمني  ان  ذلك  على  والدليل 
ب�شحة  وهم  وي�شومون  والزيت  اخلبز  ياأكلون 
املاأكوالت  انواع  جميع  فياأكلون  االن  اما  جيدة 
وال ينعك�س ذلك على �شحتهم بل تزداد �شوءًا. 
ال�شالم علمنا بانه كان  مع ان ر�شول اهلل عليه 
يف  افطار  بدون  متتابعني  يومني  احيانا  ي�شوم 
بالد قاحلة فيها درجات احلرارة قد ت�شل اىل 
50 درجة مئوية ليقول لنا ال تخافوا من اجلوع 
بلغنا من اجلوع  فاإنها ال تقتل، ومهما  والعط�س 
فيه  يكون  ولن  معافى  �شيكون اجل�شم  والعط�س 

امرا�س.
 وان الذين يخافون اجلوع والعط�س ويح�شرون 
حققوا  فهم  املختلفة،  املاأكوالت  من  طاب  ما 
اما  �شحتهم.  خ�شروا  ولكنهم  ال�شيام  �شروط 
الغذائي  بالنظام  ال�شحيح  ال�شيام  جمعت  اذا 
من  ج�شمك  �شتعالج  فانك  الطبيعي  النباتي 

االمرا�س.
 اإذًا ال�شيام الذي يجب على امل�شلم معرفته هو 
التفكري  وعدم  والعط�س  باجلوع  اهلل  يعبد  ان 
هلل  تفرح  ان  عليك  جائع  كنت  واذا  باالكل 
تغ�شب النك جائع. وهذه هي  �شائم وال  بانك 
احد  فال  والروحية.  العلمية  ال�شيام  مفاهيم 
نف�شك  والعط�س بل ترغم  يرغمك على اجلوع 
وال  تفرح  ان  عليك  لذا  والعط�س  اجلوع  على 

تغ�شب وهذه هي قوة امل�شلم ال�شائم.
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فنادق  – طرحت  اأ(  د ب   ( دبي  
يف االإمارات عرو�شا غري م�شبوقة 
ومواجهة  ال�شائحني  الجتذاب 
�شهر  خالل  اال�شغال  انخفا�س 

رم�شان ومو�شم ال�شيف احلار.
ليايل  تقدمي  عن  فنادق  واأعلنت 
�شهر  خالل  للنزالء  جمانية 
ال�شوم، وقدمت فنادق تخفي�شات 
كربى و�شلت اىل 50 باملئة ، بينما 
فنادق عن تقدمي وجبات  اأعلنت 
اإفطار جمانية، بينما تقدم فنادق 
ورم�شانية  تراثية  طعام  وجبات 
رم�شان  �شهر  مظاهر  لتو�شيح 
اوروبا  من  القادمني  لل�شائحني 

وا�شيا.
حممد  ال�شياحي  اخلبري  وقال 
معتز اخلياط اإن الفنادق يف دول 
ن�شب  يف  انخفا�شا  تواجه  اخلليج 
اال�شغال مع دخول مو�شم ال�شيف 
اجتهت  لذلك  رم�شان،  و�شهر 
غري  عرو�س  لتقدمي  الفنادق 
ال�شائحني،  ال�شتقطاب  م�شبوقة 
اجتذاب  نف�شه  الوقت  ويف 
لالإقامة  واملقيمني  املواطنني 

خالل �شهر ال�شوم.
العرو�س  “بع�س  وتابع 
رفع  يف  ت�شهم  والتخفي�شات 
باملائة،  مئة  اىل  اال�شغال  ن�شب 
تقدم  التي  الفنادق  خ�شو�شا 
االفطار  يف  لل�شائمني  تخفي�شات 
اأن  اىل  م�شريا   ، وال�شحور” 
خالل  طرحت  التي  العرو�س 
رفع  يف  ا�شهمت  االخرية  االيام 
 50 بن�شبة  احلجوزات  معدل 

باملئة.
اخلليج  دول  اإن  اخلياط  وقال 
�شناعة  يف  الفتا  تطورا  ت�شهد 
وال�شياحة،  والرتفيه  الت�شوق 
غري  عرو�شا  الفنادق  وتبتكر 
ا�شتمرار  على  ت�شاعد  تقليدية 

التدفق ال�شياحي طوال العام.
كورال  فندق  اإدارة  وطرحت 
عر�س  ال�شارقة  يف  بيت�س 
يتيح  الذي  املجاين(،  )االإقامة 
انفاق  مقابل  جمانا،  االإقامة 

املطاعم. يف  دوالر   100
مدير  عبدالعزيز  هيثم  وقال 
رفع  يف  اأ�شهم  العر�س  اإن  الفندق 
كبرية،  مبعدالت  احلجز  ن�شبة 
بهذا  جنح  الفندق  اأن  اىل  م�شريا 

العر�س يف ا�شتقطاب �شائحني من 
لالإقامة  وعربية  خليجية  دول 

خالل ليايل رم�شان.
فندق  مدير  فريد  فريدي  وقال 
ا�شتعد  الفندق  اإن  دبي  جلوريا 
على  بتخفي�شات  رم�شان  ل�شهر 
املطاعم،  وخدمات  االإقامة 
اأدخل  الفندق  اأن  اىل  م�شريا 
الرتاث  من  م�شتوحاة  ديكورات 
لتو�شيح  واخلليجي،  العربي 
مظاهر رم�شان لل�شائحني من ا�شيا 

واأوروبا.
اأن الفندق ا�شتقدم �شيدات  وذكر 
الفطائر  �شناعة  يف  متخ�ش�شات 
الرتاثية  والوجبات  العربية 
ال�شائحون  ليتعرف  والرم�شانية 

على طرق �شناعة تلك املاأكوالت.
انطاكي  باتريك  قال  جانبه،  من 
العقة(  )مرييديان  فندق  مدير 
يتزين  الفندق  اأن  بالفجرية 
مظاهر  من  م�شتوحاة  بديكورات 
كثري  اأن  اىل  م�شريا  رم�شان،  �شهر 
دول  من  القادمني  ال�شائحني  من 
الديكورات  بهذه  ي�شعدون  اوروبا 

التي تعرفهم بال�شهر املبارك.
التي  التخفي�شات  اأن  اىل  ولفت 
اأ�شعار  على  الفنادق  تطبقها 
يف  ت�شهم  رم�شان،  يف  الغرف 
حتفيز ال�شياحة الداخلية، ورفع 
بن�شب  الفندقية  املطاعم  عائد 

مرتفعة.

جمانية واإقامة  بتخفي�سات  رم�سان  يف  ال�سائحني  ت�ستقطب  الإمارات  فنادق 

يف ظّل ال�سمت العربّي والإ�سامّي والعاملّي: حتذيرات اإ�سرائيلّية من اندلع انتفا�سٍة جديدٍة 
بال�سّفة الغربّية وموجة من العمليات الفدائّية وُمنا�سدات بال�ستجابة ملطالب الأ�سرى املُ�سربني م�����اذا ت���ع���رف ع���ن امل�����س��ل��م��ني يف ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا و���س��ي��ام��ه��م؟

ك���ن���دا ك������ي������ف ن���������س����ت����ع����د ل�����������س�����ي�����ام رم�������������س������ان؟ يف  ل��ل��م�����س��ل��م��ني  ه����دي����ة 
اأي����ام ب���� 3  ب���داي���ة رم�������س���ان  ق��ب��ل 

الكندي  الربيد  هيئة  اأ�شدرت 
عيد  عليه  كتب  طابعا  االأربعاء  
الذي  بالعيد  احتفاًء  وذلك  مبارك، 
بها  يحتفل  التي  االأعياد  اأهم  ميثل 

امل�شلمون يف العامل.
 Canada Post موقع  ،وفق   
عليها  كتب  الطوابع  فاإن  الكندي 
�شعيد«  »عيدكم  العربية  باللغة 
وتظهر  �شعيدًا«  عيدًا  لكم  و«نتمنى 
فيه  يرمز  قو�س  حتت  العبارة  هذه 
تلوين  اأما  االإ�شالمية،  للثقافة 
الداكن  االأزرق  باللون  فكان  الطابع 

الهند�شي كلها م�شتمدة من  الدافئ وهذه االلوان والت�شميم  الذهبي  واللون 
العمارة اال�شالمية وي�شري الهالل اجلديد يف اأعلى الطابع اىل بداية العيد .

انرتو  �شركة  من  انا�س  وارين  كولونيلو  دورين  �شممه  الطابع  املوقع  ،وفق   
كوميونيكي�شن وقامت بطباعته �شركة كولر انف�شنز وقد بلغت قيا�شات هذا 
هيئة  ان  يذكر  ملم.   35 يف  ملم   28 املحلية  للمرا�شالت  املخ�ش�س  الطابع 
الكري�شما�س  منا�شبة  �شنويًا عدة طوابع، خا�شة يف  الكندية ت�شدر  الربيد 

منذ عام 1964.

���س��اع��ة  22 ي�������س���وم���ون  م�����س��ل��م��ون 

 ي�شوم امل�شلمون يف الدول اال�شكندنافية، اأطول فرتة طوال اأيام �شهر رم�شان 
فاإن  الدينية يف تركيا،  ال�شوؤون  رئا�شة  العام. وبح�شب تقومي  املبارك، هذا 
وتروم�شو  ال�شويدية،  كريونا  مدن  يف  �شاعة   22 نحو  �شي�شومون  امل�شلمني 

الرنويجية، وريكيافيك االي�شلندية، يف 21 حزيران .

�سنويا الإ�سام  يعتنقون  فرن�سي  �ساب   800
للديانة  اجلهوي  املجل�س  ع�شو  ك�شف 
وليد  بفرن�شا،،  األب  برون  االإ�شالمية 
الديانة  يعتنقون  فرن�شي   800 اأن  نا�س، 
امل�شاجد  ويق�شدون  �شنويا،  االإ�شالمية، 
وت�شلم  بال�شهادتني  النطق  اأجل  من 

�شهادات اعتناق االإ�شالم.
للّديانة  اجلهوي  املجل�س  ع�شو  وقال 

الفرن�شيني  ال�شباب  �شنويا، مئات  امل�شاجد يف فرن�شا ت�شتقبل،  اإن  االإ�شالمية 
الذين يودون اعتناق االإ�شالم، نتيجة اطالع م�شبق على تعاليمه اأو بنية عقد 
القران مع م�شلمات، م�شريا اإىل اأن اأغلب من ت�شلموا �شهادات اعتناق االإ�شالم 

من الفرن�شيني ي�شعون لت�شهيل زواجهم من م�شلمات ال غري.
 ويف �شياق مت�شل، قال ذات املتحدث اإن االإعالن عن غرة �شهر رم�شان املبارك 
اإن�شاء  مت  اأنه  اإىل  م�شريا  املغاربية،  الدول  مع  باالإجماع  �شتكون  فرن�شا  يف 
جمل�س موحد مكون من 25 اإماما، �شتكون مهامه حتري غرة ال�شهر الف�شيل، 
وم  اإذ اأنه يف كل مرة يحدث انق�شام يف حتديد بداية �شهر رم�شان، ويكون ال�شّ

لت اإليه االأغلبية من الّدول امل�شلمة. بناء على ما تو�شّ
للو�شعية  وفقا  �شتكون  باأنها  املتحدث  اأو�شح  اجلمعة،  خطب  وبخ�شو�س 
اأو الق�شايا التي تكون مطروحة وعالج م�شاكل املنطقة  ال�شائدة يف البالد، 
اأن املعهد الفرن�شي للح�شارة االإ�شالمية  اإىل  التي يكون فيها امل�شجد، م�شريا 
على  زيادة  اأ�شهر،   6 ملدة  الفرن�شية  اللغة  يف  االأئمة  تكوين  على  ي�شرف 
اخلطابات  يف  �شدامات  هناك  تكون  ال  حتى  العلمانية،  بالقوانني  تعريفهم 

الدينية.
الفرن�شية،  ال�شلطات  مع  جديدا  ميثاقا  حاليا  تعتمد  فرن�شا  اأن  واأ�شاف 
تنح�شر مهامه يف م�شاعدة امل�شاجد التي تكون لديها ن�شاطات يف املجتمع، من 
اإعادة بعث الربوتوكوالت  اأنه يعمل على  خالل خلق جمعيات ثقافية، كما 
2004، بني الدولة والبلديات وامل�شاجد واملجل�س  التي وقعت يف  الرباعية 

الفرن�شي للديانة االإ�شالمية.
يتعر�س  ما  باأن  امل�شدر  ذات  فاأكد  امل�شاجد،  على  االإعتداءات  بخ�شو�س  اأّما 
له امل�شلمون �شببه الت�شعيد االإعالمي يف كّل مرة تقع فيها هجمات اإرهابية، 

م�شريا اإىل اأنها عرفت تراجعا كبريا مقارنة مبا كانت عليه من قبل.
واأ�شار اإىل اأن امل�شلمني يعانون من عن�شرية داخلية نتيجة البريوقراطية يف 
اأو حتى دخول  اأو احل�شول على من�شب عمل  ال�شماح لهم باإجراء ترب�شات 

املدار�س العليا يف فرن�شا  .

ه���ج���وم م��ان�����س�����س��ر ي��ظ��ه��ر ���س��ع��ف 
العامة الأم��اك��ن  يف  الأمنية  الج���راءات 

 
لندن – )اأ ف ب( – اأثار الهجوم االنتحاري يف �شالة اآرينا للحفالت يف مدينة 
مان�ش�شرت الربيطانية انتقادات حول االجراءات االمنية يف اأماكن احلفالت 
والفعاليات، اإال اأن خرباء اأ�شاروا اىل املهمة ال�شعبة التي تواجهها ال�شلطات 

يف منع املهاجمني.
اأكدت ال�شرطة اأن �شغارًا هم بني ال�شحايا ال22 الذين قتلوا يف الهجوم الذي 
نفذه انتحاري ا�شتهدف اال�شخا�س الذين كانوا يغادرون �شالة احلفالت بعد 
حفل مو�شيقي للنجمة االأمريكية اريانا غراندي يف مدينة مان�ش�شرت �شمال 

انكلرتا.
واأثار الهجوم مقارنات مع هجوم قاعة باتاكالن يف مدينة باري�س يف ت�شرين 
الثاين/نوفمرب 2015 الذي اأدى اإىل مقتل 90 �شخ�شا، ا�شافة اىل ت�شاوؤالت 

حول غياب االجراءات االمنية امل�شددة.
“لقد ح�شرت حفالت مو�شيقية  و�شرح ال�شاهد كري�س بويل ل�شبكة فوك�س 
يف ال�شابق ويف بع�س االحيان كان يتم تفتي�شي ج�شديًا اأو الطلب مني افراغ 
جيوبي. ولكن مل يتم اأي �شيء من هذا يف حفل الليلة، فلم يتعد االمر التاأكد 

من تذاكرنا ودخولنا مبا�شرة”.
اأما م�شتخدمة تويرت “�شيلي” فقالت ان “االجراءات االمنية مل تكن جيدة 

يف �شالة اآرينا مبان�ش�شرت، فلم يفت�س اأحد حقائبنا اأو �شرتاتنا”.
مكان  ويف  ال�شالة  “خارج  وقع  الهجوم  اأن  اآرينا  �شالة  عن  امل�شوؤولون  واأكد 
البهو  ا�شتغل نقطة �شعف با�شتهداف منطقة  املهاجم  اأن  عام” م�شريين اىل 

الذي ي�شل قطار حمطة فكتوريا مبحطة الرتام.
ان  ماركت”  ا�س  ات�س  “اي  �شركة  يف  االأمنية  املحللة  نيكول  كيت  وقالت 
“العديد من املوؤ�شرات تدل على اأن الهجوم مت التخطيط له بدقة، ويرجح 

اأن يكون اأكرث من �شخ�س �شاركوا فيه”.
من  عدد  اأكرب  اليقاع  الوقت  ذلك  يف  نف�شه  انتحاري  “تفجري  اأن  واأ�شافت 
ي�شري  االأمنية،  نف�شه جتنب االجراءات  الوقت  ال�شحايا يف مكان مغلق ويف 

اإىل اأن العملية مت التخطيط لها بدقة”.
– بريطانيا  يف  االإرهاب  – ت�شعيد 

املهاجم  والتمرد” ان  االإرهاب  لدرا�شات  “جينز  مركز  من  ايهو  ات�شو  يقول 
انتظر خروج اجلمهور من منطقة الطوق االأمني قبل اأن يفجر نف�شه ما يظهر 
االأمنية  االإجراءات  رغم  �شهل  هدف  هي  الكبرية  التجمعات  هذه  مثل  “اأن 

التي تتخذ يف مثل هذه املواقع .
وقامت �شركات تنظيم احلفالت مثل �شركة “اليف ني�شن” التي تدير العديد 
من مواقع االحتفاالت يف لندن، بت�شديد االجراءات االمنية فيها بعد هجوم 

باتاكالن، اإال اأنها مل تك�شف تلك االجراءات.
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بريوت ـ  كمال خلف:
لل�شعودية  التابعة  العربية  قناة  فيها  �شنت  �شاخنة  ليلة 
اأمري  على  مركزا  هجوما  لالإمارات  التابعة  نيوز  و�شكاي 
ت�شريحات  ب�شبب  ثاين  اآل  حمد  بن  تيم  ال�شيخ  قطر 
ن�شرتها الوكالة القطرية لل�شيخ تيم قال فيها اإن قاعدة 
العيديد االأمريكية حمت قطر من اأطماع الدول املجاورة 
، واأن من اخلطاأ الت�شعيد جتاه ايران الأن اإيران دولة لها 
ثقلها يف املنطقة ، واأن حما�س وحزب اهلل حركات مقاومة 
لل�شعب  ال�شرعي  املمثل  حما�س  وحركة   ، اإرهابا  ولي�شت 

الفل�شطيني .
مدار  على  �شيوفا  القناتان  فيها  ا�شت�شافت  التي  احلملة 
و�شيا�شية  قطر  الأمري  وال�شتائم  االتهامات  كالوا  �شاعات 
بلده �شككت يف نفي قطر غري الر�شمي لهذه املواقف  ،و بثت 
العربية  ت�شجيال �شوتيا  قالت اإنه يعر�س الأول مرة  الأمري 
قطر االب يف اجتماع مع القذايف يهاجم اململكة كما نقلت 

ت�شريحات قدمية للرئي�س اليمني ال�شابق علي عبد اهلل 
امل�شاعدة يف  �شالح يك�شف فيها عن طلب االأمري االأب منه 

تخريب ال�شعودية .
ال�شمت  القطرية  اجلزيرة  قناة  التزمت  ثناء  اإال  يف 
ن�شر  بينما   ، معتاد  ب�شكل  وتابعت براجمها  حيال احلملة 
القطرية  الوكالة  اأن  يفيد  ق�شريا  خربا  اجلزيرة  موقع 
الت�شريحات  وان  جمهولة  جهات  قبل  من  اخرتاقها  مت 

املن�شوبة لالأمري تيم مزورة .
لالأمري  احلقيقية  الت�شريحات  اجلزيرة  تن�شر  اأن  دون 
الذي كان يديل بها  يف خطاب اأمام جمموعة من ال�شباط 
يفيد  اآخر  خربا  املوقع  ون�شر    . الدوحة  يف  اخلريجني 
مغردون  ن�شر  بينما   ، االإمارات  دولة  داخل  بحظره 

اماراتيون �شورا حلظر قناة اجلزيرة من على �شا�شاتهم.
اأن  يفيد  الفجر  �شاعات  يف  عاجال  خربا  العربية  ونقلت 
قطر اأبلغت كال من �شفراء ال�شعودية والكويت واالمارات 

وم�شر مبغادرة البالد خالل اأربع وع�شرين �شاعة . وقالت 
 ، اأن اخلرب ورد على موقع وكالة االنباء القطرية  القناة 
واأ�شافت القناة اأن املوقع ان كان تعر�س لالخرتاق خالل 
االآن  حتى  خمرتقا  املوقع  يكون  اأن  املمكن  من  فهل  النهار 
لطلب  القطري  اخلاريجية  وزير  نفي  العربية  نقلت  ثم   ،
ت�شريحاته  اأن  الوزير  عن  نقال  وقالت  ال�شفراء  مغادرة 
اأخرجت من �شياقها دون اأن تن�شر اأين ومتى �شرح الوزير 
اأن  لالإ�شارة  القناة  �شيوف  دفع  الت�شارب  هذا   ، القطري  

ثمة اأمرا غري طبيعي يجري يف الدوحة .
خطابا  �شيلقي  قطر  اأمري  اإن  يقول  خربا  القناة  نقلت  كما 
م�شدر  اإىل  ت�شري  اأن  دون   ، قليل  بعد  اجلزيرة  قناة  على 
اأن  قطر  على  الهجوم  ليلة  يف  االفت   . املعلومه  هذه 
ما  عدا  ت�شريح،   باأي  يدلوا  مل  القطريني  امل�شوؤولني 
واأن و�شائل   ، القطري  العربية عن وزير اخلارجية  نقلته 
االإعالم القطرية مل تبث الت�شريحات احلقيقية بدال من 

اأمري البالد  اإنها مزورة، واأن حدث كالقاء  تلك التي قالت 
تبثه  م�شورا  ت�شجيال  له  لي�س  ر�شمية  منا�شبة  يف  خطابا 
اأن  و�شائل االإعالم  ، كما  القناة القطرية وتنتهي االأزمة 
تلك  واأخذت  بالنفي  تكرتث  مل  واالإماراتية  ال�شعودية 
و�شنت   ، معها  وتعاملت  حقيقية  اأنها  على  الت�شريحات 
حملة كبرية على اأ�شا�شها .  ال�شاعات املقبلة �شوف تو�شح 
ال�شورة اأكرث ، ولكن من املوؤكد اأن العالقات اخلليجية قبل 

احلملة لي�شت كما بعدها .

حماربة  بذريعة  جديد  اأمريكي  هجوم 
بينهم  مدنيون،  �شحيته  راح  »القاعدة« 
حتالف  نّفذ  ذلك،  مع  بالتوازي  اأطفال. 
جاوؤوا  وم�شعفني  مدنيني  على  غارة  العدوان 
اأزمات  عدن  فيه  تعي�س  وقت  يف  الإنقاذهم، 

متتالية يف قطاعي الكهرباء واملطار
االأمريكي،  الرئي�س  زيارة  من  واحد  يوم  بعد 
لل�شعودية، وبذريعة مهاجمة  دونالد ترامب، 
االأمريكية  القوات  �شّنت  »القاعدة«،  تنظيم 
�شل�شلة  اأم�س،  �شباح  من  االأوىل  ال�شاعات  يف 
اإنزال  عملية  ونفذت  اجلوية،  الغارات  من 
�شرق  ماأرب  حمافظة  يف  اجلوبة  مديرية  يف 
مقتل  اإىل  اأّدى  وا�شع  هجوم  يف  وذلك  اليمن، 

وجرح 12 �شخ�شًا من اأ�شرة واحدة.
م�شادر  عن  االإعالم  و�شائل  نقلته  ما  ووفق 
مديرية  يف  اخلثلة  قرية  واأهايل  حملية 
تام  يف  االأمريكي  الطريان  �شّن  اجلوبة، 
الواحدة من �شباح اأم�س، اأكرث من �شبع غارات 
لطائرات  مكثف  حتليق  مع  بالتزامن  جوية 
»االأبات�شي« فوق املنازل ال�شكنية، ومن �شمنها 
يف  ال�شلفي  »الر�شاد«  حزب  رئي�س  منزل 

حمافظة ماأرب عبد الرحمن االأعذل.
مواجهات  »اندالع  اإىل  امل�شادر  تلك  واأ�شارت 
املارينز،  وقوات  العذالن  قبيلة  بني  عنيفة 
تنفيذ  اإثر  كاملة،  �شاعة  لنحو  ا�شتمرت 
امل�شتبه  املنازل  بع�س  على  اإنزااًل  االأخرية 

وقالت  فيها«.  القاعدة  من  عنا�شر  بوجود 
االأمريكية،  الطائرات  اإن  نف�شها  امل�شادر 
 60 قرابة  »األقت  اال�شتباكات،  مع  بالتزامن 
�شحيتها  ذهب  العذالن«،  قرية  على  �شاروخًا 
»خم�شة اأ�شخا�س بينهم طفل وعجوز يتجاوز 
�شبعة  اإ�شابة  ف�شاًل عن  الثمانني عامًا،  عمره 
االأعذل«،  اآل  اأ�شرة  من  جميعهم  اآخرين 
�شفوف  يف  واإ�شابات  قتلى  »�شقوط  مرجحة 

اجلنود االأمريكيني«.
الئحة  �شيما  وال  ال�شهادات،  هذه  وتتناق�س 
اأفراد من  �شقوط  توؤكد  التي  ال�شحايا  اأ�شماء 

مع  القبيلة،  تلك  اإىل  تنتمي  واحدة  اأ�شرة 
الرواية االأمريكية عن »قتل �شبعة من عنا�شر 
القاعدة«، التي جرى تناقلها على نطاق وا�شع 

يف االإعالم العربي والغربي.
يف غ�شون ذلك، لقيت عملية االإنزال ا�شتنكارًا 
�شعبيًا كبريًا يف اأو�شاط القبائل املاأربية، التي 
العدوان  على  املنا�شب  الرد  »بدرا�شة  تقوم 
»الر�شاد«  حزب  رئي�س  نفى  فيما  االأمريكي«، 
منددًا  القرية،  يف  لـ»القاعدة«  وجود  اأي 
بـ»�شمت« حكومة الرئي�س امل�شتقيل عبد ربه 
من�شور هادي، جتاه »اجلرائم االأمريكية بحق 

املدنيني«.
اأم�س  جتددت  الفت،  ميداين  ت�شعيد  ويف 
اال�شتباكات بني قوات هادي واجلي�س اليمني 
»اأن�شار  حلركة  التابعة  ال�شعبية«  و»اللجان 
تزامنًا  وذلك  واجلوف،  نهم  جبهات  يف  اهلل« 
اليمن  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  اإطالق  مع 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد، جلولة مفاو�شات 

جديدة تهدف اإىل اإعالن »هدنة«.
نهم  جبهة  تطورات  تتزايد  اأخرى،  جهة  من 
اهلل«  »اأن�شار  اأعلنت  اإذ  �شنعاء،  حمافظة  يف 
نفذها  فا�شلة  زحف  لـ»حماولة  ت�شّدت  اأنها 
على  مكثف  جوي  بغطاء  العدوان  مرتزقة 
قتلى  �شقوط  اإىل  اأّدى  ما  املديرية،  اأطراف 
هذه  اأن  اإىل  م�شرية  �شفوفهم«،  يف  وجرحى 
�شاعة.   24 من  اأقل  يف  الثانية  هي  املحاولة 
حتالف  احلركة،  يف  ميداين  قيادي  واّتهم 
امل�شعفني  من  فريق  بـ»ا�شتهداف  العدوان، 
العالقني  املواطنني  م�شاعدة  يحاولون  كانوا 
يف منازلهم، التي ق�شفتها طائرات العدوان يف 
ح�شي�س«،  بني  مبديرية  رجام  وادي  منطقة 
الغارات  يف  مدنيني  اأربعة  مقتل  اإىل  م�شريًا 
ف�شهدت  اجلوف،  جبهة  يف  اأّما  اجلوية. 
متبادل  مدفعي  ق�شف  عمليات  املحافظة 

ا�شتمرت لعّدة �شاعات.
 83« اأن  اهلل«  »اأن�شار  اأعلنت  ذلك،  غ�شون  يف 
اجلي�س  بر�شا�س  قتلوا  �شودانيًا  جنديًا 

الن�شيم  مزارع  من  بالقرب  ال�شعبية  واللجان 
التي  املعركة  اأن  اإىل  م�شرية  ميدي«،  �شمال 
 25« تدمري  اإىل  اأدت  اأم�س،  من  اأول  حدثت 
مدرعة، واال�شتيالء على كميات من االأ�شلحة 

والذخائر«.
انقطاع  تداعيات  تزال  ال  ثاٍن،  �شياق  يف 
تو�ّشع  مع  عدن  يف  تتفاعل  الكهربائي  التيار 
يف  الطرقات  قطع  وعمليات  االحتجاجات 
اأزمة  واألقت  املحافظة.  مديريات  من  عدد 
الدويل،  عدن  مطار  على  بظاللها  الكهرباء 
يف  االختناق  حاالت  من  عددًا  �شهد  الذي 
العا�شمة  اإىل  املتوجهني  امل�شافرين  �شفوف 
امل�شرية القاهرة، وذلك اإثر انقطاع التكييف 

وارتفاع احلرارة لتتجاوز 45 درجة.
اليمنية  اجلوية  اخلطوط  االأزمة  ودفعت 
ال�شودانية  العا�شمة  بني  رحالتها  اإلغاء  اإىل 
اإلغاء  من  يوم  بعد  وذلك  وعدن،  اخلرطوم 
رحالتها املعتادة من القاهرة اإىل مطار �شيئون 

يف ح�شرموت.
اإىل ذلك، نفى املتحدث الر�شمي با�شم حكومة 
احلديث  حامد،  اأحمد  �شنعاء،  يف  »االإنقاذ« 
اإىل  اإيران  من  كيميائية  اأ�شلحة  دخول  عن 
ميناء  يف  ال�شتخدامها  تهيدًا  اهلل«،  »اأن�شار 
من  املبّطنة«  »االأهداف  من  حمّذرًا  احلديدة، 
والذرائع  املربرات  لـ»خلق  االأخبار  هذه  وراء 

الواهية ال�شتهداف املنطقة )امليناء(«.

لقمان عبد اهلل
دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  زيارة  قبل  ما  و�شف  ميكن 
ترامب، لل�شعودية بف�شل الوكيلني )الريا�س ــ اأبو ظبي( 
الكاملة  »ال�شيطرة  مثل  االأهداف  حتقيق  عن  وعجزهما 
االأكرث  االأهداف  اأو  ال�شعودية،  اأهداف  اليمن« وهي  على 
ال�شاحل واملمرات واجلزر، وهي  توا�شعًا كال�شيطرة على 

اأهداف اإماراتية.
منظور  من  االأقل  على  ــ  االأمريكي  �شيكون  الزيارة،  بعد 
اأمام  ــ  عليها  ح�شل  التي  واالقت�شادية  املالية  النتائج 
الدور  خمففًا  جديد  من  ال�شعودي  الدور  تقدمي  خيار 
احل�شم  على  قادرة  غري  ال�شعودية  لكن  االإماراتي، 
االأمريكي  التدخل  اإىل  بحاجة  وهي  الن�شر،  وحتقيق 
بالغت  مهما  االأمريكية  االأجندة  يف  لي�س  وهذا  املبا�شر، 
وفريقه.  ترامب  اإىل  واالأعطيات  احلفاوة  يف  الريا�س 
فاالأخري لي�س بوارد التدخل املبا�شر يف اليمن، وهذا ما ملّح 
اأننا لن نقاتل عنكم، حمماًل دول املنطقة  اإليه بخطابه، 

م�شوؤولية عالج اأزماتها بالتعاون مع وا�شنطن.
يف غ�شون ذلك، يبقى امل�شهد اليمني مقباًل على ا�شتمرار 
االإن�شانية  الظروف  اأملته  اإلزامي  ممر  مع  املراوحة 
واالأمرا�س الناجتة من العدوان، وهو العمل على تخفيف 
املعاناة االإن�شانية هذه املرة، ولهذه الغاية، اأر�شل مبعوث 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ، اإىل �شنعاء، طارحًا  االأمم املتحدة 
احلفاظ على ا�شتقالل البنك املركزي اليمني، كي يت�شنى 

له دفع مرتبات املوظفني من طريف ال�شراع.
مطار  اإىل  و�شوله  لدى  لل�شحافيني  ال�شيخ  ولد  وقال 

اأن  هي  اأجلها  من  جئت  التي  االأوىل  »الق�شية  اإن  �شنعاء 
نتجنب بكل الطرق اأن تكون هناك عملية ع�شكرية على 
الكولريا  حاالت  اأن  تعلمون  »اأنتم  واأ�شاف:  احلديدة«. 
اأ�شبوعني  من  اأقل  يف  وهناك  األفًا،   25 على  زادت  اليوم 

عدد كثري من الوفيات«.
االإدارة االأمريكية ال تلك مت�شعًا من امل�شاحة يف �شاحات 
حليفتها  على  لتغدق  و�شوريا  العراق  يف  امل�شتعلة  النزاع 
امللفات،  تلك  يف  ال�شراع  اإدارة  يف  وت�شركها  ال�شعودية 
فلقد ا�شتطاع حمور املقاومة ح�شم معظم االأوراق مل�شلحة 
دول احللف، فيما حتاول وا�شنطن اإيجاد موطئ قدم على 
اجلغرايف  التوا�شل  لقطع  العراقية  ــ  ال�شورية  احلدود 
االأر�س  على  مبا�شرة  وا�شنطن  تتدخل  املحور.  دول  بني 
من اأجل تنفيذ هذه املهمة با�شتقدام قوات م�شاة اأمريكية 
ي�شمى  ما  عنوان  حتت  اجلوي  الوجود  اإىل  باالإ�شافة 

»التحالف الدويل ملحاربة االإرهاب«.
ت�شاير  اأن  املتحدة  الواليات  باإمكان  الذي  الوحيد  امللف 
فيه النظام ال�شعودي هو اليمن من دون اأن جتيز لنف�شها 
التدخل املبا�شر اأو امل�شاركة يف مهمات عملياتية جنبًا اإىل 
خ�شو�شًا  بالتحديد،  و�شعودية  خليجية  قوات  مع  جنب 
اأن املعونة اال�شتخبارية واللوج�شتية والفنية مع وجود 
مل  ال�شعودية  العمليات  غرف  يف  االأمريكيني  اخلرباء 
االأر�س،  على  الع�شكري  واحل�شم  التفوق  فر�س  ت�شتطع 
اخليار  وو�شل  الع�شكرية،  الهجمات  اأنواع  كل  ف�شلت  بل 
واالأفق  امل�شدود  الطريق  اإىل  اجلبهات  كل  يف  امليداين 

املغلق.

يروج  ما  خالف  على  وطولها،  احلرب  وا�شنطن  تانع  مل 
اإن  بالقول  والف�شل  العجز  لتربير  اخلليجي  االإعالم 
اإىل  والدخول  احل�شم  تعرقل  التي  هي  دولية  موانع 
�شنعاء، بل اإن وا�شنطن وفرت كل ما ت�شتطيع يف املحافل 
الدولية واحلقوقية واالإن�شانية حلماية العدوان، ف�شاًل 
اال�شتخباراتية  اخلدمات  من  يحتاجه  مبا  تزويده  عن 
االأنظمة  مّد  اإىل  باالإ�شافة  واال�شت�شارية،  والفنية 
من  �شخمة  ب�شفقات  العدوان  يف  املنخرطة  اخلليجية 
ال�شالح والذخرية حتى املحرمة مبا يثري منظمات حقوق 

االإن�شان.
امليداين  االخرتاق  حتقيق  يف  ال�شعودي  الف�شل  وبعد 
من  بت�شجيع  االإمارات  دولة  لعبت  الكامل،  وال�شيا�شي 
من  باال�شتفادة  ال�شفوف  وتقدمت  الدور  وا�شنطن 
االأهداف بني  فارق  اليمن مع  الب�شري يف جنوب  العن�شر 
الريا�س واأبو ظبي، اإذ و�شفت اأهداف االأوىل بال�شيطرة 
الكاملة والتامة على اليمن وهزمية »حركة اأن�شار اهلل« 
و�شريكهم علي عبد اهلل �شالح، يف حني اأن اأهداف الثانية 
اأكرث توا�شعًا مبا يتوافق مع دورها وم�شروعها يف املنطقة.
مبا  الكاملة  الفر�شة  االإمارات  اأعطت  اأمريكا  اأن  الوا�شح 
حتولها  ومنع  ال�شعودية  ال�شيا�شية  املعار�شة  جلم  ي�شمل 
عرب  االإماراتي  الدور  مواجهة  يف  ميدانية  معار�شة  اإىل 
يف  االإماراتيني  مع  لوا�شنطن  املبا�شرة  �شبه  امل�شاركة 
العمليات الع�شكرية. وقد اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية 
جانب  اإىل  اإماراتية  قوات  م�شاركة  مرة  من  اأكرث  يف 
اأمريكية، وال�شيما ما يتعلق بتنظيم »القاعدة«، يف اإ�شارة 

اإىل تقدمي وا�شنطن اجلانب االإماراتي على ال�شعودي.
وقد عملت اأبو ظبي �شمن ا�شرتاتيجية التق�شيم الفعلي 
�شح  اإن  املفيدة  اليمن  ت�شميته  ميكن  ما  �شمن  لليمن 
اليمن  يف  احليوية  املرافق  على  ال�شيطرة  وهي  التعبري، 
اجلنوبي )موانئ وممرات بحرية وجزر(، باالإ�شافة اإىل 
جتنيد ال�شباب اجلنوبيني يف خدمة حروب اخلليج. لكن 
املمانع  ال�شعودي  باملوقف  هذه اال�شرتاتيجية ا�شطدمت 
على امل�شتوى ال�شيا�شي، الأنها ال تلحظ امل�شالح ال�شعودية 
وا�شطدمت  ال�شمال،  يف  �شيما  وال  كامل،  ب�شكل  اليمن  يف 
االإخواين  االإ�شالح  حزب  مع  امليداين  بامل�شتوى  كذلك 
ربه  عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  على  املح�شوبة  وامليلي�شيات 
االإمارات  ب�شحب  االإ�شارة  �شدرت  وقد  هادي،  من�شور 
هاين  الوزير  باإقالة  دورها  من  والتخفيف  اخللف  اإىل 
بن بريك وحمافظ عدن عيدرو�س الزبيدي املح�شوبيني 

عليها.
وكيفما اتفق، فاليمن هو ال�شاحة التي مبقدور وا�شنطن 
اأن تراعي فيها امل�شالح ال�شعودية من الناحية النظرية 
بغ�س النظر عن القرار املتخذ قيا�شًا ب�شاحات اأخرى لها 
تدخل  قرارات  فيها  اتخذت  وقد  وتعقيداتها،  ظروفها 
املقاربة  لكن  منها،  كل  بظروف  ربطًا  خمتلفة  بن�شب 
ترامب  زيارة  قبل  تبلورت  كما  اليمن  يف  االأمريكية 

�شت�شتمر كذلك بعد الزيارة وتو�شف باملرواحة.

 ليلة القب�س على قطر.. “العربية” و"�سكاي نيوز" ي�سنان حملة مركزة على اأمر قطر
“اجلزيرة” يف الإمارات.. حتى الفجر بعد ت�سريحاته الأخرة وحظر قناة وموقع 

ت��ت��وا���س��ل ع������دن  واأزم�����������ات   .. »ال�����ق�����اع�����دة«  حم����ارب����ة  ب���ذري���ع���ة  جم�������ازر 

ق��ب��ل��ه��ا ك����م����ا  ت������رام������ب  زي�����������ارة  ب����ع����د  ال������ي������م������ن...  يف  امل��������راوح��������ة 

القاهرة- بريوت
الرئي�س  هجوم  معمق  حتليلي  تقرير  و�شف 
ايران  على  احلاد  ترامب  دونالد  االمريكي 
خالل القمة االمريكية اال�شالمية االخرية يف 
”  .. وهي ا�شارة  ”  كالم �شفايف  الريا�س بانه 
اىل ان الت�شريحات احلادة التي اطلقها ترامب 

�شد طهران وكذلك التهديدات لي�شت جادة.
وال تعك�س حقيقة موقف االدارة االمريكية .

او�شاط  عن  �شدر  الذي  التقرير  ا�شتخدم  وقد 
و�شف  يف   ” �شفايف  “كالم  عبارة  غربية 
انها  اىل  لالإ�شارة  ترامب  وتلويحات  تهديدات 
على  الواقع  يف  تت�شرت  بل  احلقيقة  تعك�س  ال 
وا�شنطن وطهران  ات�شاالت عميقة جتري بني 
املانيا  من  حتديدا  هم  اوروبيني  و�شطاء  عرب 

وبريطانيا .
واعترب التقرير  ان احتاد اجلامعات االوروبي 
ايرانية  جامعات  مع  اتفاقية   21 موؤخرا  وقع 
ات�شاالت حاليا  وان االدارة االمريكية جتري 
مع نف�س هذه اجلامعات لتوقيع مذكرات تفاهم 
ا�شتثمارات  اوراق  فيه  وقعت  الذي  الوقت  يف 
�شخمة داخل ايران  جلهات امريكية واوروبية 
املماثل  ال�شعودي  بالنموذج  قريبا  تنتهي  قد 
تدر�س  حيث  �شلمان  بن  حممد  االمري  فعله  ملا 
هذه االت�شاالت رغم حملة ترامب على ايران 
يف  �شخمة  جممدة  ايرانية  اموال  ا�شتثمار 

البنوك االمريكية واالوروبية.
وحدها  االملانية  مر�شيد�س  �شركة  ووقعت   
انواع  لكل  �شخم  م�شنع  الإقامة  اتفاقية 
املر�شيد�س يف ايران والإنتاج ما ال يقل  �شيارات 
عام  من  ابتداء  �شنويا  �شيارة  450الف  عن 
القارة  دول  لكل  الت�شدير  ا�شا�س  وعلى   2018

اال�شيوية .
حتدث  مطلع  امني  م�شدر  راهن  االثناء  ويف   
طاقم  بني  و�شيكة  ات�شاالت  على  اليوم  لراي 
من  املليارات  مئات  ال�شتثمار  وايران  ترامب 
رفع  بعد  م�شرتك  بعمل  املجمدة  الدوالرات 

املزيد من القيود على االقت�شاد االيراين .
االموال  حجم  بان  نف�شه    امل�شدر  وك�شف 
توقيع  بعد  ا�شتثمرت  التي  املجمدة  االيرانية 
فقط  يبلغ  ال�شهرية  النووي  امل�شروع  اتفاقية 
املالية  العوائد  حجم  من   40% االن   حتى 
االيرانية يف النظام امل�شريف العربي وان عيون 
ترامب �شتتجه اىل احل�شول على ح�شة كبرية 

من الـ 60 % الباقية .
ح�شن  الرئي�س  عن  �شدر  ت�شريح  وين�شجم   

روحاين مع عبارة ” كالم �شفايف ” حيث �شرح 
بعد قمة الريا�س بانها عبارة عن ا�شتعرا�س ال 

اأكرث .
و�شمن اخلفايا واالأ�شرار التي مل تن�شر بعد  عن 
كوالي�س قمة الريا�س تلك االزمة ال�شامتة مع 
وقطر  واالردن  م�شر  هي  عربية  دول  ثالثة 
وجميعها دول وجدت نقاط احتكاك مع برنامج 

ويل ويل العهد االمري حممد بن �شلمان .
االزمة  حول  االردن  يف  النقا�س  وتوا�شل 
خ�شونة  بعد  خ�شو�شا  ال�شعودية  مع  ال�شامتة 
بن  �شلمان  امللك  به  ادىل  الذي  العلني  التعليق 
عبد العزيز اثر اخلطاب الذي القاه امللك عبد 

اهلل الثاين يف افتتاح قمة الريا�س .
برزت  واأردنية  عربية  او�شاط  لتف�شري  وفقا   
�شتار  حتت  ال�شعودي  امللكي  التعليق  خ�شونة 
ملك  ا�شتخدام  اثر  االردنية  العبارة  ا�شالح 
االردن لعبارة ” .. ال�شالة وال�شالم على النبي 
”  .. يبدو هنا ان مفردة  العربي الها�شمي االمني
ال�شعودية  ازعجت  التي  هي  حتديدا  الها�شمي 
كاملة  االبراهيمية  ال�شالة  �شلمان  امللك  فقراأ 
وقال  حممد  وابناء  البيت  اآل  عن  حتدث  ثم 
ثم  ال�شحيح”  هو  هذا   ” االردن  ملك  خماطبا 

منح اذن الكالم للرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي .
قلق  اثارت  ال�شعودية  االعرتا�شية  اجلملة 
او  بروتوكولية  تكن  مل  الأنها  االردنيني 
متوقعة ومت التعامل معها على اعتبار ان كلمة 

احل�شا�شية. اثارت  التي  “الها�شمي” هي 

قد  امل�شيف  ال�شعودي  اجلانب  كان  ذلك   قبل   
تاأخر  من  اال�شتياء   عن  الكوالي�س  خلف  عرب 
ح�شور ملك االردن الأكرث من 25 دقيقة لقاعة 
لتاأخري  ادى  مما  وا�شح  �شبب  دون  االجتماع 
عمان  مع  االتفاق  الن  القمة  اجتماع  جدول 
كان يق�شي بان يكون ملك االردن اول املتحدثني  
ويتحدث  العربية  للقمة  رئي�شا  ب�شفته 

االجنليزية بطالقة.
غري  اخرى  اطراف  ان  بدا  نف�شه  الوقت  يف   
مرتاحة من بينها م�شر وقطر حيث كان خطاب 
ال�شي�شي نقديا اىل حد ما يف اال�شارة  الرئي�س 
االردن  ملك  التقى  كما  االرهاب  �شناعة  اىل 
امري قطر على هام�س القمة قبل اندالع االزمة 
الذي ادىل به  املثري  اجلديدة بعنوان احلديث 
امري قطر  قبل ان تعلن وكالة االنباء القطرية 
املن�شوب  احلديث  وان  الخرتاق  تعر�شت  انها 

لالأمري غري �شحيح .
االزمة  غربيون  دبلوما�شيون  و�شف  ذلك  اىل 
واالمارات  ال�شعودية  بني  املتنامية  احلالية 
والبحرين من جهة ودولة قطر من جهة اخرى 
حتت  امل�شحونة  لالأجواء  حتمية  نتيجة  بانها 
عنوان تفخيخ قمة الريا�س وح�شول خالفات 
الزعماء  بني  ارتياح  عدم  ومظاهر  باطنية 

خاللها .

تنفذ  �شهرين،  غ�شون  ويف  الثانية،  للمرة 
اال�شالمية”  “الدولة  لـ  تابعة  خلية 
ايام  قبل  بريطانيا،  يف  ارهابية  عملية 
ان  ميكن  عامة  برملانية  انتخابات  من 
تكون نتائجها حا�شمة على �شعيد العملية 
بريطانيا  وعالقات  البالد،  يف  ال�شيا�شية 

امل�شقبلية مع االحتاد االوروبي.
انتحاري متزنر بحزام نا�شف، فجر نف�شه 
يف مكان قريب من قاعة احتفاالت كربى، 
ت�شهد  كانت  �شخ�س،  الف   21 لـ  تت�شع 
 23 مقتل  عن  ا�شفر  مما  غنائيا،  حفال 
�شخ�شا، بينهم اطفال، وا�شابة الع�شرات، 
عدة  الرقم  يت�شاعف  ان  املمكن  من  وكان 
اىل  الدخول  من  املهاجم  تكن  لو  مرات 

قاعة احلفل.
من  توفر  ملا  �شريعة  قراءة  خالل  من 
التفجري  هذا  عن  االآن  حتى  معلومات 
م�شوؤوليتها  اال�شالمية”  “الدولة  واعالن 
عن تنفيذه ميكن التوقف عند ثالثة امور 

رئي�شية:
اال�شالمية”  “الدولة  تنظيم  ان  االول: 
الغرب  يف  االرهابية  عملياته  يكثف  بداأ 
معظم  خ�شارته  عن  كتعوي�س  خا�شة، 
العراق،  يف  عليها  ي�شيطر  التي  االرا�شي 
املو�شل،  مدينة  يف  عليه  الق�شاء  قرب 
اجلي�س  يد  يف  احيائها  معظم  باتت  التي 

حتالف  ظل  يف  ال�شعبي  واحل�شد  العراقي 
دويل بقيادة الواليات املتحدة.

اىل  عاد  التنظيم  ان  يبدو  الثاين: 
وا�شتخدام  االنتحارية،  الهجمات 
اال�شلحة النارية، الحلاق اكرب قدر ممكن 
من اخل�شائر الب�شرية، بعد حوايل عامني 
"الده�س"  من جلوء عنا�شره اىل عمليات 
الذي  االمر  وال�شيارات،  بال�شاحنات 
اال�شرتاتيجية  يف  مرعبا  حتوال  يعك�س 

والتكتيتك.
ا�شتهداف  يف�شل  التنظيم  كان  الثالث: 
لندن  مثل  الكربى،  للعوا�شم  عنا�شره 
وباري�س وبروك�شل وبرلني، للح�شول على 
االعالمية،  الدعاية  من  ممكن  قدر  اكرب 
واختياره مدينة مان�ش�شرت ثاين اكرب املدن 
توجها،  يعك�س  رمبا  تقريبا،  الربيطانية 
وابتعادا  دائرة عملياته،  بتو�شيع  جديدا 
عن االجراءات االمنية املكثفة املتبعة يف 

العوا�شم.
العمليات  من  اآمنة  ظلت  بريطانيا 
انفاق  مرتو  تفجريات  منذ  االرهابية 
 ،2005 عام  )يوليو(  توز  يف  لندن 
االمنية  االجراءات  اىل  ذلك  ويعود 
الرقابة  يف  االجهزة  وجناح  املت�شددة، 
قوة  وتراجع  اال�شتباقية،  واالعتقاالت 
متخ�ش�شا  كان  الذي  “القاعدة”  تنظيم 

ب�شبب  �شدها،  الهجمات  هذه  تنفيذ  يف 
ال�شربات املكثفة التي ا�شتهدفته يف اليمن 
�شورية  يف  فروعه  وان�شغال  وافغان�شتان، 
حروب  يف  العربية  واجلزيرة  والعراق 

اقليمية داخلية.
االرهاب  راية  “الدولة”  تنظيم  اخذ 
مدينتني  يف  ارهابية  عمليات  وتنفيذ 
يوحي  �شهرين  من  اقل  يف  بريطانيتني 
بالدرجة  يركز  بات  التنظيم  هذا  بان 
اكرث  اوروبية  بلدان  ثالث  على  االوىل 
وبروك�شل،  لندن  باري�س  وهي  غريها  من 
خاليا  جتنيد  ا�شتطاع  باأنه  يوحي  مما 
ن�شطة وحتريكها يف اوقات متزامنة، يتم 

اختيارها بعناية.
مان�ش�شرت  عملية  ان  املفارقة  ومن 
القمة  من  يومني  بعد  جاءت  االرهابية 
يف  انعقدت  التي  االمريكية  اال�شالمية 
الريا�س قبل ثالثة ايام بزعامة الرئي�س 
االمريكي دونالد ترامب، وجعلت حماربة 

االرهاب على قمة اولوياتها.
كون منفذ هذه العملية االرهابية ينتمي 
امام  الده�س  الذي نفذ عملية  مثل زميله 
املا�شي  )مار�س(  اآذار  يف  لندن  يف  الربملان 
اىل “الدولة اال�شالمية” فان هذا �شي�شكل 
اال�شالمية  اجلالية  على  ا�شافيا  �شغطا 
احلويل  تعدادها  يقدر  التي  الربيطانية 

واجلاليات  مواطن،  ماليني  ثالثة 
اخرى،  اوروبية  دول  يف  اال�شالمية 
واالعتداءات  للهجمات  �شحية  ويجعلها 
الربيطانية  احلكومة  لكن  العن�شرية، 
هذه  تربئة  على  احلر�س  كل  حتر�س 
االرهابيني  هوؤالء  وزر  من  اجلالية 
ا�شتثنائية،  حاالت  انهم  على  بالتاأكيد 
حر�شا  اكرث  الربيطانيني  امل�شلمني  الن 
يف  واالندماج  واال�شتقرار  االمن  على 
مواطنني  باعبارهم  الربيطاين  الن�شيج 
الربيطاين  االعالن  يلعب  كما  �شاحلني، 

االغلبية  بني  التمييز  يف  م�شوؤوال  دورا 
وهذه  املعتدلني  امل�شلمني  من  ال�شاحقة 

االقلية املتطرفة.
وبا�شد  مدانة  االرهابية  العملية  هذه 
االخرى  العمليات  كل  مثل  العبارات 
او  عليها،  يقدمون  والذين  امل�شابهة، 
اليها،  ينتمون  او  تدعمهم،  التي  اجلهات 
من  باملئة   90 من  اكرث  امل�شلمون  ي�شكل 
البالغ  ال�شرر  يلحقون  انهم  اي  �شحاياها، 

بالعقيدة اال�شالمية ال�شمحاء.
اليوم” “راي 

اجلالية العربية
التقدم  من  مزيدا  العربية  للجالية  نتمني  جميعا 
معناهما،البد  اليعي  او  اليعرف  منا  االعظم  واالزدهار،وال�شواد 
لنا  ،اذا،فالبد  لنا  ثان  موطنا  �شام  العم  ببالد  ارت�شينا  طاملا  لنا 
اوالدنا  وخا�شة  اجلديد  املجتمع  داخل  ون�شاط  بجد  االن�شهار 
علي  ال�شليمة  الن�شاأة  وتن�شئتهم  تعليمهم  مع  هنا  يولدون  الذين 
ا�شول جمتمعاتنا العربية ،ولهذا اكتب اليوم عل وع�شى ان ت�شل 

كلماتي ايل ح�شراتكم اينما كنتم.
احلكومة  رجال  يتباري  العربية  للجمعيات  احتفالية  اي  يف 
يهم  اجلالية،جميعهم  كبار  دعوات  تلبية  �شرعة  يف  االمريكية 
خدماتهم  ويعر�شون  احتفال،  اي  يف  العرب  لي�شارك  باحل�شور 
الدنيا  العامل  يف  بلد  اأي  ففي   ، املقابل  ينتظرون  ،وهم  علينا 
معنويا،ينتظرون  ولكنه  ماديا  لي�س  منا  املنتظر  م�شالح،واملقابل 
من ح�شراتكم ا�شواتكم يف اي انتخابات قادمة،حتي ي�شتمر يف 

موقعه ومن�شبه وليقدموا لنا مزيدا من اخلدمات.
ولكن اجلالية العربية لديها م�شكلة وهي عدم الالمباالة ، مبعني 
ان معظمهم يخاف ان يعطي �شوته الحد وهو من بداية حياته 
مل ينتخب م�شحراتي احلارة ، فكيف نطلب منه اأن يعطي �شوته 
لنا  ويظهر  رئي�س  ويبتعد  االحداث  وتتواىل   ، املر�شحني  الحد 
على  مطمئن  منا  اأحد  وال   ، ونواياه  طريقته  ولكل   ، اآخر  رئي�شا 
كل  اأو   ، جميعا  علينا  يجب  عليه  للحر�س  ولكن   ، اأبدا  امل�شتقبل 
فرد يحمل اجلن�شية االمريكية ان يذهب للجان االقرتاع رجال 
الف  له  يعمل  وم�شتقبال   ، جدا  املهم  ب�شوته  ليديل  انثي  او  كان 
ان  عليه  وجب  جديدا  رئي�شا  ا�شتقبلنا  واذا   ، وح�شاب  ح�شاب 
يعلم من ايده امام خ�شومه ، ولو كنا نحن من رفعه وجعله يفوز 
اي  ا�شدار  وقبل  اكرث  ف�شيحرتموننا   ، خ�شومه  على  وينت�شر 
قانون وجب عليهم الرتوي قبل اخذ اي قرار ، وهذا يعد اأنت�شارا 
لل�شوت العربي ، وبالتايل يعمل لنا الف ح�شاب من اي جالية غري 
االمريكية،وبذلك  االدارات  من  م�شوؤل  اأي  من  واأي�شا  العربية، 
بالدنا  يف  ق�شايانا  عن  يدافع  عربي  لوبي  ان�شاأنا  قد  نكون  اأي�شا 

االم ،اأو هنا.
اأخي واأختي العربية،اأرجوا ان ت�شارعوا اىل االدالء باأ�شواتكم 
اىل اي مر�شح ترون فيه القدوة احل�شنه و�شيلبي طموحاتنا التي 
نتمناها الوالدنا، كما هو احلال لباقي اجلاليات االخرى ، وفقنا 

اهلل واأياكم ملا فيه اخلري للجالية العربية.
الكاتب ال�شحفي/اأحمد حجازي

” �سفايف  ك��ام   ” لإي���ران  ترامب  تهديدات   : تن�سر  مل  واأ���س��رار  الريا�س  قمة 

�سهرين من  اقل  يف  الثانية  للمرة  بريطانيا  يف  ي�سرب  ال�سامية”  “الدولة  ارهاب 



حتى قبل اإقامة اإ�شرائيل من قبل بريطانيا 
ال�شعب  اأنقا�س  على  العربّية  والرجعّية 
احلركة  اأقطاب  كان  الفل�شطينّي،  العربّي 
فّكرون يف كيفية واآلية التخّل�س  ال�شهيونّية يمُ
من العرب، االإجنليز، اأقاموا اململكة االأردنّية 
الدميغرايّف  ال�شغط  لتخفيف  الها�شمّية 
هذا  ولكّن  ال�شهيونّية،  الدولة  عن  العربّي 
الذين  ال�شهاينة،  الـ”خاّلق” مل يكِف  احلّل 
طمحوا الإقامة دولٍة نقّيٍة من العرب، دولة 
يهودّية، بكّل ما حتمل هذه الكلمة من معاٍن.
تقرتح  اإ�شرائيل  بداأت  االأّيام  مرور  ومع 
الفل�شطينيني،  اإبعاد  اأْي  االأرديّن:  اخليار 
الذين بقوا يف اأر�شهم بعد النكبة اإىل اململكة 
الفل�شطينّية  الدولة  واإقامة  الها�شمّية 
نهائًيا،  العرب  من  التخّل�س  وبهذا  هناك، 
بعقبات  جوبهت  اجلهنمّية  اخلّطة  ولكن 
جعلت من اإخراجها اإىل حّيز التنفيذ مهّمة 

�شتحيلًة. ممُ
الهمجّي  االأمريكّي-الربيطايّن  الغزو  بيل  قمُ
والرببرّي لبالد الرافدين، روي يّل �شخ�شًيا 
عطوان،  الباري  عبد  الفل�شطينّي  االإعالمي 
التقى  اليوم”،  “راأي  �شحيفة  حترير  رئي�س 
ق�شره  يف  اهلل  عبد  امللك  االأردين،  بالعاهل 
النقاب  ك�شف  اهلل  عبد  امللك  بعّمان. 
وا�شنطن  اتخاذ  بعد  اأّنه  عطوان  لالأ�شتاذ 
هذه  وتزيق  وتفتيت  العراق  بغزو  القرار 
العا�شمة  اإىل  امللك  و�شل  العربّية،  الدولة 
الرئي�س  اإىل  هناك  واجتمع  االأمريكّية 
اآنذاك، جورج بو�س االبن، وطلب  االأمريكّي 
منه عدم ال�شماح لرئي�س الوزراء االإ�شرائيلّي 
با�شتغالل  �شارون،  اأرئيل  الفرتة،  تلك  يف 
الفل�شطينيني من  للقيام بطرد  الغزو  عملية 
وراية  بح�شب  االأردن،  اإىل  الغربّية  ال�شّفة 
امللك الذي اأّكد موافقة بو�س على منع �شارون 

من اإخراج خمططه اإىل حّيز التنفيذ.
عدوان  على  عاًما  خم�شني  مرور  ومبنا�شبة 
يونيو 1967 رفعت موؤ�ش�شة “اأر�شيف الدولة 
عام  حرب  ملفات  عن  ال�شتار  العربّية” 
احلكومة  مداوالت  بك�شف  و�شمحت   ،1967
التي  وبعدها  احلرب  قبل  اجلي�س  وقيادة 
واجلوالن  �شيناء  اإ�شرائيلي  باحتالل  انتهت 
ال�شرقية وقطاع  الغربية والقد�س  وال�شفة 

غزة، ف�شاعفت م�شاحتها ثالث مرات.
عن  �شورة  األف   150 امللفات  وت�شمنت 
بروتوكوالت جل�شات احلكومة وهيئة اأركان 
اجلي�س ومئات ال�شور واالأفالم والت�شجيالت 
عنها،  ك�شف  التي  امللفات  وتوؤكد  ال�شوتية. 
اأ�شعد  الفل�شطينّي  االإعالمي  اأفاد  كما 
يف  ال�شادرة  “احلياة”  �شحيفة  يف  تلحمي، 
اأّن القيادة  اأ�شيع منذ تلك احلرب،  لندن، ما 
االإ�شرائيلية ال�شيا�شية كانت م�شكونًة برعٍب 
احتمال  ح�شاباتها  يف  اأخذت  واأّنها   ، حقيقيٍّ
الدول  �شنت  حال  يف  اإ�شرائيل  على  الق�شاء 
الدولة  على  احلرب  م�شر  بقيادة  العربية 

العربية.
الزميل  تقرير  اأ�شاف  الوثائق،  وبّينت 
الوزراء  رئي�س  اأبداه  الذي  اخلوف  تلحمي، 
يف  مواقع  تتعر�س  اأْن  من  اأ�شكول  ليفي 
)الغربية(،  القد�س  يف  ا  خ�شو�شً اإ�شرائيل، 
وزير  اأ�شاف  فيما  حقيقية”،  “مذابح  اإىل 

االأمن مو�شيه ديان اأّن هناك حدوًدا لقدراتنا 
اإ�شرائيل  اأمام  مفر  لكن ال  العرب،  على هزم 
انتظار  ال  باحلرب،  والبدء  املفاجاأة  �شوى 
اأّن  على  �شّدّد  كما  العربية.  اجليو�س  هجوم 
جانبنا،  اإىل  يكون  اأْن  يجب  املفاجاأة  عن�شر 
وذلك لي�س قبل اأن يبدي خماوفه من ح�شد 
200 دبابة م�شرية يف مقابل مدينة اإيالت 
اأمام  الطريق  وتهيد  واحتاللها  اجلنوب  يف 
لي�شيف  اأبيب،  تل  امل�شري الحتالل  اجلي�س 
اأنه يخ�شى  األون  يغاآل  العمل حينذاك  وزير 
على م�شري القد�س الغربية، وعلينا اأن نتوقع 

ما هو اأ�شواأ.
يف  تلحمي  الزميل  ذكر  الوثائق،  وت�شدد 
تقريره، على اأّن اأع�شاء هيئة اأركان اجلي�س 
احلرب  بدء  على  الوزراء  ح�شوا  الذين  هم 
هيئة  رئي�س  مقدمهم  يف  الرتدد،  عن  والكف 
اأبلغ  الذي  رابني  اإ�شحق  اجلي�س  اأركان 
امل�شرية  القوات  دخول  بعد  باأنه  الوزراء 

ال�شفن  اأمام  تريان  م�شائق  واإغالق  �شيناء 
االإ�شرائيلية ينبغي ت�شديد ال�شربة االأوىل 
على  حقيقي  خطر  �شيكون  واإاّل  احلرب،  يف 
قا�شية  حرب  و�شتكون  اإ�شرائيل،  وجود 

و�شر�شة وخ�شائر فادحة يف االأرواح.
كبرًيا  ق�شًما  بقي  الذي  الوثائق،  واأ�شارت 
عقدت  احلكومة  اأّن  اإىل  الكتمان،  طّي 
نفعل  ماذا  لتبحث  متتالية  جل�شات  اأربع 
وقطاع  الغربية  )ال�شفة  عربي  مليون  مع 
تكون  وتكاد  االقرتاحات،  وكرثت  غزة(. 
�شم  �شاأن  يف  اليوم  الدائر  للنقا�س  مماثلة 
الفل�شطينيني  منح  اأْو  الغربية  ال�شفة 
اإىل دول عربية وتهجري  اأْو الرتحيل  دولة، 
منطقتي  اإىل  ال�شرقية  القد�س  فل�شطينيي 
بيت حلم ورام اهلل، ليقرتح وزير التعليم زملن 
�شارف ترحيل العرب اإىل الربازيل. وي�شيف 
اأنه لو كان االأمر متعلقًا بنا، لرّحلنا  اأ�شكول 

كل العرب اإىل الربازيل، على حّد تعبريه.

ونقلت و�شائل االإعالم االإ�شرائيلّية عن مدير 
لزوبيك  يعقوب  الدكتور  االأر�شيف  موؤ�ش�شة 
توؤكد  الوثائق  اإّن  الع�شكرية  لالإذاعة  قوله 
النجاح:  من  م�شدومني  كانوا  الوزراء  اأن 
اأ�شبوع  قبل  خ�شوا  الذين  اأنف�شهم  الوزراء 
اأنف�شهم  وجدوا  اإ�شرائيل،  م�شري  على  فقط 
اأ�شبحت  اإ�شرائيل  عك�شية:  م�شكلة  اأمام 
لدى  تكن  مل  �شيًفا:  ممُ �شغرية،  اإمرباطورية 
اأّي منهم فكرة ما العمل االآن، لكن كان هناك 
بجزاأيها،  القد�س  توحيد  يجب  باأنه  اإجماع 
القطاع  اإعادة  احتمال  فح�س  مقابل  يف 
واجلوالن و�شيناء اإىل �شورية وم�شر يف اإطار 

اتفاقات �شالم.
وعلى  الوزراء،  هّم  جّل  اإّن  قائاًل  و�شاق 
كان  احلرب،  يف  البدء  قبل  اأ�شكول  راأ�شهم 
املتحدة  الواليات  من  االأخ�شر  ال�شوء  تلقي 
ك�شب  كذلك  جون�شون،  ليندون  ورئي�شها 
خماوف  اأبدوا  واإْن  املتحدة،  االأمم  تاأييد 
يف  ا  خ�شو�شً ع�شكري،  �شوفيتي  تدخل  من 
قال  كما  �شورية،  مع  احلدود  على  ال�شمال، 

الإذاعة اجلي�س االإ�شرائيلّي.
يف  اأّنه  اأظهرت  الوثائق  اأّن  بالذكر  جديٌر 
القرارات  اتخاذ  مّت  الوزراء  نقا�س  نهاية 
حتددت  يبدو،  ما  على  بينها،  من  التي 
�شيا�شة اإ�شرائيل: ت�شر اإ�شرائيل على توقيع 
احلدود  قاعدة  على  م�شر  مع  �شالم  عقد 
�شالم،  عقد  توقيع  يتم  مل  طاملا  الدولية، 
املناطق  على  ال�شيطرة  اإ�شرائيل  وا�شل  �شتمُ
من  �شمُ غزة  قطاع  �شيناء،  جزيرة  �شبه  يف 
ال�شالم  عقد  �شروط  اإ�شرائيل،  اأرا�شي  يف 
تريان  م�شائق  يف  املالحة  حرية  تاأمني  هي 
وقناة ال�شوي�س و�شمان حرية الطريان فوق 
م�شائق تريان وخليج �شلومو واإلغاء املقاطعة 
ل�شبه  التام  والنزع  اأ�شكالها  بجميع  العربية 
�شتحدد  والذي  ال�شالح،  من  �شيناء  جزيرة 
�شروطه يف عقد ال�شالم بني اإ�شرائيل وم�شر.
زهري اأندراو�س

ا�شعد عبد الرحمن
قليلة هي الكتب التي جند اأنه يجب اأن يفرد 
لعر�شها مقال. ونحن اليوم اأمام كتاب من هذا 
النوع و�شعه احلاخام اليهودي )دافيد روزن(، 
اأحد اأبرز ال�شخ�شيات يف “اللجنة االأمريكية 
امل�شادر  اأعلى  اأحد  هو  مثلما  اليهودية”، 
التي تخربنا عن حقائق  وال�شيا�شية  الدينية 
)“ذرية  كتابه  عن  االإعالن  خالل  تك�شفت 
كبري  هو  )روزن(  اأن  ومعروف  اإبراهيم”(. 
الدويل  واملدير  ال�شابق  ايرلندا  حاخامات 
الذكر.  اآنفة  “اللجنة”  يف  االأديان  ل�شوؤون 
كما اأنه اأحد كبار م�شت�شاري رئي�س حاخامات 
من  والكتاب  االأديان.  بني  للعالقات  اإ�شرائيل 
اأهميته يف  “اللجنة” ذاتها، وتكمن  من�شورات 
عامة  عالقات  حملة  من  جزء  جعله  م�شعى 
دينية  موافقة  على  ح�شوله  بعد  عاملية، 
التي  الإ�شرائيل  الكربى  احلاخامية  من  تامة 
وكانت  بالدين.  املتعلقة  امل�شائل  جميع  تدير 
واحلاخامية  اليهودية”  االأمريكية  “اللجنة 
كبريا  جناحا  الإ�شرائيل  حققت  قد  الكربى 
ب�شرعية  امل�شيحيني”  “االأ�شوليني  اإقناع  يف 
اأنهم يرون يف قيام  التوراتية، حيث  اإ�شرائيل 
اقرتاب  على  وا�شحة  اإ�شارة  اإ�شرائيل  دولة 
واالأ�شوليون  للم�شيح”.  الثانية  “العودة 

دون  من  باأنه  بقوة  يوؤمنون  امل�شيحيون 
املعركة  وم�شيحيا:  )يهوديا  “اآرجميدون” 
“معركة  الفا�شلة بني ال�شر واخلري، واإ�شالميا 
وت�شتت  اإ�شرائيل  وزوال  الزمان”(  اآخر 
اليهود الكامل من االأر�س املقد�شة، لن تتحقق 
لذلك،  فل�شطني!  اأر�س  الثانية” اإىل  “العودة 
اليهود  بني  “ال�شراع  يكون  اأن  الطبيعي  من 
هوؤالء  قبل  من  جدا  به  مرحبا  وامل�شلمني” 
ي�شل  ما  ي�شكلون  باتوا  الذين  االأ�شوليني 
للحزب  املوؤيدين  الناخبني  من   30% اإىل 

اجلمهوري يف الواليات املتحدة االأمريكية.
حادثتني  اإىل  الباحث  احلاخام/  ي�شري 
اهلل  “اأر�س  اليهود  فيها  دن�س  التاريخ  يف 
املعنون  الكتاب  من  الثاين  فاجلزء  املقد�شة”: 
باأن  التوراة  تاأكيد  يو�شح  اإ�شرائيل”  “اأر�س 
ولي�شت  هلل  فقط  ملك  هي  اإ�شرائيل  “اأر�س 
حتدى  حني  واأنه  معني.  ل�شعب  خال�شا  ملكا 
االإ�شرائيليون الو�شايا واإرادة اهلل ال�شماوية، 
وانتهت  االإلهية  احلماية  عنهم  حجبت 
فاإن:  وثانيا،  االأر�س”.  و�شاعت  اإ�شرائيل 
بالعهر  تدن�س  اأال  ويجب  مقد�شة  “االأر�س 
ما  وهو  االأخرى”  واجلرائم  الدماء  و�شفك 
الدامية  ثورتهم  يف  بال�شبط  اليهود  فعله 
الإقامة “اململكة اليهودية” يف فل�شطني والذي 

الغالبية العظمى منهم  اإىل ذبح  دفع الرومان 
وت�شتيت الباقني لعدم انتظارهم “اإر�شال اهلل 

للمخل�س”.
وعلى الرغم من كل حتذيرات التوراة، يقتب�س 
اأر�شه  الكتاب من االأخرية باأن اهلل قد اأعطى 
املقد�شة “لذرية اإبراهيم” – اأبو االأنبياء، مع 
الديني.  ال�شاأن  هذا  توؤكد  القراآن  من  مقاطع 
)االبن  اإ�شماعيل  اأولي�س  وح�شن!!!  جميل 
االأول الإبراهيم( هو اأبو الفل�شطينيني العرب، 
اإبراهيم”،  “ذرية  من  يجعلهم  الذي  االأمر 
العرب/  الفل�شطينيني  اليهود  مثل  مثلهم 
يعقوب/  “اأبناء  هم  الذين  ال�شفاردمي، 
اليهود  لي�س  لكن  احلقيقيني،  اإ�شرائيل” 
اخرتعوا  حني  “اأحلدوا”  الذين  االإ�شكناز 
ويف  اإ�شرائيل؟  دولة  الإقامة  ال�شهيونية 
العاملية”  اليهودية  “املو�شوعة  توؤكد  ال�شياق، 
اليهود  اأن  البارزون،  اليهود  واملوؤرخون 
اأوكرانيا )ولي�س  االإ�شكناز ينحدرون من خزر 
اليهودية يف  اإىل  الذين حتولوا  اإبراهيم(  من 
بالقبائل  �شلة  اأي  لهم  ولي�س  ال�شابع  القرن 
فل�شطني  يهود  ال�شفاردمي/  مثل  العربية 
العرب. وقد دعم فح�س قام به علماء اإ�شكناز 
احلقيقة  هذه  علميا  ونيويورك  اإ�شرائيل  يف 
اليهود  من  اأنهم  )اأي  التاريخية  اليهودية 

ال�شهيونية  “�شرعية”  فاإن  وبالتايل  اخلزر( 
وال�شهاينة االإ�شكناز باطلة والغية.

املوؤ�ش�شني  املوؤلف  ي�شف  متمم،  �شعيد  على 
ال�شهاينة لدولة اإ�شرائيل باأنهم “ملحدون” مل 
يعي�شوا قط وفق القوانني والتقاليد اليهودية. 
من  العظمى  الغالبية  تعترب  الكتاب،  ووفق 
“لّعانون  ال�شهاينة  جميع  املتدينني  اليهود 
ومل  اإ�شرائيل  دولة  باإقامة  الرب  يد  لووا 
التوراتية”.  املهمة  لتحقيق  امل�شيح  ينتظروا 
وما  ال�شابق،  يف  اليهود  الدين  علماء  وكان 
اإ�شرائيل  “نهاية  اأن  من  يحذر  بع�شهم،  زال 
كثريا  ت�شر  نبوءة  وهي  وقت”،  م�شاألة  هي 
االأ�شوليني امل�شيحيني من داخل وخارج احلزب 
“اآرجميدون”  ينتظرون  الذين  اجلمهوري 
اليهود يف فل�شطني. كذلك، ك�شف الكتاب اأي�شا 
اليهودية  “التلمود مينع منعا باتا الهجرة  اأن 
ما يفعله  املقد�شة” وهو  االأر�س  اإىل  الوا�شعة 
فا�شح  انتهاك  يف  االإ�شرائيليون  ال�شهاينة 
فيها  ت�شفك  حربا  وي�شنون  التعاليم،  لتلك 
�شياق  ويف  املقد�شة”.  االأر�س  “تدن�س  دماء 
متمم، يجزم الكتاب باأن الغالبية العظمى من 
اليهود املتدينني غريوا فكرهم الديني بفتاوى 
النازية”،  “املحرقة  “بعد  اليهود  احلاخامات 
اال�شتقالل”  “حرب  يف  اليهودي”  و”الن�شر 

عام 1948، وبعد الن�شر املذهل عام 1967.
“االإ�شالميني”  التكفرييني  فتاوى  جتعل  وكما 
“حالال”،  الربيء  االإن�شاين  الدم  �شفك  من 
الدم  �شفك  من  احلاخامات  فتاوى  جتعل 
اليوم،  هذا  حتى  والعربي،  الفل�شطيني 
اأمل ي�شرح  اأي�شا. وختاما،  “كو�شري” )حالال( 
“هافنجتون  ل�شحيفة  )روزن(  احلاخام 
باأن   2015 دافو�س  منتدى  خالل  بو�شت” 
“اأخطر التحديات التي يواجهها الدين اليوم 
هي حني ي�شبح اأداة قوة يف يد دولة �شيا�شية، 
ر�شالته حقا”؟ من جهتنا،  فاإنه عندها يخون 
نقول “اآمني” لهذا الكالم، لكن لي�شفي االأطباء 
الديني  اليمني  اأق�شى  من  )االإ�شرائيليون 
من  اأوال  اأنف�شهم  احلاكم(  القومي  واليمني 

التدلي�س والكذب!
كاتب فل�شطيني

عامو�س  املمُتقاعد،  اجلرنال  قال  النا�شرة- 
يدلني، رئي�س �شعبة اال�شتخبارات الع�شكرّية 
القومّي  االأمن  اأبحاث  مركز  ورئي�س  �شابًقا، 
لقاءات  يف  اإّنه  اأبيب  تل  جلامعة  التابع 
دفع  �شبل  نوق�شت  ال�شعودية  يف  ترامب، 
عملية �شيا�شية بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني، 
ال�شعودية،  القيادة  جتنيد  هو  الهدف  واأّن 
اخلليج،  دول  من  االآخرين  القادة  وكذلك 
مل�شاعدة وا�شنطن على تقدمي “�شفقة” بني 
اخل�شو�س،  بهذا  والفل�شطينيني.  اإ�شرائيل 
ا�شتخدام  الريا�س  على  ينبغي  يدلني،  تابع 
اإىل  ودفعهم  الفل�شطينيني،  على  نفوذها 
اأكرث  تعاٍط  واإظهار  مواقفهم،  اعتدال 
اأمريكًيا  واملتوقع  اإ�شرائيل،  جتاه  اإيجابّيٍة 
اخلليج  ودول  ال�شعودية  تنتظر  اأاّل  هو 
االأخرى اإتام االتفاق النهائّي بني اإ�شرائيل 
ال�شالم  مبادرة  تقرر  كما  والفل�شطينيني 
مع  تطبيع  بعملية  ي�شرعوا  واإمّنا  العربّية، 
�شيتخذها  التي  اخلطوات  لقاء  اإ�شرائيل 
باجتاه  والفل�شطينيون  االإ�شرائيليون 

االتفاق وقبل اإتام االتفاق النهائّي.
االأمريكّية  لل�شحيفة  وفقا  اأّنه  اإىل  ولفت 
بهذا  �شعودّي  مقرتح  �شرتيت” فهناك  “وول 
اجلزئّي  بالتجميد  مرتبط  ولكنه  املعنى، 
ال�شعودية  القيادة  اأّن  و�شًحا  ممُ لال�شتيطان. 
نقل  عدم  اإىل  ترامب  دفعت  جانبها  من 
اخلطوة  القد�س،  اإىل  االأمريكّية  ال�شفارة 
جتديد  حماولة  ت�شو�س  باأّنها  تقول  التي 

العملية ال�شيا�شّية، على حّد قوله.
اإّن اللقاءات يف ال�شعودية من املتوقع  وتابع 
قّدم له اإجنازات كثرية من وجهة نظره:  اأْن تمُ
ترامب  الرئي�س  ال�شخ�شّي،  امل�شتوى  على 
الدول  قادة  اندفاع  باأّن  قّدرون  يمُ ورجاله 

العربّية واالإ�شالمّية للقاءات ال�شيا�شّية معه 
�شرت�شخ �شورته كزعيم دولة عظمى يعتمد 
اللقاءات  ت�شلح  اأْن  يتوقع  وكذلك  عليه، 
احلملة  خالل  له  ر�شمت  التي  ال�شورة 

االنتخابية كم�شاب باالإ�شالموفوبيا.
وكذلك  االأمريكّي،  النظام  اأّن  كما 
ال�شعوديون، معنيون بتقدمي جبهة موحدة 
التخريبية،  اأن�شطتها  واأمام  اإيران  اأمام 
من  �شيعي  حمور  تاأ�شي�س  اإىل  وتطلعها 
املتحدة  الواليات  بريوت.  حتى  طهران 
ال�شني  املع�شكر  ومعهما  ال�شعودية  والعربية 
اإيران  الرباغماتي برمته، يرون يف احتواء 
هدًفا مركزًيا، كما ياأمل النظام االأمريكّي باأْن 
كثرية  اإ�شالمية  دول  م�شاركة  ويقوي  يعمق 
يدلني:  واأردف  “داع�س”.  على  احلرب  يف 
االأمريكّي  النظام  يبديه  خا�س  تاأكيد 
مع  ال�شراكة  اأّن  ليظهر  ترامب  باهتمام 
اإ�شهاًما  اأثمرت  قد  اخلليج  ودول  ال�شعودية 
ميثل  واأنه  االأمريكّي،  االقت�شاد  يف  حقيقًيا 
حتقيًقا لوعوده يف خلق فر�س عمل جديدة.
"اأطل�س"  مركز  نقل  الذي  يدلني،  وبح�شب 
درا�شته للعربّية، من غري الوا�شح اإذا ما كان 
كيفية  عن  متبلوًرا  خمطًطا  ميلك  النظام 
لكن  امل�شدود،  الطريق  من  الطرفني  اإخراج 
عمل الفريق قبيل الزيارة يعزز اإمكانية اأّنه 
فلي�س  املتبلورة  املكونات  من  الكثري  وب�شاأن 
وا�شنطن  موقف  يف  يذكر  تغيري  اأي  هناك 

ا من قبل اأنظمة �شابقة. كما عر�شت اأي�شً
الزيارة  قلب  يف  اأّنه  اإىل  يدلني  واأ�شار 
يقف  الفل�شطينية،  وال�شلطة  الإ�شرائيل 
ال�شيا�شية،  العملية  لتحريك  النظام  توجه 
الرئي�س واملتحدثون الكبار با�شم النظام ال 
الطرفان  “ي�شاعد”  باأْن  اهتمامهم  يخفون 

“ال�شفقة  اإىل  التو�شل  على  الرئي�س 
ال�شاملة”، واأْن ينجح حيث ف�شل اأ�شالفه من 
الروؤ�شاء، رغم اأّنهم يكررون تقريرهم باأنهم 
لي�شوا مهتمني بفر�س احللول على الطرفني، 
ولكن يبدو اأّن احلوار �شيرتكز يف االأ�شا�س يف 
املرحلة االأوىل من خطوات بناء الثقة بني 

الطرفني، بح�شب تعبريه.
اأ�شاًل  املاثل  التحدي  اأّن  على  يدلني  و�شّدّد 
النظام  اأمام  ت�شرفها  يف  اإ�شرائيل  اأمام 
واإْن  حتى  اأكرث،  االآن  اإىل  يتعزز  االأمريكي 
مواقف  بع�س  من  االأمل  خيبة  لوحظت 
عن  تتنع  اأْن  اإ�شرائيل  على  فاإّن  النظام، 
عر�س مواقف ت�شعها يف “موقف الراف�س”، 
على هذا االأ�شا�س، وعلى افرتا�س اأّن النظام 
معايري  الزيارة  هذه  يف  ي�شع  اأْن  ينوي  ال 
التاأثري  املمكن  من  يزال  وما  الطاولة،  على 
التاأثري على ت�شميم  على مواقفه، وبالتايل 

امل�شرية على اإ�شرائيل اإْن تنتقل من �شيا�شتها 
القائم  بالو�شع  التم�شك  �شيا�شة  ال�شلبية، 
اإىل عر�س �شيا�شة فاعلة للغاية: يجب و�شع 
�شيا�شة تو�شح منها االأهداف االإ�شرتاتيجية 
اجلوهرية  املوا�شيع  هي  وما  الإ�شرائيل، 
عنها:  التنازل  اإ�شرائيل  ت�شتطيع  ال  التي 
الالجئني،  عودة  عدم  االأمنية،  الرتتيبات 
اال�شتيطانية  التجمعات  على  واالإبقاء 
وجتدر  القد�س.  يف  اليهودية  واالأحياء 
املوؤقتة  اخلطوات  اإىل  يدلني،  زاد  االإ�شارة، 
يغري  التي  االنتقالية  والرتتيبات  املمكنة 
اعتمادها يف اإطار االتفاق مع الفل�شطينيني 
وت�شمح  الثقة  وتبني  االأر�س  على  الواقع 
اقت�شادية  لدولة  حتتية  بنى  بتاأ�شي�س 
موا�شلة  ت�شهل  اأْن  �شاأنها  من  والتي  واأمنية، 

طريق التو�شل اإىل اتفاق نهائي.
يدلني،  براأي  اإ�شرائيل،  على  ينبغي  اأّنه  كما 

اإقليمية، مبا  دفع عملية متعددة االأطراف، 
النظام  يحاول  التي  ال�شيا�شة  مع  يتوافق 
االأمريكي دفعها مع ال�شعودية ودول اخلليج 
اأمريكا  تتم�شك  اإطارها  يف  والتي  االأخرى، 
مل�شالح  ا�شتجابة  توفر  التي  ب�شيا�شتها 
اإيران  اأمام  العدوانية  )�شيا�شة  الدول  هذه 
تبدي  بينما  ال�شالح(  لتوفري  واال�شتعداد 
الذهاب  يف  كبرًيا  ا�شتعداًدا  العربية  الدول 
اعتماد  يربزها  والتي  اإ�شرائيل،  �شوب 
جانبها  من  واإ�شرائيل  تطبيعية،  خطوات 
و�شع  نيتها  على  تدل  التي  اخلطوات  جتمد 
بل  الدولتني،  حل  حتقيق  اأمام  العراقيل 

حتى منع حتققه.
وا�شنطن  ا�شتعداد  فاإن  املجمل،  ويف 
االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتعزيز  والريا�س 
االأمريكّي  النظام  اندفاع  وكذلك  بينهما، 
االإ�شرائيلية  ال�شيا�شية  العملية  لتقدمي 
من  االأوىل  هي  فر�شة  توفر  الفل�شطينية 
عملية  لتحريك  طويلة  �شنوات  منذ  نوعها 
املا�شي،  يف  كان  مّما  عمالنية  اأكرث  �شيا�شية 
اأْن تنع و�شع نف�شها يف  اإ�شرائيل  لذلك على 
يف  املمكن  من  يكن  مل  واإْن  الراف�س،  موقف 
الوقت احلايل التو�شل اإىل اتفاٍق نهائيٍّ مع 
مّما  اأكرب  فر�شة  هناك  فاإّن  الفل�شطينيني، 
كان يف املا�شي للقيام بخطواٍت نحو ترتيباٍت 
موؤقتٍة تكون مقبولة، �شواء لدى وا�شنطن اأْو 
املركزية، ومن خاللهم  العربية  الدول  لدى 
بح�شب  الفل�شطينيني،  لدى  مقبولة  تكون 

تعبريه.

د. عبد احلميد �شيام
اأثناء حملته االنتخابية املنفلتة من كل عقال، قال دونالد 
ترامب »اإن اأمريا �شعوديا يحاول اأن ي�شيطر على الواليات 
املتحدة«، يف اإ�شارة اإىل ا�شتثمارات الوليد بن طالل. واأكد 
ترامب يف ت�شريح اآخر على اأن ال�شعودية هي التي اأطاحت 
اأن  ت�شتطيع  ال  ال�شعودية  واأن  نيويورك،  يف  بالربجني 
اخلزانة  واأن  االأمريكية،  امل�شاعدات  بدون  كدولة  تعي�س 

االأمريكية تتكلف الكثري من اأجل حماية ال�شعودية. 
وكالتاجر ال�شاطر، يتنا�شى كل ما قاله عندما يحني الوقت 
كل  عك�س  على  الرئي�س،  ترامب  املربحة.  ال�شفقات  لعقد 
الروؤ�شاء ال�شابقني، اختار ال�شعودية لتكون الدولة االأوىل 
املتحدة، خارجا على  الواليات  التي يقوم بزيارتها، خارج 
اجلديد  الرئي�س  بقيام  طويلة  عقود  منذ  متبع  تقليد 
بزيارته االأوىل الأحد اجلارين الكبريين كندا اأو املك�شيك.

مايو   20 يوم  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ي�شل 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  عا�شمة  الريا�س،  احلايل 
منذ  العربية،  املنطقة  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  اأقرب 
عهد الرئي�س روزفلت، واأكرثهم انخراطا يف م�شاكل حملية 
العزيز،  �شلمان بن عبد  امللك  اأعد  واإقليمية ودولية. وقد 
لنحو  دعوة  بتوجيه  وذلك  ل�شيفه،  ا�شتثنائيا  ا�شتقباال 
الرئي�س  مع  قمة  لقاء  حل�شور  وم�شلما  عربيا  زعيما   50

االأمريكي دونالد ترامب. 
امللك  ال�شعودي  العاهل  مع  االأول  لقاءه  ترامب  و�شيعقد 
جمل�س  دول  زعماء  مع  يلتقي  ثم  العزيز،  عبد  بن  �شلمان 
امللوك  كافة  مع  ثالثة  قمة  يعقد  ثم  اخلليجي،  التعاون 
العـربية  الدول  من  العديد  من  امل�شاركني  والروؤ�شاء 
واالإ�شالمية. ومن العجائب والغرائب اأنه �شيلقي حما�شرة 
على امل�شوؤولني العرب وامل�شلمني، حول نبذ ثقافة الكراهية 
الغري،  وقبول  الت�شامح  ثقافة  وتعميم  االآخرين  وتهمي�س 
والتطرف  والعنف  الراديكالية  جذور  القتالع  والتوحد 

واالإرهاب. 
وفد  ي�شحبه  الإ�شرائيل،  االأمريكي  الرئي�س  بعدها  ينتقل 
وقد  الدول،  بني  الزيارات  تبادل  تاريخ  يف  االأ�شخم  هو 
اأكدت و�شائل اإعالم اأمريكية على اأن وفد الرئي�س املرافق 
ترامب  و�شيقوم  �شخ�س.   1000 نحو  اإىل  ي�شل  الإ�شرائيل 
بزيارة ق�شرية لبيت حلم لزيارة كني�شة املهد، ويلتقي على 
ثم  عبا�س.  حممود  الفل�شطيني  بالرئي�س  الزيارة  هام�س 
يعرج يف طريقه اإىل قمة الدول ال�شناعية ال�شبع ب�شقليا 
اإحدى  يف  ترامب  اأ�شار  وقد  الفاتيكان.  لزيارة  روما  اإىل 

ال�شماوية  االأديان  مقرات  �شيزور  اأنه  اإىل  ل�شانه،  فلتات 
تل  على  خطابا  ترامب  �شيلقي  اإ�شرائيل  ويف  الثالثة. 
للبحر  الغربي  ال�شاطئ  قرب  بالعربية(  )مت�شادا  م�شعدة 
احلكم  �شد  اليهود  الثوار  من  جمموعة  اأن  يروى  اإذ  امليت، 
ذكر  عدم  رغم  اال�شت�شالم،  بدل  االنتحار  اآثروا  الروماين 
هذه احلادثة يف اأي من كتب التاريخ اليهودية، وال اأعرف 
الغري  وقبول  الت�شامح  ثقافة  اخلطاب  هذا  يعزز  كيف 
من  ومقبول  عادل  حل  اإىل  للو�شول  التنازالت،  وتقدمي 

اجلميع. 
مالحظات حول الزيارة �شكال وم�شمونا

اأوباما  باراك  االأمريكي  الرئي�س  قام   2009 يونيو  يف 
بزيارة للريا�س، ا�شتغرقت عدة �شاعات فقط، التقى فيها 
وقد  العزيز،  عبد  بن  اهلل  عبد  اآنذاك  ال�شعودي  بالعاهل 
العربي  التقارب  نب�شه يف مو�شوع دعم  اأوباما ج�س  حاول 
العملية  يف  لالنخراط  اإ�شرائيل  لت�شجيع  االإ�شرائيلي، 
�شحيفة  روت  كما  جافا  كان  اجلواب  اأن  اإال  ال�شلمية، 
»نيويورك تاميز« يف االأول من مايو »اإن ال�شعودية �شتكون 

اآخر دولة تعرتف باإ�شرائيل«. 
اأوباما من جهته بدل اأن يخاطب امللوك والروؤ�شاء العرب، 
اأن يخاطب ال�شعوب. من على منرب جامعة القاهرة  اختار 
واالإ�شالمي،  العربي  العاملني  مع  امل�شاحلة  خطاب  األقى 
واعدا اأن يفتح �شفحة من العالقات القائمة على االحرتام 
ذلك  يف  مبا  العالقة،  امل�شاكل  حل  على  والعمل  والتفاهم، 
امل�شكلة  حلل  والتوجه  واأفغان�شتان  العراق  من  االن�شحاب 
 .1948 اإىل نكبة عام  اأعاد مرجعيتها  التي  الفل�شطينية، 
وجتنب  اإ�شرائيل،  زيارة  عن  قفز  اأوباما  اأن  املالحظ  ومن 
زيارتها يف دورته االأوىل، وهو اأمر مل تغفره له، وعملت كل 

ما يف و�شعها لعرقلة جهوده. 
ترامب يحاول اأن يعمل عك�س اأوباما يف كل �شيء، فهو لي�س 
واإ�شرائيل.  املال  يهمه  ما  بهمومها.  وال  بال�شعوب  ال  معنيا 
ولذا يعمل فقط على اإجراء تفاهمات مع القيادات، �شواء 
طريق  عن  اأو  بالوراثة  للحكم  و�شلت  اأو  منتخبة  كانت 
توج�شوا  الذين  القادة  هوؤالء  يطمئن  اأن  يريد  الدبابة. 
من رئا�شته، خا�شة اأنه بداأ عهده مبنع جن�شيات �شبع دول 
ملدة ثالثة  املتحدة  الواليات  واإ�شالمية من دخول  عربية 
بيننا  م�شرتكة  اأ�شياء  هناك  لهم  يقول  اأن  يريد  اأ�شهر. 
التكاليف.  وكذلك  االأدوار  نتقا�شم  معا،  حلها  على  لنعمل 
جاهزة  املنطقة  اأن  يف  وا�شحة  اإ�شارات  هناك  اأن  ويبدو 
لتقبل اإ�شرائيل جزءا منها، ولذلك اختار ترامب اأن ينتقل 

حيث  من  اأما  نف�شه.  وبالزخم  اأبيب  تل  اإىل  الريا�س  من 
اجلوهر فرتامب يريد اأن ير�شل بع�س الر�شائل التي ميكن 

للمتابع اأن ي�شتخل�شها من هذه الزيارة املهمة:
العربي  العاملني  روؤ�شاء  اإن فكرة دعوة عدد كبري من  اأوال: 
اأن  يريد  الذي  ترامب،  الرئي�س  فكرة  هي  واالإ�شالمي، 
بجدية  واالإ�شالمي  العربي  العاملني  يف  حلفاءه  يطمئن 
واأن  الدول،  وتلك  املتحدة  الواليات  بني  التحالف  ومتانة 
تركيز هذه االإدارة على االأمن والت�شلح وا�شتخدام القوة، 
ويريد  فيها.  للتهاون  جمال  ال  جادة  اأمور  االأمر،  لزم  اإن 
ال�شون  يف  اأمنهم  باأن  بالتحديد  اخلليج  دول  يطمئن  اأن 
مثل،  الواجبات  ببع�س  يقوموا  اأن  عليهم  ولكن  واحلفظ، 
واأن  احلماية،  هذه  تكاليف  يف  وامل�شاركة  ال�شالح  �شراء 
تبقى اأمريكا هي م�شدر اال�شترياد الرئي�شي، باالإ�شافة اإىل 

تقبل اإ�شرائيل ع�شوا يف هذا االإطار. 
ال�شتنكار  الإيران،  مبطن  تهديد  ر�شالة  اإر�شال  ثانيًا: 
املنطقة،  يف  املنت�شرة  وميلي�شياتها  العدائية  ت�شرفاتها 
خا�شة حتر�شها بدول اخلليج، التي تعترب جزءا من االأمن 
القومي للواليات املتحدة. والر�شالة املبطنة ت�شري اإىل اأن 
هناك اإمكانية حقيقية الإن�شاء اإطار جديد لهذا التحالف 
التحدي  ملواجهة  فعال(  اإنـ�شاوؤه  يتم  مل  )اإن  اجلديد 
واالأردن  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة  االإيراين 
وم�شر واإ�شرائيل، حتت يافطة مواجهة االإرهاب وهزميته، 
والهدف اأي�شا غري املعلن مواجهة اإيران وحتجيمها وتقليم 

اأظافرها الطويلة. 
ثالثا: تكري�س ال�شعودية كقائد للعامل االإ�شالمي، والتاأكيد 
على اأن اختيار ترامب لها كاأول زيارة خارجية، اأمر مق�شود 
وله دالالته، ويعرب عن ثقة االإدارة االأمريكية باأن الدور 
تكنها  بعد  خا�شة  وفاعلية،  ن�شاطا  اأكرث  اأ�شبح  ال�شعودي 
من اإطالق حتالف لعدد من دول العاملني العربي واالإ�شالمي 
اإىل   2015 مار�س  �شهر  منذ  اليمن،  يف  ع�شكريا  للتدخل 

جانب النظام املعرتف به �شرعيا. 
مقاي�شة االأمن باملال

اللقاءات  مو�شوع  �شتكون  امل�شائل  من  جمموعة  هناك 
هذه  واأول  وال�شعودي.  االأمريكي  الوفدين  بني  الثنائية 
»تقا�شم  ي�شميه ترامب  ال�شالح كجزء مما  امللفات �شفقات 
االأعباء«. لقد تزامنت هذه الرحلة مع االإعالن عن عقد 
متنوعة  اأمريكية  اأ�شلحة  ل�شراء  �شخمة  �شعودية  �شفقة 
 300 اإىل  �شنوات  مليار دوالر، ت�شل يف ع�شر   100 بقيمة 
يف  ا�شتثمار  �شفقة  عن  لالإعالن  اململكة  ت�شتعد  كما  مليار. 

 200 جمموع  من  دوال  مليار   40 بقيمة  املتحدة  الواليات 
مليار خالل ال�شنوات االأربع املقبلة، وقد يعلن عن ال�شفقة 
وتخ�ش�س  بقليل.  مغادرته  بعد  اأو  ترامب،  و�شول  ع�شية 
اال�شتثمارات يف تطوير البنى التحتية االأمريكية والطاقة 
البيت  عن  �شادر  ت�شريح  يف  ورد  ما  وهو  والتكنولوجيا. 
ال�شعودي  العهد  ويل  ويل  مع  ترامب  لقاء  بعد  االأبي�س، 

االأمري حممد بن �شلمان. 
ال�شخمة  التجارية  وال�شفقات  اال�شتثمارات  �شيل  اإذن 
يقابله تعزيز املواجهة مع اإيران واأطماعها التو�شعية. ولكن 
التفاق  التو�شل  هو  اأي�شا  ترامب  يريده  ما  يكفي.  ال  هذا 
بالتطبيع  يبداأ  اإ�شالمي،  عربي-  فل�شطيني-   – اإ�شرائيلي 
ملحاربة  الناتو  حلف  غرار  على  حتالف  بت�شكيل  وينتهي 
االإرهاب والتطرف. لذلك يتوقع املحللون اال�شرتاتيجيون 
على  العمل  االأمريكي  الرئي�س  حمادثات  ت�شمل  اأن  هنا 
ال�شراع  حل  ت�شمل  اإ�شرائيل،  مع  �شالم  عملية  اإحياء 
�شالم  ومعاهدات  اإقليمي،  اإطار  يف  الفل�شطيني  االإ�شرائيلي 
املربمة  كتلك  واإ�شرائيل،  واالإ�شالمية  العربية  الدول  بني 
يوؤمن  ترامب  فالرئي�س  واإ�شرائيل.  واالأردن  م�شر  بني 
بت�شابك كل امل�شائل التي تخ�س كل هذه الدول وزعمائها، 
الذين �شيلتقي بهم، وارتباط بع�شها ببع�س، وكونها جزءا 
املتحدة،  للواليات  القومية  االأمنية  امل�شالح  من  يتجزاأ  ال 
ومن هذا املنطلق فموقف اأمريكا احلازم من اإيران �شيقابله 
الذي  الفل�شطينية،  للق�شية  االإقليمي  �شغط باجتاه احلل 
الرئي�س  دفع  ما  ف�شيئا،  �شيئا  تتبلور  بداأت  معامله  اأن  يبدو 
الفل�شطيني حممود عبا�س الأن يطلق عليها »�شفقة القرن« 
طبعا يف حالة اإتامها. ولنا يف ذلك �شكوك وخماوف �شتكون 

مو�شوع اأحاديثنا يف امل�شتقبل. 
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وحم��ا���س��رات م��ن��اف��ع  وت��ب��ادل  �سفقات   – اأو���س��ط��ي��ة  ال�����س��رق  ت��رام��ب  وثائق عدوان 67ج��ول��ة 

الفل�سطينيني م��ع  النهائّي  الت��ف��اق  قبل  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  تطبيٍع  بعملية  ال�����س��روع  ال�سعودّية  مقّدمتها  ويف  العربّية  ال���دول  ناق�س  ت��رام��ب  ي��دل��ني:  اجل���رال 

ومل  لإ���س��رائ��ي��ل  ال��ع��رب  اإب����ادة  م��ن  حقيقيٍّ  ب��رع��ٍب  م�سكونني  ك��ان��وا  ال�����وزراء 
ال��رازي��ل اإىل  فل�سطينّي  مليون  ترحيل  اق��رح  ال���وزراء  ورئي�س  الن�سر  يتوّقعوا 

و”لّعانون”؟ “ملحدون”  ال�سهاينة  اإ�سرائيل  موؤ�س�سو  ك��ان  ه��ل 



الّعام  االأمني  زوجة  �شعدات،  عبلة  ال�شّيدة  انتقدت 
�شعدات،  اأحمد  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة 
عّبا�س،  حممود  الفل�شطينّية  ال�شلطة  رئي�س  ب�شّدٍة 
واتهمته بالتق�شري يف متابعة ق�شية االأ�شرى امل�شربني 
ني�شان   17 منذ  االحتالل  �شجون  يف  الطعام  عن 

)اأبريل( املا�شي.
اعت�شام  خيمة  يف  م�شاركتها  خالل  �شعدات  وقالت   
مبدينة �شخنني يف الداخل الفل�شطيني املحتل اإ�شناًدا 
يرتك  اأْن  يعقل  “ال  الطعام:  عن  امل�شربني  لالأ�شرى 
عبا�س االأبطال الذين �شنعوا جمد االنتفا�شة االأوىل 
واالنت�شار يف االنتفا�شة الثانية يتهددهم املوت، وهو 
يتجول من بلد اإىل بلد يف اأمريكا ورو�شيا والهند وكاأّن 

�شيًئا مل يح�شل الأبناء �شعبنا واأ�شرانا.
لن  ال�شعب  اأّن  اإىل   ،48 عرب  موقع  وفق  واأ�شارت،   
يت�شاهل اأبًدا مع من يغفل عن ن�شرة اأبطاله و�شيحا�شبه 

ح�شاًبا ع�شرًيا، وفق قولها.
لن�شرة  جميًعا  يهبوا  اأن  �شعبنا  جماهري  وطالبت   
اأ�شرانا البوا�شل، الأنهم يدافعون عن كرامتنا وحريتنا 
حّد  على  فرادى،  ميوتون  يجعلوهم  وال  وق�شيتنا، 

تعبريها.

�شيف الدين العامري
�شا�شعة  لدولة  كيف   : طرابل�س 
يقارب  ما  حتتوي  ليبيا  مثل 
تعيد  اأن  م�شلحة  ميلي�شيا   1600
حلياة  وتنظيمها  و�شلطتها  هيبتها 
ممكن؟  وقت  اأق�شر  يف  مواطنيها 
 30 حواىل  تعيد  اأن  لها  وكيف 
خفيفة  بني  �شالح،  قطعة  مليون 
واأن  اجلي�س،  خمازن  اإىل  وثقيلة، 
تلغي احتكار القوة امل�شلحة لب�شط 

النظام واالأمن بني النا�س؟
االقت�شاد  يعود  اأن  املمكن  من  هل 
الليبي، القائم على ت�شدير النفط، 
يف  طبيعية  ب�شورة  الدوران  اإىل 
ظل انهيار الدينار )الليبي( وغياب 
توافق  وانعدام  اقت�شادية  روؤية 
وا�شحة  �شيا�شية  �شلطة  حول 

وواحدة يف البالد؟
يف  واأخرى  االأ�شئلة  هذه  طرحت 
العا�شمة  يف  عقد  الذي  املوؤتر 
اأيار  و17   16 يومي  طرابل�س 
ال�شراع  »تكلفة  بعنوان  اجلاري، 
والتاأثريات«،  التداعيات  ليبيا:  يف 
ال�شيخ  »موؤ�ش�شة  نظمته  وقد 
الطاهر الزاوي لالأعمال اخلريية«، 
نف�شه  بالعنوان  الثاين  املوؤتر  وهو 

يف   2013 �شنة  االأول  انعقاد  بعد 
طرابل�س اأي�شًا.

�شوؤال االقت�شاد املخيف
اخلرباء  من  عدد  املوؤتر  ح�شر 
املتحدة  االأمم  من  وامل�شوؤولني 
الدولية«  الهجرة  و»منظمة 
من  حكومية  غري  ومنظمات 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
واإيطاليا ومالطا وغريها. كما ح�شر 
واجلامعيني  الباحثني  من  عدد 
من  كل  ــ  تناولوا  الذين  الليبيني 
وظواهر  مو�شوعات  ــ  اخت�شا�شه 
والتحليل  بالدر�س  البالد  يف  عدة 
من  للخروج  ت�شورات  وتقدمي 
ماأزق ال�شراع االأهلي و�شبل حتقيق 

ا�شتقرار اأمني و�شيا�شي.
امل�شاألة  حول  كانت  االأ�شئلة  اأهم 
البالد  اأن  وخا�شة  االقت�شادية، 
املركزي  للبنك  مالية  اإدارة  تفتقد 
نقدية  �شيا�شة  توجد  ال  كما 
وا�شحة.  مبنظومة  مرتبطة 
اأول  ذلك  ليبيا  زائر  يالحظ  وقد 
نزوله يف املطار، اإذ ميكن اأن ي�شرف 
مقابلها  ليح�شل  دوالر  مئة  مثاًل 
بريطانيا  يف  مطبوعة  عملة  على 
املنطقة  يف  �شارية  غري  تكون  قد 

مثاًل(  )برقة  لليبيا  ال�شرقية 
هناك  نف�شها  املروجة  العملة  الأن 

مطبوعة يف رو�شيا!
ال�شالم  عبد  علي  الباحث  يقول 
التجارة  اأ�شتاذ  وهو  جرو�شي، 
اإن  م�شراتة،  جامعة  يف  الدولية 
خلطر  االآن  واعني  غري  »الليبيني 
االقت�شاد،  على  االأهلية  احلرب 
فالكلفة باهظة اإىل حد االآن وهي 
الت�شخم  ن�شبة  الأن  ت�شاعد  يف 
تقول  االأرقام  املعقول...  فاقت 
ال  للنقود  احلقيقية  القيمة  اإن 
ترتقي اإىل م�شتوى ميكن اأن يوؤ�ش�س 
ال�شرائية  �شليم، فالقدرة  القت�شاد 
االآن منهارة تامًا وال قيمة للدينار 
على  الدولية  االأ�شواق  يف  الليبي 

االإطالق«.
يف  الليبي  الباحث  قال  كذلك 
االقت�شاد خملوف مفتاح حممد، اإن 
ن�شبة الت�شخم وفق »�شندوق النقد 
العربي« بلغت %60، معقبًا: »هذا 
رقم مفزع وال ميكننا اإال اأن نواجه 
ا�شتمرار  اأردنا  اإذا  احلقيقة  هذه 
اأي�شًا   60% ليبيا...  ت�شمى  دولة 
خارج  تدور  الليبية  العملة  من 
املوؤ�ش�شات  وخارج  املركزي  البنك 

الر�شمية للدولة، اأي ميكن اأن جند 
ميلي�شيا ما لها تركيز مايل يف �شكل 
التجارة  وزارة  من  اأكرث  �شيولة 
»الف�شاد  حممد:  واأ�شاف  مثاًل«. 
الذي  اليومي  اخلبز  هو  ليبيا  يف 
لها  وجود  ال  فالدولة  عليه،  نعي�س 
رقابة،  اأو  ردع  �شلطات  توجد  وال 
يف   170 املرتبة  ليبيا  احتلت  كما 
من  العاملي  الف�شاد  اإدراك  موؤ�شر 

اأ�شل 176 دولة«.
نزع ال�شالح

عنها  قال  التي  االأرقام  هذه  اأمام 
اإنها  االقت�شاديون  اخلرباء 
التفكري  �شرورة  تاأتي  خطرية، 
مل�شاألة  وعاجل  حا�شم  حل  يف 
القبلية  وال�شراعات  امليلي�شيات 
من  العديد  ورغم  ملحة.  كق�شية 
�شالح  نزع  يف  ال�شابقة  املحاوالت 

امليلي�شيات، فاإن ذلك مل يفلح.
ممثلة  طرحت  املوؤتر،  خالل 
كاتلني  ليبيا،  يف  املتحدة  االأمم 
ال�شالح  نزع  ب�شاأن  اإ�شكالية  ما�س، 
وامل�شاحلة الوطنية، وهي التطرف 
هما  واالإرهاب  »فالتكفري  الديني، 
اإقامة  اأمام  الرئي�شية  العقبة 

م�شاحلة وطنية كاملة و�شاملة«.

و»اهتمام«  اأ�سابيع...  خال  ال�سام« 
���س��ع��ودي ب��امل��ف��او���س��ات امل��ب��ا���س��رة

القاهرة ــ
االأمريكي  نظريه  مع  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  اتفق 
ال�شيخ  �شرم  يف  اإما  عقد  تمُ لل�شالم«،  »قمة  عقد  على  ترامب  دونالد 
طريق  »خارطة  مببا�شرة  للبدء  جدًا«،  »قريبًا  وا�شنطن  يف  اأو 
�شتكمل  وا�شحة املعامل ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية«. ومن املقرر اأن تمُ
االأيام  خالل  هاتفية  ات�شاالت  يف  للقمة  الرئي�شني  بني  الرتتيبات 
�شيكون  والتي  اأبيب،  لتل  اليوم  ترامب  زيارة  عقب  املقبلة،  القليلة 

امللف على اأجندتها بالطبع.
ومن املتوقع اأن جتري القمة يف غ�شون اأ�شابيع مب�شاركة من االأردن 
بنيامني  االإ�شرائيلية  احلكومة  رئي�س  جانب  اإىل  االأقل،  على 
ننتنياهو وال�شي�شي والرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س، يف خطوة 
الفرتة  خالل  تعرثت  لكنها  فرتة،  قبل  بداأت  قد  ترتيباتها  كانت 
املا�شية قبل اأن يعود طرحها يوم اأم�س، وهو حدث تعّول عليه م�شر 

ب�شكل كبري ال�شتئناف املفاو�شات املبا�شرة.
اهتمامًا  اأبدت  ال�شعودية  القيادة  اإن  قال  م�شري  دبلوما�شي  م�شدر 
بالدخول يف مفاو�شات ال�شالم ب�شكل مبا�شر، وهذا االهتمام مل يتم 
االتفاق على بلورته يف اجتماعات اأم�س، وما اإذا كان �شيكون مبا�شرًا 
بح�شور املفاو�شات اأو االكتفاء بامل�شاركة يف الرتتيبات، خ�شو�شًا اأن 
اأّي حتركات �شعودية يف هذا امللف �شتعك�س حتواًل كبريًا يف ال�شيا�شة 
يف  االأوىل  للمرة  املفاو�شات  طاولة  على  اجللو�س  ب�شاأن  ال�شعودية 

تاريخها.
وبح�شب م�شادر م�شرية رافقت الوفد يف ال�شعودية، فاإن طلب ترامب 
عقد لقاء منفرد مع ال�شي�شي مت التوافق عليه قبل فرتة بني مكتبي 
للدول  الت�شدي  �شرورة  ترامب  اأبلغ  ال�شي�شي  باأن  علمًا  الرئي�شني، 
الراعية لالإرهاب »حتى لو كانت دواًل خليجية«، يف اإ�شارة اإىل قطر 

التي مل يذكرها ال�شي�شي مبا�شرة خالل اللقاء.
طهران  من  االأمريكي  للموقف  »تفّهمًا«  امل�شري  الرئي�س  واأبدى 
نف�شه »عدم  الوقت  لكنه طلب يف  وا�شنطن،  التي تتبعها  وال�شيا�شة 
الواليات  مع  عالقات  لها  اأخرى  دول  ت�شرفات  م�شوؤولية  حتميلها 
حول  مو�ّشعة  مناق�شات  جرت  فيما  تركيا«،  مقدمتها  يف  املتحدة 
املوقف من االأزمة ال�شورية وكيفية التعامل معها، وعر�س ال�شي�شي 

وجهة نظر داعمة للرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد.
حتدثت  عنها،  اأعلن  التي  الع�شكرية  القوة  من  م�شر  موقف  وحول 
م�شادر م�شرية عن »درا�شة م�شتفي�شة للموقف«، خ�شو�شًا اأن م�شر 
هذا  لكن  القوة،  هذه  جمال  يف  ليبيا  يف  الو�شع  طرح  يتم  اأن  طلبت 
فيما  التح�شريية،  االجتماعات  خالل  ا�شتح�شانًا  يلَق  مل  الطرح 
قبل  الوطني  الدفاع  جمل�س  مع  داخليًا  االأمر  مناق�شة  �شتجري 
التن�شيق على  يقت�شر  اإىل اخلارج. وقد  مهمات  اأي قوات يف  اإر�شال 
الدعم  يف  وامل�شاعدة  تبادلها  يجري  التي  اال�شتخبارية  املعلومات 
يف  بامل�شاركة  يعد  مل  ال�شي�شي  اأن  اأكدت  ذاتها  امل�شادر  اللوجي�شتي. 
اأي اأعداد من اجلي�س امل�شري يف هذه القوة، ولكنه رّحب بت�شكيلها، 
الذي  هو  اأجلها  من  �شتن�شاأ  التي  االأهداف  على  التوافق  اأن  موؤكدًا 
امل�شري  اجلي�س  اأن  خ�شو�شًا  امل�شرية،  امل�شاركة  طبيعة  �شيحدد 
يواجه حتديات مع االإرهاب يف �شيناء. و�شيعقد ال�شي�شي فور عودته 
اجتماعات، �شيخرج منها جزء اإىل العلن واالآخر يتم ب�شرية داخل 
باأنه  علمًا  االأمر،  لبحث  اجلي�س  من  قيادات  مع  االحتادية  ق�شر 
اأبدى ا�شتعدادًا كاماًل لت�شليم ملفات اعرتافات االإرهابيني املقبو�س 
عليهم لال�شتفادة منها يف التحالف وتتّبع مدّربيهم وممّوليهم واأماكن 

اإقامتهم.

الأمم  م���ع  ال���ل���ق���اءات   : احل��وث��ي��ون 
امل��ت��ح��دة ب��ات��ت ج����زءا م���ن ال��ع��ب��ث

– قال حممد عبدال�شالم، الناطق با�شم جماعة  – ) د ب اأ(  �شنعاء 
اللقاءات مع االمم املتحدة بات جزءا  ا�شتمرار  اإن  اليمن  ان�شار اهلل 
بتعهداتها  �شيء حتى تفي  َاي  “طاملا هي عاجزة عن فعل  العبث  من 

االن�شانية واالأخالقية جتاه اليمنيني”.
التوا�شل  مبوقع  ح�شابه  على  ن�شر  بيان  يف   ، عبدال�شالم  واأ�شاف 
تقوم  التي  “للتغطية  نتيجة  ياأتي  ذلك  اأن  “في�شبوك”،  االجتماعي 
العربي(  التحالف  )قوات  العدوان  جرائم  على  املتحدة  االأمم  بها 
الرواتب  بدفع  يخ�س  فيما  القاطعة  بوعودها  االإيفاء  وعدم 
العدوان  قوى  الإلزام  بذلك  متكررة  وعودا  قطعت  والتي  للموظفني، 
كون  والطبيعي،  واالخالقي  االإن�شاين  لال�شتحقاق  التعر�س  بعدم 
احلرب  و�شائل  من  كو�شيلة  عي�شه  لقمة  يف  اليمني  ال�شعب  م�شاومة 

والقمع من اأ�شد اجلرائم بحق االن�شانية”.
واأ�شار اإىل اأن االمم املتحدة “م�شتمرة بعجزها ال�شريح والوا�شح بل 
وتغطيتها عن ذلك يف فتح مطار �شنعاء الدويل واإعادة اآالف اجلرحى 
اقت�شادية  معاناة  ظل  يف  الوطن  خارج  عام  من  الأكرث  والعالقني 
الذين  واملواطنني  واملر�شى  الطالب  اآالف  وكذلك  كبرية،  ونف�شية 
ر�س عليهم املنع من ال�شفر، اىل غريها من املمار�شات التي باتت تثل  فمُ
دعما للعدوان وت�شرتا عليه من ق�شف بالقنابل العنقودية والغازية 

املحرمة دوليا، وا�شتهداف املدنيني وفر�س ح�شار �شامل”.
حلول  اإيجاد  وعلى  ال�شالم  على  حري�شون  اأنهم  عبدال�شالم،  واأكد 
اأن  اإىل  الفتًا  والدائم،  الثابت  خيارهم  هو  ذلك  واأن  و�شاملة،  كاملة 
جتربتهم الطويلة مع االأمم املتحدة “اأثبتت اأنها غري قادرة على فعل 

�شيء واإمنا تتحرك اذا رغبت قوى العدوان منها التحرك”.
عليهم  واالقليمي  الدويل  ال�شعبي  ال�شغط  زاد  “كلما  بالقول  واردف 
الإيهام العامل اأن ثمة عملية تفاو�س �شيا�شية قائمة، وكلما جتاوبنا 
مع خارطة اأو م�شروع تقدمه االمم املتحدة، ترتاجع قوى العدوان عن 
الوفاء باأي التزام واإزاء ذلك ت�شمت االمم املتحدة وال حترك �شاكنا، 
واإمنا تنتظر جولة جديدة او م�شار ع�شكري لعله يفر�س على ال�شعب 
اليمني اأن يرفع راية اال�شت�شالم خا�شة وقد تواطاأت ب�شكل كبري يف 
ت�شهيل احل�شار االقت�شادي ونقل البنك املركزي وغريها من املمار�شات 

املعروفة للجميع .
للرئي�س  املوالية  والقوات  احلوثيني  بني  عنيفة  حربا  اليمن  وي�شهد 
مدعومة  احلكومية  والقوات  جهة،  من  �شالح  عبداهلل  علي  ال�شابق، 
بقوات التحالف من جهة ثانية، منذ اأكرث من عامني، خملفة خ�شائر 
مادية وب�شرية كبرية، ف�شاًل عن تدهور الو�شع االن�شاين ب�شكل كبري.

ت���ون�������س.. حت���ذي���ر ل��ل��م��ح��ت��ج��ني يف 
الأمن ق��وات  مع  الت�سادم  من  تطاوين 
حذرت وزارة الدفاع التون�شي، اأهايل حمافظة تطاوين جنوب �شرقي 
البالد، من عواقب الت�شادم مع الوحدات الع�شكرّية واالأمنية يف حال 

اقتحامهم املن�شاآت النفطية يف منطقة الكامور
جاء ذلك يف بيان �شادر عن الوزارة،  نقلته وكالة االأنباء التون�شية 

الر�شمية.
وقالت الوزارة، اإىل اأنها “تنبه للتتبعات العدلية )الق�شائية( نتيجة 
التي  البدنية  واالأ�شرار  واالأمنية  الع�شكرية  الوحدات  مع  الت�شادم 
ميكن اأن تلحقهم يف �شورة التدرج يف ا�شتعمال القوة مع كل من يحاول 
االعتداء على اأفرادها اأو منعهم من اأداء مهامهم اأو من يحاول الولوج 

عن ق�شد اإىل داخل املن�شاآت التي يقومون بحمايتها”.
و اأغلق حمتّجون تون�شيون، م�شخة للغاز والبرتول مبنطقة الكامور، 
يف تطاوين؛ للمطالبة بالتوظيف داخل ال�شركات البرتولية املوجودة 

باملنطقة.
املحتجون  الذي كان عليه  “نتيجة لالحتقان  اأنه  الوزارة،  واأو�شحت 
ا�شتعانت  االأرواح،  يف  للخ�شائر  وتفاديا  املا�شي  ال�شبت  باملكان 
الع�شكرية مبهند�س خمت�س خلف�س ال�شغط بوحدة �شخ  الت�شكيالت 

البرتول موؤقتا، ثم قامت باإرجاعه اليوم اإىل م�شتواه العادي”.
حاليا  موؤمنة  الكامور  مبنطقة  البرتولية  “املن�شاآت  اأن  واأكدت 

بت�شكيالت من اجلي�س واحلر�س الوطنيني”.

اإىل  ترامب  دونالد  زيارة  �شد  تظاهرة  غداة 
اجلنوبيون  احت�شد  �شنعاء،  �شهدتها  ال�شعودية 
»فك  الإعالن  الـ23  للذكرى  اإحياًء  عدن  يف 
االإرتباط« عن »اجلمهورية العربية اليمنية«، 
ي�شهدها  التي  االنق�شام  حالة  يج�ّشد  م�شهد  يف 

املجتمع اليمني
منذ  بـ»االأ�شخم  املنّظمون  و�شفها  تظاهرة  يف 
اأم�س يف  2007«، احت�شد اآالف اجلنوبيني  عام 
مدينة عدن، اإحياء للذكرى الـ23 الإعالن »فك 
االإرتباط« عن »اجلمهورية العربية اليمنية«، 

وتاأييدًا لـ»املجل�س االإنتقايل اجلنوبي«.
عدن،  ميادين  اأكرب  العرو�س،  �شاحة  امتالأت 
باأبناء املحافظات اجلنوبية، الذين رفعوا اأعالم 
ال�شعبية«  الدميوقراطية  اليمن  »جمهورية 
)�شابقًا(، وهي الدولة التي كانت كيانًا م�شتقاًل 
 ،1990 عام  الوحدة  حتقيق  قبل  ما  اإىل 
للرئي�س  االأخرية  للقرارات  معار�شة  و�شعارات 
هادي،  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل  اليمني 
»املجل�س  ورئي�س  املمُقال  عدن  ملحافظ  وداعمة 

االإنتقايل اجلنوبي« عيدرو�س الزبيدي.
تخللت  التي  الفعالية،  ختام  يف  �شدر  بيان  ويف 
اجلنوبية«،  »املقاومة  لوحدات  ع�شكريًا  عر�شًا 
�شّدد املجل�س على اأنه »ا�شتمد �شرعيته من اإرادة 
�شعبية جمعية احت�شد لها �شعب اجلنوب«، نافيًا 
�شرعية  ت�شتهدف  فعل  »رّدة  ت�شكيله  يكون  اأن 
الرئي�س عبد ربه من�شور هادي«. وبايع املجل�س 
»اجلنوب  اأن  موؤكدًا  ال�شعودي،  العدوان  حتالف 
معه  و�شريك  التحالف،  من  يتجزاأ  ال  جزء 
املخاطر  لكل  والت�شدي  وامل�شري  الوجود  يف 
امل�شروع  مقدمتها  ويف  باملنطقة  املحدقة 
االإيراين العدواين التو�شعي واأدواته املحلية«. 
كما اأثنى على دور االإمارات يف »تهيئة املنظومة 
وتثبيت  االرهاب  ملكافحة  والع�شكرية  االأمنية 
االأمن واال�شتقرار يف حمافظات اجلنوب كافة«.
بدوره، اعترب الزبيدي يف كلمة األقاها مبا�شرة 
املجل�س  اأن  اأبوظبي،  االإماراتية  العا�شمة  من 
هدف  عن  معربة  قيادية  »طليعة  مبثابة  بات 
بدور  م�شيدًا  دولته«،  با�شتعادة  اجلنوب  �شعب 
مالحم  اأروع  �شطر  الذي  االإماراتي  »اجلي�س 
وبقية  واأبني  وحلج  عدن  لتحرير  البطوالت 
والدور  احلوثية«،  امليلي�شيات  من  املحافظات 
التمدد  الإيقاف  التحالف  »قيادة  يف  ال�شعودي 
االإيراين التو�شعي«. يف املقابل، خاطب الرئي�س 

كلمة  يف  �شالح،  اهلل  عبد  علي  ال�شابق  اليمني 
األقاها مبنا�شبة الذكرى الـ27 الإعالن الوحدة 
احلراك  واجلنوبي،  ال�شمايل  ال�شطرين  بني 
اأيديكم  يف  القرار  كان  »اإذا  قائاًل:  اجلنوبي 
احلرب،  الإيقاف  نتفاهم  تعالوا  حراكيني  يا 
اإجراء  اأو  الوحدة  م�شار  لت�شحيح  ونتحاور 
ال�شعب  قّرر  واإذا  اليمني،  �شعبي،  ا�شتفتاء 
االنف�شال ننزل عند ا�شتفتاء ال�شعب«. كما اأّكد 
اإىل  االإيراين كذب«، م�شريًا  »التدخل  اأن  �شالح 
اأن التواجد الوحيد هو »لقوى التحالف الدويل 
البالد  بـ»تق�شيم  اتهمها  التي  اليمن«  �شد 
التي  ال�شودانية  القوات  �شمنها  ومن  وغزوها«، 

»حتتل بلحاف ومطار وميناء املكال«.
وتاأتي التظاهرة يف عدن بعد يوم من تظاهرة 
الرئي�س  لزيارة  رف�شًا  �شنعاء  يف  حا�شدة 
ويف  ال�شعودية.  اإىل  ترامب  دونالد  االأمريكي 
رئي�س  خاطب  التظاهرة،  خالل  األقاها  كلمة 
احلوثي،  علي  حممد  العليا«  الثورية  »اللجنة 
حكام العرب وامل�شلمني، مت�شائاًل: »ماذا قدمتم 
لقد  العرب؟  زعماء  يا  ت�شنعون  ماذا  الأمتكم؟ 
اأثبتم اأنكم حزم وعزم من اأجل اأمريكا وم�شالح 
اأمريكا، اأّما يف م�شالح اأمتكم و�شعوبكم فاأنتم بقر 

حتلبون ليل نهار من اأجل االإرادة الرتامبية«.
عن  اهلل«  »اأن�شار  حركة  ك�شفت  ميدانيًا، 
تت  اإنه  قالت  جديدة،  جوي  دفاع  منظومة 
»اإف  نوع  حربية  طائرة  على  بنجاح  جتربتها 

15« تابعة لتحالف العدوان. واأّكد بيان �شادر 
اأن  للحركة  التابع  اجلوي  الدفاع  وحدة  عن 
اأ�شابت  اجلديدة  اجلوية  الدفاع  »منظومة 
من  �شاعات  بعد  وذلك  عالية«،  بدقة  الهدف 
نحو  بالي�شيتيا  �شاروخا  اهلل«  »اأن�شار  اإطالق 
»التحالف«  قيادة  اإّدعت  ال�شعودية،  االأرا�شي 
اعترب  البالي�شتي،  على  ورّدًا  اإعرت�شته.  اأنها 
امللك  عبد  هادي  حكومة  يف  اخلارجية  وزير 
يوم  لل�شاروخ  اهلل«  »اأن�شار  اإطالق  اإن  املخاليف، 
ت�شعى  اأنها ال  اإىل  وا�شح  »موؤ�شر  ترامب  و�شول 
»احلوثيني  اأن  زاعمًا  به«،  توؤمن  وال  لل�شالم 
على  ويعتدون  اليمنية  املدن  يحا�شرون 
باب  يف  الدولية  املالحة  ويهددون  ال�شعودية، 

املندب وجنوب البحر االأحمر«.
ال�شعودية  توا�شل  وقت  ويف  ذلك،  غ�شون  يف 
اليمن،  على  والربي  والبحري  اجلوي  ح�شارها 
عدد  اأن  حدود«  بال  »اأطباء  منظمة  اأعلنت 
الكولريا  بوباء  باإ�شابتها  امل�شتبه  احلاالت 
من  الـ19  يوم  حتى  حالة،   23500 تخطت 
ال�شهر اجلاري، م�شرية اإىل اأن »الكولريا يتزايد 
اليمن، ومت ت�شخي�شه  اأنحاء  ب�شرعة كبرية يف 
22 حمافظة  اأ�شل  18 حمافظة من  بالفعل يف 

مينية«.
)االأخبار(

النا�شرة :
ناوؤور  مريام  العليا،  العدل  حمكمة  ق�شاة  قرر 
جل�شة  يف  فوجلمان،   وعوزي  مزوز  ومناحيم 
املحكمة اأم�س االأحد تو�شيع هيئة املحكمة وزيادة 
عدد الق�شاة للبّت يف االلتما�س �شد قانون “طرد 
النواب”. وقد جاء هذا القرار يف جل�شة املحكمة 
د.  النائب  قدمه  الذي  االلتما�س  حول  االأوىل 
وذلك  امل�شرتكة،  القائمة  با�شم  جبارين  يو�شف 
بوا�شطة مركز عدالة احلقوقي وجمعية حقوق 

املواطن.
اإّن  اجلل�شة  بداية  يف  املحكمة  رئي�شة  وقالت 
القانونية  االأ�شئلة  من  العديد  يطرح  االلتما�س 
للبّت  مو�شعة  ق�شائية  هيئة  اإىل  حتتاج  التي 
جبارين  ح�شن  املحاميان  باملقابل  واأعرب  فيها، 
من عدالة ودان ياكري من جمعية حقوق املواطن 
وبالتايل  املحكمة،  اقرتاح  على  موافقتهما  عن 
البّت بااللتما�س حتى تعيني  ا�شتمرار  مت تاأجيل 

ق�شاة اإ�شافيني.
الهيئة  مينح  النواب”  طرد  “قانون  اأّن  يذكر 
ع�شو  طرد  �شالحية  مرة  الأول  للكني�شت  العامة 
وذلك  اآخرين  كني�شت  اأع�شاء  قبل  من  كني�شت 
عدم  على  امللتم�شون  ويوؤكد  نائًبا.   90 باأغلبية 
االأ�شا�شي  احلق  ينتهك  الأنه  القانون،  د�شتورية 
بحرية التعبري وحرية العمل ال�شيا�شي، ويناق�س 
وح�شانتهم  الكني�شت  اأع�شاء  و�شالحيات  حقوق 

الربملانية.
جبارين،  للنائب  ت�شريًحا  االلتما�س  �شمل  كما 
وهو اأخ�شائي حقوقي، ي�شرح فيه التاأثري اخلطري 
لقانون الطرد على عمل منتخبي اجلمهور، وي�شري 
اإىل االإ�شقاطات ذات الطابع اال�شتبدادي للقانون 
ا  على التمثيل ال�شيا�شي والعمل احلزبي، وخ�شو�شً

يف ظروف االأقلية العربية يف البالد.
لـ90  ي�شمح  قانون  على  وافق  الكني�شت  كان 
الكني�شت  نواب يف  باإقالة   ،120 اأ�شل  من  ع�شًوا، 
يف  وحمتدمة  طويلة  معركة  بعد  منا�شبهم،  من 

الربملان.
ّن  �شمُ القانون  اإّن  الكني�شت  يف  العرب  النواب  وقال 
الكني�شت  نواب  ميّكن  حيث  ا�شتهدافهم،  اأجل  من 
املقاومة  يدعمون  الذين  زمالئهم  طرد  من 
امل�شلحة �شّد اإ�شرائيل اأْو يحر�شون على الكراهية 

العن�شرية.
ميكن  القانون،  من  االأخرية  للن�شخة  ووفقا 

منهم   10 يكون  اأْن  ويجب  كني�شت،  ع�شو  لـ70 
�شّد  الكني�شت  لرئي�س  �شكوى  بتقدمي  معار�شة، 
اإ�شرائيل على  اأّي نائٍب يدعم الن�شال امل�شلح �شّد 
الكني�شت  جلنة  ذلك  بعد  وتناق�س  املثال،  �شبيل 
ال�شكوى قبل املوافقة عليها باأغلبية ثالثة اأرباع 
النائب  طرد  طلب  تقدمي  يتم  بعدها  اللجنة، 
على  ع�شوا   90 ت�شويت  حال  ويف  الكني�شت،  اإىل 

الطلب، يتم طرد الع�شو.
وميكن للع�شو املطرود بعدها تقدمي التما�س على 
القانون  �شروط  ووفق  العليا،  املحكمة  يف  القرار 
املقرتح، ال ميكن طرد اأع�شاء كني�شت خالل فرتة 

انتخابات.
كان  الذي  القانون،  رح  طمُ مّت  اأّنه  بالذكر  جدير 
معروفا با�شم “اإبعاد اأع�شاء الكني�شت”، بعد زيارة 
االإ�شرائيلي،  الكني�شت  من  عرب  اأع�شاء  ثالثة 
تنفيذ  اأثناء  تلوا  قمُ فل�شطينيني  عائالت  لتعزية 
االأع�شاء  اإبعاد  ومت  ال�شهاينة،  �شد  هجمات 
الثالثة، حنني زعبي وبا�شل غطا�س، اأربعة اأ�شهر، 
)فرباير(  �شباط   8 يف  �شهرين،  زحالقة،  وجمال 

املا�شي من قبل جلنة االأخالق يف الكني�شت.
النواب  لطرد  و�شيلة  اجلديد  القانون  عترب  ويمُ
العربّية  الدولة  ملمار�شات  املعار�شني  العرب 
ال  املثال  �شبيل  على   – ميكن  حيث  الوح�شية، 
احل�شر- من طرد النائبة حنني زعبي، التي قالت 
االإ�شرائيلّي  االحتالل  جي�س  جنود  اإّن  موؤخًرا 
االإ�شرائيلي  الوزراء  رئي�س  اأ�شر  فوقتها  “قتلة”، 

بنيامني نتنياهو يف ال�شهر املا�شي على اأنها تخطت 
لها مكان يف الربملان،  جميع اخلطوط، وال يوجد 
الرغبة التي �شيحققها القانون اجلديد لنتنياهو.

جاء  اجلديد  القانون  فاإّن  ذلك،  على  عالوًة 
والكني�شت  العرب  النواب  بني  اخلالفات  ليجدد 
الفرتة  �شهدتها  التي  التهدئة  بعد  االإ�شرائيلي 
الكني�شت،  رئي�س  قرر  اأْن  بعد  بينهما،  االأخرية 
فر�شه  الذي  احلظر  اإلغاء  اأدل�شتني،  يويل 
اأع�شائه، بخ�شو�س زيارة  الكني�شت من قبل على 
م�شجد القد�س ال�شريف، وجاء التغيري يف موقف 
عديدة  توجهات  اأعقاب  يف  االإ�شرائيلي  الربملان 
رغبتهم يف  اأبدوا خاللها  العرب،  النواب  من قبل 

اأداء فرائ�س �شهر رم�شان.
وذكرت و�شائل اإعالم عربّية اأّنه وفق التوجيهات 
اجلديدة، �شيتمكن النواب العرب من زيارة املكان 
ال�شهر  نهاية  ويف  رم�شان،  �شهر  خالل  املقد�س 
الراغبني  اليهود  النواب  زيارة  �شت�شمح  الف�شيل، 
االإ�شرائيلّية،  احلكومة  وكانت  املكان.  زيارة  يف 
االأمن  وجهاز  االإ�شرائيلية  ال�شرطة  بتو�شية 
النواب  زيارات  منعت  )ال�شاباك(،  الداخلّي 
انتفا�شة  اندالع  اأعقاب  يف  القد�شي،  احلرم  يف 
قائمة  اأن  ذكره  واجلدير  االأخرية.  االأق�شى 
 ،48 عرب  من  هم  الكني�شت،  يف  العرب  االأع�شاء 
عربًيا،  نائًبا   77 تاريخه  يف  الكني�شت  على  ومر 
انتخابات  اآخر  ح�شب  �شابقني،  و61  حاليني   16

اأمُجريت يف العام 2015.
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اليمن ي�ستعيد ذكرى »النق�سام«: خطاب »فك الرتباط« برعاية الريا�س واأبو ظبي

م��دق��ع اآدم�����ي�����ة وف����ق����ر  ل���ي���ب���ي���ا: ج���ث���ث  ال���������س����راع يف  ك���ل���ف���ة 

الفل�سطينّي  “الإره�������اب”  ل��ت��اأي��ي��ده��م  الكني�ست  م��ن  ال��ع��رب  ال���ن���واب  ط���رد  ق��ان��ون 
للعليا ت��ل��ت��م�����س  املُ�����س��رك��ة  وال��ق��ائ��م��ة  ب��ال��ع��امل  ب���رمل���ان  اأّي  يف  م����وج����وًدا  ل��ي�����س 

النتفا�سة  جم��د  �سنعوا  ال��ذي��ن  الأب��ط��ال  ع��ّب��ا���س  ي��رك  اأْن  ُيعقل  ل  ���س��ع��دات:  عبلة 
لآخ��ر ب��ل��ٍد  م��ن  ي��ت��ج��ّول  وه��و  امل���وت  ي��ت��ه��ّدّده��م  الثانية  بالنتفا�سة  والن��ت�����س��ار  الأوىل 



ومذهلة رائ��ع��ة  ال�سعودية  ت��رام��ب..  “التاميز: 

ن�شرت �شحيفة التاميز مقااًل لرديت�شارد �شبن�شر تناول فيه زيارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
وعائلته لل�شعودية. وقال كاتب املقال التحليلي اإنه “يبدو اأن الرئي�س ترامب يحب ال�شعودية اإذ 

و�شفها بـ “الرائعة” و”املذهلة”.
واأ�شاف “للوهلة االأوىل، ظننا اأن ترامب معجب بقاعات ومرايا مركز امللك عبد العزيز الوطني 

للموؤترات الذي يحت�شن عددًا ال يح�شى من الرثيات،التي رمبا تذكر ترامب مبنزله”.
واأردف اأن “ترامب ظل يعرب خالل زيارته للريا�س عن اعتقاده باأن كل �شيء يف ال�شعودية رائع 
“ال�شعودية موطن الأهم دين من اأهم الديانات ال�شماوية،  ، م�شيفًا اأنه قال يف خطابه هناك اإن 

االأمر الذي يعترب مبثابة املفاجاأة الأولئك الذين تابعوا حملة ترامب االنتخابية”.
وتابع كاتب املقال بالقول اإن “ترامب قال يف خطابه يف ال�شعودية اإنه يبيع االأ�شلحة لل�شعودية 

ليحاربوا االإرهابيني ويق�شوا عليهم”.
قنع بحب الواليات املتحدة الأنها بالفعل واقعة بحبها”،  واأ�شاف اأن “ال�شعودية لي�شت بحاجة لتمُ
“الريا�س ت�شبه اإىل حد بعيد املدن االأمريكية بطرقها ال�شريعة واملراكز التجارية  مو�شحًا ان 

وانت�شار حمال دانكن دونات�س )للمخبوزات( يف كل زاوية من طرقاتها”.
االإ�شالم  من  الرهاب  لفكرة  الرتويج  عن  خطابه  يف  تخلى  ترامب   ” اأن  املقال  كاتب  واأو�شح 

)االإ�شالموفوبيا(”.
وختم بالقول اإن “ر�شالة ترامب ب�شورة خمت�شرة تفيد باأن ال�شعودية دولة حليفة �شواء اأعجب 

ذلك النا�س اأم ال، لذا على االأمريكيني التعود على حب هذه البلد كما فعل هو”. )بي بي �شي(

ايفانكا  اعتربت   – ب(  ف  -)اأ  الريا�س 
دونالد  االمريكي  الرئي�س  ابنة  ترامب 
اململكة  ان  االحد  الريا�س  يف  ترامب 
“تطورا  حققت  ال�شعودية  العربية 
انها  اال  املراة،  حقوق  جمال  يف  م�شجعا” 
دعت الن�شاء اإىل موا�شلة ال�شعي من اجل 

احل�شول على حريات اكرث.
وقالت خالل لقاء مع جمموعة من الن�شاء 
والدها  زيارة  هام�س  على  ال�شعوديات 
الذي  “التطور  ان  اخلليجية  اململكة  اىل 
املا�شية  ال�شنوات  يف  ال�شعودية  احرزته 

م�شجع جدا”.
لكنها ا�شتدركت “ال يزال هناك عمل كثري 
الكفاح  يتوجب  وحريات  به  القيام  يجب 

من اجلها”.
وتابعت ايفانكا امام رئي�شة الهيئة العامة 
للريا�شة للق�شم الن�شائي االمرية رميا بنت 
العامل  حول  “الن�شاء  �شلطان  بن  بندر 
من  م�شبوقة  غري  م�شتويات  بلوغ  يوا�شلن 
تقفن  اأننت  واليوم،  واحلريات.  احلقوق 
عند اخلطوط االمامية ملعركة امل�شاواة”.

ال�شريعة  تطبق  التي  وال�شعودية 
�شارمة،  اجتماعية  ومعايري  اال�شالمية 
تنع  التي  العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هي 
تفر�س  كما  ال�شيارات.  قيادة  من  الن�شاء 
ويل  موافقة  على  احل�شول  االناث  على 
قبل  الزوج،  او  االخ  او  الوالد  امرهن، 
ال�شماح لهن بال�شفر او الزواج او الدرا�شة.
تعديالت  ا�شابيع  قبل  ادخلت  اململكة  لكّن 
املراأة،  على  الرجل”  “والية  نظام  على 
منه،  ن�شاطات  با�شتثناء  مبوجبها  اأمَرت 

حملية،  اعالم  و�شائل  افادت  ما  وفق 
�شعوديات  نا�شطات  طالبت  خطوة  يف 

با�شتكمالها عرب الغاء هذا النظام برمته.
كربى  اقت�شادية  ا�شالح  خطة  اطار  ويف 
ت�شعى   ،"2030 "روؤية  م�شمى  حتت 
الن�شاء  من  عدد  اكرب  دفع  اىل  ال�شعودية 
للعمل. ويف الربع الثالث من العام املا�شي، 
بلغ معدل البطالة بني الن�شاء ال�شعوديات 
لدى  باملئة  بـ5،7  مقارنة  باملئة   34،5
موؤ�ش�شة  ن�شرتها  ارقام  بح�شب  الرجال، 

جدوى لال�شتثمار.
�شارة  اختريت  �شباط/فرباير،  ويف 
ال�شوق  ادارة  ملجل�س  رئي�شا  ال�شحيمي 
اعلنت  فيما  “تداول”،  ال�شعودية  املالية 
ال�شعودية  امل�شرفية  “�شامبا”  جمموعة 
تعيني رانيا حممود ن�شار يف من�شب الرئي�س 

التنفيذي لها.

م�شت�شارة  تعمل  التي  ايفانكا  وقالت 
الن�شاء  “ق�ش�س  االحد،  لقاء  يف  لوالدها، 
ين�شدن  اللواتي   )…( ال�شعوديات 
 35( ايفانكا  وتتهم  لهمني”.  تمُ التغيري، 
باال�شتفادة  املتحدة  الواليات  يف  عاما( 
الرئي�س  ابنة  وعملت  املح�شوبية.  من 
التي  ال�شابقة  االزياء  عار�شة  االمريكي، 
ل�شالح  املالب�س،  من  جمموعتها  اأطلقت 
مكتبها  لها  ي�شبح  ان  قبل  والدها،  �شركة 

اخلا�س يف البيت االأبي�س.
فاعليات  يف  ت�شارك  ايفانكا  كانت  وبينما 
زيارة والدها اىل اململكة، اكت�شحت �شورها 
ح�شابات  بجمالها  امل�شيدة  والعبارات 
ال�شعوديني يف تويرت، �شمن و�شم #ابنة_
ترامب، وباتت احد اكرث العناوين تداوال 
اىل  ترامب  عائلة  و�شول  منذ  تويرت  على 

ال�شعودية.
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كتب حم�شن البديوى - ب�شنت اجلميل 
ال�شحفيني  من  عدًدا  �شم  كثيف  ح�شور  و�شط 
اليوم  اأقام  البارزة،  العامة  وال�شخ�شيات  والكتاب 
ومناق�شة  لتوقيع  حفاًل  االأربعاء،  م�شاء  ال�شابع، 
كتاب »النب�س االأمريكى فى عيون م�شرية« للباحث 
مايكل مورجان، وال�شادر موؤخرا عن دار �شما للن�شر، 
ال�شحفى  الكاتب  قاعة  فى  اجلريدة  مبقر  وذلك 

»م�شطفى اأمني«.
ويحمل كتاب »النب�س االأمريكى فى عيون م�شرية« 
الأهم  واالإعالمية  ال�شيا�شية  »مورجان«  روؤية 
اأهم  يتناول  كما  امل�شريية،  االإقليمية  الق�شايا 
و�شعها  ومنها  االآن  م�شر  تواجه  التى  التحديات 
اخلارطة  فى  ودورها  العاملى  وو�شعها  االإقليمى 

العاملية بعد 30 يونيو.
راغب  اأ�شامة  حرب  اأركان  اللواء  باحلفل  و�شارك 
اأكادميية نا�شر الع�شكرية العليا،  عطا، نائب مدير 
واالإعالمى  حامد،  اأبو  حممد  الربملانى  والنائب 
وال�شحفيني،  الكتاب  من  وغريهم  الكحكى،  عمرو 
واأدار املناق�شة الكاتب ال�شحفى كرمي عبد ال�شالم، 
التنفيذيني جلريدة  التحرير  رئي�شا  اأيوب  ويو�شف 

»اليوم ال�شابع«.
البحثية  املراكز  مبخاطبة  يطالب   : الكحكى 

وتوجيه االإعالم امل�شرى خارجًيا
واأ�شاد االإعالمى عمرو الكحكى، بالدور الذى لعبه 
االأو�شاط  فى  م�شر  �شورة  ت�شحيح  فى  »مورجان«، 
االأمريكية، م�شددًا على �شرورة ا�شتخدام قوة م�شر 
ملخاطبة  م�شروع  وا�شتحداث  باخلارج،  الناعمة 
اإىل  م�شريًا  تنا�شبهم،  التى  باللغة  الغربى  اجلمهور 
التى  البحثية  املراكز  اأن هناك نق�س فى خماطبة 

تقدم الن�شح واالإر�شاد للدوائر االأمريكية.
عن  غائبًا  زال  ما  امل�شرى  االإعالم  اأن  واأو�شح 
الغرب،  فى  امل�شرية  واجلاليات  اجلمهور  ا�شتهداف 
التعامل  واأن االأمر يتطلب ا�شرتاتيجية وخطة فى 

خارجيًا، الأن كل دولة لها لغتها التى تعنيها.
من  االأحداث  االأمريكى«ير�شد  :«النب�س  مورجان 

لوا�شنطن ال�شي�شى  زيارة  حتى  يونيو   30
بدوره وجه »مورجان« ال�شكر جلريدة اليوم ال�شابع 
على ا�شت�شافتها حفل توقيع »النب�س االأمريكى فى 
عيون م�شرية«، مو�شحًا اأنه قرر ال�شفر اإىل اأمريكا 
2000، واأن حياته املهنية بداأت �شعبة،  منذ عام  
درجة  على  ح�شل  حتى  مطعم  فى  عمل  حيث 

الدكتوراه.
واأ�شار اإىل اأنه كان متابعًا لكل  التغريات التى حدثت 
فى ثورة 25 يناير 2011، حلظة بلحظة، وحينما 
مت�شاربة  اأخبار  ظهرت  يونيو   30 ثورة  جاءت 
وحتليالت غريبة وتفاجاأ باأن اأمريكا هاجمت م�شر 
ب�شكل غري عادى على اختيار ال�شعب كما اأنهم دعموا 
االإخوان، ومن هنا قررت الدفاع عن م�شر وتو�شيل 

ال�شورة احلقيقية عنها وعما يحدث فيها. 
البداية  فى  فكر  اأنه  مورجان،  مايكل  واأ�شاف 
هذه  لكن  اأبحاث  مركز  اأو  جريدة  يوؤ�ش�س  اأن 
امل�شروعات، بالطبع، كانت �شتحتاج اإىل وقت طويل 
تقدمي  فى  فكر  لذا  نريده،  الذى  للهدف  للو�شول 
احلقيقة  ال�شورة  لنقل  االإجنليزية  باللغة  برنامج 
عن م�شر وخدمة امل�شريني، موؤكدًا اأن كتاب »النب�س 
االأمريكى فى عيون م�شرية«، ينقل اأحداث  الثورة 
امل�شرية منذ بدايتها وحتى زيارة الرئي�س ال�شي�شى 

اإىل البيت االأبي�س.
كرمي عبد ال�شالم : مورجان دافع عن م�شر وتوجه 

الدولة الر�شيد
التحرير  رئي�س  ال�شالم،  من جانبه قال كرمي عبد 
الدكتور  اإن  ال�شابع،  اليوم  جلريدة  التنفيذى 
مايكل مورجان تكن من تقدمي �شورة حقيقية عن 
امل�شريني، وفعل ذلك من خالل برناجمه الذى كان 
وكان يح�شر   ،2015 االإجنليزية عام  باللغة  يذاع 

هذا الربنامج  رجال املجتمع االأمريكيني.
عن  الدفاع  فى  مورجان  لعبه  الذى  الدور  وثمن   
م�شر وتوجه الدولة الر�شيد، والتعبري عن اجلالية 
امل�شرية فى وا�شنطن، قائاًل اإن مورجان كان ال�شوت 
امل�شرى فى اأمريكا مدافعًا عن م�شر وتوجه الدولة 
من  واإرهابهم  االإخوان  حقيقة  وك�شف  الر�شيد، 

التقى  الذى  االأمريكى«  »النب�س  برناجمه  خالل 
البارزة  االأمريكية  ال�شخ�شيات  من  بالعديد  خالله 
القرار،  �شنع  ودوائر  االأمريكى  الكوجنر�س  فى 
واأثمر ن�شاله فى اإي�شال احلقيقة للم�شاهد الغربى، 
التحايل على االقت�شاد  اأزمة  ا�شتطاع مواجهة  كما 

وال�شياحة امل�شرية.
جهدا  بذل  املوؤلف  اأن  ال�شالم،  عبد  كرمي  واأو�شح 
كل  كر�س  حيث  املتحدة،  الواليات  فى  م�شكورا 

طاقاته خلدمة بالده فى اخلارج.
بني  العالقات  اأ�شا�س  امل�شرتكة  امل�شالح  حامد:  اأبو 

الدول
ع�شو  حامد،  اأبو  حممد  قال  ال�شدد،  هذا  وفى 
من�شة  كان  االأمريكى،  »النب�س  اإن  النواب،  جمل�س 
والدخول  االأمريكية  القرار  �شنع  لدوائر  للو�شول 
احلقيقة  نقل  مورجان  وا�شتطاع  للكوجنر�س، 
امل�شرية بطريقة جيدة يفهمها االأمريكان، فى ظل 
�شعت  التى  ال�شعبية،  الدبلوما�شية  و�شعف  غياب 
للتوا�شل خارجيًا، ولكن ب�شكل ع�شوائي ي�شيء اأكرث 

مما يفيد وكان عاطفيا اأكرث مما هو مهنى.
فقد  الهجرة،  وزيرة  على  :«اأ�شفق  قائاًل  وتابع 
بال�شفارة  ر�شمى  ب�شكل  ال�شركات  جتميع  حاولت 
من  تعاونًا  جتد  مل  ولكنها  لتقنينها  حماولة  فى 
على  تعتمد  الوزارات  وبع�س  باخلارج،  امل�شريني 
الفتًا   ،« ونظام  برتوكول  من  بد  ال  ولكن  املبادرات 
�شببه  االإفريقى  بالعمق  امل�شرى  الرتاجع  اأن  اإىل 

غياب امل�شالح امل�شرتكة.
كما اأكد اللواء اأركان حرب اأ�شامة راغب عطا، نائب 
مدير اأكادميية نا�شر الع�شكرية العليا، اأن مورجان 
حقق م�شداقية كبرية، وا�شتطاع �شرح ملف االإرهاب 
وبرناجمه  مواجهته،  عن  موؤترات  اأربعة  وعقد 

وجد �شدى كبريا فى االأو�شاط االأمريكية.
مورجان : هناك دولة عميقة فى الواليات املتحدة 

االأمريكية
من  العديد  على  الندوة،  خالل  مورجان،  واأجاب 
االأمريكية،  امل�شرية  العالقات  وخبايا  احلقائق 
م�شيفًا  ال�شريرة«،  بـ«املراأة  كلينتون  هيالرى  وا�شفًا 
تقوية  فى  اأ�شا�شيًا  �شببًا  كانت  اأوباما  اإدارة  اأن 

باالإ�شافة  واللوج�شتى،  املادى  بالدعم  االخوان 
فى  عميقة  دولة  :«هناك  م�شيفًا  القطرى،  للدعم 
اأمريكا، واالإدارة امل�شرية تتعامل ب�شكل جيد، ولكن 
يتبقى على امل�شئولني والنواب امل�شريني الدخول فى 
الدولة العميقة وزيارة الكوجنر�س االأمريكى ورفع 

م�شتوى التعاون بني البلدين«.
مورجان يطالب بت�شكيل لوبى م�شرى فى اأمريكا

فى  م�شرى  لوبى  لت�شكيل  مورجان،  مايكل  دعا  كما 
الواليات املتحدة االأمريكية اأ�شوة باللوبى اليهودى، 
قائاًل :« اأنا م�س بخرتع الذرة وهناك معطيات كثرية 
الدور ال  وكوادر م�شرية فى جميع املجاالت، وهذا 

بد اأن يكون على عاتق اجلالية امل�شرية«.
 و�شدد على �شرورة وجود هيكل تنظيمي للجاليات 
ميثلون  امل�شريني  اأن  خا�شة  وا�شنطن،  فى  امل�شرية 

قوة جبارة وغري عادية.

حجم  من  يقلل  االأمريكى  الكوجنر�س  اأن  وذكر   
اإدراك  امل�شرية ولذا ال بد  التواجد وقوة اجلالية 
م�شاحة  ظل  فى  فعاليتها،  ومدى  امل�شرية  القوة 

احلرية التى ت�شمح بها اأمريكا فى هذا االجتاه.
هى  عالقات  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة   : مورجان 

االأقوى فى تاريخ م�شر واأمريكا
جتاه  االأمريكية  النخبة  بني  التحول  درجة  وعن 
ملمو�س،  اإيجابى  حتول  هناك  اإن  قال  م�شر، 
وبني  العميقة،  الدولة  من  �شديدة  مقاومة  يقابله 
ال�شي�شى  الرئي�شني  بني  »كيماء«  توجد  وذاك  هذا 
عالقات  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة  اأن  موؤكدًا  وترامب، 

هى االأقوى فى تاريخ البلدين.
لـ«اليوم  ال�شكر  مورجان  وجه  الندوة  ختام  وفى 
ال�شابع« على ا�شت�شافتها حفل اإطالق كتاب »النب�س 
االأمريكى«، م�شددًا على �شرورة تبنى خطط بعيدة 
املدى فى التعامل مع االأو�شاط االأمريكية، من خالل 
وذهبها  اجلبارة  م�شر  قوة  تثل  التى  اجلاليات 

احلقيقى.

ال�سابع«..  ب�«اليوم  مورجان  مايكل  ل�  الأمريكى«  »النب�س  كتاب  توقيع  حفل 
توجه  عن  ال�سام:دافع  عبد  كرمي  القرار..  �سنع  دوائر  فى  حامد:اأثر  اأبو 
باخلارج البحثية  املراكز  مبخاطبة  يطالب  والكحكى  الر�سيد..  الدولة 

امل�سجع"  ب�"التطور  ت�����س��ي��د  ت���رام���ب  اي��ف��ان��ك��ا 
ال�������س���ع���ودي���ة امل������������راأة  ح�����ق�����وق  جم�������ال  يف 

النا�شرة- من زهري اأندراو�س:
اال�شتقبال الفاخر الذي حظي به الرئي�س االأمريكّي 
العربّية  للمملكة  زيارته  خالل  ترامب  دونالد 
حللني  للممُ واإيحاء  اإلهام  م�شدر  �شكّل  ال�شعودّية 
ا�شتّغلوا  الذين  االإ�شرائيلّي،  االإعالم  يف  ال�شيا�شيني 
ب�شكٍل  واملمُ�شلمني  العرب  على  والتهكم  للتندر  احلدث 
اأطلقوا  حيث  خا�ٍس،  ب�شكٍل  ال�شعوديني  وعلى  عاٍم، 
بدون  ا  �شمًّ تنفث  التي  اخلبيثة  الأقالمهم  العنان 
هم  العرب  اإّن  القائلة  النظرّية  لتكري�س  ترياق 
من  يتهافتون  الذين  واملمُّدل�شني،  املمُنافقني  من  جماعة 
جميع اأرجاء الوطن العربّي ال�شتقبال الرئي�س الذي 

اأّكد اأكرث من مّرٍة على اأّنه يكره االإ�شالم.
العا�شرة  القناة  يف  اخلارجّية  ال�شوؤون  لل  حممُ
بالتلفزيون االإ�شرائيلّي، نداف اإيال، على �شبيل الذكر 
ال احل�شر قال: خالل زيارة ترامب لل�شعودّية وقعت 
بغروره  املعروف  الرجل  غريبة-عجيبة،  حادثة 
يف  بها  ا�شتقباله  مّت  التي  النفاق  كمية  من  فوجئ 
رتبًكا  ممُ اال�شتقبال  حفالت  خالل  وبدا  ال�شعودّية، 
ذروة  اأّن  اإىل  املمُحلل  ولفت  تعبريه.  حّد  على  للغاية، 
عبد  امل�شرّي،  الرئي�س  حتّدث  عندما  كانت  النفاق 
الفّتاح ال�شي�شي للرئي�س ترامب قائاًل: اأنَت �شخ�شّية 
الذي  املمُحلل،  زاد  ترامب،  التاريخ”،  يف  م�شبوقة  غريمُ 
�شاب بجنون العظمة يقف اإىل جانبه كالقزم،  اأكرب ممُ

وافق. ابت�شم و�شحك ورّد على ال�شي�شي بالقول: اأنا ممُ
كان  العار�س  غري  احلدث  هذا  اإّن  قائاًل  املمُحلل  وتابع 
اأحداث نفاق كثرية وكبرية مّيزت الزيارة  واحًدا من 
الواليات  خارج  اإىل  االأمريكّي  للرئي�س  االأوىل 
املمُتحّدة، وتابع قائاًل بلهجٍة تكمّية للغاية: ال�شفقة 
ال�شعوديني  وبني  ترامب  بني  عليها  التوقيع  مّت  التي 
حولك  نرق�س  نحن  التايل:  النحو  على  ّتت 
على  ونمُ�شيف  ثقافتنا،  برق�شة  ونمُعانقك  بال�شيوف، 
ذلك �شيًكا �شميًنا جًدا من اأجل التوقيع على اتفاقيات 
ب�شكٍل  لل�شيعة  عادًيا  ممُ حلًفا  ن�شى  تمُ واأنَت  االأ�شلحة، 
اإيران ب�شكلٍّ خا�ٍس،  ، وللجمهورّية االإ�شالمّية يف  عامٍّ

على حّد و�شف املمُحلل االإ�شرائيلّي.
وخلمُ�س املمُحلل اإىل القول من ال�شعب لنا، كاإ�شرائيليني، 
تكملًة  هي  البالد  اإىل  ترامب  زيارة  باأّن  القبول 
هام�شّية لزيارته لل�شعودية، ولكن ما العمال، االأموال 
تتواجد  الكبرية  املع�شالت  ا  واأي�شً هناك،  موجودة 
وبعد  االأمريكّي،  الرئي�س  يفهمها  كما  ال�شعودّية،  يف 

التطّرف ي�شل العنف، قال املمُحلل نّداف.
�شحيفة )يديعوت اأحرونوت(، التي منع ال�شعوديون 
رافقة  ممُ من  اأزوالي،  اأويل  وا�شنطن،  يف  مرا�شلتها 
اأّنها  من  الرغم  على  للريا�س،  زيارته  يف  ترامب 
اأّنها  من  الرغم  وعلى  االأمريكّي،  ال�شفر  جواز  حتمل 
االأمريكّي  الرئي�س  برفقة  ال�شعودّية  زارت  قد  كانت 
بحفاوٍة  ا�شتقبالها  ومّت  االبن،  بو�س  جورج  االأ�شبق، 
حفاوة  وب�شبب  االأمريكّي،  الرئي�س  اأّن  كتبت  بالغٍة، 
اخلطاب  وو�شفت  البيت،  يف  وكاأّنه  �شعر  اال�شتقبال 

داع�س  قال:  الأّنه  وحتديًدا  بالتاريخّي،  األقاه  الذي 
وقال  الإيران  تهديداٍت  واأر�شل  الظالم،  جنود  هم 
ال�شرق  �شوؤون  للة  حممُ وقالت  عزلهم.  على  �شنعمل 
على  جل�س  الذي  ترامب  اإّن  ال�شحيفة  يف  االأو�شط 

كر�شيٍّ من اجللد �شعر وكاأّنه امللك.
عالوًة على ذلك، تنّدرت ال�شحيفة على ما اأ�شمته حّج 
اأّن  واأ�شافت  للقاء ترامب،  واملمُ�شلمني  العرب  الزعماء 
اللقاء مع الرئي�س امل�شرّي ال�شي�شي كان مثرًيا للغاية، 
فقد عرّب ترامب عن اإعجابه ال�شديد بحذاء الرئي�س 
من  الرغم  على  جًدا،  فاخر  اإّنه  له  وقال  امل�شرّي 
ال�شركة التي قامت ب�شناعته، واأ�شافت  عدم معرفة 
نف�س  ب�شراء حذاء من  �شيقوم ترامب  رمّبا  متهكمًة: 

النوع، على حّد تعبريها.
كربى  من  وهي  اأحرونوت(،  )يديعوت  �شحيفة  ا  اأي�شً
ال�شحف يف الدولة العربّية واأو�شعها انت�شاًرا، اأفردت 

وزوجته،  ترامب  للرئي�س  ل�شورٍة  االأوىل  ال�شفحة 
اأهاًل و�شهاًل.  وكتبت باللغتني العربّية واالإجنليزّية: 
لكلمٍة  االأوىل  ال�شفحة  يف  كبرًيا  حّيًزا  وخ�ش�شت 
الرئي�س  هابر،  اإيتان  املمُخ�شرم  املمُحلل  كتبها  ق�شريٍة 
ال�شابق لديوان رئي�س الوزراء االأ�شبق يت�شحاق رابني، 
حيث قال فيها: اأهاًل و�شهاًل بالرئي�س دونالد ترامب، 
االأمريكّية…  املمُتحّدة  للواليات  الـ45  الرئي�س 
مّت  كما  ذهب،  من  ق�شوًرا  منلك  ال  اإ�شرائيل  يف  نحن 
اأم�س  ال�شعودّية،  العربّية  اململكة  يف  فيها  ا�شتقبالك 
اجلمال  وقوافل  اجلمال  منلك  ال  اأم�س،  من  واأّول 
ما  يوجد  ال  ممّيزة،  ا�شتقبال  عرو�س  لك  قّدموا  ليمُ
مببادئ  التم�ّشك  هو  منلكه  ما  ولكن  عليك،  نعر�شه 
وتابع  ومبادئها.  الدميقراطّية  االإن�شان،  حقوق 
توؤّثر  لن  بنوكنا  ويف  بحوزتنا  التي  االأموال  قائاًل: 

على جيب املواطن االأمريكّي.
واأّقر املمُحلل االإ�شرائيلّي اأّنه يف املعركة على العالقات 
العاّمة مع ال�شعودّية بالن�شبة للزيارة الرئا�شّية فاإّن 
ّقر بذلك.  �شبًقا اأّنها خ�شرت، وهي تمُ اإ�شرائيل تعرتف ممُ
تعلم،  اأْن  نمُريد  بك،  و�شهاًل  اأهاًل  القول:  اإىل  وخلمُ�س 
وكيف  نت�شّرف  كيف  نعرف  ال�شيقة،  اأوقات  يف  اأنّنا 

ننت�شر، على حّد تعبري املمُحلل هابر.
العربّي:  االإعالم  ت�شاءل  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
خالل  الذي  ترامب،  هو  هذا  ترامب؟  هو  هذا  اأحًقا 
اأعتقد  وقال  املمُ�شلمني  هاجم  االنتخابّية  املعركة 
تغيري  مّت  هل  تابعت،  جرى،  ماذا  يكرهوننا؟  اأّنهم 
ال�شيا�شّية  حياته  بنى  الذي  ترامب  واأين  التاريخ؟ 
على كره االإ�شالم. واختتمت قائلًة اإّن خطاب ترامب 
الـ”تاريخّي” هو عملًيا تكملًة خلطاب �شلفه، الرئي�س 
انتخابه  عيد  بمُ القاهرة،  يف  اأوباما  باراك  ال�شابق 

للمّرة االأوىل يف العام 2008.

الإع������ام ال���ع���ري ي��ت��ن��ددر وي��ت��ه��ك��م ع��ل��ى ال���ع���رب وامل�����س��ل��م��ني وال�����س��ع��ودي��ة ل���س��ت��ق��ب��ال��ه��م ت���رام���ب وك��اأن��ه 
امل���ل���ك: ب���دا م��رت��ب��ًك��ا م���ن ك��م��ي��ة ال��ن��ف��اق وال��رق�����س ب��ال�����س��ي��وف وُم���ع���ًرا ع���ن اإع��ج��اب��ه ب���ح���ذاء ال�����س��ي�����س��ي!!

املمكنة!! ال�سيا�سية  واحللول  اليمن.. 
معروف درين

متاأكدًا  بات  اجلميع  اأن  �شك  ال 
احل�شم  و�شعوبة  ا�شتحالة   من 
و�شورة  اليمن  يف  الع�شكري 
�شيا�شية وعلى  البحث عن حلول 
قيادة  املقتنعني  هوؤالء  راأ�س 
خلفهم  ومن  اأنف�شهم  التحالف 
الواليات املتحدة االمريكية وقد 
ت�شريحات  يف  جليا  ذلك  ظهر 
دونالد  االمريكي  الرئي�س 
االأ�شبوع  مطلع  زيارته  يف  ترامب 

اليمن  يف  “االنقالبني”  حماربة  �شرورة  عن  حتدث  عندما  لل�شعودية 
اأن عنادهم وتكربهم و�شواء  للعدول والقبول باحللول ال�شيا�شية، غري 
وزيادة  برمتها  املنطقة  م�شتقبل  على  ذلك  واثار  النعكا�شات  تقديرهم 
التطرف واالإرهاب على وجه التحديد يحول دون اعرتافهم با�شتحالة 
ماء  لهم  حتفظ  حلول  عن  البحث  دون  ويحول  علنًا  الع�شكري  احلل 

الوجه وحتفظ الود بني �شعوب املنطقة  ولي�س �شا�شتها!!
وبالعودة اىل مو�شوع �شطورنا واالإجماع على ا�شتحالة احلل الع�شكري 
يف اليمن فاإن احللول ال�شيا�شية والدبلوما�شية واردة وممكنة ومن ال�شهل 
حتقيقها واإنهاء العدوان واملمُعاناة واالأثار املرتتبة عليه ويف وقت ق�شري 
القوية  املتبادلة واالإرادة  ال�شادقة والثقة  النية  جدا �شريطة وجود 
ال�شواريخ  لغة  على  وال�شالم  احلوار  لغة  غلب  يمُ الذي  احلكيم  والقرار 
والقنابل والعنف والتدمري والقتل واحل�شار، الأن الو�شع �شبه كارثي ويف 
�شتى املجاالت وال بد من اإعمال العقل والبحث عن حلول �شيا�شية كاملة 
دن ان�شانية مل تثمر يف �شيء ومل يتم  و�شاملة ولي�س ان�شاف حلول وهمُ
االلتزام بها يف معظم االأحيان اإ�شافة اىل اأنه مل يبق امام ابناء اليمن 

�شيء �شوى ال�شمود ولي�س هناك ما يخ�شروه..
تبداأ  الوقت  نف�س  يف  و�شاملة  وعادلة  ممكنة  �شيا�شية  حلول  ثمة  نعم 
والبحري  واجلوي  الربي  احل�شار  واإنهاء  كامل  ب�شكل  العدوان  بوقف 
بالدرجة  �شعودي  ميني  حوار  خالل  من  املفو�شات  طاولة  اىل  والعودة 
ال�شماح  ذلك  مقدمة  يف  وياأتي  الدبلوما�شية  احللول  ال�شتكمال  االأوىل 
وال�شماح  الغذائية  واملواد  االأدوية  بدخول  وفوري  عاجل  وب�شكل 
للعالقني واملر�شى باملغادرة والعودة من واىل اليمن خ�شو�شا واأن هناك 
قارب  الذي  الكولريا  وباء  مقدمتها  يف  كثرية  وامرا�س  حرجة  حاالت 
ان�شحاب  كله  ذلك  وقبل  حالة،  الف   30 اال�شتباه  وحاالت  امل�شابني 
قوات التحالف وعلى راأ�شها القوات ال�شعودية واالماراتية من املناطق 

املحتلة تهيدا لتطبيع االأو�شاع فيها.
ولعل من االأهمية مبكان يف هكذا و�شع �شرورة قيام ال�شعودية واالمارات 
باالعتذار لليمن واإعادة بناء  ما خلفه العدوان وجرب ال�شرر من خالل 
املنا�شب  التعوي�س  اأو اجلماعية  الفردية  تعوي�س كافة احلاالت �شواء 
اليمن  �شيادة  واحرتام  اأخرى  مرًة  فيه  التفكري  اأو  ذلك  تكرار  وعدم 
وقراراها عرب قرارات و�شمانات اأممية يف املقام االأول واإحياء اتفاقية 
ال�شعودية ويف املقابل يلتزم الطرف اليمني  الطائف ب�شاأن احلدود مع 
البال�شتية على  ال�شواريخ  واإطالق  الدولية  املحاكم  بعدم مالحقتها يف 
االأخر  �شد  والتجيي�س  احل�شد  وعدم  بذلك  الطرفني  والتزام  ارا�شيها 
�شفقة  نف�شر  كيف  واال  �شلطان  من  بها  اهلل  اأنزل  ما  م�شميات  حتت 
110مليار  قيمتها  بلغت  التي  امريكا  مع  االخرية   ال�شعودية  اال�شلحة 
نف�شر  وكيف  لل�شعودية  االمريكي  الرئي�س  زيارة  مع  بالتزامن  دوالر 
ال�شنوات  الع�شر  خالل  والر  مليار   460 قرابة  ا�شتثمار  على  التوقيع 
القادمة منها 110 مليار خالل هذا العام، وملاذا �شتبيع ال�شعودية �شركة 

اأرامكوا وبثمن بخ�س؟!
اأي نعم اإذا التزم اجلانبني وتوفرت النيات للمبادرات ال�شيا�شية واحللول 
تذهب  التي  االأموال  من  الكرث  �شتوفر  ال�شعودية  فاإن  الدبلوما�شية 
وحميطها  جريانها  و�شتك�شب  اأ�شلحة  و�شراء  حماية  مقابل  الأمريكا 
و�شت�شتغني  االزمات  واختالق  والعدوات  العنف  ال  ال�شالم  خالل  من 
ميكنها  بل  وهناك  هنا  من  واملرتزقة  الوالءات  و�شراء  االأ�شلحة  عن 
ال�شناعي  املجال  والرثوة يف  االأموال  ب�شيط من هذه  ت�شتثمر جزء  اأن 
لالإرهاب و�شانعة  راعية  ولي�س  رائدة  لت�شبح دولة  والتقني  والتجاري 

لالأزمات واحلروب يف معظم دول املنطقة.
االلتزام  على  الطرفني  واتفق  واملبادرات  ال�شروط  هذه  حتققت  اإذا   
باحللول ال�شيا�شية وا�شتبعاد وا�شتحالة احللول الع�شكرية فاإنه باإمكان 
االنتقالية  املرحلة  تقود  حمايدة  �شخ�شية  على  التوافق  اليمن  ابناء 
احلقيقية  ال�شرعية  حتدد  التي  املبكرة  االنتخابات  على  واالإ�شراف 
يت�شع  وطن  يف  واملغت�شبني  االأدعياء  ولي�س  للبالد  احلقيقيون  والقادة 
للجميع با�شتثناء من تلطخت ايديهم بدماء االأبرياء ومن وتاأمروا على 
الوطن و�شاركوا يف العدوان يف ال26من مار�س 2015م ، وباالإ�شارة اىل 
العربية واالإ�شالمية  للقمة  لل�شعودية وتوقيتها وتراأ�شه  زيارة ترامب 
املخزون  على  ال�شيطرة  و�شمان  التاريخ  مر  على  مبلغ  باأكرب  والعودة 
النفطي خالل العقود القادمة فاإن ال�شعب ال�شعودي هو اخلا�شر االأكرب 
من خالل �شواء ا�شتخدام القادة للرثوة و�شتكون ال�شنوات القادمة خري 
ووقوع  االأوان  فوات  قبل  االأمر  يتداركوا  اأن  وعليهم  ذلك  على  �شاهد 

الفاأ�س يف الراأ�س اإن مل يكن قد وقع بالفعل!!
*كاتب و�شحفي ميني
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باللقب  مدريد  ريال  توج  اأ(-  ب  – )د  مدريد 
لكرة  االأ�شباين  الدوري  بطولة  يف  له  االأول 
الذي  االإجناز  وهو   ،2012 عام  منذ  القدم 
الفرن�شي  املدرب  فريق  اإىل  فيه  الف�شل  يعود 
زين الدين زيدان باأكمله، حيث ك�شف لنا هذا 
املو�شم لقطة نادرة جتلت يف م�شاركة جمموعة 
انت�شار  يف  فعال  ب�شكل  العبا   25 من  مكونة 

وتتويج اأحد الفرق.
للفكر  ثمرة  باللقب  مدريد  ريال  تتويج  وكان 
التناوب  ولنظام  لزيدان  املبدع  اال�شرتاتيجي 
بني الالعبني الذي حقق فائدته الق�شوى منذ 
اأن اأقره الالعب الفرن�شي ال�شابق كاأحد اأدوات 

عمله مع النادي امللكي.
اأغلب  يف  ا�شرتاتيجيته  عن  زيدان  يتخل  ومل 
فرتات املو�شم، مما دفع اجلماهري وقطاع كبري 
التحدث  االأ�شبانية  يف  املحلية  ال�شحافة  من 
وح�س  عن  اأو  مدريد  ريال  داخل  فريقني  عن 

براأ�شني، كما يحلو لهم و�شفه.
“�شنلجاأ اإىل التناوب”، هذا ما قاله زيدان يف 

بداية املو�شم مع اأول مباريات ريال مدريد.
ومل يعتقد اأحد اآنذاك اأن هذه اال�شرتاتيجية 
يتعلق  مل  فاالأمر  ال�شكل،  بهذا  �شارمة  �شتكون 
اأجل  من  مباراة  يف  ثالثة  اأو  العبني  باإراحة 
نهجا  كان  ولكنه  اأخرى،  مباراة  يف  بهم  الدفع 
عاما ا�شتمر طوال املو�شم، وخا�شة يف نهايته، 
الت�شكيلة  من  العبني  ت�شعة  تغيري  �شهد  الذي 

االأ�شا�شية يف بع�س االأحيان.
الفريق الذي  اأهمية  وبداأ ريال مدريد يدرك 
بعدما  تاريخه  عن  ويدافع  ا�شمه  يحمل 
جتنب الالعبون التحدث ب�شيغة “االأ�شا�شيني 
اأحد  يف  جليا  هذا  ظهر  وقد  والبدالء”، 
رامو�س  �شريخيو  الفريق  قائد  ت�شريحات 
اأقل”  يلعبون  “من  و�شف  ا�شتخدم  الذي 

ليتفادى التلفظ بكلمة بدالء.
تطبيق  على  زيدان  ي�شر  مل  وبالطبع 
ا�شرتاتيجيته اجلديدة يف كل املباريات، حيث 
يف  االأ�شا�شية  لت�شكيلته  وجلاأ  عنها  تخلى  اأنه 
�شواء يف بطولة  املو�شم  املباريات احلا�شمة يف 
يف  اأو  بر�شلونة  اأمام  اأو  اأوروبا  اأبطال  دوري 
االأ�شباين،  الدوري  يف  االأخريتني  مباراتيه 
يف  يحدث  مل  اأنه  اإىل  ت�شري  احلقيقة  ولكن 
تاريخ ريال مدريد اأن تت اال�شتعانة بكل هذا 

العدد من الالعبني خالل مو�شم واحد.
هذه  على  االأمثلة  اأبرز  اأحد  وكان 
الربتغايل  النجم  هو  اال�شرتاتيجية 
االأمتار  اإىل  و�شل  اإىل  رونالدو،  كري�شتيانو 
االأخرية من املو�شم اجلاري يف جاهزية كاملة.
ولعب رونالدو هذا املو�شم األفني و460 دقيقة، 
املو�شم  يف  اأرقامه  عن  تاما  بعيد  رقم  وهو 
ال�شابق )ثالث اأالف و183 دقيقة( اأو مو�شم 
2011/2012 )ثالث اأالف و354 دقيقة(.
وجتاوزت دقائق اللعب لع�شرين العبا يف ريال 
الدوري  يف  املو�شم  هذا  دقيقة  االألف  مدريد 
الدقيقة  اإىل  اأحدهم  ي�شل  ومل  االأ�شباين 
فريدة  ظاهرة  يعد  ما  وهو  و500(،  )األفني 
اإىل  باالإ�شافة  هذا  امللكي،  النادي  تاريخ  يف 
اأن زيدان مل يخ�س مباراتني متتاليتني بنف�س 

الت�شكيلة.
اأمام  مدريد  ريال  مباراة  ع�شية  زيدان  وقال 
ني�شان/اأبريل   15 يف  خيخون  �شبورتنج 
املا�شي، وهي املباراة التي فاز بها ريال مدريد 
3 / 2 ليحافظ على حظوظه يف ال�شراع على 
له  �شيكون  “اجلميع   : االأ�شباين  الدوري  لقب 

اأهميته، اجلميع ب�شكل مطلق”.

احلازمة  التناوب  ب�شيا�شة  زيدان  يتمكن  ومل 
التي يتبعها من �شخ املزيد االأك�شجني يف دماء 
الفريق، كما اعرتف هو، وح�شب، بل منح قيمة 
اإ�شافية بهذه الطريقة لبع�س الالعبني، مثل 
وماركو  كوفا�شيت�س  وماتيو  فرينانديز  نات�شو 
اأ�شين�شيو ولوكا�س فازكيز وا�شكو، الذين حازوا 
حد  على  واجلماهري  املنتقدين  تقدير  على 

�شواء.
�شعادة  اأكرث  العبون  هناك  كان  وبالطبع 
كان  فقد  اال�شرتاتيجية،  بهذه  غريهم  من 
موراتا  واألفارو  رودريجيز  خامي�س  الالعبون 
العبي  بني  من  ت�شنيفهم  عن  ر�شا  االأقل 
اإىل  يف�شي  قد  الذي  االأمر  الثاين،  الفريق 

رحيلهم مع نهاية املو�شم اجلاري.
وبعيدا عن املتذمرين، جنح زيدان يف االرتقاء 
امل�شتويني  على  للفريق  اجلماعية  بالروح 
فئة  من  فريقا  نرى  فقلما  والنف�شي،  الفني 
25 العبا ال يواجه معوقات  الكبار مكونا من 
الذي  الوقت  يف  عنا�شره  بني  االن�شجام  يف 
االألقاب،  �شناعة  يف  اجلميع  فيه  ي�شارك 

اأ�شا�شيون وبدالء.

جو�شيب  االأ�شباين  اأبدى  اأ(-  ب  )د   – لندن 
�شيتي  مان�ش�شرت  فريق  مدرب  جوارديوال 
مرحلة  اإىل  فريقه  بتاأهل  البالغة  �شعادته 
املجموعات ببطولة دوري اأبطال اأوروبا لكرة 

القدم يف املو�شم القادم.
�شفر   /  5 كبريا  فوزا  �شيتي  مان�ش�شرت  وحقق 
الثامنة  املرحلة  يف  واتفورد  م�شيفه  على 
االجنليزي  الدوري  من  )االأخرية(  والثالثني 
يف  احلايل  املو�شم  لينهي  )برميريليج(   املمتاز 

املركز الثالث برتتيب امل�شابقة.
االأول  مو�شمه  اأنهى  الذي  جوارديوال،  وقال 
مع الفريق، عقب املباراة “لقد تعر�شنا للكثري 
ت�شيل�شي  اإىل  بالتهنئة  اأتقدم  ال�شغوط.  من 
�شعداء  نحن  )الو�شيف(،  وتوتنهام  )البطل( 

للغاية باحل�شول على املركز الثالث”.
جيدة  اأمورا  “حققنا  جوارديوال  واأو�شح 
وفقا  عليك  احلكم  يتم  ولكن  املو�شم.  خالل 
كبريا  يبدو  الفارق  حققتها.  التي  للنتائج 
للغاية، وينبغي علينا اللعب ب�شكل اأف�شل حتى 
املو�شم  يف  �شنحاول ذلك  منهما.  نكون قريبني 

القادم”.
اأ�شاف مدرب �شيتي “اإن النادي ال ميتلك �شجال 
مان�ش�شرت  مثل  االأوروبية  امل�شابقات  يف  حافال 
على  حافظنا  االآن  ولكننا  واأر�شنال.  يونايتد 
االأعوام  خالل  االأبطال  دوري  يف  تواجدنا 
الفر�شة  املا�شية، و�شتكون  ال�شتة  اأو  اخلم�شة 

مواتية اأمامنا جمددا لتقلي�س تلك الفجوة”.
نقطة   15 بفارق  �شيتي  مان�ش�شرت  وابتعد 
كاملة خلف ت�شيل�شي، فيما تاأخر بفارق ثماين 
الوحيد  اإجنازه  ليتمثل  توتنهام،  عن  نقاط 

هذا املو�شم، يف �شمان التاأهل لدوري االأبطال 
الوفا�س  خال  خروجه  عقب  القادم،  للمو�شم 
املحرتفة  االندية  رابطة  كاأ�س  بطوالت  من 

االجنليزية وكاأ�س اجنلرتا ودوري االأبطال.

املو�سم هذا  الأ�سباين  بالدوري  مدريد  ريال  فوز  وراء  ال�سر  كلمة  البدلء   البابا فرن�سي�س عن كرة القدم: كنتحتقيق 
بارعا اأكن  مل  لأنني  مرمي  حار�س 

روما- )د ب اأ(: ا�شتعر�س البابا فرن�شي�س �شريط ذكرياته ال�شبابية مع 
اإىل �شاحية يف روما  زيارة  ، حيث قال الأحد االأطفال خالل  القدم  كرة 

اإنه اعتاد اللعب كحار�س مرمى الأنه مل يكن بارعا قط يف هذه الريا�شة.
ونقلت وكالة اأنباء “اأن�شا” االإيطالية عن البابا قوله لل�شبي )11 عاما( 
يف اأبر�شية �شان بيري يف منطقة اأت�شيليا بجنوب غرب روما: “عندما كنت 

يف مثل عمرك، كنت األعب كرة القدم، لكنني مل اأكن بارعا فيها”.
اأن من ال يجيد لعب كرة القدم يف بلده  وقال البابا )80 عاما( مو�شحا 
)باتا  “كنت  املت�شلبة(:  )االأرجل  دورا”  “باتا  عليه  يطلق  االأرجنتني 
اإىل  اأ�شطر  ال  حتى  املرمى،  حرا�شة  يف  عادة  كنت  ال�شبب  ولهذا  دورا( 

احلركة”.
اأنه  فران�شي�س  البابا  عن  املعروف  من  القدم،  كرة  ملهارات  افتقاره  ورغم 

م�شجع لكرة القدم، فهو من م�شجعي نادي �شان لورينهزو دي اأملاجرو.
ويف مقابلة �شحفية عام 2015، قال البابا فرن�شي�س اإنه ال يتابع املباريات 
على التلفزيون مطلقا، لكن حار�شا �شوي�شريا �شمن اأفراد حرا�شته يطلعه 

على النتائج.

زيدان يك�سف �سر جناح مو�سم الريال

فريقه  ت�شكيلة  عمق  على  مدريد  ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين  اأثنى 
واعتربها مفتاح جناحه قبل مواجهة ماالجا، يف مباراته االأخرية، وهو 

على اأعتاب الفوز بلقب الدوري االإ�شباين، الأول مرة منذ 2012.
وو�شف املدرب الفرن�شي فريقه باأنه رائع، وهو يتطلع حل�شد النقطة التي 
يحتاجها الإحراز لقب الدوري اال�شباين للمرة 33، م�شيفًا ” قلت يف اليوم 

االأول.. هذا فريق رائع وال�شر هو اأن ي�شعر كل العب باأهميته”.
 21 اإذ خا�س  املو�شم  التناوب خالل  وب�شورة متكررة اتبع زيدان �شيا�شة 
العبا 10 مباريات على االأقل يف الت�شكيلة االأ�شا�شية يف الدوري، دون اأن 
تتاأثر نتائج الريال بدرجة كبرية، ليت�شدر الرتتيب بر�شيد 90 نقطة من 

مباراة.  37
ويتفوق ريال على بر�شلونة الفائز باللقب يف اآخر مو�شمني بفارق 3 نقاط، 
و�شيح�شم اللقب االأحد اإذا جتنب اخل�شارة اأمام ماالجا البعيد عن �شراع 

الهبوط، والفائز 4 مرات يف اخر 6 مباريات.
وقال زيدان يف موؤتر �شحفي “اأعتقد اأن اأهم �شيء.. اأن كل العب �شاهم 

يف هذا امل�شوار”.
وتابع “الالعبون الذين لعبوا اأقل قدموا اأداء جيدا مثل االآخرين”.

بعناية  للفريق  اإدارته  وبف�شل  نف�شه.  هو  ا�شتثنائي  بعمل  زيدان  وقام 
يف  يوفنتو�س  �شيواجه  حيث  اوروبا  اأبطال  دوري  نهائي  اإىل  ريال  تاأهل 
الثالث من يونية، واأمامه فر�شة الأن ي�شبح اأول فريق ينجح يف الدفاع عن 

لقب الكاأ�س االأوروبية منذ فعلها ميالن يف 1990.
60 مباراة يف املو�شم ي�شبح الو�شع �شعبا على  “عندما يكون لديك  وقال 
مرتفعة  مبعنويات  املرحلة  هذه  اإىل  و�شلنا  لكننا  البدين..  امل�شتوى 

وبحالة بدنية رائعة”.
فعله  ما  لكن  ح�شنا  بالء  اجلميع  اأبلى  الفريق..  ثقة  تهتز  “مل  واأ�شاف 
الالعبون رائع. كلما نزل العب اأر�شية امللعب �شنع الفارق وهذا هو اأف�شل 

�شيء”.
 4 اخر  يف  الثالثة  للمرة  االأبطال  بدوري  للفوز  طريقه  يف  ريال  ومي�شي 
�شنوات، لكنه اأخفق يف الهيمنة بالقدر نف�شه حمليا اإذ فاز بالدوري مرتني 

فقط يف اخر 9 موا�شم، بينما نال بر�شلونة 6 األقاب.
ومع ذلك يعتقد زيدان اأن فريقه اإذا ح�شم اللقب ف�شيكون عن ا�شتحقاق.

جهدا  بذلنا  بالدوري..  الفوز  يف  رغبتك  يوم  كل  ظهر  تمُ اأن  “يجب  وقال 
كبريا ون�شتحق مكانتنا احلالية. نحن يف ال�شدارة واالن يجب علينا اتام 

ما بداأناه”.
واأ�شاف “مواجهة ماالجا �شتكون االأ�شعب. واجهنا �شعوبات اأمام اإ�شبيلية 
ميكنك  كبري  برتكيز  لكن  املباراتني(  يف   1-4 ريال  )فاز  فيجو  و�شيلتا 

حتقيق اجنازات كربى”.

اإعللللللللللللان
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غر م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سر�سل لنا

املقبل امل��و���س��م  يف  الأف�����س��ل  لتقدمي  ون�سعى  الأب��ط��ال  ل���دوري  ب��ال��ت��اأه��ل  ���س��ع��داء  ج���واردي���ول: 



جوليان  مالحقة  اأم�س  ال�شويدي  الق�شاء  اأوقف 
اأ�شاجن بتهمة االغت�شاب، بعد ا�شتنفاد فر�س امل�شي 
قدمًا يف التحقيق، فيما ال تزال احلرية بعيدة عن 
موؤ�ّش�س موقع »ويكيليك�س« املهّدد مبالحقته من قبل 

الواليات املتحدة وبريطانيا
اأ�شاجن  جوليان  »ويكيليك�س«،  موقع  موؤ�ش�س  خرج 
لندن  يف  االإكـــوادور  �شفارة  �شرفة  من  عامًا(،   45(
حيث يلجاأ منذ خم�س �شنوات، ليوؤكد اأنه »لن ين�شى 
الق�شاء  اإعالن  من  �شاعات  بعد  وذلك  ي�شامح«،  ولن 

ال�شويدي تخليه عن مالحقته بتهمة االغت�شاب.
مع  الق�شائية  معركته  يف  اأ�شاجن  انت�شار  اأن  اإال 
�شتوكهومل ال يعني خروجه اإىل احلرية قريبًا، وقد 
اأكد ذلك يف كلمته من ال�شفارة، حني قال اإن »الطريق 
ال يزال بعيدًا عن النهاية... احلرب احلقيقية قد 

بداأت االآن«.
واأ�شار موؤ�ش�س »ويكيليك�س« يف كالمه اإىل »معركة 
جديدة« �شتبداأ مع بريطانيا والواليات املتحدة، اإذ 
اإن ال�شرطة الربيطانية قد حذرت من اأنها، حتى يف 
�شتكون  اأوروبية،  توقيف  مذكرة  �شدور  عدم  حال 
خروجه  حــال  يف  اأ�ــشــاجن  توقيف  اإىل  »م�شطرة« 
عنه  االإفــراج  �شروط  »انتهاكه  ب�شبب  ال�شفارة،  من 

بكفالة يف اململكة املتحدة عام 2012«.
واإىل جانب التهديد الربيطاين، فاإن اأ�شاجن يخ�شى 
وحماكمته  املتحدة  الــواليــات  اإىل  ترحيله  اأي�شًا 
اأن  خ�شو�شًا  ا�شتخبارية،  معلومات  ت�شريب  بتهمة 
اإدارة دونالد ترامب قد اأكدت اأن توقيفه »اأولوية« 
باالغت�شاب  اتهامه  اأ�شاجن  ويعترب  لها.  بالن�شبة 
وفق  التي،  املتحدة  الواليات  اإىل  لت�شليمه  »مناورة« 
اأ�شار  وقد  بحقه.  االتهام  ملف  تعّد  اإعــالم،  و�شائل 
موقع »ويكيليك�س« اإىل ذلك اأي�شًا يف تغريدة بقوله 
ح�شل  مهما  اأ�شاجن  �شتوقف  اأنها  تعلن  »بريطانيا  اإن 
اأو تنفي ت�شلم طلب لت�شليمه اإىل  وترف�س اأن توؤكد 

الواليات املتحدة«، ما يجعل م�شريه اأكرث غمو�شًا.
وثائق  بن�شره  العامل  يف  �شهرة  اأ�شاجن  واكت�شب 
قبل  من  مطارد  »عــدو«  اإىل  حولته  �شرية  دفاعية 
اأم�س، �شراح  اأول من  اأطلقت،  الواليات املتحدة التي 

ت�شيل�شي مانينغ اأحد م�شادر وثائقه. وكانت مانينغ، 
 2010 عام  يف  �شّربت  قد  جن�شيًا،  املتحول  ال�شاب 
بحربي  متعلقة  �شرية  وثيقة  األــف   700 من  اأكــرث 
العراق واأفغان�شتان، بينها اأكرث من 250 األف برقية 

دبلوما�شية اأربكت الواليات املتحدة.
اأ�ش�س  الذي  اأ�شاجن  الوثائق  هذه  ن�شر  حّول  وقد 
موقع »ويكيليك�س«، يف عام 2006، اإىل رجل مطارد 
من قبل الواليات املتحدة، بينما راأى فيه املدافعون 
عنه بطل حركة عاملية لل�شفافية والدميوقراطية.

باالغت�شاب  اتهامات  ظهرت  ذلــك،  مع  وتزامنًا 
�شفارة  اإىل  اللجوء  اإىل  دفعته  اجلن�شي  واالعتداء 
واأ�شّرت   2012 19 حزيران  االإكوادور يف لندن يف 
ــالم  االإع و�شائل  معظم  عنه  وابتعدت  ب�شورته. 
التي دعمته بن�شر ما يك�شفه، كما اأنه بّدل حماميه 
مع  وا�شل  لكنه  نا�شر كتبه،  مع  مرات عدة واختلف 

الإدوارد  دعمه  اأعلن  عندما  خ�شو�شًا  معركته،  ذلك 
املــخــابــرات  ــة  »وكــال يف  ال�شابق  العميل  �ــشــنــودن، 

املركزية« االأمريكية.
وظهر تاأثري اأ�شاجن كذلك يف االنتخابات الرئا�شية 
لرو�شيا«  »تابع  باأنه  هم  اتمُ فقد  االأخرية،  االأمريكية 
للواليات  رئي�شًا  ترامب  دونالد  انتخاب  يف  لتاأثريه 
املا�شي،  تــوز  يف  »ويكيليك�س«،  ن�شر  بعد  املتحدة، 
»احلزب  من  قر�شنها  اإلكرتونية  ر�شالة  األــف   20
ــررًا كــبــريًا بحملة  ــش ــت � ــق الــدميــوقــراطــي«، واأحل

املر�شحة هيالري كلينتون.
اأ�شاجن  يخِف  مل  مالحقته،  اإيقاف  اإعــالن  وقبيل 
فرحه بن�شره �شورة له مبت�شمًا على موقع »تويرت«، 
وال  ين�شى  »ال  اأنه  فيها  اأكد  اأخرى،  بتغريدة  اأتبعها 
اتهامات،  بــال  �ــشــنــوات...  ل�شبع  احتجازه  ي�شامح 
بالوحل«.  ا�شمي  ولمُّطخ  يكربون  اأبنائي  كان  بينما 

ال�شويدي  الق�شاء  بقرار  االإكـــوادور  رّحبت  وفيما 
اإىل  الربيطانيني  دعت  اأ�شاجن،  مالحقة  عن  التخلي 
وقال  املتحدة.  اململكة  من  له  اآمــن«  خــروج  »تاأمني 
وزير اخلارجية االإكوادوري، غيوم لونغ، يف تغريدة 
مل  االأوروبــيــة  التوقيف  »مذكرة  اإن  »تويرت«،  على 
تعد �شاحلة. على اململكة املتحدة تاأمني خروج اآمن 

جلوليان اأ�شاجن«.
»ق�شية  انتهت  ال�شويدي،  باجلانب  يتعلق  ما  ويف 
اأ�شاجن« بف�شل ق�شائي ذريع. واأعلنت املّدعية العامة 
الدعوى  حفظ  »قررت  اأنها  ناي،  ماريان  ال�شويدية، 
املفرت�س«،  االغت�شاب  بتهمة  اأ�شاجن  جوليان  �شد 
وطلبت رفع مذكرة التوقيف االأوروبية التي حتاول 
منذ 2010 اإلغاءها. وبعد ثالث �شنوات على تقادم 
الدعوى، اأو�شحت املّدعية اأنها قررت حفظها ب�شبب 
التحقيق...  يف  قدمًا  للم�شي  الفر�س  »كل  ا�شتنفاد 
االعتقال  بطلب  االحتفاظ  مالئمًا  يبدو  يعد  ومل 
التوقيف  ــرة  ــذك مب اأو  اأ�ـــشـــاجن  جلــولــيــان  املـــوؤقـــت 
»ت�شليم  املحتمل  غري  من  اأن  ناي  وراأت  االأوروبية«. 
اأ�شاجن اإىل ال�شويد يف م�شتقبل قريب«. واأ�شافت اأن 
التخلي عن املالحقات »لي�س نتيجة مراجعة �شاملة 
لعنا�شر االأدلة« واأن الق�شاء ال�شويدي »ال يعلق على 

م�شاألة اجلرم«.
من جهته، اأعرب املحامي ال�شويدي عن اأ�شاجن، بري 
انت�شار  »هذا  اإن  بالقول  ارتياحه  عن  �شامويل�شون، 
ال�شفارة  مغادرة  يف  حّر  اإنه  اأ�شاجن.  جلوليان  �شامل 
ال�شويدية  اآر«  »اأ�س  الإذاعة  واأ�شاف  ي�شاء«.  عندما 
ينتقد  لكنه  باالرتياح،  وي�شعر  �شعيد  »بالتاأكيد  اأنه 
امل�شاألة«.  ا�شتغرقتها  التي  جــدًا  الطويلة  الفرتة 
الفريق  ع�شو  وهو  مار�شان،  كري�شتوف  اأعلن  كذلك، 
القانوين الأ�شاجن يف بروك�شل، اأن »جوليان اأ�شاجن وقع 
�شحية جتاوزات«، واأن تخلي ال�شويد عن التحقيقات 
اأكدت  �شتوكهومل،  يف  لكن  كابو�شه«.  نهاية  »ي�شكل 
اأن  اأ�شاجن باغت�شابها  التي تتهم  ال�شويدية  حمامية 
اأن  م�شيفة  »ف�شيحة«،  مالحقته  عن  ال�شويد  تخلي 

دمت« بالقرار. موكلتها »�شمُ
)اأ ف ب(

الأول مّرة، من دون قفازات وغارات »عن طريق اخلطاأ«، 
للجي�س  موقعًا  االأمريكي«  »التحالف  طائرات  ت�شتهدف 
ال�شوري وحلفائه؛ فوا�شطن التي تعمل على فر�س حزام 
�شعت يف  ال�شورية، ومُ ــ  اأمني على طول احلدود العراقية 
م�شروعها  اإف�شال  دم�شق  حمور  قرار  اأمام  املا�شية  االأيام 
وحتديدًا  احلـــدود،  هــذه  باجتاه  الع�شكري  والتحّرك 
تدير  التي  الغربية«  »القاعدة  حيث  التنف  ناحية  من 
قرار  تو�شح  اأم�س  غارة  واملعابر.  احلدود  م�شك  عمليات 
بينما  اأحمر...  النهائي: احلدود خّط  وا�شنطن  وتوّجه 
اإن كان لدم�شق وحلفائها خطوات  املقبلة  االأيام  �شتظهر 
ت�شعيدية مقابلة اأو االإقرار مبا ر�شمته الواليات املتحدة 

لتلك املنطقة بفعل االأمر الواقع
نحو  �شرقًا  وحلفائه  ال�شوري  اجلي�س  اندفاعة  منذ 
القوات  مع  اال�شتباك  احتمال  ارتفع  البادية،  عمق 

االأمريكية وحلفائها من غربيني وف�شائل حملية.
فالقرار الذي اّتخده حمور دم�شق يف مواجهة التوّجه 
اأمــنــي على طــول احلـــدود مع  لفر�س حــزام  االأمــريكــي 
الواقع  هذا  مــوؤّجــاًل.  واقعًا  الت�شادم  من  جعل  العراق، 
القوات  تقّدم  بعد  املا�شية  االأيام  يف  التحقق  من  اقرتب 
ف�شائل  مع  ا�شتباكات  اإثر  البادية،  عمق  نحو  ال�شورية 

حم�شوبة على وا�شنطن وعمان.
بني  الــطــرق  مــفــرتق  مــ�ــشــارف  اإىل  اجلي�س  فــو�ــشــول 
 35 بعد  على  ليكون  تقّدمه  ثم  وتدمر،  وبغداد  دم�شق 
كيلومرتًا من التنف اأم�س، و�شع الكرة يف ملعب »التحالف 

االأمريكي«.
ال�شورية  احلــرب  عمر  من  جديدة  مف�شلية  حلظة 
مق�شودة  غــارة  اأول  يف  ال�شورية  ال�شحراء  �شهدتها 
ومعرتف بها للتحالف الدويل �شد موقع للجي�س ال�شوري. 
ب�شبب  جاءت  وال�شريعة  الوا�شحة  االأمريكية  الر�شالة 
ت�شكيل القوات ال�شورية املتقدمة »تهديدًا لقوات �شريكة 

للواليات املتحدة«.
للقوات  الرئي�شية  القاعدة  التنف  ت�شّكل  املبداأ،  يف 
االأمريكية والربيطانية واالأردنية يف البادية ال�شورية. 

ومنها مركز تخطيط ومنطلق عمل الت�شكيالت ال�شورية 
العاملة اإىل جانب »التحالف« يف باديتّي حم�س ودم�شق 
باإم�شاك  فا�شاًل  االأمريكي  القرار  كان  وملّا  الــزور.  ودير 
وحلفائها  دم�شق  مــن  ـــرّد  ال ــان  ك ــراق،  ــع ال مــع  احلـــدود 
اإف�شال  بهدف  عدة  حماور  على  عمليات  �شل�شلة  باإطالق 
خمطط وا�شنطن. هذه العمليات و�شعت اجلي�س يف قلب 
املقبلة  اأن اخلطوات  االأمريكية، وتبنّي  العمليات  منطقة 
اإىل  الغربية«، وعربها  »القاعدة  اأكرث من  هي االقرتاب 
اجلي�س  حراك  الر�شمي.  املعرب  حيث  القريبة  احلــدود 
اأمريكية  لتح�شريات  ا�شتباقًا  جــاء  وحلفائه  ال�شوري 
اأخــرى،  ع�شائرية  وجمموعات  الــثــورة«  »مغاوير  عرب 
لت�شكيل �شغط كبري على مدينة البوكمال قرب احلدود 

العراقية، وبالتايل اإقفال احلدود.
�شدرت  التي  االأمريكية  الت�شريحات  يف  الفتًا  وبــدا 
حتذيرات  بعد  جــاءت  اأنها  على  التاأكيد  الــغــارة  عقب 
الدويل«  »التحالف  بيان  وذكر  املتقدمة.  القوات  لتلك 
من  بالقرب  للنظام  موالية  �شورية  قوات  »ق�شف  مت  اأنه 
تهديدًا  ت�شكل  كانت  ت�شادم(  )وقت  منطقة  يف  التنف، 
واأ�شاف  االأمريكية«.  املتحدة  للواليات  �شريكة  لقوات 
املحاوالت  من  الرغم  على  »جــاء  ال�شوري  التحّرك  اأّن 
التحرك  عن  للنظام  املوالية  الــقــوات  لثني  الرو�شية 
للقوة  )التحالف(  طــائــرات  وعــر�ــس  التنف،  بــاجتــاه 
قوات  اأّن  وختم  حتذير«.  طلقات  اإطالقها  جانب  اإىل 
)التحالف( عملت »يف منطقة التنف منذ عدة اأ�شهر، يف 
تقاتل  التي  ال�شريكة  للقوات  امل�شورة  وتقدمي  التدريب 

)داع�س(«.
واأفادت قناة »�شي بي اإ�س« االأمريكية نقاًل عن م�شادر 
من  »اخرتاقًا  �شهدت  املا�شية  القليلة  االأيام  اأن  خا�شة، 
قريبة  ت�شادم(  )وقــف  ملنطقة  ال�شورية  القوات  قبل 
قوات  يدربون  الذين  االأمريكيني  امل�شت�شارين  موقع  من 
�شورّية«. وذكرت اأن »قافلة من 27 اآلية و�شلت اإىل بعد 
18 كيلومرتًا من التنف، وقامت طائرة اأمريكية بال�شغط 
من  عددًا  الطائرة  ا�شتهدفت  ترتاجع  مل  وعندما  عليها، 

املركبات«، م�شيفة اأنه يف حادثة اأخرى »اخرتقت طائرة 
مت  ولكن  الت�شادم(  )وقــف  منطقة  �شورية   )22 )�شو 

اعرتا�شها من قبل طائرتي )اف 22(«.
اأن »ال�شربة  وبدا الفتًا حجم الرتكيز االأمريكي على 
قد مت ت�شخي�شها على اأنها دفاعية«، اإذ اأكد وزير الدفاع 
احلرب  يف  ــا  دوره تو�ّشع  »ال  بــالده  اأن  ماتي�س  جامي�س 
االأهلية ال�شورية... لكنها �شتدافع عن قواتها اإذا اّتخذ 

اأََحد خطوات عدائية �شدنا«.
رئي�س  اأعــرب  الــغــارة،  جتــاه  رو�شي  فعل  رد  اأول  ويف 
الرو�شي فيكتور  الدفاع واالأمن يف جمل�س االحتاد  جلنة 
اأوزيروف، وفق ما نقلت عنه وكالة »نوفو�شتي« الرو�شية، 
عن اأمله »اأال يوؤثر هذا احلادث على العملية التفاو�شية 
اأكرث  »تن�شيق  ترتيب  اأهمية  على  م�شددًا  جنيف«،  يف 
وبدوره،  احلكومية«.  والقوات  )التحالف(  بني  و�شوحًا 
اإيغور  االحتــاد  جمل�س  يف  الدولية  اللجنة  ع�شو  راأى 
موروزوف، اأّن على جمل�س االأمن الدويل ت�شنيف ال�شربة 
اأحادي اجلانب« �شد دولة ذات  اأنها »عمل عدواين  على 

�شيادة.
اأتت يف �شياق تعزيز دم�شق  الت�شادمية  هذه االأجواء 
وبغداد لتعاونهما يف احلرب �شد »داع�س«، خ�شو�شًا على 
اأم�س  االأ�شد  ب�شار  الرئي�س  تلّقى  اإذ  امل�شرتكة،  احلــدود 
ر�شالة �شفهية من رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
نقلها م�شت�شار االأمن الوطني فالح الفيا�س. واأكد العبادي 
القائم  التعاون  تعزيز  يف  اال�شتمرار  »اأهمية  ر�شالته  يف 
ما  وخ�شو�شًا  االإرهــابــيــة،  التنظيمات  �شد  ــرب  احل يف 
على  داع�س  تنظيم  حماربة  يف  اجلهود  بتن�شيق  يتعلق 
احلدود امل�شرتكة«. بدوره، اأكد االأ�شد اأمام �شيفه اأن »اأي 
ال�شوري والعراقي ي�شّكل خطوة  اإجناز يحّققه اجلي�شان 
هامة... فالعدّو م�شرتك واملعركة واحدة �شد املخططات 
الهادفة اإىل اإ�شعاف وتق�شيم دول املنطقة عرب االأدوات 

املتمّثلة بالتنظيمات االإرهابية«.
)االأخبار(

حجبت  عامًا،   13 يقارب  ما  منذ 
االأوىل،  للمرة  ال�شينية،  احلكومة 
اأنــحــاء  جميع  يف  ويكيبيديا  مــوقــع 
البالد، لتعود بعد ذلك لرتفع احلظر 
خماوف  ب�شبب  عــدة،  مــرات  وتعيده 
اأن  اإال  املوقع.  على  ن�شر  يمُ مّما  ال�شني 
»الويكيبيديا«  تبني  اأن  قررت  ال�شني 
احلكومة  اأعلنت  فقد  بها.  اخلا�شة 
�شخ�س  األــف   20 توظيف  ال�شينية 
لــبــنــاء مــو�ــشــوعــة خــا�ــشــة بــهــا على 
الويكيبيديا  ن�شخة  �شتكون  االإنرتنت 
با�شم  ــعــرف  و�ــشــتمُ للبلد،  املــركــزيــة 

»املو�شوعة ال�شينية«.
على  الوطنية  املو�شوعة  �شتظهر 
و�شتحتوي   ،2018 ــام  ع ــت  ــرتن االإن
كل  مدخل،  األــف   300 من  اأكــرث  على 
اأكرث  يف  كلمة  ــف  األ من  يتاألف  منها 
عك�س  عــلــى  لــكــن  ـــال.  جم  100 ــن  م
مــو�ــشــوعــة ويــكــيــبــيــديــا، لـــن يــكــون 
التعديل  اأو  للكتابة  متاحًا  املحتوى 
املحتوى  �شي�شع  بل  كان،  اأّي  قبل  من 
والباحثني  الــعــلــمــاء  مــن  جمــمــوعــة 

الذين تعينهم احلكومة، وهو ما �شكل 
نقطة اعرتا�س للعديد من النا�شطني 
�شيطرة  اأن  راأوا  الذين  واحلقوقيني 
يجعلها  لن  املو�شوعة  على  احلكومة 
ــحــَذف الــعــديــد من  ــد يمُ ــل ق ـــرة، ب ح

املقاالت الأغرا�س �شيا�شية.
جمموعة  امل�شروع  على  �شرف  �شتمُ
للدولة،  اململوكة  ال�شينية  الن�شر 
خ�شائ�س  لـــه  يــكــون  اأن  و»يـــجـــب 
رئي�س  موزهي،  يانغ  وقــال  �شينية«. 
من  الـــهـــدف  اإن  املـــ�ـــشـــروع،  ــر  ــري حت
ــر  اآخ عــر�ــس  ال�شينية  املــو�ــشــوعــة 
والتكنولوجية  العلمية  التطورات 
التاريخي  فى ال�شني، وتعزيز الرتاث 
االأ�شا�شية  القيم  وتعزيز  والثقافة 
لي�س  الهدف  اأن  موؤكدًا  لال�شرتاكية، 
حماكاة ويكيبيديا، بل جتاوزها، الأّن 
وباحثني  موؤلفني  فريق  اأكرب  »لدينا 
املو�شوعة  و�شت�شتند  الـــعـــامل«.  يف 
مطبوعة  نــ�ــشــخــة  اإىل  ـــدة  ـــدي اجل
عام  كتاب  �شكل  يف  ن�شرت  �شابقة، 
عام  ثانية  طبعة  واأ�شدرت   .1993

املو�شوعة  هــذه  و�شت�شدر   .2009
على االإنرتنت قبل ن�شرها مطبوعة.

االإنــرتنــت  �شركات  ت�شغل  حاليًا 
 Qihooو  Baidu مثل  ال�شينية 
على  بها  خا�شة  مو�شوعات   360
على  قـــادرة  غــري  ولكنها  االإنــرتنــت، 
احلجم  حيث  من  ويكيبيديا  جمــاراة 

و�شعة املعلومات.

اأ�شابيع  منذ  اأنه  بالذكر  واجلدير 
عادت ق�شية حجب موقع ويكيبيديا، 
اإىل  ــر،  احل املحتوى  ذات  املو�شوعة 
ال�شهر  تركيا  ـــالن  اإع مــع  الــواجــهــة 
عقب  نهائيًا  املــوقــع  حجب  الفائت 
عدم ا�شتجابة املوقع لطلب ال�شلطات 
تركيا  يتهم  حمتوى  باإزالة  الرتكية 

بدعم االإرهاب.
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Wemogee:
لغوية  ا�سطرابات  م��ن  يعانون  للذين  تطبيق 

اأنحاء  جميع  يف  �شخ�س  ماليني  ثالثة  من  اأكــرث  هناك  حاليًا،   
ي�شّبب  ا�شطراب  وهــو   ،aphasia »احلب�شة«  من  يعانون  العامل 
هذا  يكون  ما  غالبًا  الكالم.  على  والقدرة  اللغوية  القدرات  فقدان 
التحدث  عن  امل�شوؤولة  الدماغ  اأجزاء  يف  اإ�شابة  نتيجة  اال�شطراب 

والقراءة والكتابة وفهم االآخرين.
لذلك طورت �شركة �شام�شونغ بالتعاون مع فريق من اخت�شا�شيي 
للدرد�شة  تطبيق  اأول  وهو   Wemogee تطبيق  النطق،  معاجلة 
قائم على الرموز التعبريية emojis امل�شممة لتمكني النا�س الذين 
يعانون من فقدان القدرة على الكالم وا�شطرابات اللغة االأخرى من 

التعبري على نحو اأكرث فعالية عن اأفكارهم وعواطفهم.
اأداة  اأهم  هي  اللغة  اأن  اإىل  بالنظر  اإنه  بيانها  يف  ال�شركة  تقول 
اآثار  له  يكون  اأن  ميكن  الكالم  على  القدرة  فقدان  فــاإن  للتوا�شل، 
يكون  مــا  وغالبًا  لل�شخ�س،  االجتماعية  العالقات  على  �شلبية 
اأن  تظهر  احلديثة  الدرا�شات  ولكن  ال�شخ�س.  م�شاعر  يف  اأثــر  له 
الرموز التعبريية، التي من املتوقع اأن ت�شبح لغة ب�شرية عاملية يف 
امل�شتقبل، ميكن اأن ت�شاعد النا�س الذين يعانون من ا�شطرابات اللغة 
مثل فقدان القدرة على الكالم من التعبري ب�شكل اأف�شل عن اأنف�شهم. 
الأنها  التعبريية  الرموز  فهم  ميكنهم  احلب�شة  مر�شى  اأن  خ�شو�شًا 

ت�شور جميع جوانب العواطف.
متعلقة  جملة   140 ــن  م ـــرث  اأك ــن  م مكتبة  التطبيق  ي�شمل 
هذه  ترتجم  العاطفية.  والتعبريات  االأ�شا�شية  باالحتياجات 
العبارات اإىل ت�شل�شل منطقي من الرموز التعبريية وتنق�شم اإىل �شت 
فئات رئي�شية: احلياة اليومية، االأكل وال�شرب، امل�شاعر، امل�شاعدة، 

االأن�شطة الرتفيهية واالحتفاالت.
ميكن  وبديهية،  ب�شيطة  واجهة  خالل  من  اأنــه  ال�شركة  ت�شرح 
للذين يعانون من اال�شطرابات اللغوية حتديد ما يريدون اإي�شاله 
عرب لوحة من اخليارات الب�شرية واإر�شال ت�شل�شل خمتار من الرموز 
التعبريية اإىل املتلقي الذي �شيتلقى الر�شالة على �شكل ن�س وميكن 
بعد ذلك اأن يرد با�شتخدام العبارات الن�شية املوجودة يف التطبيق.

ال��ع��امل يف  للتحلل  ق��اب��ل��ة  ���س��ي��ارة  اأول  »ل��ي��ن��ا« 

تكن طالب جامعة اإيندهوفن يف هولندا من بناء اأول �شيارة يف العامل 
»لينا،  العام.  هــذا  بداية  عنها  ك�شفوا  احليوية  املركبات  من  م�شنوعة 
ال�شيارة القابلة للتحلل، تتاألف من ٤ مقاعد وتزن ٣٠٠ كيلوغرام ب�شبب 
ا�شتخدام مادة بيولوجية هيكلية مبتكرة م�شنوعة من الكتان، لديها بنية 
بيولوجي.  منها   ٪٩٠ من  اأكرث  اأن  اإال  الكربون،  األياف  مع  للمقارنة  قابلة 
اأعيد ت�شميمها من �شركة »نوفا«  ال�شيارة حزمة بطاريات  �شوف ت�شتخدم 
ميكن ا�شتبدالها ب�شهولة. وميكن اإغالق ال�شيارة با�شتخدام الهاتف الذكي، 
ما ي�شمح بالتعرف اإىل امل�شتخدم وعاداته وجماراته فيها. خ�شعت ال�شيارة 

لالختبارات االأولية الالزمة و�شيتم اختبارها يف الطرق العامة قريبًا.

 اإيفا ال�شويف
Lyrebird ال�شهر  اأطلقت ال�شركة النا�شئة 
كان  اأيـــًا  تّكن   API برجمة  واجــهــة  الفائت 
ت�شجيل  خالل  من  االأ�شخا�س  اأ�شوات  ن�شخ  من 
دقيقة واحدة فقط الأ�شواتهم، وتزعم ال�شركة 
املنتجة  ــوات  ــش االأ� بــني  التمييز  ميكن  ال  اأنــه 
اإ�شكالية  واالأ�شوات احلقيقية، طارحًة بنف�شها 
اأخالقية تتمثل يف عمليات االحتيال التي ميكن 

اأن تنتج من هذه التقنية
مع التطور التكنولوجي احلا�شل، بات باإمكان 
الوجوه  على  والتعرف  ال�شور،  تعديل  كان  اأي 
وهمية  �شور  وتركيب  احل�شود،  بني  ور�شدها 
بالكامل  حقيقية  كاأنها  تبدو  بحيث  الأ�شخا�س 
بذل  يمُ جهد  هناك  باملقابل،  االأمور.  من  وغريها 
اأي�شًا لتطوير تقنيات �شوتية لتعديل االأ�شوات 
ع�شر  يف  بــهــا.  والــتــحــّدث  وحفظها  ون�شخها 
االأخبار املزيفة واخلاطئة، التي ين�شط العديد 
يعد  مل  حماربتها،  يف  التكنولوجيا  �شركات  من 
اخلاطئة،  وال�شور  االأخبار  على  يقت�شر  االأمر 
ن�شخ  يف  تتمثل  ــرى  اأخ ــة  دوام يف  دخلنا  ــا  واإمن
من  التقنية  هــذه  تثريه  اأن  ميكن  ومــا  ال�شوت 

خماوف جدية.
اليوم، بات باإمكان اأي كان اأن يتحدث ب�شوتك 
ع�شرات  مدته  ت�شجيل  التقاط  ي�شتطيع  اإن  ما 
 Lyrebird �شركة  ك�شفت  فقد  لك!  الثواين 
تقليد  خوارزمية  عن  الفائت  ال�شهر  النا�شئة 
�شخ�س  اأي  �ــشــوت  حتــاكــي  اأن  ميــكــن  الــ�ــشــوت 
اإىل  ا�شتنادًا  معينة،  م�شاعر  مع  ن�س  اأي  وتقراأ 
�شوتي،  ت�شجيل  من  ثواٍن  ع�شرات  ب�شع  حتليل 
التي  العميق  التعلم  مناذج  على  بذلك  معتمدًة 
يف   MILA جامعة  خمترب  يف  تطويرها  مت 
مونرتيال. وبالتايل، هذه التكنولوجيا ال ت�شمح 
من  العديد  يفعل  كما  ال�شوت،  بتعديل  فقط 
التقنيات االأخرى، اإمنا باإمكانها اإنتاج ال�شوت من 
ال�شفر ب�شكل حقيقي من دون اأن تظهر على اأنها 
منتجة من قبل كومبيوتر، واأوىل التجارب التي 
عر�شتها ال�شركة كانت نقا�شًا زائفًا باأ�شوات كل 
وهيالري  ترامب  دونــالــد  اأوبــامــا،  بــاراك  مــن: 
كلينتون يو�شح دقة وفعالية هذه التكنولوجيا 
حيث �شيغت عبارات باأ�شوات هوؤالء من دون اأن 

يكونوا قد قالوها فعاًل.
برجمة  واجــهــة   Lyrebird تقدم  �شوف 
حتتاج  و�شوف  �شخ�س.  اأي  �شوت  لن�شخ   API
املتكلم  ل�شوت  ت�شجيل  من  واحــدة  دقيقة  اإىل 
النغمة  هذه  ال�شوت.  حتدد  فريدة  نغمة  لتعّد 
ت�شمح بتوليد اأي كالم من ال�شوت، و�شوف تكون 
الت�شجيالت  من  للتعلم  الكفاية  فيه  مبا  قوية 
ال�شركة  تعر�س  موقعها،  على  ال�شاخبة. 
ال�شريعة  االأ�ــشــوات  ن�شخ  ميزة  تظهر  عينات 
الأ�شخا�س  ت�شجيالت  خالل  من  ر�شدتها  التي 
اأن تكون اجلمل  مل تتجاوز الدقيقة، ومن دون 

كذلك  قبلهم.  مــن  باملطلق  منطوقة  املنتجة 
بتنغيمات  املنتجة  اجلمل  من  جمموعة  تعر�س 
ال�شركة  وتــقــول  مــرة،  كــل  خمتلفة  وطبقات 
اإنها ميكن اأن تولد األف جملة يف اأقل من ن�شف 

ثانية.
هذه  يف  ــ  نف�شه  الوقت  يف  واملخيف  ــ  املثري 
اإىل  بحاجة  لي�س  ال�شخ�س  اأن  هــو  التقنية 
اإمنا  ت�شاغ،  اأن  ميكن  التي  الكلمات  من  اأي  قول 
من  �شوته  تلتقط  اأن  التقنية  هــذه  ت�شتطيع 
الت�شجيالت ال�شاخبة واأن ت�شع عدة نغمات يف 

�شوته للتعبري عن عواطف متعددة.
مع  »ت�شري  اأنها  ال�شركة  اأعلنت  لها،  بيان  يف 
هذا االبتكار خطوة اأخرى يف تطوير تطبيقات 
حلول  تقدمي  خــالل  من  اال�شطناعي  الــذكــاء 
واملطورين.  لل�شركات  الكالم  لرتكيب  جديدة 
اإن�شاء  على  ــقــدرة  ال للم�شتخدمني  و�شيكون 
احلوارات كاملة باأي �شوت من اختيارهم وحتى 
ميكنهم ت�شميم ال�شوت الذي يريدونه«. تتابع 
التقنية  ــذه  ه ا�شتخدام  ميكن  اأنـــه  ال�شركة 
كامل�شاعدين  التطبيقات  من  وا�شعة  ملجموعة 
باأ�شوات  ال�شمعية  الكتب  قــراءة  ال�شخ�شيني، 
توليف  نوع،  اأي  من  املت�شلة  االأجهزة  امل�شاهري، 
اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  لالأ�شخا�س  الكالم 
األعاب  ال�شتوديوات  اأو  املتحركة  الر�شوم  اأفالم 

الفيديو.
التي  اجلرمية  اال�شتعماالت  عن  مــاذا  لكن 
التكنولوجيا  هــذه  ا�ــشــتــخــدام  يتم  اأن  ميكن 
اإ�شكالية  التقنية  هذه  تطرح  الواقع،  يف  فيها؟ 
اجلرائم  مــن  بالكثري  تتعلق  كــربى  اأخــالقــيــة 
عنها  تنجم  اأن  ميكن  التي  االحتيال  وعمليات 
للفرد،  ال�شوتية  الــهــويــة  �شرقة  خــالل  مــن 

ال�شبب  كان  ما  وهو  ال�شركة  به  تعرتف  ما  وهو 
االأ�شا�شي الإعالنها عن هذه التكنولوجيا! تقول 
يف  دكتوراه  طالب  ثالثة  اأ�ش�شها  التي  ال�شركة 
تطرح  التكنولوجيا  هذه  اإن   ،MILA جامعة 
ق�شايا جمتمعية هامة؛ اأبرزها اأن »الت�شجيالت 
ال�شوتية تعترب حاليًا دلياًل قويًا يف جمتمعاتنا، 
من  لكثري  الق�شائية  ال�شلطات  لــدى  �شيما  وال 
اأ�شئلة  احلالية  التكنولوجيا  تطرح  البلدان. 
بالتالعب  ت�شمح  الأنها  االأدلة  هذه  �شحة  حول 
اأن  ميكن  وهذا  ال�شوتية،  بالت�شجيالت  ب�شهولة 
يكون له عواقب خطرية مثل االحتيال وم�شاكل 
اأخرى ت�شببها �شرقة الهوية ال�شوتية ل�شخ�س 
التقنية اىل  الك�شف عن هذه  اآخر. ومن خالل 
ن�شمن  اأن  نريد  للجميع،  متاحة  وجعلها  العلن 
اأنه لن تكون هناك مثل هذه املخاطر الأننا ناأمل 
التكنولوجيا  هذه  اأن  قريبًا  اجلميع  يدرك  اأن 
ممكن.  اآخــر  �شخ�س  �شوت  ن�شخ  واأن  موجودة 
اإىل �شعف  نلفت االنتباه  اأن  نود  اأكرب،  وب�شورة 
الت�شجيالت  تقدمها  اأن  ميكن  الــتــي  االأدلــــة 

ال�شوتية يف امل�شتقبل«.
التي  االأوىل  التقنية  لي�شت   Lyrebird
ك�شفت  فقد  االأ�ــشــوات،  اإنتاج  تعيد  اأن  ميكنها 
برنامج  عــن  الــفــائــت  الــعــام   Adobe �شركة 
Project VoCo الذي ميكنه تعديل خطاب 
فوتو�شوب  برناجمها  يفعل  مثلما  االإنــ�ــشــان 
بال�شور، اإال اأّن هذا الربنامج يحتاج اإىل ت�شجيل 
�شوتي من 20 دقيقة ليقوم بهذا االأمر، يف حني 
اأن Lyrebird يحتاج فقط اإىل دقيقة واحدة، 

ما ي�شكل عالمة فارقة جدًا يف هذا املجال.

بثواٍن! كان  اأّي  �سوت  ن�سخ  ال�سوتي:  التقليد  خوارزمية  عن  تك�سف   »Lyrebird« الآن بلللللداأت  وا�للسللنللطللن  ملللع  حللربللي  اللل�للسللويللدي:  الللقلل�للسللاء  علللللى  ينت�سر  اأ�لللسلللاجن 
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 بريوت حمود
االأنظمة  بعدد  اأمعائك  يف  مزمنة  قروح 
فم  يف  املهمومة  �شبابتك  حترك  العربية. 
طفلك. ت�شمع لدغته الناعمة الوردية. تبحث 
عن اأول �شن يجرح من اأجل ق�شية. الع�شة ثاأر. 
وجهك.  يف  ي�شحك  ناعمة...  ع�شات  ويع�شك 
االأول  الدر�س  تدربه  اهلل،  عبد  يا  اأنك،  يفهم 

للثوار... جميع الثوار
)مظفر النواب(

هادئتان  عينان  التفّت.  كيفما  وجهه  يالحقَك 
اآخر.  وعامل  زمٍن  من  اإليك  تنظران  ثاقبتان 
»وجوه  كله؟  احلزم  هذا  وراء  ماذا  تت�شاءل 
يف  عليَك  يرّد  قلوبهم«،  مراآة  هي  الفل�شطينيني 
االإفرادي  العزل  من  املهربة  رواياته  اإحدى 
قبعته  اأّما  الكامريات!  بع�شرات  املراقب 
وتظهر  راأ�س،  كـ»ع�شبة«  تبدو  التي  ال�شوداء، 

لك يف غالبية �شوره، فتلك حكاية اأخرى.
ي�شبه العبي املالكمة! تبوح لنف�شك. فيجيبَك: 
يف  املالكمة  تعلمت  كذلك.  كنت  لقد  »اأجل، 
من  اأخاف  اأنا  اأي�شًا،  اجلودو  وتعلمت  الكويت، 
االإ�شرائيليني  راأيت  العظام.  تك�شري  فكرة 
ذلك  �شاهدت  �شعبي.  اأبناء  عظام  يك�شرون 
يك�شر  ال  كي  قويًا،  اأكون  اأن  اأردت  التلفاز.  على 
احلركة  على  دربني  معلمي  عظامي.  اأحدهم 
االأخرية. احلركة الفا�شلة، التي ت�شّبب القتل، 

لكنه قال ال ت�شتخدمها �شد اأحد!«.
ال  �شيئًا  تعلمني  ملاذا  »�شاألته  اأنت؟  فعلت  وماذا 
يف  �شحراء  اإىل  اأخذين  لال�شتخدام؟  ي�شلح 
وقال  ال�شالح!  ا�شتخدام  على  ودربني  الكويت 
اإىل  عد  اإذن،  قال،  بال.  قلت  فل�شطينيًا؟  األ�شَت 

بلدَك وقاتل اأعداءك«.
كان  التفا�شيل.  خيوط  بلملمة  رحلتَك  تبداأ 
باأّن  يفيد  خرب  عينَك  اأمام  ورد  اأن  مبجرد  ذلك 
االأمريكية  لنظريتها  �شمحت  لالحتالل  حمكمة 
�شجون  يف  االأحكام  اأطول  �شاحب  با�شتجواب 
قبل  الربغوثي،  اهلل  عبد  االأ�شري  اإ�شرائيل، 

ملاذا  كونفرن�س«.  »الفيديو  تقنية  عرب  يومني 
مقتل  يف  بالت�شبب  تتهمه  الأنها  ذلك؟  فعلت 
اإ�شرائيليًا،   67 �شمن  من  اأمريكيني  مواطنني 
يف  واأدارها  لها  خطط  التي  العمليات  خالل  يف 
القد�س وتل اأبيب. تتابع قراءتك: بعد خم�س 
رد  اأخذ  من  يتمكنوا  مل  ا�شتجوابه  من  �شاعات 
واحٍد منه، حتى ا�شمه مل يعرتف به. ثم؟ رغم 
اإ�شرابه عن الطعام منذ اأكرث من �شهر، وحالته 
ال�شحية ال�شعبة، انهال عليه �شجانوه بال�شرب 

املرّبح الأنه مل يجب بكلمة واحدة!
العنكبويتة  ال�شكبة  على  الواردة  املعلومات 
يف  رفاقك  من  تطلب  ولذلك  غليلك.  ت�شفي  ال 
فل�شطني اأن ي�شلوك باأحد اأفراد عائلته. �شريعًا، 
تّر الفوتونات ال�شغرية يف الكابالت التي ت�شبك 
اأطراف هذا الكوكب. تريد اأن تعرف ماذا وراء 
ذلك كله؟ من هو هذا الرجل؟ وملاذا هو؟ ترفع 
الهاتف.  �شماعة  اأ�شامة،  اأم  اهلل،  عبد  زوجة 
ترّد على �شوؤال »االأخبار« قائلة: »ال نعرف اأكرث 
مل  اأحد،  يزره  مل  تعرفونها.  التي  املعلومات  من 
االأمريكية،  املحكمة  عن  �شيء  اأي  اأحد  يخربنا 

�شوى ما هو موجود يف و�شائل االإعالم«.
ال�شوؤال  االأحمر«؟  »ال�شليب  مندوبو  زاره  هل 
البديهي الذي ال بد اأن ت�شاأله لعوائل االأ�شرى. 
ت�شعر  متعبة.  �شحكتها  لكن  اأ�شامة،  اأم  ت�شحك 
لي�شت  باأنك ال ت�شمع �شوتها، بل ي�شلك �شداه. 
امل�شكلة يف االت�شال. امل�شكلة يف مكان اآخر... يف 
الذي  العامل  من  اأخرى  مرتبة  يف  موجودة  اأنها 
التي  االأو�شاف  فيه  تنفع  ال  وقد  فيه،  نحيا 

نطلقها على االأ�شياء التي يف عاملنا.
موظفيه  ت�شاأل  عندما  االأحمر؟!  »ال�شليب 
ويتهربون  بالتاأفف،  يبدوؤون  اأ�شريك  حال  عن 
�شنوات  خالل  يف  معهم.  املمُر  ذقنا  لقد  منك... 
مرات  ثالث  زرته  ع�شرة  اخلم�س  زوجي  اأ�شر 
عزله  من  �شنوات   7 بعد  كانت  اأولها  فقط! 

االإفرادي الذي ا�شتمر لع�شرة اأعوام«.
اأي  الهاتف.  االأخرى من  ال�شماعة  تختنق على 

�شاعة  �شوى  زوجها  تَر  مل  لزوجة  �شاأل  يمُ �شوؤال 
متوا�شلة؟  عامًا   15 خالل  يف  �شاعة  ون�شف 
عن  يجبهم  مل  بعدما  �شربوه  اأنهم  عرفِت  هل 
من  الكلمات  تخرج  كيف  تعرف  ال  �شوؤال؟  اأي 
فمك، وملاذا تزيد الهم على هذه املراأة ال�شابرة 

املحت�شبة.
ترّدد  كاأنها  تتابع  اأن  قبل  بحزم،  جتيب  »نعم«، 
ال�شحافيني  اأمام  املرات  اآالف  قالتها  جماًل 
وال�شائلني: »لقد �شربوه يف ال�شابق، حققوا معه 
ي�شمح  القانون  اأن  مع  اأ�شهر متوا�شلة،  �شتة  ملدة 
بـ90 يومًا فقط. مل ي�شربوه فح�شب، بل �شبحوه 
على الكر�شي، طوال هذه املدة، مع حرمانه النوم 
امل�شعورة  الكالب  اأفلتوا  كذلك  متوا�شلة،  الأيام 

عليه«.
املراأة حكاية زوجها، فيما حتاول تكوين  تكمل 
�شورة عن حالة عبد اهلل، مت�شائاًل: اأي �شخرة 
من  املرة،  هذه  جوابه  ي�شلك  االإن�شان؟  هذا  هو 
عبد اهلل نف�شه: »التقيت مع املوت وجهًا لوجه، 
ال�شهادة،  يل  يكتب  مل  اهلل  لكن  معه،  حتدثت 
التحقيق،  اأقبية  يف  املوت  على  �شارفت  فعندما 
ذلك  يرد  مل  اهلل  يبتعد.  املوت  مالك  راأيت 

بب�شاطة«.
اأم  جتيب  الزيارات؟  خالل  يف  موقف  اأ�شعب 
�شنوات  �شبع  بعد  كانت  زرته  مرة  »اأول  اأ�شامة: 
من �شجنه االإفرادي واملعزول. ال ميكنني و�شف 
اأراكمه طوال هذه ال�شنوات.  ال�شوق الذي كنت 
وعندما راأيته، �شدمت! كان �شابًا وفجاأة اأقابله 
يومها،  قواي،  ا�شتجمعت  راأ�شه.  يغطي  وال�شيب 
واالأبناء...  االأهل  اأحوال  عن  باإخباره  وبداأت 
لكن االأ�شعب بالن�شبة اإيل، هو حني راأى اأطفاله، 
وخا�شة اأ�شغرهم، �شفاء، التي كان عمرها �شهرًا 

يوم اعتقاله!«.
حلم«؟  بيت  من  اأنطوان  »ال�شيد  �شف  كمُ كيف 
»كانت تاال بني ذراعيه. طبيب العيون الذي كان 
ياأِت يف موعد كان قد  �شيعالج مر�س عينيها مل 
حدد �شابقًا. اعتذر، واأّجله ل�شاعة. ولذلك قرر 

اال�شتفادة من الوقت املوؤجل، فذهب اإىل مكتب 
�شقة  اإيجاد  عليه  كان  الذي  العقارات  �شم�شار 
جديدة للعائلة. عائلة )ال�شيد اأنطوان من بيت 
حلم( املطارد منذ 15 �شهرًا«. حتكي زوجة عبد 
زوجها،  فيه  اعتقل  الذي  اليوم  تفا�شيل  اهلل، 
وهي التفا�شيل التي كتبها االأ�شري الربغوثي يف 

روايته »اأمري الظل: مهند�س على الطريق«.
العبوات  �شنعتا  اللتني  ذراعيه  بني  تاال  كانت 
ال�شرفاء  بطون  وزّنرت  النا�شفة،  واالأحزمة 
ع�شرات  وقتلت  اال�شت�شهاديني،  املقاومني  من 
هما  ترجتفان،  ال  اللتان  ذراعاه  االإ�شرائيليني. 
على  تاال  بو�شع  تهّمان  كانتا  اللتان  نف�شهما 
مقعد ال�شيارة، فقد كان عليهما مواجهة الكالب 
البولي�شية، قبل اأن تفاجاآ باالأ�شفاد احلديدية 
التي كبلتهما، وبجنود االحتالل الذين خطفوا 
اأحد  يف  اأر�شًا،  الطفلة  رموا  بعدما  ج�شده، 

مواقف ال�شيارات يف مدينة رام اهلل.
عمق  يف  ينخر  والربد  اآذار،  من  اخلام�س  اإنه 
طفلة  جتد  الفل�شطينية  ال�شرطة  اجل�شد. 
وت�شاألها  تاأخذها  لل�شيارات.  موقف  يف  وحيدة 
عن ا�شمها، لكن الطفلة تعرف اأنها تاال اأنطوان. 
اأنطوان. كل ما كانت  ا�شمه تاال  ال يوجد �شيء 
راأت  اأنها  عينيها،  مر�س  رغم  الطفلة،  تقوله 
ت�شكنني؟  اأين  �شاألوها  وكلما  وكالبًا،  كالبًا 
من  مطارد  فالوالد  خمتلفة،  اإجابة  اأجابتهم 

منزل اإىل اآخر.

يف  اأقعدها  قد  املر�س  فكان  اأ�شامة،  اأم  اأّما 
واالأخت  )اأ�شامة(  اإليا�س  االبن  مع  الفرا�س 
تعرفت  ال�شهر.  ابنة  )�شفاء(  مريانا  ال�شغرى 
الطفلة  �شورة  عمموا  بعدما  تاال  اإىل  اجلدة 
عرفت  االأم  لكن،  تاال!  هذه  قالت  ال�شائعة. 
�شم�شار  ب�شبب  كله  ذلك  كان  طويل.  وقت  بعد 
لالحتالل  عمياًل  كان  الذي  ال�شم�شار  العقارات، 

وو�شى بعبد اهلل!
و�شار  االإ�شمنت،  مع  ج�شده  حلم  اختلط  »لقد 
عقاب  هذا  جزاءه،  نال  بناية.  حتت  مدفونًا 
م�شري  عن  اهلل  عبد  يجيب  هكذا  العمالء«. 

العميل الذي و�شى به خمت�شرًا احلكاية.
عامًا  ع�شر  خم�شة  من  اأكرث  قبل  كله،  ذلك  كان 
كوريا  من  مهند�شًا  اهلل  عبد  عاد  حني  بكثري. 
�شيفرة  يفك  كيف  عرف  مدة،  بعد  اجلنوبية، 
االت�شاالت الكورية ويتوا�شل مع اأهله باملجان، 
ح�شل  واأخريًا  مكانيكيًا،  مهند�شًا  اإليهم  عاد  ثم 
على ت�شريح للدخول اإىل ال�شفة )كان قد فقد 
مواطنته الفل�شطينية ب�شبب �شكنه يف الكويت، 
اأردين كونه يحمل  اأ�شري  اأنه  ولذلك يعامل على 
»كتائب  اإىل  ان�شم  ثم  االأدرنية(،  اجلن�شية 
واأدار  عيا�س،  يحيى  ال�شهيد  وخلف  الق�شام«، 
فل�شطني  يف  اال�شت�شهادية  العمليات  ع�شرات 
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موؤبدًا مدى احلياة، وخم�شة اآالف ومئتي عام!

الفل�شطينيني  االأ�شرى  الإ�شراب  والثالثني  الثالث  اليوم  يف 
االأرا�شي  �شهدت  الطعام،  عن  االإ�شرائيلي  العدو  �شجون  يف 
مع  مواجهات  غزة  وقطاع  املحتلة  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
اأم�س،  اجلمعة  �شالة  فبعد  مناطق.  عدة  يف  العدو  جنود 
خا�س  املواجهات،  بت�شعيد  املقاومة  ف�شائل  لنداء  وتلبيًة 
يف  وكذلك  ال�شفة،  يف  مواقع  ع�شرة  يف  ا�شتباكات  ال�شبان 
مناطق حدودية مع غزة، اأ�شيب اإثرها 42 فل�شطينيًا بجراح 
للدموع،  امل�شيل  الغاز  ا�شتن�شاقهم  اإثر  اختناق  وبحاالت 
االأحمر  الهالل  »جمعية  وقالت  اآخرون.  �شتة  اعتقل  فيما 
خالل  يف  احلي  بالر�شا�س  اأ�شيب  »مواطنًا  اإن  الفل�شطيني«، 
املواجهات التي اندلعت يف بلدة عابود غربي رام اهلل، و�شط 
بالر�شا�س  اأ�شيب  »مواطنًا  اأن  اجلمعية  واأ�شافت  ال�شفة«. 
املطاطي يف الفم بخالل مواجهات اندلعت على حاجز قلنديا 

الع�شكري الفا�شل بني القد�س ورام اهلل«.
اأ�شيب �شبعة فل�شطينيني بالر�شا�س املطاطي بخالل  كذلك، 
نابل�س  من  الغرب  اإىل  قدوم  كفر  بلدة  يف  اندلعت  مواجهات 
)�شمال ال�شفة(، فيما اأ�شيب اأربعة اآخرون بحاالت اختناق 
مواطن  اأمُ�شيب  كذلك  نابل�س.  �شرقي  دجن  بيت  بلدة  يف 

بالر�شا�س احلّي يف الفخذ، واآخر بالر�شا�س املطاطي، و13 
بيتا  بلدة  اندلعت على مدخل  بحاالت اختناق يف مواجهات 
اأ�شيبوا  مواطنني   3 اإن  اجلمعية  وقالت  نابل�س.  جنوبي 
مدخل  على  وخم�شة  اهلل،  رام  من  الغرب  اإىل  نعلني  بلدة  يف 
اإثر ا�شتن�شاقهم  مدينة بيت حلم ال�شمايل )جنوب ال�شفة( 

الغاز امل�شيل للدموع.
مواجهات  يف  احلي  بالر�شا�س  اأ�شيبا  مواطنني  اأن  واأ�شافت 
اأريحا )�شرق ال�شفة(، واأربعة بحاالت  اندلعت قرب مدينة 
اختناق يف حمافظة اخلليل )جنوب ال�شفة(. كذلك اندلعت 
وبلدة  اهلل،  رام  غربي  بدر�س  بلدة  يف  اأخرى  مواجهات 
بلدة  مدخل  وعلى  ال�شفة(،  )�شمال  طوبا�س  قرب  عاطوف 

بيت اأمر قرب اخلليل )جنوب ال�شفة(.
اأما يف غزة، فاندلعت املواجهات مع جي�س العدو على احلدود، 
اإىل  للتوجه  الغزيني  املقاومة  ف�شائل  دعوة  بعد  وذلك 
وزارة  با�شم  املتحدث  وهو  القدرة،  اأ�شرف  وقال  احلدود. 
ال�شحة يف غزة، اإن »ثالثة �شبان فل�شطينيني اأ�شيبوا جراء 
ع�شرات  جتاه  احلي  الر�شا�س  االإ�شرائيلي  اجلي�س  اإطالق 

املتظاهرين يف مناطق متفرقة على حدود القطاع«.
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وغ��������زة:  ال���������س����ف����ة  يف  م������واج������ه������ات 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ي��ل��ب��ون دع�����وة امل��ق��اوم��ة

البراج

هم  من  حتفيز  ميكنك  اليوم 
احتياجاتك  تهمل  ال  ولكن  حولك، 
اخلا�صة الأن اأهدافك االآن اأ�صبحت 
اأ�صلوبك  قبل.  ذي  عن  اأو�صح 
حولك  هم  ملن  معدي  الن�صط 
�صبب  يوجد  ال  االآخرون.  ويلحظه 
مينع االحتفال باأفكارك واال�صتمتاع 
اإىل  يتحول  هذا  تدع  ال  لكن  بوقتك، 

الو�صع الطبيعي.

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

التي حتارب من اأجلها.

العمل،  يف  �صعوبة  يزداد  االأمر 
لذلك يجب اأن تقبل عرو�ض امل�صاعدة 
من زمالئك حتى يقل جبل العمل الذي 
ي�صبح  اأن  اإىل  تدريجًيا  اأمامك  يقبع 
تت�صم  معها.  التعامل  ميكن  مهاًما 
النزاعات.  من  بعدد  اخلا�صة  حياتك 
ال تدع االأمر ي�صيبك باالإحباط، حتى 

واإن واجهت االأ�صواأ اليوم.

ت�صاورك  ال�صكوك  كانت  اإذا 

موؤخًرا وال ت�صتطيع الو�صول اإىل اأية 

قرارات، ت�صتطيع االآن روؤية االأ�صياء 

يف �صوء اأو�صح. اأنت ت�صعر بالتوازن 

الذي ميكنك من ح�صاد اخلري  الكايف 

كنتيجة الأي قرار تتخذه.

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

ت�صل اإىل هدفك باالإ�صرار وال�صرب.

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

طاقاتك.

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

جديدة.

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

االأمور.

التنظيمية  مهاراتك  اليوم، 
واالجتماعية قوية على غري العادة، 
لل�صيطرة  ذلك  ت�صتغل  اأن  فيجب 
يف  تنجح  �صوف  االأمور.  على 
حياتك  يف  وحتى  وخارجه،  العمل 
نظرتك  عن  ينتج  �صوف  ال�صخ�صية، 

الدافئة لالأمور الكثري من الفوائد.

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

اعتني ب�صحتك.

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

التي حتارب من اأجلها.

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

عما اإذا كنت وحدك.

 Disc Jockey
( DJ )

الطعام! عن  امل�سرب  الظل«  »اأم��ر  ت�ستجوب  وا�سنطن   : فل�سطني 
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الق�شف  عمليات  الــعــدوان  حتالف  يوا�شل  بينما 
االقت�شادية  واملن�شاآت  التحتية  للبنية  املنهجي 
ال�شعودية  وت�شتمر  اليمنية،  ال�شحية  ــراكــز  وامل
املرافئ  على  قب�شتها  واإحــكــام  احل�شار  �شيا�شة  يف 
اليمنية  العا�شمة  يف  اأمُعلنت  البلد،  يف  واملــطــارات 
�شنعاء حالة الطوارئ ملواجهة التف�شي املت�شارع لوباء 

الكولريا، الذي ح�شد 115 مينيًا على االأقل.
وو�شفت وزارة ال�شحة العامة وال�شكان يف حكومة 
وبيئيًا«،  �شحيًا  بـ»املنكوبة  العا�شمة  اأم�س،  االإنقاذ 
من  عامني  بعد  ال�شحي  القطاع  عجز  ظل  يف  وذلــك 
التف�شي  موجة  مواجهة  عــن  املبا�شر  اال�شتهداف 

الثانية للكولريا يف اأقل من عام.
االإ�شابات  »اأعـــداد  اأن  بيان،  يف  ـــوزارة  ال ـــدت  واأّك
النظام  ــدرة  ق وتــفــوق  الطبيعية  املــعــدالت  تتجاوز 
ــواء هذه  ــت ــزًا عــن اح ــاج الــ�ــشــحــي... الـــذي بــات ع
الكارثة ال�شحية غري امل�شبوقة«، م�شرية اإىل اأّن »عدد 
االألفني«.  جتاوز  املا�شيني  االأ�شبوعني  يف  االإ�شابات 
املنظمات  كل  اإىل  عاجل«  ا�شتغاثة  ــداء  »ن ووجهت 
م�شوؤوليتها  »حتّمل  اإىل  ودعتها  واملحلية،  الدولية 

االإن�شانية وال�شحية«.
ماليني   7.6 فاإن  العاملية«،  ال�شحة  »منظمة  ووفق 
ميني يعي�شون يف مناطق مهددة بخطر انتقال عدوى 
حاالت  ر�شد  الر�شمية  البيانات  تظهر  فيما  الكولريا، 
اإ�شابة يف عدد من املدن الكربى، مثل احلديدة وحجة 

واإب وتعز وعدن، لكن العدد االأكرب هو يف �شنعاء.
الــعــدوان،  نتيجة  تــواجــه  �شنعاء  اأن  اإىل  ي�شار 
الرئي�س  حكومة  تــار�ــشــه  الـــذي  املـــايل  واالبــتــزاز 
دفعت  رواتب  اأزمة  هادي،  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل 
نفايات  اأزمة  �شّبب  ما  االإ�شراب،  اإىل  النظافة  عّمال 

اأ�شهمت يف التف�شي ال�شريع للكولريا.
اإعالن »منظمة  اإعالن الطوارئ بعد يوم من  وجاء 
ب�شبب  تــوّفــوا  �شخ�شًا   115 اأن  االأحــمــر«  ال�شليب 
الكولريا يف البالد بني 27 ني�شان و13 اأّيار، واأن عدد 
اأي  حالة،   8595 بلغ  اإ�شابتها  يف  امل�شتبه  احلــاالت 
اأ�شبوع واحد، وهو  اإنه ت�شاعف ثالث مرات يف خالل 
من  بقي  ملا  والطبية  اال�شتيعابية  القدرة  يفوق  عدد 

العا�شمة.  يف  م�شت�شفيات 
ويف خالل العامني املا�شيني، 
الق�شف  عمليات  تــزايــدت 
ـــرات  ـــائ املــنــهــجــي مــــن ط
الأهداف  العدوان«  »حتالف 
اليمن،  يف  ع�شكرية  غــري 
امل�شت�شفيات  ــس  ــ� ــاالأخ وب
التي  ال�شحية،  ــق  ــراف وامل
على  مــنــهــا   270 اأمُقــــفــــل 

االأقل.
امل�شادر  هدَفت  ا�شتمُ كذلك 
مياه  لتغذية  االحتياطية 
الــ�ــشــرب وخمــــازن مــعــدات 
احلــفــر والــتــنــقــيــب، ودّمـــر 
خــزانــات  مـــن   307 نــحــو 
اإىل  اإ�شافة  مياه،  و�شبكة 
الــذي  االأمـــر  ـــار،  االآب مئات 
%85 من  مــن  اأكـــرث  ــرك  ت
اأجــل  مــن  يــعــانــون  ال�شكان 
لل�شرب  املياه  على  احل�شول 
لالأمم  طبقًا  واال�شتحمام، 

املتحدة.
قالت  الــ�ــشــيــاق،  هــذا  يف 
يف  الفرن�شية  اخلــارجــيــة 
بــاريــ�ــس  اإن  اأمـــ�ـــس،  ــان  ــي ب

خ�ش�شت مليوين يورو لالإ�شهام يف مكافحة الكولريا يف 
�شيا�شي  اإىل حل  ل  التو�شّ »اأملها يف  اليمن، معربة عن 

الإنهاء االأزمة«.
الــدويل  املبعوث  اإعـــالن  مــن  يــوم  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
االأمم  �شعي  اأحمد،  ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  اليمن،  اإىل 
املتحدة اإىل »التو�شل اإىل وقف الإطالق النار يف اليمن 
جولة  يف  للدخول  تهيدًا  رم�شان،  �شهر  حلول  قبل 
جديدة من املحادثات بني االأطراف، ووقف العمليات 
ال�شيخ  ولد  وكّرر  احلديدة«.  مرفاأ  باجتاه  الع�شكرية 
الــنــزاع«،  »وقــف  �ــشــرورة  عــن  املــعــتــادة  ت�شريحاته 

ودعوته االأطراف اإىل »تقدمي تنازالت«.

االأر�ــس،  على  له  اأثر  ال  االأممــي  املبعوث  كالم  لكن 
من  ــرث  اأك على  واال�شتبكات  االقتتال  ا�شتمرار  مــع 
»اأبو  كتائب  تّكنت  اإذ  املحافظات.  خمتلف  يف  حمور 
العبا�س« ال�شلفية اأم�س من التقّدم يف جبهة الكدحة 
مواجهات  بعد  تعز،  حمافظة  غرب  موزع  مديرية  يف 
م�شادر  وفــق  التي  اهلل«،  »اأن�شار  حركة  مع  عنيفة 
تابعة  بــوارج  من  لق�شف  مواقعها  تعّر�شت  �شحافية 
التابعة لالإمارات  العدوان، وخا�شة من تلك  لتحالف 
للتقّدم  �شعيها  يف  العبا�س  اأبــو  كتائب  »ت�شاند  التي 

باجتاه مع�شكر خالد«.
لـ»اأن�شار  التابعة  »امل�شرية«،  قناة  قالت  املقابل،  يف 
اإنه جرى »�شد زحف ملرتزقة العدوان باجتاه  اهلل«، 

الكدحة و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم وتدمري 
اإىل  �شر  تمُ ومل   ،»10 بي  بقذيفة  اإماراتية  مدرعة 
اأول  اأعلنت  قد  احلركة  وكانت  التفا�شيل.  من  مزيد 
على   »2 ــزال  »زل نوع  من  �شاروخني  �شقوط  اأم�س  من 
ميدي،  يف  العدوان  لتحالف  موالني  ملقاتلني  جتمعات 
اإ�شقاط  اأعلنت  كذلك  حجة.  حمافظة  غرب  �شمال 
طائرة ا�شتطالع تابعة للتحالف، قائلة اإنها »الطائرة 
ال�شعبية  واللجان  اجلي�س  ي�شقطها  التي  الرابعة 

بخالل 3 اأ�شابيع يف ميدي«.

لقمان عبد اهلل
حمافظ  وهــو  الــزبــيــدي،  عيدرو�س  اأعــلــن 
عبد  امل�شتقيل  الرئي�س  اأقــالــه  الــذي  عــدن 
ال�شيا�شي  »املجل�س  اإن�شاء  هادي،  من�شور  ربه 
للمجل�س  اأم�س رئي�شًا  نف�شه  واأعلن  اجلنوبي«، 
املذكور، وهاين بن بريك نائبًا للرئي�س )كان 
يكون  وبذلك  هــادي(،  حكومة  يف  دولة  وزير 
اإنتاج نف�شيهما من جديد،  اأعادا  الرجالن قد 
علمًا باأنه الحقت عيدرو�س الزبيدي يف اأثناء 
والر�شوة  الف�شاد  تهم  عدن  حمافظة  اإدارتــه 
وبيع االأرا�شي العامة و�شوء االإدارة وعدد من 

الق�شايا االأخرى.
باعتباره  نف�شه  الزبيدي  يــقــّدم  بــذلــك، 
�شيا�شيًا«،  وزعــيــمــًا  �شعبية  مقاومة  »قــائــد 
بالف�شاد  وانخراطه  االإداري  اإخفاقه  وميحو 
يف اأثناء اإدارته، كذلك ا�شتطاع جتيري احل�شد 
4 اأيار اجلاري، رغم االلتبا�س  اجلماهريي يف 

يف اأعداد امل�شاركني يف احل�شد اجلماهريي.
احلدث  عك�شت  االإماراتية  الدعاية  لكن 
قبالة  له  وتر�شيخ  لدورها  انت�شار  اأنــه  على 
التاريخي حزب »االإ�شالح« االإخواين  عدوها 
املدعوم من ال�شعودية. كذلك، ثبتت اأبو ظبي 
جماهريية  �شرعية  اإىل  م�شتندة  ح�شورها 
املحلي  اال�شتثمار  للزبيدي  تاركة  املرة،  هذه 
الداخلي، الذي ياأتي يف اإطار ال�شراع املناطقي 
اأبني املمثلة لل�شرعية بالوقت  بني حمافظتي 
باملنا�شبة  وهــو  املتمردة،  وال�شالع  ــايل،  احل
�شراع تاريخي بني املحافظتني لل�شيطرة على 

عدن.
متعددة  تعليقات  �شدرت  ذلــك،  غ�شون  يف 
اجلنوبي«  ـــراك  »احل يف  وازنـــة  ل�شخ�شيات 
�شككت  الفعالية،  ح�شروا  اآخرين  ونا�شطني 
يف الن�شب املعلنة الأعداد امل�شاركني، قائلة اإن 
كل ما يحدث »�شيناريو معد« الغاية منه اإعادة 

جديدة للحمة ال�شعبية والتفافها حول زعيم 
»التحالف«  لدول  طيعة  كاأداة  يعمل  جنوبي 
على اليمن، بعدما و�شلت �شيا�شية التحالف يف 

اجلنوب اإىل طريق م�شدود.
عدد  يف  راأيها  ال�شخ�شيات  تلك  اأيدت  وقد 

من النقاط جاءت كما ياأتي:
القطاعات  من  عدد  يف  ترد  بوادر  ظهور  ــ 
املــزريــة  احلــالــة  على  وال�شعبية  الر�شمية 
اجلنوبية،  املحافظات  �شكان  اإليها  و�شل  التي 
عن  ـــروج  اخل على  الــقــطــاعــات  تلك  ـــروؤ  وجت
ومطالبة  ال�شوت  رفع  اإىل  املفرو�س،  ال�شمت 
اجلنوبية  بالق�شايا  اخلليجي  التحالف  دول 

املحقة.
باملال  تتلوث  مل  التي  النخب  دور  تنامي  ــ 
ومطالبتها  اخلليجية  ال�شيا�شية  والر�شوة 
اإىل  ال�شباب اجلنوبيني  اإر�شال  ب�شرورة وقف 
ال�شباط  حدا  ما  ال�شمال،  يف  القتال  جبهات 
»رويرتز«  لوكالة  االعــرتاف  اإىل  االإماراتيني 
يف  �شعبًا  و�شعًا  يعانون  باأنهم  املا�شي  االأ�شبوع 
اإقناع ال�شباب اجلنوبيني بالقتال يف ال�شمال، 

وخ�شو�شًا يف جبهة املخا.
والوعود  واملــربرات  احليل  كل  ا�شتنفاد  ــ 
التي قدمها التحالف اإىل املحافظات اجلنوبية 
التي ت�شمى حمررة يف اإعادة االأمن واخلدمات 
وانك�شاف  ــى،  ــرح اجل ومــعــاجلــة  واملــرتــبــات 
ــارات  )االإم اجلنوب  يف  التحالف  دولَتي  اأمــر 
التو�شعي  دورهــمــا  وانف�شاح  وال�شعودية( 
اجلنوب  مــوارد  على  والهيمنة  واال�شتغاليل 
اال�شرتاتيجي  وموقعه  والنفطية  الطبيعية 
وكذلك  واملائية،  البحرية  وممراته  وموانئه 
�شكانه  وجتويع  البلد  يف  احلياة  �شبل  تعطيل 
اإجبار  اأجــل  من  الفقر،  خط  حتت  واإبقائه 
النا�س على الرتكيز على لقمة العي�س، وذلك 
لرف�س »التحالف« املطالب الرئي�شية للجنوب 

وق�شاياه العادلة باالإ�شافة اإىل تطور املوقف 
الذي يدعو اإىل التعامل الندي مع هذه الدول 

ورف�س التبعية واالرتهان.
ــ بقاء االختالفات بني االأطراف اجلنوبية 
�شمن الهام�س امل�شموح به لدى راعيي التحالف 
)االإمارات وال�شعودية( م�شتندين يف ذلك اإىل 
لل�شجيج  املتعمد  والتجاهل  الهادئ  الفعل  رد 
انعكا�شه  وعــدم  عــدن،  من  املرتفع  وال�شراخ 
الريا�س  من  واالأمني  الع�شكري  اأو  ال�شيا�شي 
الذين  واملعلقني  والكتاب  االإعــالم  و�شائل  اأو 
ويل  اعتبار  اإىل  باالإ�شافة  فلكها،  يف  يدورون 
ويل العهد حممد بن �شلمان يف معر�س التعليق 
على اخلالف االإماراتي ــ ال�شعودي »�شائعات«. 
ال�شيا�شية  الـــدوائـــر  حتــر�ــس  املــقــابــل،  يف 
احلدث  ا�شتثمار  على  ظبي  اأبــو  يف  احلاكمة 
الريا�س  اإحراج  على  العمل  دون  من  عدن  يف 
مالمة  مــع  »االإ�ــشــالح«  يف  املــواجــهــة  وح�شر 
مع  لتحالفه  هادي  امل�شتقيل  للرئي�س  �شديدة 

هذا احلزب.
ال�شيا�شي  »املجل�س  اأعــلــن  ــال،  ح كــل  على 
من  عــددًا  الزبيدي  رئي�شه  واأمــام  اجلنوبي« 
�شمى  يمُ ما  اإىل  بالن�شبة  امل�شريية  التحديات 
�شنة  قــرابــة  معها  عمل  التي  »ال�شرعية«، 
بالتزام  مطالب  فاإنه  بها  اعرتف  فاإذا  كاملة، 
بذلك  ويكون  عنها،  ي�شدر  ما  وكل  قراراتها، 
الذي خرج  ال�شعبي  التفوي�س  انقلب على  قد 
اأنه  اأو  ال�شرعية...  هــذه  اإ�شقاط  اأجــل  من 
انقلب  قد  فيكون  ال�شرعية،  هــذه  �شريف�س 
قد  املــزعــومــة  ال�شرعية  وتــكــون  بــالــفــعــل، 
تعر�شت  بعدما  اجلنوبيني  النقالب  تعر�شت 
م�شتبعد،  بالتاأكيد  وهذا  ال�شماليني،  النقالب 
عيدرو�س  مهمات  من  لي�شت  املهمة  هذه  الأن 

الزبيدي.

رم�������س���ان ق����ب����ل  ل������»ه�����دن�����ة«  ال�������س���ي���خ  وول���������د  ������س�����ن�����ع�����اء...  يف  »ط��������������وارئ« 

ال�����س��ع��ب ع��ل��ى  ان���ق���اب   ... اجل���ن���وب���ي«  ال�����س��ي��ا���س��ي  »امل��ج��ل�����س  اإع������ان 

اجلانبية؟ الكورتيزون  اآث��ار  من  تتخل�س  كيف 
هذه  العظام.  ه�شا�شة  الوجه،  يف  توّرم  الــوزن،  زيادة  املياه،  احتبا�س   
املدى  على  الكورتيزون  بعالج  املرتبطة  اجلانبية«  »االآثـــار  من  بع�س 
اأي�شًا  اآثار مرهقة لي�س فقط للج�شد املتخم ب�شيء جانبي واإمنا  الطويل. 
لـ«نف�شية« املري�س التي تنقلب نحو الكاآبة، يف غالب االأحيان. لكن، ميكن 
االأ�شا�شي  مفتاحها  عــادات،  ع�شر  خــالل  من  االأعــرا�ــس  هــذه  كل  جتّنب 

عاداتك الغذائية التي ت�شاعدك على العي�س ب�شكٍل اأف�شل.
كاذبة االأمالح  ـ   1

من املعروف اأن االأمالح تزيد من قدرة اجل�شم على االحتفاظ باملاء يف 
اخلاليا. فما يجب عليك فعله هو التعّود على تناول الطعام من دون ملح 
)اأو يف اأح�شن االأحوال اأن ال يزيد عن غرامني يوميًا(. هكذا، �شتعتاد على 

االأكل باأمالٍح كاذية.
اجلاهزة الوجبات  عن  االبتعاد  ـ   2

ابتعدوا عن الوجبات اجلاهزة املقرم�شات والب�شكويت الأنها تعّد مبثابة 
وال�شمك  واللحوم  اجلنب  تناول  عن  االمتناع  اإىل  اإ�شافة  لل�شهية،  فاحت 
على  حتتوي  وهي  بال�شوديوم  الغنى  فائقة  هي  املنتجات  فهذه  املدخن، 

معدالت من امللح تفوق ملح الطعام الذي نتناوله.
تتناوله الذي  اخلبز  اإىل  التنبه  ـ   3

انتبه ملا يحويه خبزك، من املفيد دائمًا االلتفات اإىل مكوناته. حاول 
واالأهم من ذلك  االإ�شافات.  الرتكيز على اخلبز اخلايل من  االإمكان  قدر 

االمتناع عن تناول اخلبز الذي يحوي على كمية كبرية من امللح.
واخل�شروات الفاكهة  تناول  ـ   4

تناول  بها  يت�شبب  التي  اجلانبية  االأعرا�س  من  للتخفيف  احلّل  يكمن 
اليوم  يف  ح�ش�ٍس  خم�س  مبعّدل  والفاكهة  اخل�شار  تناول  يف  الكورتيزون 
اإذا اأمكن ذلك. فهذه حتتوي على املكونات الغذائية املطلوبة وت�شاعد على 

التخل�س من الوزن الزائد.
وم�شاء ظهرًا  والبي�س  واالأ�شماك  اللحوم  اأكل  ـ   5

ين�شح بتناول املاأكوالت التي حتتوي على الربوتينات ظهرًا وم�شاًء، الأن 
االإكثار  ال�شباح. ويجب عدم  الربوتينات يف  قادر على ه�شم  اجل�شم غري 
منها الأن املعدل الطبيعي لكل كيلوغرام من وزن اجل�شم هو 1 غرام من هذه 

الربوتينات.
يوميًا االألبان  منتجات  ا�شتهالك  ـ   6

تعترب منتجات االألبان من املنتجات الغنية بالكال�شيوم وغالبًا ما يكون 
هذا االأخري �شهل اال�شتيعاب. ولكن ين�شح هناك بتناول اأنواع حمددة من 
اإ�شافة  الذي يف�شل تناوله يف كل وجبة،  اللنب  راأ�شها  املنتجات على  تلك 

اإىل اجلنب الذي يحتوي على ن�شب ملٍح معقولة.
»د« بالفيتامني  املدعم  اجلنب  اعتماد  ـ   7

النوع من اجلنب  الكال�شيوم والربوتني، فهذا  اإىل احتوائه على  اإ�شافة 
امت�شا�س  يعزز  »د«  بالفيتامني  مدّعم  ثالث  عن�شٍر  على  يحتوي  الــذي 

الكال�شيوم يف العظام.
بالعد�س املعكرونة  مبادلة  ـ   8

حتتوي البقوليات على ن�شبة عالية من الربوتني والبوتا�شيوم. ولذلك 
قد  اأخــرى  عــادات  ال�شتبدال  االأ�شبوع  يف  مرتني  اأو  مرة  بتناولها  ين�شح 
من  عالية  ن�شبة  على  حتتوي  فالبقوليات  املعكرونة.  ومنها  �شيئة  تكون 

البوتا�شيوم والربوتني املفيد بهذا املعّدل اأ�شبوعيًا.
»احللو« اإغراء  مواجهة  ـ   9

التي  احللويات  بتناول  املر�شى  رغبة  تزيد  الكورتيزون  تناول  عند 
تعزز يف هذه احلالة تطور الدهون يف اجلزء العلوي من اجل�شم. والإعادة 
التوازن اإىل اجل�شم، ين�شح بخف�س اإمداده بالدهون وال�شكريات من خالل 

التخفيف من تناول احللويات.
الطعام »كماليات«  عن  االبتعاد  ـ   10

تلك  بع�س  على  الرتكيز  املفيد  مــن  ولكن  هنا،  الالئحة  تطول  قــد 
ن�شب  على  حتوي  التي  املخلالت  قائمتها  راأ�ــس  يف  ت�شمل  التي  الكماليات 
ملٍح عالية والتوابل واالأع�شاب والبهارات واخلردل والكات�شب وغريها من 

االأنواع.

ح�����ذار اأي���ت���ه���ا امل�������راأة »ق��ل��ب��ك م�����س ل��ط��ي��ف«

لأط�����ف�����ال�����ك�����م ال����ل����ب����ن����ي����ة  الأ��������س�������ن�������ان  ت�����خ�����ل�����ع�����وا  ل 

 راجانا حمية
الدكتورة رنا ق�شطة *

الدكتور ح�شني ا�شماعيل **
ــراأة  امل تتاز  اللطيف«.  »اجلن�س 
اإن  يــغــادرهــا،  ال  الـــذي  اللقب  بــهــذا 
غنجها  اإىل  الداللة  �شبيل  على  كان 
عن  اللقب  هذا  يخرج  ال  �شعفها.  اأو 
كل  عن  بعيدًا  لكن،  االأنــثــوي.  اإطــاره 
هذا »اللطف« الزائد، تعاين املراأة من 
اجلانب  تن�شيها  التي  احلياة  �شعوبة 
فب�شبب  ال�شّحة.  هو  والــذي  ــم،  االأه
باأطفالها  العناية  بني  ما  ان�شغاالتها 
داخــــل املــنــزل والــعــمــل اخلــارجــي، 
وقد  ب�شحتها،  االهتمام  املراأة  تن�شى 
بع�س  عن  االأحيان  بع�س  يف  تتغا�شى 
ـ التي يثري بع�شها  العوار�س ال�شحية 
اأمرا�س  عوار�س  بينها  ومــن  ـ  القلق 

القلب.
ـــــــرية، مل  ــى الــ�ــشــنــوات االأخ ــت ح
الأمرا�س  اأهمية  تــويل  الن�شاء  تكن 
املعّمقة،  الــبــحــوث  وبــرغــم  الــقــلــب. 
اإال  املجال،  هذا  يف  التطور،  و�شريعة 
كافيًا  تثياًل  ممّثلة  تكن  مل  املراأة  اأن 
اأجريت  التي  ال�شريرية  التجارب  يف 
ولي�س  الــدمــويــة.  ــة  ــي واالأوع للقلب 
اأدلــة  هــنــاك، يف هــذا االإطــــار، �شوى 
قليلة ت�شتهدف الن�شاء حتديدًا. وهو 
ما يخدم نتيجة �شلبية، بحيث اأن قلة 
هذه االأدلة تقّو�س عملية اال�شتدالل 
واالأوعية  القلب  اأمرا�س  اأعباء  على 
يف�شح  ما  اجلن�س،  هذا  لدى  الدموية 
يف املجال اأمام »تاأكيدات« كاذبة على 
اأو  للت�شخي�س  عر�شة  االأقـــل  اأنــهــّن 

للموت باأمرا�س القلب.
�شحيحًا،  لي�س  هــذا  الــواقــع،  يف 
القلب  اأمـــرا�ـــس  اأن  هـــو  والــ�ــشــبــب 
ال�شبب  هـــي  ــة  ــوي ــدم ال واالأوعــــيــــة 
اأنــحــاء  جميع  يف  لــلــوفــاة  الرئي�شي 
العامل، وت�ّس كال اجلن�شني، مّما ي�شع 
يكن  مل  اإن  امل�شاواة،  قدم  على  املــراأة 
ناحية  من  الرجل  مع  اأعلى،  بدرجة 
ال�شحة  ملنّظمة  ــًا  ــق ووف املــخــاطــر. 
القلبية  االأمــرا�ــس  �شّكلت  العاملية، 

حالة  مليون   17.5 نحو  الوعائية 
واأكــرث   ،2012 عــام  يف  �شنويًا  ــاة  وف
حتدث  الوفيات  هذه  اأرباع  ثالثة  من 
واملتو�شطة  املنخف�شة  الــبــلــدان  يف 

الدخل، مبا يف ذلك لبنان.
القلبية  االأمـــرا�ـــس  اأن  ــم  ــرغ وب
»اأمــرا�ــس  عــمــومــًا  تعترب  الوعائية 
يطال  واقعًا،  املوت،  اأّن  اإال  الرجال«، 
�شواء.  حــّد  على  والن�شاء  الــرجــال 
احلقيقي،  ن�شابها  يف  االأمــور  ولو�شع 
عن  الناجمة  الــوفــيــات  مــعــدل  فـــاإن 
لدى  الوعائية  القلبية  ــس  ــرا� االأم
يت�شبب  التي  الوفيات  من  اأعلى  املراأة 
يف  مبا  ال�شرطان،  اأ�شكال  جميع  بها 
تخ�شاه  الــذي  الــثــدي  �شرطان  ذلــك 
كل  وبرغم  ذلــك،  مع  الن�شاء.  معظم 
ب�شاأن  الوعي  ــادة  وزي املعلومات  هذه 
لدى  الوعائية  القلبية  ــس  ــرا� االأم
القليلة  ال�شنوات  مــدى  على  الن�شاء 
ي�شكك  ـ  ا�شتطالع  يك�شف  املا�شية، 
تاأثري  كيفية  حول  الن�شاء  معرفة  يف 
اأن  ـ على  االأمرا�س القلبية الوعائية 
اأكرث من ن�شف الن�شاء )%54( ي�شرن 
ال�شبب  هــي  القلب  اأمــرا�ــس  اأن  اإىل 

االأول للوفاة بني الن�شاء.
الــعــامل  نــ�ــشــاء  %65 مــن  حـــواىل 
ـــن االأمـــــرا�ـــــس الــقــلــبــيــة  ــني م ــان ــع ي
الوعائية، وغالبًا، ما تكون االأعرا�س 
االأوىل هي... املوت املفاجئ، اإذ توت 
الن�شاء فجاأة من دون ظهور اأي اأعرا�س 
اأن  الــ�ــشــروري  فمن  لــذلــك،  م�شبقة. 
اأعرا�س ال يعني  اأن عدم وجود  نفهم 
خطر،  يف  لي�شت  املــراأة  اأن  بال�شرورة 
الأمــرا�ــس  النموذجية  فــاالأعــرا�ــس 
)اآالم  ال�شدرية  الذبحة  هي  القلب 
يف  واأمل  املركزية(  القمعية  ال�شدر 
الرقبة / الفك اأو اأمل اجلزء العلوي 
من  يبداأ  الــذي  الظهر  اأو  البطن  من 
املجهود البدين اأو العقلي، اأو يف اأوقات 
احلظ،  ل�شوء  الراحة.  اأثناء  اأخرى، 
اأقل  النموذجية  االأعرا�س  تلك  فاإن 
ظهورًا لدى املراأة. وتيل اآالم ال�شدر 
اأو حارقة  اأن تكون حادة  اإىل  لديهن 

اآالم  اأن  كما  ثقيلة.  كونها  من  اأكــرث 
اأكرث  الفك والرقبة واآالم البطن هي 
عليه  هي  مما  اأكرث(  )ماألوفة  تواترًا 

لدى الرجال، وكذلك �شيق التنف�س.
النمطية،  اأعرا�شها غري  اإىل  نظرًا 
القلبية  بــاالأمــرا�ــس  االإ�ــشــابــة  فــاإن 
الوعائية عند الن�شاء حتدث دون اأن 
يوؤدي  الذي  االأمر  اإليها،  التعرف  يتم 
من  لذلك،  ــواأ.  اأ�ــش نتائج  اإىل  بــدوره 
ال�شروري اأن يقوم املمار�شون العامون 
عادة  الذين  الن�شاء،  اأمرا�س  واأطباء 
ال�شحية  الرعاية  مقدمي  يكونون  ما 
بالبحث  االإنــاث،  للمر�شى  الوحيدين 
ــس  ــرا� عــن الــعــالمــات املــبــكــرة واالأع
وعوامل اخلطر من االأمرا�س القلبية 

الوعائية لدى مر�شاهم.
االأ�شا�شية  االآلــيــات  اأن  وبــرغــم 
اأن االختالفات  اإال  للمر�س مت�شابهة، 
والن�شاء  الرجال  بني  الفيزيولوجية 
غري  و�شع  يف  ــاث  االإن و�شع  اإىل  تيل 
موؤات، يف ما يتعلق باالأمرا�س القلبية 
على  والن�شاء،  فالرجال  الوعائية. 
�شبيل املثال، يتاأثرون على نحو مماثل 
بعوامل اخلطر القلبية الوعائية، مثل 
داء ال�شكري من النوع الثاين وارتفاع 
لدى  ولكن  والــتــدخــني.  ــدم  ال �شغط 
تتعلق  حمددة  عوامل  اأي�شًا  الن�شاء، 
م�شتوى  يف  ي�شعهن  ما  جن�شهن،  بنوع 
خطر اأعلى، ب�شكل خا�س، مثل وجود 
وانقطاع  املباي�س  تكي�س  متالزمة 
ا�شطرابات  تاريخ  اأو  املبكر  الطمث 
توؤثر  قد  االختالفات  هــذه  احلمل. 
اأي�شًا يف ا�شتجابة املر�شى من الن�شاء 
للعالج. ونظرًا اإىل عدم وجود بحوث 
يف »القطاع الن�شائي«، ما زلنا ال منلك 
التي  ـــة  االأدل اإىل  ت�شتند  معلومات 
هناك  كانت  اإذا  ما  معرفة  من  تكننا 
ت�شجيع  اأو  لتجنب  معينة  عالجات 
االأمرا�س  من  يعانني  اللواتي  الن�شاء 
ال�شنوات  ويف  الــوعــائــيــة.  القلبية 
يف  الق�شايا  هــذه  اأ�شبحت  االأخـــرية، 
هناك  وكانت  الوقائي،  الطب  طليعة 
احلاجة  الإبـــراز  متكررة  حمـــاوالت 

ت�شتهدف  ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإىل 
املراأة من حيث تعديل عوامل اخلطر 
امل�شاكل  من  واحــدة  املبكر.  والك�شف 
لبنان  يف  نواجهها  التي  الرئي�شية 
اأن  هي  عام،  ب�شكل  االأو�شط  وال�شرق 
القلب  اأمرا�س  مبخاطر  التنبوؤ  مناذج 
ــن الــغــرب. وهــي  يــتــم ا�ــشــتــريادهــا م
مقارنة  الن�شاء  لدى  دقة  اأقــل  اأي�شًا 

بالرجال.
اأطباءنا  والأن  ــك،  ذل على  ــالوة  ع
اثنتني  من  واحــدة  يتبعون  لبنان  يف 
مـــن املــــدار�ــــس، اإمــــا االأوروبــــيــــة اأو 
املــاألــوف  مــن غــري  فلي�س  االأمــريكــيــة، 
)لي�س م�شتغربًا( اأن تتلقى نف�س املراأة 
الوقاية من  تو�شيات متناق�شة حول 
اأظهرت  الــواقــع،  يف  القلب.  اأمــرا�ــس 
 38% اإىل  ي�شل  مــا  اأن  جمموعتنا 
تو�شيات  تتلقني  اللواتي  الن�شاء  من 
وفقًا  ــون  ــده ال خف�س  عــالج  بتلقي 
لن  االأمريكية  التوجيهية  للمبادئ 
للمبادئ  وفقًا  نف�شها  التو�شية  تتلقى 

التوجيهية االأوروبية.
ــى هــــذه الــقــ�ــشــيــة  ــل لــلــتــحــايــل ع
)املــ�ــشــكــلــة(، فـــاإن الــطــرق اجلــديــدة 
للتنبوؤ مبخاطر اأمرا�س القلب التي ال 
تعتمد على العرق اأو اجلن�س اأ�شبحت 
معتمدة االآن يف لبنان. واحدة من هذه 
الطرق هي قيا�س درجة الكال�شيوم يف 
االأ�شلوب  هذا  التاجية.  )االأوردة( 
ن�شبة  على  تقوم  اأدلـــة  اإىل  ي�شتند 
تــر�ــشــب الــكــالــ�ــشــيــوم يف الــ�ــشــرايــني 
التاجية التي تقول اأن هناك اأ�شرارًا 

م�شتمرة ل�شرايني القلب.
بع�س  عــلــى  ــعــثــور  ال اأن  وبــرغــم 
ب�شبب  ممكن  الكال�شيوم  تر�شبات 
ـــــاوز هــذا  ـــــاإن جت ــة، ف ــوخ ــخ ــي ــش ــ� ال
اإىل  ي�شري  معينة  ن�شبة  الكال�شيوم 
تبداأ  اأن  اإىل  حتتاج  املـــراأة  هــذه  اأن 
القلب.  اأمرا�س  من  واحلذر  بالوقاية 
يف  متوفرة  الطريقة  هذه  اأن  حني  يف 
لبنان، تبقى التكلفة باهظة وغالبية 
واالأمــر  تغطيها.  ال  التاأمني  �شركات 
لالأفراد  ميكن  بينما  اأنــه  هو  االأ�ــشــواأ 
يف اأف�شل املراكز يف الواليات املتحدة 
احل�شول على هذا االختبار جنبًا اإىل 
ــدم والــدهــون  جنب مــع اخــتــبــارات ال
فــاإن  اأمــريكــي،  100 دوالر  مــن  بــاأقــل 
تتعدى  وحــده  االختبار  هــذا  تكلفة 
يف لبنان مبلغ الـ150 دوالرًا اأمريكيًا، 
لي�شت  املــذكــورة  التقنية  اأن  علمًا 
طوياًل.  وقتًا  ت�شتغرق  وال  جديدة 
القطاعات  جميع  على  يتعني  ولهذا، 
لتح�شني  جــهــودًا  تــبــذل  اأن  املهتمة 
الو�شول اإىل هذه االختبارات االأكرث 

دقة.
ويف اخلتام، من ال�شروري اأن تعرف 
القاتل  هي  القلب  اأمرا�س  اأن  ــراأة  امل
رقم واحد، واأن ت�شعى ب�شكل ا�شتباقي 
املنا�شبة  التقنيات  على  العثور  اإىل 

للوقاية من اأمرا�س القلب.

د. نارميان فتح اهلل *
ال يزال االعتقاد �شائدًا لدى الكثريين باأّن االأ�شنان اللبنية لالأطفال لي�شت 
ذات اأهمية واأنها موجودة فقط لفرتة ما عابرة، على اأن تتبّدل باأ�شنان اأخرى. 
لو  حتى  االأ�شنان،  لتلك  الكايف  االهتمام  االأهــل  غالبية  يعري  ال  ال�شبب،  لهذا 
تاآكلت ب�شبب الت�شّو�س. فكل ما يفعلونه يف هذه احلالة هو اللجوء اإىل »اخللع 
اأهمية كبرية يف حياة  اأّن لهذا اجلزء  لل�شّن امل�شاب. لكن، يفوت هوؤالء  املبكر« 

الطفل ولها دور كبري يف تكوين االأ�شنان التي �شتاأتي الحقًا.
االأهايل  �شتجعل  »ح�شنات«  جملة  اإىل  االإ�شارة  مبكان  املفيد  من  يكون  وقد 
يفّكرون ع�شرات املرات قبل التخّل�س من االأ�شنان اللبنية منها على �شبيل املثال 

ال احل�شر اأنها:
ـ ت�شاعد يف منو الوجه والفكني وكذلك توؤثر يف النمو الطويل للوجه و�شكله.

اإىل  االأكل  واالنتقال من مرحلة م�س  للطعام  واله�شم  التغذية  ت�شاعد يف  ـ 
مرحلة امل�شغ اجليد.

ـ ت�شاعد الطفل على الكالم واللفظ، من خالل حت�شني لفظ خمارج احلروف 
ب�شكل جيد.

اأنها ت�شّكل حافظ م�شاحة طبيعي لالأ�شنان الدائمة  اأما االأهم من ذلك كّله 
التي �شوف تليها.

عمر  مع  يتبّدل  �شوف  الذي  العدد  وهو  �شنًا   20 اللبنية  االأ�شنان  عدد  يبلغ 
الطفل، وي�شاف اإليها 12 �شنًا تنمو دون اأن حتّل بداًل الأي من االأ�شنان اللبنية 
لي�شبح العدد 32 �شنًا عند االأطفال. تكمن االأهمية يف عمر الطفولة يف اإيالء 
االهتمام لتلك املوجودة، على اعتبار اأن لها تاأثريًا مبا�شرًا على االأ�شنان الدائمة 
يف وقٍت الحق، فاإذا كانت تلك »املوؤقتة« مري�شة، فمن الطبيعي اأن ينعك�س ذلك 

على تلك الدائمة. حيث اأن تعر�س االأخرية، وخ�شو�شًا االأمامية منها، لالإ�شابة 
ي�شبب ا�شطرابات يف اللون وال�شكل واحلجم. وكذلك االأمر يحدث ما اإذا كانت 

االأ�شنان اللبنية م�شابة باجلراح مثل »اخلراجات«.
واملحافظة عليها،  االأ�شنان يف وقٍت مبكر، بداًل من عالجها  وعند خلع تلك 
فاإن ذلك �شيوؤدي حتمًا اإىل حدوث ا�شطرابات يف عملية منو االأ�شنان الدائمة، 
وبذلك ي�شبح الطفل بحاجة اإىل اللجوء اإىل اأطباء تقومي االأ�شنان يف مرحلة 
مبكرة جدًا يف امل�شتقبل، وهذا كما هو معروف عملية طويلة من حيث الزمن، 
لدى  اللبنية  لالأ�شنان  االأهمية  باإيالء  ين�شح  ذكره،  �شبق  وما  ماديًا.  ومكلفة 
فال  والنظافة،  لل�شحة  عنوانًا  تعّد  كانت  اإن  فهي  عليها،  واملحافظة  االأطفال 

يخلو وجودها من اإ�شفاء اجلمالية للوجه.



كان )فرن�شا( – )د ب اأ(- تعرثت ال�شركة 
عرب  والربامج  االأفالم  لبث  العمالقة 
االأول  العر�س  يف  "نتفليك�س"  االإنرتنت 
اليوم  ال�شينمائي  كان  مهرجان  يف  لفيلمها 
اجلمعة، واأثار ظهور �شعار ال�شركة يف فيلم 
عر�شه  يف  ا�شتهجان  �شيحات  “اأوكجا” 
اأمام ال�شحافة، و�شاب العر�س عطل فني.

وقالت املمثلة الربيطانية تيلدا �شوينتون 
الكوري  للمخرج  “اأوكجا”  فيلم  بطلة 
اأننا  “احلقيقة  هو:  جون  بوجن  اجلنوبي 
مل ناأت اإىل هنا حل�شد اجلوائز، لقد جئنا 

اإىل هنا لعر�س الفيلم”.

االأفالم  عر�س  من�شات  بني  واخلالف 
نتفليك�س  �شركتي  مثل  الكربى  الرقمية 
ونقاد  جانب،  من  االأمريكيتني  واأمازون 
“�شا�شة  مبداأ  اأن�شار  التقليديني  ال�شينما 
كبرية تعني خربة كبرية” من جانب اآخر 
و�شل اإىل مرحلة حرجة يف مهرجان كان، 
الفرن�شية  االأفالم  موؤ�ش�شة  تعترب  حيث 

نف�شها و�شية على الثقافة ال�شينمائية.
�شركة  حماوالت  اأول  “اأوكجا” هو  وفيلم 
االأفالم  اإنتاج  �شوق  لغزو  نتفليك�س 
على  القائمون  واعتذر  العمالق،  االأ�شيوي 
قطع  الذي  الفني  اخلطاأ  عن  املهرجان 

عر�س الفيلم يف بدايته.
من  الواقعة  “تعترب  املهرجان:  وذكر 
م�شوؤوليات خدمة التقنية باملهرجان ب�شكل 
للمخرج  اعتذارها  اخلدمة  وتقدم  كامل، 

وفريقه وللمنتجني وللم�شاهدين”.
منتقدي  هجوم  على  بوجن  املخرج  ورد 
منحته  ال�شركة  اإن  قائال  نتفليك�س 
وو�شف  فيلمه  لعمل  الكاملة”  “احلرية 

العملية باأنها “جتربة رائعة”.
وقال بوجن يف موؤتر �شحفي يف كان: “لقد 

منحوين دعما كبريا”.

االإ�شرائيلية  الثقافة  وزيـــرة  اخــتــارت 
مريي ريغيف، ف�شتانا من ت�شميم االإ�شرائيلي 
للقد�س  �شورة  يحمل  هريمان،  اأفيعاد  اأريك 
افتتاح  لتظهر به يف  ال�شفلي منه،  يف اجلزء 

مهرجان كان.
الف�شتان  بــهــذا  اأرادت  الــتــي  الـــوزيـــرة 
القد�س  ــاأن  ب االإ�شرائيلية  املــزاعــم  تاأكيد 
االأبدية الإ�شرائيل، كما قالت  العا�شمة  هي 
االإ�شرائيلية،  اأحــرنــوت  يدعوت  �شحيفة 
اأثارت ا�شتنكارا وجدال كبريا بداأ يف مدينة 
�شفحات  على  ا�شتعل  ثم  الفرن�شية،  كــان 

مواقع ال�شو�شيال ميديا.
هذا  املهرجان  يف  العرب  امل�شاركون  واأدان 
يف  الــوزيــرة  عليه  اأقــدمــت  ــذي  ال الت�شرف 
اأنها  معتربين  كان،  مهرجان  بحجم  منا�شبة 
تتباهى مبا لي�س ملكها، واختار املغردون على 
اأخرى  طريقة  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
برامج  م�شتخدمني  الــراأي،  هذا  عن  للتعبري 

الفوتو�شوب.
على  القد�س  �شورة  املــغــردون  وا�شتبدل 
حمل  بع�شها  اأخــرى  ب�شور  الوزيرة  ف�شتان 
اأرادوا  االآخـــر  والبع�س  ال�شخرية،  طابع 
تو�شيل ر�شالة من خالله، فا�شتخدم اأحدهم 
�شورة ملثلثات اجلبنة، وف�شل اآخر ا�شتخدام 
وو�شع  االإ�شرائيلية،  امل�شتوطنات  �ــشــورة 
بينما  العن�شري،  الف�شل  جلدار  �شورة  ثالث 
الوزراء  لرئي�س  �شورة  ي�شع  اأن  رابع  اختار 
�شورة  راأ�شه  من  خرجت  وقد  االإ�شرائيلي، 
هذا  يقول  اأن  يريد  وكاأنه  الوزيرة،  ف�شتان 
ال يوجد اإال يف روؤو�شكم، ولن ن�شمح بتحقيقه 

على االأر�س.
تنادي  ر�ــشــالــة  توجيه  اآخــــرون  وف�شل 
مبقاومة هذا التوجه االإ�شرائيلي، عرب و�شع 

�شورة تعرب عن املقاومة.

الب�شري  عمر  ال�شوداين  الرئي�س  اعــالن  يكن  مل 
ح�شوره  عــدم  عن  �شخ�شية(  )ال�شباب  االعــتــذار 
القمة العربية االإ�شالمية يف الريا�س التي يتزعمها 
بالن�شبة  االأمريكي دونالد ترامب مفاجئا  الرئي�س 
الينا، الأننا ندرك جيدا ان �شاحب الكلمة االأخرية 
الدولة  لي�س  القمة،  لهذه  الزعماء  ح�شور  قرار  يف 
العزيز،  عبد  بن  �شلمان  امللك  عاهلها  وال  امل�شيفة، 
حق  ميلك  الــذي  نف�شه  االأمــريــكــي  ال�شيف  وامنــا 
مع  يتناق�س  الت�شرف  هذا  كان  لو  حتى  “الفيتو”، 

ال�شيافة”. “اآداب 
الرئي�س الب�شري ت�شلم الدعوة حل�شور هذه القمة 
التي حملها اليه مبعوث �شعودي خا�س ا�شوة بقادة 
االإ�شالمي،  التعاون  منظمة  يف  اأع�شاء  دولة   56
ح�شوره،  على  اعرت�شت  املتحدة  الــواليــات  ولكن 
وقالت �شفارتها يف الريا�س “نحن نعار�س الدعوات 
مبوجب  مطلوب  �شخ�س  الي  ال�شفر  ت�شهيالت  او 
اجلنائية  املحكمة  عن  �ــشــادرة  توقيف  مــذكــرات 

الدولية مبن يف ذلك الرئي�س الب�شري”.
العربية  اململكة  ر�شدتها  التي  املليارات  مئات 
ال�شعودية “الكرام” الزائر االأمريكي مل ت�شفع لها 
بدعوة  قرارها  الحرتام  الزائر  هذا  وتدفع  عنده، 
اىل  كتف  من  البندقية  نقل  حليف  �شوداين  رئي�س 
اآخر، و�شارك يف “عا�شفة احلزم” وار�شل االآالف من 
جنوده للقتال يف اليمن حتت عنوان حماربة النفوذ 
االإيراين، وهو النفوذ الذي فتح له اأبواب ال�شودان 

لعدة عقود.
وان�شمامها  ال�شودانية،  احلكومة  “اعتدال” 
من  �شنوات  بعد  العربي،  ال�شني”  “التحالف  اىل 

لدى  لها  يغفر  مل  “املمانعة”  خندق  يف  الــوقــوف 
لها  ي�شكل  ومل  بالذات،  املتحدة  والواليات  الغرب 
العربي  “الناتو”  حللف  لالن�شمام  مـــرور  جـــواز 
االإ�شالمي الذي يريد الرئي�س ترامب بزيارته اىل 
واعتماد  ايــران  ملواجهة  تد�شينه  ال�شبت  الريا�س 

اإ�شرائيل ع�شوا اأ�شا�شيا فيه.
ازاح  احل�شور  عدم  عن  الب�شري  الرئي�س  اعتذار 
ال�شعودي،  العاهل  جبال من احلرج كان يثقل كاهل 

اكرب  حرج  من  نف�شه  الب�شري  الرئي�س  اعفى  مثلما 
يف حال تلبية الدعوة والذهاب اىل الريا�س ا�شوة 
له  �شمح  يمُ لن  بب�شاطة  النه  االآخــريــن،  باملدعوين 

بح�شور القمة، وم�شافحة “ال�شيف الكبري”.
القيادة ال�شعودية رمبا تكون تعلمت من مبادرتها 
اإ�شالمي”  “حلف  ت�شكيل  عن  االعــالن  يف  ال�شابقة 
من  بها  علمت  التي  املعنية  الدول  مع  الت�شاور  دون 
للدول  الــدعــوة  توجيه  وقــررت  االنــبــاء،  وكــاالت 

“الناتو” اجلديد، وال�شوؤال هو  نف�شها للم�شاركة يف 
االإ�شالمي  )الناتو  اجلديدة  املنظومة  �شتكون  هل 
احللف  اأي  �شابقتها،  مــن  حظا  اف�شل  الــعــربــي( 

االإ�شالمي؟
القمم،  انعقاد  قبل  االإجابة  علينا  ال�شعب  من 
وم�شتوى  امل�شاركني،  الزعماء  هويات  على  والتعرف 
حول  ال�شكوك  من  الكثري  لدينا  زال  فما  امل�شاركة، 
م�شاركة الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي، رغم 
احل�شور،  على  حلثه  به  االأمريكي  الرئي�س  ات�شال 
اإ�شالمية  دوال  ان  كما  اي�شا،  اردوغـــان  والرئي�س 
او حــروب مع  ان تتورط يف عــداء  اأخــرى ال تريد 
ايران، باردة او �شاخنة، وتطبيع مع ا�شرائيل، ولها 
للعامل االإ�شالمي  ال�شعودية  اعرتا�شات على زعامة 
كانت  اذا  عما  النظر  بغ�س  طائفية،  منطلقات  من 
)مثل  �شيعية  مذهبية  اكرثيات  او  اأقليات  لديها 
احلالة  يف  والــعــراق  االأوىل  احلــالــة  يف  باك�شتان 

الثانية(.
عن  يعتذر  ان  الب�شري  الرئي�س  على  يجب  كــان 
قبول الدعوة منذ اللحظة االأوىل لو�شولها، وايفاد 
واجب  هو  ما  ولكن  له،  مندوب  عرب  عنه  ينوب  من 
ومفرت�س �شيء، وما يحدث �شيء اآخر، وقد ال يكون 

اعتذاره هو االأخري يف جميع االأحوال.
انها قمم املفاجاآت ال�شاعقة.. ونحن يف االنتظار 

يف جميع االأحوال.
اليوم” “راي 
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ميديا” “ال�سو�سيال  واأ�لللسلللعللللللله  “كان”  بللللللداأه  جللللدل  الللللقللللد�للللس«..  »فلل�للسللتللان 

لتد�سن  ال�سامية  العربية  الللريللا�للس  قمة  يف  امل�ساركة  مللن  الب�سري  مينع  الأمللريللكللي  “الفيتو” 
بن  مللن  واردوغللللان  ال�سي�سي  الرئي�س  �سيكون  هللل  ايللللران..  مواجهة  يف  الإ�للسللامللي  العربي  الناتو 
ميتا؟ ولللد  الللذي  الإ�سامي”  “احللف  من  حظا  اف�سل  “الناتو”  هللذا  �سيكون  وهللل  املعتذرين؟  كبار 

لندن- 
اللوحة، ر�شمها يف 1982 فنان قتلته جرعة هريوين، 
حني كان يف 1988 بعمر 27 �شنة، وقبل 4 من وفاته 
يف  دوالر  األف   19 مببلغ   1984 يف  اأحدهم  ا�شرتاها 
 333 بعد  الدالل  مطرقة  ر�شت  ثم  خا�س،  #مزاد 
 110 دفع  اآخر  على  اخلمي�س،  اأم�س  قبل  اأي  �شنة، 
ماليني و5000 األف ليقتنيها يف مزاد علني، ا�شتمرت 
فقط،  دقيقة   11 املتناف�شني  ع�شرات  بني  معركته 

ونظمته دار Sotheby’s الدولية يف #نيويورك.
 183 ارتفاعه  قما�س  من  عنوان”  “بال  لوحة 
مدمنا  كان  من  ور�شمها  �شنتيمرتا،   173 بعر�س 
االأمريكي  وهو  املخدرات،  واأعنف  اأخطر  اأحد  على 
بروكلني  يف  املولود   Jean-Michel Basquiat

من  اأ�شلها  واأم  هايتي  من  هاجر  الأب  بنيويورك، 
“العربية.نت”  قراأت  ما  حد  على  ريكو،  بويرتو 
ب�شريته املتوافرة تفا�شيلها “اأونالين” واملت�شمنة اأنه 
تعلم الكتابة والقراءة بعمر 4 اأعوام، وبعمر 11 اأمل 
باللغة االإ�شبانية واالجنليزية والفرن�شية، ومال اىل 
الفن وهو مراهق، ويف الر�شم وحده وجد طريقه اىل 

التعبري عما يختلج يف نف�شه وهو �شاب.
حمظوظ” رجل  “اأنا 

�شاري اللوحة التي اعتقدت “دار ثو�شبيز« اأن �شعرها 
ملا  وفقا  الدوالرات،  من  مليونا   60 من  اأكرث  يبلغ  لن 
االأعمال  رجل  هو  املزاد،  بعد  با�شمها  متحدث  �شرح 
دوليا  املعروف   Yusaku Maezawa الياباين 
 Start ملوقع  واملالك  ندر،  وما  للوحات  كبري  كمقنت 

االأعمال  ببيع  اإلكرتوين  كدكان  Todayال�شهري 
نراه  من  وهو  ااإانرتنت،  عرب  “اأونالين”  الفنية 
ح�شابه  من  “العربية.نت”  نقلتها  عدة  �شور  يف 
كتبها  “تغريدة”  مع  اأدناه،  وتن�شرها  “التويرتي” 
ويقول فيها: “اأنا رجل حمظوظ” اإ�شارة اإىل فرحته 
“باك�شيات”  اأعمال  باأهم  مو�شوفة  لوحة  باقتناء 

الفنية، ويبدو اأنه ر�شم فيها نف�شه بالذات.
ومل ي�شعر “يو�شاكو مايزاوا” بالفرحة اأو اأنه وحده 
قد  منه  وحظا  فرحا  فاالأكرث  بالتاأكيد،  املحظوط 
“يو�شاكو”  وعد  لوحة  باعه  الذي  املجهول  يكون 
بعر�شها يف متحف للفنون مبنزله يف مدينة “ت�شيبا” 
بالعامل، وفق  اأخرى  موؤ�ش�شات فنية  باليابان، كما يف 
الوكاالت، الأن بائعها خرج غامنا ربحا  ما نقلت عنه 

بع�شرات املاليني ي�شيل اللعاب.
اقتناء  على  متناف�شني  بني  قا�شية  ملعركة  فيديو 

اللوحة
الدليل اأن لوحة اأخرى جلان مي�شال با�شكيات، ا�شمها 
“بال عنوان” اأي�شا، مت بيعها مببلغ 57 مليون و300 
األف دوالر يف مزاد نظمته دار Christie’s الدولية 
“يو�شاكو”  ما دفعه  بن�شف  اأي تقريبا  املا�شي،  العام 
عمره  كان  حني  ر�شمها#با�شكيات  التي  للوحة  ثمنا 
انها  موقعها،  يف  »ثو�شبيز«  عنها  وقالت  �شنة،   211
اأ�شابيع  منذ  عنها  الك�شف  قبل  معروفة  غري  كانت 

األف   19 مببلغ   1984 يف  �شاريها  الأن  فقط،  قليلة 
دوالر، احتفظ بها 333 �شنة، اىل اأن باعها اخلمي�س 

مببلغ هو 5820 �شعفا عما دفعه ذلك العام.
ثروة  �شاحب  هو  �شنة،   41 عمره  البالغ  ال�شاري، 
بح�شب  دوالر،  مليون  و600  مليارات   3 عن  تزيد 
هذا  االأمريكية  “فورب�س«  جملة  اأ�شدرتها  الئحة 
تعر�شه  الذي  الفيديو  يف  فرنى  اللوحة،  اأما  العام. 
“يوتيوبية”  قناة  من  ونقلته  “العربية.نت” اأدناه، 
للمزادات، كم كانت  الدولية  “ثو�شبيز«  خا�شة بدار 
املعركة من اأجلها قا�شية و�شعبة بني املتناف�شني عليها 

من كافة القارات.
اىل  �شواه  لي�شبقه  فر�شة  اأي  “يو�شاكو”  يرتك  مل 
امتالكها، فراهن مببلغ عرب الهاتف من اليابان، و�شل 
110 ماليني  مع العموالت وغريها من امل�شاريف اىل 
قتيال  الراحل  يكن  مل  ما  وهو  دوالر،  األف  و500 
باملنام،  وال  اليقظة  يف  ال  به،  يحلم  اخلطري  باملخدر 
“با�شكيات” امل�شكني غاب فقريا عن دنيا مل يكن  الأن 
يف جعبته منها اإال ما ي�شرتي به الهريوين الذي اأرداه.

دولر ماين   110 بللل  ا�سرتوها  الهريوين  قتله  فنان  لوحة 

كللان مللهللرجللان  يف  ا�للسللتللهللجللان  ب�سيحات  يللقللابللل  "نتفليك�س"  اإنلللتلللاج  مللن  لفيلم  الأول  الللعللر�للس 

�شور للفنان ولوحته، ولتغريدة عربت فيها ثو�شبيز عن فرحتها ببيعها ب�شعر تخطى 100 مليون

�شاري اللوحة، رجل االأعمال الياباين يو�شاكو مايزاوا، وتغريدته التي يقول فيها اإنه حمظوظ هنا كان با�شكيات يقيم وير�شم، وهنا كانت وفاته �شحية للهريوين مبنهاتن يف نيويورك



نحو  انقاذ  مت  ب(:  ف  )اأ  ــا-  روم
املتو�شط  البحر  يف  مهاجر   4400
خفر  ن�شقها  ــدة  ع عمليات  ــالل  خ

ال�شواحل االيطاليون والليبيون.
خلفر  �شفن  ــقــذت  ان واجلــمــعــة، 
والبحرية  االيطاليني  ال�شواحل 
غري  املــانــيــة  ومنظمة  اال�شبانية 
كــانــوا  �شخ�س   1500 حــكــومــيــة 
مــطــاطــيــا  ـــــا  زورق  11 يــ�ــشــتــقــلــون 

ومركبني.
واخلمي�س مت انقاذ 2900 مهاجر 
نقل 2300 منهم اإىل ايطاليا بعدما 
عرث عليهم يف املياه الدولية يف حني 
الليبية  املياه  يف  اخرون   580 بقي 

قبل اعادتهم اإىل ليبيا.
اال�شبوع  برملانية  جلنة  وامـــام 
املــا�ــشــي يف رومــــا، قـــال االمــــريال 
قـــائـــد خفر  ــوين  ــل ــي م فــنــ�ــشــيــنــزو 
“نواجه  االيــطــالــيــني  الــ�ــشــواحــل 
ت�شورها”،  ميكن  ال  بابعاد  ماأ�شاة 
االوروبية  فرونتك�س  وكالة  مطالبا 
ت�شري  الــتــي  ب�شفنها  ت�شتعني  ــان  ب
حاليا دوريات على بعد �شبعني ميال 

من ليبيا.
وردا على �شوؤال اجلمعة لفران�س 
با�شم  متحدثة  او�ــشــحــت  بــر�ــس، 

حاليا  تن�شر  الوكالة  ان  فرونتك�س 
�شفن  ثــمــاين  بينها  �شفينة   11
ا�شافة اىل ثالث طائرات  ايطالية 
عمليتها  اطار  يف  مروحيات  وثالث 
ــل انـــواع  الــهــادفــة اىل مــراقــبــة ك
االبي�س  البحر  و�شط  يف  التهريب 

املتو�شط.
انقاذهم  يتم  الذين  واملهاجرون 
احتجاز  مراكز  اىل  غالبا  ينقلون 

تهيدا العادتهم اىل بلدانهم.
ونــ�ــشــرت مــنــظــمــة اطـــبـــاء بال 
ـــدود اجلــمــعــة تــقــريــرا جــديــدا  ح

ا�شارت  املراكز  الو�شع يف تلك  حول 
املواد  يف  نق�شا  تعاين  انها  اىل  فيه 
وتفتقر  واكتظاظا  واملياه  الغذائية 

اىل ال�شروط ال�شحية املالئمة.
العام و�شل اكرث من  ومنذ بداية 
45 الفا و700 مهاجر اىل ال�شواحل 
ثالثني  تتجاوز  بزيادة  االيطالية 
من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  املئة  يف 
لوزارة  ح�شيلة  وفق  الفائت،  العام 

الداخلية.
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القاهرة –
جمل�س  ــتــخــابــات  الن لــلــرت�ــشــح  ـــب  ذه
رف�شوا  لكنهم  االأخــرية،  امل�شري  النواب 
موؤهل  على  ح�شوله  لعدم  اأوراقــه  قبول 
�ــشــوى الــ�ــشــهــادة االبــتــدائــيــة، فــقــرر اأن 
يوا�شل تعليمه رغم بلوغه من العمر 73 

عاما .
هكذا بداأت رحلة امل�شن امل�شري حممد 
من  الدرا�شة  مقاعد  اإىل  بالعودة  بدران، 

جديد.
اإحـــدى  يف  يقيم  ـــذي  ال حمــمــد  ــهــى  اأن
القرى التابعة ملركز بني عبيد مبحافظة 
#الدقهلية يف #م�شر ، درا�شته االبتدائية 
يف العام 1956، مكتفيا بذلك كي ي�شاعد 
على  وا�شتمر  االأر�ـــس،  ــة  زراع يف  ــده  وال
هذا املنوال حتى تزوج واأجنب 44 اأبناء 

اأنهى كل منهم درا�شته  )ولدين وبنتني(؛ 
وعملت البنتان بالتدري�س بعد ح�شولهما 
ح�شل  فيما  جــامــعــيــة؛  مـــوؤهـــالت  عــلــى 
وعمال  متو�شطة  موؤهالت  على  الولدان 

بالتجارة اجلد واالأحفاد
ـــري قــ�ــشــتــه  ويـــــــروي املـــ�ـــشـــن املـــ�ـــش
تقدم  اإنـــه  قــائــال  لـ”العربية.نت”: 
العام  يف  الربملانية  االنتخابات  خلو�س 
لعدم  اأوراقــــه  قبول  فرف�شوا   2015
ح�شوله على موؤهل وفقا ل�شروط اللجنة 
البد  اأنه  له  واأكــدوا  لالنتخابات؛  العليا 
االإعــداديــة  ال�شهادة  على  احل�شول  من 
كحد اأدنى؛ وهنا قرر اإكمال تعليمه مهما 
كلفه االأمر .تقدم امل�شن امل�شري باأوراقه 
فاأحلقوه  التعليمية  عبيد  بني  اإدارة  اإىل 
االإعــداديــة  ــر  زاه علي  حممد  مبدر�شة 

وا�شل  وهناك  بال�شالحات  كفر  بقرية 
ــل لــلــ�ــشــف الــثــالــث  ــش تــعــلــيــمــه حــتــى و�
العام ويوؤدي االمتحانات  االإعدادي هذا 
يــوؤدون  اأحــفــاده  اأن  وللم�شادفة  حاليا 
الوقت  نف�س  يف  ــة  ــدادي االإع امتحانات 

معه.
بــعــد وفــاة  ـــه يقيم مبــفــرده  اإن وقـــال 
مل  اأنــه  م�شيفا   2009 العام  يف  زوجته 
بهذه  لقيامه  اأوالده  من  معار�شة  يجد 
من  الكتب  با�شتعارة  ويــقــوم  اخلــطــوة؛ 
يــذاكــر  ال  لكنه  لــال�ــشــتــذكــار؛  اأحـــفـــاده 
عن  ي�شغلونه  قوله  حد  على  الأنهم  معهم 

املذاكرة ويريدون اللعب واللهو معه.
طاملا  تعليمه  �شيوا�شل  ــه  اأن واأ�ــشــاف 
منحه اهلل العمر و�شي�شتمر حتى يح�شل 
على لي�شان�س احلقوق الأنه يع�شق درا�شة 

اأن  ال�شغر  منذ  يتمنى  وكـــان  الــقــانــون 
�شيخو�س  اأنه  اإىل  م�شريا  قا�شيا؛  ي�شبح 

اأن  بعد  القادمة  الربملانية  االنتخابات 
يكون قد اجتاز �شرط املوؤهل.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

كمال خلف
ووزع   ، االأمريكية  باالعالم  الريا�س  �شوارع  اكت�شت 
ال�شقف  ذات  الت�شريحات  ال�شعوديون  امل�شوؤولون 
الرئي�س  و�شول  اقرتاب  مع  طهران  جتاه  املرتفع 
ثالث  لعقد  الريا�س  اإىل  ترامب  دونالد  االأمريكي 
قمم متتالية مع ال�شعودية وقادة دول اخلليج وقادة 

من العاملني العربي واالإ�شالمي .
النف�س ال�شعودي يف العبارات ال�شيا�شية وامل�شتخدمه 
معركة  يح�شم  الذي  التفوق  حتقق  باأنها   ي�شي 
يف  التحليالت   . املنطقة   يف  اإيران  مع  التناف�س 
ال�شحافة اخلليجية تذهب بعيدا جدا يف اأهمية هذه 

القمم ونتائجها .
ال�شقف �شرعان ما  لكن هذه املعنويات والتعويل عال 
اأر�س  اإىل  نزوله  مع  بتقديرنا  تدريجيا  يخبو  �شوف 
الواقع .ترامب الميلك ع�شا �شحرية لتحقيق رغبات 
الريا�س كلها ، واأوراق ال�شيا�شية والع�شكر يف املنطقة 

تفر�س تاأثري القوى  ومكانتها والتعامل معها .
احللفاء   ي�شري  اأن  هو  عادة  االأمريكيون  به  يفكر  وما 
وا�شرتاتيجياتهم  م�شارهم  يف  العرب  من  وخا�شة 
ولي�س والعك�س . واال�شرتاتيجيات االأمريكية حتكمها 
، وال  امل�شالح وحتقيق االأهداف وفق معطيات قائمة 

اعتبار لالنتقام اأو احلقد اأو الكيدية.
العرب  القادة  من  عدد  ح�شور  الريا�س  ت�شوير  اإن 
وكاأنه  اأر�شها  على  ترامب   مع  القمة  اإىل  وامل�شلمني 

، ي�شبه  الدول  نحو ما تريده  لها لقيادة هذه  تتويج 
ع�شره  ل�شبعة  الع�شكري  التحالف  عن  اململكة  اإعالن 
اأنها  بعد  فيما  تبني   ، اليمن  يف  احلرب  خلو�س  دولة 
وبع�س  االإمارات  مع  املدمرة   احلرب  تلك  يف  وحدها 
ماليا  مقابال  اململكة  تدفع  ال�شودان  من  اجلنود 

مل�شاركتهم.
والن�شوة   ، كبري  االإعالمي  اال�شتعرا�س  اأن  نعتقد 
اإىل  يتبادر  �شوف  املطاف  نهاية  يف  لكن   ، مرتفعة 
الذهن الثمن الذي �شوف تدفعه اململكة جتاه طلبات 
وال  باالقت�شاد  تبداأ  ملفات  يف  االأمريكي  الرئي�س 
اإ�شرائيل . ومدى قدرة الواليات  تنتهي بالعالقة مع 
املتحدة على فر�س اإرادتها على قوى يف املنطقة لديها 
عديدة   حمطات  يف  ا�شتطاعت  باأنها  تامة  قناعة 
اإف�شال املخططات  االأمريكية،  ويف ظروف اأ�شعب من 
الو�شع الراهن  .  ولعل اأ�شارة االأمني العام حلزب اهلل 
مار�س   13 يف  ال�شيخ  �شرم  موؤتر  اإىل  ن�شراهلل  ح�شن 
1996 يف خطابه االأخري دليل على اأن تلك القوى ال 

ترى جديدا يقلب املعادلة جذريا .
املالحظ من خالل ال�شنوات القليلة املا�شية وخا�شة 
عبد  بن  اهلل  عبد  ال�شابق  ال�شعودية  ملك  وفاة  بعد 
احلكمة  �شيا�شية  عن  تخلت  اململكة  ان  العزيز، 
�شيا�شية  اجلديد  بالعهد  وتبنت   ، واحلوار  والهدوء 
نتائج يف  االندفاع والعاطفة والت�شرع،  وهذا كان له 

الراهن ، و�شيكون له نتائج اأكرب يف امل�شتقبل .

اإدارة  على  التعويل  خالل  من  واالندفاع  احلما�س 
�شوريا  يف  الو�شع  يح�شم  ع�شكري  بعمل  للقيام  اأوباما 
وحدها  ال�شعودية  لدى  لي�س   ، اأمل  خيبة  اإىل  اأدى 
 ، ال�شوري  امليدان  يف  ع�شكرية  قوى  على  انعك�س  بل 
اليوم  اإىل  وتنح�شر  تتقهقر  الوقت  ذلك  منذ  اأخذت 
يف  للتاأثري   النفط  اأ�شعار  خف�س  �شيا�شية  اأن  كما   .
بنتائج  جاءت   ، واالإيراين  الرو�شي  االقت�شادين 
اليمن  حرب  اأما    . الريا�س  اقت�شاد  على  عك�شية 
االندفاع  �شيا�شية  لتنبي  االو�شح  اخليار  فكانت 
واال�شتعجال والعاطفة . تلك احلرب مل تنجز �شيئا 
وقتل  �شعبه  وجتويع  اليمن  دمار  �شوى   ، االآن  حتى 
يف   . الغذاء  نق�س  اأو  االأوبئة  اأو  بال�شواريخ  اأطفاله 
حني تطغى اخلالفات بني حلفاء االأم�س كما هو االآن 
يف عدن ، ويجد تنظيم القاعدة نف�شه بو�شع اأقوى يف 
ظل الفو�شى بالبالد . وينعدم االأمن يف معظم املناطق 

ال�شعودية على احلدود مع اليمن .
واال�شتعجال  الن�شوة  بقمة  اململكة  تبدو  واليوم 
ال�شتعمال الع�شى االأمريكية �شد خ�شمها على �شفة 
ذلك  اإثمان  لدفع  جاهزة  وتبدو   ، االأخرى  اخلليج 
من اقت�شادها واأمنها  وتاريخها وهي جترف الطريق 
نهج  يف  ي�شب  هذا  طاملا  اإ�شرائيل،   مع  العرب  لتطبيع 
قمم  اأن  من  يقني  على  وكاأنها   ، اإيران  مع  املواجهة 
ح�شاب  دون  البري   من  الزير  لها  �شتخرج  ترامب  
ال�شيا�شية  هذه  جراء  الحقا  �شتدفعها  التي  لالثمان 

املتعجلة واخلطرة.
االأر�س  على  الوقائع  وتبقى  القمم  غبار  �شينجلي 
مع  التعامل  خربت   ، اآنفا  ذكرتها  قوى  فهناك   ،
االدارات االأمريكية املتعاقبة و�شيا�شياتها ال�شقورية 
واحلمائمية على حد �شواء ، ولديها قناعة توؤمن بها 
ال  العامل  اأن  وهي   ، بارد  وراأ�س  بهدوء  عليها  وتعمل 
يحرتم اإال القوي وال يتعامل اإال مع الوقائع املفرو�شة 
لتحقيق  اأوراق  فهم  ال�شعفاء  اأما   . االأر�س  على  
 . فقط  الكربى  القوى  ل�شالح  الكربى  اال�شرتاتيجات 
اخلري  نريد   . احلقيقة  هذه  العرب  نحن  ندرك  متى 
ونكرر   ، الطيب  العربي  و�شعبها  ال�شعودية  للملكة 
الأننا   ، عليها  جمال  منهم  ننتظر  اأن  دون  الن�شيحة 
نعتقد اأن هذا امل�شار الذي تتبناه اململكة اليوم �شيجلب 

لها الندم غدا .
اعالمي وكاتب فل�شطيني

اأ.د. علي الهيل
…و باملثل فاإن اهلل يوفق املرَء العادل 
دينه  عن  النظر  ب�شرف  النية  �شليم 
علماين  و  ملحد  من  فكم  معتقده  اأو 
منظم  و  من�شف  الأنه  حياته  يف  ناجح 
الكائنات.   �شائر  و  الب�شر  يحب  و 
اإن اهلل يقيم الدولة  بالقيا�س نقول:  
اأو  العلمانية  اأو  امللحدة  الالدينية؛ 
الكافرة  اأو  ال�شيوعية  اأو  الليربالية 
عادلة  كانت  اإذا  امل�شلمني(  نظر  )يف 
اأرا�شيها  على  الب�شر  جميع  حترتم  و 
القانون  دولة  جميعًا  عليهم  تطبق  و 
يف  اإنتقائية  تكون  ال  و  املوؤ�ش�شات  و 
تعاملها مع ال�شعب.  بالقيا�س اأي�شًا فاإن 
امل�شلمة  الدينية  الدولة  يقيم  ال  اهلل 
اإذا كانت ظاملة اإنتقائية يف تعاملها مع 
مواطنيها و مع من يعي�شون على اأر�شها.
يف  اهلل  نوامي�س  من  نامو�س  هذا 
اأمريكي  مواطن  كومي  جوامو  خلقه.  
ذو  هو  و  اأمريكا  يف  �شجنه  مت  اأ�شود 
بجرمية  التهامه  عامًا  ع�شر  �شبعة 
و  اأ�شود  الأنه  فقط  يقرتفها.   مل  قتل 
قتلة  اأنهم  ال�شود  عن  النمطية  ال�شور 
اكت�شاف  مت  عامًا   ٤٠ بعد  ل�شو�س.   و 
اأدلة جديدة على اأنه لي�س القاتل.  مت 
�شنًة من  بلغ ال٥٧  و قد  االإفراج عنه 
عمره.  يف املحكمة طلبت منه القا�شية 
من  يطلب  ماذا  بي�شاء  مواطنة  هي  و 
املحكمة لتعوي�شه عن �شني عمره التي 
اخلاطئة  لالأ�شباب  ال�شجن  يف  �شاعت 
اأفراد  و  القا�شية  فوجئت  مطلقًا.  
�شيئًا خا�شًا به.   اأنه مل يطلب  طاقمها 
النظر  يتم  اأن  القا�شية  من  طلب  بل 
جن  بال�شَّ عليه  ق�شت  التي  القوانني  يف 
٤٠ عامًا من غري اأي ذنب اقرتفه.  مل 
يكن من القا�شية البي�شاء اإال اأْن نزلت 
من من�شتها و هي متاأثرة بكالم جوامو 
و  بالدمع  تذرفان  عيناها  و  كومي 

اأخذت حتت�شنه و تقبله.
اللجان  بداأت  الفور  على 
الكوجنر�س  يف  املعنية 
بتنفيذ كالم جوامو كومي 
�شاق  عمل  بعد  قامت  و 
بتغيري القوانني التي ق�شت 
اأمريكي  على حياة مواطن 
به  تنتفع  اأن  ميكن  كان 
ق�شبان  خارج  اأمريكا 
�شجنه  يتم  اأن  ال  ال�شجن  
بهتانا فقط  و  زورًا  و  ظلمًا 
عليه  االأ�شود  املواطن  الأن 
ال�شور النمطية و القا�شي 
 ٤٠ قبل  عليه  حكم  الذي 

�شنة و نيف مل ينظر اإىل جوامو كومي 
من خالل العني القانونية بقدر ما نظر 
النمطية  ال�شور  تلك  خالل  من  اإليه 

التي يتم ل�شقها باملواطنني ال�شود.
االأمريكية  املتحدة  الواليات  رئي�س 
و  زوجته  و  اأوباما(  )باراك  ال�شابق 
بيته  يف  كومي  جوامو  زارا  ابنتاهما 
املتوا�شع و اأخذاه اإىل البيت االأبي�س و 
تع�شا معه بَع�شاء طهته زوجة الرئي�س.  
قربه  يدعي  الذي  العامل  يتعلم  هاّل 
در�س  من  موؤمن  و  م�شلم  اأنه  و  اهلل  من 
كل  رغم  العلمانية  املدنية  الدولة 
جتاه  املعادية  �شيا�شاتها  على  حتفظنا 
احلكمة  اأن  َبْيَد  امل�شلمني.   و  العرب 
وجدها.   اأّنى  يلتقطها  املوؤمن  �شالة 
الرنويج  يف  �شغري.   مثال  جمرد  ذاك 
و  النم�شا  و  �شوي�شرا  و  الدامنارك  و 
غريها  و  اأملانيا  و  فرن�شا  و  بريطانيا 
احلكومات  م�شتوى  على  اأكرث  اأمثلة 
اأ�شا�س  هو  الذي  العدل  يف  االأفراد  و 
على  املدين  القانون  تطبيق  يف  و  امللك 
اجلميع و يف امل�شوؤول احلكومي املنتخب 
مع  القطار  يف  يجل�س  اأو  يقف  الذي 
و  النا�س(  جيِز  )جيزْه  النا�س  �شائر 

اأو الذي يقف يف  هو يقراأ يف اجلريدة 
من  لي�شحب  اأو  �شيئًا  لي�شرتَي  الطابور 
اآلة ال�شرف االآيل.  اأال يذّكرنا ذلك مبا 
كان يا ما كان بعمر بن اخلطاب )ر�شي 
ك�شرى  مندوب  َراآه  عندما  عنه(  اهلل 
قولته  فقال  �شجرة  ظل  حتت  نائمًا 
امل�شهورة: ” لقد حكمَت فعدلَت فاأمنَت 

فنمَت يا عمر.”
غري  من  �شاحلني  باأقوام  اهلل  اأتى  لقد 
و  اهلل  �شرع  يطبقون  امل�شلمني  اأمة 
فطرة اهلل يف خلقه من غري اأن يكونوا 
م�شلمني.  لعل اهلل و اهلل اأعلم يكافئهم 
اأي�شًا  ذلك  نواياهم.   �شالمة  على 
خلقه.   يف  اهلل  نوامي�س  من  نامو�س 
اأمل يقل االإمام حممد عبده قبل اأكرث 
اإىل بالد  “ذهبتمُ  من قرن عن فرن�شا: 
و  اإ�شالمًا  اأجْد  مل  و  م�شلمني  فوجدت 
عدت اإىل بالد -يق�شد بالد امل�شلمني- 
م�شلمني  اأَِجد  مل  و  اإ�شالمًا  فوجدت 
يتمتع  التي  امل�شلمني  اأخالق  يق�شد   –
اأوروبا و رو�شيا  و  اأمريكا  الكثري يف  بها 
و ال�شني و كندا و اأ�شرتاليا و غريها-”  

اهلل امل�شتعان.

الللللنللللدم غلللدا يللنللفللع  قللللد ل  الللل�لللسلللعلللوديلللة..  اللللنللل�لللسلللوة 

الدولة  َلين�سر  اهلل  اإّن  كيف؟  امللللللك..  اأ�للسللا�للس  الللعللدل 
واإّن  عللادلللة  كللانللت  اإذا  وامللللللحللدة  العلمانية  الادينية 
ظاملة كانت  اإذا  وامل�سلمة  الدينية  الللدولللة  َليخذل  اهلل 

الدرا�سة مقاعد  على  اأحفاده  مع  المتحانات  جمعته  جد  ق�سة 

العامل يف  تل�سكوب  اأكللرب  لإنلل�للسللاء  ت�ستعد  ت�سيلي  ال�سماء:  اإىل  التطلع  حتقيق 

يللومللن يف  امللللتلللو�لللسلللط  اللللبلللحلللر  يف  ملللهلللاجلللر   4400 انللللقللللاذ 

احلللللزم  علللا�لللسلللفلللة  قطرة”:  اللللغللليلللث  “بداية 
الللليلللملللن! تلللقللل�لللسللليلللم  يف  جنللللحللللت  الإ�لللللسلللللاملللللّيلللللة 

د. كاظم نا�شر
بعد مرور ما يقرب من �شنتني ون�شف على اندالع عا�شفة 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  االإ�شالمّية  احلزم 
القتل  كل  رغم  مل�شلحتها  املعركة  ح�شم  يف  ف�شلها  وبعد 
والتدمري والت�شريد الذي اأحلقته باليمن و�شعبه، دخلت 
هذه احلرب منعطفا جديدا باإعالن حمافظ عدن املقال 
اإنتقايل  �شيا�شي  جمل�س  ت�شكيل  عن  الزبيدي  عيدرو�س 
الإدارة  �شوؤون اجلنوب، والعمل على اإنف�شاله النهائي عن 
ال�شمال، واإعادة اإقامة دولة جنوب اليمن امل�شتقلة التي 
ال�شمال عام  اإندماجّية مع  األغيت بعد دخولها يف وحدة 

.   1990
اجلنوبي  احلراك  وتقود  تّثل  موؤّقتة  حكومة  مبهام  �شيقوم  الذي  املجل�س  هذا  ت�شكيل   
على  خطرية  تداعيات  له  �شتكون  وال�شالح،  باملال  وتدعمه  ال�شمال  عن  باالإنف�شال  املطالب 
عدن  يف  تعقيدا  االأمني  الو�شع  �شيزيد  اإنه   . احلزم  عا�شفة  حتالف  وعلى  وال�شعودية  اليمن 
واملحافظات اجلنوبية وال�شمالية، وي�شكل حتّديا خطريا للقوات املتحالفة مع عبد ربه من�شور 
هادي وال�شعودية، ويخلق حتّديات جديدة للحوثيني وحليفهم علي عبداهلل �شالح، وقد ي�شّجع 
حمافظات اأخرى يف اجلنوب وال�شمال على التفكري يف االإنف�شال، ويقود القبائل اليمنية اإىل 

نزاعات م�شّلحة تدوم طويال ويكون لها تاأثريها على زعزعة ا�شتقرار ال�شعودية !
اليمن ع�شّي على االإحتالل ب�شالبة اأبنائه الذين هزموا جميع املعتدين الذين حاولوا احتالله 
وال�شيطرة على مقّدراته .عا�شفة احلزم  ف�شلت بعد كل هذا التدمري والقتل من حتقيق انت�شار، 
ويبدو اأن ال اأمل لها بح�شم الو�شع ل�شاحلها . نتائجها الوا�شحة حتى االآن هي انها دّمرت اليمن 
واأّدت اإىل تق�شيمه، وكّلفت مئات املليارات من الدوالرات، ومّكنت دوال معادية لالأمة العربية 
من التدخل الع�شكري املبا�شر يف ال�شاأن اليمني والعربي، وزادت  �شراوة ال�شراع  الدويل على 

املنطقة.
اأنها اأقحمت  اأ�شباب اأهمها  اإ�شرتاتيجيا فادحا ب�شن هذه احلرب لعّده  ال�شعودية ارتكبت خطاأ 
نف�شها يف حرب ال لزوم لها مع دولة عربية فقرية جارة لها، واإنها ال تلك جي�شا كبريا حلماية 
جبلية  مناطق  من  معظمها  يف  تتكّون  التي  اليمن  مع  ة  وخا�شّ جريانها  مع  ال�شا�شعة  حدودها 
وعرة معزولة من ال�شعب ال�شيطرة عليها وحمايتها، وتواجه م�شاكل اإقت�شادية خانقة ب�شبب 
اإزدياد م�شطرد يف  العربية، وتعاين من  النفط ونفقات م�شاركتها يف احلروب  اأ�شعار  اإنخفا�س 
ة يف املنطقة ال�شرقية، ومل ت�شع يف احل�شبان اأن  الهجمات امل�شّلحة �شّد نظامها ال�شيا�شي خا�شّ
اإىل مدنها وقراها اجلنوبية، وت�شّهل و�شول  �شت�شل  �شي�شنون حرب ع�شابات �شّدها  اليمنيني 

ال�شالح اإىل املعار�شة ال�شعودية !
 ت�شكيل جمل�س �شيا�شي يف عدن للعمل على تق�شيم اليمن هو بداية النتائج املدّمرة املتوّقعة 
يف  م�شّلحة  مينّية  قبلّية  نزاعات  اإىل  وتوؤّدي  طويال،  ت�شتمر  قد  التي  الظاملة  احلرب  لهذه 
ال�شمال واجلنوب ، واإىل تق�شيم اليمن اإىل عّدة دويالت قبلية . اأما امتداد احلرب اإىل املدن 
والقري ال�شعودية اجلنوبية، فاإّنه لي�س اإال بداية ا�شتحقاقات باهظة الثمن �شتدفعها اململكة 

قد يكون من بينها زعزعة اإ�شتقرارها وتفكيكها اإىل عّدة دول !
كاتب فل�شطيني

مدريد  )د ب اأ(- بعد عقود من التخطيط، 
من املقرر اأن يبداأ بناء اأكرب تل�شكوب ب�شري 
وباالأ�شعة حتت احلمراء يف العامل، يف وقت 
الحق من اأيار/مايو اجلاري، فوق جبل و�شط 

�شحراء اأتاكاما يف ت�شيلي.
املقرر  39 مرتا، من  البالغ  بقطر عد�شته 
اأن ي�شري هذا التل�شكوب فائق ال�شخامة )اإي 
اإل تي( “اأكرب عني” متاحة ملراقبة ال�شماء 
فى  ي�شاعد  اأن  املتوقع  ــن  وم االأر�ــــس.  مــن 
حت�شني اجلهود املبذولة للبحث عن الكواكب 
اأو  لل�شكن  �شاحلة  تكون  اأن  يحتمل  التي 

لبحث املادة املعتمة والثقوب ال�شوداء.
ـــي  االأوروب املر�شد  امل�شروع  هــذا  ويــقــود 
ي�شم  ــاد  احت وهــو  او(،  ــس  اأ� )اإي  اجلنوبي 
15 بلدا اأوروبيا والربازيل. وتقوم املنظمة 
يف  ــرى  اأخ كــربى  تل�شكوبات  بت�شغيل  اأي�شا 
ت�شيلي، مثل مقيا�س التداخل “اأملا” واملقراب 

العظيم )يف اإل تي(.
ال�شخامة  فائق  التل�شكوب  موقع  ويقع 
اجلــديــد يف �ــشــريو اأرمــازونــيــ�ــس، وهــو جبل 
اجلنوب  اإىل  كيلومرتا   130 حــوايل  يبعد 
قبل  الت�شيلية.  اأنتوفاجا�شتا  مدينة  من 
عامني، مت ت�شطيح قمة اجلبل بحيث ميكن 

الطموح:  الهند�شي  العمل  هــذا  ا�شت�شافة 
قبة قطرها 80 مرتا بها مراآة �شتدور ملتابعة 

حركة النجوم.
اأيــار/  26 يف  البناء  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 
التل�شكوب  يكون  اأن  ويتوقع  ــاري،  اجل مايو 
الفلك،  علماء  يقول  كما  اأو  للعمل،  جاهزا 
– يف ت�شرين ثان/ اأول �شوء  جاهزا لروؤية 

نوفمرب .2024
العام  املدير  زيــو،  دي  تيم  قــال  ومــوؤخــرا 
االأنباء  لوكالة  االأوروبي اجلنوبي،  للمر�شد 
االأملانية )د.ب.اأ( يف مدريد، اإن “القفزة بني 
املقاريب التي لدينا حاليا، والتل�شكوب فائق 
ال�شخامة، تكاد تكون كبرية مثل القفزة بني 

عني جاليليو املجردة وتل�شكوبه”.
“التل�شكوب  مــراآة  تكون  اأن  املتوقع  ومن 
من  اأ�شعاف  بخم�شة  اأكرب  ال�شخامة”  فائق 
تلك املوجودة يف التلي�شكوبات االأكرث تقدما 
قادرة  �شتكون  اأنها  كما  حاليا.  تعمل  التي 
من  مرة   13 اأكــرث  بقدرة  ال�شوء  جمع  على 
التلي�شكوبات االأقوى حاليا، ما يجعل �شوره 

اأكرث و�شوحا.
فائق  “التل�شكوب  اأهــــداف  اأحـــد  ويــعــد 
الــكــواكــب  عـــن  الــبــحــث  هـــو  ال�شخامة” 

النظام  خارج  عليها  احلياة  لوجود  القابلة 
ال�شم�شي، مبا يف ذلك نظاما “ترابي�شت -1“، 
�شوف  موؤخرا.  املكت�شفان  ب”  و”بروك�شيما 
ال�شخامة”  فائق  “التل�شكوب  حجم  ميكن 
قيا�شات  حتى  ورمبا  اأكرب،  �شور  التقاط  من 

مبا�شرة خل�شائ�س اأجواء هذه الكواكب.
ويقول دي زيو اإنه عرب تكنولوجيا كهذه، 
ميكن اكت�شاف اأول كوكب �شالح للعي�س خارج 

النظام ال�شم�شي يف غ�شون عقد من الزمان.
هذا  اأن  املفارقات  “من  زيو  دي  وي�شيف 
على  العثور  يف  ي�شاعدنا  اأن  ميكن  التل�شكوب 
من  االأخــرى،  الكواكب  اأدلــة على احلياة يف 
اأحد اأكرث االأماكن غري ال�شاحلة للمعي�شة يف 

العامل، �شحراء اأتاكاما”.
اأكرث  اإحــدى  الــواقــع،  يف  اأتــاكــامــا،  وتعد 
البقاع جفافا على االأر�س. ومل ت�شهد بع�س 
قطع هذه ال�شحراء البالغة م�شاحتها 105 
اآالف كيلومرت مربع، هطول اأمطار، منذ بدء 

عملية حفظ ال�شجالت.
ملراقبة  مثالية  اأي�شا  املنطقة  تعد  كما 
تيار  ي�شري  قــريــب،  مــكــان  ففي  الف�شاء. 
ي�شمن  بارد،  حميطي  تيار  وهو  هومبولدت، 
على  اأو  الهادئ،  املحيط  فوق  ال�شحب  بقاء 

اجلانب االآخر من جبال االأنديز، لذا تبقى 
ال�شماء ليال �شافية ب�شكل عام.

“التل�شكوب  �شي�شم  اإن�شائه،  اكتمال  عند 
فائق ال�شخامة” ما جمموعه خم�س مرايا. 
واأكربها، املراآة الرئي�شية التي يبلغ قطرها 
 800 من  يقرب  ما  من  �شتتكون  مرتا،   39
�شريحة �شدا�شية، كل منها يبلغ قطرها 4ر1 
بع�شها  مع  متنا�شبة  تكون  اأن  ويجب  مــرت، 

البع�س تاما.
“ال اأحد يعرف كيف  اأنه  ويو�شح دي زيو 
قطعة  من  احلجم  بهذا  مــراآة  �شناعة  ميكن 
واحدة، وحتى لو تكن اأي �شخ�س من ذلك، 

�شيكون من امل�شتحيل نقلها”.
هولندي  فلك  وهوعامل  زيو،  دي  و�شاعد 
مليار  1ر1  مبلغ  تاأمني  يف  الل�شان،  مع�شول 
الالزمة  اأمريكي(  دوالر  مليار  )2ر1  يــورو 
من  ال�شخامة”  فائق  “التل�شكوب  لتمويل 
وو�شط  رئي�شي.  ب�شكل  اأوروبــيــني  مانحني 
ذلك  كان  موؤخرا،  ال�شائدة  التق�شف  حالة 

يقر. كما  لالهتمام”،  جدا  مثريا  “تدريبا 
“التل�شكوب  لبناء  االأويل  الت�شور  كــان 
فائق ال�شخامة” يف اأواخر ت�شعينيات القرن 
امليالدي املا�شي، عندما كان املر�شد االأوروبي 

اإمكانية بناء مقراب بقطر  اجلنوبي يدر�س 
كهذا  جهاز  بناء  اأن  واكت�شفوا  مرت.   100
لذا  يورو،  مليارات   4 اإىل   3 ما بني  �شيتكلف 

مت خف�س اأبعاده اإىل قطر يبلغ 39 مرتا.
فــائــق  “التل�شكوب  فـــــاإن  ذلـــــك،  ومــــع 
الوحيد  احلــايل  امل�شروع  لي�س  ال�شخامة” 
املتحدة،  الــواليــات  ففي  �شخم.  لتل�شكوب 
بني  العامة  ـــوال  االأم على  مناف�شة  جتــري 
مقراب كالتك بقطر 30 مرتا “كالتك ثريتي 
هــاواي،  يف  اإن�شاوؤه  املقرر  تل�شكوب”،  ميرت 
الذي  تل�شكوب”  ماجالن  “جاينت  ومقراب 
�شنرت”،  �شاين�س  “كارنيجي  عليه  يعمل 

والذي �شيبنى هو االآخر يف ت�شيلي.
ويقول دي زيو: “يف بداية القرن احلادي 
م�شروعان  اأي�شا  هــنــاك  ــان  ك والع�شرين، 
اجلميع  اأقنع  �شلفي  لكن  اأوروبــا،  يف  اأوليان 

باأنه علينا العمل �شويا”.
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لي�شت  ال�شوريني  الالجئني  م�شكلة 
فقط يف تركيا، هي واحدة من اأهم 
احلايل  الوقت  يف  العامل  م�شكالت 

يف راأيي”.
هذا ما قالته املمثلة االأردنية �شبا 
 Screen Daily ملوقع  مبارك 
اأفرد  الذي  الفني،  االأمريكي 
 The Guest: فيلم تقريرًا عن 
 A l e p p o - I s t a n b u l
حلب-اإ�شطنبول(،  )ال�شيف: 
اأردين-تركي  اإنتاج  اأول  وهو 
الالجئني  م�شكلة  يناق�س  م�شرتك 

ال�شوريني يف تركيا.
مرمي  رحلة  ق�شة  يحكي  العمل 
مبارك،  �شبا  دورها  وتلعب 
روان  دورها  وتلعب  لينا  والطفلة 
�شكيف، ورحلة هربهما من احلرب 
الـ10  ابنة  لينة  اأن  اإذ  �شوريا،  يف 
احلرب،  يف  عائلتها  فقدت  اأعوام 
طريقها  تبداأ  اأن  اإىل  وا�شطرت 
الر�شيعة  �شقيقتها  مع  تركيا  اإىل 
الجئني  ب�شحبة  مرمي،  وجارتهم 

اآخرين.
وهي ترغب يف العودة اإىل الوطن، 
اإىل  الو�شول  تاأمل مرمي يف  بينما 

اأوروبا.
علمًا اأنه با�شتثناء مبارك و�شكيف 
من  التمثيل  فريق  كل  ي�شِبح 
احلقيقيني  ال�شوريني  الالجئني 

وميثلون للمرِة االأوىل.
“امل�شري  موقع  نقل  اأن  و�شبق 
اليوم” عن مبارك قولها اإن الفيلم 
يواجهها  التي  ال�شعوبات  يتناول 
الذين  �شوريا  من  الالجئني  بع�س 

يعانون يف �شبيل الو�شول الأملانيا.
واأن العمل اإن�شاين، يناق�س ق�شايا 
الالجئني وما يعانون منه هربًا من 
جحيم احلرب والق�شف يف �شوريا، 
مرورًا ب�شبح املوت الذي يطاردهم 
البحر،  يف  وخا�شًة  حلظة،  كل  يف 
اإىل  اللجوء  معاناة  اإىل  و�شواًل 

الدول االأوروبية.
كما “يلقي ال�شوء على امل�شتجدات 
تويل  بعد  الالجئني  ق�شايا  يف 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
رئا�شة الواليات املتحدة، واتخاذه 
قرارات معادية لالجئني، والفيلم 
�شيق”  اإن�شاين  باإطار  يعاجلها 

ح�شب مبارك.

ال�شركات املنتجة
من  كاًل  فاإن  املوقع،  نقل  وح�شبما 
اإ�شطنبول  الرتكية:  ال�شركات 
واأنداك  لالإنتاج،  ال�شينمائية 
واإ�شطنبول  لالإنتاج،  ال�شينمائية 
ديجيتال، بالتعاون مع �شركة بان 
اإي�شت ميديا اململوكة ل�شبا مبارك 
التي تتخذ من العا�شمة االأردنية 
الفيلم  -اأنتجت  لها  مقرًا  عّمان 
الذي تلقى دعمًا اإ�شافًيا من وزارة 

الثقافة وال�شياحة الرتكية.
م�شل�شل  بطلة  قالت  العمل،  وعن 
“م�شكلة  القبة”:  “اأفراح 
فقط  لي�شت  ال�شوريني  الالجئني 
اأهم  من  واحدة  هي  تركيا،  يف 

احلايل  الوقت  يف  العامل  م�شكالت 
يف راأيي”.

ِر�س  عمُ البداية،  “يف  واأ�شافت: 
ولكن  بالفيلم،  التمثيل  فقط  علّي 
االإن�شاين  بال�شيناريو  اإعجابي 
احلب  وقوة  االأمل  ور�شالة 
يف  اأ�شارك  جعلني  لها  يو�شّ التي 

اإنتاجه”.
 Mad �شركة  اأن  بالذكر  اجلدير 
Solutions ح�شلت على حقوق 
لفيلم  العربي  بالعامل  التوزيع 
حلب-اإ�شطنبول”  “ال�شيف: 
اأنداك  الرتكية  �شتخرجه  والذي 

هازيندار اأوغلو.

تلك  اإىل  ي�شل  اأن  لفنان  ميكن  كيف 
الواقع«،  عن  “التعامي  من  الدرجة  
كيف ميكن الأحد على وجه االأر�س اأن 
يقول “ال حرب وال دمار وال خراب يف 
�شوريا”. لعل تلك اجلملة وحدها هي 
باإ�شعال  اخلمي�س  كفيلة  كانت  التي 

مواقع التوا�شل يف م�شر.
فقد �شهدت تلك املواقع ا�شتياء عارمًا 
ب�شبب زيارة وفد #فني #م�شري اإىل 
الفنانني  بعيد  للم�شاركة  #�شوريا 
اإلهام  الفنانة  واأن  ال�شيما  ال�شوريني، 
�شاهني مل “تر على ما يبدو اأي اآثارا 
على  �شمعت  وال  �شوريا”،  يف  للحرب 
واملهجرين  القتلى  مبئات  االأرجح 

والالجئني!
امل�شري  الوفد  اأن  التفا�شيل،  ويف 
#اإلهام_ �شم   دم�شق،  زار  الذي 

#فاروق_الفي�شاوي  و  �شاهني 
واملخرج  واالإعالمية#بو�شي_�شلبي 
واملخرج  #عمر_عبد_العزيز 
واملنتج ال�شينمائي #حم�شن_فودة.

وا�شتقبل الفنانون امل�شريون من قبل 

بينهم  ال�شوري،  النظام  يف  م�شوؤولني 
عامة،  و�شخ�شيات  ووزراء  برملانيون 
يف  االأوبرا  بدار  الوفد  تكرمي  ومت 

دم�شق.
وال  دمار  وال  �شوريا  يف  حرب  “ال 

خراب”!
الفنانة  قالت  الزيارة،  على  وتعليقًا 
ت�شريحات  يف  �شاهني  اإلهام  امل�شرية 
جتد  “مل  اإنها  �شورية،  لف�شائيات 
اأو  دمار  اأو  �شوريا  يف  للحرب  اآثار  اأي 
هي  كما  �شوريا  وجدت  بل  خراب، 
م�شيفة  قبل”،  من  �شاهدتها  مثلما 
“اأنها تتمنى عودة االأمن واال�شتقرار 
مهرجان  عودة  اإىل  اإ�شافة  ل�شوريا، 

ال�شينما.”
�شوريا  “عا�شت  قائلة:  واأ�شافت 
احلبيبة، وعا�شت م�شر اأم الدنيا”، اإن 
�شوريا بلد الفن والتفوق على امل�شتوى 
ال�شوري  وال�شعب  وال�شينمائي،  الفني 
ونوؤكد  االأ�شيل،  الفن  ويحرتم  ذواق 
م�شرتكة  اأعمال  وجود  اأهمية  على 

بني البلدين.

اأثارت  امل�شري  الفني  الوفد  زيارة 
التوا�شل  مواقع  م�شتخدمي  ا�شتياء 
الزيارة  تلك  خالل  من  راأوا  الذين 
باأن الفنانني امل�شريني ذهبوا ل�شوريا 
على  االأ�شد  نظام  وتاأييد  للتكرمي 
ال�شعب  اأبناء  من  ال�شحايا  ح�شاب 
جمرد  اأن  موؤكدين  ال�شقيق،  ال�شوري 

م�شاركة وفد فني م�شري يف مهرجان 
على  االأ�شد  وجود  ظل  ويف  ب�شوريا 
للنظام  تاأييد  هو  ال�شلطة  راأ�س 
واإهانة ل�شهداء و�شحايا جي�س االأ�شد 
الذين مازالت دماوؤهم ت�شيل يف �شوريا 

دفاعا عن حريتهم وكرامة بالدهم.

ف���ي���ل���م ت�������رك�������ي-اأردين ع����ن ال���اج���ئ���ني ال�������س���وري���ني

�سوريا” يف  دم�����ار  ول  ح����رب  دم�سق..”ل  ق��ل��ب  م���ن  ���س��اه��ني  اإل����ه����ام 

مب��ا  اأه����ت����م  ل  ك�������رمي:  ن��ي��ل��ل��ي 
قلبي واأّت����ب����ع  ال���ن���ا����س  ي��ق��ول��ه 

ت�شتعد الفنانة امل�شرية نيللي كرمي ل�شباق رم�شان 2017 مب�شل�شلها 
اجلديد “الأعلى �شعر” الذي ت�شاركها فيه البطولة النجمة زينة.

خمتلفًا  العام  هذا  م�شل�شلها  يكون  اأن  جمهورها  كرمي  نيللي  ووعدت 
بال  �شيكون  واأنه  ال�شابقة،  املوا�شم  يف  قدمتها  التي  االأعمال  عن 

اأحزان اأو دموع.
ون�شرت الفنانة نيللي كرمي �شورة لها عرب ح�شابها مبوقع اأن�شتقرام 
انتقدت  التي  االأقالم  لبع�س  توجهها  اأن  ودت  ر�شالة  اأنها  ويبدو 

اأعمالها.
النا�س، وال  اأهتم ما تقوله  “ال  نيللي باالإجنليزية ما معناه  وكتبت 
اأتبع قلبي وال اأتظاهر باأي �شيء، لكني  اأنا فقط  اأهتم مبا تعتقده، 

�شادقة مع نف�شي”.
بعنوان  اجلديد  مل�شل�شلها  الرتويجية  االأغنية  طرحت  نيللي  وكانت 
ومن  الزغبي  نوال  اللبنانية  الفنانة  غنتها  والتي  العزاز«  “النا�س 

كلمات مدحت العدل، واأحلان عمرو م�شطفى.

ن����ق����ل ال�����ف�����ن�����ان امل���������س����ري 
خ���ال���د ال���ن���ب���وي ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ى
ظهر  فوق  من  �شقوط  حلادث  النبوي  خالد  امل�شري  الفنان  تعر�س 
اجلديد  مب�شل�شله  اخلا�شة  امل�شاهد  اأحد  ت�شوير  اأثناء  ح�شان، 

.2017 رم�شان  مو�شم  يف  به  يناف�س  الغروب” الذي  “واحة 
و�شقط خالد النبوي من فوق احل�شان اأثناء ت�شوير امل�شل�شل بواحة 
�شيوة  م�شت�شفى  اإىل  ب�شببها  نقل  بالغة،  الإ�شابة  وتعر�س  �شيوة، 

الإجراء الفحو�شات الطبية.
وذكرت م�شادر اأن خالد النبوي �شينقل اإىل القاهرة ملتابعة عالجه، 
نظرًا لقلة االإمكانيات املتاحة مب�شت�شفى �شيوة، الواقعة بالواحات 

الغربية يف م�شر.
يتاأثر  مل  امل�شل�شل  ت�شوير  اأن  العدل،  جمال  املنتج  اأكد  جانبه،  من 
بواقعة ال�شقوط وي�شري وفق معدالت جيدة، وقال ل�شحف م�شرية: 
“اإن خالد النبوي من اأكرث املمثلني احرتافية يف عمله واأنه ا�شتعان 
تدور  التي  الفرتة  تناولت  التي  التاريخية  والكتب  املراجع  بجميع 

فيها اأحداث امل�شل�شل”.
�شلبي  ومنة  النبوي  خالد  بطولة  من  الغروب”  “واحة  وم�شل�شل 
و�شيناريو  طاهر،  بهاء  الكبري  امل�شري  االأديب  وتاأليف  رجب  و�شيد 

وحوار مرمي نعوم، ومن اإخراج كاملة اأبو ذكري.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

 Simon“ بال�شعودية  املخت�س  الباحث  كتب 
معهد  موقع  على  ن�شرت  مقالة   ”Henderson
ان  اىل  فيها  ا�شار  االدنى  ال�شرق  ل�شوؤون  وا�شنطن 
التي  “اال�شالمية”  القمة  من  تريد  ال�شعودية 
االمريكي  الرئي�س  زيارة  خالل  الريا�س  يف  �شتنعقد 
الرف�س  عمق  و  “قوة  مدى  تظهر  ان  ترامب  دونالد 
يف  املوجود  الثوري  ال�شيعي  لال�شالم  اال�شالمي 

طهران”،بح�شب تعبري الكاتب.
و ا�شار الكاتب اىل ان العديد من قادة الدول الذين 
هم  االرجح  على  “اال�شالمية”  بالقمة  �شي�شاركون 
املعادية  املقاربة  على  للموافقة  م�شتعدين  غري 
نواز  الباك�شتاين  الوزراء  رئي�س  بينهم  من  اليران،و 
�شريف،حيث قال ان باك�شتان حر�شت على الوقوف 
على حياد جتاه ايران نظرًا اىل الو�شع املتوتر على 
احلدود بني البلدين.كما لفت اىل ان العراق )الذي 
مع�شوم(  فوؤاد  بالرئي�س  ممثاًل  بالقمة  �شي�شارك 
مع�شكر  اي  يف  الدخول  عدم  على  يحر�س  كذلك 

معادي اليران.
من  قابو�س  ال�شطان  م�شاركة  ان  الكاتب  اعترب  كما 
عمان امر م�شتبعد جدًا،م�شريًا اىل ان قابو�س م�شتاء 
من ال�شعوديني ب�شبب احلرب امل�شتمرة على اليمن.و 
تابع بان الزعيم الذي هو رمبا االكرث اثارة للجدل 
ال�شوداين  الرئي�س  هو  امل�شاركني  الزعماء  بني  من 
جماعية  ابادة  بارتكاب  اتهم  الذي  الب�شري  عمر 

يعني  ما  هو  الدولية،و  اجلنائية  املحكمة  قبل  من 
بروتوكويل  حتدي  ي�شكل  للقمة  االخري  ح�شور  ان 

بالن�شبة للواليات املتحدة.
ان  اىل  الكاتب  ا�شار  الفل�شطينية  الق�شية  حول  و 
بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي يتوقع ان تقدم 
تتمثل  ا�شرائيل،رمبا  مع  التطبيع  باجتاه  امياءات 
بفتح خطوط ات�شال مبا�شرة مع هذه الدولة،ا�شافة 
ال�شماح  او  العلني  التجاري  التبادل  من  املزيد  اىل 
للطائرات اال�شرائيلية باملرور يف اجواء دول اخلليج.
املقدمة  يف  هي  االمارات  دولة  ان  الكاتب  قال  و 
امل�شوؤولني  ان  ا�شرائيل، منبهًا اىل  التطبيع مع  جلهة 
الوكالة  اىل  بعثة  بار�شال  لها  �شمحوا  االماراتيني 
ظبي. ابو  مقرها  التي  و  املتجددة  للطاقة  الدولية 
�شاركت  االماراتية  القوات اجلوية  ان  لفت اىل  كما 
اال�شرائيلية  اجلوية  القوات  مع  م�شرتكة  مبناورات 

جرت باليونان ب�شهر اآذار مار�س املا�شي.
بتبادل  تقوم  ا�شاًل  اخلليج  دول  بان  تابع  كما 
ان هناك قن�شلية  و  ا�شرائيل،  جتاري غري علني مع 
“اإ�شرائيلية” واحدة على االقل ان�شاأت باحدى دول 
اخلليج التي مل يعلن عن ا�شمها،وذلك من اجل ت�شهيل 
�شحيفة  ان  اىل  لفت  التجاري.كذلك  التبادل  هذا 
االنكليزية  باللغة  ال�شادرة   ”Arab News“
امللك  ميلكها  اعالمية  ملجموعة  تابعة  هي  التي  و 
راأي  مقالة  العزيز،ن�شرت  عبد  بن  �شلمان  ال�شعودي 

ان  �شديقي”،مو�شحًا  عدوي  “عدو  عنوان  حملت 
بال�شديق  املق�شود  بينما  ايران  كان  بالعدو  املق�شود 

هو “اإ�شرائيل”.
مببادرة  تقدمت  الريا�س  ان  اي�شًا  الكاتب  قال  و 
ايجابية جتاه “اإ�شرائيل” عندما اعربت عن رغبتها 

لل�شواريخ  امل�شاد   ”THAAD“ منظومة  ب�شراء 
وا�شنطن،حيث  مع  �شالح  بيع  �شفقة  �شمن  ،وذلك 
ا�شاف بان ن�شر مثل هذه املنظومات داخل ال�شعودية 
“اإ�شرائيل” اي�شًا من هجمات �شاروخية  “قد يحمي 

ايرانية”.

النا�شرة- من زهري اأندراو�س:
الر�شمّية اهتماًما  الر�شمّية وغريمُ  اإ�شرائيل  بدي  تمُ ال 
دونالد  االأمريكّي،  الرئي�س  بزيارة  ا  خا�شًّ علنًيا 
واختيارها  ال�شعودّية،  العربّية  اململكة  اإىل  ترامب 
الواليات  خارج  بزيارتها  ترامب  يقوم  دولٍة  كاأّول 
ا�شتخل�شوا  ال�شعوديني  اأّن  يبدو  ولكن  املمُتحّدة. 
اأمريكيني �شابقني،  روؤ�شاء  العرب والنتائج من زيارات 
التلفزيون  يف  العا�شرة  القناة  اأفادت  كما  وقرروا، 
العربّي، منع �شحافيني اإ�شرائيليني اثنني من الدخول 
ا جواز  اإىل اململكة على الرغم من اأّنهما يحمالن اأي�شً
را�شل  ممُ االأمريكّي، واالثنان هما غيل تاري،  ال�شفر 
اأزوالي،  اأويل  وزميلته،  وا�شنطن،  العا�شرة يف  القناة 
يف  واملمُقيمة  اأحرونوت(،  )يديعوت  �شحيفة  من 
اململكة  وزارت  �شبق  كان  والتي  املمُتحّدة،  الواليات 
لدى  االبن  بو�س  جورج  االأ�شبق،  الرئي�س  برفقة 
موقع  قال  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  للريا�س.  زيارته 
اإّن  االإنرتنيت  على  اأحرونوت(  )يديعوت  �شحيفة 
يتمّكن  اأْن  من  جًدا  تتخّوف  ال�شعودّية  ال�شلطات 
عملية  اإخراج  من  االإ�شالمّية”  “الدولة  تنظيم 
كما  ترامب،  زيارة  خالل  التنفيذ  حّيز  اإىل  اإرهابّية 

اأّكدت حمافل اأمنّية رفيعة املمُ�شتوى يف تل اأبيب.
يف  العربّية  ال�شوؤون  لل  حممُ راأى  ذلك،  على  عالوة 
يف  ما  كّل  تعمل  ال�شعودّية  اأّن  كيي�س،  روعي  املوقع، 
على  التاريخّية  ال�شبغة  اإ�شفاء  اأجل  من  و�شعها 
الرئي�س  ال�شتقبال  خالًفا  اأّنه  اإىل  الفًتا  الزيارة، 
فاتًرا  كان  الذي  اأوباما،  باراك  ال�شابق،  االأمريكّي 
الريا�س،  اأمري  قبل  من  املطار  يف  قبل  وا�شتمُ للغاية، 
، ذلك الأّن �شّناع  فاإّن ترامب �شيحظى با�شتقباٍل ملكيٍّ
ترامب  اختيار  عالًيا  قّدرون  يمُ الريا�س  يف  القرار 
البيت  اإىل  دخوله  بعد  يزوره  بلٍد  كاأّول  لل�شعودّية 

االأبي�س، على حّد تعبريه.
التابع جلامعة تل  القومّي،  االأمن  اأبحاث  ن�شر مركز 
بني  ال�شرّية  العالقات  عن  جديدة  درا�شة  اأبيب، 
فيها  جاء  ال�شعودية،  العربّية  واململكة  اإ�شرائيل 
دبلوما�شّية  عالقات  وجود  عدم  من  الرغم  على  اأّنه 
عادية بني الدولتني، اإال اأّن امل�شالح امل�شرتكة بينهما، 
ومنع  النووّية  القنبلة  اإىل  الو�شول  من  اإيران  منع 

التحّول لدولة عظمى يف  االإ�شالمّية من  اجلمهورية 
املنطقة، اأّدت يف االآونة االأخرية اإىل تقارٍب كبرٍي بني 

الريا�س وتل اأبيب.
وبراأي الدرا�شة فاإّن املبادرة ال�شعودية، التي حتّولت 
حت�شني  االأ�شا�شّي  هدفها  كان  عربّية،  مبادرة  اإىل 
ورف�شت   ،2001 �شبتمرب  اأحداث  بعد  اململكة  �شورة 
من  للتقّرب  االأمريكّية  املحاوالت  جميع  ال�شعودية 
و�شلطنة  قطر  من  كّل  حينه  يف  فعلت  كما  اإ�شرائيل، 
عن  عديدة  منا�شبات  يف  اململكة  اأعلنت  كما  عمان، 
اإ�شرائيل  نحو  اإيجابّية  خطوة  باأّي  تقوم  لن  اأّنها 
يف  االخرتاق  حدث  اإذا  اإال  العربّية،  املبادرة  بعد 
الدرا�شة  ولكّن  اهلل،  ورام  اأبيب  تل  بني  املفاو�شات 
لفتت اإىل اأّن االإطالع على وثائق )ويكيليك�س( يوؤّكد 
وتل  الريا�س  بني  اأّنه  على  عينان  راأ�شه  يف  من  لكّل 
اأبيب جرى ويجري حوار �شرّي ومتوا�شل يف الق�شية 

االإيرانّية.
الوثائق  اإّن  الدرا�شة،  قالت  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
تقوم  االإ�شرائيلّية  ال�شركات  من  العديد  اأّن  اأثبتت 

االأمنّية،  اال�شت�شارة  يف  اخلليجّية  الدول  مب�شاعدة 
ملنظومات  وتزويدها  ة  اخلا�شّ القوات  تدريب  ويف 
�شرّية  لقاءاٍت  على  عالوة  متقّدمة،  تكنولوجّية 
كما  الطرفني.  من  كبار  م�شوؤولني  بني  وم�شتمرة 
بتليني  قامت  اإ�شرائيل  اأّن  الدرا�شة،  زادت  تبنّي، 
�شيا�شة ت�شدير االأ�شلحة اإىل دول اخلليج، باالإ�شافة 
بال�شالح  وا�شنطن  لتزويد  معار�شتها  تخفيف  اإىل 
الدول  لهذه  وا�شحة  ر�شالة  يف  وذلك  اخلليج،  لدول 
اأّن  كما  التهديد،  عن  ا  عو�شً التعاون  باالإمكان  اأّنه 
دول  يف  منتجاتها  بيع  يف  بحرّية  تتمّتع  اإ�شرائيل 
يف  ّنعت  �شمُ اأّنها  عليها  كتب  يمُ ال  اأْن  �شريطة  اخلليج، 

الدولة العربّية.
والدول  ال�شعودية  اأّن  اإىل  ا  اأي�شً الدرا�شة  واأ�شارت 
اخلليجّية تعرف مدى قوة اإ�شرائيل يف اأمريكا ومدى 
فاإّن هذه  الكونغر�س، وبالتايل  تاأثريها على قرارات 
عالقات  على  احلفاظ  واجبها  من  اأّنه  ترى  الدول 
مل  الطبيعّية  العالقات  ولكن  اأبيب،  تل  مع  معيّنة 
ت�شل حتى االآن اإىل موعدها، ذلك اأّنه بدون اإحداث 

ال  الفل�شطينيني،  مع  ال�شلمّية  العملية  يف  اخرتاق 
كن التقّدم اأكرث يف العالقات. ميمُ

التنبوؤ  اليوم  من  كن  ميمُ ال  اأّنه  الدرا�شة  واأو�شحت 
وهل  ال�شلمّية،  العملية  يف  اخرتاق  حدث  اإذا  فيما 
اإ�شرائيل  بني  �شيا�شّي  ربيع  اإىل  �شيقود  االأمر  هذا 
اأّن  اإىل  الفتًة  اخلليج،  دول  وباقي  وال�شعودية، 
باإجـراء  الغرب  طلبات  تنفيذ  ا�شرتطت  ال�شعودية 
االإ�شالحات وحت�شني العالقة مع اإ�شرائيل ولعب دور 
اإيجـابّي يف املنطقـة بالتقـّدم على امل�شار الفل�شطينّي.
اأّنه بح�شب الرواية ال�شعودية  ونوهت الدرا�شة اإىل 
الدبلوما�شّية  العالقات  فاإّن  االأخرى،  اخلليج  ودول 
�شتكون  الراهن  الوقت  يف  اإ�شرائيل  مع  العلنية 
ذلك  اإيجابياتها،  من  بكثري  اأكرث  �شلبية  نتائجها 
مع  ال�شرّية  بالعالقات  االآن  تتمّتع  اخلليج  دول  اأّن 
اإ�شرائيل، دون اأْن ت�شطر لدفع الفاتورة للراأي العام 
العربّية،  الدولة  مع  التطبيع  يرف�س  الذي  العربّي، 
اأّي نوع من  اأّن الراأي العام العربّي يرف�س االآن  ذلك 
ين�شحب  االأمر  هذا  اأّن  كما  اإ�شرائيل،  مع  العالقات 
على اإ�شرائيل، الأّنه من االأف�شل لها اأْن تبقي العالقات 
وغري  �شرّية  اخلليج  دول  وباقي  ال�شعودية  مع 
حقوق  حترتم  ال  الرجعّية  الـدول  هـذه  الأّن  ر�شمّية 
القيم  مع  الداخلّية  �شيا�شتها  تتما�شى  وال  االإن�شان 

الدميقراطّية الإ�شرائيل، على حّد تعبريها.
كاتبة  غيت�س،  لفريدا  راأي  مقال  يف  اأّنه  اإىل  �شار  يمُ
اإّنه قد يبدو من  العاملّية، قالت  ال�شوؤون  اأمريكّية يف 
اأّن الرئي�س االأمريكي الذي حاول منع  غري البديهي 
الواليات  دخول  من  اإ�شالمّيٍة  دوٍل  عّدة  من  النا�س 
وجد  االإ�شالم،  يكره  اأّنه  الكثريون  ويرى  املتحدة، 
راأ�س  م�شقط  يف  حتديدًا  دولته  خارج  له  دعم  اأقوى 
الواقع،  يف  احلال  هو  هذا  لكن  واأ�شافت:  االإ�شالم. 
اأمريكا  حملة  نهاية  بروؤية  العرب  القادة  ي�شعد  اإْذ 
اأّن وا�شنطن  اإيران، وال يهمهم  لتح�شني العالقات مع 
قررت التوقف عن اإثارة �شجة ب�شاأن حقوق االإن�شان 

والدميقراطية، على حّد تعبريها.

ال�سعودية  الج��ن��دة  لتبني  م�ستعدة  غ��ر  ا�سامية  دول  وا�سنطن:  معهد 
�سريف ون�����واز  ق��اب��و���س  م�����س��ارك��ة  ح���ول  و���س��ك��وك  لي�����ران  امل��ع��ادي��ة 

كاتبة اأمريكّية: ترامب الذي حاول منع النا�س من عّدة دوٍل اإ�سامّيٍة دخول اأمريكا ويرى 
الكثرون اأّنه يكره الإ�سام وجد اأقوى دعٍم له يف م�سقط راأ�س الإ�سام – ال�سعودّية
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�شدمة  يف  وغريه،  االجتماعي  التوا�شل  عامل 
“في�شبوكية” الطراز، من #طفل_اأرجنتيني 
عمره 12 �شنة، قتل طفلة بالعمر نف�شه يف بث 
له،  �شديق  �شّوره  ومبا�شر،  حي  “في�شبوكي” 
�شغري بالعمر اأي�شا، ومل يظهر يف فيديو نقلته 
” يوتيوب”  قنوات  اإحدى  “العربية.نت” من 
املوقع  عرب  االأحدث  باأنها  الفاجعة  الوا�شفة 

التوا�شلي ال�شهري.
راح الطفل يتالعب ببندقية والده يف �شالون 
وفجاأة  مازحا،  الطفلة  بها  ويهدد  البيت، 
وه�شمت  اخلطاأ  بطريق  ر�شا�شة  انطلقت 
واأردتها  باملدر�شة  ال�شغرية  زميلته  وجه 
 5788 بعيدة  بلدة  يف  اخلمي�س  اأم�س  قتيلة 
هي  العا�شمة#بون�س_اآير�س،  عن  كيلومرتا 
بال�شمال   Santa Rosa de Clachines
حدث،  مبا  �شلطاتها  اأملت  وهناك  االأرجنتيني، 
حادث،  اأنه  على  الطفلة  مقتل  مع  وتعاملت 
ال�شكان  معظم  اأن  اإال  #جرمية_قتل،  ال 
للقرار،  غ�شبهم  عن  اأعلنوا   9300 البالغني 
الطفل  ذوي  معاقبة  ال�شلطات  على  اأن  معلنني 

املازح بالر�شا�س.
كانوا اأربعة يف البيت وخرجوا ثالثة وجثة

مدر�شة  يف  تالميذ  زمالء   4 كان  البيت  يف 
بث  وقرروا  الطفلة،  وبينهم  بالبلدة،  واحدة 
مزاحهم عرب “الفي�شبوك” اإال اأن املزاح تطور 
اإىل تهديد الطفل زمالءه ببندقية اأبيه، فراح 
كان  وقت  يف  االآخر،  بعد  واحدا  بها  يهددهم 

�شديقه ي�شور كل �شيء يف �شالون البيت.
وجه  حني  الزناد  على  الطفل  �شغط  فجاأة 
البندقية اإىل الطفلة ليهددها، وفجاأة انطلقت 
ر�شا�شة طائ�شة واأ�شابتها، على حد ما ن�شرت 
�شحيفة Perfil املحلية، يف خرب مو�شع ومعزز 
بفيديو بثته يف موقعها، ويوثق اأكرث تفا�شيل 
مقتل الطفلة، وهو الذي نقلته “العربية.نت” 
من قناة “يوتيوبية” وبنهايته ن�شمع التالميذ 
الزميل  فاجاأهم  حني  ويولولون  ي�شرخون 
مل  التي  زميلتهم  وقتل  اأبيه،  بر�شا�س  املازح 

تن�شر و�شائل االإعالم االأرجنتينية ا�شمها وال 
�شورتها، وال ا�شم و�شورة قاتلها ال�شغري.

�شهد   Facebook اأن  ورد  الوكاالت  وعرب 
االعتداء  بني  تنوعت  م�شابهة،  عدة  حوادث 
القتل، كواحدة يف تايالند،  اجلن�شي وجرائم 
زوجته،  من  انتقاما  طفلته  اأحدهم  فيها  قتل 
اأن  ومع  املا�شي.  اأبريل  يف  مل�شن  قتل  وجرمية 
تعهد  #مارك_زوكربريغ،  املوقع،  موؤ�ش�س 
االأمور ال  اأن  اإال  الظاهرة،  بالق�شاء على هذه 

تزال خارج �شيطرة اأحد.

 ب���ري���ط���اين ي�����س��ج��ل اأط�������ول م�����دة يف
بركيا م�سابقة  يف  احل��ب��ل  ع��ل��ى  ال��ب��ق��اء 

العاملي  القيا�شي  الرقم  الريا�شي الربيطاين جاديا دوهان،  حّطم 
بعد  احلبل”  على  بقاء  مدة  “اأطول  م�شابقة  يف  با�شمه  امل�شجل 
ارتفاع  م�شدود على  �شاعة فوق حبل   100 ملدة  البقاء  من  تكنه 

تركيا. �شمايل  �شام�شون،  بوالية  مرت،   200
جاء ذلك يف اإطار مهرجان “Falcon Fest”، للريا�شة العنيفة 
وال�شباب،  الريا�شة  بعيد  االحتفال  اإطار  يف  املقامة  )املثرية( 
كمال  م�شطفى  الرتكية  اجلمهورية  موؤ�ش�س  ذكرى  واإحياء 

اأتاتورك، الذي يوافق 19 مايو/ اأيار من كل عام.
عليه  �شعد  اأن  بعد  �شاعة   100 ملدة  احلبل  على  دوهان،  وبقي 
االإثنني املا�شي واأنهى م�شابقته اليوم، ليحطم بذلك رقمه القيا�شي 
يف  اأقيمت  �شابقة  م�شابقة  يف  �شاعة   90 فيه  �شجل  الذي  ال�شابق 

بالده بريطانيا.
واجه  اإنه  �شحفية،  ت�شريحات  يف  الربيطاين،  الريا�شي  وقال 
�شعوبات من حني الآخر خالل اليومني االأخريين، ب�شبب الظروف 
الرقم  حطم  اأنه  من  �شعادته  عن  اأعرب  لكنه  ال�شيئة،  اجلوية 

القيا�شي يف هذا اخل�شو�س.
من جهة ثانية، ف�شلت مواطنته �شارة ريك�شهام، من حتطيم الرقم 
القيا�شي العاملي يف م�شابقة “اأطول م�شي على احلبل” مل�شافة 250 

مرتا، رغم ثالث حماوالت لها.

اأقل بعد  جم��ددا  ال�سجن  اإىل  يعود   �سخ�س 
اأملانيا يف  �سراحه  اإط���اق  م��ن  �ساعة  م��ن 

اأوج�شبورج- )د ب اأ(: قالت ال�شرطة االأملانية اإن �شخ�شا مل يق�س 
يوما بعد اإطالق �شراحه خارج ال�شجن، حتى عاد خلف الق�شبان 

يف نف�س اليوم.
 45 اأخرى بعد  اأنه جرى اعتقال الرجل مرة  ال�شرطة  واأو�شحت 
دقيقة من مغادرته ال�شجن يف �شواحي مدينة اأوج�شبورج جنوبى 

البالد.
واأثناء مغادرته ال�شجن اخلمي�س، �شيطرت حالة من الغ�شب على 
ال�شخ�س، وقام بلكم �شندوق بريد، واألقى حاويات القمامة حول 

�شاحية جابلنجن.
وقالت ال�شرطة اإن اإحدى �شالت القمامة مت االإطاحة بها اإىل فى 
ال�شارع، مما اأجرب العديد من ال�شائقني على ال�شغط على الكوابح 

على نحو �شريع ومفاجئ.
اإىل  وقدمته  عاما(   30( الرجل  على  القب�س  ال�شرطة  واألقت 

القا�شي، الذي اأعاده اإىل احلجز.
ويقبع الرجل حاليا مرة اأخرى خلف ق�شبان ال�شجن يف جابلنجن، 

دون اأن مي�شي ليلة واحدة وهو يتمتع باحلرية.

اأب���ي���ه ب��ب��ن��دق��ي��ة  زم���ي���ل���ت���ه  ي��ق��ت��ل  ل��ط��ف��ل  وم���ب���ا����س���ر  ح����ي  “في�سبوكي”  ب����ث 
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