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احلرب واحل�صار يت�سببان يف موت طفل ميني دون الـ�5سنوات كل  10دقائق

وباء الكولريا يح�صد
�أرواح من جنوا يف اليمن
م�������س���ت���م���رون
يف الإ�����ض����راب
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ال�شهادة وال حياة
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اقر�أ يف هذا العدد

القوت اليومي للم�صــــريني
ي������ه������دده ال����غ����ـ��ل�اء
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�أول م�سلمة ت�صل لهذا املن�صب فنكدوا عليها حياتها ..كيف مت �إنهاء حكم اجلزائرية التي تر�أ�ست طالب بريطانيا؟
و�صفت ماليا بوعطية ،الرئي�سة احلالية الحتاد الطالب
الوطني يف بريطانيا ،العام الذي ق�ضته يف رئا�سة االحتاد
وقت ق�ضته يف حياتها،
املليء باال�ضطرابات ب�أنه �أ�صعب ٍ
وقالت �إ َنّه ت�س َّبب يف �إيداعها بامل�ست�شفى عدة مرات ب�سبب
أمرا�ض تتعلق بالتوتر.
�إ�صابتها ب� ٍ
وقالت ماليا ،التي تبلغ  29عام ًا ،بعد خ�سارتها يف
انتخابات رئا�سة االحتاد يوم � 26أبريل/ني�سان يف �أحد
اللقاءات امل�ؤثرة� ،إ َنّها ا�ضطرت �إىل الذهاب للم�ست�شفى
لتلقي العالج  5مرات على الأقل ب�سبب التوتر ،و�إ َنّها كانت
تتناول الأدوية لعالج قرحة املعدة ،وذلك ح�سب �صحيفة
الغارديان الربيطانية.
ودافعت ماليا عن عملها خالل فرتة رئا�ستها ،وقالت �إ َنّها
ت�شعر بالفخر كونها �أول امر�أة �سوداء و�أول م�سلمة ُتن َت َخب
لهذا املن�صب ،لك َنّها اعرتفت ب�أن هذا العام الذي ق�ضته يف
رئا�سة االحتاد كان له ت�أث ٌري �سلبي عليها ،ب�سبب تكرار
الهجوم عليها من جانب كارهي امل�سلمني ،واتهامها مبعاداة
ال�سامية ،بالإ�ضافة �إىل املن�شورات املليئة بالكراهية
ال�ساخرة منها على ال�شبكات االجتماعية.
وعانت ماليا من ال�صداع الن�صفي والإجهاد البدين ،وقالت
�إ َنّها �شعرت باالنهيار يف بع�ض املرات ،و�ص َّرحت يف �أول
ً
عام يف حياتي.
مقابلة لها منذ هزميتها
ٍ
قائلة« :كان �أ�صعب ٍ
�شاق ًاَ
عا�صرت حرب ًا �أهلية ،لكن هذا العام كان ّ
ُ
يا �إلهي .لقد
للغاية».
وكان طالب من جامعات بريطانية عدة بينها كامربيدج
و�أوك�سفورد قد هددوا باالن�سحاب من احتاد الطلبة
الربيطانيني ،احتجاج ًا على انتخاب الطالبة امل�سلمة من
�أ�صل جزائري مليا بوعطية ،رئي�سة له ،وفق ما ذكر تقرير
لقناة اجلزيرة.
وتعد بوعطية �أول امر�أة من �أ�صول غري بي�ضاء تنتخب
لرئا�سة االحتاد .وبينما يقول معار�ضوها �إن لديها �أفكار ًا
معادية لليهود وملحاربة التطرف ،تنفي مليا ذلك وتقول
«�أعلم �أن كثريين ر�أوا ا�سمي ميرغ يف الوحل من قبل الإعالم
املتطرف ،وكتبوا �أين �إرهابية و�سيا�ستي مليئة بالكراهية».
طفولة و�سط احلرب
ً
طفلة احلرب الأهلية يف
وقد عا�صرت ماليا عندما كانت
مدينة ق�سنطينة اجلزائرية� ،إذ �شهدت تباد ًال لإطالق
النار بني ال�شرطة والإرهابيني عند مدر�ستها االبتدائية.
وقد هرب والداها الأ�ستاذان اجلامعيان �إىل اململكة
املتحدة بحث ًا عن الأمان عندما كانت ماليا تبلغ من العمر
� 7أعوام .و�أ�صابهما الذعر ب�سبب جتارب ابنتهما كقائدة
لالحتاد الوطني للطالب يف بريطانيا.
وقالت ماليا« :كانت م�شاعرهما متناق�ضة� ،أعتقد �أ َنّهما كانا
فخورين للغاية ،ولكنهما تفاج�آ مبا حدث .فمنذ الإعالن
عن فوزي باالنتخابات ،تدافع ال�صحفيون �إىل منزلنا».
ً
قائلة :تفتخر
و�أ�ضافت�« :أتذكر � َّأن والدتي كانت ت�صرخ
هذه الدولة بكونها دميقراطية .وقد اتبعت ابنتي العملية

الدميقراطية وفازت ،فلماذا ال تقبلون بالأمر؟ كانت ت�س�أل
بع�صبية :ملاذا؟».
و�أردفت ماليا« :مل يكونا مدركني كيف �سيتق َّبل الآخرون
الأمر .وقد �أ�صيبا بالذعر لذلك .فكانا يفكران :لقد هربنا
هجمة �شديدة .لقد
بحث ًا عن الأمان ،لكن ابنتنا الآن و�سط
ٍ
كان الأمر �صعب ًا عليهما للغاية».
وجهة
�أما ماليا فقد تفاج�أت �أي�ض ًا بالعداوة ال�شديدة املُ َّ
ً
ممثلة م�سبق ًا
بدرجة �أقل من والديها ،فقد كانت
�إليها ،لكن
ٍ
عن الطالب ال�سود يف احتاد الطالب الوطني ملدة عامني،
اتهامات بالتعاطف مع
و ُو ِّج َهت �إليها خالل هذه الفرتة
ٍ
الإرهابيني بعد رف�ضها اقرتاح ًا ب�إدانة تنظيم الدولة
الإ�سالمية (داع�ش) ،وقد َّ
و�ضحت وقتها � َّأن اعرتا�ضها
كان ب�سبب �صياغة االقرتاح ولي�س ب�سبب هدفه ،ومع ذلك
تهديدات بالقتل.
تلقت
ٍ
ثمن املن�صب
وقد علقت على ذلك« :كنتُ �أعلم � َّأن هناك ثمن ًا لهذا
املن�صب» .و�ستنتهي فرتة رئا�سة ماليا نهاية يونيو/
حزيران ،و�ستخلفها الرئي�سة اجلديدة �شاكريا مارتن،
النائبة احلالية لرئي�سة االحتاد وامل�س�ؤولة عن التعليم
امل�ستمر .و�أ�ضافت ماليا« :مل يكن الأمر ليم�ضي ب�سهولة
ب�سال�سة �أبداً».
قط ،فحدوث �أي �أمر لأول مرة ال مي�ضي
ٍ
ً
حماطة باثنني من الداعمني
وقد ظهرت ماليا يف املقابلة
لها ،وقد بدا عليها ال�ضعف يف بع�ض الأوقات ،لكن ال زالت
دوافعها ال�سيا�سية ثابتة� ،إذ قالت« :ج�سدي كان يعبرِّ عما
يحدث باالنكفاء فح�سب� ،إذ كان يقرر �أ َنّه لن يتحرك .ولكن
�أف�ضل طريقة كنتُ �أتعامل بها مع الأمر هي اال�ستمرار يف
احلركة .فدائم ًا ما حتدث العديد من الأمور ،و�أف�ضل �شيء
�أعلم كيفية فعله هو موا�صلة املقاومة».
كرئي�سة لالحتاد تزامنت مع
وقالت �إن فرتة انتخابها
ٍ
الفرتة التي �أ�صبحت فيها الإ�سالموفوبيا �أمر ًا طبيعي ًا،
و�أ�صبحت هي م�ستهدفة بو�ضوح .و�أ�ضافت�« :أعتقد �أ َنّه

كانت توجد العديد من الإهانات ،والعمل على التحقري من
�إن�سانيتي بعدة طرق .كنا نتوقع ذلك ،لكنك ال تعلم �إىل
�أي مدى قد ي�صل الأمر �إال عندما تعي�شه وت�شهده بنف�سك.
لقد كان الأمر غاية يف ال�صعوبة».
ً
خا�صة
وقالت« :لقد ذهبت �إىل امل�ست�شفى عدة مرات،
عندما كان ي�صل الأمر �إىل و�سائل الإعالم وتتواىل
الهجمات ال�ساخرة على ال�شبكات االجتماعية ،و�أتعر�ض
علي».
للم�ضايقات من املارين يف ال�شوارع الذي َّ
يتعرفون ّ
أ�شخا�ص عاديني
و�أ�ضافت« :مل يكونوا طالب ًا ،كانوا جمرد �
ٍ
�شاهدوين يف الأخبار ويح ِّولون �إحباطاتهم �أ َّي ًا ما كانت
جتاهي دون فهم ال�سياق الذي جرت به الأحداث .كانت
حتركهم م�شاعرهم الكارهة للم�سلمني ..فقد تلقيتُ
�سي ًال ال ينتهي من الر�سائل املليئة بالكراهية عرب الربيد
الإلكرتوين».
و�أ�ضافت�« :أراد النا�س �أن يقولوا بو�ضوح �إ َنّه رغم التزامي
بجميع �إجراءات العملية االنتخابية ال�سيا�سية ،ف�إ َنّهم لن
ٌ
يتقبلوا فكرة �أ َنّني ُ
الحتاد وطني،
رئي�سة
فزت بها� ،أو �أ َنّني
ٍ
ّ
وجه �إيل من
وقد وا�صلتُ عملي ب�صرف النظر عما كان ُي َّ
اتهامات».
ال ت�شعر بالندم
وال ت�شعر ماليا بالندم على الفرتة التي ق�ضتها يف رئا�سة
االحتاد ،وال زالت ت�صر على �شعورها بالفخر لفوزها يف
االنتخابات ،وحت ُّملها ال�صراعات والإ�ساءات ،ومتكنها من
ُّ
الرت�شح مرة ثانية برغم عدم جناحها يف نهاية الأمر.
وقد قالت � َّإن �أكرث �شيء ي�ستدعي الفخر هو عملها فيما
يخ�ص مناه�ضة العن�صرية واحلث على الإدماج .لكن �أي ًا
كانت �إجنازاتها ،ف�س ُتذ َكر رئا�ستها لالحتاد ب�أ َنّها كانت
ٌ
أ�صوات يف
حم ًال للخالفات :فبعد انتخابها ،كانت هناك �
 26احتاد ًا طالبي ًا تنادي باالنف�صال عن احتاد الطالب
الوطني ،وقد �ص َّوتت ثالثة احتادات ل�صالح االنف�صال.
ٌ
اتهامات لها مبعاداة
وقد تبع تقلُّدها ملن�صب الرئا�سة

ال�سامية بعدما و�صفت جامعة برمنغهام ب�أ َنّها «ب� ٌ
ؤرة
�صهيونية» يف عام  ،2011وانتقدت بعدها بثالث
�سنوات «املن�صات الإعالمية ال�سائدة التي يقودها الفكر
ال�صهيوين».
وقد نفت ماليا مرة �أخرى يف املقابلة �أ َنّها معادية لل�سامية،
وقالت �إ َنّها ط َّبقت �أف�ضل �سيا�سة �شاملة للتعامل مع معاداة
ال�سامية يف تاريخ احتاد الطالب الوطني .وقالت �إ َنّها ندمت
على ما قالته منذ �سنوات ،واعتذرت عنه ،ومع ذلك ظل
ً
�شخ�صية مزعجة.
العديد من الطالب اليهود يعتربونها
وعن �شاكريا مارتن ،التي تر�شحت �أمامها وفازت باملن�صب،
والتي تعترب نف�سها و�سطية وعملية ،و�أ َنّها �ستعمل على
ر�أب �صدع احتاد الطالب الوطني املت�شقق ،قالت ماليا« :ال
�أختلف مع �أي �شيء قالته .لقد قرر النا�س املر�شح الذي
يريدونه ،لك َنّني ال �أرى اختالف ًا كبري ًا بني �سيا�ساتنا.
�سيكون الأمر حما�سي ًا للغاية للنا�س».
وتخطط ماليا لتكري�س الأ�سابيع الأخرية يف فرتة رئا�ستها
وقت
لإدارة حملتها للرت�شح يف االنتخابات العامة .ويف ٍ
ما� ،ستعود �إىل درا�ستها العليا لدرا�سة نظرية واللغة ما
بعد اال�ستعمارية يف جامعة برمنغهام ،كما تنوي موا�صلة
�شغفها ال�سيا�سي على امل�ستوى املحلي ولي�س على م�ستوى
الأحزاب� ،إذ �ستدير حملة مناه�ضة للربنامج احلكومي
«� »Preventأو «املنع» ملكافحة الإرهاب ،و�ستعمل كذلك
على معار�ضة عمليات الرتحيل .ماليا �أي�ض ًا خمطوبة
وتنوي الزواج.
وبالت�أمل يف العام ال�سابق ،اختتمت حديثها« :عاد ًة ما
�أخرب النا�س �أن ذلك العام كان �أ�شبه بركوب الأفعوانية،
أح�س العديد منا بالقوة عند
ولكن
ٍ
بدرجة �أ�شد ،لقد � ًّ
بتاريخ مثل تاريخي ،وله �آراء �سيا�سية
معرفة � َّأن �شخ�ص ًا
ٍ
احتاد
ي�ؤيدها الكثريون ،ميكنه �أن ي�شغل من�صب رئا�سة
ٍ
وطني».

م��ع��ج��زة ه���ن���دي���ة ..ف���ت���اة �أذك������ى م���ن �آي��ن�����ش��ت��اي��ن

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

حققت الفتاة الهندية الربيطانية ،راجوري باوار ،معدل
ذكاء �أعلى من العامل� ،ألربت اين�شتاين ،و�ستيفن هويكنج،
فقد �أحرز كل منهم  160درجة يف اختبار الذكاء يف حني
ح�صلت راجوري على .162
وذكر موقع “تاميز اوف انديا” �أن تلك النتيجة املبهرة �أدت
�إىل ان�ضمامها لع�ضوية جمعية مين�سا الربيطانية ،التي
تعترب �أ�شهر و�أقدم جمعية ت�ضم الأفراد ذوي ن�سبة ذكاء
مرتفعة ،وتنت�شر فروعها يف  80دولة حول العامل وت�ضم
ع�ضويتها �أكرث من � 100ألف �شخ�ص من النخبة ،وقد و�ضع
حجر الأ�سا�س بها عام  1946يف �أك�سفورد وتهدف �إىل
تعزيز وتنمية الذكاء الإن�ساين ل�صالح الب�شرية.
ويف حوار مع موقع "اندين اك�سربي�س" قالت راجوري�“ :أنا
�أ�شعر ب�سعادة غامرة وال ميكن �أن تعرب عنها الكلمات� ،إنه
ل�شرف يل متثيل الهند على �أر�ض �أجنبية وحتقيق مثل هذا
الإجناز “.
وقال والدها الدكتور� ،سوراج كومار باوار ،وهو عامل �أبحاث
يف جامعة مان�ش�سرت وينحدر ،من باراماتي يف منطقة بونا
بوالية مهارا�شرتا بو�سط الهند“ :ابنتي ح�صلت على
درجة � 1٪أعلى من �أذكياء العامل ،مما يجعلها واحدة من
�أ�صغر الأطفال الذين حققوا مثل هذا الإجناز .
اعرتفت راجوري ب�أنها كانت ع�صبية قبل االختبار ،وقالت:
“لكن الأمر كان جيداً ،و�أنا م�سرورة حق ًا لفعل ذلك ب�شكل
جيد” ،و�أ�ضافت “�أود �أن �أدر�س الطب يف امل�ستقبل ،و�أميل
�أي�ضا نحو مو�ضوعات الفيزياء وعلم الفلك والبيئة”.
وقالت �إن من هواياتها املف�ضلة ال�سباحة وكرة ال�شبكة
وال�شطرجن
وقالت راجوري“ :كنت �أ�ستعد المتحانات القبول للمدر�سة
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تفا�صيل ال�شهادة التي �أطاحت برئي�س الـ”�إف  .بي � .آي” جيم�س كومي ..ترامب
�إعترب انه مل يعد ي�ستطيع �إدارة م�ؤ�س�سته ب”فعالية” وجلان الكوجنر�س تتهمه
بت�ضليلها وت�ضخيم ق�صة مرا�سالت م�ساعدة كلنتون لزوجها اثناء الرت�شيح
�أعاد قرار الرئي�س الأمريكي �إقالة مدير التحقيقات
الفدرالية جيم�س كومي �إىل الواجهة اجلدل حول
املر�شحة هيالري كلنتون وفقا لنقا�شات و�سجاالت مع
الكوجنر�س بعدما �إتهم كومي بحجب املعلومات عنه.
وجاء يف بيان �أ�صدره املكتب البي�ضاوي�“ :أبلغ الرئي�س
دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل ب�أنه
قرر �إعفائه من مهامه ،و�إقالته من من�صبه”.
وت�أتي هذه املفاج�أة ح�سب تقرير مف�صل لبي بي �سي بعد
الك�شف عن �إعطاء كومي معلومات غري دقيقة للكونغر�س
ب�ش�أن ر�سائل الربيد الإلكرتوين اخلا�صة بوزيرة
اخلارجية الأمريكية ال�سابقة هيالري كلينتون الأ�سبوع
املا�ضي.
ويجري مكتب التحقيقات الفيدرايل حتقيقا حول مزاعم
ب�ش�أن العالقة بني حملة ترامب االنتخابية ورو�سيا.
وقال ترامب يف ر�سالة وجهها لكومي �أنه يتفق مع تو�صية
من وزير العدل جيف �سي�شنز ب�أنه “مل يعد قادرا على
�إدارة املكتب ب�شكل فعال.
وتدخل كومي مرتني يف م�سار االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية وذلك يف �شهر يوليو/متوز و�أي�ضا يف �أكتوبر/
ت�شرين الأول حني �أدىل بت�صريحات ب�ش�أن حتقيقات
مكتب التحقيقات الفيدرايل يف الر�سائل الإلكرتونية
اخلا�صة بهيالري كلينتون.
وكانت كلينتون �ألقت باللوم يف خ�سارتها االنتخابات
الرئا�سية على كومي.
وقالت كلينتون حينها �إن “�إعالن جيم�س كومي �إعادة
التحقيق يف ا�ستخدامها لربيديها اخلا�ص عندما كانت
وزيرة للخارجية قبل �أيام من االنتخابات كان له �ضرر
�سيا�سي كبري على حملتها االنتخابية”.
وكان كومي قد �أعلن قبل حوايل  11يوما من موعد

االنتخابات عن حتقيق جديد ب�ش�أن ا�ستخدام كلينتون
للربيد الإلكرتوين.
لكن مكتب التحقيقات الفيدرايل �أكد بعدها على �إنه مل
يجد �أي دليل على وقوع جرمية جنائية.
قال كومي خالل �إدالءه ب�شهادته �أمام اللجنة الق�ضائية
يف جمل�س ال�شيوخ يف الثالث من مايو�/أيار �إن “م�ساعدة
كلينتون ،هوما عابدين� ،أر�سلت املئات بل الآالف من
الر�سائل الإلكرتونية ،البع�ض منها حتتوي على معلومات
�سرية لزوجها �آنذاك”.

و�أكد �أف بي �آي �أن “عابدين �أر�سلت فقط جمموعتني من
الر�سائل املتبادلة بهما معلومات �سرية لزوجها من �أجل
طباعتها”.
و�أ�شار مكتب التحقيقات الفيدرايل �إىل �أن �أغلبية
الر�سائل الإلكرتونية البالغ عددها � 49ألف ر�سالة
وجدت على احلا�سوب اخلا�ص لزوج عابدين نقلت عرب
ن�سخة احتياطية لهاتف بالك بريي اخلا�ص بعملها

ال�سفارة الأمريكية بالريا�ض حتذف �إ�سرائيل من فيديو جولة ترامب ..وتعتذر الحقا
وجدت وا�شنطن نف�سها يف موقف حمرج ،بعدما حذفت
�سفارتها يف ال�سعودية �إ�سرائيل من فيديو كانت قد ن�شرته
على موقع “تويرت” للرتويج للمحطات التي ت�شملها جولة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت �صحيفة “نيويورك بو�ست” الأمريكية �أن ع�ضو
احلزب الدميقراطي يف الكونغر�س الأمريكي �أجنيل
�إيلوت ،را�سل اخلارجية الأمريكية ب�ش�أن الفيديو الذي
قامت ال�سفارة بال�سعودية مب�شاركته على مواقع التوا�صل
االجتماعي وحذفت منه كلمة “�إ�سرائيل” من �إعالن
ترامب عن جولته.
وطالب �أجنيل �إيلوت بحذف التغريدة من “تويرت” وهو
ما ا�ستجابت له ال�سفارة وقامت بحذف ما ن�شرته.
و�أعرب �إليوت �أجنيل عن ا�ستنكاره ملا حدث ،قائال“ :يف
الوقت الذي يجب فيه �أن ت�شجع الواليات املتحدة �شعوب
املنطقة على التم�سك مببادئ الت�سامح وتقبل الآخر،
ي�أتي هذا الفيديو كنوع من الت�سليم مبوقف ال�سعودية
املناه�ض لإ�سرائيل”.
هذا وو�صفت اخلارجية الأمريكية حذف �إ�سرائيل
من الفيديو الذي ن�شرته �سفارة الواليات املتحدة يف
ال�سعودية ،ب�أنه “خط�أ غري مق�صود” ،واعتذرت عن ذلك.

خمت�صر مفيد

لقد ارتبط ا�سم ال �صحافة يف الدول
الدميقراطية بال�سلطة الرابعة فعندما تتحدث
عن ال�صحافة تتحدث عن �سلطة حرة تتكلم
وتنفذ وتقوم بعملها على �أكمل وجه ،لن احتدث
ريا عن هذه ال�سلطة ولكن كل �سلطة تعرب عن
كث ً
م�صالح ا�صحابها وممثليها ،وال�صحافة هي � ً
أي�ضا
تعرب عن م�صالح �أفراد وجماعات وم�ؤ�س�سات
متولها وتدفع لها وتغطي نفقاتها ،وهذه ال�سلطة
�أ�صبح لها يوم عاملي يحتفل به العامل يف كل عام
بغ�ض النظر عن طبيعة هذه ال�صحافة كونها
حرة �أو منحازة ،طليقة او �أ�سرية تعرب عن ر�أي
اجلماهري او تعرب عن ر�أي ال�سلطة او هي بوق من
�أبواق ال�سلطة كما هو احلال يف عاملنا العربي،
ريا يف
فلها يوم نحتفل به جمي ًعا .لن �أتكلم كث ً
حتليل هذه ال�سلطة ومكوناتها وخ�صائ�صها ولن
�أ�سهب يف احلديث عنها ،ولكن �سوف اناق�ش الواقع
العربي ب�شكل عام  ،فهل يوجد لدينا �صحافة
حرة يف العامل العربي ؟؟ وهل ميكن التعاي�ش
بني ال�صحافة احلرة والأنظمة الدكتاتورية
ال�شمولية الت�سلطية ؟؟ وهل من امل�سموح وجود
�سلطة رابعة يف العامل العربي ؟؟؟ انني �أ�ؤمن
�أن العامل العربي ال يوجد فيه �سلطة ثانية وال
ثالثة وال رابعة ،يوجد فيه �سلطة واحدة هي
�سلطة الديكتاتور املطلقة فقط� ،أما التعاي�ش
مع الأنظمة الدكتاتورية فهو �أمر م�ستحيل ،وال
وجود لل�صحافة احلرة يف عاملنا العربي ،ولكن
ماذا عن االمربطوريات االعالمية يف العامل
العربي ؟؟؟ �أال تتحدث بل�سان اجلماهري وتعرب
عن تطلعاتها ؟؟؟ وهنا �أقول لي�س كل ما يلمع
ذهبا ،فهذه االمربطوريات تغذى ب�أموال كبرية
لتحقيق �أغرا�ض مر�سومة م�سبقا لتحقيق غايات
ا�شخا�ص وجماعات حمددة.
رئي�س التحرير

وا�شنطن بو�ست” :هذا هو ال�سبب وراء جلوء الأنظمة “الديكتاتورية” لالختفاء الق�سري“

الثانوية �ألرتينت�شام ،وهي واحدة من امل�ؤ�س�سات املرموقة
يف اململكة املتحدة ،واقرتح علي والدي �أن
�أحاول يف اختبار الذكاء وميكن لأي �شخ�ص فوق �سن
العا�شرة �أن يدخل االختبار فهو �شيء مثري لالهتمام
وي�ستحق الرتكيز .
وينبغي الإ�شارة �إىل �أن ال�شخ�ص العادي يرتاوح ذكا�ؤه بني
درجات خمتلفة ولكن متو�سط الذكاء الطبيعي هو  ١٠٠يف
اختبار ن�سبة الذكاء.
وتت�شابه معها الربيطانية “ليديا �سبا�ستيان” البالغة من
العمر  12عام ًا حيث كان لديها ذكاء �أعلى من عباقرة
العامل �ألربت �أين�شتاين ،و�ستيفن هوكينج ،فقد ح�صلت
�أي�ض ًا على  162درجة يف االختبار يف عام .2015

ك�شفت �صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية� ،أن
ال�سبب وراء جلوء الأنظمة يف العامل �أجمع �إىل
االختفاء الق�سري ،هو �أن الأخري �أحد الو�سائل
الفعالة بالن�سبة للحكومات ل�سحق �أي تهديد
ً
خا�صة يف الأنظمة التي تطبق �أنظمة
يطولها،
�صارمة ملراقبة منظمات حقوق الإن�سان.
ووف ًقا للأبحاث التي تناولت مو�ضوع
“االختفاء الق�سري” ،ف�إن ال�سبب يف �شيوع
حاالت االختفاء الق�سري لي�س يف م�صر فقط،
و�إمنا يف دول خمتلقة من العامل ،هو �أن معظم
الأنظمة القمعية تلج�أ �إىل تلك الطريقة
عندما ال ي�ستطيعون قراءة طبيعة املعار�ضة،
لذا ي�ستخدمون �سلطاتهم يف �إخفاء املعار�ضة،
ً
خا�صة �إذا ما كان الأخري يحظى بدعم كبري
لكن �سطحي عدمي الت�أثري ،وبالتايل ف�إن
الهدف الأكرب للنظام ال يتمثل فقط يف �إخافة

املعار�ضة ،و�إمنا تقوي�ض نفوذها على املدى
البعيد.
يذكر �أن االختفاء الق�سري هو رف�ض الدولة
االعرتاف ب�أنها حتتجز �شخ�ص يف �سجونها،
ورف�ض �إقرار م�صريه ،م�شري ًة �إىل �أن �أحدث
تقارير الأمم املتحدة ك�شف عن وجود �أكرث
من � 55ألف حالة اختفاء جربي يف  107دول
حول العامل منذ عام  ،1980وهو التكنيك
الذي ينت�شر مبرور الوقت.
ولفتت ال�صحيفة النظر� ،إىل �أن منظمات
ؤخرا �أن عددًا من
حقوق الإن�سان �أكدت م� ً
الن�شطاء اختفوا يف م�صر بعد �أن مت �إيقافهم يف
كمائن تفتي�ش ،ويف �سوريا � ً
أي�ضا �أخفى النظام
�آالف من املواطنني خالل احلرب الأهلية،
رية �إىل �أن بع�ض الأنظمة ت�ستخدم
م�ش ً
االختفاء الق�سري للت�سرت على حاالت القمع،

ولكن الأمر لي�س بهذه الب�ساطة خا�صة يف
دول مثل “جواتيماال وال�سلفادور” ،التي تلج�أ
للعنف ب�شكل علني ومتكرر.
وا�ستطردت� :أن الدول التي تلج�أ �إىل هذا
التكتيك تختلف يف الكيفية ،فعلى الرغم من
كونهم يت�شابهوا من حيث وجود معار�ضة� ،إال
�أن الأرجنتني على �سبيل املثال اختفى فيها ما
ال يقل عن � 100ألف مواطن ،بينما اختفى يف
ً
م�سجلة
�أوروجواي ع�شرات املواطنني فقط،
ت�سا�ؤل عن ال�سبب وراء �إمكانية بع�ض الأنظمة
�إخفاء املعار�ضة بينما ال ت�ستطيع �أنظمة
�أخرى على فعل املثل.
وف�سرت ال�سبب� ،أن ما تفعله احلكومات هو
جمرد و�سيلة للعقاب ،فهو و�سيلة لإرهاب تلك
القطاعات وتقوي�ض نفوذهم ،ول�ضمان فعالية
عملية الإرهاب ,التخويف ،تطبق الأنظمة

فكرة احتجاز رهائن من املعار�ضة لديها ،وبذلك
ي�ضمنون موافقة �أقارب املختفي ومعارفه على
طلباتهم ،وبالتايل ميتلكون �أف�ضلية يف التحكم
بالأمور طاملا املختفي على قيد احلياة.

�إال �أن ال�صحيفة� ،أو�ضحت �أن �أ�سلوب االختفاء
الق�سري قد يرتد على النظام ذاته يف حالة
جلوئه �إىل ترهيب عائلة املختفي ،مت�سب ًبا يف
خلق مقاومة �أكرب.
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�صالح م�ستعد للتفاو�ض مبا�شرة مع ال�سعودية للتو�صل اىل ت�سوية يف اليمن ..وال�صواريخ التي
يطلقها احلوثيون على االرا���ض��ي ال�سعودية رو�سية ال�صنع ولي�ست ايرانية واليمنيون طوروها
�صنعاء �(-أ ف ب) – اعلن الرئي�س اليمني ال�سابق علي
عبد اهلل �صالح حليف احلوثيني ،انه م�ستعد للتفاو�ض
مبا�شرة مع ال�سعودية الداعمة للحكومة اليمنية املعرتف
بها دوليا ،للتو�صل اىل ت�سوية يف هذا البلد الذي متزقه
احلرب منذ اكرث من عامني.
وقال �صالح الثالثاء خالل اجتماع حلزبه امل�ؤمتر ال�شعبي
العام يف �صنعاء التي ي�سيطر عليها احلوثيون “اننا
م�ستعدون ان ن�أتي اىل الريا�ض اىل خمي�س م�شيط (جنوب
ال�سعودية) اىل م�سقط (�سلطنة عمان) او اي مكان للحوار
والتفاهم”.
وبعد ان كرر عر�ضه للحوار الذي اقرتحه مرارا منذ
تدخل ال�سعودية يف �آذار/مار�س  2015يف اليمن على
ر�أ�س حتالف ع�سكري عربي ،قال �صالح ان مثل هذا احلوار
�سيجري ح�صريا وب�شكل مبا�شر مع ال�سعوديني.
وا�ستبعد اي و�ساطة ملوفد االمم املتحدة اخلا�ص لليمن
ا�سماعيل ولد ال�شيخ احمد الذي ي�أمل يف ا�ستئناف
مفاو�ضات ال�سالم اليمنية نهاية ايار/مايو بعد ان توقفت
منذ �آب/اغ�سط�س .2016
وكان الو�سيط يف الريا�ض االربعاء الجراء ات�صاالت مع
االطراف املعنية باالزمة كما قال راجح بادي املتحدث
با�سم احلكومة اليمنية يف الريا�ض لوكالة فران�س بر�س.
وقال �صالح “لن نفاو�ضكم ال عن طريق ولد ال�شيخ وال عن
طريق االمم املتحدة (…) �سنحاور �صاحب ال�ش�أن اململكة
العربية ال�سعودية التي تقود التحالف العربي .هادي غري
مقبول وحكومته غري مقبولة (…) انا احذر ال�سعودية
منهم ه�ؤالء ي�ضرونكم اكرث مما ينفعونكم”.
واقرتح على ال�سعوديني ت�شكيل قيادة جديدة الدارة
البالد.
وال يزال �صالح يحظى بنفوذ يف اليمن منذ تخليه عن
ال�سلطة يف �شباط/فرباير  2012اثر �ضغوط من ال�شارع.
– “ات�صاالت يف برلني” –
وان�ضمام وحدات من اجلي�ش اىل �صفوف امل�سلحني �سمح
للحوثيني بال�سيطرة يف ايلول�/سبتمرب  2014على
�صنعاء واجزاء كبرية من البالد ما دفع بهادي لالنتقال
اىل ال�سعودية.
وي�أتي عر�ض �صالح يف وقت بدات فيه “ات�صاالت غري
ر�سمية منذ ا�سبوعني يف برلني بني او�ساط الرئي�س
ال�سابق ومندوبني �سعوديني” كما ك�شف م�صدر حكومي
ميني لفران�س بر�س.
وا�ضاف امل�صدر ان هذه االت�صاالت بد�أت قبل زيارة
امل�ست�شارة االملانية انغيال مريكل نهاية ني�سان/ابريل
للريا�ض حيث بحثت مطوال النزاع يف اليمن.
وقلل �صالح من اهمية تورط ايران يف اليمن املتهمة بدعم
احلوثيني .وقال “لي�س لدينا مد ايراين بتاتا واذا وجدت
عالقات فهي عالقة با�شخا�ص ،ال عالقة لها مع ال�شعب”.

ال����ت����ق���������س����ي����م����ي����ون يف ال�����������������س��������ودان وال�����������ع�����������راق وال�������ي�������م�������ن :ان�������ت�������ح�������اري�������ون ب����ل���ا جل������ام
�أ�سبوعية حرة م�ستقلة

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

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

املدير التحريري
والتنفيذي
عادل قا�سم

مكتب مي�شغن
حممد حزام

313-358-6818

مدينة اب
عبد الغني اليو�سفي
777883616

مكتب فل�سطني
هيا خل�ضري

وا�ضاف “ال عالقة ع�سكرية وال �سيا�سية وال اقت�صادية
لهم عالقة تعاطف”.
وقال ردا على �س�ؤال حول كون ال�صواريخ التي يطلقها
احلوثيون على ال�سعودية او مواقع للتحالف العربي
يف اليمن ،ايرانية ان “ال�صواريخ مينية ،رو�سية ال�صنع
واليمنيون طوروها”.
وا�ضاف “انهم يكذبون عليكم ان ال�صواريخ ايرانية”.

وقال �صالح ان التحالف العربي “حتى االن اكرث من 11
الف �شخ�ص قتلوا وجرح اكرث من  25الفا منذ �آذار/مار�س
.2015
واوقعت احلرب يف اليمن ما ال يقل عن  7700قتيل
معظمهم من املدنيني و 42500جريح بح�سب تعداد
ملنظمة ال�صحة العاملية.

ال����ري����ا�����ض :ال�������س���ع���ودي���ة ت��ن�����ش��ئ وح������دة ن�����س��ائ��ي��ة ل�ل��أم���ن
ال���ف���ك���ري ب��امل�����س��ج��د احل�������رام مل���واج���ه���ة ال���ت�������ش���دد ال��ن�����س��ائ��ي
الريا�ض ـ (د ب �أ) – �أن�ش�أت الهيئة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي بال�سعودية ،وحدة
للأمن الفكري ،ملواجهة تلوث الفكر و�صور االنحراف
والت�شدد الن�سائي.
وك�شفت امل�ست�شارة فاطمة بنت زيد الر�شود مديرة
الإدارة ،ل�صحيفة “الريا�ض” ال�سعودية يف عددها
اليوم االربعاء  ،عن �أن “الإدارة العامة للتوجيه
والإر�شاد الن�سائي بامل�سجد احلرام ،ان�ش�أت الوحدة
اجلديدة للأمن الفكري ،انطالق ًا من تعاليم الإ�سالم
ال�سمحة ومقا�صده العظمى يف حفظ الدين والعقل
من تلوث الفكر و�صور االنحراف والت�شدد ،وحفاظ ًا
على �سالمة فكر املر�أة امل�سلمة وعقلها من االنحراف
عن الو�سطية واالعتدال امل�ستمدة من الكتاب
وال�سنة”.
و�أكدت �أن وحدة الأمن الفكري ُتعنى بتح�صني
الفتيات امل�سلمات �ضد الفكر امل�سموم والتطرف وتعزز
مفهوم الو�سطية واالعتدال بعيدً ا عن
التطرف والغلو ال�صحيحة ،وتر�سيخ منهج الو�سطية واالعتدال ،عليه ال�صالة وال�سالم؛ لتكوين جيلٍ وا ٍع ميتلك �آليات
ّ
والإفراط �أو التفريط.
والتحذير من كل دعوة ت�سعى لهدم الدين ال�صحيح.
التعامل مع الأحداث املعا�صرة دون الإخالل بالأ�صول
و�أو�ضحت �أنّ من �أهم ما تهدف �إليه الوحدة هو و�أ�شارت �إىل �أن “الوحدة تهدف �إىل ن�شر العلم
ن�شر �سماحة الإ�سالم وي�سره ،وتو�ضيح العقيدة ال�شرعي ال�صحيح القائم على كتاب اهلل و�سنة ر�سوله والثوابت”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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دعاء �سويدان
يف خ�ضم الأزمة املتنا�سلة التي تع�صف بالعامل
العربي ،وو�سط خماطر التق�سيم التي تتهدد غري
دولة من دوله ،تتكاثر الدعوات �إىل تكري�س
الوحدات املتقاتلة يف ما بينها يف هذا العامل ،بدعوى
�أن «�إتاحة الطالق باتت �شرط �إبعاد القاتل من
املقتول» ،و�أن خطابة رف�ض «تفتيت املفتت» �أ�ضحت
«ال تطعم خبزاً» وال توقف خراب ًا.
لكن هل ُيعترب حق ًا اللجوء �إىل «الطالقات املكلفة
وال�صعبة» ،كما ي�سميها ه�ؤالء ،مبثابة ع�صا �سحرية
�ستوقف �شالالت الدماء يف �سوريا وليبيا واليمن
والعراق وغريها ،و�ستف�سح املجال لإعادة �إعالء
�صوت ال�سيا�سة على ح�ساب العنف؟ يف الإجابة عن
ذلك الت�سا�ؤل ،تطرق الذهن مبا�شرة �صور  3بقع
تعي�ش اليوم ا�ضطرابات �سيا�سية وتوترات �أمنية
و�أزمات اقت�صادية تنذر ب�سيناريوهات �أ�شد خطورة
مما هو حا�صل الآن :جنوب ال�سودان الذي ي�شهد
اقتتا ًال دموي ًا يتهدد الدولة الوليدة بالتجزيء على
�أ�سا�س عرقي ،و�إقليم كرد�ستان الذي ميور بانق�سامات
تعيد �إحياء �شبح «احلرب الأهلية» التي اندلعت يف
الت�سعينيات ،وجنوب اليمن الذي تخرتقه من �أق�صاه
�إىل �أق�صاه دعوات انف�صالية مناطقية جتعل كابو�س
الثمانينيات �أقرب �إىل التحقق ،وب�صورة �أب�شع من
حرب «الطغمة» و«الزمرة»
مل يكن انف�صال جنوب ال�سودان خيار ًا ال منا�ص منه
لوقف حرب �أهلية طاحنة ا�ستمرت ع�شرات ال�سنني
بني ال�شطرين ال�شمايل واجلنوبي .كان ميكن �إيجاد
حلول ل�صراع «املركز» و«الأطراف» يف ال�سودان،
�أو ُقل «االختالف» بني عرب م�سلمني وبني �أعراق
غري م�سلمة ،لو توفرت �إرادة داخلية جادة لإر�ساء
التجان�س وتق�سيم ال�سلطة والرثوة ب�شكل عادل.
لكن غياب هذه الإرادة على م�ستوى الداخل ،والدفع
اخلارجي ،خ�صو�ص ًا الأمريكي والإ�سرائيلي مل�صالح
مل تعد خافية ،باجتاه االنف�صال ،ف�ض ًال عن املوقف
العربي اله�ش و�أحيان ًا املتواطئ ...كل تلك العوامل
جعلت التق�سيم �أمر ًا واقع ًا �سرعان ما مت فر�ضه
باتفاقية «نيفا�شا» حتت الفتة «حق تقرير امل�صري
ل�شعب جنوب ال�سودان».
ح�سن ًا ،وقع اال�ستفتاء وانف�صل اجلنوب يف متوز من
عام  ،2011لكن ما الذي حدث؟ عالوة على حرمان
ال�سودان من  75%من الرثوة النفطية ،والت�أ�سي�س
حلروب متنا�سلة ال تنتهي عن طريق ت�شجيع «�أطراف»
�أخرى يف دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق
على موا�صلة القتال لـ«رفع املظامل التاريخية» ،مت
ا�ستيالد �شبه دولة ُ�س ّميت «جنوب ال�سودان»« .دولة»
ال متتلك �أي منافذ بحرية وال حتى بنية حتتية من
خطوط �أنانيب وو�سائل نقل نهري وموانئ ،ما �أبقاها
معتمدة يف ت�صدير �إنتاجها على ال�شمال� ،إىل جانب
اللجوء لدول جماورة ككينيا.
الأهم �أن القوى النافذة يف هذه الدولة ،والتي قاتلت
ل�سنوات من �أجل حتقيق االنف�صال ،ما تزال تعي�ش
ع�صر القبليات والأ�ساطري .من ذلك ،على �سبيل
املثال ،ما ي�ؤمن به زعيم املعار�ضة احلالية ،رياك
م�شار ،من �أ�سطورة قبلية تعتربه حام ًال ملوا�صفات
الرجل الذي �سيحكم اجلنوب وينقذه من حمامات
الدماء .عامال ال�ضعف هذان� ،إىل جانب عوامل
�أخرى يتقدمها نهم اال�ستئثار بال�سلطة الذي �أظهره
الرئي�س �سلفاكري ميارديت ،دفعا جنوب ال�سودان
�سريع ًا ،ويف زمن قيا�سي� ،إىل الوقوع يف �شراك حرب
�أهلية تمُ ثل طرفيها الرئي�سني قبيلة «الدينكا» ،التي
ينتمي �إليها ميارديت ،وقبيلة «النوير» ،التي يتحدر
منها نائبه املقال ،رياك م�شار.
ال تزال احلرب ،حتى اليوم ،ع�صية على احللول،
على الرغم من التو�صل �إىل اتفاقية �سالم يف �آب
 ،2015بل باتت تهدد «الدويلة» املنف�صلة بتق�سيم
جديد على �أ�سا�س عرقي ،بد�أ احلديث يدور عنه
بقوة (حذر نائب الرئي�س احلايل ،جيم�س واين
�إيقا� ،أوائل ني�سان ،من �أن ا�ستمرار احلرب قد يقود
�إىل تق�سيم البالد)� .إن�ساني ًا ،حتدق املجاعة ،الأوىل
يف العامل منذ � 6سنوات ،بـ 5ماليني �شخ�ص من �أ�صل
 11مليون ًا هم عداد �سكان البلد ،كما يتوا�صل تدفق
النازحني (الذين تقدر �أعدادهم مبئات الآالف) �إىل
�أطراف جنوب ال�سودان وال�سودان و�أوغندا وكينيا
جراء توا�صل �أعمال العنف ،فيما يتخذ ال�صراع
�أ�شكا ًال �أ�شد �ضراوة تتمثل يف القتل اجلماعي والذبح
واالغت�صاب جمرب ًا العاملني الإن�سانيني على مغادرة
مناطق عملهم.

على امل�ستوى االقت�صادي ،يعاين اقت�صاد جنوب
ال�سودان انكما�ش ًا كبري ًا ال يزال يف طور الت�صاعد،
يف حني تعجز جوبا عن �سداد الديون امل�ستحقة
عليها لل�سودان (بلغت  1.8مليار دوالر حتى �شباط
 )2016بفعل ت�أخرها عن دفع ر�سوم عبور النفط
وت�صديره عرب الأرا�ضي ال�سودانية� .أما �سيا�سي ًا،
وللمفارقة ،ف�إن الدول التي دعمت االنف�صال ،وعلى
ر�أ�سها الواليات املتحدة وبريطانيا ،هي نف�سها التي
تدفع اليوم �إىل مزيد من الإ�ضعاف للدولة الوليدة،
عن طريق فر�ض عقوبات عليها ،واملطالبة ب�إخ�ضاعها
حلظر �سالح ال يزال م�ستع�صي ًا بفعل املوقفني الرو�سي
َ
الراف�ضني له يف جمل�س الأمن.
وال�صيني
و�سط ذلك كله ،ال جتد جوبا �أمامها �إال اخلرطوم ،على
الرغم من االتهامات املتوا�صلة بني اجلانبني بدعم
احلركات امل�سلحة املناوئة ل�سلطات كال البلدين .من
هنا ،ت�أتي م�ساعي �سلفاكري للقاء نظريه ال�سوداين،
عمر الب�شري ،بهدف «تعزيز العالقات» .ووفق و�سائل
�إعالم �سودانية ،ف�إن القمة املزمع عقدها �سي�سبقها
«اجتماع حت�ضريي لوزراء اخلارجية والأمن وال�ش�ؤون
الداخلية والدفاع والعدالة للبلدين» ،من �أجل «و�ضع
خطة للجنة الأمن امل�شرتكة مع جدول زمني لتنفيذ
التدابري الأمنية» .هل ميهد ذلك لعودة جنوب
ال�سودان �إىل ح�ضن ال�سودان؟ من املبكر توقع هكذا
�سيناريوهات ،لكن ال �ضري يف التفا�ؤل الذي تعززه
معطيات على ال تبدو ال�صورة يف �إقليم كرد�ستان
يف �شمال العراق بالقتامة نف�سها التي تظهر عليها
يف جنوب ال�سودان ،لكن ذلك ال يعني خلو الإقليم،
تكر�س منحه حكم ًا ذاتي ًا مبوجب الد�ستور
الذي ّ
العراقي بعد غزو  ،2003من عوامل �ضعف ت�ؤ�س�س
لـ«كابو�س» يف حال حتقق االنف�صال� .صحيح �أن لدى
�أربيل عوامل قوة ال تتوافر لدى جوبا ،منها احلر�ص
الأمريكي على �إبقاء كرد�ستان على م�ستوى معني من
التمكني بهدف اال�ستمرار يف ا�ستخدامها ورقة �ضغط
وابتزاز لبغداد ،وانفتاح تركيا (التي تعدّ دولة قوية
باملقارنة مع دول �أفريقيا الفقرية وال�ضعيفة) الكبري
على الإقليم وم�سعود الربزاين ،وم�ساعدتها �إياه يف
ت�صدير نفطه عرب ميناء جيهان ،ف�ض ًال عن تقدم
الوعي ال�سيا�سي لدى �أطراف فاعلة يف كرد�ستان
مقارنة مبا هو قائم يف جنوب ال�سودان .غري �أن
�أربيل لي�ست يف �أف�ضل حاالتها ،بل �إن بع�ض امل�ؤ�شرات
جتعل �شبح «احلرب الأهلية» التي اندلعت ما بني �أيار
 1994وت�شرين الثاين  1997خميم ًا على الأجواء.
يتفق احلزبان الرئي�سان يف كرد�ستان ،اليوم� ،أي
«احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين» ،بزعامة م�سعود
الربزاين ،و«االحتاد الوطني الكرد�ستاين» ،بزعامة
جالل الطالباين ،على �إجراء ا�ستفتاء ل�سكان الإقليم
ب�ش�أن االنف�صال عن بغداد.
اتفاق يوحي ب�أن الطرفني قررا جتاوز خالفاتهما
ل�صالح ما يعتربانه «الق�ضية الكربى»� ،إال �أن ذلك
قد ال يعدو كونه جمرد فورة عاطفية م�شابهة ملا
ح�صل يف جنوب ال�سودان ،حيث �صوت ما يزيد عن
 98%من ال�سكان ،يف حلظة تاريخية ما ،ل�صالح
االنف�صال .قد يعزز اال�ستنتاج املتقدم �أن ما بني
«الدميوقراطي» و«الوطني» خالفات متجذرة
وعميقة ت�شمل ال�سيا�ستني الداخلية واخلارجية،
وتتخذ مظاهر عملياتية عدة ،خ�صو�ص ًا يف �أربيل

(منطقة نفوذ الربزاين) وال�سليمانية (منطقة نفوذ
الطالباين) .ويحكم كل من احلزبني «كرد�ستانه»
اخلا�صة بقوات ع�سكرية و�أمنية تابعة له ،وي�سعى
لب�سط يده على �أكرب عدد ممكن من مواقع الرثوة
احليوية لتقوية �سلطته .م�ساع كان �آخرها يف �أوائل
�آذار املا�ضي ،حينما اقتحمت قوة من «الب�شمركة»،
تابعة لطالباين حمطة نفطية يف كركوك ،و�أوقفت
عمليات ال�ضخ فيها.
ُي�ضاف �إىل ذلك �أن لكل من احلزبني عالقاته
اخلارجية بدول الإقليم والعامل ،ور�ؤيته
املتمايزة مل�شروع «الدولة الكردية» .بينما يحر�ص
«الدميوقراطي» على �أف�ضل العالقات مع الواليات
املتحدة وتركيا ،ويتطلع �إىل دولة عابرة حلدود
كرد�ستان احلالية ،يبدو «الوطني» مائ ًال �إىل ن�سج
�أوا�صر ب�إيران ،متحفظ ًا� ،أقله يف الوقت الراهن ،على
م�شروع يتخطى احلدود املن�صو�ص عليها يف الد�ستور
ٌ
حتفظ ي�ستحيل معار�ضة �شر�سة ،حني
العراقي.
يتعلق الأمر ب�إم�ساك م�سعود الربزاين بال�سلطة منذ
حزيران  ،2005خا�صة �أنّ الطالباين ،ومعه �أحزاب
وحركات كردية معار�ضة �أخرى ،يتهم الربزاين
بالتفرد يف اتخاذ القرارات ،وحتويل املنا�صب العليا
�إىل «حكر» على �أفراد عائلته.
�أبعد من دائرة اخلالف بني «الدميوقراطي»
و«الوطني» ،ثمة طرف كردي ثالث له ،هو الآخر،
م�شروعه ومطاحمه .نعني به «حزب العمال
الكرد�ستاين» الذي ينظر �إىل حزب الربزاين ،راهن ًا،
بو�صفه قوة ابتزاز ،حتاول م�صادرة �إجنازات خ�صومها
يف الدفاع عن الأيزيديني وحترير مناطقهم .و�إذ
يحاول حزب عبداهلل �أوجالن رفع مكانته داخل
العراق وعلى م�ستوى الإقليم ،ف�إنه يظل مرتب�ص ًا
حيال �أي حتركات من قبل حزب الربزاين� ،شبيهة مبا
وقع يف �أوائل �آذار  ،2017حينما ا�شتبك الطرفان يف
مناطق عراقية متاخمة للحدود مع �سوريا .ا�شتباك
ال ُي�ستبعد تكراره يف مقبل الأيام ،وات�ساع رقعته �إىل
مناطق عراقية �أخرى ،وحتى �إىل داخل الأرا�ضي
ال�سورية ،حيث لكل من الطرفني حلفا�ؤه وامتداداته
(يدعم «العمال» االحتاد الدميوقراطي الكردي
يف �سوريا ،فيما يناوئه «الدميوقراطي» متهم ًا �إياه
ب�إق�صاء حلفاء الربزاين).
يف خال�صة املعطيات ،يبدو �أن «االقتتال الداخلي
�آت» على حدّ تعبري �أحد �أبرز قادة «قوات حماية
�أيزيدخان» اجلناح امل�سلح لـ«االحتاد الوطني» ،يف
حني يزداد الو�ضع االقت�صادي �صعوبة جراء تراجع
�أ�سعار النفط ،وعجز حكومة �أربيل عن دفع رواتب
موظفيها ،ووقوعها حتت طائلة دين كبري بلغ 20
مليار دوالر ل�سداد جزء من تلك الرواتب ،ف�ض ًال عن
ا�ضطرارها لفر�ض �ضرائب ور�سوم على العاملني يف
القطاع اخلا�ص ،مما �أدى �إىل �إغالق مئات ال�شركات
بعد �إعالن �إفال�سها ،وتوقف العمل يف مئات امل�شاريع
احلكومية ،خ�صو�ص ًا منها املدار�س.
جنوب اليمن
يظهر جنوب اليمن ،اليوم ،الأقرب �إىل االنزالق نحو
�سيناريوهات �شبيهة مبا هوى �إليه جنوب ال�سودان.
مل يفعل حتالف العدوان ،الذي تقوده ال�سعودية يف
اليمن� ،أكرث من ت�أجيج نريان الكراهية يف هذا ال�شطر
من البالد �ضد كل ما هو �شمايل� .صبت دول التحالف

الزيت على نريان ق�ضية «مركز �شمايل» و«طرف
جنوبي» (هي واحدة من مع�ضالت عديدة ينوء
حتتها اليمنيون) ،يعانيها اليمن منذ دخول �شطريه
يف وحدة اندماجية عام  ،1990م�ستغلة ع�صبية
الف�صائل االنف�صالية يف احلراك اجلنوبي ،وخفة
خطابها ال�سيا�سي ،لت�صنع «ن�صراً» عجزت عنه قواتها
اجلوية .بكل نزق وطي�ش ،وبعيد ًا عن �أي ح�سابات
اجنرت تلك الف�صائل �إىل
وطنية �أو حتى مو�ضوعيةّ ،
القتال حتت راية حتالف العدوان ،جملية مفارقة
�شديدة الغرابة قوامها الرتحيب بالغازي ال�سعودي
الإماراتي ورف�ض �أبناء اجللدة وتعميق اخلالفات
معهم بل واختالقها.
ٌ
رف�ض ترافق مع العزف ب�شكل متوا�صل على �أنغام
انق�سامات هوياتية قومية وطائفية ،تتنوع ما بني
«مين مطلع ــ مين منزل»« ،مين زيدي ــ مين �شافعي»،
«مين �شمايل ــ مين جنوبي» وغريها .حت�س�ست القوى
ال�شمالية الوطنية خطورة املرحلة ،و�آثرت االبتعاد
عن ذلك امل�ستنقع ريثما تهد�أ النفو�س ،لكن ماذا كانت
النتيجة؟ مل يرتدّ اجلنوبيون �إىل قوالب «ن�صف
حزبية» كما حدث يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
حينما انق�سمت اللجنة املركزية للحزب اال�شرتاكي
مت�سببة ب�صراع دام وت�صفيات �شنيعة ،بل بدا �أنّ تلك
الأطراف عادت �إىل �أ�صغر الهويات و�أ�شدها �ضيق ًا،
�إىل ما قبل قيام «جمهورية اليمن الدميقراطية
ال�شعبية» (�سابق ًا) ،حيث كانوا ال يزالون رعايا يف
ظلّ �سلطنات وم�شيخات �صغرية تابعة لال�ستعمار
الربيطاين.
هكذا ،ت�أججت املناداة بـ«احل�ضرمية» ،و«ال�شبوانية»،
و«اللحجية» ،و«الأبينية» ،و«العدنية» ،و«ال�ضالعية»،
و«اليافعية» .مناداة ال تقت�صر على اجلانب الكالمي،
بل �أ�ضحى ل�صاحب كل من تلك الدعوات قوات
ع�سكرية و�أمنية ي�ستخدمها �أداة يف حجز ح�صة من
ال�سلطة «ال�شرعية» املتهافتة� ،أو يف �أح�سن الأحوال
(يف املناطق املتقدمة لناحية الوعي ال�سيا�سي
مقارنة بغريها كح�ضرموت) للدفع باجتاه م�شروع
«ان�سالخي».
يف عدن ،تتوزع املع�سكرات بح�سب االنتماءات
املناطقية ،ويُعدّ �أبرزها مع�سكر جبل حديد الذي
يهيمن عليه «�أ�صحاب» ال�ضالع ،ومع�سكر احلماية
الرئا�سية املفروز لـ«�أ�صحاب» �أبني ،ومع�سكر «احلزام
الأمني» املح�سوب على «�أ�صحاب» يافع� .أما يف �شبوة،
فتربز ميلي�شيات �سلحتها ودربتها الإمارات حتت م�سمى
«النخبة ال�شبوانية» تتوىل مهام �أمنية على ال�شريط
ال�ساحلي وحول املن�ش�آت احليوية .ويف ح�ضرموت،
جتد مكونات �سيا�سية واجتماعية و�سلطوية الفر�صة
�سانحة ال�ستعادة حلم «دولة ح�ضرموت» ،م�ستغلة
قوة ميلي�شيات �شكلتها الإمارات ،كذلك ،حتت م�سمى
«النخبة احل�ضرمية» ،و�سيطرة الرجاالت املوالني
لأبو ظبي على عدد من املوارد احليوية.
ما بني �أولئك جميع ًا ال م�شرتكات ،بل خالفات حادة
ُترجمت توترات وا�شتباكات يف غري منطقة ،وال
ُي�ستبعد �أن تتدحرج كرة نارها يف املرحلة املقبلة،
متام ًا كما ال ُي�ستبعد �أن يندلق عنف التنظيمات
الإرهابية ،التي تعمل على جمع �أوراقها بهدوء،
يف �أي حلظة ،وتتو�سع رقعة نفوذها� .سيناريو من
�ش�أنه� ،إذا ما حتقق� ،إمتام امل�شهد ال�سوداوي الذي
يت�شكل يف عدن خ�صو�ص ًا واجلنوب عموم ًا ،يف ظلّ
�أو�ضاع اقت�صادية متدهورة هي الأ�سو�أ ،يتوا�صل فيها
انقطاع رواتب املوظفني واملتقاعدين على الرغم من
نقل البنك املركزي �إىل عدن ،وتنعدم �أب�سط وجوه
اخلدمات ،ال �سيما الكهرباء.
ال �أفق
مثلما مت فر�ض خيار االنف�صال يف جنوب ال�سودان
حتت وط�أة احلرب الأهلية والتدخالت اخلارجية
وه�شا�شة املركزُ ،يراد اليوم جر العراق �إىل الأتون
نف�سه بدعوى ،يرددها م�سعود الربزاين دائم ًا ،مفادها
ر�سم بالدم».
ب�أن «احلدود اجلديدة يف املنطقة ُت ّ
كما ُيراد ،يف حالة جنوب اليمن ،ت�شطري الدولة
يف ظل العداون ال�سعودي واال�ستثمار الإماراتي يف
اخلالفات وتوقد ال�سعار املناطقي والطائفي املت�أ�س�س
على خالفات تاريخية� .سيناريوهات «انتحارية» لن
تف�ضي ،يف حال حتققها� ،إال �إىل طريق م�سدود .ذلك
�أن مريديها ال يجتمعون �إال على «م�شترَ ك» عاطفي،
حتركه بالن�سبة �إليهم فر�صة لت�صفية احل�سابات
والتحرر من القهر .ولذا� ،سرعان ما �سيندفع ه�ؤالء،
بعد نيل مطالبهم� ،إىل التناحر والتدمري الذاتي
وال�صفرية والتال�شي.
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ي���رت���دي ���س��اع��ة ك��ا���س��ي��و ب���ـ  10دوالرات ..ومل ي��ع��ط �أط���ف���ال���ه ال���ه���وات���ف قبل
���س��ن ال����ـ  ..14مل�����اذا ي��ف��ع��ل ب��ي��ل غ��ي��ت�����س ذل����ك م���ع ام���ت�ل�اك���ه  87م��ل��ي��ار دوالر؟!

احلرب واحل�صار يت�سببان يف موت طفل ميني دون الـ�5سنوات كل  10دقائق

وب����اء ال��ك��ول�يرا ي��ح�����ص��د �أرواح م���ن جن���وا يف اليمن
رنا حربي
تعدّ دت الأ�سباب واملوت واحد ،عبارة
تخت�صر حال اليمنيني بعد �أكرث من
عامني من الق�صف واحل�صار .فمن مل
ت�سقط عليه �صواريخ التحالف� ،أو
تخرق ج�سده نريان املجموعات امل�سلحة
املتناحرة ...يالحقه �سيل من الأوبئة
التي �أعاد العدوان �إحياءها
ي�شهد اليمن تزايد ًا مقلق ًا يف حاالت
الإ�صابة بوباء الكولريا وب�أمرا�ض �أخرى،
وذلك يف ظل تدهور اخلدمات ال�صحية
مع ا�ستمرار حتالف العدوان يف ا�ستهداف
البنى التحتية ،وفر�ض ح�صار كامل على
البالد التي باتت تعتمد ب�صورة �شبه
كاملة على امل�ساعدات اخلارجية.
مل مير �إال يومان فقط على �إعالن «منظمة
ال�صحة العاملية» عودة ن�شاط الكولريا يف
اليمن ،وذلك بعد ت�سجيل  34حالة وفاة
جراء الإ�سهال املائي احلاد،
على الأقل ّ
خا�صة �أن هذا الوباء يتف�شى مع انت�شار
املياه املل ّوثة ،فيما ميكن للكولريا �أن يودي
باملري�ض يف ب�ضع �ساعات �إذا مل ُيعالج.
وحاالت الوفاة الـ�ُ 34س ّجلت ما بني 27
ني�سان و� 7أيار ،وذلك من بني �أكرث من
 2022حالة �أ�صيبت بالوباء يف �أكرث
من ت�سع حمافظات ،من �ضمنها العا�صمة
�صنعاء .كذلك �أ�شارت املنظمة �إىل �أن
خطة مكافحة الكولريا تتطلب توفري
�أكرث من  22مليون دوالر ،يف حني و�صف
ممثلها يف اليمن ،نيفيو زاغاريا ،الو�ضع
بـ«املقلق للغاية» ،م�ؤكد ًا �أن «�سبب عودة
الوباء هو احلرب الدائرة منذ عامني…
التي تركت �أثر ًا كبري ًا على البنية
التحتية».
وكانت منظمة «�أطباء بال حدود» قد
حذّ رت �أول من �أم�س من «عودة الكولريا»،
وقالت على ل�سان ممثلها يف اليمن ،غ�سان
�أبو �شعر� ،إنها «قدّ مت العالج �إىل �أكرث
من  570حالة على الأقل يف الأ�سابيع
الثالثة املا�ضية يف مناطق عدّ ة» .و�أ�شار

�أبو �شعر �إىل �أنه «ب�سبب عدم دفع رواتب
موظفي القطاع ال�صحي وا�ستهداف �أو
�إغالق عدد كبري من امل�ست�شفيات ،يتنقل
املر�ضى من منطقة �إىل �أخرى بحث ًا عن
مراكز �صحية تعمل ،ويف النتيجة ينقلون
معهم املر�ض».
�أما يف �صنعاء ،ف�إن غياب الرواتب �أ�سهم
يف انت�شار الوباء ،لكن بطريق غري
مبا�شر� ،إذ �إنه تزامن ًا مع بدء �إ�ضراب
لع ّمال النظافة على خلفية عدم تلقّيهم
رواتبهم لل�شهر الثالث على التوايل،
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل �أكرث من
�ألف �إ�صابة بالكولريا منذ  27ني�سان
املا�ضي .وما زاد الو�ضع �سوء ًا هو هطل
الأمطار على ال�شوارع املليئة بالنفايات
يف العا�صمة التي ت�ضاعف عدد �سكانها
خالل ال�سنوات الأخرية� ،إثر النزوح من
املحافظات.
يف ال�سياق� ،أكّد املتحدث با�سم منظمة
«يوني�سيف» يف اليمن ،حممد الأ�سعدي،
�أنه «يف الأيام الـ 12املا�ضية هناك
 82حالة م�ؤكدة بالإ�صابة بالكولريا،
ن�صف هذه احلاالت يف �أمانة العا�صمة»،
م�شري ًا �إىل �أن عدد الوفيات بلغ ثماين،
و�أن الوباء انت�شر يف  13حمافظة .ويف
حديث �إىل «الأخبار» ،قال الأ�سعدي �إن
«ن�صف حاالت الإ�صابة بالكولريا هي

من الأطفال» ،م�شري ًا �إىل �أن «يوني�سيف»
«تعمل يف م�سارين :الأول عالجي والآخر
وقائي» ،مبا يف ذلك تقدمي �أطنان من
الإمدادات العالجية �إىل امل�ست�شفيات...
وتعقيم الآبار وخزانات املياه املنزلية».
وكانت املنظمة نف�سها قد حذّ رت ال�شهر
ّ
«التف�شي املخيف» للكولريا،
املا�ضي من
وقالت �إنه واحد من الأوبئة التي «ميكن
جتنّبها» ،لكنه يف ظل احلرب واحل�صار
يت�س ّبب يف «موت طفل ميني دون اخلام�سة
كل ع�شر دقائق».
ورغم وجود عالج ،ف�إنّ من املتوقع �أن
يرتفع عدد ال�ضحايا ب�صورة كبرية
نتيجة توا�صل الغارات اجلوية للعدوان،
�إ�ضافة �إىل منع و�صول امل�ساعدات
الإن�سانية (ثلث املحافظات اليمنية على
�شفري املجاعة).
ووفق �أحدث الإح�صاءات الر�سمية،
يتجاوز عدد ال�ضحايا املدنيني ،من قتلى
جراء العدوان ثالثني �ألف ًا،
وجرحىّ ،
فيما ُد ّمر �أو ت�ضرر �أكرث من � 403آالف
منزل ،ف�ض ً
ال عن مئات املن�ش�آت الأخرى.
وك�شفت تقارير �صحافية يف العامني
املا�ضيني عن وجود «حرب �سعودية على
املياه» يف اليمن ،يف �إ�شارة �إىل عمليات
الق�صف املنهجي لأهداف غري ع�سكرية،
وبالأخ�ص امل�صادر االحتياطية لتغذية

مياه ال�شرب وخمازن معدات احلفر
والتنقيب� ،إذ ّ
مت تدمري �أكرث من 307
خزانات و�شبكة مياه� ،إ�ضافة �إىل مئات
الآبار ،الأمر الذي ترك �أكرث من 85%
من ال�سكان يعانون من �أجل احل�صول على
املياه لل�شرب واال�ستحمام ،طبق ًا للأمم
املتحدة.
ومن �ضمن م�صادر املياه التي ّ
مت ا�ستهدافها
خزان املياه يف منطقة النهدين يف �صنعاء،
تبلغ تكلفة �إن�شائه �أربعة ماليني دوالر،
وي�ستفيد منه �أكرث من � 30ألف ن�سمة،
وم�صنع للمياه يف حمافظة حجة ا ّدعى
«التحالف» ال�شهر املا�ضي �أنه ق�صفه «عن
طريق اخلط�أ» ،وذلك بعدما «انحرف
�صاروخ موجه بالليزر ب�سبب �سوء
الأحوال اجلوية».
يف هذا ال�سياق ،ن�شرت منظمة «هيومن
رايت�س ووت�ش» ،مطلع الأ�سبوع ،تقرير ًا
ك�شفت فيه «التورط املبا�شر والأ�سا�سي»
للواليات املتحدة يف العدوان اجلاري،
باال�ستناد �إىل بحث حول ا�ستخدام
التحالف قنبلة �أمريكية ال�صنع يف غارة
على بئر مياه يف �أرحب ،ذهب �ضحيتها 31
مدني ًا على الأقل.
وموجة الكولريا احلالية هي الثانية
يف الأ�شهر القليلة املا�ضية� ،إذ �شهدت
البالد ّ
تف�شي ًا للوباء العام املا�ضي طاول
 11حمافظة مينية (ما يعادل ن�صف
حمافظات البالد) ،قبل �أن يعود وينح�سر

�إط��ل�اق ن���ار يف ب��ل��دة �شيعية يف ال��ق��ط��ي��ف ���ش��رق ال�سعودية
دبي ـ (�أ ف ب) – �سمع �إطالق نار يف بلدة
�سعودية �شيعية يف حمافظة القطيف �شهدت
عدة حوادث �أمنية خالل ال�سنوات املا�ضية يف
وقت بدات فيه ال�سلطات خمططا لتطوير حي
قدمي ،وفقا ملا �أفاد �سكان.
و�أظهرت �صور ن�شرت على مواقع التوا�صل
االجتماعي على �أنها من املكان� ،سحب الدخان
تت�صاعد من املوقع حيث انت�شرت جرافات
وحفارات و�سيارات �شرطة مدرعة.
وحتدث �أحد ال�سكان عن �إطالق نار يف حميط
حي امل�سورة يف املنطقة القدمية بالعوامية،
م�ضيفا �أن طالب املدار�س مل يتمكنوا من تقدمي
امتحاناتهم نتيجة ذلك.
وقال امل�صدر الذي طلب عدم الك�شف عن هويته
“النا�س خائفون كثريا ،ف�ضلوا االختباء يف
منازلهم”.
ومل ي�صدر اي تعليق فوري من وزارة الداخلية
حول الو�ضع يف امل�سورة.
وكانت الوزارة �أعلنت يف �آذار/مار�س وفاة
مطلوب بر�صا�ص قوات الأمن بعدما تعر�ض
عنا�صر ال�شرطة “الطالق نار كثيف” لدى
مالحقتهم “مطلوبني �أمنيا اتخذوا من املنازل
املهجورة التي مت �إخال�ؤها من �سكانها بحي
امل�سورة ببلدة العوامية �ضمن م�شروع تنموي
تطويري� ،أوكارا لهم ومنطلق ًا لأن�شطتهم
الإرهابية”.
وقال �أحد ال�سكان حينها لوكالة فران�س بر�س
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�إن هناك �أ�شخا�صا يعي�شون منذ �أكرث من �شهر يف
امل�سورة يرف�ضون م�شروع تطوير املنطقة.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن ال مياه لديهم وال يح�صلون
على الكهرباء �إال من خالل املولدات ،م�ضيفا
�أنهم يطالبون باحل�صول على منازل جديدة
وباحلفاظ على املكان كحي تراثي.
و�أ�شار �إىل �أن احلكومة قطعت احلوار مع
الأقلية ال�شيعية يف هذه امل�س�ألة وغريها.
والأربعاء� ،أفاد احد ال�سكان �أن ال�سلطات
قطعت الطرقات امل�ؤدية �إىل املكان.
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وتقع بلدة العوامية يف حمافظة القطيف ،وهي
م�سقط ر�أ�س رجل الدين ال�شيعي منر النمر
الذي اعدم يف كانون الثاين/يناير  2016بعد
ادانته بتهمة “االرهاب”.
وكان النمر احد وجوه حركة احتجاج اندلعت
العام  2011تطورت �إىل دعوة للم�ساواة بني
ال�سنة وال�شيعة يف اململكة.
ويعي�ش معظم �شيعة ال�سعودية يف ال�شرق الغني
بالنفط وكثريا ما ي�شتكون من التهمي�ش.

(�إىل حدّ ما) ،يف وقت ت�ؤكد فيه الأرقام
الر�سمية ت�سجيل  103حاالت وفاة
ونحو � 21ألف حالة ا�شتباه بالوباء يف
 15حمافظة.
ويف ظل ال�صمت العربي والدويل
والتعتيم الإعالمي ،الذي مل تنجح
بعد يف اخرتاقه احلمالت على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،بد�أت اجلهات
الر�سمية والأهلية اليمنية اقرتاح عدد
من املبادرات التي تهدف �إىل تفعيل
العمل التطوعي .ففي ال�ضالع ،دعا
املحافظ حممد اجلعدي «� ...إىل تقدمي
امل�ساعدات الطبية العاجلة لإنقاذ �سكان
املحافظة من الكولريا» ،م�شري ًا �إىل �أنه
« ّ
مت ت�سجيل  169حالة يف عا�صمة
املحافظة وعدد من مديرياتها»� .أما يف
�إب ،ف ُعقد اجتماع طارئ ملناق�شة �سبل
مكافحة الوباء ،وكذلك احلال يف ذمار،
حيث نظّ مت ور�شة عمل خا�صة للتوعية
بعوار�ض الكولريا وخماطره ،وبد�أت
اجلهات املعنية حمالت تعقيم مياه
ال�شرب يف اخلزانات و�شبكة املياه العامة
واخلا�صة� .أما يف احلديدة التي �أكّدت
املنظمات الدولية ال�شهر املا�ضي ت�سجيل
حاالت جديدة فيها ،فقد ارتفعت
الأ�صوات الداعية �إىل رفع احل�صار الذي
تفر�ضه ال�سعودية على ميناء املدينة،
وال�ضغط على اململكة لوقف حمالت
الق�صف على املن�ش�آت املحيطة بامليناء.

ه�����دم ح����ي امل���������س����ورة :ال���ري���ا����ض
ت��ن��ت��ق��م م���ن م��ع��ار���ض��ة ال��ع��وام��ي��ة
�أقدمت ال�سلطات ال�سعودية على تنفيذ تهديداتها ال�سابقة بهدم حي
امل�سورة التاريخي و�سط بلدة العوامية ،يف حمافظة القطيف ،التابعة �إداري ًا
للمنطقة ال�شرقية .حالة من الرتهيب يعي�شها �أهايل احلي الذي حتول �إىل
ما ي�شبه �ساحة حرب حقيقية ،وكذلك الأحياء املجاورة ،حيث تفر�ض
ال�سلطات طوق ًا �أمني ًا م�شدد ًا على كامل العوامية ،مغلقة جميع مداخل
البلدة.
وا�ستخدمت ال�سلطات ،القوة و�إطالق النار والدهم �ضد ال�سكان الراف�ضني
ترك احلي ،والذين مل يخ�ضعوا لطلب احلكومة مغادرة منازلهم .و�أفادت
م�صادر حملية ب�سقوط قتيلني يف املنطقة وما يقارب  16جريح ًا ،جراء
�إطالق النار الكثيف بع�شوائية على منازل احلي ،و�سط حالة غ�ضب ت�سود
خمتلف بلدات القطيف واملنطقة ال�شرقية.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن عام ًال من التابعية الهندية قتل يف الهجوم �إىل جانب
�شاب �آخر من �أبناء املنطقة يدعى علي عبد العزيز �أبو عبداهلل .ومل ي�ستطع
الأهايل �إي�صال اجلرحى ،ومن بينهم كبار يف ال�سن� ،إىل امل�ست�شفيات ،ب�سبب
احل�صار املفرو�ض على البلدة .وقال �أحد النا�شطني من �أبناء املنطقة،
لـ«الأخبار»� ،إن الهجوم تنفذه قوات الطوارئ ال�سعودية ،التابعة لوزارة
الداخلية ،وا�صف ًا الهجوم بـ«االقتحام الهمجي والوح�شي».
وبد�أ الهجوم قرابة الثالثة والن�صف فجراً ،وقد ا�ستقدمت القوات الأمنية
عدد ًا من اجلرافات ومعدات الهدم مبرافقة عدد كبري من املدرعات ورجال
م�سلحني يرتدون �أقنعة �سوداء .و�أو�ضح م�صدر حملي �آخر لـ«الأخبار»
�أن الأهايل يعي�شون حالة حرب يف البلدة ،حيث توقفت مظاهر احلياة،
وال�سكان الذين يقارب تعدادهم ثالثني �ألف ن�سمة الزموا منازلهم منذ �صباح
الأربعاء ،فيما مل ي�ستطع الطالب احل�ضور �إىل مدار�سهم.
امل�صادر نف�سها قالت �إن ال�سلطات هدمت عدد ًا من املنازل ،قبل �أن توقف
عمليات اجلرف وت�سيرّ دوريات للمدرعات يف �شوارع املنطقة ،وذلك تخ ّوف ًا من
ر ّد فعل الأهايل املعار�ضني لعمليات الهدم ،ويف حماولة لإجبار من تبقّى على
املغادرة ،قبل �إمتام عمليات اجلرف والتهدمي.

�أن يكون والده �صاحب واحدة من �أكرب �شركات
هاتف
التكنولوجيا حول العامل وال ي�سمح له بامتالك
ٍ
حممول ،فهذا الأمر غريب �إىل حد ي�صعب ت�صديقه،
لكنه حدث بالفعل!
�إذ مل ي�سمح بيل غيت�س� ،أغنى رجل يف العامل ،وم�ؤ�س�س
�شركة مايكرو�سوفت لأوالده باقتناء الهواتف املحمولة
قبل بلوغهم �سن الـ  ،14وذلك بح�سب ما �أكده يف
ت�صريحاته ل�صحيفة  Mirrorالربيطانية.
يكتف بهذا «احلرمان» وح�سب ،بل � ً
أي�ضا قلل من
ومل
ِ
مقدار الوقت الذي ي�سمح لهم فيه با�ستخدام الهواتف
قبل النوم ،مل�ساعدتهم يف اخللود للنوم ،وكذلك منع
ا�ستخدامها بتا ًتا �أثناء الطعام ،وفقًا ل�صحيفة Daily
 Mailالربيطانية.
اً
مقبول من �أي �أب و�أم
هذا الت�صرف كان يمُ كن �أن يكون
يرون ذلك �ضروري ًا يف الرتبية� ،أو ال ميلكون ما ً
ال كافي ًا
ل�شراء هواتف لأطفالهم ،لكن من بيل غيت�س نف�سه،
�صاحب الدور املحوري يف الثورة التكنولوجية للع�صر
الرقمي الذي نعي�شه الآن ،و�أحد �أغنى الرجال يف
أمر يكاد ال ي�صدق.
العامل ،فهو � ٌ
حتى �أن �أطفال غيت�س نف�سهم تذمروا ،لأنهم �أبناء
�صاحب عمالق التكنولوجيا ،وال ميلكون هواتف مثل
باقي زمالئهم .يذكر �أن لدى غيت�س � 3أطفال من زوجته
ميليندا� ،أكربهم يف الـ  20من عمرها وتدعى جينفر ،ثم
روي  17عام ًا ،و�أخري ًا فيبي التي تبلغ  14عام ًا.
لكن يبدو �أن دوره يف التطور التكنولوجي الكبري هذا،
يجعله يدرك جيد ًا ما تفعله التكنولوجيا والهواتف
الذكية وال�شبكات االجتماعية جلذب النا�س لق�ضاء

و�ساعات يف ا�ستخدامها.
�ساعات
ٍ
ٍ
كما �أنه مل ُيرد لعائلته �أن حتيا حيا ًة خمتلفة ،فرغم
ثورتهم الهائلة التي تقدر بنحو  67مليار جنيه
�إ�سرتليني ( 87مليار دوالر)� ،إال �أن الوالد يريد لأبنائه
العي�ش حياة طبيعية قدر امل�ستطاع� ،إذ يعطي �أوالده
م�صروف ًا �صغرياً ،كما يجعلهم ي�ساعدون يف الأعمال
املنزلية.
حتى �أن غيت�س نف�سه ال يظهر عليه الغناء الفاح�ش ،فهو
يرتدي �ساعة  Casioب�سعر  8جنيهات �إ�سرتلينية (10
دوالرات) ،كما تبدو مالب�سه متوا�ضعة للغاية ،ويع�شق
تناول الربغر من ماكدونالز ،وبرغر كينغ ،ويعتقد �أن
زوجته و�أ�سرته مفتاح ال�سعادة ،ولي�س املال.
لذا قرر يف العام  ،2010وهب كل ثروته للأعمال
اخلريية بد ً
ال من تركها مرياث ًا لأبنائه ،وهو ن�شط
بالفعل يف هذا اجلانب ،فمنذ ا�ستقالته يف العام 2014
من مايكرو�سوفت ،ذهب غيت�س يف العديد من اجلوالت
يف مناطق املجاعات ،و�شارك مب�ساعدات لإغاثة بع�ض
الدول الفقرية ،كما تربع مببالغ كبرية لعالج الأطفال
املر�ضى.
ورغم �شهرته ،وغناه ،وذكائه الكبري� ،إال �أنه جمرد رجل
عادي يف كثري من اجلوانب ،حتى وهو طفل �صغري� ،أر�سله
والده ذات مرة لطبيب نف�سي ب�سبب انعزاله فرتات
طويلة يف القراءة ،كما �أنه ترك جامعته ،و�أكمل تعليمه
�سن �أكرب من باقي �أقرانه.
يف ٍ

ال�صماد :حتالف العدوان مل يفلح يف ا�ستغالل معاناة ال�شعب اليمتي لتجنيد �أبنائه خلدمة �أجندته
اليمن ـ �إب ـ حميد الطاهري:
عقد يف حمافظة �إب ال�سياحية اليمنية اللقاء
جماهريي مو�سع بح�ضور �صالح ال�صماد رئي�س املجل�س
ال�سيا�سي الأعلى اليمني و�ضم اللقا حمافظ حمافظة
عبد الواحد �صالح وقيادات ال�سلطة املحلية الع�سكرية
واالمنيةوالتنفيذية والعلماء وال�شخ�صيات االجتماعية
وم�شائخ والأعيان ور�ؤ�ساء الأحزاب والتنظيمات
ال�سيا�سية و�أع�ضاء جمل�سي النواب وال�شورى والقيادات
الع�سكرية والأمنية.
ويف اللقاء الذي ح�ضره نائب رئي�س الوزراء لل�شئون
االقت�صادية الدكتور ح�سني مقبويل ووزراء الإدارة
املحلية علي بن علي القي�سي والأ�شغال العامة والطرق
املهند�س غالب مطلق ،واملياه والبيئة املهند�س نبيل الوزير
والإت�صاالت وتقنية املعلومات جليدان حمود جليدان،
�ألقى رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى كلمة عرب فيها عن
�سعادته بزيارة حمافظة �إب وما متثله من قيمة وطنية
وتاريخية والت�شرف بالإلتقاء بقياداتها و�أبنائها الذين
�صنعوا ح�ضورا م�شرفا يدل على ما يحملونه من الوعي
والإميان العميق الذي تر�سخ يف قلوب �أبنائها.
و�ألقي الرئي�س ال�صماد كلمة قال فيها �إن وعي �أبناء �إب
وما تر�سخ لديهم من جتارب خالل حروب املناطق الو�سطى
عمل على جتنيب املحافظة ويالت امل�شكالت واحلروب
و�آثار ما يرتتب عليها وهو ما يجعلنا ن�شيد بالدور الذي
حتملته قيادة ال�سلطة املحلية و�أمناء و�أع�ضاء املجال�س
املحلية و�أع�ضاء جمل�س النواب والقيادات ال�سيا�سية
وال�شخ�صيات الإجتماعية مع كل �أبناء املحافظة لرت�سيخ
مبد�أ التعاي�ش الذي �أنتج كل هذا التعاي�ش والتالحم الذي
يفاخر به ويجعله منوذجا لبقية حمافظات اجلمهورية”.

و�أ�ضاف قائلآ �إن هذا اللقاء ميثل واحدة من �صور �إ�سقاط
م�ؤامرات العدوان وثمرة من ثمار هذا اجلهد الذي �أ�سقط
كل ما كان يراهن عليه العدوان من الطائفية واملناطقية
النتنة ”  ..منوها بالدور البارز لعلماء املحافظة الذين
بذلوا جهدهم وعلمهم لرت�سيخ دعائم التعاون والتعاي�ش
يف �إب والذي يعد منوذجا يفاخر به يف كل مكان ويقدم
النموذج اليمني الراقي يف �أبهى �صوره.
و�أ�شار رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى �إىل ما مير
به اليمن اليوم بعد � 25شهرا من العدوان ال�سعودي
الأمريكي وما خلفه من قتل للمدنيني ودمار يف البنية
التحتية وحماولة تق�سيم اليمن ومتزيق الن�سيج
الإجتماعي وا�ستخدام كافة الأ�ساليب لرتكيع ال�شعب
اليمني بالرتغيب والرتهيب و�صوال �إىل ال�ضغط بالورقة
الإقت�صادية التي زادت من معانات ال�شعب اليمني  ..وقال
” لكن حتالف العدوان مل يفلح يف ا�ستغالل هذه املعاناة
لتجنيد �أبناء ال�شعب خلدمة �أجندته و�أغرا�ضه و�آثر
ال�شعب العزيز حتمل تبعات نقل البنك املركزي و�إعاقة
ت�سليم الرواتب لأ�شهر كثرية “.
كما �أكد �أن اليمن وال�شعب اليمني رغم كل ذلك يزداد
�صالبة ومتا�سكا فيما يعاين العدوان من ال�ضغوط
والإنهيار  ..م�شريا �إىل تفاقم الأو�ضاع يف املناطق املحتلة
من قبل العدوان ،وما تنذر به من كوارث وما تك�شفه من
حقائق لهمجية العدوان وحقيقته التي مل تراع حتى من
عملوا معه وخانوا وطنهم و�شعبهم لل�شرعية الإماراتية
وال�سعودية التي جترم كل من ال يطوف يف فلكها وخا�صة
من قادة ما ي�سمى ال�شرعية ويودعونهم ال�سجون
واملعتقالت كما يح�صل يف م�أرب وعدن.
و�أو�ضح �أن حالة الأمن والأمان التي ينعم بها اليمن يف كل

املناطق التي مل تط�أها �أقدام
الإحتالل والغزو هو نتاج
تكامل �إجتماعي وت�ضحيات
وطنية خمل�صة كون اليقظة
الأمنية والع�سكرية ال ميكن
�أن حتقق �شيء �إذا مل يتوافر
احلا�ضن الإجتماعي والتكامل
املعزز لدور م�ؤ�س�سات الدولة
التي ن�ؤكد من هنا �أهمية تعزيز
دورها و�أن تتعزز لديها �أولويات
املرحلة الإ�ستثنائية ،و�أن
يكون جهد كل القوى ال�سيا�سية
امل�ؤمتر� ،أن�صار اهلل ،وكل القوى
الفاعلة العمل على تعزيز وجود دولة امل�ؤ�س�سات والقيام
بدورها ،على �أن تكون �أولويات اجلميع مواجهة العدوان
ورفد اجلبهات وتقدمي اخلدمات للمجتمع وتعزيز
ال�سكينة العامة يف املجتمع اليمني الواحد املتما�سك.
و�شدد الأخ �صالح ال�صماد على �أهمية احلفاظ على
م�ؤ�س�سات الدولة التي يريد العدوان الق�ضاء عليها يف
منهجيته للق�ضاء على ال�شعب اليمني وكل مقوماته ،وهو
ما يتوجب �أن يتحرك اجلميع وفق الأولويات و�أن نبني
على الإن�سجام والتكامل وعدم الإ�ستماع للمتقفزين من
هذا الطرف �أو ذاك كونهم ميثلون العدوان وي�شجعونه
ويقفون �إىل �صفه الذي يتمادى يف عدوانه ويتوهم �أنه
قد حقق اخرتاق هنا �أو هناك.
كما �أكد �أهمية الوفاء لل�شعب اليمني الذي �ضحى بالكثري
والكثري من �أبنائه وم�صاحله وممتلكاته ومل يبق لنا
جميعا �سوى العزة وال�صمود ووحدتنا ووعينا و�إن�سجامنا

وما لذلك من �أثر على اجلبهات  ..م�شددا على �أهمية �أن
تبقى اجلبهة الداخلية حم�صنة واحلفاظ على قوتها
التي يفتقد �إليها العدوان يف جبهته الداخلية وما ي�شعر
فيه من �إنهيار و�إرتدادت على جبهته الداخلية التي
�ستقود �إىل انهياره.
و�أهاب رئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى ب�ضرورة التحرك
على م�ستوى قيادة املحافظة يف دعم امل�ؤ�س�سات  ..موجها
جمل�س الق�ضاء الأعلى ووزارة العدل بالنزول �إىل
املحافظة وتعزيز دور امل�ؤ�س�سات الق�ضائية كون حمافظة
�إب منوذجية يف التعاي�ش والإ�ستقرار ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي اخلدمات املتاحة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني.
كما وجه ال�سلطة املحلية وال�شخ�صيات الإجتماعية
بتلم�س هموم و�إحتياجات املجتمعات املحلية ومواجهة
عمليات اال�ستقطاب التي يحاول العد من خاللها جتيي�ش
�أبناء الوطن يف �صفه والقتال نيابة عنه والعمل وفق
�أجندته.
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�إ� �ض��راب ع��ام ع��ن الطعام يف ال��داخ��ل الفل�سطين ّي وعميد الأ� �س��رى ك��رمي يون�س“ :م�ستمرون يف الإ� �ض��راب ف �� ّإم��ا الن�صر � ْأو ال�شهادة وال ح�ي��اة ب��دون كرام ٍة”
النا�صرة: -
�أ�صدرت جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف الداخل
الفل�سطيني ،وجلنة احلريات والأ�سرى املنبثقة عنها
ّ
بيا ًنا �إىل “جماهري �شعبنا ،للإ�ضراب عن الطعام يوم غدٍ
اخلمي�س ،ت�ضامنًا مع الأ�سرى ،وامل�شاركة يف املهرجان
الت�ضامني م�ساء يوم ال�سبت يف باقة الغربية”.
وقالت املتابعة� ،إنّ الإ�ضراب عن الطعام يبد�أ يف ال�ساعة
م�ساء من يوم
�صباحا ،وحتى ال�ساعة الثامنة
العا�شرة
ً
ً
اخلمي�س ،على �أنْ تتواجد قيادة املتابعة والقيادات
ال�سيا�سية واالجتماعية التي �ست�شارك يف الإ�ضراب
عن الطعام وكل من يرغب من اجلمهور العام ،يف خيمة
الت�ضامن مع الأ�سرى التي �ستقام يف مدينة النا�صرة.
كما دعت املتابعة للم�شاركة الوا�سعة يف املهرجان
الت�ضامني مع الأ�سرى الذي دعت �إليه جلنة احلريات،
والذي �سيقام يف مدينة باقة الغربية يوم ال�سبت القريب،
ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.
هذا و�ستعقد جلنة احلريات والأ�سرى املنبثقة عن جلنة
املتابعة يف الأيام القليلة املقبلة ،اجتماعا جلدولة
ن�شاطات الأيام املقبلة للت�ضامن مع الأ�سرى.
�إىل ذلك� ،أ�صدر عميد الأ�سرى ،كرمي يون�س ،من �سجن
�أيالون يف الرملة ،بيا ًنا ،م�ساء �أم�س الثالثاء ،خاطب
الفل�سطيني ،م�ؤكدً ا على ا�ستمرار الأ�سرى يف
فيه ال�شعب
ّ
�إ�ضراب احلرية والكرامة.
وقال يون�س يف البيان الذي عمم على و�سائل الإعالم:
ن�ؤكّد لكم �أنّنا م�ستمرون يف �إ�ضراب احلرية والكرامة
حتى حتقيق الن�صر ،ف�إ ّما الن�صر �أ ْو ال�شهادة ،فال حياة
بدون كرامة.
ويف �إ�شارة �إىل مقطع الفيديو املفربك الذي ن�شرته
م�صلحة ال�سجون ،قال يون�س :ن�ؤكّد لالحتالل �أنّ �أالعيبه
متر علينا ،ولن تنجح بامل�س مبكانه وريادة
وفربكاته لن ّ
الأخ مروان الربغوثي ،وما هذه الفربكات �إال دليل �إفال�س
�سلطات ال�سجون.
وتابع البيان قائ ًال :نعود ون�ؤكد لأبناء �شعبنا على دورهم
يف ح�سم املعركة ،من خالل تكثيف وت�صعيد ن�شاطاتهم

خارج ال�سجون على كافة امل�ستويات ،خا�صة يف ظلّ ت�صعيد
�إدارة ال�سجون لأ�سرانا الأبطال.
على �صلةٍ مبا �سلف ،قام وفد من القائمة امل�شرتكة ،بزيارة
ت�ضامنية �إىل خيمة االعت�صام الدائمة يف رام اهلل دع ًما
للأ�سرى امل�ضربني عن الطعام ،و�شارك يف الوفد النواب �أمين
عودة وم�سعود غنامي وجمال زحالقة وعايدة توما �سليمان
ويو�سف جبارين وعبد اهلل �أبو معروف وجمعة الزبارقة.
وكان يف ا�ستقبال الوفد ال�سيدة فدوى الربغوثي ،زوجة
قائد الإ�ضراب مروان الربغوثي وعي�سى قراقع ،رئي�س
هيئة الأ�سرى و�أ�سرى حمررين وممثلني عن �أهايل الأ�سرى
وح�شد من امل�شاركني يف االعت�صام.
و�ألقى ع�ضو الكني�ست �أمين عودة ،رئي�س القائمة امل�شرتكة،
كلمة �أكد فيها �أن مطالب الأ�سرى عادلة ومعقولة وعلى
املجتمع الإ�سرائيلي �أنْ يعرف حقيقة �أو�ضاعهم وماهية

ملاذا اختار الرئي�س الأمريكي اجلديد دونالد ترامب �أنْ
يبد�أ زيارته يف ال�شرق الأو�سط نهاية ال�شهر �إىل اململكة
العرب ّية ال�سعودية ،التي ُتعترب زعيمة العامل ال�سني
واخل�صم اللدود لإيران ال�شيعية؟ هكذا ي�س�أل املُ�ست�شرق
إ�سرائيلي ،يوين بن مناحيم ،من (املعهد الأور�شليمي
ال
ّ
للدرا�سات والأبحاث ال�سيا�س ّية) يف درا�سةٍ جديدةٍ ن�شرها
على موقع املعهد ،الذي ير�أ�سه املدير ال ّعام ال�سابق لوزارة
اخلارج ّية الإ�سرائيل ّية ،د .دوري غولد .وال غ�ضا�ضة يف
هذه ال ُعجالة من ال�س�ؤال :ملاذا اختار ترامب �أنْ تكون �أ ّول
زيارةٍ له �إىل خارج الواليات املُتحدّ ة ٍّ
لكل من ال�سعود ّية
و�إ�سرائيل ،وهما الدولتان اللتان ت�سعيان بخطى حثيثةٍ
لإقناع �صنّاع القرار يف وا�شنطن بت�شديد ال�ضغط على
النووي
�إيران وجتديد العقوبات حتى �إلغاء االتفاق
ّ
املُ ّ
وقع مها ،باعتبارها الدولة الراعية للإرهاب يف ال�شرق
الأو�سط ،كما ُي�شدد �أركان تل �أبيب والريا�ض.
إ�سرائيلي ي�ؤكّد على �أنّ الرئي�س الأمريكي
املُ�ست�شرق ال
ّ
ي�صل لل�شرق الأو�سط من �أجل بناء “ال�شراكة
ال�سني املعتدل ،نف�س
الإ�سرتاتيج ّية” من جديد مع املحور
ّ
املحور الذي قرر الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما �إهماله
وتف�ضيل �إيران عليه ،والتي وقع معها اتفاق النووي رغم
ال�سني ،وكذلك حكومة �إ�سرائيل.
العربي
معار�ضة املع�سكر
ّ
ّ
كما لفت �إىل �أنّ الرئي�س ترامب و�صف زيارته املنتظرة
لل�سعودية ب�أنها زيارة تاريخية ،وكذلك وزير اخلارجية
ال�سعودي عادل اجلبري ا�ستخدم نف�س الكلمة حني تطرق
لأمر الزيارة.
و�شدّ ّد بن مناحيم على �أنّ العالقات بني ال�سعودية و�إدارة
�أوباما قبيل انتهاء فرتة واليته كانت متوترة جدً ا ،ويبدو
الآن �أنّ العالقات ذاهبة نحو االزدهار من جديد ،حيث �أنّ
الإدارة الأمريك ّية اجلديدة مك�سب للقيادة ال�سعودية،
لأنها تركز معها يف املخاطر التي حتيط بال�شرق الأو�سط،
التي على ر�أ�سها �إيران وم�شكلة �إرهاب “داع�ش”.
إ�سرائيلي ،وزير الدفاع حممد
فعل ًيا� ،أو�ضح املُ�ست�شرق ال
ّ
بن �سلمان ،الذي زار وا�شنطن ،وجنح بخلق كيمياء ممتازة
مع الرئي�س ترامب ،وتو�صل معه لتفاهمات �إ�سرتاتيجية
�أولية قبيل الزيارة لل�سعودية ،هو الذي �أ�س�س لزيارة
الرئي�س ترامب �إىل ال�سعودية.

عالو ًة على ذلك ،ذكر �أنّه بعد اختيار الرئي�س ال�سابق
�أوباما زيارة م�صر كمحطته الأوىل يف ال�شرق الأو�سط
قبل ثماين �سنوات ،يبدو �أنّ م�ست�شاري الرئي�س ترامب
تو�صلوا لنتيجة �أنّ ال�سعودية هي احلليف العربي الأهّ م
بالن�سبة لوا�شنطن يف ال�شرق الأو�سط ،لي�س فقط ب�سبب
لأنها ت�سيطر على احتياطي النفط الأكرب يف العامل ،بل
� ً
والديني ،على حدّ تعبريه.
إقليمي
أي�ضا ب�سبب موقفها ال
ّ
ّ
إ�سرائيلي �أنّ ترامب
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ر�أى املُ�ست�شرق ال
ّ
اختار ال�سعودية � ً
أي�ضا كونها ت�ضم الأماكن املقد�سة
للإ�سالم ،وذلك لدح�ض املزاعم التي تظهر �أنّه يكره
امل�سلمني ،ول ُيظهر �أنّ الواليات املتحدة عازمة على تعزيز
احلوار بني الثقافات والأديان.
و�أو�ضح قائ ًال :ال�سعوديون ،يف الواقع ،يجهزون الر�أي
إ�سالمي قبيل زيارة الرئي�س
العربي وال
ال ّعام يف العاملني
ّ
ّ
ترامب ،الذي ُينظر �إليه يف دول كثرية على �أنّه متطرف
وعدو للإ�سالم ،هم يعتقدون ب�أنّ هذه ال�صورة “�أُل�صقت

مطالبهم بعيدً ا عن التحري�ض والت�شويه ،الذي تقوم به
م�صلحة ال�سجون ووزارة الأمن الداخلي .وقال عودة ب�أن
توحد �شعبنا خلف ق�ضية وطنية عادلة
ق�ضية الأ�سرى ّ
ونحن �سنعمل كل ما ن�ستطيع مل�ساندة الأ�سرى ودعمهم
حتى ينالوا مطالبهم وحتى يحققوا ن�صرهم يف معركة
الأمعاء اخلاوية.
وحتدث يف خيمة االعت�صام ،ع�ضو الكني�ست د .جمال
زحالقة ،رئي�س كتلة القائمة امل�شرتكة من ّوهً ا �إىل �أنّ
قيام م�صلحة ال�سجون بن�شر فيديو مفربك حول مروان
الربغوثي هو حماولة بائ�سة لك�سر الإ�ضراب ودليل
�إفال�س وف�شل ال�سلطات الإ�سرائيلية يف �إنهاء الإ�ضراب
قبل دخوله مرحلة اخلطر على حياة الأ�سرى امل�ضربني.
وحذّ ر زحالقة من �إقدام م�صلحة ال�سجون الإ�سرائيلية
على الإطعام الق�سري بوا�سطة �أنابيب “الزوندا” ،وم�شدّ دًا

املحرم دول ًيا وقد مات يف
على ان الإطعام نوع من التعذيب ّ
املا�ضي عدد من الأ�سرى نتيجة لذلك .وقال زحالقة ب�أن
ال�شعب الفل�سطيني ب�أ�سره ملزم اخالق ًيا و�سيا�س ًيا ووطن ًيا
بدعم الأ�سرى يف �إ�ضرابهم.
وقال النائب م�سعود غنامي يف كلمته“ :ن�ضال الأ�سرى
هو ن�ضال عادل ونبيل ،لأنه ن�ضال من اجل اب�سط حقوق
الإن�سان ومن اجل احلرية والكرامة� .إن من اعتاد الكذب
ً
�صادقا ،وهكذا
والتزييف ال ميكن التعويل عليه ب�أن يكون
وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي ،غلعاد �أردان ،كذب حني
اتهمنا بحرائق الغابات ،وكذب يف ق�ضية ال�شهيد يعقوب
�أبو القيعان يف النقب ،وهو ي�ستمر يف كذبه وتزييفه بحق
املنا�ضل مروان الربغوثي من اجل �ضرب الإ�ضراب والروح
املعنوية للأ�سرى”.
يف �سياق مت�صل� ،أعلنت القائمة امل�شرتكة رف�ضها لقرار
وزير الأمن الداخلي ،غلعاد �أردان ،منع �أع�ضاء الكني�ست
من زيارة الأ�سرى ال�سيا�سيني ،وال�سماح لأربعة نواب
فقط بالقيام بهذه الزيارات (روبرت ايالتوف ومئري
كوهني وبت�سلئيل �سموتريت�ش و�أ�سامة �سعدي) .وقامت
كتلة امل�شرتكة ببحث املو�ضوع يف جل�ستها� ،أم�س االثنني،
وقررت موا�صلة العمل لإعادة الو�ضع �إىل ما كان عليه منذ
ع�شرات ال�سنني حيث �سمح لكل النواب بزيارة الأ�سرى
الفل�سطينيني .وا�ستنكرت امل�شرتكة حرمان الأ�سرى من
لقاء املحامني ،رغم قرار املحكمة العليا بهذا ال�ش�أن ،حيث
جرت ع�شر لقاءات �أ�سرى فقط من �أ�صل �أكرث من 1500
م�ضرب عن الطعام.
وقررت كتلة امل�شرتكة يف اجتماعها العمل على ت�صعيد
خا�ص ًة بعد
الن�ضال دع ًما للأ�سرى امل�ضربني عن الطعامّ ،
دخول الإ�ضراب مرحلة اخلطر على حياتهم.

ني
تل �أبيب :ترامب يزور املنطقة لبناء “ال�شراكة الإ�سرتاتيج ّية” من جديد مع املحور ُ
ال�س ّ
املُعتدل بقيادة ال�سعوديّة وتعزيز “ال�صفقة” الأكرب التي يطمح لتحقيقها مبُ�شاركة �إ�سرائيل
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به” على يد خ�صومه يف احلملة االنتخابية ،وهو يف
الواقع لي�س هكذا.
ولفت �إىل �أنّ وزير اخلارجية ال�سعودي اجلبري قال
الأ�سبوع املا�ضي �إنّ زيارة الرئي�س ترامب هي ر�سالة
وا�ضحة وقوية ،تربز �أنّه لي�س لوا�شنطن � ّأي نوايا �سيئة
إ�سالمي ،كما �أعلن يف التا�سع من
العربي وال
جتّ اه العاملني
ّ
ّ
ال�شهر اجلاري �أنّ بالده تنوي دعوة  17زعي ًما من دولٍ
عرب ّيةٍ و�إ�سالم ّيةٍ لالجتماع بالرئي�س ترامب خالل زيارته
لل�سعوديةُ ،م�شدّ دًا على �أنّ دعواته و�صلت بالفعل مللك
املغرب والرئي�س العراقي ،وباقي الدعوات �سرت�سل خالل
الأيام املقبلة.
العربي �أنّه خالل
العامل
يف
التقديرات
وبح�سبه ،ف�إنّ
ّ
زيارة ترامب �سيتم االتفاق على �صفقات �سالح كبرية تقدر
بع�شرات املاليني من الدوالرات ،من بينها منظومات �أ�سلحة
ال�سعودي ،و�سيحتل التهديد الإيراين
حديثة للجي�ش
ّ
أ�سا�سي خالل اللقاء ،حيث امل�صلحة م�شرتكة بني
املركز ال
ّ

وا�شنطن والريا�ض.
وتابع قائ ًال �إنّه من املفرت�ض �أنْ ُيناق�ش ترامب مع
م�ست�ضيفيه بال�سعودية الو�ضع يف �سور ّية ،لبنان ،واليمن
و�ضحا
يف ظلّ التدخل الإيراين املكثف يف تلك الدولُ ،م ً
�أنّ الرئي�س ترامب يرى يف �إيران الداعم الأول للإرهاب،
لي�س فقط بال�شرق الأو�سط ،بل يف العامل �أجمع ،وهناك
�ضرورة فورية لكبح جماحها .ولفت �إىل �أنّ ق�ضايا �أخرى
من املُتوقع �أنْ يتم رفعها خالل زيارة الرئي�س لل�سعودية
هي احلرب �ضد “داع�ش” وجتديد املفاو�ضات الإ�سرائيلية
– الفل�سطينية حتت “مظلة عربية”.
و�أردف قائ ًال �إنّ ت�صريحات امل�ست�ضيفني ال�سعوديني بهذا
اخل�صو�ص كانت �إيجابية ،اجلبري قال �إنّ فر�ص التو�صل
التفاق �سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني “جيدة”،
حيث �أنّ الرئي�س ترامب يتبع �أ�سلو ًبا “جيدً ا” .هل ينوي
الرئي�س ترامب �إقناع ال�سعودية باتفاق لعقد م�ؤمتر
�إقليمي يحرك املفاو�ضات بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني؟
علينا �أنْ ننتظر ونرى.
وخ ُل�ص املُ�ست�شرق �إىل القول �إنّ زيارة الرئي�س ترامب
لل�سعودية هدفها و�ضع حجر الأ�سا�س ملحور الدول العرب ّية
املعتدلة لردع �إيران وحلرب �ضد “الإرهاب الإ�سالمي”،
و�س ُيحاول � ً
أي�ضا ا�ستغالل الو�ضع خللق �إطار معتدل من
الدول العربية التي �ستدعم املفاو�ضات الإ�سرائيل ّية-
الفل�سطين ّية ،و�ست�ساعد بتعزيز “ال�صفقة” الأكرب التي
يطمح لتحقيقها ،على حدّ تعبريه.
ومن الأهم ّية مبكانٍ الإ�شارة �إىل �أنّ عالقات تل �أبيب
ال�سن ّية
مع الدول املُ�صنفّة �أمريك ًيا و�إ�سرائيل ًيا بالدول ُ
ً
خمفية ،بل بات
املُعتدلة ،وعلى ر�أ�سها ال�سعود ّية ،مل ت ُعد
اللعب الآن على املك�شوف ،ويكفي �أنْ نذكر يف هذه ال ُعجالة
إ�سرائيلي،
خطّ ة وزير اال�ستخبارات واملوا�صالت ال
ّ
العربي
ي�سرائيل كات�س ،القا�ضية بربط دول اخلليج
ّ
عن طريق الأردن بال�سكّة احلديد ّية الإ�سرائيل ّية،
بدعم كاملٍ من رئي�س الوزراء
وهي اخلطّ ة التي حتظى
ٍ
إ�سرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،وبطبيعة احلال من �إدارة
ال
ّ
ترامب.
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اليمن :ح��زب �صالح ينفي اي خالفات مع “ان�صار اهلل” ويعتربها �إ�شاعة من زوج� � � ��ة ال � �ق � �ي � �ادي امل � �� � �ض� ��رب ع � ��ن ال� �ط� �ع� �ام
ال�سعودية
“تعك�س حالة الإح��ب��اط وحم��اول��ة يائ�سة ل�شق اجلبهة الداخلية” م � � ��روان ال�ب�رغ ��وث ��ي ت �ن �ا� �ش��د ال� �ب� �اب� �ا ال �ت��دخ��ل
�صنعاء ـ عبدالكرمي املدي:

قال الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح
�إن الرئي�س عبد ربه من�صور هادي وحكومته
غري مقبولني و�إن �أي حوار مع ال�سعودية يجب
�أن يكون مع ممثلي ال�شعب ،و”امل�ؤمتر ال�شعبي
العام” ينفي ما ن�شرته وكالة االنباء ال�سعودية
عن خالفات مع حركة “�أن�صار اهلل”.
واكد �صالح خالل كلمة يف االجتماع التنظيمي
للقطاع الن�سوي يف “امل�ؤمتر ال�شعبي العام” �أن
“من ذهبوا �إىل الريا�ض لن يعودوا حكام ًا على
ال�شعب طاملا يف عروقنا دم يجري”.
ي�أتي ذلك بعد نفي “امل�ؤمتر ال�شعبي العام” يف
اليمن ما ن�شرته وكالة الأنباء ال�سعودية عن
خالفات مع حركة “�أن�صار اهلل”.
وقال رئي�س الدائرة الإعالمية يف امل�ؤمتر
ال�شعبي طارق ال�شامي لـ”امليادين” �إن علي
عبد اهلل �صالح “مل يجتمع اليوم (الثالثاء)
بقيادات احلزب” ،و�أنه “كان وا�ضح ًا يف
خطابه الأخري وحتدث عن امل�صري الواحد
للم�ؤمتر ال�شعبي و�أن�صار اهلل”.
ال�شامي ذكر �أن �صالح “�أكد رف�ضه الدخول
يف حوار مع ال�سعودية و�أمريكا من دون �أن�صار
اهلل” ،و�أن ما ن�شره االعالم ال�سعودي “ي�أتي
يف �إطار حماوالت ال�سعودية ل�شق اجلبهة
الداخلية”.
و�أ�ضاف ال�شامي �أن هناك حماوالت م�ستمرة
خللق �صراعات داخلية بني امل�ؤمتر و�أن�صار اهلل
“لكنها مل ولن تنجح” ،م�ؤكد ًا �أنهما حري�صتان
على متا�سك اجلبهة الداخلية ملواجهة كل
التحديات.
وكانت وكالة الأنباء ال�سعودية ذكرت �أن
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبداهلل �صالح
رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام �أعطى ال�ضوء
الأخ�ضر لو�سائل االعالم التابعة له “لتعرية
زعيم جماعة �أن�صار اهلل عبدامللك احلوثي
وف�ضحه �أمام املواطن اليمني”  ،بح�سب تعبري
الوكالة.
وذكرت الوكالة الر�سمية ال�سعودية �أن “هذا
التحرك من قبل �صالح عقب التقارير التي
ّ

حتدثت عن ن ّية ( زعيم حركة �أن�صار اهلل )
عبدامللك احلوثي االنق�ضا�ض عليه وقتله
و�إيعازه لو�سائل الإعالم التابعة له جتهيز
و�إعداد التقارير اخلا�صة ب�إبعاد التهمة عن
امليل�شيا يف امل�صري الذي ينتظر �صالح”.
ُيذكر �أن الإعالم اخلليجي عامة وال�سعودي
موجهة
خا�صة يقوم بتنفيذ حملة ممنهجةّ ،
وم�ستمرة من �أجل �إيجاد ثغرة ينفذ من خاللها
وي�ستطيع الأيقاع مبن تعتربهما دول التحالف
بقيادة ال�سعودية اخل�صمني اللدودين لها � ،سيما
بعد �أن ف�شلت يف التخلُّ�ص منهما ع�سكريا طوال
�أكرث من (� )25شهرا ،لتلج�أ دائما خليارات
وو�سائل م�صاحبة للجانب الع�سكري ،منها
احل�صار واحلرب االقت�صادية وقطع رواتب
املوظفني ،وخلق الإ�شاعات وتوظيف الإعالم
خللق البلبلة وحماولة هزّ يقني ال�شارع اليمني
وجبهة (�صالح – احلوثي) والتي كان �آخرها
اخلرب الذي ن�شرته وكالة الأنباء ال�سعودية
اليوم الثالثاء ،وذكرت فيه �أن الرئي�س علي

عبداهلل �صالح �أعطى ال�ضوء الأخ�ضرملهاجمة
حلفائه يف جماعة �أن�صاراهلل.
ويف �سياق متّ�صل تناول عدد كبري من النا�شطني
على �شبكات التوا�صل االجتماعي هذا اخلرب
الذي تبنته الو�سائل الإعالمية ال�سعودية
واخلليجية ،بكثري من ال�سخرية ،معتربين
الظهور امل�ستمر للرئي�س علي عبداهلل �صالح
والثقة الكبرية التي يتمتع بها �إىل جانب
الت�أثريوالت�أييد الذين يتمتع بهما ،وال�صفعة
التي وجهها يف خطابه قبل الأخري للمراهنني
على ت�صدّ ع اجلبهة الداخلية ،هو الدافع خللق
وبث هذه الإ�شاعة الأخرية ،ا�ضف �إىل ذلك
ت�أكيد الرئي�س �صالح يف لقاءاته وخطاباته
والأخرية منها حتديدا ،ب�أن حتالف حزبه مع
�أن�صار اهلل وثيق جدا و�أن الطرفني يد واحدة
ويف خندق واحد ملواجهة العدوان ،قاطعا
الطريق �أمام �أي م�شككني.

�أمريكا تك�شف عن عر�ضها الأخري لكيم جونغ �أون ..كي تبقيه على قيد احلياة!
لندن :
تطرقت �صحيفة “ديلي �ستار” �إىل املواجهة
الأمريكية الكورية ال�شمالية من خالل تهديدات
كال الطرفني للآخر ،م�شرية �إىل بداية حرب عاملية
ثالثة ،و�أن عر�ضا �أمريكيا �أخريا و�صل لكيم جونغ
�أون.
وقالت ال�صحيفة �إن الواليات املتحدة الأمريكية
وكوريا ال�شمالية تقفان على املحك وما هي �إال
خطوات �صغرية تف�صل العامل ب�أكمله عن كارثة
احلرب العاملية الثالثة.
ومع ذلك ،فالواليات املتحدة �أعطت وعدا بعدم
�شن �أي هجوم على “اململكة الراهبة” وال�سماح
حلاكمها موا�صلة �أ�سلوبه الرتهيبي ب�شرط تخليه
عن ال�سالح النووي.
م�صادر دبلوما�سية داخلية ،ك�شفت �أن وا�شنطن
عر�ضت على كوريا ال�شمالية “غ�صن زيتون” قبل
�شن هجوم وا�سع النطاق .ي�شمل العر�ض �أربعة
وعود ،وهي :ت�سليم ال�سالح النووي ،بقاء كيم
على ر�أ�س ال�سلطة؛ مغادرة الواليات املتحدة
�شبه اجلزيرة الكورية؛ وبقاء كل من الكوريتني
ال�شمالية واجلنوبية منف�صلتني.
بدوره ،دعا ريك�س تيلر�سون وزير اخلارجية
الأمريكي �إىل زيادة العقوبات وال�ضغوطات
الدبلوما�سية واالقت�صادية على كوريا ال�شمالية.
ويف الوقت نف�سه� ،أعلن ريك�س تيلر�سون والذي
�سبق �أن قال ب�أن احلرب مع “الدولة اال�ستبدادية”
حقيقة واقعة ال بد منها ،عن اخلطة
واال�سرتاتيجية التي اتفق عليهما مع الرئي�س

ال�صيني �شي جينغ بينغ.
و�أفيد ب�أن الرئي�س ال�صيني قد نقل كل ما تلقاه عن
الل�سان الأمريكي �إىل ال�شمال الكوري ودعا بدوره
�أمريكا لإبرام معاهدة ال�سالم مع كوريا ال�شمالية.
�إال �أن رد كيم كان حمتدما جدا �إذ وا�صل تهديد
الواليات املتحدة ب�ضربات ع�سكرية م�ؤكدا �أنه
م�ستعد ل�شن حرب �أ�سماها بـ “الأخرية املقد�سة”
على عك�س ما يعتربها ترامب بـ “التجارية”!
وكان دونالد ترامب رد على تهديدات كيم النووية

بنقله قاذفات نووية و�أ�سطول حربي عمالق �إىل
�شبه اجلزيرة الكورية.
و�صرحت �صحيفة “رودونغ �سينمون” احلكومية
ب�أن جي�ش جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية،
املن�سجم مع روح �إبادة الأعداء ،ينتظر �أمرا ب�شن
“احلرب الأخرية املقد�سة”.
و�أ�ضاف�“ :إن �ضرباتنا �ستتحول مرة وحدة �إىل
بحر من النار وتدمر الأعداء متاما حمققة الن�صر
الأخري”.

رام اهلل (االرا�ضي الفل�سطينية)�( -أ ف ب) – نا�شدت املحامية
فدوى الربغوثي ،زوجة القيادي يف حركة فتح مروان الربغوثي
الذي يخو�ض ا�ضرابا عن الطعام منذ ثالثة �أ�سابيع يف ال�سجون
اال�سرائيلية مع اال�سرى الفل�سطينيني ،البابا فرن�سي�س التدخل
“قبل ان ي�صبح الوقت مت�أخرا للغاية”.
ويف ر�سالة ح�صلت فران�س بر�س على ن�سخة منها ،طلبت الربغوثي
من البابا “الدعوة الحرتام حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،مبا يف ذلك
حقوق معتقلينا ال�سيا�سيني”.
و�أكدت الربغوثي ان اي تدخل قادم من الفاتيكان الذي يعرتف
بالدولة الفل�سطينية “�سي�سمح بو�صول �صوت الذين يقبعون يف
العزل االنفرادي اىل العامل” متحدثة “با�سم كافة عائالت
املعتقلني”.
وكثف الفل�سطينيون م�ؤخرا الدعوات واالت�صاالت الدولية منذ
بدء اال�ضراب اجلماعي عن الطعام يف ال�سجون اال�سرائيلية الذي
يقوم به قرابة الف ا�سري فل�سطيني.
وينفذ الأ�سرى الفل�سطينيون منذ  17ني�سان/ابريل �إ�ضرابا
جماعيا عن الطعام بدعوة من مروان الربغوثي املحكوم بال�سجن
امل�ؤبد ،للمطالبة بتح�سني ظروف �سجنهم.
ويق�ضي الربغوثي خم�سة �أحكام بال�سجن امل�ؤبد التهامه بهجمات
دامية خالل االنتفا�ضة الثانية (.)2005-2000
ويعد الربغوثي النائب يف الربملان عن حركة فتح التي يتزعمها
الرئي�س حممود عبا�س من اال�سماء املطروحة ملن�صب الرئي�س
ويحظى ب�شعبية وا�سعة لدى الفل�سطينيني.
ويطالب عدد من العوا�صم الدولية والربملان االوروبي باطالق
�سراح الربغوثي م�ؤكدين انه قد يلعب دورا يف جهود التو�صل اىل
حل لل�صراع الفل�سطيني-اال�سرائيلي.
ويف ال�سنوات االخرية ،قام عدد من اال�سرى با�ضرابات عن الطعام
ب�شكل فردي �شارف بع�ضهم خاللها على املوت ،وانتهت بابرام
اتفاقيات مع ال�سلطات اال�سرائيلية الطالق �سراحهم .لكن اعيد
اعتقال بع�ضهم بعد ذلك.
وتعد ق�ضية املعتقلني يف ا�سرائيل احدى الق�ضايا املركزية يف
االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة منذ خم�سني عاما.
ويقول م�س�ؤولون فل�سطينيون ان ا�سرائيل اعتقلت �أكرث من 850
الف فل�سطيني خالل اخلم�سني عاما املا�ضية.
ويف ر�سالتها ،اكدت الربغوثي ان “املحاكم اال�سرائيلية هي ادوات
للقمع ولي�س للعدالة ،خا�صة املحاكم الع�سكرية اال�سرائيلية مع
معدل ادانتها الذي يرتاوح بني  90%اىل  99%للفل�سطينيني”.
وت�أتي هذه الر�سالة بعد �أيام على ن�شر م�صلحة ال�سجون
اال�سرائيلية لفيديو يظهر فيه الربغوثي امل�ضرب عن الطعام وهو
ال�سر.
يتناول الطعام يف ّ
واعتذرت �سل�سلة مطاعم “بيتزا هت” بعد اعالن للفرع اال�سرائيلي
لل�شركة ا�ستخدم فيه فيديو الربغوثي و�سخر من اال�سرى
الفل�سطينيني امل�ضربني عن الطعام.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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درا�سات

ر����س���ال���ة هافانا… م�ل�اح���ظ���ات ع���اب���رة ب��ع��د زي������ارة لأح�����د ع�����ش��اق��ه��ا

“�إ�سرائيل”  ..هذه التحديات التي �ستواجهها �سلطنة عُ مان بعد رحيل ال�سلطان قابو�س

التاريخي .وي�ساهم خرباء اليون�سكو بتقدمي امل�شورة
وامل�ساعدات غري املادية للحكومة الكوبية وهي
ت�ضطلع ب�أكرب م�شروع ترميم يف تاريخها كي تعيد
لهافانا الوهج الذي متتعت به ل�سنني طويلة .قلعة
كبانا واجلدار واملدافع التي كانت حتمي املدينة من
القرا�صنة ما زالت قائمة .وكل يوم ال�ساعة التا�سعة
م�ساء يطلق مدفع احلماية قذيفة لتخليد الذكرى
التي كانت تنذر باقرتاب القرا�صنة واال�ستعداد
حلماية املدينة.
 .5ما زال الفراغ الذي خلفه غياب كا�سرتو ملمو�س ًا
لي�س لأن البالد تعودت على ح�ضوره الكبري فح�سب
بل لأنه �شكل حالة وجدانية ورمزية ال �أحد ميكن
�أن ميلأها .لقد كان فيديل ميثل الزعيم املتفق عليه
و�شكل قا�سم ًا م�شرتك ًا لكافة فئات ال�شعب ويذكرين
بالزعماء العظام يف تلك املرحلة والذين ملأوا الدنيا
و�شغلوا النا�س من عبد النا�صر �إىل تيتو ومن �أنديرا
غاندي �إىل �سوكارنو ومن نكروما �إىل �سلفادور �ألندي.
جتد �صوره منت�شرة باقتبا�س ق�صري يتحدث عن الثورة
امل�ستمرة وحتمية الن�صر لكن الزعيم الأ�سطوري ت�شي
يحظى باهتمام �أكرب فاينما حللت وحيثما �إجتهت
جتد �صورا له وجم�سمات وجداريات تقتب�س قوله
امل�شهور «ثورة م�ستمرة حتى حتقيق االنت�صار».
 .5ك�أنك تدخل متحف ًا لل�سيارات القدمية .قمت
بجولة يف هافانا القدمية يف �سيارة �شيفروليه عام
 .1950ك�أنها �صنعت قبل �شهرين �أو ثالثة .قلت
لرفيقي ف�ؤاد :يبدو يل �أن �أهم مهنة هنا ميكانيك
ال�سيارات .كيف لهذه ال�سيارات الفارهة �أن تتحدى
الزمن وتبقى �شغالة لأكرث من � 60سنة .لقد زادوها
جما ًال فوق جمالها الأ�صلي فلونوها ب�ألوان زاهية مل
نعد نراها يف �سيارات اليوم كالأرجواين والأخ�ضر
الربيعي والزهري الفاحت والأحمر القاين .ويف جولة
مع �سائق يعترب موظف حكومة �أطلعنا على معامل
املدينة التي ال تنتهي .قال لنا رغم ت�ساوي النا�س �إال
�أن يف هافانا فيل ًال وم�ساكن جميلة وب�سيطة ي�سكنها
الفناون والكتاب وال�شعراء وامل�ؤلفون واملو�سيقيون
الذين يك�سبون جزءا �آخر غري معا�شاتهم الأ�صلية
والتي ترتاوح بني  25دوالرا للعامل و 40دوالرا
للطبيب .طبعا التعليم والرعاية ال�صحية والدواء
جمان ًا .بل �إن طالب اجلامعة يتقا�ضي �أجر ًا ب�سيط ًا
للموا�صالت .هذا ال يعني �أن لي�س هناك فقراء.
بالت�أكيد هناك فقر ونق�ص يف املواد التموينية.

اخلليجية �أن تنظر �إليها على �أنها
“(عميلة لإيران)”.
وقد �أ�سهمت يف تعزيز هذه ال�صورة بع�ض
التقارير املتواترة على مدى العامني
املا�ضيني والتي تفيد ب�أن عمان ت�سمح
لإيران با�ستخدام �أرا�ضيها لتهريب
�أ�سلحة للحوثيني يف اليمن� .أ�ضف �إىل
ذلك �أن م�سقط مل تن�ضم �إىل احللف
الإ�سالمي الذي �أ�س�سته الريا�ض ملكافحة
الإرهاب واملوجه بالأ�سا�س �ضد طهران،
�إال يف كانون �أول/دي�سمرب � ،2016أي
بعد �سنة من ت�أ�سي�س هذا التحالف.
وتهدف م�سقط من خالل هذا الإجراء
الذي يعترب رمزي ًا بامتياز� ،أن تخفف
من حدة االنتقادات وال�ضغوط التي
متار�سها الريا�ض عليها ،و�أن تك�سب
نقطة يف مفاو�ضاتها للح�صول على
م�ساعدات اقت�صادية خليجية.بح�سب
“غوغن�سكي”
�إيران ورقة �ضغط �ضد ال�سعودية..
يرى الكاتب الإ�سرائيلي �أن عمان ت�ستغل
عالقاتها الوثيقة مع �إيران ك�أداة
لل�ضغط على اململكة العربية ال�سعودية،
حيث ترغب م�سقط يف كبح جماح النفوذ
ال�سيا�سي والديني للريا�ض .وقد قامت
كل من عمان و�إيران – اللتني تقت�سمان
املعرب البحري الأهم عاملي ًا� ،أال وهو
“م�ضيق هرمز” – بتعزيز عالقاتهما
ال�سيا�سية واالقت�صادية منذ توىل
الرئي�س “ح�سن روحاين” احلكم
يف اجلمهورية الإيرانية .كما �أدت
العالقات الطيبة التي جتمع ال�سلطان
قابو�س بامل�س�ؤولني الإيرانيني �إىل
�سهولة التو�صل �إىل االتفاق النووي
مع �إيران ،حيث قام قابو�س يف العام
 – 2009من دون علم بقية دول اخلليج
– بعر�ض خدماته على الواليات املتحدة
للو�ساطة يف امللف النووي ،وقد متخ�ضت
هذه اجلهود بعد �سنوات عديدة عن
�إجراء مفاو�ضات �سرية �أدت �إىل توقيع
االتفاق النووي.
م�سقط وتل �أبيب :عالقات دافئة..
على �صعيد �آخر يعترب موقف �سلطنة
عمان من �إ�سرائيل خمتلف ًا عن جاراتها
اخلليجية ،ومل يحدث �أن ت�سبب ذلك
يف حدوث توتر بني م�سقط وبني بقية
العوا�صم اخلليجية .فال�سلطنة ،التي
مل تقم يوم ًا بتطبيق املقاطعة على
�إ�سرائيل بحذافريها ،ا�ست�ضافت يف عام
 1994جمموعة العمل الإقليمية حول
ملف املياة ،ويف عام  1996وافقت على
ا�ست�ضافة مفو�ضية جتارية �إ�سرائيلية
على �أرا�ضيها .وف�ض ً
ال عن التعاون
العماين الإ�سرائيلي يف جماالت عديدة
مثل حتلية املياه والري� ،أفادت بع�ض
التقارير �أن عمان تلقت م�ساعدات
ع�سكرية �إ�سرائيلية .ورغم �أن عمان
قامت خالل االنتفا�ضة الفل�سطينية
الثانية ب�إغالق املفو�ضية الإ�سرائيلية،
�إال �أن البلدان حتتفظان بعالقات دافئة.
امل�صدر“ :كتابات”
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د .عبد احلميد �صيام
� .1شعور عميق انتابني و�أنا �أهبط يف مطار هافانا
لأول مرة .فرح ممزوج برومان�سية العا�شق الذي
التقى بحبيبته بعد فوات الأوان .كم متنيت هذه
الرحلة من قبل والتي كانت ممنوعة وقد ت�ؤدي مبن
يقوم بها �إىل م�ساءلة معقدة.
كنت واثق ًا �أن دورة الزمن لن تتوقف و�أن اليوم الذي
يطري فيه الأمريكيون �إىل كوبا �سي�أتي �آج ًال �إن مل
يكن عاج ًال .لقد ظلت كوبا حا�ضرة يف الوجدان
العربي و�شكلت رمز ًا للن�ضال �ضد الهيمنة الأمريكية
وحماوالت التدخل اخلارجي وفر�ض نظام م�صنع يف
اخلارج على الكثري من �شعوب العامل الثالث .وكم من
الزعماء دفعوا ثمن ًا باهظ ًا لأنهم رف�ضوا االن�صياع.
لقد ظل �إ�سم فيديل كا�سرتو ورفيقه ت�شي غيفارا
يثريان العديد من امل�شاعر املتعلقة بالكرامة وال�صمود
وعدم االنحناء �أمام قوة ال�ضغط الهائلة التي كانت
متثلها الإمربيالية الأمريكية على �شعب �صغري
وجزيرة ال تبعد عن �أقرب نقطة حدود �أمريكية �إال
 90مي ًال.
 .2يف زيارتي اخلاطفة لكوبا التقيت مب�س�ؤولني
حزبيني ودبلوما�سيني عرب ومواطنني عاديني وقمت
بزيارة للريف الكوبي لالطالع �أ�سا�س ًا على �صناعة
ال�سيجار امل�شهور والتعرف على �أوجه احلياة لل�شعب
الكوبي.
كما قمت بزيارة �شاملة ملدينة هافانا واطلعت على
كنوزها العديدة .وجتولت يف املدينة القدمية ووقفت
مع الباعة و�أ�صحاب املحالت التجارية والعمال
والطالب وال�سياح م�ستخدم ًا ح�صيلة معرفتي باللغة
الإ�سبانية التي �أهملتها منذ زمن و�إذا بها تطفح �إىل
ال�سطح وت�سعفني يف كثري من املواقف .كنت ك�أنني
�أدخل يف متحف مل تتغري كنوزه العديدة منذ زمن
بعيد .يف هذه املدينة �صنع التاريخ وقدمت كوبا
منوذج ًا لثورات الفقراء حلقت بها بعد قليل ثورات
القارة الأفريقية العديدة ف�صممت الواليات املتحدة
على �إ�سقاط النظام ب�أي و�سيلة مبا فيها الغزو والتمرد
امل�سلح والإنزال واالغتيال.
وبعد ف�شل غزوة خليج اخلنازير قامت �أمريكا بن�شر
�صواريخها البالي�ستية يف كل من �إيطاليا وتركيا
فرد االحتاد ال�سوفييتي �آنذاك بن�شر ال�صواريخ
البالي�ستية يف اجلزيرة عام  1962الأمر الذي �أطلق
ما �سمي «�أزمة ال�صواريخ» والتي �أو�صلت العامل �إىل

�أقرب نقطة لإ�شعال حرب عاملية ثالثة �ستكون هذه
املرة نووية.
لقد انتهت الأزمة دون مواجهات لكن النظام
اال�شرتاكي �إ�ستطاع �أن يخرج منت�صرا .فقامت
الواليات املتحدة بفر�ض ح�صار على اجلزيرة مل
يرفع �إال يف �شهر متوز/يوليو ال�سنة املا�ضية بعد �أن
اتخذ الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما قراره ال�شجاع
ب�إعادة العالقات مع كوبا دون �أن يتغري النظام و�أنهى
م�سل�سل احل�صار والعقوبات .ولو ت�أخر �أوباما �أ�شهر ًا
قليلة �إىل �أن و�صل ترامب لتغريت املعادلة بالت�أكيد.
 .3يزيد عدد �سكان هافانا عن املليوين ن�سمة من
جمموع �سكان كوبا البلغ عددهم  11مليون ًا ،ق�سم
كبري منهم هاجر من الأرياف �إىل العا�صمة بحث ًا
عن عمل �سواء مع احلكومة �أو حمالت القطاع
العامل بعد �إعادة توزيع الأرا�ضي على الفالحني.
ومن اللحظة التي ت�صل املطار وت�ستقبلك �ضابطات
ال�شرطة بابت�سامة وترحيب ت�شعر ك�أنك يف بلد
تعرفه وتعرف �أهله .كل من تتكلم معه يرد عليك
ب�أدب ويتطوع لتقدمي مزيد من امل�ساعدة .النا�س هنا
م�ؤدبون بطريقة تثري الإعجاب .ال ت�سكع يف ال�شوارع
وال ع�صابات حتاول �أن تبتز ال�سياح وال �أحد يتحر�ش
بفتاة تلب�س ثياب ًا ب�سيطة و�أنيقة وكا�شفة .وكم من
مدينة زرت يف هذا الكون لكنني مل �أجد مدينة �أكرث
�أمن ًا و�أمان ًا من هافانا .مدينة هادئة غري �صاخبة
و�شاعرية تنت�شر فيها احلدائق اخل�ضراء والتماثيل
الكثرية لقادة عامليني من �أبراهام لنكولن �إىل املغني
جون لينون الذي �صرخ ورفاقه «�أعطوا ال�سالم
مبا�ض عريق وك�أن هذه
فر�صة» .كل ما فيها يذكرك
ٍ
البالد كانت تت�أهل لت�صبح �أعظم دول �أمريكا الو�سطى
لوال �سل�سلة العقوبات واحل�صار والغزوات وامل�ؤامرات
التي تعر�ضت لها الثورة الكوبية وهروب ر�ؤو�س
الأموال الكوبية والطبقة الأر�ستقراطية التي منت
وكربت يف ح�ضن اجلار الأمريكي.
 .4مبانٍ فاخرة وكنائ�س ومقرات حكومية انت�شرت
يف املدينة القدمية وعلى �شاطئ البحر هجر بع�ضها
لزمن طويل وبد�أت الآن عملية ترميم �شاملة حتتاج
�إىل �سنوات وماليني الدوالرات لإكمالها .فقد �أعلنت
اليون�سكو عام  1982مدينة هافانا القدمية تراث ًا
�إن�ساني ًا يجب املحافظة عليه� .إنها كنز حمفوظ كما
أياد
هو ،عال على وجهه بع�ض الغبار وبحاجة �إىل � ٍ
ماهرة مت�سح عنه عوادي الزمن ليعود �إىل وهجه

ف�آثار � 57سنة من احل�صار الظامل لن تنتهي بني ليلة
ريا من
و�ضحاها .لذلك ت�صاب باحل�سرة و�أنت ترى كث ً
املحالت التجارية �شبه فارغة �أو طابور ًا طوي ًال على
�أفران اخلبز �أو بائعة ب�سكويت يف ال�شارع.
 .6يف كوبا نحو � 30ألف ًا من �أ�صول عربية من بينهم
ثالثة �آالف من �أ�صول فل�سطينية .كما يوجد الآن
 120طالب ًا فل�سطيني ًا يدر�سون الطب ب�أنواعه على
ح�ساب كوبا .معظم العرب هنا و�صلوا �إىل هذه البالد
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين
عندما كانت كوبا مق�صد ًا للمهاجرين .وقد �شرح يل
ب�إ�سهاب عن �أحوال العرب يف اجلزيرة �سعادة ال�سفري
الفل�سطيني ،الدكتور �أكرم �سمحان ،الذي تف�ضل
ومنحني من وقته ومعرفته العميقة بالبالد حيث
يتقن الإ�سبانية رمبا �أف�ضل من �أهلها ،ما �ساعدين على
اال�ستفادة �أكرث من الزيارة الق�صرية والتي كما وعدت
م�س�ؤولة احلزب التي �س�أخ�ص�ص للقائي معها مقا ًال
خا�ص ًا ب�أنها الزيارة الأوىل ولن تكون الأخرية.
العرب هنا يعتزون ب�أ�صولهم العربية لكن معظمهم
من �أبناء اجليل الثالث والرابع الذين ال يتقنون
العربية .ذهبت ملقر املركز الثقايف الكوبي العربي
وللأ�سف وجدته مغلق ًا .كنت �أمتنى �أن ا�ستزيد معرفة
من ال�سيد الفريدو دروي�ش من بلدة بيت �ساحور.
 .7ما زال االنفتاح على الواليات املتحدة غري مكتمل
ويدخلونه بحذر �شديد .فالأمريكي ،كما يقتنع
الكوبيون� ،إذا �أعطيته �إ�صبع ًا �إلتهم ذراعك و�إذا
�أعطيته الذراع �أتى على اجل�سد كله� .آخر ما يريدونه
لبالدهم �أن تتحول �إىل بنما �أخرى �أو جامايكا �أو
جمهورية الدومينكان تخدم اخلم�سة باملئة حتى ولو
ذهب ال  95%يف «�ستني داهية» .التنمية ال�شاملة
قادمة ولكن ببطء وبحكمة وعقالنية .وللحديث
بقية.

ال�سفري ال�سوري امل�شاك�س بهجت �سليمان يهدد الأردن بـ”تفجري داخ��ل��ي �ضخم” ويتحدث ع��ن “هجوم �أمريكي” م��ن درع��ا ب ��إجت��اه دم�شق
�أطلق ال�سفري ال�سوري ال�سابق يف الأردن
اجلرنال بهجت �سليمان تهديدات خ�شنة
على الطريقة الإيرانية �ضد “القوات
الأمريكية والإ�سرائيلية ” التي قال
انها “تخطط لغزو بالده من حموري
درعا واجلوالن على احلدود مع الأردن
و�إ�سرائيل.
وتوقع �سليمان الذي كان قد طرد من
الأردن قبل عامني ان ي�ؤدي ت�صاعد
الأموريف اجلبهة اجلنوبية �إىل قلب
الطاولة “ وك�شف قائال على �صفحته على
في�سبوك :نعم �سيحاولون ت�صعيد اجلنوب
و�إدلب ب�آن واحد ورمبا جبهة ثالثة ب�آن
واحد.
وت�صاعدت تلويحات �سليمان بعد ت�صريح
يحذر الأردن من �أي عمليات �ضد �سورية
على ل�سان وزير اخلارجية ال�سوري وليد
املعلم.
وتبادل الأردن و�سورية �سل�سلة ت�صريحات
عدائية م�ؤخرا على هام�ش �إنطالق
مناورات الأ�سد املت�أهب يف �شمال الأردن
ومبو�سمها ال�سابع ومب�شاركة قوات من 23
دولة برئا�سة الواليات املتحدة.
وت�صاعدت حدة التوتر ع�شية زيارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة
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حيث يجتمع مع قادة الدول الإ�سالمية
بال�سعودية.
لكن �سورية كما �صرح ال�سفري �سليمان
وحلفاءها تراقب الو�ضع عن كثب حيث
�أن طائرات اال�ستطالع ملحور املقاومة
الرو�سية وال�سورية وااليرانية تراقب
كل حتركات االمريكيني وحلفائها على
الأر�ض واحلدود ال�سورية ب�أكملها على
مدار ال�ساعة.
و�شرح �سليمان املعروف ب�أراءه املثرية
للجدل ما قال انه �سيح�صل ب�إخت�صار:
دخول اال�صالء مبا�شرة للميدان وعلى
املك�شوف بعد ف�شل الوكالء و�أدواتهم
والرتكية
واالعرابية
االرهابية
وقال:ومن هنا كان حتذير ال�سيد الرئي�س
ب�شار الأ�سد يف �آخر مقابلة له وكذلك
وزير اخلارجية وليد املعلم للأردن وقال:
“وا�ضح للأردن �أي تدخل بدون تن�سيق
واتفاق يعترب احتالل.
وزاد �سليمان يف توقعاته قائال� :ستلج�أ
�أمريكا لتوتري اجلنوب ب�شن حرب مبا�شرة
ومباغتة على دم�شق من خالل اجلنوب ،لكن
ثقوا متاما ب�أن مثل هذه اخلطوة احلمقاء
�ستقلب الطاولة عليهم متاما و�ستتفاج�أ
�أمريكا وحلفا�ؤها مبا �أعده حمور املقاومة

�أمريكية �أو بريطانية و لكن حرب مقاومة
�شعبية بالتعاون مع الأ�صدقاء �ستكون
م�ؤملة للغزاة وحني ن�ستذكر �سيناء حميديل
و حميدة الطاهر و غريهم و ماذا فعلوا
باجلنوب اللبناين �سنقول ب�أن التاريخ
�سينجب جنوبا �سوريا ,اعتقد وقتها �إن
بع�ض العمليات النوعية يف اجلوالن
�ست�شكل فارقا مهما لي�س فقط يف معركة
اجلنوب بل يف احلرب الدائرة يف �سورية.
يرافق ذلك -ح�سب ال�سفري �سليمان -تفجر
اردين �ضخم داخلي.
وكانت م�صادر ر�سمية اردنية قد اكدت بان
ال�صور التي ن�شرتها حمطة امليادين ام�س
الأول ملا قالت انه جتمع قوات �ستدخل
الأر�ض ال�سورية”مفربكة” ونقلت وكالة
عمون املحلية عن م�صدر مطلع بان هذه
وحلفاء �سورية بحيث تكون قا�صمة الظهر يف ال�سويداء �ستجد (مقاومة) و يف ال�صور تعود مل�ستودع “تالف” او “�سكراب”
لقطع ع�سكرية يقود اجلي�ش الأردين
القنيطرة �ستجد “مفاج�أة”.
لن يتجر�أوا بعدها.
و �سوف تقوم هذه القوات بالدخول وقال ال�سفري امل�شاك�س :لن �أبالغ و �أقول بتخزينها على بعد  50كيلومرتا جنوبي
للأرا�ضي ال�سورية يف درعا �ستجد م�ساندةو ب�أن �سالح اجلو الرو�سي �سيق�صف قوات احلدود مع �سورية

ن�شر “املركز الإ�سرائيلي لدرا�سات
الأمن القومي” مقاال للكاتب والباحث
ال�سيا�سي “يو�آل غوغن�سكي” يتعر�ض
فيه لعدد من التحديات الداخلية
واخلارجية التي من املنتظر �أن تواجهها
�سلطنة ُعمان بعد رحيل ال�سلطان
قابو�س.
ويقول الكاتب الإ�سرائيلي“ :با�ستثناء
عدد من �أحداث العنف املحدودة،
جنحت �سلطنة عمان يف اجتياز جميع
اال�ضطرابات التي ع�صفت مبنطقة
ال�شرق الأو�سط واخلليج العربي دون
�أن يت�أثر ا�ستقرارها .ومع ذلك ،تواجه
ال�سلطنة اليوم عدد ًا من التحديات
الداخلية واخلارجية التي من املنتظر
�أن تقو�ض دعائم ا�ستقرارها بعد وفاة
ال�سلطان قابو�س بن �سعيد”.
وي�ضيف الكاتب“ :تتعلق �أبرز تلك
التحديات بالأزمة االقت�صادية التي
تع�صف بال�سلطنة ،والتي �أججت
الغ�ضب ال�شعبي من جديد ،ثم �أزمة
حمتملة ب�ش�أن من �سيخلف قابو�س على
عر�ش ال�سلطنة ،ال �سيما �أنه لي�س له
ويل عهد ر�سمي� .إن حتديات من هذا
القبيل تواجه عدد ًا من املمالك العربية
يف اخلليج ،ولكنها يف �سلطنة عمان
�أكرث حدة ،ب�سبب جملة من الظروف
اجليو�سيا�سية والعوامل اال�ستثنائية”.
الأزمة االقت�صادية هي اخلطر الأكرب..
ويعتقد “غوغن�سكي” �أن الأزمة
االقت�صادية تعترب اخلطر الأكرب
على ا�ستقرار ال�سلطنة ،وقد جنمت
هذه الأزمة عن انخفا�ض الإيرادات
احلكومية من مبيعات النفط.
وي�ضيف�“ :إن احلكومة التي تحُ ِّ�صل
نحو  80%من مواردها من العائدات
النفطية ،جتد نف�سها غري قادرة على
حتقيق التوازن بني �ضرورة �إجراء
�إ�صالحات اقت�صادية وبني �ضرورة
الإيفاء بال�شرط غري املكتوب يف العقد
االجتماعي بينها وبني مواطنيها ،والذي
يق�ضي ب�أن ت�ضمن احلكومة لل�شعب
�أ�سباب الرفاهية يف مقابل �أن يحافظ
ال�شعب على النظام ال�سيا�سي القائم.
والدليل على ذلك �أنه يف �شباط/
فرباير  2017خرجت �أعداد كبرية من
العمانيني �إىل ال�شوارع للمرة الأوىل منذ
�شباط/فرباير .2011
وتابع“ :كانت �شرارة الأحداث هذه
املرة هي االرتفاع احلاد – الذي و�صلت
ن�سبته �إىل  – 75%يف �أ�سعار الوقود منذ
�أن بد�أت احلكومة يف كانون ثان/يناير
 ،2015تخفي�ض الدعم عن الوقود
ب�شكل تدريجي ،وبالتوازي مع ذلك
ارتفعت �أ�سعار الكهرباء واملياه �أي�ض ًا.
كما فكرت احلكومة يف تطبيق زيادة
كبرية على ال�ضرائب ،ولكنها مل جتر�ؤ
على تنفيذها وجعلتها الو�سيلة الأخرية
ب�سبب خوفها من اندالع ا�ضطرابات
اجتماعية بحجم �أكرب ،على الرغم
من �أن اندالع ا�ضطرابات وا�سعة يعترب
�أمر ًا غري م�ؤكد على الإطالق ،فال�شعب
العماين ي�شعر ب�إحباط حقيقي من
الأو�ضاع االقت�صادية وي�سعى لال�ضطالع
بدور �أكرث فاعلية يف �إدارة �ش�ؤون البالد،
ولكنه يف الوقت نف�سه يرغب يف جتنب
االنزالق �إىل دوامة �سفك الدماء
والفو�ضى التي انزلقت �إليها بع�ض الدول
العربية منذ عام .”2011
وين ّوه الكاتب الإ�سرائيلي �إىل �أن

احتياطيات �سلطنة عمان من النفط
والعمالت الأجنبية تعترب �أقل من
مثيالتها لدى بقية الدول الأع�ضاء يف
“جمل�س التعاون اخلليجي” .ولذلك
يرى الكاتب �أنه من �أجل �أن حتقق
احلكومة توازن امليزانية ،يجب �أن ي�صل
�سعر برميل النفط �إىل  80دوالراً.
وب�سبب �أو�ضاعها االقت�صادية ت�سعى
�سلطنة عمان – التي لي�ست ع�ضو ًا يف
منظمة  – OPECيف الوقت الراهن
�إىل احل�صول مقدم ًا على ثمن النفط
الذي تبيعه .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن
ال�سلطنة �سوف تبد�أ يف كانون ثان/يناير
من العام  – 2018كبقية دول جمل�س
التعاون اخلليجي – يف حت�صيل �ضريبة
القيمة امل�ضافة من مواطنيها.
وت�شري التقديرات �إىل �أنه يف ظل �أ�سعار
النفط احلالية ،ف�إن االحتياطي العماين
ال�ضئيل من العمالت الأجنبية �سرعان ما
�سينفد �إذا مل تتجه احلكومة بالتوازي
�إىل اخل�صخ�صة واقرتا�ض الأموال
وتلقي م�ساعدات �إ�ضافية من جاراتها
اخلليجية الرثية ،من �أجل مواجهة
عجز امليزانية.
ولكن احل�صول على مزيد من امل�ساعدات
اخلليجية لي�س �أمر ًا م�ضمون ًا – من
وجهة نظر الكاتب – يف ظل ال�ضغوط
االقت�صادية التي تعاين منها دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،وكذلك يف ظل
العالقات الوثيقة بني م�سقط وطهران.
وي�ؤكد “غوغن�سكي” على �أن جناة
عمان من �أزمتها االقت�صادية العوي�صة
وجناحها يف تقليل اعتمادها على النفط،
يعتمد بالأ�سا�س على ال�سماح بتنفيذ
ا�ستثمارات �إيرانية على �أرا�ضيها ،ويف
مقدمة ذلك مد خط للغاز بني البلدين.
كما ت�أمل احلكومة العمانية يف �أن تقوم
�شركة “�إيران خودرو” ،التي تعترب
عمالق �صناعة ال�سيارات يف �إيران،
ب�إن�شاء م�صنع لها على الأرا�ضي العمانية.
�أزمة والية العهد..
ي�شري الكاتب واملحلل الإ�سرائيلي �إىل

�أنه“ :يعترب ال�سلطان قابو�س ذو الـ
 76عام ًا� ،أطول احلكام العرب الأحياء
بقاء يف �سدة احلكم ،حيث ا�ستوىل على
ً
ال�سلطة يف متوز/يوليو  1970بعد �أن
�أطاح بوالده عن العر�ش بدعم خارجي
من بريطانيا والأردن.
وبالن�سبة لكثري من العمانيني يعترب
“قابو�س هو عمان وعمان هي قابو�س”.
فال�شعبية التي يتمتع بها قابو�س مل
تكن من قبيل ال�صدفة ،حيث ا�ستطاع
الق�ضاء على حالة التخلف التي ات�سمت
بها ال�سلطنة لفرتات طويلة ،كما جنح يف
�إنهاء عزلتها الدولية.
وعلى عك�س ملوك �آخرين يف اخلليج ،ف�إن
قابو�س – الذي مل يتزوج �سوى لفرتة
ق�صرية – لي�س له �أوالد ،ولي�س له �أ�شقاء
�أي�ض ًا .وتقول التقديرات الرائجة �إن
قابو�س يعاين من �سرطان القولون ،و�أن
غيابه الطويل عن البالد يف ال�سنوات
الأخرية كان لأ�سباب �صحية.
�أ�ضف �إىل ذلك �أن قابو�س يقلل من
ظهوره العلني ،كما �أنه بدا �ضعيف ًا وواهن ًا
يف ال�صور التي �ألتُقطت له م�ؤخراً .ومن
هنا ت�أتي املخاوف من �صعوبة احلفاظ
على اال�ستقرار ال�سيا�سي لل�سلطنة
بنهاية احلكم املطلق لقابو�س ،ال �سيما
و�أنه يتوىل بنف�سه جميع احلقائب
الرئي�سة يف احلكومة”.
وي�ضيف الكاتب �أن “ال�سلطان قابو�س
قام يف مطلع �آذار/مار�س  2017بتعيني
ابن عمه الأمري “�أ�سعد بن طارق” البالغ
من العمر  63عام ًا ،والذي يعمل ممث ً
ال
لل�سلطان منذ عام  ،2002يف من�صب �أحد
نواب رئي�س الوزراء ،وبالتايل جعله �أحد
املر�شحني املحتملني القليلني خلالفته،
ومنهم “فهد بن حممود �آل �سعيد” البالغ
من العمر  67عام ًا ،و�صاحب احلظوظ
املتوا�ضعة يف خالفة قابو�س لأنه ينحدر
من فرع �آخر من عائلة �آل �سعيد ،ومتزوج
من امر�أة غري عمانية”.
ويرى الكاتب الإ�سرائيلي �أن نظام
اخلالفة يف عمان غريب للغاية� ،إذ

ين�ص الد�ستور الذي و�ضعه قابو�س عام
 1996يف مادته ال�ساد�سة على �أن:
(جمل�س العائلة احلاكمة يقوم ,خالل
ثالثة �أيام من �شغور من�صب ال�سلطان,
بتحديد من تنتقل �إليه والية احلكم.
ف�إذا مل يتفق جمل�س العائلة احلاكمة
على اختيار �سلطان للبالد قام جمل�س
الدفاع بتثبيت من �أ�شار به ال�سلطان يف
ر�سالته �إىل جمل�س العائلة).
وهكذا ف�إن �أزمة اخلالفة هي احتمال
وارد قد ي�ؤدي �إىل حدوث �صراعات
بني خمتلف �أفرع العائلة املالكة� ،أو بني
العائلة املالكة واجلي�ش .هذا ف�ض ً
ال عن
عدم ا�ستبعاد �إمكانية �أن تقوم بع�ض
القبائل �أو املحافظات – على ر�أ�سها ظفار
– بالتمرد �ضد الدولة املركزية.
قابو�س و�سيا�ساته احلكيمة..
يقول “غوغن�سكي”“ :لقد قام ال�سلطان
قابو�س بتوجيه �إيرادات ال�سلطنة
القادمة من بيع قرابة مليون برميل
نفط يومي ًا يف املتو�سط ،ل�صالح م�شروع
تطوير �ضخم ،كما انتهج �سيا�سة خارجية
حمايدة تعك�س املوقع اال�سرتاتيجي
لل�سلطنة و�ضعفها الن�سبي .وترتبط
هذه ال�سيا�سة �أي�ض ًا بالرتكيبة القبلية
الفريدة لعمان والو�سطية التي يت�سم بها
غالبية �سكانها الذين ينتمون �إىل فرقة
�إ�سالمية لي�ست �سنية �أو �شيعية ،و�إمنا
هي الفرقة الإبا�ضية .وقد يكون هذا
هو ال�سبب يف �أن عمان هي البلد العربي
الوحيد الذي مل ين�ضم �أحد �أبنائه �إىل
داع�ش”.
ويزيد الكاتب”:وكجزء من �سيا�ستها
املحايدة ،حتتفظ م�سقط �أي�ض ًا ب�أف�ضل
عالقات مع طهران قيا�س ًا على جاراتها
اخلليجية ،وذلك منذ �أن قدمت �إيران
يد العون �إىل قابو�س يف تثبيت دعائم
حكمه وقمع التمرد الذي اندلع يف
حمافظة ظفار .لذلك لي�س م�ستغرب ًا
�أن عمان مل ت�شارك يف القتال يف اليمن
�إىل جانب بقية دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،الأمر الذي دفع بع�ض الدول
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ا�ستهداف مواقع متفرقة للجي�ش ال�سعودي و�سقوط خ�سائر مادية وب�شرية يف
�صفوفه ..مقتل قيادي حوثي و 3من مرافقيه بعد ت�سللهم �إىل تبة اخلزان يف تعز

�صنعاء ـ (د ب �أ) – �أعلنت جماعة �أن�صار اهلل
احلوثية� ،أن القوات واللجان ال�شعبية التابعة
لها يف اليمن ا�ستهدفت مواقع متفرقة للجي�ش
ال�سعودي ،ما �أدى �إىل �سقوط خ�سائر مادية
وب�شرية يف �صفوفه.
ونقلت وكالة الأنباء “�سب�أ” اخلا�ضعة ل�سيطرة
احلوثيني ،عن م�صدر ع�سكري (موال لهم)
قوله� ،إن مدفعية اجلي�ش واللجان ال�شعبية
ا�ستهدفوا جممع الربوعة وموقع ن�شمه بع�سري
حمققة �إ�صابات مبا�شرة.
و�أ�ضاف �أن “مدفعية اجلي�ش واللجان ال�شعبية
ا�ستهدفت جتمعات للجنود ال�سعوديني يف موقع
ال�صحن وخ�شبان بع�سري فيما ا�ستهدفت القوة
ال�صاروخية جتمعات اجلي�ش ال�سعودي يف منفذ
علب خملفة خ�سائر يف �صفوفهم”.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن رجال اجلي�ش واللجان
ال�شعبية “نفذوا كمينا م�سلحا مبوقع املقرن،
ما �أدى �إىل مقتل جنديني �سعوديني وتدمري

�آلية ع�سكرية ،يف حني �سقط قتلى وجرحى
بق�صف مدفعي ا�ستهدف �آليتني يف موقع املنتزه
بجيزان”.
ومل ت�صدر قوات التحالف العربي ،بقيادة
ال�سعودية اي ت�صريح حول ذلك.
ومنذ �أكرث من عامني ت�شهد املناطق الواقعة
على ال�شريط احلدودي بني اليمن واململكة
ال�سعودية معارك عنيفة ،بني م�سلحي
احلوثيني والقوات املوالية لهم من جهة،
واجلي�ش احلكومي بدعم قوات التحالف
العربي ،من جهة ثانية ،خملفة خ�سائر مادية
وب�شرية كبرية يف كال اجلانبني.
كما �أفاد اجلي�ش الوطني املوايل للحكومة
ال�شرعية يف اليمن اليوم الثالثاء مبقتل قيادي
ميداين تابع جلماعة �أن�صار اهلل احلوثية
مبحافظة تعز  /275كم جنوب �صنعاء/.
وقال املركز الإعالمي لقيادة حمور تعز  ،يف
ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي في�س

بوك� ،إن “القائد امليداين يف �صفوف امللي�شيات
�سليم الفي�شي ،املكنى (ب�أبو علي) قتل وثالثة
من مرافقيه يف تبة اخلزان بجبهة الكدحه”.
و�أ�شار املركز �إىل �أن القيادي ومرافقيه قتلوا
بعد ت�سللهم �إىل تبة اخلزان.
ويف وقت �سابق اليوم ،اعلن اجلي�ش الوطني،
ا�ستعادة تبة اخلزان يف منطقة اجلنان ،املطلة
على منطقتي الكدحة والرحبه غربي تعز،
ما �أدى �إىل مقتل �أربعة من م�سلحي احلوثي
والقوات املوالية للرئي�س ال�سابق ،علي عبداهلل
�صالح.
وت�شهد عدة جبهات مبحافظة تعز ،منذ �أكرث
من عامني معارك عنيفة بني القوات احلكومية
مدعومة مبقاتالت التحالف العربي من جهة،
وم�سلحي احلوثي وقوات �صالح من جهة ثانية،
خملفة �أو�ضاعا �إن�سانية �صعبة ،مع �سقوط
�أعداد كبرية من القتلى واجلرحى ،بينهم
مدنيون.

�أي����ن اخ��ت��ف��ى ح��ب��ي��ب ال���ع���اديل وزي����ر داخ��ل��ي��ة م��ب��ارك الأ���ش��ه��ر بعد
ح��ك��م ���ص��ادر بحب�سه؟ ومل����اذا مل ت��ل��ق �أج��ه��زة الأم����ن القب�ض عليه؟
كان امل�ست�شار ح�سن فريد قد �أمر
القاهرة – :
نحو  25يوما مرت على �صدور مبعاقبة العاديل واثنني �آخرين
حكم ق�ضائي بحب�س اللواء حبيب بال�سجن امل�شدد �سبع �سنوات يف
العاديل وزير داخلية مبارك الق�ضية املعروفة بـ “اال�ستيالء
الأ�شهر �سبع �سنوات يف ق�ضية على �أموال الداخلية” و�أحال
ف�ساد وزارة الداخلية يف عهده ،العاديل و�آخرين اىل املحاكمة
وال ح�س وال خرب عنه ،ف�أين اجلنائية التهامهم باال�ستيالء
ذهب اللواء العاديل ؟ وما حقيقة على نحو ثالثة مليارات جنيه.
د .حممود كبي�ش �أ�ستاذ القانون
�شائعات هروبه خارج البالد؟
التوا�صل اجلنائي قال يف ت�صريحات
مواقع
ن�شطاء
االجتماعي �صبوا جام �سخريتهم �إعالمية �إن احلكم واجب النفاذ
من �صمت الدولة على اختفاء حتى ولو طعن العاديل على
العاديل ،وهي الدولة املعروف عنها احلكم.
�أنها تدير احلكم مبنطق القب�ضة �شائعات كثرية انت�شرت يف االعالم
احلديدية �أو ت�سو�سها ب�سيا�سة ويف مواقع التوا�صل �أن العاديل
الع�صا الغليظة  ،فكيف يعجزها قد وىل هاربا خارج البالد ،وهو
القب�ض على العاديل ال�سيما وهو الأمر الذي نفاه حماميه م�ؤكدا
من املفرو�ض �أنه حمدد الإقامة؟! �أن موكله (العاديل) مل يهرب
ن�شطاء �آخرون قالوا �إن ترك و�سيقدم طعنا على احلكم خالل
العاديل حرا طليقا برهان جديد �أيام.
�أننا نحيا يف �شبه دولة ال حترتم االنتقائية يف تطبيق القانون
النا�شط جورج ا�سحاق قال يف
القانون ،وال تعريه �أي اهتمام.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ت�صريحات �صحفي �إن تطبيق
القانون يف م�صر بات انتقائيا ،
م�شريا اىل �أن هروب العاديل
اىل الآن يثبت مبا ال يدع جماال
لل�شك تواط�ؤ الأجهزة الأمنية مع
كبريهم ال�سابق!
زوجته ال ترد
م�صادر مقربة من زوجته �إلهام
�شر�شر ال�صحفية (�أم ابنه

الوحيد �شريف”  15عاما “)
قالت �إنها حتاول االت�صال بها
�سواء تليفونيا �أو على مواقع
التوا�صل ولكنها ال ترد.
ويبقى ال�س�ؤال� :أين ذهب
العاديل؟ وهل وىل هاربا خارج
م�صر؟ وملاذا ت�صمت الدولة حتى
الآن ،فلم ت�صدر بيانا حول الهروب
ومل تعقب؟

بعد �شهور من التوتر� ..أردوغ��ان يعلن
�أن تركيا ج��زء من �أوروب���ا وترغب يف
موا�صلة عملية االن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروب�����ي ك”هدف ا�سرتاتيجي”

�أنقرة – (د ب �أ) -قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إن
تركيا جزء من �أوروبا وترغب يف موا�صلة عملية االن�ضمام �إىل
االحتاد الأوروبي ،وا�صفا الأمر ب�أنه “هدف ا�سرتاتيجي”.
ونقلت وكالة “الأنا�ضول” الرتكية عن �أردوغان القول ،يف ر�سالة
ن�شرها مبنا�سبة “يوم �أوروبا”� ،أن تركيا “تنظر �إىل عملية
االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي كهدف ا�سرتاتيجي ،وهي ترغب
يف موا�صلة عملية االن�ضمام �إىل االحتاد ،ا�ستنادًا �إىل االحرتام
املتبادل ،وامل�ساواة ،والربح املتبادل”.
وت�أتي الر�سالة بعد �شهور من التوتر بني تركيا والعديد من الدول
الأوروبية .وكانت التوترات قد بلغت ذروتها خالل حملة الدعاية
التي �سبقت اال�ستفتاء على التعديالت الد�ستورية يف تركيا والتي
�شملت تو�سيع �صالحيات الرئي�س.
واعترب �أردوغان �أن “التعاون الذي طورته تركيا مع االحتاد
الأوروبي بخ�صو�ص �أزمة الالجئني ،يعد واحدً ا من الأمثلة امللمو�سة
يف هذا الإطار”.
و�أعرب �أردوغان عن �أ�سفه “النت�شار �أمرا�ض اجتماعية مثل التمييز
والعن�صرية الثقافية ،والعداء للأجانب ،والعداء للإ�سالم ،يف جميع
�أنحاء القارة” ،الفتا �إىل �أن “ك�سب الأحزاب اليمينية املتطرفة
�أ�صوا ًتا انتخابية على نحو متزايد وتبو�ؤها �أدوا ًرا هامة بات يلقي
بظالله على احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف �أوروبا”.
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«م�������وط�������ئ ق������������دم» �أم����ي���رك��������ي ج������دي������د يف ال�����ب�����ح�����ر الأح������م������ر

�صنعاء  :على �أكرب اجلزر اليمنية يف البحر
الأحمر ،حطّ ت طائرتان ع�سكريتان �أمريكيتان
حتمالن معدات خمتلفة ،منها املخ�ص�ص
للتن�صت والر�صد اال�ستخباري .املوقع هو
ّ
جزيرة حني�ش الكربى ( 130كلم عن مدينة
احلديدة و 40كلم عن املخا) ،وذلك بعد �أن
متكنت دول حتالف العدوان من ال�سيطرة على
جزر �سقطرى يف البحر العربي وميون يف باب
املندب وزقر يف البحر الأحمر.
م�صادر خا�صة نقلت يف حديث �إىل «الأخبار»
�أن عدد ًا من اخلرباء الأمريكيني ،فور و�صولهم
اجلزيرة� ،سعوا �إىل تركيب �أجهزة رادار،
علم ًا ب�أن حني�ش �سبق �أن تعر�ضت خالل العام
الأول من احلرب لق�صف جوي �أدى �إىل مغادرة
ال�صيادين لها قبل �أن ت�سيطر عليها قوات
«التحالف» مطلع كانون الأول .2015
منذ ذلك اليوم� ،صارت حني�ش منطقة ع�سكرية
مغلقة .ولعل ما �أ�سهم يف اختيار هذه اجلزيرة
خل ّوها من ال�سكان� ،إ�ضافة �إىل موقعها احليوي
ووجود من�ش�آت ع�سكرية بناها اجلي�ش اليمني
�سابق ًا مطلع الت�سعينيات .وهي �سبق �أن تعر�ضت
لالحتالل من �إريرتيا نهاية  ،1995قبل �أن
تعود �إىل اليمن بعد التحكيم الدويل.
وبالتزامن مع و�صول طائرتي النقل التابعتني
للجي�ش الأمريكي �إىل اجلزيرة (الثالثاء

املا�ضي) ،منعت قوات «التحالف» كافة قواتها
العاملة يف بقية اجلزر ،وكذلك املوجودة
بالقرب من ال�سواحل اليمنية ،من االقرتاب من
حني�ش ،من دون �أن تك�شف عن �أ�سباب املنع ،لكن
من الوا�ضح �أن الهدف هو احلفاظ على �سرية
التحرك الع�سكري الأمريكي الذي ي�أتي يف ظل
حديث و�سائل الإعالم التابعة لـ«التحالف» عن
اقرتاب و�شيك لعملية ع�سكرية كبرية تهدف
�إىل ال�سيطرة على ميناء احلديدة.
امل�صادر نف�سها ذكرت �أن الطائرتني الأمريكيتني
هبطتا على مدرج ترابي مت تو�سعته �أخرياً،
يف الوقت الذي بد�أت فيه فرق �أخرى ت�سوير
مواقع يف اجلزيرة تتمتع مبرتفعاتها ال�صخرية
(�أعلى مرتفع  430مرت ًا عن �سطح البحر).
يف �سياق مت�صل ،كانت ال�سيطرة الفعلية
للإمارات على �سقطرى (جزيرة على مدخل
خليج عدن وبحر العرب واملحيط الهندي) قد
�أدت �إىل فتح �شهية ال�سعودية يف ال�سيطرة
على جزر �أخرى يف البحرين العربي والأحمر.
ونظر ًا �إىل ما متثله ميون ،امل�شرفة على باب
املندب ،قررت ال�سعودية بناء قاعدة ع�سكرية
لها يف اجلزيرة قبل �أن تبا�شر قيادات مينية
موالية لها مهمة �إجبار �سكان اجلزيرة على
املغادرة ،عرب �أ�ساليب الرتغيب والرتهيب،
لإخالء املنطقة والبدء ببناء �أ�سوار القاعدة

الع�سكرية املزمع �إقامتها.
يف غ�ضون ذلك ،حتر�ص القطع البحرية
الإماراتية على البقاء يف امل�ضيق بالقرب من
اجلزيرة.
�أما زقر ،وهي �إحدى جزر �أرخبيل ــ حني�ش،
فكانت �ضمن �أهداف دول التحالف حيث يوجد
فيها حالي ًا املئات من املجندين اجلدد� ،إ�ضافة
اىل �ضباط من جن�سيات خمتلفة يتولون �إدارة
العمليات الع�سكرية من اجلزيرة ويقومون
مبهمات �أخرى تتعلق بر�صد حركة املالحة.
وزقر من �أقرب املواقع لباب املندب ،وت�شرف
على ثالثة من خطوط املالحة ،و�سبق �أن
تعر�ضت لالحتالل الإ�سرائيلي قبل حرب
 1973وفق م�صادر تاريخية متعددة.
وزقر وحني�ش من �أهم اجلزر ذات املوقع
اال�سرتاتيجي التي �سبق �أن حاولت وا�شنطن
ب�ش�أنها تو�سيع اخلالف اليمني ــ الإريرتي
منت�صف الت�سعينيات ،بهدف تدويل تلك اجلزر
وو�ضعها حتت �إدارة الأمم املتحدة.
وتكمن �أهمية اجلزر اليمنية يف البحر الأحمر
يف �إ�شرافها على خطوط املالحة الدولية
وقربها من امل�ضيق املهم باب املندب ،ف�ض ًال عن
متتّعها بت�ضاري�س متنوعة وثروات بحرية
متعددة.

عاهل االردن يتلقى دع��وة م��ن امللك
�سلمان حل�ضور قمة عربية ا�سالمية
�أمريكية �ستعقد يف ال�سعودية خالل
زيارة دونالد ترامب نهاية ال�شهر احلايل

امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ت��ت��اب��ع ب��اه��ت��م��ام ت��ق��اري��ر ع��ن “جرائم” ل��ق��وات ح��ف�تر يف ليبيا

عمان – (�أ ف ب) – تلقى العاهل االردين امللك عبد اهلل الثاين
دعوة للم�شاركة يف قمة عربية – �إ�سالمية – �أمريكية �ستعقد يف
اململكة العربية ال�سعودية خالل زيارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب نهاية ال�شهر احلايل.
وذكر بيان �صادر عن الديوان امللكي االردين ،تلقت فران�س بر�س
ن�سخة عنه ،ان امللك عبد اهلل ا�ستقبل الثالثاء وزير الدولة
ال�سعودي ع�صام بن �سعيد الذي �سلمه ر�سالة خطية من امللك �سلمان
بن عبدالعزيز.
وا�ضاف البيان ان “الر�سالة ت�ضمنت دعوة امللك من خادم احلرمني
ال�شريفني حل�ضور القمة العربية الإ�سالمية الأمريكية التي
�ست�ست�ضيفها اململكة العربية ال�سعودية”.
وتعترب الريا�ض زيارة الرئي�س االمريكي دونالد ترامب املقررة
اىل اململكة هذا ال�شهر خطوة “تاريخية” قد ت�ؤدي اىل حتقيق
“�شراكة” بني الواليات املتحدة والدول العربية واال�سالمية.
وبح�سب ما اعلنت ال�سلطات ال�سعودية فان ترامب �سي�شارك خالل
زيارته يف قمتني ،االول مع قادة دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�ست ،والثانية مع زعماء دول عربية ودول �أخرى ذات غالبية
م�سلمة.
واعلن ترامب اخلمي�س املا�ضي ان �أوىل رحالته اخلارجية منذ
و�صوله اىل البيت االبي�ض �ستكون نهاية ايار/مايو اىل ال�سعودية
و�إ�سرائيل والفاتيكان ،املراكز الروحية للإ�سالم واليهودية
والكاثوليكية على التوايل.

نيويورك  :قالت املدعية العامة يف املحكمة
اجلنائية الدولية ،فاتو بين�سودا� ،أن مكتبها يتابع
بـ”اهتمام وعن قرب” تقارير ت�شري �إىل “جرائم”
ارتكبتها القوات املنبثقة عن جمل�س النواب يف
مدينة طربق (�شرقي ليبيا) بقيادة خليفة حفرت.
وخالل �إفادة لها �أمام جمل�س الأمن الدويل،
الإثنني� ،أ�ضافت بين�سودا �أن “تقارير م�صورة ت�شري
�إىل ارتكاب قوات حفرت جرائم حقيقية يف ليبيا”.
ولفتت �إىل �أنه “من بني تلك اجلرائم الإعدام
التع�سفي للمحتجزين”.
يذكر �أنه مار�س�/آذار املا�ضي ،انت�شر على مواقع
التوا�صل االجتماعي مقطع م�صور للنقيب حممود
الورفلي القائد الع�سكري البارز يف قوات حفرت ،وهو
يقوم ب�إعدام � 3أ�شخا�ص مقيدي الأيدي يف بنغازي.
وخالل املقطع امل�صور�ُ ،سمع �صوت يوجه �أمر تنفيذ
الإعدام بحق املعتقلني الثالثة؛ �أطلق على �إثره
الورفلي الر�صا�ص على ر�ؤو�س ال�ضحايا.
ويف يناير/كانون الثاين املا�ضي� ،أظهر مقطع م�صور
�آخر جمموعة من م�سلحي قوات حفرت ،يف منطقة
قنفودة ،غربي بنغازي ،وهم يعدمون مقات ًال من
“جمل�س �شورى ثوار بنغازي” (كتائب �إ�سالمية
�شاركت يف الإطاحة بالرئي�س الليبي الراحل معمر
القذايف يف العام .)2011
ويف ال�سياق ،قال جو �ستورك ،نائب مديرة منظمة

“هيومن رايت�س ووت�ش” ،يف مار�س�/آذار � ،2017إن
قوات تابعة لقوات حفرت “قد تكون ارتكبت جرائم
حرب يف مدينة بنغازي”.
وحينها ،طالبت املنظمة احلقوقية الدولية حفرت
بـ”حتقيق كامل و�شفاف يف املعلومات وال�شهادات

التي ت�شري �إىل ارتكاب قواته جرائم حرب”.
و�أ�شارت �إىل �أن “جرائم احلرب التي قد تكون
ارتكبت ت�شمل قتل و�ضرب املدنيني والإعدام
امليداين والتمثيل بجثث مقاتلي املعار�ضة يف مدينة
بنغازي �شرقي ليبيا يف  18مار�س�/آذار .2017
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وزيرة امريكية �سابقة تقول ان مايكل
فلني كان معر�ضا لالبتزاز من قبل مو�سكو

وا�شنطن ـ (�أ ف ب) – اكدت وزيرة امريكية �سابقة خالل جل�سة
ا�ستماع يف الكونغر�س االثنني حول التدخل الرو�سي يف االنتخابات
الرئا�سية انها حذرت الرئي�س دونالد ترامب من خماطر تعر�ض
م�س�ؤول االمن القومي الذي عينه انذاك مايكل فلني “البتزاز" من
قبل مو�سكو.
و�صرحت وزيرة العدل بالوكالة ال�سابقة �سايل ييت�س امام اللجنة
الق�ضائية يف جمل�س ال�شيوخ االمريكي “كنا نعتقد ان اجلرنال يف
موقع �ضعيف” ازاء الرو�س.
وكان فلني ا�ضطر اىل اال�ستقالة يف � 13شباط/فرباير بعد الك�شف
عن ات�صاالت متكررة بينه وبني ال�سفري الرو�سي يف وا�شنطن قبل
وبعد االنتخابات وبانه مل يكن دقيقا يف ت�صريحاته حول املو�ضوع
اىل نائب الرئي�س مايك بن�س.
واو�ضحت امل�س�ؤولة الثانية ال�سابقة يف وزارة العدل التي عينها
الرئي�س ال�سابق باراك اوباما “االمر كان يطرح م�شكلة الننا كنا
نعتقد ان الرو�س مل يكونوا فقط على علم (بان فلني كذب على بن�س)
بل ان لديهم على االرجح ادلة على ذلك”.
وختمت ييت�س بالقول “ادى ذلك اىل و�ضع ملتب�س اذ كان بو�سع
الرو�س ان يقوموا بابتزاز م�ست�شار االمن القومي”.
اال ان ييت�س التي مثلت اىل جانب املدير ال�سابق لوكالة اال�ستخبارات
املركزية (�سي �آي ايه) جيم�س كالبر مل تدل بت�صريحات مدوية
وذكرت مرارا بانها ملزمة بال�سرية حول معلومات م�صنفة.
– حتذير من اوباما –
يرف�ض ترامب فكرة تدخل رو�سيا يف االنتخابات االمريكية التي
ك�شفتها وكاالت اال�ستخبارات االمريكية يف مطلع ت�شرين االول/
اكتوبر والقى م�س�ؤوليتها االثنني على �سلفه اوباما.
واو�ضح ترامب يف �سل�سلة من التغريدات �صباح االثنني ان “اجلرنال
فلني كان ح�صل على املوافقات االمنية من قبل ادارة اوباما”.
وا�ضاف “ا�س�ألوا �سايل ييت�س بينما هي حتت الق�سم اذا كانت تعلم
كيف ت�سربت معلومات �سرية اىل ال�صحف بعيد قيامها ب�شرحها امام
البيت االبي�ض” .وبدا ترامب م�ستاء من عملية الت�سريب بحد ذاتها
اكرث من م�ضمونها.
وكان ترامب رف�ض يف مقابلة اال�سبوع املا�ضي االتهام �ضد رو�سيا بانها
قامت بقر�صنة احلزب الدميوقراطي لتعزيز فر�ص املر�شح اجلمهوري
يف الفوز .وقال “كان ميكن ان تكون ال�صني او عدة جمموعات اخرى”.
وكان اوباما ن�صح ترامب خالل اول لقاء بينهما يف البيت االبي�ض
بعيد االنتخابات بعدم توظيف فلني.
وحذره خ�صو�صا من “�سلوك فلني عندما كان مديرا لوكالة
اال�ستخبارات الع�سكرية” التي عينه فيها يف العام  ،2012ح�سبما
اكد م�س�ؤول يف ادارة اوباما رف�ض الك�شف عن هويته لوكالة فران�س
بر�س.
– دعوة اىل التيقظ –
كانت جل�سة اال�ستماع املرة االوىل التي تتحدث فيها ييت�س علنا منذ
اقالتها من قبل حكومة ترامب يف  30كانون الثاين/يناير عندما
عار�ضت املر�سوم الرئا�سي حول الهجرة.
واكدت ييت�س انها حذرت البيت االبي�ض يومي  26و 27كانون الثاين/
يناير من ان فلني معر�ض لالبتزاز.
وقدم فلني ا�ستقالته بعدها ب 18يوما.
من جهته ،دعا كالبر امام جلنة جمل�س ال�شيوخ اىل “التيقظ والتحرك
ازاء التهديد املرتب�ص با�س�س نظامنا ال�سيا�سي الدميوقراطي”.
وتابع كالبر ان “الرو�س ي�شعرون بان بو�سعهم اال�ستمرار يف هذه
الن�شاطات” من القر�صنة واالخبار املزيفة “هنا ويف العامل وب�شكل
اكرب”.
باال�ضافة اىل التحقيقات يف جمل�س النواب االمريكي ،فتح مكتب
التحقيقات الفدرايل (اف بي �آي) حتقيقه حول “تن�سيق” حمتمل
بني حميطني بني ترامب ومو�سكو بينما تنفي مو�سكو اي تدخل.
لكن وكاالت اال�ستخبارات االمريكية ال �شك لديها بان العديد من
املقربني من حملة قطب االعمال االنتخابية كانوا على ات�صال
منتظم مع رو�سيا ال �سيما فلني وكارتر بيج وبول مانافورت.
لكن ال يزال يتعني اثبات ان تلك االت�صاالت كانت تواط�ؤا بالفعل.
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رف���اه���ي���ة ال���ق�������ص���ور ب����أ����ض���خ���م ط����ائ����رة خ���ا����ص���ة ب��ال��ع��امل ق� ّ
��ط���ع ج�����س��د وال����دت����ه واح��ت��ف��ظ
ب�������ه يف ث��ل��اج�����ت�����ه لأ�����ش����ه����ر

�شهد مطار �ستان�سد بلندن ،العر�ض الأول
لأكرب طائرة خا�صة يف العامل ،والتي ت�ضاهي
يف ت�صميمها الداخلي رفاهية الق�صور.
وح�سب ما �أفادت �صحيفة “الديلي ميل”،
الربيطانية ،ف�إن طائرة “ديري جيت
 B787اخلا�صة ،تبلغ تكلفة �شرائها 230
مليون �إ�سرتليني ،وميكن لفئة حمدودة من
ال�شخ�صيات املهمة حول العامل ا�ستئجارها
مقابل � 20ألف �إ�سرتليني يف ال�ساعة.
وقالت ال�صحيفة� ،إن من يرغب يف ا�ستئجار

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

الطائرة �سيكون عليه ا�ستئجار طاقمها
بالكامل خلدمته ،ب�سبب م�ساحتها الكبرية من
الداخل ،وح�سب الأرقام ال�سابقة اخلا�صة
با�ستئجار الطائرة ،ف�إن رحلة الطريان
بـ”ديري جيت � B787ستتكلف � 160ألف
�إ�سرتليني.
وتتميز طائرة “ديري جيت  B787مبق�صورة
رئي�سية تبلغ م�ساحتها � 6آالف قدم ،وعلى
الرغم من ذلك ف�إن مظهرها من اخلارج لي�س
جذاب ًا بالقدر الكايف ،ح�سب و�صف الديلي

ميل ،فقد يظن من يراها من اخلارج �أنها
طائرة ركاب عادية من احلجم ال�صغري.
وميكن لـ”ديري جيت  B787التحليق ملدة 17
�ساعة ون�صف ال�ساعة ب�شكل متوا�صل دون
توقف ،ما يعادل  9800ميل.
وقالت �صحيفة الديلي ميل� ،إن �شركة
“برييجني” الفرن�سية للت�صميمات هي من
�صممت الطائرة مب�ساعدة �شركة “جريني
بوينت” الأمريكية للتقنيات.

ت�صل �شاب بخدمة الطوارئ  911ليخربهم �أنه قتل والدته ،يف
الوقت الذي كان قد قام فيه بتقطيع ج�سدها ،وو�ضعه يف املربد
“الفريزر” باملطبخ� ،إثر خالف بني االثنني حول م�ستقبل االبن.
وجاء ات�صال ال�شاب بعد مرور �شهور عديدة من ح�صول اجلرمية،
لتبقى جثة الأم يف الثالجة مقطعة و�سرها غائب ًا.
وقد اتهم يو يى غونغ ( 26عام ًا) بالقتل من الدرجة الثانية
لوالدته ليو يون غونغ ،التي اكت�شف ج�سدها موزع ًا يف �سبعة
�أكيا�س بال�ستيكية يف ال�شقة التي يقيمان بها ،يف هونولولو بهاواي
وفق ًا لوثائق #املحكمة الأمريكية.
وقالت خدمات #الطوارئ �إنه ات�صل يف  11ني�سان�/أبريل بامل�شغل
و�أخربه قائ ً
ال“ :قتلت �أمي” ،وفق ًا لبيان املحقق بح�سب موقع
العربية .
فريق املتابعة
بعد االت�صال ،وحني و�صل ال�ضباط ومل يتمكنوا من العثور على
املر�أة ،قال لهم غونغ �إنها “يف الثالجة” ،وبالفعل وجدوا ما يبدو
�أنها �أجزاء من اجل�سم الب�شري.
وقالت وثيقة املحكمة �إن هناك غطاء �آخر كان يف الثالجة ،بدا
لأحد ال�ضباط على �أنه جزء من �ساق وقدم �إن�سان.
ومل ُيدل غونغ ب�أية �أقوال �أو طلب نداء ا�سرتحام �أثناء ظهوره يف
حماكمة ق�صرية .
وقالت ال�سلطات �إن غونغ ذكر لل�ضباط �أنه قتل �أمه عن طريق
اخلط�أ يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي ،بعد غ�ضبها ،جراء خالف
بينهما حمتدم حول م�ستقبله ،عندما كان يريد �أن يوا�صل تعليمه
ت�صر الأم على �أن يذهب للعمل.
ويدر�س يف اجلامعة ،يف حني ّ
و�أكد نائب الطبيب الذي قام بفح�ص اجلثة ،الدكتور را�شيل النغ:
“�إن ال�سيدة القتيلة ليو يون غونغ عانت من �إ�صابات قوية وحادة
يف الر�أ�س قبل موتها” .ومت ت�أكيد هوية القتيلة مبقارنة ب�صمات
الأ�صابع ،مع تلك التي كانت يف ملف رخ�صة قيادتها بهاواي.
غيابها عن العمل
وذكرت املحكمة �أن مدير املبنى ال�سكني الذي تعي�ش فيه الأم
واالبن ،قال لل�شرطة� ،إنه مل ير القتيلة منذ قبل عيد امليالد
نهاية العام املا�ضي.
وات�ضح �أنها مل تذهب للعمل منذ � 21آب�/أغ�سط�س  2016عندما
ات�صل م�شرفها على هاتفها ،ومل يتلق �أية �إجابة.
ويف اليوم التايل قام االبن باالت�صال بامل�شرف ليخربه كاذب ًا،
�أن والدته كانت يف جزيرة �أخرى من #هاواي وتركت هاتفها يف
املنزل.
من ال�صني �إىل �أمريكا
انتقل غونغ �إىل هاواي من ال�صني ،عندما كان يف التا�سعة ع�شرة
من عمره ،بعد �أن تزوجت والدته من رجل يعمل بالكني�سة ،كانت
قد التقته عرب الإنرتنت ،وفقا ملعلومات �أدلت بها ثالث ن�ساء من
الكن�سية �شهدن اجلل�سة يوم الثالثاء.
وقلن �إنهن ح�ضرن املحكمة اخلارجية لدعم غونغ معنوي ًا لأنه كان
يح�ضر الكني�سة .لكن الأم واالبن توقفا عن الذهاب للكن�سية منذ
وفاة زوج الأم يف .2014
وقد طلب نائب الدفاع العام داميوند غري�س مرتجم ًا بلغة
املاندرين ال�صينية للجل�سة التمهيدية املقرر عقدها الأربعاء،
فيما ظل القاتل حمتجز ًا ويتطلب كفالة بقيمة مليوين دوالر.
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د .لينا الطبال :ع��ن الإ���ض��راب ع��ن ال��ط��ع��ام ..التغذية الق�سرية وال��ق��ان��ون ال��دويل

د .لينا الطبال
الإ�ضراب عن الطعام هو و�سيلة احتجاج غري عنفية يتم
اللجوء اليها بهدف االحتجاج �ضد ظلم ما �أو التنديد علنا
بحالة تع�سفية �أوخرق حلق من حقوق الإن�سان .امل�ضربني
عن الطعام هم املتحدثون ب�إ�سم كل �أولئك الذين يعانون
من الظلم ومن خرق حقوقهم.
لي�س الإ�ضراب عن الطعام حديث ًا على تاريخ الإن�سانية,
يف القرن ال�ساد�س ع�شر خا�ض مئات اال�شخا�ص من
ال�شعوب الأ�صلية �إ�ضراب�أ عن الطعام يف �أمريكا اجلنوبية
�إحتجاج�أ على �إ�ستعبادهم .قبل احلرب العاملية الأوىل
جل�أ الإحتاد االجتماعي وال�سيا�سي للمر�أة (املقرتعات),
يف بريطانيا ,اىل الإ�ضراب عن الطعام احتجاجا على منع
حق الت�صويت للمر�أة ,وعام � 1920إ�ستمر �إ�ضراب اجلي�ش
اجلمهوري الإرلندي عن الطعام يف �سجن كورك يف �إرلندا
قرابة  94يوما ,وال نن�سى املهامتا غاندي الذي خا�ض
العديد من الإ�ضرابات عن الطعام يف الهند �ضد اال�ستعمار
الربيطاين .ويعترب اال�سري الفل�سطيني �سامر العي�ساوي
�صاحب �أطول فرتة �إ�ضراب عن الطعام ( بعد حممد �صالح
�سلطان)ا�ستمر ل  2277يوم ًا يف عام .2013
من ال�صعب جدا احلديث عن الإ�ضراب عن الطعام دون
معتقلي احلزب اجلمهوري
ان ن�أتي على ذكر ا�ضراب
ّ
الإرلندي عام  1981من �أجل احل�صول على حقهم يف
املعاملة كممعتقلني �سيا�سيني يف �سجون بريطانيا� ,إال ان
مارغريت تات�شر رئي�سة احلكومة �آنذاك تركتهم ينفقون
الواحد تلو الآخر على رئ�سهم بوبي �ساندز ,ومنذ اليوم
الأول لإ�ضراب الكرامة دعا افيغدور ليربمان احلكومة
اال�سرائيلية �أن حتذو حذو م.تات�شر وجعل م�صري مروان
الربغوتي كم�صري ب�.ساندز.
منذ العام � 1968إ�ستعمل الفل�سطينون الإ�ضراب عن
الطعام ك�سالح مقاومة يف وجه االحتالل اال�سرائيلي,
معتقلي �سجن نابل�س الذي دام
و�سجل هذا التاريخ �إ�ضراب
ّ
فرتة ثالثة �أيام.
ويعترب ا�ضراب احلرية والكرامة الذي دعا اليه مروان
الربغوتي الأ�سرى يف  17ني�سان هو الإ�ضراب عن
الطعام رقم  27يف �سجون ومعتقالت العدو الإ�سرائيلي,
�إن ا�ستعمال اجل�سد للإحتجاج على املعامالت التع�سفية
واملهينة هو بر�أيي �أ�سمى �أنواع املقاومة ,مما يعر�ض
الأ�سري ملخاطر ج�سدية ونف�سية �أدت يف بع�ض الأحيان
�إىل ا�ست�شهاد عام  1970عبد القادر �أبو الفحم خالل
�إ�ضراب �سجن ع�سقالن ,وعام � 1980أ�ست�شهد را�سم حالوة
وعلي اجلعفري خالل �إ�ضراب �سجن نفحة ,وعام ا�ست�شهد
 1984حممود فريتخ على �أثر �إ�ضراب �سجن جنيد,
وال�شهيد ح�سني منر عبيدات والذي ا�ست�شهد عام 1992
يف �إ�ضراب �سجن ع�سقالن.
نحو  1700معتقل فل�سطيني من خمتلف الف�صائل
الفل�سطينية ويف كافة ال�سجون اال�سرائيلية ,لبوا نداء
مروان الربغوتي للإ�ضراب عن الطعام بهدف احل�صول على
�أدنى حقوقهم منها �إنهاء العزل الإنفرادي� ,إنهاء االعتقال
الإداري ,تركيب تلفون عمومي للأ�سرى الفل�سطينيني ,منع
�إعتقال الأطفال ,وجمموعة من املطالب التي تتعلق يف
زيارات ذويهم ،وعدد من املطالب اخلا�صة يف عالجهم.
يف اجلهة املواجهة لإ�ضراب الأ�سرى تلج�أ �سلطات
االحتالل اال�سرائيلي اىل �شتى الو�سائل التع�سفية

واملهينة بالكرامة الإن�سانية ,من عزل املعتقلني انفراديا
يف زنازين �ضيقة ومعتمة ,اىل نقلهم من �سجن اىل �آخر,اىل
تفتي�شهم وتهويلهم بالكالب اىل تناقل الإ�شاعات بهدف
احباط عزميتهم و�أخريا تريد اللجوء اىل التغذية
الق�سرية.
فما هي التغذية الق�سرية؟
هي تغذية الأ�سري بالقوة رغما عنه عرب ربط ال�شخ�ص
اىل طاولة العمليات و مترير انبوب من فتحة انفه اىل
معدته وار�سال القليل من الغذاء بوا�سطة هذا االنبوب
اىل املعدة .لكن هذه التقنية تعترب نوع من �أنواع التعذيب,
وهي و�سيلة م�ؤملة ما ينتج عنها نزيف يف االنف او يف املعدة,
واخلطري يف الأمر �أنها ممكن �أن ت�ؤدي اىل املوت.
فقد يح�صل خط�أ و بدل من ادخال االنبوب اىل املعدة
قد يخطئ طريقه ويدخل يف الق�صبة الهوائية مما قد
ي�ؤدي اىل ذبحة القلبية تنتج عن تباط�ؤ يف �ضربات القلب
ب�سبب الإن�سداد املعوي التمددي.
التغذية الق�سرية يف القانون الدويل
ان القانون الدويل حلقوق االن�سان قد عار�ض هذه
الطريقة اذ يرى بها نوع من انواع �سلب كرامة االن�سان
وعدم الر�ضوخ لإرادته احلرة املتمثلة بحقه بالإ�ضراب
عن الطعام ,عدا على انها تعترب نوع من انواع التعذيب
واملعاملة املهينة والالن�سانية.
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية لعام
 ,1966ين�ص يف املادة  10الفقرة “ :1يعامل جميع
املحرومني من حريتهم معاملة ان�سانية حترتم الكرامة
اال�صلية يف ال�شخ�ص االن�ساين”.
ميكننا �أن نالحظ �أ�س�س احرتام احلقوق اال�سا�سية
للمعتقل الذي تتعدى ظروف احتجازه ,كونه ان�سان وجب
احرتامه �سواء كان معتقال او حرا طليقا.
�أما العهد الدويل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لعام  1966ين�ص
يف املادة  12فقرة  ”:1تقر الدول الأطراف يف هذا
العهد بحق كل �إن�سان يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة
اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه”.
وهنا ت�أكيد احرتام �شخ�ص االن�سان ومتتعه بحقوقه وهذا
يطبق على االن�سان احلر �أو املعتقل .موقف اجلمعية
الطبية العاملية ( )WMAهو وا�ضح يف هذا االجتاه
�إذ انها توجبال�سلطات معامة امل�ضربني وفقا للمعايري
الأخالقية املن�صو�ص عليها يف قانون حقوق االن�سان
والقانون الدويل االن�ساين وذلك
طيلة فرتة الإ�ضراب عن الطعام .
عامي
�إعالن طوكيو ( 1975الذي جرى مراجعته مرتني
ّ
 2005و )2006تن�ص املادة  6منه على عدم جواز
التعر�ض حلق اال�ضراب عن الطعام عربالتغذية الق�سرية
�إذا ما اختار ال�سجني الإ�ضراب عن الطعام و�إذا كان قراره
ناجت عن قرار واع و�إرادة �سليمة� .إعالن مالطا ()1991
ال�صادر عن اجلمعية الطبية العاملية ف�إنه ين�ص على مبد�أ
احرتام ارادة امل�ضرب عن الطعام ,وين�ص التوجيه ال�سابع
منه ان التغذية الق�سرية هي نوع من انواع التعذيب
واملعاملة الالن�سانية املهينة.
وعالوة على ذلك تعتربالإتفاقية االوروبية حلقوق
االن�سان(  )1950التغذية الق�سرية نوع من انواع
التعذيب ,فتن�ص يف املادة “ :3ال يجوز اخ�ضاع �أي ان�سان

للتعذيب وال للمعاملة او العقوبة املهينة للكرامة”.
وتطبق املحكمة االوروبية حلقوق االن�سان هذه املادة
الثالثة ,ففي اجتهاد حديث لها ت�ؤكد منع الدولة التعر�ض
حلق املعتقتل وتغذيته ق�سريا� ,شرط ان يكون املعتقل
بكامل قوته العقلية وادراكه يف ا�ستمرار ا�ضرابه عن
الطعام ,وتوجب املحكمة �سلطات املعتقل العناية بلأ�سرى
امل�ضربني عن الطعام يف �سجونها وتقدمي لهم كافة
اخلدمات ال�صحية والطبية الالزمة .يذهب جمل�س اوروبا
يف نف�س االجتاه فيعار�ض مبد�أ التغذية الق�سرية و ي�ؤكد
على احلفاظ على حق الأ�سرى يف الإ�ضراب وعدم انتهاك
كرامتهم الإن�سانية .فيما يعترب ميثاق روما امل�ؤ�س�س
للمحكمة اجلنائية الدولية واملعتمد يف روما يف  17متوز
 1998يف املادة الثامنة منه البند “ 2التعذيب �أو املعاملة
الالن�سانية” مبثابة جرمية حرب ,ويعترب البند  3من
نف�س املادة ” تعمد �إحداث معاناة �شديدة �أو �إحلاق �أذى
خطري باجل�سم �أو بال�صحة” جرمية حرب.
ال�صليب االحمر الدويل �أي القانون الدويل االن�ساين
خالل كل مدة اال�ضراب عن الطعام ينح�صر دور اللجنة
الدولية لل�صليب االحمر كم�ؤ�س�سة �إن�سانية بعدة مهام منها
الت�أكد �أن معاملة املعتقلني امل�ضربني عن الطعام وظروف
اعتقالهم يتوافق و كرامتهم الإن�سانية وال يخالف املعايري
الدولية الإن�سانية.
على اللجنة الدولية لل�صليب االحمر �ضمانة حماية
املعتقلني عن الطعام وتطبيق ن�صو�ص القانون الدويل
االن�ساين ,وال �سيما �إتفاقيات جنيف االربعة للعام 1949
لذلك يجب ان ت�سمح ال�سلطات الإ�سرائيلية لإطباء
ال�صليب الأحمر الدويل �أن يتوا�صلوا ب�شكل م�ستمر مع
املعتقلني.
ال يحق للجنة الدولية لل�صليب االحمر التدخل
باال�ضراب عن الطعام او �إعطاء ر�أيها بهذا الإ�ضراب اذ
ينح�صر دور اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر كو�سيط بني
�سلطات ال�سجن وبني املعتقلني امل�ضربني.
خالل فرتة الإ�ضراب عن الطعام يجب على اللجنة تقييم
احلالة ال�صحية للم�ضربني عن الطعام والت�أكد ان رف�ضهم
تناول الطعام �أو رف�ضهم التغذية الق�سرية وموا�صلتهم
للإ�ضراب هو طوعي نابع من �إرادتهم احلرة.
على اللجنة الدولية لل�صليب االحمر احرتام �إرادة
املعتقلني امل�ضربني عن الطعام مبوا�صلة �إ�ضرابهم ,وهي
تعار�ض �أي �شكل من ا�شكال التغذية الق�سرية لك�سر
�إ�ضرابهم مما مي�س كرامتهم الإن�سانية.
القانون الإ�سرائيلي
لي�س غريبا على ا�سرائيل اللجوء اليوم اىل عدة و�سائل
بهدف �إحباط �إ�ضراب الأ�سرى عن الطعام ,وال �سيما
اللجوء اىل التغذية الق�سرية كو�سيلة لك�سر �صود
اال�سرى �أمام العامل.
ففور �إعالن مروان الربغوثي ونحو � 1700أ�سري �إ�ضرابهم
عن الطعام �أمر وزير الأمن اللإ�سرائيلي �إقامة م�ست�شفى
ميداين بالقرب من �سجن كت�سيعوت يف �صحراء النقب,
وهناك �سيتم �إر�سال كافة الأ�سرى املتعبني و�سيجرى
تغذيتهم بالقوة.
طاملا ابتكرت ا�سرائيل �شتى انواع التعذيب بحق املعتقلني
الفل�سطينيني ومعروف عنها �إ�ستعمال التعذيب بوا�سطة
االطباء ,وقد جل�أت ال�سلطات اال�سرائيلية اىل ا�ستخدام

التغذية الق�سرية للمعتقلني خالل الأعوام 1970
و ,1980و�أثناء �إ�ضراب طعام �سجن نفحة يف �شهر متوز
 ,1980ف�إ�ست�شهد كل من را�سم حالوة وعلي اجلعفري
على �أثر التغذية الق�سرية ,بعد ذلك ق�ضت حمكمة
العليا اللإ�سرائيلية منع هذا الإجراء بحق املعتقلني
الفل�سطينيني يف ال�سجون اال�سرائيلية� .إال ان الكني�سيت
عاد و�صادق على قانون التغذية الق�سرية يف  30متوز
� 2015شريطة �أن يعمد طاقم من الإطباء بتغذية
الأ�سري.
امل�شكلة التي ت�صادف �سلطات االعتقال اليوم ان نقابة
االطباء يف ا�سرائيل تعار�ض ا�ستعمال هذه الو�سيلة
معتربه اياها �شكل من �أ�شكال التعذيب ,و�إزاء عدم تعاون
االطباء هذا �ستعمد ا�سرائيل اىل جلب �أطباء من خارج
البالد ال تهمهم �آداب املهنه ,فيتم جتنيدهم لفرتة وغاية
معينة يقومون مبهتهم وبرحلون.
ال تقادم على جرمية احلرب
ي�ؤثر الإ�ضراب عن الطعام لفرتات طويلة على ال�صحة
البدنية والعقلية للأ�سرى� ,إ�ضافة اىل فقدان الوزن
وال�صداع ،والدوخة ،و�صعوبة الوقوف واالتزان وامل�شي
والقلق واالرق و�صعوبة الرتكيز ,و�آلأم البطن واملعدة
واملغ�ص و الف�شل الكلوي و نق�ص ال�سكر يف الدم وانخفا�ض
�ضغط و اال�ضطرابات الع�صبية والت�شنجات وانخفا�ض
بال�سكر وب�ضغط الدم ,كما من املمكن �أن ي�ؤدي اىل العمى،
والغيبوبة,واال�ستمرار بالإ�ضراب يو�صل اىل ال�سكتة
الدماغية وتوقف القلب والوفاة.
هذا بع�ض ما يعاين منه  1700فل�سطيني بعد � 3أ�سابيع
من اال�ضراب عن الطعام ,وا�سرائيل م�ستمرة يف تعنتها
قبول مطالبهم املحقة� .إال اننا ن�ؤمن بق�ضية ا�سرانا ون�ؤمن
بانت�صارهم.
كل يوم تقام ن�شاطات ت�ضامن يف فل�سطني وعلى م�ستوى
العامل �أجمع وترفع �صور مروان الربغوثي ورفاقه
الأ�سرى :كرمي يون�س� ,أحمد �سعدات ,عبا�س ال�سيد,
وجدي جودة وزيد ب�سي�سي وغريهم من الأبطال.
و�أكرث من �أي يوم م�ضي تقف الهاي وجنيف �شاهدتان على
جرائم حرب ترتكبها دولة بحق �شعب ,وحتدثنا حماكم
اجلزاء اخلا�صة ,من نورنربغ اىل روندا و يوغو�سالفيا
ال�سابقة و�سرياليون اىل حمكمة اجلزاء الدولية عن
تطبيق ن�صو�ص القانون الدويل على جمرمي احلروب
و مرتكبي اجلرائم �ضد االن�سانية .فال تقادم وال مرور
الزمن ي�سريان على هذه اجلرائم.
ع�ضو جلنة حمامي الدفاع عن مروان الربغوتي

وزي���ر ال��دف��اع الإي����راين ي��ه��دد بتدمري ال�سعودية بالكامل ردا على ت�صريحات الأم�ي�ر بن
�سلمان ح���ول ن��ق��ل امل��ع��رك��ة اىل ال��ع��م��ق الإي������راين ..ه��ل اي����ران ق����ادرة ع��ل��ى التنفيذ فعال؟
التهديدات غري امل�سبوقة التي وجهها اجلرنال ح�سني
دهقان ،وزير الدفاع الإيراين ،بتدمري اململكة العربية
ال�سعودية عن بكرة ابيها ،ت�ؤكد ان القيادة الإيرانية
ت�أخذ ت�صريحات الأمري حممد بن �سلمان ،ويل ويل العهد
وزير الدفاع ال�سعودي ،التي تعهد فيها بنقل املعركة اىل
الداخل الإيراين على حممل اجلدية ،وترى فيها خطرا
كبريا على امن ايران وا�ستقرارها.
اجلرنال دهقان قال بـ”احلرف الواحد” “ان ال�سعودية،
ويف حال ارتكابها �أي حماقة ،لن يبق فيها مكان �آمن غري
مكة املكرمة واملدينة املنورة ،و�أ�ضاف “هم يظنون ان
لديهم قوة جوية قادرة على فعل �شيء ،انا ان�صحهم بعدم
ارتكاب �أي حماقة ،ولكنهم ان فعلوا ذلك ا�ستبعد ان يبقى
يف ال�سعودية مكان �سامل غري مكة واملدنية” ،و�أ�ضاف “ان
ال�سعودية بلغت درجة اال�ستئ�صال واال�ستجداء وهي
على ا�ستعداد للتملق لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو لتحري�ضه �ضدنا”.
احلكومة الإيرانية التي قدمت احتجاجا ر�سميا اىل
االمم املتحدة و�صفت فيه ت�صريحات الأمري بن �سلمان
“تهديدا �سافرا” و”انتهاكا” مليثاق الأمم املتحدة ،مل

تكتف بهذا االحتجاج فيما يبدو ،وال بالت�صريحات التي
ات�سمت بـ”الدبلوما�سية” التي �صدرت عن وزارة خارجيتها
وحتدثت عن احلوار وح�سن اجلوار ،وقررت ان تكلف وزير
الدفاع بالرد بـ”قوة” على التهديدات ال�سعودية.
من امل�ؤكد ان الأمري بن �سلمان مل يلق بتهديده بنقل
املعركة اىل العمق الإيراين جزافا ،كما انها مل تكن “زلة
ل�سان” ،فاحلديث التلفزيوين الذي ت�ضمنها كان م�سجال،
وجرى بثه على كل املحطات ال�سعودية وبع�ض اخلليجية،
بعد �أيام من ت�سجيله ومراجعة كل كلمة وردت فيه.
نقل ال�سعودية للمعركة اىل الداخل الإيراين مثلما جاء
على ل�سان ويل ويل العهد ال�سعودي ،يعني ت�أليب الأقليات
االثنية واملذهبية املعار�ضة للنظام الإيراين ،ودفعها ،او
بع�ضها ،اىل “التمرد امل�سلح” على غرار ما حدث يف �سورية،
و�ضخ مليارات الدوالرات و�آالف االطنان من الأ�سلحة عرب
احلدود االفغانية والباك�ستانية ،والبلدان (باك�ستان
و�أفغان�ستان) حليفتان المريكا ،والثانية خا�ضعة
لالحتالل الأمريكي وتتواجد فيها قوات �أمريكية يزيد
تعدادها عن  30الف جندي ،مدعومة بع�شرات الآالف
من املعدات الع�سكرية الثقيلة من دبابات وم�صفحات

ومدفعية ،وطائرات بدون طيار ،و�أخرى بطيار واجنحة
ثابته ومتحركة.
وزير الدفاع الإيراين يقول لنظريه ال�سعودي الذي بادر
ب�إطالق التهديدات “اذا كان لديكم �سالح جوي قوي ي�ضم
طائرات �أمريكية من طراز “اف  16و”اف  15ف�إن لدينا
�شبكة دفاعات جوية ت�ضم �صواريخ “ا�س  300الرو�سية
املتطورة ،ومئات ال�صواريخ ار�ض ار�ض ت�صل اىل املدن
ال�سعودية على طول اململكة وعر�ضها”.
�صحيح ان ال�سعودية ب�صدد انفاق ع�شرات املليارات من
الدوالرات ل�شراء منظومة �صواريخ “ثاد” االمريكية
امل�ضادة لل�صواريخ ،اىل جانب معدات وذخائر �أخرى،
و�سيتم الإعالن عن توقيع ال�صفقة اثناء زيارة الرئي�س
ترامب للريا�ض يوم  23من �شهر �أيار (مايو) احلايل ،ولكن
لي�س من م�صلحة ال�سعودية ،يف اعتقادنا ،ا�شعال فتيل
حرب يف مثل هذه الظروف التي تواجه فيها �أزمات مالية
طاحنة ،وتخو�ض حربني ب�شكل مبا�شر يف اليمن ،وغري
مبا�شر يف �سورية ،اال اذا ا�ضطرت اىل ذلك من منطلق
الدفاع عن النف�س ،وال يوجد �أي م�ؤ�شر يوحي ب�أن ايران
تخطط الي هجوم على اململكة يف الوقت احلايل على

الأقل.
هذا الت�صعيد اللفظي ،وتوجيه التهديدات ي�ضر
بال�سعودية وامنها وا�ستقرارها اكرث مما ي�ضر بايران
املحا�صرة منذ  30عاما ،الن ر�أ�سمال اململكة الأ�سا�سي هو
االمن واال�ستقرار الذي تذكر دائما مواطنيها بنعمتهما
ليل نهار ،وجنحت جناحا كبريا يف هذا ال�صدد عندما
خا�ضت كل حروبها على ار�ض الآخرين ،وبتجنيد غري
ال�سعوديني لهذه املهام ،فغياب اال�ستقرار ،وانت�شار اخلوف
والقلق من احلرب �سي�ؤدي اىل هروب ر�ؤو�س الأموال
وا�صحابها ،والعدد قبل الأخري ملجلة “االيكونومي�ست”
قال ان  50باملئة من هذه الأموال هاجرت اىل مالذات
غربية �آمنة ،كما ان �أ�صحابها يبحثون عن جن�سيات
�أوروبية وامريكية.
حرب التهديدات ،والتهديدات امل�ضادة ،بني ال�سعودية
وايران تدخل مرحلة جدية وخطرية ،مما يوحي ان
هناك من ميهد للحرب بني البلدين ،تكون مقدمة لتوريط
املنطقة ب�أ�سرها ..والأيام بيننا.
“راي اليوم”

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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االحت�����اد ال�����دويل ل���ك���رة ال�����س��ل��ة ي�����س��م��ح ل�لاع��ب��ات ب����ارت����داء احل��ج��اب  1600ط����ف����ل �����س����وري
هوجن كوجن (د ب �أ) -وافق االحتاد الدويل
لكرة ال�سلة خالل الكوجنر�س الذي عقده
ي��در���س��ون ع��ل��ى نفقة مي�سي
مب�شاركة ممثلي  139احتادا وطنيا يف هوجن
كوجن على ال�سماح لالعبات بو�ضع غطاء
للر�أ�س (حجاب) خالل املباريات.
ومت تطوير غطاء الر�أ�س ب�شكل فعال من
�أجل التقليل من خطورة الإ�صابات  ،على �أن
يتم تفعيل هذه اخلطوة بدءا من �أول ت�شرين
�أول/اكتوبر 2017.
وا�صدر االحتاد الدويل لكرة ال�سلة عدة
لوائح منظمة الرتداء احلجاب يف املباريات،
ومن بينها �أن يكون لون غطاء الر�أ�س �أبي�ض
�أو �أ�سود� ،أو نف�س لون الزي الريا�ضي لالعبات
و�أن يكون لون غطاء الر�أ�س موحد جلميع
الالعبات بالفريق الواحد.
كما تن�ص اللوائح على �أال يحجب غطاء
الر�أ�س �أي جزء من الوجه �سواء العينني �أو
الأنف �أو ال�شفاه.
و�شدد االحتاد الدويل لكرة ال�سلة على �أنه ال
توجد �أي خطورة لالعبات يف ارتداء غطاء
الر�أ�س �أو لالعبات املناف�سات.
وت�أتي موافقة االحتاد الدويل لكرة ال�سلة
على قرار ارتداء احلجاب متا�شيا مع تقاليد
بع�ض الدول اال�سالمية التي يعد فيها احلجاب
�ضمن الزي الر�سمي.
وبد�أ االحتاد الدويل لكرة ال�سلة يف �أيلول/

�سبتمرب  2014مراجعة لالئحة ارتداء مراجعة �شاملة وافق املجل�س على تعديل
غطاء الر�أ�س ،مع منح ا�ستثناء لبع�ض الدول
اللوائح ،حيث منح تفوي�ضا للجنة الفنية
بارتداء حجاب خالل البطوالت املحلية
كفرتة جتريبية ملدة عامني.
باالحتاد بتقدمي مقرتحات يف هذا ال�ش�أن قبل
ويف كانون ثان/يناير املا�ضي تلقى جمل�س
�أن يتم الت�صديق على هذه اخلطورة خالل
االحتاد الدويل لكرة ال�سلة تقريرا حول
جتربة ارتداء احلجاب يف املباريات وبعد الكوجنر�س الذي عقد يف هوجن كوجن.

ت��وت��ي ال��ق��ائ��د الأ����س���ط���وري ل��روم��ا الإي���ط���ايل ي��ع��ت��زم االع���ت���زال ب��ن��ه��اي��ة امل��و���س��م احل��ايل

مدريد ـ وكاالت:
ن�شر الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�شلونة الإ�سباين على ح�سابه
الر�سمي يف في�سبوك� ،صورا ملدر�سة قام بالتربع بها ل�صالح �أطفال �سوريا.
وكتب مي�سي“ :وقد وفرت م�ؤ�س�سة ليو مي�سي اخلريية الأموال الالزمة
لبناء  20وحدة درا�سية يف �سوريا ،ت�سمح با�ستيعاب  1600طفل �سوري،
من �أجل ا�ستكمال درا�ستهم ،وحت�سني الأجواء الدرا�سية يف مدار�سهم.
ووفقا ل�صحيفة ماركا الإ�سبانية ف�إن الوحدات جمهزة على �أمت وجه،
ومزودة ب�ألواح �شم�سية ،وكل ما يلزم لتوفري بيئة منا�سبة لتعليم الأطفال،
بعد اخلراب الكبري الذي حلق باملدار�س وبالنظام التعليمي ،نتيجة احلرب
الدائرة يف البالد منذ �أكرث من � 6سنوات.

الأرج��ن��ت��ي��ن��ي دل ب��وت��رو ين�سحب
م��ن بطولة �إي�شتوريل ل��وف��اة جده

�إعــــــــــــالن

�إ�شتوريل( -د ب �أ) :قرر النجم الأرجنتيني ،خوان مارتن دل بوترو،
االن�سحاب من بطولة �إ�شتوريل املفتوحة للتن�س عقب وفاة جده يف
الأرجنتني.
وغادر دل بوترو ،امل�صنف اخلام�س للبطولة ،القارة العجوز للعودة �إىل
بالده على الفور من �أجل ح�ضور اجلنازة.
وكان من املقرر �أن يلتقي دل بوترو مع الأمريكي ريان هاري�سون حيث
�أجرى ح�صة تدريبية الأربعاء ،قبل �أن يتلقى خرب الوفاة.
و�صرح دل بوترو ،الذي �سبق له التتويج بلقب البطولة مرتني “تلقيت
خربا بوفاة جدي� ،إنني بحاجة للتواجد بجوار �أ�سرتي من �أجل دعمهم يف
هذه الفرتة ال�صعبة� .شكرا �إي�شتوريل� ،سوف نرى بع�ضنا البع�ض قريبا”.

رونالد يرتدي من جديد ثوب البطل اخلارق
مع ري��ال مدريد يف دوري �أبطال �أوروب��ا
روما – (د ب �أ)� -أكد مون�شي ،مدير الكرة
اجلديد بفريق روما الإيطايل لكرة القدم� ،أن
فران�شي�سكو توتي ،القائد الأ�سطوري للفريق،
�سيعتزل بنهاية املو�سم اجلاري ،ليبد�أ م�سريته
الإدارية مع النادي.
و�صرح مون�شي “فيما يتعلق بفران�شي�سكو،
�أقول �أنه عندما و�صلت �إىل هنا قبل �أ�سبوع،
كنت �أعلم �أن هناك اتفاقا جرى بينه وبني
النادي يف املو�سم املا�ضي لكي يكمل م�سريته
كالعب يف الفريق خالل املو�سم احلايل ،على
�أن يتوىل من�صبا �إداريا بالنادي بدء ًا من
املو�سم املقبل”.
و�أ�ضاف مون�شي “�أريد الآن �أن �أتطلع �إىل
الأمام ،و�أطلب من فران�شي�سكو البقاء على
مقربة مني لكي يعلمني قيمة روما لأنه هو
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روما� .إذا كان يريد �أن يلقنني  1%مما يعلمه
عن روما ،ف�إنني �س�أكون حمظوظا حقا”.
وجاءت ت�صريحات رامون رودريجيز فريديخو
ال�شهري بـ(مون�شي) ،خالل تقدميه ر�سميا
كمدير للكرة يف روما ،بعدما �أبرم اتفاقا مع
�إدارة النادي يف  24ني�سان�/أبريل املا�ضي،
لينهي م�سريته مع فريق �أ�شبيلية الأ�سباين
التي ا�ستمرت  16عاما.
و�شارك توتي  /40عاما ،/الذي ولد يف
العا�صمة الإيطالية ،للمرة الأوىل مع روما
ببطولة الدوري الإيطايل يف مو�سم – 1992
 ،1993حيث كان يبلغ حينها  16عاما ،قبل
�أن ي�صبح قائدا للفريق عام 1998.
ومن املقرر �أن يرتدي توتي قمي�ص روما لآخر
مرة ،عندما يواجه الفريق �ضيفه جنوه �ضمن

املرحلة الأخرية لبطولة الدوري يف � 28أيار/
مايو احلايل على امللعب الأوملبي بالعا�صمة.
و�سجل توتي  250هدفا مع الفريق حتى
الآن ببطولة الدوري ،ليت�صدر قائمة هدايف
الالعبني الذين ين�شطون بامل�سابقة حاليا،
فيما يحتل املركز الثاين يف قائمة الهدافني
التاريخيني للبطولة.
ولعب توتي  783مباراة ر�سمية يف خمتلف
امل�سابقات� ،أحرز خاللها � 307أهداف.
و�ساهم توتي يف ح�صول روما على لقب الدوري
للمرة الثالثة يف تاريخه عام  ،2001كما
�شارك يف تتويج املنتخب الإيطايل بلقب ك�أ�س
العامل الذي �أقيمت ب�أملانيا عام 2006.

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

مدريد (د ب �أ) -عاد النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الرتداء ثوب
البطل اخلارق مرة �أخرى يف دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم مع ناديه
ريال مدريد ،بعدما �سجل ثالثة �أهداف “هاتريك” يف �شباك غرميه
�أتلتيكو مدريد يف ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة يف ليلة �ستبقى خالدة
يف ذكريات ملعب �سانتياجو برينابيو ،معقل النادي امللكي.

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
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ال�سم الذي تقذفه
�إ�سرائيل ُتعلن عن �سمكة “ن�صر اهلل” التي ُتهاجم �شواطئها “مطلوبة” ب�سبب ّ
طاقما من حمللي ا�ستخبارات وم�ست�شرقني وعلماء نف�س لتحليل �شخ�صية �س ّيد املُقاومة
و ُت�ش ّكل
ً

النا�صرة :
ال خالف يف �أن الأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن
ن�صر اهلل ،حفر عميقًا يف الوعي الإ�سرائيلي ،ال لأنّه
ال�شخ�ص الذي يقف على ر�أ�س اجلهة التي متثل التهديد
اال�سرتاتيجي الأ ّول لإ�سرائيل فح�سب ،بل � ً
أي�ضا باعتباره
ّ
رمز ًا للم�صداقية واملعرفة العميقة مبجتمعها وع�سكرها
و�سيا�سييها� ،إىل درج��ة ب��ات فيها ا�سمه يف امل��ف��ردات
العربية املتداولة لدى العامة واخلا�صة ،داللة على كل
ما يهدد �إ�سرائيل والإ�سرائيليني ،جماعة وفرادى.
ما زال الأمني العام حلزب اهلل اللبناين ،ال�شيخ ح�سن
ن�صر اهلل ،مو�ضع بحث لدى كبار �صنّاع القرار يف الدولة
العربية ،ويف مراكز الأبحاث الإ�سرائيل ّية ،التي تحُ اول
�سرب �أغ��وار هذه الظاهرة التي ما زال��ت تق�ض م�ضاجع
الإ�سرائيليني ،قياد ًة و�شعبا ،فقد خا�ض ال�شيخ ن�صر اهلل
ن�صف احلرب النف�سية بالكلمات والعبارات التي حر�ص
على انتقائها خالل �إطالالته الإعالمية.
ً
وبلغ تفاعل جمهور املقاومة مع خطابه حدّ ا �صارت
معه تعبريات وجهه ون�برة �صوته حملّ حتليل ومبعث
طم�أنينة �أ ْو قلق ،تبع ًا حلالته .ويف اجلهة املقابلة ،ر�صد
إ�سرائيلي خطابات ن�صر اهلل من باب الثقة
اجلمهور ال
ّ
ً
مقارنة مع التعمية الذي مار�ستها القيادة
يف �صراحته،
الإ�سرائيل ّية �إزاء جمريات احلرب العدوان ّية التي �شنّها
االحتالل على لبنان يف �صيف العام  ،2006م�ضا ًفا �إىل
ذل��ك ،ف���إنّ �أهمية وق��ع كلمات ال�شيخ ن�صر اهلل دفعت
ال�سلطات الإ�سرائيل ّية وو�سائل الإع�لام الغرب ّية �إىل
تخ�صي�ص م�ساحة لتحليل �شخ�صية الأمني العام حلزب
اهلل والرمزية التي �أ�صبح ميثّلها يف العاملني العربي
والإ�سالمي ،على حدٍ �سواء.
هل �أثّ��ر املكوث الطويل حتت الأر���ض على مزاجه؟
هل يخ�شى على حياته �أ ْم �أنّه يوا�صل الإميان بالن�صر؟
م��اذا يخطّ ط ملا بعد احل��رب؟ �أ�سئلة طرحتها �صحيفة
“يديعوت �أحرونوت” العرب ّية من خالل حتقيق جاء
حتت عنوان :اخل�براء الذين يدخلون ر�أ���س ن�صر اهلل،
ك�شفت فيه عن ت�شكيل �سلطات دولة االحتالل طاق ًما من
 15فر ًدا بني حملل ا�ستخبارات وم�ست�شرق وعامل نف�س
لتحليل �شخ�صية ن�صر اهلل ،و�إعداد بروفيل متجدد له،

وا�ستند فريق اخلرباء هذا �إىل جملة معطيات ،من بينها
لغة اجل�سد وحركة اليدين وتعابري الوجه.
ويف ال�سياق عينه ،ن�شرت �صحيفة “معاريف” قبل
�سنوات ،عن “�سمكة ن�صر اهلل” ،وهي �سمكة بد�أت تظهر
يف املياه الإقليمية لإ�سرائيل منذ عام  ،2007ذات مظهر
جميل ،لكنها حتمل �س ًما ي�صيب الإن�سان بال�شلل ،و�أحيا ًنا
باملوت ،من دون وجود � ّأي ترياق ف ّعال ل�سمومها.
يف حينه ج��رى ت��داول التقرير �أ ْو التغا�ضي عنه،
ً
ربطا مبوقف الو�سيلة الإعالم ّية من حزب اهلل .لكن،
يف �إ�سرائيل ،كان الالفت �أنّ َم ْن ُوجهت �إليه الأ�سئلة عن
الظاهرة يف حينه ،لي�س ال�صيادين ورواد ال�شواطئ ،بل
االجتماعي ،وتركّز البحث على
علماء وباحثني يف ال�ش�أن
ّ
معنى الت�سمية ودالالتها االجتماعية ،ولي�س على �سموم
ال�سمكة وخطورتها.

اال�����ش����ت����ب����اه ب���ا����ص���اب���ة م����ئ����ات ب����ال����ك����ول��ي�را يف ال��ي��م��ن
�صنعاء�( -أ ف ب) – اعلنت منظمة
“اطباء بال حدود” وم�س�ؤولون يف وزارة
ال�صحة يف �صنعاء اال�شتباه با�صابة مئات
اال�شخا�ص بالكولريا يف اليمن الذي ي�شهد
ازمة �صحية وغذائية كربى على خلفية
النزاع امل�ستمر منذ اكرث من عامني.
وق��ال ممثل “اطباء ب�لا حدود” يف
اليمن غ�سان اب��و �شعر لوكالة فران�س
بر�س االح��د “قدمنا العالج الك�ثر من
 570حالة على االق��ل يف اال�سابيع
ال��ث�لاث��ة امل��ا���ض��ي��ة ي�شتبه با�صابتهم
بالكولريا” يف مناطق ع��دة م��ن البلد
الفقري.
وا���ض��اف “ازدادت احل����االت (…)
ب�شكل كبري يف (…) اال�سبوع املا�ضي” ،م�ضيفا ان املناطق التي تدير فيها املنظمة مراكز �صحية وعاجلت
فيها حاالت هي اب وال�ضالع وعمران وحجة واملحاويط.
ويف �صنعاء التي ت�شهد منذ نحو ا�سبوع ا�ضرابا لعمال النظافة على خلفية عدم تلقيهم رواتبهم منذ
ا�شهر ،قال م�س�ؤولون يف وزارة ال�صحة ان ال��وزارة �سجلت ا�صابة اكرث من الف �شخ�ص بالكولريا منذ 27
ني�سان/ابريل املا�ضي.
وحتدث ه�ؤالء عن ح�صول وفيات امنا مل يكن باالمكان الت�أكد منها من م�صادر اخرى وبينها منظمة
ال�صحة العاملية.
وي�شهد اليمن منذ  2014نزاع ًا دامي ًا بني احلوثيني والقوات احلكومية ،و�سقطت العا�صمة �صنعاء يف
�أيدي احلوثيني يف �أيلول�/سبتمرب من العام نف�سه .و�شهد النزاع ت�صعيد ًا مع بدء التدخل ال�سعودي على ر�أ�س
حتالف ع�سكري يف �آذار/مار�س  2015بعدما متكّن احلوثيون من ال�سيطرة على مناطق عدة يف البلد الفقري.
و�أدى النزاع �إىل تدهور كبري يف �أمن اليمن الغذائي و�أ�صبحت ثلث حمافظاته الـ 22على �شفري املجاعة.
كما ادى النزاع اىل تدهور املرافق ال�صحية و�صعوبة اي�صال م�ساعدات يف هذا االطار اىل عدد كبري من
املناطق اليمنية .و�شهد اليمن العام املا�ضي موجة من الكولريا ادت اىل وفاة � 16شخ�صا.
وحذر ابو �شعر من “ان هناك تخوفا من امكان حتول املر�ض اىل وباء ،اذ انه بعد �سنتني من احلرب انهار
النظام ال�صحي ،ودمرت م�ست�شفيات كثرية (…) ورواتب موظفي وزارة ال�صحة مل تدفع منذ ا�شهر.
وتابع “يتنقل املر�ضى من منطقة اىل اخرى بحثا عن مراكز �صحية ال تزال تعمل ،وينقلون معهم املر�ض
ما ي�ساعد على انت�شاره يف مناطق اخرى”.
و�أوقع النزاع اليمني �أكرث من  7700قتيل و�أكرث من  42500جريح ،وفق الأمم املتحدة ،منذ تدخل
التحالف العربي بقيادة ال�سعودية.
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تعود “�سمكة ن�صر اهلل” ه��ذه الأي��ام �إىل التداول
وفعلي،
إعالمي
ال
العربي ،بعدما حتولت �إىل تهديدٍ ماديٍّ
ّ
ٍّ
ّ
خارج مدلوالتها االجتماعية املرتبطة بالت�سمية ،رغم
�أنّ �إعادة �إثارتها ،ت�ؤكّد يف هذه املدلوالت ،ربط ما يتعلق
باخلوف والقلق يف وجدان الإ�سرائيليني ،بالأمني العام
حلزب اهلل.
وبح�سب و�سائل الإعالم العربية ،مل تعد هذه ال�سمكة
كما كانت عليه يف ال�سنوات املا�ضية ،حالة منفردة،
بل باتت متثل خطور ًة كبري ًة لتزايد �أعدادها بعد �أنْ
غ��زت مياه املتو�سط ،ق��ادم��ة م��ن البحر الأح��م��ر عرب
قناة ال�سوي�س ،وهو ما دفع ال�سلطات الإ�سرائيل ّية �إىل
رفع �صورة “�سمكة ن�صر اهلل” مع حتذير خا�ص ،على
ال�شواطئ التي يرتادها العا ّمة وداخل نوادي الغو�ص،
حتت عنوان.Wanted :

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ق��ب��ل ف�ت�رة ،ك���ان ل�صحيفة
"ه�آرت�س" مقال عن �شخ�صية الأمني العام حلزب اهلل،
إ�سرائيلي ،حيث
حللت فيه توغل �صورته يف الوجدان ال
ّ
اجلمعي
قالت �إنّ ظاهرة ن�صر اهلل مل ترتبط بالوعي
ّ
للإ�سرائيليني نتيجة للحروب التي خا�ضها يف مواجهات
ع��دة ،بل بال�صورة التي راكمها عرب ال�سنوات املا�ضية
ك�شخ�صية ذات �صدقية وحازمة ومتخ�ص�صة بال�ش�أن
الإ�سرائيلي.
و�أ�ضافت �أنّ ظاهرة ن�صر اهلل مل تكن على ما هي
عليه الآن ،لو مل تكن مبنية على مدار �سنوات طويلة يف
الإعالم الإ�سرائيلي ،ك�شخ�ص ا�ستطاع �أنْ يك�سب �صورة
إ�سرائيلي
الرجل املوثوق ،وعن حق� ،أنّه اقتلع اجلي�ش ال
ّ
من لبنان ،و�أوجد حالة ردع كبرية جدً ا يف وجه �إ�سرائيل،
ال مثيل لها يف �أي دولة عربية حماذية لإ�سرائيل.
بكلمات �أخرى� ،أ�ضافت ال�صحيفة ،ا�ستطاع ن�صر اهلل،
عربي� ،أنْ يك�سر ال�صورة النمطية
للمرة الأوىل ،كقائدٍ
ٍّ
ّ
للقادة ال��ع��رب ،و�أث��ب��ت �أنّ���ه ال ي�ثرث��ر ب�لا ط��ائ��ل ،وال
يكذب ،ودقيق يف كالمه و�أهل للثقة .وك�شفت ال�صحيفة
الإ�سرائيل ّية النقاب عن �أنّ��ه نتيجة لهذه احلقيقة،
إعالمي يف �إ�سرائيل �أنْ تتعامل مع
قررت �سلطات البث ال
ّ
ا
ي
وحقيق
ا
ي
فعل
ا
�سالح
باعتبارها
خطابات ن�صر اهلل
ً �ضدّ
ً
ً
�إ�سرائيل .وهذه احلقيقة غري اخلافية على الأمني العام
حلزب اهلل ،هي التي دفعته �إىل القول �إنّ الإ�سرائيليني
مما ي�صدقون قادتهم.
ي�صدقونه �أكرث ّ
و�شهادة �إ�سرائيل ّية �أخ��رى �أدىل بها ال�صحايف داين
روبن�شتاين ،وه��و م�ست�شرق عمل �سنوات طويلة يف
�صحيفة "ه�آرت�س" العرب ّية حيث قال �إنّه قبل �أ�سبوع من
�إعالن وقف �إطالق النار� ،إنّ ح�سن ن�صر اهلل هو �شخ�صية
عظيمة ،ت�شخ�ص لها �أب�صار الفل�سطينيني وال�شارع
العربي ،بدرجة تفوق عبد النا�صر يف زمنه .عبد النا�صر
�صمد يف حرب حزيران �ستة �أي��ام� ،أ ّم��ا ح�سن ن�صر اهلل
فقد حب�س ُرب��ع �سكان �إ�سرائيل يف املالجئ مل��دّ ة �أربعة
�أ�سابيع ،على حد تعبريه.

�أك�ث�ر م��ن مليون طفل ج��ن��وب ���س��وداين الج��ئ��ون يف دول جم��اورة

نريوبي�( -أ ف ب) – �أعلنت وكاالت تابعة لالمم املتحدة ان
احلرب الأهلية يف جنوب ال�سودان �أجربت �أكرث من مليون طفل
على الفرار �إىل اخلارج فيما نزح  1,4مليون طفل �آخر يف داخل
هذا البلد.
وي�شكل االط��ف��ال  62%من الالجئني اجلنوب �سودانيني
البالغ عددهم  1,8ماليني الذين ا�ستقروا يف خميمات لالجئني
يف �إثيوبيا وكينيا و�أوغندا املجاورة منذ اندالع النزاع يف نهاية
 ،2013بح�سب بيان م�شرتك ملنظمة االمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) ومفو�ضية الأمم املتحدة العليا لالجئني.
كما يقيم  1,4ماليني طفل يف خميمات للنازحني داخل
جنوب ال�سودان.
و�صرحت مديرة اليوني�سف يف �شرق وجنوب افريقيا ليلى
باكاال ان “م�ستقبل جيل كامل على املحك” .وا�ضافت يف البيان
“الواقع املروع هو ا�ضطرار طفل من خم�سة تقريبا يف جنوب

ال�سودان اىل مغادرة منزلهم ،وهو يعك�س مدى التدمري الذي
يلحقه النزاع بالفئات الأكرث �ضعفا يف هذا البلد”.
بعد عامني ون�صف على ا�ستقالل جنوب ال�سودان عن ال�سودان
يف متوز/يوليو  ،2011غرق البلد احلديث الن�ش�أة يف  2013يف
حرب اهلية واوقعت ع�شرات االف القتلى .وتطال املجاعة
الناجمة مبا�شرة عن النزاع �أكرث من � 100ألف �شخ�ص يف عدد
من مناطق البلد وتهدد مليونا غريهم.
واعلن م�س�ؤول �ش�ؤون افريقيا يف املفو�ضية العليا فاالنتان
تاب�سوبا يف البيان “ال �أزم��ة الجئني تقلقني اليوم �أك�ثر من
جنوب ال�سودان”.
و�أعلنت اليوني�سف انها ت�سملت �أكرث بقليل من ن�صف مبلغ
 181مليون دوالر طلبتها لهذا العام ،فيما �أكدت املفو�ضية جمع
 11%فح�سب من  782مليونا مطلوبة.

تكنولوجيا
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ّ
امل�������ش���ف���رة يف «وات���������س����اب»
ال���ر����س���ائ���ل
حقيقة… وم�����س��ع��ى ق���ان���وين الخ�تراق��ه��ا!

ت�سريب جديد لت�صميم
�آي���ف���ون  8اخل��ارج��ي
ظهرت �صور م�سربة جديدة عرب ال�شبكة االجتماعية
ال�صينية «ويبو» تو�ضح تخطيط وقالب الت�صميم اخلا�ص
بهاتف �أيفون  ،8حيث ك�شفت �صورة التخطيط اخلا�ص
بالهاتف �أن��ه �سيمتلك كامريا م��زدوج��ة مو�ضوعة ب�شكل
عمودى فى اجلزء اخللفى منه.
ووفقا ملا ن�شره موقع  phonearenaالهندى ،فهناك
زوج من ال�صور الأخ��رى التى تبدو وك�أنها زوج من القوالب
امل�ستخدمة فى �إنتاج �أج��زاء اجلهاز ،وي�ضم �أحد القوالب
مكان للكامريا املزدوجة املوجودة فى الهاتف فى اجلزء
اخللفى منه.
و�أ�شارت التقارير ال�سابقة �إىل �أن �إنتاج الهاتف �سيت�أخر
�شهرين لي�صدر فى �شهر نوفمرب بدال من �إطالقه فى �سبتمرب
كما اعتادت �شركة �أبل ،حيث �أرجع املحللون هذه امل�شكلة �إىل
�صعوبات تواجه �شركة �أبل فى و�ضع م�ست�شعر مب�صة الإ�صبع
فى ال�شا�شة الأمامية للهاتف ،كما توجد هناك م�شكلة فى
التعرف على الوجه بدقة ،وبغ�ض النظر عن �سبب الت�أخري،
ف�إن �أبل ال تزال تتوقع �أن تطلق الهاتف فى الوقت املنا�سب
لتحقيق مكا�سب من املبيعات.

�سام�سوجن تطلق «م�سرح امل�ستقبل» مع تكنولوجيا ال�شا�شة ال�سينمائية اجلديدة

ك�شفت �سام�سوجن الكرتونيك�س عن �أحدث ابتكار
يف العر�ض املرئي� ،شا�شة �سام�سوجن ال�سينمائية
اجل��دي��دة .وباعتبارها �أول �شا�شة عر�ض LED
عالية الديناميكية يف العامل ،ف�إن �شا�شة ال�سينما
توفر ج��ودة �صور غ�ير م�سبوقة وجتعل الأف�لام
واملحتوى التي تظهر على ال�شا�شة �أقرب �إىل احلياة
مع زيادة الدقة.
وعر�ضت �سام�سوجن لأول م��رة ر�سمي ًا �شا�شة
ال�����س��ي��ن��م��ا  LEDيف �سل�سلة م���ن ال��ع��رو���ض يف
Cinemark Century Orleans 18 and
 .XD Theatreوتزامن العر�ض الأول مع م�ؤمتر
�سينماكون  ،2017وهو �أكرب و�أهم جتمع ل�صناعة
ال�سينما يف جميع �أنحاء العامل مع ح�ضور من �أكرث
من  80بلداً.
�شا�شة �سام�سوجن ال�سينمائية بحجم  34قدم
ت�ستوعب ب�سهولة �أبعاد امل�سرح احلديث .بالإ�ضافة
�إىل توفري جودة �صور  LEDبدقة 4K (4،096
 ،)× 2،160وهذه ال�شا�شة تتجاوز �أي�ض ًا موا�صفات
 DCIل�ضمان م�ستوى موحد وعايل للأداء الفني،
املوثوقية واجل��ودة يف ال�سينما الرقمية .ونتيجة
لذلك ،ف���إن �أداء �شا�شة �سام�سوجن اجلديدة يفوق
ال��ق��درات الب�صرية للتكنولوجيات التقليدية
القائمة على الإ���س��ق��اط لعر�ض واق��ع��ي ،لتذهل
ال�ضيوف املهتمني مبجال الرتفيه.
وق��ال �سانغ كيم ،نائب رئي�س �شركة �سام�سوجن
الكرتونيك�س �أمريكا« :مع ازدي��اد �شعبية �أنظمة
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الرتفيه املنزيل املتطورة ومن�صات البث ،يجب على
امل�سارح �أن ت�ستعيد مكانتها كوجهة لتجربة م�شاهدة
ال مثيل لها وال ميكن للم�ستهلكني �أن يعي�شوها يف
�أي مكان �آخر»  ،و�أ�ضاف «�إن تقنية �شا�شة ال�سينما
اجل��دي��دة ت��وف��ر ���ص��ورة �أك�ث�ر ق���وة وذات ج��ودة
عالية لل�شا�شة الكبرية ،مما يخلق بيئة ي�شعر فيها
امل�شاهدون وك�أنهم جزء من كل م�شهد».
�إن تقنية  LEDامل�����ض��اءة مبا�شرة يف �شا�شة
ال�سينما توفر م��دى ديناميكي ع��ايل ()HDR
لل�سينما ،حيث تعر�ض حمتويات ال�شا�شة ب�أعلى
م�ستوى �سطوع تقريب ًا � 10أ�ضعاف ما تقدمه �أجهزة
العر�ض ال�سينمائية القيا�سية  fL 146مقابل
 ،14fLمع حت�سني التوحيد واخللو من الت�شويه

الب�صري وال��ت��داخ��ل .فهذه التقنية امل�ستقبلية
توفر �أي�ض ًا عر�ض ًا دقيق ًا للغاية ومتفوق ًا بالألوان
الذي من �ش�أنه �أن ي�أ�سر امل�شاهد .تتيح الإعدادات
الإ�ضافية تباين فائق ودرج���ات ال��ل��ون ال��رم��ادي
املنخف�ضة� ،إمكانية عر�ض كل من الألوان ال�ساطعة
و�أ�شد درجات اللون الأ�سود عمق ًا ن�سبة تباين قريبة
�إىل ما ال نهاية.1 :
و�سيتوافق االبتكار يف �شا�شة ال�سينما مع حلول
ال�صوت املبتكرة التي تدعمها جمموعة �سينما
ه��ارم��ان للحلول االح�تراف��ي��ة وخمترب �سام�سوجن
لل�صوت.
وقال براين ديفاين ،نائب رئي�س جمموعة تور
وحلول ال�سينما« :هارمان متحم�سة ملوا�صلة تعاونها
م��ع فريق �شا�شة ال�سينما م��ن �سام�سوجن وخمترب
�سام�سوجن لل�صوت .مع خربتنا يف �أنظمة ال�صوت
ال�سينمائي ،نحن نتطلع �إىل امل�ساعدة يف تو�سيع
ريادة �سام�سوجن يف حلول العر�ض املرئي يف امل�سرح».
ومع تطور مطالب امل�سرح ال�سينمائي ،ف�إن �شا�شة
�سام�سوجن ال�سينمائية توفر التنوع لتلبية خمتلف
احتياجات اجلمهور .وحتافظ ال�شا�شة على قدرات
العر�ض املتقدمة يف ظروف الإ�ضاءة املحيطة بغ�ض
النظر عن املحتوى املوجود على ال�شا�شة وت�ستوعب
مطالب امل�ستخدمني الذين يرغبون يف ا�ستخدام
امل�سارح اخلا�صة بهم لأح��داث ال�شركات ،عرو�ض
احلفالت املو�سيقية والأحداث الريا�ضية وم�سابقات
الألعاب.

تعدّ احلكومة الربيطانية م�شروع قانون ي�سمح لها مبراقبة الر�سائل
اخلا�صة على مواقع التوا�صل االجتماعي �أو خدمات الهواتف ،مما يثري
خماوف ب�ش�أن خ�صو�صية امل�ستخدمني.
وح�سب ت�سريبات مل�سودة م�شروع القانون ،ف�إنه يجرب �شركات الإنرتنت
والهواتف وغريها من �شركات االت�صاالت على ال�سماح للحكومة باالطالع
على ر�سائل �أي �شخ�ص.
ويف حال �إق��رار القانون ،ف�إن �أي ًا من خدمات الرتا�سل عرب الإنرتنت،
ومنها «وات�ساب» ،لن تكون قادرة على منح امل�ستخدمني �ضمان ًا بن�سبة 100
باملئة من �أن ر�سائلهم يف م�أمن بعيد ًا عن �أيدي ال�سلطات.
ويف وقت �سابق �أعلنت وزيرة الداخلية الربيطانية �أمرب رود ب�شكل
�صريح� ،أنها �ستجرب �شركات التكنولوجيا واالت�صاالت على التعاون ب�شكل
�أكرث فعالية مع ال�سلطات الأمنية �إن مل تبادر ال�شركات بنف�سها على فعل
ذلك.
و�أثار الهجوم الذي ا�ستهدف مقر الربملان الربيطاين يف لندن يف �شهر
�آذار املا�ضي ،دعوات حكومية �إىل فر�ض مزيد من الرقابة على و�سائل
التوا�صل ،بعد ثبوت ا�ستخدام منفذ الهجوم خالد م�سعود لتطبيق
“وات�ساب” دقائق قبل العملية.
لكن املحققني واجهوا م�شكالت كبرية يف م�ساعيهم للتو�صل �إىل املحتوى
الذي �أر�سله �أو ا�ستقبله م�سعود يف التطبيق ،ب�سبب ت�شفري الر�سائل التي
�سريتها.
يتباهى «وات�ساب» ب�ضمان ّ
وع��ادة ما تواجه �شركات التكنولوجيا الرائدة يف العامل� ،ضغوط ًا
متزايدة لتمكني �أجهزة الأمن املخابرات من قراءة الر�سائل امل�شفرة يف
تطبيقات التوا�صل.

وات�����س��اب ي�ضيف م��ي��زة «ت��ث��ب��ي��ت امل��ح��ادث��ات»
يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من �صعوبة الو�صول �إىل بع�ض املحادثات يف
تطبيق الرتا�سل الفوري «وات�ساب» ،خا�صة �إن كان لديهم املئات منها ،وهو
ما يتطلب وقتا وجهدا كبريين.
ووفق ما ذكره موقع «دايلي ميل» الربيطاين ،ف�إن تطبيق وات�ساب �أ�ضاف
يف بع�ض الن�سخ التجريبية ميزة جديدة و»مفيدة جدا» ،ت�سمح بتثبيت
املحادثات املهمة يف �أعلى القائمة ،من �أجل توفري عناء البحث عنها يف
كل مرة.
ومل يعلق «وات�ساب»� ،إىل حدود ال�ساعة ،على هذا التحديث ،يف وقت
ذكر موقع «�أندرويد بولي�س» �أن هذه امليزة �ستظهر يف التحديث التجريبي
«.»2.17.162
ومن �أج��ل تثبيت حمادثة ما يف �أعلى القائمة ،يجب �أن تنقر على
املحادثة حتى يظهر رمز «الدبو�س» بجانب خيارات احلذف والأر�شفة.
ي�شار �إىل �أنه ميكن تثبيت ثالث حمادثات فقط يف وقت واحد.

ك��ي��ف حت��ظ��ر رق���م� ً��ا م��زع��ج� ً�ا م���ن الآي���ف���ون؟!

ك����ي����ف مت����ن����ع �أ�������ص������دق������اءك م�����ن ال���ت���ع���ل���ي���ق ع����ل����ى ������ص�����ورك ب����إن�������س���ت���ج���رام؟

يتلقى امل�ستخدمون يوم ًيا املكاملات املتكررة املزعجة من �أ�شخا�ص ال
يريدون الرد عليهم ،وهو ال ي�ضيع الوقت و�شحن الهاتف فقط ،بل �إنه
� ً
أي�ضا ا�ستنزاف عاطفي ،ولكن �شركة �أبل �سهلت عملية حظر الأرقام بدون
احلاجة لتطبيقات خارجية عرب �أجهزة الآي فون.
وميكن حظر �أي رقم من خالل:
 1فتح تطبيق الهاتف من ال�شا�شة الرئي�سية. 2ا�ضغط على عالمة التبويب الأخرية. 3اعرث على املت�صل الذي ترغب يف منع واال�ستفادة من زر املعلومات. 4م��رر القائمة لأ�سفل للنقر ف��وق حظر ه��ذا املت�صل Block.Contact
ليتم حظر الرقم من االت�صال �أو �إر�سال الر�سائل.
وميكن �إلغاء حظر رقم الهاتف عرب الآي فون من خالل:
 1فتح تطبيق الهاتف من ال�شا�شة الرئي�سية. 2ا�ضغط على عالمة التبويب الأخرية. 3البحث عن رق��م الهاتف امل��راد �إلغاء حظره والنقر على رمزاملعلومات.
 4-مترير القائمة لأ�سفل والنقر على �إلغاء حظر هذا املت�صل.

تعد خ��دم��ة �إن�����س��ت��ج��رام واح��دة
م��ن �أ�شهر خ��دم��ات م�شاركة ال�صور
االجتماعية فى العامل ،حيث تتيح
للم�ستخدمني الآن ال���ق���درة على
م�شاركة ال�صور اخلا�صة بهم بكل
�سهولة� ،إال �أن امل�شكلة الكربى تكون
�أحيانا فى بع�ض التعليقات ال�سخيفة
التى يرتكها بع�ض الأ���ص��دق��اء على
هذه ال�صور ،لذلك ميكن التخل�ص من
هذه امل�شكلة من خالل منع التعليقات
على ال�صور ،وذل��ك من خ�لال �إتباع
اخلطوات التالية:
م��ن��ع ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع��ل��ى م��ن�����ش��ور
ب��ان�����س��ت��ج��رام ق��ب��ل ن�����ش��ره -:يقوم
امل�ستخدم بفتح التطبيق واختيار
ال�����ص��ور ال��ت��ى ي��رغ��ب امل�ستخدم فى
م�����ش��ارك��ت��ه��ا و�إ���ض��اف��ة ك��ل ال��ف�لات��ر
والتعديالت عليها.
 ي�ضغط امل�����س��ت��خ��دم ب��ع��د ذل��كعلى زر اخلا�ص مب�شاركة ال�صورة،
وه��ى اخل��ط��وة ال��ت��ى ت�سبق عملية
الن�شر ،ثم يختار من �أ�سفل القائمة

.Advanced Settings
 ���س��ي�لاح��ظ امل�����س��ت��خ��دم ظ��ه��ورخ���ي���ار ج���دي���د ه����و Turn off
 commentingلإيقاف التعليقات
على ال�صور.
 -مبجرد تفعيل اخليار ال�سابق،

�سيجرى ن�شر ال�صورة مع عدم ال�سماح
برتك �أى تعليق عليها.
م��ن��ع ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ع��ل��ى من�شور
ب���إن�����س��ت��ج��رام ب��ع��د ن�����ش��ره -:يبحث
امل�ستخدم عن املن�شور الذى يرغب فى
�إيقاف التعليقات عليه.

 ي�ضغط على زر خ��ي��ارات وهىالثالثة نقط املجودة فى الأعلى.
 ي���خ���ت���ار م��ن��ه��ا Turn off ،Commentingليجرى تعطيل
التعليقات فى امل�ستقبل.

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

ت�سايل
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�إ�سرائيل تغلق �سفارتها يف القاهرة خوفا ورع��ب��ا ..ومل��اذا �أقدمت على ه��ذه اخلطوة يف ظل عالقاتها القوية
م��ع الرئي�س ال�سي�سي؟ ه��ل االع��ت��ب��ارات الأمنية وراء ه��ذا ال��ق��رار؟ ام ان هناك �أ�سبابا �سيا�سية �أخ��رى؟

حاليًا� ،أنت قادر على االندماج
بكل �سهولة �ضمن فريق ،دون نزاع،
وت�سود الأجواء تناغم وتوافق
من حولك .ب�إمكانك اال�ستفادة من
هذا الت�أثري الإيجابي يف ن�شاطات
ترفيهية مذهلة �أو يف العمل لدفع
الأمور وتكون فرد منتج.

عن قريب� ،ستواجه حتديات
وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من
يعمل �ضدك �أو ي�سبب م�ضايقات
بتواجده باملكان ،وذلك �سعيًا للإخالل
بتوازنك .بالتايل يجب الأخذ بعني
االعتبار �أقل ت�أثري �سلبي قد يكون
لتلك العوائق العابرة على م�سار
حياتك يف حالة ما اذا قررت جتاهلها
بكل ب�ساطة.

هدوءك وثقتك مينحاك م�صد ًرا
طبيعيًا للحيوية ،ف�أنت مفعم
باحليوية وحتى �أ�صعب الظروف
لن متثل �أية عواقب بالن�سبة لك.
ت�ستطيع االنغما�س يف احلياة بدون
تردد .ا�ستعد ل�شيء خا�ص ،وذلك لأن
املحيطني بك مبهورون بك� .إذا �أردت
البدء يف م�شروعات جديدة ،لن يكون
لديك نق�ص يف عدد امل�ؤيدين.

ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة
جيدة اليوم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة يف
الرتكيز على املهام اليومية .على الرغم
من �صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخف�ض
ر�أ�سك يف ي�أ�س� .إذا قمت ب�أف�ضل ما عندك
ف�سوف حت�صل على بع�ض النجاحات
املحدودة� ،إال �أنه ال يجب �أن تتوقع
الكثري .عندما ت�ستعيد هدوئك وت�صبح
�أكرث ثقة� ،سوف تتح�سن الأمور.

�أنت ال ت�ستطيع التوقف عن التفكري
يف الأحالم امل�ستحيلة ،ولكن ال تقدم على
�أية خماطرة قد ينتج عنها خ�سارة ما
�سبق �إجنازه� .إال �أن هذه الأفكار ت�شكل
خط ًرا يف �أنها تنبع من حالة من عدم
الر�ضا .لذلك عليك اكت�شاف ال�سبب يف
عدم الر�ضا .ا�سمح لنف�سك باملزيد من
ال�سالم وابحث يف ذاتك .عندئذ� ،سوف
ت�صل �إىل جذور امل�شكلة.

قد يكون اليوم م�ضطربًا ،فمن
ناحية ،الكثري من الأ�شياء لن ت�سري
على رغبتك ،ومن ناحية �أخرى،
�ستجد نف�سك يف مواقف �صعبة
ب�سبب من هم حولك .ال تبالغ يف
ردة فعلك ،ولكن حاول ا�ستعادة
هدوئك ،وحاول فر�ض ذلك على
الآخرين وعندئذ �سوف تخرج �ساملًا
من هذا املوقف غري ال�سار.

يف العمل� ،أنت ذو ت�أثري مهدئ ،ويلج�أ
�إليك الزمالء لطلب الن�صيحة وامل�ساعدة،
وما �أح�سن هذا بالن�سبة لثقتك و�إميانك
بذاتك .ت�ستطيع مواجهة �أي �شيء
ب�سهولة .لكن ال تن�سى �أقرب الأمور
�إىل قلبك لأنك عندئذ �سوف متر بتجربة
التناغم الكامل مع �أحبائك .حالتك ال�صحية
ممتازة ،ولكن قد تتح�سن �أكرث من خالل
الأن�شطة الريا�ضية .هذه هي �أحدى طرق
الإعداد لأوقات �صعبة قادمة.

اليوم ال تبدو قاد ًرا على �إجناز �أي �شيء،
ولكن ال تدع ذلك يرجعك كثريًا للخلف� .إذا
ا�ستمريت يف العمل بثبات� ،سوف تكت�شف
النجاح مرة �أخرى .الو�ضع م�شابه يف
حياتك اخلا�صة ،مع �شريك حياتك و� ً
أي�ضا
مع الأ�صدقاء .ابحث عن احللول للتناق�ضات
و�سوء التفاهم من خالل التوا�صل الهادف.
ي�شكل التوتر خط ًرا على �صحتك ،فابحث عن
خط و�سط بني اال�سرتخاء والن�شاط.

ت�شعر بالراحة التامة فيما
يخ�ص ذاتك والأمور التي تقوم بها،
ويظهر عليك هذا اجلو وينتقل �إىل
من هم قريبني منك .ا�ستغل الفر�صة
الآن للتوا�صل مع �أ�شخا�ص بنف�س
العقلية .اكمل خططك ب�أفكار الآخرين
وابد�أ يف العمل بطاقة مركزة ،فما كان
يبدو غري متاح قد �أ�صبح الآن يف
متناول يدك.

جتد �سهولة يف التعامل الإيجابي
مع الأ�شخا�ص يف الوقت احلايل ،فالكل
يبدو منجذبًا �إليك ،كما �أن ال�صالت
التي قد يكون لها ت�أثريًا �إيجابيًا على
م�ستقبلك تظهر يف كل مكان .ت�أكد
من �أنك ُت َقدِر ه�ؤالء الأ�شخا�ص حق
تقديرهم وذلك للفوائد التي ت�أتي من
خاللهم وكذلك لقيمتهم ال�شخ�صية.

�سوف يقوم العديد من النا�س باقرتاح
�أفكار ومفاهيم جديدة عليك .تقبل تلك
املبادرات وامل�ساعدة واحت�ضن تنوع
الفر�ص الذي ينتج عن ذلك� .سوف
حترز تقدم غري متوقع و�ستخطو خطوة
كبرية بتجاه الهدف الذي تطمح �إليه منذ
زمن .املخاطرة من قبلك يجب �أن تكون
مدرو�سة حتى ال تفقد كل ما حققته حتى
الآن .

�ستلقى ترحاب عارم من قبل
كل من تقابلهم ،فاحر�ص على �أن
تقابل ذلك الود بنف�س القدر و�سوف
تك�سب �أ�صدقاء العمر! وقد يحالفك
احلظ وتلتقي ب�شريك حياتك.

هناك عن�صر رئي�سي بارز ومهم يف
ال�شخ�صية واجلينات امل�صرية يجب
اخذه يف االعتبار قبل �أي حماولة لفهم
م�صر و�شعبها وم�شاعره الوطنية ،وهو
كراهية هذا ال�شعب املت�أ�صلة لدولة
االحتالل الإ�سرائيلي ،وهي كراهية
عميقة اجلذور تنت�صر للحق والعدالة،
وتعك�س قيم واخالق ال�شعب امل�صري،
الإ�سالمية والعربية الداعمة للق�ضية
الفل�سطينية ،واذا كانت هناك ا�ستثناءات
لهذه القاعدة الرا�سخة فهي حمدودة
وتت�سم بال�شذوذ.
ن�سوق هذه املقدمة ،التي تعيد تكرار
حقيقة ثابته ومعروفة ،مبنا�سبة
ما حملته الينا االنباء التي ن�شرتها
�صحف عربية اليوم ،عن اغالق ال�سفارة
الإ�سرائيلية يف القاهرة ب�شكل نهائي،
و�سحب كل املوظفني فيها.
عندما اعيد فتح ال�سفارة الإ�سرائيلية يف
القاهرة يف �أيلول (�سبتمرب) عام 2015
و�سط احتفال ر�سمي حمدود ،وبح�ضور
ال�سفريين الإ�سرائيلي (ديفيد عوفرين)
واالمريكي ،اىل جانب دوري غولد،
مدير وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية يف
حينها (كان معروفا بلقاءاته مع االمري
تركي الفي�صل ،مدير املخابرات ال�سعودي
الأ�سبق ،واللواء �أنور ع�شقي) وموظف يف
اخلارجية امل�صرية ،قوبلت هذه اخلطوة
با�ستهجان ومعار�ضة �شر�سة من النخبة
ال�سيا�سية امل�صرية واالو�ساط ال�شعبية

امل�صرية ،رغم ان التن�سيق الأمني بني
احلكومة امل�صرية ونظريتها الإ�سرائيلية
كان يف ذروته ملواجهة تنظيم “الدولة
الإ�سالمية” ،او جماعة “ان�صار بيت
املقد�س يف �شبه جزيرة �سيناء.
ال�سفري الإ�سرائيلي يف القاهرة الذي
يحمل درجة الدكتوراة يف ال�ش�ؤون
ال�شرق �أو�سطية ،ويعرف م�صر جيدا،
وجد نف�سه معزوال ،يرف�ض الكثريون
اللقاء به ،وقبول دعواته ،خا�صة من
قبل امل�س�ؤولني الكبار يف الدولة ،حتى ان
�صاحب قناة “الفراعني” الدكتور توفيق
عكا�شة تعر�ض للطرد من الربملان امل�صري
بطريقة مهينة النه دعا هذا ال�سفري
(ديفيد غوفرين) اىل حفل ع�شاء �أقامه
على �شرفه يف منزله� ،أي منزل عكا�شة.
الأو�ساط الإ�سرائيلية تربر غلق
ال�سفارة ،وعدم جتديد عقود موظفيها،
اىل جانب عدم جتديد عقد ايجار
منزل ال�سفري يف املعادي ،ال�سباب امنية،
والن ال�سلطات امل�صرية مل تلب �شروطا
وطلبات �إ�سرائيلية تكفل حماية ال�سفارة
وموظفيها ،ورمبا تكون هذه الذريعة التي كانت تتواجد فيها يف اجليزة،
�صحيحة ،ولكن ال�سبب الأهم يف ر�أينا هو وقرب جامعة القاهرة ،يف بداية الثورة
رف�ض معظم امل�صريني على كل امل�ستويات امل�صرية �ضد حكم الرئي�س ح�سني
اللقاء مع ال�سفري الذي غادر القاهرة اىل مبارك الفا�سد يف �أيلول (�سبتمرب) عام
 ،2011ونرث وثائقها وحمتوياتها يف
غري رجعة قبل �سبعة ا�شهر.
التاريخ ي�سجل ب�أحرف بارزة اقتحام الف�ضاء ،ومترت�س العاملني فيها يف احد
املتظاهرين امل�صريني ال�شباب لل�سفارة غرفها طلبا لل�سالمة ،وا�ستنجاد رئي�س
الإ�سرائيلية يف الدور الأعلى للعمارة الوزراء الإ�سرائيلي بالرئي�س باراك

�أوباما للتدخل حلماية ارواحهم ،وت�أمني
خروج �أمن لهم ،وهذا ما ح�صل بعد تلك�ؤ
مق�صود من قبل املجل�س الع�سكري امل�صري
يف حينها.
م�صر ال�شعبية ،ونخبتها ال�سيا�سية
الوطنية ال�شريفة� ،ستظل �سدا �صلبا
وعاليا يف مواجهة التطبيع مع دولة
االحتالل الإ�سرائيلي ،حتى لو حاولت

ال�سلطات احلاكمة ،بغ�ض النظر عن
هويتها العقائدية ال�سيا�سية ،غري
ذلك وي�أ�س احلكومة الإ�سرائيلية،
ورمبا خوفها ،من تفجري هذه ال�سفارة،
واغالقها ،بل واحكام اغالقها ،هو دليل
�إ�ضايف ي�ؤكد هذه احلقيقة.
“راي اليوم”

جم��ل��ة �أم��ري��ك��ي��ة حت���ذر م��ن م�سجد بنته قطر
يف ال�����س��وي��د بـ”الدولة الأك��ث��ر �إحلادً ا”
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َّ
حذرت جملة “بريتبارت” ،الأمريكية املحافظة ،من
افتتاح م�سجد كبري يف مدينة “ماملو” ال�سويدية (جنوب)،
بتمويل قطري.
وذكرت املجلة ،اجلمعة� ،أن افتتاح امل�سجد يف ال�سويد،
التي تعد �أكرث دول العامل �إحلادًا ،ميثل “تهديدً ا” ،وينبئ
بتحولها �إىل دولة م�سلمة.
و�أو�ضحت املجلة �أن  8من كل � 10سويديني ال ي�ؤمنون
بوجود �إله (ملحدين) ،وهو ما “يثري القلق” حول الهوية
الدينية امل�ستقبلية للبالد ،وفق املجلة.
ويف يناير/كانون ثان املا�ضي ،حذر رئي�س �أ�ساقفة الروم
الكاثوليك يف ال�سويد ،كارلو ليرباتي ،من وجود “ارتباط
بني انت�شار الإحلاد و�صعود الإ�سالم يف �أوروبا”.
وقال يف ت�صريح ل�صحيفة “كري�ستيان بو�ست”
الأمريكية“ :يف غ�ضون ع�شر �سنوات �سنكون جمي ًعا
م�سلمني ب�سبب غبائنا؛ لأن �إيطاليا وروما ت�سريان على

طريق الإحلاد فيما يتعلق بالقوانني والتقاليد”.
ومت افتتاح امل�سجد القطري الأربعاء املا�ضي ،وهو يحمل
ا�سم “�أم امل�ؤمنني خديجة” ،ويقع على م�ساحة �ألف
ٍّ
و 791م ً
م�صل ،وهو ما يجعله
رتا مرب ًعا ،ويت�سع لألفي
�أكرب م�سجد يف الدول اال�سكندنافية ،وفق ما ذكرت وكالة
الأنباء القطرية.
وبح�سب �إح�صاء مل�صلحة الهجرة ال�سويدية ،ن�شر يف
يوليو /متوز املا�ضي ،ا�ستقبلت ال�سويد خالل الن�صف
الأول من عام � ،2016أكرث من � 10آالف طلب جلوء،
�أغلبها ملهاجرين من �سوريا و�أفغان�ستان والعراق.
وت�شري التقديرات الر�سمية ال�سويدية �إىل ت�صدر
ماملو املدن ال�سويدية الأكرث ا�ستقبا ًال للالجئني ،تليها
يوتيربوي ثم العا�صمة �ستوكهومل.
وت�شهد �أوروبا ت�صاعد ًا للخوف من الإ�سالم� ،أو ما �أ�صبح
يعرف بـ”الإ�سالموفوبيا” ،خ�صو�ص ًا بعد تزايد �إقبال
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م�����س��ت��خ��دم��و امل���ح���م���ول �أك���ث��ر م���ي�ل�ا ل��ل��ت��دخ�ين
م�����ن م�������س���ت���خ���دم���ي ال����ه����ات����ف الأر������ض�����ي
ال��ق��اه��رة/وا���ش��ن��ط��ن( -د ب
�أ) – مع تنامي انت�شار الهواتف
املحمولة ب�صورة مطردة ،يرتاجع
ا�ستخدام الهاتف الأر�ضي ليقرتب
من التحول �إىل �شيء من املا�ضي.
وق���د �أظ��ه��رت درا���س��ة ل���وزارة
ال�صحة الأمريكية �أن 8ر50%
من البالغني يف الواليات املتحدة
يعي�شون حاليا يف �أ�سر ت�ستخدم
فقط الهواتف املحمولة ،يف حني
مي��ت��ل��ك 4ر 39%م��ن��ه��م ه��ات��ف��ا
حمموال وهاتفا �أر�ضيا ،ويعي�ش
5ر 6%فقط يف �أ�سر ت�ستخدم
الهاتف الأر�ضي فقط.
و�أ����ش���ار م��وق��ع “�سي ن��ت دوت
كوم” املتخ�ص�ص يف مو�ضوعات
التكنولوجيا �إىل �أنه يف حني قد ال
تكون هذه البيانات مفاج�أة كبرية،
ف���إن التنوع ال��دمي��وج��رايف داخل
جمموعتي م�ستخدمي الهاتف
املحمول فقط والهاتف الأرا�ضي
م��ث�ير ل��ل��غ��اي��ة� ،إىل ج��ان��ب بع�ض
العادات ال�صحية ال�شخ�صية.

على �سبيل املثال ف���إن �أك�ثر من
 70%من البالغني الذين ترتاوح
�أع���م���اره���م ب�ي�ن  25و 34ع��ام��ا
يعي�شون يف م��ن��ازل حتتوي فقط
ع��ل��ى ه��وات��ف حم��م��ول��ة ،ك��م��ا �أن
7ر 83%ممن يعي�شون يف منازل
حت��ت��وي ع��ل��ى ه��وات��ف حممولة
فقط ه��م �أ�شخا�ص بالغني لي�س

بينهم �صلة قرابة ويعي�شون معا
ولي�س لديهم �أطفال.
ون��ظ��را لآن ال��درا���س��ة �أجرتها
وزارة ال�صحة الأم��ري��ك��ي��ة ،ف���إن
ال�سلوكيات املرتبطة بال�صحة
كانت �ضمن امل�سح .وقالت ن�سبة
كبرية ممن ي�ستخدمون الهواتف
امل��ح��م��ول��ة ف��ق��ط �أن��ه��م ت��ن��اول��وا

الكحوليات بكرثة يف ي��وم واحد
على الأق���ل خ�لال ال��ع��ام املا�ضي
مقابل 8ر 18%فقط من الذين
ي�ستخدمون الهاتف الأر�ضي فقط
م��ار���س��وا نف�س ال�����س��ل��وك .وذك��ر
4ر 18%من م�ستخدمي الهاتف
امل��ح��م��ول �إن��ه��م ي��دخ��ن��ون حاليا،
مقابل 1ر 12%م��ن م�ستخدمي
الهاتف الأر�ضي .يف الوقت نف�سه
ف����إن 5ر 41%مم��ن ي�ستخدمون
الهاتف املحمول فقط يلتزمون
بالإر�شادات االحتادية للن�شاط
ال���ب���دين م��ق��اب��ل 9ر 36%ممن
ي�ستخدمون الهاتف الأر�ضي.
يف الوقت نف�سه �أ�شارت الدرا�سة
�إىل اح��ت��م��ال وج����ود حت��ي��ز يف
اختيار عينة امل�سح ،حيث قالت
�إن �أغلب م�ؤ�س�سات ا�ستطالعات
ال����ر�أي تتوا�صل م��ع م�ستخدمي
الهواتف الذكية �أك�ثر مما تفعل
مع م�ستخدمي الهاتف الأرا�ضي
يف م�سوحهم وهو ما ميكن ان ي�ؤدي
�إىل ت�شويه النتائج.

القرفة ت�ساعد على حرق الدهون ال�ضارة يف اجل�سم
�أف��ادت درا�سة حديثة ،ب���أن �إدراج القرفة
�ضمن النظام الغذائي اليومي ،ميكن �أن ي�ساعد
يف التقليل من �أثر الدهون على �صحة الإن�سان،
ويقي من �أمرا�ض القلب وال�سكري.
ال��درا���س��ة �أج���راه���ا ب��اح��ث��ون �أم��ري��ك��ي��ون
متخ�ص�صون فى التغذية العالجية ،وعر�ضوا
نتائجها ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م���ؤمت��ر اجلمعية
الأمريكية لأم��را���ض القلب ،ال��ذي عقد فى
الفرتة من  6-4مايو فى مدينة منيابول�س
بوالية ميني�سوتا الأمريكية.
والختبار فاعلية القرفة فى التخل�ص من
الدهون ال�ضارة� ،أجرى الباحثون درا�ستهم على
جمموعة من الفئران.
والحظ الباحثون �أن الفئران التي اتبعت
نظا ًما غذائ ًيا غني بالدهون بالإ�ضافة �إىل
أ�سبوعا،
تناولهم ملكمالت القرفة مل��دة ً � 12
اكت�سبت وز ًنا �أقل من غريها ،وكانت م�ستويات
ال�سكر لديها �أف�ضل ،باملقارنة مع فئران مل
تتناول مكمالت القرفة.
و�أو���ض��ح فريق البحث �أن النظام الغذائي
الغني بالدهون مرتبط بارتفاع خطر الإ�صابة
بالعديد من الأمرا�ض ال�صحية مثل �أمرا�ض
القلب وال�سكري وال�سمنة ،ولكن �إدراج القرفة
�ضمن ه��ذا النظام قد ي�ساعد يف التقليل من
الأثر ال�سلبي الناجت عن هذه الدهون ،ويحد من
م�ستويات الكول�سرتول فى الدم.
وعن ال�سبب فى ذلك ،قال الباحثون �إنه يعود
�إىل احتواء القرفة على م�ستويات مرتفعة

م��ادة البوليفينول ( )Polyphenolالتي
تتمتع بخ�صائ�ص م�ضادة لاللتهاب والأك�سدة.
وقال فريق البحث� ،إنه يف حال ت�أكيد هذه
النتائج ،قد ي���ؤدي ذلك �إىل تطوير �أدوي��ة �أو
لقاحات جديدة من خال�صة القرفة ت�ساعد يف
احلد من انت�شار �أمرا�ض القلب وال�سكري.
وتتمثل الأطعمة التي حتتوي على ن�سبة
ع��ال��ي��ة م��ن ال���ده���ون امل�����ش��ب��ع��ة ف��ى ال��زي��وت
“املهدرجة” مثل زي��ت النخيل وج��وز الهند
والزبدة والكرمية والدهون احليوانية وجنب
املاعز وال�شوكوالتة الداكنة وزي��ت ال�سمك

واملك�سرات واللحوم امل�صنّعة.
وكانت درا�سات �سابقة حذرت من الأغذية
عالية الدهون ،باعتبارها ال ت�ؤدي �إىل زيادة
الوزن فقط ،بل ميكن �أن حتدث دما ًرا يف الدماغ
الب�شرية ،وت�ؤدي �إىل �ضعف الأداء الإدراكي.
و�أ�ضافت �أن تناول وجبات عالية الدهون
امل�شبعة والكربوهيدرات ،وعلى ر�أ�سها الوجبات
ال�سريعة ،تزيد من خطر الإ�صابة به�شا�شة
العظام ،التي تظهر فى �صورة م�شاكل والتهاب
باملفا�صل.

��رك احل��ق��ي��ق��ي ..مل���اذا؟
ت��ب��دي��ن �أك��ب�ر م���ن ع���م� ِ

�أفادت جملة «فرويندين» الأملانية ب�أن بع�ض
الأطعمة تت�سبب يف ظهور �أعرا�ض التقدم يف
العمر �أو على الأقل جتعل املرء يبدو كذلك.
وهذه الأطعمة هي:
ال�سكر:
يعجل بظهور
ال�سكر
من
كبرية
كميات
تناول
ّ
�أع��را���ض ال�شيخوخة ،حيث تتحد جزيئات
ال�سكر مع الربوتينات يف حال تناولها ب�شكل
يفوق قدرة اجل�سم على معاجلتها ،وهذا ميكن
�أن ي�ؤدي بدوره �إىل �إتالف الكوالجني يف اجللد،
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وه��و امل�����س���ؤول ع��ن �شباب الب�شرة ومظهرها
امل�شدود.
امللح:
يكفي اجل�سم من امللح مقدار ن�صف ملعقة
�صغرية باليوم ،وه��و احل��د ال��ذي يتم جت��اوزه
يف الغالب ،وه��و ما قد يت�سبب يف املعاناة من
الرتهل.
ع�صري الليمون:
من بني جميع ع�صائر احلم�ضيات ُيعد ع�صري
الليمون هو الأكرث �ضررا بالأ�سنان ،وذلك وفقا

لإحدى الدرا�سات.
وميكن �أن ي�ؤدي احلم�ض �إىل فرط احل�سا�سية
وتغيري اللون ،وقد ي�صل الأمر �إىل ت�شققات يف
الأ�سنان.
القهوة:
ي�ؤدي هذا امل�شروب �إىل تغري لون الأ�سنان،
كما �أن مادة الكافيني تت�سبب يف جفاف اجل�سم،
وهو ما يجعل اجللد يظهر بلون باهت ،ويبدو
�أكرب �سن ًا ،وي�سري هذا الأمر على جميع املواد،
التي حتتوي على مادة الكافيني.
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�أ�����س����ب����اب ت��ك�����س��ر الأظ�����اف�����ر وت�����س��اق��ط
ال�����ش��ع��ر و�أف�������ض���ل الأط���ع���م���ة امل��غ��ذي��ة لهما
ح�صلت على ج�سد مم�شوق �إال �أنك تعانني من ت�ساقط ال�شعر وتك�سر
الأظافر! فحميتك املتوا�صلة وغري املدرو�سة مل تعد ت�ساعدك باحلفاظ
على جمالك ،لذا ثوري على حميتك القا�سية ،واتبعي نظام ًا غذائي ًا �صحي ًا
ومتوازن ًا ي�ضمن لك احل�صول على �أظافر قوية وطويلة و�شعر المع وقوي
دون فقدانك جل�سدك املم�شوق ،تعريف معنا يف هذا املقال على الئحة
الأطعمة املفيدة لنمو ال�شعر والأظافر ،و�ضميها �إىل وجباتك القادمة
لتحافظي على جمال �شعرك و�أظافرك والأهم من كل هذا �صحة ج�سمك
�أي�ض ًا.
�أ�سباب تك�سر الأظافر وت�ساقط ال�شعر:
– ي�ؤدي الإ�صابة بداء ال�سكري �إىل �ضعف الأظافر وال�شعر.
– تعر�ض الأظافر للماء و ال�صابون �أو املنظفات لفرتات طويلة و
متكررة ي�ؤدي �إىل �ضعفها وه�شا�شتها.
– تقود امل�شاكل امل��وج��ودة يف اجلهاز اله�ضمي والنق�ص احل��اد يف
الربوتني والزّ نك �إىل �ضعف ال�شعر والأظافر.
– االختالل يف الهرمونات ي�ؤ ّدي �إىل ت�ساقط ّ
ال�شعر و�ضعف الأظافر.
– التّوتر ّ
ال�سيء ي�ؤ ّدي �إىل �ضعف يف
وال�ضغط بالإ�ضافة �إىل الغذاء ّ
ّ
ال�شعر وت�ساقطه بالإ�ضافة �إىل تك�سر الأظافر.
– نق�ص كمية احلديد يف اجل�سم ،حيث ي�ساعد عن�صر احلديد على
ت�شكيل م��ادة الهيموغلوبني ،وه��ي التي حتمل ك��ري��ات ال��دم احلمراء
املحملة بالأوك�سيجني �إىل البنية الداخلية للأظافر وال�شعر.
– ا�ستخدام الأظافر يف القيام ببع�ض املهام كفتح علبة زجاجية �أو
نزع املفتاح من حلقته ،وكذلك زيادة ا�ستخدام لوحة مفاتيح الكومبيوتر
تك�سر حوافها
�أو الهاتف املحمول ،لأن هذا ي�ؤثر على ن�سبة منوها و ّ
�سريع ًا.
– عدم ترطيب اليدين وكذلك �إهمال ترطيب الأظافر ب�شكل خا�ص.
– املبالغة يف غ�سيل اليدين وال�شعر باملاء مما ي�ؤدي جلفاف الب�شرة
من الداخل و اخلارج ،و كذلك الأظافر وال�شعر.
تك�سر و جفاف الأظافر وال�شعر يف ف�صل ال�شتاء و درجات
– يزداد ّ
الربودة العالية.
– ي�سحب ا�ستخدام طالء الأظافر بكرثة و تركه فرتة طويلة على
الأظافر الرطوبة
– عدم تناول الطعام ال�صحي وا�ستبداله بالوجبات ال�سريعة واملقايل
التي ت�ؤثر على منو ال�شعر والأظافر.
– نق�ص الفيتامينات الأ�سا�سية ال�ضرورية ل�صحة الب�شرة و الأظافر
مثل مادة البيوتني من فيتامني  Bامل�س�ؤولة عن منو ال�شعر
– خلل يف عمل الغدة الدرقية �سواء الق�صور �أو فرط الن�شاط.
– الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض ك�أمرا�ض الرئة والأكزميا وفقر الدم
والتهاب الكبد.
�أف�ضل الأطعمة املغذية لل�شعر والأظافر:
تعريف معنا على �أف�ضل � 10أطعمة لل�شعر والأظ��اف��ر ،وال ت�ترددي
ب�إدخالها �إىل قائمة م�شرتياتك القادمة لتنعمي ب�شعر �صحي وقوي
و�أظافر طويلة والمعة.
تناويل ال�سلمون للمعان الأظافر وال�شعر:
ل�سوء احل��ظ ال ي�ستطيع اجل�سم �إنتاج �أحما�ض الأوميغا � 3إال �أنه
بالوقــت نف�سه يحتاجه ل�صحة اجل�سم وملعان ال�شعر وهو متوافر بكرثة يف
الأ�سماك ،بالإ�ضافة �إىل وجود ال�سيلينيوم ووفيتامني  Dاملفيدان لل�شعر
والأطراف.
�أ�ضيفي لنب الزبادي اليوناين لقائمة م�شرتياتك التالية ل�ضمان منو
ال�شعر والأظافر:
يحتوي هذا اللنب على ن�سبة عالية من الربوتني وفيتامني  Dالذي
يعمل ب��دوره على تقوية ج��ذور ب�صيالت ال�شعر ،كما �أن��ه يحتوي على
فيتامني  B5الذي ي�ساعد على زيادة تدفق الدم �إىل فروة الر�أ�س ويعمل
على منع �سقوط ال�شعر وتك�سره.
لوين مائدتك بالأوراق اخل�ضراء الداكنة لعالج تق�صف ال�شعر وحماية
الأظافر من التك�سر:
ت�شتهر ه��ذه الأوراق بغناها بفيتامني  Aواحل��دي��د وبيتا كاروتني
وفيتامني  ،cوجميع هذه العنا�صر تعمل على تغذية فروة الر�أ�س وال�شعر
ومن جذوره حتى �أطرافه وكذلك الأظافر.
تناويل البي�ض بجميع �أنواعه لنمو ال�شعر والأظافر:
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اليمن

ال�سعودية ت�ضيق بتحركات الإمارات جنوب ًا :جتاوزمت حدودكم!

لقمان عبداهلل
ال �شك يف �أن الأح��داث الأخ�يرة يف عدن،
��داء من �إق��ال��ة حمافظ ع��دن ،عيدرو�س
اب��ت ً
الزبيدي ،والوزير هاين بن بريك ،وما نتج
على �إثرها من ردود فعل� ،سترتك تداعيات
خ��ط�يرة على م�ستقبل ال��ع�لاق��ة اخلليجية
مع الأط��راف املحلية يف اليمن اجلنوبي .ال
�أح��د ينكر اجلانب املحلي يف ال�صراع املرير
وامل�ستدام للأجنحة امل�شكلة لل�سلطة يف جنوب
اليمن ،وال��ذي ال يقل �أهمية عن اجلانبني
الإقليمي والدويل؛ �إذ �إن الرتكيبة املناطقية
والقبلية تعترب �أح���د ال��رواف��د الرئي�سة
لالحرتاب ال�سيا�سي والأمني.
وكما اعتمدت الأطراف اجلنوبية يف احلقب
ال�سابقة ال�سبل كافة ،ومنها العنف و�إراق��ة
الدماء ،لتحقيق الفوز والظفر على اخل�صوم
املحليني ،مثلما ح�صل يف ال�صراع الدامي بني
«الطغمة» و«الزمرة» يف منت�صف ثمانينيات
القرن املا�ضي ،وال��ذي راح �ضحيته ع�شرات
�آالف ال�ضحايا م��ن الطرفني ،يجري اليوم
حتفيز الغرائز و�إثارة االنفعاالت العاطفية
و�إح��ي��اء االنق�سامات املناطقية والقبلية
وت�أجيج �أوار ال�صراع واالقتتال العنيف ،بغية
الت�سلق العتالء �سدة القرار ال�سيا�سي يف البلد
مهما كانت النتيجة ومهما كلف الأمر ،واملانع
الوحيد لالنزالق �إىل الهاوية الع�سكرية هو
املانع الإقليمي (اخلليجي) ،مع العلم ب�أن
الإمارات وال�سعودية تديران يف الوقت ذاته
عملية �شد احلبال بني الطرفني ،وحتر�صان
على �إبقاء الكبا�ش بالقرب من احلافة ،خ�شية
�أن ي�ؤدي الوقوع فيها �إىل الت�أثري على جمريات
حربهما يف ال�شمال اليمني.
وحتجب ق�ساوة الأطراف املحلية وجموحها
يف اال�ستئثار ون��زع��ة ال�سيطرة والت�سلط
معاناة ال�سكان يف املحافظات اجلنوبية ،التي
تنوء حتت الأزم��ات االقت�صادية واالمنائية
واالجتماعية� ،إذ �أُغلقت �سبل احلياة فيها
ك��اف��ة ،با�ستثناء ف��ت��ح جم���االت التجنيد
لقتال ال�شماليني وامل���وت يف �سبيل ق�ضية
لي�س للجنوب فيها ناقة وال جمل ،على حدّ

تعبري جنوبيني .ويف الإطار عينه ،ت�ستخدم
الأط��راف ماكيناتها الإعالمية لإ�شغال بال
العامة يف ت��ق��اذف التهم والت�ضليل ،ورم��ي
امل�س�ؤوليات من قبل كل طرف على الآخر.
وال تنف�صل الأح��داث اجلارية يف جنوب
اليمن حالي ًا ع��ن امل�شهد ال��ع��ام لل�صراع يف
اجلزيرة العربية بني �ضفتيها ال�شمالية (دول
اخلليج) واجلنوبية (اليمن) ،وم�صارعة كل
دول��ة من ال�ضفة ال�شمالية لب�سط نفوذها
ح�سب �أجندتها ونزعتها يف النفوذ والتمدد
و�إق�����ص��اء الآخ��ري��ن كلما �سنحت الفر�صة
لذلك .فبعد �أن كان التناف�س قبل العدوان
على اليمن ينح�صر ب�ين ال�سعودية وقطر
على ملفات املنطقة (�سوريا وم�صر وليبيا)،
قبل �أن ي�ؤول �إىل غلبة الريا�ض يف غري ملف،
يتكرر ال�سيناريو نف�سه يف العدوان على اليمن،
حيث يربز التناف�س ال�شديد بني ال�سعودية
والإم����ارات .تناف�س ت�صاعد بعد ال�سيطرة
على جنوب اليمن ،وكان وا�ضح ًا فيه �أن الغلبة
للجانب الإم��ارات��ي ،ال��ذي ا�ستطاع حتجيم
ال�سعودية من خالل الت�ضييق على �أدواتها
(حت��ال��ف ع��ب��د رب���ه من�صور ه���ادي وح��زب
الإ�صالح الإخواين) وو�ضع العراقيل �أمامهم
يف كل مكان .لكن يف كل مرة ،تثبت الريا�ض
�أنها �صاحبة الكلمة الف�صل ،و�أنها هي التي
تعطي «�شقيقتها ال�صغرى» ،الإم��ارات ،املجال
للعب ال��دور اخلليجي �إىل حني انتهاء املهمة
املتعلق باالنتهاء من احلرب على اليمن.
مل يكن ممكن ًا للرئي�س امل�ستقيل ،عبد
رب��ه من�صور ه���ادي ،ات��خ��اذ ق���رار كبري مثل
قرار �إقالة حمافظ عدن والوزير بن بريك
املح�سو َبني على دولة الإمارات ،من دون �ضوء
�أخ�ضر �سعودي ،وذلك ملا يتمتع به الرجالن
من نفوذ و�صالت قبلية ومناطقية وع�سكرية،
�إذ ميتلك الأول ف�صائل م�سلحة تابعة للحراك
اجلنوبي املم ّول من الإم��ارات ،والثاين ُيعترب
امل�شرف على «احلزام الأمني» ملحافظات عدن
وحل��ج و�أب�ي�ن ،ول��ه ام��ت��دادات �سلفية كبرية
تتلقى كذلك دعم ًا من الإمارات.
وال ميكن اعتبار ق��رارات ه��ادي ،وال ب�أي

�شكل من الأ�شكال ،ق��رارات �إداري��ة وظيفية
بحتة ،بل هي تعبري عن م��دى ال�ضيق الذي
و�صلت �إليه ال�سعودية من ممار�سات الإمارات
يف اجلنوب اليمني ،وحماوالتها اال�ستفراد
بامللف اجل��ن��وب��ي ال���ذي ال يقل �أه��م��ي��ة عن
مناطق ال�شمال بالن�سبة �إىل الريا�ض التي
ك��ان��ت تتعاطى م��ع امل��ل��ف اجلنوبي باعتبار
«ال�شراكة الإم��ارات��ي��ة و�أخ��� ّوة ال���دم» يف ما
ي�سمى «التحالف العربي» ،غري �أن الإم��ارات
ذهبت بعيد ًا خارج ال�سقف املر�سوم لها من قبل
الريا�ض ،وتخطّ ت اخلطوط احلمراء ،وهي
تبني م�سارها ال�سيا�سي والأمني والع�سكري
اخلا�ص بها يف اجلنوب ،وتعمل على �أن ت�صبح
الوكيلة املعتمدة من قبل الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة ،وذراع��ه��ا ال��ق��وي��ة على ح�ساب
الدور ال�سعودي .وقد ظهر الت�أييد ال�سعودي
للقرارات الأخ�يرة من خالل ا�ستقبال امللك
�سلمان ب��ن عبد العزيز للرئي�س امل�ستقيل
عبد رب��ه من�صور ه���ادي ،ف�ض ًال ع��ن زي��ارة
ال�سفري الأمريكي يف اليمن ،املقيم يف الريا�ض،
للمحافظ املعينّ يف عدن ،عبد العزيز املفلحي،
وما نقلته م�صادر �صحافية عن نية وا�شنطن
فتح مكتب يف عدن يتبع ال�سفارة الأمريكية
يف اليمن.
وكانت الإم���ارات قد عمدت �إىل حتريك
العديد من الق�ضايا التي ال ت�ستطيع الريا�ض
التغا�ضي عنها� ،أو جتاوزها ،و�شكلت �إحراج ًا
كبري ًا لها ،وهي على النحو الآتي:
* انعقاد «م�ؤمتر ح�ضرموت اجلامع» من
دون موافقة �سعودية ،و�صدور مقررات من
امل�ؤمتر تخالف التوجه ال�سعودي ،ال �سيما يف
ما يخت�ص بالأقاليم ال�ستة� ،إذ �إن امل�ؤمتر دعا
�إىل �صيغة حكم فدرايل تكون فيه ح�ضرموت
�إقليم ًا مع مميزات حكم ذات��ي ،على خالف
خم��رج��ات احل����وار ال��ت��ي تعترب ح�ضرموت
و�شبوة واملهرة �إقليم ًا هو الإقليم ال�شرقي.
* ا�ستدعاء الإم����ارات ل�شركات نفطية
ف��رن�����س��ي��ة وغ�ي�ره���ا ل�لا���س��ت��ث��م��ار يف نفط
ح�ضرموت ،وتفيد معلومات م�ؤكدة ،ح�صلت
عليها «الأخ��ب��ار» ،ب���أن دول��ة الإم���ارات تعمل

على تعزيز حماية اخلط النفطي �إىل ميناء
ال�ضبة يف �شبوة ،والعمل على زيادة ت�صدير
نفط ح�ضرموت وغاز �شبوة.
* مت���دد الإم�����ارات يف ال��ق��رن الأف��ري��ق��ي
وا�ستئجارها لعدد من املوانئ� ،أبرزها ميناء
يف ال�صومال و�آخ���ر يف ال�صومال اجل��دي��دة،
وا�ستئجار ميناء جيبوتي ،وك��ذل��ك ميناء
ومطار يف �إريرتيا� ،إ�ضافة �إىل �سيطرتها على
ميناء عدن وميناء املكال وجزيرة �سقطرى.
* امل�����ش��ارك��ة الإم���ارات���ي���ة امل��ب��ا���ش��رة مع
الواليات املتحدة يف العمليات الع�سكرية التي
تنفذها وا�شنطن �ضد «القاعدة» يف اليمن ،ال
�سيما م�شاركة قوات نخبة �إماراتية يف �إنزال
البي�ضاء� ،إ�ضافة �إىل التعاون اال�ستخباري
واللوج�ستي مع وا�شنطن من دون الرجوع �إىل
الريا�ض.
* الت�ضييق الإم���ارات���ي ع��ل��ى ع��ب��د رب��ه
من�صور هادي وحكومته يف «معا�شيق» ،والعمل
والتهجم الدائم على
امل�ستمر على حما�صرتهم
ّ
«ال�شرعية».
* ت�صدّ ر امل�شهد ال�سيا�سي من قبل الإمارات
يف عدن خ�صو�ص ًا واجلنوب عموم ًا ،من دون
الرجوع لل�سعودية.
* رف�ض الإم����ارات املطلق واحلا�سم لأي
تقارب مع ح��زب «الإ���ص�لاح الإخ����واين» ،بل
اع��ت��ب��اره ع���دو ًا حقيقي ًا �أ���ص��ع��ب م��ن القوى
الوطنية يف ال�شمال.
* �إف�شال الإم��ارات جميع الو�ساطات التي

قامت بها ال�سعودية بعد �أح��داث املطار منذ
�شهرين ،وتع ّمد �إبقاء الو�ضع على ما هو عليه.
واع��تُ�بر ال�صمت الإم���ارات���ي الر�سمي يف
ال��ب��داي��ة ع��ن التعليق ع��ل��ى ق���رار الإق��ال��ة
ا�ست�شعار ًا من �أبو ظبي خلطورة املرحلة ،وخوف ًا
من �أن تتعدى املواجهة بني الأطراف اجلنوبية
�إىل �صراع �سيا�سي علني مع ال�سعودية ،غري �أن
تغريدة وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون اخلارجية،
�أنور قرقا�ش ،على «تويرت» ،والتي اعترب فيها
قرارات هادي «طعنة يف الظهر» ،و«قراراته
�أكرب من قدراته» ،تدل على املرارة الإماراتية
من تلك الت�صرفات.
�أرادت الريا�ض ب��ق��رارات ه��ادي توجيه
ر�سالة ت�أديبية �إىل حليفتها «ال�صغرى»� ،أبو
ظبي ،لإجبارها على العودة �إىل احلا�ضنة
ال�سعودية ،يف حماولة لتعطيل دورها املتنامي
يف اجل��ن��وب ،والعمل على ح�صرية الوكالة
اخلليجية للواليات املتحدة بيد الريا�ض
ف��ق��ط .و�ستبقى دول���ة الإم�����ارات ع��ل��ى رف
االنتظار �إىل حني زي��ارة الرئي�س الأمريكي
لل�سعودية ،والذي �سي�ستخدم عالقاته القوية
مع �أبو ظبي كورقة من �أوراق كثرية البتزاز
الريا�ض يف �إطار «ال�صفقة الكربى».

اج�����ت�����م�����اع ج���������دة» ي����ف����رم����ل ان�����دف�����اع�����ة م����ع����ار�����ض����ي ه�����ادي«
(�أ ف ب)
توجهت الأن��ظ��ار �إىل ع��دن حيث تظاهر
املواطنون رف�ض ًا ل��ق��رارات عبد رب��ه من�صور
ه����ادي ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت امل��ح�����س��وب�ين على
الإمارات ،يف وقت تعر�ض فيه ه�ؤالء ل�ضغوط
يف جدة ثنتهم عن الت�صعيد �ضد هادي
رغم �أن مك ّونات «احلراك اجلنوبي» كانت
قد اتفقت على �إقامة م�سرية �أم�س التي جرت
يف مدينة عدن ،جنوبي اليمن ،يف موقف نادر
منذ بدء فعاليات «احلراك» يف متوز ،2007
ف�إن االنق�سامات �سرعان ما طفت على ال�سطح،
م��ب��دّ دة �آم���ا ً
��وح��د �إزاء
ال مبوقف جنوبي م ّ
حتالف العدوان وحكومة الرئي�س امل�ستقيل
عبد ربه من�صور هادي.
ومل يخرج «�إعالن عدن التاريخي» ،الذي
�صدر عن التظاهرة ،عن �سياق ما كان يتكرر
يف الفعاليات الأخ��ي�رة ل���ـ«احل���راك» ال��ذي
قاتلت ف�صائله حتت راية حتالف العدوان،
وت�سلمت وجوهُ ه منا�صب يف �إط��ار ال�سلطة
املحلية املوالية لهادي� ،إذ �أع��اد «الإع�لان»
الت�شديد على ت�شكيل «حامل �سيا�سي جنوبي»
كان الزبيدي قد دعا �إليه قبيل �إقالته من
من�صبه ،كما خ�� ّول املحافظ ال�سابق ت�شكيل
ه���ذا احل��ام��ل وت���ويل رئ��ا���س��ت��ه �إىل «�إدارة
اجلنوب ومتثيله وحتقيق �أهدافه وتطلعاته»
من دون حتديد تلك الأهداف �صراحة.
�أي�����ض�� ًا ،مل يطلق البيان م��واق��ف م�ضادة
لتحالف العدوان كما كان متوقع ًا �أو م�أمو ً
ال
لدى بع�ض ف�صائل «احل��راك» ،بل كرر ت�أكيد
ال�شراكة مع ال�سعودية والإم���ارات ،معترب ًا
�إي��اه��ا «���ض��م��ان�� ًا لأم���ن وا���س��ت��ق��رار املنطقة
وا���س��ت��ع��ادة �شعب اجل��ن��وب ل�سيادته على
الأر�ض».
و�إذ حافظ م�صدرو البيان على ال�سقف

نف�سه يف م��ا يت�صل بالعالقة م��ع «�شرعية
ه��ادي» ،ف�إنهم اقت�صروا يف انتقاداتهم على
القرارات الأخ�يرة التي ا�ستهدفت الزبيدي
وبن بريك ،وه��ذا ما دفع قيادات ونا�شطني
و�إعالميني يف «احلراك» �إىل رف�ض «الإعالن»،
معتربين �إي��اه دلي ً
ال على �أن «ال�صراع �صراع
منا�صب ال �صلة له بق�ضية اجلنوب».
�صرح به القيادي يف «احلراك»
من ذلك ما ّ
فادي باعوم ،وهو جنل الزعيم اجلنوبي ح�سن
باعوم ،الذي ر�أى �أن «�إعالن عدن التاريخي
مل يكن ملبي ًا لتطلعات �شعب اجلنوب وق�ضيته
العادلة» .وكانت م�ؤ�شرات قد تتالت ،منذ ليل
الأربعاء ــ اخلمي�س ،على �أن بيان الفعالية
لن يخرج عن �إط��ار «اخلطابات الكرنفالية»
املر�ضية لل�سعودية والإم����ارات و«�شرعية
هادي».
وكان قد �سبق اختتام التظاهرة اجتماع
للجنة التن�سيق ال�سعودية ـ��ـ الإم��ارات��ي��ة
ــ اليمنية ،التي مت ت�شكيلها �أول من �أم�س
يف مدينة ج��دة ال�سعودية ،برئا�سة نائب
الرئي�س امل�ستقيل ،علي حم�سن الأح��م��ر،
وح�����ض��ور ممث َلني ع��ن ال��ري��ا���ض و�أب���و ظبي،
�أعقبه يف وق��ت مت�أخر من م�ساء اخلمي�س
ورود �أن��ب��اء ع��ن تعر�ض الزبيدي ل�ضغوط
�إماراتية �أرغمته على اال�ستمرار يف احلديث
عن «ال�شراكة مع التحالف العربي والتن�سيق
م��ع��ه» ،وه��و م��ا ُفهم منه وج��ود ات��ف��اق على
اح��ت��واء املوقف املتوتر بني الريا�ض و�أب��و
ظبي ،و�إبقاء احلراك االنف�صايل حتت عباءة
«التحالف» و«ال�شرعية».
وعقب �صدور «�إعالن عدن التاريخي»� ،صدر
بيان م�ضاد من تيار باعوم ،رف�ض اال�ستمرار يف
املراهنة على حتالف العدوان ،الذي ي�ستخدم
اجل��ن��وب��ي�ين ل��ـ«مت��ري��ر م�����ش��اري��ع��ه وحتقيق

م�صاحله» ،مطالب ًا بـ«�سحب �أبناء اجلنوب
كافة من جبهات القتال يف الأرا�ضي واجلبهات
ال��واق��ع��ة خ���ارج ح���دود اجل��ن��وب ملنع نزيف
الدم اجلنوبي الذي ينزف دون �أي فائدة»،
وكذلك بـ«�إغالق مكاتب حكومة االحتالل
يف معا�شيق ،و�إغ�لاق مطار عدن �أم��ام رئي�س
دولة االحتالل اليمني ،ورئي�س و�أع�ضاء ما
ي�سمى بحكومة ال�شرعية» .كذلك دعا البيان
�إىل «�إغ�لاق مقرات ح��زب الإ���ص�لاح اليمني
وم�ؤ�س�ساته التجارية وم�صاحله باعتبارها
املم ّول الرئي�سي للإرهاب والإرهابيني ،ومن
�أخطر املت�آمرين على ثورة وق�ضية اجلنوب».
يف �ضوء ما ح��دث �أم�س ،يبدو �أن امل�شهد
اجل��ن��وب��ي ي��ت��ج��ه �إىل �إع�����ادة االن��ق�����س��ام،
�سيا�سي ًا� ،إىل تيارين رئي�سني :تيار يتزعمه
باعوم ،وهو يرف�ض اال�ستمرار يف التحالف
م��ع ال�سعودية والإم����ارات و�سلطات ه��ادي،
و�سيحاول الت�أ�سي�س على احلالة التي ولدتها
ق��رارات هادي الأخ�يرة لتعزيز «م�شروعية»
مواقفه واجتذاب املزاج ال�شعبي باجتاهه...
وت��ي��ار يتزعمه ال��زب��ي��دي ،وم��ن ورائ���ه تيار
الرئي�س اجلنوبي علي �سامل البي�ض� ،سيعمل
قريب ًا على تعوميه كطرف ميكنه اجللو�س
�إىل �أي طاولة مفاو�ضات مقبلة ،فيما يجري
�إ�سكات م�ؤيديه كلما انتابتهم موجة اعرتا�ض
على �سيا�سات هادي ودول اخلليج بـ«خطاب
�إر�ضائي» ،من قبيل �أن «املرحلة املقبلة �ستكون
خمتلفة و�سيخو�ضها اجلميع بتالحم».
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الأف���ل���ام ال��ع��رب��ي��ة حت�����ص��د �أه�����م ج���وائ���ز م���ه���رج���ان ال�����س��ي��ن��م��ا االف���ري���ق���ي���ة ب��ا���س��ب��ان��ي��ا
مدريد :
نال الفيلم التون�سي�“ ،آخر واحد فينا”،
للمخرج عالء الدين �سليم ،جائزة �أف�ضل فيلم
روائي عربي يف الدورة الرابعة ع�شر ملهرجان
ال�سينما االفريقية تاريفا – طنجة ،ح�سب
ما �أعلنت عنه جلنة حتكيم املهرجان ،الذي
انطلق من الـ � 28أبريل املن�صرم ويدوم اىل
غاية ال�ساد�س من ماي اجلاري .وي�ؤدي دور
البطولة يف الفيلم التون�سي املتوج باجلائزة
ال�شاب ،جوهر ال�سوداين ،الذي يج�سد ق�صة
�شاب من جنوب ال�صحراء الإفريقية يقرر
عبور ال�ضفة اجلنوبية للمتو�سط نحو ال�ضفة
ال�شمالية ،مرور ًا مبختلف املدن التون�سية
غري �أن طريقه مل تكن مفرو�شة بالورود،
فيتيه يف غابة غام�ضة ،ليبد�أ بعدها يف
رحلة ا�ستك�شافية يواجه فيها مواقف مل
يكن ينتظرها .وكان فيلم “�آخر واحد فينا”
قد فاز بجائزة “�أ�سد امل�ستقبل” ك�أف�ضل �أول
فيلم يف مهرجان البندقية يف ن�سخته الـ ،73
كما كانال�شريط الروائي الطويل الذي يدوم
 95دقيقة قد �شارك يف يف املهرجان الدويل
للأفالم امل�ستقلة بجنيف �شهر يناير املا�ضي،
ف�ض ًال عن متثيله تون�س يف املهرجان الدويل
للفيلم بروتردام الهولندية �شهر فرباير
املا�ضي.
عربي ًادائم ًا،حاز الفيلم الوثائقي اجلزائري
“�أطالل” للمخرج جمال كركار ،على جائزة
�أف�ضل فيلم يف م�سابقة الأفالم الت�سجيلية
الطويلة .ويروي الفيلم ق�صة قرية “�أوالد
عالل” ال�صغرية التي تعر�ض �سكانها للتهجري
بعد �سنوات االرهاب الذي �ضرب اجلزائر
طيلة الع�شرية ال�سوداء ،وبنى املخرج ال�شاب،
جمال كركار ،عمله ال�سينمائي على �صور كان
قد التقطها مهند�س معماري �سنة 1998
للدمار الذي حلق بالقرية بعد �أن هجرها
�سكانها حتت تهديد اجلماعات االرهابية.
ويحاول كركار من خالل فيلمه “�أطالل”
ا�سرتجاع ذكرى �أليمة وقا�سية مرت على
�سكان القرية من خالل ا�ستنطاق املكان،
والعودة بالذاكرة اىل الوراء ،و�أ�صوات
�أجيج النريان التي ت�أتي على ما تبقى من
�أغ�صان ياب�سة تعود لأ�شجار التفاح التي
زرعها عمي “حممد” �سنة  ،1991ومو�سيقى
ال�شاب ح�سني التي تعيد “خل�ضر” اىل
�سنوات الت�سعينات بكل م�آ�سيها .وجه الأمل
يعك�سه يف الفيلم ال�شاب“ ،عبدو” ،الع�شريني
الذي ولد يف عز �سنوات امل�أ�ساة وا�ستن�شق يف

طفولته رائحة البارود ،كما ا�ستيقظ اكرث
من مرة على �صوت الر�صا�ص امل�سكوب من
ال�سماء .يكافح “عبدو” مع ا�صدقائه رغم
برودة وعتمة ليايل قرية “اوالد عالل”
وهم يتطلعون اىل م�ستقبل اف�ضل ،رغم �أن
“عبدو” ال يرى اي م�ستقبل له يف القرية
ويجاهر برغبته يف مغادرتها والهجرة اىل
اوروبا لبناء م�ستقبله وترك �آالمه هناك
حيث �سكان القرية يعودون تدريجي ًا للحياة
بعدما حولتها �سنوات الع�شرية ال�سوداء
منازلهم اىل ركام وذكرياتهم اىل حطام .اىل
ذلك ح�صل الفيلم اجلزائري الق�صري “قنديل
البحر” ،للمخرج الفرانكو-جزائري داميان
�أونوري ،على �إ�شادة خا�صة من طرف جلنة
حتكيم املهرجان .ويتناول الفيلم مو�ضوع
العنف �ضد الن�ساء يف املجتمع بطريقة
جريئة مل تعهدها ال�سينما اجلزائرية ،ق�صة
ربة بيت �شابة ذهبت للنزهة �إىل ال�شاطئ
تتعر�ض
فغامرت بال�سباحة وحدها قبل �أن
ّ
لالعتداء من طرف جمموعةٍ من ال�شباب،
ينتقم
لتتحول بعد حلظاتٍ �إىل قنديل بحر
ُ
من املعتدين عليها وممن يق�صد ال�شاطئ،
الأمر الدي �أثار حالة من ال�سخط يف �أو�ساط
املجتمع.
اىل ذلك ح�صل الفيلم اجلزائري الق�صري
“قنديل البحر” ،للمخرج الفرانكو-جزائري
داميان �أونوري ،على �إ�شادة خا�صة من طرف
جلنة حتكيم املهرجان .ويتناول الفيلم
مو�ضوع العنف �ضد الن�ساء يف املجتمع بطريقة
جريئة مل تعهدها ال�سينما اجلزائرية ،ق�صة
ربة بيت �شابة ذهبت للنزهة �إىل ال�شاطئ
تتعر�ض
فغامرت بال�سباحة وحدها قبل �أن
ّ
لالعتداء من طرف جمموعةٍ من ال�شباب،
ينتقم
لتتحول بعد حلظاتٍ �إىل قنديل بحر
ُ
من املعتدين عليها وممن يق�صد ال�شاطئ،
الأمر الدي �أثار حالة من ال�سخط يف �أو�ساط
املجتمع.
�أماجائزة �أف�ضل فيلم روائي غري عربي
فقد كانت من ن�صيب الفيلم ال�سينغايل
“فيلي�سيتي” ،للمخرج �آالن غومي�س.
ويروي الفيلم ق�صة ال�شابة “فيلي�سيتي”
املغنية التي تكافح بالعا�صمة الكونغولية
كين�شا�سا من �أجل اعالة ا�سرتها ،وتتعقد
حياتها بعد ا�صابة ابنها يف حادث مروري
ت�سبب يف برت �ساقه ،وت�سعى ال�شابة املغنية
لتح�صيل م�صاريف العالج املكلفة .وكانت
جائزة �أف�ضل ممثلة من ن�صيب الكونغولية،

هونورين مونيويل ،عن دورها يف فيلم “مامان
كولونيل”.
بينما نال الفيلم ال�سينغايل “فيلي�سيتي”،
للمخرج �آالن غومي�س ،جائزة �أف�ضل
فيلم روائي .ويروي الفيلم ق�صة ال�شابة
“فيلي�سيتي” املغنية التي تكافح بالعا�صمة
الكونغولية كين�شا�سا من �أجل اعالة ا�سرتها،
وتتعقد حياتها بعد ا�صابة ابنها يف حادث
مروري ت�سبب يف برت �ساقه ،وت�سعى ال�شابة
املغنية لتح�صيل م�صاريف العالج املكلفة.
وكانت جائزة �أف�ضل ممثلة من ن�صيب
الكونغولية ،هونورين مونيويل ،عن دورها
يف فيلم “مامان كولونيل” .جائزة اجلمهور
كانت من ن�صيب الفيلم البوركينابي “واالي”.
هذا العمل ال�سينمائي يروي ق�صة الطفل
“�آدي” البالغ من العمر � 13سنة ،والذي
يعي�ش مع عائلته يف فرن�سا ،لكن ولعه بق�ضاء
عطلة هادئة مع اجداده يف بلده الأ�صلي،
بوركينافا�سو ،تتحول اىل عطلة حزينة بعد
�أن �أر�سله والده �إىل هناك لتفاج�أ با�ستقبال
عمه له بربودة �شديدة وكثري من العتاب.
وكانت �إدارة املهرجان قد احتفت هذه
ال�سنة بال�سينما التون�سية بعد الثورة،
وخ�ص�صت فقرة خا�صة �ضمن فعاليات
املرجان الر�سمية �أطلقت عليها �إ�سم “�ضوء
على ال�سينما التون�سية املعا�صرة” .وتقول

مديرة الربجمة باملهرجان ،ماريون بريجري،
�أن “الكثري من الأفالم التون�سية التي انتجب
م�ؤخر ًا ح�صلت على جوائز عاملية .فقد
حت�صل الفيلم التون�سي “�آخر واحد فينا”
للمخرج التون�سي ،عالء الدين �سليم ،على
جائزة “�أ�سد امل�ستقبل” ك�أف�ضل �أول فيلم يف
مهرجان ،مو�سرتا البندقية ،الإيطايل،بينما
ح�صد فيلم “ج�سد غريب ” للمخرجة
التون�سية ،رجاء العماري ،ليح�صد فيلم
“على حلة عيني” للمخرجة ،ليلى بوزيد،
العديد من اجلوائز العاملية املرموقة”،
وت�ضيف ماريون بريجري �أن “ا�سماء مثل
كوثر بن هنية ا�صبحت متداولة �ضمن
املهرجانات ال�سينمائية العاملية ،خا�صة بعد
فيلمها "�شالط تون�س" �أو �شريطها الوثائقي
“زينب تكره الثلج” .هذا الأخري يدخل
�ضمن قائمة الأفالم الت�سجيلية املت�سابقة
على جوائز مهرجان ال�سينما االفريقية
يف طبعته احلالية” .وهي ا�سباب كافية
لت�سليط ال�ضوء على ال�سينما التون�سية بعد
ف�ضاء يتيح لها نقل تطلعات
الثورة ومنحها
ً
وطموحات ال�شعب التون�سي اىل جمهور
ال�سينما با�سبانيا” ت�ضيف جريارد.
هذا املهرجان الذي انطلقت ا�شغال طبعته
الرابعة ع�شر من الـ � 28أبريل املن�صرم �إىل
غاية الـ�ساد�س من ماي اجلاري مبدينة تاريفا

اال�سبانيةُ ،تنظم فعالياته� ،أي�ض ًا،بالتزامنفي
مدينة طنجة املغربية .هذه االخرية التي
دامت ا�شغال املهرجان فيها من الـ  30ابرايل
املن�صرم اىل غاية اخلام�س ماي ااجلاري مبقر
�سينيماتيك املدينة .وتعترب هذه الفعالية
فريدة من نوعها لأنها الوحيدة بني مثيالتها
يف عامل الفن ال�سابع التي َتعبرُ احلدود،
ويتم تنظيمها تزامن ًا يف �أفريقيا و�أوروبا
يف �آن واحد .مهرجان ال�سينما الإفريقية
هو الوحيد املخت�ص يف ال�سينما الأفريقية
بني كل مهرجانات ال�سينما يف العامل الناطق
باللغة الإ�سبانية ،وبذلك يتحول اىل باب
لأفريقيا ولكن لأوروبا �أي�ض ًا .وت�شارك يف
خمتلف فعاليات املهرجان �سبعني عنوان ًا
�سينمائي ًا  20منها تعر�ض لأول يف �إ�سبانيا،
ويدخل امل�سابقة الر�سمية للمهرجان 25
فيلم ًا ،من واحد وثالثني بلداً ،تتناف�س على
جوائز املهرجان اخلم�سة .وتنق�سم الأفالم
امل�شاركة يف امل�سابقة اىل  13فيلم ًا طوي ًال
وثائقي وروائي ،بينما يبلغ عدد الأفالم
الق�صرية  12فيلما بني الوثائقية والروائية.
وقد قررت جلنة تنظيم املهرجان تذكر روح
املخرج الغيني ،ال�شيخ فانتامادي كامارا،
وذلك بعر�ض �أول فيلم طويل �أجنزه �سنة
“ 2007الغيوم فوق كوناكري”.

فيلم“ال�ضابطالعثماين”..ق�صةحبمعممر�ضة�أمريكية
ا�سطنبول – الأنا�ضول
�أ�سفرت �أول جتربة للتعاون بني #ال�سينما_الرتكية و
#هوليوود عن #فيلم ” #ال�ضابط_العثماين” الذي �أثار
ردود �أفعال كثرية.
ويحكي فيلم “ال�ضابط العثماين” ،وهو �إنتاج تركي
�أمريكي م�شرتك ،وبد�أ عر�ضه يف الواليات املتحدة يف 10
مار�س�/آذار ،و�سيعر�ض يف تركيا يف  19مايو�/أيار اجلاري،
ق�صة حب بني #ممر�ضة_�أمريكية و�ضابط عثماين
يف والية #وان �شرقي الأنا�ضول خالل #احلرب_
العاملية_الأوىل.
و�أو�ضح املنتج الرتكي #غوني�ش_ت�شليكجان� ،أحد
امل�شاركني يف �إنتاج الفيلم� ،أن فكرة العمل ال�سينمائي بد�أت
قبل حوايل � 8سنوات ،وا�ستغرق البحث فيها حوايل 3
�سنوات ،حيث �إن حكاية الفيلم تتناول مو�ضوعا مثريا
للجدل ،وال تتوفر عنه �سوى معلومات �سطحية ،وهو ما
�أدى �إىل �إطالة فرتة البحث.
واعترب ت�شليكجان �أن الأفالم ال�سينمائية التي تناولت
احلرب العاملية الأوىل ،بنيت على وجهة النظر الغربية،
وبالتايل كان فيلم “ال�ضابط العثماين” فر�صة لإظهار
وجهة نظر �أخرى للأحداث� ،إذ مت اختيار عر�ض الأحداث
من منظور �شخ�صية حمايدة تتمثل يف ممر�ضة �أمريكية ،ال
ت�شارك بالدها يف احلرب ،وال تعرف �أي �شيء عن املنطقة.
و�أ�شار املنتج الرتكي �إىل �أن الفيلم عرج على �أحداث
 1915واالدعاءات الأرمنية ،وتناولها ب�شكل حمايد� ،إال
�أن ذلك مل يعجب بع�ض اجلمعيات الأرمنية يف الواليات
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املتحدة ،والتي و�صلت حلد �إر�سال تهديدات للممثلني يف
الفيلم.
و�أعرب ت�شليكجان عن �أ�سفه ل�شروع البع�ض يف مهاجمة
الفيلم قبل بدء عر�ضه ودون �أن ي�شاهدوه ،حيث كتب
ه�ؤالء تهديدات و�شتائم للممثلني يف الفيلم ومنتجينه
عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،و�أر�سلوا ر�سائل
بريدية و�إلكرتونية ل�صاالت ال�سينما التي تعر�ض الفيلم
مطالبينها بوقف عر�ضه ،ونظموا حمالت يف اجلامعات
للمطالبة مبقاطعته.
وعرب عن ده�شته من �أن يثري فيلم �سينمائي كل هذا
“الذعر” ،قائال �إن “كون املرء منغلقا �إىل هذا احلد �أمر
يدعو للأ�سف”.
واعترب ت�شليكجان �أن الفيلم “ك�سر امل�ألوف بالن�سبة لبع�ض
الأو�ساط” م�ستطردا “الفيلم مل يكن يبحث عن مذنب ،ما
يحاول الفيلم قوله هو �أن اجلميع يعاين يف احلرب ،وعلينا
�أن نتعلم �أن هناك معاناة م�شرتكة بني الب�شر و�أن علينا �أن
نفهمها معا”.
و�أكد املنتج �أن ت�أثري الفيلم على امل�شاهدين كان كبريا،
الفتا �أنه ركز على العنا�صر امل�شرتكة بني �أتباع الديانات
املختلفة ،من خالل ق�صة حب ،تدور �أحداثها يف ال�شرق
خالل احلرب العاملية الأوىل.
وعن �أجواء ت�صوير فيلم “ال�ضابط العثماين” ،قال
ت�شليكجان �إنه مت �إن�شاء ديكورات متثل مدينتي “وان” و
�#إ�سطنبول خالل فرتة احلرب العاملية الأوىل ،يف مواقع
الت�صوير يف تركيا وبراغ ،وو�صل عدد فريق العمل يف
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ف���رن�������س���ا ...ال���ك���ارث���ة �آت���ي���ة
لينا كنو�ش
����ص���دم ال��ك��ث�ير م���ن امل���راق���ب�ي�ن ل��دى
ُ
م�شاهدتهم املناظرة النهائية لالنتخابات
الفرن�سية ،التي كانت عبارة عن مواجهة
ا�ستعرا�ضية بني مر�شحة حزب «اجلبهة
الوطنية» م��اري��ن ل��وب��ن ،التي ح�صدت
ن�سبة  21.3يف املئة م��ن الأ���ص��وات يف
اجلولة الأوىل من االنتخابات ،ومر�شح
ح��زب «�إىل الأم���ام» �إميانويل ماكرون،
الذي تبو�أ املن�صب الأول حائز ًا 23.86
يف املئة من الأ�صوات.
وق��د ب��دا � ّأن م��اك��رون يحتل املوقع
الأقوى على ال�صعيد التقني ،وخ�صو�ص ًا
جلهة �إمل��ام��ه بامللفات املهمة ،مر�سخ ًا
نف�سه مر�شح املنظومة ال�سيا�سية.
كذلك ،ف�إن ماكرون ،الداخل حديثاً
�إىل ع��امل ال�سيا�سة وامل��دي��ر ال�سابق
مل�صرف «روت�شيلد �آن���د ���س��ي» والنائب
ال�سابق للأمني العام لرئا�سة اجلمهورية
الفرن�سية ووزي��ر االقت�صاد يف حكومة
فرن�سوا هوالند ،حتى عام  ،2016يطرح
نف�سه كمر�شح «تغيريي» ،مبدي ًا رغبته يف
تخطي االنق�سامات التقليدية مل�صلحة
يدعي �أنها «غري م�ؤدجلة»،
ر�ؤية تقنيةّ ،
للم�سائل االجتماعية واالقت�صادية.
ويتم تقدمي ماكرون �أي�ض ًا على �أنه رجل
التجديد ،وال �شك �أنه نتاج ا�سرتاتيجية
ت��وق��ع��ت ان��ه��ي��ار الأح�����زاب ال�سيا�سية
التقليدية .فهذا املر�شح لأعلى من�صب
ٌ
ومدعوم من �سيا�سيني،
حماط
يف فرن�سا
ٌ
ي�ساريني وميينيني ،ي�سعون �إىل احلفاظ
على النظام االجتماعي القائم ،املتمثل
بالر�أ�سمالية املتوح�شة التي �أفقرت
عدد ًا هائ ً
ال من الفرن�سيني .ويف الواقع،
ف���إن ماكرون هو مر�شح ي��ر ّوج له نظام
ع��اج��ز ع��ن ح��لّ مع�ضلته الأ�سا�سية:
ف�أمام �أزمة الر�أ�سمالية ،التي تفقر من
هم فقراء �أ�سا�س ًا ،يرى هذا النظام � ّأن
احلل يكمن يف مزيد من الر�أ�سمالية ،عرب
�إلغاء املكت�سبات االجتماعية للموظفني
وزي������ادة �أرب������اح ال�����ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة
اجلن�سيات واملجموعات املالية الكربى.
ول��دف��ع الفرن�سيني لاللتفاف حول
ماكرون وبرناجمه االقت�صادي ،القائم
على التم�سك باالحتاد الأوروبي وتطبيق
�إ�صالحات �شديدة الليربالية ،تراهن
ال�صحافة وال�شخ�صيات ال�سيا�سية على
خطاب اخلري �ضد ال�شر ،علم ًا ب�أن مارين

لوبن تتبنى اخلطاب عينه عرب تقدمي
نف�سها كـ«مر�شحة ال�شعب» يف مواجهة
«املناف�سة غ�ير امل�����ش��روع��ة والتطرف
الإ���س�لام��ي» .وب��ال��ت��ايل ،فالنتيجة هي
غياب العقالنية وحلول الأخالقيات
واخلطاب العاطفي مكانها .فلمواجهة
«اجلبهة الوطنية» الرجعية واملعادية
للإ�سالم ،ي�شدد فريق �إميانويل ماكرون
على القيم الدميوقراطية ويحذر من
الفو�ضى التي �سي�سببها برنامج مارين
ل��وب��ن غ�ير ال��واق��ع��ي يف ح��ال ف��وز هذه
الأخرية.
�صحيح �أن «اجلبهة الوطنية» كانت
احل����زب ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م ال��ع��ن�����ص��ري��ة
تاريخي ًا� ،إال �أن احلكومات املتالحقة
�سارت على خطى اليمني املتطرف بد ً
ال
من مكافحة طروحاته .ويف هذا ال�سياق،
م��ن املفيد ال��ت��ذك�ير م��ث ً
�لا بت�صريحات
مانويل فال�س (رئي�س ال��وزراء ال�سابق
يف حكومة هوالند) الذي طالب بزيادة
عدد ال�سكان البي�ض يف مدينة �إيفري،
التي ك��ان يتبو�أ فيها من�صب املحافظ،
لأن عدد العرب وال�سود كبري هناك .فهل
ت�صبح عن�صرية ه��ذا الي�سار «جديرة
ب��االح�ترام» لأنها تختبئ خلف القيم
اجلمهورية؟ منذ ع��دة �سنوات وحتى
الآن ،مل ترتدد �أح��زاب اليمني والي�سار
على حد �سواء عن املزايدة على بع�ضها
بع�ض ًا يف العن�صرية واخلطاب الهوياتي.
فرئي�س اجل��م��ه��وري��ة ال�����س��اب��ق نيكوال
�ساركوزي ،ال��ذي يدعم اليوم ماكرون،
�أن�ش�أ عام  2007وزارة الهجرة واالندماج
والهوية الوطنية ،حمو ً
ال ق�ضية الهجرة
والإ�سالم �إىل خطر يتهدد فرن�سا� .أما
على ال�صعيد ال��ع��امل��ي ،فمن ال�ضروري
التذكري ب�أن املا�ضي اال�ستعماري الفرن�سي
ر�سخ ه��ذه النظرة العن�صرية �إىل
قد ّ
العامل ،التي باتت اليوم متجذرة بعمق
يف امل���ؤ���س�����س��ات واملجتمع الفرن�س َّيني.
وقد �سمح هذا اجلو بتطوير طروحات
اليمني املتطرف التي تلقي بثقلها على
احلياة ال�سيا�سية الفرن�سية منذ ثالثني
عام ًا .ويف هذا ال�ش�أن ،يذكّر الفيل�سوف
الفرن�سي �آالن ب��ادي��و ،يف م��ق��ال حول
«عن�صرية املثقفني» ،ب�أن النخب تتحمل
امل�س�ؤولية الأ�سا�سية لأن��ه��ا بخطابها
وممار�ساتها جعلت من العن�صرية �أمر ًا
مقبو ً
ال .ويقول باديو � ّإن «فقراء املناطق

لي�سوا هم من ق��رروا تقييد حق العامل
الأ�سا�سي ،مهما كانت جن�سيته ،يف العي�ش
هنا مع زوجته و�أوالده قدر الإمكان.
بل من قام بذلك هي وزيرة ا�شرتاكية
وك��ل اليمينيني ال��ذي��ن م�ل��أوا ال��ف��راغ
بعدها .ومن �أعلن عام � 1983أن عمال
�شركة «رينو» امل�ضربني هم «مهاجرون
حتركهم جمموعات دينية و�سيا�سية
تتبع م��ع��اي�ير ال ع�لاق��ة ل��ه��ا ب��ال��واق��ع
االجتماعي الفرن�سي مل تكن ام���ر�أة
ريفية غري متعلمة ،بل رئي�س ال��وزراء
اال�شرتاكي �آنذاك بيار موروا».
و�إذا ك��ان الي�سار املهيمن ق��د تبنى
م�س�ألة الهوية كق�ضية �أ�سا�سية ،فذلك
للتغطية على ف�شل �سيا�ساته .فقد
داف��ع هذا الي�سار ب�شرا�سة عن م�صالح
الأغ��ن��ي��اء وت���وىل تطبيق �إ���ص�لاح��ات
�شديدة الليربالية .ف�ض ً
ال عن ذلك ،مل
يجد الي�سار الفرن�سي طريقة للتعامل مع
التحوالت االقت�صادية الكربى وللت�أقلم
م��ع ال��واق��ع العاملي اجل��دي��د ���س��وى عرب
تطبيق �سيا�سات نيوليربالية متوح�شة،
ولكنه متكن ،بف�ضل �شرعيته التاريخية
لدى الفئات االجتماعية الفقرية ،من
ف��ر���ض �إج�����راءات ال حت��ظ��ى مبوافقة
�شعبية ومل يكن اليمني حتى ق���ادر ًا
على تطبيقها .وبالتايل� ،سعت «اجلبهة
الوطنية» بقيادة لوبن ،م�ستفيدة من
ف�شل الي�سار ال��ذي تخلى عن الن�ضال
االج��ت��م��اع��ي� ،إىل الإي���ح���اء للفئات

ال�شعبية الفقرية ب�أنها البديل «املوثوق»
الوحيد .وبالتوازي مع ت�شجيعها للنزعة
الهوياتية� ،أنتجت «اجلبهة الوطنية»
تدريجي ًا خطاب ًا اجتماعي ًا قائم ًا على
احلمائية االقت�صادية جل��ذب الفئات
االجتماعية التي عانت كثري ًا من الآثار
امل��د ّم��رة لالقت�صاد ال��ر�أ���س��م��ايل .وقد
انعك�ست ه��ذه ال��ت��ط��ورات يف �صناديق
االق�تراع على �شكل تباين طبقي وا�ضح
يف الأ�صوات ،وك�شفت �شرخ ًا متزايد ًا بني
مراكز املدن البورجوازية ،التي �ص ّوتت
ب�أغلبيتها مل��اك��رون ،وب�ين ال�ضواحي
والأري���اف الفقرية التي ت��زداد �شعبية
«اجلبهة الوطنية» فيها با�ستمرار.
ول��ك��ن ب���د ً
ال م��ن ت��ن��اول ه���ذا العطل
ال��ب��ن��ي��وي� ،أث��ب��ت��ت امل��ن��اظ��رة النهائية
لالنتخابات الرئا�سية الفرن�سية مرة
جديدة مدى انت�شار خطاب الأخالقيات
ال����ذي ي��ح��ي��د ال��ن��ق��ا���ش ع���ن ال��ث��ق��اف��ة
ال�سيا�سية العقالنية وي���ؤدي �إىل قبول
الإ�شكاليات اخلاطئة من دون قيد �أو
�شرط .ال �شك �أن «اجلبهة الوطنية» هي
احلزب الناطق با�سم العن�صرية ،ولكنها
لي�ست الوحيدة يف ذل��ك� ،إذ �إن ج��زء ًا
ال ي�ستهان ب��ه م��ن الطبقة ال�سيا�سية
الفرن�سية يتبنى نظام القيم نف�سه كما
«اجلبهة الوطنية».
م��اذا تعني �إذ ًا ال��ن��داءات املطالِبة
بالت�صويت لإميانويل ماكرون للوقوف
يف وجه املر�شحة الأ�سو�أ ،مارين لوبن؟

لعلّ عامل االقت�صاد الإيطايل �إمييليانو
برانكات�شيو� ،أف�ضل من عبرّ عن امل���أزق
مير به املجتمع الفرن�سي ،يف مقال
الذي ّ
له يف ال�صحيفة الإلكرتونية الفرن�سية
«ميديابار» (� ،)Médiapartإذ قال
� ّإن «�أولئك الي�ساريني الذين يحثّون على
الت�صويت ملا ي�سمونه �أه��ون ال�شرين ال
يدركون �أن��ه يف ظلّ الظروف التي منر
بها ،ف��� ّإن �أه��ون ال�شرين هو �سبب وجود
ال�شر �أ�سا�س ًا .فلي�ست لوبن ومنا�صروها
�سوى عوار�ض كارثية للمر�ض ال�سيا�سي
يج�سده
ال��ذي تعانيه �أوروب����ا ،وال���ذي
ّ
ماكرون .ومن املنايف للمنطق �أن نختار
�أح��ده��م��ا ملحاربة الآخ����ر» .وبالتايل،
م��ن املتوقع �أن حتمل ه��ذه الدينامية
ال�سيا�سية يف طياتها ب��ذور �صراعات
اجتماعية عنيفة يف امل�ستقبل .فربنامج
ماكرون يبدو ك�أنه احلل الأمثل لإنقاذ
الر�أ�سمالية ،لأن مفاقمة الأزم���ة قد
ت�ؤدي �إىل انهيار هذا النظام االقت�صادي
ال �أو �آج ً
الذي �سينتهي عاج ً
ال لأنه عاجز
عن �إيجاد حلّ مل�س�ألة الظلم االجتماعي.
ويف الواقع ،ف�إن هذه الأزمة ال�سيا�سية،
الناجتة م��ن �أزم���ة اقت�صادية ،ه��ي يف
�أ�سا�سها �أزم��ة ح�ضارية .فالأمر الذي
ينبئ بنهاية ح�ضارة ما هو عجزها عن
حل امل�شاكل الكربى التي تنتجها .وك�أن
ب�شك�سبري يقول اليوم« :ث ّمة ما هو عفنٌ
يف مملكة فرن�سا».

جم��ل�����س ال���ن���واب الأم��ي�رك����ي ي��ل��غ��ي «�أوب���ام���اك�ي�ر»

الفيلم يف بع�ض الأحيان �إىل � 650شخ�صا من اجلن�سيات
الرتكية ،والأمريكية ،والإيطالية ،والإ�سبانية،
والت�شيكية.
ويرى ت�شليكجان �أن التعاون بني هوليوود وال�سينما
الرتكية مفيد للطرفني ،حيث تتمتع هوليوود بنظام
وقواعد جيدة للغاية ،وبقنوات توزيع وا�سعة ،فيما لدى
تركيا الكثري من احلكايات التي ميكن نقلها لل�سينما.
املنتج الرتكي غوني�ش ت�شليكجان
وي�سرد فيلم “ال�ضابط العثماين” ق�صة فتاة �أمريكية
تدعى ليلى ،تتعر�ض خليبة �أمل من الظلم احلا�صل يف
بالدها ،وتقرر الذهاب �إىل الدولة العثمانية مل�ساعدة

طبيب من �أبناء بلدها ،وعندما حتط رحالها يف مدينة
وان ،تتعرف على ال�ضابط العثماين �إ�سماعيل وتقع يف
غرامه.
ويلعب دور البطولة كال من املمثل الهولندي# ،مي�شيل_
هيوزمان ،واملمثلة الآي�سلندية ،هريا هيلمر ،كما يلعب
املمثل الربيطاين ال�شهري #جو�ش_هارتنت� ،شخ�صية
الطبيب الأمريكي يف الفيلم ،بالإ�ضافة للممثلني الرتكيني
خلوق بيلغانار ،و�سلجوق يونتام.
وكتب املمثل وامل�ؤلف الأمريكي# ،جيف_�ستوكويل،
�سيناريو الفيلم ،الذي يخرجه امل�ؤلف واملنتج
الأمريكي#،جوزيف_روبن.

أقر جمل�س النواب الأمريكي بغالبيته
� ّ
اجلمهورية� ،إلغاء «�أوباماكري» و�إبداله
ب��ق��ان��ون ج��دي��د ،الأم����ر ال���ذي ي�شكّل
انت�صار ًا للرئي�س دونالد ترامب .وو�سط
�أجواء م�شحونة ،وافق النواب على ن�ص
الإل��غ��اء بن�سبة � 217صوت ًا يف مقابل
 213غالبيتهم من الدميوقراطيني،
فيما علّق رئي�س جمل�س ال��ن��واب بول
ري��ان قائ ً
ال � ّإن «ه��ذا وف��اء للوعد الذي
قطعناه على �أنف�سنا للأمريكيني» ،وا�صف ًا
«�أوباماكري» الذي ا ُِّقر عام  2010ب�أنه
«جتربة فا�شلة».
و�سينتقل النقا�ش الآن �إىل جمل�س
ال�شيوخ حيث م��ن امل��ت��وق��ع �أن يخ�ضع
الن�ص لتعديالت وا�سعة يف الأ�سابيع
املقبلة .ورغم ذلك ،من �ش�أن الت�صويت
�أن يزيل من الأذهان ف�شل ترامب يف 24

�آذار املا�ضي عندما مل يكن هناك �إجماع
داخ��ل الغالبية اجلمهورية بخ�صو�ص
امل�س�ألة .ويف حينه�ُ ،سحبت �صيغة الن�ص
قبيل الت�صويت عليها لعدم التو�صل �إىل
�إجماع يف �صفوف اجلمهوريني.
وك������ان امل�������س����ؤول���ون ع����ن ال���ن���واب
اجلمهوريني ق��د �أعلنوا �أول م��ن �أم�س
�أنهم �سيحاولون للمرة الثانية �إق��رار
ن�ص لإلغاء «�أوباماكري» .ويف وقت الحق،
قال زعيم الغالبية اجلمهورية ،كيفن
ماكارثي ،لل�صحافيني« ،لدينا ما يكفي
م��ن الأ���ص��وات ل�ضمان �إق���رار الن�ص».
و�سبق ذلك �أن ك�شف النائب اجلمهوري
بيلي لونغ �أن��ه حت��دث مع ترامب الذي
«قام �شخ�صي ًا باالت�صال هاتفي ًا بنواب
جمهوريني �أو با�ستقبالهم» ،مو�ضح ًا �أنه
قرر االن�ضمام �إىل الئحة املوافقني بعد

«ال�ضوء الأخ�ضر الذي �أعطاه الرئي�س»
ل��ت��ع��دي��ل ُي�����ض��اف �إىل مبلغ الثمانية
مليارات دوالر لتغطية «املخاطر الكربى»
والأ���ش��خ��ا���ص امل�صابني مب��ر���ض ع�ضال
كال�سرطان ،فيما يرى خرباء يف جمال
ال�صحة �أن هذا التمويل الإ�ضايف الذي
كاف».
ميتد على خم�س �سنوات «غري ٍ
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �آخ�����رّ ،
وق����ع ال��رئ��ي�����س
الأم�يرك��ي �أم���ر ًا تنفيذي ًا �أم�����س ،ب�ش�أن
احلريات الدينية ،يهدف �إىل تخفيف
احلظر على الن�شاط ال�سيا�سي للكنائ�س
وغ�ي�ره���ا م���ن امل���ؤ���س�����س��ات امل��ع��ف��اة من
ال�ضرائب .وبينما خفف الأمر التنفيذي
بع�ض القيود ع��ن امل�ؤ�س�سات الدينية
التي تعار�ض و�سائل منع احلمل (ومنها
ليتل �سي�سرتز �أوف ذا ب���ور) ،ف���إن��ه مل
يت�ضمن بنود ًا ت�سمح للوكاالت احلكومية

وال�����ش��رك��ات برف�ض ت��ق��دمي خدماتها
للمثليني با�سم احل��ري��ة الدينية كما
ك��ان��ت تخ�شى جمموعات مدافعة عن
حقوق املثليني واحلريات املدنية.
وق���ال ت��رام��ب خم��اط��ب�� ًا رج���ال دي��ن
ب��ارزي��ن ،خ�لال م��را���س��م توقيع الأم��ر
التنفيذي يف البيت الأبي�ض« :لن ن�سمح

با�ستهداف امل�ؤمنني �أو التنمر لهم �أو
�إ�سكاتهم بعد الآن» ،م�ضيف ًا �أن��ه يجب
�أال تكون هناك رق��اب��ة على «العظات
الدينية �أو �أن ُي�ستهدف الق�ساو�سة».
ويف تعليقه على الأمر التنفيذي ،قال
احتاد احلريات املدنية الأمريكي �أم�س،
يف بيان� ،إنه �سريفع دعوى للطعن.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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الرباط :طالبت منظمة “هيومن رايت�س
ووت�ش” ،امل��غ��رب واجل���زائ���ر ،ب��ح��ل ملف
الالجئني ال�سوريني العالقني يف منطقة �شبه
�صحراوية على احلدود بني البلدين.
وقالت املنظمة احلقوقية الدولية ،يف
بيان �صحفي ،اليوم اجلمعة� ،إن “�سلطات
احل���دود اجل��زائ��ري��ة واملغربية متنع على
م��ا ي��ب��دو جمموعتني م��ن ط��ال��ب��ي اللجوء
ال�سوريني من م��غ��ادرة املنطقة احلدودية
ُقرب مدينة فكيك املغربية”.
و�أو���ض��ح��ت� ،أن “�سوريني ،بينهم ن�ساء
و�أط��ف��ال ،عالقون هناك منذ � 18أبريل/
ني�سان املا�ضي ،يف ظروف مزرية”.
و�أ���ش��ارت املنظمة� ،إىل �أن “املجموعتني
ت�ضمان  55فردا بينهم  20ام��ر�أة 2 ،منهن
يف مراحل احلمل الأخرية ،و 22طفال ،و�أن

امر�أة و�ضعت مولودا يف املنطقة احلدودية،
م�ساء � 23أبريل املا�ضي ،ولي�س معروفا �إن
كانت قد ح�صلت على م�ساعدة طبية”.
و�أ���ض��اف��ت �أن “املجموعتان وف��دت��ا على
املنطقة احل��دودي��ة �إب���ان م��غ��ادرة �سوريا
وال�سفر عرب ليبيا واجلزائر”.
ودع����ت "هيومن رايت�س" ،ال�سلطات
امل��غ��رب��ي��ة واجل���زائ���ري���ة �إىل “التدخل
ل��ت�����ش��ارك امل�����س���ؤول��ي��ة وال��ن��ظ��ر يف طلبات
احل��م��اي��ة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى رغ��ب��ات طالبي
اللجوء ال�سوريني ،و�ضمان �إتاحة اخلدمات
ال�ضرورية لطالبي اللجوء جميعا ،ال �سيما
احلوامل واملر�ضعات”.
و�أورد البيان ذاته ،ت�صريحات ل�سارة ليا
ويت�سن ،املديرة التنفيذية لق�سم ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف “هيومن رايت�س

على احل���دود يف ال�صحراء” ،منذ  18من
ال�شهر املا�ضي وذلك يف ر�سائل وجهوها عرب
و�سائل الإعالم.
ووجهت منظمات حقوقية مغربية ،نداء
للت�سريع ب�إنقاذ و�إجالء احلاالت امل�ستعجلة

(ن�ساء يف حالة و�ضع ،والأط��ف��ال املر�ضى
والر�ضع) ،وطالبت بـ”فتح ممرات �إن�سانية
لإي�����ص��ال امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة لفائدة
العالقني خ�صو�صا الن�ساء والأط��ف��ال يف
و�ضعية �صعبة”.

رئ����ا�����س����ي����ات ���� :2018ص���ب���اح���ي ل�����ن ي�ت�ر����ش���ح
جالل خريت
القاهرة  :ح�سم م� ّؤ�س�س حزب «الكرامة»
واملر�شح الرئا�سي ال�سابق حمدين �صباحي
احل��دي��ث املبكر ع��ن �إم��ك��ان خو�ضه �سباق
االنتخابات الرئا�سية بعد عام ،داعي ًا �إىل
اختيار مر�شح جديد لالنتخابات املقبلة،
وذل��ك بعد تر�شحه لدورتني متتاليتني يف
انتخابات  2012و.2014
وخ�ل�ال �إع�ل�ان دم��ج ح��زب��ي «ال��ك��رام��ة»
و«ال��ت��ي��ار ال�شعبي» �أم�����س ،ط��رح �صباحي
فكرة تكوين «تيار دميوقراطي» ي�ستطيع
جمع الأحزاب الثورية من جديد «من �أجل
ا�ستكمال �أه��داف ثورتي يناير ويونيو» يف
اال�ستحقاق املقبل ،م�ؤكد ًا �أن «هناك فر�صة
لإع��ادة تنظيم ال�صفوف وتوحيد الفئات
التي خرجت يف الثورة من �أج��ل ا�ستكمال
�أهدافها».
ّ
وف�ضل �صباحي التن�سيق الختيار مر�شح
ل��دي��ه برنامج رئا�سي وف��ري��ق م��ع��اون معه
ليناف�س وف��ق ج���دول و�أج��ن��دة حمددين
�سلف ًا يف االنتخابات املقبلة .وقال �صباحي،

�أم�س� ،إن «النظام احلايل هو الن�سخة الأكرث
�سوء ًا من نظام مبارك لإعادته �إنتاج الفقر
والف�ساد والديكتاتورية من جديد» ،حمذر ًا
من �أن يدفع ال�شعب امل�صري �إىل ال�شارع،
نتيجة عدم اكتمال الثورة التي خرج من
�أجلها.
��رج��ح �أن يكون
ي
��ق،
ي
��ر
ف
��
ل
ا
ه��ذا
و�ضمن
ُ ّ
رئي�س اجلهاز املركزي للمحا�سبات ال�سابق،
امل�ست�شار ه�شام جنينه ،هو املر�شح با�سم
«التحالف الدميوقراطي» املنتظر بعدما
�شارك يف م�ؤمتر �أم�س ،معترب ًا �أن االنتخابات
املقبلة �ستكون فر�صة لت�صحيح م�سار الثورة
امل�صرية �إذا ت��وح��دت ال��ق��وى املدنية من
جديد ال�ستكمال �أهدافها.
وجنينه ال��ذي ع ّينه الرئي�س ال�سابق
حم��م��د م���ر����س���ي ،ه���و �أح�����د رم�����وز «ت��ي��ار
اال�ستقالل» ،وقد �أقاله ال�سي�سي من من�صبه
بعد �أ�شهر قليلة من �إ���ص��دار قانون ينظم
�إقالة ر�ؤ�ساء الأجهزة الرقابية �إذا �أخلّوا
بواجبات وظيفتهم ،حيث ا ُتّهم بالإ�ضرار
بجهة عمله بعد ت�صريحاته عن وجود ف�ساد

باملليارات يف �أج��ه��زة ال��دول��ة ،فيما ُعزلت
ابنته �شروق جنينه من من�صبها الق�ضائي
بعد �إقالته ب�أيام قليلة.
ور�أى جنينه ال���ذي نفى ات��ه��ام��ات غري
مبا�شرة من ال�سلطة باالنتماء �إىل جماعة
«الإخ��وان امل�سلمني» �أن «نظام ال�سي�سي مل
يحقق �أ ّي��� ًا من �أه���داف ال��ث��ورة» ،م���ؤك��د ًا �أن
ال�برمل��ان وال�سلطة الق�ضائية ال يقومان
بواجبيهما ب�سبب تغ ّول ال�سلطة التنفيذية
يف عمليهما ب�صورة غري م�سبوقة.
واتهم جنينه ال��ذي ُع��رف بت�صريحاته
«امل��ت��زن��ة» منذ �إق��ال��ت��ه قبل ع��ام تقريب ًا
ال�سلطة احلالية ب�إحداث �شرخ وانق�سام يف
املجتمع امل�صري ،م�شري ًا �إىل �أن «الأنظمة
ال��ت��ي ج���اءت بعد ال��ث��ورات مل تعمل على
حتقيق مبادئها ،وهو ما يجعل من ال�ضروري
االلتفاف حول مر�شح يدعم مبادئ الثورة
امل�صرية» .كذلك ،هناك احتماالت برت�شيح
الدبلوما�سي مع�صوم مرزوق �إىل االنتخابات.
ويعاين �أع�ضاء «التيار الدميوقراطي»
امل�شكّل م��ن احل��زب�ين وم��ن جهات معار�ضة

ف��اي��ن��ان�����ش��ال ت���امي���ز :ال���ق���وت ال��ي��وم��ي ل��ل��م�����ص��ري�ين ي���ه���دده ال��غ�لاء
لندن ـ ن�شرت �صحيفة فاينا�شال
ت��امي��ز م��ق��اال ل��ه��ب��ة ���ص��ال��ح ب��ع��ن��وان
“امل�صريون يعتمدون على �أرغفة خبز
ال يرتفع �سعرها” .وتقول �صالح �إنه يف
الأ�شهر الأخرية زاد اعتماد الكثري من
امل�صريني الفقراء على اخلبز املدعوم
من احلكومة بينما يكافحون لتحمل
الزيادة الكبرية يف ت�ضخم �أ�سعار املواد
الغذائية التي تخطت  41يف املئة يف
مار�س�/أذار املا�ضي.
وتقول �إن هذه الظاهرة ت�ؤكد مدى
معاناة امل�صريني ج��راء الإ�صالحات
التي طبقتها احلكومة لت�أمني قر�ض
���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ال���ذي تبلغ
قيمته  12مليار دوالر.
وت�ضيف اي�ضا �أن اعتماد امل�صريني
على اخلبز احلكومي املدعم ،الذي يباع
الرغيف فيه بخم�سة قرو�ش م�صرية،
ميثل حماية �ضد اجل��وع و�صمام �أمام
�ضد اال�ضطرابات االجتماعية.
وقال �أ�شرف �سيد �أحمد ،وهو خباز
يف امبابة بالقاهرة ،لل�صحيفة �إنه كان
يخبز  18كي�سا كبريا من الطحني كل
يوم ،والآن �أ�صبح يخبز ما بني  24و26
كي�سا من الطحني ،مما ي�شري �إىل زيادة
اعتماد امل�صريني على اخلبز كبديل
للمواد الغذائية الأغلى �سعرا.
ويقول علي م�صيلحي وزير التموين،
امل�س�ؤول عن برنامج اخلبز املدعوم،

لل�صحيفة �إن ا���س��ت��ه�لاك اخل��ب��ز مل
يزد عند كل امل�صريني ،ولكنه ي�ضيف
“كان معدل اال�ستهالك ثالثة ارغفة
لل�شخ�ص يف اليوم والآن زاد عن ذلك.
ون���رى ذل��ك ب��و���ض��وح يف ال��ق��رى �أك�ثر
م��ن املدن” .وي��ع��زو ال��وزي��ر ال��زي��ادة
لال�ستهالك يف الريف �إىل �أن النا�س
ي�ستخدمون اخل��ب��ز امل��دع��م لإط��ع��ام
املا�شية نظرا الرتفاع �سعر العلف.
وتقول �صالح �أن واح��دا من ا�سباب
االرت��ف��اع الكبري يف ا�سعار الغذاء هو
ق���رار احل��ك��وم��ة يف نوفمرب/ت�شرين
ال��ث��اين ت��ع��ومي اجل��ن��ي��ه ،وه���و �أح��د
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ّ
رئي�سا
مت تعيني الربوفي�سور
الفل�سطيني ب�شري خمول ً
ّ
جلامعة الفنون الإبداعية  UCAيف بريطانيا.
ويعترب هذا التعيني الأول من نوعه لعربي يف من�صب
�أكادميي رفيع امل�ستوى كهذا ،يف تاريخ الأكادمي ّية
الربيطان ّية والأوروب ّية عامة.
وقد �أعلنت �إدارة جامعة (  )UCAيف بريطانيا،
الفل�سطيني ب�شري وديع خمول
عن تعيني الربوفي�سور
ّ
رئي�سا جلامعة الفنون الإبداعية ،حيث يعترب هذا
ً
التعيني الأول يف تاريخ الأكادميية الأوروبية عامة
يف من�صب رفيع امل�ستوى كهذا ،و�سوف يبا�شر بروفي�سور
خمول العمل يف من�صبة اجلديد يف بداية �شهر
حزيران (يونيو) القادم من العام اجلاري .2017
ومن اجلدير بالذكر �أنّ الربوفي�سور ب�شري وديع
خمول ولد يف العام  1963يف قرية البقيعة يف
الفل�سطيني ،داخل ما ُيطلق عليه
اجلليل الأعلى
ّ
اخلّط الأخ�ضر ،وانتقل للعي�ش يف املهجر قبل �أكرث
من  25عاما ،منذ ذلك توىل خمول منا�صب �أكادميية
مرموقة وكان �آخرها من�صب نائب رئي�س اجلامعة يف
مدينة بريمنجهام الربيطانية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى مدى  22عا ًما من العمل
أكادميي ،تولىّ خمول منا�صب �أكادميية قيادية
ال
ّ
عدة يف الأكادميية الربيطانية ،حيث �أ�س�س جامعتني

يف ال�صني ،وهما معهد برمنغهام للأزياء والفنون
الإبداعية يف ووهان ،و�أول جامعة ل�ساوثهامبتون يف
اخلارج يف داليان ،و ُيعترب خمول من القيادات الرائدة
يف تطوير امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العامل وهو باحث
متخ�ص�ص يف الثقافات الب�صرية ،و�صدرت له عدة
كتب والعديد من الدرا�سات اهمها كتاب“ :جذور الفن
الفل�سطيني” الذي يعترب من � ّأهم املراجع العاملية
ّ
اليوم حول الفن الفل�سطيني املعا�صر.
وجاء �أنّ الربوفي�سور خمول هو من رواد الفن
الفل�سطيني املفهومي ،حيث ّ
مت عر�ض �أعماله الفنية
عامل ًيا ،يف بريطانيا ،ا�سرتاليا ،ايطاليا ،لبنان ،ال�صني،
�أملانيا ،الواليات املتحدة الأمريك ّية وفرن�سا ،منها
بينايل البندقية ،تيت جالريي ليفربول ،معهد
العربي يف باري�س ،بينايل الفن الأ�سيوي يف
العامل
ّ
مان�ش�سرت ،والعديد من املعار�ض الأخرى ،وهو الآن
منهمك يف �إنتاج معار�ض عدة م�ستقبلية يف املك�سيك
ولبنان وغريها.
ويف ت�صريح للربوفي�سور روب تايلور ،رئي�س جمل�س
ري
�أمناء اجلامعة قال“ :لقد �أعجب الفريق ب�شكلٍ كب ٍ
بتجربة الربوفي�سور خمول ،كقائد و�أكادميي وفنان.
ونحن نتطلّع �إىل م�ساهمة بروفي�سور خمول يف بناء
وتطوير م�ستقبل اجلامع  ،على حدّ تعبريه.

ومن ناحيته قال الربوفي�سور خمول :ي�سرين
وي�شرفني �أنْ �أح�صل على هذه الفر�صة لقيادة التقدم
امل�ستمر جلامعة الفنون الإبداعية ،وتابع قائ ًال �إنّ
ما �أراه هنا هو جامعة فخورة ب�إجنازاتها ومفتوحة
الحت�ضان التحديات التي �سيجلبها امل�ستقبل ،مع
عالقات مثمرة وديناميكية مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة
يف جميع �أنحاء العامل ،والتي من �ش�أنها �أنْ تعطي
طالبنا لي�س فقط نظام تعليمي �أ�سا�سي يف الفنون،
ولكن الو�صول املبا�شر �إىل ال�سياق العاملي للتعليق
والبحوث واالقت�صاد اخلالق .و�أ�ضاف :يتعني على
اجلامعات �ضمان تعظيم فر�ص النمو هذه ،و�أن توا�صل
متكني الطالب من جميع الثقافات واخللفيات لتقدمي
م�ساهمة يف املجال الذي يختارونه ،على حدّ قوله.
ويتحدث خمول ال�صينية ب�شكل مبتدئ ،ويتحدث
الإجنليزية والعربية والعربية بطالقة .و�إىل جانب
م�سريته الأكادميية ،ف�إنّ خمول كاتب غزير الإنتاج،
وحمرر وفنان.
ري يف املك�سيك من املخطط �إجرا�ؤه العام
ٍ
معر�ض كب ٍ
ً
عرو�ضا يف
لدى خمول �أ�ستوديو يف بكني وقد قدم
املقبل.
جمموعة من املواقع والأحداث رفيعة امل�ستوى مبا
الفل�سطيني
يف ذلك معر�ض هايوارد ،ومعر�ض ليفربول ،وبينت�شي وهو م�ؤلف ن�شر كتب عدّ ة عن الفن
ّ
اي�شي يف اليابان .ويف الوقت احلا�ضر ،يجري عر�ض وموا�ضيع ال�صراع والهوية ،من بينها “�أ�صول الفن
ً
إ�ضافة �إىل
�أعماله يف �أ�سرتاليا وليفربول وبريوت� ،
الفل�سطيني” ،و”ال�صراع والرحمة”.
ّ

ت��وك��ل ك���رم���ان� :إح�����راق م��ق��ر “الإ�صالح” ال��ي��م��ن��ي ي��ه��دف لإ���س��ك��ات الأ����ص���وات احل��رة ال��ري��ف منطقة احل����راك يف ���ش��م��ال امل��غ��رب
�أخ���رى م��ن جتاهل ت�سليط ال�ضوء عليهم
�إعالمي ًا منذ فرتة ،وكذلك نواب «25ــ »30يف
الربملان ،با�ستثناء املخرج خالد يو�سف الذي
�شارك يف م�ؤمتر �أم�س ،بعدما كان م�شارك ًا
يف احلملة الرئا�سية النتخاب ال�سي�سي عام
 .2014ويغيب التن�سيق بينهم وبني املر�شح
املحتمل خالد علي ال��ذي �أعلن ب�شكل غري
مبا�شر ،قبل �أ�شهر ،رغبته يف خو�ض �سباق
االنتخابات املقبل.
لكن ،بح�سب م�صادر لـ«الأخبار» ،يرغب
بع�ض ال�شباب يف ه��ذا التيار يف التن�سيق
مع املحامي والنا�شط احلقوقي خالد علي
خالل الفرتة املقبلة ،للتوافق على مر�شح

رئا�سي واح��د ،فيما مل ُيطرح التفاو�ض مع
فريق «مبادرة رئا�سية  »2018التي �أطلقها
ن��ائ��ب رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ال�سابق ع�صام
حجي املقيم يف الواليات املتحدة ،ب�سبب ما
و�صفه �أحد ال�شباب بـ«عدم وجود توافق يف
الر�ؤية ،متوقع ًا �أال يكون للمبادرة فريق يف
االنتخابات املقبلة».
وح��ت��ى الآن ،مل تت�ضح �آل��ي��ة �إج���راء
انتخابات رئا�سية  2018التي يفرت�ض
�أن جت��رى حتت �إ���ش��راف هيئة االنتخابات
املن�صو�ص عليها يف الد�ستور ،والتي مل ُي�صدر
الربملان قانون ت�شكيلها حتى الآن.

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

�شروط قر�ض �صندوق النقد الدويل،
و�إث���ر ذل��ك انخف�ضت قيمة اجلنيه
امل�صري �إىل الن�صف مقابل الدوالر.
وتقول �صالح �إن �سعر رغيف اخلبز
غ�ير امل��دع��م ي��زي��د � 15ضعفا على
الأقل عن اخلبز املنتج يف املخابز التي
ت�ستخدمها الدولة لبيع اخلبز املدعم.
وت��ق��ول �صالح �إن ���ص��ن��دوق النقد
العاملي �أي�ضا طالب القاهرة بخف�ض
الدعم على الوقود ،ولكنه قرر االبتعاد
ع��ن ب��رن��ام��ج اخل��ب��ز امل��دع��م ،خ�شية
�أن ي�ؤثر امل�سا�س به على اال�ستقرار
ال�سيا�سي للبالد( .بي بي �سي)
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رئي�سا جلامعة الفنون الإب��داع�� ّي��ة UCA
الفل�سطيني ب�شري خم��ول
الربوفي�سور
ً
ّ
لعربي بتاريخ الأك��ادمي�� ّي��ة الإجن��ل��ي��ز ّي��ة والأوروب��� ّي���ة
بربيطانيا :التعيني ال ّأول
ٍّ

"هيومن رايت�س" ت���ط���ال���ب امل����غ����رب واجل����زائ����ر
ب���ح���ل م���ل���ف ال�������س���وري�ي�ن ال���ع���ال���ق�ي�ن ع���ل���ى احل�����دود
ووت�ش” ،ق��ال��ت فيه �إن���ه “فيما تتجادل
ال�سلطات اجلزائرية واملغربية ح��ول �أي
دول��ة عليها قبول ال�سوريني ،هناك رجال
ون�ساء و�أط��ف��ال عالقون يف منطقة �شبه
���ص��ح��راوي��ة ق���رب احل����دود ب�ين البلدين،
ينامون يف العراء ،غري قادرين على تقدمي
طلبات اللجوء”.
وذكر البيان� ،أن الناطق با�سم مفو�ضية
�ش�ؤون الالجئني لـ”هيومن رايت�س ووت�ش”،
مل يذكر ا�سمه ،قال يف  3مايو�/أيار اجلاري،
�إن ال�سلطات املغربية قالت �إن��ه��ا �ستمنح
ت���أ���ش�يرات دخ��ول ل��ـ � 9سوريني لهم �أق��ارب
يقيمون ب�صفة قانونية يف املغرب.
ونا�شد ال�سوريون العالقون على احلدود
امل��غ��رب��ي��ة اجل��زائ��ري��ة� ،سلطات البلدين
بـ”�إنقادهم من الو�ضع ال��ذي يعي�شون فيه

مقاالت

27

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

قالت توكل كرمان ،النا�شطة
اليمنية احلائزة على جائزة
نوبل لل�سالم ،اليوم ال�سبت� ،إن
“�إحراق مقر حزب التجمع اليمني
للإ�صالح ،يهدف �إىل �إ�سكات
الأ�صوات احلرة يف البالد”.
جاء ذلك يف تدوينة ن�شرتها
عرب �صفحتها الر�سمية على
“في�سبوك” ،تعليقا على �إ�ضرام
النار يف مقر حزب “الإ�صالح”
مبحافظة عدن جنوبي اليمن،
فجر اليوم.
وو�صفت كرمان ،اقتحام مقر
احلزب و�إحراقه بـ”العمل
الإرهابي الهمجي املدان”.
واعتربت �أن ذلك يهدف لـ
“تقييد احلريات يف البالد،
و�إ�سكات الأ�صوات احلرة الداعية
ال�ستقالل اليمن و�سيادته على
كامل ترابه الوطني”.

من جهته ،قال نائب رئي�س الدائرة
الإعالمية حلزب الإ�صالح عدنان
العديني ،يف تدوينة ن�شرها على
ح�سابه مبوقع “في�سبوك”� ،إن
“�إحراق مقر احلزب مل يكن جمرد
�إ�شعال نار يف �شقة بل هو �إحراق
للعمل ال�سيا�سي واحلالة الوطنية
التي تغذي احلرية”.
و�أ�ضاف �أن “حرق املقر هو حماولة
ل�صناعة واقع ال �صوت فيه
للأحزاب وال جمال فيها للحرية
وال �أمكنة للعمل ال�سلمي؛ فيما
العنف و�أدواته والذين ال ي�ؤمنون
بالدميقراطية يجدون طريقهم
�إىل املواقع املتقدمة دون عناء”.
واعترب العديني ،احلادث ب�أنه
“اختبار للأحزاب وامل�ؤمنني
بالتعددية ال�سيا�سية ومقيا�س
على ا�ستمرار الوعي الوطني قبل
�أن يكون حادثا جنائيا”.

ويف وقت �سابق اليوم ،اندلع حريق
“هائل” مبقر حزب “الإ�صالح” يف
عدن ،خملفا �أ�ضرارا مادية كبرية،
يف حادثة هي الثانية من نوعها
خالل �أ�سبوع.
وقال �شهود عيان يف �أحاديث
منف�صلة مع الأنا�ضول عرب
الهاتف� ،إن حريقا هائال ن�شب
يف مقر حزب التجمع اليمني
للإ�صالح مبدينة كريرت ،يف عدن،
خملفا �أ�ضرارا مادية كبرية.
وت�صاعدت �أل�سنة اللهب من املقر
ب�شكل كثيف� ،إ ّال �أن احلادث مل
يخلّف �إ�صابات ب�شرية ،ب�سبب خلو
املقر من �أع�ضائه حلظة اندالع
احلريق ،بح�سب ال�شهود.
وتعد حادثة �إحراق مقر حزب
الإ�صالح هي الثانية خالل �أ�سبوع،
بعد �أن التهمت النريان ال�سبت
املا�ضي ،مقر احلزب ذاته يف

عا�صمة حمافظة حلج “احلوطة”
جنوبي اليمن ،خملفا �أ�ضرارا
مادية كبرية.
وحزب التجمع اليمني للإ�صالح،
�أحد �أكرب الأحزاب املعار�ضة يف
اليمن ،وت�أ�س�س بعد الوحدة بني
�شطري اليمن يف � 13سبتمرب
 1990على يد الراحل عبد اهلل
بن ح�سني الأحمر� ،شيخ قبائل
“حا�شد” ب�صفته جتمعا �سيا�سيا
ذا خلفية �إ�سالمية ،وامتداد ًا لفكر
الإخوان امل�سلمني.
ومت افتتاح مقره الرئي�سي يف 3
يناير/كانون الثاين  ،1991ومن
ال�شخ�صيات البارزة يف احلزب
ال�شيخ عبد املجيد الزنداين.

احل�سيمة (املغرب)�( -أ ف ب) –
منطقة الريف املغربية املهم�شة من
قبل ال�سلطة املركزية منذ فرتة
طويلة وت�شهد حراكا �شعبيا منذ
�أ�شهر ،معروفة بتاريخها امل�ضطرب:
– حرب الريف ()1926-1921
يف بداية ع�شرينيات القرن املا�ضي،
جرت حرب بني قبائل الريف واجلي�ش اال�ستعماري اال�سباين يف �شمال املغرب
بينما كانت بقية ارا�ضي البالد حتت احلماية الفرن�سية .احلق الزعيم املحلي
والع�سكري حلركة املقاومة االمري عبد الكرمي اخلطابي هزمي �ساحقة باال�سبان
واعلن “جمهورية الريف” التي مل ت�ستمر طويال.
ولدحر “بطل الريف” ،القت ا�سبانيا يف  1924قنابل كيميائية (غاز اخلردل)
على ال�سكان املحليني مما اجرب اخلطابي على اال�ست�سالم.
ت�ؤكد اجلمعيات املحلية اليوم ان اهل الريف ما زالوا يعانون من �آثار هذا الق�صف
للمنطقة التي ت�سجل عددا كبريا من اال�صابات بال�سرطان.
– انتفا�ضة الريف ()1959-1958
ا�ستقل املغرب يف  1956بعد خ�ضوعه لن�صف قرن تقريبا لنظام احلماية
الفرن�سية واال�سبانية يف ال�شمال� .شهد هذا البلد فرتة ا�ضطرابات غداة
اال�ستقالل ،وانتف�ض الريف الذي كان يعاين من و�ضع �صعب ويعترب انه مهم�ش.
حينذاك ،تدخل اجلي�ش يف ظل ويل العهد احل�سن الثاين رئي�س االركان الذي
ا�صبح ملكا يف وقت الحق ،مما �أدى اىل �سقوط ما بني خم�سة �آالف وثمانية
�آالف قتيل .وا�ستبعد والد امللك احلايل حممد ال�ساد�س بعد ذلك منطقة الريف
من م�شاريع التنمية يف اململكة مما دفع عددا كبريا من ال�سكان اىل الهجرة اىل
اوروبا.
– انتفا�ضة جديدة يف الريف ()1984
يف  ،1984وبعد ثالث �سنوات من انتفا�ضة الدار البي�ضاء التي جنمت عن زيادة
�أ�سعار املواد اال�سا�سية� ،شهد الريف بدوره وخ�صو�صا مدينة الناظور ،تظاهرات
�شعبية قمعت بعنف.
– زلزال احل�سيمة ()2004
مطلع  2004ادى زلزال عنيف �ضرب منطقة احل�سيمة اىل �سقوط  600قتيل
واىل تدمري بلدات باكملها .اكد امللك حممد ال�ساد�س الذي يويل هذه املنطقة
اهتماما اكرب من والده ،رغبته يف “جعل منطقة الريف قطبا للتنمية املدينية
والريفية مدجما بالكامل يف الن�سيج االقت�صادي الوطني”.
– يف �سياق “الربيع العربي” ()2011
يف  2011ر�أت حركة االحتجاج “ 20فرباير” النور يف اطار “الربيع العربي”.
�شارك �شباب الريف ب�شكل وا�سع يف احلركة ليطالبوا خ�صو�صا مبكافحة الف�ساد.
لكن نا�شطي احل�سيمة ما زالوا يتذكرون خم�س جثث متفحمة عرث عليها خالل
اال�ضطرابات .تطالب حركة االحتجاج اليوم بك�شف احلقيقة ب�ش�أن ذلك.
– م�صرع حم�سن فكري ()2016
يف ت�شرين االول/اكتوبر ،لقي تاجر ال�سمك حم�سن فكري م�صرعه طحنا داخل
�شاحنة جلمع النفايات يف احل�سيمة اثناء احتجاجه على م�صادرة ال�سلطات
لكمية من ال�سمك والتخل�ص منها ب�سبب ا�صطيادها يف غري مو�سمها.
�شكل مقتله �صدمة وادى اىل حراك ال يطالب بك�شف مالب�سات موته فح�سب،
بل يريد اي�ضا وظائف وبنى حتتية .يف نهاية ني�سان/ابريل� ،أ�صدرت حمكمة
مغربية احكاما بال�سجن ترتاوح ما بني خم�سة وثمانية �أ�شهر على �سبعة
ا�شخا�ص على خلفية ق�ضية مقتل فكري ( 31عاما).
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�إعالن البيت الأبي�ض �أن م�صري الرئي�س ال�سوري ب�شار اال�سد يقرره ال�شعب ال�سوري مل يكن مفاجئ ًا .له
مقدمات تعود اىل مطلع اخلريف املا�ضي ،ع�شية (وبعد) انتخاب دونالد ترامب رئي�س ًا للواليات املتحدة
االمريكية خلف ًا للرئي�س باراك �أوباما ،الذي و�صل به الأمر حدّ اال�ستعداد لتوجيه �ضربة ع�سكرية اىل
احلكومة ال�سورية �صيف عام 2013
ابراهيم الأمني
منذ عامني و�أكرث ،ارتفعت اال�صوات يف الغرب احتجاج ًا على
ال�سيا�سات املتّبعة يف �سوريا .الأمر ال يقت�صر على ما يجري
يف �أوروبا .وبخالف االنطباع ال�سائد �أن الغالبية االمريكية
غري مهتمة ملا يدور يف بالد ال�شام ،و�أن االدارات ال�سيا�سية
والع�سكرية واالمنية مانعة لأي نقا�ش ،تظهر معطيات
ومداوالت �أن النقا�ش �صار يحتدم يوم ًا بعد يوم ،لكن
هناك من يغلق االبواب والأعني .وما ك�شفته االنتخابات
الرئا�سية عن االزمة املهنية التي يعانيها االعالم االمريكي
بكل تن ّوعاته ،عك�س �أي�ض ًا االزمة االخالقية العميقة التي
ت�صيب هذا االعالم املم�سوك من قوى نافذة يف االدارة
واالقت�صاد .حتى النخب الثقافية فيهُ ،تظهر فوقية �أكرب
من تلك املوجودة عند �أهل القرار .وهي فوقية �صارت
مع ّممة يف كثري من دول العامل .و�أظهرت نتائج االنتخابات
الرئا�سية االمريكية عجز امليديا عن االم�ساك كل الوقت
باجتاهات اجلمهور.
تول�سي غابارد ،ع�ضو يف الكونغر�س عن والية هاواي ،ومن
فريق احلزب الدميوقراطي� .سبق لها �أن �أدلت ب�آراء بدت
�سجالية حول ما يجري يف بالدنا .واملر�أة التي يربز �صوتها
يف امل�ؤ�س�سات ويف االعالم ،م ّثلت �أحد اال�صوات غري املرغوبة
التعرف عن قرب على
من قوى النفوذ يف االدارة .قررت
ّ
حقيقة ما يجري عندنا ،وحتديد ًا يف �سوريا.
منت�صف ال�صيف املا�ضي ،ن�ضجت عند غابارد فكرة زيارة
تق�صي حقائق .الرتتيبات كان ت�شري اىل
�سوريا يف رحلة ّ
�إمكانية ح�صول الزيارة يف ت�شرين االول املا�ضي .احتاج
االمر �إىل بع�ض الإجراءات ،من توفري متويل الرحلة ،اىل
ترتيب جدول االعمال ،اىل احل�صول على موافقة جلنة
االخالقيات يف الكونغر�س على الزيارة.
االمور �أجنزت �أواخر ال�صيف .لكن الذي ح�صل �أن غابارد
التي يعرفها فريق املر�شح القوي دونالد ترامب ،كانت
منخرطة يف االنتخابات .مل تكن معجبة �أبد ًا بهيالري
كلينتون ،و�أ ّيدت �صراحة املر�شح الدميقراطي بريين
�ساندرز ،وهو �أمر لفت انتباه فريق ترامب االنتخابي .وبعد
فوز االخري يف االنتخابات ،بحث مع فريقه �إمكانية �إقناع
غابارد بتويل من�صب حكومي بارز يف �إدارته اجلديدة.
و�أثناء التوا�صل والبحث ،علم ترامب بنيتها زيارة �سوريا،
فطلب �إليها ت�أخري الزيارة ريثما يت�سلم مهماته ،لأن لديه
ما يقوله لها.
وافقت غابارد على الت�أجيل .ويف  21ت�شرين الثاين عام
 ،2016ا�ستقبلها الرئي�س املنتخب دونالد ترامب لأكرث
من �ساعتني ون�صف �ساعة� .أبلغته �أنها ال تقدر على ت�أجيل
الزيارة �أكرث ،و�أن برناجمها حمدد منت�صف كانون الثاين بني
�سوريا ولبنان ،و�أنها �ستكون هناك يوم تو ّليه احلكم ر�سمي ًا.
فقدمت له التهاين م�سبق ًا ،واعتذرت عن عدم قدرتها على
ح�ضور حفل التن�صيب.
خالل اللقاء �س�ألها �أن ت�شرح له وجهة نظرها حول الو�ضع
يف �سوريا والعراق .وبعد �سماعها� ،أبلغها �أنه موافق على
حتليلها .وقالت له �إنها تعمل على �إعداد معطيات لأجل �سنّ
قانون مينع االمريكيني من �أي تعاون مع �أي �شخ�ص يكون له
عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة باملجموعات االرهابية يف
العامل ،وخ�صو�ص ًا تنظيم داع�ش.
�س�ألها ترامب :هل �ستلتقني الأ�سد يف دم�شق؟
قالت له :على الأرجح!
قال لها :ح�سن ًا ،ا�س�أليه �إن كان م�ستعد ًا للتوا�صل معنا،
و�أنا م�ستعد لالت�صال به هاتفي ًا .ولكن ،ليكن معلوم ًا منذ
الآن �أن التعاون �سيكون عنوانه قتال «داع�ش»� .سيجد �أن
مطلب �إطاحته من من�صبه لي�س يف دائرة اهتماماتي .وهو
عنوان �سيختفي من التداول تدريجي ًا� .أما التوا�صل املبا�شر
و�إلغاء العقوبات ،فهما �أمران يحتاجان اىل وقت ،واملهم �أن
نعرف كيفية ت�صرفه ،ومدى ا�ستعداده للتعاون معنا مبعزل
عن الرو�س والإيرانيني .نحن يجب �أن نغيرّ �سيا�ستنا جتاه
الأ�سد .االحتواء املبا�شر قد يكون مفيد ًا .الرجل �صمد يف
موقعه .الواقع يقول لنا �إنه يجب �أن نتعامل معه �إذا كنا
نريد مواجهة داع�ش فعلي ًا.
ترامب ،الرباغماتي والعمالين ،يرى �أن �سيا�سة �أوباما
خربت النفوذ االمريكي يف ال�شرق االو�سط ،ويح ّمل �سل َفه
ّ
م�س�ؤولية ترك املنطقة مفتوحة �أمام النفوذ الرو�سي،
معترب ًا �أن على �إدارته العودة وامل�شاركة يف �إدارة املنطقة،
وال �سيما ملفي �سوريا والعراق .ويف هذا ال�سياق ،يريد
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ترامب تغيري كل �سيا�سات االدارة ،خارجي ًا كما داخلي ًا.
وهو يتعهد بعدم املواجهة مع رو�سيا ،ويريد حما�صرة
�إيران و�إنهاء مفاعيل االتفاق النووي ،ولو من دون التخلي
عنه .ويعتقد �أن �سوريا هي �ساحة التفاهمات مع الرو�س
والآخرين.
يرى ترامب �أن داع�ش هو اخلطر اال�سا�س على اجلميع.
هو مت�أكد من دور ال�سعودية وقطر وتركيا يف دعم داع�ش
وكل فروع القاعدة .ورغم كرهه لإيران ،يعتقد �أنها الأكرث
جدية يف قتال داع�ش .وهو ال يريد �إجراء تغيري �سيا�سي
جوهري وح�سب ،بل يريد تغيري اال�سرتاتيجية ،ولذلك
يعتقد �أن املهم الآن الرتكيز على داع�ش وجتاهل كل
االهداف االخرى ،مبا يف ذلك هدف �إطاحة الأ�سد.
يعرف �أن لديه خ�صوم ًا كرث ًا يف �أمريكا ،من االحزاب اىل
االعالم واملخابرات ،و�صو ًال حتى ق�سم من اجلي�ش .لكنه ال
يريد الرتاجع.
بعد انتهاء اجتماعها مع ترامب ،طلبت غابارد تكثيف
اال�ستعدادت لل�سفر .لكن الذي ح�صل هو انطالقة حملة
لتعطيلها ،داخل الواليات املتحدة ،من خالل رجال
اال�ستخبارات «�سي� .آي� .إيه ».و«�أف .بي� .آي .».وح�صلت
ات�صاالت مع كل املعنيني بالزيارة لأجل �إقناعهم بالعدول
عنها .ومن ثم بو�شرت امل�ساعي من وزارة اخلارجية �أي�ض ًا
ملواجهة رحلة غابارد.
ال�سفرية االمريكية يف بريوت ،اليزابيث ريت�شارد ،تلقّت
ما ي�شبه «التعليمة» ب�أن عليها عرقة الزيارة� .سبق لها
�أن �أعلنت �أمام الكونغر�س ،ثم لدى و�صولها اىل لبنان� ،أن
مهمتها حم�صورة يف مواجهة حزب اهلل واحلكومة ال�سورية.
مرحبة �أ�ص ًال بزيارة ع�ضو الكونغر�س ،لكنها
وهي مل تكن ّ
ال تعرف ــ ر�سمي ًا ــ هدف الزيارة .وافرت�ضت �أنها �ستكون
حكم ًا املرجع الذي ي�ضبط الزيارة ،ويحدد املواعيد ،وي�ضع
املحظورات.
مل يت�أخر الوقت حتى فوجئت ال�سفرية بر�سالة معاك�سة
جراء
لرغباتها .هي تعي�ش �أ�ص ًال حالة من التوتر الكبري ّ
قرار �إدارتها جتميد �أعمالها مع دبلوما�سيني �آخرين يف
العامل .هي مل تكن يف وارد و�ضع برنامج جدّ ي .لكن غابارد
نف�سها طلبت من م�ساعديها �إبالغ ال�سفارة االمريكية يف
بريوت �أنها ال تريد منهم امل�شاركة يف التح�ضريات وال حتى
يف الرتتيبات .وقالت لفريقها :ال �أريد من ال�سفارة هناك
�أي �شيء .ال حماية �أمنية ،وال �إجراءات لوج�ستية ،وال
ا�ست�ضافة ،وال ترتيب مواعيد ،وال م�شاركتي يف الزيارات.
ومت �إبالغ ال�سفرية االمريكية بالأمر.
فكرت ال�سفرية يف �أن عليها التحرك �سريع ًا .ومع و�صول
م�ساعدي ع�ضو الكونغر�س اىل بريوت ،قبلها ب�أيام� ،سارعت
ال�سفرية ريت�شارد اىل طلب االجتماع بهم ،يف مقر ال�سفارة،
و�أح�ضرت امل�س�ؤول الأمني لكي ي�شرح تفا�صيل عن الو�ضع
اخلطري يف لبنان ،مع تو�صيات معينة .وعر�ض امل�س�ؤول
الأمني �أن تبيت غابارد يف بيت ال�ضيافة يف مقر ال�سفارة.
ومرة جديدة� ،صدمت ال�سفرية املحرومة من ِن َعم لبنان.
فقد �أبلغها م�ساعدو غابارد �أنها غري معنية ،وال �أحد يريد
�شيئ ًا منها ،و�أن غابارد ّ
تف�ضل �أن تكون زيارتها بعيدة عن
كل �أ�شكال الربوتوكول ،وهي تريد �أن تختار من تقابل و�أين
وكيف.
الأمنيون يف ال�سفارة �ضغطوا لأجل و�ضع �شروط ،من ا�سم
اجلهة الأمنية الر�سمية اللبنانية التي �ستواكب النائبة
الأمريكية �أثناء وجودها يف لبنان ،مع �شرح تو�ضيحي
للمناطق التي ال ميكنها زيارتها �أبد ًا (املنطقة احلمراء) �أو
تلك ّ
املف�ضل زيارتها نهار ًا فقط (املنطقة ال�صفراء) وتلك
املفتوحة لي ًال ونهار ًا (املنطقة اخل�ضراء) .ثم �أودَع امل�سو�ؤل
الأمني يف ال�سفارة م�ساعدي غابارد �أرقام هواتف لالت�صال
عند ال�ضرورة ،قائ ًال بلغة الواثق :لدينا وحدات منت�شرة
يف كل لبنان جاهزة للتدخل متى تطلب الأمر.
يف الرابع ع�شر من كانون الثاين غادرت غابارد العا�صمة
االمريكية متوجهة اىل مطار بريوت .و�صلت غابارد برفقة
زوجها املخرج ال�سينمائي ،الرجل الرثي من �أ�صول هندية
ابراهام وليامز ،والوفد املرافق ،يوم االحد .كان م�ساعدون
لها يف انتظارها ،برفقة قوة من جهاز �أمن ال�سفارات يف قوى
االمن الداخلي ،كانت قد توافرت بعد ات�صال مع وزير
الداخلية نهاد امل�شنوق .ومن املطار توجه املوكب مبا�شرة
�صوب منطقة الريزة ،للح�صول على ت�أ�شرية دخول اىل
�سوريا من ال�سفارة ال�سورية هناك .وكان ال�سفري ال�سوري يف
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لبنان علي عبد الكرمي الذي ا�ست�ضافهم ريثما تنجز �أوراق
الت�أ�شريات.
ما ح�صل هو �أن موكب ال�ضيفة االمريكية اختار طريق ًا
ق�صرية للو�صول اىل منطقة الريزة .وهذا يعني �أنها عربت
منطقة ال�ضاحية اجلنوبية ،امل�صنّفة �ضمن املنطقة
احلمراء .و�أثناء مرورها هناك� ،س�ألت� :أين نحن؟
اجلواب :نحن يف منطقة حزب اهلل.
�س�ألت :لكن �أين هي القواعد الع�سكرية وامل�سلحون؟
اجلواب :ال وجود لهذه الأ�شياء �أ�ص ًال.
منر يف منطقة ي�سيطر
�س�ألت :هل �أنتم مت�أكدون من �أننا ّ
عليها حزب اهلل ب�صورة كاملة؟
اجلواب :نعم! وخالل دقائق نكون يف منطقة تخ�ضع
متام ًا ل�سيطرة اجلي�ش اللبناين ،وهناك يقع مكتب ال�سفري
ال�سوري ومنزله.
هناك ،كانت قوة من فرقة «الفهود» التابعة لقوى االمن
الداخلي قد و�صلت .تبينّ �أن امل�س�ؤولني الأمنيني يف ال�سفارة
االمريكية غري را�ضني عن اال�ستعانة بجهاز �أمن ال�سفارات.
فمعلوماتهم تفيد ب�أنه يقع حتت ت�أثري حزب اهلل ،و�أنهم
ّ
يف�ضلون «الفهود»َ .ق ِبل م�ساعدو غابارد بالأمر ،لكن عند
و�صولها اىل غرفتها يف �أحد فنادق العا�صمة ،ات�صلت
ال�سفرية االمريكية طالبة مقابلتها ،لكن غاربارد اعتذرت،
مكررة القول :ال �أريد �أي �شيء من ال�سفارة.
الثامنة من �صباح االثنني ينطلق املوكب من الفندق مبا�شرة
باجتاه احلدود ال�سورية .وعند نقطة امل�صنع ،يتوجه
املوكب �صوب نقطة يوجد فيها فريق �أمني ي�س ّهل الو�صول
اىل �صالة كبار الزوار ،حيث كان �أفراد من ت�شريفات الق�صر
اجلمهوري ،برئا�سة موفد رئا�سي �سوري ،يف االنتظار مع
�سيارات املوكب .وبينما بقي الأمن اللبناين عند احلدود،
توجهت غابارد والوفد مبا�شرة اىل لقاء الرئي�س ب�شار
الأ�سد.
ا�ستقبلها الأ�سد بابت�سامته املعهودة� .صافح �أع�ضاء الوفد،
و�س�ألها عن الرحلة ،ثم دخلت هي مبا�شرة يف احلديث:
تق�صي حقائق� .أريد �أن �أزور �أكرث من منطقة
«�أنا هنا يف زيارة ّ
يف �سوريا �إن ا�ستطعت ،و�أن �أجتمع ب�أ�شخا�ص على االر�ض.
و�أريد م�ساعدتي يف تقدمي معطيات موثقة وم�ؤكدة حول
من يدعم املنظمات الإرهابية ،وخ�صو�ص ًا داع�ش والقاعدة.
�أنا هنا مبوافقة من الكونغر�س ،وكنت �أنوي احل�ضور قبل
�أ�شهر ،لكن الت�أجيل ح�صل بطلب من الرئي�س ترامب نف�سه».
ثم عر�ضت غابارد للأ�سد ت�ص ّورها للموقف يف �سوريا
واملنطقة .وقالت له�« :أنا التقيت الرئي�س ترامب قبل
جميئي اىل هنا .و�أنا �أحمل لك ر�سالة منه .لقد طلب مني
�أن �أنقل لك ت�ص ّوره و�أفكاره ب�ش�أن املنطقة ،وطلب �أمر ًا �آخر
ب�صورة مبا�شرة».
وا�صل اال�سد اال�ستماع ،و�أفا�ضت غابارد يف عر�ض وجهة
نظرها وما �سمعته من الرئي�س االمريكي املنتخب .وكررت
�أمامه مالحظات االدارة االمريكية على �سيا�سات حلفائها
يف �سوريا ،من ال�سعودية اىل تركيا اىل بقية دول اخلليج.
وقالت له �إن االولوية املطلقة عند ترامب هي حماربة
داع�ش .وهو �سي�أخذ بعني االعتبار يف مقاربته ملف ايران.
�إنها دولة جدية جد ًا يف حماربة داع�ش .الرئي�س ترامب
يريد تغيري ًا جذري ًا يف �سيا�سة �أمريكا حيال �سوريا واملنطقة.
�س�ألها اال�سد :هل هذا هو انطباعك بعد االجتماع مع
ترامب؟
ر ّدت غابارد :ال ،هذه هي �أفكاره ،وهو طلب مني �أن �أنقلها
�إليك .نحن باخت�صار ،نريد التعاون معك يف حماربة داع�ش.
ترامب معجب بذكاء رو�سيا يف �إدارة امللف ال�سوري ،وهو
يريد بناء تفاهم مع الرو�س يف �سوريا.
ثم فج�أة �س�ألت غابارد الأ�سد� :إذا ات�صل بك الرئي�س
ترامب ،هل تر ّد على املكاملة؟
ابت�سم الأ�سد و�س�ألها :هذا �س�ؤال افرتا�ضي� ،أم هو اقرتاح؟
قالت له :لي�س افرتا�ضي ًا.
الأ�سد :هذا اقرتاح منك؟
ر ّدت :ال ،هذا �س�ؤال لك من الرئي�س ترامب ،وهو طلب مني
�أن �أنقله �إليك ،و�س�أعيد طرح ال�س�ؤال� :إذا ات�صل بك هل
�سرت ّد على املكاملة؟
فوجئت غابارد بر ّد �سريع من الأ�سد :بالطبع ،و�سوف
�أعطيك رقم هاتف ميكن الو�صول �إ ّ
يل عربه �سريع ًا.
يف هذه النقطة ،بدت غابارد متفاجئة بع�ض ال�شيء ،وك�أنها
كانت حتت ت�أثري ت�شوي�ش ،ب�أن الأ�سد لن يجيب مبا�شرة،
و�أنه �سيطلب وقت ًا للتفكري .الحق ًا ،تبينّ �أن �إدارة ترامب
كانت تعتقد �أن الأ�سد �سيطلب الوقت قبل الإجابة ،لأجل
الت�شاور مع حلفائه الرو�س وااليرانيني .االمريكيون فكّروا
ب�صراحة �أن الأ�سد «لن يجر�ؤ على التوا�صل معهم من دون
�إذن مو�سكو».
قبل نهاية االجتماع ،عادت غابارد و�شرحت للأ�سد حاجتها
اىل جولة يف �سوريا من �أجل �إعداد تقريرها حول ما يجري.

منوعات

و�س�ألت �إن كان مبقدورها زيارة حلب ،بعدما كان اجلي�ش
ال�سوري قد ا�ستعاد مع حلفائه ال�سيطرة عليها كاملة.
يف غ�ضون نحو �ساعتني� ،سمع اال�سد عر�ض غابارد ،ثم
قدم وجهة نظره ومعطيات حول ما يجري ودور الواليات
املتحدة االمريكية املبا�شر �أو غري املبا�شر يف دعم املجموعات
الإرهابية .بعد ذلك ،انتقلت غابارد اىل مكتب �آخر ،حيث
اجتمعت ل�ساعتني �أي�ض ًا مع زوجة الرئي�س ال�سوري �أ�سماء
الأ�سد ،ودار احلديث حول اجلوانب االجتماعية والآثار
ال�سلبية للحرب القائمة على النا�س يف �سوريا .بعدها
انتقلت للقاء مفتي �سوريا بدر الدين ح�سون ،وزيارة اجلامع
الكبري يف دم�شق ،ثم التقت البطريرك �أغناطيو�س افرام،
وبعده ح�صل اجتماع مع رجال �أعمال و�أكادمييني عر�ضوا
لآثار احلرب على �سوريا.
بات الوفد ليلته يف مقر ر�سمي لل�ضيافة ،ويف ذلك امل�ساء،
ل ّبت غابارد دعوة م�ست�شارة اال�سد الدكتورة بثينة �شعبان
اىل الع�شاء ،بح�ضور مندوب �سوريا يف االمم املتحدة ب�شار
اجلعفري ،ثم جرت ترتيبات الجتماع مع وزير اخلارجية
وليد املعلم.
�صباح اليوم التايل ،واكب فريق ر�سمي �سيا�سي و�أمني من
الق�صر اجلمهوري ال�ضيفة االمريكية ،وغادر اجلميع على
منت طائرة رئا�سية اىل حلب .وهناك ،كان فريق �آخر يف
االنتظار ،وقامت بجولة ا�ستمرت ل�ساعات طويلة ،التقت
أع�ضاء يف الربملان ورجال دين ونا�شطني
خاللها املحافظ و�
ً
ومواطنني ،وتفقدت خم ّيم ًا للنازحني.
قبل مغاردتها حلب ،تلقّى م�ساعدوها ات�صا ًال يفيد ب�أن
الرئي�س الأ�سد قرر ا�ست�ضافتها الأربعاء ،طوال اليوم ،و�أنه
مف�صلة ،يتخللها غداء عملأ
�أجرى الرتتيبات لعقد لقاءات ّ
و�أنه �سيز ّودها بوثائق دامغة ت�ؤكد التورط املبا�شر لأمنيني
�أمريكيني ،بطلب من �إدارة الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما ،يف
دعم الإرهابيني يف �سوريا .وهذا ما ح�صل ،فكان قرار ت�أجيل
مغادرتها دم�شق من الأربعاء �إىل اخلمي�س .وخالل نهار
االربعاء ،التقت غابارد الأ�سد مرتني بح�ضور م�س�ؤولني يف
الدولة ال�سورية من الذين �أح�ضروا معهم الوثائق وامللفات.
وعر�ض عليها ما م ّثل بالن�سبة �إليها ال�صدمة ولي�س املفاج�أة
فقط .و�أعطيت من الأدلة ما يتيح لها التث ّبت من �صحتها
عند عودتها اىل الواليات املتحدة االمريكية.
عادت غابارد اخلمي�س اىل بريوت ،حيث كان من املفرت�ض
�أن يكون جدول �أعمالها مليئ ًا مبواعيد مقررة م�سبق ًا ،وفق
الئحة مل ت�شمل لأول مرة ال�شخ�صيات التي تلزم ال�سفارة
االمريكية كل زائر �أمريكي مبقابلتهم .وجاءت املقرتحات
و�ضم اجلدول لقاء الر�ؤ�ساء الثالثة
تلبية لرغبة غاباردّ .
وقائد اجلي�ش واملدير العام للأمن العام والرئي�س ال�سابق
�إميل حلود والبطريرك املاروين ب�شارة الراعي ،مع الت�شديد
على �أن ال يح�ضر اللقاءات �أيّ موظف من ال�سفارة االمريكية
يف بريوت .وهي كانت قد حددت موعد ًا ملقابلة ال�سفرية
ري�شارد يف لقاء عاجل وعابر.
الذي ح�صل ،والذي �شكل مفاج�أة ،كان رف�ض مكتب رئي�س
املجل�س النيابي ترتيب لقاء مع الرئي�س نبيه بري ،ليتبينّ
لفريق غابارد �سريع ًا �أن ال�سفارة االمريكية تدخلت ،وهي
�أبلغت مكتب رئي�س املجل�س ،و�أي�ض ًا املعنيني يف الق�صرين
اجلمهوري واحلكومي ،وحتى القيادات الأمنية� ،أن الزيارة
من�سقة مع وزارة اخلارجية.
غري ّ
علمت غابارد بالأمر ،وطلبت من م�ساعديها �إبالغ ال�سفرية
�أن ما تقوم به هو عمل غري قانوين ،و�سوف يتم �إبالغ البيت
الأبي�ض به ،و�سوف تتم حما�سبة ال�سفرية على عمل يناق�ض
م�صلحة الواليات املتحدة االمريكية.
قبل مغادرتها بريوت ،عقدت غابارد اجتماع ًا مل يكن
مقرر ًا مع وزير اخلارجية العراقي �إبراهيم اجلعفري
الذي �صودف وجوده يف بريوت ،ثم �سافرت يف وقت الحق
عائدة اىل الواليات املتحدة ،ليكون يف انتظارها ح�شد
من خ�صومها الذين �شنّوا عليها حملة �إعالمية ا�ستمرت
لعدة �أ�سابيع .كانت هي تنتظر موعد ًا لالجتماع بالرئي�س
ترامب لإطالعه على نتائج الزيارة ،بينما با�شرت العمل
على �إعداد تقريرها اخلا�ص عن �سوريا ...ولهذه املرحلة
حكايتها الطويلة �أي�ض ًا!

ت�شارك الفنانة امل�صرية هنا
الزاهد يف بطولة م�سل�سل “يف الال
ال الند” املقرر عر�ضه يف مو�سم
رم�ضان هذا العام.
وقالت هنا يف ت�صريحات انها
�سعيدة بالعمل مع الفنانة دنيا
�سمري غامن� ،إن�سانة حبوبة،
وجميلة ،والعمل معها مريح”.
و�أ�ضافت “لكل �شخ�ص دور خمتلف
يف امل�سل�سل ،ويظهر ب�شخ�صية
تختلف عن الأخرى ،امل�سل�سل
رائع ..و�أمتنى �أن ينال �إعجاب
اجلمهور”.
وعن �سبب تغيري ا�سم امل�سل�سل
من “ال�ضايعني” �إىل “يف الال ال
الند” ،ردت هنا “مل نكن اتفقنا
بعد على اال�سم الأخري للعمل،
وفكرنا يف اختيار ا�سم خمتلف،
وجاء هذا اال�سم الذي يعرب
عن حالة ال�ضياع التي يعي�شها
�أبطاله ،وهو باملنا�سبة لي�س بعيدا
عن اال�سم الأول بح�سب بوابة
“العني” الإخبارية ”
ونفت �أن يكون اختيار ا�سم امل�سل�سل
ن�سبة �إىل الفيلم الأمريكي “ال ال
الند” الذي ر�شح جلائزة الأو�سكار
 2017وحقق �إيرادات كبرية يف
دور العر�ض ال�سينمائية حول
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ح��م��ي��د ال�����ش��اع��ري ي��ط��رح �أغ��ن��ي��ة
م���ن ك��ل��م��ات “معمر القذايف”

القاهرة -طرح الفنان الليبي حميد ال�شاعري �أغنية جديدة من �أحلانه
وتوزيعه ،حتمل ا�سم “�سمراء” ،ومن غناء الفنان اللبناين �صبحي توفيق
وذلك عرب قناتة اخلا�صة على موقع الفيديوهات ال�شهري يوتيوب ح�سب
امل�صري اليوم� .أغنية “�سمراء” من كلمات الرئي�س الليبى الراحل معمر
القذايف ،والذى كتب جمموعة ق�صائد بعنوان “�سمراء” �إهداء �إىل قارة
�أفريقيا ،ومت ت�سجيل الأغنية وطرحها ال�شاعرى .

العامل.
وا�ستدركت “ال عالقة بني
امل�سل�سل والفيلم الأجنبي ،الق�صة
خمتلفة متاما ،كل احلكاية
اختيار ا�سم يتوافق مع احلالة
العامة للم�سل�سل”.
و�أو�ضحت �أن امل�سل�سل من نوعية
الأعمال الكوميدية اخلفيفة،
وتدور الق�صة حول طائرة �سقطت
على جزيرة وجتمع �أ�شخا�صا من

طبقات اجتماعية خمتلفة.
وك�شفت هنا عن ا�ستعدادها
خلو�ض بطولة فيلم �سينمائي
جديد� ،سيتم ت�صويره بعد عيد
الفطر املقبل ،لكنها مل تف�صح
بعد عن طبيعة دورها �أو تفا�صيل
العمل.
وكان �أبطال م�سل�سل “يف الال ال
الند” ك�شفوا يوم الأربعاء عن
الأفي�ش اجلديد للعمل ،والذي

ت�صدرت فيه دنيا ووالدها الفنان
�سمري غامن وحمدي املريغني.
“يف الال ال الند” من بطولة دنيا
�سمري غامن ،وحمدي املريغني،
وحممد �سالم ،وحممد ثروت،
وبيومي ف�ؤاد ،و�شيماء �سيف هنا
الزاهد ،من ت�أليف م�صطفى �صقر،
�إخراج �أحمد اجلندي.

ب��ع��د  16ع���ام��� ًا ..ي��ا���س��م�ين ع��ب��دال��ع��زي��ز ت��ع��ود ل��ل��درام��ا بـ”هربانة”

 16عاما من الغياب عن الدراما،
تنهيها #يا�سمني _عبدالعزيز
هذا العام مب�سل�سلها “هربانة
منها” الذي يعر�ض يف �شهر
#رم�ضان.
يا�سمني عبدالعزيز التي كان
مقرر ًا لها �أن ت�شارك #تامر_
ح�سني بطولة م�سل�سل “على ر�أي
املثل” ،تغريت خريطتها ب�سبب
�ضيق الوقت واعتذار الكتاب،
لذلك قررت �أن تطل وحدها
مب�سل�سل “هربانة منها” الذي
ي�شاركها بطولته#م�صطفى_
خاطر جنم عرو�ض “م�سرح
م�صر” وكذلك بيومي ف�ؤاد.
ويا�سمني
م�صطفى خاطر
�أعمالها.
كل حلقة.
امل�سل�سل
كوالي�س
عبدالعزيز يف
و�أو�ضحت يا�سمني عبدالعزيز �أنها م�صطفى خاطر ويا�سمني عبد
امل�سل�سل تقدم فيه يا�سمني
عبدالعزيز � 30شخ�صية خمتلفة قلقة للغاية من العودة للدراما العزيز من امل�سل�سل اجلديد
من خالل حلقات مت�صلة منف�صلة ،بعد كل هذه ال�سنوات من الغياب ،لكنها هذه املرة هي من �ستتواجد
وهو ما جعلها تعلق على الأمر ولكن الأمر طبيعي بالن�سبة لها ،لديهم يف املنازل مب�سل�سلها ،م�ؤكدة
بكونه ت�سبب يف حريتها بني خا�صة �أنها تقلق �أي�ض ًا حينما �أن #امل�سل�سل الذي يخرجه
ال�شخ�صيات يف بع�ض الأوقات ،تقدم عمال جديدا يف #ال�سينما ،معتز التوين ال يحتوي على �أية
حيث كانت تن�سى الدور الذي معتربة �أن جمهورها اعتاد �ألفاظ �أو �أمور حمرجة ،خا�صة
�ستلعبه ،كما �أكدت �أن الأمر طوال ال�سنوات املا�ضية الذهاب �أن هذه هي طبيعتها ،كما �أن
مبثابة تقدمي #فيلم خمتلف يف �إىل ال�سينما من �أجل م�شاهدة العمل �سيعر�ض يف �شهر رم�ضان،

���س��ع��ودي ي��ت��ق��دم خل��ط��وب��ة حليمة
ب��ول��ن��د وي��ع��ر���ض  30م��ل��ي��ون ري��ال

من جديد �أثارت الإعالمية حليمة بولند اجلدل عرب ح�سابها اخلا�ص على
موقع ال�سناب �شات بن�شرها مقاطع م�صورة من جل�سة اقامتها مع �صديقاتها
و�أ�صدقائها يف �أحد املطاعم ك�شفت فيها عن خرب جديد يخ�صها.
من خالل اجلل�سة التي كانت ب�صحبة حليمة بولند وزميالتها والتي �شاركت
بها العديد من املواقف الطريفة فاج�أت هي جمهورها بك�شفها عن رجل
مليونري �سعودي تقدم خلطبتها وعر�ض عليها مبلغ ًا �ضخم ًا لي�صل  30مليون
ريال �سعودي لكنها رف�ضت ح�سب موقع ليالينا الفني.
من املحتمل �أن يكون خرب خطوبتها من رجل الأعمال ال�سعودي املليونري هو
جمرد حركة طريفة منها رد ًا على �شائعات ارتباطها املتناقلة بني احلني
الآخر �إذ كان �آخرها خرب خطوبتها من عار�ض الأزياء ال�سعودي خالد امللحم.
كذلك تواجد ال�سعودي خالد امللحم يف �سهرة الإعالمية الكويتية حليمة
بولند وك�شف تعليق ًا على �شائعة ارتباطهما قائ ًال “ ”:يقولويل بتخرفن مع
حليمة… �إذا ما تخرفنت مع حليمة بتخرفن مع مني”.
هي لي�ست ال�شائعة الأوىل التي �أ�صابت الإعالمية الكويتية حليمة بولند �إذ
تعر�ضت م�سبق ًا خلطبتها من طبيب ابنتها الكربى وقد قدم لها خامت ًا ما�سي ًا
باهظ الثمن لكنه نفى ما قيل علم ًا �أن حليمة بولند ن�شرت فيديو كا�شفة فيه
كل ما قدم لها خلطبتها.

خرب هام

كما �أكدت �أنها منحازة للمر�أة
يف م�سل�سلها كما كانت عادتها يف
�أفالمها.
يا�سمني عبدالعزيز التي كان
�آخر ظهور لها يف #الدراما من
خالل م�سل�سل “الرق�ص على
�سالمل متحركة” عام  2001مع
�سناء جميل �أكدت �أن هدفها من
العمل هو �إ�سعاد #اجلمهور يف ظل
الأو�ضاع التي يعي�شها اجلميع.

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ب���ري���ط���ان���ي���ا ت��خ��ت�بر م������ادة ل���ر����ص���ف ال����ط����رق م����ن امل���خ���ل���ف���ات ال��ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة

القاهرة/لندن( -د ب ا) -ت�شهد تكنولوجيا
النقل يف العامل تطورات �أ�سرع من ذي
قبل بف�ضل املحركات الأقل تلويثا للبيئة
وتكنولوجيا ال�سيارات ذاتية القيادة ،لكن
الطرق نف�سها مل ت�شهد خالل ال�سنوات املا�ضية
�أي ابتكارات موازية .ولكن يف بريطانيا
ت�أ�س�ست �شركة جديدة وبد�أت حماولة
لتغيري هذه ال�صورة النمطية للطرق الربية
باعتبارها خارج دائرة الإبداع واالبتكارات
يف عامل النقل ،حيث ت�سعى ال�شركة �إىل �إنتاج
مواد �صديقة للبيئة لر�صف الطرق.
وبح�سب موقع “موتور تريند” املتخ�ص�ص
يف مو�ضوعات ال�سيارات ف�إن �إجمايل �أطوال
الطرق املر�صوفة يف العامل و�صل �إىل حوايل
8ر 24مليون ميال .وتقليديا يتم ر�صف هذه
الطرق من خالل مزيج من احلجر اجلريي
ال�صغري وال�صخور املفتتة مع مادة البيتومني
امل�ستخرجة من النفط اخلام .ولكن ال�شركة
الربيطانية اجلديدة طورت مادة جديدة
عبارة عن حبيبات بال�ستيكية يتم �إنتاجها
من خالل �إعادة تدوير خملفات املنتجات
البال�ستيكية لتحل حمل البيتومني.
حتمل ال�شركة اجلديدة ا�سم “ماك ريرب”
يف حني �أطلقت على املادة اجلديدة اال�سم
الكودي “�إم�.آر  ،6حيث قالت �إن هذه املادة
م�صنوعة بن�سبة  100%من �إعادة تدوير
املخلفات وبالتايل ف�إنها ت�ستطيع �أن ت�ساهم يف

تقليل كميات خملفات البال�ستيك التي ينتهي
بها املطاف �إىل مقالب القمامة.
وتقول ال�شركة �إن هذه املادة اجلديدة لي�ست
فقط بديال �أف�ضل للبيئة من البيتومني،
لكنها �أي�ضا �أقوى بن�سبة  60%من البيتومني
وعمرها االفرتا�ضي �أطول مبقدار � 10أمثال
عن عمر الأ�سفلت العادي .كما �أنها �أكرث
مقاومة للت�شققات واحلفر و�أقل �سعرا من مواد
الر�صف التقليدية.
وبح�سب تقارير �إعالمية فقد بد�أ بالفعل

اال�ستخدام التجريبي لهذه املادة يف بع�ض
الطرق الربيطانية ،حيث ميكن م�شاهدة
طرق مر�صوفة با�ستخدام “�إم�.آر  6يف مناطق
“كومربيا” و”جلو�سي�سرت” باجنلرتا.
يف الوقت نف�سه ف�إن �شركة “ماك ريرب” لي�ست
ال�شركة الأوىل التي تبحث عن مواد �صديقة
للبيئة ال�ستخدامها يف بناء الطرق .ففي عام
 2015ك�شفت �شركة بناء طرق هولندية
النقاب عن منوذج اختباري لـ “طريق
بال�ستيكي”.

ج���رمي���ة ت���ه���ز امل��ج��ت��م��ع امل�������ص���ري  ..رئ���ي�������س حم��ك��م��ة ي��ق��ت��ل جم���ن���دا مب�����س��د���س��ه
القاهرة ـ وكاالت� :أقدم قا�ض
م�صري بدرجة رئي�س مبحكمة
الإ�ستئناف على قتل جمند
بر�صا�صة يف ال�صدر ،عقب م�شادة
كالمية بينهما ب�سبب تعر�ض
القا�ضي خلطيبة املجند.
وحتدث برنامج “العا�شرة م�ساء”
على قناة درمي عن تفا�صيل
احلادثة بح�ضور خطيبة
ال�ضحية م�ؤمن �سعد �أغا البالغ من
العمر  23عاما.
و�أعرب مقدم الربنامج وائل
الإبرا�شي عن ده�شته و�صدمته للحياة بعد التجنيد ب�سبب حوار والأهم من ذلك �أن يطبق القانون
من قيام رئي�س حمكمة بقتل ال ي�ستحق كل هذا االنفعال ،على اجلميع .
املجند م�ؤمن �سعد �أغا ،خريج وكان ميكن �أن ي�ستخدم كل و�أكد م�صدر �أمني مبديرية �أمن
اجلامعة الأملانية ،وحتدث قائال الأدوات القانونية لكن للأ�سف القاهرة �أن القا�ضي بدرجة
“هقول تاين وتالت رئي�س حمكمة ف�ضل ا�ستخدام ال�سالح ف�ضيع رئي�س مبحكمة اال�ستئناف ومعارا
جنايات يقتل �شابا جمندا ي�ستعد نف�سه و�ضيع �شابا وحطم عائالت �إىل دولة الكويت� ،أطلق الر�صا�ص

على م�ؤمن �أمام مدخل مبنى �سكني
ب�شارع فرعي من �شارع البطراوي،
مبنطقة مدينة ن�صر.
وقال امل�صدر ذاته �إن م�ؤمن قتل
بر�صا�صة يف ال�صدر بعد م�شادة
كالمية بينه وبني القا�ضي جراء
اعرتا�ض الأخري على تواجدها
مبدخل املبنى.
وذكر امل�صدر الأمني الذي مل
يف�صح عن هويته ،ان القا�ضي
قام بت�سليم نف�سه و�سالحه لق�سم
�أول مدينة ن�صر ،وقد بد�أت نيابة
حوادث �شرق القاهرة التحقيق
حول الواقعة ،و�أمرت بت�شريح
اجلثة ،وطلبت حتريات املباحث
حول الواقعة.
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توقيف رو���س��ي يحمل �أف��اع��ي و�ضفادع
و����ص���را����ص�ي�ر مب����ط����ار �أم���������س��ت�ردام

الهاي -فران�س بر�س
�أوقفت ال�سلطات الهولندية رجال رو�سيا عرثت يف حقائبه لل�سفر
على ع�شرات الأفاعي و ال�ضفادع و ال�صرا�صري وال�سحايل احلية،
وفق ما ك�شفت الهيئة الهولندية املعنية بالأمن الغذائي وال�صحي
(ان يف دبليو ايه).
و ُي�شتبه يف �أن الرجل الذي كان يعرب يف مطار �أم�سرتدام�-سكيبهول
خالل رحلة له من الربازيل �إىل رو�سيا كان ينوي االجتار بهذه
الأنواع ،وفق البيان ال�صادر عن هيئة “ان يف دبليو ايه” التي تعنى
�أي�ضا بحماية احليوانات.
وهو كان ينقل يف املجموع � 26أفعى من �أفاعي ر�أ�س احلربة ،و33
�صر�صورا ،و� 11سحلية ،و� 16ضفدعا ،من بينها � 10سامة ،يف
�أوعية بال�ستيكية داخل حقيبة يحملها على ظهره.
و�أو�ضحت الهيئة �أن “�أغلبية هذه احليوانات �سامة ،حتى �إن �سم
البع�ض منها قاتل .وهي لي�ست من الأنواع املحمية لكن ُيحظر نقلها
بهذه الطريقة”.
وقد تعاونت الهيئة الهولندية املعنية بالأمن الغذائي وال�صحي يف
وحب�س الرجل على ذمة
�إطار هذه الق�ضية مع م�صلحة اجلماركةُ ،
التحقيق ،ونُقلت احليوانات �إىل مركز خمت�ص

ح����رق ج��ث��م��ان امل��ت�����س��ل��ق ال�����س��وي�����س��ري
�أويل �ستيك ال��ي��وم بالقرب م��ن �إفر�ست

معطيات جديدة حول �صحفي ايطايل قام بت�صوير حتقيق يف مراك�ش عن ال�شذوذ اجلن�سي ودع��ارة القا�صرين
الرباط :
ذكرت م�صادر �صحفية ان ال�صحفي االيطايل
لويجي بيالت�سا الذي �صور مقاطع حول دعارة
االطفال مبدينة مراك�ش ،وعر�ضتها احدى
القنوات االيطالية يف حتقيق حول ا�ستغالل
االطفال يف الدعارة ،قد �سبق توقيفه يف وقت
�سابق داخل �شقة رفقة قا�صرين.
وقالت ال�سلطات املغربية انها اعتربت اقدام
ال�صحفي االيطايل على ت�صوير حتقيق
ونقال عن م�صادر� ،أوردت ال�صحيفة� ،أن
�صحفي دون احل�صول على ت�صاريح العمل
ال�صحفي االيطايل عمد اىل اغراء بع�ض
الر�سمية� ،أنه خمالف للقانون املغربي املنظم
االطفال باملال لقاء القبول بت�صوير مقاطع
لعمل ال�صحفيني االجانب داخل املغرب.
وا�ضافت ان االمن تدخل مبا�شرة بعد �شروعه فيديو ،وذكرت ان طفال قا�صرا ميتهن بيع
يف اخذ ت�صريحات من بع�ض اال�شخا�ص ،املحارم ،تلقى مبلغ ا يتجاوز  40دوالر منه كي
وقامت ال�سلطات املكلفة برتحيله رفقة زميله يوافق على احلديث �أمام الكامريا عن معاناة
االكوادوري على منت طائرة متجهة اىل املانيا .االطفال من �أقرانه يف بيع املحارم ال�صحية،
من جانبها ك�شفت “امل�ساء” املغربية عن و�صعوبة توفري قوت يومهم.
قيام ال�صحفي باالحتيال على جمموعة من و�أ�ضاف امل�صدر ان الطفل ا�ستجاب لعر�ض
ال�صحفي ،حيث كان رفيق له يعمل يف نف�س
اال�شخا�ص يف مراك�ش.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

القناة ،يقوم بالرتجمة الفورية لهما اثناء
التفاو�ض حول العر�ض وخالل احلوار الذي
�أجراه معه.
وك�شفت امل�صادر ان املرتجم كان يقوم برتجمة
كالم الطفل اىل اللغة االيطالية حيث مت
حتريف م�ضمون كالمه الذي كان يف اال�صل
يدور حول معاناته اليومية يف ك�سب النقود،
اىل حمتوى اخر يوحي ب�أنه يديل باعرتافات
ل”مغامرات �شذوذ جن�سي” تورط فيها مع
“غلمانيني” (بيدوفيل).
وكانت القناة االيطالية اململوكة لرئي�س
الوزراء اال�سبق �سيلفيو برل�سكوين ،قد
عر�ضت حلقة �ضمن برنامج بعنوان “ال�ضياع"،
االربعاء الفارط ،حول دعارة القا�صرين يف
مراك�ش ما �أثار موجة من الردود.
وح�سب املعطيات الواردة ،فان ال�صحفي متكن
من اخفاء مقاطع فيديو �صورها مع قا�صرين،
�أثناء م�صادرة اجهزته التلفزيونية ،وا�ستطاع
املرور بها خالل عملية ترحيله.

كامتندو (د ب �أ) -من املقرر �أن يتم اليوم اخلمي�س حرق جثمان
املت�سلق ال�سوي�سري� ،أويل �ستيك ،الذي تويف يف مطلع اال�سبوع
اجلاري بالقرب من جبل �إفر�ست ،بح�سب ما �أعلنه منظم رحلة
الت�سلق.
وقال منظم الرحلة �إنه من املقرر �إقامة مرا�سم حرق اجلثمان يف
معبد بوذي يقع بالقرب من �إفر�ست� ،أعلى قمة يف العامل.
وكان املت�سلق  /40عاما /انزلق من منحدر و�سقط ليلقى حتفه
بينما كان يحاول الو�صول �إىل قمة �إفر�ست عرب طريق نادرا ما
ي�ستخدم.
وقال مينجما �شريبا ،من جمعية “رحلة القمم ال�سبعة” التي
نظمت رحلة الت�سلق اخلا�صة ب�ستيك هذا العام“ :من املقرر �أن يتم
حرق اجلثمان بالقرب من معبد تينجبوت�شي”.
و�أو�ضح �شريبا �أنه من املقرر �إقامة اجلنازة بعد �إقامة �شعائر
بوذية �سيتم خاللها �إقامة ال�صلوات.
وتدفقت التعازي لرحيل جنم الت�سلق ال�سوي�سري ،من جانب
مت�سلقني من جميع �أنحاء العامل.
وي�شار �إىل �أن وفاة �ستيك هي االوىل التي حتدث خالل مو�سم
الت�سلق يف العام اجلاري ،والذي ميتد خالل الفرتة بني ني�سان/
�إبريل و�أيار/مايو اجلاري.
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