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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد

بقطع ي���ه���دد   ت���رام���ب 
امل�صوتني عن   امل�صاعدات 
“القد�س" ق����رار  ���ص��د 

 الأردن وم�صر وفل�صطني يف عني العا�صفة:

من خملوع اىل خمدوع
م�����ا ب����ع����د ال����زع����ي����م ع����ل����ي ع�����ب�����داهلل ����ص���ال���ح

...؟ اين  اىل  اليمن  م�صتقبل 

 اعتماد م�صروع قرار يدين
بالقد�س ترامب   اعرتاف 
 ع��ا���ص��م��ة لإ���ص��رائ��ي��ل
ع�صوا  128  مب��واف��ق��ة 
35 وامتناع   9 ومعار�صة 

الدول  يف  امل�صوؤولني  بع�س  “تويرت”:  يف  والأت��راك  للعثمانيني  م�صيئة  تغريدة  ي�صتنكر  اأردوغ��ان 
خيانتهم وحتى  وعجزهم  جهلهم  على  الت�صرت  اإىل  لرتكيا  معاداتهم  خالل  من  يهدفون  العربية 
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ووت�ش«  رايت�ش  »هيومن  منظمة  طالبت 
جمل�ش  اخلمي�ش،  الدولية،  احلقوقية 
املتحدة،  للأمم  التابع  الدويل  الأمن 
م�سوؤويل  وبقية  ال�سعودية  قادة  بتقدمي 
و�سول  دون  يحول  الذي  التحالف  دول 
 7 اإىل  والأدوية  والأغذية  امل�ساعدات 

مليني ميني يقفون على حافة املجاعة.
التي  املو�سعة  القيود  اإن  املنظمة  وقالت 
يفر�سها التحالف بقيادة ال�سعودية، على 
الأ�سا�سية  وال�سلع  الإن�سانية  امل�ساعدات 
املدنيني،  اليمن  �سكان  بلوغ  من  ومنعها 
يف  الإن�سانية  الكارثة  تدهور  اإىل  توؤدي 

البلد.
اأن  �سرورة  على  للمنظمة  بيان  و�سدد 
حظر  الدويل  الأمن  جمل�ش  يفر�ش 
وجتميد  التحالف  قادة  كبار  على  �سفر 
ال�سعودي  العهد  ويل  فيهم  مبن  اأ�سولهم، 
مل  ما  �سلمان،  بن  حممد  الدفاع،  ووزير 
امل�ساعدات  منع  عن  فورًا  التحالف  يكف 

املدنيني  بلوغ  من  التجارية  وال�سلع 
بالأرا�سي التي ي�سيطر عليها احلوثيون.

القوانني  ق�سم  مدير  رو�ش،  جيم�ش  قال 
اإن  ووت�ش،  رايت�ش  هيومن  يف  وال�سيا�سات 

ا�سرتاتيجية التحالف يف اليمن »ارتبطت 
وال�سلع  امل�ساعدات  مبنع  مطرد  ب�سكل 
يعّر�ش  ما  املدنيني،  بلوغ  من  الأ�سا�سية 

مليني الأرواح للخطر«.

يف  املنظمة  ن�سرته  تقرير  يف  واأ�ساف 
وقت �سابق اخلمي�ش: »على جمل�ش الأمن 
القادة  على  عقوبات  �سريعًا  يفر�ش  اأن 
الآخرين  التحالف  وقادة  ال�سعوديني 
امل�سوؤولني عن منع و�سول الغذاء والوقود 
واملر�ش  املجاعة  اإىل  يوؤدي  ما  والدواء، 

واملوت«.
ولفت رو�ش اإىل اأنه حتى نوفمرب املن�سرم 
على  يعتمدون  ن�سمة  مليني   7 كان 
وكان  تام،  ب�سكل  الغذائية  امل�ساعدات 
مع  بالكولريا،  م�سابني  ميني  مليون  نحو 
تف�سي الدفرتيا الذي ت�سبب حتى الآن يف 
 200 واإ�سابة  �سخ�سًا   20 من  اأكرث  مقتل 

اآخرين.
وتابع: »نحو مليوين طفل يعانون من �سوء 
التغذية احلاد. ون�سف م�ست�سفيات اليمن 
يفتقرون  ن�سمة  مليون   16 ونحو  مغلقة، 

للمياه النظيفة«.
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خمت�سر مفيد

يف �سنعاء... »َهّم فل�سطني فوق همومهم«
الآلف  ع�سرات  خرج  املا�سي،  حزيران  يف 
العاملي،  القد�ش  يوم  مبنا�سبة  اليمنيني  من 
يق�سف  العدوان  حتالف  طريان  كان  وقت  يف 
�سنعاء  �سيما  ول  املحافظات،  خمتلف  فيه 
والبحري  واجلوي  الربي  واحل�سار  و�سعدة، 
عام،  كل  كما  املا�سي،  وال�سهر  ي�ستد.  اخلانق 
تكرر امل�سهد مبنا�سبة مرور مئة عام على وعد 

بلفور.
خرجوا  بل  فل�سطني،  ين�سوا  مل  واليمنيون 
املرهقة  وحناجرهم  اخلاوية  باأمعائهم 
ويهتفون  واأبنائها،  لفل�سطني  ي�سرخون 
للقد�ش ومقد�ساتها، حاملني هّم فل�سطني فوق 

همومهم.
تظاهرات  يف  اليمنيني  من  عدد  وخرج 
باب  �ساحة  واكتظت،   �سنعاء،  بالعا�سمة 
تنديدًا  خرجوا  الذين  الآلف  مبئات  اليمن 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  بقرار 
بنقل �سفارة بلده من تل اأبيب، اإىل القد�ش، 

واعتبار الأخرية عا�سمة لدول الحتلل.
اأن  اجلماهريية  الفعالية  بيان  واأكد 
املركزية  الق�سية  هي  الفل�سطينية  »الق�سية 
ويف  والإ�سلمية  العربية  للأمة  والأ�سا�سية 
يف  انعك�ش  ما  وهو  اليمني«،  ال�سعب  مقدمتها 
امل�ساركة ال�سعبية ال�سخمة التي اأّكدت اأن ل 
يعزل عا�سمة عربية  اأن  با�ستطاعته  ح�سار 
باإمكانه  اأو يجردها من عروبتها، ول عدوان 
الفل�سطينية  الق�سية  ي�ستبدل  اأو  ميحي  اأن 
جيدًا  ُيدرك  عربي  �سعب  ووجدان  عقل  يف 
ق�ساوة اأن تظلم على مراأى وم�سمع من العامل، 

واأن البو�سلة مل تغري اجتاهها.
التي  الوحيدة  املحافظة  �سنعاء  تكن  ومل 
انتف�ست ن�سرًة للقد�ش، اإذ خرجت يف مدينة 
حا�سدة  جماهريية  م�سرية  �سماًل،   �سعدة، 
على  فل�سطني«،  عا�سمة  »القد�ش  �سعار  حتت 
الرغم من التحليق الكثيف لطريان العدوان، 
»القرار  منها  هتافات  املتظاهرون  وردد 
اإنا  اأق�سى  و»يا  و�سعودي«  اإماراتي  الأمريكي، 
عدد  اأُلقي  فيما  املحتلون«،  جند  ن�سحق  اآتون 

من الكلمات والق�سائد ال�سعرية.
 رئي�س �لتحرير
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ب��ال��ق��د���س عا�صمة ت��رام��ب  اع����رتاف  ي��دي��ن  ق���رار  م�����ص��روع   اع��ت��م��اد 
35 وام���ت���ن���اع   9 وم��ع��ار���ص��ة  ع�����ص��وا   128 مب��واف��ق��ة  لإ���ص��رائ��ي��ل 

وتنظيم د�صتور  ل�صياغة  الم��ن  جمل�س  من  مقرتحات  يطلب  مي�صتورا   دي 
م�صدودة طريقا  دخ��ل  ال��ذي  للنزاع  ال�صيا�صي  احل��ل  لحياء  انتخابات 

حتالفه» وق��ادة  �صلمان»  »بن  على  اأممية  بعقوبات  تطالب  ووت�س»  رايت�س 

رئي�ش التحرير / عادل قا�سم
قرار  م�سروع  اعتماد  مت  املتحدة:  المم  ـ  نيويورك 
“و�سع القد�ش" يف الأمم املتحدة باغلبية �ساحقة م�ساء 
اخلمي�ش حيث �سوت 128 ع�سوا يف الأمم املتحدة ل�سالح 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  اعرتاف  يدين  قرار 
اأع�ساء،   9 عار�ش  فيما  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�ش 
للدارة  �سفعة  يف  ع�سوا،   35 الت�سويت  عن  وامتنع 
المريكية رغم تهديد الرئي�ش ترامب بقطع امل�ساعدات 

املالية للدول املوؤيدة للقرار.
و�سهدت ام�ش اجلمعية العامة للأمم املتحدة املوؤلفة من 
193 دولة جل�سة عا�سفة للت�سويت على م�سروع القرار 
الذي ا�ستخدمت الوليات املتحدة حق النق�ش )الفيتو( 
15 ع�سوا يوم الثنني  �سده يف جمل�ش الأمن املوؤلف من 

واخلا�ش مبدينة القد�ش.
للأمم  متويلها  بوقف  املتحدة  الوليات  هددت  فبينما 
بالعرتاف  ترامب  الرئي�ش  قرار  رف�ست  اإذا  املتحدة 
يف  اإ�سرائيل  مندوب  اعترب  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�ش 
الأمم  قرار  يدعمون  من  اأن  دانون،  داين  املتحدة  الأمم 
املتحدة ل يقدم ول يوؤخر، واأن من يدعمونها دمى، وهذا 
القرار لي�ش اأكرث من اإلهاء، و�سيذهب اإىل مزبلة التاريخ.

عربية  دول  طلب  على  بناء  اجلل�سة  انعقاد  وجاء 
واإ�سلمية ب�ساأن قرار الرئي�ش الأمريكي، دونالد ترامب 
دي�سمرب/   6 يف  لإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�ش  العرتاف 

كانون الأول اجلاري.

مدينة  طابع  تغيري  جواز  بعدم  القرار  م�سروع  ويطالب 
اإن�ساء  عن  المتناع  اإىل  الدول  جميع  ويدعو  القد�ش، 
عمل  ال�سريف،  القد�ش  مدينة  يف  دبلوما�سية  بعثات 

بقرار جمل�ش الأمن 478 )1980(.
وهدد الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، بقطع امل�ساعدات 
عن اأي دولة ت�سوت، ام�ش اخلمي�ش، ل�سالح م�سروع قرار 
قراره  يدين  الذي  املتحدة،  للأمم  العامة  اجلمعية  يف 

ب�ساأن القد�ش.
اخلارجية  وزير  املالكي،  ريا�ش  قال  جهته  ومن 
ي�سجع  القد�ش  ب�ساأن  الأمريكي  القرار  اإن  الفل�سطيني، 

التطرف والإرهاب.
فر�سة  اأ�ساعت  املتحدة،  “الوليات  املالكي:  وتابع 

وتنهي  الدويل  باملجتمع  لتلتحق  قرارها،  عن  للعدول 
عزلتها يف العامل”.

واأ�ساف: “القرار الأمريكي يخدم احلكومة الإ�سرائيلية 
وي�سجع التطرف والإرهاب يف املنطقة”.

واأ�سار اإىل اأن القد�ش هي مفتاح ال�سلم واحلرب يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط.

احلكومة  يخدم  الأمربكي  “القرار  قائل  وا�ستطرد 
الإ�سرائيلية وي�سجع التطرف والإرهاب يف املنطقة”.

واختتم قائل “اأدعو با�سم ال�سعب الفل�سطيني الت�سويت 
ل�سالح م�سروع القرار ب�ساأن القد�ش .

نيكي  املتحدة،  الأمم  لدى  الأمريكية  املندوبة  وقالت 
هيلي، اإن الجتماع الذي جتريه اجلمعية العامة للأمم 

املتحدة ب�ساأن القد�ش، ي�سر مب�سداقية الأمم املتحدة.
“كيف  العامة:  اجلمعية  اأمام  كلمتها  يف  قائلة  وتابعت 
ميكن اأن ت�ستمع اإ�سرائيل اإىل كلمات عدائية، وتبقى يف 

هذه املنظمة”.
ب�سخاء  تنفق  عندما  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
على الأمم املتحدة، نتوقع منها اأن تن�ساع ب�سورة ما اإىل 

قراراتنا، وخا�سة تلك املتعلقة بالقد�ش.
“هذا القرار ل يغري اأي �سيء ول ينفي اأو  وقالت هيلي: 
يثبت ول ي�سر بجهود ال�سلم، وقرار ترامب يعك�ش اإرادة 

ال�سعب وحقنا اأن نختار املكان الأن�سب ل�سفارتنا”.

دي  �ستافان  �سوريا  اىل  املتحدة  المم  مبعوث  طلب   
افكار  تقدمي  المن  جمل�ش  من  الثلثاء  ميت�سورا 
ل�سياغة د�ستور وتنظيم انتخابات يف هذا البلد لحياء 

احلل ال�سيا�سي للنزاع الذي دخل طريقا م�سدودة.
الدويل  المن  جمل�ش  لأع�ساء  مي�ستورا  دي  وقال 
“اعتقد ان الوقت حان كي حتدد المم املتحدة  الـ15 
اىل  م�سريا  والنتخابية”،  الد�ستورية  ال�سكاليات 
جولة  يف  تفويتها  مت  التي  الذهبية”  “الفر�سة 

املفاو�سات الخرية يف جنيف.
الول/دي�سمرب  كانون  منت�سف  يف  اجلولة  هذه  انتهت 
احلكومة  وفد  مي�ستورا  دي  واتهم  تقدم،  احراز  دون 
حوار  اجراء  اىل  فعل  ي�سع  “مل  بانه  ال�سورية 

والتفاو�ش” فيما املعار�سة كانت موحدة يف جنيف.
د�ستورية  عملية  عن  طويل  زمن  منذ  “نتحدث  وتابع 
الطراف  حمادثات  يف  علينا  وتعذر  وانتخابات 
ال�سوريني ا�سراك الطرفني فعليا. ا�سمحوا يل ان اطلب 

م�ساعدتكم”.
والنتخابات  الد�ستور  حول  املقرتحات  ان  اعترب  كما 
�ستوؤدي اىل “عملية حتفيز ل�ست�سارات اكرث ات�ساعا”.

وبعد اقرار المم املتحدة بالف�سل يف جنيف يبدو الدور 

ال�سورية  الزمة  حلل  لعبه  على  قادرة  زالت  ما  الذي 
مهددا فيما باتت رو�سيا لعبا حمتما.

معززة  مو�سكو  ت�سعى  جنيف  عملية  مع  باملوازاة 
حمادثات  فتح  اىل  امليدانية  الع�سكرية  باجنازاتها 
ممثلي  من  وعدد  ال�سورية  احلكومة  بني  �سيا�سية 

املعار�سة يف كازاخ�ستان او يف رو�سيا.
للنزاع  تفاو�سي  حل  �سبيل  يف  مبادرات  عدة  وانبثقت 
الذي ميزق �سوريا منذ 2011، باءت كلها بالف�سل بعدما 

ا�سطدمت خ�سو�سا مب�ساألة م�سري الرئي�ش ب�سار ال�سد.
ومن جهة اخرى اأعلن التحالف الدويل بقيادة الوليات 
اأن قواته �ستبقى يف �سوريا حتى حتقيق تقدم  املتحدة 

ملمو�ش يف مفاو�سات جنيف.
رايان  العقيد  التحالف،  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال 
ردا  الثلثاء،  اليوم  عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  ديلون، 
الأمريكية من  القوات  ان�سحاب  �سوؤال حول موعد  على 
العملية  يف  تقدم  اإحراز  حتى  هناك  “�سنبقى  �سوريا: 

ال�سيا�سية اجلارية يف جنيف”.
وي�سن التحالف الدويل �سد “الدولة ال�سلمية”، منذ 
يونيو/حزيران عام 2014، حملة “العزمية ال�سلبة” 

�سد م�سلحي التنظيم يف العراق و�سوريا.
بدعوة  العراقية  الأرا�سي  يف  التحالف  قوات  وتعمل 
اأن  اإل  العراقية،  احلكومة  قبل  من  ر�سمية  وموافقة 
عملياتها يف �سوريا تاأتي دون موافقة من �سلطات البلد، 
التي تتهم الوليات املتحدة وحلفاءها بارتكاب جمازر 
غاراتها  خلل  من  الأبرياء  املدنيني  بحق  م�ستمرة 
للمجموعات  دعم  وبتقدمي  الع�سوائية،  اجلوية 

الإرهابية.
رئي�ش التحرير



دعاء �سويدان
اأول  اليمن،  ال�سعودي على  العدوان  اأمّت 
دومنا  عمره،  من  يوم  األف  اأم�ش،  من 
�سفحته  انطواء  اإمكانية  اإىل  موؤ�سرات 
متامًا،  ذلك  من  العك�ش  على  قريبًا. 
وامليدانية  ال�سيا�سية  املوؤ�سرات  معظم 
زايد  ابن  ــ  �سلمان  ابن  حرب  باأن  تنبئ 
قد  الت�سعيد،  من  جديدًا  طورًا  تدخل 
ما  كل  من  و�سعوبة  حدة  اأكرث  يكون 

�سبقه.
»التحالف«  اأن  هذا  التقدير  مرّد 
اندلع  منذ  الأوىل  للمرة  ي�ست�سعر، 
اأن   ،2015 مار�ش  اآذار/   25 يف  احلرب 
بات  اهلل«،  »اأن�سار  الرئي�ش،  خ�سمه 
)اجلبهات  كافة  ال�سعد  على  وحيدًا 
الدولة(،  واإدارة  ال�سيا�سية  وال�ساحة 
به  ال�ستفراد  اإمكانية  فاإن  وبالتايل 
اأكرب  اأ�سبحت  الر�سوخ  على  وحمله 
ما  هو  تقديٌر  م�سى.  وقت  اأي  من 
واأبو ظبي على تزخيم  الريا�ش  يحمل 
جديد،  من  البلد  هذا  يف  مطاحمهما 
اأوراق  واملغامرة باآخر ما تبقى لهما من 
ل  و�سيا�سي  ع�سكري  بن�سر  للخروج 
ثلث  يقارب  ما  منذ  م�ستع�سيًا  يزال 

�سنوات
الذي  الأخري  التحرك  قبل  ما  حتى 
عبد  علي  ال�سابق  الرئي�ش  اإليه  بادر 
اهلل �سالح، �سد »اأن�سار اهلل« يف �سنعاء، 
كان »ال�ستاتيكو« امل�سيطر على اجلبهات 
امل�ستويات  اأدنى  اإىل  خّف�ش  قد  كافة 
بلوغ  باإمكانية  ال�سعودية  الآمال 
الع�سكري،  العمل  طريق  عن  اإجنازات 
بن  حممد  اململكة،  عهد  ويل  لريكن 
�سلمان، اإىل »األعيب« �سيا�سية ت�ستهدف 
اهلل«  بـ»اأن�سار  الإتيان  على  اإيران  حّث 
التفاو�ش،  طاولة  اإىل  م�ست�سلمني 
هي  بالف�سل  باءت  املحاولت  تلك  لكن 
�سالح  »انقلب«  جاء  هكذا  الأخرى. 
النجاة  ق�سة  لي�سكل  اهلل«  »اأن�سار  على 
والإمارات.  ال�سعودية  اإىل  بالن�سبة 
»احلركة  الدولتان  تبّنت  ما  �سرعان 
دعمها  اإىل  وبادرتا  النقلبية«، 
الغطاء  خلل  )من  وميدانيًا  اإعلميًا 
اجلوي(، اإل اأن تطور الأحداث ب�سورة 
»اأن�سار  مل�سلحة  و�سريعة  دراماتيكية 
حزب  زعيم  مبقتل  وانتهاءها  اهلل«، 
خيبة  وّلدا  العام«،  ال�سعبي  »املوؤمتر 
ومنا�سريه.  »التحالف«  لدى  كبرية 
الريا�ش  اآمال  تطفئ  مل  موؤقتة  خيبة 
اهلل«،  »اأن�سار  هزم  باإمكانية  ظبي  واأبو 
�سيناريوات  على  الباب  فتحت  ما  بقدر 
العدوان  عوا�سم  اأن  يبدو  ل  خطرية 
من  الدولية  للتحذيرات  اأهمية  تويل 

تبعاتها على امل�ستوى الإن�ساين.
اإثر  »التحالف«،  لقيادة  بدا  بعدما 
ل  اأن  �سنعاء،  يف  الأخرية  الأحداث 
التي  القبائل  على  املراهنة  من  جدوى 
مال اأغلبها اإىل »اأن�سار اهلل« فيما وقف 
اإل  اأمامها  جتد  مل  احلياد،  على  بع�سها 
القوات  ان�سحاب  املراهنة على احتمال 
اجلمهوري(  )احلر�ش  ل�سالح  املوالية 
اإىل  يوؤدي  مبا  ا�سرتاتيجية،  مواقع  من 
طابقت  اهلل«.  »اأن�سار  �سفوف  خلخلة 
ح�سابات  »التحالف«  حقل  ح�سابات 
يت�سل  فيما  اجلمهوري  احلر�ش  بيدر 
عدة  عمدت  حيث  الغربي،  بال�ساحل 
حر�ش  ــ  العا�سر  اللواء  من  كتائب 
اإىل  بها  دفع  قد  �سالح  كان  جمهوري، 
والوازعية  موزع  يف  املواجهات  خطوط 
ب�سغط من »اأن�سار اهلل«، اإىل الن�سحاب 
اأن تلقى اعرتا�سًا  من مواقعها، من دون 

من اجلي�ش واللجان ال�سعبية اللذين مل 
يجدا م�سلحة يف الدخول يف معارك مع 
املجال  يف  اأف�سح  ان�سحاب  �سالح.  قوات 
اأمام القوات املوالية لـ»التحالف« ومعها 
القوات ال�سودانية للزحف نحو مدينة 
وال�سيطرة  احلديدة،  جنوب  اخلوخة 
عليها، والتقدم منها نحو مناطق اأخرى.
هذا »الإجناز« �سرعان ما تبّخر مع دفع 
ال�ساحل  اإىل  بتعزيزات  اهلل«  »اأن�سار 
ا�ستعادة  من  بوا�سطتها  متكنت  الغربي، 
عليها  �سيطرت  التي  املواقع  معظم 
عقب  لـ»التحالف«،  املوالية  القوات 
اإيقاعها يف الأخرية، خ�سو�سًا اجلنوبية 
منها، خ�سائر ب�سرية كبرية. عن طريق 
لقيادة  تاأكد  تلك،  امليدانية  »املغامرة« 
احلالية  ال�سغل«  »عدة  اأن  »التحالف« 
غري كافية لقلب املعادلة يف وجه »اأن�سار 
اهلل«، �سواء يف املحافظات ال�ساحلية اأو 

يف الداخل.

اإعادة ترتيب الأوراق
وعليه، بداأت تتكثف م�ساعي ال�سعودية 
اأوراق  ترتيب  لإعادة  والإمارات 
يف  الدخول  يف  �سواء  مع�سكرهما، 
»التجمع  حزب  مع  جديدة  مفاو�سات 
م�سلمون«(  )»اإخوان  للإ�سلح«  اليمني 
بالعمل  اأو  امليداين،  دوره  لتفعيل 
»املوؤمترية«  الأجنحة  ا�ستقطاب  على 
الريا�ش  يف  وجوهها  املوجودة 
والقاهرة، والتي يظهر اأنها انتع�ست اإثر 

مقتل �سالح.
جمع  الذي  اللقاء  جاء  الإطار،  هذا  يف 
عهد  ويل  ومعه  ال�سعودية،  عهد  ويّل 
بالقيادَيّني  زايد،  بن  حممد  ظبي  اأبو 
وعبد  اليدومي  حممد  »الإ�سلحَيّني«، 
مل  لقاء  الريا�ش.  يف  الآن�سي،  الوهاب 
يتاأكد، اإىل الآن، ما اإذا كان قد اأفلح يف 
»الإ�سلح«،  مع  ال�سفقة  خيوط  حبك 
ترّجح  املعطيات  اأن  من  الرغم  على 
وفقًا  فعًل.  ال�سيناريو  ذلك  حتقق 
على  منق�سم  »التجمع«  فاإن  للمعلومات، 
نف�سه بني راأيني: اأحدهما يدفع باجتاه 
التي  الع�سكرية  اخلطط  يف  النخراط 
ُيعّد لها »التحالف« على جبهتي ال�ساحل 
والإمارات  ال�سعودية  )تريد  و�سنعاء 
املحاربني  »الإ�سلح« �سفوف  اأن يت�سدر 
يف  مقاتليه  ويح�سد  �سنعاء  جبهة  يف 
اأخرى(  ومناطق  وخولن  واأرحب  نهم 
واآخر  والآن�سي،  اليدومي  ويتزعمه 
يدعو اإىل الرتيث وعدم الوقوع يف »فخ 
»اأن�سار  مع  التفاو�ش  واإىل  بل  جديد«، 
معها،  املواجهات  تزخيم  من  بدًل  اهلل« 
»الإ�سلحيون«  الأخري  اجلناح  ويقود 
على  واملح�سوبون  تركيا  يف  املتمركزون 

قطر.
هوؤلء ل يبدو اأن تاأثريهم على الأر�ش 
معادل لتاأثري نظرائهم يف اجلناح الأول 
املوؤيد للقتال، والذي بداأ، عمليًا، تفعيل 
لكونه  اإما  جبهة؛  من  اأكرث  على  دوره 
ال�سعودية  بالقرتاحات  مقتنعًا  بات 
يف  ومنخرطًا  اجلديدة  والإماراتية 
حت�سني  ملحاولته  واإما  متطلباتها، 
�سروط التفاو�ش مع الريا�ش واأبو ظبي 
من خلل ال�سعي يف تظهري نف�سه الطرف 
القادر على ح�سم املعركة. هذا ما جتلى 
نهم،  جبهة  يف  املا�سية  ال�ساعات  خلل 
»اأن�سار  مع  املواجهات  ا�ستعرت  حيث 
توافد  عقب  الإثنني،  �سباح  منذ  اهلل« 
على  املح�سوبة  ماأرب،  من  تعزيزات 
»الإ�سلح«، اإىل منطقة الرمادة، متهيدًا 

للهجوم نحو منطقة م�سورة، و�سط نهم، 
اأما  ال�ساعة.  اإىل  ُتذكر  نتائج  دون  من 
املوالية  القوات  متكنت  فقد  جنوبًا، 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل،  للرئي�ش 
هادي، خلل الأيام املا�سية، من حتقيق 
جبهة  يف  وموؤقتة  جزئية  اخرتاقات 
ان�سمام  بيحان يف حمافظة �سبوة، بعد 
عملياتها  اإىل  »الإ�سلحيني«  املقاتلني 
)متكنت »اأن�سار اهلل« من ا�ستعادة مثلث 
اأعلنت  بعدما  ال�سرتاتيجي  بيحان 
فيما  عليه(،  �سيطرتها  هادي  قوات 
من  حالها،  على  تعز  جبهات  تزال  ل 
اإمكانية تبدل  اإىل  موؤ�سرات  دون ظهور 
اجلي�ش  حتالف  ثبات  بفعل  معطياتها، 
اجلمهوري  واحلر�ش  ال�سعبية  واللجان 
على  املح�سوب  اللواء  يزال  )ل  هناك 
�سالح املتمركز يف تعز ثابتًا على موقفه 
وتوافر  العدوان(،  مواجهة  ب�سرورة 

قوات احتياطية لكل جبهة.

»جتميع املوؤمتر«
ماكينة  �سغل  يتكثف  مواز،  خط  على 
�ستات  مللمة  اجتاه  يف  »التحالف« 
وقياداته  وجوهه  وجتميع  »املوؤمتر«، 
�سالح  عبداهلل  علي  اأحمد  لواء  حتت 
جنل  لي�سكل  الإمارات،  يف  املوجود 
»املعادلة  طريَف  اأحد  ال�سابق  الرئي�ش 
ال�سعودية  بها  حتلم  التي  الذهبية« 
الرئي�ش،  نائب  جانب  اإىل  والإمارات، 
الذراع الع�سكرية لـ»اإخوان اليمن«، علي 
تفيد  الإطار،  هذا  يف  الأحمر.  حم�سن 
املعلومات باأن ات�سالت يجريها الأحمر 
املوجودة  »املوؤمترية«  القيادات  مع 
العام  الأمني  مقدمها  ويف  القاهرة،  يف 
�سلطان  »املوؤمتر«،  حلزب  امل�ساعد 
للجنتني  موؤمتر  عقد  بهدف  الربكاين، 
العا�سمة  يف  للحزب  والدائمة  العامة 
ظبي  واأبو  الريا�ش  تتطلع  امل�سرية، 
املقبلة  للمرحلة  رافدًا  ي�سكل  اأن  اإىل 
الت�سالت  تلك  العدوان. وترتافق  من 
رئي�ش  يجريها  مماثلة  حتركات  مع 
دغر،  بن  عبيد  اأحمد  هادي،  حكومة 
وع�سو اللجنة العامة يف »املوؤمتر« قا�سم 
ر�ساد  »املوؤمتري«  والقيادي  الك�سادي، 
قيادات  ا�ستمالة  ت�ستهدف  العليمي، 
مبا  اليمن،  داخل  تزال  ل  التي  احلزب 

الذي  اجلنوب،  يف  املوجودة  تلك  فيها 
ت�ست�سعر  وف�سائله  قياداته  بداأت 
هي  )رمبا  »�سفعة«  تلّقيها  اقرتاب 
لل�سعودية  الأق�سى منذ ت�سليم اجلنوب 
والإمارات( يف حال اجتماع »التحالف« 
»املوؤمتر«  التاريخيني،  خ�سَميها  مع 
حني  يف  واحد،  خندق  يف  و»الإ�سلح«، 
يت�ساعد قلق الرئي�ش هادي مّما �ستوؤول 
اأن  خ�سو�سًا  اجلديدة،  التحركات  اإليه 
ال�سعودية  باأن  تفيد  املعلومات  معظم 

باتت م�ستعدة للتخلي عنه.
ثمة  اأن  يبدو  الدويل،  امل�ستوى  على 
غطاًء اأمريكيًا ممتدًا للت�سعيد ال�سعودي 
الدعوات  من  الرغم  على  الإماراتي،  ــ 
»املراوغة«، من حني اإىل اآخر، اإىل رفع 
الجتاه،  ذلك  يف  اليمن.  عن  احل�سار 
اليمن،  لدى  الأمريكي  ال�سفري  يكثف 
ماثيو تولر، الذي مل يعد خفيًا لعبه دورًا 
�سلبيًا يف العمليات التفاو�سية ال�سابقة 
»خطط  نحو  الدفع  يف  احلثيث  و�سعيه 
بال�سيا�سة  لل�سعودية  حتقق  منحازة« 
لدعم  جهوده  باحلرب،  تنله  مل  ما 
اجلديدة.  ظبي  واأبو  الريا�ش  خطة 
يف  اأم�ش،  تولر  حتركات  اآخر  وجتّلى 
لقائه، يف مقر اإقامته يف الريا�ش، ع�سو 
بن  حممد  لـ»املوؤمتر«،  العامة  اللجنة 
مع  تت�ساوق  خطوة  يف  ال�سايف،  ناجي 
ــ الإماراتية على  التحركات ال�سعودية 
والريا�ش.  القاهرة  »موؤمتري«  خط 
اخلارجية  وزارة  اأن  من  الرغم  وعلى 
عن  التمايز  من  نوعًا  تبدي  الأمريكية 
البيت الأبي�ش يف ما يت�سل باليمن )دعا 
اإيجاد  اإىل  اأيام  قبل  تيلر�سون  ريك�ش 
بو�سول  وال�سماح  للأزمة  �سيا�سي  حل 
الرئي�ش  موقف  اأن  اإل  امل�ساعدات(، 
دونالد ترامب، مدعومًا بخطوات تولر، 
الت�سعيد  كفة  يبدو،  ما  على  �سريّجح، 
يظهر،  ل  ت�سعيد  املقبلة.  املرحلة  يف 
اهلل«،  »اأن�سار  اإىل  بالن�سبة  الآن،  اإىل 
اأن ثمة ممانعة رو�سية له، خ�سو�سًا اأن 
ب�سحب  املا�سي،  الأ�سبوع  مو�سكو،  قيام 
ونقلها  �سنعاء  من  الدبلوما�سية  بعثتها 
�سلبية  مبوؤ�سرات  بعث  الريا�ش،  اإىل 

جدًا على هذا ال�سعيد.
»اأن�سار اهلل«، تبدو احلركة  على مقلب 
�سدها،  ُيحاك  ما  لتفا�سيل  مدركة 
يعتزم  التي  اخلطوات  وخطورة 

اأنها،  اإل  عليها.  الإقدام  »التحالف« 
العدوان  مواجهة  يف  �سمدت  التي  وهي 
ما  اأن  تعتقد  �سنوات،  ثلث  قرابة 
اليوم  العدوان  عوا�سم  عليه  تعمل 
اأن  ميكن  التي  الأخرية  الورقة  هو 
ماء  يحفظ  مبا  للخروج  بها  ت�ستنجد 
وجهها، واأن و�سائل ال�سغط الأق�سى، من 
ا�ستنفدت  قد  وجتويع،  وح�سار  غارات 
»اأن�سار  تظهر  وعليه،  متامًا.  فاعليتها 
مواجهة  يف  ثباتها  اإىل  مطمئنة  اهلل« 
الإماراتية  ــ  ال�سعودية  اخلطط 
اجلديدة، ل �سيما اأن مقتل �سالح اأظهر 
ِعَظم التلحم ال�سعبي يف وجه الريا�ش 
األف  تعزّز على مدى  والذي  واأبو ظبي، 
يف  مهمة  ك�سره  جتعل  بت�سحيات  يوم 

غاية ال�سعوبة يف احلد الأدنى.

من �سريث ماكينة �سالح 
الإعلمية؟

التي  ال�سيا�سية  اجلهود  جانب  اإىل 
املوالية  والقيادات  »التحالف«  يبذلها 
له بهدف ترميم البيت »املوؤمتري«، تربز 
الإعلمي،  امل�ستوى  على  مماثلة  جهود 
الإعلمية  املاكينة  وراثة  ت�ستهدف 
�سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق،  للرئي�ش 
اجلديدة  املرحلة  دعم  نحو  وتوجيهها 
تعمل  الإطار،  هذا  يف  العدوان.  من 
قيادات »املوؤمتر« املوجودة يف القاهرة، 
علي  الرئي�ش،  نائب  مع  بالتن�سيق 
من  اأخرى  وقيادات  الأحمر،  حم�سن 
»ال�سرعية«، على ا�ستقطاب الإعلميني 
بهم  والإتيان  احلزب،  على  املح�سوبني 
عملهم  ملعاودة  امل�سرية،  العا�سمة  اإىل 
انق�سمت  التي  اليوم«  »اليمن  قناة  يف 
لـ»اأن�سار  موالية  واحدة  ثلث:  اإىل 
تابعة  واأخرى  �سنعاء،  من  تبث  اهلل« 
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل،  للرئي�ش 
هادي، تبث من الريا�ش، وثالثة موالية 
القاهرة.  من  تبث  اخلارج«  لـ»موؤمتر 
ذلك  يف  املبذول  اجلهد  يقت�سر  ول 
�سحافيني  لي�سمل  ميتد  بل  الجتاه، 
ل  )�سيا�سيًا  اهلل«  لـ»اأن�سار  موؤيدين 
واآخرين م�ستقلني، بهدف  اأيديولوجيًا( 
تفريغ ال�ساحة الإعلمية يف اليمن من 
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األ�����ف ي����وم م���ن ال����ع����دوان ع��ل��ى ال��ي��م��ن م���رك���ز اب�����ن ���ص��ي��ن��ا م��ل��ت��ق��ي ال�����ص��ف��وة
لعل املتابع للحفل ال�سنوي الذي ينظمه مركز بن �سينا الطبي يلحظ عاما 
بعد عام جناح املركز ب�سكل متزيدا ولفت . فاملركز الذي قدم خدماته يف 
منطقة البرييدج بربوكلني وعلي مدار ثلثني عام جنح ان يزيد من ارتباط 
عملئه به وان يحتل ال�سدراة علي م�ستوي املراكز الطبية العاملة بربوكلني 

.
فاحلفل الذي بدا ا�سطوري هذا العام لنجاحه يف جمع عدد كبري من النخب 
وال�سيا�سة  والعلم  بل  الطب  جمال  يف  فقط  لي�ش  والناجحة  الرائدة 

والدين يف مكان واحد.
واحلفل الذي مت تنظيمه يف قاعة راقية يف قلب البرييدج  وح�سره اكرث من 

ثلثمائمة �سخ�ش من ال�سفوة يف كل املجالت
باملراكز  العاملني  جميع  ب�سكر  اأمني  ح�سام  د  قام  احل�سور  امام  كلمته  ويف 

وال�سيدليات املتعاونة وجميع املر�سي واحل�سور الكرام .
كما ح�سر احلفل ال�سيد مارتن جولدن وال�سيد فين�ست جنتلي 

 DISTRICT OF NEWYORK COUNCIL 
والدكتورة هالة �سلبم مدير حزب الوفد بنيوجري�سي

الفنانة  املتحدة  للوليات  الق�سرية  زيارتها  رغم  احل�سور  علي  ا�سررت  كما 
ال�سور  التقاط  علي  احل�سور  معظم  حر�ش  والتي  م�سطفي  داليا  املتالقة 

التذكارية معها .

وعلي هام�ش اللقاء ويف حديث خا�ش لقناة فار�ش منهاتن حتدثت الفنانة 
علي  بالدعاء  وقامت  القد�ش  يف  يحدث  مما  حزنها  عن  م�سطفي  داليا 

ا�سرائيل.
عالية  مب�ساهدات  حظي  الذي  اللقاء  ن�سرت  قد  منهاتن  فار�ش  قناة  وكانت 

علي مةاقع التوا�سل الجتماعي علي الرابط 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=Nl9NjXZbaNU
تي  ار  اليه  قنوات  من  الن�سار  حممد  ال�سيد  ح�سر  العلم  م�ستوي  وعلي 
�سا�سات  علي  دكتور  نيويورك  برنامج  بتقدمي  قام  امني  ح�سام  د  ان  ويذكر 

اليه ار تي .
كما ح�سر احلفل الكاتب ال�سحفي ال�سيد عبده موتي رئي�ش حترير جريدة 
غربة نيوز وال�سيد عاطف البيلي  جريدة اللواء العربي والكاتب ال�سحفي 
احمد حمارم عن جريدة عرب ا�ستوريا .والعلمي اجمد مكي وال�سيد طارق 
احل�سور  باعجاب  حظي  الذي  يا�سر  التنورة  راق�ش  ايل  بال�سافة  �سليمان 

.كما قامت بتغطية احلفل قناة فار�ش منهاتن . 
الطبي  ومركزه  امني  ح�سام  للدكتور  ال�سكر  اجلميع  وجه  احلفل  نهاية  ويف 

الرائع .
اعداد وت�سوير / احمد مراد



الرئي�ش  اأعرب  الأنا�سول:  اأنقرة/ 
اليوم  اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
لتغريدة  ال�سديد  ا�ستنكاره  عن  الأربعاء، 
موقع  على  والأتراك،  للعثمانيني  ُم�سيئة 

التدوينات امل�سغرة “تويرت”.
اجتماعه  خلل  كلمة  يف  اأردوغان،  وقال 
خماطًبا  باأنقرة،  الأتراك  املخاتري  مع 
فخر  جدنا  كان  “حني  التغريدة:  نا�سر 
اأين  الدين با�سا يدافع عن املدينة املنورة، 
يقذفنا  الذي  البائ�ش  اأيها  اأنت  جدك  كان 

بالبهتان؟”.
تعرف  اأن  “عليك  قائًل:  اأردوغان  وتابع 
ال�سعب  هذا  بعد  تعرف  مل  فاأنت  حدودك، 
اأما  اأي�سا،  اأردوغان  تعرف  ومل  )الرتكي(، 

اأجداد اأردوغان فلم تعرفهم اأبدا”.
يتعامل هوؤلء  نعلم مع من  “نحن  واأ�ساف: 
وعلى  تاريخنا  على  يتطاولون  الذين 
�سخ�ش فخر الدين با�سا، و�سنك�سف ذلك يف 

الوقت املنا�سب”.
بع�ش  اأن  الوا�سح  “من  اأنه  على  و�سّدد 
من  يهدفون  العربية  الدول  يف  امل�سوؤولني 
على  الت�سرت  اإىل  لرتكيا  معاداتهم  خلل 

جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.
خارجية  وزير  اأعاد  �سابق،  وقت  ويف 
تغريدة  ن�سر  زايد،  بن  اهلل  عبد  الإمارات 
فخر  ارتكاب  واّدعى  لأردوغان،  م�سيئة 
الرتكي  الع�سكري  )القائد  با�سا،  الدين 
الذي دافع عن املدينة املنورة اأثناء احلرب 
ال�سكان  �سّد  جرائم  الأوىل(،  العاملية 

املحليني.
القومي  الأمن  ا�سرتاتيجية  يخ�ش  وفيما 
اأعلنها  التي  املتحدة،  للوليات  اجلديدة 
قال  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 

“كل  بكلمة  تلخي�سها  ميكن  اإنه  اأردوغان 
�سيء من اأجل اأمريكا”.

حتديد  طبًعا  دولة  لكل  “يحق  واأ�ساف: 
وعليه  وتطبيقها،  الأمنية  ا�سرتاتيجيتها 

ا منلك هذا احلق”. فنحن اأي�سً
تلخي�ش  “ميكننا  الرتكي:  الرئي�ش  وتابع 
“�سعب  يلي:  كما  الأمنية  ا�سرتاتيجيتنا 
ودولة  واحد،  وطن  واحد،  علم  واحد، 

واحدة”.
ومن جهته قال نائب رئي�ش الوزراء الرتكي، 
فكري ا�سيق، “يف الوقت الذي نكافح فيه من 
املعتوهني  اأحد  ياأتي  والقد�ش،  بغداد  اأجل 
ليقوم باإقحام الرئي�ش الرتكي )رجب طيب 
اأردوغان( يف معر�ش اإ�ساءته لـ”فخر الدين 

�سد  املنورة”  املدينة  عن  املدافع  با�سا” 
الإجنليز )اإبان احلرب العاملية الأوىل(.

افتتاح  خلل  له  كلمة  يف  ا�سيق  واأو�سح 
املئوية  الذكرى  يف  الدولية  “الندوة 
يف  العمارة”،  وكوت  بغداد  لنت�سار 
اإىل  الإ�ساءة  اإن  الأربعاء،  اليوم  اإ�سطنبول 
على  تف�سريها  ميكن  ل  با�سا،  الدين  فخر 

اأنها جمرد جهل وعدم معرفة بالتاريخ.
عمل  ا  اأي�سً هي  “بل  اإ�سيق:  واأ�ساف 
ا�ستفزازي ينم عن �سوء نية، وُيظهر ب�سكل 

جلي اأن لوران�ش ل زال على راأ�ش عمله”.
ال�سهري  لورن�ش  اإدوارد  توما�ش  والعقيد 
هو   ،)1935  –  1888( العرب  بلورن�ش 
مبهام  ُكلف  بريطاين  خمابرات  �سابط 

�سد  وزعمائها  العربية  القبائل  تاأليب 
ودفعهم  العثمانية،  )اخللفة(  الدولة 
للتمرد عليها خلل احلرب العاملية الأوىل، 
العثماين  اجلي�ش  اإمداد  خطوط  وقطع 
الوزراء  رئي�ش  عنه  قال  حتى  و�سغله؛ 
الربيطاين الأ�سبق ون�ستون ت�سر�سل عندما 
)لن  الربيطانية:  للم�ستعمرات  وزيًرا  كان 
ما�سه  احلاجة  كانت  مهما  مثيل  له  يظهر 

له(”.
خارجية  وزير  “اإعادة  اإ�سيق:  واأ�ساف 
المارات )عبد اهلل بن زايد( ن�سر تغريدة 
اأمر  اأردوغان،  والرئي�ش  للأتراك  م�سيئة 
عن  عودته  �سرورة  على  واأوؤكد  خمجل، 
ملثل هذه احلركات  اأداة  واأّل يكون  خطئه، 

ال�ستفزازية”.
ت�ستخل�ش  الب�سرية  اأن  على  ا�سيق  و�سدد 
العرب من التاريخ من اأجل ال�سرت�ساد به يف 

بناء امل�ستقبل.
)جنوب  العمارة  كوت  معركة  اإىل  واأ�سار 
العثماين  اجلي�ش  فيها  �سّجل  التي  بغداد( 
ثاين اأكرب انت�ساراته خلل احلرب العاملية 
للجي�ش  �ساحقة  اإىل هزمية  واأدت  الأوىل، 
األف   13 وقوامه  بالكامل،  الربيطاين 
واإجبار  للعثمانيني،  وا�ست�سلمه  جندي، 
احلكومة الربيطانية على دفع مليون جنيه 

اإ�سرتليني كتعوي�سات للدولة العثمانية.
من  العديد  حققنا  “لقد  ا�سيق:  وتابع 
احلرب  يف  الربيطانيني  على  النت�سارات 
العمارة،  كوت  مثل  الأوىل،  العاملية 
املدينة  عن  الدفاع  ومعركة  قلعة،  وجناق 
فقط  الفتخار  ال�سواب  من  لي�ش  املنورة. 
العرب  اأخذ  علينا  اأي�سا  لكن  بانت�ساراتنا، 
اأ�سا�ٍش  على  معها  والتعامل  الهزائم  من 

الهزائم  اأ�سباب  ومناق�سة  وجاد؛  علمي 
والنت�سارات بل انفعال ودون عك�سها على 

احلا�سر وحتويلها حلالة عداء”.
عبداهلل  المارات  خارجية  وزير  كان 
تغريدة  الثلثاء،  اأم�ش  اأعاد،  زايد  بن 
واإىل  اأردوغان  اإىل  فيها  اأ�ساء  مل�ستخدٍم 
الدين  فخر  ارتكاب  اّدعى  حيث  الأتراك؛ 
با�سا )القائد الع�سكري الرتكي الذي دافع 
العاملية  احلرب  اأثناء  املنورة  املدينة  عن 

الأوىل( جرائم �سّد ال�سكان املحليني.
با�سم  املتحدث  �سدد  ذلك،  على  وردا 
على  قالن،  اإبراهيم  الرتكية،  الرئا�سة 
اخلارجية  وزير  يقوم  املعيب” اأن  “من  اأنه 
الإماراتي بن�سر مثل هذه التغريدة الكاذبة 
ال�ستفزازية، التي من �ساأنها اإحلاق ال�سرر 

بالعلقات بني العرب والأتراك.
با�سا”،  الدين  فخر  “عمر  اأن  اإىل  ي�سار 
ال�سحراء  “منر  بـ  الإنكليزي  لقبه  والذي 
الرتكي”، ا�سُتِهر بدفاعه عن املدينة املنورة 
املحليني، طوال  �سكانها  مع  اإىل جنب  جنًبا 
 )1919-1916 بني  )ما  اأ�سهر  و7  �سنتني 
مواجهة  يف  املحدودة  اإمكانياته  رغم 

الإنكليز اإبان احلرب العاملية الأوىل.
وال�سغط  اإ�سطنبول  من  الأوامر  ورغم 
املنورة  املدينة  ت�سليم  حول  الإنكليز  من 
ترك  با�سا  الدين  فخر  رف�ش  وتركها، 
املر�سلني(  )خامت  حممد  الر�سول  مدينة 
كاأ�سري  اعُتِقل  حتى  املقاومة،  يف  وا�ستمر 
حرب من قبل الإجنليز، واأُر�ِسل كاأ�سرٍي اإىل 
جهود  وبف�سل  �سنوات،  ثلث  ملدة  مالطا 
عام  �سراحه  اإطلق  جرى  اأنقرة  حكومة 
1921، ثم تعيينه لحًقا �سفرًيا لرتكيا يف 

اأفغان�ستان.

»الغزو«  خطط  دخول  اهلل«،   »اأن�سار  حركة  ا�ستبقت 
التنفيذ،  العدوان حّيز  لها حتالف  ُيعّد  التي  اجلديدة 
ال�سعودي،  العمق  على  بالي�ستيًا  �ساروخًا  باإطلقها 
اليمامة يف الريا�ش. عملية د�ّسنت من  ا�ستهدف ق�سر 
خللها احلركة معادلة ردع جديدة، قواُمها، بح�سب ما 
اأعلن قائدها، اأن »مدى ال�سواريخ متو�سع وم�ستمر«، واأن 

»اليد الطوىل �ستنال من اأماكن اأخرى«
اعتزام  اإىل  وامليدانية  ال�سيا�سية  املوؤ�سرات  ت�سارع  مع 
ت�سعيدية  حملة  اإطلق  اليمن  على  العدوان  حتالف 
جديدة ت�ستهدف ال�ستفراد بـ»اأن�سار اهلل« واإخ�ساعها، 
الريا�ش،  اإىل  اليمنية  ال�ساروخية  الر�سالة  جاءت 
وتثّبت  تطورًا،  اأكرث  دفاعية  مرحلة  لتد�ّسن  اأم�ش، 
معادلة ردع اإ�سافية يف م�سار الت�سدي للعدوان املندلع 
وحلفاءه  »التحالف«  وتنّبه   ،2015 مار�ش  اآذار/  منذ 
الثابتني واملحتملني اإىل اأن اأي مغامرة جديدة لن تكون 
خلل  معها  ومن  اململكة  َخرِبته  ما  يتجاوز  ثمن  بل 

الأ�سهر املا�سية.
من  �سبقه  عّما  خمتلفًا  الثلثاء،  ظهر  امل�سهد،  بدا 
يف  يدوي  انفجار  ال�سعودي.  للعمق  ا�ستهداف  عمليات 
العاملية،  الوكالت  اأنباءه  تتناقل  ال�سعودية  العا�سمة 
يف  دخان  عمود  ت�ساعد  للأخرية  يوؤكدون  و�سهود 
اأثناء  يف  اليمامة  ق�سر  اإل  الهدف  يكن  مل  الريا�ش. 
اأعلنت  ما  بح�سب  داخله،  �سعودية  قيادات  اجتماع 
ال�سعودية  ال�سلطات  اأن  �سحيح  اهلل«.  »اأن�سار  حركة 
اعرتا�سه  موؤكدة  هدفه،  ال�ساروخ  ببلوغ  تعرتف  مل 
 H جنوب الريا�ش، اإل اأن الر�سالة التي حملها »بركان
2« ل بد اأنها و�سلت اإىل اأ�سماع امل�ستهدفني بها. ر�سالة 
�سرعان ما ظّهر خيوطها زعيم »اأن�سار اهلل«، ال�سيد عبد 
»مدى  بقوله:  اأم�ش،  ع�سر  له  كلمة  يف  احلوثي،  امللك 
من  �ستنال  الطوىل  واليد  وم�ستمر،  متو�سع  ال�سواريخ 

اأماكن اأخرى«.
»معادلة الردع اجلديدة« هذه، وفق ما �سّماها احلوثي، 
على  العدوان  من  يوم  األف  مرور  بعد  تد�سينها  ياأتي 

يف  ال�ساروخية  القوة  اختارتها  منا�سبة  وهي  اليمن. 
اجلي�ش واللجان ال�سعبية لتقول اإن »ما بعد �سمود األف 
ملا قبل«، بح�سب ما جاء يف بيانها  يوم مرحلة مغايرة 
»ق�سور  اأن  البيان  واأكد  اليمامة.  ق�سر  �ساروخ  ب�ساأن 
النظام ال�سعودي وكافة املن�ساآت الع�سكرية والنفطية 
يف مرمى �سواريخنا«، م�سددًا على اأن »املظلة الأمريكية 
متنع  لن  املجرم  ال�سعودي  للنظام  الدولية  واحلماية 

�سعبنا من خو�ش غمار املواجهة«.
امل�سوؤولية  لزمة  تكرار  ال�سعودية  اأعادت  املقابل،  يف 
الإيرانية عن ا�ستهداف الريا�ش. اإذ راأى املتحدث با�سم 
يف  امليلي�سيات  »ا�ستمرار  اأن  املالكي،  تركي  »التحالف«، 
وا�سح  دليل  البالي�ستية  بال�سواريخ  املدن  ا�ستهداف 
على ا�ستمرار امليلي�سيات احلوثية، املدعومة من اإيران، 
الإغاثية يف  للأعمال  امل�ستخدمة  املنافذ  ا�ستخدام  يف 
اليمني«.  الداخل  اإىل  الإيرانية  ال�سواريخ  تهريب 
واأ�ساف املالكي اأن »ال�سيطرة على الأ�سلحة البالي�ستية 
الإرهابية  املنظمات  قبل  من  الإيراين  الت�سنيع  ذات 
ميثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدويل«، واأن »اإطلقها 
للقانون  خمالفًا  ُيعّد  بال�سكان  الآهلة  املدن  باجتاه 

الدويل الإن�ساين«.
لن  �سيعقبها  ما  باأن  عليها  الإ�سرار  ي�سي  ت�سريحات 
يغاير ما اأقدمت عليه اململكة اإثر ا�ستهداف مطار امللك 
خالد يف الريا�ش يف 6 ت�سرين الثاين/ نوفمرب املا�سي. 
حملة �سيا�سية واإعلمية ودبلوما�سية ت�ستهدف ت�سعيد 
اأن  ال�سعودية  من  ظنًا  اإيران،  على  الدولية  ال�سغوط 
ذلك �سيحمل طهران على اإلزام احلوثيني بوقف اإطلق 
ال�سواريخ على العمق ال�سعودي. وعمليات جوية تبغي، 
ح�سرًا، النتقام، الذي اأوقع خلل الأ�سبوعني املا�سيني 
فقط 136 قتيًل مدنيًا، طبقًا ملا اأفاد به، اأم�ش، املتحدث 
با�سم املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم 

املتحدة، روبرت كولفيل.
هذا الإ�سرار، مع ما �سيوقعه من �سحايا، لن يبقى من 
الذي  »اأن�سار اهلل«،  زعيم  به  ما جزم  رّد، بح�سب  دون 

تق�سفون  »اأنتم  بقوله:  والإمارات  ال�سعودية  توعد 
�سنعاء ونحن نق�سف الريا�ش واأبو ظبي. اأنتم تعتدون 
�سواريخنا  وت�سل  �سنعاء  يف  اجلمهوري  الق�سر  على 
البالي�ستية اإىل ق�سر اليمامة بالريا�ش. اأنتم تعتدون 
على من�ساآتنا احليوية ونحن نقابلكم باملثل«، م�سيفًا اأنه 
وعزمنا  ثباتنا  من  املزيد  �سيقابله  طغيانكم  زاد  »كلما 
الدفاعية«.  الو�سائل  لكل  وابتكاراتنا  وت�سميمنا 
لها  ُيعّد  التي  اجلديدة  »الغزو«  خطط  اإىل  اإ�سارة  ويف 
و�سنعاء،  الغربي  بال�ساحل  يت�سل  ما  يف  »التحالف« 
والإماراتية:  ال�سعودية  القيادتني  خماطبًا  اأ�ساف 
وتراجعوا  تتعقلوا  ومل  واأغبياء،  وجهلة  حمقى  »اأنتم 
�سعبة«.  امل�ساألة  اأن  وجدمت  اأنكم  رغم  ح�ساباتكم 
التي  »املوؤمترية«  القيادات  تنبيه  احلوثي  يفت  ومل 
يتكثف العمل، من قبل الريا�ش واأبو ظبي وحلفائهما 
يف »ال�سرعية«، على ا�ستمالتها، اإىل اأن »الذي ي�ساومك 
حريتك  على  ي�ساومك  العدوان  �سد  موقفك  على 
بها  يت�سل  �سخ�سية  »اأي  داعيًا  وكرامتك«،  واإن�سانيتك 
عنوان«،  اأي  حتت  موقفها  على  لي�ساوموها  املنافقون 
اإىل اأن »تعي اأنها اأمام اختبار تاريخي«. و�سّدد احلوثي 
ًا  على »دعم اجلبهات وتعزيز الوحدة الداخلية«، حا�سّ

تفعيل  يف  م�سوؤوليتها  حتمل  على  الدولة  »موؤ�س�سات 
النقاط الثنتي ع�سرة التي حتدثنا عنها«.

الرئي�ش  حكومة  مطالبة  اأعقاب  ويف  ذلك،  غ�سون  يف 
الدولية،  املنظمات  هادي،  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل، 
اأكد  بنقل مقاّر عملها اإىل مدينة عدن، جنوب البلد، 
ال�سوؤون  من�سق  اليمن،  يف  املتحدة  للأمم  املقيم  املمثل 
الأمم  »مكاتب  اأن  ماكغولدريك،  جيمي  الإن�سانية، 
اإىل  و�سنبقى  �سنعاء،  العا�سمة  تغادر  ولن  مل  املتحدة 
�سحايف  موؤمتر  خلل  وجدد،  اليمني«.  ال�سعب  جانب 
عقده يف �سنعاء، مطالبته بـ»فتح كل املوانئ اأمام دخول 
املواد وال�سلع الأ�سا�سية للبلد«، اآ�سفًا لـ»عدم ا�ستجابة 
عدد  ومطالبات  لدعوات  ال�سعودية  بقيادة  التحالف 
املتحدة  الوليات  دعوات  فيها  مبا  الكربى،  الدول  من 
يف  املوانئ  كافة  فتح  اإىل  املتحدة،  واململكة  الأمريكية 
اأن  اإىل  ونّبه  الإن�سانية«.  امل�ساعدات  لدخول  اليمن 
»22 مليون �سخ�ش يف اليمن يعانون من اأو�ساع اإن�سانية 
»عدد  اأن  متابعًا  ال�سكان«،  ثلثي  يقارب  ما  اأي  �سعبة، 
اأكرث من  اإىل  ال�سديدي الحتياجات و�سل  الأ�سخا�ش 
11 مليونًا، بزيادة مليون عما كان عليه الو�سع �سابقًا«.
)الأخبار(

حادي بادي
نانا كما وي وي !

عندما غرد �سبعها ال�سادي فان�سد
كل ان�سودة ع�سق عك�سها ما عاد يوؤخذ

�سبعنا غنى للبوة
ع�سقها املا�سي تلبد

يف غيوم امطرت
دم ا�سبال الأ�سود

حيث يلعق �سبعنا يهوي ب�سوته
ين�سد

يا لبوتي انت يل او ل احد
ان اأردتي موتة
اأو اردتي قتلة

اخليارات كثرية
ال ان ترف�سي عر�سي

وهذا ق�سمي فوق احل�سرية
�ساح خنزير من الرب البعيد

ل تخايف يا امرية
واقبلي عر�سي عليك واتركي هذا

هذا من يعي�ش يف اخلفاء

و�ساأق�سم  بكل اأنواع القذارة
اق�سم

انني قاتله يف حلظة
 ان قبلت عر�سي اليوم

و �سرتي امتي
مر عمري خا�سعا

واليوم يخ�سع
كل �سكان الرباري
 لأبناء احلظرية

�سكتت لبوتنا ناظرة حولها

 الدم يزفها
ب�سرى جرمية

من حولها اوغادها
ميتة ..
ميتة ..

ل خيارات كثرية
فلتمت ب�سمت مثلهم

 مثل اموات كثرية
ل جديد يف احلظرية

ميمي كما ويوا !
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��ن  ُي��د���صّ ال��ي��م��ام��ة»  ق�صر  »����ص���اروخ 
م���رح���ل���ة خم��ت��ل��ف��ة م����ن احل����رب

الدول  يف  امل�صوؤولني  بع�س  “تويرت”:  يف  والأت���راك  للعثمانيني  م�صيئة  تغريدة  ي�صتنكر  اأردوغ���ان 
خيانتهم وحتى  وعجزهم  جهلهم  على  الت�صرت  اإىل  لرتكيا  معاداتهم  خ��الل  من  يهدفون  العربية 

حادي بادي .. نانا كما وي وي  / احمد مبارك ب�صري

#املا�سي
اىل  للعودة  وال�سعي   ، املا�سي  عن  والدندنة  التنغم 
املا�سي ، هي وهم ي�سنعها من يوهم اجلمهور ، انه ي�سري 
املا�سي  نعي  ان  علينا   ، واحل�سارة   ، الجماد  اىل  بهم 
عربة وعظة ، در�ش وقيمة ، بذورها املغرو�سة هي نتاج 
اليوم ، للما�سي �سلبياته و اإيجابياته ، العودة للما�سي 
– زومبي  ) موتى احياء  اليه امنا هو �سناعة  وال�سعي 
 ، ، اللحظة احلا�سرة  ( ، ل ميكن لهم �سناعة امل�ستقبل 
هي احلقيقة . هي امل�سار الذي من خلله ميكن التغيري 
 ، املا�سي  درو�ش  من  بال�ستفادة   ، للبناء  الأ�سا�ش  هي   ،
اما الرجاء والتغني بالزمن اجلميل ، فهو فن ،مو�سيقى 
اإل انه ويجب ال   ، ، نحبه  ، نقبله  اآثار ،حائط مبكى   ،
للموتى  يوؤ�س�سون  اليوم  قادة  قلت  كما   . فيه  نعي�ش 
، با�سم الولية او  الحياء ، وهذا ما يتكرر بعدة �سور 
اخللفة او احل�سارة ، هذا الكلم الذي يتغنى باأحزانه 
 ، وهم   ، اجلماهري  خداع  خلل  من   ، ال�سلطة  �سعاة   ،
 ، العط�ش  النا�ش  اأ�ساب  ان  بعد  منه  ا�ستفادوا   ، �سراب 
امللجاأ  فا�سبح   ، الدولة  وقيادات  ال�سا�سة  غباء  بفعل 
بحثا  اليه  ينظرون   ، الوهم  اىل   ، الحلم  اىل  الفرار 
�سراب  انه  لهم  �سيظهر  ي�سلونه  وبعدما   ، ال�سراب  عن 
الغناء  ويعاد  الندم،  ينفع  ل  حني  انه  ال   ، �سيندمون   ،
من جديد ،  اأغنية الوهم التي يغنيها الكثري من باحثي 
ال�سلطة ، م�ستغلني اجلهل ، الفقر ، املر�ش ، و الغبياء 
،  نحن نبحث عن   اأقول : هرمنا من هذا  اآكلي العفن .  
 ، كانوا  من  كانوا  اأ�سلفنا   ، موت  قادة  ل    ، حياة  قادة 
وثنيون ام اقيال ، عرب ام اعاجم ، متدينون  ام  بل دين 
  ، ن�سب  غري  من  او  ،بن�سب  الباطل  ام  احلق  راية  ،رفعوا 
لقد افلوا ،و�ساروا برتول الأر�ش ،  نحن اليوم نريد بناء 
وطن ، وطن ي�ستوعب الحياء ويحفظ حقوق الجيال ، 
اأما الأموات مهما �سنعوا ، فهم ا�سلفنا الذين نفخر بهم ، 

وح�سابهم وح�سابنا على اهلل رب العاملني  .
 

#النف�سال
احلركات النف�سالية التي تقودها جمموعات �سيا�سية، 
هي  بل   ، م�سى  مما  خري  �سياأتي  ما  باأن  �سعوبها  توهم 
 ، العرقي  اجلانب  الغلب  يف  ت�ستغل   ، املوعودة  اجلنة 
 ، #كاتلونيا    ، #كرد�ستان    ، ال�سهر  بنا هذا  مر  ما  ابرز 
ت�سمل  ا�سمهم  حتمل  بدولة  زمن  من  يحلمون  فالكراد 
كل املناطق الكردية ، حتمل ثقافتهم لغتهم ، ت�ستوعب 
اعرافهم وان�سابهم ، بدات امل�سرية من زمن ، هم ينظرون 
والإيرانيني  والأتراك  العرب  عن  بعيد  انف�سهم  اىل 
مناطق  حول  خللفات  �ستوؤ�س�ش  تلك  نزعتهم  ان  اإل   ،
ينظرون   ، اأي�سا  القطلونيني    ، الدول  تلك  من  �سا�سعة 
اىل انف�سهم كثقافة وعرق قطلوين ، لهم لغتهم املميزة 
القومية  الروح   ، الفكرة  تكرر   ، وثقافتهم  عاداتهم   ،
و  قطلونيا  و�سع  ان  رغم   ، دولهم  لتا�سي�ش  م�سعاهم 
كرد�ستان العراق مميز ، عن كثري من دول ، فهم لديهم 
، ملاذا هذا  ، يديرون اقليمهم ب�سكل م�ستقل  حكم ذاتي 
التفكري يف النف�سال ، عندما تراجع احلكاية ، جتد ان 
لغزها بني قو�سني ) اقت�ساد ( ، ونزعة متفردة من طرف 
�سيا�سي ، ظن او اعتقد ظنا ان الوقت حان ليكون املبادر 
يف احل�سول على م�سالح اكرب ، ظنا ظنا ، وخاب ظنه ، 
اأي حترك الآن من قبل احلكومة الحتادية �سد هذه 
، وخا�سة ان تلك النزعات مل تقابلها ، وحدة  النزعة 
اأي�سا  ، ومل حت�سل  ال�سيا�سية  الكيانات  داخلية بني كل 
على اأي دعم اإقليمي او عاملي ، فا�سبح ت�سرف احلكومات 
جتاه   ، داخلي  ع�سيان  جتاه   ، حق  ت�سرف  الحتادية 
حرب  كانت  وان   ، الد�ستورية  ال�سرعية  على  خروج 

اأهلية يف دولة ذات �سيادة . باخت�سار لعبة  فهي حرب 
الأمم ، الغبياء رمبا ل يتعلمون من الدرو�ش ، اإل انهم 
يعيدون التجربة لرمبا يجدون ن�سرا ما ، ولن احلكاية 
مل تكتمل ، والق�سة م�سالح اكرب من ذلك الذي هو حق 
التجربة  ان  ، ال  ا�ستقلله  يف كون من يكون ان يحقق 
الأقرب اأي�سا يف )خروج بريطانيا من الحتاد ( والذي 
ت�سعى حكومة ماي اىل معاجلته ، بكل هدوء ، فتكلفة 
اخلروج من الحتاد كبرية قد تزيد عن 40 مليار دولر 
الإمرباطورية  الدولة  على  اإع�سار  من  تبعاتها  عدا   ،
ال�سابقة ، لذا فهي ت�سعى ليجاد فرتة انتقالية ، حتميها 
من كل التبعات .  ولن المر بي�ش بعيدا عنا ، فهنا ياأتي 
 ، النتقايل  املجل�ش  يربز  اليوم  و   ، اجلنوبي  احلراك 
لي�سع حتركه يف م�سعاه ا�ستعادة الدولة ، ولن اكرر عن 
ا�ستغلل اجلماهري العط�سى ، ول عن ان الفريق يحاول 
 ، العربي  اجلنوب  با�سم   ، العدم  من  قومية  ي�سنع  ان 
اليمني  اجلنوب  انه  جتاهلها  ميكن  ل  انه  واحلقيقة 
ال�سرق   ، العربية  اجلزيرة  ي�سمل  العربي  فاجلنوب   ،
العربي متمثل بدوله  ، واملغرب  وال�سام  العراق  العربي 
الطار  ذات  ويف    . وال�سودان  م�سر  العربي  والقلب   ،
ال�سرق  ح�سرموت  ان  احلقيقة  من  اآخر  وجها  يتجاهل 
قدرة  ان   ، الغلق  يقبل  ولن   ، فتح  باب  له   ، اليمني 
ورادة   ، م�ستقل  اقليما  او   ، دولة  تكون  ان  ح�سرموت 
اكرث من غريها ، وقد يتجاهل ان اللعبون يف ال�ساحة 
كرث ، ال ان املجل�ش حترك ليوؤ�س�ش كيانا �سيا�سيا ، وكتلى 
حزبية قوية ، بتكوينه جمل�سه الذي يفرت�ش ان يكون 
يعرف  احد  ل  فقط    ، للحزب  العامة  للأمانة  م�سابها 
ول   ، ع�سوية  �سروط  ل   ، اليه  تن�سم  ان  ميكن  كيف 
اآلية لتكوينه ، هو ت�سكل وانتهى ، ول احد يعلم م�سدر 
متويل هذا الكيان ال�سيا�سي ، الذي يتحرك بقوة مالية 
بنقد  قيادته  �سرخات  ورغم   ، وع�سكرية   ، و�سيا�سية   ،
حكومة �سرعية الرئي�ش هادي ، نن�سى انهم بل ا�ستثناء 
ان  نفاجاأ  ورمبا   ، مازالوا  او   ، احلكومة  هذه  من  كانوا 
املجل�ش  يدعم   ، احلراك  دعم  كما  هادي  الرئي�ش 
ال�سغط  من  يخل�سه  كيانا  يريد  هادي  الرئي�ش   ، اليوم 
ال1ي يحيطه من حزب الإ�سلح خا�سة ، لذا هو يكرر 
التجربة كما دعم احلوثي للخل�ش من الإ�سلح يوما ، 
ل اعلم ان كان ما يفعله يقدم او يوؤخر �سيئا ، اخت�سارا  
و�سع  جلمهوره  ينقل  و  روؤية  ي�سع  ل  �سيا�سي  كيان  كل 
للو�سول   ، الأوهام  بيع  يكرر  هو   ، الغد  و�سع  و  اليوم 
املجل�ش  ان  القول  ميكن   ، بال�سلطة  خا�سة  مكا�سب  اىل 
�سيكون جزءا من اأي حل �سيا�سي م�ستقبلي لليمن . كما 
ا�سبح احلوثي جزءا من ذلك احلل ، ولي�سفق اجلمهور ، 
، لن ينظروا ا�سفل اقدامهم  فال�ساعدون على ظهورهم 
مرة اأخرى حتى ياأتي بائع اأوهام جديد ، هذا ان ا�ستمر 
هناك  ان  اآخر  وباخت�سار   . النت�سار  يف  الغباء  فريو�ش 
احد  ل  ؟  الكلفة  يدفع  من   ، حركة  كل  يف  كبرية  كلفة 

�سوى املواطن املطحون .
 

#انهيار_العملة
 ، القت�سادية  اجلوانب  عن  كثريا  احتدث  ان  اريد  ل 
اليمن  عن  حتدث  وانا  الوطنية  العملة   ، الفكرة  ل�سرح 
ودول اأخرى �سبيهة ، بقرار التعومي ا�سبح ال�سوق مقيا�سا 
لل�سيطرة على ال�سعر باإدارة البنك املركزي ، كلما عجز 
البنك املركزي عن اإدارة ذلك ال�سوق ، وهو فعليا عاجز 
الأطراف  اقوى  على  مبني  ال�سعر  يف  التحكم  ي�سبح   ،
الأجنبي  النقد  من  بحاجته  ال�سوق  متويل  على  قدرة 
لن  والت�سدير  ال�سترياد   ، والبيع  ال�سراء  فعمليات   ،
تتوقف ، وبالتايل ال�سوق التجاري بحاجة ب�سكل يومي 

وال�سعودي  الدولر   ، الأجنبي  على  الطلب  متويل  اىل 
من  كثري  يف  تداول  التجارية  العملت  اكرث   ، خا�سة 
الدول العربية ، ومنها اليمن ، هناك عدة جوانب جعلت 

العملة تنزلق اىل الهاوية ، من ابرز ذلك :
اإدارة مالية لأدراه النقد ول ي�سيطر  ·       هناك عدة 
الكبري  اجلرف  ومع   ، منفردا  عليها  املركزي  البنك 
 ، جهة  من  احلوثي  اإدارة  فيه  اأ�سهمت  التي  لل�سيولة 
امللي�سيات  تعدد  مع  جهة  من  هادي  حكومة  واإدارة 
وروؤو�ش ال�سلطة يف املحافظات املالية ، وهي منت�سرة يف 
بقية املناطق اليمنية  ، و�سعي حكومة بن دغر لل�سيطرة 
و   . القتال  جبهات  ا�ستمرار  مع  الغر�ش  بكل  تفي  لن   ،

عدم قدرة املركزي اأي�سا على ال�سيطرة .
من  احلاجة  لتغطية  ريال  مليار   800 طباعة         ·
الطباعة  قرار  عوامل  بقية  ان  افرتا�ش  يف   ، النقد 
�سابق  مطبوع  مليار   1300 وجود  تراكم  ومع   ، م�ستقر 
ال�سعر  يعطي  تلقائيا  هذا   ، اخلفي  ال�سوق  يف  يتحرك 
اجلديد والعادل للدولر 404 ريال ، وحماولة املركزي 

ابقاءه يف 380 ، �ستبوء بالف�سل يف كل مرة .
التحالف  قبل  من  القت�سادي  احل�سار  ·       ا�ستمرار 
رغم   ) وت�سدير  )ا�سترياد  القت�سادية  احلركة  على 
انني  ال   ، ذلك  لرفع  دغر  بن  حكومة  حماولت 
على  ال�سغط  العذر  لن  حل  دون  الو�سع  بقاء  افرت�ش 
احلوثي ، وهم يعلمون انهم ل ي�سغطون ال على  املواطن 
وزيادة التاأمني واملخاطرة على التجار مما يرفع تلقائيا 
الت�سخم والك�ساد يف ذات الوقت . ومع ا�ستمرار الو�سع 
يف هذه احلالة ل�سنة اىل �سنتني يعني ان الريال �سينهار 
و�سيفقد 10  ا�سعاف قيمته . وهذا �سيحل بكارثة اكرب 
على اليمن ان كان هناك 7 مليون جائع ، ف�ستكون اليمن 
ماأوى للجياع . �سنجد ان اكرث املنتفعني من هذه احلرب 
،وامللي�سيات  اجلنوبي  النتقايل   ، الإ�سلح   ، احلوثي   ،

امل�سلحة ، غريبة هذه املعادلة .
·       غ�سيل الأموال الكارثة الكربى يف �سوق القت�ساد 
اقت�ساد  من   %  90 قرابة  اليوم  ميثل  الذي  اخلفي 
 2013 قبل  كان  حيث  تقديري  ح�سب  هذا  اليمن 
، يدير عجلة احلركة النقدية يف ال�سوق   %  60 ميثل 
ريال  مليار   1600 اليوم قرابة  ، يحرك  ب�سكل خميف 
ابرز  ال�سريفة  حملت   ، ال�سريفة  حملت  انها   ، ميني 
ب�سكل يومي  النقود  التي تدير   ، الأموال  اأدوات غ�سيل 
، ي�ستفيد منها تلك املحلت ال انها ل تقدم اأي نفع يف 
وتنمو  تتحرك  للأ�سف  وهي   ، القت�سادية  التنمية 
ب�سكل كبري يف غياب �سعف اإدارة املركزي ، وغياب دور 
البنوك وامل�سارف كاأداة ر�سمية يف التنمية القت�سادية 
يف  وخطريا   ، معقدا  الو�سع  ي�سبح   ، النقود  اإدارة  ويف 
تقوم   ، ال�سرافة  حملت  الأداة  وهذه   . الوقت  ذات 
حكرة امل�ساربة يف �سوق النقد ،مما يعجز املركزي على 
امل�ساربني  هوؤلء  متكنت  وكلما   ، ال�سعر  على  ال�سيطرة 
�سيوؤول المر اىل كوارث يف اأ�سعار ال�سرف والمر خطري 
. لن من ي�ستفيد اأي�سا اطراف اأخرى يف ال�سراع اليمني 
اأخرى  وملي�سيات   ، وداع�ش  القاعدة  منهم  �سيكون   ،

وال�سماء تعد ول حول ول قوة ال باهلل .
 

#ا�سعار_الوقود
ال�سيطرة  النفط  �سركة  مع  حتاول  دغر  بن  حكومة 
على �سعر البنزين والديزل والغاز ، ال ان هذه املحاولة 
الوقود  توفري  عن  عجزها  يف  عليها  بيوم  يوما  تاأتي 
ذكاء  اكرث  �سنعاء  حكومة  يجعل  مما   ، طبيعي  ب�سكل 
يف تعومي �سعر الوقود ، يجهل النا�ش ان اأ�سعار البرتول  
الدعم احلكومي  او عدم  ، بالدعم  اأي دولة يختلف  يف 

ا�ستقطاع جزء كنري من  يعني  الدعم احلكومي  ان  ال   ،
ميزانية احلكومة ل�سالح تغطية الفجوة ، هذه الفجوة 
تنموية  اعمال  نحو  التوجه  عن  احلكومة  عجز  يعني 
اأخرى بتلك ال�سيولة ، كما تفتح اأي�سا بابا للف�ساد املايل 
ال�سايب  املال   (  ، الدولة  موظفي  اأروقة  يف  والإداري 
يعلم ال�سرقة ( ، هنا ل احتدث عن البرتول اخلام لن 
عن  احتدث   ، لأخرى  دولة  من  يختلف  لن  واحد  �سعره 
للبنزين  حمددا  كان  الذي  ال�سعر   ، ا�سلفت  كما  الوقود 
، وهو ي�ساوي يف وقت هذا   $ 0.85 اليمن حوايل  يف 
اأو�سح  ، كما  185 ريال للرت الواحد    2013 اأي  ال�سعر 
املحافظ البح�سني يوما ، ان ال�سلطة يف ح�سرموت مثل 
اللرت  كلفة  ان  اأي  لرت  ريال يف كل  كانت تغطي ع�سرين 
، ولذا  205 ريال  5 ا�سهر تقريبا و�سل اىل  يف اقل من 
اعتذر البح�سني كمحافظ �سادق من اأبناء ح�سرموت ، 
ان ال�سعر اجلديد �سريتفع لن ال�سلطة غري قادرة على 
جاء  الذي  هو  اجلديد  ال�سعر  هذا   . الفجوة  تغطية 
ال�سالح  الرئي�ش  جرعة  ل�سقاط  �سبتمرب   21 بحراك 
اجلرعة  ت�سقط  ومل  با�سندوة  ذهب  �سحيح   ، با�سندوة 
، فا�سبح 21 �سبتمر احدى حركات بيع الوهم .  ال�سورة 
الب�سع الن ان مت احت�ساب ال�سعر الفعلي للرت البنزين 
 340 مببلغ  اللرت  �سيكون  اليوم  الدولر  �سعر  على  بناء 
النفط  �سركة  يف  العادل  ال�سعر  ان  اأي   ، تقريبا  ريال 
هل  ريال،   6800  ) لرتا    -20 برتول  )دبة  لـ  اليمنية 
ميكن ان ت�سرح احلكومة مبا هو اآت،  او �سنظل يف حالة 
ل�ستخدام  �ستعود  النا�ش  ان  جند  مرة  وكل   ، غمو�ش 
على  تقديري  يف  اأكون  اأرجو   .  )! وجدت  ان  احلمري) 

خطاأ ، ارجو ذلك .  
 

#اليمن
 ، عنها  احلديث  يف  نفتك  ولن   ، هنا  املوا�سيع  من  الكثري 
اإل ان اأمورا تدفعني اكرث للحديث ، ابرز ذلك  ان هناك 
واحلرب  اليمنية  الزمة  يف  و�سيك  لنفراج  حترك 
الهلية ، وانهاء العدوان داخلي وخارجي .  متى ؟ رمبا 
ا�سهر ورمبا عام ، اإل ان الأ�سهر هي الأقرب.. يف ظني  ، 
حيث واملو�سوع ميثل �سغطا على اململكة ، وعليها اغلق 
هذا امللف ، فهو احد معيقات التحرك يف روؤيتها 2030 
 ، ، كان ميكن ال حتدث  ، وجروح عميقة  اآلم كثرية    .
ميكن ذلك ، اإل ان عدو هذا ال�سعب وال�سعوب العربية ، 
هو اجلهل والغبياء ، ما اخلطوة التالية ، ما امل�ستجد؟  
ل اعلم .  الدماء التي نزفت ، نزفت ، ورمبا ل ح�ساب ال 
يوم احل�ساب ، اإل ان من �سارك يف هذا اجلرم ، رمبا ، رمبا 

يخرج من امل�سهد ، حتى يلتئم اجلرح .
 

#عوزين_نفهم
هناك اأ�سياء اكررها ، و�ساأظل ، على اأي �سخ�ش �سيا�سي 
ماآله   ، الكذب  ان  يعي  ان  اجتماعي،  اأو  اقت�سادي  او 
وخيم ، كفوا عن بيع الأوهام ، �سعوا كل املعلومات امام 
ال�سعوب ، دعوها تختار ، هي من يقرر ، ارفعوا الو�ساية 
بلغ  لقد   ، ر�سيعا  طفل  العربي  ال�سعب  يعد  مل   ، عنهم 
من ال�سيب مبلغه ، ل تدعوا �سعوبكم جمرد قطيع ، ان 
طرح  املغفور له باإذن اهلل رئي�ش الوزراء الأ�سبق  فرج 
بن غامن ، ان اجلرعات على املراحل وبال على ال�سعوب 
، والدعم الكاذب لن ي�ستمر ، على ال�سعوب ان تعي انها 
 ،  ) حتدفع  يعني  )حتدفع  ال�سي�سي  الرئي�ش  يقول  كما 
ال�سريبة والر�سوم مقابل اخلدمات ، ال ان اخلدمات لن 
تتطور بدون ان يكون هناك و�سوح ، و�سفافية ، فعالية 
وكفاءة ، حما�سبة وم�سئولية ، انه باخت�سار مبداأ احلكم 

الر�سيد .



ال�����ص��ادات ق���ر  اإىل  زي�����ارة 
اأحمد حمارم - نيويورك

الراحل  الرئي�ش  طائرة  هبطت  عندما 
عامًا،   40 منذ  ابيب  تل  يف  ال�سادات  اأنور 
ت�سبب ذلك يف �سدمة للجميع. وكان لكلمته 
كبار  اأمام  الكني�ست  يف  القاها  التي  الرزينة 
من  العامل  وتابعها  الإ�سراءيليني  امل�سوؤلني 

قادم  »اإننى  فيها:  قال  حيث  �سديدًا  دويًا  التلفزيون  �سا�سات  خلل 
اإليكم اليوم من منطلق املنت�سر الذى ميد يده بال�سلم اآمًل اأن تكون 
عن  اأحتدث  ل  واإننى  احلروب،  اآخر  هي  وبينكم  بيننا   1973 حرب 
كل  عن  احتدث  واإمنا  فقط  امل�سرية  �سيناء  لأر�ش  قواتكم  احتلل 
عن  اأما  حق.  وجه  دون  اإحتلله  مت  قد  العربية  الأرا�سى  من  �سرب 

القد�ش، فانها �سوف تظل عا�سمة لدولة فل�سطني«.
اإىل  ذهب  الذى  املنت�سر  م�ساعر  معه  حامًل  م�سر  اإىل  ال�سادات  عاد 
اأر�ش العدو واخل�سم عار�سًا عليه فكرة اأن نعي�ش جميعًا يف �سلم. يف 

قول اآخر، هو قد األقى بالكرة يف ملعبهم.
ويف ذات الوقت الذي فيه اإ�ستقبلته اجلماهري يف م�سر ب�سكل اأ�سطورى 
لأنه األقى بحجر كبري يف املياه الراكدة واأنه قد دعى اإىل ال�سلم وهو 
بال�سلم  وتنعم  تعي�ش  ان  الأف�سل  من  املنطقة  �سعوب  وان  املنت�سر، 
اأو هدف �سوى القتل والدمار  وكفانا كراهية وحروب لي�ش لها معنى 
اإ�سرائيل ل تقل عن فرحة  ال�سعب يف  الكراهية، كانت فرحة  وزرع 
خا�سها  التي  احلروب  جراء  من  الكثري  عانى  الذى  امل�سرى  ال�سعب 

مدافعا عن ق�سايا اأمته العربية.
اأما بالن�سبة للعوا�سم العربية، فقد تباينت فيها ردود الأفعال حول 
لي�سوا  اأنهم  كانت  وامل�سوؤلني  للقادة  املواقف  بع�ش  ولكن  الزيارة، 
باأن  يطالبونه  وكانوا  ال�سادات،  الرئي�ش  و�سجاعة  بجراأة  �سعداء 
ت�ستمر املقاومة، واأننا يجب اأن نحارب اإ�سرائيل حتى نق�سى عليها اأو 

نلقى بها يف البحر. 
َب ببطل احلرب  ومتر الأيام وتثبت اأن احلق كان مع ال�سادات الذي ُلقِّ
وال�سلم عندما عربت قواته امل�سلحة امل�سرية قناة ال�سوي�ش وخط 
بارليف الذي كان يعد اأكرب مانع يف تاريخ احلروب يف معركة ال�ساد�ش 
يف  وت�سببت  �سيناء  لتحرير  قواتنا  وتقدمت   ،  1973 اأكتوبر  من 
من  �ساعات   6 يف  توازنه  وافقدته  ال�سرائيلى  العدو  اأربكت  �سدمة 
رئي�سة  مائري  جولدا  ومنا�سدة  املعارك  وبا�ستمرار  املعركة.  بداية 
اأر�سلت  وبالعل  تنقذها.  اأن  لأمريكا  الوقت  هذا  يف  اإ�سرائيل  وزراء 
ال�سخى  الدعم  حامًل  مبا�سر  جوى  خط  �سكل  يف  العتاد  اأمريكا 
اإ�سرائيل. وعندها فقط  وال�سريع من دبابات ومعدات حرب لنجدة 
وقف ال�سادات يف جمل�ش ال�سعب وقال اأننى حاربت اأ�سرائيل ولكننى 

ل ا�ستطيع ان احارب اأمريكا وطالب الأمم املتحدة بوقف القتال.
من  مقربًا  كان  من�سور  اأني�ش  الأ�ستاذ  ال�سحفى  الكاتب  اأن  واأتذكر 
مكوكية  مبهام  كلفه  الرئي�ش  وان  الوقت،  ذلك  يف  ال�سادات  الرئي�ش 
نقل  اأجل  من  الهامة  بال�سخ�سيات  ويلتقى  اإ�سرائيل  اإىل  فيها  يذهب 
ر�سالة اأو وجهة نظر مما يتيح الفر�سة للرئي�ش ال�سادات ان يتعرف 

على طريقة تفكري العدو وردة فعله.
اأهم  غلف  �سيحمله  الذى  العنوان  هو  هذا  كان  ال�سادات«!  »اأوراق 
245 كتاب.  اأكرث من  اأني�ش من�سور يف م�سواره الذي بلغ  كتاب كتبه 
وفعًل كان اأهم الكتب ومت اإعادة طبعًا عدد من املرات لي�ش بالقليل. 
وي�سري اأني�ش من�سور يف كتابه اإىل املعاناه التي حتملها ال�سادات على 
امل�ستوى الر�سمي وال�سخ�سي من قيادات عديدة يف املنطقة العربية 
نقل  ومت  املقاطعة،  عرفات  يا�سر  مع  ح�سني  �سدام  تزعم  عندما 
اإىل كيف طلب  اأ�سار  كما  تون�ش.  اإىل  القاهرة  من  العربية  اجلامعة 
طاولة  اإىل  ويجل�ش  يح�سر  اأن  عرفات  يا�سر  من  باإحلاح  ال�سادات 
املفاو�سات يف فندق مينا هاو�ش بالقاهرة وظل كر�سى فل�سطني �ساغرًا 

واتهم عرفات ال�سادات باخليانة.
100 عام  واليوم، بعد م�سي اأربعني �سنة، ونرى يف ذات الوقت مرور 
قد  اننا  وجند   ،  2017 ترامب  وعد  حتى   1917 بلفور  وعد  منذ 
يف  اأننا  اأعتقد  لفل�سطني،  كعا�سمة  فعليًا  القد�ش  خ�سارة  من  اإقرتبنا 
يف حاجة اإىل اأن نقوم بزيارة قرب ال�سادات ونرتحم عليه، ونقراأ له 

ولنا الفاحتة.

تل اأبيب/الأنا�سول: ل تتوقف التلميحات ال�سادرة 
علقة  وجود  عن  الإ�سرائيليني  امل�سوؤولني  كبار  عن 
نا�سئة مع اململكة العربية ال�سعودية، ومع ذلك، فاإن 
م�ستوى هذه العلقات ما زال �سريا، واإن كانت اإيران 

عنوانها الأبرز.
عن  الك�سف  عن  الإ�سرائيليون  امل�سوؤولون  وميتنع 
طبيعة هذه العلقة النا�سئة، وم�ستواها، واإن كانوا 
البلدين  بني  العلقات  تطبيع  باأن  �سمنا  ُيقّرون 
فل�سطيني- �سلم  اإتفاق  حتقيق  قبل  �سعبا،  �سيكون 
ال�سياق  هذا  يف  اأحدهم  ويو�سى  اإ�سرائيلي، 
تتطور  حتى  ال�سعودية،  على  اإ�سرائيل  اأن”ت�سرب” 

هذه العلقات.
اأمرا  اإ�سرائيلني،  اأن كان احلديث مع م�سوؤولني  وبعد 
للإ�ستخبارات  العام  املدير  لقاءات  فاإن  حمرما، 
العامة ال�سعودية الأ�سبق، الأمري تركي الفي�سل بن 
يف  اإ�سرائيليني  م�سوؤولني  مع  �سعود،  اآل  العزيز  عبد 
ماألوفة  باتت  الأمريكيةـ  املتحدة  والوليات  اأوروبا 
الأ�سبق،  الإ�ستخبارات  �سابط  زيارة  عن  ف�سل 
اللواء اأنور ع�سقي، على راأ�ش وفد من رجال الأعمال 
يوليو/ يف  اإ�سرائيل،  اإىل  ال�سعوديني  والأكادمييني 
امل�سوؤولني  كبار  ا�ست�سافة  ثم  ومن   2016 متوز 
الع�سكريني وال�سيا�سيني الإ�سرائيليني بات ماألوفا يف 

موقع “اإيلف” اخلا�ش ال�سعودي.
اأبيب  تل  جامعة  يف  املحا�سر  رابي،  عوزي  ويقول 
التفكري  اإن  ال�سعودية،:”  بال�سوؤون  واملتخ�س�ش 
مبنطق عدو عدوي �سديقي، هو الأ�سا�ش لتغيري مهم 

بالن�سبة لإ�سرائيل”.
الإ�سرائيلي،  اجلي�ش  اإذاعة  مع  مقابلة  يف  وراأى 
الأحد:” الدول العربية تعرتف بخجل اأن اإ�سرائيل 
القرن  يف  فيه  تقدميها  مت  الذي  بال�سوء  لي�ست 
اإ�سرائيل  بزيارة  بحريني  وفد  يقوم  واأن  الع�سرين، 
الأركان  رئي�ش  يجري  واأن  الأخرية،  الآونة  يف  علنا 
اإعلمي �سعودي  )غادي ايزنكوت( مقابلة مع موقع 
اإن  �سعودي  ابحاث  معهد  رئي�ش  يقول  واأن  )اإيلف( 
لإ�سرائيل واليهود حقوق يف القد�ش لي�ش �سوى بع�ش 

املوؤ�سرات على ذلك”.
ودعا وزير الدفاع الإ�سرائيلي افيغدور ليربمان، اإىل 
اأن  بعد  وال�سعودية،  اإ�سرائيل  بني  التعاون  توثيق 
ب” فروعها  و�سفها  التي  واملجموعات  اإيران  هاجم 

باملنطقة”.
وكتب ليربمان يف جملة “ديفن�ش نيوز" الأمريكية، 
على  كثرية  اأدلة  نرى  املا�سي:”  الثلثاء  يوم 
ول  املنطقة،  يف  اأخرى  اأماكن  يف  الر�سني  التفكري 
ذلك  على  مثال  اأو�سح  ولعل  اخلليج،  دول  بني  �سيما 
قيادتها  تقود  التي  ال�سعودية  العربية  اململكة  هو 
تعريف  عن  تتوانى  ل  وروؤيا  جريئة  �سيا�سة 
وهي  الأكرب،  الإقليمي  التهديد  باعتبارها  اإيران 
احلوثيون   – الإرهابية  فروعها  �سراحة  تواجه 
الأولوية  اإعطاء  خلل  ومن  وحما�ش،  اهلل  وحزب 
التحتية،  البنية  يف  وال�ستثمار  واحلرية  للتحديث 
احلقيقية  م�ساحلها  على  ال�سعودية  احلكومة  تركز 
واحليوية. كل هذه متثل، يف الواقع، م�سالح اإقليمية 

رئي�سية” .
القوى  نحن  وّحدنا،  كلما  ليربمان:”  واأ�ساف 
اأعدائنا  لهزمية  طاقاتنا  املنطقة،  يف  الربغماتية 
الأمن  توفري  على  قدرة  اأكرث  كنا  كلما  املتع�سبني، 
مب�ساحلنا  والنهو�ش  املنطقة  يف  وال�ستقرار 

الوطنية”.
**ملاذا اإ�سرائيل؟

اإيران  جمابهة  على  قادرة  اإنها  اإ�سرائيل  وتقول 
امتلك  من  ملنعها  احلاجة  اقت�ست  لو  لوحدها، 

اأ�سلحة نووية.
اإن  اإ�سرائيلية  تقارير  قالت  منا�سبة،  من  اأكرث  ويف 
الوليات  وخا�سة  غربية  دول  زودت  اإ�سرائيل 
عن  ا�ستخبارية  مبعلومات  الأمريكية،  املتحدة 

الربنامج النووي الإيراين.
دول  متتلكها  ل  هجومية  اأ�سلحة  اإ�سرائيل  ومتتلك 
اأخرى يف املنطقة مثل املقاتلة )الأمريكية( املتطورة 
“اف 35"، ف�سل عن امتلكها منظومة دفاعية �سد 
طورتها  التي   "3 “�سهم  مثل  البالي�ستية  ال�سواريخ 

بالإ�سرتاك مع الوليات املتحدة الأمريكية.
**تلميحات نتنياهو

بنيامني  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�ش  ملّح  ولطاملا 
الذي  ال�سعور  اأن  اإىل  الأخرية،  الأ�سهر  يف  نتنياهو 
ي�سود بع�ش الدول العربية، باأن اإيران هي العدو قد 

قرب اإ�سرائيل من الدول العربية ” املعتدلة”.

ثاين  نوفمرب/ت�سرين  من  والع�سرين  الثالث  ففي 
املا�سي حتدث نتنياهو يف مرا�سم اإحياء ذكرى رئي�ش 
غوريون،  بن  دافيد  اإ�سرائيل  لدولة  الأول  الوزراء 
يف القد�ش، عن علقات �سرية تربط بلده مع دول 

عربية دون الك�سف عن ا�سماء هذه الدول.
العربية  الدول  مع  املثمر  تعاوننا  نتنياهو:”  وقال 
الدول  مع  علقاتنا  اأن  اأوؤمن  ولكن  عادًة،  خمفي 
�ستجلب  اأنها  واأوؤمن  الن�سج،  يف  �ست�ستمر  العربية 
�سيحدث  هذا  ال�سلم،  دائرة  تو�سيع  اأجل  من  ثمارا 
وراء  با�ستمرار  يحدث  هذا  لأن  املطاف  نهاية  يف 

الكوالي�ش .
كان  ال�سهر،  ذات  من  والع�سرين  احلادي  يف  ولكنه 
الدول  هذه  هوية  ب�ساأن  حتديدا  اأكرث  نتنياهو 
بتاأكيده على اأن احلديث يدور عن دور تعترب اإيران 
الإ�سرائيلي”  للكني�ست  جل�سة  يف  قال  حيث  عدوا، 
اإن العديد من الدول تدرك اأن التهديد على ال�سرق 
الأو�سط ل ي�سدر عن اإ�سرائيل فالعك�ش هو ال�سحيح 
باعتبار اإ�سرائيل العن�سر املعتدل، وامل�سوؤول، وكذلك 

احلازم الذي يحارب اإىل جنبها ذلك التهديد”.
من  ينبع  املنطقة  على  الأكرب  التهديد  اإن  وتابع:” 
من  اإيران  تقوده  الذي  والعنيف  املتطرف  الإ�سلم 
ناحية وداع�ش من ناحية اأخرى، وهو ذلك الإ�سلم 
يعرت�ش  ما  كل  بوح�سية  يدع�ش  الذي  املتطرف 

طريقه”.
ال�سهر  ذات  الرابع ع�سر من  نتنياهو قال يف  اأن  كما 
�سوى  ي�سعنا  ل  الكني�ست:”  يف  خا�سة  جل�سة  يف 
الإ�سارة اإىل اأننا نقف كتفًا اإىل كتف مع دول تنتمي 
اإىل املع�سكر املعتدل يف العامل العربي، وذلك اأي�سًا يف 
�سواء  املتطرف،  الإ�سلم  ي�سكلها  التي  املخاطر  وجه 

اإن كان م�سدره اإيران اأو داع�ش وغريه”.
معا  والوقوف  التقارب  ذلك  باأن  اأعتقد  واأ�ساف:” 
يف  مفيد  اإنه  وبراأيي  الأوىل  بالدرجة  للأمن  مفيد 

نهاية املطاف لل�سلم”.
جل�سة  نتنياهو  قال  اجلاري،  ال�سهر  من  الرابع  ويف 
الإ�سرائيلية:”  الربملانية  والأمن  اخلارجية  للجنة 
بني  يحمل  ن�سهده  الذي  التغيري  اأن  اأجزم  دعوين 
ما  �سوء  يف  خ�سو�سًا  اأمل،  واأكرب  نعمة  اأكرب  طياته 
التي  العربي  الوطن  يف  تغيريات  بوادر  من  ن�سهده 
اأعتربها غري م�سبوقة حقًا، وقد ي�سّكل ذلك اأمًل يف 
النطلق اإىل طريق جديدة �ستاأتي يف نهاية املطاف 

بثمارها يف جمال ال�سلم”.
ال�ساد�ش  يف  كان  لنتنياهو  الأبرز  الت�سريح  ولكن 
اخلارجية  وزارة  يف  قال  عندما  �سبتمرب/اأيلول  من 
�سياق  يف  دول  كتلة  اأذكر  اأن  اأود  الإ�سرائيلية:” 
كتلة  هي  األ  جديدة،  �ساحات  اإىل  اإ�سرائيل  دخول 
مل  اأمر  معها  بالفعل  يحدث  فالذي  العربية،  الدول 
نربم  كنا  عندما  حتى  تاريخنا  يف  حدوثه  ي�سبق 
ب�ستى  التعاون  بلوغ  عدم  من  وبالرغم  التفاقيات، 
اإل  بعُد،  علنًا  الظهور  مرحلة  وامل�ستويات  الطرق 
نطاقًا  اأو�سع  معلنة  غري  ب�سورة  احلا�سلة  الأمور  اأن 
دولة  تاريخ  اأي حقبة م�ست على  من  اإىل حد كبري 

اإ�سرائيل. اإن ذلك لتغيري كبري”.
الإ�سرائيلي  الطاقة  وزير  اإليه  اأ�سار  ذاته،  الأمر 
اجلي�ش  لإذاعة  قال  الذي  �ستاينت�ش،  يوفال 
�سرية  علقات  لدينا  املا�سي:”  الأحد  الإ�سرائيلي 
جزئية مع العديد من البلدان العربية والإ�سلمية، 

العربي  العامل  يف  املعتدلة  الدول  مع  علقاتنا  اإن 
ت�ساعدنا يف عرقلة امل�سروع الإيراين”.

الوزير ذاته، كان قال للإذاعة ذاتها يف التا�سع ع�سر 
اإ�سرائيل  علقات  عن  ثاين  نوفمرب/ت�سرين  من 
يرغب  الذي  الطرف  يكون  دائما  ال�سعودية:”  مع 
باإبقاء هذه العلقات �سرية هو الطرف الآخر، نحن 
نحرتم رغبة الطرف الآخر عندما تكون الت�سالت 
تتطور �سواء مع ال�سعودية اأو دول عربية واإ�سلمية 

اأخرى”.
**ال�سعودية تريد اأول اتفاق فل�سطيني-اإ�سرائيلي
الذي  ال�ستخباري  التعاون  من  الرغم  وعلى 
فاإن  واإ�سرائيل،  ال�سعودية  بني  ما  قائم  اأنه  يبدو 
ال�سعودية  تطبيع  اأن  تدرك  الإ�سرائيلية  احلكومة 
الفل�سطينيني  بني  اتفاق  �سيتطلب  معها  للعلقات 

والإ�سرائيليني اول.
اأمام  كلمة  يف  نتنياهو  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 
بو�ست”  اجلروزاليم   ” ل�سحيفة  ال�سنوي  املوؤمتر 
اأول  دي�سمرب/كانون   6 يف  القد�ش  يف  الإ�سرائيلية 
العربي  العامل  مع  ال�سلم  حتقيق  ميكن  ل  اجلاري: 

دون حدوث زحزحة ما مع الفل�سطينيني”.
تتعلق  نواجهها  حتديات  هناك  زالت  ما  واأ�ساف:” 
العامل  يجتاح  الذي  التغيري  ذلك  حتويل  بكيفية 
اإىل  ترجمته  وكيفية  اأخ�ش  ب�سكل  ومنطقتنا 
كانوا  اإن  �سواء  جرياننا  كل  ومع  بيننا  ر�سمي  �سلم 

الفل�سطينيني اأو غريهم” .
واأقر نتنياهو باأن ذلك” �سي�ستغرق بع�ش الوقت”.

الإ�سرائيلي،  الوزراء  لرئي�ش  �سابق  م�ساعد  ولكن 
لفت اإىل اأن ما يهم ال�سعودية هو اتفاق فل�سطيني-

اإ�سرائيلي، ولي�ش فحوى هذا التفاق.
ففي الثالث والع�سرين من ذات ال�سهر، قال اجلرنال 
القومي  للأمن  م�ست�سارا  عمل  الذي  ايغل،  يعقوب 
بني  ما  الفرتة  يف  الإ�سرائيلي  الوزراء  لرئي�ش 
اإن   ،2017 ومايو/ايار   2016 ثاين  يناير/كانون 

ال�سعوديني “ل يهتمون حقا بتفا�سيل التفاق”.
“م�سروع  موؤ�س�سة  نظمته  لقاء  يف  كلمة  يف  واأ�ساف 
اأن  فقط  يريدون  اإنهم  حكومية(  )غري  اإ�سرائيل” 
يقولوا “اإن هناك اتفاق بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني، 
ل يهمهم فحوى التفاق، اإنهم ل يحبون الفل�سطينيني 
اأكرث اأو اقل منا، اإنهم يحتاجون اأن يقولوا اأن هناك 
ولذا  التالية،  اخلطوة  اأمام  الطريق  لإف�ساح  اتفاق 

فما زال هذا الأمر عقبة”.
**قرا: لنتجاوز الفل�سطينيني

قّرا،  اأيوب  الإ�سرائيلي،  الت�سالت  وزير  ان  غري 
والتوجه  الفل�سطينيني  “جتاوز  بالإمكان  اأن  يعترب 

اإىل ال�سعوديني”.
وكالة  ح�سلت  �سحفي  ت�سريح  يف  قرار  وقال 
الأنا�سول على ن�سخة منه:” اإن رف�ش الفل�سطينيني 
ا�ستقبال نائب الرئي�ش الأمريكي مايك بين�ش يعلمنا 

املزيد عن “�سريكنا” يف ال�سلم”.
واأ�ساف قرا:” هذا يعزز فقط من اإمياين باأن الوقت 
والرتكيز  الفل�سطيني  املو�سوع  عن  للتخلي  حان  قد 
والدول  �سعودي  اإقليمي مع حتالف  على دفع موؤمتر 
املعتدلة حتت رعاية الرئي�ش ترامب وكلما كان ذلك 

ابكر كلما كان اأف�سل”.
**اهلل مع ال�سابرين

حما�سر  كيدار،  مردخاي  املتقاعد  اجلرنال  ولكن 

بار  جامعة  يف  اأو�سطية  وال�سرق  العربية  الدرا�سات 
باإظهار  ال�ستعجال  “عدم  اإىل  اإ�سرائيل  دعا  ايلن، 

فرحتها بتطور العلقات مع ال�سعودية”.
بيغني-ال�سادات  مركز  ن�سرها  درا�سة  يف  واعترب 
للدرا�سات ال�سرتاتيجية، وح�سلت وكالة الأنا�سول 
على ن�سخة منه اإن ال�سعوديني “يحتاجون اإ�سرائيل 

ب�سبب الإيرانيني”.
وقال:” ينبغي على اإ�سرائيل اأن تبقي لنف�سها )وجه 
العمل  عليهم  باأن  ال�سعوديون  ي�سعر  حتى  البوكر( 
�سروط  على  يريدون،  ما  مبنحهم  لإقناعها  اجلاد 

اإ�سرائيل”.
اأن  تثبت  اجلاحمة  الإثارة  هذه  واأ�ساف:” 
“اإن اهلل  القراآنية:  الإ�سرائيليني مل يتعلموا الآية 
مع ال�سابرين”، اإذا كنت تريد من اهلل اأن ي�ساعدك، 
ل  الأمامي،  منزلك  فناء  �سلمة  ترتك  ل  تبالغ،  ل 
وحتلى  باردا،  كن  تت�سرع..  ول  العاطفة،  تظهر 

بال�سرب، ول ت�سقط وجه البوكر”.
الريا�ش  يدفع  اإيران  من  اخلوف  كيدار:”  وتابع 
ورمبا  اليهودية،  للدولة  ويوفر  اإ�سرائيل  باجتاه 

للمرة الأوىل، فر�سة لإملء ال�سروط”.
يقرتحها،  التي  ال�سروط  هذه  بع�ش  كيدار  و�سرد 
وهي:” مفاو�سات �سلم مبا�سرة فقط مع ال�سعوديني، 
القد�ش،  �سعودية يف  �سفارة  اأجنبي؛  اأي تدخل  دون 
يف  مكان  كل  يف  العي�ش  يف  اليهود  بحق  العرتاف 
 – الإ�سرائيلي  ال�سلم  بني  وا�سح  متييز  اإ�سرائيل؛ 
تعهد  الفل�سطيني،  الإ�سرائيلي  وال�سراع  ال�سعودي 
يف  اإ�سرائيل  �سد  الت�سويت  عن  بالمتناع  �سعودي 
ذلك  يف  مبا  الكامل،  التطبيع  الدولية،  املحافل 
وال�سناعة،  والتجاري  والثقايف  العلمي  التعاون 
وقبول رفع الأعلم والأنا�سيد الوطنية يف املنا�سبات 
ال�سلم هذه،  روؤية  الريا�ش  رف�ست  واإذا  الريا�سية، 
الكامل يف احلرب  اإ�سرائيل  تتوقع دعم  اأن ل  يجب 

�سد طهران”.
فيه  يدرك  الذي  اليوم  يف  اإنه”  كيدار  واعترب 
جريانهم  فاإن  احلقيقي،  حجمهم  الإ�سرائيليون 
اليوم،  ذلك  وحتى  �سحيح،  ب�سكل  معهم  �سيتعاملون 

فاإن الحتفالت �سابقة لأوانها”.
عن  املت�ساعد  الإ�سرائيلي  احلديث  رغم  اأنه  ويبقى 
اإمكانية تطبيع العلقات مع الريا�ش، اإل اأن اململكة، 

على امل�ستوى الر�سمي، تبقى متحفظة على ذلك.
اأجراها  زيارة  عن  العربي  الإعلم  حتدثت  فعندما 
اأمري �سعودي )مل ي�سمه( اإىل اإ�سرائيل يف �سبتمرب/
اأيلول املا�سي، خرجت الريا�ش، على م�سدر م�سوؤول 
عن  عاٍر  اخلرب  “هذا  اأن  لتوؤكد  اخلارجية،  بوزارة 
ال�سحة جملة وتف�سيًل ول ميت للحقيقة ب�سلة”. 
“وا�ش"  وكالة  تذكر  اأن  دون  امل�سدر،  واأ�ساف 
دائما  كانت  اململكة  باأن  ا�سمه،  الر�سمية  ال�سعودية 
ما  لديها  ولي�ش  وات�سالتها،  حتركاتها  يف  وا�سحة 

تخفيه يف هذا ال�ساأن.
“�سبوتنيك”  مع  مقابلة  يف  “ع�سقي”  قال  بينما 
العلقلت  تطبيع  اإن  املا�سي،  اخلمي�ش  الرو�سية، 
بعد  اإل  يتم  “لن  اأبيب  وتل  الريا�ش  بني  العلفات 
الأخوة  وح�سول  لل�سلم،  العربية  املبادرة  تطبيق 
امل�سكلة  وحل  الكاملة،  حقوقهم  على  الفل�سطينيني 
)النزاع الفل�سطيني — الإ�سرائيلي( من جذورها”.

مع  لقاًء  اخلا�ش  “اإيلف”  موقع  اإجراء  وحول 
م�سوؤول اإ�سرائيلي الأمر الذي عده البع�ش “تطبيعا 
ع�سقي:  قال  اإ�سرائيل”،  مع  �سعوديا  اإعلميا 
اأن  حقها  من  الر�سمية  غري  الإعلمية  “القنوات 
ال�سحفية(؛فهناك  )املقابلت  الأدوار  بهذه  تقوم 
قنوات وو�سائل اإعلم عربية ر�سمية وغريها جتري 
لن  ر�سمي،  وب�سكل  لكن،  اإ�سرائيليني.  مع  مقابلت 
يكون هناك تطبيع اإعلمي )�سعودي( مع اإ�سرائيل، 

اإل بعد تطبيق املبادرة العربية لل�سلم”.

حممد جواد امليايل 
ولدت يف بيئة، لديها ال�سرف والغرية وال�سجاعة، 
من اأهم مميزاتها، لأين عربي، والعرب �سفاتهم 

ال�سهامة.
اأر�سنا،  اأهم ما منلكه  اأننا العرب،  املتعارف عليه 
اأن  العربية،  القبائل  لدى  عليه،  واملتعارف 
الر�ش هي العر�ش، ومن ت�سلب اأر�سه، كمن يهتك 
عر�سه، والغريزة القبلية، مازالت م�ستمرة، لدى 

غالبية العرب.
يف  مدوي،  �سدى  له  ا�سم  املحتلة،  القد�ش 
م�سامع العرب، يق�سعر لها البدن، القد�ش اأر�سنا 
بني،  من  اأختطفت  الأ�سرية،  اأختنا  املغت�سبة، 
نرتك  اأن  هيهات،  لكن  العرب،  اإخوانها  اأح�سان 
�سن�سرتجعها،  اإ�سرائيل  اأنف  رغم  هكذا،  اأر�سنا 
وتوابع  العرب،  حكام  نغري  اأن  علينا  ولكن 
حكام  اأتفق  فقد  لل�سلطة،  املتقلدين  اإ�سرائيل، 
العرب، على بيع اأختهم واأر�سهم، من اأجل احلكم.
والن�سال  واخليانة  اخلبث  من  عامًا،  �سبعون 
الفا�سل، غري املتكافئ، بني العرب وبينهم، اأبرزها 
1973م،  عام  اأكتوبر  بحرب  العراق،  م�ساركة 
ولكن  العربية،  الدول  باقي  مع  اإ�سرائيل،  �سد 
اخليانة،  ب�سبب  بالن�سر،  احلرب  هذه  تتوج  مل 
واإي�سال  العربية،  ال�سعوب  قادة،  بع�ش  من 

ال�سلح الفا�سد، للجي�ش العراقي، 
من  وغريها  احلرب،  يف  امل�سارك 
والنتفا�سات  الأهلية،  احلروب 
املزعومة بالتحرر، من فعل حكام 
اأ�سعفوا  حتى  اخلونة،  العرب 
حب  ومزقوا  العرب،  �سعوب 
الأر�ش يف اأنف�سنا، وق�سمونا حتى 
القد�ش،  عودة  يف  هدفنا،  �ساع 
على  احل�سول  يف  فكرتهم،  ومنت 

القد�ش، حتى حتققت.
يجب  كان  ترامب،  به  �سرح  ما 
قوية،  فعل  بردة  يواجه،  اأن 
العربية  ال�سعوب،  قادة  من 
اإعرتافهم،  ب�سبب  والإ�سلمية، 
لكن  لإ�سرائيل،  بالقد�ش عا�سمة 
راأ�سهم،  دن�سوا  قد  العرب،  حكام 
باخلزي والعار، ملا فعلوه يف الأمة 
واإجتمعت  العربية، فقد فرقونا، 

بال�سلح  البع�ش،  بع�سنا  حرابنا  كلمتهم، 
بالدعاء،  واأمريكا  اإ�سرائيل  وحاربنا  الأمريكي، 
القد�ش،  واأخذوا  بيننا،  �سراٍع  يف  اإن�سغلنا  حتى 

من دون هوانه.
العرب،  العروبة، يف حكام  اأنه مل تتحرك  رغم 

علم  و�سيبقى  �ساخمة،  �ستبقى  القد�ش،  اأن  اإل 
�سنبقى  القد�ش،  �سماء  يف  يرفرف  فل�سطني، 
اأخوانًا لفل�سطني، ونقف بوجه الإحتلل، �سوف 
الآن،  يدًا واحدة، كما فرقونا  ن�سبح  يوم،  ياأتي 
�سرف  القد�ش،  ون�سرتجع  اإ�سرائيل،  و�سن�سرب 

العرب، رغم اأنف حكام العرب.
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اعالن عن فر�شة عمل - �شكرتري/ ة » دوام كامل »
تعلن عيادة طبيب اال�شنان يف بريج بروكلني 
عن توفر فر�شة عمل » �شكرتري/ة»  وذلك 

لتويل املهام االدارية اخلا�شة يف العيادة

املوؤهالت املطلوبة :
- اجادة ا�شتخدام احلا�شب االآيل

- اتقان اللغة االجنليزية ) قراءة وكتابة وحمادثة (
- اتقان اللغة العربية ) حمادثة (

حتمل �شغط العمل والعمل بروح الفريق
- مهارة عالية يف االت�شال والتوا�شل

املهام املطلوبة :
- تنظيم مواعيد الطبيب

- ا�شتقبال املر�شى
- متابعة الربيد االلكرتوين

على من تتوافر فيه ال�شروط ال�شابقة ار�شال 
ال�شرية الذاتية على االمييل التايل

jobatbkdentaloffice@gmail.com



زهري  من  اليوم”-  النا�سرة-“راأي 
اأندراو�ش:

املكتوب،  الإ�سرائيلّي،  الإعلم  انق�ّش 
التي  الـ”فري�سة”  على  واملرئّي  امل�سموع 
الأمريكّي،  )بوليتيكو(  موقع  عنها  ك�سف 
الأمريكّي  الرئي�ش  اأّن  على  اأّكد  والذي 
�سّد  حملة  اأعاق  اأوباما  باراك  ال�سابق، 
مع  النووي  التفاق  �سبيل  يف  اهلل  حزب 
اإقناع  هو  الهتمام  هذا  ومّرد  اإيران، 
ال�سديق  هو  ترامب  باأّن  الإ�سرائيليني 
ال�سدوق لإ�سرائيل، فيما كان اأوباما العدو 

اللدود للدولة العربّي.
الإدارة  اأعاقت  املذكور،  التقرير  وبح�سب 
ال�سابقة جهوًدا لإدارة مكافحة املخدرات 
املنظمة  وملحقة  ملراقبة  الأمريكية 
املدعومة من اإيران، حتى يف الوقت الذي 
كوكايني  بتهريب  الأخرية  فيه  قامت 
اإىل  وُي�سار  املتحدة.  الوليات  داخل  اإىل 
يف  ك�سف  كورتيلي�سا   اإريك  ال�سحايّف  اأّن 
اأّن  “بوليتيكو”  ملجلة  ا�ستق�سائي  حتقيق 
لإدارة  حملة  �سًرا  عرقلت  اأوباما  اإدارة 
ا�ستهدفت  الأمريكية  املخدرات  مكافحة 
اإيران  “حزب اهلل” املدعومة من  منظمة 
مع  النووي  التفاق  اإبرام  يف  للم�ساعدة 

اإيران يف عام 2015.
وبح�سب التقرير، مّت اإطلق هذه احلملة، 
التي اأطلق عليها ا�سم “م�سروع ك�ساندرا”، 
تهريب  اأن�سطة  ملراقبة   2008 عام  يف 
التي  لـ”حزب اهلل”،  الأ�سلحة واملخدرات 
الوليات  اإىل  كوكايني  اإدخال  �سملت 
املتحدة.  بالإ�سافة اإىل تهريب املخدرات، 
يف  ا  اأي�سً اللبنانية  املنظمة  انخرطت 
اأخرى،  اإجرامية  غ�سيل الأموال واأن�سطة 
حققت من خللها اأرباًحا و�سلت اإىل مليار 

دولر �سنوًيا.

التقرير  تابع  املحققون،  �سعى  وعندما 
من  كبرٍي  لعدٍد  جمعهم  بعد  الأمريكّي، 
الأدّلة، اإىل احل�سول على م�سادقة للبدء 
مبلحقة قانونية من وزارة العدل ووزارة 
على  يح�سلوا  مل  الأمريكيتني،  اخلزانة 
بح�سب  الوكالتني،  هاتني  من  ا�ستجابة 

“بوليتيكو”.
متخ�س�ش  حملل  وهو  اآ�سر،  دافيد  وقال 
الدفاع  وزارة  يف  امل�سروع  غري  التمويل  يف 
اإن�ساء  يف  �ساعد  والذي  الأمريكية 

قراًرا  هذا  كان  لقد  ك�ساندرا”:  “م�سروع 
منهجًيا،  قرار  وكان  بال�سيا�سات،  متعلًقا 
ذلك  مزق  لقد  عينه:  الوقت  يف  ُم�سيًفا 
كانت  التي  اجلهود  كل  مت�سل�سل  ب�سكل 
املوارد  لها  وتوفرت  جيد  ب�سكل  مدعومة 
اللزمة، ومت ذلك من الأعلى اإىل الأ�سفل، 

بح�سب تو�سيفه.
اأوباما  اإدارة  يف  م�سوؤولني  اأن  اآ�سر  واأ�ساف 
من  عنا�سر  لعتقال  اجلهود  اأعاقوا 
“حزب اهلل”، من بينهم اأحد اأكرب مزودي 

الأ�سلحة للرئي�ش ال�سوري ب�سار الأ�سد.
�سابقون  م�سوؤولون  قال  ناحيتهم،  من 
حت�سني  اإىل  �سعوا  اإّنهم  اأوباما  اإدارة  يف 
اإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  اإيران  مع  العلقات 
على  احل�سول  من  طهران  ملنع  اأو�سع 
اإعاقة  تر�سانة نووية، لكنهم مل يحاولوا 

. �سيا�سيٍّ دافٍع  ك�ساندرا” لأّي  “م�سروع 
اإدارة  يف  �سابق  قومي  اأمن  م�سوؤول  وقال 
ُينظر  مما  تعقيًدا  اأكرث  العامل  اإّن  اأوباما 
لتهريب  ال�سيقة  العد�سة  خلل  من  اإليه 

بال�سماح  تقوم  لن  واأ�ساف:  املخدرات، 
بالتحكم  املركزية  املخابرات  لوكالة 
نقوم  لن  تاأكيد  بكل  ولكن  الأمور،  بزمام 
املخدرات  مكافحة  لإدارة  بال�سماح  ا  اأي�سً
التعامل  نهج  اأّن  اإىل  بالقيام بذلك. ولفت 
اأن  يجب  اهلل  حزب  مثل  معقدة  اأمور  مع 
املوؤ�س�سات،  بني  امل�سرتكة  العملية  يت�سمن 
ذلك،  يف  جزء  اخلارجية  لوزارة  لأّن 
وخزانة  ال�ستخبارات  لأجهزة  وكذلك 

الدولة ووزارة الدفاع.
وقالت “بوليتيكو” يف تقريرها اإّن م�سادر 
اأّكدت  ك�ساندرا”  “م�سروع  يف  م�ستقلة 
الإدعاءات التي اأدىل بها اأع�ساء فريقها.

وهي  باور،  كاثرينا  اإىل  املجلة  واأ�سارت 
يف  الأمريكية  اخلزانة  وزارة  يف  م�سوؤولة 
مكتوبة  �سهادة  قدمت  التي  اأوباما،  اإدارة 
يف �سهر فرباير للجنة ال�سوؤون اخلارجية 
حتت  باأّنه  فيها  اأقرت  النواب  جمل�ش  يف 
هذه  حجم  من  التقلي�ش  مت  اأوباما،  اإدارة 
خ�سية  اهلل  بحزب  املتعلقة  التحقيقات 
التفاق  وتعري�ش  اإيران  مع  املركب  هز 

النووي للخطر.
يف  ر�سميا  النووي  التفاق  تنفيذ  بعد 
يف  امل�سوؤولني  نقل  مت   ،2016 يناير 
وهو  كيلي،  جون  مثل  ك�ساندرا”،  “م�سروع 
اأخرى.  مهام  اإىل  خم�سرم،  م�سرف  عميل 
نتيجة لذلك، فقدت احلكومة الأمريكية 
عمليات  يف  لي�ش  املتعمقة”  “النظرة 
فح�سب،  للمخدرات  اهلل”  “حزب  تهريب 
املنظمة  اأن�سطة  من  اأخرى  جوانب  يف  بل 

الإجرامية الوا�سعة يف العامل.

د. عبد احلميد �سيام
عبارات  املتحدة  الأمم  يف  م�سامعي  على  تردد  ما  لكرثة 
فل�سطني  دولتني،  على  القائم  احلل  اأو  الدولتني  »حل 
اإىل  جنبا  امل�ستقلة،  فل�سطني  دولة  اإقامة  اأو  واإ�سرائيل، 
اأي�سا  املرددين  من  اأ�سبحت  اإ�سرائيل«  دولة  مع  جنب 
اأو  الر�سمية  املواقف  يف  خا�سة  الدولتني،  حل  ملو�سوع 
اأو يف  املحا�سرات يف اجلامعة  الر�سمية، مثل قاعة  �سبه 

املوؤمترات العلمية اأو الأن�سطة الإعلمية. 
ولكن عندما اأ�سل اأر�ش الوطن يف ف�سل ال�سيف ، واأمار�ش 
على  �سغرية  قرية  من  متحدر  كفلح  الب�سيطة  حياتي 
مرمى حجر من القد�ش، ي�سيطر على تفكريي �سوؤال ملح 
هو اأين هذه الأر�ش التي �ستقام عليها الدولة الفل�سطينية 
لي�ش  ال�سوؤال،  هذا  عن  اأجيب  اأن  واأحاول  املوعودة؟ 
والربامج  ال�سحف  من  ول  واملجلت،  الكتب  بطون  من 
يف  الر�سمية  والإحاطات  املوؤمترات  من  ول  احلوارية، 
وتللها  فل�سطني  جبال  من  بل  الدويل،  الأمن  جمل�ش 
وخميماتها  وينابيعها  ووديانها  و�سعابها  ومدنها  وقراها 

وقراها. 
من  بحالة  النف�ش  ت�سيب  منها  اأخرج  التي  والنتيجة 
الكاآبة، فل اأكاد اأعرث على ما ميكن اأن ن�سميه احلد الأدنى 
الدولة  عليها  تقام  اأن  ميكن  التي  املرتابطة،  الأر�ش  من 
املفاو�سني،  وفريق  الأو�سلويون  بها  وعدنا  التي  امل�ستقلة 

من تقدم منهم ومن تاأخر.
�سيا�سة اإ�سرائيل ال�ستيطانية

الفل�سطينية  الأر�ش  يف  ال�سهيونية  ال�سيا�سة  بنيت  لقد 
من  مزيد  ابتلع  مبداأين-  على  البداية  منذ  املحتلة 
وكان  ال�سكان.  من  ممكن  عدد  اأكرب  واإق�ساء  الأر�ش، 
ال�سلمية  بالعملية  وبهتانا  زورا  �سمي  ما  مع  تعاطيهم 
اإىل  والعودة  والت�سويف  املماطلة  اأ�سا�ش  على  مبنيا 
الوقت  ك�سب  بهدف  عقيمة  مفاو�سات  يف  ال�سفر،  نقطة 
اإىل  وحتويلها  املذكورة  ال�سرتاتيجية  حتقيق  اأجل  من 
اأنها  املتعاقبة  الفل�سطينية  القيادات  يف  امل�سكلة  واقع. 
بينما  لتنفيذها،  ت�سعى  ل  ثم  الورق  على  اأهدافا  ت�سع 
�سيا�سات  بتنفيذ  الإ�سرائيلية  ال�سرتاتيجية  تقوم 
ما  وهذا  بال�سرورة.  عنها  الإعلن  دون  الأر�ش،  على 
1967. فقد  ال�ساعات الأوىل للحتلل عام  حدث منذ 
اإىل  متدد  ثم  فورا،  القد�ش  وتهويد  �سم  خمطط  بداأ 
الأردن،  مع  احلدود  من  القريبة  ال�سرتاتيجية  املناطق 
مثل  الفل�سطيني  ال�ساحل  مدن  من  ال�سيقة  واملناطق 
قلقيلية وطولكرم ومنطقة اللطرون، حيث مت هدم قرى 
عموا�ش ويالو وبيت نوبا فورا لأنها قريبة جدا من اللد 
اأبيب. بينما مت هدم مدينة قلقيلية متاما  والرملة وتل 
وكان هناك خمطط جلرفها بالكامل، اإذ اإنها ل تبعد عن 

11 كيلومرتا، لكن الظرف الدويل وافت�ساح  اإل  ال�ساحل 
املتحدة واملجتمع الدويل حال  الهدم وتدخل الأمم  اأمر 

دون ذلك.
ال�سكان،  وطرد  الأر�ش  �سم  الهدفني،  هذين  ولتحقيق 
ر�سمت اإ�سرائيل �سيا�ستها الإ�ستيطانية على اأ�سا�ش ثلثة 

معايري اأ�سا�سية:
الدفاع  لي�سهل  اجلبال  روؤو�ش  على  تقام  م�ستوطنات   -
عنها وي�سهل التمدد نزول اإىل ال�سفوح لبتلع مزيد من 

الأر�ش؛
لمت�سا�ش  باملاء  غنية  مناطق  على  تقام  م�ستوطنات   -
املياه اجلوفية وحتويلها لل�ستخدامات الإ�سرائيلة فقط؛
اأوا�سر  تقطيع  اأ�سا�سا  منه  يق�سد  ثالثة  وم�ستوطنات   -
دولة  قيام  اإمكانية  لإلغاء  وتفتيتها  الغربية  ال�سفة 

فل�سطينية يف امل�ستقبل.
بع�سا  امل�ستوطنات تكمل بع�سها  الثلثة من  الأنواع  هذه 
حتقيق  اإىل  النتيجة  يف  توؤدي  بحيث  ذكية،  بطريقة 
اإ�سرائيل،  متدد  يف  الإ�سرائيلي  الإ�سرتاتيجي  الهدف 
لت�سمل كل الأر�ش بني نهر الأردن والبحر املتو�سط، ومنع 
على  ال�سورة  هي  هذه  م�ستقلة.  فل�سطينية  دولة  اإقامة 
الأر�ش ومن يقول بغري هذا فليتابعني يف بع�ش امل�ساهدات 
وبيت  القد�ش  منطقتي  من  اإنطلقا  الواقع،  اأر�ش  على 

حلم.
منطقة القد�ش الكربى

لتلم�ش مدى توغل ال�ستيطان يف اللحم الفل�سطيني، قمت 
بالعديد من اجلولت، خا�سة يف منطقة القد�ش الكربى 
الأر�ش  اأن  وجدت  واأريحا.  ونابل�ش  و�سلفيت  وقلقيلية 
التي بقيت باأيدي الفل�سطينيني تكاد تتل�سى، خا�سة اأن 
املناطق امل�سنفة »جيم« ح�سب اتفاقيات اأو�سلو تعادل 60 
يف املئة من حجم ال�سفة الغربية، وهي خا�سعة بالكامل 
بلدتي  حميط  من  اأبداأ  ودعني  الإ�سرائيلية.  لل�سيطرة 
التي زحفت نحوها امل�ستوطنات من كل الجتاهات. ففي 
واأقرب  اأقرب  يقرتب  امل�سنقة  حبل  اأن  اأجد  �سيف  كل 
اأرا�سي جديدة يف  �سهرين  البلدة. وقد �سودرت قبل  من 
املدخل الغربي، لتو�سيع الطريق ال�سريع 60 الذي يربط 
وم�ستوطنات  الأردن  غور  منطقة  مب�ستوطنات  القد�ش 
الذي  بنيامني«  »�سعار  ال�سغري  التجاري  املركز  ال�سمال. 
�سنوات،  ت�سع  قبل  للقرية  الرئي�سي  الطريق  على  افتتح 
اأفراح  اأ�سبح منطقة جتارية كبـرية، وفيه فندق وقاعة 
بناء  الآن  ويجري  للعمال،  وم�ساكن  عديدة  ومتاجر 
عمارات �سكنية �سرعان ما تتحول اإىل مدن لتت�سابك مع 
م�ستوطنة جبعة بنيامني ثم جفعات زئيف. وم�ستوطنة 
»معاليه خمما�ش« املبنية على اأر�ش خمما�ش ودير دبوان، 
اأ�سبحت اأقرب اإىل املدن ال�سناعية والزراعية، واحتلت 

»البقعة«  �سهل  على  وزحفت  القريبة  اجلبال  رووؤ�ش 
كوكب  م�ستوطنات  اأما  يزيد.  اأو  ن�سفه  فابتلعت  الغني، 
جبع  قرى  طوقت  فقد  زئيف  وجفعات  واآدم  يعقوب 
التلة  اإىل  وحزما وعناتا و�سعفاط وبيت حنينا، و�سول 
خمطط  من  جزءا  لت�سكل  جراح،  فال�سيخ  الفرن�سية 
بالن�سبة  ال�سرقية.  القد�ش  يف  العربية  الأحياء  خنق 
امل�ستوطنات موزعة جغرافيا،  �سل�سلة من  فهناك  للقد�ش 
بحيث ت�سكل جمموعة من الأحزمة تلتف حول القد�ش، 
ل�سم  الكني�ست  الليكود يف  الآن ممثلو حزب  ي�سعى  حيث 
»مدينة  عن  والإعلن  القد�ش،  اإىل  م�ستوطنات  خم�ش 
زئيف  وجفعات  اأدوميم  »معاليه  وهي  الكربى«  القد�ش 
يف  و�سيتم  عيليت«.  وبيتار  وافرات  عت�سيون  وغو�ش 
الوقت نف�سه التخلي عن �سريط من ال�سكان الفل�سطينيني 
»عناتا  وي�سمل  اهلل،  رام  اإىل  القد�ش  م�سارف  من  املمتد 
�سكان  عدد  ي�سبح  بحيث  عقب«،  وكفر  �سعفاط  وخميم 
عن  يزيد  و�سواحيها  »ال�سرقية  القد�ش  يف  امل�ستوطنني 
عدد �سكان الفل�سطينيني، اإذ ما زال العدد الآن مييل قليل 
ل�سالح الفل�سطينيني. مل يبق يف منطقة القد�ش ال�سرقية 
)اإل منطقة ي1-( �سرق الطور وقرب بلدة »زعّيم«. ويف 
كل مرة حتدث عملية فل�سطينية �سد قطعان امل�ستوطنني 
الأمم  فتتدخل  امل�ستوطنة،  تلك  باإن�ساء  اإ�سرائيل  تهدد 
املتحدة  الوليات  واأحيانا  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة 
امل�سروع.  لتاأجيل  اإ�سرائيل  على  فت�سغط  اأوباما(  )اأيام 
اإىل  �سيوؤدي  امل�ستوطنة  هذه  بناء  اأن  هنا  نوؤكد  اأن  ونود 
قطع الطريق متاما بني �سمال ال�سفة وجنوبها، وبالتايل 

يتم �سرب اآخر م�سمار يف م�سروع قيام الدولة املوعودة. 
عملية  القد�ش.  حال  من  باأح�سن  لي�ش  حلم  بيت  حال 
املنتمني  فل�سطني  اأبناء  من  خا�سة  م�ستمرة،  التهجري 
والبلدتني  املدينة  �سكان  على  فال�سغط  امل�سيحي،  للدين 
اإىل  لتهجريهم  جال،  وبيت  �ساحور  بيت  املجاورتني، 
من  خا�سة  �سكانها،  عدد  فرتاجع  ثماره  اآتى  قد  اخلارج 
الثلث  البلدات  هذه  اأبناء  عدد  يزيد  بينما  امل�سيحيني، 
لل�ستيطان  بالن�سبة  األفا.   350 عن  لوحدها  ت�سيلي  يف 
قمة  على  جتل�ش  اأن  اإل  عليك  فما  حلم  بيت  منطقة  يف 
جبال بيت جال قرب مطعم بربارة، وتنظر اأمامك لرتى 
اجلدري  مر�ش  كريات  مثل  زحفت  قد  امل�ستوطنات  اأن 
لتطوق مدينة بيت حلم من الغرب واجلنوب وال�سرق، بل 
وتدخل اأحيانا يف ال�سوارع على اأطراف املدينة. واأخطر 
م�ستوطنات بيت حلم م�ستوطنتا غيلو واأبو غنيم امل�سماة 
30 األف ن�سمة اأو  هار حوما التي و�سل �سكانها الآن نحو 
يزيد. لقد اأثار قرار اإن�ساء م�ستوطنة على جبل اأبو غنيم 
الأمم  وطالبت   1996 عام  نتنياهو  دورة  اأيام  يف  �سجة 
حزب  عهد  يف  اإ�سرائيل  عادت  ثم  البناء،  بعدم  املتحدة 

�سجيج،  بدون  البناء،  واأكملت  باراك  اإيهود  اأيام  العمل 
اأ�سبحت من كربيات امل�ستوطنات جنوب القد�ش.  واليوم 
وكان عدد امل�ستوطنات لغاية توقيع اتفاقية اأو�سلو عام 
الآن  العدد  بينما يزيد  م�ستوطن،  اآلف   10 نحو   1993
عن خم�سة اأ�سعاف ذلك الرقم، موزعني يف 33 م�ستوطنة 
التهمها  التي  املناطق  اإىل ذلك  اأ�سف  ا�ستيطانية.  وبوؤرة 
واجلنوب  الغرب  من  حلم  بيت  حول  يلتف  الذي  اجلدار 
من  دومن  األف   11 من  اأكرث  اإىل  ت�سل  والتي  وال�سمال، 
حتويل  على  الآن  اإ�سرائيل  وتعمل  اخل�سبة.  الأرا�سي 
م�ستوطنات  اإىل  اخل�سر  قرب  ا�ستيطانية  بوؤر  ثلث 
ما  الجتاهات،  كل  من  حلم  بيت  ح�سار  ليتم  متكاملة 
عدا امل�سرب ال�سغري الذي يربطها باأرا�سي �سرق القد�ش 

واأريحا. 
حمافظات الوطن الأخرى لي�ست اأح�سن حال من القد�ش 
م�سادرة  تاأثري  مدى  بعيني  �ساهدت  فقد  حلم.  وبيت 
نابل�ش  اإىل  الطريق  يف  امل�ستوطنات  وبناء  الأرا�سي 
تعتربان  والأخريتان  وقلقيلية.  �سلفيت  ومدينة  واأريحا 
متت  حيث  الفل�سطيني،  لل�سعب  الأ�سا�سي  املائي  امل�سدر 
من  �سل�سلة  عليها  اأقيمت  منهم  �سا�سعة  اأرا�سي  م�سادرة 
عدا  هذا  كبرية.  مدن  اإىل  بع�سها  حتول  امل�ستوطنات 
يف  اإ�سرائيل  اأقامت  وقد  اجلوفية.  املياه  م�سادرة  عن 
اأجزاء  موؤخرا  واأجنزت  كربى  جامعة  اأرئيل  م�ستوطنة 
يف  النا�سرة«  »عابر  امل�سمى  ال�سريع  الطريق  من  مهمة 
ومنع  البلد  تق�سيم  بهدف  »ج«  امل�سنفة  �سلفيت  منطقة 

قيام دولة فل�سطينية يف امل�ستقبل. 
ل  اجلبارين  �سعب  يقدمها  اأمل  من  ن�سمة  هناك  تبقى 
قياداته البائ�سة. فقد �سجل �سباب القد�ش و�سيبها، ن�ساء 
ورجال ، در�سا عظيما لنا جميعا يف كيفية �سنع النت�سار 
طريق  عن  ل  وال�سلمي  اجلماعي  الن�سال  مدخل  من 
املفاو�سات املفتوحة التي عرفنا اأولها وحلد الآن ل نعرف 

متى تكون نهايتها.
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الفل�صطينية؟ الدولة  عليها  �صتقام  التي  الأر���س  ال�������ص���اروخ ال��ي��م��ن��ي اجل���دي���د ال����ذي ا���ص��ت��ه��دف ق�����ص��ر ال��ي��م��ام��ة يف ال��ري��ا���س ي�����ص��ت��ن��زف خم����زون ال�����ص��ع��ودي��ة اأين 
م���ن ال���ب���ات���ري���وت وي��ن��ق��ل ال���رع���ب اىل ال����داخ����ل ال�������ص���ع���ودي واأب������و ظ��ب��ي ق���د ت���ك���ون ال���ه���دف امل��ق��ب��ل

اأم���ر  اأوب����ام����ا  اأّن  زع����م  ال�����ذي  )ب��ول��ي��ت��ي��ك��و(  م���وق���ع  “فري�صة”  ع��ل��ى  ي��ن��ّق�����س  الإ����ص���رائ���ي���ل���ّي  الإع������الم 
��ن��ى ل��������الإدارة الأم���ري���ك���ّي���ة ت��وق��ي��ع الت����ف����اق ال����ن����ووّي م���ع اإي�����ران ب���وق���ف م��الح��ق��ة ح����زب اهلل ل��ي��ت�����صّ

الأرا�������ص������ي ت�����ب�����ادل  ح������ول  ال����ت����واف����ق����ات  اإل������غ������اء  ي���ج���ب   : ال�������ص���احل���ي 

باري�ش :
اليمامة  ق�سر  احلوثية  القوات  ق�سفت 
ويبدو  بالي�ستي،  ب�ساروخ  الريا�ش  يف 
للحرب  ت�سعيد  هي  الق�سف  عملية  اأن 
تخ�سر  لكي  الوقت  نف�ش  يف  وتكتيك 
ال�سعودية خمزونها من �سواريخ باتريوت.
واأعلن احلوثيون اليوم عن توجيه �ساروخ 
ق�سر  �سد  اإيت�ش”   2 “بركان  نوع  من 
اليمامة يف الريا�ش عندما كان امل�سوؤولون 
واعلنت  اجتماعا،  يعقدون  ال�سعوديون 
ال�سعودية اعرتا�ش ال�ساروخ قبل اإ�سابته 
احلوثية  ال�سلطات  توؤكد  حني  يف  الهدف، 
اإطلق  مت  بعدما  الهدف  اإ�سابة  اليمن  يف 
ونقلت  كلم،  األف  م�سافة  من  ال�ساروخ 
اأن ال�سحفيني �سمعوا �سوت  وكالة رويرتز 
�سماء  يف  يت�ساعد  الدخان  وراأوا  انفجار 

الريا�ش.
حرب  دخول  مع  ال�ساروخ  اإطلق  وتزامن 
“عا�سفة احلزم” التي تقودها ال�سعودية 
احلوثيون  واأراد  الألف،  اليوم  اليمن  �سد 

اإحداث �سربة نف�سية لدى ال�سعوديني.
اىل  ال�ساروخ  توجيه  عملية  عن  وينتج 
ال�ساروخية  الوحدة  جناح  الريا�ش 
للهدف،  الدقيق  الت�سويب  يف  اليمنية 
اأن  علما  اعرتا�سه،  ال�سعودية  وتوؤكد 
الأمريكية  تاميز"  “نيويورك  جريدة 

كانت قد اأكدت اأن ال�ساروخ الذي ا�ستهدف 
ال�سهر  بداية  الريا�ش  يف  خالد  مطار 
قالت  ما  عك�ش  الهدف  اأ�ساب  قد  املا�سي 

ال�سعودية والوليات املتحدة.
حربية  مكت�سبات  احلوثيون  وحقق 
الثلثاء  اليوم  اجلديد  ال�ساروخ  باإطلق 
جعل  يف  جنحوا  فقد  الأول،  كانون   19
�سواريخ  من  الكثري  تخ�سر  ال�سعودية 
الباتريوت لعرتا�ش ال�ساروخ البالي�ستني 
وخمزونها منه بالتايل، ول ميكن تعوي�ش 
اىل  ال�سعودية  وحتتاج  ب�سهولة،  املخزون 
ما بني �سبعة اىل ع�سرة �سواريخ باتريوت 

لعرتا�ش كل �ساروخ بالي�ستي.
ويذكر ان ثمن كل �ساورخ باتريوت يرتاوح 
7 مليون دولر، بينما ل يكلف  4 اىل  بني 
�ساروخ  البالي�ستي احلوثي، وهو  ال�ساروخ 
�سكود الرو�سي املطور، اكرث من ب�سعة اآلف 

من الدولرات.
اىل  الرعب  نقل  يف  احلوثيون  وجنح 
مطار  ق�سف  وبعد  ال�سعودي،  الداخل 
تنجح  احلوثية  القوات  هي  ها  الريا�ش، 
يف ا�ستهداف الق�سر، مما يدخل الرعب يف 
قلوب ال�سعوديني الذين كانوا يعتقدون يف 
هي  اليمن  حرب  باأن  قيادتهم  ت�سريحات 
بعد  اأبوابهم  تدق  والآن  ع�سكرية،  نزهة 

مرور ثلث �سنوات.

احلوثيني  زعيم  ظهر  الق�سف،  وبعد 
اليمني  التلفزيون  يف  احلوثي  املالك  عبد 
ردا  من�ساآتها  ب�سرب  ال�سعودية  متوعدا 

على ا�ستهداف املدنيني والبنيات التحتية 
يقول  التي  الأوىل  املرة  وهي  اليمن،  يف 
البنيات  خمتلف  با�ستهداف  احلوثي  فيها 

بدون ا�ستثناء، كما هدد بق�سف اأبو ظبي، 
الهدف  هي  الإماراتية  املدينة  تكون  وقد 

املقبل.

فادي اأبو �سعدى:
رام اهلل : عرب ب�سام ال�ساحلي الأمني العام حلزب ال�سعب 
دمرتا  واإ�سرائيل  اأمريكا  باأن  اعتقاده  عن  الفل�سطيني، 
اتفاق او�سلو ب�سكل �سريح ووا�سح، وعلى الفل�سطينيني الآن 
اإنهاء اللتزام بهذا التفاق، واأن ي�سبح حمور الق�سية هو 
العرتاف بفل�سطني يف ظل الإجماع الدويل احلا�سل بعد 
قرار الرئي�ش الأمريكي دونالد ترمب العرتاف بالقد�ش 

عا�سمة اإ�سرائيل ونقل �سفارة بلده اإليها. 
وقال يف ت�سريح لـه »ل نريد العودة اإىل املفاو�سات وفق 
النهائي،  احلل  ق�سايا  ذلك  يف  مبا  اأو�سلو  اتفاق  ت�سورات 
الأمم  يف  فل�سطني  بدولة  العرتاف  قرار  اأن  اعتبار  على 
حدثت  فاإن  وبالتايل  الق�سايا،  هذه  ح�سم  املتحدة 
مفاو�سات يجب اأن تكون حول اآلية التطبيق فقط بهدف 
اإنهاء الحتلل وتر�سيم حدود الدولة الفل�سطينية على 
حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ولي�ش ا�ستح�سار 

ق�سايا احلل النهائي«. 
باإلغاء  التحرير  منظمة  الفل�سطيني  امل�سوؤول  وطالب 
التوافقات التي متت بخ�سو�ش الكتل ال�ستيطانية وتبادل 
الأرا�سي من طرفها على الفور، واحلديث من الآن ف�ساعًدا 
الفل�سطينية  الأرا�سي  من  امل�ستوطنات  كافة  اإزالة  عن 

املحتلة ووقف البحث يف فكرة تبادل الأرا�سي.
اهلل  رام  يف  الفل�سطينية  القيادة  اجتماع  بعد  ذلك  جاء 
بخ�سو�ش  الدويل  الأمن  جمل�ش  جل�سة  مع  تزامنت  التي 
الوليات  ا�ستخدمت  حني  ترامب  دونالد  الرئي�ش  قرار 
ع�سو  خالد  تي�سري  لكن  »الفيتو«.  النق�ش  حق  املتحدة 
فل�سطني  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة  ال�سيا�سي  املكتب 
ع�سو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير راأى اأن ما جرى 

مل يكن اجتماعًا للقيادة الفل�سطينية. 

اجتماع  اأن  العربي«  »القد�ش  لـ  ت�سريحات  يف  واعترب 
يتم  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  منظور  من  القيادة 
والأمناء  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  بح�سور 
املجل�ش  رئي�ش  وبح�سور  الفل�سطينية،  للف�سائل  العامني 
الجتماع  يف  يحدث  مل  ما  وهو  الفل�سطيني،  الوطني 
الذي  اأق�سى �سيء ميكن خروج الجتماع  اأن  الأخري. كما 
عقد يف رام اهلل برفع تو�سيات لتنفيذية املنظمة وهو اأمر 

ا. مل يحدث اأي�سً
وتطرق اإىل توقيع الرئي�ش الفل�سطيني على الن�سمام اإىل 
22 منظمة ومعاهدة دولية، لكن لي�ش من �سمنها املحكمة 
اجلنائية الدولية على �سبيل املثال، ول اأية منظمة دولية 
اأو اأممية ن�ستطيع من خللها مواجهة العدوان الأمريكي. 

وحتدث ب�سراحة عن عدم وجود ا�سرتاتيجية فل�سطينية 
وطالب  الفل�سطينيني،  بحق  الأمريكي  العدوان  على  للرد 
املوؤقت  القيادي  الإطار  بدعوة  الفل�سطينية  القيادة 
واجلهاد  حما�ش  حركتي  بح�سور  �سابًقا  عليه  اتفق  الذي 
امل�ستقلة لتحديد موقف  ال�سخ�سيات  الإ�سلمي وعدد من 
الوليات  اأن  وراأى  العدوان.   هذا  ومواجهة  للرد  وا�سح 
الأول  ترامب،  قرار  بعد  خطريين  باأمرين  قامت  املتحدة 
داخل  »حانوكاه«  اليهودي  الأنوار  بعيد  الحتفال  كان 
البيت الأبي�ش، وهو اأمر مل ي�سبق اأن حدث، والأمر الثاين 
هو حديث نيكي هايلي مندوبة اأمريكا يف جمل�ش الأمن عن 
حق اليهود يف القد�ش املحتلة، وهو ما يعترب اإنكارا للحقوق 
القومية لل�سكان الأ�سليني اأي الفل�سطينيني، وهذان اأمران 

بالغا اخلطورة. 
الريبة،  يثري  الأمن  جمل�ش  جل�سة  يف  جرى  ما  اأن  كما 
الرئي�ش  قرار  على  للت�سويت  فقط  تعقد  مل  فاجلل�سة 
بقرار  اإحاطة  كانت  اأوًل  واإمنا  ترامب،  دونالد  الأمريكي 

جمل�ش الأمن ال�سابق رقم 2334 ثم الت�سويت على القرار 
هايلي  على  �سهل  اأمر  وهو  الأمريكي،  القرار  �سد  املقدم 

ا�ستخدام الفيتو الأمريكي �سد القرارين دفعة واحدة. 
وهاجم خالد م�سروع القرار الذي قدم اإىل جمل�ش الأمن 
الذي قام بتجهيل املتهم من م�سروع القرار، وكاأن من اتخذ 
هذا القرار جهة جمهولة ولي�ست الوليات املتحدة التي مل 

تذكر يف ن�ش م�سروع القرار، وهو اأمر م�ستغرب. 
التنفيذية  اللجنة  ع�سو  ع�سراوي  حنان  وا�ستنكرت 
اأ�سهرته مندوبة  الذي  الفيتو الأمريكي  التحرير  ملنظمة 
وال�سرعية  الدويل  الإجماع  وجه  يف  املتحدة  الوليات 
للرئي�ش  الأرعن  القرار  اإبطال  »اإىل  �سعت  التي  الدولية، 
الحتلل  لدولة  عا�سمة  بالقد�ش  بالعرتاف  الأمريكي 
ونقل ال�سفارة الأمريكية اإليها، يف خرق وا�سح وفج جلميع 
التعهدات  ذلك  يف  مبا  ال�ساأن،  ذات  الدولية  القرارات 

ال�سابقة للإدارات الأمريكية املتعاقبة«. 
الوليات  ملمثلة  الوقحة  املداخلة  اأثبتت  لقد  وقالت: 
ال�سراع  بطبيعة  املطبق  اجلهل  هيلي  نيكي  املتحدة 
القوة  غطر�سة  وج�ّسدت  الإ�سرائيلي،   – الفل�سطيني 
الدولية.  والقوانني  الأخلق  من  الدنيا  للحدود  املفتقرة 
اأن  لقد �سّوهت ممثلة الوليات املتحدة احلقائق وحاولت 
الأر�ش  على  الدويل  للقانون  اليومية  النتهاكات  ُتك�سب 
املتوا�سل  والتدمري  ال�ستيطان  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية 
اأن  اعتربت  حني  املطلقة،  ال�سرعية  الفل�سطينيني،  حلياة 

هذه اجلرائم ل تتعار�ش مع ال�سلم.  
الأمريكي  والعرتاف  الفيتو،  هذا  اأن  ع�سراوي  وتابعت 
دور  ُينهي  ل  الحتلل،  لدولة  عا�سمة  بالقد�ش  الباطل 
مغزى  ذات  �سيا�سية  عملية  اأية  من  الأمريكية  الإدارة 
اجلرائم،  ويف  الحتلل،  يف  �سريكًا  يجعلها  بل  وح�سب، 

وب�سلوكها ال�سيا�سي الأرعن يف جمل�ش الأمن، تقدم �سابقة 
والت�سريعات  والقوانني  القيم  منظومة  ركل  يف  خطرية، 
العامل والقيم  الدولية والإن�سانية، ما ي�سعها يف مواجهة 
املارقة  الدول  مع  واحد  �سف  وعلى  امل�سرتكة،  الإن�سانية 

مثل ا�سرائيل. 
وبعد القرار الأمريكي، وقمة ا�سطنبول للدول الإ�سلمية، 
ال�ساحة  على  الدخول  تريد  حماور  عدة  ظهرت 
الفل�سطينية، فمن جهة حمور تركيا، ومن اجلهة الأخرى 
قوى  بوجود  ال�سعودية  اأ�سعر  ما  وهو  الإيراين،  املحور 
الفل�سطيني  ال�سراع  �ساحة  على  الدخول  تريد  غريها 
دعوة  اىل  الفور  على  فبادرت  الأمريكي،  الإ�سرائيلي 
الرئي�ش عبا�ش اإىل ال�سعودية رغم زيارته لها قبل اأ�سابيع 

قليلة. 
اأن  الفل�سطينية  اخلارجية  وزير  املالكي  ريا�ش  و�سرح 
للأمم  العامة  اجلمعية  بعد  اأكرث  �ستتحرك  القيادة 
املتحدة، �سواء على �سعيد جمل�ش الأمن اأو حقوق الإن�سان، 
الدولية.  اجلنائية  واملحكمة  »اليون�سكو«،  ومنظمة 
وك�سف اأن اخلطوة املقبلة على �سعيد التحركات الدولية 
للأمم  فل�سطني  ان�سمام  طلب  تفعيل  هي  الأمن  جمل�ش  يف 

املتحدة.



المم  اعلنت   – ب(  ف  )اأ   – جنيف 
للتحالف  اجلوية  الغارات  ان  املتحدة 
عن  ا�سفرت  ال�سعودية،  تقوده  الذي 
اليمن  يف  القل  على  مدنيا   136 مقتل 
خلل ع�سرة ايام، معربة عن الأ�سف ل 

الغارات. “تكثيف” هذه 
وقال املتحدث با�سم املفو�سية ال�سامية 
كولوفيل،  روبرت  الن�سان  حلقوق 
عميق  بقلق  “ن�سعر  العلم  لو�سائل 
املدنيني  لعدد  الأخري  الزدياد  جراء 
ب�سبب  اليمن  يف  اجلرحى  او  القتلى 
ي�سنها  التي  اجلوية  ال�سربات  تكثيف 
مقتل  بعد  ال�سعودية،  بقيادة  التحالف 
الرئي�ش )اليمني( ال�سابق علي عبداهلل 
الأول/ كانون  من  الرابع  يف  �سالح 

دي�سمرب”.
اليمن  يف  “مكتبنا  ان  املتحدث  وا�ساف 
قتلوا  مدنيا…   136 وفاة  من  حتقق 
جوية”  غارات  نتيجة  ا�سيبوا  و87 
وتعز  و�سعدة  �سنعاء  حمافظات  يف 
كانون  و16   6 “بني  وماأرب  واحلديدة 

الأول/دي�سمرب”.
عندما  القل  على  مدنيني  �سبعة  وقتل 
يف  م�ست�سفى  جوية  غارات  ا�ستهدفت 
احلديدة يف 10 كانون الأول/دي�سمرب، 
ان  مو�سحة  املتحدة،  الأمم  ذكرت  كما 
احلوثية  الع�سكرية  الآليات  “بع�ش 
من  مقربة  على  يبدو  ما  على  كانت 
الغارات  وقوع  حلظة  امل�ست�سفى  حرم 

اجلوية”.
�سبع  التحالف  �سن  اأخرى،  جهة  من 
الأول/ كانون   13 يف  جوية  غارات 
لل�سرطة  جممعا  ا�ستهدفت  دي�سمرب 

الع�سكرية يف حي �سعوب ب�سنعاء.
الغارات  هذه  ان  املتحدة  المم  وتقول 
 45 مقتل  اىل  وادت  �سجنا  ا�ستهدفت 
�سخ�سا على الأقل وا�سابة 53 اآخرين. 
كما  �سجناء،  كانوا  ال�سحايا  وجميع 
المم  جمعتها  التي  املعلومات  تفيد 

املتحدة.
كانون   16 يف  منف�سلة،  حالة  ويف 
وت�سعة  امراأة  قتلت  الول/دي�سمرب، 

اطفال كانوا عائدين من حفل زواج، يف 
غارات على حمافظة ماأرب.

والتحالف الذي تقوده الريا�ش، تدخل 
يف النزاع اليمني يف اذار/مار�ش 2015 

من  املدعومني  احلوثيني  تقدم  لوقف 
مناطق  على  �سيطروا  والذين  ايران 
�سا�سعة يف البلد، منها العا�سمة التي ل 
التحالف  وكان  �سيطرتهم.  حتت  تزال 

للنتقاد  ال�سابق  يف  با�ستمرار  تعر�ش 
عن  ا�سفرت  متكررة  “اخطاء”  ب�سبب 

مقتل مدنيني خلل غارات جوية.
اإن�سانية  اأزمة  “اأ�سواأ  اليمن  وي�سهد 
تهديدا  املجاعة  وت�سكل  العامل”  يف 
تقول  كما  الأ�سخا�ش،  ملليني  مبا�سرا 

المم املتحدة.
ومنذ تدخل التحالف، ا�سفر النزاع عن 
اآلف  وع�سرات  قتيل   8750 من  اكرث 

اجلرحى.
جميع  “ندعو  كوليفل  روبرت  وقال 
التزاماتهم  احرتام  اىل  النزاع  اطراف 

مبوجب القانون الدويل الن�ساين”.
بر�ش،  فران�ش  وكالة  مع  مقابلة  ويف 
الن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�ش  اعترب 
زيد بن رعد احل�سني الثنني ان اعمال 
الذي  احل�سار  اىل  بال�سافة  العنف، 
املرافىء  على  املا�سي  ال�سهر  فر�ش 
ادت  احلوثيني،  �سيطرة  حتت  الواقعة 
جحيم  اليمن…  يف  رهيب  “و�سع  اىل 

حقيقي لعدد كبري من اليمنيني”.
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اأبوابها  – تفتح ال�سعودية  ـ )اأ ف ب(  الريا�ش 
من  الول  الربع  من  بدءا  الأجانب  لل�سائحني 
اأ�سا�سية  ركيزة  ت�سكل  خطوة  يف  املقبل،  العام 
لطاملا  التي  اململكة  يف  القت�سادي  التحول  يف 

اقت�سرت ال�سياحة فيها على احلج والعمرة.
اخلطوات  �سل�سلة  لي�ستكمل  القرار  وياتي 
ال�سعودية  اتخذتها  التي  الخرية  ال�سلحية 
للنفط. كما  لتنويع اقت�سادها ووقف الرتهان 
الذي  الجتماعي  للنفتاح  امتدادا  ميثل  انه 

ت�سهده اململكة املحافظة.
والرتاث  لل�سياحة  العامة  الهيئة  رئي�ش  وقال 
�سلمان  �سلطان بن  الأمري  ال�سعودية  الوطني يف 
فران�ش  وكالة  مع  مقابلة  يف  العزيز  عبد  بن 
احلكومية”  املوافقات  “كل  ان  الثنني  بر�ش 
متت “ونحن فقط الن نعد اللوائح املنظمة، من 

يح�سل على التاأ�سرية وكيف يح�سل عليها”.
العاهل  جنل  وهو  �سلطان  المري  واأ�ساف 
ال�سعودي امللك �سلمان اأن “التاأ�سريات ال�سياحية 
 2018 من  الأول  الربع  يف  )ال�سدور(  �ستبداأ 
)…( و�ستكون الكرتونية )…( وت�سمل جميع 

الدول املتاح لها زيارة ال�سعودية”.
نهاية  يف  اأعلنت  ال�سعودية  ال�سلطات  وكانت 
“قريبا”  �ستبا�سر  اأنها  الول/اكتوبر  ت�سرين 
اململكة  �سعي  و�سط  �سياحية،  تاأ�سريات  ا�سدار 
يف  الجانب،  الزوار  جذب  اىل  املحافظة 

حماولة لتنويع اقت�سادها املرتهن للنفط.
ي�سافرون  الذين  امل�سلمني  مليني  عن  ومبعزل 
الزوار  غالبية  يواجه  للحج،  ال�سعودية  اىل 
ويدفعون  التاأ�سريات  ل�سدار  �ساقة  عملية 

ر�سوما باهظة لدخول اململكة.
لغر�ش  زيارة  تاأ�سرية  حاليا  ال�سعودية  ومتنح 
تت�سمن  الدول،  من  حمدد  لعدد  ال�سياحة 
�سرورة  بينها  القيود،  من  كبرية  جمموعة 
التقدم بالطلب عن طريق �سركة معتمدة، وان 
تكون القامة حتت رعاية جهة مرخ�سة، وان 
ياأتي ال�سائحون �سمن جمموعات بحيث ل تقل 

كل جمموعة عن اأربعة اأ�سخا�ش.
التاأ�سرية  ثمن  ان  �سلطان  المري  واأو�سح 
انه  اأكد  لكنه  بعد،  يحدد  مل  ال�سياحية 
الثر  ان  لعتقادنا  ممكن  قدر  “باأقل  �سيكون 
التاأ�سرية  قيمة  من  اأكرث  املرتاكم  القت�سادي 
واجلولت  الباقات  يف  �سيكون  فاأثرها  النقدي، 

ال�سياحية والفنادق وال�ستهلك وغريها”.
ثمن” – باأي  نريدها  – “ل 

باملواقع  غنية  ال�سعودية  ان  من  الرغم  على 
نادرا  انه  ال  ال�سحراوية،  �سيما  ول  الطبيعية 
ومينع  �سياحي.  مق�سد  انها  على  اليها  ينظر  ما 
وا�ستهلك  وبيع  اجلن�سني  بني  الختلط 
اأكرث  اأحد  تعترب  التي  اململكة  يف  الكحول 

البلدان املحافظة.
ال�سهر  يف  �سعت  ال�سعودية  ال�سلطات  ان  ال 
للبلد  معتدلة  �سورة  اظهار  اىل  الخرية 
ابرزها  كان  ال�سلحات،  من  �سل�سلة  عرب 
بدءا  ال�سيارة  بقيادة  للمراأة  ال�سماح  قرار 
دور  فتح  واعادة  املقبل،  حزيران/يونيو  من 

ال�سينما بداية 2018.
ال�سعودية  �سمحت  املا�سية،  ال�سهر  وخلل 
كانت  معار�ش  وبتنظيم  غنائية،  بحفلت 
واحتفالت  ثقافية،  ومهرجانات  ممنوعة، 
خمتلطة باليوم الوطني. ويبدو ان الجراءات 
تهدف اىل و�سع اململكة يف موقع منا�سب جلذب 
ا�ستثمارات اجنبية هي باأم�ش احلاجة اليها مع 

تراجع ا�سعار النفط.
واو�سح المري �سلطان ان هناك معايري يتوجب 
على ال�سائحني اللتزام بها خلل زيارة اململكة 
العباءة  ارتداء  الن�ساء  على  تفر�ش  التي 

ال�سوداء.
ان  نريد  ل  املحلية  وقيمنا  “ثقافتنا  وقال 
وا�سحة  �سيا�سة  نتنازل عنها، هذه  او  نخ�سرها 
ال�سماح  عدم  ا�ستمرار  على  م�سددا  للمملكة”، 

بادخال وا�ستهلك وبيع امل�سروبات الكحولية.

ولي�ش  لنا  بالن�سبة  حم�سوم  اأمر  “هذا  وتابع 
يف احل�سبان. نحن بلد احلرمني ال�سريفني، بلد 
ال�سلم، ل ميكن التنازل عن هذه امليزة الهائلة 
على امل�ستوى العاملي والن�ساين من اجل تكثيف 

ارقام ال�سياحة”.
يعي�سوا  حتى  ياأتون  ال�سائحني  ان  المري  وراأى 
�سك  بل  هناك   .)…( ال�سعودية  “جتربة 
للأدب  عام  اطار  �سمن  اخر  بلد  كاأي  حدود 
واملظهر العام، ونحن ل نريد ال�سياحة ان تاأتي 

باأي ثمن”.
وال�ستثمار يف ال�سياحة ركن اأ�سيا�سي يف “روؤية 
2030"، اخلطة القت�سادية ال�سلحية التي 
بن  حممد  المري  ال�ساب  العهد  ويل  طرحها 

�سلمان يف 2016.
عن  ال�سعودية  اعلنت  اخلطة،  اطلق  ومنذ 
بناء  م�سروع  بينها  �سخمة،  �سياحية  م�ساريع 
منطقة اقت�سادية و�سياحية وترفيهية �سخمة 
“نيوم”  م�سمى  حتت  البلد  غرب  �سمال  يف 

با�ستثمارات بقيمة 500 مليار دولر.
جدا،  كبري  كنز  “اململكة  �سلطان  المري  وقال 
احلدود”،  ا�سيق  يف  ال  عنها  تعرف  ل  النا�ش 
دولة،  اي  تتمناه  هائل  حمتوى  “لدينا  م�سيفا 
على  جزيرة   1300 من  واكرث  و�سواطئ  جبال 

حدود البحر الحمر”.
وتابع “نحن ل�سنا جتار نفط فقط”.

– هاجم متظاهرون  )اأ ف ب(  اير�ش  بوينو�ش 
�سد تعديل نظام التقاعد يف الرجنتني الثنني 
قوات ال�سرطة قرب الربملان يف بوينو�ش اآير�ش، 
يف  عنف  اأعمال  اإىل  يتحول  احتجاج  ثاين  يف 

ا�سبوع واحد.
والزجاجات  احلجارة  املتظاهرون  واألقى 
خلل  ال�سرطة  قوات  على  النارية  واللعاب 
قدمته  الذي  القانون  م�سروع  �سد  التظاهرة 

حكومة الرئي�ش اليميني ماوري�سيو ماكري.
وحاول احل�سد حتطيم حواجز معدنية ن�سبتها 
من  القرتاب  من  املتظاهرين  ملنع  ال�سرطة 
ميدان جماور للربملان، بعد اأن حتولت تظاهرة 

اخلمي�ش الفائت لعمال عنف.
دون  دروعها  خلف  ال�سرطة  عنا�سر  وظلت 

التقدم �سوب املتظاهرين.
مدافع  ال�سرطة  ا�ستخدمت  الفائت،  والأ�سبوع 
للدموع والر�سا�ش املطاطي  امل�سيل  املياه والغاز 
باحلجارة  القوا  الذين  املتظاهرين  �سد 
وا�سرموا النريان يف حواجز من املخلفات قرب 

الربملان.
الثلثة  الرئي�سية  العمال  احتادات  ودعت 
وتظاهرات  عام  ا�سراب  لتنظيم  واملعار�سة 
الثنني يف العا�سمة ملقاومة مترير قانون نظام 

املعا�سات التقاعدية.
امل�سطرة  الرجنتينية  احلكومة  وبداأت 
خلف�ش العجز املرتفع يف امليزانية ا�سلح نظام 
الذي  المر  ال�سخية،  التقاعدية  املعا�سات 
حواىل  امليزانية  بخف�ش  ي�سمح  ان  يفرت�ش 
2018 ما يعادل  خم�سة مليارات يورو يف العام 

نحو خم�ش العجز.
القانون  ا�سلح  اأن  واملعار�سة  النقابات  وتقول 
للمتقاعدين  ال�سرائية  القدرة  على  �سيوؤثر 
البالغ عددهم 17 مليون �سخ�ش، لأن الزيادات 
ن�سبة  فيه  تتجاوز  بلد  كافية يف  لي�ست  املقررة 

الت�سخم 20 باملئة منذ ع�سر �سنوات.

مترير  احلكومة  فيها  حتاول  مرة  ثاين  وهذه 
م�سروع القانون.

فقد مت تاأجيل جل�سة الربملان اخلمي�ش الفائت 
بعد ت�ساعد العنف خارج الربملان واإ�سابة عدد 

من املتظاهرين.
لل�سلحة  ال�سرطة  ا�ستخدام  قا�ش  وحظر 
�سد املتظاهرين كذلك ن�سر قوات من ال�سرطة 

ال�سرية و�سط املتظاهرين.
ماركو�ش  الرجنتيني  الوزراء  رئي�ش  ودافع 
ال�سبيل  انه  قائل  القانون  م�سروع  عن  بينيا 

الوحيد لنقاذ نظام املعا�سات التقاعدية.

2018 ب����داي����ة  يف  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  اأب����واب����ه����ا  ت��ف��ت��ح  ال�������ص���ع���ودي���ة 

الرجنتني يف  ال�صرطة  مع  ي�صتبكون  التقاعد  نظام  تعديل  على  املحتجون 
اي�����ام  10 خ������الل  م���دن���ي���ا   136 م���ق���ت���ل  ع�����ن  ت�������ص���ف���ر  ال���ي���م���ن  يف  ل���ل���ت���ح���ال���ف  غ���������ارات 

يف يحقق  ال��ق��ط��ري  امل��رك��زي   ال��ب��ن��ك 
ال��ري��ال بقيمة  ال��ت��الع��ب  اح��ت��م��الت 

املركزي  البنك  اأن  اإخبارية  تقارير  ذكرت  اأ(:  ب  )د  الدوحة- 
بقيمة  تلعب  وجودة  احتمالت  يف  قانونيا  حتقيقا  بداأ  القطري 

الريال القطري والأوراق املالية وامل�ستقات.
�سركات  كلف  اأنه  الإلكرتوين  موقعه  على  بيان  يف  البنك  وذكر 
اأند  و”فارتون  و”ريفكيند”  فاي�ش"  “بول  القانونية  اخلدمات 
جاري�سون” بالتحقيق يف هذه الق�سية، حيث متت مطالبة عدد من 
املوؤ�س�سات املالية والأفراد باحلفاظ على امل�ستندات املطلوبة �سمن 

الإجراءات ال�سابقة على بدء التحقيق الر�سمي.
املركزي  البنك  حمافظ  ثاين  اآل  �سعود  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  وقال 
احل�سار  دول  “اأن  تعلم  القطرية  ال�سلطات  اإن  بيان  يف  القطري 
وم�ستقاتنا  واأوراقنا  عملتنا  بقيمة  التلعب  يحاولون  وعملءها 
املالية وتدمريها كجزء من ا�سرتاتيجية من�سقة للإ�سرار بالقت�ساد 
القطري.. نحن لن نقف مكتويف الأيدي وبلدنا يتعر�ش لهجوم بهذه 

الطريقة”.
واأ�سارت وكالة “بلومربج” للأنباء القت�سادية اإىل اأن التفاوت بني 
الدولية  ال�سوق  يف  و�سعره  املحلية  ال�سوق  يف  القطري  الريال  �سعر 
اأعقاب قرار ال�سعودية وم�سر والإمارات العربية املتحدة  ات�سع يف 
بدعوى  قطر  على  و�سيا�سية  اقت�سادية  مقاطعة  فر�ش  والبحرين 
تورطها يف اأن�سطة اإرهابية منذ اأوائل حزيران/ يونيو املا�سي، وهي 

التهامات التي تنفيها قطر متاما.

�صركة ب���ني  ق���ان���وين  ن����زاع   ت�����ص��وي��ة 
واحل���ك���وم���ة ريديز"   “دكتور 
���ص��ن��وات  6 ا���ص��ت��م��ر  الأم���ري���ك���ي���ة 

ريديز  “دكتور  الهندية  الأدوية  �سركة  – اأعلنت  اأ(  يودلهي )د ب 
اتفاق  اإىل  الأمريكي  فرعها  تو�سل  الثلثاء  اليوم  لبورتوريز" 
�ست  من  اأكرث  ا�ستمر  الأمريكية  احلكومة  مع  قانوين  نزاع  لت�سوية 
ال�سركة  منتجات  بع�ش  عبوات  يف  م�سكلت  وجود  ب�ساأن  �سنوات 

مقابل �سداد غرامة قدرها 6 مليني دولر.
و�سركة  الأمريكية  العدل  وزارة  اتفقت  م�سرتك،  بيان  وبح�سب 

ق�سائية. اأحكام  اأي  بدون  النزاع  ت�سوية  ريديز"على  “دكتور 
الأمريكية  التحقيقات  مع  تعاملت  اأنها  ريديز"  “دكتور  وذكرت 
ال�سنوات  طوال  الأمريكية  احلكومة  مع  وتعاونت  اجلدية  مبنتهى 
ق�سوى  اأهمية  متثل  والعملء  املر�سى  �سلمة  لآن  املا�سية  ال�ست 
لديها، يف الوقت الذي تنفي فيه ب�سدة اتهامات احلكومة الأمريكية 

لها.
لتجنب  الغرامة  ودفع  الق�سية  ت�سوية  على  وافقت  اأنها  واأ�سافت 
ا�ستمرار هذا  نتيجة  للنتباه  ت�ستيت  واأي  نفقات غري �سرورية  اأي 

النزاع الطويل.
اأي  تناول  عن  تقارير  اأي  تتلق  مل  اأنها  الهندية  ال�سركة  وذكرت 
طفل ملنتجاتها ب�سبب طبيعة العبوة اأو اأن اأي هناك اأي منتجات من 

منتجاتها �سببت اأ�سرارا للأطفال ب�سبب التعبئة.

تذكري  يلي  ما  يف   – ب(  ف  )اأ   – عدن، 
بابرز حمطات النزاع اليمني منذ تدخل 
ال�سعودية  بقيادة  ع�سكري  حتالف 
تقدم  لوقف   2015 اآذار/مار�ش  يف 

احلوثيني.
فوق  الثلثاء  الريا�ش  واعرت�ست 
قال  �ساروخا  ال�سعودية  العا�سمة 
ق�سر  ي�ستهدف  كان  اأنه  احلوثيون 
اليمامة، املقر الر�سمي للعاهل ال�سعودي.
يف  ان�سانية  ازمة  “اأ�سوا  اليمن  وي�سهد 
ال�سخا�ش  مليني  وهناك  العامل” 
مهددون باملجاعة بح�سب المم املتحدة. 
قتيل   8750 من  اكرث  احلرب  واوقعت 
جانب  ومن  اجلرحى.  الف  وع�سرات 
مبر�ش  �سخ�ش  الفي  من  اكرث  تويف  اخر 

الكولريا منذ نهاية ني�سان/ابريل.
احلزم” – – “عا�سفة 

اطلقت   ،2015 اآذار/مار�ش   26 يف   –
 13 من  حتالف  راأ�ش  على  ال�سعودية 
لدعم  احلزم”  “عا�سفة  م�سلمة  دولة 
هادي،  بالرئي�ش  املتمثلة  “ال�سرعية” 
من خلل غارات جوية ا�ستهدفت مواقع 
قوبلت  خطوة  يف  وحلفائهم،  احلوثيني 
الريا�ش  تتهمها  التي  ايران  باعرتا�ش 

بدعم احلوثيني.
يف مرحلة لحقة، باتت العمليات تعرف 

با�سم عملية “اعادة المل”.
ي�سيطر   ،2014 ايلول/�سبتمرب  منذ 
التقدم  وتابعوا  �سنعاء،  على  احلوثيون 
الو�سط  يف  اخرى  مناطق  على  لل�سيطرة 

واجلنوب.
هادي  الرئي�ش  جلاأ  الأثناء  هذه  يف 
الذي كان ا�ستقر يف عدن )جنوب(، اإىل 

الريا�ش.
– – “حترير” عدن 

اأعلنت   2015 متوز/يوليو   17 يف 
عدن،  حمافظة  “حترير”  احلكومة 
للحكومة  املوالية  للقوات  جناح  اول  يف 

املدعومة من التحالف.
كانت  اآب/اغ�سط�ش  منت�سف  حتى 
ا�ستعادة  اجنزت  احلكومية  القوات 
ان  ال  اجلنوب.  يف  حمافظات  خم�ش 
البلد ظلت  امل�ستعادة يف جنوب  املناطق 
تعاين من و�سع اأمني ه�ش، ل �سيما يف ظل 
وتنظيم  القاعدة  جهاديي  نفوذ  تنامي 

الدولة ال�سلمية وتوايل هجماتهم.
 2015 الول/اكتوبر  ت�سرين  يف 
للحكومة  املوالية  القوات  ا�ستعادت 
م�سيق باب املندب الذي متر عربه ن�سبة 
كبرية من حركة النقل البحري العاملية. 
لكن الهجمات التي �سنتها لتطويق �سنعاء 

من ال�سرق واجلنوب مل حترز الهدف.
– وا�سعة  – عملية 

يف 7 كانون الثاين/يناير 2017 اطلقت 
طريان  من  بدعم  احلكومية  القوات 
وبحرية التحالف عملية وا�سعة النطاق 
 30 بعد  على  )غرب(  ذباب  منطقة  يف 

كلم من م�سيق باب املندب.
هدف  فان  ع�سكرية  م�سادر  وبح�سب 
على  ممتدة  مناطق  ا�ستعادة  العملية 
طول البحر الحمر من ايدي احلوثيني.
يف  للحكومة  املوالية  القوات  ا�ستعادت 
ال�ساحلية  املخا  مدينة  �سباط/فرباير 
ال�ساحل  طول  على  هجومها  وتابعت 

الغربي.

جنوب  يف  الكربى  تعز  مدينة  لكن 
قبل  من  مطوقة  تزال  ل  البلد  غرب 

احلوثيني.
– – مذابح 

اوقع   2015 ايلول/�سبتمرب   28 يف 
 131 املخا  يف  زفاف  قاعة  على  ق�سف 
قتيل ون�سب الهجوم اىل التحالف الذي 

نفى ذلك.
ق�سف   2016 اآب/اغ�سط�ش   15 يف 
عب�ش  مدينة  يف  م�ست�سفى  التحالف 
ب�سمال غرب البلد، يف رابع هجوم يطال 

منظمة اطباء بل حدود خلل �سنة.
 2016 الول/اكتوبر  ت�سرين   8 يف 
جمل�ش  للتحالف  جوية  غارة  ا�ستهدفت 
قتيل   140 اوقع  ما  �سنعاء  يف  عزاء 
المم  بح�سب  جريح   500 من  واكرث 

املتحدة.
اتهمت   2017 ايلول/�سبتمرب   12 يف 
التحالف  ووت�ش  رايت�ش  هيومن  منظمة 
جوية  غارات  خم�ش  �سن  بانه  الع�سكري 

مقتل  اىل  ادى  ما  حزيران/يونيو  منذ 
طفل.  26 بينهم  مدنيا   39

– املفاو�سات  – ف�سل 
نظمت المم املتحدة مب�ساعدة وا�سنطن 
الطراف  بني  مفاو�سات  جولت  عدة 

اليمنية لكن بدون حتقيق اي جناح.
علقاتها  الريا�ش  قطع  وادى 
كانون  يف  طهران  مع  الدبلوما�سية 
تخريب  بعد   2016 الثاين/يناير 
متظاهرين  قبل  من  ايران  يف  �سفارتها 
دين  رجل  اعدام  على  يحتجون  كانوا 
عمل  تعقيد  اىل  اململكة،  يف  بارز  �سيعي 

الدبلوما�سيني.
ويف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2016، اعلن 
واحد  جانب  من  �سكلوا  انهم  احلوثيون 
“انقاذ وطني” فيما كان و�سيط  حكومة 
المم املتحدة يدعو اىل ت�سكيل حكومة 
وممثلني  احلوثيني  ت�سمل  وطنية  وحدة 

عن مع�سكر هادي.
ومنذ بدء النزاع انهارت �سبعة اتفاقات 

هدنة تفاو�ست حولها المم املتحدة.
– حرب  – جرائم 

يف حزيران/يونيو 2017 اعلنت منظمة 
هيومن رايت�ش ووت�ش ان المارات “تقدم 
تع�سفيا  احتجزت  مينية  لقوات  الدعم 
واخفت ق�سرا ع�سرات ال�سخا�ش خلل 

عمليات امنية”. ونفت ابوظبي ذلك.
جمل�ش  قرر  ايلول/�سبتمرب  نهاية  ويف 
دوليني  خرباء  ار�سال  الدويل  المن 
للتحقيق يف مزاعم بوقوع جرائم حرب.
حلفائه  ايدي  على  �سالح  مقتل   –

ال�سابقني –
احلوثيون  اتهم  اآب/اغ�سط�ش   23 يف 
اهلل  عبد  علي  ال�سابق  اليمني  الرئي�ش 
ت�سرين  نهاية  يف  ب”الغدر”.  �سالح 
الثاين/نوفمرب تطورت الزمة يف �سنعاء 
حيث وقعت معارك عنيفة بني احلليفني.
علي  قتل  الول/دي�سمرب  كانون   4 ويف 
احلوثيني  ايدي  على  �سالح  اهلل  عبد 
�سنعاء،  على  قب�ستهم  عززوا  الذين 
ل”فتح  م�ستعد  انه  اعلنه  بعيد  وذلك 

�سفحة جديدة” مع ال�سعودية.
– الريا�ش  على  – �سواريخ 

حدودية  مناطق  ت�ستهدف   2015 منذ 
بغارات  متكررة  ب�سورة  ال�سعودية  مع 

واطلق �سواريخ من قبل احلوثيني.
لكن يف 4 ت�سرين الثاين/نوفمرب 2017 
على  بال�ستيا  �ساروخا  احلوثيون  اطلق 
العا�سمة  اجتاه  يف  كلم   750 م�سافة 
ال�سعودية  القوات  ال�سعودية، اعرت�سته 
اىل  اأدى  ما  الدويل  الريا�ش  مطار  فوق 

�سقوط �سظايا منه يف حرم املطار.
ب�سن  ايران  انذاك  ال�سعودية  اتهمت 
ورف�ست  مبا�سر”  ع�سكري  “عدوان 
طهران هذه “التهامات غري امل�سوؤولة”.

هدد  الثاين/نوفمرب  ت�سرين   7 يف 
وموانئ  مطارات  ب�سرب  احلوثيون 
ت�سديد  على  ردا  والمارات  ال�سعودية 

احل�سار على اليمن.
اعرت�ست  الول/دي�سمرب  كانون   19 يف 
الريا�ش  فوق  اآخر  �ساروخا  ال�سعودية 
ق�سر  ي�ستهدف  انه  احلوثيون  قال 

اليمامة، املقر الر�سمي للملك.

2015 م������ن������ذ  ال������ي������م������ن������ي  ال�����������ن�����������زاع  حم��������ط��������ات  اأب������������������رز 



بتكوين  عملة  خرجت   – ب(  ف  )اأ   – نيويورك 
فاأغرت وول   2017 الظل يف  امل�سفرة من  الرقمية 
�سرتيت وم�ستثمرين منفردين على حد �سواء ولو ان 
ماهيتها  فهم  يف  �سعوبة  يواجهون  زالوا  ما  كثريين 

بدقة.
يف  التفكري  اإىل  املنظمة  اجلهات  �سعودها  دفع  كما 
اىل  بالدعوة  خللها  اكتفوا  �سنوات  بعد  التحرك 

احلذر.
1000 دولر  ب�سعر  العام  بتكوين  افتتحت  فبعدما 
للوحدة يف كانون الثاين/يناير، ناهزت مع منت�سف 
ارتفاع  يف  دولر،  الف   20 الول/دي�سمرب  كانون 
كبري اأثار املخاوف من اأثر فقاعة، حتى يف الو�ساط 

املالية املعتادة على التكهن وقابلية النفجار.
غروب  ديفريي  �سركة  من  غرين  نايجل  واعترب 
ال�ستثمارية ان “بتكوين ما زالت رهانا كبريا لأنها 
“اأي  ان  مو�سحا  كبري”،  حد  اإىل  جمهولة  اأ�سول 
تدق  ان  بالعادة  يفرت�ش  عموديا  تت�ساعد  اأ�سول 

نواقي�ش النذار لدى امل�ستثمرين”.
لكنه او�سح لوكالة فران�ش بر�ش ان �سعود بتكوين 
الرقمية  العملت  على  العاملي  الطلب  قوة  يثبت 

امل�سفرة.
كانون   10 يف  بتكوين  على  ال�سوء  ت�سليط  وبداأ 
بهذه  اآجلة  لعقود  تبادل  اأول  مع  الول/دي�سمرب 

العملة يف �سوق عامة يف �سيكاغو.
وقال تيموثي اينكينغ من كريبتو اآ�سيت ماناجمنت 
والعملت  بتكوين  فيه  اأ�سبحت  الذي  العام  “اإنه 

امل�سفرة م�سروعة”.
كما تبني بتكوين فئة متخ�س�سة لنف�سها عرب نظام 
ت�سديد بني النظراء ي�ستند اىل تكنولوجيا “بلوك 
بات  املدن  بع�ش  ففي  الكتل(.  )�سل�سلة  ت�سني” 
مطاعم  يف  الع�ساء  تناول  على  قادرين  امل�ستهلكون 

و�سراء �سيارات وحتى منازل بالبتكوين.

يف  عاما   33 البالغ  كوك�ش  رميي  ا�ستثمر  وموؤخرا 
اإثرييوم  الخريني  امل�سفرتني  والعملتني  بتكوين 

وليتكوين.
نيويورك  جامعة  يف  الوراثة  علم  ا�ستاذ  وقال 
وعدم  فرن�سا  اإىل  اأموايل  لإعادة  ذلك  “فعلت 
ر�سوم  لرتفاع  ال�ستياء  عن  معربا  الر�سوم”،  دفع 

التحويلت امل�سرفية.
وميلك روك�ش حاليا ما يوازي حواىل 20 األف دولر 
بالعملت امل�سفرة، اأي ثلثة اأ�سعاف ما ا�ستثمره يف 
قام  املزعجة  املفاجاآت  ولتفادي  تقريبا.  البدء 
حترك  باأي  تنذره  هاتفه  على  تطبيقات  بانزال 

مفاجئ للأ�سعار.
وقال “اإذا حدث ذلك ف�ساأبيع يف اأ�سرع ما ميكن”.

الطفرة  هذه  ا�ستغلل  لبتكوين  املتحم�سون  ويريد 
لل�سغط على جلنة ال�سهم وال�سرف كي جتيز اإن�ساء 
بتكوين  اىل  ي�ستند  املتداولة  للموؤ�سرات  �سندوق 

يتيح للم�ستثمرين العاديني حفظ مدخراتهم.
ان  للأ�سهم”  “ويدبو�ش  من  فيت�سيمنز  بوب  وعلق 
قد  باأنه  القرار  مع  �سخما”،  حدثا  �سيكون  “ذلك 

ي�ستغرق وقتا طويل.
– ال�سناعة  اليه  حتتاج  – تنظيم 

�سد  توؤمن  ما  غالبا  التي  الكربى  امل�سارف  ان  غري 
تعزوه  حذرا  تبدي  جمازفة  الأكرث  التحويلت 
�سرف  �سعر  حتديد  اأ�سلوب  يف  ال�سفافية  عدم  اإىل 
بتكوين واخل�سية من احتمال التلعبات ال�سوقية.

 2009 يف  انطلقت  التي  بتكوين  تبادلت  وجتري 
على النرتنت بل تنظيم.

العملة  هذه  لي�ست  اليورو  او  للدولر  وخلفا 
مدعومة من م�سرف مركزي او حكومة، بل تنتجها 

كمبيوترات توؤدي ح�سابات �سديدة التعقيد.
تقدمي  تتطلب  ول  و�سطاء  بل  الدفعات  وتتم 

معلومات �سخ�سية.

التنظيم،  غياب  عن  ناهيك  الغفال،  هذا  ان  غري 
اىل  ال�ساعني  املجرمني  من  وغريهم  املهربني  جذب 
تبيي�ش الموال بعيدا من جهات تقليدية حترتف 

ال�ستثمار.
ال�سابقة  الفدرالية  املدعية  هون،  كاثرين  وقالت 
العملة  من�سة  ادارة  جمل�ش  يف  حاليا  والع�سو 
ان  بر�ش  فران�ش  لوكالة  كوينبي�ش،  الرقمية 
املالية  ال�سناعة  باأن  الظن  اأخطاأوا  الكثريين 

مقاومة للتنظيم.
الغمو�ش  هو  ال�سناعة  تريده  ل  “ما  ان  وقالت 

التنظيمي”.
التحوط  �سناديق  من  الكثري  يريد  التورط  فقبل 
اجلهات  ترى  كيف  معرفة  اأخرى  مالية  وموؤ�س�سات 

املنظمة للأ�سهم وامل�سارف الأ�سول امل�سفرة.
جانبا  ينتظرون  كثريون  زال  “ما  هون  وتابعت 
ذلك  يحدث  اأن  وما  التنظيمي  الو�سوح  من  مزيدا 

والتيار  املوؤ�س�سات  لدى  م�ساعفا  اهتماما  ف�سرتون 
العام للعمال يف هذا الف�ساء”.

يف  امل�سفرة  العملت  يف  حتا�سر  التي  هون  وقارنت 
مبا  بتكوين  ازاء  التوتر  للعمال  �ستانفورد  كلية 

اأحاط ب�سعود النرتنت يف الت�سعينيات.
حالت  فاقت  ن�سبية  “ب�سرعة  واأو�سحت 
اإ�ساءة ال�ستخدام وكل  ال�ستخدام احل�سن حالت 

يوم ت�ساعف �سيوع هذه التكنولوجيا”.
لكن با�ستثناء اليابان التي اعرتفت ببتكوين عملة 
اإىل احلر�ش على احرتام  امل�سارف  قانونية ودعت 
مكافحة  قواعد  الرقمية  بالعملت  حتويلتها 

تبيي�ش الموال.
من  “انها  اجلاري  ال�سهر  يف  ل�سحافيني  وقالت 

الأ�سول التي تنطوي على كثري من امل�ساربة”.
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فيكتور  امللك  رفات  – اأعيدت  اأ(  ب  – )د  روما 
اإميانويل الثالث الذي حكم اإيطاليا اإبان احلكم 
قليلة  اأيام  قبل  الأحد  اليوم  م�سر  من  الفا�سي 

من حلول الذكرى ال�سبعني على وفاته.
الر�سمية  الإيطالية  الأنباء  وكالة  ون�سرت 
اإىل  و�سولها  لدى  امللك  لرفات  �سورا  “اأن�سا” 
حرم فيكوفورت يف اإقليم بيدمونت ب�سمال غرب 

البلد وهي كني�سة قريبة من بلدة كونيو.
يف  ا�ستخدامها  يتم  كان  التي  الكني�سة  كانت 
املا�سي �سريحا لأ�سرة �سافوي قد اأ�سدرت بيانا 
حتديد  دون  النقل  عملية  معلنة  ال�سبت  يوم 

موعد معني لها.
يف  الثالث  اإميانويل  فيكتور  رفات  وظلت 
حمافظة  يف  كاترين  �سانت  كاتدرائية 
الإ�سكندرية مب�سر، حيث تويف يف املنفى يف 28 
عن  التنازل  بعد   ،1947 اأول/دي�سمرب  كانون 

العر�ش يف اأيار/ مايو عام .1946
46 عامًا قبل �سهر  وانتهى حكمه الذي ا�ستمر 
ت�سبح  لأن  ا�ستفتاء  يف  اإيطاليا  ت�سويت  من 
النظام  مع  امللك  م�ساركة  و�ساهمت  جمهورية. 
الفا�سي، وهزميته يف احلرب العاملية الثانية يف 

تلك النتيجة.
وتعر�ش فيكتور اإميانويل الثالث، الذي تعر�ش 
لنتقادات  قامته،  ق�سر  ب�سبب  منه  لل�سخرية 
مع  هدنة  بعد  روما  من  لفراره  خا�ش  بوجه 

احللفاء يف اأيلول/ �سبتمرب عام 1943، ما ترك 
البلد عمليا بدون قائد.

تعود  التي  اإلينا  امللك  زوجة  رفات  واأعيدت 

اأ�سولها للجبل الأ�سود من مونتبيلر بفرن�سا اإىل 
حرم فيكوفورت يوم اجلمعة يف نف�ش الكني�سة 

التي من املقرر اأن ت�سم رفات فيكتور الثالث.

عمان-  قال دبلوما�سي �سيني يعمل 
مولوده  بت�سمية  قام  انه  بالأردن 
البكر “عمان”، ن�سبة اىل العا�سمة 
بكلمة  ال�سم  خمت�سرا  الردنية 

“عان”.
يف  الثالث  ال�سكرتري  واأ�ساف 
اإن  نينغ،  ليوى  ال�سينية  ال�سفارة 
ت�سمية ابنه “عمان” جاءت ب�سبب 
عمان  بالعا�سمة  وتعلقه  حبه 
وال�ستقرار،  والمان  المن  مدينة 
م�سريا اىل انه يخت�سر ال�سم بكلمة 
“عان”، وهي باللغة ال�سينية تعني 
وجده  ما  متاما  وهو  والمن  ال�سلم 

يف العا�سمة الردنية.
الردن  يف  يعمل  انه  نينغ،  وا�ساف 
كان  �سنوات،  خم�ش  من  اكرث  منذ 
الثاين  بلده  يف  بانه  خللها  ي�سعر 
ال�سدقاء  من  الكثري  ولديه 
ي�سطحب  كان  وانه  واملعارف، 
املناطق  خمتلف  اإىل  “عان”  ابنه 
انحاء  يف  والثرية  ال�سياحية 
الردن والتي �سيعمل على ترويجها 

يف ال�سني.
ولفت، اىل انه يف الوقت الذي ي�سعر 
عمان  �سيغادر  لأنه  باحلزن  فيه 

نهاية ال�سهر احلايل، ال انه يحمل 
ميكن  ل  التي  الذكريات  اجمل 
معربا  والردن،  عمان  عن  ن�سيانها 
عن امله ان تتاح له الفر�سة للعمل 
يف الردن مرة اخرى بح�سب موقع 

خربين اللكرتوين.
الذي  ال�سيني،  الدبلوما�سي  واكد 
ال�سنوات  خلل  هاما  دورا  لعب 
وتقوية  تعزيز  يف  املا�سية  اخلم�ش 
الردن  بني  الثنائية  العلقات 

املجالت،  خمتلف  يف  وال�سني 
تعزيز  على  عمله  �سيوا�سل  انه 
بكني  اىل  عودته  بعد  العلقات 
اخلارجية  وزارة  مركز  يف  وعمله 

ال�سينية.

اإيطاليا اإىل  م�صر  يف  منفاه  م��ن  الثالث  اإمي��ان��وي��ل  فيكتور  امللك  رف��ات  ع��ودة 

دب�����ل�����وم�����ا������ص�����ي �����ص����ي����ن����ي ي���������ص����م����ي اب������ن������ه )ع������م������ان(

�صرتيت وول  اإىل  بتكوين  ط��ف��رة  و���ص��ول  ع���ام  ال�������ص���خ�������ص���ي���ات الأك���������ر ب��ح��ث��ًا 2017 
2017 ل���ل���ع���ام   ” ج���وج���ل   ” ع���ل���ى 

البحث  حمرك  موقع  اأ�سدر   
القوائم  “جوجل”  العاملي 
العامل،  حول  بحثًا  الكرث 
العربي  العامل  يف  واحتلت 
قوائم  �سهرية  عّدة  اأ�سماء 

البحث.
وفاء  العلمية  جاءت 
ال�سخ�سيات  �سمن  الكيلين 
الكرث بحثًا يف م�سر والمارات 
اإىل  ذلك  ويعود  وال�سعودية، 

�سغل الو�ساط  الذي  ال�سوري تيم ح�سن  املمثل  املفاجئ من  زواجها 
ا�سم  احتل  م�سر  ففي  الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  ورّواد  الفنية 
الكيلين املرتبة ال�ساد�سة �سمن ال�سماء الكرث بحثًا ويف المارات 

املرتبة الثامنة وال�سعودية املرتبة ال�سابعة.
املذيعة الماراتية روؤى ال�سبان وب�سبب خطوبتها من املذيع ال�سعودي 
حمود الفايز فقد احتل ا�سمها يف حمرك البحث يف ال�سعودية قائمة 

الكرث بحثًا وحّلت يف املرتبة الثانية.
ال�سخ�سيات  لناحية  الثالثة  املرتبة  فاحتلت  اإلي�سا  الفنانة  اأما 

الكرث بحثًا يف م�سر واملمثلة جميلة عو�ش املرتبة الرابعة.
يف  الثالثة  املرتبة  ترامب  اإيفانكا  المريكي  الرئي�ش  ابنة  واحتلت 
لوالدها  مرافقتها  ب�سبب  بحثًا،  الكرث  ال�سماء  �سمن  ال�سعودية 
الو�ساط  حينها  و�سغلت  ا�سهر  منذ  لل�سعودية  زيارته  خلل 
ال�سعودية، واأطلقت ها�ستاغات ومئات التعليقات الطريفة يف مواقع 

التوا�سل الجتماعي، مع الإ�سادة بجمالها.
“�سوار  اليوتيوبي  الربنامج  �ساحب  را�سد  �سعيب  الكويتي  املذيع 
�سعيب”، اندرج ا�سمه �سمن الكرث بحثًا يف ال�سعودية واحتل املرتبة 
الوىل ويعود �سبب ذلك اإىل اأن �سعيب األغى عرو�سه امل�سرحية التي 
كان مقررًا عر�سها يف الريا�ش ب�سبب اتهامه بال�ساءة لل�سعودية يف 
“توتري” جعلت اجلهات  تغريدات قدمية له وقامت حملة �سّده يف 

الر�سمية تتجاوب مع تلك املطالب وتلغي العرو�ش.
برناجمه  احتل  للجدل  املثرية  املقالب  برامج  �ساحب  جلل  رامز 
الكرث  قوائم  الر�ش”  حتت  “رامز  املا�سي  رم�سان  يف  قدمه  الذي 
اخلام�سة  املرتبة  احتل  فقد  وم�سر،  والمارات  ال�سعودية  يف  بحثًا 
الرابعة يف  واملرتبة  المارات  امل�سل�سلت الكرث بحثًا يف  قائمة  يف 

ال�سعودية والثالثة يف م�سر.
على  املا�سي  رم�سان  يف  عر�ش  والذي  �سود”  “غرابيب  م�سل�سل  اأما 
ال�سلمية  الدولة  تنظيم  تناول  والذي  �سي”  بي  “اأم  �سا�سة 
يف  واخلام�سة  المارات  يف  التا�سعة  املرتبة  احتل  فقد  “داع�ش” 
“�سل�سال الدم” املرتبة الول يف  ال�سعودية. يف حني احتل م�سل�سل 

م�سر لناحية امل�سل�سلت الكرث بحثًا.
اأما الفنانة الكبرية �سادية والتي توفيت حديثًا، فقد احتل البحث 
م�سر،  يف  بحثًا  الكرث  الحداث  �سمن  الثالثة  املرتبة  جنازتها  عن 

ح�سب تقرير ل�سحيفة النهار .

ق��ات��ل ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ي��������روي دواف����������ع حت����ر�����ص����ه ب��ه��ا

 
اخلارجية  وزارة  دانت  بريوت: 
القتل  “جرمية  ب�سدة  اللبنانية 
املرّوعة للدبلوما�سية الربيطانية 
لبنان  لدى  اململكة  �سفارة  يف 
ريبيكا دايك�ش" فيما روى القاتل 

دوافعه للتحر�ش بها.
وال�سعب  اأنها  الوزارة  واأكدت 
عائلة  “ي�ساطران  اللبناين 

بهذه  والأ�سى  احلزن  م�ساعر  ال�سديق  الربيطاين  وال�سعب  املغدورة 
اخل�سارة املوؤملة”.

و�سّددت الوزارة يف بيان لها على اأن “مرتكب هذه اجلرمية الب�سعة، الذي 
متكنت اأجهزة الأمن اللبنانية من اعتقاله بعد �ساعات قليلة على وقوعها، 

�سيحا�سب اأمام الق�ساء على فعلته التي اأقر بها و�سينال جزاءه العادل”.
“اأنها تتابع عن كثب التحقيقات التي جتريها ال�سلطات اللبنانية  واأكدت 

املخت�سة مع املجرم لك�سف كامل خيوط وملب�سات فعلته ال�سنعاء”.
مقتل  ق�سية  يف  التحقيقات  على  مّطلعة  ق�سائية  م�سادر  واأفادت 
الديبلوما�سية الربيطانية، لـموقع “لبنان 24"، باأّن منفذ اجلرمية �سائق 
�سيارة اأجرة تابعة ل�سركة “اأوبر” الأمريكية، اعرتف باأّن ال�سحية التي 
ا�ستقّلت �سيارته كانت ثملة، واأّنه ا�ستغّل هذا الو�سع وحتر�ش بها جن�سّيًا، 
اإىل  وعمد  اإليها،  واأدخلها  عاد  ال�ستغاثة  وحاولت  ال�سيارة  من  نزلت  وملّا 
خنقها بحبل كان بحوزته، ثّم �سرق الأموال من حمفظتها ورمى جثتها يف 

اإحدى حاويات النفايات.

�سنعاء – )د ب اأ(- نفى جيمي ماكجولدريك، من�سق 
�سحة  الثلثاء  اليوم  اليمن  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون 
المم  موظفي  مغادرة  عن  حتدثت  التي  الأنباء 

املتحدة اليمن.
ب�سنعاء،  �سحفي  موؤمتر  يف   ، ماكجولدريك  وقال 
اليمن و�سنبقى  نغادر  اإننا مل ولن  اليوم  لكم  “نوؤكد 
املتحدة  للأمم  يحتاجون  الذين  مل�ساندة  هنا 
خ�سو�سا يف املناطق التي بها عدد كبري من ال�سكان، 
و30  ال�سمالية  املناطق  يف  منهم  باملئة   70 فهناك 

باملئة يف املناطق اجلنوبية “.
“نحن  اليمن  يف  الن�سانية  ال�سوؤون  من�سق  واأ�ساف 
جنلب املزيد من العاملني الدوليني اإىل اليمن للقيام 
من  موظفا   20 اأن  موؤكدا  الإن�سانية”،  بالأعمال 
ملتابعة  �سنعاء  اإىل  اليوم  �سي�سلون  املتحدة  الأمم 

هذه الأعمال.
املوارد  اأمام  املوانئ  بفتح  ماكجولدريك  وطالب 
كافية  غري  الإن�سانية  “الواردات  وقال   ، التجارية 

يف  �ست�ساعد  فقط  التجارية  الواردات  وا�ستقبال 
التخفيف من الأزمة الن�سانية يف اليمن”.

احلديدة  مليناء  وقود  ناقلت  اي  ت�سل  “مل  واردف 
 / ثان  ت�سرين  من  ال�ساد�ش  منذ  اليمن(  )غربي 
نوفمرب املا�سي ما ت�سبب يف تو�سع ال�سوق ال�سوداء”.
اإجراءات  كافة  برفع  ماكجولدريك  طالب  كما 
امل�ساعدات  على  املفرو�سة  والقيود  “احل�سار 
الن�سانية، وعدم التدخل من جميع اطراف النزاع 

يف التاأثري على عمل امل�ساعدات الن�سانية”.
من  الرغم  على  هو  كما  باقي  “احل�سار  اأن  واأ�ساف 
اإزالة بع�ش القيود ، وهو ما يوؤثر على الحتياجات 

ال�سا�سية لل�سكان مثل املواد الغذائية والوقود”.
مليني  ثمانية  من  اأكرث  اأن  ماكجولدريك  واأو�سح 
يف  اجلوع،  حافة  على  يعي�سون  اليمن  يف  �سخ�ش 
الأو�ساع  �سوء  من  ميني  مليون   22 يعاين  حني 

القت�سادية.

اأن����ب����اء ت���ن���ف���ي  امل����ت����ح����دة   الأمم 
م�������غ�������ادرة م���وظ���ف���ي���ه���ا ال���ي���م���ن

ا����ص���رتال���ي���ا ت��ت��ه��م اأم���ري���ك���ي���ا مب��ح��اول��ة 
ت��ه��ري��ب ك���وك���اي���ني داخ�����ل ك��ت��ب اأط���ف���ال
 71 �سيدين  )د ب اأ(- اأعلنت ال�سرطة ال�سرتالية اأنه مت اتهام مواطن اأمريكي / 

عاما/ مبحاولة تهريب كوكايني اإىل ا�سرتاليا داخل كتب اأطفال.
لدى  حقائبه  تفتي�ش  اأجل  من  الرجل  اختيار  مت  اإنه  لها  بيان  يف  ال�سرطة  وقالت 

و�سوله مطار ملبورن الدويل قادما من دبي يف 11 كانون اأول/دي�سمرب اجلاري.
جرى  التي  حقيبته  داخل  الأطفال  كتب  من  ثقيلني  كتابني  املطار  م�سوؤولو  ووجد 

م�سحها باأ�سعة اإك�ش، وعرث على مادة بودرة بي�ساء داخل الكتابني.
700 جرام من  البي�ساء هى  املادة  اأن  اإىل  اإن الختبارات خل�ست  ال�سرطة  وقالت 

الكوكايني.
ومت اتهام الرجل بتهريب الكوكايني، وهى اجلرمية التي ت�سل عقوبتها لل�سجن مدى 

احلياة.
وقالت ال�سرطة اإن الرجل مثل اأمام املحكمة اليوم، و�سدر اأمر ببقائه قيد الحتجاز. 

ومن املقرر اأن ميثل اأمام حمكمة ملبورن يف اخلام�ش من اآذار/مار�ش املقبل.
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اإعــــــــــــالن
افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

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

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

نحن غري م�صوؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �صري�صل لنا

2007 منذ  لهيو�صنت  ان��ت�����ص��ارات  �صل�صلة  اأط���ول 

املباريات  ملعلقي  ن�صية  ر�صائل  اإر�صال  يدر�س   الفيفا 
الفيديو لتكنوجليا  التحكيمية  ال��ق��رارات  ل�صرح 

يف  اأوجاعه  على  هاردن  جيم�ش  حتامل 
فوزه  اإىل  روكت�ش  هيو�سنت  وقاد  ركبته، 
ح�ساب  على  التوايل  على  ع�سر  الثالث 
ميلووكي باك�ش بنتيجة 115-111، حمققًا 
مو�سم  منذ  متتالية  انت�سارات  �سل�سلة  اأطول 
قيا�سيًا  رقمًا  حقق  حني   ،2008-2007
خا�سًا بالفريق )22 فوزًا متتاليًا(، بت�سجيله 
ال�سمايل  الأمريكي  الدوري  يف  نقطة،   31

للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
مهمًا  دورًا  بول  كري�ش  الألعاب  �سانع  ولعب 
�سلتان  بينها  نقطة،   25 بت�سجيله  الفوز،  يف 
كان  فيما  دقيقتني،  اآخر  يف  التوايل  على 
م�سجل  اأف�سل  اأنتيتوكومنبو  ياني�ش  اليوناين 
لدى ميلووكي بـ 28 نقطة مع 9 متابعات و5 
ميدلتون  كري�ش  واأ�ساف  حا�سمة،  متريرات 

متابعات.  6 مع   23
اأن من ال�سعب على  واأكد كليفلند كافاليريز 
بتحقيقه  جماهريه  بني  اإ�سقاطه  فريق  اأي 
يوتا  ح�ساب  على  وجاء  تواليًا،  الـ11  الفوز 

جاز بنتيجة 100-109.
مبارياته  يف   17 الـ  بفوزه  كليفلند  ويدين 
الـ 18 الأخرية و22 من اأ�سل 30 حتى الآن، 
اأ�سطورة بو�سطن  اأزاح  لليربون جيم�ش الذي 
�سلتيك�ش لري بريد عن املركز ال�ساد�ش على 
اأكرث اللعبني الذين حققوا »تريبل  لئحة 

دابل«.
و�سجل جيم�ش 29 نقطة مع 11 متابعة و10 
دابل«  »تريبل  الـ  حمققًا  حا�سمة،  متريرات 
م�سريته،  يف  والـ60  املو�سم  هذا  له  اخلام�ش 
هذه  يف  الدوري  تاريخ  يف  ال�ساد�ش  لي�سبح 
الناحية، لكنه ل يزال بعيدًا جدًا عن الثلثة 
 )181( روبرت�سون  اأو�سكار  وهم:  الأوائل، 

كيد  وجاي�سون   )138( جون�سون  وماجيك 
اأوكلهوما �سيتي  )107(، فيما يحتل لعب 
ثاندر احلايل را�سل و�ستربوك املركز الرابع 

)89( اأمام ويلت ت�سامربلين )78(.
لت�سدر  �سعيه  كليفلند  وا�سل  الفوز،  وبهذا 
�سلتيك�ش  واإزاحة بو�سطن  ال�سرقية  املنطقة 
ممفي�ش  م�سيفه  على  بدوره  تغلب  الذي 
لعب  جهود  بف�سل   93-102 غريزلي�ش 
م�سجًل  ايرفينغ،  كايري  ال�سابق  كافاليريز 
19 مع  20 نقطة، وجاي�سون تاتوم، م�سجًل 

متابعات.  9
اأنطونيو  �سان  فاز  الأخرى،  املباريات  ويف 
 96-98 مافريك�ش  دال�ش  جاره  على  �سربز 
للمخ�سرم  الأخرية  الثواين  يف  �سلة  بف�سل 
الأرجنتيني مانو جينوبيلي، وفينيك�ش �سنز 
 ،106-108 متربوولفز  ميني�سوتا  على 
-90 وميامي هيت على لو�ش اأجنل�ش كليربز 
اأوكلهوما �سيتي  85، ونيويورك نيك�ش على 
بليزرز  ترايل  وبورتلند   ،96-111 ثاندر 

على ت�سارلوت هورنت�ش 91-93.
نت�ش  بروكلني  اليوم:  مباريات  برنامج  وهنا 
 × ويزاردز  وا�سنطن  باي�سرز،  اإنديانا   ×

كليفلند كافاليريز.

يرغب  اأ(-  ب  )د  برلني 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
“فيفا” يف و�سع نهاية للجدل 
تكنولوجيا  حول  الدائر 
“فيديو”  امل�سورة  املقاطع 
امل�ساعدة للحكام ولذلك فاإنه 
جتربة  على  حاليا  يعكف 
األية جديدة يقوم من خللها 
ق�سرية  ن�سية  ر�سائل  باإر�سال 
التليفزيونية  القنوات  ملعلقي 
كل  ملب�سات  فيها  ي�سرح 
لهذه  طبقا  اتخاذه  يتم  قرار 

التكنولوجية اجلديدة.
بيلد”  “�سبورت  ملجلة  وطبقا 

الأملانية، يقوم الفيفا مبعاونة جمل�ش احتاد 
“ايفاب” بدار�سة هذه الألية  الكرة الدويل 

اجلديدة.
اجلديدة،  “الفيديو”  تقنية  وت�ستخدم 
بطولت  من  بع�ش  يف  تطبيقها  مت  التي 
يف  اأخرى  وقارية  حملية  وبطولت  الفيفا 
اللعبات  تقييم  لإعادة  العامل،  اأنحاء  جميع 
الأهداف  مثل  للجدل  واملثرية  احلا�سمة 
احلمراء  والبطاقات  اجلزاء  وركلت 
وحتديد هوية اللعبني، بيد اأن ا�ستخدامها 
ل�سري  عرقلتها  ب�سبب  وا�سعا  جدل  يثري  بات 
اللعب وعدم تطبيقها يف حالت مثرية لل�سك.
كما اأنها تت�سبب يف اإحداث حالة من الرتباك 
لدى اجلماهري الذين يتابعون املباريات عرب 
�سا�سات التليفزيون، لأن النقا�ش الذي يدور 
بني حكم ال�ساحة واحلكم امل�سوؤول عن هذه 
التقنية، والذي يجل�ش يف غرفة معزولة، ل 

ميكن �سماعه.

ومن اأجل تفادي هذه امل�سكلت، يدر�ش الفيفا 
وايفاب اإمكانية اإر�سال ر�سائل ن�سية ق�سرية 
القنوات  ملعلقي  املحمولة  الهواتف  اإىل 
امللعب،  داخل  املوجودين  التليفزيونية 
حيث يتم من خللها �سرح املواقف اجلدلية 

ليقوموا بدورهم ب�سرحها للمتفرجني.
�سيعقد  ايفاب  اأن  الأملانية  ال�سحيفة  وقالت 
املقبل  ثان/يناير  كانون   22 يف  اجتماعا 
تطبيق  جدوى  حول  قرار  اإىل  للو�سول 
املونديال  خلل  “الفيديو”  تكنولوجيا 
القادم وتقدمي تو�سية للفيفا يف هذا ال�ساأن.
النهائي  قراره  الفيفا  يتخذ  اأن  املقرر  ومن 
يف  “الفيديو”  تكنولوجيا  تطبيق  حول 
اأي  املقبل،  اأذار/مار�ش  يف  املقبل  املونديال 
قبل ثلثة اأ�سهر من انطلق العر�ش الكروي 

الكبري.

معرو�س للبيع
بقالة تقع يف و�صط �صتينت ايالند على

دوار هيالن
التو�صيفات:

م�صجل بالكامل 10٫750 قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�صرين �صنة ا�صافة اىل مكتب كبري ووا�صع

عمارة جديدة  بني على ا�صا�س 5000 قدم مربع
موقف لل�صيارات

الجرة $13458
احلوافز

معظم ال�صكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
لالت�صال واملعاينة 

917-513-3600
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العدوان  حتالف  ه�سا�سة  تت�سح  يوم  بعد  يوم 
عامني  مــن  ــرث  اأك منذ  ال�سعودية  تــقــوده  ــذي  ال
ون�سف عام على البلد العربي الأ�سد فقرًا، اليمن، 
حيث تكبدت خ�سائر ب�سرية ومادية �سخمة مل 
�سلمان  بن  حممد  العهد  ويل  ح�سابات  يف  تكن 
ومنذ  »اخلاطفة«.  حربه  انطلق  اأعلن  عندما 
عام 2015، ا�ستنفدت الريا�ش جميع خياراتها، 
مبا فيها تلك غري املحّببة، التي كان اآخرها دعم 
الرئي�ش ال�سابق علي عبداهلل �سالح يف �ساعاته 
ف�سلت  لكنها  اأهدافها،  اأجل حتقيق  الأخرية، من 
وغرقت يف حرب ا�ستنزاف ل خمرج منها، حتى 
على  بالهزمية  �سراحًة  الإقــرار  دون  من  اليوم، 

يد �سعب لطاملا »ا�ستخفت« بقدراته.
ويف اأول تعليق لها على التطورات الأخرية يف 
اليمن، اأعربت ال�سعودية عن اأملها يف اأن »ت�سهم 
امليلي�سيات  �سد  اليمني  ال�سعب  اأبناء  انتفا�سة 
من  املدعومة  الإرهــابــيــة  الطائفية  احلوثية 
التنكيل  من  ال�سقيق  اليمن  تخلي�ش  يف  ــران،  اإي
والــتــفــجــريات  ــاء  ــس ــ� والإق بالقتل  والــتــهــديــد 
وال�ستيلء على املمتلكات العامة واخلا�سة«. اأما 
فكرر  اآل جابر،  اليمن، حممد  الريا�ش يف  �سفري 
الت�سريحات القدمية نف�سها حول »دعم اململكة 
احلوثية«  و»اجلــرائــم  اليمني«  لل�سعب  الدائم 

و»الرتبية الإيرانية«.
ل  فاململكة  مفاجئًا،  لي�ش  ال�سعودية  وموقف 
اإىل  تلجاأ  ما  وغالبًا  بهزائمها،  العرتاف  جتيد 
لغة الق�سف والقتل والتدمري للرد على انت�سارات 
اليمنيني امليدانية وال�سيا�سية، الأمر الذي جتلى 
�سنعاء  �سهدتها  التي  اجلوي  الت�سعيد  حملة  يف 
منذ اإعلن �سقوط »الرجل الأول«، لت�سقط معه 
اآمال الريا�ش يف حتقيق مكا�سب �سيا�سية تعّو�ش 

فيها عن خ�سائرها امليدانية.
ق�سفها  من  اأم�ش،  العدوان،  طائرات  وكّثفت 
ــدة وخمــتــلــف  ــع ــس ــا لــ�ــســنــعــاء و� ــهــدافــه ــت ــس وا�
واأ�سرارًا  وجرحى  �سهداء  خمّلفة  املحافظات، 
واملواطنني.  الدولة  ممتلكات  يف  كبرية  مادية 
 9 من  باأكرث  مرة  لأول  الطائرات،  وا�ستهدفت 
غارات، الق�سر اجلمهوري التاريخي يف العا�سمة، 
له  التابعة  الأبنية  وتدمري  تدمريه  اإىل  اأّدى  ما 
ب�سكل كبري وت�سرر منازل املواطنني يف الأحياء 

املجاورة له. و�سّنت 4 غارات على ج�سر الرئا�سة، 
العا�سمة،  و�سط  الرئا�سة  بوابة  على  وغارتني 
و5 غارات على مديرية ال�سبعني، كما ا�ستهدفت 
من�سة ال�سبعني للحتفالت للمرة الثانية خلل 

اليومني املا�سيني.
200 �ساروخ  اأكرث من  الريا�ش  اأطلقت  كذلك 
على  الــغــارات  وع�سرات  �سعدة،  حمافظة  على 

خمتلف املديريات.
�سّن  العدوان  طائرات  فيه  وا�سلت  وقت  ويف 
بامل�سريات  العا�سمة  �ــســوارع  ت  غ�سّ غــاراتــهــا، 
لدعوة  تلبية  وذلــك  للدولة،  املوؤيدة  ال�سعبية 
احلوثي  امللك  عبد  ال�سيد  اهلل«  »اأن�سار  زعيم 
الغدر  موؤامرة  بـ»�سقوط  للحتفال  اخلروج  اإىل 
واخليانة«، يف م�سهد مل يتوقعه من تابع التهويل 
اليوميني  يف  ال�سعودي  ــي  ــلم الإع والــرتهــيــب 

املا�سيني.
حممد  العليا،  الثورية  اللجنة  رئي�ش  واألقى 
اهلل«  »اأن�سار  اأن  فيها  اأّكــد  كلمة  احلوثي،  علي 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  اخليانة«  »ميلي�سيا  حاربوا 
مقتل  اأن  موؤكدًا  �سنعاء«،  طوق  وم�سايخ  »قبائل 
اأن  بدليل  »انتقاميًا«،  يكن  مل  ال�سابق  الرئي�ش 
امل�ست�سفى  يف  مــوجــودون  �سالح  اأبــنــاء  »بع�ش 

ونعمل ملعاجلتهم ومل نذهب لعتقالهم«.
حول  انت�سرت  اإ�ساعات  على  رّدًا  ذلك  وجــاء 
قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالت لقيادات 
»املوؤمتر ال�سعبي العام« واأفراد من عائلة �سالح. 
هذه  نفى  قد  الداخلية  وزارة  يف  م�سدر  وكــان 
»الّدعاءات«، م�سريًا اإىل اأن »و�سائل اإعلم العدو 
الأكاذيب  تعمل وب�سكل منّظم لرتويج مثل هذه 
ا�ستطاعت  اأن  بعد  الداخلية،  الفتنة  لإثـــارة 

الأجهزة الأمنية اإخمادها«.
ـــارب  وفــيــمــا تــ�ــســاربــت املــعــلــومــات بــ�ــســاأن اأق
و�سخ�سيات  قيادات  ك�سفت  ال�سابق،  الرئي�ش 
عن  املعلومات  بع�ش  اأم�ش،  »املــوؤمتــر«،  حزب  من 
منذ  معها  الت�سال  انقطع  التي  الأ�سماء  اأبــرز 
الأحد. ونعت ع�سو اللجنة الدائمة يف »املوؤمتر« 
»فاي�سبوك«،  يف  ح�سابها  على  ح�سني،  حنان 
عبداهلل  حممد  طــارق  �سالح،  الرئي�ش  اأخ  ابــن 
بيوم،  عّمه  قبل  ُقتل  الأخــري  اإن  وقالت  �سالح، 
�سالح،  عبداهلل  علي  »الزعيم  اأن  اإىل  م�سريًة 

وبقية اأفراد احلرا�سة املتواجدة اأثناء احل�سار 
يف  الطاهر  جثمانه  على  ال�سلة  اأدوا  واملقاومة 

جامع الثنّية«.
واأ�سافت ح�سني اأن »م�سري �سلح، جنل �سالح، 
ــزال  ــداهلل الــقــو�ــســي، ل ي ــب والـــلـــواء حمــمــد ع
جمهوًل«، يف حني »تعّر�ش العقيد الركن حممد 
يف  �ساروخ  من  ب�سظية  لإ�سابة  �سالح  عبداهلل 
الأملــاين،  للم�ست�سفى  اإثرها  على  اأ�سعف  الكبد، 
ومــعــه الــرائــد اأحــمــد الــرحــبــي... الــلــذيــن مت 
نفاه  ما  وهــو  احلوثيني«،  قبل  من  اختطافهما 

رئي�ش »اللجنة الثورية العليا«.
اأ�سرة  مــن  م�سادر  ك�سفت  ال�سياق،  هــذا  ويف 
اليمني،  لل�ساأن  متابعة  اإخبارية  ملواقع  �سالح، 
منذ  اأخوانه  واأبناء  �سالح  اأولد  اأخبار  »انقطاع 
اإىل  املقابل  املعارك يوم الأحد«، م�سرية يف  بدء 
حممد  عمار  ال�سابق  القومي  الأمن  »م�سوؤول  اأن 
اإ�سافًة  عمان،  �سلطنة  يف  يقيم  �سالح  عبداهلل 
علي  بلقي�ش  ووالدته  �سالح  يحيى  كنعان  اإىل 

عبداهلل �سالح«.
الرتكيبة  ــي  ه ــا  م الآن  حــتــى  ــح  ــس وا� وغـــري 
م�سري  هو  وما  العا�سمة،  يف  اجلديدة  ال�سيا�سية 
حزب »املوؤمتر ال�سعبي العام« بعد مقتل زعيمه. 
�سالح  الأعلى«  ال�سيا�سي  »املجل�ش  رئي�ش  ولكن 
ل  ال�سيا�سية،  القوى  كل  اأم�ش،  طماأن،  ال�سماد، 

�سيما »املوؤمتر«، اإىل اأن ما حدث يف الأيام املا�سية 
�سيعززها«،  بل  التعاون  �سيا�سة  على  يوؤثر  »لن 
»ال�ستمرار  اإىل  الــدولــة  موظفي  كــل  ــًا  داعــي
كلمة  يف  واأّكد  العمل«.  بدوام  واللتزام  بعملهم 
متلفزة اأن اجلمهورية اليمنية وكافة موؤ�س�ساتها 
هذا  اإ�سقاط  بعد  ومتانة  �سلبة  »اأكرث  اأ�سبحت 
املخطط«، معلنًا اأن الدولة �ست�سهد »نقلة نوعية 
الإداريــة  وال�سلحات  اخلدمات  م�ستوى  على 

واملالية«.
ويتناق�ش ت�سريح ال�سماد مع توقعات الأمني 
الذي  الغيط  اأبو  اأحمد  العربية  للجامعة  العام 
الأمنية«  ــاع  الأو�ــس »انفجار  مــن  اأمــ�ــش،  حـــّذر، 
داعيًا  ال�سابق،  الرئي�ش  مقتل  عقب  اليمن  يف 
فيه«  املوؤثرة  القوى  وبخا�سة  الدويل،  »املجتمع 
اإىل »العمل على تخلي�ش ال�سعب اليمني من هذا 
اهلل«  »اأن�سار  اإىل  اإ�سارة  يف  الأ�سود«،  الكابو�ش 
على  ُت�سيطر  اإرهابية  بـ»منظمة  و�سفها  التي 

ال�سكان بقوة ال�سلح«.
اختبار  ــازت  اجــت الآن،  حتى  �سنعاء،  لكن 
من  الــرغــم  على  تنهر  مل  وال�سلطة  الفتنة. 
وهي  �سالح.  الرئي�سية،  اأعمدتها  اأحد  خ�سارتها 
العدوان  قوى  مواجهتها  توا�سل  يوم  بعد  يومًا 

وحيدة يف ظل متا�سك جبهتها الداخلية.
)الأخبار(

واردة لي�شت  �شعبية»  »انتفا�شة  ـــّوًا»:  »ج تنتقم  الريا�ض 

تطبيق  اأبــــل  ــركــة  �ــس متــتــلــك 
اأول  اأطلقته  للغاية  مميز  خرائط 
مرة فى عام 2012، واأ�سافت اإليه 
منذ ذلك الوقت العديد من املزايا 
التطبيقات  ملناف�سة  املــتــطــورة 
الأخرى، وحديثا اأ�سافت ال�سركة 
 Apple لتطبيق  جــديــدة  ميزة 
على  ت�ساعدك  اأن  ميكن   Maps
ومراكز  املــطــارات  ــل  داخ التنقل 
خلل  مــن  اأ�سهل  ب�سكل  الت�سوق 
للجتاهات  وا�سحة  �سورة  توفري 

الداخلية.
ــذه املــيــزة تــاأتــى فــى الوقت  وه
وهى  امليلد،  اأعياد  قبل  املنا�سب 
الفرتة التى تزدحم فيها املطارات 
ومن  كبري،  ب�سكل  الت�سوق  ومراكز 
املقرر اأن يظهر للم�ستخدمني خيار 
املتاجر  على   Look Inside

واملطارات التى تدعم هذه امليزة.
دوت«  ـــى  ـــل »دي مـــوقـــع  ـــــر  وذك

ـــلن عن  الأمــريــكــى، اأنــه مت الإع
اأبــل«  لـ«خرائط  اجلديدة  امليزة 
اأبل  مطورى  موؤمتر  فى  مرة  لأول 
طرح  يتم  اأن  املقرر  ومــن  املا�سى، 

امليزة ب�سكل تدريجى لـ 12 مطارا 
فى مدن خمتلفة حول العامل.

وميكن للم�ستخدمني العثور على 
املدرجة  املطارات  بجميع  قائمة 

اأ�سافت  كما  ال�سركة،  موقع  داخل 
ملراكز  اأر�سية  خطط  اأبــل  �سركة 
الت�سوق فى ت�سع مدن فى الوليات 

املتحدة حتى الآن.

من  ــدة  ــدي ج تــغــريــدة  ك�سفت 
املهتم   Walking Catح�ساب
على  ال�سهري  ويــنــدوز  بت�سريبات 
من  لقائمة  رابـــط  عــن  ويــنــدوز، 
ويندوز،  متجر  على  التطبيقات 
حتمل  فــئــة  �سمن  ــى  ــاأت ت ــى  ــت وال
 ،windows-8828080 ا�سم 
مب�سروع  ترتبط  اإنها  قيل  والتى 
 Project« »اأنــــــدرومــــــيــــــدا 
يقال  والــذى   ،Andromeda
 10 ويندوز  من  خا�ش  اإ�سدار  اإنه 
قابل  هاتف  مع  لل�ستخدام  �سمم 
للطى، وهو ما يوؤكد حقيقة تطوير 

»�سريفي�ش«  لهاتف  مايكرو�سوفت 
قابل للطى.

ك�سفت  �سابقة  تقارير  وكانت 
عــن �ــســور جــديــدة جلــهــاز لوحى 
 ،Surface قابل للطى من �سل�سلة

الت�ساوؤلت  العديد من  اأثار  والذى 
هــذا  كـــان  اإذا  مـــا  ذلـــك  فـــى  مبـــا 
املطاف  نهاية  فــى  �سي�سل  املنتج 
كان  اإذا  مــا  وحـــول  الــ�ــســوق،  اإىل 
اجلــهــاز  ـــذا  ه ت�سميم  �ــســيــجــرى 

اإىل  واحـــدة  �سا�سة  مــن  ليتحول 
اأن  ميكن  اأو  مزدوجتني،  �سا�ستني 
هاتف،  اإىل  يتحول  تابلت  يكون 
اأن  اإىل  اأمــ�ــش  تقرير  اأ�ــســار  فيما 
اإجراء  على  القدرة  �سيتيح  اجلهاز 

وا�ستقبال املكاملات.
وتاأتى جمموعة من التطبيقات 
اجلديد  الرابط  عنها  ك�سف  التى 
ــواتــف  ــه ــل حتــــت هـــــذه الـــفـــئـــة ل
جهاز  اأن  اإىل  ت�سري  والتى  فقط، 
ميكن  للطى  القابل   Surface

حتويله اإىل هاتف.

يخرتقه  ل  �سنعاء،  العا�سمة  حذر  هــدوء  ي�سود 
العدوان  طريان  يوا�سل  التي  الغارات  ع�سرات  �سوى 
الــ�ــســعــودي اإ�ــســقــاطــهــا انــتــقــامــًا لحــــرتاق »ورقــتــه 
عقود،  لأربعة  القوي  الرجل  ــرية«،  الأخ ال�سيا�سية 
علي عبد اهلل �سالح، وا�ستكماًل لعامني ون�سف عام من 
اليمنيني،  اإخ�ساع  يف  ف�سل  اللذين  واحل�سار  الق�سف 
بل دفعهم اأكرث نحو التم�سك ب�سيادة الأر�ش والقرار 

ال�سيا�سي.
و�سّن طريان العدوان »اأكرث من 60 غارة على عدد 
املا�سية  ال�ساعات  خلل  اجلمهورية  حمافظات  من 
اأّدت اإىل �سقوط ع�سرات ال�سهداء واجلرحى وتدمري 
وفق  واخلا�سة«،  العامة  واملن�ساآت  التحتية  البنية 
نقلت عن م�سدر  التي  اليمنية )�سباأ(،  الأنباء  وكالة 
حمافظة  يف  مدنيًا   14 »ا�ست�سهاد  تاأكيده  ع�سكري 

�سعدة، وطفلة يف حمافظة حجة«.
ومن بني الغارات، 27 غارة على �سنعاء، ا�ستهدفت 
اثنتان منها املدر�سة الفنية و�سط العا�سمة، وواحدة 
املتوقع  من  الذي  ال�سبعني«  »ميدان  من�سة  ا�ستهدفت 
اأن يغ�ّش، اليوم، بع�سرات الآلف من م�سّيعي »�سهداء 
لدعوة  ا�ستجابًة  وذلك  اخليانة«،  ميلي�سيا  فتنة  واأد 

حركة »اأن�سار اهلل«.
من  �ساعات  بعد  ــوي  اجل الق�سف  ت�ساعد  ــاء  وج
خروج ع�سرات الآلف يف م�سرية جماهريية على خط 
تزال  ل  التي  للدولة  تاأييدًا  العا�سمة،  �سمال  املطار 

ت�سيطر على زمام الأمور.

م�سادر  عن  املحلية  املواقع  فنقلت  ع�سكريًا،  اأمــا 
جميع  على  �سيطرتهم  اهلل  اأن�سار  »فر�ش  تاأكيدها 
املواقع الع�سكرية التي اأعلنت ولءها ل�سالح«، م�سرية 
اإىل اأن احلركة »اأعادت انت�سارها يف املناطق القريبة 
لوحظ  كذلك  املــديــنــة«.  �سمايل  �سنعاء  مطار  مــن 
انت�سار مكّثف للجان ال�سعبية والقوات اليمنية، ومنها 
املوالية حلزب »املوؤمتر ال�سعبي العام«، يف عدة اأحياء 
من العا�سمة، وذلك »بهدف فر�ش الأمان ومنع وقوع 

اأي فتنة«، وفق امل�سادر.
ويف هذا ال�سياق، ك�سفت م�سادر يف �سنعاء اأن الأمني 
العام لـ»املوؤمتر« يا�سر العوا�سي، موجود يف العا�سمة 
ونفت  ـــان«.  الأم اهلل  اأن�سار  حركة  منحته  »بعدما 
اإ�سابات،  لأي  تعّر�ش  قد  العوا�سي  يكون  اأن  امل�سادر 
لأنه مل ي�سارك يف املواجهات الع�سكرية التي �سهدتها 
العا�سمة مطلع الأ�سبوع اجلاري، ومل يكن طرفًا فيها.
»املــوؤمتــر«،  يف  النق�سام  حجم  يعك�ش  م�سهد  ويف 
بن  حممد  ظبي  اأبــو  عهد  ويل  قــّدم  اأ�ــســًل،  املنق�سم 
ال�سابق،  الرئي�ش  لنجل  التعازي  نهيان،  اآل  ــد  زاي
اإقامته اجلربية  اأحمد علي عبد اهلل �سالح، يف مقّر 
يف الإمارات، التي منذ عام 2014 فر�ست، بطلب من 
مغادرة  من  ومنعته  حتركاته  على  قيودًا  الريا�ش، 
اجلنوبي«  النتقايل  »املجل�ش  قّدم  كذلك  اأرا�سيها. 
العزاء مبقتل الرئي�ش ال�سابق، وا�سعًا التعازي ب�سياق 
الإمــارات  بدولة  املتمثل  امل�سرتك  للحليف  »الوفاء 

ودول التحالف العربي«.

يف  »الأ�ــســقــاء  اأمــ�ــش،  بــيــان،  يف  »املجل�ش«  وطــالــب 
اأ�سقاء  مقّدمتهم  ويف  والإقليمي،  ــدويل  ال املجتمع 
وال�سعودية،  الإمـــارات  يف  الأخـــوة  والـــدم،  ال�سلح 
اجلنوب  خريات  من  جمعها  التي  �سالح  ثروة  بح�سر 
منها  املئة  يف   50 عن  يقل  ل  ما  وم�سادرة  وثرواته، 
وحتويلها اإىل املجل�ش النتقايل اجلنوبي«، م�سريًا اإىل 
اأن تلك الرثوة »�سُتحّول لبناء مرافق وم�سالح عامة، 
املناطق  خمتلف  يف  وطرق  ومدار�ش  م�ست�سفيات  من 

اجلنوبية«.
بدورها، �سددت مو�سكو على ل�سان املتحدثة با�سم 
�سرورة  على  اأم�ش،  زاخاروفا،  ماريا  اخلارجية  وزارة 
الرعاية  حتت  ال�سامل  الوطني  ــوار  احل »ا�ستئناف 

ومراعاة  املتبادل  ــرتام  الح اأ�سا�ش  وعلى  الأممية 
ممكن«،  ــت  وق ــرع  ــس اأ� يف  الأطـــــراف،  جميع  م�سالح 
حمذرة من »خطر انزلق اليمن اإىل فو�سى ع�سكرية 

و�سيا�سية«.
والديبلوما�سية  ال�سيا�سية  التحركات  عن  وبعيدًا 
تتوا�سل  داخليًا،  املحدودة  وانعكا�ساتها  اخلارجية 
يزال  ل  التي  املختلفة،  القتال  جبهات  يف  املعارك 
حتالف العدوان يتكبد فيها خ�سائر ب�سرية ومادية، 
مقتل  »�سباأ«  اأّكدت  حيث  تعز،  حمافظة  يف  �سيما  ول 
زحف  ك�سر  يف  ال�سعودي  العدوان  مرتزقة  من  »عدد 
نفذها  نوعية  عملية  يف  لهم«  مواقع  على  وهجوم 

اجلي�ش اليمني واللجان ال�سعبية.

ال�شم�شية  بالطاقة  قطار  اأول  ت�شغيل 
املقبل االأ�شبوع  مطلع  اأ�شرتاليا  فى 

بلدة  ال�سم�سية فى  لل�سكك احلديدية بالطاقة  اأول خط  يبداأ ت�سغيل 
بايرون باى، �سماىل ولية نيو �ساوث ويلز باأ�سرتاليا، مطلع الأ�سبوع املقبل.
وذكرت �سحيفة »�سيدنى مورننج هريالد« الأ�سرتالية اأن هذه اخلطوة، 
التى �ست�سهد ت�سيري اأول قطار للركاب، تاأتى تتويجًا حللم مت العمل عليه 
ملدة 8 �سنوات، و�سيجرى ت�سيري القطار بجدول حمدود طوال �سهر يناير 

املقبل قبل اأن يبداأ اخلدمة الكاملة.
بيت�ش  نورث  الركاب بني حمطة  املوؤلف من عربتني،  القطار،  و�سيحمل 
باأحد املنتجعات الراقية وو�سط البلدة، وتتكلف الرحلة ثلثة دولرات 
اأ�سرتالية ذهابًا فقط مل�سافة 3 كم، وت�ستغرق حواىل �سبع دقائق، وتتيح 
القطار  با�ستخدام  اآخر  �سخ�ش  واأى  بالبلدة  املقام  املنتجع  فى  لل�سيوف 
لتجنب حركة املرور، كما ي�سع القطار 100 راكب باأمتعتهم واألواح التزلج 

على املاء وبع�ش الركاب الواقفني.
الطاقة  األـــواح  مــن  كيلووات   65 وبــه  طنا   70 القطار  حجم  ويبلغ 
اأن هناك  ال�سم�سية على �سطحه تكفى ل�سحن بطارية ليثيوم كبرية، كما 
عطل  حــدوث  حــال  الــطــواريء  حالة  فى  فقط  ي�ستخدم  ديــزل  حمــرك 

كهربائى.

باخلطوات .. كيف ت�شتعر�ض وحتذف 
10؟ ويندوز  على  اأن�شطتك  كافة 

من املعروف اأن نظام الت�سغيل ويندوز 10 يقوم بجمع وحفظ كافة 
الأن�سطة التى يقوم بها امل�ستخدم على جاهز الكمبيوتر اخلا�ش به 
وعلى �سحابة التخزين، بداية من �سجل الت�سفح اإىل معلومات املوقع 
جتعل  مايكرو�سوفت  �سركة  فاإن  احلظ  حل�سن  لكن  اآخر،  �سيء  واأي 
من ال�سهل على امل�ستخدمني معرفة كل البيانات التى يتم تخزينها، 

وجتعل من ال�سهل اأي�سا حذفها.
ماهى البيانات التى يتتبعها ويندوز 10؟

- �سجل ت�سفح »مايكرو�سوفت اإيدج«.
-�سجل ت�سفح حمرك بينج.
-معلومات املوقع اجلغرافى.

- اأوامر كورتانا ال�سوتية.
-كيفية حذف �سجل اأن�سطة ويندوز 10

ميكن للم�ستخدمني معرفة البيانات التى جتمعها مايكرو�سوفت ثم 
 Microsoft حذفها من خلل اإعدادات جهازا لكمبيوتر اأو ح�ساب

.cloud
- حلذف البيانات من الكمبيوتر

 Activity Privacy ثم  * يدخل امل�ستخدم للإعدادات ومنها 
ي�سغط   Clear Activity History واأ�سفل   ،History

.Clear امل�ستخدم على زر
عر�ش �سجل الت�سفح على ويندوز 10

يختار  ثم   Privacy ومنها  الإعدادات  نحو  امل�ستخدم  *يتوجه 
Manage my activity info

ظهرت خلل العام اجلارى 2017 العديد من 
الهواتف الراقية املميزة التى جاءت مبميزات 
جنبا  امل�ستخدمني،  من  للكثري  مفيدة  وخدمات 
ومن  التح�سينات،  من  بالكثري  دعمها  جنب  اإىل 
اأهمها الكامريا، وفيما يلى نعر�ش قائمة لأف�سل 
حيث  من   2017 خــلل  ظهرت  ذكية  هواتف 

الكامريا والتى نر�سدها كما يلى:
XL 2 و Pixel 2 هواتف جوجل -

اأطلقتها  التى  الذكية  الــهــواتــف  اأبـــرز  مــن 
دعم  حيث  اجلارى،  العام  خلل  جوجل  �سركة 
مع  بيك�سل،  ميجا   12 خلفية  بكامريا  الهاتفني 
 ،autofocus التلقائى  الرتكيز  ميزة  وجود 
وتعتمدا كامريا جوجل على خوارزميات معينة 
ميكن  �ــســور  اأفــ�ــســل  الــتــقــاط  على  ت�ساعدهم 
احل�سول عليها، وت�سم كامريات هواتف جوجل 

الكثري من الأو�ساع واملميزات.
LG V30 / G6 هاتفى -

 ،G6 كامريا  على   LG V30 كامريا  تتفوق 
خا�سة واأن V30 يوفر كامريا خلفية مزدوجة 
اإحداهما بدقة 16 ميجا بيك�سل وفتحة عد�سة 
كامريا  لعد�سة  فتحة  اأى  من  اأكرب  وهى   f/1.6
ــاىل،  احل الــوقــت  فــى  بال�سوق  مــوجــود  هــاتــف 
اأن  كما  بيك�سل  ميجا   13 بدقة  الأخرى  بينما 
زجاجية  الكامريا  لهذه  امل�ستخدمة  العد�سات 
بالهواتف  املــوجــودة  البل�ستيكية  مــن  بــدل 
ال�سوء  من  املزيد  بو�سول  ي�سمح  مما  الأخــرى 
حت�سني  فــى  ي�ساهم  ممــا  ال�ست�سعار  لأجــهــزة 
جودة ال�سورة، اأما G6 فهو ميتلك كامريا خلفية 
مزدوجة بدقة 13 ميجا بيك�سل وزاوية عر�ش 
الب�سرية  ال�سورة  تثبيت  ميكنها  درجة   125
يظلن  لكنهما  لل�سورة،  تلقائى  �سبط  واإجراء 

اأف�سل من الكثري من الهواتف الأخرى.
 Apple iPhone X / iPhone هاتفى -

8 Plus
التثبيت  مبــيــزة   X ايــفــون  كــامــريا  تتميز 
الب�سرى الثنائى OIS، مع وجود فل�ش رباعى 
بالهاتف، اأما هاتف ايفون 8 بل�ش، فهو ي�ستخدم 
�سور  يقدم  ƒ/2.8، مما يجعله  بفتحة  عد�سة 
اأف�سل   X ايفون  كامريا  وتبدو  اإ�ــســاءة،  اأكــرث 
حيث  وا�سح،  ب�سكل  بل�ش   8 ايفون  كامريا  من 
مثل  عليها  مرتتبة  ومزايا  العمق  تاأثري  ت�سم 

.Animoji البورتريه واإ�ساءته وميزة
 Huawei Mate 10 / Mate -هاتف 

10 Pro
ول يختلف نظام الت�سوير فى كل الهاتفني، 
حيث يتمتع هذا الإ�سدار بنظام ت�سوير مميز، 
عالية  بجودة  ال�سور  من  العديد  التقاط  يتيح 

كامريا  الهاتف  ي�سم  حيث  خمتلفة،  وتقنيات 
 12+20 تبلغ  بدقة  وتعمل  مزدوجة،  خلفية 
التلقائى  ال�سبط  تدعم  كما  بيك�سل،  ميجا 
 ،CMOS النوع  من  بح�سا�ش  وتعمل  للبوؤرة 
العد�ستني،  فى   f/1.6 عد�سة  بفتحة  وتاأتى 

.Dual LED كما يوجد فل�ش
HTC U11+/U11 هاتف -

مميزة  كــامــريا   HTC U11 هاتف  يوفر 
مما  بو�سة،   2.55/1 بحجم  م�ست�سعر  ت�سم 
الظروف  فى  نتائج مميزة  باإنتاج  للجهاز  ي�سمح 
وبف�سل  منخف�سة،  الإ�ساءة  فيها  تكون  التى 
ميزة الرتكيز التلقائى الهجني الثنائى البوؤرة، 
فى  حتى  جدا  �سريع  الرتكيز  يكون  اأن  فينبغى 

ظل ظروف الإ�ساءة املنخف�سة.

ـــدقـــة ظــهــرت خــــالل 2017 ــة ال ــي ــال ــريا ع ــام ــك ــل هـــواتـــف ذكــيــة ب ــش ــ� اأف

الت�شوق املطارات ومراكز  الإر�شادك داخل  لتطبيق اخلرائط  ميزة جديدة  ت�شم  اأبل 

ــى ــط ــل ــــوفــــت تـــــطـــــور تــــابــــلــــت جـــــديـــــدا قـــــابـــــل ل مــــايــــكــــرو�ــــش

ــا» ــه ــنــعــاء... »الــفــتــنــة نــائــمــة» بــعــد رحــيــل »عــّراب �ــش



ترامب ق��رار  �صد  فرن�صا  يف  مظاهرات  القد�س"..  لأج��ل  بيد  "يًدا 

باري�ش : نّظمت جمعيات فرن�سية داعمة للقد�ش، الأحد، مظاهرات احتجاجية يف العا�سمة 
باملدينة  العرتاف  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  قرار  �سد  ميلوز،  ومدينة  باري�ش، 

املحتلة عا�سمة لإ�سرائيل.
وجتمع ع�سرات الأ�سخا�ش يف �ساحة “�ساتليه”، و�سط باري�ش، تلبية لدعوة جمعيات داعمة 

للقد�ش، رافعني اأعلم فل�سطني وتركيا وتون�ش؛ للتنديد بقرار الرئي�ش الأمريكي.
كما �سهدت مدينة “ميلوز"، القريبة من احلدود مع �سوي�سرا، مظاهرة احتجاجية �سد القرار 

الأمريكي، بعنوان "يًدا بيد لأجل القد�ش".
ورّدد املتظاهرون يف باري�ش هتافات مثل “اإ�سرائيل جمرمة”، و”القد�ش عا�سمة فل�سطني”، 

و”فل�سطني حرة”، و”عا�ست فل�سطني”، و”كلنا فل�سطينيون”.
كما رفع امل�ساركون يف املظاهرة الحتجاجية لفتات ُكتب عليها “لرنف�ش قرار ترامب ب�ساأن 

القد�ش"، و”مقاطعة الحتلل ال�سرائيلي”، و”فل�سطني حرة”.
ومنعت ال�سلطات الفرن�سية املتظاهرين من ال�سري نحو ال�سفارة الأمريكية يف باري�ش.

مظاهرة  الألزا�ش"،  يف  الرتكية  الثقافية  اجلمعيات  “احتاد  نّظم  “ميلوز"،  مدينة  ويف 
احتجاجية �سد قرار ترامب، بعنوان "يًدا بيد لأجل القد�ش"، مب�ساركة نحو األف �سخ�ش.

ورفع املتظاهرون يف مركز املدينة، اأعلم تركيا وفل�سطني وفرن�سا واجلزائر واملغرب وتون�ش، 
معربني عن اإدانتهم لل�سغوط والهجمات الإ�سرائيلية �سد ال�سعب الفل�سطيني.

واأعلن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب، يف 6 دي�سمرب/ كانون اأول اجلاري، العرتاف ر�سمًيا 
اإىل  بلده  �سفارة  بنقل  والبدء  لإ�سرائيل،  عا�سمة  والغربي(  ال�سرقي  )ب�سقيها  بالقد�ش 

املدينة املحتلة.
واأثار قرار ترامب حالة من الغ�سب العربي والإ�سلمي، و�سط قلق وحتذيرات دولية.

وعلى اخللفية ذاتها، ُعقدت قمة “منظمة التعاون الإ�سلمي” الأربعاء املا�سي يف اإ�سطنبول، 
لدولة  عا�سمة  ال�سرقية  بالقد�ش  العرتاف  اإىل  العامل  دول  ودعت  تركيا.  من  بدعوة 

فل�سطني.

رجل   8500 من  اأكرث  يوا�سل  اأ(-  ب  )د  اأجنلي�ش  لو�ش 
“توما�ش" الهائل ب�سمال  اإطفاء مكافحة حريق غابات 
لو�ش اأجنلي�ش، والذي مت الإعلن اأنه ثالث اأكرب حريق 
الذي  الدمار  حيث  من  وال�سابع  كاليفورنيا  تاريخ  يف 

�سببه.
 1100 حواىل  على  بالفعل  “توما�ش"  حريق  واأتى 
األف  من  باأكرث  اأ�سرار  اإحلاق  وت�سبب يف  كيلومرت مربع، 

مبنى، وقتل �سخ�سني من بينهم عامل مطافئ.
وذكرت وكالة “كال فاير” احلكومية للإطفاء،اأن حريق 
هوجن  م�ساحة  ت�ساوي  م�ساحة  على  انت�سر  “توما�ش" 
اأول/  كانون  من  الرابع  يف  اندلعه  منذ  تقريبا،  كوجن 
دي�سمرب يف ذروة مو�سم �سانتا اآنا ال�سنوي العا�سف واأنه 

يهدد الآن 18 األف مبنى.
وو�سفت وكالة “كال فاير” ظروف الطق�ش باأنها ت�ساعد 
املنخف�سة  الرطوبة  جانب  اإىل  احلرائق  انت�سار  على 
زال  ما  لكن  النباتات،  جفاف  يف  ت�سهم  التي  للغاية، 
الجتاه  با�ستثناء  اجلهات  جميع  يف  ينت�سر  احلريق 

اجلنوبي.

بن�سبة  احلريق  احتواء  مت  اأنه  اإىل  ال�سلطات  واأ�سارت 
.40%

مركبة،   1000 من  يقرب  ما  الإطفاء  رجال  وي�ستخدم 
واأكرث من 30 طائرة مروحية يف مكافحة احلريق.

نهاية  عطلة  خلل  جديدة  اإخلء  اأوامر  و�سدرت 
ال�سبوع يف مقاطعة �سانتا باربارا قبالة �ساحل املحيط 

الهادئ من مقاطعة فينتورا.
خطر  من  الوطنية  اجلوية  الر�ساد  هيئة  وحذرت 
احلريق “ال�سديد” خلل يوم الحد يف مقاطعات �سانتا 

باربارا وفينتورا ولو�ش اجنلي�ش.
وتكاليف  الناجمة  اخل�سائر  اأن  ال�سلطات  وقدرت 
117 مليني  مكافحة احلرائق حتى الن بلغت حواىل 

دولر.
الداخلية  ال�سحاري  من  املو�سمية  اآنا  �سانتا  رياح  وتهب 
خطر  من  يزيد  مما  ال�ساحل،  نحو  كاليفورنيا  بجنوب 
املكتظة  ال�ساحلية  املناطق  يف  الغابات  حرائق  انت�سار 

بال�سكان.
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البراج

ت�ستعيد  احلمل،  برج  عزيزي 

تكون  وحما�ستك  ر�ساقتك  كامل 

يف  ووا�سح  ومقدام  للأمور  حا�سماً 

تريد  ماذا  تعرف  حتركاتك  كامل 

وال يثنى عزميتك �سيء حافظ على 

اإ�ستقرارك املايل.

تق�سو  امليزان،  برج  عزيزي 

عليك الظروف وتخاف من موؤامرة 

اعتماد  من  حاذر  �سدك  حتاك 

املوقف  ملواجهه  عدائى  اأ�سلوب 

دون  لكن  يعجبك  ال  ما  كل  جتاهل 

اآثاره امل�ساكل .

حتى  تريث  الثور،  برج  عزيزي 

االأيام..  هذه  يف  لك  االأمور  تتو�سح 

و�سعك  م�سروفك،رتب  يف  التبالغ 

قدامك  لو  باأموالك  جتازف  ال  املايل 

�سارك  دول  اليومني  م�سروع 

مبجهودك اأح�سن من فلو�سك.

تكلم  اجلوزاء،  برج  عزيزي 

باأ�سلوب رزين و مقنع تكرث االأ�سئله 

تنفعل  ال  �سرح  لتقدمي  وت�سظر 

كيف  فاأعرف  مهمه  اأفكار  و�ستملك 

تطرحها على االآخرين .

ت�سعر  ال�سرطان،  برج  عزيزي 

ال  �سخ�سيه  م�سئله  حول  بالقلق 

اأحد  على  اللوم  اإلقاء  يف  تت�سرع 

اأي�ساً مو�سوع  اأحبائك تتابع  بالذات 

عائلياً اأو تهتم الأمر رحله اأو توظيف 

ماىل .

�سوف يتعر�ض عملك للختبار اليوم، 
ولكن ال داعي للتوتر اإذا كنت قادًرا على 
اأي�ًسا  �سُتخترب  ال�سليمة.  املعرفة  اإظهار 
احلالة،  هذه  ويف  اخلا�سة،  حياتك  يف 
ال  نظرك.  وجهة  عن  الدفاع  عليك  يجب 
تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي، حتى 

مع وجوب اتخاذ قرارات �سعبة.

تتعامل  اأن  يجب  االأحيان،  بع�ض  يف 

وانظر  �سجاًعا  كن  العمل.  يف  الف�سل  مع 

فر�ض  اإنها  على  االنتكا�سات  هذه  اإىل 

بذلك،  قمت  اإذا  االأح�سن.  اإىل  للتغيري 

ف�سوف تخرج من اأعماق الياأ�ض يف حالة 

يف  قريًبا  قرارات  تتخذ  �سوف  اأف�سل. 

حياتك اخلا�سة.

تعي�ض  اجلدي،  برج  عزيزي 

م�سري  بعدها  يتقرر  مهمة  جتربة 

وال  �سيء  لكل  متيقظ  كن  ما،  م�ساألة 

يف  يت�سببان  ال�سهو  اأو  الطي�ض  ترتك 

عاتقك  على  تلقى  تغتفر  ال  اأخطاء 

م�سوؤولية �سعبة جدًا.

قبل  من  عارم  ترحاب  �ستلقى 

على  فاحر�ض  تقابلهم،  من  كل 

القدر  بنف�ض  الود  ذلك  تقابل  اأن 

العمر!  اأ�سدقاء  تك�سب  و�سوف 

وقد يحالفك احلظ وتلتقي ب�سريك 

حياتك.

حياتك  يف  املهمون  االأ�سخا�ض 
املهنية  م�سروعاتك  ويتابعون  يراقبون 
هذا  من  اال�ستفادة  عليك  وال�سخ�سية. 
اقرتح  بثقة!  باملهمة  والتزم  التاأثري 
اآرائك ووجهة نظرك باأ�سلوب ُمقنع، لكن 
الوقت بدون مزايدة ومبالغة -  يف ذات 
الغرور لن ي�ساعد - الر�سانة قد ت�سارك 

بفاعلية يف حتقيق النتائج.

من  هدئ  العذراء،  برج  عزيزي 

�سليم  منفذ  جتد  اأن  حاول  روعك 

التي ف�سلت  لطاقتك كرر املحاوالت 

مع  العلقات  ت�سحيح  وحاول 

املحيط هناك اأي�ساً تعب واإرهاق.

تبتعد عن  برج احلوت،  عزيزي 

وال  بالروتني  وتكتفى  االأ�سواء 

متنى  ال  كى  جديد  باأى  جتازف 

حمبطة  فرتة  بالف�سل  حماوالتك 

وخطط  فكر  فقط  للبع�ض  وحمزنة 

ورتب ملا هو قادم.

اأبحاث  معهد  مدير  حكيم  احلميد  عبد  قال 
كعرب  نحن  اإنّنا  جدة،  يف  الأو�سط  ال�سرق 
رمز  هي  القد�ش  اأّن  وندرك  نعرتف  اأْن  علينا 
ا، ومقد�ش مثل قدا�سة مكة  دينّي لليهود اأي�سً
اأْن  العربي  العقل  وعلى  للم�سلمني،  واملدينة 
الإ�سلم  ومفهوم  النا�سري  املورث  من  يتحرر 
ال�سيا�سي ب�سقيه ال�سني وال�سيعي الذي غر�ش 
ثقافة كراهية اليهود واإنكار حقهم التاريخّي 
املوروث  هذا  اإّن  قائًل  وتابع  املنطقة،  يف 

غر�ش.
على  مداخلة  خلل  احلميد،  عبد  واأ�ساف 
القرار،  اأّن  اأعتقد  “احلرة” الأمريكّية،  قناة 
ترامب،  دونالد  الأمريكّي،  الرئي�ش  قرار  اأْي 
لإ�سرائيل،  عا�سمًة  بالقد�ش  العرتاف 
املياه  حتريك  يف  اإيجابيًة  �سدمًة  �سُيحدث 
الراكدة يف ملف املفاو�سات، ولكن نحن كعرب 
الطرف  نتفهم  حتى  نوؤمن  اأْن  علينا  يجب 
الآخر كما هو، ونعرف ما هي متطلباته، حتى 
ننجح يف م�ساعي مفاو�سات ال�سلم، وحتى ل 

تكون مفاو�سات ال�سلم عبثّية.
العلقات  اأ�ستاذ  غريب  ادموند  الدكتور  اأّما 
فقال  وا�سنطن،  جورج  جامعة  يف  الدولية 
خلل  )من  يريد  ترامب  عينه:  الربنامج  يف 
ال�سلم  عملية  يهز  اأْن  القد�ش(  حول  قراره 
ويدفعها  يحركها  واأْن  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
الأمام، علوًة على ذلك، قال د. غريب،  اإىل 
اأْن  القرار  هذا  وراء  من  ُيريد  ترامب  اإّن 
يظهر كاإن�ساٍن �ُسجاٍع، واأْن يبعث بر�سالة باأّنه 
على  اإعلنه  يف  اأّكد  حيث  ال�سجاع،  الرئي�ش 
من  اأحًدا  يجروؤ  مل  جريًئا،  قراًرا  اتخّذ  اأّنه 

اأ�سلفه على اتخاذه.
العلقات  اأ�ستاذ  �سّدّد  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
اأّن  على  وا�سنطن  جورج  جامعة  يف  الدولّية 

من  �سغوطات  حتت  وقع  ترامب  الرئي�ش 
ال�سيا�سيني،  اأن�ساره  بع�ش  ومن  مموليه  بع�ش 
ا يف  وب�سكٍل خا�شٍّ من اأ�سدقاء اإ�سرائيل، واأي�سً
اأو�ساط نافذة  اأْو يف  اأو�ساط اليمني امل�سيحّي، 
اليهودّي  الرثي  مثل  الإ�سرائيلّي،  اللوبي  من 
املُقّرب جًدا من رئي�ش  اإدل�سون، وهو  �سيلدون 
نتنياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلّي،  الوزراء 
وبالإ�سافة اإىل ذلك، كان الرئي�ش الأمريكّي 
القيادة  قبل  من  مكّثٍف  �سغٍط  حتت  وقع  قد 

الإ�سرائيلّية.
اإعلن  اأّن  راأى د. غريب  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 
ترامب رمّبا كان مبثابة حماولٍة من الرئي�ش 
ترامب لتحويل الأنظار عن امل�ساكل الداخلّية 
وبذلك  ترامب،  الرئي�ش  منها  ُيعاين  التي 
عن  الأ�سواء  ُيبعد  القرار  هذا  يتّخذ  عندما 
الق�سية،  هذه  على  وُيرّكز  الداخلّية  امل�ساكل 
اإ�سافية،  تف�سريات  توجد  طبًعا  وبالتايل 
قال  املركزّية،  التف�سريات  هي  هذه  ولكن 

غريب لقناة “احلرة”.
اليهودّي-الأمريكّي،  الرثّي  اأّن  بالذكر  جدير 
القمار،  األعاب  الذي جمع ثروته الطائلة من 
حكومة  رئي�ش  حلملت  ممول  اأكرب  وهو 
اإ�سرائيل، بنيامني نتنياهو، النتخابية اعترب 
اأنه لي�ش مكتوًبا يف التوراة اأّن اإ�سرائيل يجب 
مّت  اأّنه  وزعم  دميقراطية،  دولة  تكون  اأْن 
الق�ساء  اأجل  من  الفل�سطيني  ال�سعب  اخرتاع 

عليها.
اأدل�سون  عن  اإ�سرائيلية،  اإعلم  و�سائل  ونقلت 
الإ�سرائيلية-  اجلالية  موؤمتر  خلل  قوله 
الأمريكّية اإّنه لي�ش �سيًئا اإذا مل تكن اإ�سرائيل 
دميقراطية، لأن هذا لي�ش مكتوًبا يف التوراة. 
وبعد ا�ستعرا�ش تاريخي م�سوه ومفربك، زعم 
واأّنه  فل�سطيني،  �سعب  يوجد  ل  اأّنه  اأدل�سون 

مّت اخرتاعه من اأجل الق�ساء على اإ�سرائيل. 
�سحيفة  مالك  هو  اأدل�سون  اأّن  اإىل  وي�سار 
بكميات  جماًنا  توزع  التي  اليوم’  ‘اإ�سرائيل 

كبرية وت�سكل بوًقا لدعم نتنياهو و�سيا�سته.
مدير  اأّن  جًدا  لفًتا  كان  بدٍء:  على  وعود 
مل  جدة  يف  الأو�سط  ال�سرق  اأبحاث  معهد 
ين�سر مداخلته على تلفزيون “احلّرة” على 
موقعه يف “تويرت”، فقامت حمّطة التلفزيون 
ملُ�ساهدة  رابٍط  مع  اأقواله،  بن�سر  الأمريكّية 

الفيديو.
وحتمل  نوعها  من  الأوىل  ُتعترب  �سابقة  ويف 
اأجرى  كثرية،  �سيا�سّية  مدلولت  طّياتها  يف 
وهو  يعاري،  اإيهود  الإ�سرائيلّي،  املُ�ست�سرق 
الثانية  القناة  يف  العربّية  ال�سوؤون  حُملل 
الن�سرة  يف  موؤخًرا،  العربّي،  بالتلفزيون 
يف  جّدة  مدينة  من  مقابلًة  املركزّية، 
ال�سعودّية مع خبرٍي �سعودّي عن اأزمة قطع 3 

دول خليجية للعلقات مع قطر.
اأبحاث  معهد  وقال عبد احلميد حكيم مدير 
الدول  قطع  قرار  اإّن  بجدة،  الأو�سط  ال�سرق 
ياأتي يف  الثلث علقاتها مع قطر  اخلليجية 
فيها  جمال  ل  جديدة  �سيا�سة  انتهاج  اإطار 

للإرهاب، على حّد تعبريه.
جلماعة  �سريًحا  تهديًدا  حكيم،  واأطلق 
واجلهاد  حما�ش  وحركتي  امل�سلمني  الإخوان 
ال�سيا�سة  اإّن  ال�سياق  هذا  يف  وقال  الإ�سلمّي، 
وم�سر،  والإمارات  ال�سعودّية  تتبناها  التي 
التي  الأخرية  الريا�ش  قّمة  بعد  ًة  خا�سّ
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  ح�سرها 
يف  مكاٍن  اأّي  هناك  يكون  لن  اأّنه  عنوانها 
للجماعات  اأْو  للإرهاب  الدول  هذه  �سيا�سات 
التي ت�ستخدم الدين لتحقيق م�سالح �سيا�سية 
كحما�ش واجلهاد الإ�سلمّي، على حّد تعبريه.

بال�صعودّية:  الأو���ص��ط  ال�صرق  اأب��ح��اث  معهد  مدير  حكيم  احلميد  عبد 
للم�صلمني” واملدينة  مّكة  قدا�صة  مثل  وُمقّد�س  لليهود  دينّي  رمز  “القد�س 



–  اأوردت جملة “اإن  برلني- – د ب اأ 
�ستايل” الأملانية اأن فيتامني “د” يتمتع 
اإنه يعترب  باأهمية كبرية للج�سم، حيث 
فيتامني العظام بف�سل الدور املهم، الذي 
فبدونه  العظام،  اأي�ش  عملية  يف  يلعبه 
والفو�سفور  الكال�سيوم  تخزين  ميكن  ل 

يف العظام.
بال�سحة  املعنية  املجلة  واأ�ــســافــت 
اأن  الإنرتنت  على  موقعها  يف  واجلمال 
جهاز  تقوية  على  يعمل  “د”  فيتامني 
ويتمتع  الع�سلت  قــوة  ويرفع  املناعة 

وم�ستوى  الـــدم  �سغط  على  اإيــجــابــي  بــتــاأثــري 
الأن�سولني.

يف  يت�سبب  “د”  فــيــتــامــني  نــقــ�ــش  اأن  كــمــا 
يرفع  ممــا  ب�سهولة،  للدهون  اجل�سم  تخزين 
نق�ش  اأن  عن  ف�سًل  بالبدانة،  الإ�سابة  خطر 

باجلوع  الإح�سا�ش  زيادة  اإىل  يوؤدي  الفيتامني 
اأنه  على  عــلوة  الدهون،  حرق  عملية  ويكبح 
وتتمثل  النف�سية.  احلالة  على  بال�سلب  يوؤثر 
امل�ستمر  التعب  يف  “د”  فيتامني  نق�ش  اأعرا�ش 

واعتلل املزاج و�سعف الرتكيز وزيادة الوزن.
فيتامني  ا�ــســم  “د”  فيتامني  على  وُيــطــلــق 
ال�سم�ش  لأ�سعة  التعر�ش  لأن  نظرًا  ال�سم�ش 
�سحن  ميكن  كما  اإنتاجه.  على  اجل�سم  ي�ساعد 
خمزون اجل�سم منه عرب التغذية، وذلك بتناول 
واملحار  الكبد  وهي:  األ  به،  الغنية  الأطعمة 
وال�سلمون  التونة  )مثل  الدهنية  والأ�سماك 
احللوة  والبطاطا  ال�سوفان  ورقائق  واملاكريل( 

واحلليب والبي�ش.-
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�سحيفة  ذكــرت   – ب(  ف  )اأ  ـ  باري�ش 
نيويورك تاميز ان المري حممد بن �سلمان 
ويل العهد ال�سعودي هو من ا�سرتى “ق�سر 
الذي  باري�ش  قرب  ع�سر”  الرابع  لوي�ش 

يعترب املنزل اخلا�ش الغلى يف العامل.
وبلغت قيمة ال�سفقة 275 مليون يورو.
ايلول/�سبتمرب  يف  الفخم  الق�سر  وبيع 
الفرن�سية  الــ�ــســركــة  قــبــل  مــن   2015
“دانيل  الفاخرة  العقارات  يف  املتخ�س�سة 
يتم  ومل  كري�ستيز.  ل�سبكة  التابعة  فيو” 
واكتفي  امل�سرتي  ا�سم  عن  حينها  الك�سف 

بال�سارة اىل انه من “ال�سرق الو�سط”.
2011 يف بلدية  والق�سر الذي بني يف 
ا�سم  عليه  اطلق  باري�ش،  غرب  لوفي�سيني 
ا�سارة  يف  ع�سر”  الــرابــع  لوي�ش  “ق�سر 
القرنني  بني  فرن�سا  حكم  الذي  امللك  اىل 

ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر.
و�سيد يف حماكاة لق�سر فر�ساي القريب 
املعماري  الــطــراز  من  خليطا  وجــاء  منه، 

والتكنولوجيا  ع�سر  ال�سابع  الــقــرن  يف 
احلديثة ومما يحوي نوافري ميكن التحكم 
وحو�ش  �سينما  وقــاعــة  هاتف  مــن  فيها 

ا�سماك عملق.

املخ�س�سة  المــاكــن  م�ساحة  وتــبــلــغ 
لل�سكن يف الق�سر خم�سة اآلف مرت.

وقالت نيويورك تاميز ان املالك احلايل 
المــري  ال�سعودي  العهد  ويل  هــو  للق�سر 

الذي  العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  حممد 
يوؤكد حماربة الف�ساد والتق�سف.

افاد  الفرن�سي  ميديابارت  موقع  وكــان 
منذ متوز/يوليو 2017 ان املالك اجلديد 

هو المري �سلمان.
فان  المــريكــيــة  ال�سحيفة  وبح�سب 
“ق�سر  متلك  التي  الفرن�سية  ال�سركات 
�سركة  مــن  تـــدار  ع�سر”،  الــرابــع  لوي�ش 
“بر�ستيج �ستايت” ال�سهرية يف لوك�سمبورغ 

التي تتبع بدورها ل”ايت انف�ستمنت”.
على  نف�سه  يقدم  الــذي  نا�سيف  وثامر 
العمال  “مدير  باعتباره  لينكدين  موقع 
اخلا�سة لويل العهد” هو يف الوقت نف�سه 
وبر�ستيج  انف�ستمنت  ايــت  مـــدراء  احــد 

�ستايت، بح�سب امل�سدر ذاته.
وثائق  بح�سب  انــه  ال�سحيفة  وقالت 
انف�ستمنت  ايت  �سركة  فان  عليها  اطلعت 

ال�سعودية”. املالكة  ال�سرة  “متلكها 
يخت  �سراء  وراء  كانت  ذاتها  وال�سركة 

 2015 يف  دولر  مــلــيــون   500 بقيمة 
دا  لليوناردو  العامل”  “خمل�ش  ولــوحــة 
مزاد علني  موؤخرا يف  بيعت  التي  فينت�سي 

ب450 مليون دولر، وفق ال�سحيفة.
عامني  منذ  ال�سعودي  العهد  ويل  ويقود 
امل�ستوى  على  مكثفة  ا�سلحات  �سيا�سة 
نقي�سا  ت�سكل  والجتماعي  القت�سادي 
وتهدف  جــدا  املحافظة  اململكة  لــعــادات 
ارتهانا  اقــل  اململكة  جعل  اىل  خ�سو�سا 

لعائدات النفط.
وكان مت توقيف اكرث من 200 �سخ�سية 
نافذة يف اطار حملة على الف�ساد يف اململكة 
عن  وافرج  �سابقون.  ووزراء  وزراء  بينهم 
معظمهم يف مقابل ت�سديدهم اموال اعترب 

انه مت ك�سبها بطريقة غري م�سروعة.
لدى  الــ�ــســعــوديــة،  ال�سلطات  ورفــ�ــســت 
�سوؤالها من فران�ش بر�ش، التعليق على هذه 

املعلومات.

 فرح مرقه:
ال�سابق  كالوزير  كبري  اقت�سادي  خبري  يقلل  ل 
البنك  اأ�سهم  اأهمية  من  من�سور  يو�سف  الدكتور 
العربي وهو يقول لـ “راأي اليوم” اإن حجم امللياردير 
اأكرب  الردين  القت�ساد  يف  امل�سري  �سبيح  ال�سهري 
اأ�سهم البنك فقط، بينما ميكن ملثل  بكثري من ر�سد 

هذه ال�سهم ان متنح اجلميع موؤ�سرا بال�سرورة.
الدكتور من�سور والذي حتدثت اليه “راأي اليوم” 
جيدا  راقــب  الحــد،  للم�سري  ت�سريح  اأول  بعد 
الدنى  بحدها  التداول  افتتحت  البنك  ا�سهم  ان 
ت�سريح  مبجرد  للرتفاع  ال�سهم  عاد  ثم   )5.37(
امل�سري، متوقعًا ان يرتفع اكرث كلما تاأكدت عودة 
امل�سري، وهو ما ح�سل فعل الثلثاء اإذ اأغلق ال�سهم 

على 5.47، وبارتفاع متوقع.
ذاته  امل�سري  ان  القول  فعل  ميكن  الثناء،  يف 
املوؤ�س�سات  ا�سهم  على  احلــفــاظ  يف  معركته  اأدار 
التي ميلكها وي�ساهم فيها بذكاء، اإذ �سدر عنه اول 
ت�سريح بعدما افتتحت البور�سة الحد بانخفا�ش، 
وهو  ت�سريحه،  مبجرد  الرتــفــاع  ال�سهم  ليعاود 
)تقريبا  جــدا  العالية  الــتــداول  ن�سبة  يف�سر  ما 

ال�سعف( يف ذلك الحد.
ال�سعودية  ان  ال�سيا�سي، فيبدو  ال�سعيد  اما على 
احتجاز  عــرب  لـــلردن  “اإنذاٍر”  بتوجيه  اكتفت 
�سياقه  يف  اي�سا  ميكن  ل  الـــذي  المـــر  ــل،  ــرج ال
بالت�سوية  �سّرع  ذاتــه  امل�سري  يكون  ان  ا�ستبعاد 
وب�سورة كبرية حلماية املكه يف البلدين وغريهما، 
افتتحت  مــنــذ  وا�ــســحــا  كـــان  ــر  ــس ــوؤ� وامل خ�سو�سا 
التي  ال�ستباقية  للتخوفات  بال�سافة  البور�سة، 

ا�سدرتها عمان على اقت�سادها.
الردن  مع  العلقة  ان  بو�سوح  قالت  الريا�ش 
كانت  وان  كانت  كما  تعد  مل  ف�ساعدًا  اليوم  من 
لي�ست  عمان  ان  جيدا  تــدرك  باملقابل  ال�سعودية 
اللبناين  الــوزراء  رئي�ش  لي�ش  امل�سري  وان  بريوت، 
اهــتــزازات  اي  احــداث  معه  ليتم  احلــريــري  �سعد 

�سيا�سية كبرية على طريقة احلريري ال�سهرية.
عقد املقارنة بني الرجلني )امل�سري واحلريري( 
كانت كبرية، خ�سو�سا بعد تكرر نفي خرب الحتجاز 
عودة  عن  الت�سريح  بعد  الريا�ش  يف  البقاء  ثم 
قريبة وغريها، بينما ا�سر اردنيون على ان امل�سري 
ل  الريا�ش  ان  كما  جهة،  من  وزراء  رئي�ش  لي�ش 
من  بحال  عمان  على  حرب”  “اعلن  عمليا  تريد 

الحوال.
ولكن ملاذا؟!

اأو  اعتقال  يف  والنتائج  الأ�سباب  �سيفرة  فك 

الأعــمــال  رجــل  مــع  التحقيق  حتى  اأو  احــتــجــاز 
املــ�ــســري يف الــ�ــســعــوديــة غــري ممــكــن فــقــط اإن مت 
عرب  الردين  القت�ساد  على  بتاأثرياته  ح�سره 
دقيقًا  يكون  لن  اي�سا  كما  غريه،  او  العربي  البنك 
اإن مت ح�سره يف  الأعمال التي قام بها الرجل مع 
كحال  حاله  اعتبار  وبالتايل  �سابقًا،  ال�سعودية 
للريا�ش  بالن�سبة  فالرجل  ال�سعوديني،  ــراء  الأم
متنقلة،  دولر”  “علمة  جمرد  من  واأكرث”  “اأهم 
عن  احلديث  يف  العربي  ال�سارع  يف  راج  ما  ح�سب 
اململكة ال�سعودية ال�سابعة )والتي �ستمتد للثامنة( 
موؤخرًا، وعن كيفية تعاملها مع المراء املحتجزين 

يف فندق “الريتز كارلتون”.
مملكة امللك �سلمان بن عبد العزيز وبعدها ابنه 
وويل عهده حممد بن �سلمان- الذي يعترب “عّراب” 
ال�سعودية  الموال  اليد” على  “و�سع  اأو  ا�سرتجاع 
اأن  امل�سري  ق�سية  يف  عنها  ينتفي  ل  قد  للأمراء- 
حتى(  منه  مطلوب  يزال  ل  )اأو  منه  ُطلب  الأخري 
من  ا�ستفاده  مــا  بع�ش  عــن  رجــعــي  وبــاأثــر  الــدفــع 
التي  املكتوبة  غري  للقوانني  وفقًا  وعربها،  اململكة 
تتبعها الريا�ش اليوم، وهنا مل يعد �سّرًا اأن احلديث 
امل�سرتكة  التوريد  عطاءات  عن  اأ�سا�سية  ب�سورة 
اأثناء حرب اخلليج  �سلطان  بن  الأمري خالد  مع  له 

الثانية للجي�ش الأمريكي.
يف جمال العطاءات املذكورة يرتدد رقم “-500 
املبلغ  باعتباره  القــل  على  دولر  مليون”   800
العطاءات،  هذه  من  امل�سري  ا�ستفاده  ملا  التقريبي 

ي�ساويه،  يكاد  منه  ُطلب  الذي  الت�سوية  مبلغ  وان 
من  جــدًا  مقربة  م�سادر  ل�سان  على  احلديث  وهنا 
لـ  حتدثت  �سعودية  م�سادر  مع  وتتطابق  امل�سري 

اليوم” مبا�سرة. “راأي 
طلب مبلغ كهذا او حتى حت�سيله، لن يكون �سعبا 
منذ  جن�سيتها  امل�سري  يحمل  التي  ال�سعودية  على 
زمن ويفاخر ويباهي بها، المر الذي ا�سرت م�سادر 
انه  متطابقة  اردنية  �سعودية-  الرجل  من  مقربة 

لن يبخل به ولن يحجبه لو ُطلب منه.
املزيد  بتحري  اليوم”  “راأي  قامت  الثناء،  يف 
امل�سري  ــرية قبل ذهــاب  ــام الخ مما جــرى يف الي
“راأي  لـ  اأي�سًا  اإذ اكدت امل�سادر املتطابقة  للريا�ش، 
على  ال�سعودية  للعا�سمة  ا�ستدعي  انــه  اليوم” 
ا�سا�ش “م�سروع �سخم” �سيكون له فيه ن�سيب، وان 

عليه التوجه للريا�ش للتفاق على التفا�سيل.
اآبٍه  غري  ال�سعودية  العا�سمة  اىل  امل�سري  اجته 
احتمالية  يخ�ّش  فيما  منه  املقربني  بتحذيرات 
القب�ش عليه، خ�سو�سا وقد ار�سل ابنه �سلفًا وعاد 
ال�سعودية  الر�سمية  الــروايــة  ان  مــوؤكــدًا  الخــري 
�سحيحة وحقيقية، ال ان التفا�سيل نف�سها مل تكن 
اول ما قابل امل�سري حني كان يف العا�سمة املذكورة.
امللكية  الزيارة  امل�سري، جاء فورا بعد  فاعتقال 
للريا�ش، والتي بدا انها مل تكن كما يريد الطرفان 
لها ان تكون فل الريا�ش اقنعت عمان بالتنازل عن 
ح�سور موؤمتر ا�سطنبول او حتى تهمي�سه، ول حتى 
عمان اقنعت “�سقيقتها الكربى” بتعظيم م�ساركتها 

ان احتجاز  بــد  ــذي ل  ال ــر  املــوؤمتــر ذاتـــه، الم يف 
امل�سري ارتبط به، وهنا دللة عن�سر التوقيت.

من هو امل�سري؟
اأما دللة ال�سخ�ش وتركيبته، فهي ما قد يك�سف 
ان  يبدو  ذاته  الرجل  ان  اإذ  متوقعًا،  كان  اأكرث مما 
على  ولكن  متاما،  “حترقه”  ان  تريد  ل  الريا�ش 
الوقت  يف  املكاملات  باجراء  له  ف�سماحها  العك�ش، 
بو�سوح  توؤكد  للردن  ال�سريعة  وعودته  املنا�سب، 
جمرد  من  اأكــرب  مطلوبة  كانت  التي  ال�سفقة  ان 
“ت�سوية مالية”، خ�سو�سًا وامل�سري ذو تاأثري كبري 
جانب  اإىل  والفل�سطينية،  الردنية  املعادلتني  يف 

ال�سعودية، وهنا قد يكون “مربط الفر�ش".
امرباطورية �سخمة يف اجلنوب  الرجل �ساحب 
عليها  اطلعت  التي  الوثائق  عليه  اأكــدت  ما  وهــذا 
من�سور  يو�سف  الدكتور  اأكــده  وما  اليوم”  “راأي 
وغريه، كما انه ميلك مزارع وم�ساحات جيدة �سمال 
فهو  ذلك  جانب  اإىل  تبوك،  يف  ال�سعودية  اململكة 
واحرتافيته،  مبهنيته  “�سادق” ومعروف  راأ�سمايل 

وهو بالنهاية “�سعودي اجلن�سية”.
بال�ستدعاء  وبربطها  التفا�سيل،  هــذه  بكل 
لـ  تاأكدت  التي  وبتفا�سيله  امل�ستعجل  ال�سعودي 
“راأي اليوم”، ل بد ان يكون الرجل ك�ساحب اأكرب 
ال�سعودية  و�سمال  الردن  جنوب  يف  ا�ستثمارات 
ال�سخم  بامل�سروع  القل”  على  “جغرافّيًا  مرتبط 
الذي وعد به ويل العهد حممد بن �سلمان واملعروف 
�سيفرة”  “فك  ال�سا�ش ميكن  “نيوم” وعلى هذا  بـ 
اليه،  واحلاجة  معه،  الت�سوية  و�سرعة  احتجازه، 
الدور  وعودته لعمان، على الغلب، كما ميكن فهم 

املطلوب منه لحقًا.
بال�سيد  ـــذي  ال ــرب  ــع ال العــمــال  ـــال  رج احـــد 
اليوم”  لـ”راي  اكد  عودته  ب�سلمة  مهنئا  امل�سري 
ال�سعبية  بالهبة  جــدا  �سعيدا  كــان  الــرجــل  ان 
رافقها من  وما  والفل�سطينية اىل جانبه،  الأردنية 
اإيجابي، مثلما كان �سعيدا بتدقيق  اهتمام اعلمي 
والنخب  الع�سكرية  والقيادات  الــوزراء  من  املئات 
منزله  اىل  الع�سائر  و�سيوخ  والفكرية  ال�سيا�سية 

طوال اليومني املا�سيني للتهنئة بعودته.
امل�سري  ال�سيد  باأن  اأ�ساف  نف�سه  العمال  رجل 
كان ا�سلب عودا واكرث هدوءا، وابلغه باأنه �سيعود 
ال�سراف  ملوا�سلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اىل 
راجت  التي  للنباء  �سحة  ل  وانــه  اعماله،  على 
اىل  وامل�ساريع  ال�ستثمارات  هذه  نقل  عزمه  حول 

خارج اململكة.

 درا������ص�����ة ت��ك�����ص��ف ع��الق��ة
ف����ق����دان ال�����ص��م��ع ب���اخل���رف

 

اأن كبار ال�سن الذين يعانون من فقدان ال�سمع، رمبا  بينت درا�سة 
اأكرث عر�سة للإ�سابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية، مقارنة 

بنظرائهم الذين ل يعانون من هذه امل�سكلة.
وفح�ش الباحثون بيانات من 36 درا�سة �سابقة بلغ عدد امل�ساركني 
فيها 20264 �سخ�سا، خ�سعوا لتقييم عمليات الإدراك ولختبارات 

ال�سمع، بح�سب “رويرتز" .
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن من يعانون فقدان ال�سمع املرتبط بتقدم 
عر�سة  واأكرث  الإدراك،  ل�سعف  املثلني  مبقدار  عر�سة  اأكرث  العمر 

مبقدار 2.4 مرة للإ�سابة باخلرف.
وقال ديفيد لوري كبري الباحثني يف الدرا�سة والباحث يف كلية 
الطب يف دبلن “تقدم النتائج دليل اإ�سافيا على اأن فقدان ال�سمع قد 
يكون عامل يهدد برتاجع و�سعف الإدراك ويزيد خماطر الإ�سابة 

باخلرف”.
اأن واحدا  الأمريكية  الوطنية  ال�سحة  اإح�ساءات معاهد  وتفيد 
65 و74 يعانون  تقريبا من كل ثلثة بالغني ترتاوح اأعمارهم بني 
فقدان ال�سمع، واأن ن�سف من تزيد اأعمارهم عن 75 تقريبا يواجهون 

�سعوبة يف ال�سمع.
اأن يت�سبب تراجع ال�سمع يف �سعف  “يرجع احتمال  وقال لوري 
الإدراك اإىل احلاجة ل�ستهلك طاقة عقلية اأكرب لفهم الكلم، مما 

يرتك م�سادر اأقل للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة”.
وتابع قائل اإن “الدرا�سة ت�سري اأي�سا اإىل احتمال وجود ارتباط 
بني عوامل مثل الكتئاب والوحدة وزيادة خطر الإ�سابة باخلرف”.
وتو�سلت الدرا�سة لوجود �سلة حمدودة ولكن مهمة من الناحية 
خمتلفة،  اإدراكية  قدرات  و�سعف  ال�سمع  تراجع  بني  الإح�سائية 
بالقدرة  يــعــرف  مــا  ــني  وب ال�ستيعاب،  و�سرعة  ــرة  ــذاك ال ت�سمل 
موقع  اأو  حجرة  يف  الأ�سياء  اأماكن  حتديد  اأي  املكانية  الإب�سارية 

كلمة اأو �سورة يف �سفحة.
اأن ا�ستخدام ال�سماعات الطبية رمبا يحمي من  واأفادت الدرا�سة 

هذه امل�ساكل.

فيتامني على  يحتوي  اخليل   فجل 
الليمون م��ن  اأك���ر  بن�صبة  �صي 

برلني )د ب اأ(- ي�ستهر فجل اخليل باأنه حار على نحو ل ي�سدق 
ولكنه �سحي للغاية. حتتوي جذوره على �سعف فيتامني �سي املوجود 

يف الليمون .
ب�سكل  تنتج  التي  اخلردل  زيوت  من  اللذعة  اجلذور  نكهة  تاأتي 
تب�سر،  اأو  اجلــذور  ُتقطع  وعندما  اأكله.  من  احل�سرات  ملنع  طبيعي 

تفوح الزيوت.
تعمل  ــردل  اخل زيــوت  اإن  لل�سيادلة  الأملانية  الرابطة  وتقول 
مبثابة م�سادات للميكروبات يف اجل�سم. واأف�سل طريقة ل�ستخدام 
فجل اخليل هي تناوله وهو نيئ حيث اأن ت�سخينه يق�سي على زيوت 

اخلردل.
يتطاير زيت اخلردل ب�سرعة ولهذا ين�سح ال�سيادلة بب�سره بقدر 
اأو ع�سري  اأو الدقيق  احلاجة. كما ين�سحون بو�سع القليل من اللنب 
بعد  البني  للون  حتوله  ملنع  املك�سوف  الأبي�ش  اجلذر  على  الليمون 

تعر�سه للهواء.

وال�����ص��ك��ري ال��ق��ل��ب  لأم���را����س  ع��ر���ص��ة  اأك����ر  ال�صريعة”  “الوجبات  ن�صفاأط���ف���ال  ب��ق��ي��م��ة  وي���خ���ت  دولر  م��ل��ي��ون  ب������300  ال���ع���امل  يف  ق�����ص��ر  اغ���ل���ى  ا����ص���رتى  ���ص��ل��م��ان  ب���ن  ت���امي���ز:   ن���ي���وي���ورك 
امل���ايل ل��ل��ت��ق�����ص��ف  دع���وت���ه  رغ����م  ع��ام��ني  ق��ب��ل  دولر  م��ل��ي��ون  ب������450  داف��ن�����ص��ي  ل���ي���ون���اردو  ول���وح���ة  دولر  م��ل��ي��ار 

ع����������������ودة م��������ل��������ي��������اردي��������ر ع����������ّم����������ان واأل�������������غ�������������از ال������ت������ف������ا�������ص������ي������ل ت�������ق�������راأه�������ا

ال��زرق��اء باملياه  العني  اإ���ص��اب��ة  م��ن  يحد  يومًيا  ال�صاخن  ال�صاي  م��ن  ك��وب 

خم���زون���ه ����ص���ح���ن  وك���ي���ف���ي���ة  اأه���م���ي���ت���ه  “د”..  ف���ي���ت���ام���ني 

ـــة بــريــطــانــيــة  ـــس ـــــادت درا�  اف
حــديــثــة، بـــاأن الأطـــفـــال الــذيــن 
يـــاأكـــلـــون الـــوجـــبـــات الــ�ــســريــعــة 
عر�سة  اأكـــرث  يــكــونــون  بانتظام، 
لـــلإ�ـــســـابـــة بــــاأمــــرا�ــــش الــقــلــب 

وال�سكري.
الدرا�سة اأجراها باحثون مبعهد 
بجامعة  ال�سكانية  ال�سحة  بحوث 
ون�سروا  لندن،  يف  جورج  القدي�ش 
نتائجها يف العدد الأخري من دورية 
 Archives of Disease in(

العلمية.  )Childhood
الدرا�سة،  نتائج  اإىل  وللو�سول 
 1948 اأجرى الفريق م�سًحا �سمل 
ــني 9  ــم ب ــاره ــم طــفــًل تــــرتاوح اأع
مدر�سة   85 يف  �سنوات،   10 اإىل 

ابتدائية بربيطانيا.
ــبــاحــثــون الـــعـــادات  وراقـــــب ال
ـــال،  ـــف ـــوؤلء الأط ـــه ــة ل ــي ــذائ ــغ ال
ــول  ط ــش  ــا� ــي ق اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة 
وحميط  ــوزن  ال وح�سب  الأطــفــال 

اخل�سر، والدهون يف اجل�سم.
الأطفال  اأن  الباحثون  ووجــد 
الذي يتناولون الوجبات ال�سريعة 
ن�سبة  لديهم  ارتفعت  بانتظام، 
هذا  وكــان  ــدم،  ال يف  الكول�سرتول 
اإ�سابتهم  فر�ش  زيادة  على  موؤ�سًرا 

باأمرا�ش القلب التاجية على املدى 
الطويل بنحو 10%.

الوجبات  اأن  الدرا�سة  واأثبتت 
املزيد  تراكم  اإىل  توؤدي  ال�سريعة 
من الدهون يف اجل�سم، وهذا يزيد 
من خطر الإ�سابة مبر�ش ال�سكري 
القلب  واأمــرا�ــش  الثاين  النوع  من 

فى امل�ستقبل.
ــا اأن  ــسً ــ� اأي ووجــــد الــبــاحــثــون 

الوجبات ال�سريعة جتعل الأطفال 
ال�سعرات  مــن  الكثري  ي�ستهلكون 
احلــــراريــــة، مــقــابــل الــقــلــيــل من 
املهمة  ـــادن  ـــع وامل الــفــيــتــامــيــنــات 
لنموهم، مقارنة مع اأقرانهم الذين 
يتناولون طعاًما مت طهيه باملنزل.

ك�سفت  �سابقة  درا�سات  وكانت 
على  حتــتــوى  الــتــي  الأطــعــمــة  اأن 
امل�سبعة  ن�سب مرتفعة من الدهون 

يف  اأ�سا�سًيا  دوًرا  تلعب  وال�سكريات 
وهى  العميق،  الــنــوم  مــدة  خف�ش 
فيها  ي�ستعيد  التي  النوم  مرحلة 

اجل�سم طاقته البدنية والعقلية.
واأ�سافت اأن الوجبات ال�سريعة، 
به�سا�سة  الإ�سابة  خطر  من  تزيد 
�سورة  فــى  تظهر  الــتــي  الــعــظــام، 

م�ساكل والتهاب باملفا�سل.

�سرب  اأن  حديثة،  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت 
خطر  يقلل  يــومــًيــا،  ال�ساخن  ال�ساي  مــن  ــوب  ك
الإ�سابة باجللوكوما اأو املياه الزرقاء على العني.
بجامعتي  بــاحــثــون  اأجــــراهــــا  ـــة  الـــدرا�ـــس
اليوم  نتائجها  ونــ�ــســروا  وكاليفورنيا،  بـــراون 
 British Journal of( دوريــة  يف  ال�سبت، 

العلمية.  )Ophthalmology
اجللوكوما،  مر�سى  على  ال�ساي  تاأثري  ولر�سد 
ا�ستق�سائية  ــة  درا�ــس نتائج  الباحثون  راجـــع 
 2006-2005 من  الفرتة  يف  اأجريت  حكومية 

حلوايل 10 اآلف �سخ�ش يف الوليات املتحدة.
للم�ساركني،  للعني  فحو�سات  الفريق  واأجــرى 
تناول  حــول  عــاداتــهــم  ر�ــســد  اإيل  بــالإ�ــســافــة 
وال�ساي  ال�ساخن  وال�ساي  القهوة  مثل  امل�سروبات 
واملــ�ــســروبــات  املثلج  والــ�ــســاي  الكافيني  مــنــزوع 

الغازية.
كوًبا  ي�سربون  الذين  الأ�سخا�ش  اأن  ووجــدوا 
من ال�ساي ال�ساخن يومًيا، ينخف�ش لديهم خطر 
%74، مقارنة مبن  الإ�سابة باجللوكوما بن�سبة 

مل ي�سربوا ال�ساي.
بني  �سلة  الــبــاحــثــون  يجد  ومل  املــقــابــل،  يف 
ومنزوعة  العادية  والقهوة  املثلج،  ال�ساي  �سرب 
وامل�سروبات  الكافيني،  منزوع  وال�ساي  الكافيني، 

الغازية وتخفي�ش خطر اجللوكوما.
عند  الــعــني  ي�سيب  مــر�ــش  هــي  واجلــلــوكــومــا 
الب�سري يف  ال�سن ب�سبب تلف الع�سب  التقدم يف 
العني، ما ينتج عنه ارتفاع �سغط العني وم�سكلت 

يف الروؤية والإجهاد العيني.
يف  للعمى  الرئي�سي  ال�سبب  املــر�ــش  ويعترب 

الإ�سابة  منع  وميكن  ال�سن،  كبار  الأ�سخا�ش 
فيه  مبــا  مبكرا  الــعــلج  ــداأ  ب لــو  ب�سببه  بالعمى 

الكفاية.
 60 اجللوكوما  ت�سيب  البحث،  لفريق  ووفقا 
مليون �سخ�ش حول العامل ويفقد غالبيتهم نحو 

ثلث درجة الروؤية عند ت�سخي�ش حالتهم.
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عزالدين املنا�سرة
ح�سب  التاريخية،  الأثرّية  فل�سطني  جغرافية  – تنق�سم 

)زيدان كفايف( اإىل الأق�سام التالية:
من  يتكون  الفل�سطي:  ال�ساحلي  وال�سهل  ال�ساحل،   .1
ال�سمال،  يف  الناقورة  راأ�ش  من  ميتّد  الذي  عّكا(،  )�سهل 
مدينة  وتعترب  اجلنوب.  يف  الكرمل  منطقة  نهاية  حتى 
ماأهولة  تزال  ول  املنطقة،  هذه  يف  املرافئ  اأهم  من  عكا 
الثالث،  الألفني  عّكا،خلل  وازدهرت  الع�سور.  اقدم  منذ 
ل�سهل  ال�سفلي  اجلزء  حيفا(،  )خليج  وميثل  ق.م.  والثاين 
اأهمها:  القدمية،  املواقع  من  عدد  املنطقة  هذه  ويف  عكا. 
الربوزنزية،  الع�سور  يف  اهمية  وله  حّوام(،  اأبو  )تّل 
يف  مهمًا  ميناًء  كان  الذي  هربج(،  )خربة  موقع،  كذلك 
عامر(:  ابن  مرج  )�سهل  ُي�سّكل  ثمَّ  احلديدية.  الع�سور 
غرب  باجتاه  فل�سطني  جبال  يقطع  الذي  الرئي�ش،  املمّر 
املتاخم  الكرمل،  – �سرق، لريبط بني وادي الأردن، وجبل 
لل�سهل ال�ساحلي عند حيفا، وي�سل بينه وبني �سهل عكا، نهر 
تاريخية  مواقع  عامر(،  ابن  )مرج  �سهل  يف  وتقع  ع.  املقطَّ
اأثرية، مثل )تّل املُت�سلم = جمّدو(، و)تّل ْتعّنْك(، وجنني، 
منت�سف  يف  مبعاركه  املرج  وا�ستهر  وبي�سان.  والعفولة، 
الألف الثاين ق.م. ثّم )�سهل �سارونا(، وهو املنطقة املمتّدة 
وفيه  يافا.  جنوبي  وروبني،  �سماًل،  الزرقاء  نهري  بني 
رّبة،  ويافا، ووادي  العني، ودور،  راأ�ش  اأثرية، مثل:  مواقع 
اإىل  الآثار  هذه  وتعود  براك.  وبني  واخل�سرية،  ويازور، 
والع�سر  والنحا�سية،  احلديثة،  احلجرية  الع�سور  فرتة 
اجلنوبي(:  الفل�سطيني  )ال�سهل  ثمَّ  احلديث.  الربونزي 
اأ�سدود،  كذلك:  التاريخية،  مدنه  اأهم  )غّزة(،  وتعترب 
وع�سقلن، وتل ال�سايف، وخربة املقنع. لقد لحظ العلماء 
هذه  �سكنوا  الذين  النا�ش  – اأن  كفايف  لزيدان  – والكلم 
الرابع ق.م.،كانوا يدفنون موتاهم،  املنطقة خلل الألف 
املناطق  �سّكان  عك�ش  على  �سل�سالية،  �سناديق  داخل 
ال�سرقية، الذين ا�ستعملوا القبور العادية واجلرار للدفن. 
املنطقة  هذه  حتتلُّ  ال�سفلة(:  )منطقة  اأي�سًا:  وهناك 
امل�ساحة الواقعة ما بني اجلزء اجلنوبي لل�سهل ال�ساحلي، 
بزراعة  م�سهورة  وهي  واخلليل.  القد�ش  جبال  ومنطقة 
اأهم  ومن  الع�سور،  اأقدم  منذ  بال�سكان  وماأهولة  الزيتون، 
و)تل  الرميلة(،  و)تل  �سو�سة(،  اأبو  )تل  جازر  مواقعها: 

الدوير(.
اجلبال  �سل�سلة  تعترب  الداخلية:  اجلبال  �سل�سلة   .2
بجبال  وتنتهي  لبنان،  جبال  ل�سل�سلة  امتدادًا  الداخلية، 
جبال  اجلليل،  جبال  هي:  اجلبال  وهذه  جنوبًا.  اخلليل 
نابل�ش، جبال القد�ش واخلليل. اأما )جبال اجلليل(، فتتكون 
اجلنوبية.  اجلليل  وجبال  ال�سمالية،  اجلليل  جبال  من: 
الكهوف  من  جمموعة  والكرمل،  اجلليل  جبال  وت�سم 
واتخذها  الأول(،  )الإن�سان  اإليها  جلاأ  التي  ال�سخرية، 
الع�سور احلجرية القدمية، كما يف كهوف:  م�سكنًا له منذ 
الطابون، ال�سخول، والقفزة. ومتثل )جبال نابل�ش(، موقعًا 
من  عددّا  وت�سمل  الداخلية،  اجلبال  �سل�سلة  يف  متو�سطًا 
و�سب�سطية  )�سكيم(،  بلطة  تّل  منها:  الأثرية،  املواقع 
�ُسكنت  وقد  )ترزا(،  ال�سمايل  الفارعة  وتل  )ال�سامرة(، 
الوثائق  يف  بلطة  مدينة  وذكرت  احلجري،  الع�سر  منذ 
واخلليل(،  القد�ش،  )جبال   – اأّما  امل�سرية.  التاريخية 
ما  ع�سور  منذ  مهمة،  ح�سارية  مراكز  فيها  ن�ساأت  فقد 
وجت،  الن�سبة،  وتل  )القد�ش،  ذلك:  ومثال  التاريخ،  قبل 
وتل  �سو�سة،  اأبو  وتل  الدوير،  وتل  وبيتني،  �سيلون،  وتّل 
واخلليل  القد�ش  بجبال  وحتيط  وغريها.  ِمْر�سيم(،  بيت 
هذه  على  وبني  عميقة،  منحدرات  ال�سرقية،  جهتها  من 
اجلبال عدٌد من املدن، مثل: )القد�ش، بيت حلم، اخلليل(. 
و�سرق  فل�سطني،  جنوبي  بني  ما  يربط  كان  طريق  وهناك 
الأردن، مارًا مبدن: اأبو �سو�سة والقد�ش واأريحا، وعلى هذه 
الثاين  الألف  يف  املدن(  )دويلت  مواقع  اأقيمت  الطريق، 
تقع  اأخرى،  اأثرية  مواقع  وهناك  )اجليب(.  مثل:  ق.م.، 

�سرقي اخلليل، مثل: )كهوف قمران، وعني جدي(.
)الظاهرية(  بلدة  تقف  والنقب:  ال�سبع،  بئر  منطقة   .3
و�سحراء  اجلبلية،  املنطقة  بني  ما  فا�سل  كحدٍّ  اخلليلية، 
اإىل  الو�سول  وقبل  ال�سبع،  بئر  من  اجلنوب  واإىل  النقب. 
متتّد  جبلية  منطقة  هناك  اأن  جند  ال�سحراوية،  املنطقة 
حوايل )90 كم( اإىل ال�سرق والغرب، تتوافر فيها اإمكانية 
ال�سبع، عدد  ال�ستقرار والزراعة. ويوجد يف منطقة بئر 
�سكنية  مواقع  منها،  بالقرب  اأُقيمت  التي  الينابيع،  من 
هامة يف )الألف الرابع ق.م.(: ومن بني هذه املواقع: بئر 
مواقع  وهناك  البيطار.  وخربة  مطر،  اأبو  تل  ال�سفدي، 
وبقيت  عراد.  تل  مثل:  ق.م.(،  الثالث  )الألف  يف  اأن�سئت 
والأول  الثاين،  الألف  يف  مهمًا  دورًا  توؤدي  املنطقة  هذه 
تل  ال�سريعة،  )تل  الفرتة:  هذه  مواقع  اأهم  ومن  ق.م.، 
)�ساروحني(،  اجلنوبي  الفارعة  تل  جمة،  تل  هريرة،  اأبو 
وتل م�سا�ش(. ومن اأهم الطرق املعروفة يف �سحراء النقب، 

حلم،  بيت  اإىل  القد�ش  �سمايل  بيتني  من  املمتّدة  الطريق 
منها،  ليتفرع  غربًا،  تتجه  ثّم  ومن  ال�سبع.  وبئر  واخلليل، 
طريٌق تو�سل اإىل �سيناء، واأخرى تنحرف باجتاه اجلنوب 
ال�سرقي اإىل خليج العقبة، ثم اإىل �سبه اجلزيرة العربية.
ومنطقة  احلولة،  )منطقة  وت�سمل:  الأردن:  وادي   .4
عربة(،  وادي  امليت،  والبحر  الأردن،  وغور  طربية، 
ال�سيخ  بجبل  املحددة  املنطقة  هي  )احلولة(،  فمنطقة 
�سرقًا، ونهر الليطاين �سماًل، وطربيا جنوبًا. وكانت قدميًا 
ت�سكل منطقة حدودية ما بني الدول الآراميَّة ال�سماليَّة، 
ومتَّ  فل�سطني.  �سمال  يف  الآرامية  اأموري(  )بيت  ودولة 
اإىل  تعود  احلولة،  منطقة  يف  اأثرية  مواقع  عن  الك�سف 
)احل�سارات النطوفية(، ومن املواقع الأثرية فيها: )عني 
هذه  اهم  اأما  القا�سي((،  )تل  دان  القمح،  اآبل  امللَّحة، 
املواقع، فهو موقع حا�سور، )تل القدح(، الذي كان مدينة 

�سخمة يف الع�سر الربونزي احلديث.
 21( البحرية  طول  فيبلغ  طربية(:  )منطقة  يف  اأما 
ماأهولة  حولها  املنطقة  وكانت  كم(.   12( وعر�سها  كم(، 
واأهم  احلجرية.  الع�سور  منذ  خ�سبها  ب�سبب  بال�سكان، 
اإىل  يعود  الذي  العبيدية،  موقع  الأثرية:  مواقعها 
الكرك(،  خربة  )موقع  كذلك  القدمي،  احلجري  الع�سر 
فل�سطني  مدن  من  وكانت  املتمّيز،  بفّخارها  ُعرفت  التي 
لقاء  منطقة  ويف  ق.م.  الثالث  الألف  خلل  الرئي�سة 
طربّية،  بحرية  من  اجلنوب  اإىل  والريموك  الأردن  نهري 
الذي  القحوانة،  موقع  مثل:  مهمة،  اأثرية  مواقع  هناك 
الألف  اإىل  وتعود  )الريموكّية(،  امل�سّماة  باحل�سارة  يتميز 
متتدُّ  التي  الأردن(،  )غور  منطقة  يف  اأّما  ق.م.  ال�ساد�ش 
م�سافة )105 كم( من بحرية طربيا، وحتى البحر امليت، 
عند  كم(   18( عر�ش  با�ستثناء  كم(،   5 –  3( وعر�سها 
وت�سري  العامل(.  يف  انخفا�سًا  منطقة  )اأكرث  وهي  اأريحا. 
ماأهولة  كانت  الغور،  منطقة  اأن  اإىل  التاريخية  امل�سادر 
بال�سكان، منذ الع�سر احلجري القدمي، وفيها مواقع اأثرية 
وتل  فحل،  وطبقة  ال�سمايل،  ال�سونة  )تل  مثل:  مهمة، 
وتل  املزار،  وتل  حامد،  اأبو  وتل  ال�سعيدية،  وتل  احليَّات، 
اأّما يف منطقة )البحر امليت(، فقد متَّ  دير عّل، واأريحا(. 
التعرف على مواقع اأثرية يف اجلبال الغربية القريبة من 
عات، وعني جدي، وخربة  البحر امليت، ومنها: )موقع املربَّ
 170( طولها  فيبلغ  عربة(،  )وادي  منطقة  اأما  قمران(. 
عرب  )النحا�ش(  خلامات  الرئي�ش  امل�سدر  يعترب  وهو  كم(، 
الوادي  يف  مراكز  له  وكانت  املختلفة،  التاريخية  الع�سور 
النحا�ش(  وخربة  )فينان،  منها:  النحا�ش،  ل�ستخراج 
اجلهة  يف  و)متناع(  الوادي،  من  ال�سرقية  اجلهة  يف 
املو�سوعة  كفايف:  )زيدان  انظر   – عربة  لوادي  الغربية 

الفل�سطينية(.
– يقول )فيليب ِحّتي(: هناك كهوٌف يف فل�سطني، ُوجدت 
هذه  اأن  اأي  القدمي(،  احلجري  )الع�سر  من  اأدواٌت  فيها، 
�سنة(،  األف   150( من  يقرب  ما  اإىل  فيها  تعود  الأدوات 
�سمال  قطفة(،  )اأُم  وكهف  الكرمل،  جبل  كهف  ومنها: 
غربي البحر امليت، وكهف )الُزطيَّة(، �سمال عربي بحرية 
طربية. كذلك ُوجدت اأدوات يف جمرى نهر الأردن، جنوبي 
ج�سر بنات يعقوب. ويرى )ِحّتي(، اأن اقدم بقايا الهياكل 
العظمية، التي تعود اإىل اأوا�سط الع�سر احلجري القدمي، 
الكرمل،  جبال  كهوف  من  كهفني  يف  عليها  ُعرث  التي  هي 
كهف  يف  كذلك  ال�سخول،  ومغارة  الطابون،  مغارة  وهما: 
غربي  �سمال  يف  واآخر  النا�سرة،  جنوب  القفزة(،  )جبل 
بحرية طربيا، )مغارة الُزطيَّة(، ويعود عهدها اإىل ما قبل 
)مائة األف �سنة على الأقل(. وهي تظهر لنا �سل�سلة كاملة 
من بقايا الهياكل العظمية، ترتاوح بني النوع النياندرتايل 
حتى  اأرقى  اأنواع  وبني  الراين(،  منطقة  يف  واٍد  )با�سم 
احلديث.  الب�سري  النوع  من  تكون  تكاد  اأ�سكال،  اإىل  ت�سل 
اله�سر  بقايا  طربيا،  قرب  الأمرية(  )مغارة  واكت�سفت 
مثل:  حليوانات،  العظمية  الهياكل  مثل  املتاأخر،  احلجري 
ال�سبع، والكركدن، والثعلب، واملاعز. كذلك بقايا ب�سرية، 
احليوانية.  البقايا  بني  رئي�سة  مكانة  )الغزلن(  وحتتل 
الفحم،  من  ِقَطع  اأقدم  الكرمل،  جبل  يف  اكت�سفت  كما 
اأخرى  ِقَطع  وهناك  �سنة(،  األف   150( نحو  اإىل  ترجع 
ت�سري يف تركيبها اإىل مناذج ال�سنديان والطرفاء والزيتون 
والكرمة، واأقدم هذه الكت�سافات، هو اكت�ساف )النار(. اأما 
يف )الع�سر احلجري الو�سيط(، فقد عرف الإن�سان، الأدوات 
احلجرية امل�سقولة )حوايل 12 األف، ق.م.(. ويقابل هذا 
منذ  النطوفية(،  )احل�سارة  اكت�ساف  فل�سطني،  يف  الع�سر 
اأول الع�سر احلجري الو�سيط، وحتى الألف ال�ساد�ش ق.م. 
وقد اكُت�سفت يف وادي النطوف يف �سمال غربي القد�ش يف 
الب�سر  كان  حيث  الوادي،  مغارة  ويف  )�ُسْقبة(،  بلدة  كهف 
اأق�سر قامة، وكانوا نحاف الأج�ساد، لهم روؤو�ش م�ستديرة، 
اإليه  انت�سب  الذي  هو  العرق،  هذا  اأفراد  اأن  البع�ش  ويرى 
وال�سبع  للأيل،  هي  احليوانية،  البقايا  اأما  الكنعانيون. 

العظام  فيها،  فتكرث  ال�سناعة،  اأما  والقنفذ.  ط،  املُرقَّ
ة. ويف  َفْر�سَ لها  التي  ال�سهام  امل�سغولة، واملحفورة، وروؤو�ش 
واملا�سية  )الكلب  احليوانات  تدجني  متَّ  املرحلة،  هذه 
يف  اآثارها  وجدت  والبقر(،  واخلنازير،  والغنم  كاملاعز 
و�سهد  امليلد.  قبل  ال�ساد�ش  الألف  اإىل  وترجع  )اأريحا(، 
النا�ش  وكان  الزراعي.  ال�ستقرار  بداية  النطويف،  الع�سر 
الغذاء،  يجمعون  الكهوف،  �سّكان  من  اأكرثهم  يزال  ل 
املهاجرين  اأن  ويبدو  ال�سوانّية.  املناجل  وي�ستخدمون 
لني اإىل م�سر، اأدخلوا معهم القمح، وزراعة  الكنعانيني الأوَّ
كذلك   ،)gmhw( القمح  تعني  التي  فالكلمة  الكرمة. 
امل�سرية  اللغة  يف   )karmu( الكرمة  تعني  التي  الكلمة 
القدمية، هي بل ريب، ح�سب فيليب ِحّتي، م�ستقة من اللغة 
الكنعانية. ثم اأ�سبح الإن�سان مع الزراعة، ي�سكن بيوتًا من 
يف  البدائية  امل�ساكن  بقايا  وجدت  وقد  الِلنْب.  اأو  الطني، 
ملكية  وظهرت  ق.م.(،  اآلف   5( نحو  اإىل  وترجع  اأريحا، 
للحياة الجتماعية،  الهامة  النتائج  اإحدى  الأر�ش. وكان 
الديني  العتقاد  وظهر  الإتقان،  درجة  اإىل  اللغة  تطّور 
املعروفة  الأمثلة  واأقدم  الآلهة.  من  جمموعة  بوجود 
النذرية  التقدمات  تلك  هي  فل�سطني،  يف  الت�سكيلي  للفن 
)اأريحا(.  يف  ُوجدت  الداجنة،  احليوانات  �سور  �سكل  على 
اأما يف الع�سر احلجري احلديث )6000 – 4000 ق.م.(، 
– والكلم لفيليب  الزراعة  فقد ح�سل تقدم حم�سو�ش يف 
– وتربية احليوانات، وا�ستعمال الأدوات احلجرية  حّتي 
)الأواين  حّلت  ما  و�سرعان  امل�ستقرة.  واحلياة  امل�سقولة، 
قطع  اأو  اجللد،  اأو  اليقطني،  اأواين  حمّل  اخلزفية(، 
احلجارة واخل�سب املجّوفة. وظهر اخلزف يف اأريحا، حيث 
الق�سم  �سهد  وقد  هناك.  اخرتع  اأنه  )غار�ستانغ(،  يعتقد 
الفن  تاريخ  يف  مرحلة  )اأرفع  اخلام�ش،  الألف  من  الأخري 
اكت�ساف  متَّ  النحا�سي(،  )الع�سر  ويف  القدمي(.  الزخريف 
)النحا�ش( يف )اأدوم(، جنوب، و�سرق البحر امليت، حوايل 
2000 ق.م.، واأتى الربونز، واحلديد بعد ذلك. وا�ستهرت 
فل�سطني بزراعة الزيتون والعنب والتني وال�سعري والقمح. 
وتلت )احل�سارة النطوفية(، ح�سارة اأخرى هي )احل�سارة 
)تليلت  بلدة  اإىل  ن�سبة  ال�سبعاوية(،   – الغ�سولية 
وقد  ال�سبع،  بئر  ومدينة  امليت،  البحر  �سمايل  الغ�سول(، 
وجدت مناذج هذه احل�سارة يف اأريحا، وجَمّدو، وبيت �سان 
حّتي:  )فيليب  انظر:   – دوير(  )تل  وخلي�ش  )بي�سان(، 

تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني – �ش: 27-7(.
– اأّما، )م�سطفى مراد الدّباغ(، فيقول باأن الع�سر احلجري 
األف   150( من  اأكرث  اإىل  تاريخه  يعود  الذي  القدمي، 
ال�َسْعر،  مر�سل  عاريًا،  يعي�ش  الذي  الإن�سان،  �سهد  �سنة(، 
اكت�ساف  كان  ثمَّ  القوت(،  )جمع  مرحلة  يف  للغابات  ياأوي 
وهو  الب�سر.  تاريخ  يف  النقلبات  اأعظم  من  انقلبًا  النار، 
يحدد اآثار هذا الع�سر يف فل�سطني، مبا يلي: عرث الباحثون 
على بقايا هياكل ب�سرية يف )مغارة الُزطيَّة(، حيث وجدت 
اجلليل(،  اأو  طربيا،  )جمجمة  ا�سم  عليها  اأُطلق  جمجمة، 
الهياكل  اأما  �سنة(.  األف   200( نحو:  قبل  �ساحبها  عا�ش 
فقد  والنا�سرة،  الكرمل  كهوف  يف  ُوجدْت  التي  العظمية، 
وقد  القامة(،  منت�سب  )الإن�سان  نوع  من  اأ�سحابها  كان 
جبل  يف  الطابون(  مغارة  )اإن�سان  اأنَّ  على  الباحثون  اتفق 
البدائي،  الإن�سان  بني  حلقة  كان  بفل�سطني،  الكرمل 
اأُطلق  مبا  اأي�سًا،  نقارنه  اأن  ميكن  واأنه  احلايل،  والإن�سان 
الإن�سان،  هذا  �ُسّميَّ  وقد  العاقل(،  )الإن�سان  ا�سم  عليه 
على  عرثوا  وقد  فل�سطني(.  )اإن�سان  الكرمل،  جبل  اإن�سان 
مقا�سط،  من  القدمي،  احلجري  الع�سر  واأدوات  اآثار  بقايا 
يف  عظمية  �سكاكني  و�سفرات  وحمافر،  يدوية،  وفوؤو�ش 
اأبو  َقَطَفة، الزطّية، الأمرية، )ومغارة  اأم  كهوف: الكرمل، 
يف  يدوية  بلطات  على  عرثوا  كما  اخلليل(،  �سرقي  �سيف، 
فيل  ناب  على  على  عرثوا  كما  يعقوب،  بنات  ج�سر  جنوب 
بيت  يف  الفَيَلة،  بقايا  على  عرثوا  كما  الطابون،  مغارة  يف 
حلم. كما عرثوا على بقايا حيوانات مثل: الوعل الفار�سي، 
)وحيد  اخلرتيت  وعظام  النهر،  وفر�ش  الوح�سي،  والثور 
يف  الفل�سطيني  حققها  التي  الأعمال  اأهم  ومن  القرن(. 
الع�سر احلجري القدمي، ن�سوء النطق لديه، الذي يعدُّ اأبًا 
للعقل. ثم اأخذ نطقه يتطور، وكانت لغته ب�سيطة، ولي�ش 
وي�سل  الأوىل(.  الفل�سطّية  )اللغة  هذه  عن  وثائق  لدينا 
اأقدم  من  كانت  )فل�سطني  اأنَّ  اإىل  الدباغ(  مراد  )م�سطفى 
مواطن الإن�سان(، واأّنها كانت )ماأهولة بال�سكان، منذ نحو، 
مهدًا  كانت  )فل�سطني،  اأنَّ  العلماء  ويرى  �سنة(،  األف   200
للإن�سان العاقل، )اإن�سان املجدل((. اأّما يف الع�سر احلجري 
ع�سر  كان  فقد  ق.م.(،   6000  –  12000( الو�سيط، 
يف  الإن�سان  وا�ستمر  الزراعة،  وممار�سة  احليوان،  تدجني 
اأدواته  وت�سغري  �سقل  من  ومتكن  واملغاور،  الكهوف  �سكن 
احلجرية، كما مار�ش )�سيد ال�سمك( يف الأنهار والبحريات، 
بل حتى يف وادي النطوف، )وادي خريطون، جنوب �سرق 
بداأت  الزراعة،  على  الإن�سان  اعتماد  ومنذ  حلم(.  بيت 

اأدوات  على  الباحثون  عرث  وقد  الغذاء(.  )اإنتاج  مرحلة 
)وادي  يف  وجدت  حجرية،  و�سحون  م�سقولة،  حجرية 
َهواوين، ومدّقات من حجر جهنم يف  املغارة(، كما وجدت 
ارة(، جنوب الكرمل. ووجدوا مناجل �سوانّية  )مغارة الكبَّ
يف )مغارة �ُسْقبة(، ويظهر من هذه الأدوات – يقول الدباغ 
– اأنَّ )الفل�سطيني، هم اأول من مار�ش الزراعة يف العامل(، 
تاريخ  يف  )درا�سات  فخري  اأحمد  امل�سري  الباحث  ح�سب 
ال�سرق القدمي، 1958(. وعرث الباحثون على متثال وعل 
اأو غزال، منحوت على قطعة من احلجر الكل�سي الرمادي 
اللون، واحليوان، م�سطجٌع وقوائمه مطوية حتت ج�سمه، 
جنوب  )ْزويتينة(،  يف  وذلك  الأمام،  اإىل  ممتّد  وعنقه 
 6000  – احلديث(  احلجري  )الع�سر  يف  اأما  اخلليل. 
الآلت،  تطوير  يف  الإن�سان  تقّدم  فقد  ق.م.،   4000  –
والغزل  الن�سيج  �سناعة  وعرف  احلجرية،  والأدوات 

و�سناعة اخلزف. ومن مدن هذا الع�سر يف فل�سطني :
يبني  الإن�سان  �سرع  فل�سطني،  يف  مكان  اأول  اأريحا:   .1
ال�سكن  من  انتقل  من  اأول  اأهلها  كان  حيث  البيوت،  فيه 
اإىل  املنازل  هذه  وترجع  العادية،  البيوت  اإىل  الكهوف  يف 
عام )7000 ق.م.(. واأ�سل كلمة اأريحا، هو )يريحو(، اأي 
)مدينة القمر(، وتقع على بعد خم�سة كيلومرتات، �سمايل 

البحر امليت.
اأ�سوار قدمية، وخنادق. وبرهنت  وعرث املنقبون فيها على 
الزراعة،  )ن�سوء  اأّن:  على  الدباغ،  يقول  كما  احلفريات، 
اأريحا،  يف  جميعها  ظهرت  وال�ستقرار،  احليوان  وتدجني 
األف  حوايل  من  باأكرث  القدمي،  العراق  يف  تظهر  اأن  قبل 
�سنة(، وقال )غار�ستنغ( باأن اخرتاع اخلزف بداأ يف اأريحا، 

وذلك حوايل )5000 ق.م.(.
البقعة  على  تقوم  كانت  )�ساهق(.  ومعناها  جازر:   .2
يافا  طريق  يف  �سو�سة(،  اأبو  )قرية  عليها  تقوم  التي 
احلجري  الع�سر  يف  �سكانها  كان  القدمية.  القد�ش   –
والزيتون،  العنب  ويزرعون  الأر�ش،  يحرثون  احلديث، 
ويع�سرون ثمارها يف معا�سر منقورة يف ال�سخور، كما زرعوا 
والفول،  �ش،  واحُلمُّ والثوم  والب�سل  والقمح  وال�سعري  التني 
باأيديهم،  خزفهم  ي�سنعون  وكانوا  وغريها.  واخل�ّش، 
يف  موتاهم  وي�سعون  وبي�ساء،  حمراء  بخطوط  يزينونه 
جرار واإىل جانبهم، خزف مملوٌء بالطعام وال�سراب. وكان 
ل للذبيحة، التي تقّدم اإىل اآلهتهم. اخلنزير، احليوان املف�سّ
بداأ  فقد   :)3000  –  4000( املعدين  الع�سر  يف  اأما 
الكنعانيون با�ستعمال النحا�ش يف نحو )4000 ق.م.(، بعد 
اكت�سافه يف �سيناء. وعرثوا يف )تليلت الغ�سول( على فاأ�ش 
قبل  مزدهرة،  كانت  مدينة  وهي  النحا�ش،  من  م�سنوعة 
عام 3400 ق.م. وعرثوا فيها على ملعق الفّخار و�سحون 
فل�سطني  مدن  ومن  للعبادة.  اأبنية  فيها  وكانت  ومغارف. 

التي تعود بتاريخها اإىل هذا الع�سر:
على  وحيوانية  ب�سرية  ر�سوم  فيها:  اكُت�سف  دو:  جَمِّ  .1
بزخارف  واملنقو�ش  ن  املزيَّ ار  الفخَّ اأنواع  واأقدم  احلجارة، 

كثرية وملّونة.
�سان،  للإله  ن�سبة  �سان(،  )بيت  القدمي  ا�سمها  بي�سان:   .2
الأردن.  نهر  غربي  كيلومرتات،  ثمانية  بعد  على  وتقع 
وعرث يف )تل احل�سن( على �سل�سلة من بقايا مدن قدمية، 

ترجع اإىل )4000 ق.م.(.
دوير(،  )تل  على  تقوم  كانت  )منيع(.  مبعنى  خلي�ش:   .3
وعلى  اخلليل،  حمافظة  يف  القبيبة(  )قرية  اأمام  ويقع 
)بيت  من  ال�سرقي  اجلنوب  اإىل  كيلومرتات  ثمانية  بعد 
بني   = )لكي�ش  اأو  لكي�ش،  اأو  خلي�ش،  كانت  جربين(. 
عامي  بني  هامًا  ح�سنًا   – ال�سليبي  كمال  ح�سب  قي�ش(، 
حوايل  الربونز(،  )ع�سر  بداأ  ثمَّ  ق.م.   1200 –  1600
ع�سر  الثاين  القرن   – ق.م.  والثلثني  الثاين  )القرن 
ق.م.(. وقد اكت�سفت اآثار ع�سر الربونز يف )جازر، خلي�ش، 
ة القدمية(.  )تل العجول(، وهو التل الذي اأقيمت عليه غزَّ
وبئر  الغ�سول،  )تليلت  حفريات:  نتائج  اأظهرت  وقد 
دو(، باأن �سكان فل�سطني و�سوريا، كانوا يعرفون  ال�سبع، وجمِّ
التعدين، والنحت، والأختام، واحُللي، والتماثيل، واملنازل 
الفخارية،  الأواين  وزخرفة  امللّونة،  بالر�سوم  املزخرفة 
كما يقول )اأحمد فخري، 1958(. اأما يف الع�سر النحا�سي 
3500 ق.م..  – احلجري، فقد اخرتعت الكتابة، حوايل 
اجلزء  فل�سطني،  بلدنا  الدباغ:  مراد  – )م�سطفى  انظر: 

الأول، �ش: 371-351(.
وجمع  التنقل  )مرحلة  كفايف(،  )زيدان  قراأ  وقد            
 –  1،500،000( القدمية  احلجرية  الع�سور  يف  القوت( 
ال�سوانية  الأدوات  )اأقدم  اأن  يقرر  وهو  ق.م.(،   18،000
)الإن�سان،  واأنَّ  العبيدية(،  يف  اكت�سافها  مّت  فل�سطني،  يف 
القدمي  احلجري  الع�سر  بداية  يف  عا�ش  القامة(  منت�سب 
وعرثوا  متنقًل.  �سّيادًا  الإن�سان،  هذا  كان  وقد  )الأول(، 
ج�سر  َقَطفة،  اأم  )العبيدية،  يف:  الإن�سان  هذا  بقايا  على 
هذه  واأهم  فل�سطني.  يف  الطابون(  ومغارة  يعقوب،  بنات 

�شنة األــف   50 قبل  فل�شـــــــــــــــــــــــطني  يف  ظهر  العاقل”  “االإن�شان  التاريخ:  قبل  ما  ع�شور  يف  فل�شطني 
املواقع، ح�سب كفايف، هو )العبيدية = جنوب غرب بحرية 
م�ستوى  حتت  )205م(  حوايل  ينخف�ش  الذي  طربيا(، 
اأ�سدافًا،  ت�سم  حيوانية  عظام  وجدت  حيث  البحر،  �سطح 
وزرافات،  و�سلحف،  واأ�سماكًا،  مائية،  فقاريات  وعظام 
يرجع  رمّبا  ب�سرية،  لعظام  �سميكة  قطع  وثلث  وفيلة. 
تاريخها اإىل )50 األف �سنة(. ويظهر اأن الإن�سان يف الع�سر 
احلجري القدمي الثاين )الفرتة املو�ستريية(، قد جلاأ اإىل 
دفن املوتى لأّول مّرة، اإْذ ُعرث يف كهوف )ال�سخول، والقفزة( 
املو�ستريية:  الفرتة  مواقع  اأهم  ومن  اآدمية.  مدافن  على 
ارا،  كبَّ ال�سخول،  القفزة،  �سيف،  واأبو  )الطابون،  مواقع 
والعامود( يف فل�سطني. ثمَّ ظهر )الإن�سان العاقل( على ما 
يبدو يف – يقول كفايف – املرحلة الثالثة للع�سر احلجري 
التعرف  مّت  وقد  ق.م.(،   17،000  –  40،000( القدمي 
على اآثار الإن�سان العاقل يف )القفزة، كهف الأمرية، عرق 
ارا، ومواقع اأخرى يف �سحراء النقب(.  الأحمر، والواد، وكبَّ
اأّما يف املرحلة النتقالية من اجلمع اإىل الإنتاج )19،000 
الناطوفية(  ا�سم )احل�سارة  اأطلق  – 8،000 ق.م.(، فقد 
جدًا،  �سغرية  انية  �سوَّ اأدوات  �سّمت  التي  املواقع  على 
على  ارية(  الكبَّ )احل�سارة  ا�سم  واأطلق  ال�سكل،  وهللية 
على  هند�سية(  )كّبارية  وا�سم  جدًا،  ال�سعرية  ال�سفرات 
هند�سية.  اأ�سكال  ذات  �سفرات  على  احتوت  التي  املواقع 
بفل�سطني،  الكرمل  جبال  يف  كبارا  كهف  يف  اكت�سفت  لقد 
النتقالية  املرحلة  متثل  التي  الأدوات  من  جمموعة 
املواقع  ك�سفت  وقد  ق.م.(.   17،000  –  19،000(
الفلح(.  وادي  الواد،  )كبارا،  يف:  فل�سطني،  يف  الكبارية 
احلجم،  �سغرية  ال�سفرات  ب�سناعة  املرحلة،  هذه  متيزت 
واملدّقات  الأجران  كبارا،  مرحلة  يف  الإن�سان  وا�ستعمل 
املرحلة  ومتيزت  الربّية.  يف  احلبوب  لطحن  البازلتية، 
ذات  ال�سغرية  ال�سّوانية  بالأدوات  الهند�سية،  الكبارية 
اأهم مواقعها يف فل�سطني: )عني  الهند�سية. ومن  الأ�سكال 
غيف( على ال�ساحل ال�سرقي لبحرية طربيا، ووادي )زين( 
يف منطقة النقب. و�سميت )احل�سارة الناطوفية( – الألف 
العا�سر – الألف الثامن ق.م.، ن�سبة لوادي ناطوف، غربي 
باأّن معظم  الناطوفية،  القد�ش يف كهف )�ُسقبة(، ومتيزت 
وهللية  م�ستقيم  حدٍّ  ذات  احلجم،  �سغرية  كانت  اأدواتها، 
يبدو  الباحث )زيدان كفايف(:  ويقول  ال�سكل من اخللف. 
الأ�سليني،  فل�سطني  �سكان  ح�سارة  من  م�ستوحاة  انها  لنا 
التي امتدت من )اأوا�سط لبنان و�سوريا �سماًل، حتى مدينة 
حلوان يف م�سر جنوبًا(. اأما بالن�سبة للم�ساكن الناطوفية، 
عني  )موقع  يف  احلال  هو  كما  دائرية،  اأكواخًا  كانت  فقد 
جماجم  على  فيه  وعرث  احلولة،  بحرية  �سمال  امللحة(، 
احلجر.  من  مبنية  الأكواخ  وكانت  بالأ�سداف.  مزخرفة 
الإن�سان  ا�ستقرار  الزراعية، وبداية  القرى  اأّما يف مرحلة 
مرحلة  اأي  ق.م.(،  اآلف   4 – اآلف   8( الإنتاج  ومرحلة 
بقايا  وجدت  فقد  احليوانات،  وتربية  املحا�سيل،  زراعة 
يف  كما  والثعالب،  واخلنازير  واملا�سية  الغزلن  عظام 
مواقع: اأريحا، وادي الفلح بالقرب من حيفا، مّت تقديرها 
ُوجدت  اأريحا،  ففي  ق.م.(،   7000  –  8000( بالفرتة 
بيوت دائرية ال�سكل، مبنية من طوب ترابي. اأما الأدوات 
ال�سوانية املن�سوبة لفرتة ما قبل الفّخار )اأ(، فقد متيزت 
وال�سكاكني  اليدوية  والفوؤو�ش  والأزاميل  ال�سهام،  بروؤو�ش 
)ب(،  الفّخار  قبل  ما  فرتة  ومتيزت  املناجل.  و�سفرات 
بتدجني احليوانات، وظهور الأواين امل�سنوعة من العجينة 
البي�ساء )عجينة اجلري احلجري اأو اجلب�ش مع الرماد(. 
هذه  مواقع  اأهم  ومن  دينية.  متاثيل  اريحا  يف  وظهرت 
ال�سيخ  غو�ش،  اأبو  املُنحتَّة،  )اأريحا،  فل�سطني:  يف  الفرتة 
علي، بي�سامون، عني اأم الفلو�ش، واخليام(. اأما يف )املرحلة 
الريموكية( الفخارية، فاإّن )اأدوات موقع الأقحوانة، اأقدم 
يف تاريخها من الأدوات الفخارية، التي اك�ستفت يف اأريحا(، 
ح�سب زيدان كفايف. ويف )الع�سر احلجري احلديث املتاأخر 
الثاين(، فقد اكت�سفت مواقع تعود اإىل هذه الفرتة: )تل 
حيث  الفارعة(،  تل  بلطة،  علي،  ال�سيخ  بي�سان،  املت�سلم، 
اأ�سبحت جمتمعات القرى الزراعية، م�ستقرة، ومّت تدجني 
 – ق.م.(   6000( �سل�سالية  اأدوات  و�سناعة  املا�سية، 
من  فل�سطني  كفايف:  وزيدان  اإبراهيم،  )معاوية  انظر: 
اأقدم الع�سور اإىل القرن الرابع ق.م.، املجلد الثاين، الق�سم 

الثاين، املو�سوعة الفل�سطينية، بريوت، 1990(.
– اأّما – )�سامي �سعيد الأحمد(، فيقول باأن فل�سطني خلل 
متتّد  وا�سعة،  قارة  من  جزءًا  كانت  اجليولوجية،  الع�سور 
غط�ست  ما  و�سرعان  اجلنوبية.  اأمريكا  حتى  اأ�سرتاليا  من 
امتّد  الأر�ش، وظهر بحر وا�سع، وهو )بحر تثي�ش(، الذي 
الأردن.  و�سرق  فل�سطني  كل  و�سمل  �سوريا،  اأوا�سط  نحو 
الفرتة  يف  اإّل  تقريبًا،  احلايل  �سكلها  فل�سطني  تتخذ  ومل 
يف  اأما  و)البلي�ستو�سني(.  )البليو�سني،  بني  النتقالية 
الع�سر احلجري القدمي، فقد ُوجدت يف فل�سطني، حيوانات 
والبقر  القدمي،  والبي�سون  والكركدن،  الفيل،  مثل: 

والُدّب  الوح�سي، 
واخلنازير  ال�سوري، 
وفر�ش  الوح�سية، 
اآثار  واأقدم  املاء. 
اكت�سفت  للإن�سان 
هي  فل�سطني،  يف 
منطقة  يف  البقايا 

وعظام  فيل،  عظام  على  عرث  حيث  يعقوب،  بنات  ج�سر 
ح�سان، وفوؤو�ش يدوية من البازلت. ووجدت يف مرتفعات 
 – )دوملني  �سميت  �سخمة  مدافن  الأردن،  و�سرق  فل�سطني، 
Dolmen(. وعرث يف كهف الطابون على بع�ش الأدوات، 
لديه  وكانت  الغذاء،  وجمع  ال�سيد  على  الإن�سان  وعا�ش 
الفرتة،  هذه  الآخر،  العامل  عن  الدينية  املعتقدات  بع�ش 
ق.م.(.   150،000 –  430،000( الآ�سيويل  الع�سر  هي 
اأما )جمجمة اجلليل(، فهي تعود اإىل الفرتة )230،000 
القد�ش،  يف  )النطوفيون(  يكون  وقد  ق.م.(.   80،000 –
والهك�سو�ش  الكنعانيني  اأجداد  هم  ق.م.(،   10،000(
�سّيادين  النطوفيون،  وكان  فل�سطني.  يف  والأموريني 
ال�سهام  وا�ستعملوا يف �سيدهم،  الغزال،  ا�سطادوا  ماهرين، 
والكهوف  امللحة،  عني  يف:  اآثارهم  على  ُعرث  الهللية، 
حلم،  وبيت  القد�ش،  تلل  منحدرات  على  ال�سخرية 
جند  كذلك  اأخرى.  بحياة  يعتقدون  وكانوا  اأريحا،  وعند 
حلم.  بيت  قرب  اخليام،  موقع  يف  النطوفية  احل�سارة 
وادي  يف  ظهرت  التي  الطاحونية(،  )احل�سارة  وهناك 
)الفّخار(  ح�سارة  جاءت  ثم  حلم.  بيت  جنوب  طاحونة، 
يف الع�سر احلجري احلديث، ابتداًء من )75000 ق.م.(. 
ظهرت  فقد  ال�سبعاوية(،   – الغ�سولية  )احل�سارة  اأّما 
الإن�سان  مبعرفة  متمثلة  ق.م.(،   4000( من  اعتبارًا 
ق.م.،  اخلام�ش  الألف  نهاية  حدود  يف  النحا�ش  تعدين 
الإن�سان  اأ�سبح  وقد  الربونز.  لإنتاج  بالق�سدير  وخلطه 
اكرث طوًل لتح�ّسن غذائه. كما ا�ستقر الإن�سان يف )تل اأبو 
تليلت  بني  فالعلقة  ال�سبع،  بئر  من  اجلنوب  اإىل  مطر( 
جدًا.  قوية  مطر  اأبو  وتل  امليت،  البحر  �سمال  الغ�سول، 
وادي  مواقع  – ال�سبعاوية،  الغ�سولية  للح�سارة  تعود  كما 
خريطون قرب بيت حلم، واأم قطفة، وعرق الأحمر. كما 
اأنَّ )ح�سارة بني عيم(، �سرق اخلليل، هي فرع من احل�سارة 
وازدحمت  وم�سعدة.  جدي،  عني  ملوقع  اإ�سافة  الغ�سولية، 
– )�سامي الأحمد: تاريخ فل�سطني  برّية القد�ش بال�سكان 

القدمي، 1979 – �ش: 71-53(.
على  الإن�سان  ظهر  فيقول:  �سوفاين(،  )اإليا�ش  اأّما،   –
ع�سر  ويف  �سنة(.   1،000،000( من  اأكرث  قبل  الأر�ش، 
 – ق.م.  �سنة  )مليون  فل�سطني،  يف  الأدنى(،  )الباليوليت 
القدمي  الإن�سان(  )خُملِّفات  واكت�سفت  ق.م.(.   70،000
مدينة  قرب  موقع  يف  1934م  عام  مّرة  لأول  فل�سطني  يف 
مرتًا.   15 عمق  على  بئر  حفر  اأثناء  وذلك  حلم(،  )بيت 
ا�ستوائية،  حليوانات  متحجرة  عظام  على  املوقع  يف  وعرث 
تعود  والفيل،  والزرافة،  والظبي،  القرن،  ووحيد  كالفهد، 
اأن  على  يدل  الذي  الأمر  الأدنى،  البلي�ستو�سني  ع�سر  اإىل 
الفاعل هو الإن�سان، ب�سبب وجود ك�سر طويل للعظام، الذي 
حدث من اأجل ا�ستخراج النخاع. اأما موقع اإقامة الإن�سان 
العبيدية،  يف  عليها  عرث  فقد  فل�سطني،  يف  قدمًا  الأكرث 
اأنَّ  العلماء  ويعتقد  طربية.  بحرية  غربي  جنوبي  اإىل 
من  وهو  فل�سطني،  يف  الأوىل  املواقع  ر  عمَّ الذي  الإن�سان، 
 Homo ،اجلن�ش املعروف با�سم )الإن�سان منت�سب القامة
Erectus(، هو اأرقى من �سلفه، الإن�سان املاهر، اأو ال�سائع، 
الباحثون  ويعيد  اإفريقيا.  خارج  اآثاره،  تكت�سف  مل  الذي 
الإن�سان منت�سب القامة اإىل ما قبل )مليون ون�سف املليون 
امتلك  القامة، ذو دماغ متطور،  اإن�سان متو�سط  عام(، وهو 
واخل�سبية،  احلجرية،  الأدوات  خمتلف  ت�سنيع  معرفة 
بنات  ج�سر  )العبيدية،  يف  اآثاره  وجدت  وقد  والعظمية. 
العلماء،  ويعيد  الطابون(.  مغارة  قطفة،  وادي  يعقوب، 
العاقل  )الإن�سان  اأّما،  عام.  مليون  اإىل  العبيدية  موقع 
فل�سطني،  يف  بقاياه  وجدت  فقد   ،)Homo Sapiens
كونها  الآثار،  علم  يف  الأهمية  بالغة  الُلقى  هذه  وتعترب 
احلايل.  العاقل  الإن�سان  نحو  متطورة،  �سفات  حتمل 
يف  النياندرتال  اإن�سان  �سلة  حول  العلماء  بني  جدل  وثار 
فل�سطني، بقرينه الأوروبي، الذي وجدت بقاياه يف )وادي 
نياندر Neander( بالقرب من دو�سلدورف باأملانيا، والذي 
اأنَّ  العلماء، هو  و�سبب اجلدل بني  نياندرتال.  اإن�سان  �ُسّميَّ 
الهياكل العظمية التي اكت�سفت يف فل�سطني، تخ�شُّ جن�سًا 
الإن�سان  عن  الفيزيولوجية  الناحية  من  متقدمًا  ب�سريًا 
اإىل  اأقرب  فهو  اأوروبا،  يف  املتحجرة  عظامه  وجدت  الذي 
اأطلق العلماء على هذا الإن�سان  الإن�سان العاقل، وبالتايل 
با�سم  علميًا  وُعرف  القدمي(،  الفل�سطيني  )الإن�سان  ا�سم 
 ،)Palaeo – anthropus Palaestiniensis(
لإن�سان  معا�سرًا  كان  القدمي،  الفل�سطيني  الإن�سان  اأن  ومع 

نياندرتال الأوروبي، اإّل انه كان متقدمًا عليه يف ح�سارته 
املادية، ويف تكنولوجيا اإنتاجها. وقد وجدت اآثار الإن�سان 
ي�سبُّ  الذي  العمود،  وادي  يف  الُزطيَّة(  )مغارة  يف  العاقل 
مغارتي  ويف  الأمرية(،  )مغارة  يف  ثمَّ  طربيا،  بحرية  يف 
)مغارة  ويف  الكرمل،  جبال  يف  والطابون(  )ال�سخول 
)الباليوليت  ع�سر  يف  اأما  النا�سرة.  قرب  القفزة(، 
)الإن�سان  حقق  فقد  �سنة،  األف   35 نحو  – قبل  الأعلى( 
يف  الإن�سان  هذا  وظهر  جديدة،  تقنية  اإجنازات  العاقل(، 
فيها،  يزدهر  مل  لكنه  فل�سطني،  وحتديدًا  الأدنى،  ال�سرق 
مادية  ح�سارة  اأبدع  وهناك  اأوروبا،  اإىل  �سماًل  هاجر  بل 
Cro-  – )كرومانيون  ا�سم  الأوربيون،  وُي�سّميه  غنية، 
اآثار  وجدت  وقد  فرن�سا.  يف  مغارة  با�سم   ،)Magnon
اإن�سان الباليوت الأعلى يف فل�سطني، يف عدة مواقع، منها: 
)عرق  يف  ملجاأ  اإىل  ن�سبة  الأحمرية(،  احل�سارة  )اإن�سان 
يوازي  الذي  ال�سرقية،  القد�ش  جبال  �سفوح  يف  الأحمر( 
يف  اآثاره  وجدت  اأوروبا.  يف  الأورينيا�سيَّة(  )احل�سارة 
الكرمل، و�سمّيت  الغربي جلبال  الطرف  ارة( يف  كبَّ )مغارة 
ارية  الكبَّ باحل�سارة  العلماء  ويهتم  ارية(.  الكبَّ )احل�سارة 
)�سوريا  يف  انت�سرت  ولأنها  حملّية،  لأنها  فل�سطني،  يف 
متجان�سة،  موّحدة  )ح�سارة  ب�سفتها  كلها،  الكربى( 
اأجنزت بناء البيوت، التي �سكنها ال�سّيادون. وقد اكُت�سف 
ال�سرقي  ال�ساطئ اجلنوبي  ال�سام، على  اأقدم بناء يف بلد 
لبحرية طربيا، يعود بناوؤه اإىل ما قبل )14،000 ق.م.((. 
احلجري  الع�سر  يف  باأنه  �سوفاين(،  )اإليا�ش  وي�سيف 
انت�سرت  ق.م.(،   10،000( ونحو  )امليزوليت(،  الو�سيط 
على ال�ساحل ال�سرقي للبحر الأبي�ش املتو�سط، )احل�سارة 
النطوفية(، ن�سبة اإىل وادي النطوف، غربي القد�ش، وذلك 
احل�سارة،  هذه  اأن  ويعتقد  �ُسْقبة(،  )كهف  اكت�ساف  بعد 
الفل�سطيني(،  وال�ساحل  )القد�ش،  فل�سطني  من  انطلقت 

وانت�سرت يف غور الأردن، و�سرقه، كذلك يف لبنان و�سوريا 
املجتمعات  بداية  احل�سارة،  هذه  وتعترب  والعراق. 
الزارعية يف بلد ال�سام. وقد متَّ الك�سف عن قرى نطوفية 
كثرية، مثل: )عني املّلحة(، حيث ُوجدت )50 األف قطعة 
اأثرية(، و)وادي الفلح(، اإ�سافة لعني ال�سلطان يف اأريحا، 
يف فل�سطني، بل و�سلت احل�سارة النطوفية اإىل بحر قزوين 
)مغارة بلط(، واإىل تون�ش )قف�سة(، واإىل م�سر )حلوان(، 
اإ�سافة اإىل �سمايل العراق، والبادية ال�سورية، ودير الزور، 
حو�ش  يف  هريرة  اأبي  وتل  واملريبط،  )جريود(،  ودم�سق 
والع�ّسافات،  البي�سا،  ويف  )لبنان(.  جعيتا  ومغارة  الفرات، 

وعني راحوب يف �سرقي الأردن.
ي�سيف   – )النيوليت(  احلديث  احلجري  الع�سر  وميثل 
قبل  ما  ع�سور  من  الأخرية  املرحلة   – �سوفاين  اإليا�ش 
هذا  كان  ولهذا  الكتابة(،  قبل  ما  )اأي  احلجرية،  التاريخ 
التاريخية،  الع�سور  اإىل  النتقال  اإىل  التمهيد  الع�سر، هو 
واملادي  احل�ساري  الإن�ساين  التقدم  م�ستوى  ارتفع  حيث 
القت�ساد  منط  من  الإن�سان  انتقل  فقد  والروحي. 
ال�ستهلكي، القائم على ال�سيد والتقاط احلبوب والثمار 
وتدجني  الزراعة  عرب  الإنتاجي  النمط  اإىل  الربية 
احليوان. وجميع الدلئل املتوافرة، ت�سري اإىل اأن )الهلل 
اخل�سيب(، وفل�سطني حتديدًا، كانت )مهد الزراعة الأوىل 
يف العامل(. وقد اأوىل العلماء اهتماهم مبدينة )اأريحا(، 
لأهميتها الفائقة، ففي تل ال�سلطان، موقع اأريحا القدمية، 
يف  الآن  حتى  املعروفة  الوحيدة  )املدينة  اآثار  توجد 
العامل(، والتي يعود تاريخها اإىل ما قبل )9000 ق.م.(. 
رة، �سبقت بـِ)4000 عام( اأي ا�ستيطان  وهذه املدينة امل�سوَّ
مديني معروف يف العامل، حتى الآن. ويرجع العلماء اأ�سوار 
�سكانها،  عدد  بلغ  وقد  ق.م.،  ال�سابع  الألف  اإىل  اأريحا 

اآنذاك، )3000 اآلف ن�سمة(.
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النا�سرة-زهري اأندراو�ش:
الفا�سية والعن�سرّية يف اإ�سرائيل باتتا متف�سّيتني 
يف اأو�ساط حزب “العمل” ال�سهيويّن، الذي يزعم 
هو  اأّنه  مع  الـ”ي�سار”،  مع�سكر  اإىل  ينتمي  اأّنه 
امل�سوؤول الأّول واملُبا�سر عّما حّل بال�سعب العربّي-
منذ  الحتلل  دولة  حكم  اأّنه  اإْذ  الفل�سطينّي، 
زرعها يف فل�سطني عام 1948 وحتى العام 1977.

املنطقة  وقائد  �سابًقا  املو�ساد  رئي�ش  نائب 
ال�سمالّية يف جي�ش الحتلل يف املا�سي، اجلرنال 
مركٍز  على  ُيناف�ش  الذي  لفني،  عمريام  احتياط، 
القادمة،  للكني�ست  احلزب  هذا  قائمة  يف  رفيٍع 
العربّية  )معاريف(  �سحيفة  مع  مقابلٍة  يف  دعا 
اأّنهم  زاعًما  للفل�سطينيني،  عرقيٍّ  تطهرٍي  اإىل 
اإ�سرائيل،  مع  التفاقيات  انتهاك  يف  ي�ستمّرون 
اأْن مُيزقهم  اأّنه يتحّتم على اجلي�ش  وُم�سّدًدا على 
اأرًبا يف اأّي حرٍب ُم�ستقبلّيٍة، واإلزامهم على الهجرة 
اإىل  اأْي  ال�سّفة الأخرى،  اإىل  الغربّية  ال�سّفة  من 

اململكة الأردنّية الها�سمّية.
الـ”ي�سار”  يتبعها  التي  ال�سيا�سات  ليفني  وانتقد 
امل�ستوطنات  تو�سيع  اإىل  ودعا  طويلٍة،  مّدٍة  منذ 
اليهودّية يف الأرا�سي التي احتلتها اإ�سرائيل خلل 
عدوان حزيران )يونيو( من العام 1967، ورف�ش 
من  الرابع  قبل  ما  بحدود  العرتاف  كامًل  ا  رف�سً

حزيران.
الفل�سطينيني  اإّن  قال  �سوؤاٍل  على  رّده  معر�ش  ويف 
حدود  يقبلوا  مل  فهم  بالحتلل.  ت�سبب  َمْن  هم 
خطة التق�سيم، وهم الذين بداأوا  احلرب يف عام 
ال�سيطرة  يف  حمقني  كّنا  “اأّننا  اإىل  لفًتا   ،1967
ال�سّفة  اإىل  اإ�سارٍة  يف  وال�سامرة”،  يهودا  على 

الغربّية.
عدوان  قبل  ما  حدود  عن  متحدًثا  ليفني  وقال 
“الأيام ال�ستة”، التي اتفق املفاو�سون ب�سكل عام 
اأن تكون الأ�سا�ش لتق�سيم الأر�ش حتت اأّي اتفاٍق 
ل  �سعبة  مفاو�سات  يف  الدخول  علينا   : م�ستقبليٍّ

تعيدنا اإىل حدود 67.
�سكل  على  جزرة  الفل�سطينيني  �سنعطي  وتابع: 
دولة، واإذا مل يقبلوا بها، �سنمزقهم اإرًبا. واأ�ساف: 
التي  القادمة  املرة  يف  اإّنه  عدة  مرات  وقلت  �سبق 

�سنخو�ش فيها حرًبا، لن يبقوا هنا، �سنطردهم اإىل 
الطريقة  بهذه  الأردن.  نهر  من  الأخرى  ال�سفة 
علينا اأْن نقاتل. لقد كنا رحماء اأكرث من اللزم يف 
حرب الأّيام ال�سّتة عام 1967، على حّد تعبريه.

لوحدة  قائًدا  كان  الذي  املتقاعد،  اجلرنال  وقال 
اإنهاء  يدعم  اإّنه  ماتكال”،  “�سايريت  النخبة 
من  املليني  حياة  على  الإ�سرائيلية  ال�سيطرة 
الفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية، ولكن لي�ش قلًقا 
على الفل�سطينيني. وقال: هم ل ي�ستحقون �سيًئا، 
ُتف�سدنا،  عليهم  ال�سيطرة  اأّن  يف  تكمن  امل�سكلة 
جمتمعنا،  حماية  اأود  واأنا  علينا  تهديًدا  وُت�سّكل 

قال اجلرنال الإ�سرائيلّي املُتقاعد.
تقوم  اأْن  اإ�سرائيل  على  يجب  اإّنه  ا  اأي�سً وقال 
ال�سفة  يف  معينة  مناطق  على  �سيطرتها  بتو�سيع 
الفل�سطينية  الدولة  اأرا�سي  من  للحّد  الغربية 
ت�سور  ميكنني  “ل  اأّنه  اإىل  ُم�سرًيا  امل�ستقبلية، 
لتفكيك  اإ�سرائيل  يف  ت�سفيق  هناك  يكون  اأْن 

امل�ستوطنات. يعي�ش نا�ش هناك، هذا بيتهم ونحن 
من قام باإر�سالهم. على العك�ش، بف�سل امل�ستوطنني 
ال�ستيطانية  الكتل  على  بال�سيطرة  �سنحتفظ 
�ستكون  دواود  مدينة   . م�ستقبليٍّ اتفاٍق  اأّي  حتت 
معظم  مق�سمة،  القد�ش  اليوم  قائًل:  وتابع  لنا. 
�ساأقول  فيها.  م�سمولة  غري  الفل�سطينّية  الأحياء 
املناطق،  67، علينا تو�سيع  اإّنه على عك�ش حدود 
واملناطق التي نقوم بتو�سيعها �ستكون لنا، على حّد 

قوله.
يف  مقاًل  اأ�سبوعني  قبل  ن�سر  قد  ليفني  وكان 
عنوان  حتت  اأحرونوت(  )يديعوت  �سحيفة 
قال  الت�سحيح ”،  وقت  والآن  �سورّية  يف  “اأخطاأنا 
فيه اإّنه حتى نهاية العام 2017، مّت اإغلق نافذة 
�سورّية  يف  الإ�سرائيلّي  التّدخل  اأمام  الفر�ش 

واإ�سقاط الرئي�ش الأ�سد.
وتابع:”الآن علينا تركيز اأ�سا�ش اجلهود يف العمل 
والرو�سي،  الأمريكي  الرئي�سني  مع  الدبلوما�سّي 

احلمراء  اخلطوط  تو�سيح  خللهما  ومن 
الإيرانيني  باإبعاد  واملطالبة  والطلب  لإ�سرائيل، 
ال�سويداء-دم�سق،  طريق  اإىل  �سرًقا  اهلل  وحزب 

وخارج ه�سبة اجلولن”.
وراأى اأّنه حالًيا، فاإّن املطلوب من متخّذي القرارات 
ورا�سمي ال�سيا�سات تفكري اإبداعّي واملبادرة -واإّل، 
ببلورة  اأخرى  جهات  �ستقوم  حالًيا،  يح�سل  كما 
على  والأمنّي  ال�سيا�سّي  والواقع  الإقليمّي  الواقع 

حدودنا ال�سمالية”.
كما اأّكد على اأّنه اإذا مل ُتبادر اإ�سرائيل، فاإّن هذا ما 
�سيح�سل. وو�سع احتماًل واحًدا، على �سبيل املثال، 
هو مبادرة اإ�سرائيلّية للح�سول على اعرتاٍف دويلٍّ 
ب�سيادتها يف ه�سبة اجلولن ك�سرٍط لأّي تقّدٍم يف 

امل�سار الفل�سطينّي، على حّد تعبريه.
اإّنه يف اجلبهة ال�سمالّية التي تتبلور  و�ساق قائًل 
اأمنًيا  حتّدًيا  تخلق  الأيام  هذه  يف  اأعيننا  اأمام 
اأّنه  عينه  الوقت  يف  زاعًما  لإ�سرائيل.  معقًدا 
احلرب  خلل  جًدا  �سعف  اهلل  حزب  اأّن  �سحيح 
ال�سورّية، لكن عندما تنتهي احلرب، �سيعود حزب 
تدريًبا  اكت�سبوا  وقادة  قوات  مع  لبنان،  اإىل  اهلل 
وخربًة حربّيًة، و�سي�ستعيدون عافيتهم ويوا�سلون 
تهديد اإ�سرائيل مبخزون ع�سرات اآلف ال�سواريخ 

املعدة ل�ستهداف مواطنيها.
قائًل:  ال�سمالية  للمنطقة  ال�سابق  القائد  وختم 
�سن�سطر  اآجًل  اأْم  عاجًل  الآن،  وا�سح  واحد  اأمر 
اإىل اإزالة تهديد حزب اهلل عن مواطني اإ�سرائيل، 
لي�ش هناك خيار �سوى ال�ستعداد ال�سامل لهزمية 
اأيام،  عّدة  ي�ستّمر  ق�سرٍي  هجوٍم  يف  اهلل  حزب 
اجلي�ش  واأّن  ممكن،  ذلك  اأّن  اعرف  اأنا  ُم�سيًفا: 

الإ�سرائيلي قادر على القيام بذلك.
ا اإىل اأّن التاأّهب وال�ستعداد واجلهوزية  واأ�سار اأي�سً
فعالية،  الأكرث  الردع  ا  اأي�سً هم  القّوة  ل�ستخدام 
ا الو�سائل الأكرث فعالية لتقلي�ش  اأي�سً ولذلك هم 
اأّن  هل  هو  املطروح  وال�سوؤال  احلرب.  فر�ش 
باملبادرة  العمل  على  قادرة  احلالية  احلكومة 

وال�سجاعة املطلوبتني؟.
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�الت�سال مع غربة نيوز

اليمني  الرئي�ش  برحيل   : الأنا�سول  �سنعاء/  
خارطة  بداأت  �سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق، 
منح  م�سهد  يف  بالت�سّكل،  اجلديدة  التحالفات 
مراقبني قناعة باأن الفرتة املقبلة �ستكون حمّملة 

باأحداث قد تقلب املنحى الراهن للأزمة.
حزب  بني  لفت  بتقارب  اّت�سم  مغاير  م�سهد 
ودولة  الإ�سلمي  للإ�سلح”  اليمني  “التجمع 
الإمارات، ثاين اأكرب دول التحالف العربي بقيادة 
ال�سعودية، وبعزلة جماعة “احلوثي” التي باتت 

بل حليف ا�سرتاتيجي.
باليمن احل�سم  “الإ�سلح” وخيارات  – حزب 

يف لقاء يعترب الأول من نوعه بالن�سبة للإمارات 
ال�سعودية  عهد  ولّيا  التقى  لل�سعودية،  والثاين 
الأمري حممد بن �سلمان، واأبوظبي حممد بن زايد 
التجّمع  حزب  رئي�ش  املا�سي،  الأربعاء  نهيان  اآل 
اليدومي،  عبداهلل  حممد  للإ�سلح،  اليمني 

واأمينه العام عبد الوهاب اأحمد الأن�سي.
ولئن مل ي�سّكل لقاء ويل العهد ال�سعودي مبمثلي 
للمحللني،  بالن�سبة  توقف  نقطة  اليمني  احلزب 
 9 يف  الطرفني  بني  جرى  �سابقا  لقاء  اأن  مبا 
اأن  اإل  الريا�ش،  يف  املا�سي  ثان  ت�سرين  نوفمرب/ 
اللقاء مع ويل عهد اأبوظبي اأ�سال الكثري من حرب 

الكّتاب.
الأحزاب  اأكرب  اأحد  يعترب  “الإ�سلح”  فحزب 
الوحدة بني �سطري  تاأ�س�ش عقب  اليمن، وقد  يف 
ب�سفته   ،1990 �سبتمرب/اأيلول   13 يف  البلد، 
جتمعًا �سيا�سيًا ذا خلفية اإ�سلمية، وامتدادًا لفكر 

جماعة “الإخوان امل�سلمني”.
اإيديولوجية حزبية تعترب، وفق حمللني، كافية 
لإق�ساء احلزب من قائمة الت�سكيلت ال�سيا�سية 
التي ميكن اأن تتعامل معها ال�سعودية اأو الإمارات 
“الإخوان  اأن البلدين �سنفا  يف اليمن، وخ�سو�سا 

امل�سلمني” تنظيما اإرهابيا.
غري اأن ح�سابات الربح واخل�سارة، وموازين القوى 
الو�سع  تطورات  على  علوة  والإقليمية،  املحلية 
دفعت  عوامل  جميعها  �سالح،  مقتل  عقب  باليمن 
مواجهة  يف  اليمنيني  اأهداف  توحيد  خيار  نحو 
ربه  عبد  الرئي�ش  على  “احلوثي”  النقلب 

من�سور هادي وحكومته ال�سرعية.
له  ارتباط  اأي  “الإ�سلح”  حزب  نفي  اأن  كما 

امتداد  اأنه  على  وتاأكيده  الإخوان،  بجماعة 
حلركة الإ�سلح اليمنية التاريخية، فتح قنوات 
التوا�سل بينه وبني القيادة الإماراتية، خ�سو�سا 
واأن القاعدة ال�سعبية للحزب ميكن اأن تلعب دورا 
مهما يف معادلة امليدان، وقد تكون اإحدى خيارات 

احل�سم باليمن.
حلزب  الإعلمية  الدائرة  لرئي�ش  ووفقا 
طائرة  اأقّلت  فقد  العديني،  عدنان  “الإ�سلح”، 
اإىل  تركيا  من  اليدومي  احلزب  رئي�ش  خا�سة 
من�سور  عبدربه  الرئي�ش  مرافقته  اإثر  الريا�ش، 
الإ�سلمية  بالقمة  امل�سارك  الوفد  يف  هادي 

املنعقدة الأربعاء املا�سي باإ�سطنبول.
ن�سرته  ت�سريح  يف  باحلزب،  القيادي  واأ�سار 
لي�ش هناك  اأنه  اإىل  “بلقي�ش" اليمنية،  ف�سائية 
اليمني  و”التجمع  الإمارات  بني  م�سكلة  اأي 

للإ�سلح”.
الدولة  لوزير  تغريدة  اأكدته  ارتباط”  “فك 
اأول  قرقا�ش،  اأنور  الإماراتي،  اخلارجية  لل�سوؤون 
“الإ�سلح”  حزب  اإن  فيها  قال  اخلمي�ش،  اأم�ش 
بتنظيم  ارتباطه  “فّك  موؤخًرا  اأعلن  اليمني 

الإخوان الإرهابي”.
النوايا  لختبار  فر�سة  “اأمامنا  قرقا�ش  واأ�ساف 
نعمل  العربي..  وحميطه  اليمن  م�سلحة  وتغليب 

مبرونة وهدفنا اأمن املنطقة وا�ستقرارها”.
الإيراين امل�سروع  �سد  املقاومة  جبهة  – تعزيز 

مبقتل �سالح وعودة الأو�ساع باليمن اإىل مربعها 
الأول، بدا اأن ح�سم الأزمة مير وجوبا عرب ح�سد 
ال�سعبية  القواعد  ذات  املحلية  ال�سيا�سية  القوى 
ما  �سد  موّحدة  مقاومة  جبهة  لت�سكيل  الوا�سعة، 
الإيراين  “امل�سروع  بـ  العربي  التحالف  ي�سميه 

باليمن وال�سرق الأو�سط”.
ال�سعبي  الثقل  العتبار  بعني  تاأخذ  جبهة 
واللوج�ستي، وهذا ما يتوفر اإىل حّد كبري يف حزب 
اأكرب قاعدة مقاتلني يف  “الإ�سلح” الذي ميتلك 
�سفوف املقاومة ال�سعبية واجلي�ش اليمني، وهذا 
رمبا ما جعل التقارب بينه والإمارات يتم ب�سورة 

مفاجئة نظرا حلاجة كل منهما للآخر.
تقاربها  وراء  من  الإمارات  ترمي  حمللني،  ووفق 
“املوؤمتر  حلزب  حافز  خلق  اإىل  “الإ�سلح”  مع 
املوؤيدين  ركب  اإىل  للن�سمام  العام”،  ال�سعبي 

لل�سرعية.
اأي  الراحل  الرئي�ش  حلزب  يكون  ل  قد  ان�سمام 
خيارات اأخرى غريه، خ�سو�سا واأن الطريق باتت 
ظل  ويف  زعيمه،  ت�سفية  عقب  اأمامه  م�سدودة 
تعانيه  عما  علوة  بال�سلطة،  احلوثيني  ا�ستئثار 
وملحقة  ج�سدية  ت�سفية  عمليات  من  كوادره 

وتنكيل يف �سنعاء.
نحو  بقوة  يدفع  احلزب  اأمام  الأفق  فان�سداد 
باليمن،  لل�سرعية  املوؤيدة  اجلبهة  اإىل  ان�سمامه 
اأعلن  الذي  الراحل  زعيمه  م�سار  وا�ستكمال 
ودعا  احلوثيني،  مع  �سراكته  ف�ش  مقتله  قبيل 
اإىل النتفا�ش �سدهم يف �سنعاء وجميع املناطق 

اخلا�سعة ل�سيطرتهم.
الأم�ش،  حلفاء  اأمام  الأخرية  احلزب  وبهزمية 
اليمني  للم�سهد  الراهنة  املعطيات  معظم  ت�سري 
باأن ان�سمام حزب املوؤمتر خلط الدفاع الأول �سد 
امل�سروع الإيراين الذي ا�ستفاد من حالة ال�سراع 

يف البلد، بات م�ساألة وقت فح�سب.
و”النتقايل  “الإ�سلح”  بني  حمتمل  تقارب   –

اجلنوبي”
 – “الإ�سلح” فاقم  التقارب الإماراتي مع حزب 
على ما يبدو – من عزلة احلوثيني يف اليمن، حيث 
باتوا منفردين يف مواجهة ال�سعب اليمني، وهذا 
ما ترجمته �سمنيا تغريدة حممد علي احلوثي، 
رئي�ش ما ي�سمى بـ “اللجنة الثورية العليا”، عرب 
“موؤ�سر  التقارب  اأن  فيها  اعترب  والتي  “تويرت”، 

على ت�سعيد ع�سكري جديد م�سريه الف�سل”.
منحى  اأظهرت  الأر�ش  على  املعطيات  اأن  غري 
يتوقع  حيث  احلوثيني،  لتوقعات  متاما  خمالفا 
ت�ساحليا” بني  و”خطابا  تقاربا  مينيون  حمللون 
حزب “الإ�سلح” وما ي�سمى بـ “املجل�ش النتقايل 

اجلنوبي”، يف املرحلة املقبلة.
الذي  اجلنوبي”،  النتقايل  “املجل�ش  ويتبنى 
ال�سابق  املحافظ  وهو  الزبيدي،  عيدرو�ش  اأ�س�سه 
جنوب  انف�سال  اإىل  الدعوة  )جنوب(،  لعدن 
اليمن عن �سماله، والعودة بالأو�ساع اإىل ما قبل 

.1990
اإىل  الرامي  الهدف  فاإن  نف�سها،  امل�سادر  ووفق 
ا�ستعادة ال�سرعية باليمن وطرد احلوثيني منها، 
قادر على جمع الأ�سداد وا�ستقطابها، خ�سو�سا يف 

خ�سم التعقيد الذي اأورثه مقتل �سالح، وا�ستعادة 
احلوثيني لكامل نفوذهم يف �سنعاء.

هدف من �ساأنه اأن مينح جميع اخللفات القائمة 
مبواجهة  ت�سمح  هدنة  اليمنية  املكونات  بني 
ل  جديدة  حتالفات  خارطة  اإطار  يف  احلوثيني، 
نحو  �سعيا  العربي،  التحالف  قيادات  ت�ستثني 
وان�سداد  ع�سكري  جمود  الآن  حتى  يكّبله  ح�سم 
دائرة  يف  تتخبط  اليمنية  الأزمة  جعل  �سيا�سي 

مفرغة.
عملية  املا�سية،  الأيام  خلل  بداأت  وبالفعل، 
والتحالف  احلكومية  للقوات  كربى  ع�سكرية 
البحر  على  الغربية  ال�سواحل  يف  العربي، 
ا�سرتاتيجية  مناطق  تطهري  من  متكنت  الأحمر، 

يف حمافظة احلديدة.
ميناء  على  ال�سيطرة  اإىل  العملية  وت�سعى 
احلوثيني  ُيتهم  الذي  ال�سرتاتيجي،  احلديدة 

بتهريب ال�سواريخ الإيرانية عربه.
العربي،  التحالف  يف  ع�سكريون  قادة  واأعلن 
اأن قوات من احلر�ش اجلمهوري  الثلثاء املا�سي، 
يف  الع�سكرية  العملية  ت�ساند  ل�سالح،  املوالية 
ال�ساحل الغربي، يف خطوة قد ت�سدد من اخلناق 

على احلوثيني.

باليمن التحالفات اجلديدة  “االإ�شالح” واالإمارات.. تقارب ير�شم خارطة 

اهلل  عبد  علي  الراحل  الرئي�ض  اأ�شرة  اليمن: 
موكب  يف  عدن  اإىل  �شنعاء  العا�شمة  تغادر  �شالح 
يقل اطفاال ون�شاء و�شائقني واحلرا�ض ال�شخ�شيني

الفل�شطينيني  �شُنمّزق  القادمة  احلرب  يف  �شابًقا:  ال�شمالّية  اجلبهة  وقائد  املو�شاد  رئي�ض  نائب 
ــاٍم اأّي خالل  اهلل  حزب  على  و�شنق�شي  �شيًئا  ي�شتّحقون  ال  الأّنهم  ــالأردن  ل وُنهجرهم  ــا  اإرًب

اليمن- النا�سول – قال م�سدر ع�سكري حكومي اإن 
اأ�سرة الرئي�ش الراحل علي عبد اهلل �سالح، غادرت 
احلوثيني،  ل�سيطرة  اخلا�سعة  �سنعاء،  العا�سمة 
املوؤقتة  العا�سمة  عدن،  ال�سبت  م�ساء  وو�سلت 

جنوبي اليمن، اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة.
ًل عدم الك�سف عن هويته كونه  وذكر امل�سدر ُمف�سّ
غري خمول باحلديث للإعلم، اإن موكب اأ�سرة �سالح 
خلل  �سنعاء  للعا�سمة  مغادرته  بعد  عدن،  و�سل 
اليومني املا�سيني، وتوقفه يف يافع، مبحافظة حلج 

)�سمال عدن(.
من  ون�ساًء  اأطفاًل  يقل  املوكب  اأن  اإىل  واأ�سار 
واحلرا�ش  ال�سائقني  اإىل  بالإ�سافة  �سالح،  اأ�سرة 

ال�سخ�سيني.
احلكومة  يف  ال�سابق  الدولة  وزير  اأكد  جهة،  من 
اليمنية، ونائب رئي�ش املجل�ش النتقايل اجلنوبي، 
املطالب بانف�سال �سمال اليمن عن جنوبه، هاين بن 

بريك، و�سول الأ�سرة اإىل عدن.
وقال يف تغريدة له على �سفحته مبوقع “تويرت”، 
اإن “اأ�سرة �سالح واأقرباوؤه �سيجدون يف اجلنوب كل 
وجهتهم  يبلغون  حتى  التامة  واحلماية  الرعاية 
اجلنوب  يف  البقاء  اأرادوا  واإن  يريدون،  التي 

اجلنوب  يف  تعلمنا  هكذا  و�سهًل  واأهًل  فمرحبًا 
وهكذا ُربينا”.

دولة  اإىل  �ستغادر  �سالح  اأ�سرة  فاإن  امل�سدر  ووفق 
الإمارات، حيث يقيم اأحمد، جنل �سالح الأكرب، يف 
العام  مطلع  اليمن  يف  احلرب  اندلع  منذ  ظبي  اأبو 

.2015
مع  غادروا  ل�سالح،  املوالني  من  الع�سرات  وكان 
اأ�سرهم اإىل عدن، بعد مقتل الرئي�ش ال�سابق على 
الأول  كانون  دي�سمرب/  من  الـ3  ليل  احلوثيني  يد 

اجلاري.
مداهمات  حملة  احلوثيون  �سن  ذلك  وعقب 
وع�سكرية  �سيا�سية  قيادات  بحق  واختطافات 

موالية ل�سالح.
بن  عبيد  اأحمد  اليمنية  احلكومة  رئي�ش  وكان 
دغر، حّمل يف ذات اليوم، احلوثيني امل�سوؤولية عن 
حياة “املعتقلني” من اأع�ساء حزب املوؤمتر، وطالب 
بالتدخل  الأمن  وجمل�ش  العربية  الدول  جامعة 

لوقف “حملة العتقالت” والإفراج عنهم.
ودعا املنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان، 
“اإهانات  من  يرافقها  وما  العتقالت  اإدانة  اإىل 

وتعذيب”

برلني ـ:
ي�ست�سعر الردن مع م�سر وال�سلطة الفل�سطينية التهديد 
التي  امل�ساعدات  بقطع  لهم  المريكي  للرئي�ش  املبا�سر 
ل  موقف  يف  ي�سعهم  الذي  المر  لهم،  بلده  تقدمها 
القرار  على  الت�سويت  اقرتاب  مع  اليوم  عليه  يح�سدون 

اجلديل للرئي�ش دونالد ترامب حول القد�ش.
على  اخلمي�ش  املتحدة  للمم  العامة  اجلمعية  وت�سوت 
عا�سمة  بالقد�ش  وا�سنطن  اعرتاف  يدين  قرار  م�سروع 
ل�سرائيل، و�سط تهديد الرئي�ش المريكي دونالد ترامب 
الأمريكي  الفيتو  ا�ستخدام  بعد  القرار،  يوؤيدون  من 

لحباط م�سروع قرار م�سري يف جمل�ش الأمن الدويل.
وتبدو الدول الثلث يف �سلب التهديد الأمريكي خ�سو�سا 
وان م�سر من تقدمت بالقرار ملجل�ش المن، بينما العا�سمة 
الردنية عمان هي من متلك حق الو�ساية على املقد�سات 
يف القد�ش، وال�سلطة الفل�سطينية تخ�سع ا�سا�سا ل�سغوط 
ردة  يف�سر  ما  وهذا  �سهرين،  منذ  المريكية  الدارة  من 

الفعل العنيفة فل�سطينيا.
الذي  املالكي،  ريا�ش  الفل�سطيني  اخلارجية  وزير  وندد 
وترهيب”  “تهديدات  بـ  الت�سويت،  عملية  �سيح�سر 
احللف  يف  وا�سنطن  حليف  تركيا  احتجت  كما  وا�سنطن، 
ت�ساو�ش  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  وقال  الطل�سي، 
للأقوى‹”،  ‘الغلبة  منطق  وتغري  تغري،  “العامل  اوغلو 
م�سيفا انه “ما من امة �سريفة او دولة حترتم نف�سها ميكن 

ان حتني ظهرها ازاء مثل هذه ال�سغوط”.
اقرب  ملوقف  عمان  حتولت  الخري  ترامب  قرار  ومنذ 
ال�سلمي  ا�سطنبول  ملوؤمتر  وح�سدت  ح�سرت  اإذ  لأنقرة، 

الذي انعقد قبل ا�سبوع.
مليني  مئات  “ياخذون  الت�سويت  ع�سية  ترامب  وقال 
ي�سوتون  ثم  الدولرات  مليارات  وحتى  الدولرات 
�سدنا” م�سيفا يف تهديد وا�سح “دعوهم ي�سوتون �سدنا، 
�سنقت�سد الكثري )من املال( والمر �سيان بالن�سبة الينا”.

ع�سية  امللقي  هاين  الدكتور  الردن  وزراء  رئي�ش  وقال 

الت�سويت ان موقف بلده من قرار وا�سنطن يف القد�ش مل 
يتغري وم�ستمر، يف وقت تت�سارب فيه النباء عن ا�ستلم 
امل�ساعدات المريكية للردن عن عام 2017 والتي تبلغ 

نحو مليار دولر اأمريكي.
الثنني  المريكية  ال�سفرية  هايلي  نيكي  فعل  ردة  وكانت 
 14 ال  املجل�ش  يف جمل�ش المن على رف�ش باقي اع�ساء 
قرار ترامب، عنيفة اإذ قالت ان هذا الت�سويت “اإهانة لن 
 14 نن�ساها ابدا” يف ا�سارة اىل باقي اع�ساء املجل�ش ال 
الذين اأيدوا القرار و�سمنهم حلفاء وا�سنطن الوروبيون 
كانون  ال�ساد�ش من  باجماع قرار ترامب يف  ادانوا  الذين 

الول/دي�سمرب 2017.
الوليات  فيتو  ب�سبب  المن  جمل�ش  يف  القرار  مير  ومل 
املتحدة، المر الذي لن يتكرر يف اجلمعية العامة، كونها 
ت�سم 193 ع�سوا حيث �سيتم الت�سويت بداية من ال�ساعة 
15،00 ت غ، ول متلك اية دولة حق الفيتو يف القرارات 

التي هي غري ملزمة.
وين�ش م�سروع القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بان اي 
ويعد  القانون  قوة  له  “لي�ست  القد�ش  و�سع  حول  قرار 
القرار  م�سروع  ويذكر  �سحبه”.  ويتعني  وباطل  لغيا 
بكافة القرارات التي تبنتها المم املتحدة ب�ساأن احتلل 
يجب  القد�ش  ق�سية  ان  ويوؤكد  الفل�سطينية  الرا�سي 
الفل�سطينيني  بني  نهائي  �سلم  اتفاق  اطار  يف  حتل  ان 

وال�سرائيليني.
ب(  ف  )ا  الفرن�سية  النباء  لوكالة  دبلوما�سي  واو�سح 
املتحدة  المم  يف  ال�سبوع  هذا  امل�ساعف  الت�سويت  ان 
املنظمة  يف  مراقب  �سفة  متلك  التي  فل�سطني  من  بدفع 
الدولية، هدفه قيا�ش ثقل الفل�سطينيني ازاء خطة �سلم 
م�ستقبلية حمتملة، بينما توقع العديد من الدبلوما�سيني 
165 و190 دولة  القرار بني  توؤيد  ان  املتحدة  يف المم 
130 ف�سيكون ذلك  “اذا كان العدد  ع�سو. وقال احدهم 

�سيئا”.
ويف حني مل متار�ش هايلي على ما يبدو �سغوطا يف جمل�ش 

ت�سويت  يف  مقاربتها  جذريا  غريت  وا�سنطن  فان  المن، 
وال�سغوط.  التهديدات  كثفت  حيث  العامة  اجلمعية 
والر�سائل  اللكرتوين  والربيد  التغريدات  وا�ستخدمت 

وكل و�سيلة لتفادي هزمية دبلوما�سية جديدة.
المم  يف  دائما  “يطالبوننا  تغريدة  يف  هايلي  وكتبت 
ان  نتوقع  املزيد )..( نحن ل  املزيد ودفع  املتحدة ببذل 

ي�ستهدفنا من �ساعدناهم”.
وا�سافت انه يف يوم اخلمي�ش “�ست�سجل الوليات املتحدة 
“و�سيتابع  ترامب  قرار  تعار�ش  التي  الدول  ا�سماء” 
ابلغه  ان  طلب  لقد  الت�سويت.  هذا  كثب  من  الرئي�ش 

بالدول التي ت�سوت �سدنا”.
ده�سة  و�سفريته  المريكي  الرئي�ش  حتذيرات  واثارت 
العديد من الدبلوما�سيني يف المم املتحدة، بينما اعتربها 
البع�ش الخر اختبارا وا�سحا مل�سداقية الدول الداعمة 

للقرارات الدولية وخ�سو�سا فيما يتعلق بالقد�ش.
الوليات  من  م�ساعدات  اي�سا  ا�سلمية  دول  وتتقا�سى 
املتحدة، ال ان النظار كلها تتجه للدول العربية الثلث 
من  بالت�سويت  مبا�سرة  علقة  �ساحبة  كونها  املذكورة، 
ملف  يف  ت�سوية  من  �سيتبعه  وما  القد�ش  ومبلف  جهة 

ال�سلم من جهة ثانية.
ويراقب العامل اليوم اي�سا دول ذات مواقف ملتب�سة مثل 
يف  الو�سط،  ال�سرق  يف  والمارات  والبحرين  ال�سعودية 
حني ا�سار م�سوؤولون دبلوما�سيون اىل ان بولندا وت�سيكيا 
القرار يف جت�سيد لف�سل  واملجر ميكن ان ل توؤيد م�سروع 

الحتاد الوروبي يف اظهار موقف م�سرتك.
اأما بالن�سبة لل�سغوط المريكية، فقد �سرح �سفري اآ�سيوي 
الطريقة،  بهذه  ت�سري  ل  “المور  ان  الفرن�سية  للوكالة 
امريكا  من  �سفري  قال  بينما  املبادئ”،  على  ن�سوت  نحن 
عليه  واظبنا  موقفا  فجاأة  نغري  ان  ميكن  “ل  اجلنوبية 

طيلة �سنوات”.
من جهته اعترب �سفري اوروبي انه مع هذه ال�سغوط “ميكن 
ان حت�سل الوليات املتحدة على ع�سرة ممتنعني من دول 

ميكن ان تختار اي�سا عدم امل�ساركة”.
وا�ستخدمت الوليات املتحدة حق النق�ش )الفيتو( خلل 
اإىل  م�سر  من  مقدم  قرار  م�سروع  �سد  اجلاري  الأ�سبوع 
جمل�ش المن الدويل ب�ساأن الغاء القرار الأمريكي، لتجد 

وا�سنطن نف�سها معزولة دبلوما�سيا فى هذه الق�سية.
ودفعت تركيا واليمن اىل عقد جل�سة ا�ستثنائية للجمعية 
العامة غدا اخلمي�ش للت�سويت على م�سروع القرار، حيث 
ثلثى  باغلبية  القرار  م�سروع  على  املوافقة  املرجح  من 

اع�ساء اجلمعية العامة البالغ عددهم 193 ع�سوا.
اىل  بالقد�ش  اخلا�ش  القرار  م�سروع  قدمت  م�سر  وكانت 
اخلطرية  “التداعيات  من  يحذر  والذي  المن،  جمل�ش 
“للقرار الأمريكي ويطالب باإلغائه، بعد ع�سرة اأيام على 

اإعلنه من قبل الرئي�ش ترامب.
يتقرر  اأن  “يجب  القد�ش  اأن و�سع  القرار  م�سروع  واأ�ساف 
للقرارات  ال�سديد  الأ�سف  “عن  معربا  التفاو�ش”  عرب 
الأخرية ب�ساأن القد�ش" من دون ت�سمية الوليات املتحدة 

بال�سم.
من  يغري  اأن  ميكن  عمل  اأو  قرار  “اأي  اأن  اأي�سا  فيه  وجاء 
له  لي�ست  للقد�ش  الدميغرافية  الرتكيبة  و�سع  اأو  طابع 
قوة قانونية وهو باطل وكاأنه مل يكن، ول بد من اإلغائه”.

“القد�س" ق��رار  �صد  امل�صوتني  عن  امل�صاعدات  بقطع  يهدد  ترامب  العا�صفة:  عني  يف  وفل�صطني  وم�صر  الأردن 
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خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ل  جريدة وموقع غربة 
لي جهة كانت ، ول يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
بالنحياز  تتهمنا  الخوة  بع�ش  من 

لطرف على الخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع الوطان ول�سنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

 القاهرة–
�سمن  اأفلم  بـ4  امل�سرية  ال�سينما  ت�سارك 
فعاليات الدورة الـ14 ملهرجان دبي ال�سينمائي، 
التي انطلقت فعالياتها م�ساء الأربعاء يف مدينة 
جمريا بدبي، ويتناف�ش على جوائزها اأكرث من 
140 فيلمًا خمتارًا، من 51 دولة تتحدث بـ38 

لغة.
الأفلم امل�سرية الأربعة ياأتي يف مقدمتها فيلم 
امل�سابقة  يف  ي�سارك  الذي  ال�سبار”،  “زهرة 
الر�سمية للمهرجان “املهر الطويل”، يف العر�ش 
الأول للفيلم بال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
القو�سي، وي�سارك يف  اإخراج وتاأليف هالة  من 
بطولته منحة البطراوي و�سلمى �سامي ومروان 

العزب وزكي عبدالوهاب.
“عايدة”،  “زهرة ال�سبار” حول  تدور اأحداث 
نف�سها  جتد  قروية،  خلفية  من  �ساعدة  ممثلة 
بني ليلة و�سحاها مطرودة من منزلها وتتجول 
يف �سوارع القاهرة ب�سحبة جارتها الربجوازية 
مال  اأّي  املراأتني  لدى  لي�ش  �سميحة،  املنطوية 
يدعى  �ساب  ومب�ساعدة  اإليه.  تلجاآن  مكان  اأو 
“يا�سني” تبداأ املراأتان رحلة البحث عن ماأوى، 
وما بني اأحداث عادية واأخرى كارثية يتحرك 
تنمو  فيما  الذات،  ل�ستك�ساف  برحلة  الثلثة 
رقيقة  زهرة  مثل  ا�ستثنائية،  �سداقة  بينهم 

تتفّتح من بطن �سبارة �سائكة.
“مار�سيدير”،  هو  الثاين  امل�سري  الفيلم 
وي�سارك يف م�سابقة “املهر الق�سري”، من اإخراج 
اأحمد  وبطولة  عادل،  نهى  وتاأليف  واإنتاج 
و�سادي  حنفي  وحنني  النموري  ومنى  ع�سام 
حكيم وخالد ممدوح بح�سب موقع بوابة العني 

الخبارية “.
معتادة  مواجهة  حول  الفيلم  ق�سة  وتدور 

حيث  املزدحمة،  القاهرة  مدينة  �سوارع  يف 
اأحادي  فرعي  �سارع  يف  �سيارتان  ت�سطدم 
غا�سب  الأول  �سائقاهما،  ويت�ساحن  الجّتاه، 
وتت�ساعد  ومذعورة،  عنيدة  والثانية  وهائج، 
هذه  من  �سيخرج  الذي  من  لتك�سف  الأحداث 

املواجهة منت�سرًا.
�سناعي”،  “طلق  هو  الثالث  امل�سري  الفيلم 
“ليال  ي�سارك بعر�سه العاملي الأول يف برنامج 
الذي ي�سارك يف  اإخراج خالد دياب،  عربية”، 
و�سريين  حممد  �سقيقيه  جانب  اإىل  ال�سيناريو 
فرغلي،  حورية  بطولته  يف  وي�سارك  دياب، 
اأبوزهرة،  الرحمن  وعبد  الكدواين،  وماجد 
ك�ساب،  ومي  خاطر،  وم�سطفى  رجب،  و�سيد 

وبيومى فوؤاد.
وتدور اأحداث “طلق �سناعي” يف اإطار كوميدي 
�ساخر، حول زوجني م�سريني يلجاآن اإىل خطة 
بعدما  اأمريكا،  تاأ�سرية  على  للح�سول  مذهلة 

و�سك  على  واأ�سبحا  حماولتهما  جميع  خابت 
يقّرران  اإذ  حلظة،  اأي  يف  مولوديهما  ا�ستقبال 
عنوًة،  القاهرة  يف  الأمريكية  ال�سفارة  دخول 
لت�سع ال�سّيدة مولوديها داخل املبنى، ما �سيعني 
بطبيعة احلال ح�سول الوليدين على اجلن�سية 

الأمريكية.
تبو�سني”،  “بل�ش  هو  الرابع  امل�سري  الفيلم 
الذي ي�سارك اأي�سا يف برنامج “ليال عربية” يف 
اأحمد  واإخراج  �سيناريو  الأول،  العاملي  عر�سه 
بدر،  و�سو�سن  رئي�ش،  يا�سمني  وبطولة  عامر، 
حممد  و�سلوى  ريا�ش،  وعايدة  مهران،  وحممد 

علي.
كوالي�ش  يف  تبو�سني”  “بل�ش  اأحداث  وتدور 
فيلم جديد يتم ت�سويره، يواجه املخرج ال�ساب 
ومنتجه  الفيلم  بطلة  مع  التعامل  يف  �سعوبات 
كل  وحماولة  الثلثة،  اأفكار  تعار�ش  نتيجة 

طرف فر�ش روؤيته اخلا�سة على الفيلم.

اأف�����الم ال�����ص��ي��ن��م��ا امل�������ص���ري���ة ح���ا����ص���رة يف م���ه���رج���ان دب�����ي ب������4 

موقع  عرب  العربي  العامل  فنانو  انتف�ش 
قرار  �سد  “تويرت”،  الق�سرية  التدوينات 
بنقل  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش 
ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل اإىل مدينة 

القد�ش العربية.
لهذا  ورف�سهم  غ�سبهم  عن  الفنانون  وعرب 
الها�ستاقات  من  عدد  عرب  ب�سدة  القرار 
و”القد�ش_ “القد�ش_لنا”،  منها: 

وغريها  عا�سمة_فل�سطني_الأبدية” 
ال�سعب  مع  ت�سامنهم  عن  معربين  الكثري، 

الفل�سطيني والق�سية الفل�سطينية.
اإلي�سا بـ”لأجلك  وغردت الفنانة اللبنانية 
بهية  يا  لأجلك  اأ�سلي،  ال�سلة  مدينة  يا 
يا  قد�ش  يا  املدائن،  زهرة  يا  امل�ساكن، 
اأ�سلي..  ال�سلة  مدينة  يا  قد�ش  يا  قد�ش 
العني  بوابة  #القد�ش_لنا”بح�سب 

اللكرتونية
الزغبي  نوال  اللبنانية  الفنانة  ون�سرت 
لأر�ش  “�سلم  قد�ش" معلقة:  “يا  اأغنيتها 
�سلمًا،  يومًا  راأت  وما  لل�سلم،  ُخلقت 
#القد�ش_عا�سمة_فل�سطني #القد�ش .

وعلق الفنان اللبناين راغب علمة مغردا: 
“�ستبقى القد�ش عا�سمة فل�سطني. �ساء من 

�ساء واأبى من اأبى”.
لكم  “هنيًئا  حجازي:  اأمل  كتبت  فيما 
#القد�ش_لنا  القد�ش  بيع  العرب  اأيها 
ملا  منها  ا�ستنكار  يف  #القد�ش_تقاوم”، 
لتخاذ  للعرب؛  منها  وت�سجيعا  يحدث، 

موقف �سد هذا القرار.
عن  زين  �سامو  ال�سوري  الفنان  عرب  كما 
اأين  العرب؟!!!  “اأين  معلقا:  غ�سبه 
وهذه  عرب؟!!!  يا  اإ�سلمنا  اأين  النخوة؟ 
عاااار  عربية  اأمة  يا  النهاية  بداية 

#القد�ش_خط_اأحمر”.
اللوزي  ي�سرا  امل�سرية  املمثلة  واأكدت 

مغردة:  الأمريكي  الرئي�ش  لقرار  رف�سها 
“ياريت بقى نركز يف املهم: القد�ش عا�سمة 

فل�سطني #القد�ش_لنا”.
ترامب،   دونالد  الأمريكي،  الرئي�ش  واأعلن 
اأن القرار ب�ساأن القد�ش “قد تاأخر كثريًا”، 
البيت  يف  األقاه  لل�سحفيني  ت�سريح  خلل 

الأبي�ش، خلل اجتماع للإدارة الأمريكية، 
اليوم، وذلك قبل �ساعة من خطابه، الذي 
اعرتف فيه باأن القد�ش عا�سمة لإ�سرائيل، 
ببحث  الأمريكية  اخلارجية  وطالب 

اإجراءات نقل ال�سفارة الأمريكية اإليها.

اإىل احل���ي���اة  ي��ع��ي��دون   الأط���ف���ال 
ع��الق��ة اأجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل ووال��ده��ا

ال�سهرية  هوليوود  جنمة  ك�سفت  اأ(-  ب  )د  اأجنلي�ش  لو�ش 
املمثل  والدها  مع  جمددا  تتقارب  بداأت  اأنها  جويل  اأجنلينا 

الأمريكي جون فويت.
“هوليوود  جملة  مع  مقابلة  يف  عاما/   /42 جويل  وذكرت 
ريبورتر” الأمريكية اأنها اأ�س�ست “علقة جديدة” مع والدها 

اأطفالها. ذلك  يف  �ساعدها  من  اأن  مو�سحة  عاما/،   /78
اأنهما  م�سيفة  ال�سعوبات”،  بع�ش  بيننا  “كان  جويل:  وقالت 

ميكنهما الآن التحدث �سويا عن الفن، لكن لي�ش عن ال�سيا�سة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن فويت يتبنى موقفا �سيا�سيا حمافظا.

مار�سلني  الراحلة  جويل،املمثلة  والدة  هجر  فويت  وكان 
برتراند، عندما كانت جويل و�سقيقها �سغريين.

وحاول فويت وجويل الت�سالح خلل م�ساركتهما يف فيلم “لرا 
كروفت: تومب رايدر”، اإل اأن هذه املحاولة باءت بالف�سل.

والدها  ا�سم  حمل  عن  التخلي  جويل  قررت   2002 عام  ويف 
اإعلمية  اإجراءات قانونية، بعدما ذكر فويت يف مقابلة  عرب 

اأن ابنته تعاين من م�سكلت نف�سية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن جويل، التي تقدمت بطلب للطلق اأمام 
موؤخرا  قامت  بيت،  براد  ال�سهري  النجم  زوجها  من  املحكمة 

باإخراج الفيلم احلربي “قتلوا اأبي اأول”.

ال��ف��ن��ان��ون ال���ع���رب ي��ن��ت��ف�����ص��ون ���ص��د ق����رار ت���رام���ب ب�����ص��اأن ال��ق��د���س

اجلزائر  يف  القدم  لكرة  مباراة  يف  م�سجعون  رفع   
�سلمان  امللك  ال�سعودي،  العاهل  جتمع  كبرية  لفتة 
بن عبد العزيز، والرئي�ش الأمريكي، دونالد ترامب، 

واأكدت اململكة اأنها لن تبقي هذه اخلطوة دون رد.
اإطار  يف  ال�سورة  تلك  اجلزائرية  اجلماهري  ورفعت 
احتجاجات على اعرتاف الوليات املتحدة بالقد�ش 

عا�سمة لإ�سرائيل.
للتوا�سل  “تويرت”  موقع  يف  نا�سطون  وتناقل 
الجتماعي �سورة جلماهري ريا�سية يف اأحد مدرجات 
لفتة  حتمل  وهي  اجلزائرية  القدم  كرة  ملعب 
كبرية تظهر الزعيمني واإىل جوارها �سورة للم�سجد 
الإجنليزية  باللغة  عبارة  حتتها  وكتبت  الأق�سى، 
)وجهان   ”two faces of the same coin“
لنا  “البيت  عبارة  اإىل  بالإ�سافة  العملة(،  لنف�ش 

والقد�ش لنا”، ح�سب “رو�سيا اليوم”.
بن  �سامي  اجلزائر،  لدى  ال�سعودية  �سفري  وعلق 
عبداهلل ال�سالح، على ذلك بالقول: “جار التاأكد من 

ذلك، و�سنقوم مبا يجب”.
“�سبق”   واأكد ال�سالح، ح�سب ما نقلته عنه �سحيفة 
نقم  مل  اإن  فينا  خري  ول  واجبنا،  “هذا  ال�سعودية: 

به”.
وياأتي ذلك يف اإطار ردود اأفعال واحتجاجات ملواطني 
الدول العربية على اإعلن الرئي�ش الأمريكي، يوم 6 

دي�سمرب/كانون الأول اجلاري، عن اعرتاف الوليات 
نقل  وبدء  لإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�ش  املتحدة 
ال�سفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل املدينة املقد�سة، 
قرارات  جلميع  خمالفة  اتخاذها  جرى  خطوة  يف 

الأمم املتحدة حول ق�سية �سفة هذه املدينة، ولقيت 
انتقادات دولية وا�سعة النطاق.

اجلزائر  يف  �سلمان  وامللك  ترامب  �سورة  رفع  وجاء 
زيادة  و�سط  “م�سيئة”  الريا�ش  اعتربتها  والتي 

غري  علقات  اإقامة  عن  حتدثت  اإعلمية  تقارير 
علنية بني ال�سعودية واإ�سرائيل وزيارات اإليها من قبل 
الت�سريبات  بع�ش  اأ�سارت  فيما  اململكة،  من  م�سوؤولني 
مت  القد�ش  حول  الأمريكي  “القرار  اأن  موؤكدة  غري 
اتخاذه بال�سوء الأخ�سر من قبل ال�سعودية”، ل �سيما 
اأنه ياأتي بالتزامن مع ت�سريبات اإعلمية تتحدث عن 
اإعداد وا�سنطن والريا�ش ما ي�سمى بـ”�سفقة القرن” 
ما  وهو  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  حل  حول 

نفته مرار �سلطات اململكة.
رئي�ش  اأن  “النهار” اجلزائري  وافاد موقع تلفزيون   
بن  حممد  بن  اهلل  عبد  ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ش 

ابراهيم اآل ال�سيخ بداأ بزيارة اإىل اجلزائر.
واأكد املوقع اأن الزيارة ت�ستمر ملدة 4 اأيام يف الفرتة 
ما بني 18 و21 دي�سمرب/ كانون الأول احلايل 2017
القادر  الزيارة جاءت بدعوة من عبد  اأن  اإىل  واأ�سار 
يلتقي  اجلزائري،  الأمة  جمل�ش  رئي�ش  �سالح  بن 

خللها عددا من امل�سوؤولني يف الربملان واحلكومة.
�ستتطرق  الزيارة  كانت  اذا  ما  املعروف  غري  ومن 
�سلمان  امللك  ال�سعودي  العاهل  �سور  رفع  حادثة  اإىل 
مكتوب  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  برفقة 

عليها �سعارات اعتربتها ال�سعودية “م�سيئة”.

�سنعاء ـ: ك�سف موقع “ماأرب بر�ش« اليمني، نقل 
علي  اأحمد  اأن  باخلا�سة،  و�سفتها  م�سادر  عن، 
ال�سابق  اليمني  الرئي�ش  جنل  �سالح  عبداهلل 
علي عبداهلل �سالح، فجر قنبلة مدوية �سدم بها 
يف  العربي  التحالف  ودول  والإمارات  ال�سعودية 

اليمن.
علي  اأحمد  العميد  فاإن  اليمني،  للموقع  ووفقًا 
التي  العرو�ش  كل  “رف�ش  �سالح،  عبداهلل 
بهدف  له  اخلليجية  الدول  اأحد  بها  تقدمت 
قيادة املرحلة ال�سيا�سية والع�سكرية يف املرحلة 
القادمة، ويف مقدمتها ح�سد املوؤمتر ال�سعبي العام 
مايل  دعم  وتوفري  ف�سائية،  قناة  واإطلق  له، 
لكافة الأن�سطة، للقيام بعملية حترير اليمن من 
امللي�سيات احلوثية والتواجد الإيراين يف اليمن 

ب�سكل عام”.
لكل  اعتذر  �سالح  جنل  اأن  امل�سادر،  واأ�سافت 
اإقناعه بهذه املهمة يف هذا  الوفود التي حاولت 
للثقة  �سكره  عن  عرب  حيث  احلايل،  التوقيت 
باأي  بالقياًم  ومعتذرًا  اجلهات،  تلك  اأولتها  التي 

مهام م�ستقبلية.
“العوائق” التي  وك�سفت امل�سادر عن ما و�سفتها 
تقف اأمام جنل �سالح لقيادة اأي عمل �سد اأن�سار 
اهلل، مو�سحة اأن جنل �سالح مكبل حاليا بقيود 
ول  الأمن  جمل�ش  عن  �سادرة  اأممية  وعقوبات 
العقوبات،  تلك  ترفع  اأن  قبل  يتحرك  اأن  ميكن 
بالإ�سافة  جيدًا،  �سالح  جنل  يدركه  اأمر  وهو 
اإىل �سرورة اعرتافه بال�سرعية ممثلة بالرئي�ش 

هادي.
علي  اأحمد  منح  يتطلب  الأمر  اأنه  واأ�سافت 
�سيا�سي  اأو  ع�سكري  من�سب  اأي  �سالح  عبداهلل 
ربه  عبد  بالرئي�ش  مربوط  اأمر  وهو  الدولة  يف 
ال�ستعانة  ا�ستحالة  عن  ناهيك  هادي،  من�سور 
بقوات احلر�ش اجلمهوري التي خانت والده، ومل 
يتحرك اأي لواء للدفاع عنه، اإ�سافة اإىل �سيطرة 
التي  القوة  وم�سادر  مواقع  كل  على  اهلل  اأن�سار 

كانت متيز احلر�ش اجلمهوري.

ال�صعودية تهدد بالرد على رفع م�صجعني يف مباراة كرة القدم يف اجلزائر لفتة كبرية جتمع امللك 
لإ�صرائيل عا�صمة  بالقد�س  املتحدة  الوليات  اعرتاف  على  احتجاجات  اإطار  يف  وترامب  �صلمان 

برلني العا�صمة  يف  امليالد  اعياد  ا�صواق  احد  يف  عام  قبل  وقع  الذي  الده�س  هجوم  �صحايا  اأق��ارب  ا�صتقبال  تعتزم  مريكل 

اأح��م��د ع��ل��ي ع��ب��داهلل ���ص��ال��ح ي��رف�����س ك��ل ال��ع��رو���س ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا اأح���د ال���دول 
ال��ق��ادم��ة امل��رح��ل��ة  يف  وال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال�صيا�صية  امل��رح��ل��ة  ق��ي��ادة  ب��ه��دف  ل��ه  اخلليجية 

الأملانية  امل�ست�سارة  ت�ستقبل  اأ(-  ب  )د  برلني 
هجوم  �سحايا  واأقارب  �سحايا  مريكل،   اجنيل 
الده�ش الذي وقع قبل عام يف اأحد اأ�سواق اأعياد 

امليلد يف العا�سمة برلني.
املنتظر  ومن  امل�ست�سارية،  دار  يف  للقاء  وحتدد 
يوم  اجلرمية  م�سرح  يف  تذكارية  ندوات  اإقامة 
غد الثلثاء حيث حتل الذكرى ال�سنوية الأوىل 

للهجوم.
الأملاين  الرئي�ش  �سي�سارك  مريكل،  جانب  واإىل 
التذكارية  الندوة  يف  �ستاينماير،  فرانك-فالرت 
الوزراء  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  الرئي�سية 

الحتاديني.
نحو  واأ�سيب  حتفهم  لقوا  قد  �سخ�سا   12 كان 
التون�سي  نفذه  الذي  الهجوم  يف  اآخرين،   70

يف  �ساحنة  با�ستخدام  العامري  اأني�ش  الراحل 
التا�سع ع�سر من كانون اأول/دي�سمرب 2016 .

مل  باأنها  مريكل  اتهموا  قد  ال�سحايا،  اأقارب  كان 
تقدم لهم التعازي �سواء ب�سكل �سخ�سي اأو كتابة، 
قال  الأملانية  احلكومة  با�سم  متحدثا  اأن  غري 
التايل  اليوم  يف  اجلرمية  م�سرح  زارت  مريكل  اإن 
الهجوم،  وقوع  كيفية  عن  وا�ستعلمت  للهجوم 
قدا�ش  يف  الأثناء  تلك  يف  �ساركت  اأنها  واأ�ساف 
مفاجئة  بزيارة  امل�ست�سارة  قامت  كما  م�سكوين. 
لنف�ش موقع �سوق عيد امليلد مبيدان برايت�سنايد 

بلت�ش الأ�سبوع املا�سي.
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النتفا�سة  اندلعت   – ب(  ف  )اأ   – القد�ش 
 9 يف  عاما  ثلثني  قبل  الوىل  الفل�سطينية 
وا�ستمرت   ،1987 الأول/دي�سمرب  كانون 
ل�ست �سنوات يف الرا�سي الفل�سطينية املحتلة 
بني  متبادل  اعرتاف  اىل  توؤدي  ان  قبل 

ا�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
انتفا�سة  اطلق  اىل  الفل�سطينيون  ودعا 
المريكي  الرئي�ش  اعرتاف  بعد  جديدة 

دونالد ترامب القد�ش عا�سمة ل�سرائيل.
الو�سع- ي�سعل  �سري  – حادث 

�سدمت   ،1987 الأول/دي�سمرب  كانون   8 يف 
فيهما  �سيارتني  ا�سرائيلي  يقودها  �ساحنة 
جباليا  خميم  من  بالقرب  فل�سطينيني  عمال 
اربعة  وا�ست�سهد  غزة.  قطاع  يف  للجئني 

فل�سطينيني وا�سيب اخرون.
احلادث،  �سحايا  جنازة  يف  بيوم،  وبعدها 
اجلي�ش  بني  عنيفة  مواجهات  اندلعت 
الفل�سطينيني.  واملتظاهرين  ال�سرائيلي 
ودخلت خميمات اللجئني يف قطاع غزة يف 

حالة غليان.
احلجارة”  “حرب  او  النتفا�سة  وبداأت 
كافة  يف  اله�سيم  يف  كالنار  انت�سرت  والتي 

الرا�سي املحتلة.
احلديدية”- – “القب�سة 

بداأوا  حينه  يف  ا�سرائيليون  �سيا�سيون  كان 
يعي�سها  التي  الو�ساع  ان  من  بالتحذير 
الفل�سطينيون قد توؤدي اىل اندلع م�ساكل. 
ايبان  اأبا  ال�سابق  اخلارجية  وزير  ولفت 
ان  اىل   1986 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف 
القيود  يخ�سعون   ” كانوا  الفل�سطينيني 

والعقوبات”.
حتت  يعي�سون  الذين  الفل�سطينيون  وكان 
ع�سرين  منذ  امل�ستمر  ال�سرائيلي  الحتلل 
عام  اب/اغ�سط�ش  منذ  يخ�سعون  عاما، 
احلديدية” التي  “القب�سة  ل�سيا�سة   1985
و�سعها وزير الدفاع يف حينه ا�سحق رابني يف 

م�سعى لقمع اي احتجاجات فل�سطينية.
ب�سدى  رابني  ا�سحق  فوجئ  ان  وبعد 
باتباع  قواته  امر  و�سدتها،  النتفا�سة 
املتظاهرين  عظام”  “تك�سري  �سيا�سة 
اي  وجود  بعدم  يقر  ان  قبل  الفل�سطينيني، 

حل ع�سكري للنتفا�سة.
القاء  على  ال�سرائيليون  اجلنود  ورد 
با�ستخدام  احلارقة  والزجاجات  احلجارة 

الذخرية احلية.
على  عاما  اربعني  مرور  منذ  الوىل  وللمرة 
ال�سكان  دخل  ال�سرائيلي،  العربي  ال�سراع 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينيون 

يف  �سخ�ش-  ون�سف  مليون  حوايل  غزة- 
مواجهة مبا�سرة مع ا�سرائيل.

و�سجت ال�سوارع يف حينه والتي حتولت اىل 
“ال�سباب” والذين  من  بالف  قتال،  �ساحات 
عاما،  و25   10 بني  اعمارهم  تراوحت 

والذين كانوا يقاتلون باحلجارة.
اتهام  اىل  ال�سرائيلية  احلكومة  و�سارعت 
�سوريا وايران ومنظمة التحرير الفل�سطينية 

بالت�سبب يف هذه ال�سطرابات.
حركة  عن  عبارة  كانت  النتفا�سة  لكن 
�سعبية عربت عن احباط الفل�سطينيني بعد 
21 عاما من الحتلل. وفاجاأت النتفا�سة 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قيادة  اي�سا 

التي كانت يف تون�ش.
فل�سطيني- �سهيد   1200 من  – اكرث 

وقعت   ،1993 ايلول/�سبتمرب  من   13 يف 
الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  ا�سرائيل 
الفل�سطيني،  الذاتي  للحكم  او�سلو  اتفاقات 
والتي اعقبها م�سافحة تاريخية بني الزعيم 
الوزراء  ورئي�ش  عرفات  يا�سر  الفل�سطيني 

ال�سرائيلي ا�سحق رابني.
ويف 24 من ذات ال�سهر، تلقى ن�سطاء املنظمة 
اوامر مبا�سرة من عرفات بوقف كل العمليات 

الع�سكرية �سد اجلي�ش ال�سرائيلي.
 1،258 ا�ست�سهد  �سنوات،  �ست  غ�سون  ويف 
ال�سرائيلي  اجلي�ش  بر�سا�ش  فل�سطينيا 
م�سادر  من  ح�سيلة  بح�سب  امل�ستوطنني،  او 

فل�سطينية.
وا�ست�سهد معظم ال�سحايا، والذين كان ربعهم 

اثناء  ع�سرة،  ال�ساد�سة  �سن  دون  تقريبا 
تفريق التظاهرات.

يف  اغلبهم  ا�سرائيليا،   150 نحو  وقتل 
من  بدفع  ت�سددها  بعدها  النتفا�سة  اواخر 
واجلهاد  حديثا  ن�ساأت  التي  حما�ش  حركتي 

ال�سلمية.
الف   120 “بني   1994 عام  يف  رابني  وقال 
�سجوننا”  يف  مروا  فل�سطيني  األف  و140 
عام  يف  رابني  واغتيل  النتفا�سة.  خلل 
معار�ش  يهودي  متطرف  بر�سا�ش   1995

لعملية ال�سلم.
ادت   ،2000 ايلول/�سبتمرب   28 ويف 
اليمني  زعيم  بها  قام  للجدل  مثرية  زيارة 
امل�سجد  اىل  �سارون  ارييل  ال�سرائيلي 
اىل  املحتلة  ال�سرقية  القد�ش  يف  الق�سى 

اندلع النتفا�سة الثانية.
املدن  احتلل  ال�سرائيلي  اجلي�ش  واأعاد 
الذاتي  احلكم  ذات  الرئي�سية  الفل�سطينية 
اآذار/مار�ش  اأطلق يف  يف ال�سفة الغربية، ثم 
ال�سفة  على  ا�سرائيلي  هجوم  اأكرب   ،2002

الغربية املحتلة منذ حرب عام 1967.
ال�سرائيلي  اجلي�ش  قام   ،2005 عام  ويف 
اطار  يف  غزة  قطاع  من  جندي  اخر  ب�سحب 

خطة ان�سحاب احادية اجلانب.

حذر  متابعات:  ـ  وا�سنطن 
الرئي�ش الأمريكي ال�سابق باراك 
اأوباما من ه�سا�سة الدميقراطية 
يف بلده وخماطر �سعود النازية، 
م�ست�سهدا بتجربة اأملانيا يف عهد 

اأدولف هتلر.
م�ساركته  خلل  اأوباما  وقال 
�سيكاغو  لنادي  اجتماع  يف 
اخلمي�ش:  اأم�ش  القت�سادي 
اأن  ويجب  ينمو..  “اخلطر 
الدميقراطية  بحديقة  نعتني 
الأو�ساع  تنهار  فقد  واإل  هذه، 
عنه  نقلت  ح�سبما  ب�سرعة”، 
 Crain‘s Chicago �سحيفة 

.Bussiness
اأملانيا  يف  حدث  ما  “هذا  وتابع: 
القرن  من  الثلثينيات  يف 
من  الرغم  على  التي  املا�سي، 
فيها  املوجودة  الدميقراطية 
والعلمية  الثقافية  والإجنازات 

الكبرية، خ�سعت ل�سيطرة هتلر.. 
60 مليون ن�سمة هلكوا… عليكم 

اأن تنتبهوا.. واأن ت�سوتوا”.
بال�سم،  اأحدا  اأوباما  يذكر  ومل 
اإ�سارة  ت�سمنت  ت�سريحاته  لكن 
احلايل  الرئي�ش  اإىل  �سمنية 
واأن  خا�سة  ترامب،  دونالد 
حرية  اأهمية  على  �سدد  اأوباما 
احلفاظ  يف  والتعبري  ال�سحافة 
يف  الدميقراطي  النظام  على 
تاريخ  من  ال�سعبة  املراحل 
ترامب  ا�ستهر  فيما  اأمريكا، 
و�سائل  ملعظم  ال�سديد  بعدائه 
الإعلم الأمريكية التي ي�سميها 

بـ “الأخبار املزيفة”.
ترامب  معار�سي  اأن  يذكر 
�سيا�ساته  ب�سبب  اأي�سا  ينتقدونه 
الهجرة  ب�ساأن  املت�سددة 
ي�سبهونها  والتي  واملهاجرين، 

اأحيانا بالإجراءات النازية.

املثرية  ترامب  توجهات  ومن 
للقلق لدى معار�سيه ما يعتربونه 
جماعات  مع  منه  تعاطفا 
العن�سر  لتفوق  تدعو  متطرفة 

على  ظهر  ح�سبما  الأبي�ش، 
مدينة  يف  ال�سطرابات  خلفية 
يف  البلد  جنوب  �سارلت�سفيل 

اأغ�سط�ش املا�سي.

توما�ش  الأمريكي  الكاتب  قال 
اإذا كان هناك قا�سم  “اإنه  فريدمان: 
الأحداث  من  الكثري  يف�سر  م�سرتك 
واأعمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  الأخرية 
اململكة العربية ال�سعودية، والوليات 
واليمن،  واإ�سرائيل،  و�سوريا،  املتحدة، 
واحدة:  بكلمة  عنه  التعبري  فيمكن 
والنفوذ  القوة  اجلميع  وي�سع  اإيران. 
حتى  اعتباره،  يف  لإيران  املتناميني 
يدفع  الهو�ش  وهذا  نف�سها،  اإيران 

الكثري من النا�ش اإىل اجلنون.
مقال  خلل  من  فريدمان  ووجه 
تاميز"  “نيويورك  ب�سحيفة  ن�سر 
الن�سائح  من  جمموعة  الأمريكية، 
حممد  الأمري  ال�سعودي،  العهد  لويل 
التمدد  مع  للتعامل  �سلمان،  بن 
يف  وحذره  املنطقة،  يف  الإيراين 
يعتزم  التي  الهدية  من  نف�سه  الوقت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  حليفه 

تقدميها لطهران.
واأو�سح فريدمان: “على �سبيل املثال، 
اأوباما،  باراك  مثل  ترامب،  اإدارة 
ال�سرق  عن  البتعاد  الواقع  يف  تريد 
ولكن   — الإمكان  قدر   — الأو�سط 
نفوذ  اأقل  خلفها  ترتك  اأن  ترغب 

اإيراين ممكن”.
العربية  “اململكة  اأن  واأ�ساف 
العهد  ويل  قيادة  حتت  ال�سعودية، 
امل�سي  تريد  �سلمان،  بن  الأمري حممد 
واإ�سلح  الأو�سط  ال�سرق  يف  قدما 
حني  يف   — الـ21  القرن  اقت�ساد 
تريد اأن تقل�ش قدر التاأثري الإيراين 

يف املنطقة باأق�سى ما ميكن.
الإيرانيون  “يريد  فريدمان:  ويتابع 
تو�سيع نفوذهم من طهران اإىل البحر 
الأبي�ش املتو�سط   - ولي�ش عن طريق 
وجذاب  ناجح  اإمنائي  منوذج  خلق 
وغريهم  العرب  يرغب  الداخل  يف 
بل  حذوه،  يحذو  اأن  امل�سلمني  من 
بالأحرى ي�سقون طريقهم اإىل لبنان، 
“ميلي�سيات  والعراق من خلل  �سوريا 
هذه  داخل  دول  اأن�ساأت  حملية” 

الدول”.
“هذا  اأن  الأمريكي  الكاتب  ويو�سح 
يولد الكثري من القلق يف العامل العربي 

والوليات املتحدة واإ�سرائيل”.
“الإيرانيون  اإن  فريدما  ويقول 
وثقافة  كثرية،  مبواهب  يتمتعون 
من  بدًل  ولكن  ثرية.  فار�سية 
ال�سباب  ومتكني  لذلك  العنان  اإطلق 
الإيرانيني من اإدراك قدرتهم الكاملة 
ذلك  على  موؤثرة  البلد  —وجعل 
املواهب  تلك  اهلل  اآيات  يقمع  النحو- 
لقوة  العنان  ويطلقون  الداخل،  يف 
املرتزقة يف لبنان، و�سوريا، والعراق، 
بتلك  النفوذ  ويفر�سون  واليمن، 

الطريقة”.
مثري  الأمر  الواقع،  “يف  وي�سيف: 
ميكن  ما  فاأق�سى  ما.  نوعًا  لل�سفقة 
لأمريكا وال�سعودية فعله هو التوقف 
“التهديد”  بهذا  نف�سيهما  تكدير  عن 
اأجندات  على  والرتكيز  الإيراين، 
منهما.  كل  لدى  الداخلي  الإ�سلح 
من  انتقام  اأف�سل  هو  ذلك  و�سيكون 

طهران”.
ويو�سح فريدمان “بداية، ينبغي على 
والقادة  والأوروبيني،  الأمريكيني، 

على  �سلمان  بن  ي�سجعوا  اأن  العرب 
الذهاب اإىل حيث مل يتجراأ اأي زعيم 
�سعودي �سابق، وال�سعي لتحقيق هدفه 
املعلن املتمثل يف الرجوع عن منعطف 
اململكة  �سلكته  الذي  الديني  اليمني 
متطرفني  �سيطرة  بعد   ،1979 يف 
يف  احلرام  امل�سجد  على  اإ�سلميني 

مكة”.
ال�سعوديني  احلكام  ذلك  دفع  وقد 
الرتفيه،  حظر  اإىل  الوقت  ذلك  يف 
الدينية  ال�سرطة  قب�سة  وت�سديد 
باملعروف  الأمر  هيئة  با�سم  املعروفة 
املجتمع،  على  املنكر  عن  والنهي 
الأكرث  الإ�سلم  تف�سريات  وت�سدير 
اإىل  والتعددية  للن�ساء  مناه�سة 
يف  املوجودة  واملدار�ش  امل�ساجد 
اأقوى،  ب�سورة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
امل�سلم  املجتمع  اإمالة  يف  مت�سببة 

باأكمله اإىل اليمني.
حقق  “اإذا  الأمريكي  الكاتب  ويقول 
الإ�سلم  باإعادة  تعهده  �سلمان  بن 
فذلك  “العتدال”،  اإىل  ال�سعودي 
املراأة  و�سعية  �سيح�سن  بالتاأكيد 
امل�سلمة، وجودة التعليم يف املجتمعات 
امل�سلمني  بني  والعلقة  امل�سلمة، 
اأنحاء  خمتلف  يف  الأخرى  والأديان 

العامل”.
اأنفقنا  “لقد  فريدمان:  ويو�سح 
ملواجهة  هائلة  مبالغ  الغرب،  يف  نحن 
اأ�سبح  ورمبا  الإ�سلمي.  التطرف 
�سعودي  قائد  املطاف  نهاية  يف  لدينا 
م�ستعد للقيام بذلك من مهد الإ�سلم، 
ومن �ساأن ذلك اأن يفيد امل�سلمني وغري 
مبرور  كثريًا  �سواء  حد  على  امل�سلمني 

الوقت”.
�سلمان  بن  دفع  “لكن  وي�سيف: 
قوية  مملكة  يتطلب  الأجندة  لتلك 
للأ�سف،  لكن  اقت�ساديًا.  ومتعافية 
الراهن  الوقت  يف  بعيدة  ال�سعودية 
ال�سنوات  يف  فم�ساراتها  ذلك؛  عن 
حاد.  انحدار  يف  كانت  الأخرية 
على  اليوم  ال�سعوديني  معظم  ويركز 
اإيران،  ولي�ش  والتعليم،  الوظائف 
تلك  توفري  من  �سلمان  بن  متكن  واإذا 
خطته  طريق  عن  الحتياجات 
�ستدفع  فح�سب  فاإنها  الإ�سلحية، 
ال�سعودي  الإ�سلم  نحو  حملته 
اأجندات  لأن  وبالتحديد  املعتدل. 
والقت�سادي  الديني  الإ�سلح 
بع�ش  �سيقدم  مهمة،  تلك  املت�سابكة 
له  احلكماء  �سلمان  بن  اأ�سدقاء 
من  اأن  باإخباره  القا�سي،  احلب  بع�ش 
املليونريات  على  القب�ش  اإلقاء  الرائع 
يف  بهم  والزج  الل�سو�ش،  ال�سعوديني 
ريتزكارلتون، لكن ينبغي اأن يتم ذلك 
القانون  �سيادة  اإطار  ويف  ب�سفافية، 
—وهو الأمر الذي �سيعزز �سرعيته- 
اأن  ولي�ش بطريقة تع�سفية من �ساأنها 
امل�ستثمرين  وتخيف  ب�سرعيته  ت�سر 

امل�ستقبليني”.
اأن  اأي�سًا  “عليهم  فريدمان:  وي�سيف 
يوؤكدوا له اأنه لكي يكون مدافعًا فعاًل 
منفتحًا  يكون  اأن  عليه  الف�ساد،  �سد 
واأن  هو،  له  املوجهة  النتقادات  على 
يعي�ش بتوا�سع، ول مزيد من اليخوت 

العملقة”.
اخلارجية،  بال�سيا�سة  يتعلق  وفيما 

بن  اأ�سدقاء  “على  اإن  فريدمان  قال 
اأنه  اإخباره  اأي�سًا  احلقيقيني  �سلمان 
يف حني و�سعت اإيران نفوذها يف اأنحاء 
العامل العربي، فاإن ال�سعوديني لي�ست 
ذلك  مع  التعامل  على  القدرة  لديهم 
الراهن.  الوقت  يف  مبا�سرة  ب�سورة 
 40 قرابة  الإيرانيون  ق�سى  فقد 
عرب  نفوذهم  يطورون  وهم  عامًا 
�سبكات حتت الأر�ش ووكلء �سيعة”. 
ال�سعوديون  كتب  نف�سه،  الوقت  و”يف 
مل  التي  ال�سنية،  للميلي�سيات  �سيكات 
اأنظمة  ا�سرتوا  اأو  قط.  موالية  تبق 
يف  اجلدوى  عدمية  كبرية  اأ�سلحة 
هذا  النظامية  غري  احلرب  ع�سر 
من  النوع  ذلك  اإىل  فقط  —وتقود 
اليمن  يف  ال�سعودية  الق�سف  حملت 
القتلى  من  الكثري  عن  اأ�سفرت  التي 
واملجاعة-  والأمرا�ش،  املدنيني، 

وماأزق مكلف للريا�ش”.
اإىل  اأحتدث  “كنت  فريدمان:  ويقول 
�سعبية  اأن  واأخربين  كويتي،  م�سريف 
حممد بن �سلمان بني الن�ساء وال�سباب 
الجتماعية  ال�سبكات  على  الكويتي 
ويت�ساءل  اآخر.  �سيء  ي�ساهيها  ل 
اأحد  يزج  ل  مل  الكويتي  ال�سباب 
فنادق  اأحد  يف  الفا�سدين  باأمرائهم 
خيمة  جمرد  حتى  اأو  ريتزكارلتون، 
�سخ�ش  يوجد  ل  مل  ال�سحراء؟  يف 
ت�سربها  التي  احلاكمة  اأ�سرتهم  يف 
يحدث  اخليال  وانعدام  ال�سيخوخة 
فعل  مثلما  الأمور  يف  �سامًل  تغيريًا 
معجبني  لي�سوا  لكَنهم  �سلمان؟”.  بن 
�سلمان اخلارجية، واأكرث  ب�سيا�سة بن 
اأنهم  كما  اليمن،  يف  �سيا�سته  �سيء 
بتدخلته  اأي�سًا  معجبني  لي�سوا 
ويعتقدون  وقطر.  لبنان  يف  اخلرقاء 
الكثري  �سيطلق  املتنمر  �سلمان  بن  اأن 
والنفوذ  احل�سنة  النوايا  من  للغاية 
املغامرات  اإذا ما حد من تلك  لنف�سه، 
املت�سمة  املدرو�سة  غري  اخلارجية 

بالهو�ش باإيران”.
يف  “راأيي  الأمريكي:  الكاتب  ويتابع 
ال�سعودية اليوم ب�سيط جدًا، فاأمامها 
الكثري من الإ�سلحات املوؤجلة لتقوم 
 — نفطها  اأموال  نفاد  قبل   — بها 
وال�سوؤال الأكرب ل يتعلق باإذا ما كان 
ومتعط�سًا  وقا�سيًا،  �سريرًا،  �سلمان  بن 

لل�سلطة، ومعيبًا للغاية. بل يتعلق مبا 
اإذا كان متاأخرًا للغاية، واأن ال�سعودية 
اأ�سبحت الآن ع�سية على الإ�سلح”. 
ذلك،  اأعتقد  ل  “اأنا  قائًل:  وي�سيف 
يجعلنا  الذي  ال�سبب  هو  ذلك  لكن 
بن  عيوب  كل  من  بالرغم  حاجة،  يف 
فر�ش  زيادة  يف  للم�ساعدة  �سلمان، 
النجاح. فاإذا ما ا�ستطاع حتويل جدة 
الكثري  يحب  التي  جديدة،  دبي  اإىل 
عطلتهم  ق�ساء  الآن  الإيرانيني  من 
وو�سع اأموالهم فيها، �سيكون بذلك قد 
وقل�ش  املنطقة،  يف  نفوذه  زيادة  فعل 
اآخر  �سيء  اأي  من  اأكرث  طهران  نفوذ 

ميكنه فعله”.
ويقول توما�ش فريدمان: لكنَّ اآخر ما 
حتتاجه ال�سعودية اأو اأي من حلفائنا 
العرب الآن هو اأن تقول اإدارة الرئي�ش 
ترامب مبا يقول البيت اإنَّه �سيقوم به 
دي�سمرب/كانون   6 الأربعاء  اليوم، 
لنقل  خطط  اإعلن   :2017 الأول 
ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل من تل 
اأبيب اإىل القد�ش. ول ي�سعني التفكري 
قيمة  ذي  غري  يكون  قد  �سيٍء  اأي  يف 
اإنها  ذلك.  من  لل�ستقرار  ومزعزع 
هدية، مقدمة على الرحب، اإىل اإيران 
باأنهما  الرهان  وميكنك  اهلل.  وحزب 
ال�سعوديني،  لت�سوير  �سي�ستخدمانها 
وال�سلطة  والإماراتيني،  والأردنيني، 
باعتبارهم  وم�سر  الفل�سطينية، 
�سهيونية”  “اأجندة  لتمكني  عنا�سر 

اأمريكية”.  )�سبوتنيك(

ق��رار ت��امي��ز:   فاينن�صال 
 ت���رام���ب ح���ول ال��ق��د���س
�صلمان ب��ن  ملحمد  �صربة 

 
تاميز"  “فاينن�سال  �سحيفة  ذكرت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  قرار  اأن 
عا�سمة  بالقد�ش  بالعرتاف  ترامب 
هو  اإليها  بلده  �سفارة  ونقل  اإ�سرائيل 

دبلوما�سي”. “تخريب 
ن�سرتها  مقالة  يف  ال�سحيفة  واأ�سافت 
هو  غرابة  الأكرث  الأمر  اأن  اليوم، 
طرف  اأي  ا�ستفادة  عدم  احتمال 

الأطراف  حتى  ول  القرار،  هذا  من 
حتى  ول  ال�سلم،  بعملية  املهتمة 

ترامب نف�سه.
واعتربت اأن ترامب بقراره هذا، عمل 
على توحيد اجلميع تقريبا �سده، مبا 
املنطقة،  يف  حلفائه  اأقرب  ذلك  يف 
فر�سة  وقدم  امل�سلمني،  غ�سب  واأثار 
اأيديولوجياتهم،  لن�سر  للمتطرفني 
الأوىل(  للمرة  )ولي�ش  وت�سبب 
املتحدة  الوليات  قيمة  بتقليل 
يخدم  مل  اأنه  كما  العامل.  اأعني  يف 
اأن  اإ�سرائيل ب�سكل جيد، رغم  م�سالح 
بع�ش الإ�سرائيليني قد يخالفون هذا 

الراأي.
هذا  اأن  تاميز"  “فاينن�سال  وتابعت 
الإ�سرائيليني  مبطالب  العرتاف 
اآمال  يحبط  لن  املقد�سة  باملدينة 
بحقهم  املطالبة  يف  الفل�سطينيني 
وميزق  املحتلة  ال�سرقية  بالقد�ش 
 1993 لعام  لل�سلم  اأو�سلو  اتفاق 
�سد  امل�سلمني  �سيوحد  بل  فح�سب، 
كانت  الذي  الوقت  يف  اإ�سرائيل، 
�سعيفة  لإ�سرائيل  املعادية  امل�ساعر 

ن�سبيا، وفق ال�سحيفة.
“غريب”، لأنه  اأن قرار ترامب  وراأت 
العربية  اململكة  مهمة  من  �سيعقد 
الرئي�ش  اختارها  التي  ال�سعودية، 
الرئي�سي”  “حماوره  الأمريكي 
ال�سعوديني  اأن  علما  املنطقة،  يف 
ال�سلم  خطة  يف  دورا  يلعبون  الذين 
نقل  يعار�سون  الأخرية،  الأمريكية 

ال�سفارة ب�سدة.
ب�سربة  الأمريكية  اخلطوة  وو�سفت 
العهد  لويل  وخا�سة  لل�سعوديني 
حممد بن �سلمان، الذي كان يعمل مع 
الفل�سطينيني ومع جاريد كو�سرن �سهر 
ترامب ومبعوثه اإىل املنطقة. والأهم 
ن�سف  قد  ترامب  اأن  هو  كله  ذلك  من 
وا�سنطن  ا�ستطاعة  حول  فكرة  اأي 
مفاو�سات  يف  نزيها  و�سيطا  تكون  اأن 

ال�سلم.
و�سع  اأن  بجملة  املقالة  وختمت 
ولكن  موقوتة  قنبلة  يبقى  القد�ش 
قد  ترامب  كان  اإْن  ما  الآن  اخلوف 

اأ�سعل الفتيل.

3991-7891 احلجارة”  “ثورة  الفل�صطينية  النتفا�صة 

اأم��ري��ك��ا يف  هتلر  م��ن  ي��ح��ذر  اأوب���ام���ا 

 ت���وم���ا����س ف���ري���دم���ان ي��ن�����ص��ح ب����ن ���ص��ل��م��ان:
ع�������س ب���ت���وا����ص���ع وب���ق���ل���ي���ل م����ن ال���ي���خ���وت

واأم��ري��ك��ي��ة.. اأوروب���ي���ة  م���دن  يف 
 “القد�س عا�صمة فل�صطني” جتمع املحتجني

واأمريكية،  اأوروبية  مدن  �سهدت  مرا�سلون:  وعوا�سم-  مدن 
اجلمعة، احتجاجات راف�سة لقرار الرئي�ش الأمريكي، دونالد 
عا�سمة  وغربية(  )�سرقية  بالقد�ش  العرتاف  ترامب، 
اإىل  اأبيب  تل  من  بلده  �سفارة  بنقل  واملبا�سرة  لإ�سرائيل، 

القد�ش ال�سرقية املحتلة.
ففي العا�سمة الربيطانية لندن، تظاهر مئات املحتجني اأمام 
ترامب  اأعلنه  الذي  بالقرار  تنديدا  الأمريكية؛  ال�سفارة 

الأربعاء املا�سي.
غري  )موؤ�س�سة  فل�سطني”  مع  الت�سامن  “حملة  وذكرت 
حكومية(، على “تويرت”، اأن هذه الفعالية الحتجاجية مت 

تنظيمها حتت �سعار “ارفعوا اأيديكم عن القد�ش".
منا�سرة  هتافات  “غرو�سفينور”،  ميدان  يف  املحتجون،  وردد 
مدينة  يف  الفل�سطينيني  واأحقية  الفل�سطينية  للق�سية 
القد�ش التاريخية، منها: “احلرية للفل�سطينيني”، و”القد�ش 

عا�سمة فل�سطني”.
اأمام  الع�سرات  تظاهر  اأي�سا،  الهولندية  لهاي  مدينة  ويف 
�سعارات  عليها  مكتوب  لفتات  وحملوا  الأمريكية،  ال�سفارة 

منها: “القد�ش عا�سمة فل�سطني”.
الرتكي  با�سا”  “مراد  �سوق  يف  حمتجون  جتمع  مقدونيا  ويف 

القدمي، بالعا�سمة �سكوبيه، بعد اأداء �سلة اجلمعة.
والألبانية  املقدونية  باللغات  لفتات  متظاهرون  وحمل 
والرتكية حتمل عبارات دعم للقد�ش وتنديد برتامب منها: 
عن  الدفاع  يف  الفل�سطينيني  اإخوتنا  الدوام  على  “�سندعم 

مدينة القد�ش الإ�سلمية”.
�سّكر”،  “اأكرم  الإ�سلمي،  الحتاد  رئي�ش  اأ�سدر  بلجيكا،  ويف 
لإ�سرائيل  القد�ش عا�سمة  “اإعلن مدينة  اإن  فيه  قال  بيانا 
لي�ش خطاأ كارثيا من الناحية ال�سيا�سية فح�سب، واإمنا و�سمة 

عار �سوداء من الناحية الوجدانية”.
و�سدد على اأنه “ل ميكن اإحلل ال�سلم يف املنطقة عرب اإعلن 
الإن�سان  حقوق  انتهاك  وقف  عرب  واإمنا  وهمية،  عا�سمة 

وممار�سات العنف والعتداءات �سد املدنيني”.
حقوق  تنتهك  “اإ�سرائيل  اأن  على  الحتاد  رئي�ش  و�سدد 
الإن�سان يف ال�سفة الغربية والقد�ش ال�سرقية وقطاع غزة”.

اجلمعة،  �سلة  امل�سلمني  ع�سرات  اأدى  املتحدة،  الوليات  ويف 
اأمام البيت الأبي�ش بالعا�سمة وا�سنطن، احتجاجا على قرار 

ترامب.
ورفع املحتجون اأعلم فل�سطني، ولفتات مكتوب على بع�سها: 

الأبدية”. فل�سطني  عا�سمة  “القد�ش 
اأجل  من  اأمريكيون  “م�سلمون  جمعية  الفعالية  هذه  ونظمت 
2005، ومقرها مدينة بالو�ش  تاأ�س�ست عام  التي  فل�سطني”، 

هايت�ش، يف ولية اإلينوي )و�سط غرب(.
اأما يف اإفريقيا، فقال مفتي اأوغندا، �سعبان رم�سان موباجيه، 
خلل اجتماع للمجل�ش الأعلى الإ�سلمي، اإن الرئي�ش ترامب 
يف  ينظر  اأن  دون  له،  لزوم  ل  خطري  نزاع  زناد  على  “�سغط 

عواقبه”.
و�سدد موباجيه، على “�سرورة اإيجاد حل ي�ستند على اأ�سا�ش 
من  حمذرا  الإ�سرائيلية”،  الفل�سطينية-  الأزمة  حلل  �سليم 

الأمريكي”. القرار  عن  �سينتج  ما  ماآلت  “مغبة 
كما �سهدت العديد من الدول العربية والإ�سلمية، اجلمعة، 
“القد�ش  اأن  على  و�سددت  ترامب،  بقرار  نددت  احتجاجات 

عا�سمة فل�سطني”.
وا�ست�سهد فل�سطينيان واأ�سيب اأكرث من 800 اآخرين، اجلمعة، 
خلل مواجهات بني قوات الحتلل الإ�سرائيلية وحمتجني 

فل�سطينيني، اإ�سافة اإىل ق�سف على قطاع غزة.
لدولتهم  عا�سمة  ال�سرقية  بالقد�ش  الفل�سطينيون  ويتم�سك 
املاأمولة، ا�ستنادًا اإىل قرارات املجتمع الدويل، التي ل تعرتف 
بكل ما ترتب على احتلل اإ�سرائيل للمدينة، عام 1967، ثم 
�سمها اإليها، عام 1980، واإعلنها القد�ش ال�سرقية والغربية 

)الأنا�سول( واأبدية” لها.  موحدة  “عا�سمة 
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