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من خملوع اىل خمدوع

م�����ا ب����ع����د ال����زع����ي����م ع����ل����ي ع�����ب�����داهلل ����ص���ال���ح

م�ستقبل اليمن اىل اين ...؟
اقر�أ يف هذا العدد
�أردوغ��ان ي�ستنكر تغريدة م�سيئة للعثمانيني والأت��راك يف “تويرت” :بع�ض امل�س�ؤولني يف الدول
الأردن وم�صر وفل�سطني يف عني العا�صفة :العربية يهدفون من خالل معاداتهم لرتكيا �إىل الت�سرت على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم

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

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

2

اعالن

FRIDAY , DECEMBER 22 . 2017 / Vol . 6 - Issue 273

حملي

FRIDAY , DECEMBER 22 . 2017 / Vol . 6 - Issue 273

3

اع��ت��م��اد م�����ش��روع ق���رار ي��دي��ن اع��ت�راف ت��رام��ب ب��ال��ق��د���س عا�صمة
لإ���س��رائ��ي��ل مب��واف��ق��ة  128ع�����ض��وا وم��ع��ار���ض��ة  9وام���ت���ن���اع 35
رئي�س التحرير  /عادل قا�سم
نيويورك ـ االمم املتحدة :مت اعتماد م�شروع قرار
“و�ضع القد�س" يف الأمم املتحدة باغلبية �ساحقة م�ساء
اخلمي�س حيث �صوت  128ع�ضوا يف الأمم املتحدة ل�صالح
قرار يدين اعرتاف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،فيما عار�ض � 9أع�ضاء،
وامتنع عن الت�صويت  35ع�ضوا ،يف �صفعة لالدارة
االمريكية رغم تهديد الرئي�س ترامب بقطع امل�ساعدات
املالية للدول امل�ؤيدة للقرار.
و�شهدت ام�س اجلمعية العامة للأمم املتحدة امل�ؤلفة من
 193دولة جل�سة عا�صفة للت�صويت على م�شروع القرار
الذي ا�ستخدمت الواليات املتحدة حق النق�ض (الفيتو)
�ضده يف جمل�س الأمن امل�ؤلف من  15ع�ضوا يوم االثنني
واخلا�ص مبدينة القد�س.
فبينما هددت الواليات املتحدة بوقف متويلها للأمم
املتحدة �إذا رف�ضت قرار الرئي�س ترامب باالعرتاف
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،اعترب مندوب �إ�سرائيل يف
الأمم املتحدة داين دانون� ،أن من يدعمون قرار الأمم
املتحدة ال يقدم وال ي�ؤخر ،و�أن من يدعمونها دمى ،وهذا
القرار لي�س �أكرث من �إلهاء ،و�سيذهب �إىل مزبلة التاريخ.
وجاء انعقاد اجلل�سة بناء على طلب دول عربية
و�إ�سالمية ب�ش�أن قرار الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب
االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل يف  6دي�سمرب/
كانون الأول اجلاري.

ويطالب م�شروع القرار بعدم جواز تغيري طابع مدينة
القد�س ،ويدعو جميع الدول �إىل االمتناع عن �إن�شاء
بعثات دبلوما�سية يف مدينة القد�س ال�شريف ،عمال
بقرار جمل�س الأمن .)1980( 478
وهدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،بقطع امل�ساعدات
عن �أي دولة ت�صوت ،ام�س اخلمي�س ،ل�صالح م�شروع قرار
يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،الذي يدين قراره
ب�ش�أن القد�س.
ومن جهته قال ريا�ض املالكي ،وزير اخلارجية
الفل�سطيني� ،إن القرار الأمريكي ب�ش�أن القد�س ي�شجع
التطرف والإرهاب.
وتابع املالكي“ :الواليات املتحدة� ،أ�ضاعت فر�صة

للعدول عن قرارها ،لتلتحق باملجتمع الدويل وتنهي
عزلتها يف العامل”.
و�أ�ضاف“ :القرار الأمريكي يخدم احلكومة الإ�سرائيلية
وي�شجع التطرف والإرهاب يف املنطقة”.
و�أ�شار �إىل �أن القد�س هي مفتاح ال�سلم واحلرب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
وا�ستطرد قائال “القرار الأمربكي يخدم احلكومة
الإ�سرائيلية وي�شجع التطرف والإرهاب يف املنطقة”.
واختتم قائال “�أدعو با�سم ال�شعب الفل�سطيني الت�صويت
ل�صالح م�شروع القرار ب�ش�أن القد�س .
وقالت املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة ،نيكي
هيلي� ،إن االجتماع الذي جتريه اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ب�ش�أن القد�س ،ي�ضر مب�صداقية الأمم املتحدة.
وتابعت قائلة يف كلمتها �أمام اجلمعية العامة“ :كيف
ميكن �أن ت�ستمع �إ�سرائيل �إىل كلمات عدائية ،وتبقى يف
هذه املنظمة”.
و�أ�شارت �إىل �أن الواليات املتحدة عندما تنفق ب�سخاء
على الأمم املتحدة ،نتوقع منها �أن تن�صاع ب�صورة ما �إىل
قراراتنا ،وخا�صة تلك املتعلقة بالقد�س.
وقالت هيلي“ :هذا القرار ال يغري �أي �شيء وال ينفي �أو
يثبت وال ي�ضر بجهود ال�سالم ،وقرار ترامب يعك�س �إرادة
ال�شعب وحقنا �أن نختار املكان الأن�سب ل�سفارتنا”.

رايت�س ووت�ش» تطالب بعقوبات �أممية على «بن �سلمان» وق��ادة حتالفه«
طالبت منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش»
احلقوقية الدولية ،اخلمي�س ،جمل�س
الأمن الدويل التابع للأمم املتحدة،
بتقدمي قادة ال�سعودية وبقية م�س�ؤويل
دول التحالف الذي يحول دون و�صول
امل�ساعدات والأغذية والأدوية �إىل 7
ماليني ميني يقفون على حافة املجاعة.
وقالت املنظمة �إن القيود املو�سعة التي
يفر�ضها التحالف بقيادة ال�سعودية ،على
امل�ساعدات الإن�سانية وال�سلع الأ�سا�سية
ومنعها من بلوغ �سكان اليمن املدنيني،
ت�ؤدي �إىل تدهور الكارثة الإن�سانية يف
البالد.
و�شدد بيان للمنظمة على �ضرورة �أن
يفر�ض جمل�س الأمن الدويل حظر
�سفر على كبار قادة التحالف وجتميد
�أ�صولهم ،مبن فيهم ويل العهد ال�سعودي
ووزير الدفاع ،حممد بن �سلمان ،ما مل
يكف التحالف فور ًا عن منع امل�ساعدات

وال�سلع التجارية من بلوغ املدنيني
بالأرا�ضي التي ي�سيطر عليها احلوثيون.
قال جيم�س رو�س ،مدير ق�سم القوانني
وال�سيا�سات يف هيومن رايت�س ووت�ش� ،إن

ا�سرتاتيجية التحالف يف اليمن «ارتبطت
ب�شكل مطرد مبنع امل�ساعدات وال�سلع
يعر�ض
الأ�سا�سية من بلوغ املدنيني ،ما ّ
ماليني الأرواح للخطر».

و�أ�ضاف يف تقرير ن�شرته املنظمة يف
وقت �سابق اخلمي�س« :على جمل�س الأمن
�أن يفر�ض �سريع ًا عقوبات على القادة
ال�سعوديني وقادة التحالف الآخرين
امل�س�ؤولني عن منع و�صول الغذاء والوقود
والدواء ،ما ي�ؤدي �إىل املجاعة واملر�ض
واملوت».
ولفت رو�س �إىل �أنه حتى نوفمرب املن�صرم
كان  7ماليني ن�سمة يعتمدون على
امل�ساعدات الغذائية ب�شكل تام ،وكان
نحو مليون ميني م�صابني بالكولريا ،مع
تف�شي الدفرتيا الذي ت�سبب حتى الآن يف
مقتل �أكرث من � 20شخ�ص ًا و�إ�صابة 200
�آخرين.
وتابع« :نحو مليوين طفل يعانون من �سوء
التغذية احلاد .ون�صف م�ست�شفيات اليمن
مغلقة ،ونحو  16مليون ن�سمة يفتقرون
للمياه النظيفة».

دي مي�ستورا يطلب مقرتحات من جمل�س االم��ن ل�صياغة د�ستور وتنظيم
انتخابات الحياء احل��ل ال�سيا�سي للنزاع ال��ذي دخ��ل طريقا م�سدودة
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طلب مبعوث االمم املتحدة اىل �سوريا �ستافان دي
ميت�سورا الثالثاء من جمل�س االمن تقدمي افكار
ل�صياغة د�ستور وتنظيم انتخابات يف هذا البلد الحياء
احلل ال�سيا�سي للنزاع الذي دخل طريقا م�سدودة.
وقال دي مي�ستورا لأع�ضاء جمل�س االمن الدويل
الـ“ 15اعتقد ان الوقت حان كي حتدد االمم املتحدة
اال�شكاليات الد�ستورية واالنتخابية” ،م�شريا اىل
“الفر�صة الذهبية” التي مت تفويتها يف جولة
املفاو�ضات االخرية يف جنيف.
انتهت هذه اجلولة يف منت�صف كانون االول/دي�سمرب
دون احراز تقدم ،واتهم دي مي�ستورا وفد احلكومة
ال�سورية بانه “مل ي�سع فعال اىل اجراء حوار
والتفاو�ض” فيما املعار�ضة كانت موحدة يف جنيف.
وتابع “نتحدث منذ زمن طويل عن عملية د�ستورية
وانتخابات وتعذر علينا يف حمادثات االطراف
ال�سوريني ا�شراك الطرفني فعليا .ا�سمحوا يل ان اطلب
م�ساعدتكم”.
كما اعترب ان املقرتحات حول الد�ستور واالنتخابات
�ست�ؤدي اىل “عملية حتفيز ال�ست�شارات اكرث ات�ساعا”.
وبعد اقرار االمم املتحدة بالف�شل يف جنيف يبدو الدور

الذي ما زالت قادرة على لعبه حلل االزمة ال�سورية
مهددا فيما باتت رو�سيا العبا حمتما.
باملوازاة مع عملية جنيف ت�سعى مو�سكو معززة
باجنازاتها الع�سكرية امليدانية اىل فتح حمادثات
�سيا�سية بني احلكومة ال�سورية وعدد من ممثلي
املعار�ضة يف كازاخ�ستان او يف رو�سيا.
وانبثقت عدة مبادرات يف �سبيل حل تفاو�ضي للنزاع
الذي ميزق �سوريا منذ  ،2011باءت كلها بالف�شل بعدما

ا�صطدمت خ�صو�صا مب�س�ألة م�صري الرئي�س ب�شار اال�سد.
ومن جهة اخرى �أعلن التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة �أن قواته �ستبقى يف �سوريا حتى حتقيق تقدم
ملمو�س يف مفاو�ضات جنيف.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم التحالف ،العقيد رايان
ديلون ،يف م�ؤمتر �صحفي عقده اليوم الثالثاء ،ردا
على �س�ؤال حول موعد ان�سحاب القوات الأمريكية من
�سوريا�“ :سنبقى هناك حتى �إحراز تقدم يف العملية
ال�سيا�سية اجلارية يف جنيف”.
وي�شن التحالف الدويل �ضد “الدولة اال�سالمية” ،منذ
يونيو/حزيران عام  ،2014حملة “العزمية ال�صلبة”
�ضد م�سلحي التنظيم يف العراق و�سوريا.
وتعمل قوات التحالف يف الأرا�ضي العراقية بدعوة
وموافقة ر�سمية من قبل احلكومة العراقية� ،إال �أن
عملياتها يف �سوريا ت�أتي دون موافقة من �سلطات البالد،
التي تتهم الواليات املتحدة وحلفاءها بارتكاب جمازر
م�ستمرة بحق املدنيني الأبرياء من خالل غاراتها
اجلوية الع�شوائية ،وبتقدمي دعم للمجموعات
الإرهابية.
رئي�س التحرير

خمت�صر مفيد

يف �صنعاء« ...هَ ّم فل�سطني فوق همومهم»
يف حزيران املا�ضي ،خرج ع�شرات الآالف
من اليمنيني مبنا�سبة يوم القد�س العاملي،
يف وقت كان طريان حتالف العدوان يق�صف
فيه خمتلف املحافظات ،وال �سيما �صنعاء
و�صعدة ،واحل�صار الربي واجلوي والبحري
اخلانق ي�شتد .وال�شهر املا�ضي ،كما كل عام،
تكرر امل�شهد مبنا�سبة مرور مئة عام على وعد
بلفور.
واليمنيون مل ين�سوا فل�سطني ،بل خرجوا
ب�أمعائهم اخلاوية وحناجرهم املرهقة
ي�صرخون لفل�سطني و�أبنائها ،ويهتفون
هم فل�سطني فوق
للقد�س ومقد�ساتها ،حاملني ّ
همومهم.
وخرج عدد من اليمنيني يف تظاهرات
بالعا�صمة �صنعاء ،واكتظت� ،ساحة باب
اليمن مبئات الآالف الذين خرجوا تنديد ًا
بقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
بنقل �سفارة بالده من تل �أبيب� ،إىل القد�س،
واعتبار الأخرية عا�صمة لدول االحتالل.
و�أكد بيان الفعالية اجلماهريية �أن
«الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية
والأ�سا�سية للأمة العربية والإ�سالمية ويف
مقدمتها ال�شعب اليمني» ،وهو ما انعك�س يف
امل�شاركة ال�شعبية ال�ضخمة التي �أ ّكدت �أن ال
ح�صار با�ستطاعته �أن يعزل عا�صمة عربية
�أو يجردها من عروبتها ،وال عدوان ب�إمكانه
�أن ميحي �أو ي�ستبدل الق�ضية الفل�سطينية
يف عقل ووجدان �شعب عربي ُيدرك جيد ًا
ق�ساوة �أن تظلم على مر�أى وم�سمع من العامل،
و�أن البو�صلة مل تغري اجتاهها.
ومل تكن �صنعاء املحافظة الوحيدة التي
انتف�ضت ن�صر ًة للقد�س� ،إذ خرجت يف مدينة
�صعدة� ،شما ًال ،م�سرية جماهريية حا�شدة
حتت �شعار «القد�س عا�صمة فل�سطني» ،على
الرغم من التحليق الكثيف لطريان العدوان،
وردد املتظاهرون هتافات منها «القرار
الأمريكي� ،إماراتي و�سعودي» و«يا �أق�صى �إنا
�آتون ن�سحق جند املحتلون» ،فيما �أُلقي عدد
من الكلمات والق�صائد ال�شعرية.
رئي�س التحرير
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م���رك���ز اب�����ن ���س��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�شكل متزيدا والفت  .فاملركز الذي قدم خدماته يف
منطقة البرييدج بربوكلني وعلي مدار ثالثني عام جنح ان يزيد من ارتباط
عمالئه به وان يحتل ال�صدراة علي م�ستوي املراكز الطبية العاملة بربوكلني
.
فاحلفل الذي بدا ا�سطوري هذا العام لنجاحه يف جمع عدد كبري من النخب
الرائدة والناجحة لي�س فقط يف جمال الطب بل واالعالم وال�سيا�سة
والدين يف مكان واحد.
واحلفل الذي مت تنظيمه يف قاعة راقية يف قلب البرييدج وح�ضره اكرث من
ثالثمائمة �شخ�ص من ال�صفوة يف كل املجاالت
ويف كلمته امام احل�ضور قام د ح�سام �أمني ب�شكر جميع العاملني باملراكز
وال�صيدليات املتعاونة وجميع املر�ضي واحل�ضور الكرام .
كما ح�ضر احلفل ال�سيد مارتن جولدن وال�سيد فين�ست جنتلي
DISTRICT OF NEWYORK COUNCIL
والدكتورة هالة �سلبم مدير حزب الوفد بنيوجري�سي
كما ا�صررت علي احل�ضور رغم زيارتها الق�صرية للواليات املتحدة الفنانة
املتالقة داليا م�صطفي والتي حر�ص معظم احل�ضور علي التقاط ال�صور
التذكارية معها .

وعلي هام�ش اللقاء ويف حديث خا�ص لقناة فار�س منهاتن حتدثت الفنانة
داليا م�صطفي عن حزنها مما يحدث يف القد�س وقامت بالدعاء علي
ا�سرائيل.
وكانت قناة فار�س منهاتن قد ن�شرت اللقاء الذي حظي مب�شاهدات عالية
علي مةاقع التوا�صل االجتماعي علي الرابط
h t t p s ://w w w .y o u t u b e .c o m /
watch?v=Nl9NjXZbaNU
وعلي م�ستوي االعالم ح�ضر ال�سيد حممد الن�شار من قنوات االيه ار تي
ويذكر ان د ح�سام امني قام بتقدمي برنامج نيويورك دكتور علي �شا�شات
االيه ار تي .
كما ح�ضر احلفل الكاتب ال�صحفي ال�سيد عبده موتي رئي�س حترير جريدة
غربة نيوز وال�سيد عاطف البيلي جريدة اللواء العربي والكاتب ال�صحفي
احمد حمارم عن جريدة عرب ا�ستوريا .واالعالمي اجمد مكي وال�سيد طارق
�سليمان باال�ضافة ايل راق�ص التنورة يا�سر الذي حظي باعجاب احل�ضور
.كما قامت بتغطية احلفل قناة فار�س منهاتن .
ويف نهاية احلفل وجه اجلميع ال�شكر للدكتور ح�سام امني ومركزه الطبي
الرائع .
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دعاء �سويدان
مت العدوان ال�سعودي على اليمن� ،أول
�أ ّ
من �أم�س� ،ألف يوم من عمره ،دومنا
م�ؤ�شرات �إىل �إمكانية انطواء �صفحته
قريب ًا .على العك�س من ذلك متام ًا،
معظم امل�ؤ�شرات ال�سيا�سية وامليدانية
تنبئ ب�أن حرب ابن �سلمان ــ ابن زايد
تدخل طور ًا جديد ًا من الت�صعيد ،قد
يكون �أكرث حدة و�صعوبة من كل ما
�سبقه.
مر ّد التقدير هذا �أن «التحالف»
ي�ست�شعر ،للمرة الأوىل منذ اندالع
احلرب يف � 25آذار /مار�س � ،2015أن
خ�صمه الرئي�س�« ،أن�صار اهلل» ،بات
وحيد ًا على ال�صعد كافة (اجلبهات
وال�ساحة ال�سيا�سية و�إدارة الدولة)،
وبالتايل ف�إن �إمكانية اال�ستفراد به
وحمله على الر�ضوخ �أ�صبحت �أكرب
تقدير هو ما
من �أي وقت م�ضى.
ٌ
يحمل الريا�ض و�أبو ظبي على تزخيم
مطاحمهما يف هذا البلد من جديد،
واملغامرة ب�آخر ما تبقى لهما من �أوراق
للخروج بن�صر ع�سكري و�سيا�سي ال
يزال م�ستع�صي ًا منذ ما يقارب ثالث
�سنوات
حتى ما قبل التحرك الأخري الذي
بادر �إليه الرئي�س ال�سابق علي عبد
اهلل �صالح� ،ضد «�أن�صار اهلل» يف �صنعاء،
كان «ال�ستاتيكو» امل�سيطر على اجلبهات
كافة قد خفّ�ض �إىل �أدنى امل�ستويات
الآمال ال�سعودية ب�إمكانية بلوغ
�إجنازات عن طريق العمل الع�سكري،
لريكن ويل عهد اململكة ،حممد بن
�سلمان� ،إىل «�أالعيب» �سيا�سية ت�ستهدف
حثّ �إيران على الإتيان بـ«�أن�صار اهلل»
م�ست�سلمني �إىل طاولة التفاو�ض،
لكن تلك املحاوالت باءت بالف�شل هي
الأخرى .هكذا جاء «انقالب» �صالح
على «�أن�صار اهلل» لي�شكل ق�شة النجاة
بالن�سبة �إىل ال�سعودية والإمارات.
�سرعان ما تبنّت الدولتان «احلركة
االنقالبية» ،وبادرتا �إىل دعمها
�إعالمي ًا وميداني ًا (من خالل الغطاء
اجلوي)� ،إال �أن تطور الأحداث ب�صورة
دراماتيكية و�سريعة مل�صلحة «�أن�صار
اهلل» ،وانتهاءها مبقتل زعيم حزب
«امل�ؤمتر ال�شعبي العام» ،ولّدا خيبة
كبرية لدى «التحالف» ومنا�صريه.
خيبة م�ؤقتة مل تطفئ �آمال الريا�ض
و�أبو ظبي ب�إمكانية هزم «�أن�صار اهلل»،
بقدر ما فتحت الباب على �سيناريوات
خطرية ال يبدو �أن عوا�صم العدوان
تويل �أهمية للتحذيرات الدولية من
تبعاتها على امل�ستوى الإن�ساين.
بعدما بدا لقيادة «التحالف»� ،إثر
الأحداث الأخرية يف �صنعاء� ،أن ال
جدوى من املراهنة على القبائل التي
مال �أغلبها �إىل «�أن�صار اهلل» فيما وقف
بع�ضها على احلياد ،مل جتد �أمامها �إال
املراهنة على احتمال ان�سحاب القوات
املوالية ل�صالح (احلر�س اجلمهوري)
من مواقع ا�سرتاتيجية ،مبا ي�ؤدي �إىل
خلخلة �صفوف «�أن�صار اهلل» .طابقت
ح�سابات حقل «التحالف» ح�سابات
بيدر احلر�س اجلمهوري فيما يت�صل
بال�ساحل الغربي ،حيث عمدت عدة
كتائب من اللواء العا�شر ــ حر�س
جمهوري ،كان �صالح قد دفع بها �إىل
خطوط املواجهات يف موزع والوازعية
ب�ضغط من «�أن�صار اهلل»� ،إىل االن�سحاب
من مواقعها ،من دون �أن تلقى اعرتا�ض ًا

من اجلي�ش واللجان ال�شعبية اللذين مل
يجدا م�صلحة يف الدخول يف معارك مع
قوات �صالح .ان�سحاب �أف�سح يف املجال
�أمام القوات املوالية لـ«التحالف» ومعها
القوات ال�سودانية للزحف نحو مدينة
اخلوخة جنوب احلديدة ،وال�سيطرة
عليها ،والتقدم منها نحو مناطق �أخرى.
هذا «الإجناز» �سرعان ما تبخّ ر مع دفع
«�أن�صار اهلل» بتعزيزات �إىل ال�ساحل
الغربي ،متكنت بوا�سطتها من ا�ستعادة
معظم املواقع التي �سيطرت عليها
القوات املوالية لـ«التحالف» ،عقب
�إيقاعها يف الأخرية ،خ�صو�ص ًا اجلنوبية
منها ،خ�سائر ب�شرية كبرية .عن طريق
«املغامرة» امليدانية تلك ،ت�أكد لقيادة
«التحالف» �أن «عدة ال�شغل» احلالية
غري كافية لقلب املعادلة يف وجه «�أن�صار
اهلل»� ،سواء يف املحافظات ال�ساحلية �أو
يف الداخل.

�إعادة ترتيب الأوراق

وعليه ،بد�أت تتكثف م�ساعي ال�سعودية
والإمارات لإعادة ترتيب �أوراق
مع�سكرهما� ،سواء يف الدخول يف
مفاو�ضات جديدة مع حزب «التجمع
اليمني للإ�صالح» («�إخوان م�سلمون»)
لتفعيل دوره امليداين� ،أو بالعمل
على ا�ستقطاب الأجنحة «امل�ؤمترية»
املوجودة وجوهها يف الريا�ض
والقاهرة ،والتي يظهر �أنها انتع�شت �إثر
مقتل �صالح.
يف هذا الإطار ،جاء اللقاء الذي جمع
ويلّ عهد ال�سعودية ،ومعه ويل عهد
�أبو ظبي حممد بن زايد ،بالقياد َّيني
«الإ�صالح َّيني» ،حممد اليدومي وعبد
الوهاب الآن�سي ،يف الريا�ض .لقاء مل
يت�أكد� ،إىل الآن ،ما �إذا كان قد �أفلح يف
حبك خيوط ال�صفقة مع «الإ�صالح»،
ترجح
على الرغم من �أن املعطيات
ّ
حتقق ذلك ال�سيناريو فع ً
ال .وفق ًا
للمعلومات ،ف�إن «التجمع» منق�سم على
نف�سه بني ر�أيني� :أحدهما يدفع باجتاه
االنخراط يف اخلطط الع�سكرية التي
عد لها «التحالف» على جبهتي ال�ساحل
ُي ّ
و�صنعاء (تريد ال�سعودية والإمارات
�أن يت�صدر «الإ�صالح» �صفوف املحاربني
يف جبهة �صنعاء ويح�شد مقاتليه يف
نهم و�أرحب وخوالن ومناطق �أخرى)
ويتزعمه اليدومي والآن�سي ،و�آخر
يدعو �إىل الرتيث وعدم الوقوع يف «فخ
جديد» ،بل و�إىل التفاو�ض مع «�أن�صار
اهلل» بد ً
ال من تزخيم املواجهات معها،
ويقود اجلناح الأخري «الإ�صالحيون»
املتمركزون يف تركيا واملح�سوبون على
قطر.
ه�ؤالء ال يبدو �أن ت�أثريهم على الأر�ض
معادل لت�أثري نظرائهم يف اجلناح الأول
امل�ؤيد للقتال ،والذي بد�أ ،عملي ًا ،تفعيل
دوره على �أكرث من جبهة؛ �إما لكونه
بات مقتنع ًا باالقرتاحات ال�سعودية
والإماراتية اجلديدة ومنخرط ًا يف
متطلباتها ،و�إما ملحاولته حت�سني
�شروط التفاو�ض مع الريا�ض و�أبو ظبي
من خالل ال�سعي يف تظهري نف�سه الطرف
القادر على ح�سم املعركة .هذا ما جتلى
خالل ال�ساعات املا�ضية يف جبهة نهم،
حيث ا�ستعرت املواجهات مع «�أن�صار
اهلل» منذ �صباح الإثنني ،عقب توافد
تعزيزات من م�أرب ،املح�سوبة على
«الإ�صالح»� ،إىل منطقة الرمادة ،متهيد ًا

للهجوم نحو منطقة م�سورة ،و�سط نهم،
من دون نتائج تُذكر �إىل ال�ساعة� .أما
جنوب ًا ،فقد متكنت القوات املوالية
للرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور
هادي ،خالل الأيام املا�ضية ،من حتقيق
اخرتاقات جزئية وم�ؤقتة يف جبهة
بيحان يف حمافظة �شبوة ،بعد ان�ضمام
املقاتلني «الإ�صالحيني» �إىل عملياتها
(متكنت «�أن�صار اهلل» من ا�ستعادة مثلث
بيحان اال�سرتاتيجي بعدما �أعلنت
قوات هادي �سيطرتها عليه) ،فيما
ال تزال جبهات تعز على حالها ،من
دون ظهور م�ؤ�شرات �إىل �إمكانية تبدل
معطياتها ،بفعل ثبات حتالف اجلي�ش
واللجان ال�شعبية واحلر�س اجلمهوري
هناك (ال يزال اللواء املح�سوب على
�صالح املتمركز يف تعز ثابت ًا على موقفه
ب�ضرورة مواجهة العدوان) ،وتوافر
قوات احتياطية لكل جبهة.

«جتميع امل�ؤمتر»
على خط مواز ،يتكثف �شغل ماكينة
«التحالف» يف اجتاه مللمة �شتات
«امل�ؤمتر» ،وجتميع وجوهه وقياداته
حتت لواء �أحمد علي عبداهلل �صالح
املوجود يف الإمارات ،لي�شكل جنل
الرئي�س ال�سابق �أحد طرفيَ «املعادلة
الذهبية» التي حتلم بها ال�سعودية
والإمارات� ،إىل جانب نائب الرئي�س،
الذراع الع�سكرية لـ«�إخوان اليمن» ،علي
حم�سن الأحمر .يف هذا الإطار ،تفيد
املعلومات ب�أن ات�صاالت يجريها الأحمر
مع القيادات «امل�ؤمترية» املوجودة
يف القاهرة ،ويف مقدمها الأمني العام
امل�ساعد حلزب «امل�ؤمتر»� ،سلطان
الربكاين ،بهدف عقد م�ؤمتر للجنتني
العامة والدائمة للحزب يف العا�صمة
امل�صرية ،تتطلع الريا�ض و�أبو ظبي
�إىل �أن ي�شكل رافد ًا للمرحلة املقبلة
من العدوان .وترتافق تلك االت�صاالت
مع حتركات مماثلة يجريها رئي�س
حكومة هادي� ،أحمد عبيد بن دغر،
وع�ضو اللجنة العامة يف «امل�ؤمتر» قا�سم
الك�سادي ،والقيادي «امل�ؤمتري» ر�شاد
العليمي ،ت�ستهدف ا�ستمالة قيادات
احلزب التي ال تزال داخل اليمن ،مبا

فيها تلك املوجودة يف اجلنوب ،الذي
بد�أت قياداته وف�صائله ت�ست�شعر
اقرتاب تلقّيها «�صفعة» (رمبا هي
الأق�سى منذ ت�سليم اجلنوب لل�سعودية
والإمارات) يف حال اجتماع «التحالف»
خ�صميها التاريخيني« ،امل�ؤمتر»
مع
َ
و«الإ�صالح» ،يف خندق واحد ،يف حني
مما �ست�ؤول
يت�صاعد قلق الرئي�س هادي ّ
�إليه التحركات اجلديدة ،خ�صو�ص ًا �أن
معظم املعلومات تفيد ب�أن ال�سعودية
باتت م�ستعدة للتخلي عنه.
على امل�ستوى الدويل ،يبدو �أن ثمة
غطاء �أمريكي ًا ممتد ًا للت�صعيد ال�سعودي
ً
ــ الإماراتي ،على الرغم من الدعوات
«املراوغة» ،من حني �إىل �آخر� ،إىل رفع
احل�صار عن اليمن .يف ذلك االجتاه،
يكثف ال�سفري الأمريكي لدى اليمن،
ماثيو تولر ،الذي مل يعد خفي ًا لعبه دور ًا
�سلبي ًا يف العمليات التفاو�ضية ال�سابقة
و�سعيه احلثيث يف الدفع نحو «خطط
منحازة» حتقق لل�سعودية بال�سيا�سة
ما مل تنله باحلرب ،جهوده لدعم
خطة الريا�ض و�أبو ظبي اجلديدة.
وجتلّى �آخر حتركات تولر �أم�س ،يف
لقائه ،يف مقر �إقامته يف الريا�ض ،ع�ضو
اللجنة العامة لـ«امل�ؤمتر» ،حممد بن
ناجي ال�شايف ،يف خطوة تت�ساوق مع
التحركات ال�سعودية ــ الإماراتية على
خط «م�ؤمتري» القاهرة والريا�ض.
وعلى الرغم من �أن وزارة اخلارجية
الأمريكية تبدي نوع ًا من التمايز عن
البيت الأبي�ض يف ما يت�صل باليمن (دعا
ريك�س تيلر�سون قبل �أيام �إىل �إيجاد
حل �سيا�سي للأزمة وال�سماح بو�صول
امل�ساعدات)� ،إال �أن موقف الرئي�س
دونالد ترامب ،مدعوم ًا بخطوات تولر،
�سريجح ،على ما يبدو ،كفة الت�صعيد
ّ
يف املرحلة املقبلة .ت�صعيد ال يظهر،
�إىل الآن ،بالن�سبة �إىل «�أن�صار اهلل»،
�أن ثمة ممانعة رو�سية له ،خ�صو�ص ًا �أن
قيام مو�سكو ،الأ�سبوع املا�ضي ،ب�سحب
بعثتها الدبلوما�سية من �صنعاء ونقلها
�إىل الريا�ض ،بعث مب�ؤ�شرات �سلبية
جد ًا على هذا ال�صعيد.
على مقلب «�أن�صار اهلل» ،تبدو احلركة
مدركة لتفا�صيل ما ُيحاك �ضدها،
وخطورة اخلطوات التي يعتزم

«التحالف» الإقدام عليها� .إال �أنها،
وهي التي �صمدت يف مواجهة العدوان
قرابة ثالث �سنوات ،تعتقد �أن ما
تعمل عليه عوا�صم العدوان اليوم
هو الورقة الأخرية التي ميكن �أن
ت�ستنجد بها للخروج مبا يحفظ ماء
وجهها ،و�أن و�سائل ال�ضغط الأق�سى ،من
غارات وح�صار وجتويع ،قد ا�ستنفدت
فاعليتها متام ًا .وعليه ،تظهر «�أن�صار
اهلل» مطمئنة �إىل ثباتها يف مواجهة
اخلطط ال�سعودية ــ الإماراتية
اجلديدة ،ال �سيما �أن مقتل �صالح �أظهر
عِ َظم التالحم ال�شعبي يف وجه الريا�ض
و�أبو ظبي ،والذي تعز ّز على مدى �ألف
يوم بت�ضحيات جتعل ك�سره مهمة يف
غاية ال�صعوبة يف احلد الأدنى.

من �سريث ماكينة �صالح
الإعالمية؟

�إىل جانب اجلهود ال�سيا�سية التي
يبذلها «التحالف» والقيادات املوالية
له بهدف ترميم البيت «امل�ؤمتري» ،تربز
جهود مماثلة على امل�ستوى الإعالمي،
ت�ستهدف وراثة املاكينة الإعالمية
للرئي�س ال�سابق ،علي عبداهلل �صالح،
وتوجيهها نحو دعم املرحلة اجلديدة
من العدوان .يف هذا الإطار ،تعمل
قيادات «امل�ؤمتر» املوجودة يف القاهرة،
بالتن�سيق مع نائب الرئي�س ،علي
حم�سن الأحمر ،وقيادات �أخرى من
«ال�شرعية» ،على ا�ستقطاب الإعالميني
املح�سوبني على احلزب ،والإتيان بهم
�إىل العا�صمة امل�صرية ،ملعاودة عملهم
يف قناة «اليمن اليوم» التي انق�سمت
�إىل ثالث :واحدة موالية لـ«�أن�صار
اهلل» تبث من �صنعاء ،و�أخرى تابعة
للرئي�س امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور
هادي ،تبث من الريا�ض ،وثالثة موالية
لـ«م�ؤمتر اخلارج» تبث من القاهرة.
وال يقت�صر اجلهد املبذول يف ذلك
االجتاه ،بل ميتد لي�شمل �صحافيني
م�ؤيدين لـ«�أن�صار اهلل» (�سيا�سي ًا ال
�أيديولوجي ًا) و�آخرين م�ستقلني ،بهدف
تفريغ ال�ساحة الإعالمية يف اليمن من
الأقالم والأ�صوات املناه�ضة للعدوان.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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حادي بادي  ..نانا كما وي وي  /احمد مبارك ب�شري
حادي بادي
نانا كما وي وي !
عندما غرد �ضبعها ال�شادي فان�شد
كل ان�شودة ع�شق عك�سها ما عاد ي�ؤخذ
�ضبعنا غنى للبوة
ع�شقها املا�ضي تلبد
يف غيوم امطرت
دم ا�شبال الأ�سود
حيث يلعق �ضبعنا يهوي ب�صوته
ين�شد
#املا�ضي
التنغم والدندنة عن املا�ضي  ،وال�سعي للعودة اىل
املا�ضي  ،هي وهم ي�صنعها من يوهم اجلمهور  ،انه ي�سري
بهم اىل االجماد  ،واحل�ضارة  ،علينا ان نعي املا�ضي
عربة وعظة  ،در�س وقيمة  ،بذورها املغرو�سة هي نتاج
اليوم  ،للما�ضي �سلبياته و �إيجابياته  ،العودة للما�ضي
وال�سعي اليه امنا هو �صناعة ( موتى احياء – زومبي
)  ،ال ميكن لهم �صناعة امل�ستقبل  ،اللحظة احلا�ضرة ،
هي احلقيقة  .هي امل�سار الذي من خالله ميكن التغيري
 ،هي الأ�سا�س للبناء  ،باال�ستفادة من درو�س املا�ضي ،
اما الرجاء والتغني بالزمن اجلميل  ،فهو فن ،مو�سيقى
� ،آثار ،حائط مبكى  ،نقبله  ،نحبه � ،إال انه ويجب اال
نعي�ش فيه  .كما قلت قادة اليوم ي�ؤ�س�سون للموتى
االحياء  ،وهذا ما يتكرر بعدة �صور  ،با�سم الوالية او
اخلالفة او احل�ضارة  ،هذا الكالم الذي يتغنى ب�أحزانه
� ،سعاة ال�سلطة  ،من خالل خداع اجلماهري  ،وهم ،
�سراب  ،ا�ستفادوا منه بعد ان �أ�صاب النا�س العط�ش ،
بفعل غباء ال�سا�سة وقيادات الدولة  ،فا�صبح امللج�أ
الفرار اىل االحالم  ،اىل الوهم  ،ينظرون اليه بحثا
عن ال�شراب  ،وبعدما ي�صلونه �سيظهر لهم انه �سراب
� ،سيندمون  ،اال انه حني ال ينفع الندم ،ويعاد الغناء
من جديد � ،أغنية الوهم التي يغنيها الكثري من باحثي
ال�سلطة  ،م�ستغلني اجلهل  ،الفقر  ،املر�ض  ،و االغبياء
�آكلي العفن � .أقول  :هرمنا من هذا  ،نحن نبحث عن
قادة حياة  ،ال قادة موت � ،أ�سالفنا كانوا من كانوا ،
وثنيون ام اقيال  ،عرب ام اعاجم  ،متدينون ام بال دين
،رفعوا راية احلق ام الباطل ،بن�سب او من غري ن�سب ،
لقد افلوا ،و�صاروا برتول الأر�ض  ،نحن اليوم نريد بناء
وطن  ،وطن ي�ستوعب االحياء ويحفظ حقوق االجيال ،
�أما الأموات مهما �صنعوا  ،فهم ا�سالفنا الذين نفخر بهم ،
وح�سابهم وح�سابنا على اهلل رب العاملني .
#االنف�صال
احلركات االنف�صالية التي تقودها جمموعات �سيا�سية،
توهم �شعوبها ب�أن ما �سي�أتي خري مما م�ضى  ،بل هي
اجلنة املوعودة  ،ت�ستغل يف االغلب اجلانب العرقي ،
ابرز ما مر بنا هذا ال�شهر # ،كرد�ستان # ،كاتلونيا ،
فاالكراد يحلمون من زمن بدولة حتمل ا�سمهم ت�شمل
كل املناطق الكردية  ،حتمل ثقافتهم لغتهم  ،ت�ستوعب
اعرافهم وان�سابهم  ،بدات امل�سرية من زمن  ،هم ينظرون
اىل انف�سهم بعيد عن العرب والأتراك والإيرانيني
� ،إال ان نزعتهم تلك �ست�ؤ�س�س خلالفات حول مناطق
�شا�سعة من تلك الدول  ،القطلونيني �أي�ضا  ،ينظرون
اىل انف�سهم كثقافة وعرق قطلوين  ،لهم لغتهم املميزة
 ،عاداتهم وثقافتهم  ،تكرر الفكرة  ،الروح القومية
م�سعاهم لتا�سي�س دولهم  ،رغم ان و�ضع قطلونيا و
كرد�ستان العراق مميز  ،عن كثري من دول  ،فهم لديهم
حكم ذاتي  ،يديرون اقليمهم ب�شكل م�ستقل  ،ملاذا هذا
التفكري يف االنف�صال  ،عندما تراجع احلكاية  ،جتد ان
لغزها بني قو�سني ( اقت�صاد )  ،ونزعة متفردة من طرف
�سيا�سي  ،ظن او اعتقد ظنا ان الوقت حان ليكون املبادر
يف احل�صول على م�صالح اكرب  ،ظنا ظنا  ،وخاب ظنه ،
�أي حترك الآن من قبل احلكومة االحتادية �ضد هذه
النزعة  ،وخا�صة ان تلك النزعات مل تقابلها  ،وحدة
داخلية بني كل الكيانات ال�سيا�سية  ،ومل حت�صل �أي�ضا
على �أي دعم �إقليمي او عاملي  ،فا�صبح ت�صرف احلكومات
االحتادية ت�صرف حق  ،جتاه ع�صيان داخلي  ،جتاه
خروج على ال�شرعية الد�ستورية  ،وان كانت حرب
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يا لبوتي انت يل او ال احد
ان �أردتي موتة
�أو اردتي قتلة
اخليارات كثرية
اال ان ترف�ضي عر�ضي
وهذا ق�سمي فوق احل�صرية
�صاح خنزير من الرب البعيد
ال تخايف يا امرية
واقبلي عر�ضي عليك واتركي هذا
هذا من يعي�ش يف اخلفاء

و�س�أق�سم بكل �أنواع القذارة
اق�سم
انني قاتله يف حلظة
ان قبلت عر�ضي اليوم
و �صرتي امتي
مر عمري خا�ضعا
واليوم يخ�ضع
كل �سكان الرباري
لأبناء احلظرية
�سكتت لبوتنا ناظرة حولها

الدم يزفها
ب�شرى جرمية
من حولها اوغادها
ميتة ..
ميتة ..
ال خيارات كثرية
فلتمت ب�صمت مثلهم
مثل اموات كثرية
ال جديد يف احلظرية
ميمي كما ويوا !

فهي حرب �أهلية يف دولة ذات �سيادة  .باخت�صار لعبة
الأمم  ،االغبياء رمبا ال يتعلمون من الدرو�س � ،إال انهم
يعيدون التجربة لرمبا يجدون ن�صرا ما  ،والن احلكاية
مل تكتمل  ،والق�صة م�صالح اكرب من ذلك الذي هو حق
يف كون من يكون ان يحقق ا�ستقالله  ،اال ان التجربة
الأقرب �أي�ضا يف (خروج بريطانيا من االحتاد ) والذي
ت�سعى حكومة ماي اىل معاجلته  ،بكل هدوء  ،فتكلفة
اخلروج من االحتاد كبرية قد تزيد عن  40مليار دوالر
 ،عدا تبعاتها من �إع�صار على الدولة الإمرباطورية
ال�سابقة  ،لذا فهي ت�سعى اليجاد فرتة انتقالية  ،حتميها
من كل التبعات  .والن االمر بي�س بعيدا عنا  ،فهنا ي�أتي
احلراك اجلنوبي  ،و اليوم يربز املجل�س االنتقايل ،
لي�ضع حتركه يف م�سعاه ا�ستعادة الدولة  ،ولن اكرر عن
ا�ستغالل اجلماهري العط�شى  ،وال عن ان الفريق يحاول
ان ي�صنع قومية من العدم  ،با�سم اجلنوب العربي ،
واحلقيقة انه ال ميكن جتاهلها انه اجلنوب اليمني
 ،فاجلنوب العربي ي�شمل اجلزيرة العربية  ،ال�شرق
العربي العراق وال�شام  ،واملغرب العربي متمثال بدوله
 ،والقلب العربي م�صر وال�سودان  .ويف ذات االطار
يتجاهل وجها �آخر من احلقيقة ان ح�ضرموت ال�شرق
اليمني  ،له باب فتح  ،ولن يقبل االغالق  ،ان قدرة
ح�ضرموت ان تكون دولة  ،او اقليما م�ستقال  ،ورادة
اكرث من غريها  ،وقد يتجاهل ان الالعبون يف ال�ساحة
كرث  ،اال ان املجل�س حترك لي�ؤ�س�س كيانا �سيا�سيا  ،وكتلى
حزبية قوية  ،بتكوينه جمل�سه الذي يفرت�ض ان يكون
م�شابها للأمانة العامة للحزب  ،فقط ال احد يعرف
كيف ميكن ان تن�ضم اليه  ،ال �شروط ع�ضوية  ،وال
�آلية لتكوينه  ،هو ت�شكل وانتهى  ،وال احد يعلم م�صدر
متويل هذا الكيان ال�سيا�سي  ،الذي يتحرك بقوة مالية
 ،و�سيا�سية  ،وع�سكرية  ،ورغم �صرخات قيادته بنقد
حكومة �شرعية الرئي�س هادي  ،نن�سى انهم بال ا�ستثناء
كانوا من هذه احلكومة  ،او مازالوا  ،ورمبا نفاج�أ ان
الرئي�س هادي كما دعم احلراك  ،يدعم املجل�س
اليوم  ،الرئي�س هادي يريد كيانا يخل�صه من ال�ضغط
ال1ي يحيطه من حزب الإ�صالح خا�صة  ،لذا هو يكرر
التجربة كما دعم احلوثي للخال�ص من الإ�صالح يوما ،
ال اعلم ان كان ما يفعله يقدم او ي�ؤخر �شيئا  ،اخت�صارا
كل كيان �سيا�سي ال ي�ضع ر�ؤية و ينقل جلمهوره و�ضع
اليوم و و�ضع الغد  ،هو يكرر بيع الأوهام  ،للو�صول
اىل مكا�سب خا�صة بال�سلطة  ،ميكن القول ان املجل�س
�سيكون جزءا من �أي حل �سيا�سي م�ستقبلي لليمن  .كما
ا�صبح احلوثي جزءا من ذلك احلل  ،ولي�صفق اجلمهور ،
فال�صاعدون على ظهورهم  ،لن ينظروا ا�سفل اقدامهم
مرة �أخرى حتى ي�أتي بائع �أوهام جديد  ،هذا ان ا�ستمر
فريو�س الغباء يف االنت�شار  .وباخت�صار �آخر ان هناك
كلفة كبرية يف كل حركة  ،من يدفع الكلفة ؟ ال احد
�سوى املواطن املطحون .

اىل متويل الطلب على الأجنبي  ،الدوالر وال�سعودي
خا�صة  ،اكرث العمالت التجارية تداوال يف كثري من
الدول العربية  ،ومنها اليمن  ،هناك عدة جوانب جعلت
العملة تنزلق اىل الهاوية  ،من ابرز ذلك :
· هناك عدة �إدارة مالية لأدراه النقد وال ي�سيطر
البنك املركزي عليها منفردا  ،ومع اجلرف الكبري
لل�سيولة التي �أ�سهمت فيه �إدارة احلوثي من جهة ،
و�إدارة حكومة هادي من جهة مع تعدد امللي�شيات
ور�ؤو�س ال�سلطة يف املحافظات املالية  ،وهي منت�شرة يف
بقية املناطق اليمنية  ،و�سعي حكومة بن دغر لل�سيطرة
 ،لن تفي بكل الغر�ض مع ا�ستمرار جبهات القتال  .و
عدم قدرة املركزي �أي�ضا على ال�سيطرة .
طباعة  800مليار ريال لتغطية احلاجة من
·
النقد  ،يف افرتا�ض ان بقية عوامل قرار الطباعة
م�ستقر  ،ومع تراكم وجود  1300مليار مطبوع �سابق
يتحرك يف ال�سوق اخلفي  ،هذا تلقائيا يعطي ال�سعر
اجلديد والعادل للدوالر  404ريال  ،وحماولة املركزي
ابقاءه يف � ، 380ستبوء بالف�شل يف كل مرة .
ا�ستمرار احل�صار االقت�صادي من قبل التحالف
·
على احلركة االقت�صادية (ا�سترياد وت�صدير ) رغم
حماوالت حكومة بن دغر لرفع ذلك  ،اال انني
افرت�ض بقاء الو�ضع دون حل الن العذر ال�ضغط على
احلوثي  ،وهم يعلمون انهم ال ي�ضغطون اال على املواطن
وزيادة الت�أمني واملخاطرة على التجار مما يرفع تلقائيا
الت�ضخم والك�ساد يف ذات الوقت  .ومع ا�ستمرار الو�ضع
يف هذه احلالة ل�سنة اىل �سنتني يعني ان الريال �سينهار
و�سيفقد  10ا�ضعاف قيمته  .وهذا �سيحل بكارثة اكرب
على اليمن ان كان هناك  7مليون جائع  ،ف�ستكون اليمن
م�أوى للجياع � .سنجد ان اكرث املنتفعني من هذه احلرب
 ،احلوثي  ،الإ�صالح  ،االنتقايل اجلنوبي ،وامللي�شيات
امل�سلحة  ،غريبة هذه املعادلة .
· غ�سيل الأموال الكارثة الكربى يف �سوق االقت�صاد
اخلفي الذي ميثل اليوم قرابة  % 90من اقت�صاد
اليمن هذا ح�سب تقديري حيث كان قبل 2013
ميثل  ، % 60يدير عجلة احلركة النقدية يف ال�سوق
ب�شكل خميف  ،يحرك اليوم قرابة  1600مليار ريال
ميني  ،انها حمالت ال�صريفة  ،حمالت ال�صريفة ابرز
�أدوات غ�سيل الأموال  ،التي تدير النقود ب�شكل يومي
 ،ي�ستفيد منها تلك املحالت اال انها ال تقدم �أي نفع يف
التنمية االقت�صادية  ،وهي للأ�سف تتحرك وتنمو
ب�شكل كبري يف غياب �ضعف �إدارة املركزي  ،وغياب دور
البنوك وامل�صارف ك�أداة ر�سمية يف التنمية االقت�صادية
ويف �إدارة النقود  ،ي�صبح الو�ضع معقدا  ،وخطريا يف
ذات الوقت  .وهذه الأداة حمالت ال�صرافة  ،تقوم
حكرة امل�ضاربة يف �سوق النقد ،مما يعجز املركزي على
ال�سيطرة على ال�سعر  ،وكلما متكنت ه�ؤالء امل�ضاربني
�سي�ؤول االمر اىل كوارث يف �أ�سعار ال�صرف واالمر خطري
 .الن من ي�ستفيد �أي�ضا اطراف �أخرى يف ال�صراع اليمني
� ،سيكون منهم القاعدة وداع�ش  ،وملي�شيات �أخرى
واال�سماء تعد وال حول وال قوة اال باهلل .

 ،اال ان الدعم احلكومي يعني ا�ستقطاع جزء كنري من
ميزانية احلكومة ل�صالح تغطية الفجوة  ،هذه الفجوة
يعني عجز احلكومة عن التوجه نحو اعمال تنموية
�أخرى بتلك ال�سيولة  ،كما تفتح �أي�ضا بابا للف�ساد املايل
والإداري يف �أروقة موظفي الدولة  ( ،املال ال�سايب
يعلم ال�سرقة )  ،هنا ال احتدث عن البرتول اخلام الن
�سعره واحد لن يختلف من دولة لأخرى  ،احتدث عن
الوقود كما ا�سلفت  ،ال�سعر الذي كان حمددا للبنزين
يف اليمن حوايل  ، $ 0.85وهو ي�ساوي يف وقت هذا
ال�سعر �أي  185 2013ريال للرت الواحد  ،كما �أو�ضح
املحافظ البح�سني يوما  ،ان ال�سلطة يف ح�ضرموت مثال
كانت تغطي ع�شرين ريال يف كل لرت �أي ان كلفة اللرت
يف اقل من  5ا�شهر تقريبا و�صل اىل  205ريال  ،ولذا
اعتذر البح�سني كمحافظ �صادق من �أبناء ح�ضرموت ،
ان ال�سعر اجلديد �سريتفع الن ال�سلطة غري قادرة على
تغطية الفجوة  .هذا ال�سعر اجلديد هو الذي جاء
بحراك � 21سبتمرب ال�سقاط جرعة الرئي�س ال�صالح
با�سندوة � ،صحيح ذهب با�سندوة ومل ت�سقط اجلرعة
 ،فا�صبح � 21سبتمر احدى حركات بيع الوهم  .ال�صورة
االب�شع االن ان مت احت�ساب ال�سعر الفعلي للرت البنزين
بناء على �سعر الدوالر اليوم �سيكون اللرت مببلغ 340
ريال تقريبا � ،أي ان ال�سعر العادل يف �شركة النفط
اليمنية لـ (دبة برتول  -20لرتا )  6800ريال ،هل
ميكن ان ت�صرح احلكومة مبا هو �آت ،او �سنظل يف حالة
غمو�ض  ،وكل مرة جند ان النا�س �ستعود ال�ستخدام
احلمري( ان وجدت !) � .أرجو �أكون يف تقديري على
خط�أ  ،ارجو ذلك .

#انهيار_العملة
ال اريد ان احتدث كثريا عن اجلوانب االقت�صادية ،
ل�شرح الفكرة  ،العملة الوطنية وانا حتدث عن اليمن
ودول �أخرى �شبيهة  ،بقرار التعومي ا�صبح ال�سوق مقيا�سا
لل�سيطرة على ال�سعر ب�إدارة البنك املركزي  ،كلما عجز
البنك املركزي عن �إدارة ذلك ال�سوق  ،وهو فعليا عاجز
 ،ي�صبح التحكم يف ال�سعر مبني على اقوى الأطراف
قدرة على متويل ال�سوق بحاجته من النقد الأجنبي
 ،فعمليات ال�شراء والبيع  ،اال�سترياد والت�صدير لن
تتوقف  ،وبالتايل ال�سوق التجاري بحاجة ب�شكل يومي

#ا�سعار_الوقود
حكومة بن دغر حتاول مع �شركة النفط ال�سيطرة
على �سعر البنزين والديزل والغاز  ،اال ان هذه املحاولة
ت�أتي يوما بيوم عليها يف عجزها عن توفري الوقود
ب�شكل طبيعي  ،مما يجعل حكومة �صنعاء اكرث ذكاء
يف تعومي �سعر الوقود  ،يجهل النا�س ان �أ�سعار البرتول
يف �أي دولة يختلف  ،بالدعم او عدم الدعم احلكومي

#اليمن
الكثري من املوا�ضيع هنا  ،ولن نفتك يف احلديث عنها ،
�إال ان �أمورا تدفعني اكرث للحديث  ،ابرز ذلك ان هناك
حترك النفراج و�شيك يف االزمة اليمنية واحلرب
االهلية  ،وانهاء العدوان داخلي وخارجي  .متى ؟ رمبا
ا�شهر ورمبا عام � ،إال ان الأ�شهر هي الأقرب ..يف ظني ،
حيث واملو�ضوع ميثل �ضغطا على اململكة  ،وعليها اغالق
هذا امللف  ،فهو احد معيقات التحرك يف ر�ؤيتها 2030
� .آالم كثرية  ،وجروح عميقة  ،كان ميكن اال حتدث ،
ميكن ذلك � ،إال ان عدو هذا ال�شعب وال�شعوب العربية ،
هو اجلهل واالغبياء  ،ما اخلطوة التالية  ،ما امل�ستجد؟
ال اعلم  .الدماء التي نزفت  ،نزفت  ،ورمبا ال ح�ساب اال
يوم احل�ساب � ،إال ان من �شارك يف هذا اجلرم  ،رمبا  ،رمبا
يخرج من امل�شهد  ،حتى يلتئم اجلرح .
#عوزين_نفهم
هناك �أ�شياء اكررها  ،و�س�أظل  ،على �أي �شخ�ص �سيا�سي
او اقت�صادي �أو اجتماعي ،ان يعي ان الكذب  ،م�آله
وخيم  ،كفوا عن بيع الأوهام � ،ضعوا كل املعلومات امام
ال�شعوب  ،دعوها تختار  ،هي من يقرر  ،ارفعوا الو�صاية
عنهم  ،مل يعد ال�شعب العربي طفال ر�ضيعا  ،لقد بلغ
من ال�شيب مبلغه  ،ال تدعوا �شعوبكم جمرد قطيع  ،ان
طرح املغفور له ب�إذن اهلل رئي�س الوزراء الأ�سبق فرج
بن غامن  ،ان اجلرعات على املراحل وبال على ال�شعوب
 ،والدعم الكاذب لن ي�ستمر  ،على ال�شعوب ان تعي انها
كما يقول الرئي�س ال�سي�سي (حتدفع يعني حتدفع ) ،
ال�ضريبة والر�سوم مقابل اخلدمات  ،اال ان اخلدمات لن
تتطور بدون ان يكون هناك و�ضوح  ،و�شفافية  ،فعالية
وكفاءة  ،حما�سبة وم�سئولية  ،انه باخت�صار مبد�أ احلكم
الر�شيد .

عربي ودويل
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�أردوغ���ان ي�ستنكر تغريدة م�سيئة للعثمانيني والأت���راك يف “تويرت” :بع�ض امل�س�ؤولني يف الدول
العربية يهدفون من خ�لال معاداتهم لرتكيا �إىل الت�سرت على جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم
�أنقرة /الأنا�ضول� :أعرب الرئي�س
الرتكي ،رجب طيب �أردوغان ،اليوم
الأربعاء ،عن ا�ستنكاره ال�شديد لتغريدة
ُم�سيئة للعثمانيني والأتراك ،على موقع
التدوينات امل�صغرة “تويرت”.
وقال �أردوغان ،يف كلمة خالل اجتماعه
مع املخاتري الأتراك ب�أنقرة ،خماط ًبا
نا�شر التغريدة“ :حني كان جدنا فخر
الدين با�شا يدافع عن املدينة املنورة� ،أين
كان جدك �أنت �أيها البائ�س الذي يقذفنا
بالبهتان؟”.
اً
قائل“ :عليك �أن تعرف
وتابع �أردوغان
حدودك ،ف�أنت مل تعرف بعد هذا ال�شعب
(الرتكي) ،ومل تعرف �أردوغان �أي�ضا� ،أما
�أجداد �أردوغان فلم تعرفهم �أبدا”.
و�أ�ضاف“ :نحن نعلم مع من يتعامل ه�ؤالء
الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى
�شخ�ص فخر الدين با�شا ،و�سنك�شف ذلك يف
الوقت املنا�سب”.
و�شدد على �أنه “من الوا�ضح �أن بع�ض
ّ
امل�س�ؤولني يف الدول العربية يهدفون من
خالل معاداتهم لرتكيا �إىل الت�سرت على
جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم”.
ويف وقت �سابق� ،أعاد وزير خارجية
الإمارات عبد اهلل بن زايد ،ن�شر تغريدة
م�سيئة لأردوغان ،وا ّدعى ارتكاب فخر
الدين با�شا( ،القائد الع�سكري الرتكي
الذي دافع عن املدينة املنورة �أثناء احلرب
�ضد ال�سكان
العاملية الأوىل) ،جرائم
ّ
املحليني.
وفيما يخ�ص ا�سرتاتيجية الأمن القومي
اجلديدة للواليات املتحدة ،التي �أعلنها
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،قال

�أردوغان �إنه ميكن تلخي�صها بكلمة “كل
�شيء من �أجل �أمريكا”.
و�أ�ضاف“ :يحق لكل دولة طب ًعا حتديد
ا�سرتاتيجيتها الأمنية وتطبيقها ،وعليه
فنحن � ً
أي�ضا منلك هذا احلق”.
وتابع الرئي�س الرتكي“ :ميكننا تلخي�ص
ا�سرتاتيجيتنا الأمنية كما يلي�“ :شعب
واحد ،علم واحد ،وطن واحد ،ودولة
واحدة”.
ومن جهته قال نائب رئي�س الوزراء الرتكي،
فكري ا�شيق“ ،يف الوقت الذي نكافح فيه من
�أجل بغداد والقد�س ،ي�أتي �أحد املعتوهني
ليقوم ب�إقحام الرئي�س الرتكي (رجب طيب
�أردوغان) يف معر�ض �إ�ساءته لـ”فخر الدين

با�شا” املدافع عن املدينة املنورة” �ضد
الإجنليز (�إبان احلرب العاملية الأوىل).
و�أو�ضح ا�شيق يف كلمة له خالل افتتاح
“الندوة الدولية يف الذكرى املئوية
النت�صار بغداد وكوت العمارة” ،يف
�إ�سطنبول اليوم الأربعاء� ،إن الإ�ساءة �إىل
فخر الدين با�شا ،ال ميكن تف�سريها على
�أنها جمرد جهل وعدم معرفة بالتاريخ.
و�أ�ضاف �إ�شيق“ :بل هي � ً
أي�ضا عمل
ا�ستفزازي ينم عن �سوء نية ،و ُيظهر ب�شكل
جلي �أن لوران�س ال زال على ر�أ�س عمله”.
والعقيد توما�س �إدوارد لورن�س ال�شهري
بلورن�س العرب ( ،)1935 – 1888هو
�ضابط خمابرات بريطاين كُ لف مبهام

ت�أليب القبائل العربية وزعمائها �ضد
الدولة (اخلالفة) العثمانية ،ودفعهم
للتمرد عليها خالل احلرب العاملية الأوىل،
وقطع خطوط �إمداد اجلي�ش العثماين
و�شغله؛ حتى قال عنه رئي�س الوزراء
الربيطاين الأ�سبق ون�ستون ت�شر�شل عندما
وزيرا للم�ستعمرات الربيطانية( :لن
كان
ً
يظهر له مثيل مهما كانت احلاجة ما�سه
له)”.
و�أ�ضاف �إ�شيق�“ :إعادة وزير خارجية
االمارات (عبد اهلل بن زايد) ن�شر تغريدة
م�سيئة للأتراك والرئي�س �أردوغان� ،أمر
خمجل ،و�أ�ؤكد على �ضرورة عودته عن
خطئه ،و� اّأل يكون �أداة ملثل هذه احلركات
اال�ستفزازية”.
و�شدد ا�شيق على �أن الب�شرية ت�ستخل�ص
العرب من التاريخ من �أجل اال�سرت�شاد به يف
بناء امل�ستقبل.
و�أ�شار �إىل معركة كوت العمارة (جنوب
�سجل فيها اجلي�ش العثماين
بغداد) التي ّ
ثاين �أكرب انت�صاراته خالل احلرب العاملية
الأوىل ،و�أدت �إىل هزمية �ساحقة للجي�ش
الربيطاين بالكامل ،وقوامه � 13ألف
جندي ،وا�ست�سالمه للعثمانيني ،و�إجبار
احلكومة الربيطانية على دفع مليون جنيه
�إ�سرتليني كتعوي�ضات للدولة العثمانية.
وتابع ا�شيق“ :لقد حققنا العديد من
االنت�صارات على الربيطانيني يف احلرب
العاملية الأوىل ،مثل كوت العمارة،
وجناق قلعة ،ومعركة الدفاع عن املدينة
املنورة .لي�س من ال�صواب االفتخار فقط
بانت�صاراتنا ،لكن �أي�ضا علينا �أخذ العرب
أ�سا�س
من الهزائم والتعامل معها على � ٍ

علمي وجاد؛ ومناق�شة �أ�سباب الهزائم
واالنت�صارات بال انفعال ودون عك�سها على
احلا�ضر وحتويلها حلالة عداء”.
كان وزير خارجية االمارات عبداهلل
بن زايد �أعاد� ،أم�س الثالثاء ،تغريدة
مل�ستخدم �أ�ساء فيها �إىل �أردوغان و�إىل
ٍ
الأتراك؛ حيث ا ّدعى ارتكاب فخر الدين
با�شا (القائد الع�سكري الرتكي الذي دافع
عن املدينة املنورة �أثناء احلرب العاملية
�ضد ال�سكان املحليني.
الأوىل) جرائم ّ
وردا على ذلك� ،شدد املتحدث با�سم
الرئا�سة الرتكية� ،إبراهيم قالن ،على
�أنه “من املعيب” �أن يقوم وزير اخلارجية
الإماراتي بن�شر مثل هذه التغريدة الكاذبة
اال�ستفزازية ،التي من �ش�أنها �إحلاق ال�ضرر
بالعالقات بني العرب والأتراك.
ي�شار �إىل �أن “عمر فخر الدين با�شا”،
والذي لقبه الإنكليزي بـ “منر ال�صحراء
الرتكي” ،ا�ش ُتهِر بدفاعه عن املدينة املنورة
جن ًبا �إىل جنب مع �سكانها املحليني ،طوال
�سنتني و� 7أ�شهر (ما بني )1919-1916
رغم �إمكانياته املحدودة يف مواجهة
الإنكليز �إبان احلرب العاملية الأوىل.
ورغم الأوامر من �إ�سطنبول وال�ضغط
من الإنكليز حول ت�سليم املدينة املنورة
وتركها ،رف�ض فخر الدين با�شا ترك
مدينة الر�سول حممد (خامت املر�سلني)
وا�ستمر يف املقاومة ،حتى اع ُتقِل ك�أ�سري
ري �إىل
حرب من قبل الإجنليز ،و�أُر�سِ ل ك�أ�س ٍ
مالطا ملدة ثالث �سنوات ،وبف�ضل جهود
حكومة �أنقرة جرى �إطالق �سراحه عام
ريا لرتكيا يف
 ،1921ثم تعيينه الحقًا �سف ً
�أفغان�ستان.

«����ص���اروخ ق�صر ال��ي��م��ام��ة» ُي��د� ّ��ش��ن
م���رح���ل���ة خم��ت��ل��ف��ة م����ن احل����رب

ا�ستبقت حركة «�أن�صار اهلل» ،دخول خطط «الغزو»
عد لها حتالف العدوان ح ّيز التنفيذ،
اجلديدة التي ُي ّ
ب�إطالقها �صاروخ ًا بالي�ستي ًا على العمق ال�سعودي،
ا�ستهدف ق�صر اليمامة يف الريا�ض .عملية د�شّ نت من
خاللها احلركة معادلة ردع جديدة ،قوا ُمها ،بح�سب ما
�أعلن قائدها� ،أن «مدى ال�صواريخ متو�سع وم�ستمر» ،و�أن
«اليد الطوىل �ستنال من �أماكن �أخرى»
مع ت�سارع امل�ؤ�شرات ال�سيا�سية وامليدانية �إىل اعتزام
حتالف العدوان على اليمن �إطالق حملة ت�صعيدية
جديدة ت�ستهدف اال�ستفراد بـ«�أن�صار اهلل» و�إخ�ضاعها،
جاءت الر�سالة ال�صاروخية اليمنية �إىل الريا�ض،
�أم�س ،لتد�شّ ن مرحلة دفاعية �أكرث تطوراً ،وتث ّبت
معادلة ردع �إ�ضافية يف م�سار الت�صدي للعدوان املندلع
منذ �آذار /مار�س  ،2015وتن ّبه «التحالف» وحلفاءه
الثابتني واملحتملني �إىل �أن �أي مغامرة جديدة لن تكون
بال ثمن يتجاوز ما َخبرِ ته اململكة ومن معها خالل
الأ�شهر املا�ضية.
ً
عما �سبقه من
ا
خمتلف
الثالثاء،
ظهر
بدا امل�شهد،
ّ
عمليات ا�ستهداف للعمق ال�سعودي .انفجار يدوي يف
العا�صمة ال�سعودية تتناقل �أنباءه الوكاالت العاملية،
و�شهود ي�ؤكدون للأخرية ت�صاعد عمود دخان يف
الريا�ض .مل يكن الهدف �إال ق�صر اليمامة يف �أثناء
اجتماع قيادات �سعودية داخله ،بح�سب ما �أعلنت
حركة «�أن�صار اهلل»� .صحيح �أن ال�سلطات ال�سعودية
مل تعرتف ببلوغ ال�صاروخ هدفه ،م�ؤكدة اعرتا�ضه
جنوب الريا�ض� ،إال �أن الر�سالة التي حملها «بركان H
 »2ال بد �أنها و�صلت �إىل �أ�سماع امل�ستهدفني بها .ر�سالة
�سرعان ما ظ ّهر خيوطها زعيم «�أن�صار اهلل» ،ال�سيد عبد
امللك احلوثي ،يف كلمة له ع�صر �أم�س ،بقوله« :مدى
ال�صواريخ متو�سع وم�ستمر ،واليد الطوىل �ستنال من
�أماكن �أخرى».
�سماها احلوثي،
«معادلة الردع اجلديدة» هذه ،وفق ما ّ
ي�أتي تد�شينها بعد مرور �ألف يوم من العدوان على

اليمن .وهي منا�سبة اختارتها القوة ال�صاروخية يف
اجلي�ش واللجان ال�شعبية لتقول �إن «ما بعد �صمود �ألف
يوم مرحلة مغايرة ملا قبل» ،بح�سب ما جاء يف بيانها
ب�ش�أن �صاروخ ق�صر اليمامة .و�أكد البيان �أن «ق�صور
النظام ال�سعودي وكافة املن�ش�آت الع�سكرية والنفطية
يف مرمى �صواريخنا» ،م�شدد ًا على �أن «املظلة الأمريكية
واحلماية الدولية للنظام ال�سعودي املجرم لن متنع
�شعبنا من خو�ض غمار املواجهة».
يف املقابل� ،أعادت ال�سعودية تكرار الزمة امل�س�ؤولية
الإيرانية عن ا�ستهداف الريا�ض� .إذ ر�أى املتحدث با�سم
«التحالف» ،تركي املالكي� ،أن «ا�ستمرار امليلي�شيات يف
ا�ستهداف املدن بال�صواريخ البالي�ستية دليل وا�ضح
على ا�ستمرار امليلي�شيات احلوثية ،املدعومة من �إيران،
يف ا�ستخدام املنافذ امل�ستخدمة للأعمال الإغاثية يف
تهريب ال�صواريخ الإيرانية �إىل الداخل اليمني».
و�أ�ضاف املالكي �أن «ال�سيطرة على الأ�سلحة البالي�ستية
ذات الت�صنيع الإيراين من قبل املنظمات الإرهابية
ميثل تهديد ًا للأمن الإقليمي والدويل» ،و�أن «�إطالقها
عد خمالف ًا للقانون
باجتاه املدن الآهلة بال�سكان ُي ّ
الدويل الإن�ساين».
ت�صريحات ي�شي الإ�صرار عليها ب�أن ما �سيعقبها لن
يغاير ما �أقدمت عليه اململكة �إثر ا�ستهداف مطار امللك
خالد يف الريا�ض يف  6ت�شرين الثاين /نوفمرب املا�ضي.
حملة �سيا�سية و�إعالمية ودبلوما�سية ت�ستهدف ت�صعيد
ال�ضغوط الدولية على �إيران ،ظن ًا من ال�سعودية �أن
ذلك �سيحمل طهران على �إلزام احلوثيني بوقف �إطالق
ال�صواريخ على العمق ال�سعودي .وعمليات جوية تبغي،
ح�صراً ،االنتقام ،الذي �أوقع خالل الأ�سبوعني املا�ضيني
فقط  136قتي ً
ال مدنياً ،طبق ًا ملا �أفاد به� ،أم�س ،املتحدث
با�سم املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم
املتحدة ،روبرت كولفيل.
هذا الإ�صرار ،مع ما �سيوقعه من �ضحايا ،لن يبقى من
دون ر ّد ،بح�سب ما جزم به زعيم «�أن�صار اهلل» ،الذي

توعد ال�سعودية والإمارات بقوله�« :أنتم تق�صفون
�صنعاء ونحن نق�صف الريا�ض و�أبو ظبي� .أنتم تعتدون
على الق�صر اجلمهوري يف �صنعاء وت�صل �صواريخنا
البالي�ستية �إىل ق�صر اليمامة بالريا�ض� .أنتم تعتدون
على من�ش�آتنا احليوية ونحن نقابلكم باملثل» ،م�ضيف ًا �أنه
«كلما زاد طغيانكم �سيقابله املزيد من ثباتنا وعزمنا
وت�صميمنا وابتكاراتنا لكل الو�سائل الدفاعية».
عد لها
ويف �إ�شارة �إىل خطط «الغزو» اجلديدة التي ُي ّ
«التحالف» يف ما يت�صل بال�ساحل الغربي و�صنعاء،
�أ�ضاف خماطب ًا القيادتني ال�سعودية والإماراتية:
«�أنتم حمقى وجهلة و�أغبياء ،ومل تتعقلوا وتراجعوا
ح�ساباتكم رغم �أنكم وجدمت �أن امل�س�ألة �صعبة».
ومل يفت احلوثي تنبيه القيادات «امل�ؤمترية» التي
يتكثف العمل ،من قبل الريا�ض و�أبو ظبي وحلفائهما
يف «ال�شرعية» ،على ا�ستمالتها� ،إىل �أن «الذي ي�ساومك
على موقفك �ضد العدوان ي�ساومك على حريتك
و�إن�سانيتك وكرامتك» ،داعي ًا «�أي �شخ�صية يت�صل بها
املنافقون لي�ساوموها على موقفها حتت �أي عنوان»،
و�شدد احلوثي
�إىل �أن «تعي �أنها �أمام اختبار تاريخي»ّ .
حا�ض ًا
على «دعم اجلبهات وتعزيز الوحدة الداخلية»ّ ،

«م�ؤ�س�سات الدولة على حتمل م�س�ؤوليتها يف تفعيل
النقاط االثنتي ع�شرة التي حتدثنا عنها».
يف غ�ضون ذلك ،ويف �أعقاب مطالبة حكومة الرئي�س
امل�ستقيل ،عبد ربه من�صور هادي ،املنظمات الدولية،
بنقل مقا ّر عملها �إىل مدينة عدن ،جنوب البالد� ،أكد
املمثل املقيم للأمم املتحدة يف اليمن ،من�سق ال�ش�ؤون
الإن�سانية ،جيمي ماكغولدريك� ،أن «مكاتب الأمم
املتحدة مل ولن تغادر العا�صمة �صنعاء ،و�سنبقى �إىل
جانب ال�شعب اليمني» .وجدد ،خالل م�ؤمتر �صحايف
عقده يف �صنعاء ،مطالبته بـ«فتح كل املوانئ �أمام دخول
املواد وال�سلع الأ�سا�سية للبالد»� ،آ�سف ًا لـ«عدم ا�ستجابة
التحالف بقيادة ال�سعودية لدعوات ومطالبات عدد
من الدول الكربى ،مبا فيها دعوات الواليات املتحدة
الأمريكية واململكة املتحدة� ،إىل فتح كافة املوانئ يف
اليمن لدخول امل�ساعدات الإن�سانية» .ون ّبه �إىل �أن
« 22مليون �شخ�ص يف اليمن يعانون من �أو�ضاع �إن�سانية
�صعبة� ،أي ما يقارب ثلثي ال�سكان» ،متابع ًا �أن «عدد
الأ�شخا�ص ال�شديدي االحتياجات و�صل �إىل �أكرث من
 11مليوناً ،بزيادة مليون عما كان عليه الو�ضع �سابقاً».
(الأخبار)
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ع���ل���اق�������ات ت�������ل �أب�������ي�������ب م�������ع ال������ري������ا�������ض م�������ن م�����ن�����ظ�����ور �إ�������س������رائ������ي������ل������ي ..وع���������������داوة اي�������������ران ع�����ن�����وان�����ه�����ا الأب�����������رز
تل �أبيب/الأنا�ضول :ال تتوقف التلميحات ال�صادرة
عن كبار امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني عن وجود عالقة
نا�شئة مع اململكة العربية ال�سعودية ،ومع ذلك ،ف�إن
م�ستوى هذه العالقات ما زال �سريا ،و�إن كانت �إيران
عنوانها الأبرز.
وميتنع امل�س�ؤولون الإ�سرائيليون عن الك�شف عن
طبيعة هذه العالقة النا�شئة ،وم�ستواها ،و�إن كانوا
قرون �ضمنا ب�أن تطبيع العالقات بني البلدين
ُي ّ
�سيكون �صعبا ،قبل حتقيق �إتفاق �سالم فل�سطيني-
�إ�سرائيلي ،ويو�صى �أحدهم يف هذا ال�سياق
�أن”ت�صرب” �إ�سرائيل على ال�سعودية ،حتى تتطور
هذه العالقات.
وبعد �أن كان احلديث مع م�س�ؤولني �إ�سرائيلني� ،أمرا
حمرما ،ف�إن لقاءات املدير العام للإ�ستخبارات
العامة ال�سعودية الأ�سبق ،الأمري تركي الفي�صل بن
عبد العزيز �آل �سعود ،مع م�س�ؤولني �إ�سرائيليني يف
�أوروبا والواليات املتحدة الأمريكيةـ باتت م�ألوفة
ف�ضال عن زيارة �ضابط الإ�ستخبارات الأ�سبق،
اللواء �أنور ع�شقي ،على ر�أ�س وفد من رجال الأعمال
والأكادمييني ال�سعوديني �إىل �إ�سرائيل ،يف يوليو/
متوز  2016ومن ثم ا�ست�ضافة كبار امل�س�ؤولني
الع�سكريني وال�سيا�سيني الإ�سرائيليني بات م�ألوفا يف
موقع “�إيالف” اخلا�ص ال�سعودي.
ويقول عوزي رابي ،املحا�ضر يف جامعة تل �أبيب
واملتخ�ص�ص بال�ش�ؤون ال�سعودية� ”:،إن التفكري
مبنطق عدو عدوي �صديقي ،هو الأ�سا�س لتغيري مهم
بالن�سبة لإ�سرائيل”.
ور�أى يف مقابلة مع �إذاعة اجلي�ش الإ�سرائيلي،
الأحد ”:الدول العربية تعرتف بخجل �أن �إ�سرائيل
لي�ست بال�سوء الذي مت تقدميها فيه يف القرن
الع�شرين ،و�أن يقوم وفد بحريني بزيارة �إ�سرائيل
علنا يف الآونة الأخرية ،و�أن يجري رئي�س الأركان
(غادي ايزنكوت) مقابلة مع موقع �إعالمي �سعودي
(�إيالف) و�أن يقول رئي�س معهد ابحاث �سعودي �إن
لإ�سرائيل واليهود حقوق يف القد�س لي�س �سوى بع�ض
امل�ؤ�شرات على ذلك”.
ودعا وزير الدفاع الإ�سرائيلي افيغدور ليربمان� ،إىل
توثيق التعاون بني �إ�سرائيل وال�سعودية ،بعد �أن
هاجم �إيران واملجموعات التي و�صفها ب” فروعها
باملنطقة”.
وكتب ليربمان يف جملة “ديفن�س نيوز" الأمريكية،
يوم الثالثاء املا�ضي ”:نرى �أدلة كثرية على
التفكري الر�صني يف �أماكن �أخرى يف املنطقة ،وال
�سيما بني دول اخلليج ،ولعل �أو�ضح مثال على ذلك
هو اململكة العربية ال�سعودية التي تقود قيادتها
�سيا�سة جريئة ور�ؤيا ال تتوانى عن تعريف
�إيران باعتبارها التهديد الإقليمي الأكرب ،وهي
تواجه �صراحة فروعها الإرهابية – احلوثيون
وحزب اهلل وحما�س ،ومن خالل �إعطاء الأولوية
للتحديث واحلرية واال�ستثمار يف البنية التحتية،
تركز احلكومة ال�سعودية على م�صاحلها احلقيقية
واحليوية .كل هذه متثل ،يف الواقع ،م�صالح �إقليمية
رئي�سية” .
وحدنا ،نحن القوى
و�أ�ضاف ليربمان ”:كلما ّ
الربغماتية يف املنطقة ،طاقاتنا لهزمية �أعدائنا
املتع�صبني ،كلما كنا �أكرث قدرة على توفري الأمن
واال�ستقرار يف املنطقة والنهو�ض مب�صاحلنا
الوطنية”.
**ملاذا �إ�سرائيل؟
وتقول �إ�سرائيل �إنها قادرة على جمابهة �إيران
لوحدها ،لو اقت�ضت احلاجة ملنعها من امتالك
�أ�سلحة نووية.
ويف �أكرث من منا�سبة ،قالت تقارير �إ�سرائيلية �إن
�إ�سرائيل زودت دوال غربية وخا�صة الواليات
املتحدة الأمريكية ،مبعلومات ا�ستخبارية عن
الربنامج النووي الإيراين.
ومتتلك �إ�سرائيل �أ�سلحة هجومية ال متتلكها دوال
�أخرى يف املنطقة مثل املقاتلة (الأمريكية) املتطورة
“اف  ،"35ف�ضال عن امتالكها منظومة دفاعية �ضد
ال�صواريخ البالي�ستية مثل “�سهم  "3التي طورتها
بالإ�شرتاك مع الواليات املتحدة الأمريكية.
**تلميحات نتنياهو
ولطاملا ملّح رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو يف الأ�شهر الأخرية� ،إىل �أن ال�شعور الذي
ي�سود بع�ض الدول العربية ،ب�أن �إيران هي العدو قد
قرب �إ�سرائيل من الدول العربية ” املعتدلة”.
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ففي الثالث والع�شرين من نوفمرب/ت�شرين ثاين
املا�ضي حتدث نتنياهو يف مرا�سم �إحياء ذكرى رئي�س
الوزراء الأول لدولة �إ�سرائيل دافيد بن غوريون،
يف القد�س ،عن عالقات �سرية تربط بالده مع دوال
عربية دون الك�شف عن ا�سماء هذه الدول.
وقال نتنياهو ”:تعاوننا املثمر مع الدول العربية
خمفي عاد ًة ،ولكن �أ�ؤمن �أن عالقاتنا مع الدول
العربية �ست�ستمر يف الن�ضج ،و�أ�ؤمن �أنها �ستجلب
ثمارا من �أجل تو�سيع دائرة ال�سالم ،هذا �سيحدث
يف نهاية املطاف لأن هذا يحدث با�ستمرار وراء
الكوالي�س .
ولكنه يف احلادي والع�شرين من ذات ال�شهر ،كان
نتنياهو �أكرث حتديدا ب�ش�أن هوية هذه الدول
بت�أكيده على �أن احلديث يدور عن دور تعترب �إيران
عدوا ،حيث قال يف جل�سة للكني�ست الإ�سرائيلي”
�إن العديد من الدول تدرك �أن التهديد على ال�شرق
الأو�سط ال ي�صدر عن �إ�سرائيل فالعك�س هو ال�صحيح
باعتبار �إ�سرائيل العن�صر املعتدل ،وامل�س�ؤول ،وكذلك
احلازم الذي يحارب �إىل جنبها ذلك التهديد”.
وتابع� ”:إن التهديد الأكرب على املنطقة ينبع من
الإ�سالم املتطرف والعنيف الذي تقوده �إيران من
ناحية وداع�ش من ناحية �أخرى ،وهو ذلك الإ�سالم
املتطرف الذي يدع�س بوح�شية كل ما يعرت�ض
طريقه”.
كما �أن نتنياهو قال يف الرابع ع�شر من ذات ال�شهر
يف جل�سة خا�صة يف الكني�ست ”:ال ي�سعنا �سوى
الإ�شارة �إىل �أننا نقف كتف ًا �إىل كتف مع دول تنتمي
�إىل املع�سكر املعتدل يف العامل العربي ،وذلك �أي�ض ًا يف
وجه املخاطر التي ي�شكلها الإ�سالم املتطرف� ،سواء
�إن كان م�صدره �إيران �أو داع�ش وغريه”.
و�أ�ضاف� ”:أعتقد ب�أن ذلك التقارب والوقوف معا
مفيد للأمن بالدرجة الأوىل وبر�أيي �إنه مفيد يف
نهاية املطاف لل�سالم”.
ويف الرابع من ال�شهر اجلاري ،قال نتنياهو جل�سة
للجنة اخلارجية والأمن الربملانية الإ�سرائيلية”:
دعوين �أجزم �أن التغيري الذي ن�شهده يحمل بني
طياته �أكرب نعمة و�أكرب �أمل ،خ�صو�ص ًا يف �ضوء ما
ن�شهده من بوادر تغيريات يف الوطن العربي التي
�أعتربها غري م�سبوقة حق ًا ،وقد ي�شكّل ذلك �أم ً
ال يف
االنطالق �إىل طريق جديدة �ست�أتي يف نهاية املطاف
بثمارها يف جمال ال�سالم”.
ولكن الت�صريح الأبرز لنتنياهو كان يف ال�ساد�س
من �سبتمرب�/أيلول عندما قال يف وزارة اخلارجية
الإ�سرائيلية� ”:أود �أن �أذكر كتلة دول يف �سياق
دخول �إ�سرائيل �إىل �ساحات جديدة� ،أال هي كتلة
الدول العربية ،فالذي يحدث بالفعل معها �أمر مل
ي�سبق حدوثه يف تاريخنا حتى عندما كنا نربم
االتفاقيات ،وبالرغم من عدم بلوغ التعاون ب�شتى
الطرق وامل�ستويات مرحلة الظهور علن ًا بعدُ � ،إال
�أن الأمور احلا�صلة ب�صورة غري معلنة �أو�سع نطاق ًا
�إىل حد كبري من �أي حقبة م�ضت على تاريخ دولة
�إ�سرائيل� .إن ذلك لتغيري كبري”.
الأمر ذاته� ،أ�شار �إليه وزير الطاقة الإ�سرائيلي
يوفال �شتاينت�س ،الذي قال لإذاعة اجلي�ش
الإ�سرائيلي الأحد املا�ضي ”:لدينا عالقات �سرية
جزئية مع العديد من البلدان العربية والإ�سالمية،

�إن عالقاتنا مع الدول املعتدلة يف العامل العربي
ت�ساعدنا يف عرقلة امل�شروع الإيراين”.
الوزير ذاته ،كان قال للإذاعة ذاتها يف التا�سع ع�شر
من نوفمرب/ت�شرين ثاين عن عالقات �إ�سرائيل
مع ال�سعودية ”:دائما يكون الطرف الذي يرغب
ب�إبقاء هذه العالقات �سرية هو الطرف الآخر ،نحن
نحرتم رغبة الطرف الآخر عندما تكون االت�صاالت
تتطور �سواء مع ال�سعودية �أو دول عربية و�إ�سالمية
�أخرى”.
**ال�سعودية تريد �أوال اتفاق فل�سطيني�-إ�سرائيلي
وعلى الرغم من التعاون اال�ستخباري الذي
يبدو �أنه قائم ما بني ال�سعودية و�إ�سرائيل ،ف�إن
احلكومة الإ�سرائيلية تدرك �أن تطبيع ال�سعودية
للعالقات معها �سيتطلب اتفاق بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني اوال.
ويف هذا ال�صدد ،قال نتنياهو يف كلمة �أمام
امل�ؤمتر ال�سنوي ل�صحيفة ” اجلروزاليم بو�ست”
الإ�سرائيلية يف القد�س يف  6دي�سمرب/كانون �أول
اجلاري :ال ميكن حتقيق ال�سالم مع العامل العربي
دون حدوث زحزحة ما مع الفل�سطينيني”.
و�أ�ضاف ”:ما زالت هناك حتديات نواجهها تتعلق
بكيفية حتويل ذلك التغيري الذي يجتاح العامل
ومنطقتنا ب�شكل �أخ�ص وكيفية ترجمته �إىل
�سالم ر�سمي بيننا ومع كل جرياننا �سواء �إن كانوا
الفل�سطينيني �أو غريهم” .
و�أقر نتنياهو ب�أن ذلك” �سي�ستغرق بع�ض الوقت”.
ولكن م�ساعد �سابق لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي،
لفت �إىل �أن ما يهم ال�سعودية هو اتفاق فل�سطيني-
�إ�سرائيلي ،ولي�س فحوى هذا االتفاق.
ففي الثالث والع�شرين من ذات ال�شهر ،قال اجلرنال
يعقوب ايغل ،الذي عمل م�ست�شارا للأمن القومي
لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي يف الفرتة ما بني
يناير/كانون ثاين  2016ومايو/ايار � ،2017إن
ال�سعوديني “ال يهتمون حقا بتفا�صيل االتفاق”.
و�أ�ضاف يف كلمة يف لقاء نظمته م�ؤ�س�سة “م�شروع
�إ�سرائيل” (غري حكومية) �إنهم يريدون فقط �أن
يقولوا “�إن هناك اتفاق بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني،
ال يهمهم فحوى االتفاق� ،إنهم ال يحبون الفل�سطينيني
�أكرث �أو اقل منا� ،إنهم يحتاجون �أن يقولوا �أن هناك
اتفاق لإف�ساح الطريق �أمام اخلطوة التالية ،ولذا
فما زال هذا الأمر عقبة”.
**قرا :لنتجاوز الفل�سطينيني
قرا،
غري ان وزير االت�صاالت الإ�سرائيلي� ،أيوب ّ
يعترب �أن بالإمكان “جتاوز الفل�سطينيني والتوجه
�إىل ال�سعوديني”.
وقال قرار يف ت�صريح �صحفي ح�صلت وكالة
الأنا�ضول على ن�سخة منه� ”:إن رف�ض الفل�سطينيني
ا�ستقبال نائب الرئي�س الأمريكي مايك بين�س يعلمنا
املزيد عن “�شريكنا” يف ال�سالم”.
و�أ�ضاف قرا ”:هذا يعزز فقط من �إمياين ب�أن الوقت
قد حان للتخلي عن املو�ضوع الفل�سطيني والرتكيز
على دفع م�ؤمتر �إقليمي مع حتالف �سعودي والدول
املعتدلة حتت رعاية الرئي�س ترامب وكلما كان ذلك
ابكر كلما كان �أف�ضل”.
**اهلل مع ال�صابرين
ولكن اجلرنال املتقاعد مردخاي كيدار ،حما�ضر

الدرا�سات العربية وال�شرق �أو�سطية يف جامعة بار
ايالن ،دعا �إ�سرائيل �إىل “عدم اال�ستعجال ب�إظهار
فرحتها بتطور العالقات مع ال�سعودية”.
واعترب يف درا�سة ن�شرها مركز بيغني-ال�سادات
للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،وح�صلت وكالة الأنا�ضول
على ن�سخة منه �إن ال�سعوديني “يحتاجون �إ�سرائيل
ب�سبب الإيرانيني”.
وقال ”:ينبغي على �إ�سرائيل �أن تبقي لنف�سها (وجه
البوكر) حتى ي�شعر ال�سعوديون ب�أن عليهم العمل
اجلاد لإقناعها مبنحهم ما يريدون ،على �شروط
�إ�سرائيل”.
و�أ�ضاف ”:هذه الإثارة اجلاحمة تثبت �أن
الإ�سرائيليني مل يتعلموا الآية القر�آنية�“ :إن اهلل
مع ال�صابرين”� ،إذا كنت تريد من اهلل �أن ي�ساعدك،
ال تبالغ ،ال ترتك �سالمة فناء منزلك الأمامي ،ال
تظهر العاطفة ،وال تت�سرع ..كن باردا ،وحتلى
بال�صرب ،وال ت�سقط وجه البوكر”.
وتابع كيدار ”:اخلوف من �إيران يدفع الريا�ض
باجتاه �إ�سرائيل ويوفر للدولة اليهودية ،ورمبا
للمرة الأوىل ،فر�صة لإمالء ال�شروط”.
و�سرد كيدار بع�ض هذه ال�شروط التي يقرتحها،
وهي ”:مفاو�ضات �سالم مبا�شرة فقط مع ال�سعوديني،
دون �أي تدخل �أجنبي؛ �سفارة �سعودية يف القد�س،
االعرتاف بحق اليهود يف العي�ش يف كل مكان يف
�إ�سرائيل؛ متييز وا�ضح بني ال�سالم الإ�سرائيلي –
ال�سعودي وال�صراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني ،تعهد
�سعودي باالمتناع عن الت�صويت �ضد �إ�سرائيل يف
املحافل الدولية ،التطبيع الكامل ،مبا يف ذلك
التعاون العلمي والثقايف والتجاري وال�صناعة،
وقبول رفع الأعالم والأنا�شيد الوطنية يف املنا�سبات
الريا�ضية ،و�إذا رف�ضت الريا�ض ر�ؤية ال�سالم هذه،
يجب �أن ال تتوقع دعم �إ�سرائيل الكامل يف احلرب
�ضد طهران”.
واعترب كيدار �إنه” يف اليوم الذي يدرك فيه
الإ�سرائيليون حجمهم احلقيقي ،ف�إن جريانهم
�سيتعاملون معهم ب�شكل �صحيح ،وحتى ذلك اليوم،
ف�إن االحتفاالت �سابقة لأوانها”.
ويبقى �أنه رغم احلديث الإ�سرائيلي املت�صاعد عن
�إمكانية تطبيع العالقات مع الريا�ض� ،إال �أن اململكة،
على امل�ستوى الر�سمي ،تبقى متحفظة على ذلك.
فعندما حتدثت الإعالم العربي عن زيارة �أجراها
�أمري �سعودي (مل ي�سمه) �إىل �إ�سرائيل يف �سبتمرب/
�أيلول املا�ضي ،خرجت الريا�ض ،على م�صدر م�س�ؤول
بوزارة اخلارجية ،لت�ؤكد �أن “هذا اخلرب عا ٍر عن
ال�صحة جملة وتف�صي ً
ال وال ميت للحقيقة ب�صلة”.
و�أ�ضاف امل�صدر ،دون �أن تذكر وكالة “وا�س"
ال�سعودية الر�سمية ا�سمه ،ب�أن اململكة كانت دائما
وا�ضحة يف حتركاتها وات�صاالتها ،ولي�س لديها ما
تخفيه يف هذا ال�ش�أن.
بينما قال “ع�شقي” يف مقابلة مع “�سبوتنيك”
الرو�سية ،اخلمي�س املا�ضي� ،إن تطبيع العالقالت
العالفات بني الريا�ض وتل �أبيب “لن يتم �إال بعد
تطبيق املبادرة العربية لل�سالم ،وح�صول الأخوة
الفل�سطينيني على حقوقهم الكاملة ،وحل امل�شكلة
(النزاع الفل�سطيني — الإ�سرائيلي) من جذورها”.
لقاء مع
وحول �إجراء موقع “�إيالف” اخلا�ص
ً
م�س�ؤول �إ�سرائيلي الأمر الذي عده البع�ض “تطبيعا
�إعالميا �سعوديا مع �إ�سرائيل” ،قال ع�شقي:
“القنوات الإعالمية غري الر�سمية من حقها �أن
تقوم بهذه الأدوار (املقابالت ال�صحفية)؛فهناك
قنوات وو�سائل �إعالم عربية ر�سمية وغريها جتري
مقابالت مع �إ�سرائيليني .لكن ،وب�شكل ر�سمي ،لن
يكون هناك تطبيع �إعالمي (�سعودي) مع �إ�سرائيل،
�إال بعد تطبيق املبادرة العربية لل�سالم”.
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ال�������ق�������د��������س ب������اع������ه������ا ح��������ك��������ام ال��������ع��������رب زي�����ارة �إىل ق�ب�ر ال�����س��ادات
حممد جواد امليايل
ولدت يف بيئة ،لديها ال�شرف والغرية وال�شجاعة،
من �أهم مميزاتها ،لأين عربي ،والعرب �صفاتهم
ال�شهامة.
املتعارف عليه �أننا العرب� ،أهم ما منلكه �أر�ضنا،
واملتعارف عليه ،لدى القبائل العربية� ،أن
االر�ض هي العر�ض ،ومن ت�سلب �أر�ضه ،كمن يهتك
عر�ضه ،والغريزة القبلية ،مازالت م�ستمرة ،لدى
غالبية العرب.
القد�س املحتلة ،ا�سم له �صدى مدوي ،يف
م�سامع العرب ،يق�شعر لها البدن ،القد�س �أر�ضنا
املغت�صبة� ،أختنا الأ�سرية� ،أختطفت من بني،
�أح�ضان �إخوانها العرب ،لكن هيهات� ،أن نرتك
�أر�ضنا هكذا ،رغم �أنف �إ�سرائيل �سن�سرتجعها،
ولكن علينا �أن نغري حكام العرب ،وتوابع
�إ�سرائيل ،املتقلدين لل�سلطة ،فقد �أتفق حكام
العرب ،على بيع �أختهم و�أر�ضهم ،من �أجل احلكم.
�سبعون عام ًا ،من اخلبث واخليانة والن�ضال
الفا�شل ،غري املتكافئ ،بني العرب وبينهم� ،أبرزها
م�شاركة العراق ،بحرب �أكتوبر عام 1973م،
�ضد �إ�سرائيل ،مع باقي الدول العربية ،ولكن
مل تتوج هذه احلرب بالن�صر ،ب�سبب اخليانة،
من بع�ض قادة ،ال�شعوب العربية ،و�إي�صال

ال�سالح الفا�سد ،للجي�ش العراقي،
امل�شارك يف احلرب ،وغريها من
احلروب الأهلية ،واالنتفا�ضات
املزعومة بالتحرر ،من فعل حكام
العرب اخلونة ،حتى �أ�ضعفوا
�شعوب العرب ،ومزقوا حب
الأر�ض يف �أنف�سنا ،وق�سمونا حتى
�ضاع هدفنا ،يف عودة القد�س،
ومنت فكرتهم ،يف احل�صول على
القد�س ،حتى حتققت.
ما �صرح به ترامب ،كان يجب
�أن يواجه ،بردة فعل قوية،
من قادة ال�شعوب ،العربية
والإ�سالمية ،ب�سبب �إعرتافهم،
بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،لكن
حكام العرب ،قد دن�سوا ر�أ�سهم،
باخلزي والعار ،ملا فعلوه يف الأمة
العربية ،فقد فرقونا ،و�إجتمعت
كلمتهم ،حرابنا بع�ضنا البع�ض ،بال�سالح
الأمريكي ،وحاربنا �إ�سرائيل و�أمريكا بالدعاء،
حتى �إن�شغلنا يف �صرا ٍع بيننا ،و�أخذوا القد�س،
من دون هوانه.
رغم �أنه مل تتحرك العروبة ،يف حكام العرب،

�إال �أن القد�س� ،ستبقى �شاخمة ،و�سيبقى علم
فل�سطني ،يرفرف يف �سماء القد�س� ،سنبقى
�أخوان ًا لفل�سطني ،ونقف بوجه الإحتالل� ،سوف
ي�أتي يوم ،ن�صبح يد ًا واحدة ،كما فرقونا الآن،
و�سن�ضرب �إ�سرائيل ،ون�سرتجع القد�س� ،شرف
العرب ،رغم �أنف حكام العرب.

اعالن عن فر�صة عمل � -سكرتري /ة « دوام كامل «
تعلن عيادة طبيب اال�سنان يف بريج بروكلني
عن توفر فر�صة عمل « �سكرتري/ة« وذلك
لتويل املهام االدارية اخلا�صة يف العيادة
امل�ؤهالت املطلوبة :

 اجادة ا�ستخدام احلا�سب الآيل اتقان اللغة االجنليزية ( قراءة وكتابة وحمادثة ) اتقان اللغة العربية ( حمادثة )حتمل �ضغط العمل والعمل بروح الفريق
 -مهارة عالية يف االت�صال والتوا�صل

املهام املطلوبة :

 تنظيم مواعيد الطبيب ا�ستقبال املر�ضى متابعة الربيد االلكرتوينعلى من تتوافر فيه ال�شروط ال�سابقة ار�سال
ال�سرية الذاتية على االمييل التايل

jobatbkdentaloffice@gmail.com

�أحمد حمارم  -نيويورك
عندما هبطت طائرة الرئي�س الراحل
�أنور ال�سادات يف تل ابيب منذ  40عام ًا،
ت�سبب ذلك يف �صدمة للجميع .وكان لكلمته
الرزينة التي القاها يف الكني�ست �أمام كبار
امل�س�ؤلني الإ�سراءيليني وتابعها العامل من
خالل �شا�شات التلفزيون دوي ًا �شديد ًا حيث قال فيها�« :إننى قادم
�إليكم اليوم من منطلق املنت�صر الذى ميد يده بال�سالم �آم ًال �أن تكون
حرب  1973بيننا وبينكم هي �آخر احلروب ،و�إننى ال �أحتدث عن
احتالل قواتكم لأر�ض �سيناء امل�صرية فقط و�إمنا احتدث عن كل
�شرب من الأرا�ضى العربية قد مت �إحتالله دون وجه حق� .أما عن
القد�س ،فانها �سوف تظل عا�صمة لدولة فل�سطني».
عاد ال�سادات �إىل م�صر حام ًال معه م�شاعر املنت�صر الذى ذهب �إىل
�أر�ض العدو واخل�صم عار�ض ًا عليه فكرة �أن نعي�ش جميع ًا يف �سالم .يف
قول �آخر ،هو قد �ألقى بالكرة يف ملعبهم.
ويف ذات الوقت الذي فيه �إ�ستقبلته اجلماهري يف م�صر ب�شكل �أ�سطورى
لأنه �ألقى بحجر كبري يف املياه الراكدة و�أنه قد دعى �إىل ال�سالم وهو
املنت�صر ،وان �شعوب املنطقة من الأف�ضل ان تعي�ش وتنعم بال�سالم
وكفانا كراهية وحروب لي�س لها معنى �أو هدف �سوى القتل والدمار
وزرع الكراهية ،كانت فرحة ال�شعب يف �إ�سرائيل ال تقل عن فرحة
ال�شعب امل�صرى الذى عانى الكثري من جراء احلروب التي خا�ضها
مدافعا عن ق�ضايا �أمته العربية.
�أما بالن�سبة للعوا�صم العربية ،فقد تباينت فيها ردود الأفعال حول
الزيارة ،ولكن بع�ض املواقف للقادة وامل�س�ؤلني كانت �أنهم لي�سوا
�سعداء بجر�أة و�شجاعة الرئي�س ال�سادات ،وكانوا يطالبونه ب�أن
ت�ستمر املقاومة ،و�أننا يجب �أن نحارب �إ�سرائيل حتى نق�ضى عليها �أو
نلقى بها يف البحر.
ُ
ومتر الأيام وتثبت �أن احلق كان مع ال�سادات الذي لق َِّب ببطل احلرب
وال�سالم عندما عربت قواته امل�سلحة امل�صرية قناة ال�سوي�س وخط
بارليف الذي كان يعد �أكرب مانع يف تاريخ احلروب يف معركة ال�ساد�س
من �أكتوبر  ، 1973وتقدمت قواتنا لتحرير �سيناء وت�سببت يف
�صدمة �أربكت العدو اال�سرائيلى وافقدته توازنه يف � 6ساعات من
بداية املعركة .وبا�ستمرار املعارك ومنا�شدة جولدا مائري رئي�سة
وزراء �إ�سرائيل يف هذا الوقت لأمريكا �أن تنقذها .وبالعل �أر�سلت
�أمريكا العتاد يف �شكل خط جوى مبا�شر حام ًال الدعم ال�سخى
وال�سريع من دبابات ومعدات حرب لنجدة �إ�سرائيل .وعندها فقط
وقف ال�سادات يف جمل�س ال�شعب وقال �أننى حاربت �أ�سرائيل ولكننى
ال ا�ستطيع ان احارب �أمريكا وطالب الأمم املتحدة بوقف القتال.
و�أتذكر �أن الكاتب ال�صحفى الأ�ستاذ �أني�س من�صور كان مقرب ًا من
الرئي�س ال�سادات يف ذلك الوقت ،وان الرئي�س كلفه مبهام مكوكية
يذهب فيها �إىل �إ�سرائيل ويلتقى بال�شخ�صيات الهامة من �أجل نقل
ر�سالة �أو وجهة نظر مما يتيح الفر�صة للرئي�س ال�سادات ان يتعرف
على طريقة تفكري العدو وردة فعله.
«�أوراق ال�سادات»! كان هذا هو العنوان الذى �سيحمله غالف �أهم
كتاب كتبه �أني�س من�صور يف م�شواره الذي بلغ �أكرث من  245كتاب.
وفع ًال كان �أهم الكتب ومت �إعادة طبع ًا عدد من املرات لي�س بالقليل.
وي�شري �أني�س من�صور يف كتابه �إىل املعاناه التي حتملها ال�سادات على
امل�ستوى الر�سمي وال�شخ�صي من قيادات عديدة يف املنطقة العربية
عندما تزعم �صدام ح�سني مع يا�سر عرفات املقاطعة ،ومت نقل
اجلامعة العربية من القاهرة �إىل تون�س .كما �أ�شار �إىل كيف طلب
ال�سادات ب�إحلاح من يا�سر عرفات �أن يح�ضر ويجل�س �إىل طاولة
املفاو�ضات يف فندق مينا هاو�س بالقاهرة وظل كر�سى فل�سطني �شاغر ًا
واتهم عرفات ال�سادات باخليانة.
واليوم ،بعد م�ضي �أربعني �سنة ،ونرى يف ذات الوقت مرور  100عام
منذ وعد بلفور  1917حتى وعد ترامب  ، 2017وجند اننا قد
�إقرتبنا من خ�سارة القد�س فعلي ًا كعا�صمة لفل�سطني� ،أعتقد �أننا يف
يف حاجة �إىل �أن نقوم بزيارة قرب ال�سادات ونرتحم عليه ،ونقر�أ له
ولنا الفاحتة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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د .عبد احلميد �صيام
لكرثة ما تردد على م�سامعي يف الأمم املتحدة عبارات
«حل الدولتني �أو احلل القائم على دولتني ،فل�سطني
و�إ�سرائيل� ،أو �إقامة دولة فل�سطني امل�ستقلة ،جنبا �إىل
جنب مع دولة �إ�سرائيل» �أ�صبحت من املرددين �أي�ضا
ملو�ضوع حل الدولتني ،خا�صة يف املواقف الر�سمية �أو
�شبه الر�سمية ،مثل قاعة املحا�ضرات يف اجلامعة �أو يف
امل�ؤمترات العلمية �أو الأن�شطة الإعالمية.
ولكن عندما �أ�صل �أر�ض الوطن يف ف�صل ال�صيف  ،و�أمار�س
حياتي الب�سيطة كفالح متحدر من قرية �صغرية على
مرمى حجر من القد�س ،ي�سيطر على تفكريي �س�ؤال ملح
هو �أين هذه الأر�ض التي �ستقام عليها الدولة الفل�سطينية
املوعودة؟ و�أحاول �أن �أجيب عن هذا ال�س�ؤال ،لي�س
من بطون الكتب واملجالت ،وال من ال�صحف والربامج
احلوارية ،وال من امل�ؤمترات والإحاطات الر�سمية يف
جمل�س الأمن الدويل ،بل من جبال فل�سطني وتاللها
وقراها ومدنها و�شعابها ووديانها وينابيعها وخميماتها
وقراها.
والنتيجة التي �أخرج منها ت�صيب النف�س بحالة من
الك�آبة ،فال �أكاد �أعرث على ما ميكن �أن ن�سميه احلد الأدنى
من الأر�ض املرتابطة ،التي ميكن �أن تقام عليها الدولة
امل�ستقلة التي وعدنا بها الأو�سلويون وفريق املفاو�ضني،
من تقدم منهم ومن ت�أخر.
�سيا�سة �إ�سرائيل اال�ستيطانية
لقد بنيت ال�سيا�سة ال�صهيونية يف الأر�ض الفل�سطينية
املحتلة منذ البداية على مبد�أين -ابتالع مزيد من
الأر�ض ،و�إق�صاء �أكرب عدد ممكن من ال�سكان .وكان
تعاطيهم مع ما �سمي زورا وبهتانا بالعملية ال�سلمية
مبنيا على �أ�سا�س املماطلة والت�سويف والعودة �إىل
نقطة ال�صفر ،يف مفاو�ضات عقيمة بهدف ك�سب الوقت
من �أجل حتقيق اال�سرتاتيجية املذكورة وحتويلها �إىل
واقع .امل�شكلة يف القيادات الفل�سطينية املتعاقبة �أنها
ت�ضع �أهدافا على الورق ثم ال ت�سعى لتنفيذها ،بينما
تقوم اال�سرتاتيجية الإ�سرائيلية بتنفيذ �سيا�سات
على الأر�ض ،دون الإعالن عنها بال�ضرورة .وهذا ما
حدث منذ ال�ساعات الأوىل لالحتالل عام  .1967فقد
بد�أ خمطط �ضم وتهويد القد�س فورا ،ثم متدد �إىل
املناطق اال�سرتاتيجية القريبة من احلدود مع الأردن،
واملناطق ال�ضيقة من مدن ال�ساحل الفل�سطيني مثل
قلقيلية وطولكرم ومنطقة اللطرون ،حيث مت هدم قرى
عموا�س ويالو وبيت نوبا فورا لأنها قريبة جدا من اللد
والرملة وتل �أبيب .بينما مت هدم مدينة قلقيلية متاما
وكان هناك خمطط جلرفها بالكامل� ،إذ �إنها ال تبعد عن

ال�ساحل �إال  11كيلومرتا ،لكن الظرف الدويل وافت�ضاح
�أمر الهدم وتدخل الأمم املتحدة واملجتمع الدويل حال
دون ذلك.
ولتحقيق هذين الهدفني� ،ضم الأر�ض وطرد ال�سكان،
ر�سمت �إ�سرائيل �سيا�ستها الإ�ستيطانية على �أ�سا�س ثالثة
معايري �أ�سا�سية:
 م�ستوطنات تقام على ر�ؤو�س اجلبال لي�سهل الدفاععنها وي�سهل التمدد نزوال �إىل ال�سفوح البتالع مزيد من
الأر�ض؛
 م�ستوطنات تقام على مناطق غنية باملاء المت�صا�صاملياه اجلوفية وحتويلها لال�ستخدامات الإ�سرائيلة فقط؛
 وم�ستوطنات ثالثة يق�صد منه �أ�سا�سا تقطيع �أوا�صرال�ضفة الغربية وتفتيتها لإلغاء �إمكانية قيام دولة
فل�سطينية يف امل�ستقبل.
هذه الأنواع الثالثة من امل�ستوطنات تكمل بع�ضها بع�ضا
بطريقة ذكية ،بحيث ت�ؤدي يف النتيجة �إىل حتقيق
الهدف الإ�سرتاتيجي الإ�سرائيلي يف متدد �إ�سرائيل،
لت�شمل كل الأر�ض بني نهر الأردن والبحر املتو�سط ،ومنع
�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة .هذه هي ال�صورة على
الأر�ض ومن يقول بغري هذا فليتابعني يف بع�ض امل�شاهدات
على �أر�ض الواقع� ،إنطالقا من منطقتي القد�س وبيت
حلم.
منطقة القد�س الكربى
لتلم�س مدى توغل اال�ستيطان يف اللحم الفل�سطيني ،قمت
بالعديد من اجلوالت ،خا�صة يف منطقة القد�س الكربى
وقلقيلية و�سلفيت ونابل�س و�أريحا .وجدت �أن الأر�ض
التي بقيت ب�أيدي الفل�سطينيني تكاد تتال�شى ،خا�صة �أن
املناطق امل�صنفة «جيم» ح�سب اتفاقيات �أو�سلو تعادل 60
يف املئة من حجم ال�ضفة الغربية ،وهي خا�ضعة بالكامل
لل�سيطرة الإ�سرائيلية .ودعني �أبد�أ من حميط بلدتي
التي زحفت نحوها امل�ستوطنات من كل االجتاهات .ففي
كل �صيف �أجد �أن حبل امل�شنقة يقرتب �أقرب و�أقرب
من البلدة .وقد �صودرت قبل �شهرين �أرا�ضي جديدة يف
املدخل الغربي ،لتو�سيع الطريق ال�سريع  60الذي يربط
القد�س مب�ستوطنات منطقة غور الأردن وم�ستوطنات
ال�شمال .املركز التجاري ال�صغري «�شعار بنيامني» الذي
افتتح على الطريق الرئي�سي للقرية قبل ت�سع �سنوات،
�أ�صبح منطقة جتارية كبـرية ،وفيه فندق وقاعة �أفراح
ومتاجر عديدة وم�ساكن للعمال ،ويجري الآن بناء
عمارات �سكنية �سرعان ما تتحول �إىل مدن لتت�شابك مع
م�ستوطنة جبعة بنيامني ثم جفعات زئيف .وم�ستوطنة
«معاليه خمما�س» املبنية على �أر�ض خمما�س ودير دبوان،
�أ�صبحت �أقرب �إىل املدن ال�صناعية والزراعية ،واحتلت

العمل �أيام �إيهود باراك و�أكملت البناء ،بدون �ضجيج،
واليوم �أ�صبحت من كربيات امل�ستوطنات جنوب القد�س.
وكان عدد امل�ستوطنات لغاية توقيع اتفاقية �أو�سلو عام
 1993نحو � 10آالف م�ستوطن ،بينما يزيد العدد الآن
عن خم�سة �أ�ضعاف ذلك الرقم ،موزعني يف  33م�ستوطنة
وب�ؤرة ا�ستيطانية� .أ�ضف �إىل ذلك املناطق التي التهمها
اجلدار الذي يلتف حول بيت حلم من الغرب واجلنوب
وال�شمال ،والتي ت�صل �إىل �أكرث من � 11ألف دومن من
الأرا�ضي اخل�صبة .وتعمل �إ�سرائيل الآن على حتويل
ثالث ب�ؤر ا�ستيطانية قرب اخل�ضر �إىل م�ستوطنات
متكاملة ليتم ح�صار بيت حلم من كل االجتاهات ،ما
عدا امل�سرب ال�صغري الذي يربطها ب�أرا�ضي �شرق القد�س
و�أريحا.
حمافظات الوطن الأخرى لي�ست �أح�سن حاال من القد�س
وبيت حلم .فقد �شاهدت بعيني مدى ت�أثري م�صادرة
الأرا�ضي وبناء امل�ستوطنات يف الطريق �إىل نابل�س
و�أريحا ومدينة �سلفيت وقلقيلية .والأخريتان تعتربان
امل�صدر املائي الأ�سا�سي لل�شعب الفل�سطيني ،حيث متت
م�صادرة �أرا�ضي �شا�سعة منهم �أقيمت عليها �سل�سلة من
امل�ستوطنات حتول بع�ضها �إىل مدن كبرية .هذا عدا
عن م�صادرة املياه اجلوفية .وقد �أقامت �إ�سرائيل يف
م�ستوطنة �أرئيل جامعة كربى و�أجنزت م�ؤخرا �أجزاء
مهمة من الطريق ال�سريع امل�سمى «عابر النا�صرة» يف
منطقة �سلفيت امل�صنفة «ج» بهدف تق�سيم البالد ومنع
قيام دولة فل�سطينية يف امل�ستقبل.
تبقى هناك ن�سمة من �أمل يقدمها �شعب اجلبارين ال
قياداته البائ�سة .فقد �سجل �شباب القد�س و�شيبها ،ن�ساء
ورجاال  ،در�سا عظيما لنا جميعا يف كيفية �صنع االنت�صار
من مدخل الن�ضال اجلماعي وال�سلمي ال عن طريق
املفاو�ضات املفتوحة التي عرفنا �أولها وحلد الآن ال نعرف
متى تكون نهايتها.

ال�������ص���احل���ي  :ي���ج���ب �إل������غ������اء ال����ت����واف����ق����ات ح������ول ت�����ب�����ادل الأرا�������ض������ي
فادي �أبو �سعدى:
رام اهلل  :عرب ب�سام ال�صاحلي الأمني العام حلزب ال�شعب
الفل�سطيني ،عن اعتقاده ب�أن �أمريكا و�إ�سرائيل دمرتا
اتفاق او�سلو ب�شكل �صريح ووا�ضح ،وعلى الفل�سطينيني الآن
�إنهاء االلتزام بهذا االتفاق ،و�أن ي�صبح حمور الق�ضية هو
االعرتاف بفل�سطني يف ظل الإجماع الدويل احلا�صل بعد
قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب االعرتاف بالقد�س
عا�صمة �إ�سرائيل ونقل �سفارة بالده �إليها.
وقال يف ت�صريح لـه «ال نريد العودة �إىل املفاو�ضات وفق
ت�صورات اتفاق �أو�سلو مبا يف ذلك ق�ضايا احلل النهائي،
على اعتبار �أن قرار االعرتاف بدولة فل�سطني يف الأمم
املتحدة ح�سم هذه الق�ضايا ،وبالتايل ف�إن حدثت
مفاو�ضات يجب �أن تكون حول �آلية التطبيق فقط بهدف
�إنهاء االحتالل وتر�سيم حدود الدولة الفل�سطينية على
حدود الرابع من يونيو /حزيران  1967ولي�س ا�ستح�ضار
ق�ضايا احلل النهائي».
وطالب امل�س�ؤول الفل�سطيني منظمة التحرير ب�إلغاء
التوافقات التي متت بخ�صو�ص الكتل اال�ستيطانية وتبادل
الأرا�ضي من طرفها على الفور ،واحلديث من الآن ف�صاعدً ا
عن �إزالة كافة امل�ستوطنات من الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة ووقف البحث يف فكرة تبادل الأرا�ضي.
جاء ذلك بعد اجتماع القيادة الفل�سطينية يف رام اهلل
التي تزامنت مع جل�سة جمل�س الأمن الدويل بخ�صو�ص
قرار الرئي�س دونالد ترامب حني ا�ستخدمت الواليات
املتحدة حق النق�ض «الفيتو» .لكن تي�سري خالد ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ر�أى �أن ما جرى
مل يكن اجتماع ًا للقيادة الفل�سطينية.
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واعترب يف ت�صريحات لـ «القد�س العربي» �أن اجتماع
القيادة من منظور منظمة التحرير الفل�سطينية يتم
بح�ضور �أع�ضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء
العامني للف�صائل الفل�سطينية ،وبح�ضور رئي�س املجل�س
الوطني الفل�سطيني ،وهو ما مل يحدث يف االجتماع
الأخري .كما �أن �أق�صى �شيء ميكن خروج االجتماع الذي
عقد يف رام اهلل برفع تو�صيات لتنفيذية املنظمة وهو �أمر
مل يحدث � ً
أي�ضا.
وتطرق �إىل توقيع الرئي�س الفل�سطيني على االن�ضمام �إىل
 22منظمة ومعاهدة دولية ،لكن لي�س من �ضمنها املحكمة
اجلنائية الدولية على �سبيل املثال ،وال �أية منظمة دولية
�أو �أممية ن�ستطيع من خاللها مواجهة العدوان الأمريكي.
وحتدث ب�صراحة عن عدم وجود ا�سرتاتيجية فل�سطينية
للرد على العدوان الأمريكي بحق الفل�سطينيني ،وطالب
القيادة الفل�سطينية بدعوة الإطار القيادي امل�ؤقت
الذي اتفق عليه �ساب ًقا بح�ضور حركتي حما�س واجلهاد
الإ�سالمي وعدد من ال�شخ�صيات امل�ستقلة لتحديد موقف
وا�ضح للرد ومواجهة هذا العدوان .ور�أى �أن الواليات
املتحدة قامت ب�أمرين خطريين بعد قرار ترامب ،الأول
كان االحتفال بعيد الأنوار اليهودي «حانوكاه» داخل
البيت الأبي�ض ،وهو �أمر مل ي�سبق �أن حدث ،والأمر الثاين
هو حديث نيكي هايلي مندوبة �أمريكا يف جمل�س الأمن عن
حق اليهود يف القد�س املحتلة ،وهو ما يعترب �إنكارا للحقوق
القومية لل�سكان الأ�صليني �أي الفل�سطينيني ،وهذان �أمران
بالغا اخلطورة.
كما �أن ما جرى يف جل�سة جمل�س الأمن يثري الريبة،
فاجلل�سة مل تعقد فقط للت�صويت على قرار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،و�إمنا �أو ًال كانت �إحاطة بقرار

جمل�س الأمن ال�سابق رقم  2334ثم الت�صويت على القرار
املقدم �ضد القرار الأمريكي ،وهو �أمر �سهل على هايلي
ا�ستخدام الفيتو الأمريكي �ضد القرارين دفعة واحدة.
وهاجم خالد م�شروع القرار الذي قدم �إىل جمل�س الأمن
الذي قام بتجهيل املتهم من م�شروع القرار ،وك�أن من اتخذ
هذا القرار جهة جمهولة ولي�ست الواليات املتحدة التي مل
تذكر يف ن�ص م�شروع القرار ،وهو �أمر م�ستغرب.
وا�ستنكرت حنان ع�شراوي ع�ضو اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفيتو الأمريكي الذي �أ�شهرته مندوبة
الواليات املتحدة يف وجه الإجماع الدويل وال�شرعية
الدولية ،التي �سعت «�إىل �إبطال القرار الأرعن للرئي�س
الأمريكي باالعرتاف بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل
ونقل ال�سفارة الأمريكية �إليها ،يف خرق وا�ضح وفج جلميع
القرارات الدولية ذات ال�ش�أن ،مبا يف ذلك التعهدات
ال�سابقة للإدارات الأمريكية املتعاقبة».
وقالت :لقد �أثبتت املداخلة الوقحة ملمثلة الواليات
املتحدة نيكي هيلي اجلهل املطبق بطبيعة ال�صراع
وج�سدت غطر�سة القوة
الفل�سطيني – الإ�سرائيلي،
ّ
املفتقرة للحدود الدنيا من الأخالق والقوانني الدولية.
لقد �ش ّوهت ممثلة الواليات املتحدة احلقائق وحاولت �أن
ُتك�سب االنتهاكات اليومية للقانون الدويل على الأر�ض
الفل�سطينية مبا يف ذلك اال�ستيطان والتدمري املتوا�صل
حلياة الفل�سطينيني ،ال�شرعية املطلقة ،حني اعتربت �أن
هذه اجلرائم ال تتعار�ض مع ال�سالم.
وتابعت ع�شراوي �أن هذا الفيتو ،واالعرتاف الأمريكي
الباطل بالقد�س عا�صمة لدولة االحتالل ،ال ُينهي دور
الإدارة الأمريكية من �أية عملية �سيا�سية ذات مغزى
وح�سب ،بل يجعلها �شريك ًا يف االحتالل ،ويف اجلرائم،

عربي ودويل
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�أين الأر���ض التي �ستقام عليها الدولة الفل�سطينية؟
رو�ؤ�س اجلبال القريبة وزحفت على �سهل «البقعة»
الغني ،فابتلعت ن�صفه �أو يزيد� .أما م�ستوطنات كوكب
يعقوب و�آدم وجفعات زئيف فقد طوقت قرى جبع
وحزما وعناتا و�شعفاط وبيت حنينا ،و�صوال �إىل التلة
الفرن�سية فال�شيخ جراح ،لت�شكل جزءا من خمطط
خنق الأحياء العربية يف القد�س ال�شرقية .بالن�سبة
للقد�س فهناك �سل�سلة من امل�ستوطنات موزعة جغرافيا،
بحيث ت�شكل جمموعة من الأحزمة تلتف حول القد�س،
حيث ي�سعى الآن ممثلو حزب الليكود يف الكني�ست ل�ضم
خم�س م�ستوطنات �إىل القد�س ،والإعالن عن «مدينة
القد�س الكربى» وهي «معاليه �أدوميم وجفعات زئيف
وغو�ش عت�صيون وافرات وبيتار عيليت» .و�سيتم يف
الوقت نف�سه التخلي عن �شريط من ال�سكان الفل�سطينيني
املمتد من م�شارف القد�س �إىل رام اهلل ،وي�شمل «عناتا
وخميم �شعفاط وكفر عقب» ،بحيث ي�صبح عدد �سكان
امل�ستوطنني يف القد�س «ال�شرقية و�ضواحيها يزيد عن
عدد �سكان الفل�سطينيني� ،إذ ما زال العدد الآن مييل قليال
ل�صالح الفل�سطينيني .مل يبق يف منطقة القد�س ال�شرقية
(�إال منطقة ي� )-1شرق الطور وقرب بلدة «زع ّيم» .ويف
كل مرة حتدث عملية فل�سطينية �ضد قطعان امل�ستوطنني
تهدد �إ�سرائيل ب�إن�شاء تلك امل�ستوطنة ،فتتدخل الأمم
املتحدة واالحتاد الأوروبي ،و�أحيانا الواليات املتحدة
(�أيام �أوباما) فت�ضغط على �إ�سرائيل لت�أجيل امل�شروع.
ونود �أن ن�ؤكد هنا �أن بناء هذه امل�ستوطنة �سي�ؤدي �إىل
قطع الطريق متاما بني �شمال ال�ضفة وجنوبها ،وبالتايل
يتم �ضرب �آخر م�سمار يف م�شروع قيام الدولة املوعودة.
حال بيت حلم لي�س ب�أح�سن من حال القد�س .عملية
التهجري م�ستمرة ،خا�صة من �أبناء فل�سطني املنتمني
للدين امل�سيحي ،فال�ضغط على �سكان املدينة والبلدتني
املجاورتني ،بيت �ساحور وبيت جاال ،لتهجريهم �إىل
اخلارج قد �آتى ثماره فرتاجع عدد �سكانها ،خا�صة من
امل�سيحيني ،بينما يزيد عدد �أبناء هذه البلدات الثالث
يف ت�شيلي لوحدها عن � 350ألفا .بالن�سبة لال�ستيطان
يف منطقة بيت حلم فما عليك �إال �أن جتل�س على قمة
جبال بيت جاال قرب مطعم بربارة ،وتنظر �أمامك لرتى
�أن امل�ستوطنات قد زحفت مثل كريات مر�ض اجلدري
لتطوق مدينة بيت حلم من الغرب واجلنوب وال�شرق ،بل
وتدخل �أحيانا يف ال�شوارع على �أطراف املدينة .و�أخطر
م�ستوطنات بيت حلم م�ستوطنتا غيلو و�أبو غنيم امل�سماة
هار حوما التي و�صل �سكانها الآن نحو � 30ألف ن�سمة �أو
يزيد .لقد �أثار قرار �إن�شاء م�ستوطنة على جبل �أبو غنيم
�ضجة يف �أيام دورة نتنياهو عام  1996وطالبت الأمم
املتحدة بعدم البناء ،ثم عادت �إ�سرائيل يف عهد حزب
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وب�سلوكها ال�سيا�سي الأرعن يف جمل�س الأمن ،تقدم �سابقة
خطرية ،يف ركل منظومة القيم والقوانني والت�شريعات
الدولية والإن�سانية ،ما ي�ضعها يف مواجهة العامل والقيم
الإن�سانية امل�شرتكة ،وعلى �صف واحد مع الدول املارقة
مثل ا�سرائيل.
وبعد القرار الأمريكي ،وقمة ا�سطنبول للدول الإ�سالمية،
ظهرت عدة حماور تريد الدخول على ال�ساحة
الفل�سطينية ،فمن جهة حمور تركيا ،ومن اجلهة الأخرى
املحور الإيراين ،وهو ما �أ�شعر ال�سعودية بوجود قوى
غريها تريد الدخول على �ساحة ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي الأمريكي ،فبادرت على الفور اىل دعوة
الرئي�س عبا�س �إىل ال�سعودية رغم زيارته لها قبل �أ�سابيع
قليلة.
و�صرح ريا�ض املالكي وزير اخلارجية الفل�سطينية �أن
القيادة �ستتحرك �أكرث بعد اجلمعية العامة للأمم
املتحدة� ،سواء على �صعيد جمل�س الأمن �أو حقوق الإن�سان،
ومنظمة «اليون�سكو» ،واملحكمة اجلنائية الدولية.
وك�شف �أن اخلطوة املقبلة على �صعيد التحركات الدولية
يف جمل�س الأمن هي تفعيل طلب ان�ضمام فل�سطني للأمم
املتحدة.

باري�س :
ق�صفت القوات احلوثية ق�صر اليمامة
يف الريا�ض ب�صاروخ بالي�ستي ،ويبدو
�أن عملية الق�صف هي ت�صعيد للحرب
وتكتيك يف نف�س الوقت لكي تخ�سر
ال�سعودية خمزونها من �صواريخ باتريوت.
و�أعلن احلوثيون اليوم عن توجيه �صاروخ
من نوع “بركان � 2إيت�ش” �ضد ق�صر
اليمامة يف الريا�ض عندما كان امل�س�ؤولون
ال�سعوديون يعقدون اجتماعا ،واعلنت
ال�سعودية اعرتا�ض ال�صاروخ قبل �إ�صابته
الهدف ،يف حني ت�ؤكد ال�سلطات احلوثية
يف اليمن �إ�صابة الهدف بعدما مت �إطالق
ال�صاروخ من م�سافة �ألف كلم ،ونقلت
وكالة رويرتز �أن ال�صحفيني �سمعوا �صوت
انفجار ور�أوا الدخان يت�صاعد يف �سماء
الريا�ض.
وتزامن �إطالق ال�صاروخ مع دخول حرب
“عا�صفة احلزم” التي تقودها ال�سعودية
�ضد اليمن اليوم الألف ،و�أراد احلوثيون
�إحداث �ضربة نف�سية لدى ال�سعوديني.
وينتج عن عملية توجيه ال�صاروخ اىل
الريا�ض جناح الوحدة ال�صاروخية
اليمنية يف الت�صويب الدقيق للهدف،
وت�ؤكد ال�سعودية اعرتا�ضه ،علما �أن
جريدة “نيويورك تاميز" الأمريكية

كانت قد �أكدت �أن ال�صاروخ الذي ا�ستهدف
مطار خالد يف الريا�ض بداية ال�شهر
املا�ضي قد �أ�صاب الهدف عك�س ما قالت
ال�سعودية والواليات املتحدة.
وحقق احلوثيون مكت�سبات حربية
ب�إطالق ال�صاروخ اجلديد اليوم الثالثاء
 19كانون الأول ،فقد جنحوا يف جعل
ال�سعودية تخ�سر الكثري من �صواريخ
الباتريوت العرتا�ض ال�صاروخ البالي�ستني
وخمزونها منه بالتايل ،وال ميكن تعوي�ض
املخزون ب�سهولة ،وحتتاج ال�سعودية اىل
ما بني �سبعة اىل ع�شرة �صواريخ باتريوت
العرتا�ض كل �صاروخ بالي�ستي.
ويذكر ان ثمن كل �صاورخ باتريوت يرتاوح
بني  4اىل  7مليون دوالر ،بينما ال يكلف
ال�صاروخ البالي�ستي احلوثي ،وهو �صاروخ
�سكود الرو�سي املطور ،اكرث من ب�ضعة �آالف
من الدوالرات.
وجنح احلوثيون يف نقل الرعب اىل
الداخل ال�سعودي ،وبعد ق�صف مطار
الريا�ض ،ها هي القوات احلوثية تنجح
يف ا�ستهداف الق�صر ،مما يدخل الرعب يف
قلوب ال�سعوديني الذين كانوا يعتقدون يف وبعد الق�صف ،ظهر زعيم احلوثيني على ا�ستهداف املدنيني والبنيات التحتية بدون ا�ستثناء ،كما هدد بق�صف �أبو ظبي،
ت�صريحات قيادتهم ب�أن حرب اليمن هي
نزهة ع�سكرية ،والآن تدق �أبوابهم بعد عبد املالك احلوثي يف التلفزيون اليمني يف اليمن ،وهي املرة الأوىل التي يقول وقد تكون املدينة الإماراتية هي الهدف
متوعدا ال�سعودية ب�ضرب من�ش�آتها ردا فيها احلوثي با�ستهداف خمتلف البنيات املقبل.
مرور ثالث �سنوات.

النا�صرة“-ر�أي اليوم” -من زهري
�أندراو�س:
ّ
إ�سرائيلي ،املكتوب،
انق�ض الإعالم ال
ّ
واملرئي على الـ”فري�سة” التي
امل�سموع
ّ
أمريكي،
ك�شف عنها موقع (بوليتيكو) ال
ّ
أمريكي
والذي �أكّد على �أنّ الرئي�س ال
ّ
ال�سابق ،باراك �أوباما �أعاق حملة �ضدّ
حزب اهلل يف �سبيل االتفاق النووي مع
ومرد هذا االهتمام هو �إقناع
�إيرانّ ،
الإ�سرائيليني ب�أنّ ترامب هو ال�صديق
ال�صدوق لإ�سرائيل ،فيما كان �أوباما العدو
العربي.
اللدود للدولة
ّ
وبح�سب التقرير املذكور� ،أعاقت الإدارة
ال�سابقة جهودًا لإدارة مكافحة املخدرات
الأمريكية ملراقبة ومالحقة املنظمة
املدعومة من �إيران ،حتى يف الوقت الذي
قامت فيه الأخرية بتهريب كوكايني
�إىل داخل الواليات املتحدة .و ُي�شار �إىل
�أنّ ال�صحا ّ
يف �إريك كورتيلي�سا ك�شف يف
حتقيق ا�ستق�صائي ملجلة “بوليتيكو” �أنّ
�سرا حملة لإدارة
�إدارة �أوباما عرقلت ً
مكافحة املخدرات الأمريكية ا�ستهدفت
منظمة “حزب اهلل” املدعومة من �إيران
للم�ساعدة يف �إبرام االتفاق النووي مع
�إيران يف عام .2015
وبح�سب التقريرّ ،
مت �إطالق هذه احلملة،
التي �أطلق عليها ا�سم “م�شروع ك�ساندرا”،
يف عام  2008ملراقبة �أن�شطة تهريب
الأ�سلحة واملخدرات لـ”حزب اهلل” ،التي
�شملت �إدخال كوكايني �إىل الواليات
املتحدة .بالإ�ضافة �إىل تهريب املخدرات،
انخرطت املنظمة اللبنانية � ً
أي�ضا يف
غ�سيل الأموال و�أن�شطة �إجرامية �أخرى،
أرباحا و�صلت �إىل مليار
حققت من خاللها � ً
دوالر �سنو ًيا.

املخدرات ،و�أ�ضاف :لن تقوم بال�سماح
لوكالة املخابرات املركزية بالتحكم
بزمام الأمور ،ولكن بكل ت�أكيد لن نقوم
� ً
أي�ضا بال�سماح لإدارة مكافحة املخدرات
بالقيام بذلك .ولفت �إىل �أنّ نهج التعامل
مع �أمور معقدة مثل حزب اهلل يجب �أن
يت�ضمن العملية امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات،
لأنّ لوزارة اخلارجية جزء يف ذلك،
وكذلك لأجهزة اال�ستخبارات وخزانة
الدولة ووزارة الدفاع.
وقالت “بوليتيكو” يف تقريرها �إنّ م�صادر
م�ستقلة يف “م�شروع ك�ساندرا” �أكّدت
الإدعاءات التي �أدىل بها �أع�ضاء فريقها.
و�أ�شارت املجلة �إىل كاثرينا باور ،وهي
م�س�ؤولة يف وزارة اخلزانة الأمريكية يف
�إدارة �أوباما ،التي قدمت �شهادة مكتوبة
يف �شهر فرباير للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية
يف جمل�س النواب �أقرت فيها ب�أنّه حتت
�إدارة �أوباما ،مت التقلي�ص من حجم هذه
التحقيقات املتعلقة بحزب اهلل خ�شية
هز املركب مع �إيران وتعري�ض االتفاق
النووي للخطر.
بعد تنفيذ االتفاق النووي ر�سميا يف
يناير  ،2016مت نقل امل�س�ؤولني يف
“م�شروع ك�ساندرا” ،مثل جون كيلي ،وهو
عميل م�شرف خم�ضرم� ،إىل مهام �أخرى.
نتيجة لذلك ،فقدت احلكومة الأمريكية
“النظرة املتعمقة” لي�س يف عمليات
تهريب “حزب اهلل” للمخدرات فح�سب،
بل يف جوانب �أخرى من �أن�شطة املنظمة
الإجرامية الوا�سعة يف العامل.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الإع���ل��ام الإ����س���رائ���ي���ل���يّ ي��ن� ّ�ق�����ض ع��ل��ى “فري�سة” م���وق���ع (ب��ول��ي��ت��ي��ك��و) ال�����ذي زع����م � ّأن �أوب����ام����ا �أم���ر
ب���وق���ف م�لاح��ق��ة ح����زب اهلل ل��ي��ت��� ّ��س��ن��ى ل����ل����إدارة الأم���ري���ك��� ّي���ة ت��وق��ي��ع االت����ف����اق ال����ن� ّ
���ووي م���ع �إي�����ران

وعندما �سعى املحققون ،تابع التقرير
ري من
أمريكي ،بعد جمعهم
ال
ٍ
لعدد كب ٍ
ّ
الأدلّة� ،إىل احل�صول على م�صادقة للبدء
مبالحقة قانونية من وزارة العدل ووزارة
اخلزانة الأمريكيتني ،مل يح�صلوا على
ا�ستجابة من هاتني الوكالتني ،بح�سب
“بوليتيكو”.
وقال دافيد �آ�شر ،وهو حملل متخ�ص�ص
يف التمويل غري امل�شروع يف وزارة الدفاع
الأمريكية والذي �ساعد يف �إن�شاء

“م�شروع ك�ساندرا” :لقد كان هذا قرا ًرا
متعل ًقا بال�سيا�سات ،وكان قرار منهج ًيا،
ُم�ضي ًفا يف الوقت عينه :لقد مزق ذلك
ب�شكل مت�سل�سل كل اجلهود التي كانت
مدعومة ب�شكل جيد وتوفرت لها املوارد
الالزمة ،ومت ذلك من الأعلى �إىل الأ�سفل،
بح�سب تو�صيفه.
و�أ�ضاف �آ�شر �أن م�س�ؤولني يف �إدارة �أوباما
�أعاقوا اجلهود العتقال عنا�صر من
“حزب اهلل” ،من بينهم �أحد �أكرب مزودي

الأ�سلحة للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد.
من ناحيتهم ،قال م�س�ؤولون �سابقون
يف �إدارة �أوباما �إنّهم �سعوا �إىل حت�سني
العالقات مع �إيران يف �إطار �إ�سرتاتيجية
�أو�سع ملنع طهران من احل�صول على
تر�سانة نووية ،لكنهم مل يحاولوا �إعاقة
�سيا�سي.
دافع
ٍّ
“م�شروع ك�ساندرا” ل ّأي ٍ
وقال م�س�ؤول �أمن قومي �سابق يف �إدارة
�أوباما �إنّ العامل �أكرث تعقيدً ا مما ُينظر
�إليه من خالل العد�سة ال�ضيقة لتهريب
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عدن�( – ,أ ف ب) – يف ما يلي تذكري
بابرز حمطات النزاع اليمني منذ تدخل
حتالف ع�سكري بقيادة ال�سعودية
يف �آذار/مار�س  2015لوقف تقدم
احلوثيني.
واعرت�ضت الريا�ض الثالثاء فوق
العا�صمة ال�سعودية �صاروخا قال
احلوثيون �أنه كان ي�ستهدف ق�صر
اليمامة ،املقر الر�سمي للعاهل ال�سعودي.
وي�شهد اليمن “�أ�سوا ازمة ان�سانية يف
العامل” وهناك ماليني اال�شخا�ص
مهددون باملجاعة بح�سب االمم املتحدة.
واوقعت احلرب اكرث من  8750قتيال
وع�شرات االف اجلرحى .ومن جانب
اخر تويف اكرث من الفي �شخ�ص مبر�ض
الكولريا منذ نهاية ني�سان/ابريل.
– “عا�صفة احلزم” –
– يف � 26آذار/مار�س  ،2015اطلقت
ال�سعودية على ر�أ�س حتالف من 13
دولة م�سلمة “عا�صفة احلزم” لدعم
“ال�شرعية” املتمثلة بالرئي�س هادي،
من خالل غارات جوية ا�ستهدفت مواقع
احلوثيني وحلفائهم ،يف خطوة قوبلت
باعرتا�ض ايران التي تتهمها الريا�ض
بدعم احلوثيني.
يف مرحلة الحقة ،باتت العمليات تعرف
با�سم عملية “اعادة االمل”.
منذ ايلول�/سبتمرب  ،2014ي�سيطر
احلوثيون على �صنعاء ،وتابعوا التقدم
لل�سيطرة على مناطق اخرى يف الو�سط
واجلنوب.
يف هذه الأثناء جل�أ الرئي�س هادي
الذي كان ا�ستقر يف عدن (جنوب)� ،إىل
الريا�ض.
– “حترير” عدن –
يف  17متوز/يوليو � 2015أعلنت
احلكومة “حترير” حمافظة عدن،
يف اول جناح للقوات املوالية للحكومة
املدعومة من التحالف.
حتى منت�صف �آب/اغ�سط�س كانت
القوات احلكومية اجنزت ا�ستعادة
خم�س حمافظات يف اجلنوب .اال ان
املناطق امل�ستعادة يف جنوب البالد ظلت
تعاين من و�ضع �أمني ه�ش ،ال �سيما يف ظل
تنامي نفوذ جهاديي القاعدة وتنظيم

الدولة اال�سالمية وتوايل هجماتهم.
يف ت�شرين االول/اكتوبر 2015
ا�ستعادت القوات املوالية للحكومة
م�ضيق باب املندب الذي متر عربه ن�سبة
كبرية من حركة النقل البحري العاملية.
لكن الهجمات التي �شنتها لتطويق �صنعاء
من ال�شرق واجلنوب مل حترز الهدف.
– عملية وا�سعة –
يف  7كانون الثاين/يناير  2017اطلقت
القوات احلكومية بدعم من طريان
وبحرية التحالف عملية وا�سعة النطاق
يف منطقة ذباب (غرب) على بعد 30
كلم من م�ضيق باب املندب.
وبح�سب م�صادر ع�سكرية فان هدف
العملية ا�ستعادة مناطق ممتدة على
طول البحر االحمر من ايدي احلوثيني.
ا�ستعادت القوات املوالية للحكومة يف
�شباط/فرباير مدينة املخا ال�ساحلية
وتابعت هجومها على طول ال�ساحل
الغربي.

لكن مدينة تعز الكربى يف جنوب
غرب البالد ال تزال مطوقة من قبل
احلوثيني.
– مذابح –
يف  28ايلول�/سبتمرب  2015اوقع
ق�صف على قاعة زفاف يف املخا 131
قتيال ون�سب الهجوم اىل التحالف الذي
نفى ذلك.
يف � 15آب/اغ�سط�س  2016ق�صف
التحالف م�ست�شفى يف مدينة عب�س
ب�شمال غرب البالد ،يف رابع هجوم يطال
منظمة اطباء بال حدود خالل �سنة.
يف  8ت�شرين االول/اكتوبر 2016
ا�ستهدفت غارة جوية للتحالف جمل�س
عزاء يف �صنعاء ما اوقع  140قتيال
واكرث من  500جريح بح�سب االمم
املتحدة.
يف  12ايلول�/سبتمرب  2017اتهمت
منظمة هيومن رايت�س ووت�ش التحالف
الع�سكري بانه �شن خم�س غارات جوية

منذ حزيران/يونيو ما ادى اىل مقتل
 39مدنيا بينهم  26طفال.
– ف�شل املفاو�ضات –
نظمت االمم املتحدة مب�ساعدة وا�شنطن
عدة جوالت مفاو�ضات بني االطراف
اليمنية لكن بدون حتقيق اي جناح.
وادى قطع الريا�ض عالقاتها
الدبلوما�سية مع طهران يف كانون
الثاين/يناير  2016بعد تخريب
�سفارتها يف ايران من قبل متظاهرين
كانوا يحتجون على اعدام رجل دين
�شيعي بارز يف اململكة ،اىل تعقيد عمل
الدبلوما�سيني.
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2016اعلن
احلوثيون انهم �شكلوا من جانب واحد
حكومة “انقاذ وطني” فيما كان و�سيط
االمم املتحدة يدعو اىل ت�شكيل حكومة
وحدة وطنية ت�شمل احلوثيني وممثلني
عن مع�سكر هادي.
ومنذ بدء النزاع انهارت �سبعة اتفاقات

هدنة تفاو�ضت حولها االمم املتحدة.
– جرائم حرب –
يف حزيران/يونيو  2017اعلنت منظمة
هيومن رايت�س ووت�ش ان االمارات “تقدم
الدعم لقوات مينية احتجزت تع�سفيا
واخفت ق�سرا ع�شرات اال�شخا�ص خالل
عمليات امنية” .ونفت ابوظبي ذلك.
ويف نهاية ايلول�/سبتمرب قرر جمل�س
االمن الدويل ار�سال خرباء دوليني
للتحقيق يف مزاعم بوقوع جرائم حرب.
– مقتل �صالح على ايدي حلفائه
ال�سابقني –
يف � 23آب/اغ�سط�س اتهم احلوثيون
الرئي�س اليمني ال�سابق علي عبد اهلل
�صالح ب”الغدر” .يف نهاية ت�شرين
الثاين/نوفمرب تطورت االزمة يف �صنعاء
حيث وقعت معارك عنيفة بني احلليفني.
ويف  4كانون االول/دي�سمرب قتل علي
عبد اهلل �صالح على ايدي احلوثيني
الذين عززوا قب�ضتهم على �صنعاء،
وذلك بعيد اعالنه انه م�ستعد ل”فتح
�صفحة جديدة” مع ال�سعودية.
– �صواريخ على الريا�ض –
منذ  2015ت�ستهدف مناطق حدودية
مع ال�سعودية ب�صورة متكررة بغارات
واطالق �صواريخ من قبل احلوثيني.
لكن يف  4ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
اطلق احلوثيون �صاروخا بال�ستيا على
م�سافة  750كلم يف اجتاه العا�صمة
ال�سعودية ،اعرت�ضته القوات ال�سعودية
فوق مطار الريا�ض الدويل ما �أدى اىل
�سقوط �شظايا منه يف حرم املطار.
اتهمت ال�سعودية انذاك ايران ب�شن
“عدوان ع�سكري مبا�شر” ورف�ضت
طهران هذه “االتهامات غري امل�س�ؤولة”.
يف  7ت�شرين الثاين/نوفمرب هدد
احلوثيون ب�ضرب مطارات وموانئ
ال�سعودية واالمارات ردا على ت�شديد
احل�صار على اليمن.
يف  19كانون االول/دي�سمرب اعرت�ضت
ال�سعودية �صاروخا �آخر فوق الريا�ض
قال احلوثيون انه ي�ستهدف ق�صر
اليمامة ،املقر الر�سمي للملك.

غ���������ارات ل���ل���ت���ح���ال���ف يف ال���ي���م���ن ت�������س���ف���ر ع�����ن م���ق���ت���ل  136م���دن���ي���ا خ���ل��ال  10اي�����ام
جنيف – (�أ ف ب) – اعلنت االمم
املتحدة ان الغارات اجلوية للتحالف
الذي تقوده ال�سعودية ،ا�سفرت عن
مقتل  136مدنيا على االقل يف اليمن
خالل ع�شرة ايام ،معربة عن الأ�سف ل
“تكثيف” هذه الغارات.
وقال املتحدث با�سم املفو�ضية ال�سامية
حلقوق االن�سان روبرت كولوفيل،
لو�سائل االعالم “ن�شعر بقلق عميق
جراء االزدياد الأخري لعدد املدنيني
القتلى او اجلرحى يف اليمن ب�سبب
تكثيف ال�ضربات اجلوية التي ي�شنها
التحالف بقيادة ال�سعودية ،بعد مقتل
الرئي�س (اليمني) ال�سابق علي عبداهلل
�صالح يف الرابع من كانون الأول/
دي�سمرب”.
وا�ضاف املتحدث ان “مكتبنا يف اليمن
حتقق من وفاة  136مدنيا… قتلوا
و 87ا�صيبوا نتيجة غارات جوية”
يف حمافظات �صنعاء و�صعدة وتعز
واحلديدة وم�أرب “بني  6و 16كانون
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الأول/دي�سمرب”.
وقتل �سبعة مدنيني على االقل عندما
ا�ستهدفت غارات جوية م�ست�شفى يف
احلديدة يف  10كانون الأول/دي�سمرب،
كما ذكرت الأمم املتحدة ،مو�ضحة ان
“بع�ض الآليات الع�سكرية احلوثية
كانت على ما يبدو على مقربة من
حرم امل�ست�شفى حلظة وقوع الغارات
اجلوية”.
من جهة �أخرى� ،شن التحالف �سبع
غارات جوية يف  13كانون الأول/
دي�سمرب ا�ستهدفت جممعا لل�شرطة
الع�سكرية يف حي �شعوب ب�صنعاء.
وتقول االمم املتحدة ان هذه الغارات
ا�ستهدفت �سجنا وادت اىل مقتل 45
�شخ�صا على الأقل وا�صابة � 53آخرين.
وجميع ال�ضحايا كانوا �سجناء ،كما
تفيد املعلومات التي جمعتها االمم اطفال كانوا عائدين من حفل زواج ،يف لوقف تقدم احلوثيني املدعومني من
ايران والذين �سيطروا على مناطق
غارات على حمافظة م�أرب.
املتحدة.
ويف حالة منف�صلة ،يف  16كانون والتحالف الذي تقوده الريا�ض ،تدخل �شا�سعة يف البالد ،منها العا�صمة التي ال
االول/دي�سمرب ،قتلت امر�أة وت�سعة يف النزاع اليمني يف اذار/مار�س  2015تزال حتت �سيطرتهم .وكان التحالف

تعر�ض با�ستمرار يف ال�سابق لالنتقاد
ب�سبب “اخطاء” متكررة ا�سفرت عن
مقتل مدنيني خالل غارات جوية.
وي�شهد اليمن “�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية
يف العامل” وت�شكل املجاعة تهديدا
مبا�شرا ملاليني الأ�شخا�ص ،كما تقول
االمم املتحدة.
ومنذ تدخل التحالف ،ا�سفر النزاع عن
اكرث من  8750قتيال وع�شرات �آالف
اجلرحى.
وقال روبرت كوليفل “ندعو جميع
اطراف النزاع اىل احرتام التزاماتهم
مبوجب القانون الدويل االن�ساين”.
ويف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س،
اعترب املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان
زيد بن رعد احل�سني االثنني ان اعمال
العنف ،باال�ضافة اىل احل�صار الذي
فر�ض ال�شهر املا�ضي على املرافىء
الواقعة حتت �سيطرة احلوثيني ،ادت
اىل “و�ضع رهيب يف اليمن… جحيم
حقيقي لعدد كبري من اليمنيني”.
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اقت�صاد

ال�������س���ع���ودي���ة ت��ف��ت��ح �أب����واب����ه����ا ل��ل�����س��ي��اح��ة يف ب����داي����ة 2018
الريا�ض ـ (�أ ف ب) – تفتح ال�سعودية �أبوابها
لل�سائحني الأجانب بدءا من الربع االول من
العام املقبل ،يف خطوة ت�شكل ركيزة �أ�سا�سية
يف التحول االقت�صادي يف اململكة التي لطاملا
اقت�صرت ال�سياحة فيها على احلج والعمرة.
وياتي القرار لي�ستكمل �سل�سلة اخلطوات
اال�صالحية االخرية التي اتخذتها ال�سعودية
لتنويع اقت�صادها ووقف االرتهان للنفط .كما
انه ميثل امتدادا لالنفتاح االجتماعي الذي
ت�شهده اململكة املحافظة.
وقال رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث
الوطني يف ال�سعودية الأمري �سلطان بن �سلمان
بن عبد العزيز يف مقابلة مع وكالة فران�س
بر�س االثنني ان “كل املوافقات احلكومية”
متت “ونحن فقط االن نعد اللوائح املنظمة ،من
يح�صل على الت�أ�شرية وكيف يح�صل عليها”.
و�أ�ضاف االمري �سلطان وهو جنل العاهل
ال�سعودي امللك �سلمان �أن “الت�أ�شريات ال�سياحية
�ستبد�أ (ال�صدور) يف الربع الأول من 2018
(…) و�ستكون الكرتونية (…) وت�شمل جميع
الدول املتاح لها زيارة ال�سعودية”.
وكانت ال�سلطات ال�سعودية �أعلنت يف نهاية
ت�شرين االول/اكتوبر �أنها �ستبا�شر “قريبا”
ا�صدار ت�أ�شريات �سياحية ،و�سط �سعي اململكة
املحافظة اىل جذب الزوار االجانب ،يف
حماولة لتنويع اقت�صادها املرتهن للنفط.
ومبعزل عن ماليني امل�سلمني الذين ي�سافرون
اىل ال�سعودية للحج ،يواجه غالبية الزوار
عملية �شاقة ال�صدار الت�أ�شريات ويدفعون
ر�سوما باهظة لدخول اململكة.
ومتنح ال�سعودية حاليا ت�أ�شرية زيارة لغر�ض
ال�سياحة لعدد حمدد من الدول ،تت�ضمن
جمموعة كبرية من القيود ،بينها �ضرورة
التقدم بالطلب عن طريق �شركة معتمدة ،وان
تكون االقامة حتت رعاية جهة مرخ�صة ،وان
ي�أتي ال�سائحون �ضمن جمموعات بحيث ال تقل
كل جمموعة عن �أربعة �أ�شخا�ص.
و�أو�ضح االمري �سلطان ان ثمن الت�أ�شرية
ال�سياحية مل يحدد بعد ،لكنه �أكد انه
�سيكون “ب�أقل قدر ممكن العتقادنا ان االثر
االقت�صادي املرتاكم �أكرث من قيمة الت�أ�شرية
النقدي ،ف�أثرها �سيكون يف الباقات واجلوالت
ال�سياحية والفنادق واال�ستهالك وغريها”.
– “ال نريدها ب�أي ثمن” –

على الرغم من ان ال�سعودية غنية باملواقع
الطبيعية وال �سيما ال�صحراوية ،اال انه نادرا
ما ينظر اليها على انها مق�صد �سياحي .ومينع
االختالط بني اجلن�سني وبيع وا�ستهالك
الكحول يف اململكة التي تعترب �أحد �أكرث
البلدان املحافظة.
اال ان ال�سلطات ال�سعودية �سعت يف اال�شهر
االخرية اىل اظهار �صورة معتدلة للبالد
عرب �سل�سلة من اال�صالحات ،كان ابرزها
قرار ال�سماح للمر�أة بقيادة ال�سيارة بدءا
من حزيران/يونيو املقبل ،واعادة فتح دور
ال�سينما بداية .2018
وخالل اال�شهر املا�ضية� ،سمحت ال�سعودية
بحفالت غنائية ،وبتنظيم معار�ض كانت
ممنوعة ،ومهرجانات ثقافية ،واحتفاالت
خمتلطة باليوم الوطني .ويبدو ان االجراءات
تهدف اىل و�ضع اململكة يف موقع منا�سب جلذب
ا�ستثمارات اجنبية هي ب�أم�س احلاجة اليها مع
تراجع ا�سعار النفط.
واو�ضح االمري �سلطان ان هناك معايري يتوجب
على ال�سائحني االلتزام بها خالل زيارة اململكة
التي تفر�ض على الن�ساء ارتداء العباءة
ال�سوداء.
وقال “ثقافتنا وقيمنا املحلية ال نريد ان
نخ�سرها او نتنازل عنها ،هذه �سيا�سة وا�ضحة
للمملكة” ،م�شددا على ا�ستمرار عدم ال�سماح
بادخال وا�ستهالك وبيع امل�شروبات الكحولية.

وتابع “هذا �أمر حم�سوم بالن�سبة لنا ولي�س
يف احل�سبان .نحن بلد احلرمني ال�شريفني ،بلد
اال�سالم ،ال ميكن التنازل عن هذه امليزة الهائلة
على امل�ستوى العاملي واالن�ساين من اجل تكثيف
ارقام ال�سياحة”.
ور�أى االمري ان ال�سائحني ي�أتون حتى يعي�شوا
“جتربة ال�سعودية (…) .هناك بال �شك
حدود ك�أي بلد اخر �ضمن اطار عام للأدب
واملظهر العام ،ونحن ال نريد ال�سياحة ان ت�أتي
ب�أي ثمن”.
واال�ستثمار يف ال�سياحة ركن �أ�سيا�سي يف “ر�ؤية
 ،"2030اخلطة االقت�صادية اال�صالحية التي
طرحها ويل العهد ال�شاب االمري حممد بن
�سلمان يف .2016
ومنذ اطالق اخلطة ،اعلنت ال�سعودية عن
م�شاريع �سياحية �ضخمة ،بينها م�شروع بناء
منطقة اقت�صادية و�سياحية وترفيهية �ضخمة
يف �شمال غرب البالد حتت م�سمى “نيوم”
با�ستثمارات بقيمة  500مليار دوالر.
وقال االمري �سلطان “اململكة كنز كبري جدا،
النا�س ال تعرف عنها اال يف ا�ضيق احلدود”،
م�ضيفا “لدينا حمتوى هائل تتمناه اي دولة،
جبال و�شواطئ واكرث من  1300جزيرة على
حدود البحر االحمر”.
وتابع “نحن ل�سنا جتار نفط فقط”.
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ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��ق��ط��ري يحقق يف
اح��ت��م��االت ال��ت�لاع��ب بقيمة ال��ري��ال

الدوحة( -د ب �أ) :ذكرت تقارير �إخبارية �أن البنك املركزي
القطري بد�أ حتقيقا قانونيا يف احتماالت وجودة تالعب بقيمة
الريال القطري والأوراق املالية وامل�شتقات.
وذكر البنك يف بيان على موقعه الإلكرتوين �أنه كلف �شركات
اخلدمات القانونية “بول فاي�س" و”ريفكيند” و”فارتون �أند
جاري�سون” بالتحقيق يف هذه الق�ضية ،حيث متت مطالبة عدد من
امل�ؤ�س�سات املالية والأفراد باحلفاظ على امل�ستندات املطلوبة �ضمن
الإجراءات ال�سابقة على بدء التحقيق الر�سمي.
وقال ال�شيخ عبد اهلل بن �سعود �آل ثاين حمافظ البنك املركزي
القطري يف بيان �إن ال�سلطات القطرية تعلم “�أن دول احل�صار
وعمالءها يحاولون التالعب بقيمة عملتنا و�أوراقنا وم�شتقاتنا
املالية وتدمريها كجزء من ا�سرتاتيجية من�سقة للإ�ضرار باالقت�صاد
القطري ..نحن لن نقف مكتويف الأيدي وبلدنا يتعر�ض لهجوم بهذه
الطريقة”.
و�أ�شارت وكالة “بلومربج” للأنباء االقت�صادية �إىل �أن التفاوت بني
�سعر الريال القطري يف ال�سوق املحلية و�سعره يف ال�سوق الدولية
ات�سع يف �أعقاب قرار ال�سعودية وم�صر والإمارات العربية املتحدة
والبحرين فر�ض مقاطعة اقت�صادية و�سيا�سية على قطر بدعوى
تورطها يف �أن�شطة �إرهابية منذ �أوائل حزيران /يونيو املا�ضي ،وهي
االتهامات التي تنفيها قطر متاما.

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

املحتجون على تعديل نظام التقاعد ي�شتبكون مع ال�شرطة يف االرجنتني
بوينو�س اير�س (�أ ف ب) – هاجم متظاهرون
�ضد تعديل نظام التقاعد يف االرجنتني االثنني
قوات ال�شرطة قرب الربملان يف بوينو�س �آير�س،
يف ثاين احتجاج يتحول �إىل �أعمال عنف يف
ا�سبوع واحد.
و�ألقى املتظاهرون احلجارة والزجاجات
وااللعاب النارية على قوات ال�شرطة خالل
التظاهرة �ضد م�شروع القانون الذي قدمته
حكومة الرئي�س اليميني ماوري�سيو ماكري.
وحاول احل�شد حتطيم حواجز معدنية ن�صبتها
ال�شرطة ملنع املتظاهرين من االقرتاب من
ميدان جماور للربملان ،بعد �أن حتولت تظاهرة
اخلمي�س الفائت العمال عنف.
وظلت عنا�صر ال�شرطة خلف دروعها دون
التقدم �صوب املتظاهرين.
والأ�سبوع الفائت ،ا�ستخدمت ال�شرطة مدافع
املياه والغاز امل�سيل للدموع والر�صا�ص املطاطي
�ضد املتظاهرين الذين القوا باحلجارة
وا�ضرموا النريان يف حواجز من املخلفات قرب
الربملان.
ودعت احتادات العمال الرئي�سية الثالثة
واملعار�ضة لتنظيم ا�ضراب عام وتظاهرات
االثنني يف العا�صمة ملقاومة مترير قانون نظام

املعا�شات التقاعدية.
وبد�أت احلكومة االرجنتينية امل�ضطرة
خلف�ض العجز املرتفع يف امليزانية ا�صالح نظام
املعا�شات التقاعدية ال�سخية ،االمر الذي
يفرت�ض ان ي�سمح بخف�ض امليزانية حواىل
خم�سة مليارات يورو يف العام  2018ما يعادل
نحو خم�س العجز.
وتقول النقابات واملعار�ضة �أن ا�صالح القانون
�سي�ؤثر على القدرة ال�شرائية للمتقاعدين
البالغ عددهم  17مليون �شخ�ص ،لأن الزيادات
املقررة لي�ست كافية يف بلد تتجاوز فيه ن�سبة
الت�ضخم  20باملئة منذ ع�شر �سنوات.

وهذه ثاين مرة حتاول فيها احلكومة مترير
م�شروع القانون.
فقد مت ت�أجيل جل�سة الربملان اخلمي�س الفائت
بعد ت�صاعد العنف خارج الربملان و�إ�صابة عدد
من املتظاهرين.
وحظر قا�ض ا�ستخدام ال�شرطة لال�سلحة
�ضد املتظاهرين كذلك ن�شر قوات من ال�شرطة
ال�سرية و�سط املتظاهرين.
ودافع رئي�س الوزراء االرجنتيني ماركو�س
بينيا عن م�شروع القانون قائال انه ال�سبيل
الوحيد النقاذ نظام املعا�شات التقاعدية.

يودلهي (د ب �أ) – �أعلنت �شركة الأدوية الهندية “دكتور ريديز
البورتوريز" اليوم الثالثاء تو�صل فرعها الأمريكي �إىل اتفاق
لت�سوية نزاع قانوين مع احلكومة الأمريكية ا�ستمر �أكرث من �ست
�سنوات ب�ش�أن وجود م�شكالت يف عبوات بع�ض منتجات ال�شركة
مقابل �سداد غرامة قدرها  6ماليني دوالر.
وبح�سب بيان م�شرتك ،اتفقت وزارة العدل الأمريكية و�شركة
“دكتور ريديز"على ت�سوية النزاع بدون �أي �أحكام ق�ضائية.
وذكرت “دكتور ريديز" �أنها تعاملت مع التحقيقات الأمريكية
مبنتهى اجلدية وتعاونت مع احلكومة الأمريكية طوال ال�سنوات
ال�ست املا�ضية لآن �سالمة املر�ضى والعمالء متثل �أهمية ق�صوى
لديها ،يف الوقت الذي تنفي فيه ب�شدة اتهامات احلكومة الأمريكية
لها.
و�أ�ضافت �أنها وافقت على ت�سوية الق�ضية ودفع الغرامة لتجنب
�أي نفقات غري �ضرورية و�أي ت�شتيت لالنتباه نتيجة ا�ستمرار هذا
النزاع الطويل.
وذكرت ال�شركة الهندية �أنها مل تتلق �أي تقارير عن تناول �أي
طفل ملنتجاتها ب�سبب طبيعة العبوة �أو �أن �أي هناك �أي منتجات من
منتجاتها �سببت �أ�ضرارا للأطفال ب�سبب التعبئة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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نيويورك – (�أ ف ب) – خرجت عملة بتكوين
الرقمية امل�شفرة من الظل يف  2017ف�أغرت وول
�سرتيت وم�ستثمرين منفردين على حد �سواء ولو ان
كثريين ما زالوا يواجهون �صعوبة يف فهم ماهيتها
بدقة.
كما دفع �صعودها اجلهات املنظمة �إىل التفكري يف
التحرك بعد �سنوات اكتفوا خاللها بالدعوة اىل
احلذر.
فبعدما افتتحت بتكوين العام ب�سعر  1000دوالر
للوحدة يف كانون الثاين/يناير ،ناهزت مع منت�صف
كانون االول/دي�سمرب  20الف دوالر ،يف ارتفاع
كبري �أثار املخاوف من �أثر فقاعة ،حتى يف االو�ساط
املالية املعتادة على التكهن وقابلية االنفجار.
واعترب نايجل غرين من �شركة ديفريي غروب
اال�ستثمارية ان “بتكوين ما زالت رهانا كبريا لأنها
�أ�صول جمهولة �إىل حد كبري” ،مو�ضحا ان “�أي
�أ�صول تت�صاعد عموديا يفرت�ض بالعادة ان تدق
نواقي�س االنذار لدى امل�ستثمرين”.
لكنه او�ضح لوكالة فران�س بر�س ان �صعود بتكوين
يثبت قوة الطلب العاملي على العمالت الرقمية
امل�شفرة.
وبد�أ ت�سليط ال�ضوء على بتكوين يف  10كانون
االول/دي�سمرب مع �أول تبادل لعقود �آجلة بهذه
العملة يف �سوق عامة يف �شيكاغو.
وقال تيموثي اينكينغ من كريبتو �آ�سيت ماناجمنت
“�إنه العام الذي �أ�صبحت فيه بتكوين والعمالت
امل�شفرة م�شروعة”.
كما تبني بتكوين فئة متخ�ص�صة لنف�سها عرب نظام
ت�سديد بني النظراء ي�ستند اىل تكنولوجيا “بلوك
ت�شني” (�سل�سلة الكتل) .ففي بع�ض املدن بات
امل�ستهلكون قادرين على تناول الع�شاء يف مطاعم
و�شراء �سيارات وحتى منازل بالبتكوين.

الأمم امل����ت����ح����دة ت���ن���ف���ي �أن����ب����اء
م�������غ�������ادرة م���وظ���ف���ي���ه���ا ال���ي���م���ن
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ع��ودة رف��ات امللك فيكتور �إمي��ان��وي��ل الثالث م��ن منفاه يف م�صر �إىل �إيطاليا

 2017ع���ام و���ص��ول ط��ف��رة بتكوين �إىل وول �سرتيت
وم�ؤخرا ا�ستثمر رميي كوك�س البالغ  33عاما يف
بتكوين والعملتني امل�شفرتني االخريني �إثرييوم
واليتكوين.
وقال ا�ستاذ علم الوراثة يف جامعة نيويورك
“فعلت ذلك لإعادة �أموايل �إىل فرن�سا وعدم
دفع الر�سوم” ،معربا عن اال�ستياء الرتفاع ر�سوم
التحويالت امل�صرفية.
وميلك روك�س حاليا ما يوازي حواىل � 20ألف دوالر
بالعمالت امل�شفرة� ،أي ثالثة �أ�ضعاف ما ا�ستثمره يف
البدء تقريبا .ولتفادي املفاج�آت املزعجة قام
بانزال تطبيقات على هاتفه تنذره ب�أي حترك
مفاجئ للأ�سعار.
وقال “�إذا حدث ذلك ف�س�أبيع يف �أ�سرع ما ميكن”.
ويريد املتحم�سون لبتكوين ا�ستغالل هذه الطفرة
لل�ضغط على جلنة اال�سهم وال�صرف كي جتيز �إن�شاء
�صندوق للم�ؤ�شرات املتداولة ي�ستند اىل بتكوين
يتيح للم�ستثمرين العاديني حفظ مدخراتهم.
وعلق بوب فيت�سيمنز من “ويدبو�ش للأ�سهم” ان
“ذلك �سيكون حدثا �ضخما” ،مع االقرار ب�أنه قد
ي�ستغرق وقتا طويال.
– تنظيم حتتاج اليه ال�صناعة –
غري ان امل�صارف الكربى التي غالبا ما ت�ؤمن �ضد
التحويالت الأكرث جمازفة تبدي حذرا تعزوه
�إىل عدم ال�شفافية يف �أ�سلوب حتديد �سعر �صرف
بتكوين واخل�شية من احتمال التالعبات ال�سوقية.
وجتري تبادالت بتكوين التي انطلقت يف 2009
على االنرتنت بال تنظيم.
وخالفا للدوالر او اليورو لي�ست هذه العملة
مدعومة من م�صرف مركزي او حكومة ،بل تنتجها
كمبيوترات ت�ؤدي ح�سابات �شديدة التعقيد.
وتتم الدفعات بال و�سطاء وال تتطلب تقدمي
معلومات �شخ�صية.

من هنا وهناك

غري ان هذا االغفال ،ناهيك عن غياب التنظيم،
جذب املهربني وغريهم من املجرمني ال�ساعني اىل
تبيي�ض االموال بعيدا من جهات تقليدية حترتف
اال�ستثمار.
وقالت كاثرين هون ،املدعية الفدرالية ال�سابقة
والع�ضو حاليا يف جمل�س ادارة من�صة العملة
الرقمية كوينبي�س ،لوكالة فران�س بر�س ان
الكثريين �أخط�أوا الظن ب�أن ال�صناعة املالية
مقاومة للتنظيم.
وقالت ان “ما ال تريده ال�صناعة هو الغمو�ض
التنظيمي”.
فقبل التورط يريد الكثري من �صناديق التحوط
وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى معرفة كيف ترى اجلهات
املنظمة للأ�سهم وامل�صارف الأ�صول امل�شفرة.
وتابعت هون “ما زال كثريون ينتظرون جانبا
مزيدا من الو�ضوح التنظيمي وما �أن يحدث ذلك

ف�سرتون اهتماما م�ضاعفا لدى امل�ؤ�س�سات والتيار
العام لالعمال يف هذا الف�ضاء”.
وقارنت هون التي حتا�ضر يف العمالت امل�شفرة يف
كلية �ستانفورد لالعمال التوتر ازاء بتكوين مبا
�أحاط ب�صعود االنرتنت يف الت�سعينيات.
و�أو�ضحت “ب�سرعة ن�سبية فاقت حاالت
اال�ستخدام احل�سن حاالت �إ�ساءة اال�ستخدام وكل
يوم ت�ضاعف �شيوع هذه التكنولوجيا”.
لكن با�ستثناء اليابان التي اعرتفت ببتكوين عملة
قانونية ودعت امل�صارف �إىل احلر�ص على احرتام
حتويالتها بالعمالت الرقمية قواعد مكافحة
تبيي�ض االموال.
وقالت ل�صحافيني يف ال�شهر اجلاري “انها من
الأ�صول التي تنطوي على كثري من امل�ضاربة”.

روما – (د ب �أ) – �أعيدت رفات امللك فيكتور
�إميانويل الثالث الذي حكم �إيطاليا �إبان احلكم
الفا�شي من م�صر اليوم الأحد قبل �أيام قليلة
من حلول الذكرى ال�سبعني على وفاته.
ون�شرت وكالة الأنباء الإيطالية الر�سمية
“�أن�سا” �صورا لرفات امللك لدى و�صولها �إىل
حرم فيكوفورت يف �إقليم بيدمونت ب�شمال غرب
البالد وهي كني�سة قريبة من بلدة كونيو.
كانت الكني�سة التي كان يتم ا�ستخدامها يف
املا�ضي �ضريحا لأ�سرة �سافوي قد �أ�صدرت بيانا
يوم ال�سبت معلنة عملية النقل دون حتديد
موعد معني لها.
وظلت رفات فيكتور �إميانويل الثالث يف
كاتدرائية �سانت كاترين يف حمافظة
الإ�سكندرية مب�صر ،حيث تويف يف املنفى يف 28
كانون �أول/دي�سمرب  ،1947بعد التنازل عن
العر�ش يف �أيار /مايو عام 1946.
وانتهى حكمه الذي ا�ستمر  46عام ًا قبل �شهر
من ت�صويت �إيطاليا يف ا�ستفتاء لأن ت�صبح
جمهورية .و�ساهمت م�شاركة امللك مع النظام
الفا�شي ،وهزميته يف احلرب العاملية الثانية يف
تلك النتيجة.
وتعر�ض فيكتور �إميانويل الثالث ،الذي تعر�ض احللفاء يف �أيلول� /سبتمرب عام  ،1943ما ترك �أ�صولها للجبل الأ�سود من مونتبيلر بفرن�سا �إىل
حرم فيكوفورت يوم اجلمعة يف نف�س الكني�سة
لل�سخرية منه ب�سبب ق�صر قامته ،النتقادات البالد عمليا بدون قائد.
بوجه خا�ص لفراره من روما بعد هدنة مع و�أعيدت رفات زوجة امللك �إلينا التي تعود التي من املقرر �أن ت�ضم رفات فيكتور الثالث.

ا����س�ت�رال���ي���ا ت��ت��ه��م �أم���ري���ك���ي���ا مب��ح��اول��ة
ت��ه��ري��ب ك���وك���اي�ي�ن داخ�����ل ك��ت��ب �أط���ف���ال
�سيدين (د ب �أ)� -أعلنت ال�شرطة اال�سرتالية �أنه مت اتهام مواطن �أمريكي 71 /
عاما /مبحاولة تهريب كوكايني �إىل ا�سرتاليا داخل كتب �أطفال.
وقالت ال�شرطة يف بيان لها �إنه مت اختيار الرجل من �أجل تفتي�ش حقائبه لدى
و�صوله مطار ملبورن الدويل قادما من دبي يف  11كانون �أول/دي�سمرب اجلاري.
ووجد م�س�ؤولو املطار كتابني ثقيلني من كتب الأطفال داخل حقيبته التي جرى
م�سحها ب�أ�شعة �إك�س ،وعرث على مادة بودرة بي�ضاء داخل الكتابني.
وقالت ال�شرطة �إن االختبارات خل�صت �إىل �أن املادة البي�ضاء هى  700جرام من
الكوكايني.
ومت اتهام الرجل بتهريب الكوكايني ،وهى اجلرمية التي ت�صل عقوبتها لل�سجن مدى
احلياة.
وقالت ال�شرطة �إن الرجل مثل �أمام املحكمة اليوم ،و�صدر �أمر ببقائه قيد االحتجاز.
ومن املقرر �أن ميثل �أمام حمكمة ملبورن يف اخلام�س من �آذار/مار�س املقبل.

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

�صنعاء – (د ب �أ) -نفى جيمي ماكجولدريك ،من�سق
ال�ش�ؤون الإن�سانية يف اليمن اليوم الثالثاء �صحة
الأنباء التي حتدثت عن مغادرة موظفي االمم
املتحدة اليمن.
وقال ماكجولدريك  ،يف م�ؤمتر �صحفي ب�صنعاء،
“ن�ؤكد لكم اليوم �إننا مل ولن نغادر اليمن و�سنبقى
هنا مل�ساندة الذين يحتاجون للأمم املتحدة
خ�صو�صا يف املناطق التي بها عدد كبري من ال�سكان،
فهناك  70باملئة منهم يف املناطق ال�شمالية و30
باملئة يف املناطق اجلنوبية “.
و�أ�ضاف من�سق ال�ش�ؤون االن�سانية يف اليمن “نحن
جنلب املزيد من العاملني الدوليني �إىل اليمن للقيام
بالأعمال الإن�سانية” ،م�ؤكدا �أن  20موظفا من
الأمم املتحدة �سي�صلون اليوم �إىل �صنعاء ملتابعة
هذه الأعمال.
وطالب ماكجولدريك بفتح املوانئ �أمام املوارد
التجارية  ،وقال “الواردات الإن�سانية غري كافية
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وا�ستقبال الواردات التجارية فقط �ست�ساعد يف
التخفيف من الأزمة االن�سانية يف اليمن”.
واردف “مل ت�صل اي ناقالت وقود مليناء احلديدة
(غربي اليمن) منذ ال�ساد�س من ت�شرين ثان /
نوفمرب املا�ضي ما ت�سبب يف تو�سع ال�سوق ال�سوداء”.
كما طالب ماكجولدريك برفع كافة �إجراءات
“احل�صار والقيود املفرو�ضة على امل�ساعدات
االن�سانية ،وعدم التدخل من جميع اطراف النزاع
يف الت�أثري على عمل امل�ساعدات االن�سانية”.
و�أ�ضاف �أن “احل�صار باقي كما هو على الرغم من
�إزالة بع�ض القيود  ،وهو ما ي�ؤثر على االحتياجات
اال�سا�سية لل�سكان مثل املواد الغذائية والوقود”.
و�أو�ضح ماكجولدريك �أن �أكرث من ثمانية ماليني
�شخ�ص يف اليمن يعي�شون على حافة اجلوع ،يف
حني يعاين  22مليون ميني من �سوء الأو�ضاع
االقت�صادية.

عمان -قال دبلوما�سي �صيني يعمل
بالأردن انه قام بت�سمية مولوده
البكر “عمان” ،ن�سبة اىل العا�صمة
االردنية خمت�صرا اال�سم بكلمة
“عان”.
و�أ�ضاف ال�سكرتري الثالث يف
ال�سفارة ال�صينية ليوى نينغ� ،إن
ت�سمية ابنه “عمان” جاءت ب�سبب
حبه وتعلقه بالعا�صمة عمان
مدينة االمن واالمان واال�ستقرار،
م�شريا اىل انه يخت�صر اال�سم بكلمة
“عان” ،وهي باللغة ال�صينية تعني
ال�سالم واالمن وهو متاما ما وجده
يف العا�صمة االردنية.
وا�ضاف نينغ ،انه يعمل يف االردن
منذ اكرث من خم�س �سنوات ،كان
ي�شعر خاللها بانه يف بلده الثاين
ولديه الكثري من اال�صدقاء
واملعارف ،وانه كان ي�صطحب
ابنه “عان” �إىل خمتلف املناطق
ال�سياحية واالثرية يف انحاء
االردن والتي �سيعمل على ترويجها
يف ال�صني.
ولفت ،اىل انه يف الوقت الذي ي�شعر
فيه باحلزن لأنه �سيغادر عمان
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ال�������ش���خ�������ص���ي���ات الأك����ث����ر ب��ح��ث�� ًا
ع���ل���ى ” ج���وج���ل ” ل���ل���ع���ام 2017
�أ�صدر موقع حمرك البحث
العاملي “جوجل” القوائم
االكرث بحث ًا حول العامل،
واحتلت يف العامل العربي
�أ�سماء عدّ ة �شهرية قوائم
البحث.
جاءت االعالمية وفاء
الكيالين �ضمن ال�شخ�صيات
االكرث بحث ًا يف م�صر واالمارات
وال�سعودية ،ويعود ذلك �إىل
زواجها املفاجئ من املمثل ال�سوري تيم ح�سن الذي �شغل االو�ساط
الفنية ور ّواد مواقع التوا�صل االجتماعي .ففي م�صر احتل ا�سم
الكيالين املرتبة ال�ساد�سة �ضمن اال�سماء االكرث بحث ًا ويف االمارات
املرتبة الثامنة وال�سعودية املرتبة ال�سابعة.
املذيعة االماراتية ر�ؤى ال�صبان وب�سبب خطوبتها من املذيع ال�سعودي
حمود الفايز فقد احتل ا�سمها يف حمرك البحث يف ال�سعودية قائمة
االكرث بحث ًا وحلّت يف املرتبة الثانية.
�أما الفنانة �إلي�سا فاحتلت املرتبة الثالثة لناحية ال�شخ�صيات
االكرث بحث ًا يف م�صر واملمثلة جميلة عو�ض املرتبة الرابعة.
واحتلت ابنة الرئي�س االمريكي �إيفانكا ترامب املرتبة الثالثة يف
ال�سعودية �ضمن اال�سماء االكرث بحث ًا ،ب�سبب مرافقتها لوالدها
خالل زيارته لل�سعودية منذ ا�شهر و�شغلت حينها االو�ساط
ال�سعودية ،و�أطلقت ها�شتاغات ومئات التعليقات الطريفة يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،مع الإ�شادة بجمالها.
املذيع الكويتي �شعيب را�شد �صاحب الربنامج اليوتيوبي “�سوار
�شعيب” ،اندرج ا�سمه �ضمن االكرث بحث ًا يف ال�سعودية واحتل املرتبة
االوىل ويعود �سبب ذلك �إىل �أن �شعيب �ألغى عرو�ضه امل�سرحية التي
كان مقرر ًا عر�ضها يف الريا�ض ب�سبب اتهامه باال�ساءة لل�سعودية يف
تغريدات قدمية له وقامت حملة �ضدّ ه يف “توتري” جعلت اجلهات
الر�سمية تتجاوب مع تلك املطالب وتلغي العرو�ض.
رامز جالل �صاحب برامج املقالب املثرية للجدل احتل برناجمه
الذي قدمه يف رم�ضان املا�ضي “رامز حتت االر�ض” قوائم االكرث
بحث ًا يف ال�سعودية واالمارات وم�صر ،فقد احتل املرتبة اخلام�سة
يف قائمة امل�سل�سالت االكرث بحث ًا يف االمارات واملرتبة الرابعة يف
ال�سعودية والثالثة يف م�صر.
�أما م�سل�سل “غرابيب �سود” والذي عر�ض يف رم�ضان املا�ضي على
�شا�شة “�أم بي �سي” والذي تناول تنظيم الدولة اال�سالمية
“داع�ش” فقد احتل املرتبة التا�سعة يف االمارات واخلام�سة يف
ال�سعودية .يف حني احتل م�سل�سل “�سل�سال الدم” املرتبة االول يف
م�صر لناحية امل�سل�سالت االكرث بحث ًا.
ً
�أما الفنانة الكبرية �شادية والتي توفيت حديثا ،فقد احتل البحث
عن جنازتها املرتبة الثالثة �ضمن االحداث االكرث بحث ًا يف م�صر،
ح�سب تقرير ل�صحيفة النهار .

ق��ات��ل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة
ي��������روي دواف����������ع حت����ر�����ش����ه ب��ه��ا

نهاية ال�شهر احلايل ،اال انه يحمل
اجمل الذكريات التي ال ميكن
ن�سيانها عن عمان واالردن ،معربا
عن امله ان تتاح له الفر�صة للعمل
يف االردن مرة اخرى بح�سب موقع

خربين االلكرتوين.
واكد الدبلوما�سي ال�صيني ،الذي
لعب دورا هاما خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية يف تعزيز وتقوية
العالقات الثنائية بني االردن

وال�صني يف خمتلف املجاالت،
انه �سيوا�صل عمله على تعزيز
العالقات بعد عودته اىل بكني
وعمله يف مركز وزارة اخلارجية
ال�صينية.

بريوت :دانت وزارة اخلارجية
اللبنانية ب�شدة “جرمية القتل
املر ّوعة للدبلوما�سية الربيطانية
يف �سفارة اململكة لدى لبنان
ريبيكا دايك�س" فيما روى القاتل
دوافعه للتحر�ش بها.
و�أكدت الوزارة �أنها وال�شعب
اللبناين “ي�شاطران عائلة
املغدورة وال�شعب الربيطاين ال�صديق م�شاعر احلزن والأ�سى بهذه
اخل�سارة امل�ؤملة”.
و�شدّ دت الوزارة يف بيان لها على �أن “مرتكب هذه اجلرمية الب�شعة ،الذي
متكنت �أجهزة الأمن اللبنانية من اعتقاله بعد �ساعات قليلة على وقوعها،
�سيحا�سب �أمام الق�ضاء على فعلته التي �أقر بها و�سينال جزاءه العادل”.
و�أكدت “�أنها تتابع عن كثب التحقيقات التي جتريها ال�سلطات اللبنانية
املخت�صة مع املجرم لك�شف كامل خيوط ومالب�سات فعلته ال�شنعاء”.
و�أفادت م�صادر ق�ضائية مطّ لعة على التحقيقات يف ق�ضية مقتل
الديبلوما�سية الربيطانية ،لـموقع “لبنان  ،"24ب�أنّ منفذ اجلرمية �سائق
�سيارة �أجرة تابعة ل�شركة “�أوبر” الأمريكية ،اعرتف ب�أنّ ال�ضحية التي
ا�ستقلّت �سيارته كانت ثملة ،و�أنّه ا�ستغلّ هذا الو�ضع وحتر�ش بها جن�س ّي ًا،
وملّا نزلت من ال�سيارة وحاولت اال�ستغاثة عاد و�أدخلها �إليها ،وعمد �إىل
ثم �سرق الأموال من حمفظتها ورمى جثتها يف
خنقها بحبل كان بحوزتهّ ،
�إحدى حاويات النفايات.

w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�أط���ول �سل�سلة ان��ت�����ص��ارات لهيو�سنت منذ 2007

معرو�ض للبيع

حتامل جيم�س هاردن على �أوجاعه يف
ركبته ،وقاد هيو�سنت روكت�س �إىل فوزه
الثالث ع�شر على التوايل على ح�ساب
ميلووكي باك�س بنتيجة  ،111-115حمقق ًا
�أطول �سل�سلة انت�صارات متتالية منذ مو�سم
 ،2008-2007حني حقق رقم ًا قيا�سي ًا
خا�ص ًا بالفريق ( 22فوز ًا متتالياً) ،بت�سجيله
 31نقطة ،يف الدوري الأمريكي ال�شمايل
للمحرتفني يف كرة ال�سلة.
ولعب �صانع الألعاب كري�س بول دور ًا مهم ًا
يف الفوز ،بت�سجيله  25نقطة ،بينها �سلتان
على التوايل يف �آخر دقيقتني ،فيما كان
اليوناين ياني�س �أنتيتوكومنبو �أف�ضل م�سجل
لدى ميلووكي بـ  28نقطة مع  9متابعات و5
متريرات حا�سمة ،و�أ�ضاف كري�س ميدلتون
 23مع  6متابعات.
و�أكد كليفالند كافاليريز �أن من ال�صعب على
�أي فريق �إ�سقاطه بني جماهريه بتحقيقه
الفوز الـ 11توالياً ،وجاء على ح�ساب يوتا
جاز بنتيجة .100-109
ويدين كليفالند بفوزه الـ  17يف مبارياته
الـ  18الأخرية و 22من �أ�صل  30حتى الآن،
لليربون جيم�س الذي �أزاح �أ�سطورة بو�سطن
�سلتيك�س الري بريد عن املركز ال�ساد�س على
الئحة �أكرث الالعبني الذين حققوا «تريبل
دابل».
و�سجل جيم�س  29نقطة مع  11متابعة و10
متريرات حا�سمة ،حمقق ًا الـ «تريبل دابل»
اخلام�س له هذا املو�سم والـ 60يف م�سريته،
لي�صبح ال�ساد�س يف تاريخ الدوري يف هذه
الناحية ،لكنه ال يزال بعيد ًا جد ًا عن الثالثة
الأوائل ،وهم� :أو�سكار روبرت�سون ()181

وماجيك جون�سون ( )138وجاي�سون كيد
( ،)107فيما يحتل العب �أوكالهوما �سيتي
ثاندر احلايل را�سل و�ستربوك املركز الرابع
(� )89أمام ويلت ت�شامربالين (.)78
وبهذا الفوز ،وا�صل كليفالند �سعيه لت�صدر
املنطقة ال�شرقية و�إزاحة بو�سطن �سلتيك�س
الذي تغلب بدوره على م�ضيفه ممفي�س
غريزلي�س  93-102بف�ضل جهود العب
كافاليريز ال�سابق كايري ايرفينغ ،م�سج ً
ال
 20نقطة ،وجاي�سون تاتوم ،م�سج ً
ال  19مع
 9متابعات.
ويف املباريات الأخرى ،فاز �سان �أنطونيو
�سربز على جاره داال�س مافريك�س 96-98
بف�ضل �سلة يف الثواين الأخرية للمخ�ضرم
الأرجنتيني مانو جينوبيلي ،وفينيك�س �صنز
على ميني�سوتا متربوولفز ،106-108
وميامي هيت على لو�س �أجنل�س كليربز -90
 ،85ونيويورك نيك�س على �أوكالهوما �سيتي
ثاندر  ،96-111وبورتالند ترايل باليزرز
على ت�شارلوت هورنت�س .91-93
وهنا برنامج مباريات اليوم :بروكلني نت�س
× �إنديانا باي�سرز ،وا�شنطن ويزاردز ×
كليفالند كافاليريز.

املقاطع امل�صورة “فيديو”
امل�ساعدة للحكام ولذلك ف�إنه
يعكف حاليا على جتربة
�ألية جديدة يقوم من خاللها
ب�إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
ملعلقي القنوات التليفزيونية
ي�شرح فيها مالب�سات كل
قرار يتم اتخاذه طبقا لهذه
التكنولوجية اجلديدة.
وطبقا ملجلة “�شبورت بيلد”
الأملانية ،يقوم الفيفا مبعاونة جمل�س احتاد
الكرة الدويل “ايفاب” بدار�سة هذه الألية
اجلديدة.
وت�ستخدم تقنية “الفيديو” اجلديدة،
التي مت تطبيقها يف بع�ض من بطوالت
الفيفا وبطوالت حملية وقارية �أخرى يف
جميع �أنحاء العامل ،لإعادة تقييم اللعبات
احلا�سمة واملثرية للجدل مثل الأهداف
وركالت اجلزاء والبطاقات احلمراء
وحتديد هوية الالعبني ،بيد �أن ا�ستخدامها
بات يثري جدال وا�سعا ب�سبب عرقلتها ل�سري
اللعب وعدم تطبيقها يف حاالت مثرية لل�شك.
كما �أنها تت�سبب يف �إحداث حالة من االرتباك
لدى اجلماهري الذين يتابعون املباريات عرب
�شا�شات التليفزيون ،لأن النقا�ش الذي يدور
بني حكم ال�ساحة واحلكم امل�س�ؤول عن هذه
التقنية ،والذي يجل�س يف غرفة معزولة ،ال
ميكن �سماعه.

ومن �أجل تفادي هذه امل�شكالت ،يدر�س الفيفا
وايفاب �إمكانية �إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية
�إىل الهواتف املحمولة ملعلقي القنوات
التليفزيونية املوجودين داخل امللعب،
حيث يتم من خاللها �شرح املواقف اجلدلية
ليقوموا بدورهم ب�شرحها للمتفرجني.
وقالت ال�صحيفة الأملانية �أن ايفاب �سيعقد
اجتماعا يف  22كانون ثان/يناير املقبل
للو�صول �إىل قرار حول جدوى تطبيق
تكنولوجيا “الفيديو” خالل املونديال
القادم وتقدمي تو�صية للفيفا يف هذا ال�ش�أن.
ومن املقرر �أن يتخذ الفيفا قراره النهائي
حول تطبيق تكنولوجيا “الفيديو” يف
املونديال املقبل يف �أذار/مار�س املقبل� ،أي
قبل ثالثة �أ�شهر من انطالق العر�س الكروي
الكبري.

بقالة تقع يف و�سط �ستينت ايالند على
دوار هيالن
التو�صيفات:
م�سجل بالكامل  10٫750قدم مربع دور اول
عقد ملدة ع�شرين �سنة ا�ضافة اىل مكتب كبري ووا�سع
عمارة جديدة بني على ا�سا�س  5000قدم مربع
موقف لل�سيارات
الفيفا يدر�س �إر�سال ر�سائل ن�صية ملعلقي املباريات
االجرة $13458
ل�شرح ال��ق��رارات التحكيمية لتكنوجليا الفيديو
احلوافز
برلني (د ب �أ) -يرغب
معظم ال�سكن من املتقاعدين وحوافز اخرى
االحتاد الدويل لكرة القدم
“فيفا” يف و�ضع نهاية للجدل
لالت�صال واملعاينة
الدائر حول تكنولوجيا

917-513-3600
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�إعــــــــــــالن

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

نحن غري م�س�ؤولني عن اي اخطاء يف الت�صميم الذي �سري�سل لنا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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الريا�ض تنتقم «ج��� ّو ًا»« :انتفا�ضة �شعبية» لي�ست واردة

يوم بعد يوم تت�ضح ه�شا�شة حتالف العدوان
ال��ذي ت��ق��وده ال�سعودية منذ �أك�ثر م��ن عامني
ون�صف عام على البلد العربي الأ�شد فقراً ،اليمن،
حيث تكبدت خ�سائر ب�شرية ومادية �ضخمة مل
تكن يف ح�سابات ويل العهد حممد بن �سلمان
عندما �أعلن انطالق حربه «اخلاطفة» .ومنذ
عام  ،2015ا�ستنفدت الريا�ض جميع خياراتها،
مبا فيها تلك غري املح ّببة ،التي كان �آخرها دعم
الرئي�س ال�سابق علي عبداهلل �صالح يف �ساعاته
الأخرية ،من �أجل حتقيق �أهدافها ،لكنها ف�شلت
وغرقت يف حرب ا�ستنزاف ال خمرج منها ،حتى
اليوم ،من دون الإق��رار �صراحةً بالهزمية على
يد �شعب لطاملا «ا�ستخفت» بقدراته.
ويف �أول تعليق لها على التطورات الأخرية يف
اليمن� ،أعربت ال�سعودية عن �أملها يف �أن «ت�سهم
انتفا�ضة �أبناء ال�شعب اليمني �ضد امليلي�شيات
احلوثية الطائفية الإره��اب��ي��ة املدعومة من
�إي��ران ،يف تخلي�ص اليمن ال�شقيق من التنكيل
وال��ت��ه��دي��د بالقتل والإق�����ص��اء وال��ت��ف��ج�يرات
واال�ستيالء على املمتلكات العامة واخلا�صة»� .أما
�سفري الريا�ض يف اليمن ،حممد �آل جابر ،فكرر
الت�صريحات القدمية نف�سها حول «دعم اململكة
الدائم لل�شعب اليمني» و«اجل��رائ��م احلوثية»
و«الرتبية الإيرانية».
وموقف ال�سعودية لي�س مفاجئاً ،فاململكة ال
جتيد االعرتاف بهزائمها ،وغالب ًا ما تلج�أ �إىل
لغة الق�صف والقتل والتدمري للرد على انت�صارات
اليمنيني امليدانية وال�سيا�سية ،الأمر الذي جتلى
يف حملة الت�صعيد اجلوي التي �شهدتها �صنعاء
منذ �إعالن �سقوط «الرجل الأول» ،لت�سقط معه
�آمال الريا�ض يف حتقيق مكا�سب �سيا�سية تع ّو�ض
فيها عن خ�سائرها امليدانية.
وكثّفت طائرات العدوان� ،أم�س ،من ق�صفها
وا���س��ت��ه��داف��ه��ا ل�����ص��ن��ع��اء و���ص��ع��دة وخم��ت��ل��ف
املحافظات ،خملّفة �شهداء وجرحى و�أ�ضرار ًا
مادية كبرية يف ممتلكات الدولة واملواطنني.
وا�ستهدفت الطائرات ،لأول مرة ب�أكرث من 9
غارات ،الق�صر اجلمهوري التاريخي يف العا�صمة،
ما �أ ّدى �إىل تدمريه وتدمري الأبنية التابعة له
ب�شكل كبري وت�ضرر منازل املواطنني يف الأحياء

املجاورة له .و�ش ّنت  4غارات على ج�سر الرئا�سة،
وغارتني على بوابة الرئا�سة و�سط العا�صمة،
و 5غارات على مديرية ال�سبعني ،كما ا�ستهدفت
من�صة ال�سبعني لالحتفاالت للمرة الثانية خالل
اليومني املا�ضيني.
كذلك �أطلقت الريا�ض �أكرث من � 200صاروخ
على حمافظة �صعدة ،وع�شرات ال��غ��ارات على
خمتلف املديريات.
�شن
العدوان
طائرات
فيه
وا�صلت
ويف وقت
ّ
غ�صت ���ش��وارع العا�صمة بامل�سريات
غ��ارات��ه��اّ ،
ال�شعبية امل�ؤيدة للدولة ،وذل��ك تلبية لدعوة
زعيم «�أن�صار اهلل» ال�سيد عبد امللك احلوثي
�إىل اخلروج لالحتفال بـ«�سقوط م�ؤامرة الغدر
واخليانة» ،يف م�شهد مل يتوقعه من تابع التهويل
وال�تره��ي��ب الإع�لام��ي ال�سعودي يف اليوميني
املا�ضيني.
و�ألقى رئي�س اللجنة الثورية العليا ،حممد
علي احلوثي ،كلمة �أكّ ��د فيها �أن «�أن�صار اهلل»
حاربوا «ميلي�شيا اخليانة» جنب ًا �إىل جنب مع
«قبائل وم�شايخ طوق �صنعاء» ،م�ؤكد ًا �أن مقتل
الرئي�س ال�سابق مل يكن «انتقامياً» ،بدليل �أن
«بع�ض �أب��ن��اء �صالح م��وج��ودون يف امل�ست�شفى
ونعمل ملعاجلتهم ومل نذهب العتقالهم».
وج��اء ذلك ر ّد ًا على �إ�شاعات انت�شرت حول
قيام الأجهزة الأمنية بحملة اعتقاالت لقيادات
«امل�ؤمتر ال�شعبي العام» و�أفراد من عائلة �صالح.
وك��ان م�صدر يف وزارة الداخلية قد نفى هذه
«اال ّدعاءات» ،م�شري ًا �إىل �أن «و�سائل �إعالم العدو
تعمل وب�شكل منظّ م لرتويج مثل هذه الأكاذيب
لإث���ارة الفتنة الداخلية ،بعد �أن ا�ستطاعت
الأجهزة الأمنية �إخمادها».
وف��ي��م��ا ت�����ض��ارب��ت امل��ع��ل��وم��ات ب�����ش���أن �أق���ارب
الرئي�س ال�سابق ،ك�شفت قيادات و�شخ�صيات
من حزب «امل���ؤمت��ر»� ،أم�س ،بع�ض املعلومات عن
�أب��رز الأ�سماء التي انقطع االت�صال معها منذ
الأحد .ونعت ع�ضو اللجنة الدائمة يف «امل�ؤمتر»
حنان ح�سني ،على ح�سابها يف «فاي�سبوك»،
اب��ن �أخ الرئي�س �صالح ،ط��ارق حممد عبداهلل
عمه بيوم،
�صالح ،وقالت �إن الأخ�ير قُ تل قبل ّ
م�شري ًة �إىل �أن «الزعيم علي عبداهلل �صالح،
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�أف�����ض��ل ه���وات���ف ذك��ي��ة ب��ك��ام�يرا ع��ال��ي��ة ال���دق���ة ظ��ه��رت خ��ل�ال  2017ت�شغيل �أول قطار بالطاقة ال�شم�سية
ظهرت خالل العام اجلارى  2017العديد من
الهواتف الراقية املميزة التى جاءت مبميزات
فى �أ�سرتاليا مطلع الأ�سبوع املقبل

وبقية �أفراد احلرا�سة املتواجدة �أثناء احل�صار
واملقاومة �أدوا ال�صالة على جثمانه الطاهر يف
جامع الثن ّية».
و�أ�ضافت ح�سني �أن «م�صري �صالح ،جنل �صالح،
وال���ل���واء حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ق��و���س��ي ،ال ي��زال
«تعر�ض العقيد الركن حممد
جمهوالً» ،يف حني
ّ
عبداهلل �صالح لإ�صابة ب�شظية من �صاروخ يف
الكبد� ،أ�سعف على �إثرها للم�ست�شفى الأمل��اين،
وم��ع��ه ال��رائ��د �أح��م��د ال��رح��ب��ي ...ال��ل��ذي��ن مت
اختطافهما من قبل احلوثيني» ،وه��و ما نفاه
رئي�س «اللجنة الثورية العليا».
ويف ه��ذا ال�سياق ،ك�شفت م�صادر م��ن �أ�سرة
�صالح ،ملواقع �إخبارية متابعة لل�ش�أن اليمني،
«انقطاع �أخبار �أوالد �صالح و�أبناء �أخوانه منذ
بدء املعارك يوم الأحد» ،م�شرية يف املقابل �إىل
�أن «م�س�ؤول الأمن القومي ال�سابق عمار حممد
عبداهلل �صالح يقيم يف �سلطنة عمان� ،إ�ضافةً
�إىل كنعان يحيى �صالح ووالدته بلقي�س علي
عبداهلل �صالح».
وغ�ي�ر وا���ض��ح ح��ت��ى الآن م��ا ه��ي الرتكيبة
ال�سيا�سية اجلديدة يف العا�صمة ،وما هو م�صري
حزب «امل�ؤمتر ال�شعبي العام» بعد مقتل زعيمه.
ولكن رئي�س «املجل�س ال�سيا�سي الأعلى» �صالح
ال�صماد ،طم�أن� ،أم�س ،كل القوى ال�سيا�سية ،ال

�سيما «امل�ؤمتر»� ،إىل �أن ما حدث يف الأيام املا�ضية
«لن ي�ؤثر على �سيا�سة التعاون بل �سيعززها»،
داع��ي�� ًا ك��ل موظفي ال��دول��ة �إىل «اال�ستمرار
بعملهم وااللتزام بدوام العمل» .و�أكّ د يف كلمة
متلفزة �أن اجلمهورية اليمنية وكافة م�ؤ�س�ساتها
�أ�صبحت «�أكرث �صالبة ومتانة بعد �إ�سقاط هذا
املخطط» ،معلن ًا �أن الدولة �ست�شهد «نقلة نوعية
على م�ستوى اخلدمات واال�صالحات الإداري��ة
واملالية».
ويتناق�ض ت�صريح ال�صماد مع توقعات الأمني
العام للجامعة العربية �أحمد �أبو الغيط الذي
ح���ذّ ر� ،أم�����س ،م��ن «انفجار الأو���ض��اع الأمنية»
يف اليمن عقب مقتل الرئي�س ال�سابق ،داعي ًا
«املجتمع الدويل ،وبخا�صة القوى امل�ؤثرة فيه»
�إىل «العمل على تخلي�ص ال�شعب اليمني من هذا
الكابو�س الأ�سود» ،يف �إ�شارة �إىل «�أن�صار اهلل»
التي و�صفها بـ«منظمة �إرهابية تُ�سيطر على
ال�سكان بقوة ال�سالح».
لكن �صنعاء ،حتى الآن ،اج��ت��ازت اختبار
الفتنة .وال�سلطة مل تنهر على ال��رغ��م من
خ�سارتها �أحد �أعمدتها الرئي�سية� ،صالح .وهي
يوم ًا بعد يوم توا�صل مواجهتها قوى العدوان
وحيدة يف ظل متا�سك جبهتها الداخلية.
(الأخبار)

وخدمات مفيدة للكثري من امل�ستخدمني ،جنبا
�إىل جنب دعمها بالكثري من التح�سينات ،ومن
�أهمها الكامريا ،وفيما يلى نعر�ض قائمة لأف�ضل
هواتف ذكية ظهرت خ�لال  2017من حيث
الكامريا والتى نر�صدها كما يلى:
 هواتف جوجل  Pixel 2و XL 2م��ن �أب���رز ال��ه��وات��ف الذكية التى �أطلقتها
�شركة جوجل خالل العام اجلارى ،حيث دعم
الهاتفني بكامريا خلفية  12ميجا بيك�سل ،مع
وجود ميزة الرتكيز التلقائى ،autofocus
وتعتمدا كامريا جوجل على خوارزميات معينة
ت�ساعدهم على ال��ت��ق��اط �أف�����ض��ل ���ص��ور ميكن
احل�صول عليها ،وت�ضم كامريات هواتف جوجل
الكثري من الأو�ضاع واملميزات.
 هاتفى LG V30 / G6تتفوق كامريا  LG V30على كامريا ،G6
خا�صة و�أن  V30يوفر كامريا خلفية مزدوجة
�إحداهما بدقة  16ميجا بيك�سل وفتحة عد�سة
 f/1.6وهى �أكرب من �أى فتحة لعد�سة كامريا
ه��ات��ف م��وج��ود بال�سوق ف��ى ال��وق��ت احل��اىل،
بينما الأخرى بدقة  13ميجا بيك�سل كما �أن
العد�سات امل�ستخدمة لهذه الكامريا زجاجية
ب��دال م��ن البال�ستيكية امل��وج��ودة بالهواتف
الأخ��رى مما ي�سمح بو�صول املزيد من ال�ضوء
لأج��ه��زة اال�ست�شعار مم��ا ي�ساهم ف��ى حت�سني
جودة ال�صورة� ،أما  G6فهو ميتلك كامريا خلفية
مزدوجة بدقة  13ميجا بيك�سل وزاوية عر�ض
 125درجة ميكنها تثبيت ال�صورة الب�صرية
و�إجراء �ضبط تلقائى لل�صورة ،لكنهما يظالن

�أف�ضل من الكثري من الهواتف الأخرى.
 هاتفى Apple iPhone X / iPhone8 Plus
تتميز ك��ام�يرا اي��ف��ون  Xمب��ي��زة التثبيت
الب�صرى الثنائى  ،OISمع وجود فال�ش رباعى
بالهاتف� ،أما هاتف ايفون  8بل�س ،فهو ي�ستخدم
عد�سة بفتحة  ،ƒ/2.8مما يجعله يقدم �صور
�أك�ثر �إ���ض��اءة ،وتبدو كامريا ايفون � Xأف�ضل
من كامريا ايفون  8بل�س ب�شكل وا�ضح ،حيث
ت�ضم ت�أثري العمق ومزايا مرتتبة عليها مثل
البورتريه و�إ�ضاءته وميزة .Animoji
هاتف Huawei Mate 10 / Mate10 Pro
وال يختلف نظام الت�صوير فى كال الهاتفني،
حيث يتمتع هذا الإ�صدار بنظام ت�صوير مميز،
يتيح التقاط العديد من ال�صور بجودة عالية

ي�سود ه��دوء حذر العا�صمة �صنعاء ،ال يخرتقه
�سوى ع�شرات الغارات التي يوا�صل طريان العدوان
ال�����س��ع��ودي �إ���س��ق��اط��ه��ا ان��ت��ق��ام�� ًا الح��ت�راق «ورق��ت��ه
ال�سيا�سية الأخ�يرة» ،الرجل القوي لأربعة عقود،
علي عبد اهلل �صالح ،وا�ستكما ًال لعامني ون�صف عام من
الق�صف واحل�صار اللذين ف�شال يف �إخ�ضاع اليمنيني،
بل دفعهم �أكرث نحو التم�سك ب�سيادة الأر�ض والقرار
ال�سيا�سي.
و�شن طريان العدوان «�أكرث من  60غارة على عدد
ّ
من حمافظات اجلمهورية خالل ال�ساعات املا�ضية
�أ ّدت �إىل �سقوط ع�شرات ال�شهداء واجلرحى وتدمري
البنية التحتية واملن�ش�آت العامة واخلا�صة» ،وفق
وكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ) ،التي نقلت عن م�صدر
ع�سكري ت�أكيده «ا�ست�شهاد  14مدني ًا يف حمافظة
�صعدة ،وطفلة يف حمافظة حجة».
ومن بني الغارات 27 ،غارة على �صنعاء ،ا�ستهدفت
اثنتان منها املدر�سة الفنية و�سط العا�صمة ،وواحدة
ا�ستهدفت من�صة «ميدان ال�سبعني» الذي من املتوقع
يغ�ص ،اليوم ،بع�شرات الآالف من م�ش ّيعي «�شهداء
�أن ّ
ً
ا�ستجابة لدعوة
و�أد فتنة ميلي�شيا اخليانة» ،وذلك
حركة «�أن�صار اهلل».
وج��اء ت�صاعد الق�صف اجل��وي بعد �ساعات من
خروج ع�شرات الآالف يف م�سرية جماهريية على خط
املطار �شمال العا�صمة ،ت�أييد ًا للدولة التي ال تزال
ت�سيطر على زمام الأمور.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وط��ال��ب «املجل�س» يف ب��ي��ان� ،أم�����س« ،الأ���ش��ق��اء يف
املجتمع ال��دويل والإقليمي ،ويف مقدّ متهم �أ�شقاء
ال�سالح وال���دم ،الأخ���وة يف الإم���ارات وال�سعودية،
بح�صر ثروة �صالح التي جمعها من خريات اجلنوب
وثرواته ،وم�صادرة ما ال يقل عن  50يف املئة منها
وحتويلها �إىل املجل�س االنتقايل اجلنوبي» ،م�شري ًا �إىل
�أن تلك الرثوة «�ستُح ّول لبناء مرافق وم�صالح عامة،
من م�ست�شفيات ومدار�س وطرق يف خمتلف املناطق
اجلنوبية».
بدورها� ،شددت مو�سكو على ل�سان املتحدثة با�سم
وزارة اخلارجية ماريا زاخاروفا� ،أم�س ،على �ضرورة
«ا�ستئناف احل��وار الوطني ال�شامل حتت الرعاية

الأممية وعلى �أ�سا�س االح�ترام املتبادل ومراعاة
م�صالح جميع الأط�����راف ،يف �أ���س��رع وق��ت ممكن»،
حمذرة من «خطر انزالق اليمن �إىل فو�ضى ع�سكرية
و�سيا�سية».
وبعيد ًا عن التحركات ال�سيا�سية والديبلوما�سية
اخلارجية وانعكا�ساتها املحدودة داخلي ًا ،تتوا�صل
املعارك يف جبهات القتال املختلفة ،التي ال يزال
حتالف العدوان يتكبد فيها خ�سائر ب�شرية ومادية،
وال �سيما يف حمافظة تعز ،حيث �أكّدت «�سب�أ» مقتل
«عدد من مرتزقة العدوان ال�سعودي يف ك�سر زحف
وهجوم على مواقع لهم» يف عملية نوعية نفذها
اجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية.

وتقنيات خمتلفة ،حيث ي�ضم الهاتف كامريا
خلفية مزدوجة ،وتعمل بدقة تبلغ 12+20
ميجا بيك�سل ،كما تدعم ال�ضبط التلقائى
للب�ؤرة وتعمل بح�سا�س من النوع ،CMOS
وت�أتى بفتحة عد�سة  f/1.6فى العد�ستني،
كما يوجد فال�ش .Dual LED
 هاتف HTC U11+/U11يوفر هاتف  HTC U11ك��ام�يرا مميزة
ت�ضم م�ست�شعر بحجم  2.55/1بو�صة ،مما
ي�سمح للجهاز ب�إنتاج نتائج مميزة فى الظروف
التى تكون فيها الإ�ضاءة منخف�ضة ،وبف�ضل
ميزة الرتكيز التلقائى الهجني الثنائى الب�ؤرة،
فينبغى �أن يكون الرتكيز �سريع جدا حتى فى
ظل ظروف الإ�ضاءة املنخف�ضة.

يبد�أ ت�شغيل �أول خط لل�سكك احلديدية بالطاقة ال�شم�سية فى بلدة
بايرون باى� ،شماىل والية نيو �ساوث ويلز ب�أ�سرتاليا ،مطلع الأ�سبوع املقبل.
وذكرت �صحيفة «�سيدنى مورننج هريالد» الأ�سرتالية �أن هذه اخلطوة،
التى �ست�شهد ت�سيري �أول قطار للركاب ،ت�أتى تتويج ًا حللم مت العمل عليه
ملدة � 8سنوات ،و�سيجرى ت�سيري القطار بجدول حمدود طوال �شهر يناير
املقبل قبل �أن يبد�أ اخلدمة الكاملة.
و�سيحمل القطار ،امل�ؤلف من عربتني ،الركاب بني حمطة نورث بيت�ش
ب�أحد املنتجعات الراقية وو�سط البلدة ،وتتكلف الرحلة ثالثة دوالرات
�أ�سرتالية ذهاب ًا فقط مل�سافة  3كم ،وت�ستغرق حواىل �سبع دقائق ،وتتيح
لل�ضيوف فى املنتجع املقام بالبلدة و�أى �شخ�ص �آخر با�ستخدام القطار
لتجنب حركة املرور ،كما ي�سع القطار  100راكب ب�أمتعتهم و�ألواح التزلج
على املاء وبع�ض الركاب الواقفني.
ويبلغ حجم القطار  70طنا وب��ه  65كيلووات م��ن �أل���واح الطاقة
ال�شم�سية على �سطحه تكفى ل�شحن بطارية ليثيوم كبرية ،كما �أن هناك
حم��رك دي��زل ي�ستخدم فقط فى حالة ال��ط��واريء ح��ال ح��دوث عطل
كهربائى.

باخلطوات  ..كيف ت�ستعر�ض وحتذف �أبل ت�ضم ميزة جديدة لتطبيق اخلرائط لإر�شادك داخل املطارات ومراكز الت�سوق
كافة �أن�شطتك على ويندوز 10؟

���ص��ن��ع��اء« ...ال��ف��ت��ن��ة ن��ائ��م��ة» ب��ع��د رح��ي��ل «ع�� ّراب��ه��ا»
�أم��ا ع�سكري ًا ،فنقلت املواقع املحلية عن م�صادر
ت�أكيدها «فر�ض �أن�صار اهلل �سيطرتهم على جميع
املواقع الع�سكرية التي �أعلنت والءها ل�صالح» ،م�شرية
�إىل �أن احلركة «�أعادت انت�شارها يف املناطق القريبة
م��ن مطار �صنعاء �شمايل امل��دي��ن��ة» .كذلك لوحظ
انت�شار مكثّف للجان ال�شعبية والقوات اليمنية ،ومنها
املوالية حلزب «امل�ؤمتر ال�شعبي العام» ،يف عدة �أحياء
من العا�صمة ،وذلك «بهدف فر�ض الأمان ومنع وقوع
�أي فتنة» ،وفق امل�صادر.
ويف هذا ال�سياق ،ك�شفت م�صادر يف �صنعاء �أن الأمني
العام لـ«امل�ؤمتر» يا�سر العوا�ضي ،موجود يف العا�صمة
«بعدما منحته حركة �أن�صار اهلل الأم���ان» .ونفت
تعر�ض لأي �إ�صابات،
امل�صادر �أن يكون العوا�ضي قد ّ
لأنه مل ي�شارك يف املواجهات الع�سكرية التي �شهدتها
العا�صمة مطلع الأ�سبوع اجلاري ،ومل يكن طرف ًا فيها.
ويف م�شهد يعك�س حجم االنق�سام يف «امل���ؤمت��ر»،
املنق�سم �أ� ً
��ص�لا ،ق��دّ م ويل عهد �أب��و ظبي حممد بن
زاي��د �آل نهيان ،التعازي لنجل الرئي�س ال�سابق،
مقر �إقامته اجلربية
�أحمد علي عبد اهلل �صالح ،يف ّ
يف الإمارات ،التي منذ عام  2014فر�ضت ،بطلب من
الريا�ض ،قيود ًا على حتركاته ومنعته من مغادرة
�أرا�ضيها .كذلك قدّ م «املجل�س االنتقايل اجلنوبي»
العزاء مبقتل الرئي�س ال�سابق ،وا�ضع ًا التعازي ب�سياق
«الوفاء للحليف امل�شرتك املتمثل بدولة الإم��ارات
ودول التحالف العربي».

تكنولوجيا
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من املعروف �أن نظام الت�شغيل ويندوز  10يقوم بجمع وحفظ كافة
الأن�شطة التى يقوم بها امل�ستخدم على جاهز الكمبيوتر اخلا�ص به
وعلى �سحابة التخزين ،بداية من �سجل الت�صفح �إىل معلومات املوقع
و�أي �شيء �آخر ،لكن حل�سن احلظ ف�إن �شركة مايكرو�سوفت جتعل
من ال�سهل على امل�ستخدمني معرفة كل البيانات التى يتم تخزينها،
وجتعل من ال�سهل �أي�ضا حذفها.
ماهى البيانات التى يتتبعها ويندوز 10؟
 �سجل ت�صفح «مايكرو�سوفت �إيدج».�سجل ت�صفح حمرك بينج.معلومات املوقع اجلغرافى. �أوامر كورتانا ال�صوتية.كيفية حذف �سجل �أن�شطة ويندوز 10ميكن للم�ستخدمني معرفة البيانات التى جتمعها مايكرو�سوفت ثم
حذفها من خالل �إعدادات جهازا لكمبيوتر �أو ح�ساب Microsoft
.cloud
 حلذف البيانات من الكمبيوتر* يدخل امل�ستخدم للإعدادات ومنها  Privacyثم Activity
 ،Historyو�أ�سفل  Clear Activity Historyي�ضغط
امل�ستخدم على زر .Clear
عر�ض �سجل الت�صفح على ويندوز 10
*يتوجه امل�ستخدم نحو الإعدادات ومنها  Privacyثم يختار
Manage my activity info

مت��ت��ل��ك ���ش��رك��ة �أب����ل تطبيق
خرائط مميز للغاية �أطلقته �أول
مرة فى عام  ،2012و�أ�ضافت �إليه
منذ ذلك الوقت العديد من املزايا
امل��ت��ط��ورة ملناف�سة التطبيقات
الأخرى ،وحديثا �أ�ضافت ال�شركة
ميزة ج��دي��دة لتطبيق Apple
 Mapsميكن �أن ت�ساعدك على
التنقل داخ��ل امل��ط��ارات ومراكز
الت�سوق ب�شكل �أ�سهل م��ن خالل
توفري �صورة وا�ضحة لالجتاهات
الداخلية.
وه��ذه امل��ي��زة ت���أت��ى ف��ى الوقت
املنا�سب قبل �أعياد امليالد ،وهى
الفرتة التى تزدحم فيها املطارات
ومراكز الت�سوق ب�شكل كبري ،ومن الأم��ري��ك��ى� ،أن��ه مت الإع�ل�ان عن امليزة ب�شكل تدريجى لـ  12مطارا داخل موقع ال�شركة ،كما �أ�ضافت
املقرر �أن يظهر للم�ستخدمني خيار
�شركة �أب��ل خطط �أر�ضية ملراكز
 Look Insideعلى املتاجر امليزة اجلديدة لـ»خرائط �أب��ل» فى مدن خمتلفة حول العامل.
وميكن للم�ستخدمني العثور على الت�سوق فى ت�سع مدن فى الواليات
واملطارات التى تدعم هذه امليزة .لأول مرة فى م�ؤمتر مطورى �أبل
وذك�����ر م���وق���ع «دي���ل���ى دوت» املا�ضى ،وم��ن املقرر �أن يتم طرح قائمة بجميع املطارات املدرجة املتحدة حتى الآن.

م����اي����ك����رو�����س����وف����ت ت�����ط�����ور ت����اب����ل����ت ج�����دي�����دا ق�����اب�����ل ل��ل��ط��ى
ك�شفت ت��غ��ري��دة ج��دي��دة من
ح�ساب Walking Catاملهتم
بت�سريبات وي��ن��دوز ال�شهري على
وي��ن��دوز ،ع��ن راب���ط لقائمة من
التطبيقات على متجر ويندوز،
وال��ت��ى ت���أت��ى �ضمن ف��ئ��ة حتمل
ا�سم ،windows-8828080
والتى قيل �إنها ترتبط مب�شروع
«�أن������دروم������ي������دا «Project
 ،Andromedaوال��ذى يقال
�إنه �إ�صدار خا�ص من ويندوز 10
�صمم لال�ستخدام مع هاتف قابل
للطى ،وهو ما ي�ؤكد حقيقة تطوير

مايكرو�سوفت لهاتف «�سريفي�س»
قابل للطى.
وكانت تقارير �سابقة ك�شفت
ع��ن ���ص��ور ج��دي��دة جل��ه��از لوحى
قابل للطى من �سل�سلة ،Surface

ليتحول م��ن �شا�شة واح���دة �إىل
�شا�شتني مزدوجتني� ،أو ميكن �أن
يكون تابلت يتحول �إىل هاتف،
فيما �أ���ش��ار تقرير �أم�����س �إىل �أن
اجلهاز �سيتيح القدرة على �إجراء
وا�ستقبال املكاملات.
وت�أتى جمموعة من التطبيقات
والذى �أثار العديد من الت�سا�ؤالت التى ك�شف عنها الرابط اجلديد
مب���ا ف���ى ذل���ك م���ا �إذا ك���ان ه��ذا حت����ت ه�����ذه ال���ف���ئ���ة ل��ل��ه��وات��ف
املنتج �سي�صل ف��ى نهاية املطاف فقط ،والتى ت�شري �إىل �أن جهاز
�إىل ال�����س��وق ،وح���ول م��ا �إذا كان  Surfaceالقابل للطى ميكن
���س��ي��ج��رى ت�صميم ه���ذا اجل��ه��از حتويله �إىل هاتف.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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االبراج

عزيزي برج احلمل ،ت�ستعيد

عزيزي برج الثور ،تريث حتى

كامل ر�شاقتك وحما�ستك تكون
حا�سماً للأمور ومقدام ووا�ضح يف

تتو�ضح الأمور لك يف هذه الأيام..
التبالغ يف م�صروفك،رتب و�ضعك

كامل حتركاتك تعرف ماذا تريد

املايل ال جتازف ب�أموالك لو قدامك

وال يثنى عزميتك �شيء حافظ على

م�شروع اليومني دول �شارك

و�ستملك �أفكار مهمه ف�أعرف كيف

�إ�ستقرارك املايل.

مبجهودك �أح�سن من فلو�سك.

تطرحها على الآخرين .

عزيزي برج امليزان ،تق�صو
عليك الظروف وتخاف من م�ؤامرة
حتاك �ضدك حاذر من اعتماد
�أ�سلوب عدائى ملواجهه املوقف
جتاهل كل ما ال يعجبك لكن دون
�آثاره امل�شاكل .

الأ�شخا�ص املهمون يف حياتك
يراقبون ويتابعون م�شروعاتك املهنية
وال�شخ�صية .عليك اال�ستفادة من هذا
الت�أثري والتزم باملهمة بثقة! اقرتح
�آرائك ووجهة نظرك ب�أ�سلوب ُمقنع ،لكن
يف ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة -
الغرور لن ي�ساعد  -الر�صانة قد ت�شارك
بفاعلية يف حتقيق النتائج.
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ً
"يدا بيد لأج��ل القد�س" ..مظاهرات يف فرن�سا �ضد ق��رار ترامب عبد احلميد حكيم مدير معهد �أب��ح��اث ال�شرق الأو���س��ط بال�سعود ّية:
ديني لليهود و ُم ّ
قد�س مثل قدا�سة ّمكة واملدينة للم�سلمني”
“القد�س رمز ّ

عزيزي برج اجلوزاء ،تكلم

عزيزي برج ال�سرطان ،ت�شعر

ب�أ�سلوب رزين و مقنع تكرث الأ�سئله

بالقلق حول م�سئله �شخ�صيه ال

وت�ضظر لتقدمي �شرح ال تنفعل

تت�سرع يف �إلقاء اللوم على �أحد
بالذات �أحبائك تتابع �أي�ضاً مو�ضوع
عائلياً �أو تهتم لأمر رحله �أو توظيف
ماىل .

�سوف يتعر�ض عملك لالختبار اليوم،
ولكن ال داعي للتوتر �إذا كنت قاد ًرا على
�إظهار املعرفة ال�سليمة� .س ُتخترب � ً
أي�ضا
يف حياتك اخلا�صة ،ويف هذه احلالة،
يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك .ال
تفقد تركيزك على الهدف احلقيقي ،حتى
مع وجوب اتخاذ قرارات �صعبة.

�ستلقى ترحاب عارم من قبل

عزيزي برج اجلدي ،تعي�ش

يف بع�ض الأحيان ،يجب �أن تتعامل

عزيزي برج احلوت ،تبتعد عن

كل من تقابلهم ،فاحر�ص على

جتربة مهمة يتقرر بعدها م�صري

مع الف�شل يف العمل .كن �شجاعً ا وانظر

الأ�ضواء وتكتفى بالروتني وال

�أن تقابل ذلك الود بنف�س القدر

م�س�ألة ما ،كن متيقظ لكل �شيء وال

و�سوف تك�سب �أ�صدقاء العمر!

ترتك الطي�ش �أو ال�سهو يت�سببان يف

�إىل هذه االنتكا�سات على �إنها فر�ص
للتغيري �إىل الأح�سن� .إذا قمت بذلك،
ف�سوف تخرج من �أعماق الي�أ�س يف حالة

عزيزي برج العذراء ،هدئ من
روعك حاول �أن جتد منفذ �سليم
لطاقتك كرر املحاوالت التي ف�شلت
وحاول ت�صحيح العالقات مع
املحيط هناك �أي�ضاً تعب و�إرهاق.

جتازف ب�أى جديد كى ال متنى
حماوالتك بالف�شل فرتة حمبطة

وقد يحالفك احلظ وتلتقي ب�شريك

�أخطاء ال تغتفر تلقى على عاتقك

�أف�ضل� .سوف تتخذ قرارات قريبًا يف

وحمزنة للبع�ض فقط فكر وخطط

حياتك.

م�س�ؤولية �صعبة جد ًا.

حياتك اخلا�صة.

ورتب ملا هو قادم.

باري�س  :نظّ مت جمعيات فرن�سية داعمة للقد�س ،الأحد ،مظاهرات احتجاجية يف العا�صمة
باري�س ،ومدينة ميلوز� ،ضد قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،االعرتاف باملدينة
املحتلة عا�صمة لإ�سرائيل.
وجتمع ع�شرات الأ�شخا�ص يف �ساحة “�شاتليه” ،و�سط باري�س ،تلبية لدعوة جمعيات داعمة
للقد�س ،رافعني �أعالم فل�سطني وتركيا وتون�س؛ للتنديد بقرار الرئي�س الأمريكي.
كما �شهدت مدينة “ميلوز" ،القريبة من احلدود مع �سوي�سرا ،مظاهرة احتجاجية �ضد القرار
الأمريكي ،بعنوان "يدً ا بيد لأجل القد�س".
ور ّدد املتظاهرون يف باري�س هتافات مثل “�إ�سرائيل جمرمة” ،و”القد�س عا�صمة فل�سطني”،
و”فل�سطني حرة” ،و”عا�شت فل�سطني” ،و”كلنا فل�سطينيون”.
كما رفع امل�شاركون يف املظاهرة االحتجاجية الفتات ُكتب عليها “لرنف�ض قرار ترامب ب�ش�أن
القد�س" ،و”مقاطعة االحتالل اال�سرائيلي” ،و”فل�سطني حرة”.
ومنعت ال�سلطات الفرن�سية املتظاهرين من ال�سري نحو ال�سفارة الأمريكية يف باري�س.
ويف مدينة “ميلوز" ،نظّ م “احتاد اجلمعيات الثقافية الرتكية يف الألزا�س" ،مظاهرة
احتجاجية �ضد قرار ترامب ،بعنوان "يدً ا بيد لأجل القد�س" ،مب�شاركة نحو �ألف �شخ�ص.
ورفع املتظاهرون يف مركز املدينة� ،أعالم تركيا وفل�سطني وفرن�سا واجلزائر واملغرب وتون�س،
معربني عن �إدانتهم لل�ضغوط والهجمات الإ�سرائيلية �ضد ال�شعب الفل�سطيني.
و�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،يف  6دي�سمرب /كانون �أول اجلاري ،االعرتاف ر�سم ًيا
بالقد�س (ب�شقيها ال�شرقي والغربي) عا�صمة لإ�سرائيل ،والبدء بنقل �سفارة بالده �إىل
املدينة املحتلة.
و�أثار قرار ترامب حالة من الغ�ضب العربي والإ�سالمي ،و�سط قلق وحتذيرات دولية.
وعلى اخللفية ذاتهاُ ،عقدت قمة “منظمة التعاون الإ�سالمي” الأربعاء املا�ضي يف �إ�سطنبول،
بدعوة من تركيا .ودعت دول العامل �إىل االعرتاف بالقد�س ال�شرقية عا�صمة لدولة
فل�سطني.

قال عبد احلميد حكيم مدير معهد �أبحاث
ال�شرق الأو�سط يف جدة� ،إننّا نحن كعرب
علينا �أنْ نعرتف وندرك �أنّ القد�س هي رمز
ديني لليهود � ً
أي�ضا ،ومقد�س مثل قدا�سة مكة
ّ
واملدينة للم�سلمني ،وعلى العقل العربي �أنْ
يتحرر من املورث النا�صري ومفهوم الإ�سالم
ال�سيا�سي ب�شقيه ال�سني وال�شيعي الذي غر�س
التاريخي
ثقافة كراهية اليهود و�إنكار حقهم
ّ
يف املنطقة ،وتابع قائ ًال �إنّ هذا املوروث
غر�س.
و�أ�ضاف عبد احلميد ،خالل مداخلة على
قناة “احلرة” الأمريك ّية� ،أعتقد �أنّ القرار،
أمريكي ،دونالد ترامب،
� ْأي قرار الرئي�س ال
ّ
ً
عا�صمة لإ�سرائيل،
االعرتاف بالقد�س
ً
ً
�صدمة �إيجابية يف حتريك املياه
�س ُيحدث
الراكدة يف ملف املفاو�ضات ،ولكن نحن كعرب
يجب علينا �أنْ ن�ؤمن حتى نتفهم الطرف
الآخر كما هو ،ونعرف ما هي متطلباته ،حتى
ننجح يف م�ساعي مفاو�ضات ال�سالم ،وحتى ال
تكون مفاو�ضات ال�سالم عبث ّية.
�أ ّما الدكتور ادموند غريب �أ�ستاذ العالقات
الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن ،فقال
يف الربنامج عينه :ترامب يريد (من خالل
قراره حول القد�س) �أنْ يهز عملية ال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط ،و�أنْ يحركها ويدفعها
�إىل الأمام ،عالو ًة على ذلك ،قال د .غريب،
�إنّ ترامب ُيريد من وراء هذا القرار �أنْ
يظهر ك�إن�سانٍ ُ�شجا ٍع ،و�أنْ يبعث بر�سالة ب�أنّه
الرئي�س ال�شجاع ،حيث �أ ّكد يف �إعالنه على
ّ
اتخذ قرا ًرا جري ًئا ،مل يجر�ؤ �أحدً ا من
�أنّه
�أ�سالفه على اتخاذه.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شدّ ّد �أ�ستاذ العالقات
الدول ّية يف جامعة جورج وا�شنطن على �أنّ

الرئي�س ترامب وقع حتت �ضغوطات من
بع�ض مموليه ومن بع�ض �أن�صاره ال�سيا�سيني،
خا�ص من �أ�صدقاء �إ�سرائيل ،و� ً
أي�ضا يف
ٍ
وب�شكل ٍّ
امل�سيحي� ،أ ْو يف �أو�ساط نافذة
�أو�ساط اليمني
ّ
من اللوبي ال
إ�سرائيلي ،مثل الرثي اليهوديّ
ّ
قرب جدً ا من رئي�س
�شيلدون �إدل�سون ،وهو املُ ّ
إ�سرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
الوزراء ال
ّ
أمريكي
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان الرئي�س ال
ّ
�ضغط مك ّث ٍف من قبل القيادة
قد وقع حتت
ٍ
الإ�سرائيل ّية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ر�أى د .غريب �أنّ �إعالن
حماولة من الرئي�س
مبا كان مبثابة
ٍ
ترامب ر ّ
ترامب لتحويل الأنظار عن امل�شاكل الداخل ّية
التي ُيعاين منها الرئي�س ترامب ،وبذلك
عندما يتخّ ذ هذا القرار ُيبعد الأ�ضواء عن
امل�شاكل الداخل ّية و ُير ّكز على هذه الق�ضية،
وبالتايل طب ًعا توجد تف�سريات �إ�ضافية،
ولكن هذه هي التف�سريات املركز ّية ،قال
غريب لقناة “احلرة”.
أمريكي،
جدير بالذكر �أنّ الرثيّ اليهوديّ -ال
ّ
الذي جمع ثروته الطائلة من �ألعاب القمار،
وهو �أكرب ممول حلمالت رئي�س حكومة
�إ�سرائيل ،بنيامني نتنياهو ،االنتخابية اعترب
�أنه لي�س مكتوبًا يف التوراة �أنّ �إ�سرائيل يجب
�أنْ تكون دولة دميقراطية ،وزعم �أنّه ّ
مت
اخرتاع ال�شعب الفل�سطيني من �أجل الق�ضاء
عليها.
ونقلت و�سائل �إعالم �إ�سرائيلية ،عن �أدل�سون
قوله خالل م�ؤمتر اجلالية الإ�سرائيلية-
الأمريك ّية �إنّه لي�س �سي ًئا �إذا مل تكن �إ�سرائيل
دميقراطية ،لأن هذا لي�س مكتوبًا يف التوراة.
وبعد ا�ستعرا�ض تاريخي م�شوه ومفربك ،زعم
�أدل�سون �أنّه ال يوجد �شعب فل�سطيني ،و�أنّه

ّ
مت اخرتاعه من �أجل الق�ضاء على �إ�سرائيل.
وي�شار �إىل �أنّ �أدل�سون هو مالك �صحيفة
‘�إ�سرائيل اليوم’ التي توزع جما ًنا بكميات
كبرية وت�شكل ً
بوقا لدعم نتنياهو و�سيا�سته.
ً
وعود على بدءٍ  :كان الفتا جدً ا �أنّ مدير
معهد �أبحاث ال�شرق الأو�سط يف جدة مل
“احلرة” على
ين�شر مداخالته على تلفزيون
ّ
موقعه يف “تويرت” ،فقامت ّ
حمطة التلفزيون
رابط ملُ�شاهدة
الأمريك ّية بن�شر �أقواله ،مع ٍ
الفيديو.
ويف �سابقة ُتعترب الأوىل من نوعها وحتمل
يف ط ّياتها مدلوالت �سيا�س ّية كثرية� ،أجرى
إ�سرائيلي� ،إيهود يعاري ،وهو
املُ�ست�شرق ال
ّ
محُ لل ال�ش�ؤون العرب ّية يف القناة الثانية
ؤخرا ،يف الن�شرة
بالتلفزيون العربيّ  ،م� ً
ً
مقابلة من مدينة جدّ ة يف
املركز ّية،
ال�سعود ّية مع خب ٍري �سعوديّ عن �أزمة قطع 3
دول خليجية للعالقات مع قطر.
وقال عبد احلميد حكيم مدير معهد �أبحاث
ال�شرق الأو�سط بجدة� ،إنّ قرار قطع الدول
اخلليجية الثالث عالقاتها مع قطر ي�أتي يف
�إطار انتهاج �سيا�سة جديدة ال جمال فيها
للإرهاب ،على حدّ تعبريه.
�صريحا جلماعة
و�أطلق حكيم ،تهديدً ا
ً
الإخوان امل�سلمني وحركتي حما�س واجلهاد
إ�سالمي ،وقال يف هذا ال�سياق �إنّ ال�سيا�سة
ال
ّ
التي تتبناها ال�سعود ّية والإمارات وم�صر،
خا�ص ًة بعد ق ّمة الريا�ض الأخرية التي
ّ
ح�ضرها الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
عنوانها �أنّه لن يكون هناك �أيّ مكانٍ يف
�سيا�سات هذه الدول للإرهاب �أ ْو للجماعات
التي ت�ستخدم الدين لتحقيق م�صالح �سيا�سية
إ�سالمي ،على حدّ تعبريه.
كحما�س واجلهاد ال
ّ

ث���ال���ث �أك��ب��ر ح���ري���ق يف ت���اري���خ ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا

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

لو�س �أجنلي�س (د ب �أ) -يوا�صل �أكرث من  8500رجل
�إطفاء مكافحة حريق غابات “توما�س" الهائل ب�شمال
لو�س �أجنلي�س ،والذي مت الإعالن �أنه ثالث �أكرب حريق
يف تاريخ كاليفورنيا وال�سابع من حيث الدمار الذي
�سببه.
و�أتى حريق “توما�س" بالفعل على حواىل 1100
كيلومرت مربع ،وت�سبب يف �إحلاق �أ�ضرار ب�أكرث من �ألف
مبنى ،وقتل �شخ�صني من بينهم عامل مطافئ.
وذكرت وكالة “كال فاير” احلكومية للإطفاء�،أن حريق
“توما�س" انت�شر على م�ساحة ت�ساوي م�ساحة هوجن
كوجن تقريبا ،منذ اندالعه يف الرابع من كانون �أول/
دي�سمرب يف ذروة مو�سم �سانتا �آنا ال�سنوي العا�صف و�أنه
يهدد الآن � 18ألف مبنى.
وو�صفت وكالة “كال فاير” ظروف الطق�س ب�أنها ت�ساعد
على انت�شار احلرائق �إىل جانب الرطوبة املنخف�ضة
للغاية ،التي ت�سهم يف جفاف النباتات ،لكن ما زال
احلريق ينت�شر يف جميع اجلهات با�ستثناء االجتاه
اجلنوبي.

و�أ�شارت ال�سلطات �إىل �أنه مت احتواء احلريق بن�سبة
.40%
وي�ستخدم رجال الإطفاء ما يقرب من  1000مركبة،
و�أكرث من  30طائرة مروحية يف مكافحة احلريق.
و�صدرت �أوامر �إخالء جديدة خالل عطلة نهاية
اال�سبوع يف مقاطعة �سانتا باربارا قبالة �ساحل املحيط
الهادئ من مقاطعة فينتورا.
وحذرت هيئة االر�صاد اجلوية الوطنية من خطر
احلريق “ال�شديد” خالل يوم االحد يف مقاطعات �سانتا
باربارا وفينتورا ولو�س اجنلي�س.
وقدرت ال�سلطات �أن اخل�سائر الناجمة وتكاليف
مكافحة احلرائق حتى االن بلغت حواىل  117ماليني
دوالر.
وتهب رياح �سانتا �آنا املو�سمية من ال�صحاري الداخلية
بجنوب كاليفورنيا نحو ال�ساحل ،مما يزيد من خطر
انت�شار حرائق الغابات يف املناطق ال�ساحلية املكتظة
بال�سكان.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�أط���ف���ال “الوجبات ال�سريعة” �أك��ث�ر ع��ر���ض��ة لأم���را����ض ال��ق��ل��ب وال�����س��ك��ري درا������س�����ة ت��ك�����ش��ف ع�لاق��ة
اف�����ادت درا����س���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة
ف����ق����دان ال�����س��م��ع ب���اخل���رف
ح��دي��ث��ة ،ب����أن الأط���ف���ال ال��ذي��ن

ي����أك���ل���ون ال���وج���ب���ات ال�����س��ري��ع��ة
بانتظام ،ي��ك��ون��ون �أك�ث�ر عر�ضة
ل�ل��إ����ص���اب���ة ب�����أم����را�����ض ال��ق��ل��ب
وال�سكري.
الدرا�سة �أجراها باحثون مبعهد
بحوث ال�صحة ال�سكانية بجامعة
القدي�س جورج يف لندن ،ون�شروا
نتائجها يف العدد الأخري من دورية
(Archives of Disease in
 )Childhoodالعلمية.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة،
م�سحا �شمل 1948
�أجرى الفريق ً
ط��ف�ًل�اً ت��ت�راوح �أع��م��اره��م ب�ين 9
�إىل � 10سنوات ،يف  85مدر�سة
ابتدائية بربيطانيا.
وراق�����ب ال��ب��اح��ث��ون ال���ع���ادات
ال��غ��ذائ��ي��ة ل���ه����ؤالء الأط���ف���ال،
ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ق��ي��ا���س ط��ول
الأط��ف��ال وح�سب ال��وزن وحميط
اخل�صر ،والدهون يف اجل�سم.
ووج��د الباحثون �أن الأطفال
الذي يتناولون الوجبات ال�سريعة
بانتظام ،ارتفعت لديهم ن�سبة
الكول�سرتول يف ال��دم ،وك��ان هذا
ؤ�شرا على زيادة فر�ص �إ�صابتهم
م� ً

ب�أمرا�ض القلب التاجية على املدى
الطويل بنحو .10%
و�أثبتت الدرا�سة �أن الوجبات
ال�سريعة ت�ؤدي �إىل تراكم املزيد
من الدهون يف اجل�سم ،وهذا يزيد
من خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري
من النوع الثاين و�أم��را���ض القلب
فى امل�ستقبل.
ً
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون �أي�����ض��ا �أن

الوجبات ال�سريعة جتعل الأطفال
ي�ستهلكون الكثري م��ن ال�سعرات
احل����راري����ة ،م��ق��اب��ل ال��ق��ل��ي��ل من
ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن املهمة
لنموهم ،مقارنة مع �أقرانهم الذين
يتناولون طعا ًما مت طهيه باملنزل.
وكانت درا�سات �سابقة ك�شفت
�أن الأط��ع��م��ة ال��ت��ي حت��ت��وى على
ن�سب مرتفعة من الدهون امل�شبعة

وال�سكريات تلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف
خف�ض م��دة ال��ن��وم العميق ،وهى
مرحلة النوم التي ي�ستعيد فيها
اجل�سم طاقته البدنية والعقلية.
و�أ�ضافت �أن الوجبات ال�سريعة،
تزيد من خطر الإ�صابة به�شا�شة
ال��ع��ظ��ام ،ال��ت��ي تظهر ف��ى �صورة
م�شاكل والتهاب باملفا�صل.

ك��وب م��ن ال�شاي ال�ساخن يوم ًيا يحد م��ن �إ���ص��اب��ة العني باملياه ال��زرق��اء
�أظهرت درا�سة �أمريكية حديثة� ،أن �شرب
ك��وب م��ن ال�شاي ال�ساخن ي��وم�� ًي��ا ،يقلل خطر
الإ�صابة باجللوكوما �أو املياه الزرقاء على العني.
ال���درا����س���ة �أج����راه����ا ب��اح��ث��ون بجامعتي
ب���راون وكاليفورنيا ،ون�����ش��روا نتائجها اليوم
ال�سبت ،يف دوري��ة (British Journal of
 )Ophthalmologyالعلمية.
ولر�صد ت�أثري ال�شاي على مر�ضى اجللوكوما،
راج���ع الباحثون نتائج درا���س��ة ا�ستق�صائية
حكومية �أجريت يف الفرتة من 2006-2005
حلوايل � 10آالف �شخ�ص يف الواليات املتحدة.
و�أج��رى الفريق فحو�صات للعني للم�شاركني،
ب��الإ���ض��اف��ة �إيل ر���ص��د ع��ادات��ه��م ح��ول تناول
امل�شروبات مثل القهوة وال�شاي ال�ساخن وال�شاي
م��ن��زوع الكافيني وال�����ش��اي املثلج وامل�����ش��روب��ات
الغازية.
ووج��دوا �أن الأ�شخا�ص الذين ي�شربون كوبًا
من ال�شاي ال�ساخن يوم ًيا ،ينخف�ض لديهم خطر
الإ�صابة باجللوكوما بن�سبة  ،74%مقارنة مبن
مل ي�شربوا ال�شاي.
يف امل��ق��اب��ل ،ومل يجد ال��ب��اح��ث��ون �صلة بني
�شرب ال�شاي املثلج ،والقهوة العادية ومنزوعة
الكافيني ،وال�شاي منزوع الكافيني ،وامل�شروبات

بينت درا�سة �أن كبار ال�سن الذين يعانون من فقدان ال�سمع ،رمبا
�أكرث عر�ضة للإ�صابة بتدهور الوظائف العقلية والإدراكية ،مقارنة
بنظرائهم الذين ال يعانون من هذه امل�شكلة.
وفح�ص الباحثون بيانات من  36درا�سة �سابقة بلغ عدد امل�شاركني
فيها � 20264شخ�صا ،خ�ضعوا لتقييم عمليات الإدراك والختبارات
ال�سمع ،بح�سب “رويرتز" .
وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن من يعانون فقدان ال�سمع املرتبط بتقدم
العمر �أكرث عر�ضة مبقدار املثلني ل�ضعف الإدراك ،و�أكرث عر�ضة
مبقدار  2.4مرة للإ�صابة باخلرف.
وقال ديفيد الوري كبري الباحثني يف الدرا�سة والباحث يف كلية
الطب يف دبلن “تقدم النتائج دليال �إ�ضافيا على �أن فقدان ال�سمع قد
يكون عامال يهدد برتاجع و�ضعف الإدراك ويزيد خماطر الإ�صابة
باخلرف”.
وتفيد �إح�صاءات معاهد ال�صحة الوطنية الأمريكية �أن واحدا
تقريبا من كل ثالثة بالغني ترتاوح �أعمارهم بني  65و 74يعانون
فقدان ال�سمع ،و�أن ن�صف من تزيد �أعمارهم عن  75تقريبا يواجهون
�صعوبة يف ال�سمع.
وقال الوري “يرجع احتمال �أن يت�سبب تراجع ال�سمع يف �ضعف
الإدراك �إىل احلاجة ال�ستهالك طاقة عقلية �أكرب لفهم الكالم ،مما
يرتك م�صادر �أقل للقيام بعمليات الإدراك الأخرى مثل الذاكرة”.
وتابع قائال �إن “الدرا�سة ت�شري �أي�ضا �إىل احتمال وجود ارتباط
بني عوامل مثل االكتئاب والوحدة وزيادة خطر الإ�صابة باخلرف”.
وتو�صلت الدرا�سة لوجود �صلة حمدودة ولكن مهمة من الناحية
الإح�صائية بني تراجع ال�سمع و�ضعف قدرات �إدراكية خمتلفة،
ت�شمل ال��ذاك��رة و�سرعة اال�ستيعاب ،وب�ين م��ا ي��ع��رف بالقدرة
الإب�صارية املكانية �أي حتديد �أماكن الأ�شياء يف حجرة �أو موقع
كلمة �أو �صورة يف �صفحة.
و�أفادت الدرا�سة �أن ا�ستخدام ال�سماعات الطبية رمبا يحمي من
هذه امل�شاكل.

فجل اخليل يحتوي على فيتامني
�سي بن�سبة �أك�ب�ر م��ن الليمون
الغازية وتخفي�ض خطر اجللوكوما.
واجل��ل��وك��وم��ا ه��ي م��ر���ض ي�صيب ال��ع�ين عند
التقدم يف ال�سن ب�سبب تلف الع�صب الب�صري يف
العني ،ما ينتج عنه ارتفاع �ضغط العني وم�شكالت
يف الر�ؤية والإجهاد العيني.
ويعترب امل��ر���ض ال�سبب الرئي�سي للعمى يف

الأ�شخا�ص كبار ال�سن ،وميكن منع الإ�صابة
بالعمى ب�سببه ل��و ب��د�أ ال��ع�لاج مبكرا مب��ا فيه
الكفاية.
ووفقا لفريق البحث ،ت�صيب اجللوكوما 60
مليون �شخ�ص حول العامل ويفقد غالبيتهم نحو
ثلث درجة الر�ؤية عند ت�شخي�ص حاالتهم.

ف���ي���ت���ام�ي�ن “د”� ..أه���م���ي���ت���ه وك���ي���ف���ي���ة ����ش���ح���ن خم���زون���ه
الفيتامني ي�ؤدي �إىل زيادة الإح�سا�س باجلوع
برلني – -د ب �أ – �أوردت جملة “�إن
ويكبح عملية حرق الدهون ،ع�لاوة على �أنه
�ستايل” الأملانية �أن فيتامني “د” يتمتع
ي�ؤثر بال�سلب على احلالة النف�سية .وتتمثل
ب�أهمية كبرية للج�سم ،حيث �إنه يعترب
�أعرا�ض نق�ص فيتامني “د” يف التعب امل�ستمر
فيتامني العظام بف�ضل الدور املهم ،الذي
واعتالل املزاج و�ضعف الرتكيز وزيادة الوزن.
يلعبه يف عملية �أي�ض العظام ،فبدونه
و ُي��ط��ل��ق على فيتامني “د” ا���س��م فيتامني
ال ميكن تخزين الكال�سيوم والفو�سفور
ً
ال�شم�س نظرا لأن التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
يف العظام.
ي�ساعد اجل�سم على �إنتاجه .كما ميكن �شحن
و�أ���ض��اف��ت املجلة املعنية بال�صحة
خمزون اجل�سم منه عرب التغذية ،وذلك بتناول
واجلمال يف موقعها على الإنرتنت �أن
الأطعمة الغنية به� ،أال وهي :الكبد واملحار
فيتامني “د” يعمل على تقوية جهاز
ك��م��ا �أن ن��ق�����ص ف��ي��ت��ام�ين “د” يت�سبب يف والأ�سماك الدهنية (مثل التونة وال�سلمون
املناعة ويرفع ق��وة الع�ضالت ويتمتع
يرفع
��ا
مم
ب�سهولة،
للدهون
اجل�سم
تخزين
واملاكريل) ورقائق ال�شوفان والبطاطا احللوة
ب��ت���أث�ير �إي��ج��اب��ي على �ضغط ال���دم وم�ستوى
خطر الإ�صابة بالبدانة ،ف� ً
ضال عن �أن نق�ص واحلليب والبي�ض-.
الأن�سولني.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

برلني (د ب �أ) -ي�شتهر فجل اخليل ب�أنه حار على نحو ال ي�صدق
ولكنه �صحي للغاية .حتتوي جذوره على �ضعف فيتامني �سي املوجود
يف الليمون .
ت�أتي نكهة اجلذور الالذعة من زيوت اخلردل التي تنتج ب�شكل
طبيعي ملنع احل�شرات من �أكله .وعندما ُتقطع اجل��ذور �أو تب�شر،
تفوح الزيوت.
وتقول الرابطة الأملانية لل�صيادلة �إن زي��وت اخل��ردل تعمل
مبثابة م�ضادات للميكروبات يف اجل�سم .و�أف�ضل طريقة ال�ستخدام
فجل اخليل هي تناوله وهو نيئ حيث �أن ت�سخينه يق�ضي على زيوت
اخلردل.
يتطاير زيت اخلردل ب�سرعة ولهذا ين�صح ال�صيادلة بب�شره بقدر
احلاجة .كما ين�صحون بو�ضع القليل من اللنب �أو الدقيق �أو ع�صري
الليمون على اجلذر الأبي�ض املك�شوف ملنع حتوله للون البني بعد
تعر�ضه للهواء.
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ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز :ب���ن ���س��ل��م��ان ا����ش�ت�رى اغ���ل���ى ق�����ص��ر يف ال���ع���امل ب�����ـ 300م��ل��ي��ون دوالر وي���خ���ت ب��ق��ي��م��ة ن�صف
م��ل��ي��ار دوالر ول���وح���ة ل���ي���ون���اردو داف��ن�����ش��ي ب�����ـ 450م��ل��ي��ون دوالر ق��ب��ل ع��ام�ين رغ����م دع���وت���ه ل��ل��ت��ق�����ش��ف امل���ايل
باري�س ـ (�أ ف ب) – ذك��رت �صحيفة
نيويورك تاميز ان االمري حممد بن �سلمان
ويل العهد ال�سعودي هو من ا�شرتى “ق�صر
لوي�س الرابع ع�شر” قرب باري�س الذي
يعترب املنزل اخلا�ص االغلى يف العامل.
وبلغت قيمة ال�صفقة  275مليون يورو.
وبيع الق�صر الفخم يف ايلول�/سبتمرب
 2015م��ن ق��ب��ل ال�����ش��رك��ة الفرن�سية
املتخ�ص�صة يف العقارات الفاخرة “دانيل
فيو” التابعة ل�شبكة كري�ستيز .ومل يتم
الك�شف حينها عن ا�سم امل�شرتي واكتفي
باال�شارة اىل انه من “ال�شرق االو�سط”.
والق�صر الذي بني يف  2011يف بلدية
لوفي�سيني غرب باري�س ،اطلق عليه ا�سم
“ق�صر لوي�س ال��راب��ع ع�شر” يف ا�شارة
اىل امللك الذي حكم فرن�سا بني القرنني
ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر.
و�شيد يف حماكاة لق�صر فر�ساي القريب
منه ،وج��اء خليطا من ال��ط��راز املعماري

حممد بن �سلمان بن عبد العزيز الذي
ي�ؤكد حماربة الف�ساد والتق�شف.
وك��ان موقع ميديابارت الفرن�سي افاد
منذ متوز/يوليو  2017ان املالك اجلديد
هو االمري �سلمان.
وبح�سب ال�صحيفة االم�يرك��ي��ة فان
ال�شركات الفرن�سية التي متلك “ق�صر
لوي�س ال��راب��ع ع�شر” ،ت���دار م��ن �شركة
“بر�ستيج �ستايت” ال�شهرية يف لوك�سمبورغ
التي تتبع بدورها ل”ايت انف�ستمنت”.
وثامر نا�صيف ال��ذي يقدم نف�سه على
موقع لينكدين باعتباره “مدير االعمال
اخلا�صة لويل العهد” هو يف الوقت نف�سه
اح��د م���دراء اي��ت انف�ستمنت وبر�ستيج
�ستايت ،بح�سب امل�صدر ذاته.
وقالت ال�صحيفة ان��ه بح�سب وثائق
وت��ب��ل��غ م�ساحة االم��اك��ن املخ�ص�صة
يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر والتكنولوجيا
اطلعت عليها فان �شركة ايت انف�ستمنت
احلديثة ومما يحوي نوافري ميكن التحكم لل�سكن يف الق�صر خم�سة �آالف مرت.
وقالت نيويورك تاميز ان املالك احلايل “متلكها اال�سرة املالكة ال�سعودية”.
فيها م��ن هاتف وق��اع��ة �سينما وحو�ض
للق�صر ه��و ويل العهد ال�سعودي االم�ير
ا�سماك عمالق.
وال�شركة ذاتها كانت وراء �شراء يخت

بقيمة  500م��ل��ي��ون دوالر يف 2015
ول��وح��ة “خمل�ص العامل” لليوناردو دا
فينت�شي التي بيعت م�ؤخرا يف مزاد علني
ب 450مليون دوالر ،وفق ال�صحيفة.
ويقود ويل العهد ال�سعودي منذ عامني
�سيا�سة ا�صالحات مكثفة على امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي ت�شكل نقي�ضا
ل��ع��ادات اململكة املحافظة ج��دا وتهدف
خ�صو�صا اىل جعل اململكة اق��ل ارتهانا
لعائدات النفط.
وكان مت توقيف اكرث من � 200شخ�صية
نافذة يف اطار حملة على الف�ساد يف اململكة
بينهم وزراء ووزراء �سابقون .وافرج عن
معظمهم يف مقابل ت�سديدهم امواال اعترب
انه مت ك�سبها بطريقة غري م�شروعة.
ورف�����ض��ت ال�سلطات ال�����س��ع��ودي��ة ،لدى
�س�ؤالها من فران�س بر�س ،التعليق على هذه
املعلومات.

ع����������������ودة م��������ل��������ي��������اردي��������ر ع���������� ّم����������ان و�أل�������������غ�������������از ال������ت������ف������ا�������ص������ي������ل ت�������ق�������ر�أه�������ا

فرح مرقه:
ال يقلل خبري اقت�صادي كبري كالوزير ال�سابق
الدكتور يو�سف من�صور من �أهمية �أ�سهم البنك
العربي وهو يقول لـ “ر�أي اليوم” �إن حجم امللياردير
ال�شهري �صبيح امل�صري يف االقت�صاد االردين �أكرب
بكثري من ر�صد �أ�سهم البنك فقط ،بينما ميكن ملثل
هذه اال�سهم ان متنح اجلميع م�ؤ�شرا بال�ضرورة.
الدكتور من�صور والذي حتدثت اليه “ر�أي اليوم”
بعد �أول ت�صريح للم�صري االح��د ،راق��ب جيدا
ان ا�سهم البنك افتتحت التداول بحدها االدنى
( )5.37ثم عاد ال�سهم لالرتفاع مبجرد ت�صريح
امل�صري ،متوقع ًا ان يرتفع اكرث كلما ت�أكدت عودة
امل�صري ،وهو ما ح�صل فعال الثالثاء �إذ �أغلق ال�سهم
على  ،5.47وبارتفاع متوقع.
يف االثناء ،ميكن فعال القول ان امل�صري ذاته
�أدار معركته يف احل��ف��اظ على ا�سهم امل�ؤ�س�سات
التي ميلكها وي�ساهم فيها بذكاء� ،إذ �صدر عنه اول
ت�صريح بعدما افتتحت البور�صة االحد بانخفا�ض،
ليعاود ال�سهم االرت��ف��اع مبجرد ت�صريحه ،وهو
ما يف�سر ن�سبة ال��ت��داول العالية ج��دا (تقريبا
ال�ضعف) يف ذلك االحد.
اما على ال�صعيد ال�سيا�سي ،فيبدو ان ال�سعودية
اكتفت بتوجيه “�إنذا ٍر” ل�ل�اردن ع�بر احتجاز
ال��رج��ل ،االم���ر ال���ذي ال ميكن اي�ضا يف �سياقه
�سرع بالت�سوية
ا�ستبعاد ان يكون امل�صري ذات��ه ّ
وب�صورة كبرية حلماية امالكه يف البلدين وغريهما،
خ�صو�صا وامل���ؤ���ش��ر ك���ان وا���ض��ح��ا م��ن��ذ افتتحت
البور�صة ،باال�ضافة للتخوفات اال�ستباقية التي
ا�صدرتها عمان على اقت�صادها.
الريا�ض قالت بو�ضوح ان العالقة مع االردن
من اليوم ف�صاعد ًا مل تعد كما كانت وان كانت
ال�سعودية باملقابل ت��درك جيدا ان عمان لي�ست
بريوت ،وان امل�صري لي�س رئي�س ال��وزراء اللبناين
�سعد احل��ري��ري ليتم معه اح��داث اي اه��ت��زازات
�سيا�سية كبرية على طريقة احلريري ال�شهرية.
عقد املقارنة بني الرجلني (امل�صري واحلريري)
كانت كبرية ،خ�صو�صا بعد تكرر نفي خرب االحتجاز
ثم البقاء يف الريا�ض بعد الت�صريح عن عودة
قريبة وغريها ،بينما ا�صر اردنيون على ان امل�صري
لي�س رئي�س وزراء من جهة ،كما ان الريا�ض ال
تريد عمليا “اعالن حرب” على عمان بحال من
االحوال.
ولكن ملاذا؟!
فك �شيفرة الأ�سباب والنتائج يف اعتقال �أو

اح��ت��ج��از �أو حتى التحقيق م��ع رج��ل الأع��م��ال
امل�����ص��ري يف ال�����س��ع��ودي��ة غ�ير مم��ك��ن ف��ق��ط �إن مت
ح�صره بت�أثرياته على االقت�صاد االردين عرب
البنك العربي او غريه ،كما اي�ضا لن يكون دقيق ًا
�إن مت ح�صره يف الأعمال التي قام بها الرجل مع
ال�سعودية �سابق ًا ،وبالتايل اعتبار حاله كحال
الأم��راء ال�سعوديني ،فالرجل بالن�سبة للريا�ض
“�أهم و�أكرث” من جمرد “عالمة دوالر” متنقلة،
ح�سب ما راج يف ال�شارع العربي يف احلديث عن
اململكة ال�سعودية ال�سابعة (والتي �ستمتد للثامنة)
م�ؤخراً ،وعن كيفية تعاملها مع االمراء املحتجزين
يف فندق “الريتز كارلتون”.
مملكة امللك �سلمان بن عبد العزيز وبعدها ابنه
“عراب”
وويل عهده حممد بن �سلمان -الذي يعترب ّ
ا�سرتجاع �أو “و�ضع اليد” على االموال ال�سعودية
للأمراء -قد ال ينتفي عنها يف ق�ضية امل�صري �أن
الأخري ُطلب منه (�أو ال يزال مطلوب منه حتى)
ال��دف��ع وب���أث��ر رج��ع��ي ع��ن بع�ض م��ا ا�ستفاده من
اململكة وعربها ،وفق ًا للقوانني غري املكتوبة التي
�سر ًا �أن احلديث
تتبعها الريا�ض اليوم ،وهنا مل يعد ّ
ب�صورة �أ�سا�سية عن عطاءات التوريد امل�شرتكة
له مع الأمري خالد بن �سلطان �أثناء حرب اخلليج
الثانية للجي�ش الأمريكي.
يف جمال العطاءات املذكورة يرتدد رقم “500-
 800مليون” دوالر على االق��ل باعتباره املبلغ
التقريبي ملا ا�ستفاده امل�صري من هذه العطاءات،

وان مبلغ الت�سوية الذي ُطلب منه يكاد ي�ساويه،
وهنا احلديث على ل�سان م�صادر مقربة ج��د ًا من
امل�صري وتتطابق مع م�صادر �سعودية حتدثت لـ
“ر�أي اليوم” مبا�شرة.
طلب مبلغ كهذا او حتى حت�صيله ،لن يكون �صعبا
على ال�سعودية التي يحمل امل�صري جن�سيتها منذ
زمن ويفاخر ويباهي بها ،االمر الذي ا�صرت م�صادر
مقربة من الرجل �سعودية -اردنية متطابقة انه
لن يبخل به ولن يحجبه لو ُطلب منه.
يف االثناء ،قامت “ر�أي اليوم” بتحري املزيد
مما ج��رى يف االي��ام االخ�يرة قبل ذه��اب امل�صري
للريا�ض� ،إذ اكدت امل�صادر املتطابقة �أي�ض ًا لـ “ر�أي
اليوم” ان��ه ا�ستدعي للعا�صمة ال�سعودية على
ا�سا�س “م�شروع �ضخم” �سيكون له فيه ن�صيب ،وان
عليه التوجه للريا�ض لالتفاق على التفا�صيل.
اجته امل�صري اىل العا�صمة ال�سعودية غري �آبهٍ
يخ�ص احتمالية
بتحذيرات املقربني منه فيما
ّ
القب�ض عليه ،خ�صو�صا وقد ار�سل ابنه �سلف ًا وعاد
االخ�ير م���ؤك��د ًا ان ال��رواي��ة الر�سمية ال�سعودية
�صحيحة وحقيقية ،اال ان التفا�صيل نف�سها مل تكن
اول ما قابل امل�صري حني كان يف العا�صمة املذكورة.
فاعتقال امل�صري ،جاء فورا بعد الزيارة امللكية
للريا�ض ،والتي بدا انها مل تكن كما يريد الطرفان
لها ان تكون فال الريا�ض اقنعت عمان بالتنازل عن
ح�ضور م�ؤمتر ا�سطنبول او حتى تهمي�شه ،وال حتى
عمان اقنعت “�شقيقتها الكربى” بتعظيم م�شاركتها

يف امل���ؤمت��ر ذات���ه ،االم��ر ال��ذي ال ب��د ان احتجاز
امل�صري ارتبط به ،وهنا داللة عن�صر التوقيت.
من هو امل�صري؟
�أما داللة ال�شخ�ص وتركيبته ،فهي ما قد يك�شف
�أكرث مما كان متوقع ًا� ،إذ ان الرجل ذاته يبدو ان
الريا�ض ال تريد ان “حترقه” متاما ،ولكن على
العك�س ،ف�سماحها له باجراء املكاملات يف الوقت
املنا�سب ،وعودته ال�سريعة لالردن ت�ؤكد بو�ضوح
ان ال�صفقة التي كانت مطلوبة �أك�بر من جمرد
“ت�سوية مالية” ،خ�صو�ص ًا وامل�صري ذو ت�أثري كبري
يف املعادلتني االردنية والفل�سطينية� ،إىل جانب
ال�سعودية ،وهنا قد يكون “مربط الفر�س".
الرجل �صاحب امرباطورية �ضخمة يف اجلنوب
وه��ذا ما �أك��دت عليه الوثائق التي اطلعت عليها
“ر�أي اليوم” وما �أك��ده الدكتور يو�سف من�صور
وغريه ،كما انه ميلك مزارع وم�ساحات جيدة �شمال
اململكة ال�سعودية يف تبوك� ،إىل جانب ذلك فهو
ر�أ�سمايل “�صادق” ومعروف مبهنيته واحرتافيته،
وهو بالنهاية “�سعودي اجلن�سية”.
بكل ه��ذه التفا�صيل ،وبربطها باال�ستدعاء
ال�سعودي امل�ستعجل وبتفا�صيله التي ت�أكدت لـ
“ر�أي اليوم” ،ال بد ان يكون الرجل ك�صاحب �أكرب
ا�ستثمارات يف جنوب االردن و�شمال ال�سعودية
مرتبط “جغراف ّي ًا على االقل” بامل�شروع ال�ضخم
الذي وعد به ويل العهد حممد بن �سلمان واملعروف
بـ “نيوم” وعلى هذا اال�سا�س ميكن “فك �شيفرة”
احتجازه ،و�سرعة الت�سوية معه ،واحلاجة اليه،
وعودته لعمان ،على االغلب ،كما ميكن فهم الدور
املطلوب منه الحق ًا.
اح���د رج���ال االع��م��ال ال��ع��رب ال���ذي بال�سيد
امل�صري مهنئا ب�سالمة عودته اكد لـ”راي اليوم”
ان ال��رج��ل ك��ان �سعيدا ج��دا بالهبة ال�شعبية
الأردنية والفل�سطينية اىل جانبه ،وما رافقها من
اهتمام اعالمي �إيجابي ،مثلما كان �سعيدا بتدقيق
املئات من ال��وزراء والقيادات الع�سكرية والنخب
ال�سيا�سية والفكرية و�شيوخ الع�شائر اىل منزله
طوال اليومني املا�ضيني للتهنئة بعودته.
رجل االعمال نف�سه �أ�ضاف ب�أن ال�سيد امل�صري
كان ا�صلب عودا واكرث هدوءا ،وابلغه ب�أنه �سيعود
اىل اململكة العربية ال�سعودية ملوا�صلة اال�شراف
على اعماله ،وان��ه ال �صحة لالنباء التي راجت
حول عزمه نقل هذه اال�ستثمارات وامل�شاريع اىل
خارج اململكة.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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فل�سطني يف ع�صور ما قبل التاريخ“ :الإن�سان العاقل” ظهر يف فل�ســـــــــــــــــــــــطني قبل � 50أل��ف �سنة
عزالدين املنا�صرة
– تنق�سم جغرافية فل�سطني الأثر ّية التاريخية ،ح�سب
(زيدان كفايف) �إىل الأق�سام التالية:
 .1ال�ساحل ،وال�سهل ال�ساحلي الفل�سطي :يتكون من
(�سهل عكّا) ،الذي ميتدّ من ر�أ�س الناقورة يف ال�شمال،
حتى نهاية منطقة الكرمل يف اجلنوب .وتعترب مدينة
عكا من �أهم املرافئ يف هذه املنطقة ،وال تزال م�أهولة
منذ اقدم الع�صور .وازدهرت عكّا،خالل الألفني الثالث،
والثاين ق.م .وميثل (خليج حيفا) ،اجلزء ال�سفلي ل�سهل
عكا .ويف هذه املنطقة عدد من املواقع القدمية� ،أهمها:
(تلّ �أبو ح ّوام) ،وله اهمية يف الع�صور الربوزنزية،
ميناء مهم ًا يف
كذلك موقع( ،خربة هربج) ،الذي كان
ً
ثم ُي�شكّل (�سهل مرج ابن عامر):
الع�صور احلديديةَّ .
املمر الرئي�س ،الذي يقطع جبال فل�سطني باجتاه غرب
ّ
– �شرق ،لريبط بني وادي الأردن ،وجبل الكرمل ،املتاخم
لل�سهل ال�ساحلي عند حيفا ،وي�صل بينه وبني �سهل عكا ،نهر
َّ
املقطع .وتقع يف �سهل (مرج ابن عامر) ،مواقع تاريخية
�أثرية ،مثل (تلّ املُت�سلم = جمدّ و) ،و(تلّ تْعن ّْك) ،وجنني،
والعفولة ،وبي�سان .وا�شتهر املرج مبعاركه يف منت�صف
ثم (�سهل �سارونا) ،وهو املنطقة املمتدّ ة
الألف الثاين ق.مّ .
بني نهري الزرقاء �شما ًال ،وروبني ،جنوبي يافا .وفيه
مواقع �أثرية ،مثل :ر�أ�س العني ،ودور ،ويافا ،ووادي ر ّبة،
ويازور ،واخل�ضرية ،وبني براك .وتعود هذه الآثار �إىل
فرتة الع�صور احلجرية احلديثة ،والنحا�سية ،والع�صر
ثم (ال�سهل الفل�سطيني اجلنوبي):
الربونزي احلديثَّ .
وتعترب (غزّ ة)� ،أهم مدنه التاريخية ،كذلك� :أ�سدود،
وع�سقالن ،وتل ال�صايف ،وخربة املقنع .لقد الحظ العلماء
– والكالم لزيدان كفايف – �أن النا�س الذين �سكنوا هذه
املنطقة خالل الألف الرابع ق.م،.كانوا يدفنون موتاهم،
داخل �صناديق �صل�صالية ،على عك�س �سكّان املناطق
ال�شرقية ،الذين ا�ستعملوا القبور العادية واجلرار للدفن.
وهناك �أي�ض ًا( :منطقة ال�سفلة) :حتتلُّ هذه املنطقة
امل�ساحة الواقعة ما بني اجلزء اجلنوبي لل�سهل ال�ساحلي،
ومنطقة جبال القد�س واخلليل .وهي م�شهورة بزراعة
الزيتون ،وم�أهولة بال�سكان منذ �أقدم الع�صور ،ومن �أهم
مواقعها :جازر (تل �أبو �شو�شة) ،و(تل الرميلة) ،و(تل
الدوير).
� .2سل�سلة اجلبال الداخلية :تعترب �سل�سلة اجلبال
الداخلية ،امتداد ًا ل�سل�سلة جبال لبنان ،وتنتهي بجبال
اخلليل جنوب ًا .وهذه اجلبال هي :جبال اجلليل ،جبال
نابل�س ،جبال القد�س واخلليل� .أما (جبال اجلليل) ،فتتكون
من :جبال اجلليل ال�شمالية ،وجبال اجلليل اجلنوبية.
وت�ضم جبال اجلليل والكرمل ،جمموعة من الكهوف
ال�صخرية ،التي جل�أ �إليها (الإن�سان الأول) ،واتخذها
م�سكن ًا له منذ الع�صور احلجرية القدمية ،كما يف كهوف:
الطابون ،ال�سخول ،والقفزة .ومتثل (جبال نابل�س) ،موقع ًا
متو�سط ًا يف �سل�سلة اجلبال الداخلية ،وت�شمل عدد ّا من
املواقع الأثرية ،منها :تلّ بالطة (�شكيم) ،و�سب�سطية
(ال�سامرة) ،وتل الفارعة ال�شمايل (ترزا) ،وقد ُ�سكنت
منذ الع�صر احلجري ،وذكرت مدينة بالطة يف الوثائق
التاريخية امل�صرية� .أ ّما – (جبال القد�س ،واخلليل)،
فقد ن�ش�أت فيها مراكز ح�ضارية مهمة ،منذ ع�صور ما
قبل التاريخ ،ومثال ذلك( :القد�س ،وتل الن�صبة ،وجت،
وتلّ �سيلون ،وبيتني ،وتل الدوير ،وتل �أبو �شو�شة ،وتل
بيت م ِْر�سيم) ،وغريها .وحتيط بجبال القد�س واخلليل
من جهتها ال�شرقية ،منحدرات عميقة ،وبني على هذه
اجلبال عددٌ من املدن ،مثل( :القد�س ،بيت حلم ،اخلليل).
وهناك طريق كان يربط ما بني جنوبي فل�سطني ،و�شرق
الأردن ،مار ًا مبدن� :أبو �شو�شة والقد�س و�أريحا ،وعلى هذه
الطريق� ،أقيمت مواقع (دويالت املدن) يف الألف الثاين
ق.م ،.مثل( :اجليب) .وهناك مواقع �أثرية �أخرى ،تقع
�شرقي اخلليل ،مثل( :كهوف قمران ،وعني جدي).
 .3منطقة بئر ال�سبع ،والنقب :تقف بلدة (الظاهرية)
اخلليلية ،كحدٍّ فا�صل ما بني املنطقة اجلبلية ،و�صحراء
النقب .و�إىل اجلنوب من بئر ال�سبع ،وقبل الو�صول �إىل
املنطقة ال�صحراوية ،جند �أن هناك منطقة جبلية متتدّ
حوايل ( 90كم) �إىل ال�شرق والغرب ،تتوافر فيها �إمكانية
اال�ستقرار والزراعة .ويوجد يف منطقة بئر ال�سبع ،عدد
من الينابيع ،التي �أُقيمت بالقرب منها ،مواقع �سكنية
هامة يف (الألف الرابع ق.م :).ومن بني هذه املواقع :بئر
ال�صفدي ،تل �أبو مطر ،وخربة البيطار .وهناك مواقع
�أن�شئت يف (الألف الثالث ق.م ،).مثل :تل عراد .وبقيت
هذه املنطقة ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف الألف الثاين ،والأول
ق.م ،.ومن �أهم مواقع هذه الفرتة( :تل ال�شريعة ،تل
�أبو هريرة ،تل جمة ،تل الفارعة اجلنوبي (�شاروحني)،
وتل م�شا�ش) .ومن �أهم الطرق املعروفة يف �صحراء النقب،
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الطريق املمتدّ ة من بيتني �شمايل القد�س �إىل بيت حلم،
ثم تتجه غرب ًا ،ليتفرع منها،
واخلليل ،وبئر ال�سبع .ومن ّ
ٌ
طريق تو�صل �إىل �سيناء ،و�أخرى تنحرف باجتاه اجلنوب
ال�شرقي �إىل خليج العقبة ،ثم �إىل �شبه اجلزيرة العربية.
 .4وادي الأردن :وت�شمل( :منطقة احلولة ،ومنطقة
طربية ،وغور الأردن ،والبحر امليت ،وادي عربة)،
فمنطقة (احلولة) ،هي املنطقة املحددة بجبل ال�شيخ
�شرق ًا ،ونهر الليطاين �شما ًال ،وطربيا جنوب ًا .وكانت قدمي ًا
ت�شكل منطقة حدودية ما بني الدول الآرام َّية ال�شمال َّية،
ودولة (بيت �أموري) الآرامية يف �شمال فل�سطني .و َّ
مت
الك�شف عن مواقع �أثرية يف منطقة احلولة ،تعود �إىل
(احل�ضارات النطوفية) ،ومن املواقع الأثرية فيها( :عني
امل َّ
الحة� ،آبل القمح ،دان (تل القا�ضي))� ،أما اهم هذه
املواقع ،فهو موقع حا�صور( ،تل القدح) ،الذي كان مدينة
�ضخمة يف الع�صر الربونزي احلديث.
�أما يف (منطقة طربية) :فيبلغ طول البحرية (21
كم) ،وعر�ضها ( 12كم) .وكانت املنطقة حولها م�أهولة
بال�سكان ،ب�سبب خ�صبها منذ الع�صور احلجرية .و�أهم
مواقعها الأثرية :موقع العبيدية ،الذي يعود �إىل
الع�صر احلجري القدمي ،كذلك (موقع خربة الكرك)،
التي ُعرفت بفخّ ارها املتم ّيز ،وكانت من مدن فل�سطني
الرئي�سة خالل الألف الثالث ق.م .ويف منطقة لقاء
نهري الأردن والريموك �إىل اجلنوب من بحرية طرب ّية،
هناك مواقع �أثرية مهمة ،مثل :موقع االقحوانة ،الذي
يتميز باحل�ضارة امل�س ّماة (الريموك ّية) ،وتعود �إىل الألف
ال�ساد�س ق.م� .أ ّما يف منطقة (غور الأردن) ،التي متتدُّ
م�سافة ( 105كم) من بحرية طربيا ،وحتى البحر امليت،
وعر�ضها ( 5 – 3كم) ،با�ستثناء عر�ض ( 18كم) عند
�أريحا .وهي (�أكرث منطقة انخفا�ض ًا يف العامل) .وت�شري
امل�صادر التاريخية �إىل �أن منطقة الغور ،كانت م�أهولة
بال�سكان ،منذ الع�صر احلجري القدمي ،وفيها مواقع �أثرية
مهمة ،مثل( :تل ال�شونة ال�شمايل ،وطبقة فحل ،وتل
احل َّيات ،وتل ال�سعيدية ،وتل �أبو حامد ،وتل املزار ،وتل
دير عالّ ،و�أريحا)� .أ ّما يف منطقة (البحر امليت) ،فقد َّ
مت
التعرف على مواقع �أثرية يف اجلبال الغربية القريبة من
البحر امليت ،ومنها( :موقع املر َّبعات ،وعني جدي ،وخربة
قمران)� .أما منطقة (وادي عربة) ،فيبلغ طولها (170
كم) ،وهو يعترب امل�صدر الرئي�س خلامات (النحا�س) عرب
الع�صور التاريخية املختلفة ،وكانت له مراكز يف الوادي
ال�ستخراج النحا�س ،منها( :فينان ،وخربة النحا�س)
يف اجلهة ال�شرقية من الوادي ،و(متناع) يف اجلهة
الغربية لوادي عربة – انظر (زيدان كفايف :املو�سوعة
الفل�سطينية).
ٌ
كهوف يف فل�سطنيُ ،وجدت
– يقول (فيليب ِحتّي) :هناك
فيهاٌ � ،
أدوات من (الع�صر احلجري القدمي)� ،أي �أن هذه
الأدوات تعود فيها �إىل ما يقرب من (� 150ألف �سنة)،
ومنها :كهف جبل الكرمل ،وكهف (�أُم قطفة)� ،شمال
غربي البحر امليت ،وكهف (الزُ ط َّية)� ،شمال عربي بحرية
طربية .كذلك ُوجدت �أدوات يف جمرى نهر الأردن ،جنوبي
(حتّي)� ،أن اقدم بقايا الهياكل
ج�سر بنات يعقوب .ويرى ِ
العظمية ،التي تعود �إىل �أوا�سط الع�صر احلجري القدمي،
هي التي ُعرث عليها يف كهفني من كهوف جبال الكرمل،
وهما :مغارة الطابون ،ومغارة ال�سخول ،كذلك يف كهف
(جبل القفزة) ،جنوب النا�صرة ،و�آخر يف �شمال غربي
بحرية طربيا( ،مغارة الزُ ط َّية) ،ويعود عهدها �إىل ما قبل
(مائة �ألف �سنة على الأقل) .وهي تظهر لنا �سل�سلة كاملة
من بقايا الهياكل العظمية ،ترتاوح بني النوع النياندرتايل
(با�سم وادٍ يف منطقة الراين) ،وبني �أنواع �أرقى حتى
ت�صل �إىل �أ�شكال ،تكاد تكون من النوع الب�شري احلديث.
واكت�شفت (مغارة الأمرية) قرب طربيا ،بقايا اله�صر
احلجري املت�أخر ،مثل الهياكل العظمية حليوانات ،مثل:
ال�ضبع ،والكركدن ،والثعلب ،واملاعز .كذلك بقايا ب�شرية،
وحتتل (الغزالن) مكانة رئي�سة بني البقايا احليوانية.
كما اكت�شفت يف جبل الكرمل� ،أقدم قِ َطع من الفحم،
ترجع �إىل نحو (� 150ألف �سنة) ،وهناك قِ َطع �أخرى
ت�شري يف تركيبها �إىل مناذج ال�سنديان والطرفاء والزيتون
والكرمة ،و�أقدم هذه االكت�شافات ،هو اكت�شاف (النار)� .أما
يف (الع�صر احلجري الو�سيط) ،فقد عرف الإن�سان ،الأدوات
احلجرية امل�صقولة (حوايل � 12ألف ،ق.م .).ويقابل هذا
الع�صر يف فل�سطني ،اكت�شاف (احل�ضارة النطوفية) ،منذ
�أول الع�صر احلجري الو�سيط ،وحتى الألف ال�ساد�س ق.م.
وقد اكتُ�شفت يف وادي النطوف يف �شمال غربي القد�س يف
كهف بلدة ُ
(�شقْبة) ،ويف مغارة الوادي ،حيث كان الب�شر
�أق�صر قامة ،وكانوا نحاف الأج�ساد ،لهم ر�ؤو�س م�ستديرة،
ويرى البع�ض �أن �أفراد هذا العرق ،هو الذي انت�سب �إليه
الكنعانيون� .أما البقايا احليوانية ،هي للأيل ،وال�ضبع

املُر َّقط ،والقنفذ� .أما ال�صناعة ،فتكرث فيها ،العظام
امل�شغولة ،واملحفورة ،ور�ؤو�س ال�سهام التي لها َف ْر َ�ضة .ويف
هذه املرحلةَّ ،
مت تدجني احليوانات (الكالب واملا�شية
كاملاعز والغنم واخلنازير ،والبقر) ،وجدت �آثارها يف
(�أريحا) ،وترجع �إىل الألف ال�ساد�س قبل امليالد .و�شهد
الع�صر النطويف ،بداية اال�ستقرار الزراعي .وكان النا�س
ال يزال �أكرثهم من �سكّان الكهوف ،يجمعون الغذاء،
وي�ستخدمون املناجل ال�صوان ّية .ويبدو �أن املهاجرين
الكنعانيني الأ َّولني �إىل م�صر� ،أدخلوا معهم القمح ،وزراعة
الكرمة .فالكلمة التي تعني القمح ( ،)gmhwكذلك
الكلمة التي تعني الكرمة ( )karmuيف اللغة امل�صرية
القدمية ،هي بال ريب ،ح�سب فيليب ِحتّي ،م�شتقة من اللغة
الكنعانية .ثم �أ�صبح الإن�سان مع الزراعة ،ي�سكن بيوت ًا من
الطني� ،أو ال ِلبنْ  .وقد وجدت بقايا امل�ساكن البدائية يف
�أريحا ،وترجع �إىل نحو (� 5آالف ق.م ،).وظهرت ملكية
الأر�ض .وكان �إحدى النتائج الهامة للحياة االجتماعية،
تط ّور اللغة �إىل درجة الإتقان ،وظهر االعتقاد الديني
بوجود جمموعة من الآلهة .و�أقدم الأمثلة املعروفة
للفن الت�شكيلي يف فل�سطني ،هي تلك التقدمات النذرية
على �شكل �صور احليوانات الداجنةُ ،وجدت يف (�أريحا).
�أما يف الع�صر احلجري احلديث ( 4000 – 6000ق.م،).
فقد ح�صل تقدم حم�سو�س يف الزراعة – والكالم لفيليب
حتّي – وتربية احليوانات ،وا�ستعمال الأدوات احلجرية
امل�صقولة ،واحلياة امل�ستقرة .و�سرعان ما حلّت (الأواين
اخلزفية) ،حملّ �أواين اليقطني� ،أو اجللد� ،أو قطع
احلجارة واخل�شب املج ّوفة .وظهر اخلزف يف �أريحا ،حيث
يعتقد (غار�ستانغ)� ،أنه اخرتع هناك .وقد �شهد الق�سم
الأخري من الألف اخلام�س�( ،أرفع مرحلة يف تاريخ الفن
الزخريف القدمي) .ويف (الع�صر النحا�سي)َّ ،
مت اكت�شاف
(النحا�س) يف (�أدوم) ،جنوب ،و�شرق البحر امليت ،حوايل
 2000ق.م ،.و�أتى الربونز ،واحلديد بعد ذلك .وا�شتهرت
فل�سطني بزراعة الزيتون والعنب والتني وال�شعري والقمح.
وتلت (احل�ضارة النطوفية) ،ح�ضارة �أخرى هي (احل�ضارة
الغ�سولية – ال�سبعاوية) ،ن�سبة �إىل بلدة (تليالت
الغ�سول)� ،شمايل البحر امليت ،ومدينة بئر ال�سبع ،وقد
وجدت مناذج هذه احل�ضارة يف �أريحا ،ومجَ دّ و ،وبيت �شان
(بي�سان) ،وخلي�ش (تل دوير) – انظر( :فيليب حتّي:
تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني – �ص.)27-7 :
– �أ ّما( ،م�صطفى مراد الد ّباغ) ،فيقول ب�أن الع�صر احلجري
القدمي ،الذي يعود تاريخه �إىل �أكرث من (� 150ألف
�سنة)� ،شهد الإن�سان ،الذي يعي�ش عاري ًا ،مر�سل َ
ال�ش ْعر،
ثم كان اكت�شاف
ي�أوي للغابات يف مرحلة (جمع القوت)َّ ،
النار ،انقالب ًا من �أعظم االنقالبات يف تاريخ الب�شر .وهو
يحدد �آثار هذا الع�صر يف فل�سطني ،مبا يلي :عرث الباحثون
على بقايا هياكل ب�شرية يف (مغارة الزُ ط َّية) ،حيث وجدت
جمجمة� ،أُطلق عليها ا�سم (جمجمة طربيا� ،أو اجلليل)،
عا�ش �صاحبها قبل نحو� 200( :ألف �سنة)� .أما الهياكل
العظمية ،التي ُوجدتْ يف كهوف الكرمل والنا�صرة ،فقد
كان �أ�صحابها من نوع (الإن�سان منت�صب القامة) ،وقد
اتفق الباحثون على �أنَّ (�إن�سان مغارة الطابون) يف جبل
الكرمل بفل�سطني ،كان حلقة بني الإن�سان البدائي،
والإن�سان احلايل ،و�أنه ميكن �أن نقارنه �أي�ض ًا ،مبا �أُطلق
عليه ا�سم (الإن�سان العاقل) ،وقد ُ�س ّم َّي هذا الإن�سان،
�إن�سان جبل الكرمل�( ،إن�سان فل�سطني) .وقد عرثوا على
بقايا �آثار و�أدوات الع�صر احلجري القدمي ،من مقا�شط،
وف�ؤو�س يدوية ،وحمافر ،و�شفرات �سكاكني عظمية يف
كهوف :الكرمل� ،أم َق َطفَة ،الزط ّية ،الأمرية( ،ومغارة �أبو
�سيف� ،شرقي اخلليل) ،كما عرثوا على بلطات يدوية يف
جنوب ج�سر بنات يعقوب ،كما عرثوا على على ناب فيل
يف مغارة الطابون ،كما عرثوا على بقايا الف َي َلة ،يف بيت
حلم .كما عرثوا على بقايا حيوانات مثل :الوعل الفار�سي،
والثور الوح�شي ،وفر�س النهر ،وعظام اخلرتيت (وحيد
القرن) .ومن �أهم الأعمال التي حققها الفل�سطيني يف
الع�صر احلجري القدمي ،ن�شوء النطق لديه ،الذي يعدُّ �أب ًا
للعقل .ثم �أخذ نطقه يتطور ،وكانت لغته ب�سيطة ،ولي�س
لدينا وثائق عن هذه (اللغة الفل�سط ّية الأوىل) .وي�صل
(م�صطفى مراد الدباغ) �إىل �أنَّ (فل�سطني كانت من �أقدم
مواطن الإن�سان) ،و�أنّها كانت (م�أهولة بال�سكان ،منذ نحو،
� 200ألف �سنة) ،ويرى العلماء �أنَّ (فل�سطني ،كانت مهد ًا
للإن�سان العاقل�( ،إن�سان املجدل))� .أ ّما يف الع�صر احلجري
الو�سيط 6000 – 12000( ،ق.م ،).فقد كان ع�صر
تدجني احليوان ،وممار�سة الزراعة ،وا�ستمر الإن�سان يف
�سكن الكهوف واملغاور ،ومتكن من �صقل وت�صغري �أدواته
احلجرية ،كما مار�س (�صيد ال�سمك) يف الأنهار والبحريات،
بل حتى يف وادي النطوف( ،وادي خريطون ،جنوب �شرق
بيت حلم) .ومنذ اعتماد الإن�سان على الزراعة ،بد�أت

مرحلة (�إنتاج الغذاء) .وقد عرث الباحثون على �أدوات
حجرية م�صقولة ،و�صحون حجرية ،وجدت يف (وادي
ّ
ومدقات من حجر جهنم يف
املغارة) ،كما وجدت هَ واوين،
(مغارة الك َّبارة) ،جنوب الكرمل .ووجدوا مناجل �صوان ّية
يف (مغارة ُ�شقْبة) ،ويظهر من هذه الأدوات – يقول الدباغ
– �أنَّ (الفل�سطيني ،هم �أول من مار�س الزراعة يف العامل)،
ح�سب الباحث امل�صري �أحمد فخري (درا�سات يف تاريخ
ال�شرق القدمي .)1958 ،وعرث الباحثون على متثال وعل
�أو غزال ،منحوت على قطعة من احلجر الكل�سي الرمادي
م�ضطجع وقوائمه مطوية حتت ج�سمه،
اللون ،واحليوان،
ٌ
وعنقه ممتدّ �إىل الأمام ،وذلك يف (زْويتينة) ،جنوب
اخلليل� .أما يف (الع�صر احلجري احلديث) – 6000
–  4000ق.م ،.فقد تقدّ م الإن�سان يف تطوير الآالت،
والأدوات احلجرية ،وعرف �صناعة الن�سيج والغزل
و�صناعة اخلزف .ومن مدن هذا الع�صر يف فل�سطني :
� .1أريحا� :أول مكان يف فل�سطني� ،شرع الإن�سان يبني
فيه البيوت ،حيث كان �أهلها �أول من انتقل من ال�سكن
يف الكهوف �إىل البيوت العادية ،وترجع هذه املنازل �إىل
عام ( 7000ق.م .).و�أ�صل كلمة �أريحا ،هو (يريحو)� ،أي
(مدينة القمر) ،وتقع على بعد خم�سة كيلومرتات� ،شمايل
البحر امليت.
وعرث املنقبون فيها على �أ�سوار قدمية ،وخنادق .وبرهنت
احلفريات ،كما يقول الدباغ ،على �أنّ ( :ن�شوء الزراعة،
وتدجني احليوان واال�ستقرار ،ظهرت جميعها يف �أريحا،
قبل �أن تظهر يف العراق القدمي ،ب�أكرث من حوايل �ألف
�سنة) ،وقال (غار�ستنغ) ب�أن اخرتاع اخلزف بد�أ يف �أريحا،
وذلك حوايل ( 5000ق.م.).
 .2جازر :ومعناها (�شاهق) .كانت تقوم على البقعة
التي تقوم عليها (قرية �أبو �شو�شة) ،يف طريق يافا
– القد�س القدمية .كان �سكانها يف الع�صر احلجري
احلديث ،يحرثون الأر�ض ،ويزرعون العنب والزيتون،
ويع�صرون ثمارها يف معا�صر منقورة يف ال�صخور ،كما زرعوا
التني وال�شعري والقمح والب�صل والثوم ُ
واحل ُّم�ص ،والفول،
واخل�س ،وغريها .وكانوا ي�صنعون خزفهم ب�أيديهم،
ّ
يزينونه بخطوط حمراء وبي�ضاء ،وي�ضعون موتاهم يف
مملوء بالطعام وال�شراب .وكان
جرار و�إىل جانبهم ،خزف
ٌ
اخلنزير ،احليوان ّ
املف�ضل للذبيحة ،التي تقدّ م �إىل �آلهتهم.
�أما يف الع�صر املعدين ( :)3000 – 4000فقد بد�أ
الكنعانيون با�ستعمال النحا�س يف نحو ( 4000ق.م ،).بعد
اكت�شافه يف �سيناء .وعرثوا يف (تليالت الغ�سول) على ف�أ�س
م�صنوعة من النحا�س ،وهي مدينة كانت مزدهرة ،قبل
عام  3400ق.م .وعرثوا فيها على مالعق الفخّ ار و�صحون
ومغارف .وكانت فيها �أبنية للعبادة .ومن مدن فل�سطني
التي تعود بتاريخها �إىل هذا الع�صر:
 .1مجَ ِّ دو :اكتُ�شف فيها :ر�سوم ب�شرية وحيوانية على
احلجارة ،و�أقدم �أنواع الفخَّ ار املز َّين واملنقو�ش بزخارف
كثرية ومل ّونة.
 .2بي�سان :ا�سمها القدمي (بيت �شان) ،ن�سبة للإله �شان،
وتقع على بعد ثمانية كيلومرتات ،غربي نهر الأردن.
وعرث يف (تل احل�صن) على �سل�سلة من بقايا مدن قدمية،
ترجع �إىل ( 4000ق.م.).
 .3خلي�ش :مبعنى (منيع) .كانت تقوم على (تل دوير)،
ويقع �أمام (قرية القبيبة) يف حمافظة اخلليل ،وعلى
بعد ثمانية كيلومرتات �إىل اجلنوب ال�شرقي من (بيت
جربين) .كانت خلي�ش� ،أو الكي�ش� ،أو (الكي�س = بني
قي�س) ،ح�سب كمال ال�صليبي – ح�صن ًا هام ًا بني عامي
ثم بد�أ (ع�صر الربونز) ،حوايل
 1200 – 1600ق.مَّ .
(القرن الثاين والثالثني ق.م – .القرن الثاين ع�شر
ق.م .).وقد اكت�شفت �آثار ع�صر الربونز يف (جازر ،خلي�ش،
(تل العجول) ،وهو التل الذي �أقيمت عليه غزَّة القدمية).
وقد �أظهرت نتائج حفريات( :تليالت الغ�سول ،وبئر
وجمدو) ،ب�أن �سكان فل�سطني و�سوريا ،كانوا يعرفون
ال�سبعِّ ،
التعدين ،والنحت ،والأختامُ ،
واحللي ،والتماثيل ،واملنازل
املزخرفة بالر�سوم املل ّونة ،وزخرفة الأواين الفخارية،
كما يقول (�أحمد فخري� .)1958 ،أما يف الع�صر النحا�سي
– احلجري ،فقد اخرتعت الكتابة ،حوايل  3500ق.م..
انظر( – :م�صطفى مراد الدباغ :بالدنا فل�سطني ،اجلزء
الأول� ،ص.)371-351 :
وقد قر�أ (زيدان كفايف)( ،مرحلة التنقل وجمع
القوت) يف الع�صور احلجرية القدمية (– 1,500,000
 18,000ق.م ،).وهو يقرر �أن (�أقدم الأدوات ال�صوانية
يف فل�سطنيّ ،
مت اكت�شافها يف العبيدية) ،و�أنَّ (الإن�سان،
منت�صب القامة) عا�ش يف بداية الع�صر احلجري القدمي
(الأول) ،وقد كان هذا الإن�سان� ،ص ّياد ًا متنق ًال .وعرثوا
على بقايا هذا الإن�سان يف( :العبيدية� ،أم َق َطفة ،ج�سر
بنات يعقوب ،ومغارة الطابون) يف فل�سطني .و�أهم هذه

املواقع ،ح�سب كفايف ،هو (العبيدية = جنوب غرب بحرية
طربيا) ،الذي ينخف�ض حوايل (205م) حتت م�ستوى
�سطح البحر ،حيث وجدت عظام حيوانية ت�ضم �أ�صداف ًا،
وعظام فقاريات مائية ،و�أ�سماك ًا ،و�سالحف ،وزرافات،
وفيلة .وثالث قطع �سميكة لعظام ب�شرية ،ربمّ ا يرجع
تاريخها �إىل (� 50ألف �سنة) .ويظهر �أن الإن�سان يف الع�صر
احلجري القدمي الثاين (الفرتة املو�ستريية) ،قد جل�أ �إىل
مرة� ،إ ْذ ُعرث يف كهوف (ال�سخول ،والقفزة)
دفن املوتى لأ ّول ّ
على مدافن �آدمية .ومن �أهم مواقع الفرتة املو�ستريية:
مواقع (الطابون ،و�أبو �سيف ،القفزة ،ال�سخول ،ك َّبارا،
ثم ظهر (الإن�سان العاقل) على ما
والعامود) يف فل�سطنيَّ .
يبدو يف – يقول كفايف – املرحلة الثالثة للع�صر احلجري
القدمي ( 17,000 – 40,000ق.م ،).وقد ّ
مت التعرف
على �آثار الإن�سان العاقل يف (القفزة ،كهف الأمرية ،عرق
الأحمر ،والواد ،وك َّبارا ،ومواقع �أخرى يف �صحراء النقب).
�أ ّما يف املرحلة االنتقالية من اجلمع �إىل الإنتاج (19,000
–  8,000ق.م ،).فقد �أطلق ا�سم (احل�ضارة الناطوفية)
على املواقع التي �ض ّمت �أدوات �ص َّوانية �صغرية جداً،
وهاللية ال�شكل ،و�أطلق ا�سم (احل�ضارة الك َّبارية) على
ال�شفرات ال�صعرية جداً ،وا�سم (ك ّبارية هند�سية) على
املواقع التي احتوت على �شفرات ذات �أ�شكال هند�سية.
لقد اكت�شفت يف كهف كبارا يف جبال الكرمل بفل�سطني،
جمموعة من الأدوات التي متثل املرحلة االنتقالية
( 17,000 – 19,000ق.م .).وقد ك�شفت املواقع
الكبارية يف فل�سطني ،يف( :كبارا ،الواد ،وادي الفالح).
متيزت هذه املرحلة ،ب�صناعة ال�شفرات �صغرية احلجم،
ّ
واملدقات
وا�ستعمل الإن�سان يف مرحلة كبارا ،الأجران
البازلتية ،لطحن احلبوب يف الرب ّية .ومتيزت املرحلة
الكبارية الهند�سية ،بالأدوات ال�ص ّوانية ال�صغرية ذات
الأ�شكال الهند�سية .ومن �أهم مواقعها يف فل�سطني( :عني
غيف) على ال�ساحل ال�شرقي لبحرية طربيا ،ووادي (زين)
يف منطقة النقب .و�سميت (احل�ضارة الناطوفية) – الألف
العا�شر – الألف الثامن ق.م ،.ن�سبة لوادي ناطوف ،غربي
القد�س يف كهف ُ
(�شقبة) ،ومتيزت الناطوفية ،ب�أنّ معظم
�أدواتها ،كانت �صغرية احلجم ،ذات حدٍّ م�ستقيم وهاللية
ال�شكل من اخللف .ويقول الباحث (زيدان كفايف) :يبدو
لنا انها م�ستوحاة من ح�ضارة �سكان فل�سطني الأ�صليني،
التي امتدت من (�أوا�سط لبنان و�سوريا �شما ًال ،حتى مدينة
حلوان يف م�صر جنوب ًا)� .أما بالن�سبة للم�ساكن الناطوفية،
فقد كانت �أكواخ ًا دائرية ،كما هو احلال يف (موقع عني
املالحة)� ،شمال بحرية احلولة ،وعرث فيه على جماجم
مزخرفة بالأ�صداف .وكانت الأكواخ مبنية من احلجر.
�أ ّما يف مرحلة القرى الزراعية ،وبداية ا�ستقرار الإن�سان
ومرحلة الإنتاج (� 8آالف – � 4آالف ق.م� ،).أي مرحلة
زراعة املحا�صيل ،وتربية احليوانات ،فقد وجدت بقايا
عظام الغزالن واملا�شية واخلنازير والثعالب ،كما يف
مواقع� :أريحا ،وادي الفالح بالقرب من حيفاّ ،
مت تقديرها
بالفرتة ( 7000 – 8000ق.م ،).ففي �أريحاُ ،وجدت
بيوت دائرية ال�شكل ،مبنية من طوب ترابي� .أما الأدوات
ال�صوانية املن�سوبة لفرتة ما قبل الفخّ ار (�أ) ،فقد متيزت
بر�ؤو�س ال�سهام ،والأزاميل والف�ؤو�س اليدوية وال�سكاكني
و�شفرات املناجل .ومتيزت فرتة ما قبل الفخّ ار (ب)،
بتدجني احليوانات ،وظهور الأواين امل�صنوعة من العجينة
البي�ضاء (عجينة اجلري احلجري �أو اجلب�ص مع الرماد).
وظهرت يف اريحا متاثيل دينية .ومن �أهم مواقع هذه
الفرتة يف فل�سطني�( :أريحا ،املُنحتَّة� ،أبو غو�ش ،ال�شيخ
علي ،بي�سامون ،عني �أم الفلو�س ،واخليام)� .أما يف (املرحلة
الريموكية) الفخارية ،ف�إنّ (�أدوات موقع الأقحوانة� ،أقدم
يف تاريخها من الأدوات الفخارية ،التي اك�شتفت يف �أريحا)،
ح�سب زيدان كفايف .ويف (الع�صر احلجري احلديث املت�أخر
الثاين) ،فقد اكت�شفت مواقع تعود �إىل هذه الفرتة( :تل
املت�سلم ،بي�سان ،ال�شيخ علي ،بالطة ،تل الفارعة) ،حيث
�أ�صبحت جمتمعات القرى الزراعية ،م�ستقرة ،و ّ
مت تدجني
املا�شية ،و�صناعة �أدوات �صل�صالية ( 6000ق.م– ).
انظر( :معاوية �إبراهيم ،وزيدان كفايف :فل�سطني من
�أقدم الع�صور �إىل القرن الرابع ق.م ،.املجلد الثاين ،الق�سم
الثاين ،املو�سوعة الفل�سطينية ،بريوت.)1990 ،
– �أ ّما – (�سامي �سعيد الأحمد) ،فيقول ب�أن فل�سطني خالل
الع�صور اجليولوجية ،كانت جزء ًا من قارة وا�سعة ،متتدّ
من �أ�سرتاليا حتى �أمريكا اجلنوبية .و�سرعان ما غط�ست
الأر�ض ،وظهر بحر وا�سع ،وهو (بحر تثي�س) ،الذي امتدّ
نحو �أوا�سط �سوريا ،و�شمل كل فل�سطني و�شرق الأردن.
ومل تتخذ فل�سطني �شكلها احلايل تقريب ًا� ،إ ّال يف الفرتة
االنتقالية بني (الباليو�سني ،و(البالي�ستو�سني)� .أما يف
الع�صر احلجري القدمي ،فقد ُوجدت يف فل�سطني ،حيوانات
مثل :الفيل ،والكركدن ،والبي�سون القدمي ،والبقر

الوح�شي ،والدُ ّب
ال�سوري ،واخلنازير
الوح�شية ،وفر�س
املاء .و�أقدم �آثار
للإن�سان اكت�شفت
يف فل�سطني ،هي
البقايا يف منطقة
ج�سر بنات يعقوب ،حيث عرث على عظام فيل ،وعظام
ح�صان ،وف�ؤو�س يدوية من البازلت .ووجدت يف مرتفعات
فل�سطني ،و�شرق الأردن ،مدافن �ضخمة �سميت (دوملني –
 .)Dolmenوعرث يف كهف الطابون على بع�ض الأدوات،
وعا�ش الإن�سان على ال�صيد وجمع الغذاء ،وكانت لديه
بع�ض املعتقدات الدينية عن العامل الآخر ،هذه الفرتة،
هي الع�صر الآ�شيويل ( 150,000 – 430,000ق.م.).
�أما (جمجمة اجلليل) ،فهي تعود �إىل الفرتة (230,000
–  80,000ق.م .).وقد يكون (النطوفيون) يف القد�س،
( 10,000ق.م ،).هم �أجداد الكنعانيني والهك�سو�س
والأموريني يف فل�سطني .وكان النطوفيون� ،ص ّيادين
ماهرين ،ا�صطادوا الغزال ،وا�ستعملوا يف �صيدهم ،ال�سهام
الهالليةُ ،عرث على �آثارهم يف :عني املالحة ،والكهوف
ال�صخرية على منحدرات تالل القد�س ،وبيت حلم،
وعند �أريحا ،وكانوا يعتقدون بحياة �أخرى .كذلك جند
احل�ضارة النطوفية يف موقع اخليام ،قرب بيت حلم.
وهناك (احل�ضارة الطاحونية) ،التي ظهرت يف وادي
طاحونة ،جنوب بيت حلم .ثم جاءت ح�ضارة (الفخّ ار)
ابتداء من ( 75000ق.م.).
يف الع�صر احلجري احلديث،
ً
�أ ّما (احل�ضارة الغ�سولية – ال�سبعاوية) ،فقد ظهرت
اعتبار ًا من ( 4000ق.م ،).متمثلة مبعرفة الإن�سان
تعدين النحا�س يف حدود نهاية الألف اخلام�س ق.م،.
وخلطه بالق�صدير لإنتاج الربونز .وقد �أ�صبح الإن�سان
لتح�سن غذائه .كما ا�ستقر الإن�سان يف (تل �أبو
اكرث طو ًال
ّ
مطر) �إىل اجلنوب من بئر ال�سبع ،فالعالقة بني تليالت
الغ�سول� ،شمال البحر امليت ،وتل �أبو مطر قوية جداً.
كما تعود للح�ضارة الغ�سولية – ال�سبعاوية ،مواقع وادي
خريطون قرب بيت حلم ،و�أم قطفة ،وعرق الأحمر .كما
�أنَّ (ح�ضارة بني عيم)� ،شرق اخلليل ،هي فرع من احل�ضارة
الغ�سولية� ،إ�ضافة ملوقع عني جدي ،وم�صعدة .وازدحمت
بر ّية القد�س بال�سكان – (�سامي الأحمد :تاريخ فل�سطني
القدمي� – 1979 ،ص.)71-53 :
– �أ ّما�( ،إليا�س �شوفاين) ،فيقول :ظهر الإن�سان على
الأر�ض ،قبل �أكرث من (� 1,000,000سنة) .ويف ع�صر
(الباليوليت الأدنى) ،يف فل�سطني( ،مليون �سنة ق.م– .
 70,000ق.م .).واكت�شفت (مخُ لِّفات الإن�سان) القدمي
مرة عام 1934م يف موقع قرب مدينة
يف فل�سطني لأول ّ
(بيت حلم) ،وذلك �أثناء حفر بئر على عمق  15مرتاً.
وعرث يف املوقع على عظام متحجرة حليوانات ا�ستوائية،
كالفهد ،ووحيد القرن ،والظبي ،والزرافة ،والفيل ،تعود
�إىل ع�صر البلي�ستو�سني الأدنى ،الأمر الذي يدل على �أن
الفاعل هو الإن�سان ،ب�سبب وجود ك�سر طويل للعظام ،الذي
حدث من �أجل ا�ستخراج النخاع� .أما موقع �إقامة الإن�سان
الأكرث قدم ًا يف فل�سطني ،فقد عرث عليها يف العبيدية،
�إىل جنوبي غربي بحرية طربية .ويعتقد العلماء �أنَّ
الإن�سان ،الذي ع َّمر املواقع الأوىل يف فل�سطني ،وهو من
اجلن�س املعروف با�سم (الإن�سان منت�صب القامةHomo ،
 ،)Erectusهو �أرقى من �سلفه ،الإن�سان املاهر� ،أو ال�ضائع،
الذي مل تكت�شف �آثاره ،خارج �إفريقيا .ويعيد الباحثون
الإن�سان منت�صب القامة �إىل ما قبل (مليون ون�صف املليون
عام) ،وهو �إن�سان متو�سط القامة ،ذو دماغ متطور ،امتلك
معرفة ت�صنيع خمتلف الأدوات احلجرية ،واخل�شبية،
والعظمية .وقد وجدت �آثاره يف (العبيدية ،ج�سر بنات
يعقوب ،وادي قطفة ،مغارة الطابون) .ويعيد العلماء،
موقع العبيدية �إىل مليون عام� .أ ّما( ،الإن�سان العاقل
 ،)Homo Sapiensفقد وجدت بقاياه يف فل�سطني،
وتعترب هذه ال ُلقى بالغة الأهمية يف علم الآثار ،كونها
حتمل �صفات متطورة ،نحو الإن�سان العاقل احلايل.
وثار جدل بني العلماء حول �صلة �إن�سان النياندرتال يف
فل�سطني ،بقرينه الأوروبي ،الذي وجدت بقاياه يف (وادي
نياندر  )Neanderبالقرب من دو�سلدورف ب�أملانيا ،والذي
ُ�س ّم َّي �إن�سان نياندرتال .و�سبب اجلدل بني العلماء ،هو �أنَّ
تخ�ص جن�س ًا
الهياكل العظمية التي اكت�شفت يف فل�سطني،
ُّ
ب�شري ًا متقدم ًا من الناحية الفيزيولوجية عن الإن�سان
الذي وجدت عظامه املتحجرة يف �أوروبا ،فهو �أقرب �إىل
الإن�سان العاقل ،وبالتايل �أطلق العلماء على هذا الإن�سان
وعرف علمي ًا با�سم
ا�سم (الإن�سان الفل�سطيني القدمي)ُ ،
(،)Palaeo – anthropus Palaestiniensis
ومع �أن الإن�سان الفل�سطيني القدمي ،كان معا�صر ًا لإن�سان

نياندرتال الأوروبي� ،إ ّال انه كان متقدم ًا عليه يف ح�ضارته
املادية ،ويف تكنولوجيا �إنتاجها .وقد وجدت �آثار الإن�سان
ي�صب
العاقل يف (مغارة الزُ ط َّية) يف وادي العمود ،الذي
ُّ
ثم يف (مغارة الأمرية) ،ويف مغارتي
يف بحرية طربياَّ ،
(ال�سخول والطابون) يف جبال الكرمل ،ويف (مغارة
القفزة) ،قرب النا�صرة� .أما يف ع�صر (الباليوليت
الأعلى) – قبل نحو � 35ألف �سنة ،فقد حقق (الإن�سان
العاقل)� ،إجنازات تقنية جديدة ،وظهر هذا الإن�سان يف
ال�شرق الأدنى ،وحتديد ًا فل�سطني ،لكنه مل يزدهر فيها،
بل هاجر �شما ًال �إىل �أوروبا ،وهناك �أبدع ح�ضارة مادية
غنية ،و ُي�س ّميه الأوربيون ،ا�سم (كرومانيون – Cro-
 ،)Magnonبا�سم مغارة يف فرن�سا .وقد وجدت �آثار
�إن�سان الباليوت الأعلى يف فل�سطني ،يف عدة مواقع ،منها:
(�إن�سان احل�ضارة الأحمرية) ،ن�سبة �إىل ملج�أ يف (عرق
الأحمر) يف �سفوح جبال القد�س ال�شرقية ،الذي يوازي
(احل�ضارة الأورينيا�س َّية) يف �أوروبا .وجدت �آثاره يف
(مغارة ك َّبارة) يف الطرف الغربي جلبال الكرمل ،و�سم ّيت
(احل�ضارة الك َّبارية) .ويهتم العلماء باحل�ضارة الك َّبارية
يف فل�سطني ،لأنها حمل ّية ،ولأنها انت�شرت يف (�سوريا
موحدة متجان�سة،
الكربى) كلها ،ب�صفتها (ح�ضارة
ّ
�أجنزت بناء البيوت ،التي �سكنها ال�ص ّيادون .وقد اكتُ�شف
�أقدم بناء يف بالد ال�شام ،على ال�شاطئ اجلنوبي ال�شرقي
لبحرية طربيا ،يعود بنا�ؤه �إىل ما قبل ( 14,000ق.م.)).
وي�ضيف (�إليا�س �شوفاين) ،ب�أنه يف الع�صر احلجري
الو�سيط (امليزوليت) ،ونحو ( 10,000ق.م ،).انت�شرت
على ال�ساحل ال�شرقي للبحر الأبي�ض املتو�سط( ،احل�ضارة
النطوفية) ،ن�سبة �إىل وادي النطوف ،غربي القد�س ،وذلك
بعد اكت�شاف (كهف ُ�شقْبة) ،ويعتقد �أن هذه احل�ضارة،
انطلقت من فل�سطني (القد�س ،وال�ساحل الفل�سطيني)،

وانت�شرت يف غور الأردن ،و�شرقه ،كذلك يف لبنان و�سوريا
والعراق .وتعترب هذه احل�ضارة ،بداية املجتمعات
الزارعية يف بالد ال�شام .وقد َّ
مت الك�شف عن قرى نطوفية
كثرية ،مثل( :عني املالّحة) ،حيث ُوجدت (� 50ألف قطعة
�أثرية) ،و(وادي الفالح)� ،إ�ضافة لعني ال�سلطان يف �أريحا،
يف فل�سطني ،بل و�صلت احل�ضارة النطوفية �إىل بحر قزوين
(مغارة بلط) ،و�إىل تون�س (قف�صة) ،و�إىل م�صر (حلوان)،
�إ�ضافة �إىل �شمايل العراق ،والبادية ال�سورية ،ودير الزور،
ودم�شق (جريود) ،واملريبط ،وتل �أبي هريرة يف حو�ض
والع�سافات،
الفرات ،ومغارة جعيتا (لبنان) .ويف البي�ضا،
ّ
وعني راحوب يف �شرقي الأردن.
وميثل الع�صر احلجري احلديث (النيوليت) – ي�ضيف
�إليا�س �شوفاين – املرحلة الأخرية من ع�صور ما قبل
التاريخ احلجرية�( ،أي ما قبل الكتابة) ،ولهذا كان هذا
الع�صر ،هو التمهيد �إىل االنتقال �إىل الع�صور التاريخية،
حيث ارتفع م�ستوى التقدم الإن�ساين احل�ضاري واملادي
والروحي .فقد انتقل الإن�سان من منط االقت�صاد
اال�ستهالكي ،القائم على ال�صيد والتقاط احلبوب والثمار
الربية �إىل النمط الإنتاجي عرب الزراعة وتدجني
احليوان .وجميع الدالئل املتوافرة ،ت�شري �إىل �أن (الهالل
اخل�صيب) ،وفل�سطني حتديداً ،كانت (مهد الزراعة الأوىل
يف العامل) .وقد �أوىل العلماء اهتماهم مبدينة (�أريحا)،
لأهميتها الفائقة ،ففي تل ال�سلطان ،موقع �أريحا القدمية،
توجد �آثار (املدينة الوحيدة املعروفة حتى الآن يف
العامل) ،والتي يعود تاريخها �إىل ما قبل ( 9000ق.م.).
وهذه املدينة امل�س َّورة� ،سبقت بـ ِ( 4000عام) �أي ا�ستيطان
مديني معروف يف العامل ،حتى الآن .ويرجع العلماء �أ�سوار
�أريحا �إىل الألف ال�سابع ق.م ،.وقد بلغ عدد �سكانها،
�آنذاك� 3000( ،آالف ن�سمة).
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نائب رئي�س املو�ساد وقائد اجلبهة ال�شمال ّية �ساب ًقا :يف احلرب القادمة �س ُنم ّزق الفل�سطينيني
ي�ستحقون ً
ّ��ام
�إر ًب��ا و ُنهجرهم ل�ل�أردن لأ ّنهم ال
ّ
�شيئا و�سنق�ضي على حزب اهلل خالل �أي ٍ

النا�صرة-زهري �أندراو�س:
الفا�شية والعن�صر ّية يف �إ�سرائيل باتتا متف�ش ّيتني
يف �أو�ساط حزب “العمل” ال�صهيوينّ  ،الذي يزعم
�أنّه ينتمي �إىل مع�سكر الـ”ي�سار” ،مع �أنّه هو
العربي-
عما حلّ بال�شعب
امل�س�ؤول الأ ّول واملُبا�شر ّ
ّ
الفل�سطيني� ،إ ْذ �أنّه حكم دولة االحتالل منذ
ّ
زرعها يف فل�سطني عام  1948وحتى العام .1977
نائب رئي�س املو�ساد �سابقًا وقائد املنطقة
ال�شمال ّية يف جي�ش االحتالل يف املا�ضي ،اجلرنال
مركز
احتياط ،عمريام لفني ،الذي ُيناف�س على
ٍ
رفيع يف قائمة هذا احلزب للكني�ست القادمة،
ٍ
دعا يف مقابلةٍ مع �صحيفة (معاريف) العرب ّية
زاعما �أنّهم
عرقي للفل�سطينيني،
ري
�إىل تطه ٍ
ً
ٍّ
ي�ستمرون يف انتهاك االتفاقيات مع �إ�سرائيل،
ّ
�شد ًدا على �أنّه يتحتّم على اجلي�ش � ْأن يمُ زقهم
و ُم ّ
حرب ُم�ستقبل ّيةٍ  ،و�إلزامهم على الهجرة
�أر ًبا يف � ّأي
ٍ
من ال�ضفّة الغرب ّية �إىل ال�ضفّة الأخرىْ � ،أي �إىل
اململكة الأردن ّية الها�شم ّية.
وانتقد ليفني ال�سيا�سات التي يتبعها الـ”ي�سار”
مدةٍ طويلةٍ  ،ودعا �إىل تو�سيع امل�ستوطنات
منذ ّ
اليهود ّية يف الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل خالل
عدوان حزيران (يونيو) من العام  ،1967ورف�ض
رف�ضا كام ً
ً
ال االعرتاف بحدود ما قبل الرابع من
حزيران.
ويف معر�ض ر ّده على �س�ؤالٍ قال � ّإن الفل�سطينيني
هم َم ْن ت�سبب باالحتالل .فهم مل يقبلوا حدود
خطة التق�سيم ،وهم الذين بد�أوا احلرب يف عام
 ،1967الفتًا �إىل “�أنّنا كنّا حمقني يف ال�سيطرة
على يهودا وال�سامرة” ،يف �إ�شارةٍ �إىل ال�ضفّة
الغرب ّية.
وقال ليفني متحد ًثا عن حدود ما قبل عدوان
“الأيام ال�ستة” ،التي اتفق املفاو�ضون ب�شكل عام
�أن تكون الأ�سا�س لتق�سيم الأر�ض حتت � ّأي اتفاقٍ
م�ستقبلي :علينا الدخول يف مفاو�ضات �صعبة ال
ٍّ
تعيدنا �إىل حدود .67
وتابع� :سنعطي الفل�سطينيني جزرة على �شكل
دولة ،و�إذا مل يقبلوا بها� ،سنمزقهم �إر ًبا .و�أ�ضاف:
�سبق وقلت مرات عدة �إنّه يف املرة القادمة التي

�سنخو�ض فيها حر ًبا ،لن يبقوا هنا� ،سنطردهم �إىل
ال�ضفة الأخرى من نهر الأردن .بهذه الطريقة
علينا � ْأن نقاتل .لقد كنا رحماء �أكرث من الالزم يف
حد تعبريه.
حرب الأ ّيام ال�ستّة عام  ،1967على ّ
وقال اجلرنال املتقاعد ،الذي كان قائدً ا لوحدة
النخبة “�سايريت ماتكال”� ،إنّه يدعم �إنهاء
ال�سيطرة الإ�سرائيلية على حياة املاليني من
الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،ولكن لي�س قلقًا
على الفل�سطينيني .وقال :هم ال ي�ستحقون �شيئًا،
امل�شكلة تكمن يف � ّأن ال�سيطرة عليهم تُف�سدنا،
وتُ�شكّل تهديدً ا علينا و�أنا �أود حماية جمتمعنا،
إ�سرائيلي املُتقاعد.
قال اجلرنال ال
ّ
وقال � ً
أي�ضا �إنّه يجب على �إ�سرائيل � ْأن تقوم
بتو�سيع �سيطرتها على مناطق معينة يف ال�ضفة
للحد من �أرا�ضي الدولة الفل�سطينية
الغربية
ّ
ريا �إىل �أنّه “ال ميكنني ت�صور
امل�ستقبليةُ ،م�ش ً
� ْأن يكون هناك ت�صفيق يف �إ�سرائيل لتفكيك

اليمن� :أ�سرة الرئي�س الراحل علي عبد اهلل
�صالح تغادر العا�صمة �صنعاء �إىل عدن يف موكب
يقل اطفاال ون�ساء و�سائقني واحلرا�س ال�شخ�صيني
اليمن -االنا�ضول – قال م�صدر ع�سكري حكومي �إن
�أ�سرة الرئي�س الراحل علي عبد اهلل �صالح ،غادرت
العا�صمة �صنعاء ،اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني،
وو�صلت م�ساء ال�سبت عدن ،العا�صمة امل�ؤقتة
جنوبي اليمن ،اخلا�ضعة ل�سيطرة احلكومة.
ف�ض ً
ال عدم الك�شف عن هويته كونه
وذكر امل�صدر ُم ّ
غري خمول باحلديث للإعالم� ،إن موكب �أ�سرة �صالح
و�صل عدن ،بعد مغادرته للعا�صمة �صنعاء خالل
اليومني املا�ضيني ،وتوقفه يف يافع ،مبحافظة حلج
(�شمال عدن).
و�أ�شار �إىل �أن املوكب يقل �أطفا ً
ون�ساء من
ال
ً
�أ�سرة �صالح ،بالإ�ضافة �إىل ال�سائقني واحلرا�س
ال�شخ�صيني.
من جهة� ،أكد وزير الدولة ال�سابق يف احلكومة
اليمنية ،ونائب رئي�س املجل�س االنتقايل اجلنوبي،
املطالب بانف�صال �شمال اليمن عن جنوبه ،هاين بن
بريك ،و�صول الأ�سرة �إىل عدن.
وقال يف تغريدة له على �صفحته مبوقع “تويرت”،
�إن “�أ�سرة �صالح و�أقربا�ؤه �سيجدون يف اجلنوب كل
الرعاية واحلماية التامة حتى يبلغون وجهتهم
التي يريدون ،و�إن �أرادوا البقاء يف اجلنوب
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

ال و�سه ً
فمرحب ًا و�أه ً
ال هكذا تعلمنا يف اجلنوب
وهكذا ُربينا”.
ووفق امل�صدر ف�إن �أ�سرة �صالح �ستغادر �إىل دولة
الإمارات ،حيث يقيم �أحمد ،جنل �صالح الأكرب ،يف
�أبو ظبي منذ اندالع احلرب يف اليمن مطلع العام
.2015
وكان الع�شرات من املوالني ل�صالح ،غادروا مع
�أ�سرهم �إىل عدن ،بعد مقتل الرئي�س ال�سابق على
يد احلوثيني ليل الـ 3من دي�سمرب /كانون الأول
اجلاري.
وعقب ذلك �شن احلوثيون حملة مداهمات
واختطافات بحق قيادات �سيا�سية وع�سكرية
موالية ل�صالح.
وكان رئي�س احلكومة اليمنية �أحمد عبيد بن
حمل يف ذات اليوم ،احلوثيني امل�س�ؤولية عن
دغرّ ،
حياة “املعتقلني” من �أع�ضاء حزب امل�ؤمتر ،وطالب
جامعة الدول العربية وجمل�س الأمن بالتدخل
لوقف “حملة االعتقاالت” والإفراج عنهم.
ودعا املنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإن�سان،
�إىل �إدانة االعتقاالت وما يرافقها من “�إهانات
وتعذيب”

امل�ستوطنات .يعي�ش نا�س هناك ،هذا بيتهم ونحن
من قام ب�إر�سالهم .على العك�س ،بف�ضل امل�ستوطنني
�سنحتفظ بال�سيطرة على الكتل اال�ستيطانية
م�ستقبلي .مدينة دواود �ستكون
حتت � ّأي اتفاقٍ
ٍّ
لنا .وتابع قائ ً
ال :اليوم القد�س مق�سمة ،معظم
الأحياء الفل�سطين ّية غري م�شمولة فيها� .س�أقول
�إنّه على عك�س حدود  ،67علينا تو�سيع املناطق،
حد
واملناطق التي نقوم بتو�سيعها �ستكون لنا ،على ّ
قوله.
وكان ليفني قد ن�شر قبل �أ�سبوعني مقا ً
ال يف
�صحيفة (يديعوت �أحرونوت) حتت عنوان
“�أخط�أنا يف �سور ّية والآن وقت الت�صحيح ،”قال
مت �إغالق نافذة
فيه �إنّه حتى نهاية العام ّ ،2017
إ�سرائيلي يف �سور ّية
التدخل ال
الفر�ص �أمام
ّ
ّ
و�إ�سقاط الرئي�س الأ�سد.
وتابع”:الآن علينا تركيز �أ�سا�س اجلهود يف العمل
الدبلوما�سي مع الرئي�سني الأمريكي والرو�سي،
ّ

ومن خاللهما تو�ضيح اخلطوط احلمراء
لإ�سرائيل ،والطلب واملطالبة ب�إبعاد الإيرانيني
ً
�شرقا �إىل طريق ال�سويداء-دم�شق،
وحزب اهلل
وخارج ه�ضبة اجلوالن”.
ور�أى �أنّه حال ًيا ،ف� ّإن املطلوب من متخذّ ي القرارات
إبداعي واملبادرة -و� اّإل،
ورا�سمي ال�سيا�سات تفكري �
ّ
كما يح�صل حال ًيا� ،ستقوم جهات �أخرى ببلورة
أمني على
إقليمي والواقع
الواقع ال
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
ّ
حدودنا ال�شمالية”.
كما �أكّ د على �أنّه �إذا مل تُبادر �إ�سرائيل ،ف� ّإن هذا ما
�سيح�صل .وو�ضع احتما ً
ال واحدً ا ،على �سبيل املثال،
اعرتاف دويلٍّ
هو مبادرة �إ�سرائيل ّية للح�صول على
ٍ
تقد ٍم يف
ب�سيادتها يف ه�ضبة اجلوالن
ٍ
ك�شرط ل ّأي ّ
حد تعبريه.
امل�سار
الفل�سطيني ،على ّ
ّ
و�ساق قائ ً
ال �إنّه يف اجلبهة ال�شمال ّية التي تتبلور
حتد ًيا �أمن ًيا
تخلق
أيام
ل
ا
هذه
يف
أعيننا
�أمام �
ّ
زاعما يف الوقت عينه �أنّه
معقدً ا لإ�سرائيل.
ً
�صحيح � ّأن حزب اهلل �ضعف جدً ا خالل احلرب
ال�سور ّية ،لكن عندما تنتهي احلرب� ،سيعود حزب
اهلل �إىل لبنان ،مع قوات وقادة اكت�سبوا تدري ًبا
وخرب ًة حرب ّي ًة ،و�سي�ستعيدون عافيتهم ويوا�صلون
تهديد �إ�سرائيل مبخزون ع�شرات �آالف ال�صواريخ
املعدة ال�ستهداف مواطنيها.
وختم القائد ال�سابق للمنطقة ال�شمالية قائ ً
ال:
ال �أ ْم �آج ً
�أمر واحد وا�ضح الآن ،عاج ً
ال �سن�ضطر
�إىل �إزالة تهديد حزب اهلل عن مواطني �إ�سرائيل،
لي�س هناك خيار �سوى اال�ستعداد ال�شامل لهزمية
عدة �أيام،
ري
حزب اهلل يف
هجوم ق�ص ٍ
ي�ستمر ّ
ٍ
ّ
ُم�ضيفًا� :أنا اعرف � ّأن ذلك ممكن ،و� ّأن اجلي�ش
الإ�سرائيلي قادر على القيام بذلك.
و�أ�شار � ً
أي�ضا �إىل � ّأن الت� ّأهب واال�ستعداد واجلهوزية
ال�ستخدام الق ّوة هم � ً
أي�ضا الردع الأكرث فعالية،
ولذلك هم � ً
أي�ضا الو�سائل الأكرث فعالية لتقلي�ص
فر�ص احلرب .وال�س�ؤال املطروح هو هل � ّأن
احلكومة احلالية قادرة على العمل باملبادرة
وال�شجاعة املطلوبتني؟.

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

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

FRIDAY , DECEMBER 22 . 2017 / Vol . 6 - Issue 273

عربي

27

“الإ�صالح” والإمارات ..تقارب ير�سم خارطة التحالفات اجلديدة باليمن
�صنعاء /الأنا�ضول  :برحيل الرئي�س اليمني
ال�سابق ،علي عبداهلل �صالح ،بد�أت خارطة
التحالفات اجلديدة بالت�شكّل ،يف م�شهد منح
حمملة
مراقبني قناعة ب�أن الفرتة املقبلة �ستكون ّ
ب�أحداث قد تقلب املنحى الراهن للأزمة.
م�شهد مغاير اتّ�سم بتقارب الفت بني حزب
“التجمع اليمني للإ�صالح” الإ�سالمي ودولة
الإمارات ،ثاين �أكرب دول التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية ،وبعزلة جماعة “احلوثي” التي باتت
بال حليف ا�سرتاتيجي.
– حزب “الإ�صالح” وخيارات احل�سم باليمن
يف لقاء يعترب الأول من نوعه بالن�سبة للإمارات
والثاين لل�سعودية ،التقى ول ّيا عهد ال�سعودية
الأمري حممد بن �سلمان ،و�أبوظبي حممد بن زايد
التجمع
�آل نهيان الأربعاء املا�ضي ،رئي�س حزب
ّ
اليمني للإ�صالح ،حممد عبداهلل اليدومي،
و�أمينه العام عبد الوهاب �أحمد الأن�سي.
ولئن مل ي�شكّل لقاء ويل العهد ال�سعودي مبمثلي
احلزب اليمني نقطة توقف بالن�سبة للمحللني،
مبا �أن لقاء �سابقا جرى بني الطرفني يف 9
نوفمرب /ت�شرين ثان املا�ضي يف الريا�ض� ،إال �أن
اللقاء مع ويل عهد �أبوظبي �أ�سال الكثري من حرب
الكتّاب.
فحزب “الإ�صالح” يعترب �أحد �أكرب الأحزاب
يف اليمن ،وقد ت�أ�س�س عقب الوحدة بني �شطري
البالد ،يف � 13سبتمرب�/أيلول  ،1990ب�صفته
جتمع ًا �سيا�سي ًا ذا خلفية �إ�سالمية ،وامتداد ًا لفكر
جماعة “الإخوان امل�سلمني”.
�إيديولوجية حزبية تعترب ،وفق حمللني ،كافية
لإق�صاء احلزب من قائمة الت�شكيالت ال�سيا�سية
التي ميكن �أن تتعامل معها ال�سعودية �أو الإمارات
يف اليمن ،وخ�صو�صا �أن البلدين �صنفا “الإخوان
امل�سلمني” تنظيما �إرهابيا.
غري �أن ح�سابات الربح واخل�سارة ،وموازين القوى
املحلية والإقليمية ،عالوة على تطورات الو�ضع
باليمن عقب مقتل �صالح ،جميعها عوامل دفعت
نحو خيار توحيد �أهداف اليمنيني يف مواجهة
االنقالب “احلوثي” على الرئي�س عبد ربه
من�صور هادي وحكومته ال�شرعية.
كما �أن نفي حزب “الإ�صالح” �أي ارتباط له

بجماعة الإخوان ،وت�أكيده على �أنه امتداد
حلركة الإ�صالح اليمنية التاريخية ،فتح قنوات
التوا�صل بينه وبني القيادة الإماراتية ،خ�صو�صا
و�أن القاعدة ال�شعبية للحزب ميكن �أن تلعب دورا
مهما يف معادلة امليدان ،وقد تكون �إحدى خيارات
احل�سم باليمن.
ووفقا لرئي�س الدائرة الإعالمية حلزب
“الإ�صالح” ،عدنان العديني ،فقد �أقلّت طائرة
خا�صة رئي�س احلزب اليدومي من تركيا �إىل
الريا�ض� ،إثر مرافقته الرئي�س عبدربه من�صور
هادي يف الوفد امل�شارك بالقمة الإ�سالمية
املنعقدة الأربعاء املا�ضي ب�إ�سطنبول.
و�أ�شار القيادي باحلزب ،يف ت�صريح ن�شرته
ف�ضائية “بلقي�س" اليمنية� ،إىل �أنه لي�س هناك
�أي م�شكلة بني الإمارات و”التجمع اليمني
للإ�صالح”.
“فك ارتباط” �أكدته تغريدة لوزير الدولة
لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي� ،أنور قرقا�ش� ،أول
�أم�س اخلمي�س ،قال فيها �إن حزب “الإ�صالح”
“فك ارتباطه بتنظيم
ؤخرا
ّ
اليمني �أعلن م� ً
الإخوان الإرهابي”.
و�أ�ضاف قرقا�ش “�أمامنا فر�صة الختبار النوايا
وتغليب م�صلحة اليمن وحميطه العربي ..نعمل
مبرونة وهدفنا �أمن املنطقة وا�ستقرارها”.
– تعزيز جبهة املقاومة �ضد امل�شروع الإيراين
مبقتل �صالح وعودة الأو�ضاع باليمن �إىل مربعها
الأول ،بدا �أن ح�سم الأزمة مير وجوبا عرب ح�شد
القوى ال�سيا�سية املحلية ذات القواعد ال�شعبية
موحدة �ضد ما
الوا�سعة ،لت�شكيل جبهة مقاومة ّ
ي�سميه التحالف العربي بـ “امل�شروع الإيراين
باليمن وال�شرق الأو�سط”.
جبهة ت�أخذ بعني االعتبار الثقل ال�شعبي
حد كبري يف حزب
واللوج�ستي ،وهذا ما يتوفر �إىل ّ
“الإ�صالح” الذي ميتلك �أكرب قاعدة مقاتلني يف
�صفوف املقاومة ال�شعبية واجلي�ش اليمني ،وهذا
رمبا ما جعل التقارب بينه والإمارات يتم ب�صورة
مفاجئة نظرا حلاجة كل منهما للآخر.
ووفق حمللني ،ترمي الإمارات من وراء تقاربها
مع “الإ�صالح” �إىل خلق حافز حلزب “امل�ؤمتر
ال�شعبي العام” ،لالن�ضمام �إىل ركب امل�ؤيدين

لل�شرعية.
ان�ضمام قد ال يكون حلزب الرئي�س الراحل �أي
خيارات �أخرى غريه ،خ�صو�صا و�أن الطريق باتت
م�سدودة �أمامه عقب ت�صفية زعيمه ،ويف ظل
ا�ستئثار احلوثيني بال�سلطة ،عالوة عما تعانيه
كوادره من عمليات ت�صفية ج�سدية ومالحقة
وتنكيل يف �صنعاء.
فان�سداد الأفق �أمام احلزب يدفع بقوة نحو
ان�ضمامه �إىل اجلبهة امل�ؤيدة لل�شرعية باليمن،
وا�ستكمال م�سار زعيمه الراحل الذي �أعلن
قبيل مقتله ف�ض �شراكته مع احلوثيني ،ودعا
�إىل االنتفا�ض �ضدهم يف �صنعاء وجميع املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرتهم.
وبهزمية احلزب الأخرية �أمام حلفاء الأم�س،
ت�شري معظم املعطيات الراهنة للم�شهد اليمني
ب�أن ان�ضمام حزب امل�ؤمتر خلط الدفاع الأول �ضد
امل�شروع الإيراين الذي ا�ستفاد من حالة ال�صراع
يف البالد ،بات م�س�ألة وقت فح�سب.
– تقارب حمتمل بني “الإ�صالح” و”االنتقايل
اجلنوبي”
التقارب الإماراتي مع حزب “الإ�صالح” فاقم –
على ما يبدو – من عزلة احلوثيني يف اليمن ،حيث
باتوا منفردين يف مواجهة ال�شعب اليمني ،وهذا
ما ترجمته �ضمنيا تغريدة حممد علي احلوثي،
رئي�س ما ي�سمى بـ “اللجنة الثورية العليا” ،عرب
“تويرت” ،والتي اعترب فيها �أن التقارب “م�ؤ�شر
على ت�صعيد ع�سكري جديد م�صريه الف�شل”.
غري �أن املعطيات على الأر�ض �أظهرت منحى
خمالفا متاما لتوقعات احلوثيني ،حيث يتوقع
حمللون مينيون تقاربا و”خطابا ت�صاحليا” بني
حزب “الإ�صالح” وما ي�سمى بـ “املجل�س االنتقايل
اجلنوبي” ،يف املرحلة املقبلة.
ويتبنى “املجل�س االنتقايل اجلنوبي” ،الذي
�أ�س�سه عيدرو�س الزبيدي ،وهو املحافظ ال�سابق
لعدن (جنوب) ،الدعوة �إىل انف�صال جنوب
اليمن عن �شماله ،والعودة بالأو�ضاع �إىل ما قبل
.1990
ووفق امل�صادر نف�سها ،ف�إن الهدف الرامي �إىل
ا�ستعادة ال�شرعية باليمن وطرد احلوثيني منها،
قادر على جمع الأ�ضداد وا�ستقطابها ،خ�صو�صا يف

برلني ـ:
ي�ست�شعر االردن مع م�صر وال�سلطة الفل�سطينية التهديد
املبا�شر للرئي�س االمريكي لهم بقطع امل�ساعدات التي
تقدمها بالده لهم ،االمر الذي ي�ضعهم يف موقف ال
يح�سدون عليه اليوم مع اقرتاب الت�صويت على القرار
اجلديل للرئي�س دونالد ترامب حول القد�س.
وت�صوت اجلمعية العامة لالمم املتحدة اخلمي�س على
م�شروع قرار يدين اعرتاف وا�شنطن بالقد�س عا�صمة
ال�سرائيل ،و�سط تهديد الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
من ي�ؤيدون القرار ،بعد ا�ستخدام الفيتو الأمريكي
الحباط م�شروع قرار م�صري يف جمل�س الأمن الدويل.
وتبدو الدول الثالث يف �صلب التهديد الأمريكي خ�صو�صا
وان م�صر من تقدمت بالقرار ملجل�س االمن ،بينما العا�صمة
االردنية عمان هي من متلك حق الو�صاية على املقد�سات
يف القد�س ،وال�سلطة الفل�سطينية تخ�ضع ا�سا�سا ل�ضغوط
من االدارة االمريكية منذ �شهرين ،وهذا ما يف�سر ردة
الفعل العنيفة فل�سطينيا.
وندد وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�ض املالكي ،الذي
�سيح�ضر عملية الت�صويت ،بـ “تهديدات وترهيب”
وا�شنطن ،كما احتجت تركيا حليف وا�شنطن يف احللف
االطل�سي ،وقال وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�شاو�ش
اوغلو “العامل تغري ،وتغري منطق ‘الغلبة للأقوى›”،
م�ضيفا انه “ما من امة �شريفة او دولة حترتم نف�سها ميكن
ان حتني ظهرها ازاء مثل هذه ال�ضغوط”.
ومنذ قرار ترامب االخري حتولت عمان ملوقف اقرب
لأنقرة� ،إذ ح�ضرت وح�شدت مل�ؤمتر ا�سطنبول اال�سالمي
الذي انعقد قبل ا�سبوع.
وقال ترامب ع�شية الت�صويت “ياخذون مئات ماليني
الدوالرات وحتى مليارات الدوالرات ثم ي�صوتون
�ضدنا” م�ضيفا يف تهديد وا�ضح “دعوهم ي�صوتون �ضدنا،
�سنقت�صد الكثري (من املال) واالمر �سيان بالن�سبة الينا”.
وقال رئي�س وزراء االردن الدكتور هاين امللقي ع�شية

الت�صويت ان موقف بالده من قرار وا�شنطن يف القد�س مل
يتغري وم�ستمر ،يف وقت تت�ضارب فيه االنباء عن ا�ستالم
امل�ساعدات االمريكية لالردن عن عام  2017والتي تبلغ
نحو مليار دوالر �أمريكي.
وكانت ردة فعل نيكي هايلي ال�سفرية االمريكية االثنني
يف جمل�س االمن على رف�ض باقي اع�ضاء املجل�س ال 14
قرار ترامب ،عنيفة �إذ قالت ان هذا الت�صويت “�إهانة لن
نن�ساها ابدا” يف ا�شارة اىل باقي اع�ضاء املجل�س ال 14
الذين �أيدوا القرار و�ضمنهم حلفاء وا�شنطن االوروبيون
الذين ادانوا باجماع قرار ترامب يف ال�ساد�س من كانون
االول/دي�سمرب .2017
ومل مير القرار يف جمل�س االمن ب�سبب فيتو الواليات
املتحدة ،االمر الذي لن يتكرر يف اجلمعية العامة ،كونها
ت�ضم  193ع�ضوا حيث �سيتم الت�صويت بداية من ال�ساعة
 15,00ت غ ،وال متلك اية دولة حق الفيتو يف القرارات
التي هي غري ملزمة.
وين�ص م�شروع القرار الذي قدمته اليمن وتركيا بان اي
قرار حول و�ضع القد�س “لي�ست له قوة القانون ويعد
الغيا وباطال ويتعني �سحبه” .ويذكر م�شروع القرار
بكافة القرارات التي تبنتها االمم املتحدة ب�ش�أن احتالل
االرا�ضي الفل�سطينية وي�ؤكد ان ق�ضية القد�س يجب
ان حتل يف اطار اتفاق �سالم نهائي بني الفل�سطينيني
واال�سرائيليني.
واو�ضح دبلوما�سي لوكالة االنباء الفرن�سية (ا ف ب)
ان الت�صويت امل�ضاعف هذا اال�سبوع يف االمم املتحدة
بدفع من فل�سطني التي متلك �صفة مراقب يف املنظمة
الدولية ،هدفه قيا�س ثقل الفل�سطينيني ازاء خطة �سالم
م�ستقبلية حمتملة ،بينما توقع العديد من الدبلوما�سيني
يف االمم املتحدة ان ت�ؤيد القرار بني  165و 190دولة
ع�ضو .وقال احدهم “اذا كان العدد  130ف�سيكون ذلك
�سيئا”.
ويف حني مل متار�س هايلي على ما يبدو �ضغوطا يف جمل�س

االمن ،فان وا�شنطن غريت جذريا مقاربتها يف ت�صويت
اجلمعية العامة حيث كثفت التهديدات وال�ضغوط.
وا�ستخدمت التغريدات والربيد االلكرتوين والر�سائل
وكل و�سيلة لتفادي هزمية دبلوما�سية جديدة.
وكتبت هايلي يف تغريدة “يطالبوننا دائما يف االمم
املتحدة ببذل املزيد ودفع املزيد ( )..نحن ال نتوقع ان
ي�ستهدفنا من �ساعدناهم”.
وا�ضافت انه يف يوم اخلمي�س “�ست�سجل الواليات املتحدة
ا�سماء” الدول التي تعار�ض قرار ترامب “و�سيتابع
الرئي�س من كثب هذا الت�صويت .لقد طلب ان ابلغه
بالدول التي ت�صوت �ضدنا”.
واثارت حتذيرات الرئي�س االمريكي و�سفريته ده�شة
العديد من الدبلوما�سيني يف االمم املتحدة ،بينما اعتربها
البع�ض االخر اختبارا وا�ضحا مل�صداقية الدول الداعمة
للقرارات الدولية وخ�صو�صا فيما يتعلق بالقد�س.
وتتقا�ضى دول ا�سالمية اي�ضا م�ساعدات من الواليات
املتحدة ،اال ان االنظار كلها تتجه للدول العربية الثالث
املذكورة ،كونها �صاحبة عالقة مبا�شرة بالت�صويت من
جهة ومبلف القد�س وما �سيتبعه من ت�سوية يف ملف
ال�سالم من جهة ثانية.
ويراقب العامل اليوم اي�ضا دوال ذات مواقف ملتب�سة مثل
ال�سعودية والبحرين واالمارات يف ال�شرق االو�سط ،يف
حني ا�شار م�س�ؤولون دبلوما�سيون اىل ان بولندا وت�شيكيا
واملجر ميكن ان ال ت�ؤيد م�شروع القرار يف جت�سيد لف�شل
االحتاد االوروبي يف اظهار موقف م�شرتك.
�أما بالن�سبة لل�ضغوط االمريكية ،فقد �صرح �سفري �آ�سيوي
للوكالة الفرن�سية ان “االمور ال ت�سري بهذه الطريقة،
نحن ن�صوت على املبادئ” ،بينما قال �سفري من امريكا
اجلنوبية “ال ميكن ان نغري فج�أة موقفا واظبنا عليه
طيلة �سنوات”.
من جهته اعترب �سفري اوروبي انه مع هذه ال�ضغوط “ميكن
ان حت�صل الواليات املتحدة على ع�شرة ممتنعني من دول

الأردن وم�صر وفل�سطني يف عني العا�صفة :ترامب يهدد بقطع امل�ساعدات عن امل�صوتني �ضد ق��رار “القد�س"

خ�ضم التعقيد الذي �أورثه مقتل �صالح ،وا�ستعادة
احلوثيني لكامل نفوذهم يف �صنعاء.
هدف من �ش�أنه �أن مينح جميع اخلالفات القائمة
بني املكونات اليمنية هدنة ت�سمح مبواجهة
احلوثيني ،يف �إطار خارطة حتالفات جديدة ال
ت�ستثني قيادات التحالف العربي� ،سعيا نحو
ح�سم يك ّبله حتى الآن جمود ع�سكري وان�سداد
�سيا�سي جعال الأزمة اليمنية تتخبط يف دائرة
مفرغة.
وبالفعل ،بد�أت خالل الأيام املا�ضية ،عملية
ع�سكرية كربى للقوات احلكومية والتحالف
العربي ،يف ال�سواحل الغربية على البحر
الأحمر ،متكنت من تطهري مناطق ا�سرتاتيجية
يف حمافظة احلديدة.
وت�سعى العملية �إىل ال�سيطرة على ميناء
احلديدة اال�سرتاتيجي ،الذي ُيتهم احلوثيني
بتهريب ال�صواريخ الإيرانية عربه.
و�أعلن قادة ع�سكريون يف التحالف العربي،
الثالثاء املا�ضي� ،أن قوات من احلر�س اجلمهوري
املوالية ل�صالح ،ت�ساند العملية الع�سكرية يف
ال�ساحل الغربي ،يف خطوة قد ت�شدد من اخلناق
على احلوثيني.

ميكن ان تختار اي�ضا عدم امل�شاركة”.
وا�ستخدمت الواليات املتحدة حق النق�ض (الفيتو) خالل
الأ�سبوع اجلاري �ضد م�شروع قرار مقدم من م�صر �إىل
جمل�س االمن الدويل ب�ش�أن الغاء القرار الأمريكي ،لتجد
وا�شنطن نف�سها معزولة دبلوما�سيا فى هذه الق�ضية.
ودفعت تركيا واليمن اىل عقد جل�سة ا�ستثنائية للجمعية
العامة غدا اخلمي�س للت�صويت على م�شروع القرار ،حيث
من املرجح املوافقة على م�شروع القرار باغلبية ثلثى
اع�ضاء اجلمعية العامة البالغ عددهم  193ع�ضوا.
وكانت م�صر قدمت م�شروع القرار اخلا�ص بالقد�س اىل
جمل�س االمن ،والذي يحذر من “التداعيات اخلطرية
“للقرار الأمريكي ويطالب ب�إلغائه ،بعد ع�شرة �أيام على
�إعالنه من قبل الرئي�س ترامب.
و�أ�ضاف م�شروع القرار �أن و�ضع القد�س “يجب �أن يتقرر
عرب التفاو�ض” معربا “عن الأ�سف ال�شديد للقرارات
الأخرية ب�ش�أن القد�س" من دون ت�سمية الواليات املتحدة
باال�سم.
وجاء فيه �أي�ضا �أن “�أي قرار �أو عمل ميكن �أن يغري من
طابع �أو و�ضع الرتكيبة الدميغرافية للقد�س لي�ست له
قوة قانونية وهو باطل وك�أنه مل يكن ،وال بد من �إلغائه”.
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مريكل تعتزم ا�ستقبال �أق��ارب �ضحايا هجوم الده�س الذي وقع قبل عام يف احد ا�سواق اعياد امليالد يف العا�صمة برلني
برلني (د ب �أ) -ت�ستقبل امل�ست�شارة الأملانية
اجنيال مريكل� ،ضحايا و�أقارب �ضحايا هجوم
الده�س الذي وقع قبل عام يف �أحد �أ�سواق �أعياد
امليالد يف العا�صمة برلني.
وحتدد للقاء يف دار امل�ست�شارية ،ومن املنتظر
�إقامة ندوات تذكارية يف م�سرح اجلرمية يوم
غد الثالثاء حيث حتل الذكرى ال�سنوية الأوىل
للهجوم.
و�إىل جانب مريكل� ،سي�شارك الرئي�س الأملاين
فرانك-فالرت �شتاينماير ،يف الندوة التذكارية
الرئي�سية بالإ�ضافة �إىل العديد من الوزراء
االحتاديني.
كان � 12شخ�صا قد القوا حتفهم و�أ�صيب نحو
� 70آخرين ،يف الهجوم الذي نفذه التون�سي

الراحل �أني�س العامري با�ستخدام �شاحنة يف
التا�سع ع�شر من كانون �أول/دي�سمرب . 2016
كان �أقارب ال�ضحايا ،قد اتهموا مريكل ب�أنها مل
تقدم لهم التعازي �سواء ب�شكل �شخ�صي �أو كتابة،
غري �أن متحدثا با�سم احلكومة الأملانية قال
�إن مريكل زارت م�سرح اجلرمية يف اليوم التايل
للهجوم وا�ستعلمت عن كيفية وقوع الهجوم،
و�أ�ضاف �أنها �شاركت يف تلك الأثناء يف قدا�س
م�سكوين .كما قامت امل�ست�شارة بزيارة مفاجئة
لنف�س موقع �سوق عيد امليالد مبيدان برايت�شنايد
بالت�س الأ�سبوع املا�ضي.

ال�سعودية تهدد بالرد على رفع م�شجعني يف مباراة كرة القدم يف اجلزائر الفتة كبرية جتمع امللك
�سلمان وترامب يف �إطار احتجاجات على اعرتاف الواليات املتحدة بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل
رفع م�شجعون يف مباراة لكرة القدم يف اجلزائر
الفتة كبرية جتمع العاهل ال�سعودي ،امللك �سلمان
بن عبد العزيز ،والرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
و�أكدت اململكة �أنها لن تبقي هذه اخلطوة دون رد.
ورفعت اجلماهري اجلزائرية تلك ال�صورة يف �إطار
احتجاجات على اعرتاف الواليات املتحدة بالقد�س
عا�صمة لإ�سرائيل.
وتناقل نا�شطون يف موقع “تويرت” للتوا�صل
االجتماعي �صورة جلماهري ريا�ضية يف �أحد مدرجات
مالعب كرة القدم اجلزائرية وهي حتمل الفتة
كبرية تظهر الزعيمني و�إىل جوارها �صورة للم�سجد
الأق�صى ،وكتبت حتتها عبارة باللغة الإجنليزية
“( ”two faces of the same coinوجهان
لنف�س العملة) ،بالإ�ضافة �إىل عبارة “البيت لنا
والقد�س لنا” ،ح�سب “رو�سيا اليوم”.
وعلق �سفري ال�سعودية لدى اجلزائر� ،سامي بن
عبداهلل ال�صالح ،على ذلك بالقول“ :جار الت�أكد من
ذلك ،و�سنقوم مبا يجب”.
“�سبق”
�صحيفة
عنه
نقلته
و�أكد ال�صالح ،ح�سب ما
دي�سمرب/كانون الأول اجلاري ،عن اعرتاف الواليات
ال�سعودية“ :هذا واجبنا ،وال خري فينا �إن مل نقم
املتحدة بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل وبدء نقل
به”.
وي�أتي ذلك يف �إطار ردود �أفعال واحتجاجات ملواطني ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب �إىل املدينة املقد�سة،
الدول العربية على �إعالن الرئي�س الأمريكي ،يوم  6يف خطوة جرى اتخاذها خمالفة جلميع قرارات

تقارير �إعالمية حتدثت عن �إقامة عالقات غري
علنية بني ال�سعودية و�إ�سرائيل وزيارات �إليها من قبل
م�س�ؤولني من اململكة ،فيما �أ�شارت بع�ض الت�سريبات
غري م�ؤكدة �أن “القرار الأمريكي حول القد�س مت
اتخاذه بال�ضوء الأخ�ضر من قبل ال�سعودية” ،ال �سيما
�أنه ي�أتي بالتزامن مع ت�سريبات �إعالمية تتحدث عن
�إعداد وا�شنطن والريا�ض ما ي�سمى بـ”�صفقة القرن”
حول حل ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،وهو ما
نفته مرار �سلطات اململكة.
وافاد موقع تلفزيون “النهار” اجلزائري �أن رئي�س
جمل�س ال�شورى ال�سعودي عبد اهلل بن حممد بن
ابراهيم �آل ال�شيخ بد�أ بزيارة �إىل اجلزائر.
و�أكد املوقع �أن الزيارة ت�ستمر ملدة � 4أيام يف الفرتة
ما بني  18و 21دي�سمرب /كانون الأول احلايل 2017
و�أ�شار �إىل �أن الزيارة جاءت بدعوة من عبد القادر
بن �صالح رئي�س جمل�س الأمة اجلزائري ،يلتقي
خاللها عددا من امل�س�ؤولني يف الربملان واحلكومة.
الأمم املتحدة حول ق�ضية �صفة هذه املدينة ،ولقيت ومن غري املعروف ما اذا كانت الزيارة �ستتطرق
انتقادات دولية وا�سعة النطاق.
�إىل حادثة رفع �صور العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
اجلزائر
يف
�سلمان
وامللك
وجاء رفع �صورة ترامب
برفقة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مكتوب
والتي اعتربتها الريا�ض “م�سيئة” و�سط زيادة عليها �شعارات اعتربتها ال�سعودية “م�سيئة”.

�أح��م��د ع��ل��ي ع��ب��داهلل ���ص��ال��ح ي��رف�����ض ك��ل ال��ع��رو���ض ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا �أح���د ال���دول
اخلليجية ل��ه ب��ه��دف ق��ي��ادة امل��رح��ل��ة ال�سيا�سية وال��ع�����س��ك��ري��ة يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة
�صنعاء ـ :ك�شف موقع “م�أرب بر�س» اليمني ،نقال
عن ،م�صادر و�صفتها باخلا�صة� ،أن �أحمد علي
عبداهلل �صالح جنل الرئي�س اليمني ال�سابق
علي عبداهلل �صالح ،فجر قنبلة مدوية �صدم بها
ال�سعودية والإمارات ودول التحالف العربي يف
اليمن.
ووفق ًا للموقع اليمني ،ف�إن العميد �أحمد علي
عبداهلل �صالح“ ,رف�ض كل العرو�ض التي
تقدمت بها �أحد الدول اخلليجية له بهدف
قيادة املرحلة ال�سيا�سية والع�سكرية يف املرحلة
القادمة ،ويف مقدمتها ح�شد امل�ؤمتر ال�شعبي العام
له ،و�إطالق قناة ف�ضائية ،وتوفري دعم مايل
لكافة الأن�شطة ،للقيام بعملية حترير اليمن من
امللي�شيات احلوثية والتواجد الإيراين يف اليمن
ب�شكل عام”.
و�أ�ضافت امل�صادر� ،أن جنل �صالح اعتذر لكل
الوفود التي حاولت �إقناعه بهذه املهمة يف هذا
التوقيت احلايل ،حيث عرب عن �شكره للثقة
التي �أولتها تلك اجلهات ,ومعتذر ًا بالقيا ًم ب�أي
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

مهام م�ستقبلية.
وك�شفت امل�صادر عن ما و�صفتها “العوائق” التي
تقف �أمام جنل �صالح لقيادة �أي عمل �ضد �أن�صار
اهلل ،مو�ضحة �أن جنل �صالح مكبل حاليا بقيود
وعقوبات �أممية �صادرة عن جمل�س الأمن وال
ميكن �أن يتحرك قبل �أن ترفع تلك العقوبات،
وهو �أمر يدركه جنل �صالح جيداً ،بالإ�ضافة
�إىل �ضرورة اعرتافه بال�شرعية ممثلة بالرئي�س
هادي.
و�أ�ضافت �أنه الأمر يتطلب منح �أحمد علي
عبداهلل �صالح �أي من�صب ع�سكري �أو �سيا�سي
يف الدولة وهو �أمر مربوط بالرئي�س عبد ربه
من�صور هادي ،ناهيك عن ا�ستحالة اال�ستعانة
بقوات احلر�س اجلمهوري التي خانت والده ،ومل
يتحرك �أي لواء للدفاع عنه� ،إ�ضافة �إىل �سيطرة
�أن�صار اهلل على كل مواقع وم�صادر القوة التي
كانت متيز احلر�س اجلمهوري.

منوعات
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ال��ف��ن��ان��ون ال���ع���رب ي��ن��ت��ف�����ض��ون ���ض��د ق����رار ت���رام���ب ب�����ش ��أن ال��ق��د���س
انتف�ض فنانو العامل العربي عرب موقع
التدوينات الق�صرية “تويرت”� ،ضد قرار
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بنقل
ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل �إىل مدينة
القد�س العربية.
وعرب الفنانون عن غ�ضبهم ورف�ضهم لهذا
القرار ب�شدة عرب عدد من الها�شتاقات
منها“ :القد�س_لنا” ،و”القد�س_
عا�صمة_فل�سطني_الأبدية” وغريها
الكثري ،معربين عن ت�ضامنهم مع ال�شعب
الفل�سطيني والق�ضية الفل�سطينية.
وغردت الفنانة اللبنانية �إلي�سا بـ”لأجلك
يا مدينة ال�صالة �أ�صلي ،لأجلك يا بهية
امل�ساكن ،يا زهرة املدائن ،يا قد�س يا
قد�س يا قد�س يا مدينة ال�صالة �أ�صلي..
#القد�س_لنا”بح�سب بوابة العني
االلكرتونية
ون�شرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي
�أغنيتها “يا قد�س" معلقة�“ :سالم لأر�ض
ُخلقت لل�سالم ،وما ر�أت يوم ًا �سالماً،
#القد�س_عا�صمة_فل�سطني #القد�س .
وعلق الفنان اللبناين راغب عالمة مغردا:
“�ستبقى القد�س عا�صمة فل�سطني� .شاء من
�شاء و�أبى من �أبى”.
فيما كتبت �أمل حجازي“ :هنيئًا لكم
�أيها العرب بيع القد�س #القد�س_لنا
#القد�س_تقاوم” ،يف ا�ستنكار منها ملا
يحدث ،وت�شجيعا منها للعرب؛ التخاذ
موقف �ضد هذا القرار.
كما عرب الفنان ال�سوري �سامو زين عن
غ�ضبه معلقا�“ :أين العرب؟!!! �أين
النخوة؟ �أين �إ�سالمنا يا عرب؟!!! وهذه
بداية النهاية يا �أمة عربية عاااار
#القد�س_خط_�أحمر”.
و�أكدت املمثلة امل�صرية ي�سرا اللوزي

رف�ضها لقرار الرئي�س الأمريكي مغردة:
“ياريت بقى نركز يف املهم :القد�س عا�صمة
فل�سطني #القد�س_لنا”.
و�أعلن الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
�أن القرار ب�ش�أن القد�س “قد ت�أخر كثرياً”،
خالل ت�صريح لل�صحفيني �ألقاه يف البيت

خرب هام

اىل قرائنا الكرام يف كل مكان
جريدة وموقع غربة نيوز ال ينتمي
الي جهة كانت  ،وال يتلقى دعما من
اي جهة  ،حيث و�صلتنا انتقادات
من بع�ض االخوة تتهمنا باالنحياز
لطرف على االخر .
ونحن يف الواقع نن�شر احلقيقة كما
ت�صلنا.
ونحن �سنظل مع ال�شعوب دائما وابدا
مراة �صادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال
مع تدمري البنية التحتية يف الوطن
العربي ومن يرغب بامل�شاركة عليه
بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

الأبي�ض ،خالل اجتماع للإدارة الأمريكية،
اليوم ،وذلك قبل �ساعة من خطابه ،الذي
اعرتف فيه ب�أن القد�س عا�صمة لإ�سرائيل،
وطالب اخلارجية الأمريكية ببحث
�إجراءات نقل ال�سفارة الأمريكية �إليها.

الأط���ف���ال ي��ع��ي��دون احل���ي���اة �إىل
ع�لاق��ة �أجن��ل��ي��ن��ا ج���ويل ووال��ده��ا

لو�س �أجنلي�س (د ب �أ) -ك�شفت جنمة هوليوود ال�شهرية
�أجنلينا جويل �أنها بد�أت تتقارب جمددا مع والدها املمثل
الأمريكي جون فويت.
وذكرت جويل  /42عاما /يف مقابلة مع جملة “هوليوود
ريبورتر” الأمريكية �أنها �أ�س�ست “عالقة جديدة” مع والدها
 /78عاما ،/مو�ضحة �أن من �ساعدها يف ذلك �أطفالها.
وقالت جويل“ :كان بيننا بع�ض ال�صعوبات” ،م�ضيفة �أنهما
ميكنهما الآن التحدث �سويا عن الفن ،لكن لي�س عن ال�سيا�سة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن فويت يتبنى موقفا �سيا�سيا حمافظا.
وكان فويت هجر والدة جويل،املمثلة الراحلة مار�شلني
برتراند ،عندما كانت جويل و�شقيقها �صغريين.
وحاول فويت وجويل الت�صالح خالل م�شاركتهما يف فيلم “الرا
كروفت :تومب رايدر”� ،إال �أن هذه املحاولة باءت بالف�شل.
ويف عام  2002قررت جويل التخلي عن حمل ا�سم والدها
عرب �إجراءات قانونية ،بعدما ذكر فويت يف مقابلة �إعالمية
�أن ابنته تعاين من م�شكالت نف�سية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جويل ،التي تقدمت بطلب للطالق �أمام
املحكمة من زوجها النجم ال�شهري براد بيت ،قامت م�ؤخرا
ب�إخراج الفيلم احلربي “قتلوا �أبي �أوال”.

ال�����س��ي��ن��م��ا امل�������ص���ري���ة ح���ا����ض���رة يف م���ه���رج���ان دب�����ي ب�����ـ� 4أف��ل��ام
القاهرة–
ت�شارك ال�سينما امل�صرية بـ� 4أفالم �ضمن
فعاليات الدورة الـ 14ملهرجان دبي ال�سينمائي،
التي انطلقت فعالياتها م�ساء الأربعاء يف مدينة
جمريا بدبي ،ويتناف�س على جوائزها �أكرث من
 140فيلم ًا خمتاراً ،من  51دولة تتحدث بـ38
لغة.
الأفالم امل�صرية الأربعة ي�أتي يف مقدمتها فيلم
“زهرة ال�صبار” ،الذي ي�شارك يف امل�سابقة
الر�سمية للمهرجان “املهر الطويل” ،يف العر�ض
الأول للفيلم بال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
من �إخراج وت�أليف هالة القو�صي ،وي�شارك يف
بطولته منحة البطراوي و�سلمى �سامي ومروان
العزب وزكي عبدالوهاب.
تدور �أحداث “زهرة ال�صبار” حول “عايدة”،
ممثلة �صاعدة من خلفية قروية ،جتد نف�سها
بني ليلة و�ضحاها مطرودة من منزلها وتتجول
يف �شوارع القاهرة ب�صحبة جارتها الربجوازية
املنطوية �سميحة ،لي�س لدى املر�أتني � ّأي مال
�أو مكان تلج�آن �إليه .ومب�ساعدة �شاب يدعى
“يا�سني” تبد�أ املر�أتان رحلة البحث عن م�أوى،
وما بني �أحداث عادية و�أخرى كارثية يتحرك
الثالثة برحلة ال�ستك�شاف الذات ،فيما تنمو
بينهم �صداقة ا�ستثنائية ،مثل زهرة رقيقة
تتفتّح من بطن �صبارة �شائكة.
الفيلم امل�صري الثاين هو “مار�شيدير”،
وي�شارك يف م�سابقة “املهر الق�صري” ،من �إخراج
و�إنتاج وت�أليف نهى عادل ،وبطولة �أحمد
ع�صام ومنى النموري وحنني حنفي و�شادي
حكيم وخالد ممدوح بح�سب موقع بوابة العني
االخبارية “.
وتدور ق�صة الفيلم حول مواجهة معتادة

يف �شوارع مدينة القاهرة املزدحمة ،حيث
ت�صطدم �سيارتان يف �شارع فرعي �أحادي
االتجّ اه ،ويت�شاحن �سائقاهما ،الأول غا�ضب
وهائج ،والثانية عنيدة ومذعورة ،وتت�صاعد
الأحداث لتك�شف من الذي �سيخرج من هذه
املواجهة منت�صراً.
الفيلم امل�صري الثالث هو “طلق �صناعي”،
ي�شارك بعر�ضه العاملي الأول يف برنامج “ليال
عربية”� ،إخراج خالد دياب ،الذي ي�شارك يف
ال�سيناريو �إىل جانب �شقيقيه حممد و�شريين
دياب ،وي�شارك يف بطولته حورية فرغلي،
وماجد الكدواين ،وعبد الرحمن �أبوزهرة،
و�سيد رجب ،وم�صطفى خاطر ،ومي ك�ساب،
وبيومى ف�ؤاد.
وتدور �أحداث “طلق �صناعي” يف �إطار كوميدي
�ساخر ،حول زوجني م�صريني يلج�آن �إىل خطة
مذهلة للح�صول على ت�أ�شرية �أمريكا ،بعدما

خابت جميع حماوالتهما و�أ�صبحا على و�شك
يقرران
ا�ستقبال مولوديهما يف �أي حلظة� ،إذ ّ
دخول ال�سفارة الأمريكية يف القاهرة عنو ًة،
لت�ضع ال�س ّيدة مولوديها داخل املبنى ،ما �سيعني
بطبيعة احلال ح�صول الوليدين على اجلن�سية
الأمريكية.
الفيلم امل�صري الرابع هو “بال�ش تبو�سني”،
الذي ي�شارك �أي�ضا يف برنامج “ليال عربية” يف
عر�ضه العاملي الأول� ،سيناريو و�إخراج �أحمد
عامر ،وبطولة يا�سمني رئي�س ،و�سو�سن بدر،
وحممد مهران ،وعايدة ريا�ض ،و�سلوى حممد
علي.
وتدور �أحداث “بال�ش تبو�سني” يف كوالي�س
فيلم جديد يتم ت�صويره ،يواجه املخرج ال�شاب
�صعوبات يف التعامل مع بطلة الفيلم ومنتجه
نتيجة تعار�ض �أفكار الثالثة ،وحماولة كل
طرف فر�ض ر�ؤيته اخلا�صة على الفيلم.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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ت���وم���ا����س ف���ري���دم���ان ي��ن�����ص��ح ب����ن ���س��ل��م��ان:
ع�������ش ب���ت���وا����ض���ع وب���ق���ل���ي���ل م����ن ال���ي���خ���وت
قال الكاتب الأمريكي توما�س
فريدمان�“ :إنه �إذا كان هناك قا�سم
م�شرتك يف�سر الكثري من الأحداث
الأخرية يف ال�شرق الأو�سط و�أعمال
اململكة العربية ال�سعودية ،والواليات
املتحدة ،و�سوريا ،و�إ�سرائيل ،واليمن،
فيمكن التعبري عنه بكلمة واحدة:
�إيران .وي�ضع اجلميع القوة والنفوذ
املتناميني لإيران يف اعتباره ،حتى
�إيران نف�سها ،وهذا الهو�س يدفع
الكثري من النا�س �إىل اجلنون.
ووجه فريدمان من خالل مقال
ن�شر ب�صحيفة “نيويورك تاميز"
الأمريكية ،جمموعة من الن�صائح
لويل العهد ال�سعودي ،الأمري حممد
بن �سلمان ،للتعامل مع التمدد
الإيراين يف املنطقة ،وحذره يف
الوقت نف�سه من الهدية التي يعتزم
حليفه الرئي�س الأمريكي دونالد
تقدميها لطهران.
و�أو�ضح فريدمان“ :على �سبيل املثال،
�إدارة ترامب ،مثل باراك �أوباما،
تريد يف الواقع االبتعاد عن ال�شرق
الأو�سط — قدر الإمكان — ولكن
ترغب �أن ترتك خلفها �أقل نفوذ
�إيراين ممكن”.
و�أ�ضاف �أن “اململكة العربية
ال�سعودية ،حتت قيادة ويل العهد
الأمري حممد بن �سلمان ،تريد امل�ضي
قدما يف ال�شرق الأو�سط و�إ�صالح
اقت�صاد القرن الـ — 21يف حني
تريد �أن تقل�ص قدر الت�أثري الإيراين
يف املنطقة ب�أق�صى ما ميكن.
ويتابع فريدمان“ :يريد الإيرانيون
تو�سيع نفوذهم من طهران �إىل البحر
الأبي�ض املتو�سط  -ولي�س عن طريق
خلق منوذج �إمنائي ناجح وجذاب
يف الداخل يرغب العرب وغريهم
من امل�سلمني �أن يحذو حذوه ،بل
بالأحرى ي�شقون طريقهم �إىل لبنان،
�سوريا والعراق من خالل “ميلي�شيات
حملية” �أن�ش�أت دوال داخل هذه
الدول”.
ويو�ضح الكاتب الأمريكي �أن “هذا
يولد الكثري من القلق يف العامل العربي
والواليات املتحدة و�إ�سرائيل”.
ويقول فريدما �إن “الإيرانيون
يتمتعون مبواهب كثرية ،وثقافة
فار�سية ثرية .ولكن بد ً
ال من
�إطالق العنان لذلك ومتكني ال�شباب
الإيرانيني من �إدراك قدرتهم الكاملة
—وجعل البالد م�ؤثرة على ذلك
النحو -يقمع �آيات اهلل تلك املواهب
يف الداخل ،ويطلقون العنان لقوة
املرتزقة يف لبنان ،و�سوريا ،والعراق،
واليمن ،ويفر�ضون النفوذ بتلك
الطريقة”.
وي�ضيف“ :يف الواقع ،الأمر مثري
لل�شفقة نوع ًا ما .ف�أق�صى ما ميكن
لأمريكا وال�سعودية فعله هو التوقف
عن تكدير نف�سيهما بهذا “التهديد”
الإيراين ،والرتكيز على �أجندات
الإ�صالح الداخلي لدى كل منهما.
و�سيكون ذلك هو �أف�ضل انتقام من
طهران”.
ويو�ضح فريدمان “بداية ،ينبغي على
الأمريكيني ،والأوروبيني ،والقادة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

العرب �أن ي�شجعوا بن �سلمان على
الذهاب �إىل حيث مل يتجر�أ �أي زعيم
�سعودي �سابق ،وال�سعي لتحقيق هدفه
املعلن املتمثل يف الرجوع عن منعطف
اليمني الديني الذي �سلكته اململكة
يف  ،1979بعد �سيطرة متطرفني
�إ�سالميني على امل�سجد احلرام يف
مكة”.
وقد دفع ذلك احلكام ال�سعوديني
يف ذلك الوقت �إىل حظر الرتفيه،
وت�شديد قب�ضة ال�شرطة الدينية
املعروفة با�سم هيئة الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر على املجتمع،
وت�صدير تف�سريات الإ�سالم الأكرث
مناه�ضة للن�ساء والتعددية �إىل
امل�ساجد واملدار�س املوجودة يف
خمتلف �أنحاء العامل ب�صورة �أقوى،
مت�سببة يف �إمالة املجتمع امل�سلم
ب�أكمله �إىل اليمني.
ويقول الكاتب الأمريكي “�إذا حقق
بن �سلمان تعهده ب�إعادة الإ�سالم
ال�سعودي �إىل “االعتدال” ،فذلك
بالت�أكيد �سيح�سن و�ضعية املر�أة
امل�سلمة ،وجودة التعليم يف املجتمعات
امل�سلمة ،والعالقة بني امل�سلمني
والأديان الأخرى يف خمتلف �أنحاء
العامل”.
ويو�ضح فريدمان“ :لقد �أنفقنا
نحن يف الغرب ،مبالغ هائلة ملواجهة
التطرف الإ�سالمي .ورمبا �أ�صبح
لدينا يف نهاية املطاف قائد �سعودي
م�ستعد للقيام بذلك من مهد الإ�سالم،
ومن �ش�أن ذلك �أن يفيد امل�سلمني وغري
امل�سلمني على حد �سواء كثري ًا مبرور
الوقت”.
وي�ضيف“ :لكن دفع بن �سلمان
لتلك الأجندة يتطلب مملكة قوية
ومتعافية اقت�صادياً .لكن للأ�سف،
ال�سعودية بعيدة يف الوقت الراهن
عن ذلك؛ فم�ساراتها يف ال�سنوات
الأخرية كانت يف انحدار حاد.
ويركز معظم ال�سعوديني اليوم على
الوظائف والتعليم ،ولي�س �إيران،
و�إذا متكن بن �سلمان من توفري تلك
االحتياجات عن طريق خطته
الإ�صالحية ،ف�إنها فح�سب �ستدفع
حملته نحو الإ�سالم ال�سعودي
املعتدل .وبالتحديد لأن �أجندات
الإ�صالح الديني واالقت�صادي
املت�شابكة تلك مهمة� ،سيقدم بع�ض
�أ�صدقاء بن �سلمان احلكماء له
بع�ض احلب القا�سي ،ب�إخباره �أن من
الرائع �إلقاء القب�ض على املليونريات
ال�سعوديني الل�صو�ص ،والزج بهم يف
ريتزكارلتون ،لكن ينبغي �أن يتم ذلك
ب�شفافية ،ويف �إطار �سيادة القانون
—وهو الأمر الذي �سيعزز �شرعيته-
ولي�س بطريقة تع�سفية من �ش�أنها �أن
ت�ضر ب�شرعيته وتخيف امل�ستثمرين
امل�ستقبليني”.
وي�ضيف فريدمان“ :عليهم �أي�ض ًا �أن
ي�ؤكدوا له �أنه لكي يكون مدافع ًا فعا ً
ال
�ضد الف�ساد ،عليه �أن يكون منفتح ًا
على االنتقادات املوجهة له هو ،و�أن
يعي�ش بتوا�ضع ،وال مزيد من اليخوت
العمالقة”.
وفيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية،
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قال فريدمان �إن “على �أ�صدقاء بن
�سلمان احلقيقيني �أي�ض ًا �إخباره �أنه
يف حني و�سعت �إيران نفوذها يف �أنحاء
العامل العربي ،ف�إن ال�سعوديني لي�ست
لديهم القدرة على التعامل مع ذلك
ب�صورة مبا�شرة يف الوقت الراهن.
فقد ق�ضى الإيرانيون قرابة 40
عام ًا وهم يطورون نفوذهم عرب
�شبكات حتت الأر�ض ووكالء �شيعة”.
و”يف الوقت نف�سه ،كتب ال�سعوديون
�شيكات للميلي�شيات ال�سنية ،التي مل
تبق موالية قط� .أو ا�شرتوا �أنظمة
�أ�سلحة كبرية عدمية اجلدوى يف
ع�صر احلرب غري النظامية هذا
—وتقود فقط �إىل ذلك النوع من
حمالت الق�صف ال�سعودية يف اليمن
التي �أ�سفرت عن الكثري من القتلى
املدنيني ،والأمرا�ض ،واملجاعة-
وم�أزق مكلف للريا�ض”.
ويقول فريدمان“ :كنت �أحتدث �إىل
م�صريف كويتي ،و�أخربين �أن �شعبية
حممد بن �سلمان بني الن�ساء وال�شباب
الكويتي على ال�شبكات االجتماعية
ال ي�ضاهيها �شيء �آخر .ويت�ساءل
ال�شباب الكويتي مل ال يزج �أحد
ب�أمرائهم الفا�سدين يف �أحد فنادق
ريتزكارلتون� ،أو حتى جمرد خيمة
يف ال�صحراء؟ مل ال يوجد �شخ�ص
يف �أ�سرتهم احلاكمة التي ت�ضربها
ال�شيخوخة وانعدام اخليال يحدث
تغيري ًا �شام ً
ال يف الأمور مثلما فعل
بن �سلمان؟” .لكنَهم لي�سوا معجبني
ب�سيا�سة بن �سلمان اخلارجية ،و�أكرث
�شيء �سيا�سته يف اليمن ،كما �أنهم
لي�سوا معجبني �أي�ض ًا بتدخالته
اخلرقاء يف لبنان وقطر .ويعتقدون
�أن بن �سلمان املتنمر �سيطلق الكثري
للغاية من النوايا احل�سنة والنفوذ
لنف�سه� ،إذا ما حد من تلك املغامرات
اخلارجية غري املدرو�سة املت�سمة
بالهو�س ب�إيران”.
ويتابع الكاتب الأمريكي“ :ر�أيي يف
ال�سعودية اليوم ب�سيط جداً ،ف�أمامها
الكثري من الإ�صالحات امل�ؤجلة لتقوم
بها — قبل نفاد �أموال نفطها —
وال�س�ؤال الأكرب ال يتعلق ب�إذا ما كان
بن �سلمان �شريراً ،وقا�سياً ،ومتعط�ش ًا

لل�سلطة ،ومعيب ًا للغاية .بل يتعلق مبا
�إذا كان مت�أخر ًا للغاية ،و�أن ال�سعودية
�أ�صبحت الآن ع�صية على الإ�صالح”.
وي�ضيف قائالً�“ :أنا ال �أعتقد ذلك،
لكن ذلك هو ال�سبب الذي يجعلنا
يف حاجة ،بالرغم من كل عيوب بن
�سلمان ،للم�ساعدة يف زيادة فر�ص
النجاح .ف�إذا ما ا�ستطاع حتويل جدة
�إىل دبي جديدة ،التي يحب الكثري
من الإيرانيني الآن ق�ضاء عطالتهم
وو�ضع �أموالهم فيها� ،سيكون بذلك قد
فعل زيادة نفوذه يف املنطقة ،وقل�ص
نفوذ طهران �أكرث من �أي �شيء �آخر
ميكنه فعله”.
لكن �آخر ما
ويقول توما�س فريدمانَّ :
حتتاجه ال�سعودية �أو �أي من حلفائنا
العرب الآن هو �أن تقول �إدارة الرئي�س
ترامب مبا يقول البيت �إنَّه �سيقوم به
اليوم ،الأربعاء  6دي�سمرب/كانون
الأول � :2017إعالن خطط لنقل
ال�سفارة الأمريكية يف �إ�سرائيل من تل
�أبيب �إىل القد�س .وال ي�سعني التفكري
يف �أي �شيءٍ قد يكون غري ذي قيمة
ومزعزع لال�ستقرار من ذلك� .إنها
هدية ،مقدمة على الرحب� ،إىل �إيران
وحزب اهلل .وميكنك الرهان ب�أنهما
�سي�ستخدمانها لت�صوير ال�سعوديني،
والأردنيني ،والإماراتيني ،وال�سلطة
الفل�سطينية ،وم�صر باعتبارهم
عنا�صر لتمكني “�أجندة �صهيونية”
�أمريكية”�( .سبوتنيك)

فاينن�شال ت��امي��ز :ق��رار
ت���رام���ب ح���ول ال��ق��د���س
�ضربة ملحمد ب��ن �سلمان
ذكرت �صحيفة “فاينن�شال تاميز"
�أن قرار الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب باالعرتاف بالقد�س عا�صمة
�إ�سرائيل ونقل �سفارة بالده �إليها هو
“تخريب دبلوما�سي”.
و�أ�ضافت ال�صحيفة يف مقالة ن�شرتها
اليوم� ،أن الأمر الأكرث غرابة هو
احتمال عدم ا�ستفادة �أي طرف

من هذا القرار ،وال حتى الأطراف
املهتمة بعملية ال�سالم ،وال حتى
ترامب نف�سه.
واعتربت �أن ترامب بقراره هذا ،عمل
على توحيد اجلميع تقريبا �ضده ،مبا
يف ذلك �أقرب حلفائه يف املنطقة،
و�أثار غ�ضب امل�سلمني ،وقدم فر�صة
للمتطرفني لن�شر �أيديولوجياتهم،
وت�سبب (ولي�س للمرة الأوىل)
بتقليل قيمة الواليات املتحدة
يف �أعني العامل .كما �أنه مل يخدم
م�صالح �إ�سرائيل ب�شكل جيد ،رغم �أن
بع�ض الإ�سرائيليني قد يخالفون هذا
الر�أي.
وتابعت “فاينن�شال تاميز" �أن هذا
االعرتاف مبطالب الإ�سرائيليني
باملدينة املقد�سة لن يحبط �آمال
الفل�سطينيني يف املطالبة بحقهم
بالقد�س ال�شرقية املحتلة وميزق
اتفاق �أو�سلو لل�سالم لعام 1993
فح�سب ،بل �سيوحد امل�سلمني �ضد
�إ�سرائيل ،يف الوقت الذي كانت
امل�شاعر املعادية لإ�سرائيل �ضعيفة
ن�سبيا ،وفق ال�صحيفة.
ور�أت �أن قرار ترامب “غريب” ،لأنه
�سيعقد من مهمة اململكة العربية
ال�سعودية ،التي اختارها الرئي�س
الأمريكي “حماوره الرئي�سي”
يف املنطقة ،علما �أن ال�سعوديني
الذين يلعبون دورا يف خطة ال�سالم
الأمريكية الأخرية ،يعار�ضون نقل
ال�سفارة ب�شدة.
وو�صفت اخلطوة الأمريكية ب�ضربة
لل�سعوديني وخا�صة لويل العهد
حممد بن �سلمان ،الذي كان يعمل مع
الفل�سطينيني ومع جاريد كو�شرن �صهر
ترامب ومبعوثه �إىل املنطقة .والأهم
من ذلك كله هو �أن ترامب قد ن�سف
�أي فكرة حول ا�ستطاعة وا�شنطن
�أن تكون و�سيطا نزيها يف مفاو�ضات
ال�سالم.
وختمت املقالة بجملة �أن و�ضع
القد�س يبقى قنبلة موقوتة ولكن
اخلوف الآن ما � ْإن كان ترامب قد
�أ�شعل الفتيل.

القد�س – (�أ ف ب) – اندلعت االنتفا�ضة
الفل�سطينية االوىل قبل ثالثني عاما يف 9
كانون الأول/دي�سمرب  ،1987وا�ستمرت
ل�ست �سنوات يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
قبل ان ت�ؤدي اىل اعرتاف متبادل بني
ا�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية.
ودعا الفل�سطينيون اىل اطالق انتفا�ضة
جديدة بعد اعرتاف الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب القد�س عا�صمة ال�سرائيل.
– حادث �سري ي�شعل الو�ضع-
يف  8كانون الأول/دي�سمرب � ،1987صدمت
�شاحنة يقودها ا�سرائيلي �سيارتني فيهما
عمال فل�سطينيني بالقرب من خميم جباليا
لالجئني يف قطاع غزة .وا�ست�شهد اربعة
فل�سطينيني وا�صيب اخرون.
وبعدها بيوم ،يف جنازة �ضحايا احلادث،
اندلعت مواجهات عنيفة بني اجلي�ش
اال�سرائيلي واملتظاهرين الفل�سطينيني.
ودخلت خميمات الالجئني يف قطاع غزة يف
حالة غليان.
وبد�أت االنتفا�ضة او “حرب احلجارة”
والتي انت�شرت كالنار يف اله�شيم يف كافة
االرا�ضي املحتلة.
– “القب�ضة احلديدية”-
كان �سيا�سيون ا�سرائيليون يف حينه بد�أوا
بالتحذير من ان االو�ضاع التي يعي�شها
الفل�سطينيون قد ت�ؤدي اىل اندالع م�شاكل.
ولفت وزير اخلارجية ال�سابق �أبا ايبان
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  1986اىل ان
الفل�سطينيني كانوا ” يخ�ضعون القيود
والعقوبات”.
وكان الفل�سطينيون الذين يعي�شون حتت
االحتالل اال�سرائيلي امل�ستمر منذ ع�شرين
عاما ،يخ�ضعون منذ اب/اغ�سط�س عام
 1985ل�سيا�سة “القب�ضة احلديدية” التي
و�ضعها وزير الدفاع يف حينه ا�سحق رابني يف
م�سعى لقمع اي احتجاجات فل�سطينية.
وبعد ان فوجئ ا�سحق رابني ب�صدى
االنتفا�ضة و�شدتها ،امر قواته باتباع
�سيا�سة “تك�سري عظام” املتظاهرين
الفل�سطينيني ،قبل ان يقر بعدم وجود اي
حل ع�سكري لالنتفا�ضة.
ورد اجلنود اال�سرائيليون على القاء
احلجارة والزجاجات احلارقة با�ستخدام
الذخرية احلية.
وللمرة االوىل منذ مرور اربعني عاما على
ال�صراع العربي اال�سرائيلي ،دخل ال�سكان
الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية وقطاع

غزة -حوايل مليون ون�صف �شخ�ص -يف
مواجهة مبا�شرة مع ا�سرائيل.
و�ضجت ال�شوارع يف حينه والتي حتولت اىل
�ساحات قتال ،باالف من “ال�شباب” والذين
تراوحت اعمارهم بني  10و 25عاما،
والذين كانوا يقاتلون باحلجارة.
و�سارعت احلكومة اال�سرائيلية اىل اتهام
�سوريا وايران ومنظمة التحرير الفل�سطينية
بالت�سبب يف هذه اال�ضطرابات.
لكن االنتفا�ضة كانت عبارة عن حركة
�شعبية عربت عن احباط الفل�سطينيني بعد
 21عاما من االحتالل .وفاج�أت االنتفا�ضة
اي�ضا قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية
التي كانت يف تون�س.
– اكرث من � 1200شهيد فل�سطيني-
يف  13من ايلول�/سبتمرب  ،1993وقعت
ا�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية
اتفاقات او�سلو للحكم الذاتي الفل�سطيني،
والتي اعقبها م�صافحة تاريخية بني الزعيم
الفل�سطيني يا�سر عرفات ورئي�س الوزراء
اال�سرائيلي ا�سحق رابني.
ويف  24من ذات ال�شهر ،تلقى ن�شطاء املنظمة
اوامر مبا�شرة من عرفات بوقف كل العمليات
الع�سكرية �ضد اجلي�ش اال�سرائيلي.
ويف غ�ضون �ست �سنوات ،ا�ست�شهد 1،258
فل�سطينيا بر�صا�ص اجلي�ش اال�سرائيلي
او امل�ستوطنني ،بح�سب ح�صيلة من م�صادر
فل�سطينية.
وا�ست�شهد معظم ال�ضحايا ،والذين كان ربعهم

�أوب���ام���ا ي��ح��ذر م��ن هتلر يف �أم��ري��ك��ا

وا�شنطن ـ متابعات :حذر
الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك
�أوباما من ه�شا�شة الدميقراطية
يف بالده وخماطر �صعود النازية،
م�ست�شهدا بتجربة �أملانيا يف عهد
�أدولف هتلر.
وقال �أوباما خالل م�شاركته
يف اجتماع لنادي �شيكاغو
االقت�صادي �أم�س اخلمي�س:
“اخلطر ينمو ..ويجب �أن
نعتني بحديقة الدميقراطية
هذه ،و�إال فقد تنهار الأو�ضاع
ب�سرعة” ،ح�سبما نقلت عنه
�صحيفة Crain’s Chicago
.Bussiness
وتابع“ :هذا ما حدث يف �أملانيا
يف الثالثينيات من القرن
املا�ضي ،التي على الرغم من
الدميقراطية املوجودة فيها
والإجنازات الثقافية والعلمية

تقريبا دون �سن ال�ساد�سة ع�شرة ،اثناء
تفريق التظاهرات.
وقتل نحو  150ا�سرائيليا ،اغلبهم يف
اواخر االنتفا�ضة بعدها ت�شددها بدفع من
حركتي حما�س التي ن�ش�أت حديثا واجلهاد
اال�سالمية.
وقال رابني يف عام “ 1994بني  120الف
و� 140ألف فل�سطيني مروا يف �سجوننا”
خالل االنتفا�ضة .واغتيل رابني يف عام
 1995بر�صا�ص متطرف يهودي معار�ض
لعملية ال�سالم.
ويف  28ايلول�/سبتمرب  ،2000ادت
زيارة مثرية للجدل قام بها زعيم اليمني
اال�سرائيلي ارييل �شارون اىل امل�سجد
االق�صى يف القد�س ال�شرقية املحتلة اىل
اندالع االنتفا�ضة الثانية.
و�أعاد اجلي�ش اال�سرائيلي احتالل املدن
الفل�سطينية الرئي�سية ذات احلكم الذاتي
يف ال�ضفة الغربية ،ثم �أطلق يف �آذار/مار�س
� ،2002أكرب هجوم ا�سرائيلي على ال�ضفة
الغربية املحتلة منذ حرب عام .1967
ويف عام  ،2005قام اجلي�ش اال�سرائيلي
ب�سحب اخر جندي من قطاع غزة يف اطار
خطة ان�سحاب احادية اجلانب.

الكبرية ،خ�ضعت ل�سيطرة هتلر..
 60مليون ن�سمة هلكوا… عليكم
�أن تنتبهوا ..و�أن ت�صوتوا”.
ومل يذكر �أوباما �أحدا باال�سم،
لكن ت�صريحاته ت�ضمنت �إ�شارة
�ضمنية �إىل الرئي�س احلايل
دونالد ترامب ،خا�صة و�أن
�أوباما �شدد على �أهمية حرية
ال�صحافة والتعبري يف احلفاظ
على النظام الدميقراطي يف
املراحل ال�صعبة من تاريخ
�أمريكا ،فيما ا�شتهر ترامب
بعدائه ال�شديد ملعظم و�سائل
الإعالم الأمريكية التي ي�سميها
بـ “الأخبار املزيفة”.
يذكر �أن معار�ضي ترامب ومن توجهات ترامب املثرية الأبي�ض ،ح�سبما ظهر على
ينتقدونه �أي�ضا ب�سبب �سيا�ساته
الهجرة للقلق لدى معار�ضيه ما يعتربونه خلفية اال�ضطرابات يف مدينة
ب�ش�أن
املت�شددة
واملهاجرين ،والتي ي�شبهونها تعاطفا منه مع جماعات �شارلت�سفيل جنوب البالد يف
متطرفة تدعو لتفوق العن�صر �أغ�سط�س املا�ضي.
�أحيانا بالإجراءات النازية.
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يف م���دن �أوروب���ي���ة و�أم��ري��ك��ي��ة..
“القد�س عا�صمة فل�سطني”جتمع املحتجني

مدن وعوا�صم -مرا�سلون� :شهدت مدن �أوروبية و�أمريكية،
اجلمعة ،احتجاجات راف�ضة لقرار الرئي�س الأمريكي ،دونالد
ترامب ،االعرتاف بالقد�س (�شرقية وغربية) عا�صمة
لإ�سرائيل ،واملبا�شرة بنقل �سفارة بالده من تل �أبيب �إىل
القد�س ال�شرقية املحتلة.
ففي العا�صمة الربيطانية لندن ،تظاهر مئات املحتجني �أمام
ال�سفارة الأمريكية؛ تنديدا بالقرار الذي �أعلنه ترامب
الأربعاء املا�ضي.
وذكرت “حملة الت�ضامن مع فل�سطني” (م�ؤ�س�سة غري
حكومية) ،على “تويرت”� ،أن هذه الفعالية االحتجاجية مت
تنظيمها حتت �شعار “ارفعوا �أيديكم عن القد�س".
وردد املحتجون ،يف ميدان “غرو�سفينور” ،هتافات منا�صرة
للق�ضية الفل�سطينية و�أحقية الفل�سطينيني يف مدينة
القد�س التاريخية ،منها“ :احلرية للفل�سطينيني” ،و”القد�س
عا�صمة فل�سطني”.
ويف مدينة الهاي الهولندية �أي�ضا ،تظاهر الع�شرات �أمام
ال�سفارة الأمريكية ،وحملوا الفتات مكتوب عليها �شعارات
منها“ :القد�س عا�صمة فل�سطني”.
ويف مقدونيا جتمع حمتجون يف �سوق “مراد با�شا” الرتكي
القدمي ،بالعا�صمة �سكوبيه ،بعد �أداء �صالة اجلمعة.
وحمل متظاهرون الفتات باللغات املقدونية والألبانية
والرتكية حتمل عبارات دعم للقد�س وتنديد برتامب منها:
“�سندعم على الدوام �إخوتنا الفل�سطينيني يف الدفاع عن
مدينة القد�س الإ�سالمية”.
ويف بلجيكا� ،أ�صدر رئي�س االحتاد الإ�سالمي�“ ،أكرم �سكّر”،
بيانا قال فيه �إن “�إعالن مدينة القد�س عا�صمة لإ�سرائيل
لي�س خط�أ كارثيا من الناحية ال�سيا�سية فح�سب ،و�إمنا و�صمة
عار �سوداء من الناحية الوجدانية”.
و�شدد على �أنه “ال ميكن �إحالل ال�سالم يف املنطقة عرب �إعالن
عا�صمة وهمية ،و�إمنا عرب وقف انتهاك حقوق الإن�سان
وممار�سات العنف واالعتداءات �ضد املدنيني”.
و�شدد رئي�س االحتاد على �أن “�إ�سرائيل تنتهك حقوق
الإن�سان يف ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة”.
ويف الواليات املتحدة� ،أدى ع�شرات امل�سلمني �صالة اجلمعة،
�أمام البيت الأبي�ض بالعا�صمة وا�شنطن ،احتجاجا على قرار
ترامب.
ورفع املحتجون �أعالم فل�سطني ،والفتات مكتوب على بع�ضها:
“القد�س عا�صمة فل�سطني الأبدية”.
ونظمت هذه الفعالية جمعية “م�سلمون �أمريكيون من �أجل
فل�سطني” ،التي ت�أ�س�ست عام  ،2005ومقرها مدينة بالو�س
هايت�س ،يف والية �إلينوي (و�سط غرب).
�أما يف �إفريقيا ،فقال مفتي �أوغندا� ،شعبان رم�ضان موباجيه،
خالل اجتماع للمجل�س الأعلى الإ�سالمي� ،إن الرئي�س ترامب
“�ضغط على زناد نزاع خطري ال لزوم له ،دون �أن ينظر يف
عواقبه”.
و�شدد موباجيه ،على “�ضرورة �إيجاد حل ي�ستند على �أ�سا�س
�سليم حلل الأزمة الفل�سطينية -الإ�سرائيلية” ،حمذرا من
“مغبة م�آالت ما �سينتج عن القرار الأمريكي”.
كما �شهدت العديد من الدول العربية والإ�سالمية ،اجلمعة،
احتجاجات نددت بقرار ترامب ،و�شددت على �أن “القد�س
عا�صمة فل�سطني”.
وا�ست�شهد فل�سطينيان و�أ�صيب �أكرث من � 800آخرين ،اجلمعة،
خالل مواجهات بني قوات االحتالل الإ�سرائيلية وحمتجني
فل�سطينيني� ،إ�ضافة �إىل ق�صف على قطاع غزة.
ويتم�سك الفل�سطينيون بالقد�س ال�شرقية عا�صمة لدولتهم
امل�أمولة ،ا�ستناد ًا �إىل قرارات املجتمع الدويل ،التي ال تعرتف
بكل ما ترتب على احتالل �إ�سرائيل للمدينة ،عام  ،1967ثم
�ضمها �إليها ،عام  ،1980و�إعالنها القد�س ال�شرقية والغربية
“عا�صمة موحدة و�أبدية” لها( .الأنا�ضول)
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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