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اجلي�ش الإ�سرائيلي برهن عن عدم خجله من ارتكاب جرائم حرب
ر�ضيعة �شهيدة وعوائل مكلومة… و�سيدة تنتحب «تركونا حلالنا» وتروي مذابح «مليونية العودة»

غ�����زة ت��ع��ي�����ش ح���ال���ة ال�������ص���دم���ة وب���ي���وت
ال���ع���زاء ت��ع � ّم ال��ق��ط��اع م���ن ���ش��م��ال��ه جلنوبه

يف ذك���������رى ال����ن����ك����ب����ة :دم���������اء يف غ������������زة ...ن���������دوب يف ال���ق���د����س
�أ����س���رة ج���ري���دة غ���رب���ة ن��ي��وز
مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����س حت��ري��ره��ا
تهنئ
اجلاليتني
العربية
واال�سالمية

ك��وري��ا ال�شمالية ت��ه��دد ب ��إل��غ��اء ال��ق��م��ة م��ع وا�شنطن

تعز ..جنوب ال�شمال و�شمال اجلنوب

بحلول �شهر رم�ضان املبارك
�أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري واليمن والربكات
كل عام وانتم ب�ألف خري

و�سقطرى« ..هزمت» الإمارات
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ر�ضيعة �شهيدة وعوائل مكلومة… و�سيدة تنتحب «تركونا حلالنا» وتروي مذابح «مليونية العودة»

غ�����زة ت��ع��ي�����ش ح���ال���ة ال�������ص���دم���ة وب���ي���وت
ت��ع��م ال��ق��ط��اع م���ن ���ش��م��ال��ه جل��ن��وب��ه
ال���ع���زاء
ّ

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

غزة ـ :من ممر �ضيق مرتبط بباحة املنزل
املعتمة ،التي تو�صلك �إىل غرفة �أكرث ظلمة
ب�سبب انقطاع التيار الكهربائي�ُ ،س ّجي ج�سد
الطفلة الر�ضيعة ليلى الغندور ابنة الثمانية
�أ�شهر ،وهي �أ�صغر �ضحايا العنف الإ�سرائيلي يف
«م�سرية مليونية العودة» ملفوفة بقطعة قما�ش
�أبي�ض يك�سوها علم فل�سطني .وعلى فرا�ش
مهرتئ ،جتل�س بجوارها والدتها تبكي بحرقة،
قبل خروج جثمانها من املنزل وت�شييعه �إىل
مثواه الأخري .وهو م�شهد تكرر يف ع�شرات املنازل
الغزية ،التي فقدت �أحد �أفرادها يف تلك امل�سرية
ال�سلمية.
يف ذلك البيت الذي يحمل ع�شرات الق�ص�ص
الإن�سانية ،مل تكن الطفلة ليلى تدري كغريها
من ال�شهداء مبا يدور حولها ،غري �أن وجهها
املالئكي الذي جتلى من بني اللفائف البي�ضاء،
�ساكنا بال حركة على غري عادتها ،بعد �أن
فا�ضت روحها �إىل ال�سماء ،يحمل الئحة �إدانة
وا�ضحة للكيان ال�صهيوين القاتل ،الذي �أودى
جنوده بحياتها �إىل جانب الع�شرات ،فقط لأنها
وجدت عند نقطة حدودية برفقة �أ�سرتها،
م�شاركة بـ«مليونية العودة».ورغم �صغر �سن
الطفلة ليلى� ،إال �أن وفاتها �أحدثت �صدمة كبرية
لوالديها ،ف�أمها مرمي ،تقول �إن �أول �أطفالها تويف
منذ عامني مري�ضا ،عندما كان يبلغ من العمر
عاما فقط .وت�ضيف لـ «القد�س العربي» اليوم
ماتت ليلى ،وت�ستمر يف احلديث والدموع تنهمر
من عينيها «ح�سبي اهلل واهلل ما عملت �إ�شي (مل
تفعل �شيء) لليهود لي�ش قتلوها (ملاذا قتلت)».
وكانت والدتها برفقة العائلة ت�شارك يف امل�سرية
ال�سلمية التي و�صلت �إىل احلدود ال�شرقية
ملدينة غزة� ،ضمن م�سريات كبرية� ،إحياء لذكرى
النكبة ،ورف�ضا لقرار نقل ال�سفارة الأمريكية
للقد�س املحتلة ،حيث ق�ضت هناك الطفلة
ليلى اختناقا ال�ستن�شاقها الغازات ال�سامة
التي �أطلقها جنود االحتالل .وت�ضيف الوالدة
«مفي�ش �إيل (مل يعد يل) �أوالد واهلل حرام ايل
عملوه» ،وتق�صد عمليات اال�ستهداف املبا�شر
للم�شاركني ،مبن فيهم الأطفال .ولي�س بعيدا عن
ذلك امل�شهد احلزين ،يقول والد الطفلة «كانت
الوردة اجلميلة يف حياتي» ،وقد كان حلظتها
يحت�ضن طفلته ال�صغرية ،وبد�أ بالبكاء حزنا
على الفراق.
ويف مكان الوداع املظلم جتمع حول اجلثمان
ال�صغري جمع من �أطفال العائلة واجلريان،

�أحدهم كانت طفلة يف العا�شرة من عمرها،
اقرتبت من ليلى وو�ضعت �أ�صابعها على ر�أ�سها،
بكت بهدوء ثم غادرت املكان وارمتت يف �أح�ضان
�إحدى الن�ساء .ومن منزل العائلة يف حي ال�صربة
غرب مدينة غزة ،خرج على عجل امل�شيعون
بال نع�ش خ�شبي ،كباقي ال�شهداء ،فقد و�ضعها
والدها بني يديه ،حتى �أو�صلها �إىل م�سجد
قريب� ،أقيمت فيه �صالة اجلنازة ،ومن ثم �شق
امل�شيعون طريقهم �إىل املقربة ،وانتهت بذلك
حكاية ليلى بنت الثمانية �أ�شهر فوق الأر�ض،
لتبد�أ معها م�أ�ساة العائلة املكلومة فوقها.
ذلك امل�شهد احلزين �أ�صاب ع�شرات العوائل،
التي فقدت �إما �أطفاال خالل م�سريات �أول من
�أم�س� ،أو �شبانا ورجاال ترك بع�ضهم خلفه �أبناء
�صغارا� ،سيعي�شون حياة اليتم ،بفعل �آلة احلرب
الإ�سرائيلية .فمن مناطق عدة يف قطاع غزة،
عال �صوت الهتاف وال�صياح والبكاء ،مع خروج
جنازات ال�شهداء ،ورفعت الأعالم الفل�سطينية
و�صور للمغادرين �إىل الأبد ،وهناك �أي�ضا �إىل
جانب بيوت العزاء فتحت اجلروح ،على �أمل �أن
يخففها مرور الزمن.
وح�سب �آخر �إح�صائية لوزارة ال�صحة يف غزة،
فقد بلغ حتى ظهر �أم�س الثالثاء عدد ال�شهداء
� 60شهيدا ،فيما بلغ عدد امل�صابني 2700
م�صاب ،بينهم من ال يزال يف حالة حرجة.
من ذلك البيت احلزين الذي ودع �أ�صغر �شهداء
«مليونية العودة» �إىل م�شفى ال�شفاء �أكرب م�شايف
القطاع ،م�سافة تقدر بنحو ثالثة كيلومرتات،
غري �أن تلك امل�سافة الق�صرية ،حتمل مئات
الق�ص�ص .يف �شوارع غزة بدت وجوه ال�سكان
عاب�سة ،فامل�صاب كبري وعدد ال�ضحايا مل يكن
يتوقعه �أحد ،ويف تلك ال�شوارع �أغلقت املحال
التجارية تنفيذا لقرار الإ�ضراب ،فيما جل�س
�أحد ال�سكان �أمام منزله وا�ضعا يده على ر�أ�سه،
يف م�شهد عك�س احلالة العامة لغزة احلزينة.
ويف امل�شفى الكبري ،يقول والد �أحد امل�صابني
بعيار ناري يف الر�أ�س ،وينتظر اخلروج للعالج
يف امل�شايف امل�صرية «ابني بني احلياة واملوت»،
وي�ضيف �شقيقه مكمال «واهلل ما بنملك غري
الدعاء ربنا يلطف» .وكان �أفراد الأ�سرة
كغريهم املئات من الأ�سر الغزية ،يقفون �أمام
غرف العناية الفائقة يتمتمون بالدعاء،
وي�ستذكرون تلك اللحظات التي عا�شها �أبنا�ؤهم
قبل الإ�صابة.
ويف مبنى اجلراحة يف امل�شفى ذاته  ،ينتظر

حممد اجلعل �أحد امل�صابني بعيار ناري متفجر
يف القدم� ،أن ي�صله الدور لدخول غرفة العمليات
لإجراء عملية تثبت عظام ال�ساق ،ويقول لـ
«القد�س العربي» «الأطباء �أبلغوين �أن هناك
حاالت �صعبة �أكرث يجري �إدخالها للعمليات»،
وقد �أ�صيب هذا ال�شاب وهو يف منت�صف
الع�شرينيات ظهر �أول �أم�س.
ويف الغرفة املجاورة قال حممد �أبو غنب ،وهو
رجل يف الأربعينيات من العمر ،و�أ�صيب بطلق
ناري متفجر يف اليد اليمنى� ،إنه هو الآخر ال
يزال ينتظر �إجراء العملية اجلراحية ،حيث
يقدم له حاليا عالج �أويل لتخفيف الأمل،
وي�ضيف �أنه مل يكن قد اقرتب من ال�سياج
احلدودي حلظة �إ�صابته ،و�أنه كان فقط يحمل
علما فل�سطينيا.
وهناك �أفاد �أحد الأطباء املعاجلني �أن غرف
العمليات تعمل على مدار ال�ساعة ،لكن عدد
اجلرحى يفوق قدرتها على التعامل ،يف ظل
�شح الدواء وامل�ستلزمات الطبية .وي�ؤكد ذلك
الطبيب �أمين ال�سحباين ،مدير ق�سم اال�ستقبال
والطوارئ يف امل�شفى ،حيث ي�ؤكد �أن ق�سم
الطوارئ جمهز ال�ستيعاب  25حالة ،الفتا �إىل
�أن ما و�صل �أول من �أم�س يف غ�ضون �ساعات قليلة
� 500إ�صابة مل�شفى ال�شفاء.
وقد كان يتحدث لـ «القد�س العربي» من خيمة
طبية كبرية� ،أقيمت �أمام ق�سم اال�ستقبال
والطوارئ وحتتوي على عدة �أ�سرة ،للتعامل
مع احلدث .وي�ضيف الطبيب «كان الأمر �صعبا
للغاية يف ظل ال�ضغط ال�شديد» ،ويقول �إن 16
�شابا لفظوا �أنفا�سهم الأخرية على �أ�سرة ق�سم
اال�ستقبال ،خالل تعامل الفرق الطبية معهم
ب�سبب خطورة الإ�صابة.
ويف ذلك امل�شفى كباقي م�شايف القطاع ،يكتظ
املبنى املخ�ص�ص لـ «بنك الدم» باملتربعني من
�أقارب امل�صابني ،لإنقاذ حياتهم بعد �أن فقدوا
الكثري من الدماء بفعل الإ�صابات اخلطرة،
ويف تلك امل�شايف تفرت�ش مئات العوائل الأر�ض،
تنتظر �سماع �أخبار مطمئنة عن �أبنائهم الذين
�أدخلوا لغرف العمليات.
وعلى �أمل ال�شفاء يرفع هناك اجلميع �أكفه �إىل
ال�سماء ،يدعون بقرب الفرج ،وحالهم عربت
عنه �سيدة م�سنة كانت تنتحب ب�صوت مرتفع
«ربنا عليهم تركونا حلالنا» ،وبني ثنايا كالمها
الكثري من املعاين.
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مل يعد الفل�سطينيون �إىل ديارهم  ،لكن �أرواح �أكرث من
خم�سني �شهيد ًا عادت .املهم �أن ق�ضية العودة يف ال�صدارة رغم
كل فو�ضى الإقليم وحروبه .رغم خنوع البع�ض وخيانتهم.
الأهم� ،أي�ضاً� ،أال يوقّ ع �أحد ،من �سلطة �أو مقاومة �أو �شعب،
بحده الأدنى هو ال�سبيل �إىل
على التنازل  ...فهذا الرف�ض
ّ
�إ�سقاط «�صفقة القرن».
تتعدد النقا�شات ،وحتى الروايات ،حول ما حدث يف املجزرة
ّ
 ،لكن الكلّ ي�صمتون �أمام �أطفال ون�ساء وذوي احتياجات
ال�سن خرجوا ب�أج�سادهم �أمام املدفعية
خا�صة وكبار يف
ّ
الإ�سرائيلية ،متمنني �أن يروا لو مرت ًا واحد ًا �إ�ضافي ًا من
فل�سطني خارج حدود �سجن كبري م�ساحته  365كيلومرت ًا
مربعاً.
مهما يكن ،قال اجلمهور كلمته ،فيما مل تقل املقاومة ما لديها
بعد.
يف الذكرى ال�سبعني لنكبة �شعبنا الفل�سطيني ،يراهن
الإ�سرائيلي على �أن ينتهي كل �شيء يف غ�ضون اليوم والغد،
و�أن تعود احلدود هادئة .يف الذكرى ال�سبعني جلثوم
كيان اال�ستعمار على �أر�ض فل�سطني ،جنح الأمريكيون
والإ�سرائيليون يف مترير «يوم هادئ» واحتفالية �صغرية لنقل
ال�سفارة �إىل القد�س ...لكن هذا الفعل حمكوم ك� ّأي فعل بر ّد
فعل .
رئي�س التحرير

جلنة ا�ستخبارات جمل�س ال�شيوخ
االمريكي ت�صوت ل�صالح تعيني
ها�سبل مديرة لل�سي �آي ايه
رغم اجلدل حول ملف التعذيب

وا�شنطن – (�أ ف ب) – وافقت جلنة اال�ستخبارات يف جمل�س
ال�شيوخ االمريكي االربعاء على تر�شيح عميلة اال�ستخبارات
املخ�ضرمة جينا ها�سبل ملن�صب مديرة وكالة اال�ستخبارات املركزية
االمريكية (�سي اي ايه) رغم �سجلها يف ال�ضلوع يف عمليات تعذيب
يف مطلع االلفية.
و�أيدت جلنة اال�ستخبارات ب�أغلبية  10اىل خم�سة �أ�صوات رفع
تر�شيح ها�سبل اىل جمل�س ال�شيوخ وهو ما ي�ضمن فعليا ح�صولها
على موافقة املجل�س لتويل املن�صب.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م���ع���رك���ة ف��ل�����س��ط�ين �أك���ب���ر م����ن ن���ق���ل ����س���ف���ارة
ال يتعلق امل�شهد يف فل�سطني اليوم
بق�ضية نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل
القد�س ،رغم فظاعة احلدث� ،أو
فر�ض
�إحياءٍ لذكرى النكبة� ،إمنا ُي َ
على ال�شعب الفل�سطيني حتدٍّ تاريخي
وكبري ،يف وقت تتخلى فيه �سلطته عن
م�س�ؤولياتها ،فيما تقف ف�صائله مربكة
�أمام احل�سابات الإقليمية ،وهو ما
ي�ضعه �أمام اختبار �صعب ،وخا�صة يف
ظل احل�شد الإ�سرائيلي واال�ستفزاز
الكبري املدبر من احلكومة وامل�ستوطنني
بينما ت�سكن ال�سلطة الفل�سطينية �إىل
�أقل من احلد الأدنى من ردود الأفعال
على اخلطوات الأمريكية الأخرية
بحق القد�س والالجئني ،و�صار �صوتها
ال يكاد ُي�سمع ،تت�صاعد الإجراءات
الإ�سرائيلية �إىل حالة تتخطى
اال�ستنفار والتح�شيد الع�سكري
والأمني للت�صدي للفل�سطينيني على
�أكرث من جبهة ،يف القد�س وال�ضفة
وغزة .فقد �أ ّمنت قوات العدو اقتحام ًا
حا�شد ًا للم�ستوطنني لباحات امل�سجد
الأق�صى قبيل االحتفاالت الر�سمية الق�سم الغربي بيد االحتالل وال�شرقي
بنقل ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب مع الأردن).
�إىل القد�س املحتلة ،وذلك يف وقت يف وقت متزامن ،و�صلت ابنة الرئي�س
ت�ساهم فيه م�صر يف املحاولة العربية دونالد ترامب� ،إيفانكا ،وزوجها جاريد
لكبح «م�سريات العودة» املقرر ت�صعيدها كو�شرن� ،ضمن وفد �أمريكي ي�ضم نحو
على احلدود يف غزة خالل اليوم والغد� 300 .شخ�صية ر�سمية �إىل القد�س،
ففي خطوة ا�ستفزازية وغري م�سبوقة ،للم�شاركة يف احتفال نقل ال�سفارة
اقتحم �أكرث من �ألف م�ستوطن الأمريكية من تل �أبيب �إىل املدينة
امل�سجد الأق�صى من باب املغاربة يف املحتلة املقرر اليوم .وعلّقت �إيفانكا
ظل حرا�سة �أمنية م�شددة ،بعدما على دخولها القد�س بالقول �إنها ت�شعر
وفّرت �شرطة العدو احلماية الكاملة بـ«الفخر» لزيارتها القد�س ،وذلك
للم�ستوطنني الذين نفذوا جوالتهم يف لتمثيل والدها يف هذه «االحتفالية
باحات الأق�صى ،ثم خرجوا من باب املميزة» ،كما �أنها �ست�شارك يف
ال�سل�سلة .وعادة ما تكون اقتحامات االحتفال ال�سبعني لـ«�إقامة دولة
امل�ستوطنني �شبه الأ�سبوعية مقت�صرة �إ�سرائيل» .ونقلت �صحيفة «ه�آرت�س»
على الع�شرات ،ويف �أ�سو�أ الأحوال الإ�سرائيلية �أن الوفد ي�ضم عدد ًا من
ال يتجاوزون املئتني ،لكن �أم�س �شهد «القامات ال�سيا�سية الأمريكية ،على
دخول  1042م�ستوطن ًا وعن�صر ر�أ�سها نائب وزير اخلارجية جون
خمابرات و�شرطة على جمموعات �سوليفان ،واملبعوث اخلا�ص �إىل ال�شرق
جت ّولت يف �أنحاء متفرقة من باحات الأو�سط ،جي�سون غرينبالت ،ووزير
امل�سجد ،و�سط هتافات و�أداء �شعائر اخلزانة �ستيفن منوت�شني ،وال�سفري
دينية خا�صة بهم ،فيما رد امل�صلون الأمريكي يف �إ�سرائيل ديفيد فريدمان،
الفل�سطينيون املحدودون عدداً ،وع�شرات من �أع�ضاء الكونغر�س» ،فيما
الذين فوجئوا بهذا العدد الكبري ،نقلت �صحيفة «معاريف» عن غرينبالت
بالتكبريات .وعملت قوات االحتالل قوله� ،إن «م�شاركتي يف افتتاح ال�سفارة
خالل االقتحام على اعتقال عدد من يف القد�س �شرف كبري يحدث مرة
حرا�س الأق�صى التابعني للأوقاف واحدة يف العمر» .كذلك ،قال ال�سفري
فريدمان �إن ترامب �سيتحدث اليوم
الدينية وال�شباب الفل�سطينيني.
بعد ذلك� ،سمحت �شرطة العدو يف كلمة م�صورة خالل حفل تد�شني
ملجموعات �أخرى من امل�ستوطنني ال�سفارة يف القد�س ،لكن من دون �أن
باقتحام الأق�صى ،لي�صل عددهم منذ يك�شف هل يتعلق الأمر بر�سالة م�سجلة
�صباح �أم�س حتى �إغالق باب املغاربة م�سبق ًا �أو مبا�شرة.
�إىل  1451م�ستوطن ًا .ووفق �شهود على جهة مقابلة ،وبينما يبلغ الت�صعيد
عيان ،عمد امل�ستوطنون �إىل الغناء الإ�سرائيلي ذروته ،تعمل الأنظمة
والرق�ص ب�صورة م�ستفزة للم�صلني العربية املوقعة اتفاقات ت�سوية
بعد خروجهم من باب ال�سل�سلة .مع �إ�سرائيل �أو التي تهرول باجتاه
كذلك ،قدم مر�شدون يهود �شروح ًا التطبيع معها على تثبيط الردود
عن «الهيكل» للم�ستوطنني �أثناء الفل�سطينية� .ضمن هذا ال�سياق ،جاءت
االقتحامات .و�أتت هذه االقتحامات زيارة رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
بدعوة �أطلقتها «منظمات الهيكل» «حما�س»� ،إ�سماعيل هنية ،القاهرة
لتنظيم اقتحام وا�سع ،تزامن ًا مع ما ل�ساعات قليلة بعدما ا�شرتط �أن يغادر
ي�سمى ذكرى توحيد القد�س ،وع�شية يف اليوم نف�سه ،وذلك قبل وقت ق�صري
نقل ال�سفارة الأمريكية .ويحتفل على بدء «م�سريات العودة الكربى»
الإ�سرائيليون هذا العام بالذكرى الـ التي انطلقت يف املناطق احلدودية
 51الحتالل ال�شطر ال�شرقي للقد�س لقطاع غزة كافة� ،إ�ضافة �إىل فعاليات
يف حرب اخلام�س من حزيران  ،1967احتجاجية �أخرى يف ال�ضفة والقد�س
وي�س ّمونه «يوم توحيد القد�س» (كانت والداخل املحتل.
مق�سمة :هنية ،الذي و�صل �إىل القاهرة على منت
املدينة قبل هذا التاريخ
ّ
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

طائرة ع�سكرية م�صرية من مدينة
العري�ش ،قال �إنه ذهب ا�ستجابة
لعر�ض م�صري ُقدّ م منذ مدة ،لكن
احلركة ا�شرتطت �أن تكون الزيارة
�سريعة بعدما كانت قد رف�ضت دعوات
�سابقة ،فيما ت�ؤكد م�صادر قيادية
لـ«الأخبار» �أن الطائرة الع�سكرية
التي نقلت الوفد «جاءت ب�سبب تعطل
الطائرات املدنية يف العري�ش ،وتنفيذ ًا
لرغبتنا يف �إجناز الزيارة خالل يوم
واحد» ،علم ًا ب�أن معرب رفح عمل �أم�س
لليوم الثاين من �أ�صل �أربعة �أيام من
الفتج اجلزئي.
وعلم �أن «العر�ض امل�صري جاء دون
امل�ستوى الذي جاء به القطريون
�إىل حما�س قبل عدة �أيام»� ،إذ �إنه
مقابل وقف «م�سريات العودة» ،تتعهد
ال�سلطات امل�صرية بفتح معرب رفح
ب�صورة دائمة مع ال�سماح ب�إدخال
الب�ضائع ب�أنواعها كافة �إىل غزة،
�إ�ضافة �إىل توفري االحتياجات
العاجلة للقطاع ،مبا يف ذلك الكهرباء.
و�أو�ضحت امل�صادر �أن «اللهجة امل�صرية
كانت حادة مع حما�س ،فقد �أُخربت
احلركة �أن �إ�صرارها على ال�سري يف
م�سريات العودة �سي�ؤدي �إىل �صدام
ع�سكري كبري مع �إ�سرائيل يف حال
تعر�ض الأخرية لأ�ضرار و�ضغط كبري
من الفل�سطينيني».
و�سبقت هذه الزيارة عرو�ض عدة
قدمتها �أطراف خمتلفة� ،أبرزهم
املبعوث الأممي لـ«عملية ال�سالم»،
نيكوالي مالدينوف ،وال�سفري القطري،
حممد العمادي .وبينما زار العمادي
غزة قبل �أيام ،وكان يف جعبته 14
مليون دوالر ،ف�إنه مل يطرح ق�ضية
امل�سريات ب�صراحة ،مكتفي ًا بعر�ض
الأموال عرب البوابة الإن�سانية حلل
�أزمات غزة ،ومن بينها الكهرباء
والرواتب.
�أما مالدينوف ،الذي �سبقه ب�أ�سابيع،
فجاء بو�ضوح م�ستف�سر ًا عن ماهية
«م�سريات العودة» و�إىل �أين ميكن �أن
تذهب ،لكن من دون �أن يقدم �أي عر�ض
متكامل ،ما دفع احلركة �إىل توجيهه
�إىل الف�صائل الأخرى وت�أكيد �أن قرار
امل�سريات لي�س بيدها وحدها .وكذلك
فعلت «حما�س» ،كما ت�شرح امل�صادر ،مع

امل�صريني �أم�س� ،إذ قالت �إنها �ستلتقي
قيادة الف�صائل يف غزة ملناق�شة ما
تلقته من اجلانب امل�صري ،لكن امل�صادر
نف�سها �أو�ضحت �أن العر�ض مل يكن
«بامل�ستوى الذي نريده ...ال ميكن
احلكم بالف�شل �أو النجاح على هذه
الزيارة الآن».
يف هذا اجلانب ،قال القيادي يف
«حما�س» يحيى مو�سى� ،إن حركته
التقت مالدينوف و�أطراف ًا �أخرى
مرات عدة ،لكن �أي ًا منها «مل حتمل يف
�أجندتها عرو�ض ًا جدية �أو حقيقية...
الوفود التي تزور غزة ت�ستطلع �آراء
وتنقل ر�سائل ،وال تقدم �أي ر�ؤية
�سيا�سية متكاملة» .كذلك ،قال
القيادي يف حركة «اجلهاد الإ�سالمي»
خالد البط�ش� ،إن هذه العرو�ض «مل
تجُ ب عن �أ�سئلة �سكان القطاع ب�ش�أن
ق�ضاياهم امل�صريية واحل�صار املفرو�ض
عليهم» .و�أ�ضاف البط�ش ،يف ت�صريح
لـ«الأخبار»� ،إن «م�سرية العودة َو�ضعت
�أهداف ًا ا�سرتاتيجية تتمثل بحق
العودة ،و�أخرى تكتيكية تتمثل
ب�إف�شال �صفقة القرن وك�سر احل�صار...
العرو�ض املقدمة مل ت�ضع حلو ًال
جذرية ،لذلك لن يتوقف احلراك
الفل�سطيني».
يف غ�ضون ذلك ،تتوا�صل التجهيزات
للم�سريات اليوم وغداً� ،إذ ي�ستعد
ع�شرات الآالف من الفل�سطينيني يف
القطاع للذهاب �إىل املناطق احلدودية،
يف وقت �أعلنت فيه امل�ؤ�س�سات الر�سمية
والأهلية �إجازة عن العمل .كما
�أعلنت «الهيئة العليا مل�سريات العودة»
ت�سيري قوافل حتمل ا�سم قرى العودة
(املحتلة) ،وهي �ستحمل امل�شاركني
�إىل املناطق احلدودية .ويف ظل
التوتر الأمني املتوقع ،ورد يف �صحيفة
«يديعوت �أحرونوت» الإ�سرائيلية �أن
جنود العدو لن يخرجوا لعطلة حالي ًا،
و�ستن�شط نحو  11كتيبة ع�سكرية على
احلدود� ،أي �أكرث من عدد القوات التي
تعمل غالب ًا هناك ،وخا�صة �أن اجلي�ش
يتوقع م�شاركة نحو مئة �ألف فل�سطيني
يف التظاهرات التي قد ت�ؤدي �إىل
اخرتاق ال�سياج احلدودي.
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�أهمية رفع فاعلية اال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن
مت اجتماع �أك�ثر من  ٢٠م�شاركا وم�شاركة من �أب��رز
القيادات التنموية واالقت�صادية يف اليمن ملناق�شة �أهم
التحديات التي تواجه البالد يف منتدى قيادات التنمية
الثاين ال��ذي عقد م���ؤخ��ر ًا �ضمن مبادرة “�إعادة ت�صور
اقت�صاد اليمن” .كانت احلاجة �إىل زيادة تغطية وكفاءة
التدخالت التي تقوم بها املنظمات الإن�سانية الدولية
ووك��االت الأمم املتحدة للت�صدي للأزمة الإن�سانية يف
اليمن من �أبرز املوا�ضيع املطروحة يف املنتدى.
حول هذه الق�ضية اختار رواد املنتدى خالل املناق�شات
الق�ضايا الرئي�سية التالية كمحاور يجب العمل عليها:
احلاجة �إىل قيام اجلهات الفاعلة الإن�سانية الدولية
بزيادة التن�سيق مع ال�سلطات املحلية واجلهات الفاعلة يف
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص اليمني.
�أهمية دور الالمركزية يف اال�ستجابة الإن�سانية،
والفوائد العديدة املتمثلة يف �إعطاء الأولوية للتحويالت
النقدية للم�ستفيدين ب��دال عن توفري امل��واد الغذائية
ب�شكل مبا�شر.
�أهمية �إي�لاء الأول��وي��ة لتقدمي امل�ساعدة �إىل �أ�شد
ال�سكان فقراً ،وال �سيما النازحني داخلي ًا.
وتو�صلت قيادات التنمية اىل جملة من التو�صيات
املختلفة للجهات الفاعلة االن�سانية الدولية واحلكومة
اليمنية و���س��ل��ط��ات االم���ر ال��واق��ع يف خمتلف مناطق
اجلمهورية وكذلك الدول الأع�ضاء يف التحالف العربي
واملجتمع الدويل ،كما �سريد هنا الحقا.
�أفاد مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف
تقرير االحتياجات الإن�سانية لليمن لعام � ٢٠١٨أن ٢٢.٢
مليون �شخ�ص – �أي  ٨٠يف املائة من ال�سكان –بحاجة �إىل
امل�ساعدة الإن�سانية �أو احلماية يف نهاية عام  ،٢٠١٧منهم
 ١١.٣مليون يف حاجة ما�سة .و�أن هناك  ١٧.٨مليون
�شخ�ص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ،منهم  ٨.٤مليون
�شخ�ص “معر�ضون خلطر املجاعة”.
وق��د �شملت اال�ستجابة الإن�سانية يف العام املا�ضي
ثمان وك��االت تابعة ل�ل�أمم املتحدة و ٣٦منظمة دولية
غري حكومية و ١٤٧منظمة حملية غري حكومية .وكانت
التحديات التي تواجه هذه اجلهات الفاعلة يف املجال
الإن�ساين عميقة ،و�أهمها احلجم الكبري للأزمة وات�ساع
ال�شريحة ال�سكانية املت�أثرة بها با�ستمرار ،حيث ي�شهد
اليمن حالي ًا �أكرب حالة طوارئ �إن�سانية يف العامل ،وي�شكل
حجمها ونطاقها حتدي ًا هائ ًال لقدرة اجلهات الفاعلة
الإن�سانية على �إي�صال املعونات جلميع املحتاجني ،على
م�ستوى االحتياجات والنطاق اجلغرايف ال��ذي تتواجد
�ضمنه املنظمات العاملة يف اال�ستجابة الإن�سانية وقدرتها
على تو�سيع تغطيتها.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ت��واج��ه اجل��ه��ات الفاعلة يف
املجال الإن�ساين قيودا �شديدة تعقد العمل يف الظروف
احلالية لليمن وتعيق الو�صول �إىل املحتاجني .وقد اعترب
الفاعلون الإن�سانيون �أن التحديات البارزة التي تواجههم
تتمثل بالآتي:
الإجراءات الر�سمية البريوقراطية التي ت�ؤخر و�صول
امل�ساعدات �إىل املحتاجني ،وكذلك ت�أخر احل�صول على
املوافقة ال�سترياد امل��واد الغذائية والطبية وم�شتقات
ال��وق��ود امل�ستثناة من احل�صار ال��ذي يفر�ضة التحالف
ال��ع��رب��ي على ميناء احل��دي��دة ،ب��الإ���ض��اف��ة اىل ت�أخر
�إج��راءات ت�أ�شريات دخول العاملني يف املجال االن�ساين
�إىل املناطق ال�شمالية واجلنوبية من اليمن ،واالنتظار
الطويل للح�صول على تلك الت�أ�شريات ،والقيود امل�شددة
عليها ومتطلبات احل�صول على ت�صاريح �سفر يف املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة احلوثيني ،وغري ذلك.
الدمار املنت�شر و�ضعف البنية التحتية �أو غيابها مثل –
الطرق واجل�سور و�شبكات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
وخمازن تخزين الغذاء -وغري ذلك.
ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة واملتمثلة ب��ن��ق��اط التفتي�ش،
واجلماعات امل�سلحة ،وحتويل م�سارات قوافل امل�ساعدات
بل واختطافها �أحيانا ،يف ظل ا�ستمرار املعارك الربية،
وال�ضربات اجلوية ،وغريها.
التحديات املالية املتمثلة ب�أزمة ال�سيولة الوا�سعة
النطاق ،وتقلب �أ�سعار �صرف العملة املحلية �أما العمالت
الأجنبية ،والتقلبات ال�سريعة يف ا�سعار ال�سلع واخلدمات
الناجتة عنه.
لقد �أث��رت هذه العوامل ب�شكل كبري يف قدرة اجلهات
الفاعلة يف املجال الإن�ساين على �إمتام العمليات الإن�سانية
وتقييم االحتياجات ور���ص��د النتائج وجمع البيانات
الأخ���رى ال�ضرورية لو�ضع ب��رام��ج تدخل قائمة على
الأدل���ة يف الوقت املنا�سب .وك��ث�ير ًا ما دفعت ح�سا�سية
الأطراف املتحاربة حيال هذا النوع من جمع البيانات �إىل
منع الأن�شطة املتعلقة بجمع البيانات اخلا�صة باخلدمات

الإن�سانية بالقوة ،وخا�صة يف املناطق التي ي�سيطر عليها
احلوثيون.
ويف ال��وق��ت نف�سه ف���إن ال��ف��رق الوطنية الإن�سانية
وفرق ال�شبكات الإن�سانية تعمل ب�شكل جيد وترتبط مع
بع�ضها ب�آليات تن�سيق جيدة ،وت�ؤدي دورا فاعال مل�ساعدة
اجلهات الدولية الإن�سانية وت�سهيل عملها .وعلى اجلانب
الآخ��ر ف���إن التن�سيق مع القطاع اخلا�ص اليمني وغريه
من الفاعليني املحليني م��ازال حم��دودا .مما ي���ؤدي �إىل
ظهور فجوة مت�أ�صلة بني العر�ض والطلب فيما يتعلق
بتوفري امل�ساعدات داخل البلد .وقد نتج عن هذا الق�صور
حمدودية ن�شاط اجلهات الإن�سانية الفاعلة يف تخزين
الأغ��دي��ة وامل�ساعدات يف مواقع �آمنة يف جميع �أنحاء
البالد.
وي��ع��اين ال��ي��م��ن م��ن نق�ص م��ل��ح��وظ يف اال�ستجابة
الإن�سانية من املجتمع ال��دويل .ومل ينتج عن النداءات
الإن�سانية ال�صادرة عن الأمم املتحدة �سوى ا�ستالم % ٥٥
من الأم��وال املطلوبة لعام  ١.٦( ٢٠١٥مليار دوالر) ثم
ا�ستالم  %٦٣يف لعام  ١.٦٣( ٢٠١٦مليار دوالر) و %٧٣لعام
 ٢.٣( ٢٠١٧مليار دوالر) ،و ٪٧٠لهذا العام ( ٢.١مليار
دوالر) �أي �أن التح�سن يف هذا املجال حمدودا وبطيئا.
و�أطلق امل�شاركون من رواد التنمية تو�صيات متعددة
لتجاوز هذه ال�صعوبات واملعوقات.
تو�صيات للجهات الفاعلة الإن�سانية الدولية:
تو�سيع مفهوم “اال�ستجابة الإن�سانية” لت�شمل جهود
الإنعا�ش االقت�صادي ،بحيث تتو�سع اجلهود الإن�سانية
الطارئة التي جتري حالي ًا يف اليمن وت�ساعد على �إر�ساء
الأ�س�س ال�لازم��ة لإع���ادة ت�أهيل اخل��دم��ات الأ�سا�سية
املقدمة حملي ًا على املدى القريب ،الأمر الذي �سي�ساعد
�أي�ضا على حتقيق اال�ستقرار الوطني على املدى الطويل
وجتنب ر�سوخ تقليد االعتماد على امل�ساعدات اخلارجية
لليمن .وميكن اخت�صار ه��ذه النقطة و�آل��ي��ات جتاوزها
بكونها تتطلب االنتقال ب�آليات عمل اخلدمات الإن�سانية
من وظيفة املعيل �إىل نقل املحتاجني �إىل و�ضع �أف�ضل
وخلق فر�ص معي�شية �أف�ضل لهم.
تقوية اجلهود الداخلية الرامية �إىل التن�سيق مع
ال�سلطات املحلية واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص اليمني من خالل التخطيط الت�شاركي
وعمليات التنفيذ (مع �إدراك �أن �إمكانية التن�سيق املحلي
تختلف ب�شكل كبري من منطقة لأخرى بح�سب الظروف
على الأر�����ض) ،وم��ن ���ش���أن ذل��ك �أن ي�ساعد على �ضمان
ا�ستجابة �إن�سانية �أكرث فعالية و�شموال وتكام ًال ،مع احلد
�أي�ض ًا من التكاليف الت�شغيلية التي تتكبدها اجلهات
الفاعلة الإن�سانية الدولية ومن �أعباء املوارد الب�شرية،
ينبغي على اجلهات الفاعلة يف املجال الإن�ساين �أن تعمل
على زيادة التن�سيق مع القطاع اخلا�ص اليمني على وجه
اخل�صو�ص كفر�صة للحد من العوائق التي تواجها يف
�إي�صال و�إدارة امل�ساعدات (لتفا�صيل �أكرثي مكن االطالع
على املنظمات الإغاثية الدولية والقطاع اخلا�ص اليمني:
احلاجة �إىل حت�سني التن�سيق يف اال�ستجابة الإن�سانية
للأزمة ).
�إن�شاء فرق مفاو�ضات داخل البالد مكلفة بالإبقاء على
قنوات ات�صال قوية ومفتوحة با�ستمرار مع الأط��راف
املتحاربة لتي�سري و�صول امل�ساعدات الإن�سانية دون عوائق
�إىل جميع مناطق البالد .ينبغي �أن ت�ؤدي هذه اجلهود �إىل
زيادة التن�سيق مع ال�سلطات املحلية واجلهات الفاعلة يف
املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص اليمني .كما ينبغي �أن
ت�شمل ه��ذه اجلهود برناجم ًا لتعريف ك��وادر الأط��راف
املتحاربة بالتزاماتها املرتتبة عليها مبوجب القانون
الدويل الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان.
اعتماد الالمركزية يف جهود الإغاثة من خالل �إن�شاء
مراكز �أو “حماور” �إغاثة موزعة بدقة يف جميع �أنحاء
البالد بح�سب قدرة الو�صول �إىل ال��واردات الإن�سانية –
�سواء عن طريق الرب �أو البحر �أو اجلو – وتن�ش�أ بالقرب
من التجمعات ال�سكانية للمحتاجني.
و�ضع �إط��ار �شامل لإدارة املخاطر� ،إ�ضافة �إىل نظام
موحد للرقابة والتقييم ي�ستعر�ض اال�ستجابة الإن�سانية
بكامل متطلباتها وجماالتها .من �ش�أن ذل��ك �أن ي�سمح
ب���إج��راء تقديرات دقيقة لالحتياجات وامل�ساعدات
ال�لازم��ة ملواجهتها ،وحت��دي��د ن��ق��اط ال��ق��وة وال�ضعف
والفر�ص واملخاطر يف �إطار منوذج تقدمي املعونة احلايل.
من �ش�أن ذلك �أي�ض ًا �أن يعزز ال�شفافية وامل�ساءلة يف �إي�صال
امل�ساعدات ،الأمر الذي �سيحول بدوره دون �شعور املانحني
بالإعياء.
�إعطاء الأولوية للتحويالت النقدية ك�شكل من �أ�شكال
امل�ساعدات الإن�سانية للم�ستفيدين عو�ضا عن توفري
ال�سالل الغذائية ،خا�صة و�أن التحويالت النقدية �ستخلق

مردودات ايجابية على االقت�صاديات
املحلية ،حيث �ست�ساعد �صغار الباعة
وال�����س��وق ك��ك��ل ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على
�أع��م��ال��ه��م ،م��ع تعزيز نظم االئتمان
املحلية وال��ق��درة على ال�صمود على
م�ستوى املجتمع املحلي.
�إعداد وتنفيذ برامج متعددة لبناء
وت��ع��زي��ز ق����درات امل��وظ��ف�ين املحليني
ومتكينهم يف مواقع �صنع قرار عالية يف املنظمات التي
يعملون بها ،مع مراعاة مبد�أ �أ�سا�سي يتمثل يف مراعاة
ال��ن��وع االجتماعي .م��ن ���ش���أن ذل��ك امل�ساهمة يف تعزيز
فاعلية ومرونة العمليات االن�سانية.
تنفيذ تقييم اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دخ�لات الإن�سانية
على امل�ستوى املحلي ل�ضمان تقدمي امل�ساعدات للجهات
امل�ستهدفة على ح�سب االح��ت��ي��اج ،م��ع م��راع��اة تنوع
االحتياجات املختلفة جغرافيا ودميوغرافيا ،وكذلك
التدهور االقت�صادي وتفاقم ال�صراع.
�ضمان تنفيذ �آليات التوزيع العادل للم�ساعدات ،وعلى
وجه اخل�صو�ص منح امتيازات و�أولية للن�ساء املعيالت
لأ�سرهن ،ال �سيما وقد ت�سبب ال�صراع يف تهمي�شهن و�أ�ضعف
قدرة ح�صولهن على الوظائف او الو�صول للخدمات او
امل�ساعدات الإن�سانية.
مراقبة جهود اجلهات الفاعلة املحلية يف املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف اال�ستجابة
الإن�سانية لتحديد فر�ص اال�ستثمار يف بناء ق��درات
اجلهات املحلية والتعاون معها .وينبغي على قيادات
املنظمات الدولية غري احلكومية �أن تبني ا�سرتاتيجية
�شراكة ت�ضمن ال�صمود الطويل الأجل للمحليني وت�سلمهم
زمام القرارات.
تو�صيات للحكومة اليمنية:
�إل��زام اللجنة العليا للإغاثة الإن�سانية باال�ضطالع
بدورها الرقابي والتن�سيقي لتو�سيع التغطية ورفع فعالية
اال�ستجابة الإن�سانية ومنع ازدواجية اجلهود .ي�شمل
ذلك :و�ضع وتنفيذ خطة ا�ستباقية للتن�سيق مع املنظمات
ال��دول��ي��ة ووك����االت الأمم امل��ت��ح��دة ودع��م��ه��ا يف جم��ال
اال�ستجابة الإن�سانية .ينبغي �أن ي�شمل ذلك م�ساعدة
اجلهات الفاعلة الإن�سانية يف ت�أمني اال�سترياد ال�سل�س
ل�ل�إم��دادات الإن�سانية ،وت�أمني ح�صولها على ت�أ�شريات
دخ��ول املوظفني الأج��ان��ب �إىل البلد دون عراقيل ويف
الوقت املنا�سب ،وحتديد املناطق الآمنة لإيواء املوظفني
والإم��دادات ،وت�أمني ممرات انتقال عرب مناطق النزاع.
ينبغي �أن ي�شمل ذلك �أي�ض ًا تي�سري و�صولهم �إىل جمتمعات
املحتاجني – مبن فيهم النازحني داخلي ًا – لإجراء درا�سات
ا�ستق�صائية ميدانية لتحديد االحتياجات الالزمة يف
خمتلف املناطق :والتن�سيق مع املكاتب الفنية للوزارات
يف �صنعاء ل�ضمان تن�سيق ورق��اب��ة فاعلة للم�ساعدات
الإن�سانية.
العمل ب�شكل فعال على اتباع �سيا�سات حتمي املنظمات
الإن�سانية العاملة يف اليمن من تدخل الأطراف املتحاربة،
حيث وان هـذه املنظمات تواجه معوقات خمتلفة بح�سب
املكان التي تعمل فيه.
حتديد الأول��وي��ات وال�شروع يف �إع��ادة ت�أهيل البنية
التحتية الأ�سا�سية الالزمة لت�سهيل حركة امل�ساعدات
الإن�سانية عرب املحافظات اليمنية.
امل�ساعدة يف بناء ق���درات ال�سلطات املحلية لدعم
املنظمات الدولية يف اال�ستجابة للأزمة الإن�سانية.
على احلكومة التخاطب م��ع ال�سلطات ال�سعودية
وحماولة ايجاد ا�ستثناء للمغرتبني اليمنيني هناك من
الر�سوم التي مت فر�ضها م�ؤخرا عليهم ،وي�شمل ذلك الطلب
من ال�سلطات ال�سعودية مراعاة ظروف اليمنيني الذين
يعملون يف القطاعات التي متت �سعودتها/توطينها مبا
ي�سمح بزيادة قيمة التحويالت �إىل اليمن وا�ستمرارها.
تو�صيات ل�سلطات الأمر الواقع يف اليمن:
�إزالة العقبات البريوقراطية التي تعقّد وت�أخّ ر دخول
عاملي الإغاثة الإن�سانية �إىل اليمن.
�إزال��ة القيود املفرو�ضة على ت�صاريح ال�سفر لعاملي
الإغاثة الإن�سانية داخل اليمن وتي�سري و�صولهم الآمن
وغ�ير املعاق �إىل ال�سكان املحتاجني .وي�شمل ذل��ك منع
ابتزاز عمال الإغاثة عند نقاط التفتي�ش.
�إزال��ة القيود التي يفر�ضها موظفو وزارة التخطيط
والتعاون الدويل ب�صنعاء والتي حتد من قدرة املنظمات
الإن�سانية على �إج���راءات تقييم االحتياجات ور�صد
امل�ساعدات الإن�سانية.
تو�صيات �إىل ال��دول الأع�ضاء يف التحالف العربي
واملجتمع الدويل:
ال�سماح با�ستئناف الرحالت اجلوية �إىل مطار �صنعاء

الدويل ،وذلك لت�سهيل عملية ال�سفر ملن هم بحاجة اىل
عناية طبية خارج البلد ،وكذلك ت�سهيل حركة التنقل
للعاملني الإن�سانيني وامل���ؤن الإن�سانية من و�إىل مناطق
�شمال اليمن حتديدا.
رف���ع ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى اال���س��ت�يراد ال��ت��ج��اري
والإن�ساين للأغذية والوقود والإم���دادات الطبية عرب
جميع امل��وان��ئ يف اليمن ب�شكل نهائي ،وال �سيما ميناء
احلديدة على البحر الأحمر.
اتخاذ خطوات عملية ال�ستعادة القدرات الوظيفية
للبنك امل��رك��زي اليمني ،على النحو املف�صل يف موجز
�سيا�سات مبادرة �إع��ادة ت�صور اقت�صاد اليمن :ا�ستعادة
قدرة البنك املركزي وا�ستقرار الريال .من �ش�أن ذلك �أن
ي�ساعد ،مع عوامل �أخرى كثرية على ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع
الأ�سا�سية يف ال�سوق ،وبالتايل زيادة فعالية التحويالت
النقدية للمعونة الإن�سانية �إىل امل�ستفيدين يف اليمن.
قيادات التنمية:
د� .إ�سماعيل اجلند رئي�س هيئة امل�ساحة اجليولوجية
والرثوات املعدنية ال�سابق
د� .أ�سمهان العل�س	 �أ���س��ت��اذ م�ساعد يف ال��ت��اري��خ يف
جامعة عدن
د� .أفراح عبد العزيز الزوبة النائب الأول للأمني
العام مل�ؤمتر احلوار الوطني
د .انطالق املتوكل ا���س��ت��اذة ج��ام��ع��ي��ة وب��اح��ث��ة يف
دا�سات النوع االجتماعي بجامعة �صنعاء
وزير النقل ال�سابق
م .بدر حممد با�سلمة
د .جالل �إبراهيم فقرية	�أ����س���ت���اذ يف ج��ام��ع��ة
�صنعاء
جميلة علي رجاء م��دي��رة �شركة ا�ست�شارة اليمن،
ع�ضو فريق الإ�صالحات االقت�صادية
خبري تنمية دولية
جيهان نواف عبد الغفار
م .خالد عبد الواحد نعمان رج��ل �أع��م��ال ،رئي�س
املجل�س الأهلي يف عدن ،ع�ضو فريق الإ�صالح االقت�صادي
وزير النفط واملعادن ال�سابق
م .ر�شيد الكاف
د� .سعاد عثمان يافعي	�أك��ادمي��ي��ة وع��م��ي��دة
�سابقة لكلية العلوم الإداري��ة بجامعة عدن ،دكتوراه يف
االقت�صاد الزراعي
وزي���������ر ال����ت����ج����ارة
د� .سعد الدين بن طالب
وال�صناعة ال�سابق ،ع�ضو �سابق يف الربملان ،وع�ضو �سابق
يف الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد
خبري تنمية اقت�صادية وم��وارد
عثمان احلدي
ب�شرية
علي حممد احلب�شي رجل اعمال
وك��ي��ل وزارة امل��ي��اه
م .عمار نا�صر العولقي
والبيئة
م�ست�شار اقت�صادي
عمر العاقل
ماجد املذحجي ع�ضو �سابق يف جلنة التح�ضري
الفني مل�ؤمتر احلوار الوطني
مازن حممود �أمان م���دي���ر ت���ط���وي���ر الأع�����م�����ال يف
جمموعة هائل �سعيد �أنعم
رجل اعمال
حممد عقيل �شهاب
وزي��ر املالية ال�سابق
د .حممد من�صور زمام
ورئي�س هيئة اجلمارك ال�سابق
الرئي�س ال�سابق ل�شركة كمران
نبيل الفقيه
لل�صناعة واال�ستثمار ووزير ال�سياحة ال�سابق
وزير اخلدمة املدنية ال�سابق
نبيل �شم�سان
د.جناة جمعان	�أ�ستاذ دكتور يف ال�ش�ؤون املالية
بجامعة �صنعاء� ،سيدة �أع��م��ال وع�ضو م���ؤمت��ر احل��وار
الوطني ،ورئي�سة قطاع �سيدات الأعمال يف غرفة التجارة
اليمنية
* مت �إع����داد ه���ذا امللخ�ص م��ن ق��ب��ل م��رك��ز �صنعاء
للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،بالتن�سيق مع �شركاء امل�شروع
دي��ب روت لال�ست�شارات و م��رك��ز البحوث التطبيقية
بال�شراكة مع ال�شرق (.)CARPO
* مالحظة :مت �إجناز هذه الوثيقة بدعم من االحتاد
الأوروبي و�سفارة مملكة هولندا يف اليمن.
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تعز… جنوب ال�شمال
و�����ش����م����ال اجل���ن���وب
توفيق اجلند
لي�س موقع تعز املطل مبا�شرة على م�ضيق باب املندب
وحده ما مينحها كل هذا اجلدل والأهمية ،فلتعز
ت�أثريها ونفوذها الناعم على �شمال اليمن وجنوبه
قبل وحدة ال�شطرين وبعدها ،ومار�ست ح�ضورها
يف عدن كما مار�سته يف �صنعاء ،وفر�ضت ح�ضورها
بطابعه املدين الثقايف ال�سيا�سي النقابي .مل تعرتف
بت�شطري ومل تخ�ضع لهيمنة ومل تق ّيدها م�صالح ،ما
جعلها هدف ًا لقوى النفوذ يف ال�شمال واجلنوب مع ًا يف
فرتات خمتلفة ،لتتحول عملي ًا بحكم ذلك ،ولوقوعها
على خط احلدود ال�شطرية ال�سابقة �إىل �شمال
اجلنوب ،وجنوب ال�شمال يف اليمن.
النتيجة امل�ؤ�سفة �أخري ًا �أنه بد ًال من جناح جتربة تعز
يف متدين مناطق اليمن الأخرى ،جنحت عوامل وقوى
ال�صراع الراهن يف ت�سليح تعز ،و�أ�صبح النموذج الذي
مل يخ�ضع للتنميط الر�سمي املطلوب ،ومل ينخرط يف
م�سل�سل اال�ستقواء بال�سالح تاريخي ًا ،منوذج ًا جديد ًا
لديناميكيات ال�صراع اليمني.
�أغلب التيارات الفكرية وال�سيا�سية اليمنية املعا�صرة
على م�ستوى ال�شمال واجلنوب من تعز
انطلقت �أغلب التيارات الفكرية وال�سيا�سية اليمنية
املعا�صرة على م�ستوى ال�شمال واجلنوب من تعز،
بجغرافيتها و�أ�شخا�صها ،فم�ؤ�س�س تنظيم الإخوان
امل�سلمني يف اليمن عبده املخاليف ،من تعز ،و�أبرز
القادة امل�ؤ�س�سني حلركة القوميني العرب يف اليمن،
كعبدالفتاح �إ�سماعيل و�سلطان �أحمد عمر من تعز،
واملر�شد العام للإخوان امل�سلمني يف اليمن اليوم،
يا�سني عبدالعزيز ،من تعز ،و�أبرز قادة التنظيم
النا�صري منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم ،كعبد امللك
املخاليف و�سلطان العتواين وعبداهلل نعمان من تعز،
وقائد انقالب النا�صريني على الرئي�س ال�سابق علي
عبداهلل �صالح ،عي�سى حممد �سيف ،من تعز ،و�أمني
عام حزب البعث جناح بغداد ،قا�سم �سالم من تعز،
و�أمني عام حزب البعث جناح دم�شق ،عبدالوهاب
حممود من تعز.
هذا التنوع واحليوية لي�س ر�أ�سمالها الوحيد ،ف�أبرز
رجال املال وال�شركات التجارية الرائدة يف اليمن،
كاملجموعات التجارية لهائل �سعيد �أنعم ،و�شاهر عبد
احلق ،و�إخوان ثابت ،ودرهم العب�سي ،وعبد اجلليل
ثابت ،وتوفيق عبد الرحيم ،واخلامري ،قادمة من
تعز �أي�ض ًا .كما �أن تعز امل�ساوية للبنان يف امل�ساحة،
هي �أكرب حمافظة مينية من حيث عدد �سكانها الذين
ي�شكلون �أكرث من  12يف املائة من عدد ال�سكان يف
اليمن ،ورمبا لي�س هناك منطقة مينية ال يوجد فيها
�سر
معلّم �أو طبيب �أو مهند�س �أو تاجر من تعز ،وهذا ّ
�آخر من �أ�سرار ت�أثريها الناعم يف عموم اليمن.
معظم ال�صحافيني والنا�شطني اليمنيني يتحدرون
�أي�ض ًا من تعز ،ما جعل الت�أثري يف الر�أي العام جتاه
ق�ضايا اليمن املختلفة يبد�أ منها ،فقد �صدرت منها،
فجر الثورة� ،صحيفة “اجلمهورية” لرتفع رايتها،
وت�صدّ رت �صحيفة “الثقافية” �صحف التنوير يف
اليمن ،كما ت�صدّ رت “م�ؤ�س�سة ال�سعيد” م�ؤ�س�سات
الثقافة والعلوم مطلع الألفية .ومثّل عبد اهلل عبد
الوهاب نعمان ،كاتب كلمات الن�شيد الوطني اليمني،
و�أيوب طار�ش عب�سي ،الذي حلّن كلمات الن�شيد
وغنّاها� ،أبرز ثنائي ميني �أثرى ال�ساحة الفنية
بالأنا�شيد الوطنية والعاطفية �أي�ض ًا.
يف تعزّ ،
مت تدريب ف�صائل العمل امل�سلّح �ضدّ االحتالل
االنكليزي يف جنوب اليمن ،بالتزامن مع جتهيز
وتدريب املتطوعني للدفاع عن ثورة �سبتمرب� /أيلول
�ضدّ امللكيني يف �شمال اليمن خالل �ستينيات القرن
املا�ضي ،ومنها انطلق �أ ّول اعت�صام يف �ساحات ال�شباب
�ضد علي عبد اهلل �صالح يف  .2011ويف �إطار احلرب
الراهنة ،ال زالت تعز �ساحة �صراع بني احلوثيني
وخ�صومهم من ال�شرعية والتحالف حتى اليوم ،ويف
تتعر�ض للح�صار والق�صف من الطرفني،
الوقت نف�سه ّ
من دون اعتبار لآالف ال�ضحايا من املدنيني.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

قبل وحدة �شطري اليمن ،كانت الوزارة �أق�صى ما
ي�صله �شمايل يف اجلنوب �أو جنوبي يف ال�شمال ،ومل
ٌ
�شمايل� ،أو حكم ال�شمال
اجلنوب
يحدث �أن َح َكم
َ
جنوبي ،لكن تعز ك�سرت تلك القاعدة مرة واحدة مل
تتكرر ،بو�صول عبد الفتاح �إ�سماعيل� ،أ�شهر �أمني عام
للحزب اال�شرتاكي اليمني� ،إىل حكم جنوب اليمن
�أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي ،وكان �إ�سماعيل من
�أبرز قادة الكفاح امل�سلح لطرد الإنكليز من اجلنوب
رغم حتدره من تعز كمحافظة �شمالية.
�أخذ التف�سري الطائفي لطبيعة ال�صراع الأخري ينخر
الن�سيج االجتماعي والوطني يف تعز
مل ي�صل �إ�سماعيل �إىل حكم اجلنوب لأنه ا�ستند
�إىل قوة نفوذ اجتماعي �أو قبلي ،كما حدث مع
غريه ،لكنه حكم كرئي�س مدين تقدّ مي منقطع عن
حا�ضنته القبلية واالجتماعية لدرجة خا�ض فيها
�أثناء حكمه للجنوب حرب ًا مع ال�شمال� .إال �أنّ رفاقه
يف عدن تخلّ�صوا منه يف �صراع �أجنحة احلزب الذي
عرف ب�أحداث يناير /كانون الثاين  ،1986كما
تخلّ�ص رفاق رئي�س هيئة الأركان العامة الأ�سبق،
عبد الرقيب عبد الوهاب ،منه ،يف تداعيات �أحداث
�أغ�سط�س� /آب  1968بني �أجنحة اجلمهوريني
ب�صنعاء .فالرجالن منوذج البن تعز الذي ينا�ضل من
�أجل ق�ضية ويتنا�سى اجلغرافيا ،فت�أكله الهويات ما
دون وطنية ورفاق الن�ضال مع ًا.
عندما عار�ض رئي�س الوزراء اليمني الأ�سبق� ،أحمد
حممد نعمان ،ومعه ع�ضو املجل�س اجلمهوري بعد
الثورة ،حممد علي عثمان� ،سلطات املركز يف �صنعاء،
وجادال ب�أن اجلمهورية يجب �أن تنهي هيمنة القوى
القبلية يف �شمال ال�شمالّ ،
مت اتهامهما ب�أنهما يريدان
�إقامة دولة �شافعية يف تعز ،وهما من �أبرز القادة
اجلمهوريني ،وهذا ما �أ�شار �إليه امل�ؤرخ الع�سكري
الإنكليزي �إدغار �أوبالن�س ،رغم �أن نعمان وعثمان
كانا م�صنّفني �ضمن القوى اليمينية املناه�ضة للمدّ
الي�ساري والقومي� ،أي يف �صف التيار املهيمن ب�صنعاء
يومها ،وقادا مع القا�ضي عبد الرحمن الأرياين
و�شيوخ القبائل معار�ضة نظام عبد اهلل ال�سالل� ،أ ّول
رئي�س للجمهورية بعد ثورة �سبتمرب.
�أثناء حكم الرئي�س اليمني الأ�شهر �إبراهيم
احلمدي ،عادت بع�ض القيادات الع�سكرية من �أبناء
تعز �إىل �صنعاء بعد عمليات الت�صفيات والإق�صاء
التي حدثت لهم �أثناء �أحداث �أغ�سط�س� /آب
 1968وبعدها .وبعد اغتيال احلمدي ،حدثت
ت�صفيات منظمة لأبرز ال�شخ�صيات االجتماعية يف
تعز� ،أ�شرف على �أغلبها علي عبد اهلل �صالح ،القائد
الع�سكري لتعز يومها ،قبل �أن ينطلق منها مبا�شرة �إىل
كر�سي احلكم يف يوليو /متوز  ،1978ويواجه �أخطر
انقالب على نظامه ويقوم ب�إعدام النا�صري التعزي
عي�سى حممد �سيف الذي قاد االنقالب .وهذا ما جعل
عالقة �صالح بتعز مو�ضع ح�سا�سية مفرطة حتى
مقتله يف دي�سمرب /كانون الأ ّول املا�ضي.
مل تدعم القوات اجلنوبية والإماراتية مقاومة تعز
�إال ب�شكل ي�سمح با�ستمرار احلرب
بعد حرب �صيف  ،1994رجحت كفة الأحزاب

التقليدية واجلماعات الدينية ،و�أ�صبح حلزب
“الإ�صالح” الإ�سالمي يف تعز جمهور ًا وا�سع ًا �إىل
جانب اال�شرتاكيني والنا�صريني والبعثيني �أبرز
القوى فيها تقليدي ًا .ورغم ح�صول حزب “امل�ؤمتر
ال�شعبي” احلاكم على �أكرث مقاعد الربملان يف
املحافظة با�ستمرار ،ف�إن النا�صريني والبعثيني
واال�شرتاكيني – بدرجة �أقلّ – مل يعودوا قادرين
على دخول قاعة الربملان ك�أع�ضاء فيه� ،إال عرب
�صوت الناخب التعزي بدرجة �أ�سا�سية ،وهذا
التن ّوع والتعاي�ش يف املحافظة جاء ب�سبب املمار�سة
الفردية للتعددية ال�سيا�سية بعك�س �أغلب املناطق
التي تنتمي �إىل الأحزاب ،وفق ًا حل�سابات جمعية
يفر�ضها �شيخ القبيلة غالبا.
التن ّوع يف تعز لي�س جديداً ،فمنطقة اجلحملية يف
املدينة كانت معروفة كمركز للقادمني من �صنعاء
وحميطها �إىل تعز ،خ�صو�ص ًا عندما اتخذها الإمام
�أحمد بن يحيى عا�صمة حلكمه (،)1962 – 1948
ثم عندما �أ�صبح علي عبد اهلل �صالح قائد ًا ع�سكري ًا
للمحافظة ،وفيها ان�صهرت االنتماءات املذهبية
للزيدية وال�شافعية ،وقبلها االنتماءات املناطقية.
�إال �أنّ هذه االعتبارات عادت للظهور مرة �أخرى بفعل
ما �أحدثه ال�صراع اجلاري من ارتداد نحو الت�صنيفات
ما قبل وطنية للمختلف.
�أخرياً ،بد�أت تعز تتحول من �أكرث املحافظات تنوعاً
حزبي ًا وفكري ًا �إىل �أكرثها تنوع ًا يف اجلماعات
تو�سع “الإ�صالح”
الدينية وامللي�شيات امل�سلحة ،فبعد ّ
(اجلناح اليمني للإخوان امل�سلمني) كحزب ديني ،جاء
احلوثيون ف�أحيوا االنتماء الطائفي للأ�سر الها�شمية
يف تعز التي كانت �أقرب لل�صوفية من الت�ش ّيع بن�سخته
الزيدية .ومع ا�شتعال ال�صراع خالل الأعوام الثالثة
تعر�ضت بع�ض هذه الأ�سر الها�شمية للتنكيل
الأخريةّ ،
والت�صفيات على يد الف�صائل املقاومة للحوثيني،
هجرهم احلوثيون من
فكثري من ال�سلفيني الذين ّ
دماج مطلع  ،2014جا�ؤوا �إىل تعز للأخذ بالث�أر.
واحلوثيون حا�صروا تعز عملي ًا بالتزامن مع ال�صراع
امل�سلّح منذ �أواخر مار�س� /آذار  ،2015و�أخذ التف�سري
الطائفي لطبيعة ال�صراع ينخر الن�سيج االجتماعي
والوطني �أي�ض ًا.
قال احلوثيون عند قدومهم �إىل تعز �إنهم يريدون
فقط فتح الطريق �أمامهم �إىل عدن وال ي�ستهدفون
تعز بذاتها ،لكنهم قوبلوا بالتظاهرات الراف�ضة
لوجودهم وملطالبهم بفتح الطريق �إىل عدن
باعتبارهم قوات غري �شرعية �ضد الرئي�س عبد ربه
فر من قب�ضتهم �إىل عدن قبلها
من�صور هادي الذي ّ
ب�شهر واحد .قمع احلوثيون التظاهرات و�سقط
عدد من القتلى واجلرحى ،ون�ش�أت املقاومة امل�سلحة
�ضدهم ،وت�صدّ رت قيادات من حزب “الإ�صالح”
وال�سلفيني �صفوف املقاتلني حتت مظلة ال�شرعية
والتحالف ،وهذا ما حول تعز �إىل ب�ؤرة �صراع له
�أقنعة وتف�سريات طائفية ودينية ،فكان ح�صار �سكان
املدينة بالن�سبة للحوثي جزء ًا من املعركة املقدّ �سة،
وكان القتال �ضد احلوثيني جزء ًا من املعركة املقدّ �سة
خل�صومهم �أي�ض ًا.

قاتل النا�صريون والي�ساريون �أي�ض ًا �ضد احلوثيني،
لكن القوة الأبرز متثّلت يف “الإ�صالح” وال�سلفيني،
ّ
وتوقفت القوات اجلنوبية والإماراتية على حدود
املحافظة بعد �سيطرتها على عدن وحلج املحاذية
لتعز �أواخر  ،2015ومل تدعم مقاومة تعز يف
مواجهة من يفرت�ض �أنه خ�صم م�شرتك� ،إال ب�شكل
ي�سمح با�ستمرار احلرب وال ي�سمح بح�سمها ،بتقلي�ص
ال�سالح والعتاد مع �ضخّ الأموال لعدد من قادة
املقاومة يف �سباق ال�ستقطابها ،ويف �إطار التباين بني
دول التحالف خ�صو�ص ًا ال�سعودية والإمارات.
عدم احل�سم يف تعز �أمر مطلوب حتى ال تظهر للعلن
مالمح اليمن املرغوب به م�ستقب ًال من التحالف
مل تتغيرّ جغرافيا ال�صراع �إال ببطء كبري ،لأن
العمليات الع�سكرية تر�سم بالقلم وامل�سطرة من قبل
التحالف ،حل�سابات جزء منها متعلّق مبن ي�سيطر
على الأر�ض بعد ان�سحاب احلوثيني ،مع خ�صو�صية
جوهرية متعلقة بتعز حتديد ًا وم�شاريع التحالف
غري املعلنة لإعادة ر�سم اخلريطة اليمنية بعد
احلرب .ف�إخراج تعز من قب�ضة �صنعاء اليوم ،لن
ي�سلمها �إىل قب�ضة عدن ،لأن ذلك يك�سر احلدود
ال�شطرية ال�سابقة بني ال�شمال واجلنوب التي عادت
ك�أمر واقع منذ �سيطرة التحالف على عدن (يوليو/
متوز  .)2015و�إبقاء هذا الو�ضع ال�سائل يبدو
مطلوب ًا حتى تتمكّن الإمارات من �إن�شاء قوة جديدة
بديلة للحوثيني على م�ستوى ال�شمال ،واحلفاظ على
هذا الو�ضع �أي�ض ًا يتطلب ا�ستمرار القتال يف تعز دون
ح�سم ،حتى ال تظهر للعلن مالمح اليمن املرغوب
م�ستقب ًال من التحالف قبل ا�ستكمال معطياته على
الأر�ض.
لقد �أعلن التحالف �أكرث من مرة البدء بعملية “حترير
تعز” و�آخرها نهاية يناير /كانون الثاين الفائت على
ل�سان املحافظ اجلديد ،لكن ذلك مل يحدث ،واجلبهات
التي ن�شطت يف تعز يومها بدت كتغطية لأحداث عدن
الأخرية� ،إذ ّ
توقفت بتوقفها .ومطلع �إبريل اجلاري،
قام وفد من القيادات الع�سكرية للتحالف بزيارة تعز
ملناق�شة ق�ضية �إن�شاء قوات حزام �أمني يف املحافظة
على غرار نظريتها يف عدن و�أبني وحلج .لقد خ�سرت
الإمارات حليفها �أبوالعبا�س بعد �إدراجه يف قائمة
الداعمني للإرهاب قبل �أ�شهر ،وبات عليها بالتايل �أن
تخلق حليف ًا جديد ًا يف تعز �أو هكذا يبدو الأمر.
ير ّوج التحالف لق�صف احلوثيني وح�صارهم لتعز
ليمار�س عليها الدور نف�سه تقريب ًا ،وهو يعمل
على تعزيز �صراع ف�صائل املقاومة فيها وعدم منح
ال�سلطات الر�سمية فر�صة �إحكام قب�ضتها على
م�ؤ�س�سات الدولة ،حتى تظلّ عوامل عدم اال�ستقرار
بناء على ممار�سات التحالف بالدرجة
م�ستمرة ،ويتم ً
الأوىل ،حتويل تعز �إىل جمرد حمرقة ب�شرية
لليمنيني من جميع الأطراف� ،سواء كانوا من حلفائه
يف املقاومة واجلي�ش املوايل لهادي� ،أو من خ�صومه
احلوثيني� ،إىل �أن تتوفّر ال�شروط الكفيلة بتحقيق
�أجندته على الأر�ض .فهل يعجز التحالف فع ًال عن
جمرد توفري م�ستلزمات تقدمي اخلدمات الطبية يف
املحافظة� ،أو عن ال�سماح لأبنائها بدخول عدن مث ًال؟
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ه��ل �أو���ش��ك��ن��ا ب��ط��ي �صفحة الأح�����زان وال��غ�����ش؟

حممد النجار
رغم حديث رئي�س الوزراء اليمني �أحمد عبيد
بن دغر عن �أن ال منت�صر وال مهزوم يف الأزمة
التي عا�شتها جزيرة �سقطرى ،يرى مراقبون �أن
هزمية معنوية كربى حلقت بالإمارات ،وعلى
الطرف الآخر مل حتقق ال�شرعية اليمنية
انت�صارا ،و�سط ا�ستمرار �سيا�سة تبادل الأدوار
بني �أبو ظبي والريا�ض.
فقد عا�شت اجلزيرة تطورات دراماتيكية
خل�صت تطبيق اتفاق �سعودي ميني لإنهاء الأزمة
التي تعي�شها اجلزيرة منذ الثالثني من �أبريل/
ني�سان املا�ضي بعد �أن و�صلت قوات �إماراتية �إليها
وطردت القوات اليمنية من ميناء وجزيرة
�سقطرى �أثناء زيارة رئي�س الوزراء اليمني لها.
البداية كانت بو�صول قوات �سعودية للجزيرة
قبل �أن تعود القوات اليمنية لل�سيطرة على
مطار وميناء �سقطرى و�إنزال العلم الإماراتي
املرفوع عليها وو�ضع علم اليمن.
وتلى ذلك مغادرة رئي�س الوزراء اليمني للجزيرة
بعد زيارة طويلة ا�ستمرت  17يوما ،حيث ك�شفت
م�صادر مينية للجزيرة نت �أن اتفاقا �سعوديا
مينيا ق�ضى مبغادرة بن دغر �إىل عدن ومنها
للريا�ض التي و�صلها فعال م�ساء �أم�س االثنني.
بن دغر:
�سقطرى التي ال �أحد ينازع اليمن يف مينيتها
� ٌ
أزمة يف الإخوة وانتهت ،لكنها من امل�ؤكد
�ستمنحنا فر�صة جديدة للت�أمل فيما نحن عليه
يف التحالف ويف املناطق املحررة ،فالتحالفات
اتفاق يف الأهداف ،و�شراكة يف القول والفعل،
وتكاف�ؤ يف الفر�ص.
« ورغم �أن اجلانب اليمني حقق مطالبه بعودة
قواته لل�سيطرة على ميناء ومطار �سقطرى،
ف�إن ما مل يتحقق حتى اليوم هو مغادرة القوات
الإماراتية للجزيرة ،على الرغم من مغادرة
رئي�س الوزراء اليمني لها.
لكن مراقبني طرحوا ت�سا�ؤالت حول الدور
ال�سعودي اجلديد يف �سقطرى بعد و�صول قوات
�سعودية حتت عنوان «تدريب وت�أهيل» القوات
اليمنية ،وما �أعلنه �سفري الريا�ض يف اليمن عن
م�شاريع �إغاثية �ستنفذ يف اجلزيرة.

عبداحلمزة �سلمان
هل �أ�صبحنا نقرتب من حقيقة طي
�صفحة الأحزان والغ�ش؟ �صوت مدوي
 ..جثامني ال�شهداء له ترتع�ش,
جفت دمائهم التي ترتوي بها �أح�ضان
الوطن� ,أنبتت �أ�شجار �أغ�صانها رماح,
تدافع عن الأر�ض �سنينا ,لتعيد
الأفراح ,وبفتوى املرجعية حققنا
النجاح ,ح�صادنا دميقراطية من
خاللها �أ�صبح كل �شيء مباح ,علينا لنتخطاها �أن يكون الفكر هو
ال�سالح.
مرت �سنني ,ونحن نطالب بالإ�صالح  ..خدعونا وقلوبنا تنزف
جراح ,هل ن�ستطيع فتح �صفحات جديدة لنعيد للعراق وحدته
املتما�سكة؟ ومتتد ج�سور املحبة بني املكونات والأطياف ,هل
تتما�سك وتتكاتف �أم تتفكك التحالفات والكتل والكيانات؟
وتخدعنا الأمنيات.
نعي�ش �أيام ن�شعر �أننا ن�ستن�شق ريح خري و�سالم ,حتققت من خالل
البيان الدميقراطي ,الذي �أطلقته املرجعية لتحرير الذات
والنف�س ,من �أطواق الت�أثريات الداخلية واخلارجية ,حيث
جنينا ثماره ب�إختيار �شخ�صيات ,يت�صف الكثري منها بالنزاهة
والإخال�ص وحب الوطن وال�شعب ,ندعو من الباري �أن يعملون
ل�صالح �شعب العراق احلبيب ,من ال�شمال �إىل اجلنوب ,ونبذ
الطائفية والفردية والتع�صب.
�أثبتت التجارب ال�سابقة �أن �شموخ العراق ال يتحقق �إال ب�سواعد
�أبنائه الأبطال ,و�شمر الكثري منهم بالذود عنه ,ب�أعز ما
ميلكون وهي �أنف�سهم ,املرحلة اجلديدة للعراق اجلديد تتطلب
فرز �أعداء الإن�سانية ,من الداخل واخلارج و�إبعادهم ,ونقول
للفا�سدين والفا�شلني كفاكم عبثا مبقدراتنا.
قال �أبناء العراق كلمتهم ,ومت �إختيار ثقاتهم ,وفق املوا�صفات
التي تليق مبا هم يعتقدون ,رغم عزوف الق�سم الأكرب من ال�شعب,
ولكن حتقق التغيري يف ال�شخ�صيات ال�سيا�سية ,لقيادة البلد من
جديد� ,سبق و�أن طالب ال�شعب واملراجع الكرام �أن ت�ضرب
احلكومة الفا�شلني والفا�سدين بيد من حديد و�ساندتها ,لكن
خابت الآمال يف حماباتهم وت�سرتهم.
هل �ستت�شكل حكومة جديدة يدها من حديد؟ تعيد للعراقيني
ما �سلب منهم ,وما �أحلق بهم من حيف ,خالل ال�سنوات ال�سابقة,
وتبتعد عن الت�سرت ,وتعي�ش احلقيقة مثلما يعي�شها ال�شعب ..
�ستجيبنا الأيام املقبلة �أن العراق تعافى من �سقمه.

كما ُطرح �س�ؤال عن الهدف من ا�شرتاط مغادرة بن
دغر اجلزيرة وعدم �إقامته يف عدن -العا�صمة
امل�ؤقتة لليمن -و�ضرورة توجهه للريا�ض.
وبينما قالت وكالة الأنباء اليمنية �إن زيارة بن
دغر للريا�ض هدفها الت�شاور مع الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي ولقاء عدد من �سفراء الدول
لدى اليمن ،عبرّ ت م�صادر مينية عن خ�شيتها من
�أن يلقى بن دغر م�صري هادي بعد �أن حتدثت
و�سائل �إعالم غربية عن �أن الأخري «يعي�ش حتت
الإقامة اجلربية» يف الريا�ض� ،أو �أن يكون هدف
الزيارة احلد من حتركات بن دغر التي �أزعجت
الإماراتيني.
وقبيل مغادرته ،ن�شر رئي�س الوزراء اليمني على
�صفحته من�شورا على في�سبوك قال فيه «لقد
قال كل منا ما يريد قوله ،ورمبا بالغ بع�ضنا يف
القول ،وحان الوقت لنجعل الكلمة تعبريا عن
القيمة العظمى يف حياتنا».
و�أ�ضاف «نحن �إخوة و�أهل و�أمة ،ودما�ؤنا التي
ت�سيل يف مواجهة العدو ال ميكنها �أن ت�سيل بيننا،
الإمارات منا ونحن منها ،هذا الثابت يف حياتنا
وما عداه متغري وعابر».
ودعا بن دغر لتقومي العالقة بني التحالف
وال�شرعية اليمنية ،و�أ�ضاف «�سقطرى التي ال

�أحد ينازع اليمن يف مينيتها �أزمة يف الإخوة
وع ّدت ،لكنها من امل�ؤكد �ستمنحنا فر�صة جديدة
َ
للت�أمل فيما نحن عليه يف التحالف ويف املناطق
املحررة ،فالتحالفات اتفاق يف الأهداف،
و�شراكة يف القول والفعل ،وتكاف�ؤ يف الفر�ص».
وما لفت �أنظار املراقبني �أن بن دغر �أعلن انتهاء
الأزمة عرب من�شور على �صفحته وح�سابه يف
في�سبوك وتويرت ،حيث قر�أ م�صدر ميني يف �شكل
الإعالن �أنه «يعرب عن �أزمة �أخرى».
و�شرح امل�صدر «مثل هذا احلدث كان من الطبيعي
�أن ي�صدر ب�ش�أنه بيان حكومي يعلن انتهاء الأزمة
ويبث عرب وكالة الأنباء الر�سمية ولي�س عرب
�صفحة �شخ�صية ومبقال �صحفي حتت توقيع
رئي�س الوزراء».
وتابع «�أزمة �سقطرى كانت خطرية جدا ،وهذا
كان وا�ضحا يف نقل احلكومة ال�شرعية لها �إىل
جمل�س الأمن الدويل بر�سالة ر�سمية �شكت فيها
الإمارات وت�ضمنت اتهامات خطرية ،فما م�صري
الر�سالة وال�شكوى اليمنية على الإمارات والتي
مل يجب عنها ما ن�شره بن دغر؟».

امل�������ص���ال���ح االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل�اوروب����ي��ي�ن يف �إي������ران
باري�س �(-أ ف ب) – قد تخلف العقوبات الأمريكية
التي �أعاد الرئي�س دونالد ترامب فر�ضها على �إيران
عواقب اقت�صادية كبرية على الأوروبيني املوقعني
على االتفاق النووي �سنة  .2015يف ما يلي م�صالح
�.أبرز البلدان الأوروبية يف �إيران
�أملانيا
م�صدر �أوروب��ي �إىل �إي��ران �إذ منت
أكرب
�
هي
أملانيا
�
ِّ
امل��ب��ادالت بينها وب�ين اجلمهورية الإ�سالمية بعد
 2015لرتتفع �إىل  2,57مليار يورو من ال�سلع يف 2016
(بزيادة  %22على �سنة) ،ثم �إىل  2,97مليار يورو يف
( 2017بزيادة  %15,5على �سنة) .وت�صدر برلني
ب�شكل خا�ص الآالت والأدوية واملنتجات الغذائية.
وبلغت مبيعات ال�سلع الإيرانية �إىل �أملانيا  314مليون
.يورو يف  2016و 410مليون يورو يف 2017
وج��ددت �شركة �سيمنز امل��وج��ودة يف �إي��ران منذ
 1868ح�ضورها فيها يف �آذار/م���ار����س  2016من
خالل �شراكتها مع �شركة مابنا الإيرانية يف جمال
توربينات الغاز ومولدات حمطات انتاج الكهرباء ثم
وقعت يف كانون الثاين/يناير  2018عقدا لتزويد
م�صنعني ل��ع�لاج ال��غ��از الطبيعي  12ج��ه��از �ضغط.
ووقعت دميلر يف كانون الثاين/يناير  2016حما�ضر
اتفاقات مع جمموعتني �أيرانيتني ل�صنع وت�سويق
�.شاحنات مر�سيد�س-بنز
�إيطاليا
منت ال�صادرات الإيطالية �إىل �إي��ران يف 2016
بنحو  %30على فرتة �سنة لتتجاوز  1,5مليار يورو،
ثم ارتفعت جمددا يف  2017بن�سبة � %12,5إىل 1,7
.مليار يورو
ويف كانون الثاين/يناير ،خ�ص�صت �إيطاليا خط
ائتمان من  5مليارات يورو بهدف دعم اال�ستثمارات

.الإيطالية يف �إيران
و�إذا كانت �شركة �إيني توخت احل��ذر ومل توقع
اتفاقات مع �إي��ران بعد رفع العقوبات ،ف���إن �شركة
ال�سكك احل��دي��د ف�ي�رويف دي��ل��و �ستاتو ايطاليانا
وقعت عقد ًا لبناء خطني لل�سكك احلديد للقطارات
ال�سريعة .ووقعت �شركة فينكانتيريي لبناء ال�سفن
.عدة عقود
وقال رجل الأعمال الإيطايل الربتو بري�سيتزي
الذي لديه �شركة لل�ضواغط والتوربينات يف �إيران
وو�صل الأربعاء �إىل طهران للتفاو�ض ب�ش�أن “عقد
مهم” خالل معر�ض دويل ،لفران�س بر�س اجلمعة
�أن �أي ت�أخري �أو تردد يف اجلانب الأوروب��ي “�سيمنح
الفر�صة للفاعلني الآخ��ري��ن ،وال �سيما ال�صينيني،
الذين ير�سخون ح�ضورهم ب�صورة كثيفة يف البلد
”.ويوفرون خطوط متويل كبرية
فرن�سا
ارت��ف��ع��ت ال�����ص��ادرات ال��ف��رن�����س��ي��ة ،وف���ق م�صدر
دبلوما�سي ،من  562مليون يورو يف � 2015إىل 1,5
مليار يف  ،2017لت�صل اىل م�ستوى قريب مما كانت
عليه قبل العقوبات امل�شددة على �إي��ران .وارتفعت
ال��واردات ب�صورة مذهلة لت�صل �إىل  2,3مليار يورو،
وه��و �أعلى م�ستوى منذ  ،2008يف حني �سجلت 66
.مليون يورو يف 2015
ومنذ االت��ف��اق ال��ن��ووي ،دخلت �شركة توتال يف
�شراكة مع م�ؤ�س�سة النفط ال�صينية ال�ستثمار 5
مليارات دوالر يف ا�ستغالل حقل فار�س اجلنوبي.
ولكن حتى الآن ،مل تنفق ال�شركة �أك�ثر من 100
.مليون دوالر ،وفق م�صدر مقرب من امللف
وال��ع��ام املا�ضي� ،أ���ش��ارت �شركة بيجو�-سيرتوين
(بي ا�س �أ) الفرن�سية والتي متلك  %30من ال�سوق

الإيرانية �إىل اتفاق لتوزيع عالمة “دي ا�س” يف
�إيران وعن �إجراء حمادثات لعقد �شراكات �أخرى.
.وتبيع رينو كذلك �سيارات يف �إيران
اململكة املتحدة
بلغت ���ص��ادرات اململكة املتحدة �إىل �إي��ران 167
مليون جنيه ا�سرتليني ( 191مليون يورو) يف 2016
بزيادة طفيفة عن  .2011ولكن هذا الرقم يبقى
�أق��ل بكثري من �صادرات بداية  2000عندما بلغت
 400مليون جنيه ا�سرتليني .وبلغت واردات اململكة
.املتحدة  41مليون جنيه ا�سرتليني يف 2016
وال ي��ت��واج��د ���س��وى ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن ال�����ش��رك��ات
الربيطانية الكربى يف �إي���ران .اذ لي�س هناك �أي
وج��ود ملجموعة بريت�ش برتوليوم التي كانت فيها
منذ بداية القرن الع�شرين يف �إط��ار �شركة النفط
االنكليزية الفار�سية .وباملثل ال تتواجد فيها �شركة
روي���ال دات�����ش �شل ال��ت��ي وق��ع��ت م��ع ذل��ك يف 2016

اتفاقات ال�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار يف حقول الغاز
.والنفط
وت��ق��ول �آيل رين�سون وه��ي م�س�ؤولة يف جمعية
رجال الأعمال الربيطانيني “ان�ستيتوت دايركتورز”
ان العقود الكربى يف �إي��ران هي يف البنى التحتية
.والطاقة ال�شم�سية والهند�سة وال�صحة
�شركة ايربا�ص
�أعلنت �شركة �صناعة الطريان الأوروبية ايربا�ص
عن عقود مع �شركتني �إيرانيتني هما “ايران ايرتور”
و”طريان زاغرو�س ″لبيع مئة طائرة يف املجمل يف
�صفقة تقدر قيمتها بنحو ع�شرة مليارات دوالر.
ولدى ايربا�ص م�صانع ومقار يف فرن�سا و�أملانيا واململكة
.املتحدة وا�سبانيا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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كوريا ال�شمالية تهدد ب�إلغاء القمة مع وا�شنطن وت�ؤكد لرتامب:

ل���ن ن�����ص��ب��ح ل��ي��ب��ي��ا �أخ�����رى ون��رف�����ض ال���ت���ن���ازل م���ن ج���ان���ب واح������د ..وال��ب��ي��ت
االب���ي�������ض ال ي�����زال ي����أم���ل ب��ان��ع��ق��اد ال��ق��م��ة رغ����م ت���ه���دي���دات ب��ي��ون��غ ي��ان��غ
�سيول ـ وا�شنطن – بكني-
(�أ ف ب) -هددت بيونغ يانغ
الأربعاء ب�إلغاء القمة املرتقبة
بني الزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ �أون والرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �إذا ما �ضغطت
وا�شنطن عليها من �أجل التخلي عن
تر�سانتها النووية يف �شكل �أحادي.
كما الغت كوريا ال�شمالية لقاء
رفيع امل�ستوى مع كوريا اجلنوبية
احتجاجا على املناورات الع�سكرية
ال�سنوية “اال�ستفزازية” التي
جتريها �سيول ووا�شنطن.
وبهذا املوقف تعود كوريا ال�شمالية
يف حتول مفاجئ �إىل خطابها
التقليدي بعد �أ�شهر من التقارب
الدبلوما�سي يف �شبه اجلزيرة.
وقال نائب وزير اخلارجية كيم
كي غوان ،يف بيان نقلته وكالة
الأنباء الر�سمية الكورية ال�شمالية� ،إنه “�إذا ما
حاولت الواليات املتحدة الت�ضييق علينا و�إرغامنا
على التخلي عن ال�سالح النووي من جانب واحد ،فلن
نبدي اهتماما باملحادثات”.
وتوعد ب�أنه يف هذه احلالة ف�إن بيونغ يانغ “�ستعيد
النظر” يف م�شاركتها يف القمة املرتقبة بني كيم
وترامب يف  12حزيران/يونيو يف �سنغافورة.
ومن املتوقع �أن يت�صدر ملف اال�سلحة النووية
الكورية ال�شمالية جدول �أعمال املحادثات ،غري �أن
ال�شمال لطاملا �أكد على مدى �سنوات �أنه لن يتخلى عن
�سالحه النووي.
وتطالب وا�شنطن بتخلي كوريا ال�شمالية عن
الأ�سلحة النووية “يف �شكل كامل وقابل للتحقق وال
رجعة فيه”.
غري �أن بيونغ يانغ مل تف�صح حتى الآن عن التنازالت
التي تقرتحها با�ستثناء التزامات ب�ش�أن نزع ال�سالح
النووي يف “�شبه اجلزيرة الكورية” ،وهي �صيغة
حتمل تف�سريات خمتلفة.
وقال نائب الوزير الكوري ال�شمايل “لقد �أعربنا
بالفعل عن ا�ستعدادنا جلعل �شبه اجلزيرة الكورية
خالية من الأ�سلحة النووية ،و�أعلنّا مرارا �أنه
يتعني على الواليات املتحدة �أن ت�ضع حدا ل�سيا�ستها
العدائية جتاه كوريا ال�شمالية ولتهديداتها النووية،
ك�شروط م�سبقة”.
و�سبق �أن طالبت بيونغ يانغ بان�سحاب القوات
الأمريكية املنت�شرة يف كوريا اجلنوبية حلماية
�سيول ،وب�إزالة وا�شنطن مظلتها النووية عن حليفتها.
كذلك هاجم نائب الوزير ب�شدة م�ست�شار الأمن
القومي الأمريكية جون بولتون الذي حتدث عن
“النموذج الليبي” لنزع ال�سالح النووي يف ال�شمال.
– “حماولة مغر�ضة” –
وقال نائب الوزير �إنّ هذه “حماولة مغر�ضة لإخ�ضاع
(كوريا ال�شمالية) مل�صري ليبيا والعراق” و�أ�ضاف
“ال ميكنني �أن �أكبت غ�ضبي” مبديا “ت�شكيكا حيال
�صدق” الواليات املتحدة.
وعلى الرغم من قرار ليبيا التخلي عن برناجمها
النووي ،قتل الزعيم معمر القذايف يف انتفا�ضة
�شعبية �أطاحته بدعم من حملة ق�صف جوي نفذها
احللف الأطل�سي يف .2011
ويربر ال�شمال على الدوام حيازته �أ�سلحة نووية
باملخاوف من اجتياح �أمريكي.
كما رف�ض كيم عر�ض وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو الذي زار بيونغ يانغ مرتني واقرتح تقدمي
م�ساعدة �أمريكية لكوريا ال�شمالية لقاء نزع �سالحها
النووي.
وقال نائب الوزير “مل ننتظر يوما امل�ساعدة
الأمريكية لبناء اقت�صادنا ولن نربم �إطالقا مثل هذا
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

االتفاق يف امل�ستقبل”.
و�إىل عقد قمة نادرة مع رئي�س كوريا اجلنوبية مون
جاي �إن ،التقى كيم جونغ �أون مرتني يف الأ�سابيع
الأخرية الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ و�أعلن �أنه
�سيفكك موقعه للتجارب النووية الأ�سبوع املقبل.
ويرى حمللون �أن بيونغ يانغ ت�سعى مبوقفها اجلديد
�إىل �إعادة حتديد �شروط املحادثات.
وقال الأ�ستاذ يف االكادميية الدبلوما�سية الوطنية
الكورية كيم هيون ووك لوكالة فران�س بر�س “�إنه
تكتيك دبلوما�سي”.
و�أ�ضاف “يبدو �أن كيم جونغ �أون �أرغم على املوافقة
على املطالب الأمريكية بـ+نزع ال�سالح �أوال +و�أنه
يحاول الآن تغيري موقفه بعد تطبيع عالقاته مع
ال�صني”.
وقال “عادت دبلوما�سية احلبل امل�شدود الكورية
ال�شمالية التقليدية ،بني الواليات املتحدة وال�صني”.
يف املقابل� ،أكد م�س�ؤولون �أمريكيون �أن �سيا�سة
“ال�ضغوط الق�صوى” على بيونغ يانغ التي انتهجتها
وا�شنطن كانت جمدية �إذ �أرغمتها على التفاو�ض.
ور�أى جو�شوا بولوك من معهد ميدلبوري للدرا�سات
الدولية �أن ال�شمال ا�ستاء من نربة وا�شنطن
“املنت�صرة”.
من جهتها �أعلنت �سيول �أنها تبلغت ب�إلغاء املفاو�ضات
الرفيعة امل�ستوى املقررة الأربعاء ب�صورة “غري
حمدودة” ،وا�صفة هذا القرار ب�أنه “م�ؤ�سف”.
و�أبلغت وا�شنطن �أنها توا�صل الإعداد للقمة بني كيم
وترامب وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية هيذر
نويرت “�سن�ستمر يف التخطيط للقاء”.
لكن نويرت نفت �أن تكون املناورات امل�شرتكة مع كوريا
اجلنوبية ا�ستفزازا ،م�شرية �إىل �أن “كيم جونغ اون
قال �إنه يتفهم �أهمية هذه املناورات”.
اىل ذلك اكد البيت االبي�ض االربعاء ان وا�شنطن ال
تزال “ت�أمل” بانعقاد القمة بني الرئي�س االمريكي
دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ
اون ،رغم تهديدات بيونغ يانغ بالغائها.
ويف عودة مفاجئة اىل خطابها التقليدي بعد ا�شهر
من تقارب دبلوما�سي يف �شبه اجلزيرة الكورية،
هددت بيونغ يانغ الأربعاء ب�إلغاء القمة املرتقبة �إذا
�ضغطت وا�شنطن عليها من �أجل التخلي عن تر�سانتها
النووية يف �شكل �أحادي.
وقال نائب وزير اخلارجية كيم كي غوان ،يف بيان
نقلته وكالة الأنباء الر�سمية الكورية ال�شمالية�“ ،إذا
ما حاولت الواليات املتحدة الت�ضييق علينا و�إرغامنا
على التخلي عن ال�سالح النووي من جانب واحد ،فلن
نبقى مهتمني بحوار من هذا النوع”.
كما الغت كوريا ال�شمالية لقاء رفيع امل�ستوى مع
كوريا اجلنوبية احتجاجا على املناورات الع�سكرية

ال�سنوية التي جتريها �سيول ووا�شنطن ،معتربة انها
“ا�ستفزاز”.
واكدت املتحدثة با�سم البيت االبي�ض �ساره �ساندرز
ان وا�شنطن ال تزال ت�أمل بانعقاد القمة .وقالت
ل�شبكة فوك�س نيوز“ ،ال يزال لدينا �أمل بان اللقاء
�سيعقد ونوا�صل التحرك يف هذا االجتاه ،لكن يف
الوقت نف�سه نحن مدركون ان املفاو�ضات قد تكون
�صعبة”.
وا�ضافت “الرئي�س جاهز يف حال انعقاد االجتماع.
و�إذا مل يتم ذلك ف�سنوا�صل ممار�سة حملة ال�ضغوط
الق�صوى التي نطبقها”.
– “حماولة مغر�ضة” –
وتطالب وا�شنطن بتخلي كوريا ال�شمالية عن
الأ�سلحة النووية “يف �شكل كامل وقابل للتحقق وال
رجعة فيه” .غري �أن بيونغ يانغ مل تف�صح حتى الآن
عن التنازالت التي تقرتحها با�ستثناء التزامات ب�ش�أن
نزع ال�سالح النووي يف “�شبه اجلزيرة الكورية” ،وهي
�صيغة حتمل تف�سريات خمتلفة.
وقال نائب الوزير الكوري ال�شمايل “�أعربنا ب�شكل
وا�ضح عن ا�ستعدادنا جلعل �شبه اجلزيرة الكورية
خالية من الأ�سلحة النووية ،و�أعلنّا مرارا �أنه
يتعني على الواليات املتحدة �أن ت�ضع حدا ل�سيا�ستها
العدائية جتاه كوريا ال�شمالية ولتهديداتها النووية،
ك�شروط م�سبقة”.
وكانت بيونغ يانغ طالبت بان�سحاب القوات الأمريكية
املنت�شرة يف كوريا اجلنوبية ،وب�إزالة وا�شنطن مظلتها
النووية عن حليفتها.
كذلك هاجم نائب الوزير الكوري ال�شمايل ب�شدة
م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي
حتدث عن “النموذج الليبي” لنزع ال�سالح النووي يف
ال�شمال.
وقال �إنّ هذه “حماولة مغر�ضة لإخ�ضاع (كوريا
ال�شمالية) مل�صري ليبيا والعراق” و�أ�ضاف “ال ميكنني
�أن �أكبت غ�ضبي” مبديا “ت�شكيكا حيال �صدق”
الواليات املتحدة.
ويربر ال�شمال على الدوام حيازته �أ�سلحة نووية
باملخاوف من اجتياح �أمريكي .وعلى الرغم من قرار
ليبيا التخلي عن برناجمها النووي ،قتل الزعيم معمر
القذايف يف انتفا�ضة �شعبية �أطاحت به بدعم من
ق�صف جوي نفذه حلف �شمال الأطل�سي يف .2011
– �إعادة حتديد �شروط املحادثات –
من جهة اخرى ،رف�ض كيم جونغ اون عر�ض وزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي زار بيونغ
يانغ مرتني واقرتح تقدمي م�ساعدة �أمريكية لكوريا
ال�شمالية لقاء نزع �سالحها النووي.
وا�ضافة اىل عقد قمة نادرة مع رئي�س كوريا
اجلنوبية مون جاي �إن ،التقى كيم جونغ �أون مرتني

يف الأ�سابيع الأخرية الرئي�س ال�صيني �شي جينبينغ
و�أعلن �أنه �سيفكك موقعا للتجارب النووية يف كوريا
ال�شمالية الأ�سبوع املقبل.
ويرى حمللون �أن بيونغ يانغ ت�سعى مبوقفها اجلديد
�إىل �إعادة حتديد �شروط املحادثات.
وقال الأ�ستاذ يف االكادميية الدبلوما�سية الوطنية
الكورية كيم هيون ووك لوكالة فران�س بر�س “�إنه
تكتيك دبلوما�سي”.
و�أ�ضاف “يبدو �أن كيم جونغ �أون �أرغم على املوافقة
على املطالب الأمريكية بـ+نزع ال�سالح �أوال +و�أنه
يحاول الآن تغيري موقفه بعد تطبيع عالقاته مع
ال�صني”.
وقال “عادت دبلوما�سية احلبل امل�شدود الكورية
ال�شمالية التقليدية ،بني الواليات املتحدة وال�صني”.
يف املقابل� ،أكد م�س�ؤولون �أمريكيون �أن �سيا�سة
“ال�ضغوط الق�صوى” على بيونغ يانغ التي انتهجتها
وا�شنطن كانت جمدية �إذ �أرغمتها على التفاو�ض.
ور�أى جو�شوا بولوك من معهد ميدلبوري للدرا�سات
الدولية �أن ال�شمال ا�ستاء من لهجة “املنت�صر” التي
ا�ستخدمتها وا�شنطن.
من جهتها �أعلنت �سيول �أنها تبلغت ب�إلغاء املفاو�ضات
الرفيعة امل�ستوى املقررة الأربعاء ،وا�صفة هذا القرار
ب�أنه “م�ؤ�سف”.
و�أبلغت وا�شنطن �أنها توا�صل الإعداد للقمة بني كيم
وترامب وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية هيذر
نويرت “�سن�ستمر يف التخطيط للقاء”.
لكن نويرت نفت �أن تكون املناورات امل�شرتكة مع كوريا
اجلنوبية ا�ستفزازا ،م�شرية �إىل �أن “كيم جونغ اون
قال �إنه يتفهم �أهمية هذه املناورات”.
من جهتها ،حثّت ال�صني ،اليوم الأربعاء ،كوريا
ال�شمالية على امل�ضي قد ًما نحو عقد القمة املرتقبة
بني زعيمها ،كيم جون �أونغ ،ونظريه الأمريكي دونالد
ترامب.
ي�أتي ذلك غداة تهديد كوريا ال�شمالية ب�إلغاء القمة
بني كيم وترامب ،ب�سبب املناورات الع�سكرية امل�شرتكة
بني وا�شنطن و�سيول ،التي انطلقت اجلمعة املا�ضية.
وقال لو كانغ ،املتحدث با�سم اخلارجية ال�صينية،
�إنه ينبغي على البلدين (كوريا ال�شمالية والواليات
املتحدة) �ضمان انعقاد القمة كما هو خمطط لها ،و�أن
يتو�صال �إىل نتائج ملمو�سة .
ومن املقرر �أن يلتقي ترامب ،كيم يف �سنغافورة ،يف 12
يونيو /حزيران املقبل� ،إال �أن بيونغ يانغ هددت اليوم
جمددًا باالن�سحاب.
وقالت كوريا ال�شمالية� ،إنه لي�س لديها م�صلحة يف
اجتماع من جانب واحد يهدف �إىل ال�ضغط عليها
للتخلي عن �أ�سلحتها النووية ،وفق ما نقلت وكالة
�أ�سو�شييتد بر�س .
و�سبق �أن هددت بيونغ يانغ �أم�س ،ب�إلغاء القمة بني
الزعيمني الأمريكي ،والكوري ال�شمايل؛ ب�سبب
املناورات امل�ستفزة بني �سيول ووا�شنطن ،ح�سبما
ذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية.
اجتماعا رفيع
وقالت الوكالة �إن كوريا ال�شمالية �ألغت
ً
امل�ستوى كان مقر ًرا الأربعاء مع اجلارة اجلنوبية ،ردًا
على املناورات.
وبد�أت اجلمعة املا�ضي مناورات ع�سكرية م�شرتكة
ت�ستمر لأ�سبوعني بني الواليات املتحدة ،وكوريا
اجلنوبية� ،شاركت فيها نحو  100طائرة حربية.
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اجلي�ش الإ�سرائيلي ب��ره��ن ع��ن ع��دم خجله م��ن ارت��ك��اب ج��رائ��م حرب
�إبراهيم دروي�ش
لندن قالت �صحيفة «غارديان» �إنه ال مربر لقيام اجلنود
يف اجليو�ش ،خا�صة ممن هم حتت القيادة املدنية لإطالق
النار على املحتجني العزل متام ًا من ال�سالح وممن ال
ميثلون تهديد ًا حقيقي ًا .وهذا ما فعله بال�ضبط اجلنود
الإ�سرائيليون على احلدود بني غزة و�إ�سرائيل .ويجب
�أن ي�شعر الإ�سرائيليون بالرهبة من حقيقة ر�ش املحتجني
بالر�صا�ص احلي دون خوف من املالحقة .وكان هناك
ع�شرات القتلى ومئات من اجلرحى بني الفل�سطينيني
الذين زحفوا نحو احلدود للت�أكيد على حقهم بالعودة �إىل
�أرا�ضي �أجدادهم.
وت�ضيف �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي برهن عن عدم �شعوره
باخلجل من ارتكاب ما يظهر �أنها جرائم حرب .وهذه
اتهامات خطرية مع �أنها ا�ستقبلت ب�شيء ال يتعدى
الإ�ستهجان .وت�صف ال�صحيفة الو�ضع يف غزة بالقول
«من خالل حما�صرة غزة فقد �سجنت �إ�سرائيل مليوين
فل�سطيني وراء الأ�سالك ال�شائكة والأبراج الع�سكرية.
وتعاملت �إ�سرائيل مع العنف كتعامل ال�سجان مع �شغب يف
�سجن باعتباره :خط�أً م�أ�ساوي ًا قام به ال�سجناء».
وتقول ال�صحيفة �إن هذه عقلية خطرية يتبناها
الإ�سرائيليون ،ولكنهم فعلوا هذا ب�سبب احلكومة اليمينية
املتطرفة ولأن معظم الوزراء يحملون فكرة �أن �إ�سرائيل
قادرة على �إنهاء الطموحات الوطنية الفل�سطينية
رغم قوتها الع�سكرية ال�ضخمة .ويتلقى ه�ؤالء ال�سا�سة
العون من الرئي�س دونالد ترامب الذي �أوفى بوعده بنقل
ال�سفارة �إىل القد�س واعرتافه بها كعا�صمة لإ�سرائيل.
وافتتح ال�سفري الأمريكي الذي تربع للجماعات اليمينية
املتطرفة بال�سفارة يف القد�س .وهي خطوة متهورة
وا�ستفزازية �ست�ضر بفر�ص ال�سالم .فالقد�س مثل ق�ضية
احلدود وامل�ستوطنات وحق العودة ق�ضايا مل يتم التوافق
عليها بعد .وال �سيادة لأي دولة على القد�س التي يجب
تقرير م�صريها عرب التفاو�ض .وبوقوفه مع �إ�سرائيل فقد
�أنهى ترامب �أي مظهر عن كون بالده و�سيط ًا نزيه ًا لل�سالم.
و�ستف�شل كل اجلهود ال�سلمية التي �سيقوم بها فريق ترامب
قبل �أن تبد�أ .و�سيكت�شف ترامب �أن احلقائق التي خلقها
على الأر�ض تت�صادم مع الواقع .وت�ساءلت:
 ماذا �سيحدث لـ  300.000فل�سطيني يف القد�س؟ هل �سيتم ح�صرهم يف جيوب ويحرمون من حقوقهمالإن�سانية وت�صادر �أر�ضهم؟
 وهل �سيتم هذا ب�سبب «احلقيقة والعدالة وال�سالم»التي حتدث عنها بنيامني نتنياهو عندما ا�ستقبل ال�سفري
الأمريكي يف القد�س؟
وما قام به ترامب ونتنياهو هو دفع ال�شعب الذي يعي�ش يف
الي�أ�س للتحرك .وبنزعه مو�ضوع القد�س عن الطاولة فلم
يبق للفل�سطينيني �إال حق العودة الذي �أ�صبح على �شفة كل
فل�سطيني فيما ترف�ضه �إ�سرائيل على �أنه مطلب يتناق�ض
مع الطابع الدميقراطي للدولة اليهودية� .إال �أن النزاع
يف الأر�ض املقد�سة لي�س جمرد لعبة �صفرية فيها منت�صر
واحد ،بل قد يكون العك�س �صحيح ًا .فقد ينتهي احلال
�إىل دولة واحدة يقوم فيها طرف ب�إهانة وترويع الطرف
الآخر .ورمبا تو�صال ل�صيغة يعي�شان فيها جنب ًا �إىل جنب
كدولتني .لو ح�صل فمن املنطقي �أن تكون القد�س الغربية
عا�صمة لإ�سرائيل وال�شرقية عا�صمة لفل�سطني .وهذا
وا�ضح لكل �شخ�ص با�ستثناء ترامب ونتنياهو اللذين
ا�ست�سلما لفكرة الت�سيد والهيمنة على �شعب مقهور.
«نيويورك تاميز» :بني غزة والقد�س مقاربة �صارخة عن
ف�شل ترامب وهداياه باجلملة لإ�سرائيل
حتـت عنوـان «ف�شـل ترامـب يف الـقد�س» علـقت �صحـيفة
«نيويـورك تاـيمز» على �أحـداث غزة الـدامية« :يوم
افتتاح ال�سفارة الأمريكية يف القد�س هو يوم حن �إليه
العامل ملا ميثله :من نهاية العنف املتوا�صل وامل�أ�ساة
امل�ضمخة بالدم والعدل والق�سوة على الطرفني وحلم
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني بعا�صمة يف القد�س .ورف�ضت
�أمريكا ،الو�سيط ال�شريف ال�ساعي لل�سالم ،رف�ضت ولعقود
طويلة االعرتاف مبزاعم �أي منهما يف حماولة للتو�صل
�إىل معاهدة تقدم فيها تنازالت �صعبة وحتـل املطالـب
املتناق�ضـة».
وتقول �إن الرئي�س ترامب قدم يوم االثنني ال�سفارة
كهدية لرئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو،
بدون تنازالت وال �شروط وك�صفعة للفل�سطينيني «ومل
ي�شهد العامل فجر ًا جديد ًا لل�سالم والأمن على ال�شعبني
اللذين طالبا بهما منذ وقت طويل .وبد ًال من ذلك راقب
اجلنود الإ�سرائيليني وهم يقتلون �أعداد ًا من املحتجني
الفل�سطينيني ويجرحون الآالف على طول ال�شريط
احلدودي مع غزة».
وتعلق ال�صحيفة �أن القرارات الفردية ولي�س املفاو�ضات
والت�سويات خدمت احلكومات الإ�سرائيلية اليمينية

املتعاقبة والتي وا�صلت التو�سع الإ�ستيطاين يف ال�ضفة
الغربية وعلى الأر�ض التي يفرت�ض �أن ين�شئ عليها
الفل�سطينيون دولتهم.
وحتى عندما فككت �إ�سرائيل امل�ستوطنات يف غزة
عام  2005فعلت هذا بدون مفاو�ضات كانت �ستقوي
الطرف املعتدل يف احلكومة الفل�سطينية .وت�صرف
الإ�سرائيليون لزيادة �أمن دولتهم على املدى الق�صري
ودفعوا الفل�سطينيني نحو الي�أ�س وعززوا من قوة حركة
حما�س .و�أ�صرت احلكومة الإ�سرائيلية على مدى ال�سنني
على غياب ال�شريك الفل�سطيني الذي ميكن الثقة به يف
الوقت الذي وا�صلت فيه العمل على ت�أبيد الواقع .وبهذا
ا�ستمرت �آمال ال�سالم بالتال�شي ومعها امنحت ال�شخ�صية
الدميقراطية لإ�سرائيل ب�سبب الإحتالل الذي يعار�ضه
ماليني الفل�سطينيني.
ووعد ترامب بت�سوية �سلمية عظيمة ومل يف ،وها هو
الآن يرمي بثقله وراء الإ�سرتاتيجية الإ�سرائيلية.
وظلت الواليات املتحدة ولعقود تفاخر ب�أنها الو�سيط بني
الإ�سرائيليني والفل�سطينيني ،وحثت الإدارات املتعاقبة
الطرفني التفاو�ض حول الق�ضايا اجلوهرية :التوافق
على احلدود بني الدولتني و�ضمان �أمن �إ�سرائيل وكيفية
التعامل مع م�شكلة الالجئني والإتفاق على و�ضع القد�س.
�إال �أن اعرتاف ترامب بها كعا�صمة ونقل ال�سفارة �إليها
حما كل احلياد الأمريكي الذي ا�ستمر ملدة  70عام ًا.
وكان حفل افتتاح ال�سفارة تعبري ًا عن رف�ض الفل�سطينيني
ومت توقيته لإظهار التحيز الأمريكي وجاء يف الذكرى
ال�سبعني على �إن�شاء دولة �إ�سرائيل وقبل يوم واحد من
ذكرى النكبة التي �شرد فيها الفل�سطينيون لف�سح املجال
�أمام �إقامة الدولة اليهودية.
وقالت �إن م�شاركة روبرت جيفري�س ،الذي حط من مقام
اليهود واملورمون وامل�سلمني واملبجل جون هاغي ،املب�شر
التلفزيوين الذي زعم �أن هتلر ن�صفه يهودي و�أنه جزء من
خطة الرب التي تق�ضي بعودة اليهود �إىل �إ�سرائيل يجب
�أن حترج كل امل�شاركني يف املنا�سبة .وتقول ال�صحيفة �إن
لإ�سرائيل احلق يف الدفاع عن حدودها مبا فيها غزة ،لكن
كالم امل�س�ؤولني غري املقنع من �أن خراطيم املياه والغازات
امل�سيلة للدموع والر�صا�ص احلي هو الو�سيلة الوحيدة
حلماية �إ�سرائيل .وت�ضيف �أن الفل�سطينيني الذين قادهم
ومنذ زمن رجال فا�سدون وعنيفون ف�شلوا املرة بعد
الأخرى تقدمي �أح�سن اجلهود نحو ال�سالم .و�أثر الغزيون
على ق�ضيتهم الآن من خالل اللجوء للعنف بد ًال من التزام
ال�سلمية يف التظاهرات� .إال �أن املقارنة يوم الإثنني كانت
�صارخة بني البهجة يف القد�س ومعاناة الفل�سطينيني
يف غزة كانت �صارمة بكل ما حتمله الكلمة من معنى بل
وقار�صة ملن ال يزالون يحلمون ب�سالم دائم.
… وم�شهد متنافر يف القد�س :كيف يدفع حتالف
ال�صقور اليهود وامل�سيحيني الإجنيليني نحو دولة متييز
عن�صري
وو�صفت مي�شيل غولدبريغ كاتبة الر�أي قائلة يف
«نيويورك تاميز» عن امل�شهد املتنافر بني القد�س وغزة:
�أن �إيفانكا ترامب وجارد كو�شرن وغريهما من الرموز
البارزة يف الرتامبية اليمينية اجتمعوا يف القد�س لنقل
ال�سفارة الأمريكية فيما نظر �إليه ك�صفعة للفل�سطينيني
وحلمهم بدولة عا�صمتها القد�س ال�شرقية .و»كانت
املنا�سبة غريبة ،وتتميم ًا لتحالف م�صلحي بني ال�صقور
اليهود والإجنيليني ال�صهاينة الذين يعتقدون �أن عودة
اليهود �إىل �إ�سرائيل �ستعجل بالقيامة وعودة امل�سيح» �أما
اليهود الذين يرف�ضون اعتناق امل�سيحية ف�سيكون م�صريهم
النار .وهو ما ي�ؤمن به روبرت جيفري�س ،ق�س كني�سة
داال�س والذي يعتقد �أن «املورمونية والإ�سالم واليهودية
والهندو�سية» �ستقود النا�س «�إىل انف�صال دائم عن
الرب يف النار» ،وهو نف�سه الذي اختري الفتتاح ال�سفارة
ب�صالة .كما �شارك جون هاغي الذي يعد من �أهم املب�شرين
الأمريكيني عن نهاية الزمن ،مع �أنه القائل �أن الرب �أر�سل
هتلر كي يدفعهم �إىل �أر�ض �أجدادهم .وت�ضيف �أن امل�شهد
كله موجه نحو قاعدة دونالد ترامب امل�سيحية الأمريكية
وتزامن مع مذبحة ال تبعد �أربعني مي ًال.
فمنذ � 30آذار (مار�س) ت�شهد غزة احتجاجات حا�شدة
قرب ال�سياج القريب من �إ�سرائيل .ويواجه الغزيون �أزمة
�إن�سانية مت�صاعدة والتي تعود يف جزء منها للح�صار الذي
فر�ضته �إ�سرائيل .وتقول �إن التظاهرات كانت يف معظمها
�سلمية .فقد رمى الفل�سطينيون احلجارة والطيارات
الورقية امل�شتعلة .ورد اجلي�ش الإ�سرائيلي بالر�صا�ص
احلي واملطاطي والغاز امل�سيل للدموع .مما �أدى ملقتل وجرح
الآالف ح�سب وزارة ال�صحة يف غزة.
وتعلق الكاتبة �إننا لو و�ضعنا �صورة القتل يف غزة �إىل
جانب �صورة �إيفانكا البا�سمة مثل ماري �أنطوانيت
�صهيونية ف�إنها تعطينا فكرة عن عالقة �أمريكا مع

�إ�سرائيل يف الوقت احلايل .ومل تكن �أقرب منها اليوم
ولكن مع القرب هناك بذور الإختالف.
و�سيقول املدافعون عن �أفعال اجلي�ش الإ�سرائيلي يف غزة
�أن ال دولة �ست�سمح للرعاع كي يقوموا بالهجوم على
حدودها .و�سيقولون �إن حما�س التي مل تدع للتظاهرات
رمت بثقلها وراءها ،م�شرية �إىل ما قاله املتحدث با�سم
البيت الأبي�ض راج �شاه �إن م�س�ؤولية القتل يف غزة تقع على
حما�س .وحتى لو رف�ضنا حق العودة الفل�سطيني والذي
�أجد �صعوبة لفعله بعدما تخلت القيادة الإ�سرائيلية عن
حل الدولتني ،فال يوجد ما يربر الت�صرفات الإ�سرائيلية
غري املتنا�سبة .ويف الوقت الذي �شجب فيه العامل القتل
يف غزة �إال �أن الواليات املتحدة الراعي الأكرب لإ�سرائيل
�أعطتها اليد احلرة لكي تفعل ما تريد مع الفل�سطينيني.
وبالت�أكيد فقد تخلى ترامب بنقله ال�سفارة �إىل القد�س
عن �أي مظهر من احليادية.
وتقول �إن تقارير عن �شكر �إ�سرائيل له متعددة ،فقد مت
ت�سمية نادي بيتارالقد�س لكرة القدم على ا�سمه «لكن �إن
كان الإ�سرائيليون يحبون ترامب ف�إن الكثري من الأمريكيني
ال يحبونه وبالت�أكيد اليهود الأمريكيون .وكلما ت�شابكت
الرتامبية مع �إ�سرائيل �شعر اليهود الأمريكيون امليالون
للي�سار بالعزلة من ال�صهيونية» .وقام نتنياهو قبل ترامب
ب�إحداث �شق يف ال�سيا�سة الأمريكية .وكان جريمي بن
عامي م�س�ؤول جمموعة «جي �سرتيت» يقول «حتى �سنوات
قليلة مل يكن �أحد ينطق بكلمة احتالل �أو م�ستوطنات �أو
حديث عن غزة» وقال بن عامي عام  2015عندما حاول
نتنياهو تقوي�ض �سلطة باراك �أوباما ب�ش�أن املفاو�ضات
مع �إيران «وقد غري هذا احل�سابات للأبد» .ورمبا غريت
الأحداث يوم الإثنني هذا للأ�سو�أ .وتعلق �أي�ض ًا �أن ترامب
قوى �أ�سو�أ ما يف �إ�سرائيل وطاملا بقي يف الرئا�سة ف�إنها
ت�ستطيع قتل الفل�سطينيني وتدمري بيوتهم وم�صادرة
�أرا�ضيم بدون خوف من املحا�سبة «لكن ترامب �سيذهب
يوم ًا ما ،ومع موت الآمال حلل الدولتني ف�إن التوجهات
اجلديدة تقرتح حكم �أقلية يهودية غالبية م�سلمة يف كل
الأرا�ضي التي تقع حتت �سيطرة �إ�سرائيل .وقد يرى جيل
�أمريكي جديد دولة عن�صربة فيها �ساحة با�سم ترامب
ويت�ساءل عن �صداقتها لنا».
«�إندبندنت» :نقل ال�سفارة ينذر بانتفا�ضة ثالثة وحروب
والجئني وقتلى ..و�سنعرف من نلوم؟
يف افتتاحية «�إندبندنت» قالت �إن نقل ال�سفارة الأمريكية
�سي�ؤدي �إىل تفاعل ت�سل�سلي يف ال�شرق الأو�سط ال ميكن
ال�سيطرة عليه ب�شكل جتعل من منظور التفا�ؤل بعيد ًا
وحت�ضر الأجواء المتداد احلروب بالوكالة واحلمالت
�ضد الإرهاب خارج حدودها اجلغرافية احلالية و�أكرث
�ضراوة .وقالت �إن نقل ال�سفارة والإعرتاف بالقد�س
كعا�صمة يقدمان �أدلة وا�سعة عن مبادرات دونالد ترامب
اخلارجية اخلطرية وغري احلكيمة والتي يتم توقيتها
ب�شكل �سيئ وبدون فهم �أو معرفة يف ال�سياق.
وقالت �إن هناك الكثري من الأ�شخا�ص الذين قتلوا
كنتيجة مبا�شرة لقراره الأخري والتحرك امل�ستفز «وهو ما
كان متوقع ًا ولهذا ال ميكن الت�سامح معه� .إال �أن ال�سرعة
التي حترك فيها اجلي�ش الإ�سرائيلي املدجج بالغاز امل�سيل
للدموع �إىل القنابل املطاطية ومن ثم الر�صا�ص احلي مثري
للده�شة ،حتى للجي�ش نف�سه وال ميكن و�صف هذا �إال �أنه
رد غري متنا�سب تدفعه رغبة الظهور مبظهر القوي من
�أجل الزوار الكبار الذين جتمعوا لهذه املنا�سبة ب�شكل
ترك الأثر ال�سلبي العك�سي».
ورغم البهاء والظروف ف�إن ح�ضور ابنة الرئي�س وزوجها
وهو ا�ستخدام غري م�سبوق للعائلة يف عمل دبلوما�سي
م�سي�س بالإ�ضافة �إىل ر�سالة الرئي�س بالفيديو حولت
حفلة الإفتتاح ل�ش�أن عائلي .و»بالن�سبة لبقية العامل فلن
يقبل العامل القد�س «كعا�صمة �أبدية لل�شعب اليهودي»
كما �ضعها العدد كبري من �أمثال ترامب «لأن التحرك مل
يق�سم ويثري امل�شاعر يف املنطقة ويزيد من العدوانية �ضد

امل�سيحية فح�سب بل و�أرعب �أ�صدقاء �أمريكا يف الغرب
وكذا ال�صني ورو�سيا.
و�أ�ضافت �أن اخلطاب الرتامبي عن «الإلتزام القوي
بال�سالم» بدا فارغ ًا عندما يتم و�ضعه على ال�شا�شات
الإخبارية املق�سمة �إىل ق�سمني والتي غطت مناظر احلرق
و�إطالق النار و�سيارات الإ�سعاف يف املناطق املحتلة.
واحلديث عن خطة ترامب لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط
بدت وك�أنها نوع من التهكم يف هذه املنا�سبة ،وهناك حديث
مفتوح حول انتفا�ضة ثالثة .والأهم من كل هذا فقرار
نقل ال�سفارة جاء بعد متزيق ترامب الإتفاقية النووية
مع �إيران والتي ت�شجع الإيرانيني على امل�ضي قد ًما يف
العودة لرباجمهم النووية من �أجل موازنة الت�سلح مع
�إ�سرائيل.
وت�ستدرك ال�صحيفة انه لو �أرادت الواليات وبوعي �أن
ت�ضع العامل ال�شيعي �ضد العامل ال�سني وتغطيه بتعزيز
هذا باملواجهة الإ�سرائيلية مع �إيران فلن تكون و�ضعت
خريطة �أح�سن من تلك التي و�ضعوها خالل الأ�سابيع
املا�ضية .وتقول �إن منظور املنطقة ال يدعو على ال�سرور.
فرغم طرد تنظيم الدولة من العراق و�سوريا �إال �أنه بد�أ
يعمل قريب ًا من حدود �إ�سرائيل فيما �ستعطي انتفا�ضة
ثالثة الفر�صة له كي يعيد تنظيم نف�سه وا�ستئناف
حمالت القتل .فاجلهاديون قادرون على ا�ستغالل املظامل
وما ميكن �أن ينظر �إليه ال�ضم الدبلوما�سي الإ�سرائيلي –
الأمريكي للقد�س.
وتعتقد ال�صحيفة �أن �آثار كل هذا وا�ضحة حيث �أ�صبح
النزاع يف لبنان الذي مت التحذير منه طوال الوقت م�س�ألة
وقت .و�ستتوا�صل احلرب يف اليمن وحرب الإ�ستنزاف التي
تخو�ضها تركيا �ضد الأكراد� .أما ال�سالم املقبل يف �سوريا
فهو هدوء املقربة وال ميكن احلفاظ عليه حتى مع وجود
ال�شرا�سة الرو�سية الداعمة لنظام ب�شار الأ�سد .وال تزال
ال�صومال وم�صر وليبيا دو ًال غري م�ستقرة وقطر حتا�صرها
الدول اجلارة .ويواجه ويل العهد ال�سعودي الأمري
حممد بن �سلمان املخاطر من خالل برناجمه التحديثي
وحماولته �سحق املتمردين احلوثيني .ومل يكن نظام
ال�شرق الأو�سط على حافة الإنهيار مثلما هو اليوم.
وتقول ال�صحيفة �إن ما ميكن قوله عن �سيا�سة ترامب
نحو القد�س من �أنها �ستدفع الفل�سطينيني نحو ت�سوية
دائمة ب�شكل ي�ؤدي لتخفي�ض مدى التوترات باملنطقة.
وتقوم هذه الفكرة على �أن التحيز العاري نحو �إ�سرائيل
�سيدفع الفل�سطينيني لرجاء �أمريكا و�إ�سرائيل كي يح�صال
على معاهدة لي�ست يف �صاحلهم وحتت الإكراه .ويقوم
هذا املنطق على قبول الفل�سطينيني ما يقدم لهم مهما
كان �سيئ ًا .ومع الإهانة والق�سوة وحرمانهم من احلقوق
والأر�ض ف�سيعلنون اال�ست�سالم .لكن هذا املنطق يعاند
درو�س التاريخ :االحتالل ،امل�ستوطنات ،اجلدار ،اجلنود
الذين يطلقون النار ح�سبما يريدون دفعت ال�سالم بعيدا
عن النظر كما �أن �أمثال تنظيم الدولة وبقية اجلماعات
�ستقدم و�سائل �أخر لهزمية �إ�سرائيل خا�صة �أن ال�سيا�سة
والثقة بالواليات املتحدة ف�شلت .ولن يكون هناك نق�ص
يف ال�شهداء.
ف�أي من هذه احلروب التي ال ترحم والتي تدور يف ال�شرق
الأو�سط ميكن ان تخرج عن ال�سيطرة حلريق �شامل ال ميكن
ال�سيطرة عليه ويجر �إليه القوى الإقليمية والدولية مبا
فيها الدول النووية وتلك العازمة على امتالك القنابل
النووية ،فماذا �ستنفع احلرب الإيرانية -الإ�سرائيلية
النووية م�صالح امريكا؟ هل ميكن لل�سيد ترامب �إخبارنا؟
ومن ال�صعوبة مبكان تخيل خدمة اخلروج من الإتفاقية
النووية �أو نقل ال�سفارة امل�صالح الأمريكية والإ�سرائيلية.
ومن ال�سهل النظر �إىل القتلى الأبرياء من كل جن�سية
يقتلون �أو يجدون �أنف�سهم بال م�أوى ب�سبب احلرب على
الإرهاب .و�سيكون هناك �ضحايا جدد والجئني وب�ؤ�س.
وهو ما ال يجب حدوثه ولكننا �سنعرف من نلوم ونحمله
امل�س�ؤولية.
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منظومة النقل يف الأردن حت��ت �ضغط ���ش��وارع تفي�ض باملركبات ارت��ف��اع الإن��ت��اج ال�صناعي الرتكي
وتابع القول“ :ذلك من �ش�أنه تقليل
عمان /الأنا�ضول :
االعتماد  7.6ب���امل���ائ���ة يف م���ار����س امل��ا���ض��ي
ً
أردين،
ل
ا
املواطن
على
ا
م�ستغرب
لن يكون
على ال�سيارات اخلا�صة ،يف ظل ازدياد عدد

مل��اذا كانت حرب  1948حم�سومة والنكبة حمتومة؟
�س�ؤال يف الإجابة عنه ً
نذكر باحلقائق التاريخية
 :التالية
 – 1جاء يف وثيقة ر�سمية من ال�سفارة الربيطانية
يف وا�شنطن �إىل اخلارجية الأمريكية �سنة � 1946أن
القوات ال�صهيونية يف فل�سطني يومذاك كانت تت�ألف
:من
�أ – الهاغاناه وت�ضم م��ا ب�ين �ستني �إىل ثمانـــني
�ألف جندي م�سلح ،منهم �ستة �آالف من قوات الباملاخ
( ).الكومندوز
ب – الأرغ��ون وت�ضم ما بني �ستة �إىل �سبعة �آالف
.مقاتل
ج – منظمة �شترين املتخ�ص�صة بالعمليات اخلا�صة.
وتقرر ال��رواي��ة الإ�سرائيل ية الر�سمية عن حرب
فل�سطني � 1948 – 1947أن الهاغاناه كانت متتلك
�.صناعة �سالح متطورة
� – 2إىل ج��ان��ب ت���أي��ي��د املع�سكرين ال��ر�أ���س��م��ايل
واال�شرتاكي ق��رار التق�سيم التقيا على دعم القوات
ال�صهيونية ب��ال�����س�لاح وامل�����س��ت�����ش��اري��ن الع�سكريني
.واملتطوعني اليهود وغري اليهود
 – 3عمال بقانون الدفاع للعام  1945فر�ضت حكومة
االنتداب عقوبة الإعدام على كل عربي ت�ضبط لديه
قطعة �سالح ،بحيث جردت ال�شعب العربي الفل�سطيني
.من ال�سالح متاما
وي��ذك��ر بهجت �أب��و غربية ان��ه عند ���ص��دور ق��رار
التق�سيم يف  1947/11/29مل تكن يف القد�س قطعة
�.سالح واحدة
 – 4يف �أواخ����ر دي�سمرب  /ك��ان��ون الأول 1947
ق��دم ع��ب��دال��ق��ادر احل�سيني �إىل ب�يرزي��ت ،ي�صحبه
خم�سة وع�����ش��رون منا�ضال ،وات��خ��ذه��ا مقر قيادة
«اجل��ه��اد املقد�س» ،لتو�سطها ق�ضاء رام هلل ،اخلايل
م��ن امل�ستوطنات ال�صهيونية ومع�سكرات اجلي�ش
الربيطاين ،وملواالة غالبية مواطنيه للمفتي واحلزب
العربي بزعامته ،ويقدر منت�سبو «اجلهاد املقد�س « يف
�أوج ن�شاطه ما بني اخلم�سة وال�سبعة �آالف منا�ضل،
ي�سندهم قرابة ع�شرة �آالف متطوع كانوا ي�شاركون يف
املعارك التي كانت تدور بجوارهم .ويف 1948/4/5
ذهب عبدالقادر �إىل دم�شق ملقابلة «اللجنة الع�سكرية
« التابعة جلامعة الدول العربية طالبا ال�سالح حل�سم
معركة القد�س وت�صفية امل�ستعمرات املحيطة بها .غري
�أنه جوبه برف�ض طه الها�شمي ،املفت�ش العام للجنة،
و�أحمد ال�شرباتي وزير الدفاع ال�سوري ،ملعاداة اللجنة
ال�سيا�سية للمفتي و»الهيئة العربية العليا « بزعامته،

و»اجلهاد املقد�س التابع لها .وبعدم اال�ستجابة لطلبه
اتهم الها�شمي وال�شرباتي باخليانة وانطلق للق�سطل
ليحررها ولي�ست�شهد على ثراها .ومل يعمل الذين تولوا
القيادة بعده لتطوير �أداء «اجلهاد املقد�س» بحيث
.تراجعت فعاليته
 – 5برغم كل املعوقات وخا�صة حمدودية ال�سالح
وامل��ع��دات ،متكن «اجلهاد املقد�س « و«جي�ش االنقاذ»
وال��ن��ج��دات ال�شعبية العربية م��ن ام��ت�لاك امل��ب��ادرة
اال�سرتاتيجية يف القتال خالل ال�شهور االربعة الأوىل
من احلرب .وقد �أوردت الرواية الإ�سرائيلية الر�سمية
تقريرا قدمه يغال يادين ،رئي�س هيئة الأرك��ان� ،إىل
بن غوريون يف  1948/4/1ت�ضمن قوله« .يجب �أن
نذكر �أن كل مراحل القتال حتى الآن �أمالها علينا
العدو ،ومل نتمكن حتى الآن من الت�أثري يف امل�ستوى
اال�سرتاتيجي والعملياتي ،التي تطورت من �أحداث �إىل
حرب بني قوتني �شبه نظاميتني .واحلل الوحيد هو
�أخذ املبادرة العملياتية ب�أيدينا ،متطلعني �إىل �إحراز
».ح�سم ع�سكري �ضد العدو
 – 6يف اليوم التايل ال�ست�شهاد القائد عبدالقادر
احل�سيني اقرتفت منظمة الأرغون جمزرة دير يا�سني،
القرية القائمة على طريق القد�س الغربية �إىل
ال�ساحل .ومع �أن �أهاليها كانوا قد ت�صدوا لقوات العدو
رغم تفوقها بالعدد والعتاد و�أوقعوا بها قتلى وجرحى
مبا يقارب عدد �ضحايا القرية البا�سلة� ،إال �أن د .ح�سني
فخري اخلالدي ،مدير مكتب «الهيئة العربية العليا»
يف القد�س �أ�صدر بيانا مل ي�أت فيه على ذكر مقاومة
�أه��ايل دي��ر يا�سني للعدو وايقاعهم بقواته خ�سائر
فادحة ،و�إمنا ركز فقط على تفا�صيل املجزرة م�ستهدفا
الت�شهري بال�صهاينة وا�ستثارة النخوة العربية ،دون �أن
ي�أخذ ح�سبانه احلالة النف�سية للجمهور العربي بعد
ا�ست�شهاد القائد عبدالقادر احل�سيني ،حيث �أ�سهم بيانه
يف �إ�شاعة الرعب والهلع على نطاق وا�سع ،وبالتايل �صب
.يف قناة ا�سرتاتيجية التطهري العرقي ال�صهيونية
 – 7يف � 1948/3/10أقرت هيئة �أركان الهاغاناه
اخلطة «دال��ت» التي ا�ستهدفت ال�سيطرة على جميع
امل�ستعمرات القائمة �ضمن الق�سم اليهودي من قرار
التق�سيم والتو�سع بالقدر امل�ستطاع خارجه ،واعتماد
ا�سرتاتيجية التطهري العرقي والتهجري الق�سري
«ال�تران�����س��ف�ير» ل��ط��رد غالبية امل��واط��ن�ين ال��ع��رب من
الأرا���ض��ي التي يجري احتاللها .وك��ان بن غوريون
و�أرك��ان القيادة ال�صهيونية �سيا�سيني وع�سكريني قد
�أداروا ال�صراع باعتباره حرب م�صري و»معركة طارق»

تقود للن�صر �أو الفناء ،ويقرر امل�ؤرخ الإ�سرائيلي بني
موري�س �أنه كانت هناك جمازر كثرية ،وكثري من حاالت
االغت�صاب ،و�أن الدولة اليهودية ما كانت لتقوم بدون
اقتالع � 700أل��ف عربي ،وك��ان من ال�ضروري تطهري
املناطق ال�ساحلية والطرق الرئي�سية ،والقرى التي
.اطلقت النريان على قواتنا وم�ستوطناتنا
 – 8يف املقابل احتل الزعيم املقام الأول يف القيادة
العربية التي مل تخ�ض احل��رب بذهنية الن�صر �أو
ال�شهادة .ومع �أنه كانت لها جتارب غاية يف املرارة من
الرهان العبثي على «املجتمع ال��دويل» ،واالتكال غري
املربر على الأنظمة العربية ،دون �أي حماولة جادة
لال�ستقواء بالعمق اال�سرتاتيجي ال�شعبي العربي الذي
.كان يف قمة انفعاله وحما�سه للقتال يف فل�سطني
 – 9غري �صحيح االدعاء ال�شائع �أن جيو�ش �سبع دول
عربية �شاركت يف حرب  .1948 – 1947بل بقوات
حم��دودة من م�صر و�سوريا والعراق والأردن ،وبع�ض
ال�سرايا ال�سعودية واليمنية .ويذكر اخلبري الع�سكري
العربي د .هيثم الكيالين « :لقد ترتب على غياب
االت��ف��اق على ا�سرتاتيجية قومية لإدارة ال�صراع،
وفقدان الثقة بني القادة ال�سيا�سيني والع�سكريني،
دخول كل قوات عربية من حدود بالدها مع فل�سطني،
مع غياب للتن�سيق الكامل بني قياداتها والقيادة العليا.
بل م�ضى كل ط��رف ي�ضع يف ميدان القتال ما يقرره
بذاته من قوات ،بغري التزام حمدد مبا يقت�ضيه منطق
.العمل امل�شرتك ،خ�صو�صا يف جمال احلرب بال�سالح
فيما �أ�سندت القيادة العليا للجرنال غلوب ،الذي

.يقرر �أنه كان ممنوعا علينا جتاوز حدود التق�سيم
 -10انتهى الكاتب الفرن�سي دومينيك فيدال،
ا�ستنادا ملا ذكره امل�ؤرخون الإ�سرائيليون اجلدد� ،إىل
�أن اليهود يف معظم املعارك احلا�سمة كانوا �أكرث عددا
من خ�صومهم ،و�أف�ضل ت�سليحا وتدريبا ،كما متيزوا
.بالتنظيم والقيادة والثقة بالنف�س
ويف �ضوء ما �سبق تت�ضح متاما م�صداقية القول �أن
حرب  1948 – 1947كانت حم�سومة ل�صالح �إ�سرائيل
وال��ق��وى ال��دول��ي��ة ال��داع��م��ة ل��ه��ا ،و�أن النكبة كانت
.حمتومة على �شعب فل�سطني و�أمته العربية
وبعد �سبعني عاما من الت�آمر ال���دويل ،والتخاذل
الر�سمي العربي ،ت���ؤك��د امل�سرية املليونية املنادية
بعروبة القد�س ،وحق العودة ،وفك ح�صار قطاع غزة.
على �أن القوى امللتزمة بخيار املقاومة غدت �صاحبة
املبادرة اال�سرتاتيجية يف �صراع الوجود والالوجود
م��ع التجمع اال�ستعماري اال�ستيطاين ال�صهيوين،
و�أنها املعرب احلق وال�صادق عن �إرادة ال�شعب العربي
الفل�سطيني ،والثابتة االل��ت��زام بالتحرير والعودة
التي ت�شكلت على الن�ضال لتحقيقهما منظمة التحرير
.الفل�سطينية عام 1964
عوين فر�سخ  /كاتب فل�سطيني

درو�������������س ن����ق����ل ال�����������س�����ف�����ارة الأم�����ري�����ك�����ي�����ة �إىل ال����ق����د�����س
حممد كري�شان
«حينما َتبث جميع القنوات الناطقة
بالعربية م�شهدين متقابلني �أحدهما
للمظاهرات الدامية يف غزة والآخر
لتد�شني ال�سفارة الأمريكية يف القد�س
وما يرافقها من ابت�سامات �أمريكية ،تطفو
على ال�سطح كلمة (�إهانة) تتغلغل يف
�أعماق العرب».
قائل هذا الكالم لي�س �سوى عريان زينجر
مرا�سل ال�ش�ؤون العربية يف القناة العامة
للتلفزيون الإ�سرائيلي ،لكنه بالت�أكيد مل
يكن يق�صد كل القنوات العربية لأن منها
من مل يفعل ذلك �أبدا ،بل مل ينقل على
الهواء حفل افتتاح ال�سفارة الأمريكية
يف القد�س ،رغم �أهميته الكربى �إخباريا
�أحببناه �أم بغ�ضناه� .أكرث من ذلك� ،إحدى
هذه القنوات الإخبارية مل تكتف مبا
�سبق ،بل مل يكن حتى هذا احلدث اجللل
املتزامن مع �سقوط ع�شرات ال�شهداء
يف غزة �أحد عناوين ن�شراتها امل�سائية
الرئي�سية مف�ضلة �إعطاء ال�صدارة للنتائج
الأولوية لالنتخابات العراقية واملتوقع
من حمادثات �أ�ستانا حول �سوريا!!
كلمة �إهانة هذه ال تعرب لوحدها عن كل
ما اختلج يف �صدور املتابعني للحدث �أول
�أم�س االثنني و�إمنا هناك �أي�ضا �شعور
عام بالقهر ومبوت �أي ثقة يف قدرة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وا�شنطن على �أن تكون يف يوم من الأيام
يف م�ستوى احلد الأدنى من الإن�صاف جتاه
الفل�سطينيني ،لي�س مبعنى العدل ولكن
باملعنى الذي يفر�ضه القانون الدويل
الذي ارت�ضاه العامل �أجمع �شريعة بينهم
حتى ال ي�سود قانون الغاب…�إىل جانب
نف�ض اليد بالكامل من قدرة النظام
العربي الر�سمي على فعل �أي �شيء� ،سوى
ال�ضغط على الفل�سطينيني للر�ضوخ.
لي�س منا�سبا هنا اال�ست�شهاد مبا يقوله
منا�ضلون فل�سطينيون مت�شددون �أو �شباب
متحم�س يرمي باحلجارة على جنود
االحتالل وي�شعل الإطارات املطاطية،
لنقر�أ فقط بع�ض ما يقوله بع�ض
الأمريكيني والإ�سرائيليني لي�س �أكرث…
تقول ال�سيدة ماري �آن مار�ش كبرية
م�ست�شاري وزير اخلارجية الأمريكي
ال�سابق جون كريي �إن «خطوة نقل
ال�سفارة الأمريكية �إىل القد�س �أفقدت
الواليات املتحدة موقعها كو�سيط يتمتع
مب�صداقية حلل الق�ضية الفل�سطينية،
خا�صة �أن ما �شهدناه يندرج �ضمن
احل�سابات ال�سيا�سية ال�صرفة وال عالقة
له بجهود عملية ال�سالم» .وت�ضيف لقناة
«فوك�س نيوز» ب�أن «من ي�ؤمن بتحقيق
ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ال يقدم على
خطوة نقل ال�سفارة» ،لتخل�ص يف النهاية

FRIDAY , MAY 18 . 2018 / Vol . 6 - Issue 279

اقت�صاد

11

�إىل �أن «مكانة الواليات املتحدة يف
العامل تعر�ضت ل�ضربة قوية ب�سبب هذه
اخلطوة التي لن ت�ضمن حتقيق الأمن يف
ال�شرق الأو�سط ومن �ضمنه �إ�سرائيل».
�أما جيل هوفمان الكاتب الإ�سرائيلي
يف �صحيفة «جريوزاليم بو�ست» فقال
ل�شبكة «�سي �أن �أن» الأمريكية �ضمن
تغطيتها اخلا�صة بنقل ال�سفارة
الأمريكية �إن «ال�سعوديني �أبلغوا رئي�س
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�س
�إنه �سيخ�سر فر�صة حتقيق ال�سالم �إن
مل يقبل باخلطة املقدمة له الآن»،
م�ضيفا �أن «العامل العربي مل ي�أبه يوما
بفل�سطني ،وهذه الق�ضية كانت ت�ستخدم
دوما ك�أداة» .وذكر �أن «ال�سعودية مل
تعلن ر�سميا االعرتاف ب�إ�سرائيل ب�سبب
ال�صراع الذي يفتعله الفل�سطينيون ،ولكن
الريا�ض مل تعد قادرة على االنتظار ،فهي
معنية بالتعامل والتحالف مع �إ�سرائيل
كونها قوة اقت�صادية باملنطقة ،ول�سان
حالها يقول للفل�سطينيني لقد �سئمنا
منكم ،وهذا هو حال البحرين والإمارات
ودول عربية �أخرى».
للأ�سف هكذا يبدو امل�شهد حاليا بكل
ق�سوته ،ومل يخطئ القيادي الفل�سطيني
الدكتور �صائب عريقات حني اعرتف
ب�أن «دول العامل من�شغلة بهمومها يف

وقت تدفع فيه �إدارة ترامب العامل نحو
الفو�ضى والت�شرذم» ،داعيا «الأ�شقاء
العرب �إىل عدم التعويل على �إدارة
ترامب �أو االعتماد عليها ب�أي �شيء ،فهي
�إدارة تدفع ال�شعوب نحو مربع التطرف
والعنف و�إراقة الدماء» .ال �شيء فعال
يدعو �إىل التفا�ؤل �سوى �شيئني اثنني
ال غري� ،أولهما �أن الفل�سطينيني يف
ال�ضفة الغربية وغزة والداخل بد�أوا
يف الت�صرف على �أ�سا�س �أن ال �شيء ميكن
انتظاره من الأنظمة العربية و�أال تعويل
�إال على �أنف�سهم ،ولهذا اختفى من كالمهم
�أي ا�ستياء �أو تنديد بالأنظمة العربية.
�أما الأمر الثاين فهو و�صول القيادة
الفل�سطينية بعد كل هذه ال�سنوات
العجاف �إىل �أن التعويل على الأمريكيني
لرتتيب ت�سوية متوازنة بني الفل�سطينيني
وحليفهم الدائم �إ�سرائيل هو ال�سراب
بعينه ،ولهذا تزداد لهجة هذه القيادة
ت�صعيدا على ل�سان جميع م�س�ؤوليها وعلى
ر�أ�سهم الرئي�س حممود عبا�س الذي
�أ�صاب بو�صفه ال�سفارة الأمريكية يف
القد�س املحتلة بـ«الب�ؤرة اال�ستيطانية
اجلديدة».
�أما حممود الهبا�ش م�ست�شار الرئي�س
عبا�س فلم يجد بدا من �أن «يذكر العرب
جميعا مبا قرروه ،ومبا �ألزموا به �أنف�سهم

يف قمة ع ّمان عام  1980عندما قررت
القمة العربية قطع �أية عالقة عربية
مع �أية دولة تنقل �سفارتها للقد�س� ،أو
تعرتف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل»،
م�ضيفا «�أنا ال �أريد من العرب �أكرث مما
التزموا به ب�أنف�سهم ،و�أنا ال �أخجل من
القول �إن العرب ملزمون بقطع عالقاتهم
مع الواليات املتحدة ،وعلى الرغم من
�أن هذا الكالم قد يبدو م�ضحكا يف عرف
بع�ض ال�سيا�سيني اليوم ،ولكن هذه هي
احلقيقة».
امل�شكلة �أنه قال هذا الكالم للقناة �إياها
التي مل جتعل من نقل ال�سفارة و�سقوط
ع�شرات ال�شهداء جمرد عنوان يف ن�شراتها
امل�سائية ليوم االثنني!
٭ كاتب و�إعالمي تون�سي

�أن ت�ستغرق م�سافة كيلومرتات ال تتجاوز
اخلم�سة ،يف العا�صمة عمان ،مدة �ساعة كاملة،
ب�سبب �أزمات املرور.
وت�سري على �شوارع اململكة (التي حت�صي 9.5
ماليني ن�سمة) ،قرابة  1.5مليون مركبة بني
خا�صة وعمومية وجتارية ،وفق تقديرات
�إدارة ال�سري (حكومية).
ويعاين �سكان العا�صمة ،وحمافظات �أخرى
جماورة� ،أزمات �سري يومية تبد�أ من ال�سابعة
�صباح ًا حتى منت�صف الليل ،ومتتد ل�ساعات
الفجر الأوىل يف ف�صل ال�صيف.
م�س�ؤولون وخرباء �أردنيون ،اتفقوا على �أن
�أزمات ال�سري امل�ستمرة التي ت�شهدها �شوارع
البالد ،تلقي ب�آثار اقت�صادية �سلبية� ،سواء
على م�ستخدمي املركبات� ،أو على منظومة
النقل كاملة ،نتيجة لزيادة ال�ضغط على البنى
التحتية وا�ستهالك الوقود.
وما بني تعدد �أ�سباب هذه الأزمات ،قال ه�ؤالء
�إن النتيجة النهائية لها ،دفعت باجتاه زيادة
امتالك املركبات اخلا�صة ،يف ظل غياب و�سائل
نقل �سهلة ،وهو من �أهم م�سببات االختناقات
املرورية التي ت�شهدها ال�شوارع.
** مركبات خا�صة
عبلة ابو و�شاح ،مديرة �إعالم هيئة تنظيم
قطاع النقل الربي (حكومية) ،قالت �إن �أزمات
ال�سري يف �شوارع اململكة ،دفعت باجتاه متلك
ال�سيارات اخلا�صة.

وب ّينت “�أبو و�شاح” للأنا�ضول� ،أن الزيادة يف
عدد ال�سيارات التي ت�سري على ال�شوارع ،تت�سبب
دون �شك يف �ضغط على البنية التحتية ،عالوة
على الكلف االقت�صادية الناجتة عن زيادة
ا�ستهالك الوقود.
ومنذ �سنوات عدة ،حتول اهتمام الأردنيني
ب�شكل وا�سع ،نحو ال�سيارات الهجينة (كهرباء
وبنزين) وال�سيارات الكهربائية الكاملة،
ملواجهة ارتفاع تكلفة الوقود وا�ستهالكه
العايل ب�سبب الأزمات.
** تطوير منظومة النقل
املدير التنفيذي للنقل العام يف �أمانة عمان
الكربى ،عبد الرحيم وريكات ،قال �إن �أزمات
ال�سري ت�ؤدي �إىل رحالت �أطول للو�صول �إىل
الوجهة املطلوبة ،ما يعني كلفا �أعلى ووقتا
�أطول.
وبني وريكات للأنا�ضول� ،أن ذلك يتبعه �آثار
بيئية ناجتة عن ازياد عوادم ال�سيارات.
و�أكد وجود توجه لـ “�أمانة عمان” ب�ش�أن
تطوير منظومة النقل العام لتجاوز تلك
الآثار ،من خالل حتديث �أ�ساطيل النقل العام.

ال�سكان� ،إ�ضافة �إىل حت�سني البنية التحتية
لل�شوارع والأنفاق”.
** مركبة لكل � 5أفراد
وكان منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين (خا�ص)،
قد �أو�ضح يف درا�سة له� ،أن عدد ال�سيارات يف
اململكة يقارب �سيارة واحدة لكل � 5أ�شخا�ص.
و�أ�ضاف املنتدى يف درا�سة �أعدها حول
“امتالك املركبات يف الأردن” ،ون�شر نتائجها
ال�شهر املا�ضي� ،أن ن�سبة عدد املركبات �إىل عدد
ال�سكان الأردنيني تبلغ حوايل  21.6باملائة.
وقال �أمني �سر نقابة �أ�صحاب حمطات
املحروقات ،ها�شم عقل� ،إن “عدد ال�سيارات يف
الأردن يزيد �سنويا بن�سبة  5باملائة ،وبالتايل
ف�إن ا�ستهالك الوقود لل�سيارات يزيد بنف�س
الن�سبة تقريبا”.
ويتجاوز العدد املعلن ر�سميا للمركبات امل�سجلة
يف الأردن  1.5مليون �سيارة وفقا لتقديرات
دائرة ال�سري.
وبني عقل �أن “ا�ستهالك البنزين بلغ العام
املا�ضي ما يقارب  1.6مليار لرت ،فيما بلغ
ا�ستهالك الديزل والذي ي�ستخدم كوقود
للعديد من املركبات يف الأردن حوايل  1.9مليار
لرت”.

�أ�سعار الفائدة يف م�صر ت�صطدم بتخارج امل�ستثمرين من �أدوات الدين
تواجه قرارات البنك املركزي امل�صري ،بخف�ض
�أ�سعار الفائدة مع بدء ا�ستقرار ن�سب الت�ضخم،
تخارج امل�ستثمرين الأجانب من �أدوات الدين
امل�صرية.
ويعني خف�ض �أ�سعار الفائدة� ،أن الفائدة
على �أدوات الدين امل�صرية (�سندات� ،شهادات
وغريها) �سترتاجع ،وبالتايل هبوط عوائد
امل�ستثمرين الأجانب عليها.
لكن جمتمع املال والأعمال يف م�صر ،يعول
على ا�ستمرار خف�ض الفائدة الرئي�سية ،بغية
خف�ض تكلفة االقرتا�ض من البنوك ،وتوفري
التمويل الرخي�ص ال�ضروري لتحفيز الأن�شطة
االقت�صادية.
ومن املقرر �أن تنعقد جلنة ال�سيا�سة النقدية
بالبنك املركزي ،للمرة الثالثة خالل العام
اجلاري ،اخلمي�س املقبل املوافق  17مايو� /أيار
.2018
وعلى مرتني ،منذ منت�صف فرباير� /شباط،
ويف نهاية مار�س� /آذار من العام اجلاري ،خفّ�ض
البنك املركزي امل�صري الفائدة الرئي�سية �إىل
 16.75و 17.75باملائة.
– ا�ستثمارات الأجانب
�أ�ستاذ التمويل واال�ستثمار حممد حلمي
(م�صري) ،ا�ستعبد يف حديثه مع الأنا�ضول،
�أن يقدم املركزي امل�صري على خف�ض جديد
للفائدة.
و�أ�شار حلمي� ،إىل بدء خروج ا�ستثمارات
الأجانب يف �أدوات الدين امل�صرية ،بنحو 5
مليارات دوالر وفق تقديرات ،بعد ا�ست�شعار
امل�ستثمرين الأجانب �أن �أ�سعار الفائدة على
اجلنيه امل�صري قد بلغت ذروتها ،يف ظل
ا�ستمرار انخفا�ض معدالت الت�ضخم.
وزاد�“ :إن خف�ض الفائدة جمددا على اجلنيه،
يحد من جاذبية �أدوات الدين احلكومية
للم�ستثمرين الأجانب ،خا�صة مع ارتفاع �أ�سعار
الفائدة على عمالت دولية �أخرى”.
وتراجع معدل الت�ضخم ال�سنوي يف م�صر �إىل
 12.9باملائة يف �أبريل /ني�سان املا�ضي مقابل

 13.1باملائة يف ال�شهر ال�سابق له.
وارتفعت وترية اال�ستثمارات الأجنبية يف
�أدوات الدين امل�صرية ،نتيجة الرتفاع �أ�سعار
الفائدة عليها ،وهي ا�ستثمارات يطلق عليها
بـ “اال�ستثمارات ال�ساخنة” ،ب�سبب �إمكانية
تخارجها يف �أي حلظة ،وعدم �ضمان بقائها يف
حالة تراجع الفائدة �أو وجود خماطر ما.
– �إبقاء الفائدة
كان “املركزي امل�صري” قد رفع �أ�سعار الفائدة
الأ�سا�سية بن�سبة  7باملائة على ثالث مرات
منذ تعومي اجلنيه يف نوفمرب /ت�شرين ثاين
� ،2016إىل  18.75باملائة للإيداع و19.75
باملائة للإقرا�ض ،لكبح الت�ضخم ودعم القدرة
ال�شرائية للجنيه ،قبل �أن يبد�أ مرحلة خف�ض
الفائدة.
و�أ�شار بنك “ا�ستثمار برامي” مب�صر (خا�ص)
يف مذكرة بحثية� ،إىل خروج نحو  5مليارات
دوالر من ا�ستثمارات الأجانب يف �أذون اخلزانة،
ب�سبب ارتفاع �أ�سعار الفائدة يف الأرجنتني،
وانعك�س ذلك على ارتفاع الدوالر �أمام اجلنيه.
و�صعد �سعر �صرف �شراء الدوالر الأمريكي
يف م�صر ،مبقدار  16قر�ش ًا �أو  0.9باملائة �إىل
 17.75جنيها خالل  14يوم ًا ،وفقا لبيانات
البنك املركزي امل�صري ،يف  14مايو� /أيار
اجلاري.
و�أفاد “برامي” يف املذكرة ال�صادرة ال�شهر

اجلاري“ :نرى �أن البنك املركزي امل�صري
�سيوقف عملية تي�سري ال�سيا�سة النقدية
(خف�ض الفائدة) يف الوقت احلايل ،حتى
يتم احتواء ال�ضغوط الت�ضخمية احلالية
بالتزامن مع حلول �شهر رم�ضان ورفع تذكرة
مرتو الأنفاق� ،إ�ضافة �إىل احتواء ال�ضغوطات
الت�ضخمية املرتقبة”.
وقالت �إ�سراء �أحمد حملل اقت�صادي يف بنك
ا�ستثمار “مبا�شر العاملية”� ،إن ارتفاع الت�ضخم
ال�شهري بن�سبة  1.5باملائة يف �أبريل /ني�سان
املا�ضي مقارنة بال�شهر ال�سابق له“ ،ي�شكل
م�صدر قلق �أكرب يف الوقت احلايل”.
و�أ�ضافت �أحمد يف مذكرة بحثية ح�صلت عليها
الأنا�ضول“ :نتوقع �أن البنك املركزي �سيف�ضل
�إبقاء �أ�سعار الفائدة دون تغيري يف اجتماعه
القادم ،حت�سبا لتزايد الت�ضخم يف الأ�شهر
القليلة املقبلة”.
ويف  27فرباير� /شباط  ،2018توقعت
وكالة فيت�ش للت�صنيف االئتماين ،قيام البنك
املركزي امل�صري بخف�ض �أ�سعار الفائدة ما بني
 3 – 2باملائة خالل .2018
وقالت ” فيت�ش” يف بيان �آنذاك� ،إن املركزي
امل�صري �أقدم على خف�ض الفائدة م�ؤخر ًا
بف�ضل “ا�ستقرار االقت�صاد الكلي” ،مدعوما
بتطبيق برنامج �صندوق النقد الدويل.

حقق م�ؤ�شر الإنتاج ال�صناعي املعدل مو�سمي ًا يف تركيا ،ارتفاع ًا بن�سبة
 7.6باملائة ،خالل مار�س� /آذار املا�ضي ،مقارنة مع الفرتة املقابلة من
.2017
جاء ذلك ،وفق معطيات �صادرة عن هيئة الإح�صاء الرتكية ،اليوم
الأربعاء ،واطلعت عليها الأنا�ضول.
وت�شري املعطيات� ،إىل �أنّ م�ؤ�شر الإنتاج ال�صناعي خالل مار�س املا�ضي ،زاد
بن�سبة  0.2باملائة مقارنة ال�شهر ال�سابق له .2018
وي�شهد القطاع ال�صناعي يف تركيا ،منوا الفتا ،مع ارتفاع الطلب على
ال�صادرات الرتكية ،وفتح �أ�سواق جديدة.
وارتفعت ال�صادرات الرتكية يف  ،2017بن�سبة  10.2باملائة على �أ�سا�س
�سنوي �إىل  157.1مليار دوالر.

ال���ذه���ب ي��ت��ع��اف��ى ق��ل��ي�لا وي�����ص��ع��د
م���ن �أدن������ى م�����س��ت��وى يف ��� 5ش��ه��ور
ارتفعت عقود الذهب يف تعامالت
الأربعاء ،لتتعافى من �أدنى م�ستوى
لها منذ خم�سة �شهور ،امل�سجلة يف
جل�سة �أم�س (الثالثاء)؛ نتيجة قوة
الدوالر وارتفاع العائد على ال�سندات
الأمريكية.
وتذبذب م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يقي�س حترك العملة الأمريكية مقابل
�سلة من �ست عمالت ،يف تعامالت اليوم ،بني نطاقي ،93.20 – 93.05
عند �أعلى م�ستوياته منذ دي�سمرب/كانون الأول .2017
وخالل جل�سة الثالثاء ارتفع العائد على ال�سندات الأمريكية لأجل
ع�شر �سنوات� ،إىل  3.095باملائة ،وهو �أعلى م�ستوى منذ يوليو/متوز
.2011
وبحلول ال�ساعة ( 07:27تغ) ،ارتفعت العقود الآجلة للذهب ت�سليم
يونيو/حزيران بن�سبة  0.29باملائة ( 3.7دوالرات)� ،إىل 1294
دوالر ًا للأوقية (الأون�صة).
و�صعد �سعر الت�سليم الفوري للمعدن الأ�صفر بن�سبة  0.37باملائة� ،إىل
 1295.27دوالر ًا للأوقية.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى ،ارتفعت الف�ضة بن�سبة  0.28باملائة
�إىل  16.32دوالر ًا للأوقية ،فيما �صعد البالتني  0.16باملائة �إىل
 898.47دوالر ًا للأوقية.

من����و اق���ت�������ص���اد ت���ون�������س ب����ـ 2.5
ب��امل��ائ��ة يف ال���رب���ع الأول 2018
قال زياد العذاري ،وزير التنمية واال�ستثمار والتعاون الدويل التون�س،
�إن النمو االقت�صادي يف بالده� ،سجل �صعودا بـ  2.5باملائة على �أ�سا�س
�سنوي ،يف الربع الأول .2018
كان اقت�صاد تون�س منا بن�سبة  1.9باملائة يف الربع الأول .2017
و�أ�ضاف العذاري يف ندوة �صحفية بالعا�صمة تون�س� ،أن ن�سبة النمو
امل�سجلة يف الربع الأول  ،2018مل تتحقق منذ الربع الثاين  ،2014و
هذا يعك�س بداية انتعا�ش اقت�صادي حقيقي .
وت�سعى احلكومة يف تون�س �إىل الو�صول ملعدل منو يبلغ  3باملائة خالل
العام اجلاري ككل.
ويعود النمو امل�سجل يف الربع الأول - 2018ح�سب الوزير� -إىل منو
القطاع الزراعي ( 11.9باملائة) واخلدمات امل�سوقة ( 3.3باملائة)
وال�صناعات التحويلية ( 2.4باملائة) .
وعانت تون�س من ت�سجيل ن�سب منو مرتاجعة خالل الأعوام 2015
حتى 2017؛ ب�سبب �ضغوطات اقت�صادية ومالية �أثرت على القطاعات
الإنتاجية يف البالد .يف �سياق مت�صل ،قال العذاري �إن ن�سبة البطالة
قدرت يف الربع الأول املا�ضي ،بـ 15.4باملائة (� 634.2ألف عاطل عن
العمل) ،مقابل  15.3باملائة م�سجلة يف الفرتة املقابلة من .2017
وبلغت ن�سبة البطالة امل�سجلة يف كامل عام  ،2017نحو  15.5باملائة،
بعدد عاطلني عن العمل بلغ � 639ألفا.
من �إجمايل ن�سبة البطالة امل�سجلة يف الربع الأول  ،2018بلغت ن�سبة
العاطلني عن العمل من حملة ال�شهادات العليا  29.3باملائة ،مقارنة مع
 31.2باملائة يف الفرتة املقابلة.
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وث��ائ��ق 15م��اي��و كما ي��روي��ه��ا ال�صحفي ال�شهري مو�سى ���ص�بري ..كيف
تخل�ص ال�����س��ادات م��ن رج��ال عبد النا�صر؟وعندما ق��ال ل�سامي ���ش��رف :يا
بني م�ش قلت لكم �إن �سمعتكم �سيئة ..عندما و ّب��خ الرئي�س امل�ؤمن هيكل!
وه���ذه ه��ي ال�شخ�صيات ال��ث�لاث ال��ت��ي ك��ان��ت ت�سيطر على عبد النا�صر
القاهرة – ” ر�أي اليوم” – حممود القيعي:
من مبد�أ الإميان بقول ال�شاعر القدمي:
ومن وعى التاريخ يف �صدره
�أ�ضاف �أعمارا اىل عمره
نقدم يف ال�سطور التالية يف يوم  15مايو 2018
عر�ضا لكتاب مو�سى �صربي
“وثائق  15مايو” ،وهو الكتاب الذي ك�شف
فيه �صربي (�أقرب ال�صحفيني للرئي�س
ال�سادات وكامت �أ�سراره) العديد من الأ�سرار،
وفتح النقاب عن الأحداث التي �شهدتها
م�صر �إبان تلك الفرتة ،وكان لها ت�أثري كبري
على جمريات الأحداث يف ال�صراع العربي
ال�صهيوين واىل الآن .
�أحداث مايو  1971عرفت بثورة الت�صحيح
وهو امل�صطلح الذي �أطلق على عملية تنقيح
الرئي�س ال�سادات ال�سلطة يف م�صر بعد
�إزاحته النا�صريني الي�ساريني ،وكان من �أبرز
ال�شخ�صيات التي مت ابعادها:
على �صربي ،وزير الدفاع حممد فوزي حاخوا،
�شعراوي جمعة ،حممد فائق ،حممد لبيب
�شقري� ،سامي �شرف .
يقول مو�سى �صربي:
” �أرادت مراكز القوى �أن تدخل االختبار
الثاين للقوة مع الرئي�س ال�سادات ،قرروا �أن
يوجهوا للرئي�س انذارا ،واختاروا �سامي �شرف
لكي يحمل هذا االنذار.
وحمل �سامي �شرف االنذار ،طلب لقاء الرئي�س
لعر�ض �أوراق الدولة عليه ..
توجه اىل ا�سرتاحة القناطر ،وكان ذلك يف
مار�س  1971وبعد عودة الرئي�س ال�سادات
من رحلته الأوىل اىل االحتاد ال�سوفيتي التي
تعجل فيها ار�سال بطاريات ال�صواريخ للدفاع
عن ال�صعيد.
وبعد �أن عر�ض الأوراق ،بد�أ �سامي �شرف يتكلم
بعبارات غري وا�ضحة عن م�سئوليات ريا�سة
الوزارة وعن بطء االجراءات وعن �أن البلد
حتتاج اىل ال�سرعة واحلزم وهذا ما تفتقده
طبيعة الدكتور فوزي
فا�ستوقفه الرئي�س ال�سادات قائال :
انت مالك بتلف وتدور على ايه؟ تكلم بو�ضوح
ودوغري
ماذا تق�صد بهذا الكالم متاما ؟
و�أخريا متا�سك �سامي �شرف و�أو�ضح حقيقة
نواياه
قال �إن �شعراوي جمعة هو �أ�صلح من يتوىل
ريا�سة الوزارة
فرد ال�سادات على الفور:

�أنا يا بني م�ش قلت لكم �إن �سمعتكم �سيئة .
�سامي �شرف :الربكة فيك يا �أفندم � ..سيادتك
ال�ضمان
الرئي�س :طيب يا بني ادوين وقت ..لغاية ما
حت�سنوا �صورتكم �أوال عند النا�س.
ثم قال ال�سادات بحزم قاطع :ال تغيري الدكتور
فوزي �سي�ستمر رئي�سا للوزارة وهذا املو�ضوع ال
يثار معي مرة �أخرى”.
ومل ينطق �سامي �شرف ،ومل يجد كلمة يعقب
بها على قرار الرئي�س ،و�أ�صابه ارتباك وا�ضح.
رحلة  17عاما بني عبد النا�صر وال�سادات
يقول مو�سى �صربي  ” :بعد  17عاما ،اقتنع
جمال عبد النا�صر �أن ال�سادات رجل وفاء
و�صدق ،وا�ستقر ر�أيه �أن يعينه نائبا لرئي�س
اجلمهورية ،ولكنه مع ذلك ا�ستمر عاما كامال
وهو مرتدد يف ا�صدار القرار ،اىل �أن �أ�صدره يف
 20دي�سمرب . 1969
بعد الهزمية حدثت مناورات عديدة من مراكز
القوى البعاد �أنور ال�سادات وكان ي�سيطر على
عبد النا�صر ثالثة �أ�شخا�ص :الأول هو هيكل
والثاين والثالث هما �شعراوي جمعة و�سامي
�شرف ،وكان الأول هو الأقوى ،لأنه ي�ستمع
بامتياز هو خط تليفوين مبا�شر مع عبد
النا�صر ال يخ�ضع لرقابة ،وكان هو الذي يوقظ
عبد النا�صر يف ال�صباح ،وهو �آخر من يتحدث
اليه قبل �أن ينام ” .
قرارات ابعاد ال�سوفييت
يقول مو�سى �صربي � ” :أ�صدر الرئي�س قرارات
اخراج اخلرباء ال�سوفييت يف  8يوليو ومل
يكن يعلم بها اال عزيز �صدقي رئي�س الوزراء،
وحافظ ا�سماعيل والفريق �صادق واحمد
ا�سماعيل رئي�س املخابرات وممدوح �سامل وزير
الداخلية وقائدا الطريان والدفاع اجلوي .

وكان الرئي�س ولفرتة غري ق�صرية قبل هذه
القرارات قد �أبعد هيكل عن �أي ات�صال به.
وقرر الرئي�س دعوة ر�ؤ�ساء التحرير وهو مبعد
هيكل فا�ستدعاه يوم  11يوليو بعد القرار
بثالثة �أيام.
وت�صور هيكل �أن الرئي�س ا�ستدعاه ملحا�سبته
على مقاالت كتبها ذلك الوقت عن الال �سلم
والال حرب ،ومبجرد �أن جل�س �أمام الرئي�س
يا�سرتاحة القناطر ،بد�أ يتحدث
مدافعا عن نف�سه  ..مربرا لدوافع املقاالت،
معيدا حديث الوالء ،ومل يكن ذلك يف تفكري
الرئي�س الذي قال :لقد ا�ستدعيتك لأخربك
ب�أنني �أ�صدرت قرارات بابعاد ال�سوفييت منذ
ثالثة ايام.
وبهت هيكل وعجز عن النطق حلظات ثم
قال� :سيادة الرئي�س،هذه قرارات تاريخية
ال ي�صدرها اال زعيم ،هذه قرارات زعامة ال
ريا�سة ،واذا بهيكل يكتب يف مقاله يوم اجلمعة
بعد هذا اللقاء �إن الرئي�س ا�ستدعاه و�أبلغه
بالقرارات وك�أنه �شريك ا�صدارها .
وطلبه الرئي�س بالتليفون :ايه يا هيكل الكالم
اللي انت كاتبه ده؟
�أنا م�ش قلت لك بطل اال�سلوب ده
هيكل� :أنا �آ�سف يا افندم �..أنا ما اق�صد�ش
�أنا �آ�سف ” و�أردف مو�سى �صربي  ” :ولي�س
هذا هو املهم ،بل املهم �أن هيكل الذي و�صف
القرارات �أمام الرئي�س ال�سادات وهو مذهول
ب�أنها قرارات زعيم وزعامة ،توجه اىل االهرام
بعد ذلك و�أخذ ي�صف القرارات يف جمل�س
التحرير ب�أنها قرارات متعجلة غري مدرو�سة
و�أن توقيتها خاطئ كل اخلط�أ و�أخذ يحذر من
عواقبها الوخيمة .
وو�صل كل هذا اىل علم الرئي�س !”.
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مروة ح�سني �صعب
م ّ��ر �سبعون �أل��ف ع��ام وف��ق توقيت احل��اج��ة ف�ضة على النكبة
الفل�سطينية ،لكنها مل تخلع ثوب العا�شرة من عمرها ومل تغ�سل
عنها غبار املكان وال الزمان؛ هي التي تعي�ش كل يوم �أربع ًا وع�شرين
�ساعة من الذاكرة ،لتعود �إىل بيتها يف فل�سطني ،الذي ت�صفه ب�أدق
التفا�صيل ،ك�أنه مل يهدم ومل ينب حملّه معلم �سياحي.
تعي�ش احلاجة ف�ضة اليوم يف حي حطني يف خميم عني احللوة
لالجئني ،الذي يهاب كثريون دخوله .مت�ضي ما تبقى من عمرها
يف دكان �صغري حيث جتال�س ابنة عمها ورفيقة دربها يف اللجوء
احلاجة فاطمة .جل�ست معهما لعلّي �أح�صل م�صادفة على ح�صتي يف
الإرث ،التي كنت قد خططت لها مع حفيدتهما (هما �سلفات �أي�ض ًا).
لكن الإرث الفل�سطيني ال يقا�س مب�ساحة الأر���ض وال ب��الأوراق
اخل�ضراء التي تدخر يف امل�صارف �أو يف الق�صب كما اعتاد الأجداد.
هنا يقا�س الإرث بعدد ال�سنني التي عا�شوها قبل اللجوء ،ولعل
ع�شرة �أعوام لي�ست كافية لذاكرة ن�صفها �أ�صبح ينتمي �إىل الغياب.
بتوقيت ف�ضة هي �أم�ضت ع�شرة �آالف عام يف �أح�ضان فل�سطني ت�شرب
من عيون طربيا مياه ًا باردة عذبة وت�أكل التني «الفراطي وال�شتاوي
والبيا�ضي والزرقاوي».
ُ
خرجت ف�ضة وفاطمة مع عائالتهما يف منت�صف �أيار بعدما �أحرقت
منازلهم و ُدمرت كل القرى التي جل�أوا �إليها تباع ًا .فمن يجهل �صمود
فل�سطني ،يظن �أنهم خرجوا منها ب�إرادتهم وتخلّوا عنها� ،أما هم،
فحاولوا البقاء يف بلدهم حتى �آخر منطقة و�صلوا �إليها بعد جمزرة
دير يا�سني ،وحتى �أحرقت كل خيمة ناموا فيها وهم ي�سعمون:
«كلهم يومني وبرتجعوا» .يف منت�صف ذلك «الأي��ار» ،قبل � 07سنة،
وحجوا �أ�شتات ًا �إىل لبنان والأردن
طاف الفل�سطينيون طواف الوداعّ ،
و�سوريا وم�صر ،تالحقهم زخات الر�صا�ص التي كان يطلقها ال�صهاينة
ابتهاج ًا بيوم ا�ستقاللهم يف �أر�ض مل تخلع و�شاحها منذ جا�ؤوا �إليها،
ومل تظهر مفاتنها للغرباء.
يف رحلة مع دموع الذكريات ،ت�شق احلاجة ف�ضة الزمان لتجعلنا
نلتقي ذلك الفتى الذي ُولد يوم النكبة يف منطقة رمي�ش� ،إذ حمل
ا�سمها �أث��ن��اء ه��رب �أم��ه من ال�صهاينة ،كما تتنقل بني القوافل
الراحلة �إىل «اجلميلة حلوة» التي ا�ست�شهد زوجها �أثناء املعارك مع
ال�صهاينة ومل تتزوج منذ ذلك احلني ،رغم جمالها املبهر .وخوف ًا
من �أن تتعر�ض لها الع�صابات ال�صهيونية ،ا�ضطر والداها �إىل �أن
يحجبوا جمالها بطالء وجهها بالطني.
تتمنى ف�ضة لو ماتت �أل��ف مرة يف وطنها ومل تعان ما عانته يف
اللجوء هنا يف عني احللوة ،قائلة« :كل يوم عنا نكبة ،يوم املوعود
بنعود ،ال وطن بديل عنه ،ندر ًا عل ّيا لأرجع حافية ،و�صليني احلدود
وبروحلك م�شي وبعرف �أو�صل على البيت حتى لو هدموه» .بجانب
ف�ضة ،ال ت��زال مفاتيح بيوت الأج��داد موجودة ،معلقة ك�سال�سل
تزين �أعناقهم .وبينما ت�صد�أ املفاتيح ،ال ت�صد�أ الروح؛ �إنه لي�س
جمرد مفتاح نحا�سي� ،إمنا و�صية لال�ستمرار وحفظ الإرث.

امل���زاج الأردين ال�ساخر :و���ض��وء ���س��ع��ودي ب”الدم الفل�سطيني” ب��دال م��ن زم���زم و�..أي����ن فيلق القد�س؟
عمان
اثار اخلرب الر�سمي ال�سعودي عن �إهتمام
امللك �سلمان بن عبد العزيز برائحة مياه
زمزم يف نف�س اليوم الذي �أفتتحت فيه
ال�سفارة االمريكية يف القد�س موجة عاتية
من ال�سخرية والتعليقات امل�ستنكرة يف
و�سائط التوا�صل االجتماعي التي هاجمت
بكثافة اي�ضا خطاب االمني العام حلزب اهلل
ح�سن ن�صراهلل.
وتقدم االردنيون بع�شرات التعليقات التي
ت�س�أل عن موقف “فيلق القد�س” االيراين
ال�شهري من ما ح�صل م�ؤخرا يف قطاع غزة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

وملف القد�س.
واقرتحت تغريدات على القيادة ال�سعودية
التو�ض�ؤ ب”الدم الفل�سطيني” بدال من املياه
و�إر�سال عبوات من مياه زمزم ذات الرائحة
الكريهة للت�ضامن مع امل�صابني واملحا�صرين
يف قطاع غزة.
و�س�أل مغردون بالع�شرات عن اللحظة التي
�سي�ستعمل فيها فيلق القد�س لن�صرتها ما دام
قد �شكل منذ ربع قرن �إذا مل تكن اللحظة
مواتية االن بعدما �إفتتحت ايفانكا ترامب
مقر ال�سفارة.

منوعات
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خم����رج «ال���رح���ل���ة» ي��ن��ت��ه��ي م���ن ت�����ص��وي��ر  %70م���ن امل�����ش��اه��د كوالي�س ت�صوير �أح��دث كليبات
ال��ق��اه��رة -انتهى امل��خ��رج ح�سام ع��ل��ى ،من
راغب عالمة ب�أحد املطارات احلربية
ت�صوير  %57من �أح��داث م�سل�سل «الرحلة»،
حيث �صور يف العديد من الأماكن منها مطار
القاهرة ،و�إحدى فيالت الطريق ال�صحراوى،
وم�صر اجلديدة ،ف�ضال عن الت�صوير يف لبنان.
م�سل�سل «الرحلة» يعتمد على ق�صة درامية،
تت�ضمن ف��ك��رة «لعبة ال��ق��در» وع��ن��دم��ا يقع
الأ�شخا�ص يف قب�ضة القدر ماذا يحدث ،وذلك
من خ�لال � 6أ�شخا�ص بالإ�ضافة �إىل طفلة
تعد من �أبطال امل�سل�سل ،جميعهم يف مواجهة
�أقدارهم حيث يتقابلون يف رحلة جوية على
منت طائرة متجهة من لبنان �إىل القاهرة،
وحت���دث بينهم م��ف��ارق��ات وخ��ط��وط درام��ي��ة
مت�شابكة.
يلعب «ب��ا���س��ل اخل��ي��اط» �شخ�صية جديدة
وخمتلفة �ضمن �أحداث م�سل�سل «الرحلة» ،وهى
عبارة عن �شخ�ص يثري «ف�ضول» كل من حوله.
وتك�شف احللقات الأوىل عن مفاج�آت مثرية،
مما يجعل الأ�سئلة م�شروعة ل��دى اجلمهور،
و�أول هذه الأ�سئلة :هل �أ�صبح با�س اخلياط
مري�ضا �أم جمرما �أم �إن�سان �إنطوائى؟
واختار خمرج العمل ح�سام علي ،بالإتفاق
مع اجلهات املنتجة �شكل خمتلف لكل النجوم،
بينهم حنان مطاوع وم��ى �سليم ووليد ف��واز،
وال��ذي��ن ���س�يراه��م اجل��م��ه��ور يف ق��ال��ب درام��ى
وط��ري��ق��ة خمتلفة تعد م��ف��اج���أة للم�شاهد،
ف�ضال عن اللوك ال��ذي �ستظهر عليه الفنانة
ريهام عبدالغفور ،خا�صة �أنها جت�سد �شخ�صية
غري معتادة يف ال��درام��ا امل�صرية� ،سيتعاطف
معها اجلمهور منذ اللحظات الأوىل ،ف�ضال
عن النجوم ال�شباب والذى �سيكون لهم ب�صمة
مميزة خالل الأحداث ومنهم حممود حجازى
و�إ���س�لام جمال وث��راء جبيل وحممد مهران،

خ�صو�صا �أنهم يتمتعون مبوهبة عالية امل�ستوى
وتكنيك درام��ى لكل �شخ�صية بح�سب موقع
امل�صري اليوم .
و�أكدت منتجة العمل مها �سليم يف ت�صريحات
�صحفية� ،أن «م�سل�سل (الرحلة) مت اختياره
بعناية فائقة ،كما �أن اختيار �أبطاله جاء وفق ًا
لل�سيناريو ال��ذي كتبت ق�صته نور �شي�شكلى»،
م�شرية �إىل �أن «العمل ا�ستغرق يف حت�ضريه
فقط ما يقرب من � 3أ�شهر كى يظهر ب�شكل
مميز وممتع للجمهور» ،مو�ضحة �أن «م�سل�سل
(ال��رح��ل��ة) �سيناف�س ب��ق��وة داخ���ل املو�سم
الرم�ضانى ،نظرا لقوة الق�صة والإخ���راج»،
الفتة �إىل �أنها «تراهن على هذا امل�شروع الذي
تعتربه عمل مميز ومكتمل الأرك��ان من حيث
املمثلني وال�سيناريو وال��ظ��روف الإنتاجية
وخالفه».

و�أ�شارت �سليم �إىل �أن «امل�سل�سل يوجد به عدة
م��واق��ع ت�صوير ودي��ك��ورات للت�صوير ،وذل��ك
ا�ستغرق وق��ت كبري وجم��ه��ود يف �إختيارها،
خا�صة �أن �أحداثه تت�ضمن تفا�صيل وخطوط
درامية على �أعلى م�ستوى نظرا لأحداثه التي
�ستعد مفاج�أة كبرية ،وهو الأمر الذي �أعتدنا
عليه خالل ال�سنوات املا�ضية».
م�سل�سل «ال��رح��ل��ة» بطولة با�سل اخلياط،
مى �سليم ،ريهام عبدالغفور ،وليد فواز ،حنان
مطاوع ،ث��راء جبيل ،حممود حجازى� ،إ�سالم
ج��م��ال حم��م��د م��ه��ران ،والتون�سية جوليا،
و�آخرين ،ق�صة نور �شي�شكلى ،و�سيناريو وحوار
عمرو ال��داىل و�أحمد وائ��ل ،و�إخ���راج ح�سام
على ،و�إنتاج م�شرتك بني �شركة «�سيلميديا»
اململوكة للمنتجة مها �سليم ،وتريلر �أحمد
�سمري ،وماك�س برودك�شن وميثلها تامر متام.

القاهرة – انتهى النجم اللبناين راغ��ب عالمة ،من ت�صوير كليبه
الغنائي اجلديد يف العا�صمة الأوكران ّية «كييف» ،والذي يتعاون فيه
مع املخرج اللبناين زياد خوري.
ومل يك�شف «عالمة» عن تفا�صيل الأغنية التي ي�ص ّورها مع «خوري»،
�أو حتىعن ا�سمها.
وال ي���زال الغمو�ض �س ّيد امل��وق��ف يف ق���رار �شركة «باك�ستايدج
بروداك�شن» ،التي تتولىّ �إنتاج و�إدارة �أعمال ال�سوبر �ستار ،بتحديد
موعد عر�ض الكليب.
ومن جهة �أخ��رى� ،أظهرت ال�صور الأوىل التي ن�شرتها ال�شركة من
كوالي�سالكليب ب���أنّ الت�صوير قد ّ
مت يف �أح��د املطارات الع�سكر ّية يف
يتم االحتفاظ بالطائرات الع�سكرية القدمية التي
�أوكرانيا حيث ّ
ُت�صنّف �ضمن خانة خارج نطاق اخلدمة بح�سب” الد�ستور امل�صرية “

كيم كاردي�شان :مل �أكن �أرغب يف
ت�سمية ابنتي “�شيكاغو” بهذا اال�سم

املطربة امل�صرية �شريين تغني يف ال�سعودية للمرة الأوىل  19يونيو
الأن���ا����ض���ول� :أع��ل��ن��ت امل��ط��رب��ة
امل�صرية �شريين عبد ال��وه��اب،
م�ساء الأح��د ،عن �إقامتها حلفل
غنائي باململكة ،وذل��ك ي��وم 91
يونيو /حزيران املقبل.
ج��اء ذل��ك يف ت��غ��ري��دة لها عرب
ح�سابها مبوقع “تويرت” �أ�شارت
فيها �إن احلفل �سيقام “يف ال�صالة
املغلقة مبدينة امل��ل��ك عبد اهلل
الريا�ضية بجدة( غرب)”.
وب��ح�����س��ب �إع��ل�ان احل��ف��ل ال��ذي
مت �إرف��اق��ه بالتغريدة ،ف�سيكون
خم�ص�صا للن�ساء فقط ،كما �إنه
ي��ق��ام ب��دع��م م��ن الهيئة العامة

للرتفيه بال�سعودية ( حكومية).
ويف حال �إقامة احلفل� ،ستكون
امل����رة الأوىل ال��ت��ي ت��غ��ن��ي فيها

�شريين بال�سعودية.
و�سبق �أن قامت الهيئة العامة
للرتفيه ب���إل��غ��اء ح��ف��ل ل�شريين

كان مقرر �إقامته �أكتوبر املا�ضي
“لعدم ت��ق��دم منظم الفعالية
بطلب الرتخي�ص لهذا النوع من
الفعاليات”.
و���ش��ه��دت امل��م��ل��ك��ة ،يف الآون����ة
الأخرية� ،سل�سلة قرارات بالتخلي
عن عدد من القوانني والأع��راف
الر�سمية ،التي اعتمدتها البالد
على مدار عقود� ،أبرزها ال�سماح
للن�ساء بقيادة ال�سيارة اعتبارا من
يونيو/حزيران املقبل ،ودخولهن
مالعب كرة القدم.

»ح�������س���ن ال���������رداد ب����ـ  20وج�����ه يف «ع����زم����ي و�أ�����ش����ج����ان
القاهرة – يوا�صل الفنان ح�سن الرداد ت�صوير م�شاهده يف
م�سل�سل «عزمي و�أ�شجان» املقرر عر�ضة خالل �شهر رم�ضان
املقبل ،ويتقم�ص خالل العمل �أكرث من � 02شخ�صية ،من
بينها رجل عجوز و�أخرى لرجل ثمني.
وقال «ال��رداد» �أنه �سوف ينتهي من ت�صوير العمل كامال
خ�لال �أي���ام قليلة ،وه��و العمل ال��ذي يجمعه بزوحته
الفنانة �إميى �سمري غامن ،حيث تدور �أحداث امل�سل�سل حول
ع�صابة ن�صب واحتيال مكونة من فردين وهما «عزمي»
و«�أ�شجان» ،يتعر�ضان للعديد من املواقف الكوميدية �أثناء
قيام �ضابط بتتبع جرائم الن�صب التي يقومون بها.
وي�شارك يف بطولة امل�سل�سل الفنان الكبري �سمري غامن،
ن�سرين �أمني ،رجاء اجلداوى ،حممد ثروت ،بدرية طلبة،
ملك قورة ،بيومى ف�ؤاد� ،أحمد �سلطان ،ت�أليف �أحمد حميي
وحممد املحمدي ومن �إخراج �إ�سالم خريي ،و�إنتاج �أحمد
ال�سبكي.

لو�س �أجنلي�س (د ب �أ) -ك�شفت جنمة تليفزيون ال��واق��ع ،كيم
كاردي�شان� ،أنها كانت ترغب يف ت�سمية ابنتها التي و�ضعتها حديثا،
با�سم �آخر.
وكانت كيم وزوجها جنم الراب ال�شهري كاين وي�ست ،ا�ستقبال طفلتهما
الثالثة ،عن طريق �أم بديلة ،يف كانون ثان/يناير املا�ضي ،و�أطلقا عليها
ا�سم “�شيكاغو” ،وهي املدينة االمريكية التي ينحدر منها كاين /04
عاما/.
و�أفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” االلكرتوين املعني ب�أخبار امل�شاهري،
ب�أن كيم  /73عاما /ك�شفت عن �أنها كانت ترغب يف اطالق ا�سم جدتها
“ماري جو �شانون” التي حتبها كثريا ،على ابنتها.
ونقل املوقع االلكرتوين عن كيم القول“ :كنا �سن�سميها /جو /تيمنا
با�سم جدتي ماري جو� ،أو كنا �سن�سميها /جري�س ،/ثم قررنا �أن ن�سميها
�شيكاغو”.
وكان الزوجان – اللذان تزوجا ب�إيطاليا يف � 42أيار/مايو من عام
 – 4102ا�ستقبال طفلتهما الثالثة يف م�ست�شفى “�سيدر�-ساينياي”
ال�شهرية بلو�س �أجنلي�س ،يف  51كانون ثان/يناير املا�ضي.
وي�شار �إىل �أن النجمني لديهما بالفعل ابنة تدعى نورث � /4أعوام/
وابن يدعى �ساينت /عامان/.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�إ����س���رائ���ي���ل م��غ��ت�� ِب��ط��ة مب�������س���ت���وى ال���ت���ق���ارب
م����ع اخل����ل����ي����ج :زي����������ارات ع��ل��ن��ي��ة ق���ري���ب��� ًا!
�أعلن وزير االت�صاالت الإ�سرائيلي،
عن زيارة مرتقبة له �إىل الإمارات،
« ُمب�شِّ راً» بزيارات خليجية قريبة
�إىل �إ�سرائيل� .إعالن لن يكون حتقّقه
م�ستغرب ًا يف ظلّ التقارب املتزايد بني
حد االعرتاف
اجلانبني ،والذي بلغ ّ
بحق �إ�سرائيل يف قتل العرب ،مبا �شكّل
غطاء �ضمني ًا م�سبق ًا ملجزرة غزة �أم�س
ً
قد يكون يف ّ
ظن القائمني على «خمتبرَ
التطبيع» يف منطقة اخلليج ،واملق�صود
به مملكة البحرين� ،أن ب�إمكانهم ومن
ورائهم ال�سعوديون والإماراتيون
ملوقف
ت�صدير تف�سريات خمتلفة
ٍ
�ساطع ال يحتمل الت�أويل ،من قبيل:
«لإ�سرائيل احلق يف الدفاع عن نف�سها»،
كما قال وزير اخلارجية البحريني،
خالد بن �أحمد �آل خليفة ،تعليق ًا على
االعتداءات الإ�سرائيلية الأخرية
على �سوريا الأ�سبوع املا�ضي .يعتقد
ه�ؤالء ،رمبا� ،أن التخر�صات املكثّفة
هذه الأيام حول كون اال�شرتاك مع
تل �أبيب يف معاداة طهران ال يعني
بال�ضرورة حتالف ًا مع الأوىل ،ميكن �أن
تنطلي على الر�أي العام ،و�أن ال�صراع
مع �إ�سرائيل ــ �أقلّه على امل�ستوى اللغوي
ــ ميكن تف�صيله على مقا�س الريا�ض
و�أبو ظبي واملنامة مبعزل عن حقيقة
َمن يقف �إىل جانب الفل�سطينيني ومن
�ضدهم.
يقف ّ
لكن لإ�سرائيل «حقيقتها» الواحدة
تفرق بني � ّأي من مقاوِميها �أو
التي ال ّ
من املُط ِّبعني معها ،وهذا ما جتلّى �أم�س
يف م�سريات ذكرى النكبة حيث ت�صرفت
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طمئ ً
ِنة �إىل �أن ثمة
ب�أريحية تامةُ ،م َ
غطاء عربي ًا ممتد ًا للقتل ،بعدما و�صف
ً
�أحد وزرائها ت�صريحات �آل خليفة ب�أنها
«دعم تاريخي يعك�س االئتالف اجلديد
الذي يت�شكل يف ال�شرق الأو�سط» .ومع
ذلك ،مل تخجل ال�سعودية والإمارات
والبحرين من �إ�صدار بيانات تدين
«ا�ستهداف املدنيني الفل�سطينيني
العزل من قبل قوات االحتالل»،
وتعلن «توفري �أدوية عاجلة ومواد
طبية» ملعاجلة اجلرحى .هكذا ،ويف
وقت كان فيه ال�شهداء الفل�سطينيون
ي�سقطون واحد ًا تلو الآخر على حدود
قطاع غزة ،كان وزير االت�صاالت
«يزف ب�شرى»
الإ�سرائيلي� ،أيوب قرا،
ّ
زيارة �سيقوم بها يف حزيران /يونيو
بناء على دعوة
املقبل �إىل الإمارات
ً
ً
من الأخرية ،متوقّ عا زيارات قريبة
مل�س�ؤولني خليجيني �إىل �إ�سرائيل ب�شكل
علني .زيارات لن تكون م�ستغربة يف
عما بلغه التقارب
ظل الأنباء املتتالية ّ
بني تل �أبيب وعوا�صم اخلليج ،والذي
عبرّ عنه بو�ضوح رئي�س احلكومة
الإ�سرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،ع�شية
ذكرى النكبة ،حيث نطق بل�سان حال
جميع من ملّتهم «م�صيبة» االتفاق
النووي الإيراين قائ ً
ال« :مع كل
احرتامي للذين يرتبعون يف العوا�صم
الأوروبية� ،إننا موجودون هنا يف
عوا�صم ال�شرق الأو�سط ــ يف �أور�شليم
والريا�ض وغريهما من الأماكن ــ بعدما
�شهدنا تلك التبعات املدمرة املرتتبة
على االتفاقية الإيرانية».

ت�صريحات نتنياهو ذات الطابع
«احلميمي» ت�ؤكد التقديرات الرائجة
عن �أن ان�سحاب الواليات املتحدة
من االتفاق النووي �سينعك�س �إيجاب ًا
على م�سار قطار التطبيع .وهو ما
بد�أ يظهر بو�ضوح يف جماهرة املنابر
الإعالمية ال�سعودية بالدعوة �إىل
«حتالف �إقليمي» على قاعدة «عدو
عدوي هو �صديقي» من «�أجل درء
اخلطر الإيراين» .دعوات تتذ ّرع
بـ«النظرية املكيافيلية» لتربير
التطبيع مع �إ�سرائيل ،لكن �أ�صوات ًا الق�صوى .يوم ال�سبت الفائت ،ك�شفت
مراف ً
ِقة لها باتت ال جتد حرج ًا يف وكالة «�أ�سو�شيتد بر�س» الأمريكية �أن
�إعالن الو ّد للإ�سرائيليني ،والت�شجيع �سفريي الإمارات والبحرين يف وا�شنطن،
على االعرتاف بوجودهم وتكري�س يو�سف العتيبة وعبد اهلل بن را�شد �آل
احتاللهم .ولعلّ ما �أدىل به �أم�س خليفة ،التقيا نتنياهو يف العا�صمة
املدير ال�سابق لـ«مركز ال�شرق الأو�سط الأمريكية يف �آذار مار�س /املن�صرم،
مو�ض ً
حة �أن اللقاء كان بداية مع
ِ
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والقانونية»
ــ الذي يديره حالي ًا «�صقر التطبيع» امل�س�ؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية
يعد براين هوك ،قبل �أن يح�ضر نتنياهو
�أنور ع�شقي ــ عبد احلميد احلكيمّ ،
تقدم وزوجته و«حت�صل �أحاديث ودية وتعلو
منوذج ًا بالغ الداللة عن ذلك� ،إذ ّ
ٌ
احلكيم بـ«التهنئة لدولة �إ�سرائيل ال�ضحكات» .وهي واقعة ر�أت �صحيفة
�شعب ًا وحكومة مبنا�سبة هذا احلدث «وا�شنطن بو�ست» الأمريكية �أنها جتلّي
التاريخي (نقل ال�سفارة الأمريكية �إىل «العالقات الهادئة بني تل �أبيب و�أبو
القد�س)» ،بعدما كان دعا العرب �إىل ظبي وبع�ض من جريانها العرب ،الذين
«ا�ستغالل الفر�صة التاريخية» بـ«قبول يزداد اقرتابهم من �إ�سرائيل ،رغم عدم
قرار ترامب ب�ش�أن القد�س ،وا�ستثماره اعرتافهم ر�سمي ًا بوجودها».
«االقرتاب» هذا ال يقت�صر على
�سيا�سي ًا مل�صلحتكم».
التجر�ؤ على ك�سر �أي حمظورات اجلانبينَ ال�سيا�سي والإعالمي ،بل
هذا
ّ
يتعداهما �إىل الريا�ضة والرتفيه،
كانت تغلّف اخلطاب اخلليجي جتاه
ّ
�إ�سرائيل يف ما م�ضى ،لي�س �إال ا�ستكما ً
ال بهدف حتطيم احلواجز النف�سية
مل�سلك «تطبيعي» ال تفت�أ امل�ؤ�شرات احلائلة دون تطبيع العالقات مع
ٍ
ما�ض بال�سرعة �إ�سرائيل ،وتهيئة الأجواء خلطوات
تتواىل �إىل �أنه
ٍ

«تاريخية» مل تعد م�ستبعدة ،من مثل
زيارة الرئي�س امل�صري ال�سابق �أنور
ال�سادات �إىل تل �أبيب .بخالف ذلك،
ال ميكن فهم ا�شرتاك الإمارات وجه ًا
لوجه مع �إ�سرائيل يف بطولة �أوروبا
املفتوحة لكرة ال�شبكة يوم اجلمعة
املا�ضي ،والذي علّق عليه امل�س�ؤول يف
وزارة اخلارجية الإ�سرائيلية ،يوناتا
جونني ،بالقول« :الريا�ضة تنت�صر
و�إ�سرائيل والإمارات يد ًا واحدة يف
بطولة كرة ال�شبكة» ،وقبله بحواىل
�أ�سبوع م�شاركة الإمارات والبحرين
يف �سباق «طواف �إيطاليا »2018
الذي ا�ست�ضافته �إ�سرائيل �أوائل
ال�شهر اجلاري ،يف خطوة �أثارت
اغتباط املتحدث با�سم رئي�س الوزراء
غرد
الإ�سرائيلي� ،أوفري جندملان ،الذي ّ
ال و�سه ً
ال�« :أه ً
قائ ً
ال بفريقي الإمارات
والبحرين اللذين ي�شاركان يف �سباق
طواف �إيطاليا».
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"امل��ان�����ش��اف��ت " :ك��ام��ل الأو�صاف

املانيا بطلة العامل مر�شحة لتكون الأوىل بعد
الربازيل ( )1962-1958التي تتمكن من
االحتفاظ بلقبها يف ك�أ�س العامل .تر�شيح الأملان لهذا
الإجناز مل ي� ِأت من فراغ بل من خالل ما ظهروا عليه
يف ت�صفيات املونديال الرو�سي ،وما ميلكونه من مواهب
�شكل قوي مع املنتخب ومع الأندية
قدّ مت نف�سها يف ٍ
مل يكن ت�أهل منتخب �أملانيا �إىل نهائيات ك�أ�س العامل
منتخب
 2018عادي ًا ،فبطل العامل �أ�صبح ثاين
ٍ
ب�سجل كامل ،كونه
يف التاريخ يبلغ العر�س العاملي
ٍ
حقق يف الت�صفيات الأوروبية  10انت�صارات يف
 10مباريات� .إجنا ٌز مل ي�سبقه �إليه �سوى املنتخب
الإ�سباين يف ت�صفيات مونديال  2010الذي �أحرز
لقبه ،فهل يكرر الأملان نف�س االمر؟
الواقع يقول �أن «املان�شافت» غري بعيد من �إ�صابة
�إجناز من هذا النوع ولو �أنه يف الع�صر احلديث للعبة
بات هناك الكثري من املفاج�آت ،رمبا �آخرها على
�صعيد البطوالت الكربى اخلا�صة باملنتخبات فوز
الربتغال ،غري املر�شحة ،بلقب ك�أ�س اوروبا ،2016
تزعم ت�شيلي غري املت�أهلة �إىل مونديال رو�سيا،
وقبلها ّ
قارة �أمريكا اجلنوبية �أمام منتخبات تفوقها تاريخ ًا،
�أمثال الأرجنتني والربازيل والأوروغواي.
العديد من الالعبني «املذهّ بني» بلقب مونديال 2014
اعتزلوا دولي ًا �أو ابتعدوا نهائي ًا� ،أمثال الهداف
التاريخي مريو�سالف كلوزه ،والقائد فيليب الم،
واملحارب با�ستيان �شفاين�شتايغر ،و�صخرة الدفاع بري
مريت�ساكر ،والورقة الرابحة لوكا�س بودول�سكي .لكن
نق�ص
�أملانيا تبقى �أملانيا ،فهي حالي ًا ال تعرف م�شكلة ٍ
يف املواهب �أو يف اخليارات ،والدليل �أن  21العباً
�سجلوا �أهدافها خالل م�شوار الت�صفيات املونديالية،
فهزوا ال�شباك  43مرة ،ومل ي�سجل �أكرثهم تهديف ًا
�أكرث من � 5أهداف (توما�س مولر و�ساندرو فاغرن) ،ما
يعني �أن كلمة الفريق الكامل الأو�صاف تنطبق على
«املان�شافت» ومت ّيزه عن بقية منتخبات ال�صف الأول
املر�شحة �إىل جانبه حل�صد اللقب الأغلى.
خيارات ال تنتهي
من �سيكون على منت الطائرة املتجهة �إىل رو�سيا؟ هذا
هو ال�س�ؤال الذي يطرح يومي ًا يف الفرتة الأخرية يف
�أملانيا ،وحتى �أن العب الو�سط �سامي خ�ضرية �أف�صح
ب�صراحة قائ ًال�« :أنا حمظوظ لأنني ل�ست ال�شخ�ص
املطلوب منه اختيار الت�شكيلة».
�س�ؤال وجواب يعاك�سان �أمر ًا واحد ًا ،وهو �أن املدرب
أزق حقيقي ،ال لأنه ال ميلك
يواكيم لوف يف م� ٍ
خيارات بل ب�سبب وجود تخمة من النجوم البارزين
على �أوراقه التي زادت �أ�ص ًال عندما اعتمد منتخب ًا
رديف ًا يف ك�أ�س القارات العام املا�ضي ،حيث فاج�أ
ليوجهوا ر�سالة
الأملان العامل �أجمع و�أحرزوا اللقبّ ،
وا�ضحة �إىل الكل :نحن عائدون �إىل رو�سيا حلمل
ك� ٍأ�س �أخرى.
جمموعة �أملانيا املونديالية �ست�ضمها �إىل املك�سيك
وال�سويد وكوريا اجلنوبية ،لكن الكالم عن جمموعة
لوف هو الأهم ،فالعمق املوجود يف ت�شكيلته لي�س
له مثيل ،بحيث �أنه ميكنه اعتماد �أكرث من خيار
ا�سرتاتيجي بفعل نوعية الالعبني اال�ستثنائيني
املوجودين معه ،وغالبيتهم ال ي�شبهون بع�ضهم يف
ال�شخ�صية الفردية (وهي نقطة �إيجابية) ولو �أنهم
يذوبون يف اجلانب اجلماعي لتكون النتائج خري دليل
على روح املجموعة الطاغية على الأداء الأملاين.
اخلربة وال�شباب يف �آنٍ مع ًا
وما يحبه لوف �سيجده يف ت�شكيلته� ،إذ كما هو معلوم
يهوى هذا املدرب اجلمع بني عنا�صر اخلربة وال�شباب،
وهي امل�س�ألة التي �أوعز بها �إىل املدير الفني ال�سابق
للمنتخب الأملاين يورغن كلين�سمان يف املونديال الذي
ا�ست�ضافته �أملانيا عام  ،2006لتبد�أ مرحلة الت�أ�سي�س
لقطف الثمار يف  2014بقيادة لوف نف�سه .ف�إذا
نظرنا �إىل الت�شكيلة الأ�سا�سية جتد العبني مثل
جو�شوا كيميت�ش الذي مي ّثل عن�صر ال�شباب ،وجونا�س
هكتور الذي يجمع بني اخلربة والروح ال�شابة .هما
مي�سان :الأول لأنه
ظهريا املنتخب الأملاين اللذين ال ّ
�أثبت مع بايرن ميونيخ �أنه اخلليفة ال�شرعي للقائد
الم بذكائه الفطري وقدراته البدنية� .أما الثاين
فهو الالعب الوحيد يف الت�شكيلة الأملانية الذي ال
فريق كبري (كولن) ،لكن لوف مل ي َر
يدافع عن �ألوان ٍ
فيه يوم ًا العب ًا �سيئ ًا.
بلغت �أملانيا ك�أ�س العامل بتحقيقها  10انت�صارات يف
 10مباريات يف الت�صفيات
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وبني االثنني يفرت�ض �أن يقف مات�س هامل�س وجريوم
بواتنغ (حامت ال�شكوك حول م�شاركته يف املونديال
بعد تع ّر�ضه للأ�صابة) .هذا الثنائي الدفاعي كان
يف قلب االنت�صار الكبري عام  ،2014متام ًا كما كان
خ�ضرية وطوين كرو�س يف قلب الو�سط يقومان
بالعمل ال�شاق ويرتكان الإبداع للفنان م�سعود �أوزيل.
ه�ؤالء الثالثة �سيكونون �سو ّي ًا مرة جديدة ،ما يعني
�أن الكيميائية حا�ضرة �أ�ص ًال يف الو�سط الأملاين،
وهي ميزة ال ميلكها العديد من املنتخبات املتجددة،
علم ًا �أن الثالثي املذكور اعتاد على الظهور مع ًا منذ
ا�ستدعائهم �إىل منتخبات الفئات العمرية� .أما
بوجود توما�س مولر فاجلانب الهجومي م�ؤمن ،بينما
جعل تيمو فرينر ّ
الكل ين�سى ح�سرة اعتزال كلوزه
بفعل فعاليته الكبرية .كما كان النتقال فاغرن �إىل
بايرن ميونيخ وقعه الإيجابي كون الالعب ين�شط
فريق كبري ويعطي لوف خيار ًا هجومي ًا
الآن مع
ٍ
ا�ضافي ًا.
اخلطة «ب» جاهزة
و�إذا ما كانت هناك عرثات العتماد اخلطة «�أ» ف�إن
لوف قد يلج�أ �إىل اخلطة «ب» وفيها �أ�سماء رنانة
�أخرى� ،أمثال العب و�سط �شالكه احلايل وبايرن
امل�ستقبلي املوهوب ليون غوريت�سكا الذي �أعاد تذكري
اجلميع بقدراته القيادية الفنية والبدنية بالقائد
العب
ال�سابق ميكايل باالك .كذلك ،ف�إن وجود
ٍ
موهوب مثل لريوي �سانيه الذي و�صل �إىل ذروة
م�ستواه هذا املو�سم مع مان�ش�سرت �سيتي بطل �إنكلرتا،
يزيد من عدد الالعبني اخل ّالقني يف خط الو�سط
الأملاين ،حيث يح�ضر زميله �إيلكاي غوندوغان
وجوليان دراك�سلر �أي�ض ًا .وبغ�ض النظر �إذا ما عانى
الأول من الإ�صابات �أو غاب الثاين عن الت�شكيلة
الأ�سا�سية لباري�س �سان جريمان الفرن�سي ،ف�إنهما
كغالبية العبي الو�سط االملاين ميلكون قدرات
دفاعية وهجومية يف �آنٍ مع ًا ،وهو �أمر نادر ًا ما جتده
عند العبني �آخرين يكون دورهم حم�صور ًا غالب ًا يف
�إحدى الناحيتني التكتيكيتني على �أر�ض امللعب.
خط الو�سط �أ�ص ًال هو العمود الفقري للت�شكيلة
الأملانية ،وفيه العبون يع ّززون من قوة اخلطة
الرديفة� ،أمثال العب الو�سط الدفاعي �سيبا�ستيان
رودي ،متام ًا كما نيكال�س �شوله يف خط الظهر،
غياب طارئ للثنائي
وهو البديل املثايل حالي ًا لأي
ٍ
الأ�سا�سي ،علم ًا �أنه الدور الذي ي�شغله يف بايرن
�أ�ص ًال� .أما خوف الأملان الوحيد لت�أمني ال�شباك فهو
غري مربر� ،إذ بوجود حار�س مرمى مثل مارك � -أندريه
تري �شتيغن ال يفرت�ض �أن يقلق �أحدٌ من عدم جاهزية
ملو�سم كامل
احلار�س الأ�صيل مانويل نوير بعد ابتعاد
ٍ
تقريب ًا ب�سبب الإ�صابة ،لكن القلق من بدالء حار�س
«الرب�سا» �أي برند لينو وكيفن تراب اللذين مل يثبتا
حار�س �أ�سا�سي ملنتخب �أملانيا.
يوم ًا �أنهما بحجم �أي
ٍ
و�أفكار لوف يف حت�ضري ثالث ت�شكيالت خمتلفة
الأ�سلوب والهوية للمونديال الرو�سي ،ترتكز يف
�إحداها على اعتماد العبني مهاريني ،فهو �إذ ال يزال
ي�ؤمن ب�صاحب الهدف الأغلى يف مونديال 2014
ماريو غوتزه ،وبزميله يف بورو�سيا دورمتوند امل�صاب
دائم ًا ماركو روي�س ،ف�إنه يرى يف جوليان براندت
العب ًا ال ّ
يقل �ش�أن ًا عنه .وبدا جل ّي ًا �أن لوف يبحث عن
العبني �أقوياء يف املواجهات الثنائية ،ولهذا ال�سبب
كان قد ا�ستدعى اللبناين الأ�صل �أمني يون�س مرات
عدة �إىل ت�شكيلته.

باخت�صار �أملانيا تدخل املونديال ب�أ�سماء معروفة
بالن�سبة �إىل مناف�سيها ،ومقروءة �أي�ض ًا �إىل حدٍّ كبري،
لكن على رغم كل �شيء قد تنطبق جمدد ًا املقولة
ال�شهرية للنجم الإنكليزي غاري لينيكر« :كرة القدم
لعبة ب�سيطة 22 .رج ًال يطاردون الكرة ملدة 90
دقيقة ،ويف النهاية يفوز الأملان دائم ًا».
�أ�سماء الذهب
لن حت�ضر العديد من الوجوه التي ز ّينت �أعناقها
بالذهب قبل �أربعة �أعوام يف الت�شكيلة الأملانية ،لكن
�أين هم ه�ؤالء الغائبون اليوم؟
ا�سم بارز لن يح�ضر مع «املان�شافت» يف املونديال
ٌ
املقبل وهو «املحارب» با�ستيان �شفاين�شتايغر الذي
كان قد اعتزل اللعب دولي ًا بعد «يورو  .»2016هو
خا�ض  504دقائق يف مونديال  ،2014لكن بعد فرتة
م�ضطربة مع مان�ش�سرت يونايتد االنكليزي انتهى به
الأمر يف الواليات املتحدة حيث يلعب مع �شيكاغو
فاير حالي ًا .و�سار على الدرب نف�سه «تو�أمه» لوكا�س
بودول�سكي �صاحب  49هدف ًا يف  130مباراة دولية،
وثالث هدايف «املان�شافت» تاريخي ًا ،والذي يقول �إنه
«يت�سلى» حالي ًا يف اليابان مع فريق في�سيل كوبيه ،ويف
مطعم الكباب الذي افتتحه حديث ًا يف كولن!
�أما من يتف ّوق عليه وعلى كل هدايف املونديال يف
التاريخ �أي مريو�سالف كلوزه ( 16هدف ًا مونديالي ًا
من �أ�صل  71هدف ًا �سجلها مع �أملانيا) ،ف�سيكون مع
املنتخب الأملاين يف رو�سيا ،لكن لي�س كالعب بل ك�أحد
�أع�ضاء الكادر الفني امل�ساعد للمدرب يواكيم لوف.
و�إذا كان كلوزه �سيجد له دور ًا مع �أملانيا يف املونديال،
ف�إن القائد فيليب الم �سيجل�س على �أريكته ويتابع
املباريات ،منتظر ًا دور ًا �أكرب م�ستقب ًال ،فهو اليوم
�سفري امللف الأملاين ال�ست�ضافة نهائيات ك�أ�س �أوروبا
.2024
وكان بري مريت�ساكر بني املعتزلني �أي�ض ًا عقب النجاح
املونديايل ،وهو قرر االعتزال النهائي بعدما ن�شط
يف �صفوف �أر�سنال االنكليزي ل�سبعة موا�سم ،حيث
�سي�أخذ هذا ال�صيف مهمة جديدة �ضمن �أكادميية
النا�شئني يف النادي اللندين .كيفن غرو�سكرويت�س،
ا�سم رمبا ن�سيه الأملان ،لكنه كان �أحد الالعبني
هو ٌ
الذين تواجدوا يف الت�شكيلة الذهبية خالل مونديال
 .2014هو الالعب «اجلوكر» بالن�سبة �إىل لوف،
وهو بطل للعامل على رغم �أنه مل يخ�ض �أكرث من 6
مباريات دولية ،وعلى رغم �أنه مل يخ�ض �أي دقيقة
يف ك�أ�س العامل املا�ضية ،التي كانت �آخر ظهور كبري
له ،فهو يلعب اليوم مع دارم�شتات يف الدرجة الأملانية
الثانية.
وتبقى �أ�سماء �أخرى مل يكن لها الدور الكبري يف
النجاح املحقق ،لكنها �ستبقى مو�سومة باللقب �إىل
الأبد� ،أمثال احلار�س رون  -روبرت زيلر الذي يلعب
احتياطي ًا مع لي�سرت الإنكليزي حالي ًا ،وزميله رومان
فايدنفلر الذي و�صل �إىل �سن االعتزال (� 37سنة)،
والظهري �إيريك دورم الذي عانى من الإ�صابات ومل
يلعب هذا املو�سم ،وكري�ستوف كرامر الذي �شارك
يف النهائي �أمام الأرجنتني قبل �أن يخرج «فاقد ًا
الذاكرة» �إثر ا�صطدامه ب�إيزيكيال غاراي ،وليدخل
مكانه �صاحب التمريرة الذهبية �إىل غوتزه �أي
�أندريه �شورله الذي ّ
يتوقع �أال يجد مكان ًا له على
الطائرة املتجهة �إىل رو�سيا بعد تراجع م�ستواه
كثري ًا.
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لوف ،من العب من�سي ومغمور و�صاحب تاريخ �سيئ� ،إىل مد ّرب ناجح ،ذي
�شخ�ص ّية �أملانية واقعية ،يعرف التعامل مع املباريات وكيف ي�ضع الت�شكيلة
املنا�سبة .بد�أ لوف م�شواره التدريبي كمدرب ل�شباب نادي فينرتتور،
على رغم �أنه كان ال يزال العب ًا .يف مو�سم 1994ــ � 1995أ�صبح مدرب ًا
لنادي فرانينفولد .يف مو�سم  1996-1995عاد لي�صبح م�ساعد ًا لرولف
فرينجر مدرب نادي �شتوتغارت ،لي�صبح لوف بعد رحيل مدرب الفريق،
مدرب ًا للنادي بالنيابة عن فرينجر ومن ثم �أ�صبح املدرب الأول لنادي
�شتوتغارت.
يف  ،2006عقب نهاية مونديال �أملانيا ،وبعد قرار يورغن كلين�سمان بعدم
جتديد عقده ،مت تعني يواكيم لوف مدرب ًا جديد ًا ملنتخب �أملانيا ،لوف
نال عقد ًا ملدة عامني ،و�أنه يريد �أن ي�ستمر يف الفل�سفة التي و�ضعها هو
وكلين�سمان عندما كان م�ساعد ًا له .خالل جتربته الأوىل يف يورو 2008
الذي �أقيم يف �سوي�سرا والنم�سا ،حمل لوف املاكينات الأملانية لي�صل بهم
�إىل املباراة النهائية قبل �أن ينهزموا بنتيجة هدف من دون مقابل �أمام
املنتخب الإ�سباين عرب فرناندو توري�س� .شرب املنتخب الأملاين بقيادة
لوف من الك�أ�س ذاتها يف ن�صف نهائي مونديال � 2010أمام منتخب «ال
روخا» بذات النتيجة �أي�ض ًا ( )0-1يف جنوب �أفريقيا .على رغم ف�شله
بالفوز ببطولة قارية �إ ّال �أن االحتاد الأملاين مل يفقد �أبد ًا الثقة بلوف
وب�أفكاره .وبالفعل ،الفوز مبونديال  2014كان مبثابة اخلري الذي لقاه
لوف بعد �صيامه � 8سنوات من دون حتقيق �أية لقب ،عرب فوزه �أمام
املنتخب الأرجنتيني يف النهائي بنتيجة  0-1بهدف من غوتزه.

 34ج���ائ���زة ل��ل��م�����ص��ري ���ص�لاح
يف �أول م��وا���س��م��ه م��ع ليفربول

حقق امل�صري حممد �صالح املحرتف يف ليفربول الإجنليزي لكرة القدم،
 34جائزة يف �أول موا�سمه مع الفريق الكروي.
وانتزع �صالح ( 25عا ًما) جائزة �أف�ضل العب �إفريقي التي منحها
له االحتاد الإفريقي للعبة (كاف) ،وكذلك من �شبكة ;بي بي �سي
الربيطانية.
كما فاز بجائزة العب املو�سم يف ليفربول بت�صويت اجلمهور ،وكذلك
بت�صويت الالعبني ب�إجمايل مرة واحدة يف كل منهما.
وحقق جائزة العب املو�سم يف �إجنلرتا من رابطة الأندية املحرتفة
لي�صبح ثاين عربي و�إفريقي يت ّوج باجلائزة بعد اجلزائري ريا�ض حمرز.
وح�صل على جائزة العب العام يف الربميرليغ املقدمة من رابطة كتاب
كرة القدم الإجنليزية ،وهو �أول عربي و�إفريقي يفوز بهذه اجلائزة التي
تعد الأقدم يف �إجنلرتا منذ �إعالنها عام .1948
وفاز بجائزة �أف�ضل العب يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا
املو�سم املقدمة من رابطة الربميرليغ .
كما نال �صالح � ً
أي�ضا بجائزة العب ال�شهر يف ليفربول ب�إجمايل  7مرات،
والعب ال�شهر يف الربميرليغ من رابطة املحرتفني ب�إجمايل  4مرات،
والعب ال�شهر يف الربميرليغ من ال�شركة الراعية ب�إجمايل  3مرات.
كما فاز بجائزة هدف ال�شهر يف ليفربول ب�إجمايل  6مرات ،وهدف اجلولة
بدوري �أبطال �أوروبا بواقع مرتني ،والعب اجلولة يف دوري �أبطال �أوروبا
ب�إجمايل  4مرات.
وفاز يف وقت �سابق اليوم بجائزة هداف املو�سم احلايل لـالربميرليغ
بت�سجيله  32هد ًفا ،لي�صبح �أول العب م�صري وعربي ينتزع تلك اجلائزة.
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رئي�س �شرطة ن��ي��وي��ورك يجتمع ب��ال��ق��ي��ادات اال���س�لام��ي��ة للتهئنة ب�شهر رم�ضان

�أحببت اليوم �أن اتناول ق�صة جناح على امل�ستوى االن�ساين ،ال
التجاري �أو املايل ،ق�صة جناح �شرطة نيويورك ،والنجاح هنا يتمثل يف
اكت�ساب احرتام املواطنني،
�شاهدتهم عن قرب لعدة �ساعات وهم يبت�سمون ويتحدثون عن حقوق
الأن�سان واحلرية والدميوقراطية و�أحرتام حقوق الأقليات  .ر�أيتهم وهم
ي�ساعدون النا�س ويقدموا لهم الأحرتام وال�ضيافة .
ا�ستمعت ايل �أ�سلوبهم الراقي الذي يجمع بني الب�ساطة واحلكمة
واحلما�س والهدوء والتلقائية والذكاء .
�شاهدتهم وهم يحملون الأطفال وير�شدون املارة ويبت�سمون يف وجوه
اجلميع .
�أخذ االمر مني وقتا كثريا لأجد ان عليا ا�ستيعاب ان هوالء املده�شون
هم رجال �شرطة.
و لأن ق�ص�ص جناح العربية لل�شرطة عادة ما تتمثل يف القب�ض على
ع�صابة �أو تدريب �شرطيني �أو منع جرمية ،وغري ذلك ال جتد ،رغم �أن
الأمر يت�سع وي�شمل الكثري والكثري مما يجب تغطيته ،ودون ت�أخري دعونا
نبد�أ-:
كانت البداية هي دعوة �شرطة نيويورك لرموز ورجال اجلالية
اال�سالمية لالحتفال بقدوم �شهر رم�ضان يف مقر �شرطة نيويورك وان
بولي�س بالزا .
بدء احلفل برتحيب حار من ال�سيد جيم�س �أونيل James O›Neill
رئي�س �شرطة نيويورك اجلديد (  60عاما ) والذي تويل من�صبه يف �أكتوبر
 2016خلفا لل�سيد وليام براتون  64عاما
تناول ال�سيد جمي�س �أونيل يف كلمته والتي حتدث خاللها عن �أهمية
احلقوق واحلريات يف املجتمع االمريكي وافاد بانه لن ي�سمح علي
االطالق بامل�سا�س بحرية االعتقاد داخل مدينة نيويورك الن ذلك يخالف
الد�ستور الأمريكي  .و�شدد علي �أهمية وحجم الدور الذي تقوم به اجلالية
امل�سلمة مبدينة نيويورك .
ثم مت عر�ض فيديو عن تدريبات رجال �شرطة نيويورك علي احلماية
والعدالة وامل�ساواة .
ثم متت قراءة ايات من الذكر احلكيم ( �سورة البقرة ) عن �شهر
رم�ضان قر�أها االمام خالد لطيف Khalid latif

ثم كان الفيديو الأروع والذي حتدث عن دور رجال ال�شرطة امل�سلمني
وخدماتهم للجالية امل�سلمة بنيويورك
اجلدير بالذكر ان �أكرث من الف م�سلم يقومون باخلدمة يف �شرطة
نيويورك وذلك �ساعد علي التوا�صل بني اجلاليات امل�سلمة وال�شرطة .
حتدث فيه عدد من ال�ضباط امل�سلمني عن حبهم للعمل يف �شرطة
نيويورك خلدمة املجتمع االمريكي ككل وتو�صيل �صورة �صحيحة عن
�سمو الأديان و�سماحتها .
ويف حديث خا�ص للدكتورة �سارة �سعيد والتي تعمل كم�ست�شارة يف
�شرطة نيويورك علي اهمية دور اجلاليات يف منع اجلرائم من احلدوث
عن طريق احتواء ابناء اجلالية يف الأن�شطة املنا�سبة .
كما حتدثت د �سارة �سعيدة عن الطرق احلديث التي يتم بها توقع
اجلرائم للحد منها .
ثم حتدثت chief nilda hofmann chief of
community affairs
وهنات اجلالية امل�سلمة بقدوم �شهر رم�ضان وطلبت احل�ضور
بالتوا�صل يف حالة وجود ما يقلقهم .
ومن مكتب عمدة نيويورك هن�أ ال�سيد commissioner marco
a.carrion
امل�سلمني بقدوم ال�شهر الف�ضيل
وباال�ضافة ايل رجال ال�شرطة امل�سلمني ح�ضر احلفل القن�صل العام
جلمهورية م�صر العربية والقن�صل العام للمملكة العربية ال�سعودية
والقن�صل العام ململكة البحرين يف نيويورك باال�ضافة ايل لفيف من
قيادات ورموز اجلالية امل�سلمة كاال�ستاذ ناجي املنت�صر وال�سيدة ديبي
املنت�صر من اليمن .و ال�سيد mehnaz m afridi &abubakai
ali form African advisory council
ويف حواره مع ال�صحفيني والأعالميني افاد ال�سيد جمي�س �أونيل
�أنه يعلم �أهمية ال�صالة اجلماعية بامل�ساجد للم�سلمني خالل ال�شهر وانه
ن�سق من م�سئولني املرور �أخذ ذلك يف االعتبار خا�صة �أوقات ال�صلوت .
�أما �أف�ضل ما مت خالل اليوم هو التقائي بنماذج م�شرفة للم�سلمني داخل
�شرطة نيويورك فاجلميع قد بذل جهده الجناح احلفل واخراجه ب�صورة
م�شرفة .

الكابنت احمد نا�صر والكابنت جميل
الطاهري والكابنت حممد الأمني والكابنت
علي ر�أفت عواد .
الكابنت �أحمد نا�صر وهو �أمريكي من
�أ�صل ميني هادي دائما مبت�سم دائما
وي�ساعدك طوال الوقت  .كان هو من رتب
اللقاء ال�صحفي ون�شكره علي ذلك .
حممد �أمني امريكي من �أ�صل م�صري وهو قوي املالحظة ب�شكل ال
ي�صدق وكانت قناة فار�س منهاتن قد اجريت حوار مع الكابنت احمد
نا�صر ميكنكم م�شاهدته علي الرابط االتي
h t t p s ://w w w .y o u t u b e .c o m /
7UVhPAnHaVA=watch?v
واجلدير بالذكر �أن �أختالفا نوعيا هائال ظهر يف جناح �شرطة نيويورك
حدث يف عام  2007حني تويل من�صب رئي�س ق�سم العالقات مع املجتمعات
ال�شرطية  Joanne Jaffeحيث �أ�ستخدمت جوان نتائج الدرا�سات
والأبحاث على �سلوك الب�شر .هذا املحافظ نتج عن عمله انخفا�ض معدالت
اجلرمية يف نيويورك ،بل واتبعت ال�شرطية املمتازة �أ�ساليب غري تقليدية
حتي تغري ال�صورة النمطية عن ال�شرطة .
ففي �شتاء  2007وقبل مقدم عيد ال�شكر ،دخل �أحد �أع�ضاء الفريق
على جوان و�أطلعها على فكرة �شرعوا يف تنفيذها .تربع كل �ضابط يف
الفريق من ماله ل�شراء ديك رومي لتوزيعه باملجان على �أ�سرة كل حدث
يف القائمة ،وهم جمعوا ما يكفي لبع�ض العائالت لكنهم �أرادوا من جوان
�أن تتحدث مع مفو�ض ال�شرطة (�أعلى رتبة) لتمويلهم باملال ل�شراء ديك
رومي لكل العائالت .غابت جوان وعادت باملوافقة من مفو�ض ال�شرطة.
فورا مت �شراء ما يكفي من الديك الرومي املجمد ،وبد�أ فريق العمل يعمل
�ساعات طويلة ،وا�ست�أجروا �شاحنة ثالجة ،وبد�ؤوا ميرون على بيوت
الأحداث ،وهم قرروا البدء ب�أكرث �شاب �شرير م�سبب للم�شاكل يف القائمة.
ذهبت جوان والفريق وهم يف كامل زيهم ال�شرطي ،وطرقوا الأبواب
قائلني نحن من ال�شرطة ونريد �إهدائكم ديك رومي جماين مبنا�سبة عيد
ال�شكر ،هدية من عائلتنا لعائلتكم .هذه املرة اختلفت حرارة املقابلة� ،إذ
فور �أن فهم �أفراد العائلة الهدف من الزيارة ،حتى فتحوا لهم الأبواب
ورحبوا بال�شرطة التي جاءت يف زيارة اجتماعية ال زيارة عمل .حرارة
الرتحيب مل تتوقف عند حدود كلمات ال�شكر ،بل ت�ضمنت العناق والبكاء
ت�أثرا بالعمل اخلريي غري املتوقع.
ويف نهاية اللقاء ظل �س�ؤال واحد يدور يف ذهني هل �سرني ال�شرطة يف
بلداننا العربية والأ�سالمية قريبا ك�شرطة نيويورك ؟؟؟؟
فلنتظر ........ولرني .......
اعداد وت�صوير
AHMED MOURAD
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ال����رم����وز الإ����س�ل�ام���ي���ة يف ���ض��ي��اف��ة ����ش���رط���ة ن���ي���وي���ورك �إح���ت���ف���اال ب�����ش��ه��ر رم�����ض��ان
ت�صوير �سعيد االتب

امل����ق����د�����س����ي ع����ب����د ال�����ف�����ت�����اح ع�������رف�������ات :ع�����م�����ري �أك����ب����ر م������ن �إ�����س����رائ����ي����ل

القد�س املحتلة  :ع ّرف العرب ال ّنكبة
الفل�سطينية ب�أنها هزميتهم يف احلرب مع
الع�صابات ال�صهيونية عام  ،1948وقيام ما
�أ�صبح ي�سمى �إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطني،
لكن احلاج عبد الفتاح عرفات يعرفها ب�أنها
�إجبار اجليو�ش العربية الفل�سطينيني على
هدم بيوتهم وبناء بيوت جديدة لليهود
الذين قدموا ال�ستيطان يف فل�سطني من
�أنحاء املعمورة .وال تزال ردود �أفراد
اجلي�ش العراقي الذي جاء «مدافعاً» عن
فل�سطني يف حرب  1948ترتدد يف �آذان الرجل
الثمانيني ،الذي يكرب عمر �إ�سرائيل بع�شر
�سنني ،عندما يتذكر« :كلما ا�ستنجدنا بهم،
ردوا بلهجتهم العراقية« :ماكو �أوامر»...
اجتاحت الع�صابات ال�صهيونية بالدنا
ومل تعط �أوامر بالتحرك للجنود الذين من
املفرت�ض �أن يكونوا قد جا�ؤوا لن�صرتنا»� .أما
اجلي�ش الأردين الذي كان يقاتل ب�سالح منتهي
ال�صالحية ،ي�ضيف عرفات ،فتلقى �أفراده
�أوامر باالن�سحاب ،و�سقطت فل�سطني جميعها
با�ستثناء ال�ضفة وقطاع غزة ،وقامت دولة
�إ�سرائيل ،فيما ُ�ض ّمت ال�ضفة مبا فيها �شرقي
القد�س �إىل الأردن� ،أما غزة ،فكان ن�صيبها �أن
ُت�ض ّم �إىل م�صر.
هذه الأحداث ُتقر�أ بعني احلاج عرفات
على �أنها هدم فل�سطني بيد العرب �أنف�سهم،
لأنهم مل يكونوا جادين يف الدفاع عن �أر�ض
هي جزء من الوطن العربي ،ومن املفرت�ض
�أنه كان يعد دولة واحدة بحكم القومية
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

العربية واللغة امل�شرتكة بني �سكانه .قبل
احلرب ،كان عبد الفتاح يعي�ش يف قرية
البقعة غربي القد�س املحتلة مع �أ�سرته،
وعندما بد�أت احلرب ،كان عمره � 10سنوات.
عا�شوا يف بيت ا�ست�أجره والده هناك ،وكانوا
ي�ستعدون لالنتقال �إىل بيتهم اجلديد الذي
ا�شرتوه يف املنطقة نف�سها بعد �أن جمعوا ثمنه
على مدار �سنوات عدة ليتخل�صوا �أخري ًا من
عبء اال�ستئجار .لكن كعادتها ،مل ت�سر رياح
الفل�سطيني كما ت�شتهي �سفنه� ،إذ ا�ضطرت
العائلة �إىل ترك بيتها الذي مل ت�سكنه بعد،
و�أي�ضاً ترك البيت امل�ست�أجر منتقلني للعي�ش
يف الأردن ريثما «تكن�س اجليو�ش العربية
اليهود باملكان�س �إىل البحر ،كما كان يقول
زعماء العرب يف تلك الأيام» .ما حدث عك�س
ذلك ،فقد «كن�ست» الع�صابات ال�صهيونية
اجليو�ش العربية والفل�سطينيني خارجاً،
وبقيت مرتبعة يف مكانهم ،يقول عرفات.
بعد عام على مكوث عائلته يف الأردن،
قررت العودة �إىل القد�س ،وبالأحرى ما تبقى
من العا�صمة ،ف�سكنت يف منطقة ر�أ�س العمود
�شرقي امل�سجد الأق�صى ،وا�ست�أنفت عملها يف
بيع القما�ش يف حملها يف البلدة القدمية التي
كانت يف ذلك الوقت تخ�ضع للحكم الأردين.
وملا قررت العائلة التو�سع والتخل�ص من
كلفة اال�ستئجار املرهقة والبناء يف قرية
بيت حنينا �إىل ال�شمال من القد�س ،كانت
اجليو�ش العربية ت�ستعد لقرع طبول احلرب
مع �إ�سرائيل جمدد ًا ،فو�ضعت العائلة حجر

الأ�سا�س و�شيدت املنزل على عجل ،واملحزن
املبكي �أن اللم�سات الأخرية للبيت و�ضعت
يف الوقت نف�سه الذي دخلت فيه الدبابات
الإ�سرائيلية مغلفة بالأعالم الأردنية و�صورة
امللك ح�سني من غربي القد�س �إىل �شرقيها.
«دخلت الدبابات وهي رافعة العلم
الأردين ،ف�أخذت النا�س ت�ستقبلهن بالورود
والزغاريت ،بعدما اعتقد اجلميع �أن العرب
انت�صروا على اليهود ،لكن اليهود كانوا
متنكرين ،وعندما بد�أ رئي�س اجلنود الذين
اقتحموا بيت حنينا ب�إعطاء الأوامر باللغة
العربية� ،أدرك النا�س املقلب ،ونك�سوا
ر�ؤو�سهم وعادوا �إىل بيوتهم» ،يوا�صل احلاج

عبد الفتاح.
بعد �سيطرة �إ�سرائيل على كامل فل�سطني،
بد�أت احلكومة الإ�سرائيلية �إح�صاء
املقد�سيني و�إعطاءهم هويات خا�صة حتدد
�أنهم من �سكان املدينة املحتلة ،وهنا �أ�صبح
عبد الفتاح عرفات يحمل ثالث وثائق ثبوتية
تتبع لثالث دول حكمت مكان مولده وهو
مل يتجاوز  32عاماً� ،إذ �إنه ولد يف 1935
فحمل «كو�شان» بريطانياً ،ثم نقل حكم
�شرقي القد�س �إىل الأردن عام  ،1948فحمل
جواز ًا �أردنياً (م�ؤقتاً) ،ثم نقل احلكم �إىل
�إ�سرائيل فحمل هوية (زرقاء) �إ�سرائيلية.
رغم تعدد وثائقه الثبوتية ،ف�إنه كما غالبية

املقد�سيني ال يحمل حتى الآن �أي جن�سية
كاملة ،فاملقد�سيون ال ُيح�سبون على �أي دولة
لأن و�ضعهم القانوين رمادي� ،إذ ال ت�ستطيع
�إ�سرائيل فر�ض جن�سيتها عليهم لأن القد�س يف
القانون الدويل «منطقة حمتلة» ،وال ت�ستطيع
ال�سلطة الفل�سطينية �إعطاءهم جوازها لأنهم
ي�سكنون يف منطقة خارج نفوذها ،وبطبيعة
احلال الأردن.
واليوم يبلغ احلاج عبد الفتاح  82عاماً،
فيما يرى �إ�سرائيل وهي حتتفل با�ستقاللها
ال�سبعني «فرحة» رغم �أنها كربت بني �شعوب
تكرهها ،لأن حكومات املنطقة اخلائنة حتبها.
ويرى الرجل �أن الرئي�س امل�صري الراحل
حممد �أنور ال�سادات كان �أول رئي�س عربي
ي�سقط يف لعبة الت�سوية ليجر وراءه �صفوفاً
من احلكام العرب الذين �سقطوا تباعاً حتى
�أ�صبح الوالء لإ�سرائيل مفخرة لهم ،و�صارت
تل �أبيب احلليف الرئي�سي لبع�ضهم ،م�شري ًا
�إىل دول اخلليج .ويقول« :ال�سعودية ترى
�إ�سرائيل حليفها �ضد عدوتها �إيران ،والبحرين
ترى �أن من حق اليهود �أن يكون لهم دولة على
�أر�ض فل�سطني كما ترى �أن من حق اجلنود
الإ�سرائيليني ت�صفية الفل�سطيني �إذا حاول
الدفاع عن �أر�ضه� ،أما الإمارات فت�شرتي
بيوت املقد�سيني خلدمة �أغرا�ض ا�ستيطانية،
وت�ساهم يف رعاية مارثون تطبيعي للدراجات
الهوائية ا�ست�ضافته �إ�سرائيل لالحتفال
با�ستقاللها ال�سبعني ...الظاهر ك ّل ما �إ�سرائيل
بتكرب ،بيحبوها العرب �أكرث».
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الباحث اال�سرتاتيجي الدكتور عبد احلي يقر�أ م�ستجدات امل�سرح الفل�سطيني:

�سالح املقاومة ه��و ال��ه��دف املقبل بالتعاون م��ا ب�ين �إ�سرائيل و�سلطة التن�سيق الأمني
و”اخلليجي” وبع�ض املتوهمني يف “الف�صائل” وا�سطوانة “املُ�صاحلة” ه��ي الرافعة
ت�شعر ب��ال��راح��ة ال��ت��ام��ة فيما

على الرغم من �أن كل �شيء كان

يخ�ص ذات��ك والأم���ور التي تقوم

ي�سري ب�سال�سة من قبل ،يقف �شيء

بها ،ويظهر عليك هذا اجلو وينتقل

�أو �شخ�ص ما يف طريقك الآن .حدد

�إىل من هم قريبني منك .ا�ستغل

مقدار القوة التي حتتاجها للتغلب

الفر�صة الآن للتوا�صل مع �أ�شخا�ص

على هذه العقبات �أو ما �إذا كان من

.بنف�س العقلية

.الأف�ضل جتاهلها بب�ساطة

هدوءك وثقتك مينحاك م�صد ًرا

ال يبدو �أن الأ�شياء ت�سري ب�صورة
جيدة ال��ي��وم ،فلديك � ً
أي�ضا م�شكلة
يف الرتكيز على املهام اليومية .على
الرغم من �صعوبة حتفيز ذات��ك ،ال
تخف�ض ر�أ���س��ك يف ي���أ���س� .إذا قمت
ب�أف�ضل ما عندك ف�سوف حت�صل على
بع�ض النجاحات املحدودة� ،إال �أنه ال
.يجب �أن تتوقع الكثري

طبيع ًيا ل��ل��ح��ي��وي��ة ،ف���أن��ت مفعم
باحليوية وحتى �أ�صعب الظروف
لن متثل �أية عواقب بالن�سبة لك.
ت�ستطيع االنغما�س يف احلياة بدون
ت��ردد .ا�ستعد ل�شيء خا�ص ،وذلك
.لأن املحيطني بك مبهورون بك

كل ما تقوم بعمله حال ًيا يتم على
الفور وعلى �أكمل وجه .كل �شخ�ص
تتعامل معه من �أ�صدقاء �أو معارف
�أو زمالء بالعمل معجبون بحما�سك
وموهبتك يف التعامل مع الأم��ور من
اجل��ان��ب اجليد وق��درت��ك على �أداء
كل �شيء بكفاءة ،مما يزيد من ثقتك
.بنف�سك بدرجة عالية

ميكنك اليوم العمل ب�شكل بنّاء
من خ�لال الفريق ،وه��ذا يعني �أنك
�سوف ت�ستطيع تطبيق �أ�صعب الأفكار
اليوم� .سوف تتلقى دع ًما ب�شكل خا�ص
م��ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل وك��ذل��ك حياتك
ال�شخ�صية� ،أظ��ه��ر حبك للآخرين
.بهدف تقوية العالقات

لأول م����رة خ��ان��ت��ك الأمن�����اط
ال�سلوكية االع��ت��ي��ادي��ة اخلا�صة
ب��ك وو�ضعتك يف م��واق��ف حرجة.
ا�سرتاتيجية احللول التي تنتهجها
يف املعتاد ال حت�سن من الأم��ور ،مهما
.حاولت مرا ًرا وتكرا ًرا

�صحتك اجل�سدية والعقلية يف
�أح�سن �أحوالها ،فال تدع اللحظة متر
دون �أن ت�سعى وراء �أف��ك��ارك� .سوف
تك�سب امل���ؤي��دي��ن ال��ذي��ن ي�شاركوك
يف الأه����داف وميكنهم امل�ضي قد ًما
كفريق .هكذا ت�ستطيع العمل اليوم
بطريقة جيدة وتتقدم ب�شكل كبري
.لكي ت�صل يف النهاية �إىل �أهدافك

ت���ت����أرج���ح ال���ي���وم ب�ي�ن احل��م��ا���س
والن�شاط املفعم وبني فتور العزمية
والإح��ب��اط �أك�ثر من املعتاد .حاول
تذكر املا�ضي ،ف�سوف تتيقن �أن ما
يبدو اليوم معقد ج��دً ا ،لن يكون له
�أهمية متا ًما عن قريب ،وي�ساعدك
ه����ذا � ً
أي�������ض���ا يف ت��ق��دي��ر الأم�����ور
.وال�صعوبات ن�سب ًيا

ع��ن ق��ري��ب� ،ستواجه حتديات
وعراقيل �صعبة .قد يتواجد من
يعمل �ضدك �أو ي�سبب م�ضايقات
ب��ت��واج��ده ب��امل��ك��ان ،وذل����ك �سع ًيا
للإخالل بتوازنك .بالتايل يجب
الأخ���ذ بعني االعتبار �أق��ل ت�أثري
�سلبي ق��د ي��ك��ون ل��ت��ل��ك ال��ع��وائ��ق
العابرة على م�سار حياتك يف حالة
.ما اذا قررت جتاهلها بكل ب�ساطة

ت��واج��ه��ك ال��ي��وم �أف��ك��ار ج��دي��دة،
و���س��وف تنجح �إذا قابلت املخاطر
ب�شجاعة .ميكنك االعتماد على دعم
زم�لائ��ك يف ح��ال��ة جن��اح��ك .كذلك
يجب �أن تُظْ هِر بع�ض ال�صراحة يف
عالقتك .الأفكار غري العادية التي
ت��راود �شريكك قد ت���ؤدي �إىل فتح
م�����س��ارات ج��دي��دة؛ كا�شفة جلانب
.جديد متا ًما من ذاتك

الآن وق��ت��ك! �سوف تتعر�ض يف
ال��ع��م��ل ل�����س��ي��ل م���ن ال��ت��ح��دي��ات
واخل��ط��ط اجل��دي��دة� .إذا �أب��دي��ت
بع�ض االه��ت��م��ام بهذه التحديات
أ�صدقاء
واخلطط ،ف�سوف ت َك ِّون �
ً
ج��دد .يلج�أ �إليك النا�س � ً
أي�ضا يف
.حياتك اخلا�صة

عمان: -
توقع باحث اردين مهم يف جمال
امل�ستقبليات �أن يكون ” �سالح
املقاومة” الفل�سطينية يف قطاع غزة
هو �شعار املرحلة القادمة وهو حمور
اخلطة الإ�سرائيلية القادمة ومعها
�سلطة التن�سيق الأمني وجمل�س
التعاون اخلليجي “و�آخرين من
دونهم ال تعلمونهم.
وحتدث الباحث اال�سرتاتيجي
الدكتور وليد عبد احلي يف تقييمه
للمرحلة االخرية عن �شعار “تكتيك
احلق يراد به باطل”.
وقال عبد احلي �ستعمل �أطراف
عربية و�إ�سرائيلية على تعزيز
ال�ضغوط املختلفة لتحقيق م�صاحلة
فل�سطينية تكون فيها جرعة الغواية
عالية ،لكنها تنطوي على هدف
حمدد وهو متكني �سلطة التن�سيق
الأمني من ت�سلم ال�صالحيات
الأمنية يف غزة متهيدا لن�سخ الو�ضع
يف ال�ضفة الغربية ونقله �إىل غزة
حيث تنتفي كافة مظاهر الت�سلح.
وهذا اخليار بر�أي عبد احلي
�سيحقق لإ�سرائيل �أهدافها دون
خ�سائر تذكر.

ويف حال رف�ضت حركات املقاومة
مو�ضوع الو�صاية الأمنية ل�سلطة
التن�سيق الأمني �سيتم حتميلها وزر
ف�شل ” امل�صاحلة الفل�سطينية” التي
يت�أملها ال�شارع الفل�سطيني  ،وهو
ما ي�ضيق اخلناق �أكرث على ال�شارع
ومقاومته ،ويبدو �أن �سلطة التن�سيق
الأمني متناغمة �إىل حد بعيد مع
هذا التكتيك.
وحتدث عبداحلي عن ا�سرتاتيجية
جر حركات املقاومة بعيدا عن القوى
التي ت�ساندها على امل�سرح الدويل من
خالل تو�سيع ال�شقوق بينها وبني
من يبدي �أي قدر من التعاطف
معها ،ويتم ذلك من خالل البحث
عن �أي تباين يف التوجهات – مهما
بدا �صغريا او كبريا -بني حركات
املقاومة وبني �أي من حلفائها والعمل
على تو�سيع هذا التباين ب�أكرب قدر
ممكن.
وقال  :للأ�سف ف�إن بع�ض التنظيمات
الفل�سطينية ما تزال “تكابر” يف
هذه النقطة ،بل ا�ست�شعر قد ًرا �سيا�سية �سلبية يف �أو�ساط جماهريها
من التباين بني �إيجابية ما تقوله حول ه�ؤالء احللفاء.
قيادات بع�ض التنظيمات عن حلفاء وهي م�س�ألة قد ي�ستثمرها الطرف
املقاومة وبني ما يروج من ثقافة
ال�صهيوين بر�أي

الباحث على املدى البعيد لتو�سيع هذه اال�سرتاتيجية  ،مع موا�صلة
ا�سرتاتيجية النه�ش الع�سكري
اخلرق بني القيادة والقاعدة.
ذلك يعني �أن املرحلة القادمة والتفجري واالغتيال والهجمات
�ستقوم على تعزيز كافة �أبعاد املتفرقة.

تركيا تدعو الدول اال�سالمية اىل “اعادة النظر”
يف عالقاتها مع ا�سرائيل غداة ا�ست�شهاد نحو �ستني
فل�سطينيا بر�صا�ص القوات اال�سرائيلية يف قطاع غزة
انقر ـ (�أ ف ب) – دعا رئي�س الوزراء الرتكي
بن علي يلديرمي الثالثاء الدول اال�سالمية
التي تربطها عالقات با�سرائيل اىل “اعادة
النظر فيها” ،غداة ا�ست�شهاد نحو �ستني
فل�سطينيا بر�صا�ص القوات اال�سرائيلية يف
قطاع غزة.
كذلك ،دعا يلديرمي اىل “قمة طارئة”
ملنظمة التعاون اال�سالمي التي ت�ضم 57
ع�ضوا اجلمعة يف تركيا ،من دون ان يت�ضح
حتى االن ما اذا كانت �ستعقد على م�ستوى
ر�ؤ�ساء الدول.
وقال رئي�س الوزراء خالل اجتماع يف انقرة
للكتلة الربملانية للحزب احلاكم “على الدول
اال�سالمية ان تعيد النظر يف عالقاتها مع ا�سرائيل .على العامل اال�سالمي ان يتحرك يف �شكل م�شرتك
ويتكلم ب�صوت واحد يف مواجهة هذه املجزرة”.
وتتوىل تركيا الرئا�سة الدورية ملنظمة التعاون اال�سالمي التي عقدت قمة يف ا�سطنبول يف كانون
االول/دي�سمرب بناء على دعوة الرئي�س رجب طيب اردوغان للتنديد بقرار نظريه االمريكي دونالد
ترامب نقل �سفارة بالده اىل القد�س.
و�أكد م�س�ؤول يف اخلارجية الرتكية مل ي�ش�أ ك�شف هويته ان اجتماع منظمة التعاون اال�سالمي �سيعقد
اجلمعة يف ا�سطنبول.
وفيما كان م�س�ؤولون ا�سرائيليون وامريكيون يفتتحون ال�سفارة االمريكية اجلديدة يف القد�س االثنني،
ا�ست�شهد  59فل�سطينيا بينهم قا�صرون بر�صا�ص اجلنود اال�سرائيليني فيما كانوا يتظاهرون احتجاجا
على هذا االمر.
ومع نقل ال�سفارة اىل القد�س ،تكون وا�شنطن قد اعرتفت باملدينة عا�صمة ال�سرائيل مثرية غ�ضب
الفل�سطينيني الذين يطالبون بالقد�س ال�شرقية املحتلة عا�صمة لدولتهم املن�شودة.
وتعليقا على ما ح�صل يف غزة ،اتهم اردوغان االثنني ا�سرائيل مبمار�سة “ارهاب الدولة” و”االبادة”،
وا�ستدعت انقرة �سفرييها يف ا�سرائيل والواليات املتحدة للت�شاور.
وينظم جتمع اجلمعة يف ال�ساعة  12,00ت غ يف ا�سطنبول بدعوة من اردوغان ت�ضامنا مع الفل�سطينيني
وحتت �شعار “اوقفوا القمع”.
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� 8أطعمة تقهر الأمرا�ض املزمنة والقاتلة

يطلق م�صطلح م�ضادات الأك�سدة على مركبات تنتج يف اجل�سم
وموجودة بن�سبة كبرية يف بع�ض �أنواع الأطعمة واملكمالت الغذائية،
وهي مهمة جد ًا يف الدفاع عن اخلاليا من التلف الذي ت�سببه جزيئات
�ضارة موجودة يف اجل�سم ت�سمى “اجلذور احلرة” .وعندما ترتاكم
هذه اجلزيئات ال�ضارة يف اجل�سم ف�إنها تتلف احلم�ض النووي �أو
 DNAخلاليا يف اجل�سم� ،إذ ت�س ّبب حالة ت�سمى بالإجهاد الت�أك�سدي
الذي ميكنه �أن ي�سبب �أمرا�ض ًا مزمنة وقاتلة مثل القلب وال�سكري من
النوع الثاين وال�سرطان.
ووفق الأبحاث والدرا�سات ،ف�إنّ اتباع نظام غذائي غني مب�ضادات
الأك�سدة ي�ساعد اجل�سم على حماربة حالة الإجهاد الت�أك�سدي واحلد
من خماطره.
وبح�سب ما نقلت “العربية” ،يعر�ض موقع “هيلث الين” املعني بن�شر
التقارير العلمية ،تقرير ًا ير�صد � 8أنواع من الأطعمة التي حتتوي
على ن�سبة عالية من م�ضادات الأك�سدة ،وهي:
 1ال�شوكوالتة الداكنةحتتوي على مغذيات �أكرث من ال�شوكوالتة العادية ،فهي غنية باملعادن
وم�ضادات الأك�سدة ،التي تقلل االلتهاب وحتد من خماطر الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .وبح�سب الدرا�سات ال�سابقة ،ف�إن تناول ال�شوكوالتة
الداكنة مفيد للمر�ضى الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم ،كما تزيد
من م�ستويات الكولي�سرتول اجليد ومتنع �أك�سدة الكولي�سرتول ال�ضار.
 2التوت الربيمن الفواكه منخف�ضة ال�سعرات احلرارية التي حتتوي على ن�سبة
عالية من املواد املغذية وم�ضادات الأك�سدة ،التي تقلل عوامل خطر
الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب ،وتقلل م�ستويات الكولي�سرتول ال�ضار يف
الدم ،كما �أن لها وظيفة مهمة �أخرى فهي ت�ؤخر انخفا�ض وظائف
الدماغ التي حتدث مع تقدم ال�سن.
 3الفراولةهي م�صدر غني بفيتامني  Cوم�ضادات الأك�سدة التي ت�سمى
“�أنثو�سيانني” والتي متنح الفراولة لونها الأحمر .و�أظهرت
الأبحاث �أن هذه املادة ت�ساعد يف تقليل خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب عن طريق تقليل م�ستويات الكولي�سرتول ال�ضار وزيادة تركيز
الكولي�سرتول اجليد.
 4اخلر�شوفهو نوع من اخل�ضراوات املغذية ،وا�ستخدم يف الع�صور القدمية لعالج
�أمرا�ض الكبد ،وهو م�صدر جيد للألياف الغذائية واملعادن وم�ضادات
الأك�سدة التي ت�سمى “الكلوروجينيك” ،والتي تقلل من خطر الإ�صابة
ببع�ض �أنواع ال�سرطان و�أمرا�ض القلب وال�سكري من النوع الثاين.
 5التوت الأحمرهو م�صدر جيد للألياف الغذائية ،فهو غني بفيتامني  ،Cواملنغنيز،
وم�ضادات الأك�سدة التي ت�سمى “�أنثو�سيانني” والتي تقلل من خطر
الإ�صابة بال�سرطان و�أمرا�ض القلب .و�أظهرت الدرا�سات �أن م�ضادات
الأك�سدة املوجودة يف التوت �أدت �إىل موت حوايل  90%من خاليا
�سرطان املعدة والقولون والثدي يف عينة �أجريت على خاليا ال�سرطان.
 6الفا�صولياحتتوي على ن�سبة عالية من الألياف الغذائية ،فهي واحدة من �أف�ضل
امل�صادر النباتية مل�ضادات الأك�سدة التي ت�سمى “كمبفريول” .وح�سب
الدرا�سات والأبحاث ،ارتبطت هذه املادة بتقليل االلتهابات و�إبطاء
منو �أنواع عديدة من ال�سرطان ،حيث �أجريت درا�سات على احليوانات،
ووجد الباحثون �أنها جنحت يف قمع منو �سرطانات الثدي واملثانة
والكلى والرئتني.
 7البنجرمن �أهم الأطعمة التي حتتوي على احلديد ،وهو �أي�ض ًا م�صدر للألياف
الغذائية والبوتا�سيوم وحم�ض الفوليك وم�ضادات الأك�سدة التي
ت�سمى “بيتالني” ،حيث ارتبطت هذه املادة بانخفا�ض خطر الإ�صابة
بال�سرطان وتقليل االلتهابات.
 8ال�سبانخ�أكرث اخل�ضراوات التي حتتوي على املغذيات ،حيث يوجد بها
الكثري من الفيتامينات واملعادن وم�ضادات الأك�سدة “اللوتني”
و”الزيناك�سانثني” ،وهما مادتان ت�ساعدان على حماية العني من
�أ�شعة ال�شم�س ،وتقلالن من خطر الإ�صابة ب�ضعف الإب�صار الناجت عن
التقدم يف العمر.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

غذاء ودواء
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ك��ث�رة امل�������ض���ادات احل���ي���وي���ة ت���زي���د ت����ك���� ُوّن ح�������ص���وات ال��ك��ل��ي��ت�ين

الأنا�ضول :حذّ رت درا�سة �أمريكية حديثة،
من �أن كرثة تناول امل�ضادات احليوية ،عن
طريق الفم ،و�سوء ا�ستخدامها ،ي�سهم يف
زيادة تك ُّون ح�صوات يف الكليتني ،وخا�صة بني
الأطفال واملراهقني.
الدرا�سة �أجراها باحثون مب�ست�شفى
فيالدلفيا للأطفال بالواليات املتحدة،
ون�شروا نتائجها ،يف العدد الأخري من
دورية (Journal of the American
 )Society of Nephrologyالعلمية.
و�أو�ضح الباحثون �أن خطر ظهور البكترييا
واجلراثيم املقاومة للم�ضادات احليوية،
لي�س ال�سبب الوحيد الذي يدفعنا لتجنب
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية كلما كان ذلك
ممكنًا.
و�أ�ضافوا �أن هناك �سب ًبا �إ�ضاف ًيا ك�شفت عنه
الدرا�سة ،وهو تك ُّون ح�صوات يف الكليتني،
نتيجة كرثة ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
التي ت�ؤخذ عن طريق الفم.
ولأ�سباب غري وا�ضحة ،زاد معدل انت�شار
ح�صوات الكلى بن�سبة  70٪على مدى
ال�سنوات الثالثني املا�ضية يف الواليات
املتحدة ،خا�صة بني الأطفال واملراهقني.
وللبحث عن �سبب ذلك ،راجع الباحثون
بيانات  13مليون طفل وبالغ من عام 1994
�إىل عام  ،2015وراجعوا � ً
أي�ضا حالة � 25ألفًا
ً
مري�ضا �أ�صيبوا بح�صوات الكليتني.
و981
ووجد الباحثون �أن كرثة تناول واحدة من 5
فئات خمتلفة من امل�ضادات احليوية �ساهم يف
تك ُّون ح�صوات يف الكليتني مبعدل ال�ضعف.
وكانت الفئات اخلم�س من امل�ضادات احليوية
هي:
“ال�سلفوناميد” (،)Sulfonamide
و”ال�سيفالو�سبورينات”
(،)Cephalosporins
و”الفلوروكينولونز"
()Fluoroquinolones

و”النيرتوفورانتوين”
( ،)Nitrofurantoinو”البن�سلينات”
(.)Penicillin
ووجد الباحثون �أن خطر تك ُّون ح�صوات
انخف�ض مع مرور الوقت بعد تناول تلك
امل�ضادات ،لكنّه بقي مرتف ًعا ملدة � 5-3سنوات
بعد تناول امل�ضادات احليوية ،وكان اخلطر
�أكرب بني املر�ضى الأ�صغر �سنًا.
وقال الدكتور جريجوري تا�سيان ،قائد فريق
البحث �إن “هذه النتائج تثبت �أن تناول
م�ضادات حيوية معينة هو عامل خطر جديد
لتك ُّون ح�صوات الكلى ،و�أن اخلطر قد يكون
�أكرب بني الأعمار الأ�صغر”.
و�أ�ضاف �أنه “نتيجة لذلك ،ميكن �أن نحد من
خطر تك ُّون ح�صوات الكلى عن طريق احلد
من تناول امل�ضادات احليوية غري املالئمة
واختيار امل�ضادات احليوية البديلة ،خا�صة
بالن�سبة للمر�ضى الذين هم �أكرث عر�ضة

لتكوين احل�صوات”.
وكانت �أبحاث �سابقة �أظهرت �أن الأطفال
يتعر�ضنون ملزيد من امل�ضادات احليوية
�أكرث من �أي فئة عمرية �أخرى ،و ٪ 30من
امل�ضادات احليوية التي يتم و�صفها خالل
زيارات الرعاية الإ�سعافية غري منا�سبة لهم.
وكانت منظمة ال�صحة العاملية حذّ رت
ؤخرا ،من �أن الب�شرية تتجه َ�ص ْوب حقبة
م� ً
ما بعد امل�ضادات احليوية ،التي ميكن فيها �أن
ت�ؤدي الأمرا�ض املعدية ال�شائعة والإ�صابات
الب�سيطة جمدد ًا �إىل الوفاة.
وذكرت �أن �سبب ذلك راجع �إىل �أن امل�ضادات
احليوية �ست�صبح �أقل فاعلية يف قتل العدوى
البكتريية ،فيما يعرف با�سم مقاومة امل�ضادات
احليوية ،وذلك ب�سبب زيادة جرعات
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية �أو انخفا�ضها �أو
�سوء ا�ستخدامها.

ف��ي��ت��ام�ين “د” ي��ح��م��ي خ�ل�اي���ا �إن����ت����اج الأن�������س���ول�ي�ن م���ن ال��ت��ل��ف

الأنا�ضول� :أظهرت درا�سة
�أمريكية حديثة� ،أن فيتامني
“د” ميكن �أن ي�صبع عالجا فعا ً
ال
ملر�ض ال�سكري من النوع الثاين،
لدوره يف حماية اخلاليا التي
تنتج الأن�سولني من التلف.
الدرا�سة �أجراها باحثون مبعهد
�سولك للدرا�سات البيولوجية
بوالية كاليفورنيا الأمريكية،
ون�شروا نتائجها ،يف العدد الأخري
من دورية ( )Cellالعلمية.
و�أو�ضح الباحثون� ،أن خاليا
“بيتا” ،وهي خاليا البنكريا�س
التي تنتج وتطلق هرمون
الأن�سولني ،عندما تتعر�ض
للتلف ،ال ي�ستطيع اجل�سم �أن
ي�ضخ الأن�سولني لل�سيطرة على
ن�سبة ال�سكر يف الدم “اجللوكوز"،
وميكن مل�ستويات اجللوكوز �أن
ترتفع �إىل م�ستويات خطرية �أو
حتى مميتة.
واكت�شف الفريق يف درا�سة
�أجريت على الفئران� ،أن فيتامني
“د” مفيد يف عالج خاليا “بيتا”
التالفة ،و�إعادتها �إيل م�ستوياتها
الطبيعية ،ما يقدم ر�ؤية جديدة
حول تطوير عالجات فعالة
لل�سكري والأمرا�ض الأخرى مثل
ال�سرطان.
وبا�ستخدام خاليا “بيتا” مت

�إن�شا�ؤها من اخلاليا اجلذعية
اجلنينية ،متكن الباحثون من
حتديد مركب ي�سمى()iBB9
بدا �أنه يعزز تن�شيط م�ستقبل
فيتامني “د” لتح�سني بقاء خاليا
“بيتا” و�إعادتها �إيل م�ستوياتها
الطبيعية لدى الفئران امل�صابة
بال�سكري.
و�أ�ضاف الباحثون �أننه على
الرغم من �أن املركب اجلديد ال
يبدو �أنه ي�سبب �أي �آثار جانبية
يف الفئران� ،إال �أن الأمر ي�ستلزم
�إجراء املزيد من االختبارات
قبل البدء يف التجارب ال�سريرية
على الب�شر امل�صابني بال�سكري.
وقال الدكتور رونالد �إيفانز،

قائد فريق البحث“ :نحن نعلم
�أن مر�ض ال�سكري ينجم عن
االلتهاب ،وقد حددت الدرا�سة
الدور املهم الذي ميكن �أن يلعبه
فيتامني “د” يف مكافحة االلتهاب
واحلفاظ على خاليا “بيتا”.
يذكر �أن ال�شم�س هي امل�صدر
الأول والآمن لفيتامني “د” ،فهي
تعطي اجل�سم حاجته من الأ�شعة
فوق البنف�سجية الالزمة لإنتاج
الفيتامني.
كما ميكن تعوي�ض نق�ص فيتامني
“د” ،بتناول بع�ض الأطعمة مثل
الأ�سماك الدهنية ،كال�سلمون
وال�سردين والتونة ،وزيت ال�سمك
وكبد البقر والبي�ض� ،أو تناول

مكمالت هذا الفيتامني املتوافرة
بال�صيدليات.
وي�ستخدم اجل�سم فيتامني “د”
للحفاظ على �صحة العظام
وامت�صا�ص الكال�سيوم ب�شكل
فعال ،وعدم وجود ما يكفي من
هذا الفيتامني قد يرفع خطر
�إ�صابة الأ�شخا�ص به�شا�شة
وت�شوهات العظام ،وال�سرطان
وااللتهابات ،وتعطيل اجلهاز
املناعي للج�سم.
ووفقًا ملنظمة ال�صحة العاملية،
ف�إن حوايل  90%من احلاالت
امل�سجلة يف العامل ملر�ض
ّ
ال�سكري ،هي من النوع الثاين،
جراء فرط
الذي يظهر � ً
أ�سا�سا ّ
الوزن وقلّة الن�شاط البدين ،ومع
مرور الوقت ،ميكن للم�ستويات
املرتفعة من ال�سكر يف الدم �أن
تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب ،والعمى ،والأع�صاب
والف�شل الكلوي.
فى املقابل ،حتدث الإ�صابة
بالنوع الأول من ال�سكري عند
قيام النظام املناعي يف اجل�سم
بتدمري اخلاليا التي تتحكم يف
م�ستويات ال�سكر يف الدم ،وتكون
معظمها بني الأطفال.
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تقارير
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ال�����س��ع��ودي��ة ب��ع��د ق����رار ت���رام���ب :ي����د ًا ب��ي��د �إ����س���رائ���ي���ل ...ح��ت��ى َ«ك����� ْ��س���ر» �إي����ران
تنبئ املواقف اخلليجية التي �صدرت يف �أعقاب
قرار دونالد ترامب االن�سحاب من االتفاق النووي،
ب�أن التقارب الذي بد�أ منذ �أ�شهر بني دول اخلليج
و�إ�سرائيل �سي�شهد مزيد ًا من االزدهار ،بفعل اندفاع
كل من الطرفني �إىل �أداء دور �أك�بر يف التحري�ض
على �إيران .دو ٌر �ستجتهد ال�سعودية يف ت�أديته على
امل�ستويات كافة ،ب��دء ًا من املجال النفطي ،ولي�س
انتهاء باملجال النووي
ً
على قلب رجلٍ واحد بدت ال�سعودية و�إ�سرائيل يف
تفاعلهما مع قرار الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
ان�سحاب
االن�سحاب من االتفاق النووي الإي��راين.
ٌ
من �ش�أنه تق�صري امل�سافة �أكرث ف�أكرث بني الريا�ض
وت��ل �أب��ي��ب ،ودع��م جهود «دف��ع امل�صالح امل�شرتكة
ومواجهة ال��دول املتطرفة واملنظمات الإرهابية
حد تعبري ال�سفري
التي تعمل ب�إيعاز من �إيران» على ّ
الإ�سرائيلي يف م�صر ،ديفيد غوفرين .الدبلوما�سي
ال�صهيوين ،ال��ذي ك��ان يتحدث من القاهرة حيث
�أقيم الثالثاء املا�ضي احتفال بذكرى ت�أ�سي�س كيان
االح��ت�لال� ،أ�شاد بـ«ان�ضمام ويل العهد ال�سعودي
(حممد بن �سلمان) �إىل هذه الر�ؤية» التي لن ي�ؤدي
قرار ترامب الأخري �إال �إىل تعزيزها .وهو ما جتلّى
�سريع ًا يف ت�صريح قد يكون غري م�سبوق �أدل��ت به،
�أم�س ،احلكومة الأ�صغر يف اخلليج ،مل يفارق يف �شيء
ما يجاهر به حلفاء �إ�سرائيل املع َلنون.
�صحيح �أن م�سار املواقف اخلليجية ،ال�سيا�سية
ي�صب يف
والإعالمية ،طيلة الأ�شهر املا�ضية ،كان
ّ
االجتاه نف�سه :دعم التقارب مع �إ�سرائيل� ،إال �أن ما
�أعلنه وزير اخلارجية البحريني ،خالد بن �أحمد
عد جتاوز ًا فا�ضح ًا ميكن الت�أ�سي�س عليه
�آل خليفةُ ،ي ّ
يف ا�ست�شراف العالقة بني َمن جمعهتم املحنة خالل
املرحلة املقبلة .علّق �آل خليفة على االعتداءات
الإ�سرائيلية على �سوريا ليل الأربعاء ــ اخلمي�س
بالقول« :طاملا �أن �إي��ران �أخلّت بالو�ضع القائم يف
املنطقة ،وا�ستباحت ال��دول بقواتها و�صواريخها،
ف�إنه يحق لأي دولة يف املنطقة ،ومنها �إ�سرائيل،
�أن ت��داف��ع ع��ن نف�سها بتدمري م�����ص��ادر اخل��ط��ر».
�سافر ي�شي ب�أن ما بعد ن�سف «خطة العمل
موقف
ٌ
امل�شرتكة ال�شاملة» من قبل �إدارة ترامب ف�صل
�أك�ثر و�ضوح ًا وج���ر�أ ًة من التعاون الإ�سرائيلي ــ

اخلليجي ،الذي ي�ستهدف يف نهاية املطاف «توقيع
اتفاقية �سالم �شاملة ،والتفرغ ملواجهة امل�شروع
الإي��راين يف املنطقة» ،بح�سب ما باتت تدعو �إليه
ٌ
دعوة
�صراحة املنابر الإعالمية ال�سعودية .وهي
كانت قد تتالت امل�ؤ�شرات �إليها منذ ما قبل قرار
ً
بالغة ذروتها �أواخ��ر �شهر ني�سان� /أبريل
ترامب،
املا�ضي ،عندما ن�شرت �صحيفة «�إيالف» الإلكرتونية
ال�سعودية مقابلة م��ع وزي��ر الأم���ن الإ�سرائيلي،
هدد فيها ب�أن �إ�سرائيل «�ست�ضرب
�أفيغدور ليربمانّ ،
يهدد
��راين
ي
�
إ
ع�سكري
موقع
كل
طهران ،و�ستدمر
ّ
�إ�سرائيل يف �سورية ،مهما كان الثمن».
بناء على تلك املعطيات ،ميكن القول �إن ما �س ّماه
ً
وزي��ر االت�صاالت الإ�سرائيلي �أي��وب ق��را «الدعم
التاريخي لإ�سرائيل» ،تعليق ًا على تغريدة وزير
حد كبري ،مع
اخلارجية البحريني� ،سيتعزّ ز �إىل ّ
اندفاع ال�سعودية وملحقاتها نحو �أداء دور �أكرث
فاعلية يف التحري�ض على �إي��ران و�إيذائها ،جنب ًا
�إىل جنب تل �أبيب ،باال�ستفادة من الأج��واء التي
�أ�شاعها ق��رار ت��رام��ب .ول��ع��لّ �أوىل الأوراق التي
�ست�سعى الريا�ض �إىل تفعيلها يف �ساحة املواجهة هي

ورقة النفط ،يف ظلّ توقعات بهبوط �إنتاج �إيران
النفطي مبا ي�تراوح بني � 300أل��ف برميل ومليون
برميل يومي ًا .هذا ما قاله �صراحة� ،أول من �أم�س،
وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح ،ليعود املحللون
االقت�صاديون وي�ؤكدوه �أم�س بقولهم �إن «ال�سعودية
رمبا تتمكن من البدء بزيادة �إنتاجها النفطي ،يف
وقت �أ�ضحت فيه �أ�سعار النفط مرتفعة بالفعل»،
و�إن «ذلك يوفر لل�سعوديني مزيد ًا من الأموال لدعم
برناجمهم اال�ستثماري ،بينما يتقل�ص العجز»،
بح�سب ما ذهبت �إليه كبرية املحللني االقت�صاديني
ل��دى بنك �أب��و ظبي التجاري ،مونيكا مالك ،التي
توقعت ارتفاع الإي��رادات النفطية ال�سعودية مبا
يرتاوح بني �سبعة وت�سعة يف املئة عن امل�ستوى الذي
كانت �ست�صل �إليه من دون قرار ترامب.
�سد الفجوة املتوقعة
هذا االندفاع ال�سعودي نحو ّ
يف الإنتاج النفطي العاملي� ،سريافقه على الأرجح
عزف متجدد ومكثف من قبل الريا�ض على نغمة
«�سباق الت�سلح» يف املنطقة ،بهدف ت�صعيد ال�ضغوط
على �إيران .وهو ما �سارع �إليه وزير خارجية اململكة،
عادل اجلبري ،مبا�شرة عقب �إعالن ترامب ان�سحابه

من وثيقة فيينا ،عندما �أعاد الزمة �أم�يره ،حممد
بن �سلمان ،بتهديده ب�أنه «�إذا حازت �إيران قدرات
ن��ووي��ة ،ف�سنبذل ك��ل م��ا بو�سعنا للقيام بال�شيء
نف�سه» .تهديدٌ �سيت�صاحب الإحل��اح عليه من الآن
ف�صاعد ًا مع تكثيف عمل اللوبيات ال�سعودية يف
وا�شنطن ،بقيادة �سفري اململكة هناك ،خالد بن
�سلمان ،على تزخيم الأجواء املعادية لإيران والدفع
نحو ت�شديد اخلناق عليها ،حتت ت�أثري اعتقاد مبالغ
فيه بقدرة اململكة على تغيري املعادالت .وقد كان
�شقيق ويل العهد ،خالد ،واث��ق�� ًا من ذل��ك بو�ضوح
�شدد ،يف معر�ض تعليقه على قرار ترامب،
عندما ّ
على �أن «� ّأي اتفاق مع �إي���ران يف امل�ستقبل يجب
�أن يت�ضمن برناجمها ال�صاروخي ،ودعمها املايل
والع�سكري املتزايد للإرهاب والطائفية» ،مجُ ِّدد ًا
القول �إن االتفاق ّ
املوقع عام « 2015يدفعنا نحو
كارثة».
«الكارثة» املفرت�ضة التي يجهد خليفة بندر بن
�سلطان لـ«تالفيها»� ،سيوازي اال�شتغال ب�ش�أنها الدفع
نحو امل�صادقة على اتفاق نووي مع الواليات املتحدة
تتم �إح��ال��ة م�سودته �إىل الكونغر�س
ُينتظر �أن ّ
بحلول منت�صف ح��زي��ران /يونيو املقبل .يف هذا
الإط���ارُ ،ي ّ
توقع �أن تكثّف ال�سعودية حماوالتها
�إغ��راء الإدارة الأمريكية باحللول �شريك ًا نووي ًا
حملّ �إي��ران ،ب�إمكانه تعوي�ض اخل�سائر الناجمة
عن االن�سحاب من اتفاقية فيينا .حم��اوالت قد
ال تظلّ من غري ت���أث�يرات عملية ،يف ظل اجتهاد
�شركات �أمريكية ،يف مقدمها «وي�ستنغهاو�س» ،يف
اقتحام جم��ال اال�ستثمار ال��ن��ووي يف ال�سعودية،
والذي ُيرتقب �أن ت�صدر قائمة بال�شركات امل� َّؤهلة
للعمل فيه خ�لال العام اجل��اري .لكن ،تبقى �أم��ام
ال�سعودية عقبات عدة ،تبد�أ من مزاج �أمريكي عام
غري متو ّدد �إليها ،وال تنتهي بال�شروط التي �سيق ّيد
بها الكونغر�س � ّأي اتفاق من هذا النوع ،مبا ال ميكن
الرئي�س الأمريكي جتاوزه.

ّ
متتد لعقود يف ال�سعودية
احتجازات تع�سفية
�أف��ادت منظمة «هيومن رايت�س ووت�����ش» ،اليوم،
ب�أن ال�سعودية حتتجز �آالف الأ�شخا�ص ل�سنوات يف
بع�ض احل��االت دون �إخ�ضاعهم للمحاكمة ،حمملة
و ّ
يل العهد حممد بن �سلمان م�س�ؤولية «االعتقاالت
التع�سفية».
بينّ التقرير �أنّ هناك «ارتفاع ًا ظاهر ًا يف عدد
التع�سفي» يف ال�سنوات الأخرية،
حاالت االحتجاز
ّ
م�ؤكد ًا �أن على «اال ّدع��اء العام يف ال�سعودية �إ ّما �أن
يوجه تهم ًا �إىل املتهمني اجلنائيني� ،أو يفرج عنهم
ّ
يكف ع��ن احتجاز الأ�شخا�ص
جميع ًا ف���وراً ،و�أن
ّ
تع�سف ًا».
�أو�ضح تقرير املنظمة �أنّ «ا�ستخدام ال�سعودية
التع�سفي يواجه تدقيق ًا متزايد ًا منذ
االحتجاز
ّ
االعتقاالت اجلماعية التي طاولت � 381شخ�صاً
مبزاعم الف�ساد يف  4ت�شرين الثاين /نوفمرب ،»2017
م�ضيف ًا �أن تلك االعتقاالت �أثارت «قلق ًا ب�ش�أن حقوق
الإن�سان ،وب��دا �أنها ج��رت خ��ارج �أي �إط��ار قانوين
معروف ،حيث �أُج�بر املحتجزون على التخلّي عن
�أ�صولهم املالية والتجارية مقابل حريتهم».
ا�ستندت املنظمة �إىل «معلومات من قاعدة بيانات
عامة ل��وزارة الداخلية على الإن�ترن��ت ،ك�شفت �أن
ال�سلطات احتجزت � 2,305أ�شخا�ص يخ�ضعون
قا�ض».
للتحقيق لأكرث من � 6أ�شهر دون �أن ميثلوا �أمام ٍ
�أ�ضافت �أن عدد املحتجزين «لفرتات طويلة للغاية
ازداد كثري ًا يف ال�سنوات الأخ�يرة» ،فيما «ال تقدم
قاعدة البيانات معلومات ع َّما �إذا كانت ال�سلطات قد
مكّنت املحتجزين من ال�سعي �إىل اخلروج بكفالة �أو

نظام مماثل .كذلك ال تبني ما �إذا كانت ال�سلطات
وجهت تهم ًا ر�سم ّية �إىل املعتقلني الذين �أحيلت
قد ّ
قا�ض».
ق�ضاياهم على اال ّدعاء العام �أو ٍ
وفق «هيومن رايت�س ووت�ش» ،فقد ت�ض ّمنت قاعدة
البيانات � 6أو�ضاع حمتملة ،هي« :رهن التحقيق»،
«�أوراق ق�ضيته لدى هيئة التحقيق واالدعاء العام»،
«�أوراق ق�ضيته منظورة لدى الق�ضاء»« ،جا ٍر ا�ستكمال
�إجراءات �إحالته على االدعاء و�إنفاذ ما �صدر بحقّه
من توجيه»« ،حمكوم»« ،حمكوم خا�ضع لال�ستئناف»،
م��ع ال��ع��ل��م �أن «ك���ل ه���ذه الأو����ض���اع ق��د ت�شري �إىل
االحتجاز قبل املحاكمة ،با�ستثناء حمكوم وحمكوم
خا�ضع لال�ستئناف».
بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ذك��رت قاعدة البيانات �أنّ
ال�سلطات ال�سعودية حتتجز «رهن التحقيق» 1,875
�شخ�ص ًا لأكرث من �سنة ،و 251لأكرث من � 3سنوات.
كذلك ،حتتجز ال�سلطات مواطن ًا �سعودي ًا دون �إدانة
منذ �أيلول  2003و�آخر «رهن التحقيق» منذ كانون
الأول  ،2006ومن �أ�صل � 251شخ�ص ًا حمتجزين «رهن
التحقيق» لأكرث من � 3سنوات ،يوجد � 233سعودي ًا.
�أ�شارت مديرة ق�سم ال�شرق الأو�سط يف املنظّ مة،
�سارة ليا ويت�سن� ،إىل �أن «النظام اجلنائي ال�سعودي
ما زال معطّ ً
ال وجائراً» نظر ًا لأن ال�سلطات «ت�ستطيع
احتجاز معتقل لعدة �أ�شهر دون �أي اتهام» .تابعت
ويت�سن :على ما يبدو� ،إنّ �شعار «ر�ؤي��ة ال�سعودية
 »2030الذي «رفعه حممد بن �سلمان ،ينطبق �أكرث
على مدة االعتقال من دون تهم ،مما ي�صف العام
الذي �سيتحقق فيه برناجمه الإ�صالحي».

التقرير �أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أنّ «رايت�س ووت�ش» «كتبت
�إىل ال�شيخ �سعود املعجب ،املدعي العام ال�سعودي،
يف � 1شباط /فرباير للح�صول على تف�سري لالرتفاع
الظاهر يف عدد حاالت االحتجاز التع�سفي ،ولكنها
مل تتلقَّ � ّأي ر ّد» ،م��ع العلم �أن نظام الإج���راءات
ال�سعودي ين�ص على «جواز احتجاز ال�شخ�ص دون
تهمة ملدة �أق�صاها � 5أي��ام ،قابلة للتجديد حتى 6
�أ�شهر ب�أمر من هيئة التحقيق واالدعاء العام (التي
�أ�صبحت النيابة العامة الآن) .وبعد � 6أ�شهر ،ين�ص

القانون على �أنه يتعني مبا�شرة �إحالته على املحكمة
املخت�صة �أو الإفراج عنه».
وف��ق ويت�سن ،ف���إن��ه «عندما حتتجز ال�سلطات
م��واط��ن�ين لأك�ث�ر م��ن ع��ق��د دون ت��ه��م لأن��ه��م ره��ن
التحقيق ،ي�صبح الواقع �أ�شبه برواية عبثية .هذا
يعني فعلي ًا �أنّ ال�سلطات ال�سعودية ميكن �أن تعتقل
وحتتجز �أي �شخ�ص تريده بدعوى �أنها حتقق معه،
ولو كان التحقيق ال نهاية له».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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�أب������ل ت��خ��ط��ط ل��ب��ي��ع  220م���ل���ي���ون ه��ات��ف
�آي������ف������ون ع���ل���ى م��������دار ع����ام����ى 2018
ك�شف تقرير ج��دي��د �أن
�شركة �أبل ت�سعى لبيع 220
م��ل��ي��ون ه��ات��ف �آي���ف���ون فى
عامى  2018و ،2019ورغم
العديد من االدع���اءات ب�أن
ال�شركة الأمريكية تواجه
انخفا�ضا فى املبيعات ب�سبب
ارتفاع تكلفة  ،iPhone Xيتوقع املحلل جني مون�سرت �أن العالمة
التجارية �ستحافظ على كمية كبرية من املبيعات على مدار هذا
العام والعام املقبل.
ووفقا ملا ن�شره موقع  ،phonearenaيتوقع املحلل على وجه
التحديد� ،أن حتقق هواتف �آيفون مبيعات ت�صل �إىل  220مليون
هاتف فى  2018و ،2019والتى تتوافق �أي�ضا مع تقديرات وول
�سرتيت ،فيما يربر املحللني هذا االرتفاع كنتيجة لـ»ر�ؤية �أكرب
للآيفون» والتى من �ش�أنها تعزيز املبيعات امل�ستقبلية على الرغم
من ارتفاع الأ�سعار ،و�ست�صبح قاعدة هواتف �آيفون فى نهاية
املطاف ت�ضم قرابة  800مليون هاتف فى جميع �أنحاء العامل،
وهو ما ميثل رق ًما هاما لل�شركة.
�أما بعد عام  ،2019فال يتوقع «جني مون�سرت» �أن ت�شهد العالمة
التجارية مبيعات �ضخمة فى هواتف �آيفون �أو من ًوا فى الإيرادات،
فبعد كل �شىء ،يعتقد املحلل �أن دورة ترقية هواتف �آيفون �آخذة
فى اال�ستقرار تدريجي ًا ورمب��ا و�صلت بالفعل �إىل ذروتها ،على
الرغم من �أن العالمة التجارية ميكن �أن حتقق من ًوا ما بني 0%
و 5%خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.

وول ���س�تري��ت ج���ورن���ال« :ف��ي�����س ب���وك» يوقف
 200تطبيق لال�شتباه ف��ى ان��ت��ه��اك البيانات
ذك���������رت ���ص��ح��ي��ف��ة
وول �سرتيت ج��ورن��ال،
الأم��ري��ك��ي��ة� ،أن �شركة
«ف��ي�����س ب�����وك» علقت
عمل  200تطبيق ،بعد
اال���ش��ت��ب��اه ف���ى �إ����س���اءة
ا����س���ت���خ���دام م��ع��ل��وم��ات
امل�ستخدمني التى يتم م�شاركتا م��ع �أو ع�بر من�صة التوا�صل
االجتماعى ال�شهرية.
وبح�سب املوقع الإلكرتونى لل�صحيفة ،اليوم الثالثاء ،ف�إن
التطبيقات التى علقها عمالق التكنولوجيا الأمريكى ،هى بني
�آالف التطبيقات التى قامت �شركة في�س بوك بفح�صها فى �إطار
حتقيق ب�شـ�أن املطورين اخلارجيني الذين يعملون عرب املن�صة،
وذلك بعد ف�ضيحة �شركة كامربيدج �أنالتيكا التى �أنطوت على
ت�سريب بيانات  87مليون م�ستخدم.
ي�أتى حترك �شركة في�س بوك� ،أم�س الإثنني ،بعد �إعالن ك�شفها
عن تطبيقا مرتبط �أي�ضا بعملية ت�سريب بيانات �شخ�صية ملا
يقرب من  3ماليني م�ستخدم ،والذى �أوقفته فى � 7أبريل املا�ضى،
الكت�شافها متريره بيانات امل�ستخدمني �إىل جهات �أخرى.

تكنولوجيا
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متطوعون �صينيون يق�ضون � 110أيام داخل خمترب يحاكى العي�ش على القمر
�أن��ه��ى جم��م��وع��ة م��ن ال��ط�لاب
املتطوعني ال�صينني فرتة اختبار
داخل خمترب Lunar Palace
 ،1ال���ذى يحاكى بيئة �شبيهة
بالقمر ،و�سلطت عد�سة الكامريات
ال�ضوء على حلظة خروج الطالب
من املخترب وهم ي�صافحون العلماء
القائمني على التجربة.
وذك�������رت و����س���ائ���ل الإع���ل��ام
ال�صينية �أن املتطوعني ال�شباب
ق�ضوا � 110أي��ام داخ��ل املخترب
القمرى االفرتا�ضى ،الذى يهدف
�إىل درا���س��ة ت�أثري ق�ضاء الب�شر
فرتات طويلة على �سطح القمر فى
امل�ستقبل� ،إذ ل��دى ال�صني خطط
وا���س��ع��ة لبناء م�ستعمرات على
القمر ،و�إر�سال الب�شر �إىل هناك.
جدير بالذكر �أن ال�صني لي�ست
الدولة الوحيدة التى تعمل على
مثل هذه التجارب ،بل الواليات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ورو���س��ي��ا
يتناف�سون �أي�ضا ال�ستعمار القمر
خ�لال ال�سنوات املقبلة ،وهناك
عدد من �شركات الف�ضاء اخلا�صة
التى لديها خطط خا�صة ب�إر�سال
رح�ل�ات جت��اري��ة و�سياحية �إىل
هناك.
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ال����ت����ع����اون الإ������س��ل��ام�����ي� :إج�������������راءات ���ض��د
م������ؤي�����دي ن���ق���ل ����س���ف���ارة وا����ش���ن���ط���ن ل��ل��ق��د���س
�أك���دت منظمة ال��ت��ع��اون الإ���س�لام��ي� ،إنها
�ستتخذ �إج���راءات اقت�صادية و�سيا�سية �ضد
الدول واجلهات الفاعلة امل�ؤيدة لنقل ال�سفارة
الأمريكية �إىل القد�س املحتلة.
و�أدان���ت املنظمة ب�أ�شد العبارات ،يف بيان،
الإثنني ،القرار الذي و�صفته بـ»غري امل�شروع»،
«اع����ت����داء ي�����س��ت��ه��دف احل��ق��وق
واع���ت�ب�رت���ه
ً
التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية
لل�شعب الفل�سطيني ،وانتهاكا �سافرا للقانون
الدويل ،وازدراء وا�ضح ملوقف املجتمع الدويل
�إزاء القد�س».
ودع���ت ك��اف��ة ال���دول االم��ت��ن��اع ع��ن ت�أييد
القرار الأمريكي القا�ضي باالعرتاف بالقد�س
ً
ً
مزعومة لإ�سرائيل وعن نقل بعثاتها
عا�صمة
الديبلوما�سية �إىل القد�س ال�شريف.
وق���ررت «اعتماد �إج����راءات تكفل حرمان
ال�شركات وغريها من اجلهات الفاعلة التي
تختار اال���س��ت��ف��ادة م��ن النظام اال�ستعماري
الإ�سرائيلي من ول��وج �أ�سواق منظمة التعاون
الإ�سالمي» ،وفق البيان.
ومل تذكر املنظمة هذه الإج��راءات �إال �أنها
قالت �إنها �ستف ّعل قيود ًا �سيا�سية واقت�صادية
على البلدان �أو امل�س�ؤولني �أو الربملانيني �أو
ال�شركات �أو الأف���راد ال��ذي��ن يعرتفون ب�ضم
�إ�سرائيل ،ال�سلطة القائمة باالحتالل ،للقد�س

�أو يتعاملون مع �أي �إج��راءات تت�صل بتكري�س
اال�ستعمار الإ�سرائيلي للأر�ض الفل�سطينية
املحتلة.
ومنظمة التعاون الإ�سالمي هي ثاين �أكرب
منظمة حكومية دولية بعد الأمم املتحدة،
حيث ت�ضم يف ع�ضويتها  57دولة موزعة على
 4قارات.
ويتظاهر منذ االثنني� ،آالف الفل�سطينيني،
يف ع��دة م��واق��ع على ط��ول ال�سياج احل��دودي
الفا�صل ب�ين �شرقي قطاع غ��زة و�إ�سرائيل،
احتجاجا على نقل ال�سفارة الأمريكية من
ً
إحياء للذكرى
مدينة تل �أبيب �إىل القد�س ،و� ً
الـ  70للنكبة.

و�أ�سفرت التظاهرات عن �سقوط � 58شهيدا
و�أكرث من  2700م�صاب على يد قوات اجلي�ش
الإ�سرائيلي ،وفق وزارة ال�صحة الفل�سطينية.
وم�����س��اء االث��ن�ين ب����د�أت م��را���س��م ن��ق��ل مقر
ال�سفارة الأمريكية من تل �أبيب ،حلي �أرنونا
بالقد�س؛ تنفيذا لقرار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترمب ،الذي حدد املوعد ليتزامن مع
الذكرى ال�سبعني لقيام �إ�سرائيل وهو تاريخ
«نكبة» ال�شعب الفل�سطيني.
و�أعلن ترامب ،يف ال�ساد�س من كانون الأول
 ،2017القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وقرر نقل
�سفارة بالده �إليها؛ ما �أ�شعل غ�ض ًبا يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،وتنديدً ا �إ�سالم ًيا وعرب ًيا ودول ًيا.

زي��ن��ة رم�����ض��ان ج��ائ��زة ���ش��رع��ا ول��ه��ا ف��وائ��د اج��ت��م��اع��ي��ة ونف�سية

ال�����ص�ين ت��ف��ت��ت��ح �أول ب��ن��ك ب����دون م��وظ��ف�ين ..ت���دي���ره ال��روب��وت��ات

في�س ب���وك يطلق م��ي��زة ج��دي��دة ل�ل�إب�لاغ عن
ر���س��ائ��ل ال��ت��ح��ر���ش وال��ك��راه��ي��ة داخ���ل ما�سنجر
فى حماولة ملواجهة االنتقادات التى يتعر�ض لها تطبيق في�س
بوك ما�سنجر فى بع�ض البلدان حول العامل ،خا�صة ميامنار،
�أدخل في�س بوك �أدوات جديدة ت�سمح مل�ستخدمى تطبيق الرتا�سل
الفورى بالإبالغ عن املحادثات التى تنتهك املعايري العامة للموقع.
وتتيح عالمة تبويب جديدة داخل تطبيق املرا�سلة «ما�سنجر»
للم�ستخدمني الإبالغ عن الر�سائل �ضمن جمموعة من الفئات التى
تت�ضمن التحر�ش والكالم الذى يح�ض على الكراهية واالنتحار،
وهو �أمر مل يكن متاحا من قبل ،ففى ال�سابق ،مل يتمكن م�ستخدمو
«ما�سنجر» �إال من الإبالغ عن املحتوى غري الالئق عرب التطبيق
كاف خلدمة
امل�ستند �إىل الويب �أو في�س بوك نف�سه ،وهذا كان غري ٍ
ت�ضم �أكرث من مليار م�ستخدم.
وقال في�س بوك �إن فريق املراجعة التابع لل�شركة يغطى 50
لغة ،وادعى فى مقابلة �سابقة �أن �أنظمة في�س بوك متكنت من
اكت�شاف ومنع الكالم الذى يح�ض على الكراهية فى ميامنار.
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افتتحت ال�صني �أول فرع م�صرفى خال من
الب�شر وتديره جمموعة من الروبوتات ،فعند
ال��دخ��ول �إىل ه��ذا ال��ف��رع ي�ستقبلك روب��وت
يحمل ا�سم «�شياو لونغ» وهو يقول «مرح ًبا
بكم ف��ى بنك التعمري ال�صينى» وي��ب��د�أ فى
امل�ساعدة ،وتتحدث الروبوتات داخل البنك
�إىل العمالء ،وتتلقى البطاقات امل�صرفية
وح�سابات ال�شيكات ،وميكنها الإج��اب��ة عن
الأ�سئلة الأ�سا�سية.
وبعد حمادثة �أولية �سريعة مع «�شياو لونغ»،

مير العمالء عرب البوابات الإلكرتونية ،حيث
يتم م�سح وجوههم وبطاقات الهوية اخلا�صة
بهم ،وهذا يفيدهم فى الزيارات امل�ستقبلية،
لأنه �سيكون من ال�سهل التعرف على وجههم
لفتح البوابات وا�ستخراج املعلومات اخلا�صة
بهم ،وف��ى ال��داخ��ل ،ت�ساعد �آالت ال�صراف
الآىل فى تقدمي خدمات مثل فتح احل�ساب
وحتويل الأموال و�صرف العمالت الأجنبية،
ويوجد غرفة واقع افرتا�ضى � VRإذا �أراد
العمالء التحدث �إىل ب�شر.

جدير بالذكر �أن الروبوتات تنت�شر فى
املزيد من جوانب احلياة اليومية فى املدن
ال�صينية� ،إذ مت ن�شرها فى حمطات القطار
لأغرا�ض �أمنية ،بالإ�ضافة �إىل م�سح وجوه
امل�سافرين والرد على الأ�سئلة ال�شائعة.
وت���وق���ع ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذى ل�����ش��رك��ة
 JD.comالعمالقة للتجارة الإلكرتونية
فى ال�صني �أن الروبوتات �ستحل فى نهاية
امل��ط��اف حم��ل العاملني الب�شريني ف��ى قطاع
البيع بالتجزئة.

ي�ستعد الأردن��ي��ون ال�ستقبال �شهر رم�ضان
امل��ب��ارك بتعليق ال��زي��ن��ة تعبريا ع��ن الفرح
والبهجة بقدوم ال�شهر الف�ضيل كل عام وعلى
امتداد ايام ال�صوم الثالثني.
وكالة الأنباء الأردنية ر�صدت �آراء علمية
ودينية وجت��اري��ة و�شعبية ح��ول زينة هذا
ال�شهر ال��ك��رمي ،وم��ا ت�شكله م��ن قيمة لدى
امل�سلمني يف هذا ال�شهر وانعكا�سها على النف�س
الب�شرية� ،أبدى �أ�صحابها القناعة ب�أن الزينة
هي فرح ولها ت�أثري نف�سي كبري على النا�شئة.
«ا�ستثمار حلا�سة الب�صر ،لتعليم الأطفال
�أن هذا ال�شهر خمتلف عن بقية ال�شهور» بهذا
ال���ر�أي العلمي االجتماعي ب���د�أ ا�ستاذ علم
االجتماع الدكتور ح�سني املحادين حديثه
لـــ»برتا» ،وهي واحدة من املظاهر احل�ضارية
لإظ��ه��ار ال��ف��رح وك�سر ال��روت�ين ل��دى النا�س
وارتياح الب�صر.
و�أ�شار اىل انها م�صدر للبهجة والف�ضول لدى
االط��ف��ال و�أن فكرتها ترتبط ب���إث��ارة الفرح
والتعبري عنه لدى امل�سلمني من بينها اال�ضاءة.
و�أك����د �أن املجتمع االردين ا���س��ت��ع��ار ه��ذا
اال�سلوب يف التعبري عن البهجة وال�سرور من
العديد من املجتمعات امل�سلمة التي ت�ستخدم
مثل هذه اال�ساليب يف ا�ستقبال ال�شهر الف�ضيل
من ا�ضاءة ال�شوارع واملنازل لإدخ��ال البهجة
وال�سرور واالمل بالغفران.
واع��ت�بر �أن ال��ن��ا���س ي��ل��ج���أون للتعبري عن
بهجتهم وافراحهم يف هذا ال�شهر ومن بينها
اختيار الزينة.
وقالت الطفلة حال ذات ال�سبع �سنوات �أنها
ت�صوم رم�ضان وتطلب من والدها قبل بداية
ال�شهر تعليق الزينة ،فت�صبح كل بيوت احلي
جميلة ومليئة بالفرح الذي ي�ستمر حتى انتهاء
اليوم الثالث من عيد الفطر ال�سعيد.
وت�������س���ت���خ���دم رب�����ة الأ������س�����رة (����ش���ذى
عليان)،الزينة الرم�ضانية منذ ما يقارب �سبع
�سنوات ،حيث ينتظر الأطفال ال�شهر الف�ضيل
لين�سجموا بكل تفا�صيل اللحظات اجلميلة،
وخا�صة مظاهر الزينة وتركيبها على نوافذ
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قال الفلكي الكويتي الدكتور �صالح العجريي� ،إ ن هالل �شهر رم�ضان
لهذا العام �سيكون مرئي ًا يف جميع �أنحاء العامل ،ما ي�ؤكد �أن جميع ال�شعوب
واملذاهب الإ�سالمية �سي�صومون يوم اخلمي�س املوافق  17مايو ،2018
و�سي�شاهدون الهالل بكل و�ضوح وجالء وال ميكن اخلالف عليه.
و�أ�ضاف العجريي �أن �شهر رم�ضان ميكث يف كل �شهر ميالدي ثالث �سنوات،
ثم ينتقل لل�شهر الذي يليه ،حيث �سن�صوم العام القادم يف �شهر �إبريل ملدة
ثالث �سنوات ،لنتقدم نحو الأ�شهر الباردة ،وهذه قاعدة ب�سيطة من املمكن
�أن يتبعها النا�س ملعرفة ال�صيام يف الربد واحلر.
تاريخي ًا هل بداية ال�صيام املوحدة حتدث لأول مرة ؟
ويف تتبع تاريخي ل�صيام امل�سلمني منذ �أن فر�ضه اهلل يف ال�سنة الثانية
للهجرة ،وكان عدد امل�سلمني قليال ال يتجاوز حدود املدينة املنورة ،حيث
ي�صوم النا�س كلهم تبع ًا ل�صيام الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم خالل ت�سع
�سنوات عا�شها الر�سول الكرمي.
وبد�أ االختالف يف بداية �شهر رم�ضان مع تو�سع الدولة الإ�سالمية
يف عهد عمر بن اخلطاب ،بعد دخول العراق وال�شام وم�صر يف الدولة
الإ�سالمية ،ف�أ�صبح كل �إقليم ي�صوم بح�سب الر�ؤية ،وقد تختلف الر�ؤية
من بلد لآخر.
ويعتقد م�ؤرخون �أن اختالف بداية دخول �شهر رم�ضان وعيد الفطر،
بد�أ ما بني ال�سنة  13وحتي يومنا احلايل ،وكان االختالف يف ال�سابق
ب�سبب �سرعة و�صول اخلرب ،وعدم وجود و�سيلة ات�صال �سريعة �سوى ر�ؤية
الهالل.
امل�سلمون مل يختلفوا يف يوم عرفة
وي�شري م�ؤرخون �إىل �أن امل�سلمني مل يختلفوا بيوم عرفة رغم بعد
امل�سافات ،حيث يتم الو�صول دوم�� ًا ملكة قبل احلج ب�شهر واملكوث فيها،
وتوقيت يوم عرفة بح�سب تتبع الهالل يف مكة ،دون �أن يكون هناك
توقيت حمدد بيوم عرفة للعامل الإ�سالمي �أجمع.
فيما تتبع الدول الإ�سالمية يف الوقت احلايل الطريقة نف�سها القدمية،
التي كان ي�صوم فيها العامل الإ�سالمي ح�سب م�شاهدة الهالل لكل �إقليم.
و�سجلت الكتب التاريخية لبع�ض الرحالة ،البدايات املختلفة ل�شهر
رم�ضان بني تلك الأقاليم ،يروي �أحدهم �أنه �صام يف مكة ،وانتقل خلرا�سان
ليجد نف�سه قد �صام  31يوما ،حيث �إن بداية ال�صيام يف مكة �سبقت �إقليم
خرا�سان ،وتعد ال�سنة احلالية من ال�سنوات النادرة التي يتحد فيها جميع
�شعوب الأر�ض من امل�سلمني بيوم واحد يف دخول ال�شهر الكرمي ،مع وجود
و�سائل توا�صل �سريعة ي�ستطيع النا�س التوا�صل بلحظات ،وهو ما كان
يفتقده امل�سلمون يف فرتات �سابقة.

ق��������رار ال���ي���ون�������س���ك���و اع���ت���راف
دويل ب��ح��ق امل�����س��ل��م�ين يف ال��ق��د���س

املنزل ،معتربة ان ا�ستخدام الزينة الرم�ضانية
بات عادة من عادات ال�شعب الأردين ،فت�ضفي
�أجواء من الفرح الرم�ضاين كمظهر من مظاهر
ا�ستقبال ال�شهر الف�ضيل.
وتقول �إن هذه الظاهرة ورغ��م ان هنالك
تكلفة مادية ا�ضافية ترتتب على الأ�سر لكنها
�أ�صبحت عادة يف احلي الذي ت�سكنه ككثري من
االحياء واملناطق االردنية.
ويجد رب اال�سرة ح�سن عليان� ،أن ا�ضفاء
البهجة والفرح داخل املنزل ويف نفو�س الكبار
قبل ال�صغار ،دفعه ل�شراء الزينة الرم�ضانية،
معتربا انها ا�شارة اىل اقرتاب ال�شهر الف�ضيل
وبركاته على امل�سلمني عامة.
ي�شري ال��ت��اج��ر ب�لال زه�ير اىل اق��ب��ال من
املواطنني على �شراء الزينة الرم�ضانية ،معلال
ذلك بر�ضا املواطن عن ا�سعار الزينة مبختلف
ا�صنافها.
لكن التاجر ريا�ض القي�سي ي�صف احلركة
التجارية هذا العام باالقل ن�شاطا مقارنة مع
العام املا�ضي ،بالرغم من ان اال�سعار هذا العام
اقل مقارنة مع ا�سعار العام املا�ضي.

ُ
��ر ْح�� َم��تِ��هِ َف�� ِب َ��ذل َ
ِ��ك
{ق���لْ ِب�� َف��� ْ��ض��لِ اللهَّ ِ َو ِب َ
َف ْل َيف َْر ُحو ْا هُ َو َخيرْ ٌ ممِّ َّ ا َي ْج َم ُعونَ } (�سورة يون�س
 ،)58من هذه الآية القر�آنية الكرمية ا�شتقت
دائرة االفتاء العام ر�أيها ال�شرعي يف ا�ستخدام
الزينة الرم�ضانية ،وفقا ملدير العالقات العامة
وال��ت��ع��اون ال���دويل يف دائ���رة االف��ت��اء العام
الدكتور ح�سان عو�ض �أبوعرقوب.
و�أ�ضاف «يجوز تعليق الزينة ابتهاجا ب�شهر
رم�ضان ،حيث يعبرّ امل�ؤمنون عن فرحهم بدخول
هذا ال�شهر املبارك ،الذي تكرث فيه العبادات
وال�صدقات ،ويتجه امل�ؤمنون لطاعة ربهم ،فهم
يف احلقيقة يعربون عن فرحهم بطاعة اهلل
وف�ضله ور�ضوانه».
يذكر ان �شهر رم�ضان تنت�شر العديد من
العادات والرم�ضانية ،منها توزيع الهدايا على
الأطفال يف الأ�سواق حلظة اعالن ُغرة رم�ضان،
وت��وزي��ع امل���اء وال��ت��م��ر عند م��وع��د االف��ط��ار،
�إ�ضافة اىل تزيني ال�شوارع الرئي�سة يف خمتلف
حمافظات اململكة.

�أك��د الدكتور �صالح الدين اجلعفراوى م�ست�شار املنظمة اال�سالمية
للرتبية والثقافة والعلوم «الأي�سي�سكو» على �أهمية اال�ستفادة من قرار
اليون�سكو ب�أحقية امل�سلمني يف م�سجد الأق�صى عامليا ،باعتبار �أن املنظمة
عاملية و�أح��د ف��روع االمم املتحدة ،حيث يعد اعرتافا تاريخيا يجب
اال�ستفادة الق�صوى منه.
و�أكد «اجلعفراوى»� ،ضرورة �أن ت�ستغل ال�سفارات العربية هذا القرار
من خالل خماطبة العامل حول حقوق الفل�سطينيني يف القد�س ال�شريف،
ووق��ف عمليات الهدم والتهويد التي تقوم بها �إ�سرائيل �ضد امل�سجد
الأق�صى.
و�أ���ش��ار م�ست�شار منظمة الأي�سي�سكو �إىل �أن هناك عمليات تهويد
م�ستمرة من جانب الإ�سرائيليني للقد�س ،ومنع الفل�سطينيني من ال�صالة
فيه ،وهو ما يجب �أن يتدخل العامل لوقفه من خالل هذا القرار ال�صادر
من اليون�سكو .تابع� :أن قرار اليون�سكو ب�أحقية امل�سلمني يف الأق�صى هو
اعرتاف دوىل ر�سمى بحقوق امل�سلمني التاريخية والدينية يف القد�س،
وب�أن ما تقوم به �إ�سرائيل من احتالل للمدينة وتهويد وتهديد ل�سالمة
امل�سجد الأق�صى ممار�سات خارجة عن ال�شرعية الدولية ،ف�ضلاً عن كونها
اعتداء �صارخا على حقوق امل�سلمني وتراثهم الدينى.
ً
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�أ������س�����ط�����ورة ال�������ص���م���ود يف ال����ي����م����ن :ل���ه���ذه
الأ�����س����ب����اب ال مي���ك���ن ل��ل�����س��ع��ودي��ة ان ت��ن��ت�����ص��ر
لقمان عبد اهلل
على الرغم من دخول العدوان على اليمن
عامه الرابع ،ما زال ال�شعب اليمني عازم ًا على
موا�صلة الكفاح حتى نيل ا�ستقالله ،مهما كلّفه
الأمر من ت�ضحيات .ما يزيد على ثالث �سنوات
من الق�صف واحل�صار والتجويع مل تفلح يف
تركيع اليمنيني و�إجبارهم على اال�ست�سالم.
ظلّت القابلية على ال�صمود (وهي باملنا�سبة
مت�صلة بعوامل جينية ومعنوية ومادية)
ال�سمة الغالبة على امل�شهد يف هذا البلد ،بل �إن
قبائل اليمن و�شرائحه االجتماعية املتنوعة
ا�ستمرت يف رف��د اجلبهات من دون خ��وف �أو
ّ
تردد.
تعر�ض له ال�شعب اليمني هو
قد يكون ما ّ
تعر�ض له �شعب يف الع�صر احلديث،
�أق�صى ما ّ
وفق ما توحي به تقارير املنظمات الدولية،
وعلى ر�أ�سها الأمم املتحدة� .إال �أنها قليلة هي
الدول وال�شعوب التي واجهت مثل ما واجهه
اليمنيون ،و�سط �أجواء من اخلذالن والت�آمر
واخليانة من القريب والبعيد .يف كل جولة
من جوالت القتل والإجرام ،يخرج اليمنيون
ليجدوا �سبي ً
ال �إىل احل��ي��اة م��ن ب�ين الركام
والأن��ق��ا���ض ،رافعني �شارة الن�صر والتحدي
والأم��ل مب�ستقبل �أف�ضل ال هيمنة فيه لآل
�سعود .وهم بهذا الإ�صرار ،وبامتالكهم الفنون
والتكتيكات الع�سكرية� ،أ���ض��ح��وا مدر�سة
جديدة يف العامل ومثا ً
ال يحتذى عرب التاريخ.
ولو �أردنا تلخي�ص الأ�سباب الكامنة خلف
ذلك ال�صمود الأ�سطوري ،لربز لدينا ما ي�أتي:
 -1الطبيعة القبلية اليمنية مبا تنطوي
عليه م��ن ع���ادات وتقاليد فيها الكثري من
القوة وال�صالبة ،علم ًا ب���أن القبائل ت�شكّل
ق��راب��ة  %85م��ن ���س��ك��ان ال��ي��م��ن ،وم��ع��روف
دوره��ا التاريخي يف تكوين ال�سلطات ودعم
الثورات �ضد اال�ستعمار .وهو دور برز يف هذه
املواجهة �أي�ض ًا ،حيث مثلت القبائل الرافد
الرئي�س للجان ال�شعبية على جبهات القتال،
جنب ًا �إىل جنب اجلي�ش .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
الطبيعة اجلغرافية ال�صعبة يف اليمن ،وكرثة
اجلبال الوعرة والأرا���ض��ي اجل��رداء ،جعلت
الإن�سان اليمني �أ�صلب عوداً ،ومعتاد ًا ال�صعاب
وحت ّملها ،وه��ذا ما جتلّى �أخ�ير ًا يف مواجهة
العدوان ،بل ميكن القول �إن اال�ستغالل املثمر

للت�ضاري�س يف التكتيكات الع�سكرية املرنة
واملتجددة با�ستمرار �شكّل �أ�سا�س ًا يف تطوير
م�ستوى التحدي بني اجلي�ش واللجان من جهة
والغزاة وحلفائهم املحليني من جهة �أخرى.
 -2الوحدة والتالحم الوطني يف مواجهة
العدوان� ،إذ على الرغم من حماولة الدعاية
اخلليجية �صبغ «�أن�صار اهلل» واجلي�ش اليمني
ب�صبغة مذهبية� ،إال �أن اليمنيني ــ بقبائلهم
ت��وح��دوا يف وجه
و�أح��زاب��ه��م ومذاهبهم ـ��ـ
ّ
�آل��ة «التحالف» التي مل ت�ستطع تفريقهم
�إال ما ن��در .وه��ذا ما �أظهرته التطورات يف
املناطق التي ت��دور فيها مواجهات ،ال �سيما
على ال�ساحل الغربي ،حيث تنخرط قبائل
تهامة يف القتال �إىل جانب «�أن�����ص��ار اهلل»،
ُعد �أك�بر جتمع
وكذلك حمافظة تعز التي ت ّ
للمذهب ال�شافعي ،ويقاتل �أب��ن��ا�ؤه��ا جنب ًا
�إىل جانب اجلي�ش واللجان ،كما ويتفاعلون
مع الفاعليات املناه�ضة للعدوان ،حتى �إن
املراقب ال ي�ستطيع التمييز بني تظاهرات يف
�صعدة و�أخرى يف تعز من حيث كثافة احل�ضور
وال�شعارات .والأمر نف�سه ينطبق على بقية
املحافظات ،حيث يت�آلف النا�س مبذاهبهم
وف��ئ��ات��ه��م وق��ب��ائ��ل��ه��م رغ���م حم����اوالت دول
اخلليج املتكررة اخرتاق الن�سيج االجتماعي،
وا�ستغالل حالة الفقر والعوز لدى املواطنني.
ك��ذل��ك ،ي��ح��ر���ص ال��ي��م��ن��ي��ون ع��ل��ى احل�ضور
والتوحد
با�ستمرار يف امليادين وال�ساحات،
ّ

خلف القيادة ال�سيا�سية ،والتماهي معها يف
م�ستوى الوعي والتدرج يف املواجهة ورف�ض
اال�ست�سالم .وعلى الرغم من انخفا�ض م�ستوى
التنمية يف هذا البلد� ،إال �أن ن�سبة ال ي�ستهان
بها من �أبنائه متعلمة ومثقفة ،وهو ما انعك�س
�إيجاب ًا على قوة اليمنيني ووعيهم ،ف�ض ً
ال عن
اع��ت��زازه��م ب�أنف�سهم بو�صفهم م��ن م�ؤ�س�سي
�إح��دى �أق��دم احل�ضارات يف املنطقة ،مع ما
يعنيه الأم��ر بالن�سبة �إليهم من رف�ض مطلق
لأي و�صاية خارجية.
 -3التوق �إىل التحرر ،ونيل اال�ستقالل
الكامل ،وممار�سة حق ال�سيادة ،والتطلع �إىل
�أن يتب ّو�أ اليمن مكانته الطبيعية ويحوز دوره
الطليعي يف املنطقة ،والتفاعل ال�سيا�سي مع
ق�ضايا الأم��ة ،ال �سيما ق�ضية فل�سطني ،التي
يتم�سك بها اليمنيون ويحر�صون على �إحيائها
بفعالياتهم ومنا�سباتهم ،على الرغم من كل
الظروف التي يعي�شونها.
كل تلك العوامل منعت دول «التحالف» من
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية التي �شنّت
العدوان من �أجلها ،ال بل حت ّولت ال�سعودية
م��ن دول���ة ق��وي��ة و�آم��ن��ة �إىل دول���ة عاجزة
وفا�شلة و�أقلّ �أمان ًا من ال�سابق .ومهما بالغت
يف الت�صعيد الع�سكري ،ويف البحث عن قيادات
ال�شعب اليمني لقتلهم والنيل منهم ،ف�إنها لن
ت�صل �إىل مبتغاها ،و�ستبقى عاجزة �أمام �إرادة
القتال وقوة التحدي لدى اليمنيني.

«���س��د ال��ن��ه�����ض��ة» :ال���ق���اه���رة ت�����س��ت��ب��ع��د ال�����س��ودان
ت���زداد �أزم���ة «�سد النه�ضة» تعقيداً ،فيما
يبحث ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ري ع��ن ت��ع��زي��ز حتالف
�أفريقي ملواجهة �إثيوبيا وال�سودان ،يف خطوة
ت�أتي بعد تيقّن القاهرة من تالعب اخلرطوم
بها خالل الفرتة املا�ضية .فملف �أزمة «النه�ضة»
بات الق�ضية التي ت�شغل جميع �أجهزة الدولة
امل�صرية خالل الفرتة احلالية ،وهو ملف مل
يعد مرتبط ًا ب���وزارة اخلارجية واملخابرات
فح�سب ،ب��ل ام��ت ّ��د �إىل باقي �أج��ه��زة الدولة
التي تعكف على درا�سة ومراجعة �آراء خرباء
وم�س�ؤولني �سابقني ب�صورة غ�ير م�سبوقة يف
الوقت احلايل ،ا�ستعداد ًا لطرح جميع البدائل،
يف ظ��لّ الف�شل املتوقع لالجتماع «الت�ساعي»
ال��ذي ت�ست�ضيفه العا�صمة الإثيوبية �أدي�س
�أبابا ،اال�سبوع املقبل ،لوزراء املياه واخلارجية
ومديري خمابرات م�صر وال�سودان و�إثيوبيا.
م�صر باتت �أقرب �إىل ح�شد دعم �أفريقي يف
مواجهة التعنّت الإثيوبي ال�سوداين الذي مل
يبدد حتى الآن خماوف القاهرة من الت�أثريات
ّ
ال�سلبية لـ«�سد النه�ضة» على مياه النيل ،خالل
الفرتة املقبلة.
حتى الآن ،ترف�ض م�صر البدء مبلء بحرية
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«ال�سد» التي اكتمل بنا�ؤها ب�شكل �شبه كامل قبل
الو�صول �إىل حل ور�ؤية تفاو�ضية تر�ضي جميع
الأطراف ،وهو رف�ض قد ال يكون له ت�أثري فعلي
على �أر�ض الواقع ،مع ا�ستعداد �أدي�س �أبابا مللء
البحرية خالل الأ�سابيع املقبلة.
ب�شكل �صريح ،حتدث وزير اخلارجية �سامح
�شكري ،يف اجتماع مغلق عقد قبل �أي���ام ،عن
«تالعب احلكومة ال�سودانية مب�صر» وانحيازها
�صراحةً �إىل اجلانب الإثيوبي ،وه��و تالعب
انعك�س يف توحيد امل��واق��ف وت��ردي��د اجلانب
ال�����س��وداين نف�س �أح��ادي��ث اجل��ان��ب الإثيوبي
ووجهة نظره ،رغم حم��اوالت القاهرة تعزيز
العالقات وم�ساندة املوقف ال�سوداين يف �أكرث من
نقطة خالفية ،بالإ�ضافة �إىل تعليمات التهدئة
التي �صدرت من اجلهات ال�سيادية امل�صرية وفتح
جماالت جديدة للتعاون بني البلدين.
�شكري �أك���د يف االج��ت��م��اع ال���ذي ح�ضرته
م�ست�شارة الرئي�س امل�صري ،فايزة �أبو النجا،
تعقّد املوقف ب�صورة «غري م�سبوقة» ،و�ضرورة
التحرك يف امل�سارات القانونية الدولية� ،سواء
يف االحت��اد الأفريقي �أو يف جمل�س الأم��ن ،عن
طريق تقدمي �شكوى تت�ضمن املخاوف امل�صرية،

كما طلب فتح ات�صال مبا�شر مع الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي� ،إب��ان املفاو�ضات «الت�ساعية»
التي �ستجرى يف �أدي�س �أبابا الأ�سبوع املقبل.
الوزير امل�صري تلقّى تعليمات خالل االجتماع
«ب�ضرورة ع��دم العودة �إىل القاهرة من دون
الو�صول �إىل نتائج» ،وع��دم �إرج��اء �أي نقاط
خالفية �إىل اجتماعات الحقة ،بحيث يكون
هناك توافق على �أن يكون االجتماع املقبل هو
االجتماع الأخري ،ويعقبه اجتماع على م�ستوى
رئا�سي ،علم ًا ب���أن ال�سي�سي طلب لقاء رئي�س
ال��وزراء الإثيوبي يف لقاء منفرد على هام�ش
اجتماعات القمة الأفريقية املقبلة املقررة يف
العا�صمة املوريتانية نواك�شوط.
�شكري �أكد خالل االجتماع �أنه يف حال طلب
اجلانب ال�سوداين �إنهاء االجتماعات مبكر ًا
لوجود ارتباطات �أخ��رى لديهم ،ف��� ّإن اجلانب
امل�صري �سيطلب ا�ستكمال اللقاءات من دونهم،
خا�صة � ّأن امل��وق��ف ال�����س��وداين مل يعد م���ؤث��ر ًا
ب�شكل كبري كموقف منفرد ،نظر ًا �إىل م�ساندته
جميع �آراء اجلانب الإثيوبي من دون مناق�شة.
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ا�ستقالة م��دي��ر مكتب احل��ري��ري و�إق�����االت بعد
خ�سارته يف االن��ت��خ��اب��ات الت�شريعية اللبنانية

ب�يروت (�أ ف ب) – ا�ستقال مدير مكتب رئي�س احلكومة
اللبناين �سعد احلريري من من�صبه ومتت �إقالة م�س�ؤولني �آخرين
يف تياره بعد خ�سارته ثلث املقاعد التي كان ي�شغلها يف الربملان يف
االنتخابات الت�شريعية نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
و�أورد املكتب الإعالمي للحريري �أن مدير مكتبه نادر احلريري
ا�ستقال من مهامه ،وقد جرى تعيني حممد منيمنة مدير مكتب
رئي�س احلكومة بالوكالة.
ومدير املكتب امل�ستقيل هو ابن عمة رئي�س احلكومة بهية
احلريري ،والتي تعد من بني الدائرة ال�صغرية املقربة منه.
كما �أعلن تيار امل�ستقبل الذي يتزعمه �سعد احلريري ،اعفاء
املن�سق العام لالنتخابات و�سام احلريري من م�س�ؤولياته بعد
االطالع على “جمريات احلراك االنتخابي يف كافة الدوائر”،
كما �إعفاء مدير دائ��رة املتابعة يف مكتب الرئي�س ماهر ابو
اخلدود من مهامه.
وب��ع��د ان��ق��ط��اع ط��وي��ل ،ج���رت يف ال�����س��اد���س م��ن �أي��ار/م��اي��و
االنتخابات الت�شريعية الأوىل يف لبنان منذ ت�سع �سنوات ،لتظهر
نتائجها فوز �أربع جمموعات كبرية �أبرزها “الثنائي ال�شيعي”
وعلى ر�أ�سه حزب اهلل املدعوم من ايران وحليف دم�شق ،مقابل
تراجع ملحوظ لتيار �سعد احلريري الذي تدعمه ال�سعودية.
وحاز احلريري على  21مقعد ًا مقابل  33يف �آخر انتخابات
ت�شريعية يف العام  ،2009وال يزال برغم ذلك بني املجموعات
الأربع الأكرب يف الربملان املقبل.
وقال احلريري غداة االنتخابات “هناك ثغرات كانت يف تيار
امل�ستقبل وكل واح��د م�س�ؤول عنها� ،ستتم حما�سبته ال �شك يف
ذلك” ،لكنه �أعاد تراجع عدد املقاعد بدرجة �أوىل �إىل قانون
االنتخاب اجلديد القائم على الن�سبية بعد �سنوات اعتمد فيها
لبنان على النظام الأكرثي.
ومتكن احلريري يف نهاية العام  2016من ت�شكيل حكومته
بعد ت�سوية �سيا�سية �أتت مبي�شال عون ،حليف حزب اهلل ،رئي�س ًا
للبالد يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2016بعد نحو �سنتني من الفراغ
الد�ستوري و�شلل امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
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«�أل��ف ليلة وليلة» �إ�سرائيلية يف القاهرة!
القاهرة  :على عك�س املعتاد ،حجزت
ال�سفارة الإ�سرائيلية يف القاهرة «قاعة
�ألف ليلة وليلة» الفخمة يف فندق «ريتز
كارلتون»  ،لـ«االحتفال بذكرى ت�أ�سي�س
الدولة الإ�سرائيلية» ،موجهةً الدعوة
للمرة الأوىل لفئات ع��دة يف املجتمع
امل�صري ،من بينهم نواب ور�ؤ�ساء حترير،
لتكون الدعوات هي الأكرب من حيث العدد
لأي احتفال تقيمه ال�سفارة منذ افتتاحها
يف م�صر يف نهاية ال�سبعينات.
وعلى رغ��م دع���وات املقاطعة حل�ضور
«االحتفالية» والإج��راءات الأمنية التي
�أقيمت ح��ول الفندق منذ �صباح �أم�س،
بغية «الت�أمني» ،ف� ّإن � ّأي �شخ�صية عامة مل
تكن حتى م�ساء �أم�س قد �أعلنت اعتزامها
احل�ضور ،كما قرر ر�ؤ�ساء حترير ال�صحف
امل��دع��وة ،املقاطعة ،فيما ه��ددت نقابة
ال�صحافيني ب�إحالة م��ن يقوم بتغطية
الفعاليات �إىل التحقيق ملخالفته قرار
النقابة القا�ضي ب��وق��ف ك��اف��ة �أ�شكال
التطبيع .حتى � ّإن رئي�س الربملان امل�صري
علي عبد العال ،تطرق �إىل الأمر ،خالل
اجلل�سة العلنية للربملان ،حم��ذر ًا النواب
من ح�ضور احتفاالت ل�سفارات� ،أو ال�سفر
للخارج م��ن دون احل�صول على موافقة
الربملان ،م�ؤكد ًا يف الوقت نف�سه «الثقة» يف
�أن النواب لن يح�ضروا «احتفال ال�سفارة
الإ�سرائيلية» لكونهم ممثلني لل�شعب الذي
يرف�ض ال�سيا�سات الإ�سرائيلية.
ال�سلطات امل�صرية بدت ك�أنّها تترب�أ من
امل�س�ألة� ،إذ عالوة على ت�صريح عبد العال،
�أكد م�صدر دبلوما�سي باخلارجية امل�صرية،
يف حديث �إىل «الأخبار»ّ � ،أن «ال��وزارة مل
تطلب ر�سمي ًا �إلغاء االحتفال� ،أو خاطبت
الأمن ملنع �إقامته يف الفندق ،خ�صو�ص ًا � ّأن
االحتفال ال يتعار�ض مع اتفاقية ال�سالم

امل��وق��ع��ة ب�ين ال��ب��ل��دي��ن» ،م�����ش�ير ًا �إىل �أن
«متثيل اخلارجية يف مثل هذه االحتفاالت
يكون على نف�س امل�ستوى ب�إيفاد مندوب عن
وزير اخلارجية �سامح �شكري» .و�أ�ضاف � ّأن
وزارت��ه «على علم منذ �أ�سبوعني تقريب ًا
مب��وع��د االحتفالية وح���ددت التمثيل
الدبلوما�سي على غ���رار م��ا ي��ح��دث كل
ع���ام» ،الف��ت�� ًا �إىل � ّأن «اخ��ت��ي��ار الفندق،
ولي�س مقر ال�سفارة ،هو �أمر راجع لقرار
ال�سفارة وال�سفري ،ولكن ال يعني ذلك �أن
هناك �أي �شيء يرتتب عليه �أمر ًا متغرياً».
وذه��ب امل�صدر يف تربيره �إىل � ّأن «جميع
ال�����س��ف��ارات امل��وج��ودة يف ال��ق��اه��رة تقيم
احتفاالتها ال�سنوية يف الفنادق» ،م�ضيف ًا
� ّأن «االهتمام الإعالمي باالحتفال لي�س
له ما ي�برره ،نظر ًا للقناعة التامة لدى
م�س�ؤويل اخلارجية ب�أن من �سيتواجدون
يف االحتفال لن يكونوا �أك�ثر ع��دد ًا ممن
يح�ضرون االحتفال ال�سنوي مبقر ال�سفارة
يف ظل ا�ستمرار املقاطعة ال�شعبية ،وهذا
�أمر لي�س للخارجية �ش�أن به».
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى� ،أ����ص���در «ت��ك��ت��ل ٢٥
ـــ  »٣٠ال�برمل��اين امل��ع��ار���ض ،بيان ًا راف�ض ًا
لـ«االحتفال» ،ق��ال فيه« :يف ي��وم �أ�سود
مل يحلم به من و�ضعوا جرثومة الكيان
ال�صهيوين يف �أر���ض العرب وبلد ال�سالم،
يحتفل هذا الكيان بذكرى ت�أ�سي�سه على
�أر���ض م�صر و�ضفاف النيل وق��رب �أ�شهر
ميادين ثورة م�صر ،وهو ميدان التحرير».
و�أ���ش��ار التكتل �إىل رف�ضه �أي�ض ًا موافقة
«احل��ك��وم��ة على اح��ت��ف��ال ك��ه��ذا يف وقت
تلتهب امل�شاعر بنقل �سفارة �أمريكا الداعم
الرئي�سي للكيان ال�صهيوين� ،إىل �أر���ض
عربية يف القد�س ال�شريف» ،الفت ًا �إىل
� ّأن «ال�شعب �سري�صد �أي م�شارك ولن يغفر
لهم و�ستكتب �أ�سما�ؤهم يف �سجل اخليانة

الفندق الذي اختارته ال�سفارة ال�صهيونية كان قد افتتحه عبد النا�صر
وال��ع��ار ،ونطلب م��ن احل��ك��وم��ة امل�صرية
ب�شكل وا���ض��ح رف�����ض �إق��ام��ة ه��ذا احلفل
احرتام ًا للأرا�ضي امل�سلوبة وللمقد�سات
املنهوبة و�أرواح ال�شهداء و�آالم امل�صابني
و�أ�سرهم وم�شاعر ال�شعب امل�صري ،وقبل
كل ذلك احرتام ًا حلقنا التاريخي يف �أر�ض
فل�سطني».
ال�لاف��ت يف ك��ل م��ا �شهدته العا�صمة
امل�صرية �أم�س ،ما جاء على ل�سان ال�سفري
الإ���س��رائ��ي��ل��ي داف���ي���د غ���وب���ري ،خ�لال
«االح��ت��ف��ال��ي��ة»� ،إذ ق��ال � ّإن «ال�شراكة
املتينة بني م�صر و�إ�سرائيل ت�شكل قدوة
ومثا ً
ال حللّ �صراعات �إقليمية ودولية يف
العامل �أجمع حتى يومنا ه��ذا ،ومع ذلك
نحن اليوم يف �أوج معركة ال�سالم ،وهذه
امل��ع��رك��ة ت�ستوجب التغيري ال��وا���س��ع يف
الوعي والإدراك وحتتّم خلق جو ي�سوده

الت�سامح والتعارف على الآخر وال�صرب ،ال
�شك يف � ّأن الأمر يحتاج اىل عملية طويلة
وم�ستمرة ،ولكنها �ضرورية جلعل ال�سالم
يعم
ينت�شر ،لي�س فقط بني احلكومات ،بل ّ
�أي�ض ًا بني ال�شعوب» .و�أ�ضاف هذا الرجل:
«نُالحظ التغيري يف معاملة الدول العربية
لإ�سرائيل ،فال ُت َع ّد ع��دواً ،بل �شريك ًا يف
�صياغة واقع جديد و�أف�ضل يف املنطقة،
واق���ع ي�ستند �إىل اال���س��ت��ق��رار والنمو
االقت�صادي» .وتابع« :كان االعتقاد ي�سود
يف املا�ضي � ّأن التعاون يف جمال معينّ ي�أتي
ب��ال�����ض��رورة مل�صلحة ط��رف على ح�ساب
ال��ط��رف ال��ث��اين ،ول��ك��ن م��ع م���رور الوقت
�أدركنا �أنها لي�ست بال�ضرورة لعبة خا�سرة،
بل وجدنا يف �أوجه التعاون املختلفة ثمار ًا
يربح منها اجلميع ،وت�شكل اتفاقية الغاز
التي ُوقِّ �� َع��ت �أخ�ير ًا والتي تخدم م�صالح

الطرفني دلي ً
ال على هذه الثمار ،ويبقى
الأم��ل �أن تفتح الطريق �أم��ام التعاون يف
جماالت �أخرى».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر � ّأن ال��ف��ن��دق ال���ذي
اختارته �سفارة الكيان ال�صهيوين لتقيم
فيه برناجمها ،كان قد افتتحه الزعيم
الراحل جمال عبد النا�صر ،عام ،1959
وكان ا�سمه «هيلتون النيل» ،وقد انعقدت
فيه القمة العربية لعام  1964بطلب
م�صري لبحث «التهديدات الإ�سرائيلية
بتحويل جمرى مياه نهر الأردن» .وبرغم
ك��ل ال���ت�ب�ري���رات ،ف��ق��د واف��ق��ت �سلطات
القاهرة على هذا االخ�تراق ال�صهيوين
اجلديد .اخرتاق يف الوعي والذاكرة.

م�����ص��ر :ال��ف�����ض��ائ��ي��ات يف ق��ب�����ض��ة «امل���خ���اب���رات»

القاهرة  :م�ؤمتر العودة للجذور الذي
�أُقيم يف مدينة الإ�سكندرية ال�ساحلية،
وقفت وزي���رة الهجرة امل�صرية نبيلة
مكرم لتقول �إنّها كانت مكلّفة من حكومتها
«ح�شدَ » امل�صريني يف اخلارج للت�صويت يف
االنتخابات الرئا�سية.
كلمة «ح�شد» ،التي ا�ستخدمتها مكرم،
�سبق �أن �أغ�ضبت الأجهزة الأمنية ،حني
�أبرزتها جريدة «امل�صري اليوم» يف �أحد
لكن
عناوينها البارزة �آخر �أيام االقرتاعّ .
الأمر خمتلف ،حني ت�أتي كلمة كهذه على
ل�سان وزي��رة �أو م�س�ؤول رفيع امل�ستوى،
وه��و ما غ ّيب �أي ر ّد فعل �إع�لام��ي جتاه
يف�سر
ت�صريحات الوزيرة امل�صرية ،كي ال ّ
الأم��ر على �أنه «تناق�ض» داخل الدولة
امل�صرية يف التعامل مع ملف ح�سا�س،
كاالنتخابات الرئا�سية ،خ�صو�ص ًا �أن كل
ال�شا�شات وغالبية ال�صحف باتت حتت
قب�ضة الأجهزة ال�سيادية.
�سيطرة جهاز املخابرات على و�سائل
الإع�ل�ام امل�صرية مل تعد �شكلية ،فهو
نف�سه �أعلن ر�سمي ًا ح�صوله على حقوق
الرعاية الإعالنية ملختلف الف�ضائيات
بالتزامن مع حركة تغيريات وا�سعة يف
مناف�س
امل�شهد الإعالمي� ،ست�شهد دخول
ٍ
جديد قريب يف ال�سوق ه��و ال�سعودي
تركي �آل �شيخ ،ال��ذي يخطط لإط�لاق
�شبكة ق��ن��وات متخ�ص�صة يف ال�����ش���أن
امل�����ص��ري ،و ُي��ت��وق��ع �أن ت��ك��ون لها مكانة
�سريعة على اخلريطة الإنتاجية ،ما
حتدي ًا جديد ًا لهذا القطاع الذي
ي�شكل
ّ
عانى بالفعل من خ�سائر كبرية خالل
�آخر عامني.
يف التفا�صيل ،ف�إن وكالة «دي ميديا»
التي متتلكها املخابرات احلربية ر�سمياً،
�أ�صبحت م�س�ؤولة �إع�لان��ي�� ًا ع��ن �شبكة

قنوات «احلياة» ،و«�أون» ،و«العا�صمة»،
بالإ�ضافة �إىل ملكيتها ل�شبكة قنوات
«دي ام �سي» التي انطلقت العام املا�ضي،
فيما متتلك «ال�����ش��رك��ة امل��ت��ح��دة» التي
تُ�سهم املخابرات يف غالبية �أ�سهمها ،حق
الرعاية الإعالنية ملجموعة قنوات «�سي
بي �سي».
���س��ي��ط��رة امل���خ���اب���رات ع��ل��ى ال�����س��وق
الإعالمية باتت �شبه كاملة� ،إذ مل يبقَ
م��ن مناف�سني «م�ستقلني» ���س��وى قناتي
«ال��ن��ه��ار» ال��ت��ي تديرها �شركة «ميديا
الي��ن» وت��ع��اين م��ن دي��ون غ�ير م�سبوقة
تهدد ب�إغالقها ،وق��ن��اة «امل��ح��ور» التي
ميتلكها رج���ل الأع���م���ال ح�سن رات���ب،
امل��ع��روف بالتقاطع الكبري مل�صاحله مع
النظام ال�سيا�سي ،وحر�صه على �إر�ضائه
ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ه��ذه اخلطوة من �ش�أنها �أن تعزز من
ق���درة ال��دول��ة امل�����ص��ري��ة يف ال�سيطرة
على خمتلف ال�شا�شات خ�لال الفرتة
املقبلة ،وذل��ك �ضمن م�سار طويل ،بد�أ
ب�إق�صاء جهاز املخابرات لرجل الأعمال
جنيب �ساوير�س م��ن امل�شهد الف�ضائي،
ما دفعه بداية �إىل بيع ف�ضائية «�أون»،
قبل ���س��ن��وات ،مكتفي ًا بعقود الرعاية
الإعالمية ،ليبقى متحكم ًا يف املحتوى
عرب احل�ضور �إعالنياً.
لكن ه��ذا احل�ضور ال��ذي �ضمن وجود
الإع�لام��ي ع��م��رو �أدي���ب �صاحب ن�سب
امل�شاهدة الأعلى يف برامج الـ«توك �شو»،
انتهى فج�أةً� ،أ ّول من �أم�س ،وذلك ب�صيغة
�إع�ل�ان و ّدي����ة ،ح�سبما �أع��ل��ن مبا�شرة
على ال��ه��واء ،يف م���وازاة �إج��ب��ار �شركة
«بروموميديا» على ف�سخ التعاقد و�إ�سناد
ال��وك��ال��ة الإع�لان��ي��ة �إىل ���ش��رك��ة «دي
ميديا» التي متلكها املخابرات.

�صحيح �أن ال��وق��ت ال ي���زال مبكر ًا
يف احل��ك��م على حت��رك��ات «دي ميديا»،
وقدرتها على �ضبط امل�شهد الإع�لاين
خالل الفرتة املقبلة ،واحلد من اخل�سائر،
لكن جميع امل���ؤ���ش��رات ت���ؤك��د �أن خطوة
اال���س��ت��ح��واذ ج��رت ب�لا درا���س��ة مت�أنية
للو�ضع ،خا�صة � ّأن جميع املحطات التي
�أ�صبحت وك��ي ً
�لا �إع�لان��ي�� ًا لها تعاين من
�أزمات مالية طاحنة.
من جهة ثانيةّ � ،إن �شركة «دي ميديا»
ال تقت�صر وظيفتها ك��وك��ي��ل �إع�ل�اين
للمحطات الف�ضائية ،بل �ستكون رقيب ًا
ق����ادر ًا على م��راق��ب��ة امل��ذي��ع�ين و�إع���ادة
تقومي �أدائهم و�إق�صاء �أ�صحاب الأجور
الكبرية ،ما مل يقبلوا بخف�ضها ا�ضطرارياً،
حت��ت �سيا�سة �إع����ادة توجيه الإن��ف��اق
املايل ،علم ًا ب�أن خف�ض الأجور طاول قبل
ف�ترات جمموعة من الإعالميني ،منهم
يو�سف احل�سيني وملي�س احلديدي.
ال�سيا�سة ال��ظ��اه��رة حتى الآن من
قبل املخابرات يف الإدارة ،قائمة على
جتنب التطرق �إىل املوا�ضيع اخلالفية
�سيا�سياً ،والتحفّظ يف �إظهار �أية �سلبيات
ال�شا�شات ،مع �ضرورة �إلقاء اللوم على
املواطنني وحتميلهم نتيجة �أية قرارات
اقت�صادية تزيد الأ�سعار ،مع �إب��راز دور
الهيئات الرقابية يف �ضبط الأ�سعار
ومالحقة الفا�سدين ...والأهم ،بطبيعة
احلال� ،إبراز جهود الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي يف خمتلف املجاالت ،حتى لو مل
يح�ضر يف الفاعليات!
�صحيح �أن الإن���ت���اج ال���درام���ي ال��ذي
�ستعر�ضه الف�ضائيات املختلفة �سي�ؤدي
�إىل خ�سائر �إ�ضافية ت�ضاف �إىل الديون
القائمة بالفعل ،ب�سبب جتاوز ميزانيات
الإن���ت���اج ،م��ا ي�صل �إىل �ضعف ال�سقف

املتوقع تقريب ًا من العائدات الإعالنية،
لكن ال�شركة لن تتدخل �إال بعد �شهر
رم�ضان ،حيث �سي�شهد الن�صف الثاين
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ت�صفيات وتقلي�ص ًا
يف النفقات ودجم�� ًا للمحطات تر�شيد ًا
للنفقات.
وبح�سب م�صادر مطلعة على ما يجري
يف القطاع الإع�لام��ي ،ين�صب التوجه
الآن على �إع����داد درا���س��ة ب�����ش���أن مدى
احلاجة الفعلية لهذا العدد الكبري من
املحطات الف�ضائية امل��وج��ودة ،وق��درة
حتمله ،يف ظل
ال�سوق الإعالمية على
ّ
تراجع العائدات الإعالنية من ال�شركات
ال��ك�برى التي اجتهت لتخ�صي�ص جزء
من ميزانيتها الدعائية ملواقع التوا�صل
االجتماعي.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،جت���ري درا���س��ة
�إمكانية دم��ج قنوات رئي�سية ،وزي��ادة
جرعة ال�برام��ج الرتفيهية والأع��م��ال
الفنية على �شا�شتها ،على �أن تُنتَج هذه
النوعية من الربامج مبيزانيات �أقل من
ال�سنوات ال�سابقة ،مع خف�ض �إجباري يف

�أجور الفنانني وفرق العمل.
وت�أتي �سيطرة املخابرات على و�سائل
الإع�لام اخلا�صة بنحو كامل بالتزامن
مع دخ��ول الرقابة الإداري���ة على خط
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون امل�����ص��ري
و���ش��ا���ش��ات��ه م��ن خ�ل�ال خ��ط��ة التطوير
التي �أُط ِلقَت بالفعل قبل ثالثة �أ�شهر،
مب�شاركة م�ؤ�س�ستي «الأهرام» و«الأخبار»
اململوكتني من قبل الدولة امل�صرية عرب
وكالتهما الإعالنية.
على اجلانب الآخ��ر ،يقرتب تركي �آل
�شيخ رئي�س االحتاد ال�سعودي لكرة القدم
من �إط�لاق جمموعة قنوات تلفزيونية
منوعة جديدة خ�لال ال�شهور املقبلة،
حيث ي�شري مقربون من تركي �إىل �أنها
�ستكون اال���ض��خ��م ع��رب��ي�� ًا يف م�صر مع
انطالقها بحزمة قنوات جديدة ،يتوقع
�أن ت�شهد ان�ضمام الإعالمي عمرو �أديب
�إليها.
لكن م�شروع �إط�ل�اق ه��ذه املجموعة
ال يزال حديث ًا يف الأروق��ة من دون �أية
خطوات فعلية على �أر�ض الواقع.
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«اخلل ّية الوهم ّية» :عندما ّ
يتنكر �ضابط «ال�شاباك»

رغم �أن العمالء وع�صافري ال�سجون وامل�ستعربني من
�أ�سو�أ الأ�ساليب امل�ستعملة يف ك�شف املقاومني الفل�سطينيني
�أو حماولة الإيقاع بهم ،ف�إن ال�سيناريو الأ�سو�أ واملحطّ م
لطموحات كثريين بتنفيذ عمل ما يف ال�ضفة �أو القد�س،
هو اكت�شاف ال�شاب �أنه جزء من «خلية وهمية» ابتكرها
«ال�شاباك» ،لي�ستبق بها الإيقاع مبن ينوي املقاومة ،وهو
ما يف�سر العدد الكبري للخاليا التي يعلن العدو اعتقالها
أ�سلوب لطاملا انتهجته
رام اهلل | التنكر بزي املقاومة � ٌ
�إ�سرائيل على مدار ال�سنني ،واحلديث هنا عن م�سار خمتلف
عن م�سار قوات امل�ستعربني الذين يتنكّرون ب�أزياء وهيئات
ملدنيني فل�سطينيني ب�أ�ساليب متنوعة لت�صفية مقاومني �أو
اعتقالهم� ،إذ �إن الأخطر هو «اخرتاق القلعة من الداخل»،
وهذا ما يلج�أ �إليه االحتالل عرب ما بات ُيعرف بـ«اخلاليا
الوهمية» التي �ص ّعد من ا�ستخدامها منذ ثالث �سنوات.
يقوم �أ�سلوب اخل�لاي��ا الوهمية على �إن�شاء �ضباط
ً
عالقة مع
جهاز «الأم��ن العام» الإ�سرائيلي (ال�شاباك)
�شاب فل�سطيني متحم�س للمقاومة بطريقة غري مبا�شرة
ٍّ
�أو مبا�شرة ،بعدما يتنكر ال�ضابط العدو
ك�شخ�ص ممولٍ
ٍ
تنظيم معني من
لأعمال املقاومة� ،أو كقائدٍ جمهولٍ يف
ٍ
م�س�ؤولياته الإ�شراف على ت�شكيل خاليا ع�سكرية و�أمنية،
ً
ر�سالة �إىل ال�شاب بطريقة جمهولة كما هو متبع
ثم يو�صل
ً
يف العمل التنظيمي عادة .ويطبق الفخ عندما يظن ال�شاب
�أنه وجد �ضالته يف هذه الر�سالة ،ال�شفهية �أو املكتوبة �أو
عرب بناء الثقة ،التي تدعوه لال�شرتاك يف املقاومة.
م��ع ذل��ك ،ي��ح��اول ال�ضابط تقليل التوا�صل املبا�شر
ويرتب لقاءات حمدودة وجه ًا لوجه مع ال�شاب امل�ستهدف
كي ال يثري ال�شكوك ،فيما يبقى الق�سم الأكرب من التوا�صل
نقاط ميتة .ويف البداية ،يطلب ال�ضابط
عرب ر�سائل يف ٍ
(القائد �أو ممول اخللية الوهمي) تنفيذ مهمات �صغرية
أ�شخا�ص
تبد�أ غالب ًا ب��ـ«�أم��ور �سهلة» مثل طلب مراقبة �
ٍ
م�شبوهني بالعمالة لدى العدو� ،أو توزيع معوناتٍ غذائية
وم�ساعداتٍ ب�سيطة على عائالت ال�شهداء والأ���س��رى،
وذلك لتعزيز الثقة وطم�أنة ال�شاب .بعد ذلك ت�أتي املهمة
الأ�سو�أ� ،إذ يطلب منه تر�شيح جمموعة من الأ�سماء يف
حميطه (العمل ،اجلامعة ،منطقة ال�سكن) ،لي�شكّلوا
خلية ع�سكرية ويكون قائدها ال�شاب ال�ضحية� ،أما ممولها
وامل�شرف عليها ،فهو �ضابط «ال�شاباك» الذي يبدو يف هذه
احلالة كرجلٍ من القيادة التنظيمية� ،أو ك�ضابط مكلّف
االت�صال� ،أو حتى ممولٍ للخاليا.
الحق ًاُ ،يفاج�أ �أفراد اخللية ب�أنهم معتقلون يف قب�ضة
العدو الإ�سرائيلي قبل تنفيذهم �أي عملية ،وتكون بداية

االعتقال عاد ًة لـ«الرجل الأول» الذي خدعه «ال�شاباك»
وجنده ليوقع ب�أ�صدقائه دون �أن يعلم ،فيما تكون طرق
االع��ت��ق��ال ك��ث�يرة� ،إم��ا بدهم ال��ب��ي��وت ،و�إم���ا با�ستدراج
ني عند قدومه لت�سلُّم الذخرية من نقطة
«القائد» نحو كم ٍ
ميتة� ،أو خالل جميئه لت�سلُّم ر�سالة من النقطة نف�سها،
حتى تكون هناك تهمة �إ�ضافية يف امللف.
املقرب من حركة «حما�س»
يقول موقع «املجد» الأمني ّ
يف تقرير �صدر يف بداية � ،2016إن «خم��اب��رات العدو
تهدف من �أ�سلوب اخلاليا الوهمية �إىل حتييد �أكرب عدد
ممكن من ال�شباب املتحم�سني والثائرين ممن ميتلكون
املبادرة ،ولديهم اال�ستعداد للت�ضحية واملقاومة� ،إ�ضافة
إرباك يف �صفوف التنظيمات»� .أكرث من
�إىل خلق
ت�شوي�ش و� ٍ
ٍ
ذلك ،ي�ؤتي هذا الأ�سلوب �أكله عرب �إرهاب ال�شباب الوطني
املتحم�س للمقاومة ،وخلق حالة من ال�ضبابية والإحباط
�أمامه ،فتبد�أ �شريحة من ال�شباب بالإحجام عن العمل
ً
خ�شية من الوقوع يف َ�ش َرك اخللية الوهمية.
املقاوم
�أ�سلوب «التنظيم الوهمي» �أو «اخللية اخلادعة» لي�س
م�ستحدث ًا ،رغم �أنه تكثّف لإحباط عمليات «انتفا�ضة
القد�س» التي مل ت�ستطع �إ�سرائيل ال�سيطرة عليها� ،إذ
تعود بداية ا�ستعماله �إىل �أوائل الت�سعينيات من القرن
املا�ضي ،علم ًا �أن املقاومة نف�سها نفذت عمليات �شبيهة �إىل
حد ما عرب «عمالء مزدوجني» .ويذكر رئي�س «ال�شاباك»
�آنذاك ،يعقوب بريي ،يف مذكراته� ،أن هذا الأ�سلوب انطلق
يف بداية ال�سبعينيات ،لكنه «كان موجه ًا نحو امل�ستوطنني
املتطرفني للحد من عملياتهم �ضد الي�سار الإ�سرائيلي».
بعد ذل��ك ،يك�شف ب�يري جن��اح �أ�سلوب اخلاليا الوهمية
يف «مكافحة عددٍ من اخلاليا الع�سكرية الفل�سطينية يف
منطقة قرى �شرق نابل�س» ،وذكر منها :بيت فوريك ،بيت
دجن ،بيتا ،عقربا.
كذلك ،ي�ؤكد رئي�س �آخ��ر لـ«ال�شاباك» يدعى كارمي
غليون يف كتابه «ال�شاباك بني االن�شقاقات»� ،أن اجلهاز
�أن�ش�أ خلية يهودية ميينية تابعة له و�س ّماها تنظيم
«�أيال» ،ويف ما بعد «حربة ديفيد» ،بغر�ض اخرتاق هيكلية
جمموعات اليمني املتطرف ك�إجراء ا�ستباقي ملعرفة نياتها
و�أهداف عملياتها متهيد ًا للق�ضاء عليها .كان امل�س�ؤول عن
هذه الوحدة الوهمية عن�صر ًا يف «ال�شاباك» ُعرف با�سم
«اجلا�سو�س �شمبانيا» ،وكانت �آلية عمل الوحدة املتطرفة
(الوهمية) تعتمد على جتميع املتطرفني اليهود يف تنظيم
واحد لإحباط �أي هجوم قد ينفذونه لقتل �إ�سرائيليني،
وملراقبة حتركاتهم عن كثب.
هكذا ،يظهر �أن درجة اخلطر يف اخللية الوهمية �أكرب

جن����وم درام������ا رم�������ض���ان ي��ط��ل��ق��ون �أع���م���ال���ه���م ..م���ن ب�ي�روت �شريين عبد ال��وه��اب ت�ستقبل خ�بر براءتها
عقد م�ؤمتر �صحايف يف فندق فيني�سيا يفبريوت للإعالن عن انطالق م�سل�سلي “جوليا”
من ق�ضية “ت�صريحات البلهار�سيا” بالرق�ص
و”تانغو” لدراما رم�ضان  ،2018بح�ضور �أبطال

من الأ�ساليب الأخ��رى كالعمالء �أو ع�صافري ال�سجون �أو
امل�ستعربني ،رغ��م �أن كلها تعتمد على التنكر واخل��داع
والتخفي و�إج���ادة اللغة العربية وال��ع��ادات والتقاليد
املتعارف عليها فل�سطيني ًا ،لكن اخلطر يف هذه اخلاليا �أنها
حد كبري مع املقاومة الفل�سطينية احلقيقية،
تت�شابه �إىل ٍّ
ال�سري
العمل
طبيعة
التمويه
اكت�شاف
وم��ا ي�ص ّعب
ّ
للمقاومة ،وحتى �صعوبة ال�س�ؤال عن �شخ�ص ما لالطمئنان
�إليه �أحيان ًا.
وبتتبع ق�ص�ص ك��ث�يرة ،ال ت���زال �أ���س��ال��ي��ب «اخللية
الوهمية» وطبيعتها غري ثابتة ،ووفق ًا لعددٍ من الأ�سرى
امل��ح��رري��ن ،زج ال��ع��دو ب��الإن�ترن��ت وم���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي �إىل واجهة العمل اال�ستخباري ،ف�أ�صبحت
ت�شكل بيئة خ�صبة له يف هذا امل�ضمار� ،إذ ميكنه �أن ميار�س
مهمات ع��دة عربها كالتعرف �إىل طبيعة الأ�شخا�ص،
وجتنيد �آخرين �إما كعمالء �أو كمقاومني يف خاليا وهمية.
وتو�ضح م�صادر خا�صة �أن االحتالل منذ نهاية انتفا�ضة
الأق�صى الثانية ( 2005تقريب ًا) ا�ستغل الفراغ الذي
�أحدثه غياب الت�شكيالت املت�سل�سلة للف�صائل والأجنحة
الع�سكرية يف ال�ضفة ،وبد�أ با�ستدراج �ش ّبان فل�سطينيني
للعمل يف املقاومة عرب ا�ستعمال هذ الأ�سلوب ،ب��دء ًا من
أ�شخا�ص
الإنرتنت� ،إذ يت�سرت �ضابط «ال�شاباك» با�سم �
ٍ
عرب �أو فل�سطينيني �أو تابعني حلزب اهلل يف اخلارج ،وقد
ي�سارع �إىل �إر�سال مبالغ مالية من لبنان مث ًال بغر�ض �إثبات
جدّ ية العمل ولإقناع ال�شاب الفل�سطيني �أكرث ،واملتكرر
�أنه �سرعان ما يعتقل ال�شاب �أو املجموعة قبل تنفيذ �أي
مهمة.

ت�ضيف امل�صادر املطّ لعة �أن العدو كثف ا�ستعمال �أ�سلوب
«اخلاليا الوهمية» ثالث مراتٍ منذ عام  :1990الأوىل
تزامن ًا مع عمليات الث�أر لل�شهيد املهند�س يحيى عيا�ش ،ثم
�إبعاد �أفراد من حركتي «حما�س» و«اجلهاد الإ�سالمي» �إىل
مرج الزهور يف لبنان ،والثانية بعد احلرب الأوىل على
عامي  2008ــ � ،2010إىل �أن عاد و�ص ّعد
قطاع غزة ما بني
ْ
ا�ستخدامها منذ  2015حتى اليوم تزامن ًا مع ارتفاع موجة
العمليات الفدائية الفردية .وطبق ًا لر�صد التقارير
الإع�لام��ي��ة� ،أع��ل��ن «ال�شاباك» وح��ده ـ��ـ م��ن ب�ين �أجهزة
�أخرى ــ �إحباطه العام املا�ضي ( )2017نحو  400عملية،
من بينها  13عملية تفجري ا�ست�شهادية ،لكن التدقيق يف
لوائح االتهام للمعتقلني على هذه اخللفية يدل على �أن
ر�أ�س اخللية لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا ومل ُيعتقل.
جانب �آخر ،ورغم �صعوبة الإف�لات من فخ اخللية
من
ٍ
الوهمية عند ال��وق��وع فيه ،وم��ا تعك�سه خ��ط��ورة هذا
الأ�سلوب على معنويات ال�شباب واملقاومة ،تك�شف امل�صادر
�أن بع�ض الأ�سرى الفل�سطينيني املتهمني بقيادة خاليا
ع�سكرية �أخ�ير ًا ا�ستغلوا �أ�سلوب العدو نف�سه كـ«ثغرةٍ
للتغطية على زم�لاء حقيقيني لهم يف اخللية» ،فعندما
ي�س�أل «ال�شاباك» املقاوم عند اعتقاله عن ال�شخ�ص الذي
نظّ مه �أو م�شرف خليته ،يكون اجلواب�« :شخ�ص جمهول
توا�صل معي عرب الإنرتنت� ،أو ترك يل ر�سالة يف نقطة
ميتة ما» ،ليخرج من ذلك ب�أقل اخل�سائر.

«م���ت���رو ال�����ق�����اه�����رة» :الأن������ف������اق ب��ق��ي��ت
حت������������ت ...والأ��������س�������ع�������ار �إىل ف����وق
القاهرة  :الع�شرات من املواطنني امل�صريني يقفون
�أمام منافذ حمطة مرتو الأنفاق يف حماولة للح�صول
ٌ
خطوة ب�سيطة
على تذاكر ب�سعر «جنيهني» للواحدة.
كانت ُتعبرِّ عن حماولتهم مواجهة ارتفاع �سعر التذكرة،
يف وقت كانت قد خف�ضت فيه منافذ التذاكر عمليات
البيع مع ال�ساعات الأخرية من امل�ساء.
«هيئة مرتو الأنفاق» الذي ي�ستقله ما بني مليونني
وثالثة ماليني م�صري يومي ًا للتنقل بني مناطق عدة
يف القاهرة� ،أعلنت حتريك �سعر التذكرة للمرة الثانية
مق�سمة عرب ثالث فئات :تبد�أ من
يف �أقل عام ،لتكون ّ
 3جنيهات ،و�صو ًال �إىل  7جنيهات ،وذلك بح�سب عدد
املحطات التي �سيتم ارتيادها .وهي خطوة �ضاعفت
ال�سعر بن�سب ت�تراوح بني  50و ،%350لكن من دون
تقدمي �أي خدمات �إ�ضافية.
زيادة �أ�سعار املرتو ت�أتي �ضمن حزمة من الزيادات
التي �سيتم فر�ضها �ضمن خطة احلكومة لزيادة الدخل
وتخفي�ض عجز املوازنة ،ومن بينها تعديل الر�سوم على
الطرق ال�سريعة جلميع فئات ال�سيارات وم�ضاعفتها
بن�سب ت�صل �إىل  %700وهي زي��ادات �أقرها الربملان
�أخ��ي�راً ،فيما ُيتوقع �أن ُتتخذ خطوة زي���ادة �أ�سعار
املحروقات يف غ�ضون الأ�سابيع القليلة املقبلة وعدم
االنتظار حتى بداية العام املايل املقبل.
وبالرغم من �أنّ قرار زيادة �سعر تذكرة املرتو كان
مرتقب ًا لفرتة «م��ا بعد �شهر رم�ضان» ،ف���إنّ «الهيئة»
املعنية فاج�أت املواطنني بقرار ال��زي��ادة وبتطبيقه
«ب�شكل ف���وري» بعد الت�أكد م��ن �صالحيات ماكينات
التفتي�ش للعمل بنظام املحطات ،علم ًا ب�أنّه مل حتدث � ّأي
م�شاكل ُتذكر �أم�س مع بداية تطبيق النظام �إلكرتوني ًا.
وبح�سب معلومات «الأخ���ب���ار» وم�����ش��اه��دات داخ��ل
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

 3قطارات م�ترو� ،أم�س ،فقد انت�شر ع��دد من عنا�صر
ال�شرطة ال�سرية للحديث بني املواطنني عن تربير
الزيادات اجلديدة ،يف خطوة مل حتدث عند حتريك
�سعر التذكرة من جنيه واح��د �إىل جنيهني .تزامن ًا،
�سيطرت حالة من اال�ستنفار على «القيادات» ،مبن فيهم
وزير النقل الذي �أدىل بت�صريحات تلفزيونية مع بدء
تطبيق قرار الزيادة� ،أكد فيها �أنّ «�ضمريه مرتاح» و�أنّ
حتريك الأ�سعار يندرج �ضمن خطة لت�أهيل اخلطوط
القائمة.
يف الأثناء ،وجهت جهات �سياد ّية و�سائل الإع�لام
لتربير الزيادات اجلديدة بو�صفها «تغيري ًا للمنظومة»
ولي�ست زي���اد ًة يف الأ���س��ع��ار ،وحتميل «ن��ظ��ام مبارك»
وا�ستمراره  30عام ًا م�س�ؤولية ما و�صل �إليه هذا املرفق
احليوي من تدهور «واحتياجه �إىل مليارات اجلنيهات
للإ�صالح» .ومن جهة ال�سلطات ،ف�إنّ خطة التطوير بد�أ
تنفيذها بالفعل من خالل تغيري منظومة املحا�سبة،
وذل��ك بهدف حتقيق «العدالة» بني م�ستخدمي املرتو
وحت�سني ج��ودة اخلدمة ل�ضمان ا�ستمرارها من دون
تعطلها خالل ال�سنوات املقبلة ،وخا�صة يف ظل ارتفاع
تكاليف الت�شغيل وحتقيق املرتو خ�سائر �سنوية ت�صل
�إىل �أكرث من  600مليون جنيه.
وكالعادة يف مثل هذه الزيادات ،قدّ مت الدولة يف
ً
مقارنة بني
توجهها لإقناع املواطنني بقبول الزيادة،
�أ�سعار تذاكر امل�ترو يف القاهرة وبني عوا�صم عاملية
عدة ،م�ؤكدة �أنّه بالرغم من الزيادة الأخرية ف�إنّ املرتو
يظل الأرخ�ص من نظريه يف لندن وبرلني ومو�سكو (من
دون مراعاة الفارق يف الدخل بني هذه البلدان وم�صر،
وال فارق �صرف العملة مع الدوالر) ،وهي �سيا�سة باتت
متبعة مع كل �إج���راءات زي��ادة الأ�سعار التي ُتع ِّول
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احلكومة عليها كم�صدر للدخل مع ا�ستمرار تراجع
عائدات ال�سياحة وقناة ال�سوي�س ،و�سط احلاجة �إىل
�سداد ديون مبليارات اجلنيهات �سنوي ًا.
تربيرات زيادة املرتو رافقتها �أي�ض ًا مقارنة باخلطوط
اجلديدة والتو�سعات التي يجري تنفيذها خالل الفرتة
احلالية ،حيث جاءت ت�صريحات امل�س�ؤولني الر�سميني
ب�����ض��رورة حت ُّ��م��ل امل��واط��ن�ين كلفة �إن�����ش��اء اخلطوط
اجلديدة التي �ست�صل �إىل مناطق مل يكن املرتو ي�صل
�إليها من قبل ،ويجري ت�سريع وترية العمل بها .و�أعلنت
وزارة التخطيط �أنّ��ه مت تخ�صي�ص ا�ستثمارات للعام
املايل املقبل ،بقيمة  6مليارات جنيه ،مل�شروع َتو�سِ عة
�شبكات مرتو الأنفاق ،وي�ضم �أعمال املرحلتني الثالثة
والرابعة من اخلط الثالث ،علم ًا ب���أنّ تنفيذ حمطات
املرتو يتم ب�إيقاع بطيء وي�ستغرق �سنوات رغم �إغالقه
�شوارع حمورية مهمة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تكدّ �س يف
عدد من املناطق احليوية بقلب العا�صمة امل�صرية.
وبح�سب معلومات «الأخ��ب��ار» ،ف���إنّ غرفة عمليات

ت�ضم جهات ع��دة ،من بينها ممثلون جلهات �سياد ّية،
تتلقى تقارير على مدار ال�ساعة ب�ش�أن انتظام احلركة
يف املرتو و�سط خماوف من ت�أثر احلركة يف املرتو �صباح
ّ
وتوقع احتجاجات واعرتا�ضات من الركاب
غد الأحد
الذين قد يدخلون يف �سجاالت مع حم�صلي التذاكر .يف
هذا ال�صدد ،انت�شرت عنا�صر �إ�ضافية من �شرطة النقل
واملوا�صالت يف خمتلف املحطات «للت�صدي لأي حماوالت
�إحداث �شغب» ،فيما ُو�ضعت «الفتات �إر�شادية» ب�أ�سعار
التذاكر اجلديدة على �شباك التذاكر يف وقت مل يعد
فيه املرتو و�سيلة االنتقال الأرخ�ص يف القاهرة بعد
الأ�سعار اجل��دي��دة .كل ذل��ك ،وق��د �أ���ش��ارت م�صادر يف
احلكومة �أثناء حديثها �إىل «الأخبار»� ،إىل «حتريك
مرتقب يف �أ�سعار تذاكر �أوتوبي�سات النقل العام ،وب�شكل
مفاجئ �أي�ض ًا ...قريب ًا».

العمل من �سوريا ولبنان كاملمثلني با�سل خياط،
قي�س ال�شيخ جنيب ،ماغي ب��و غ�صن ،ليليا
الأطر�ش ،با�سم مغنية واملمثل واملخرج رامي
حنا.
وك��ان لـ”العربية.نت” �أح��ادي��ث جانبية
مع الفنانني ،فقد اعتربت املمثلة ماغي بو
غ�صن التي تلعب بطولة م�سل�سل “جوليا” �أن
العمل هو “رومنتك كوميدي” وتقدم فيه 10
�شخ�صيات خمتلفة ما ي�شكل حتدي ًا بالن�سبة
لها.
من جهة ثانية ،قالت �إنها لي�ست خائفة من
املناف�سة بني امل�سل�سالت الرم�ضانية لأن العمل
اجليد يفر�ض نف�سه وهي �ستنتظر حكم النا�س
وال�صحافة.
املمثل قي�س ال�شيخ جنيب قال �إن ثنائيته �إىل
جانب ماغي “جميلة” ،و�سيكت�شف امل�شاهدون
يف �شخ�صيته جانب ًا مل يظهره من قبل لأنه
�سيطل ب�صورة كوميدية خمتلفة ،وهي املرة
الأوىل التي يطل فيها بعمل “اليت كوميدي”
بعد �أن اعتاد عليه اجلمهور ب���أدوار رومن�سية
واجتماعية ،لكنه ممثل ويلعب كل الأدوار وهو
متحم�س كثري ًا لهذا العمل لأنه �سيكون عم ًال
كوميدي ًا جديد ًا وخمتلف ًا و�سي�أخذ هذا العمل
“خط ًا متفرداً” له و�ستكون له مكانة خالل
�شهر رم�ضان ،على حد تعبريه.

�أم��ا املمثلة ليليا �أطر�ش فتج�سد �شخ�صية
فتاة تدعى غنوة يف م�سل�سل “جوليا” وهذا
الدور “اليت كوميدي” وهي متعط�شة ملثل هذه
الأدوار بعد �أن قدمت ل�سنوات �أدوار ًا تتعلق
بالبيئة ال�شامية و�ستقدم م�سل�س ًال رم�ضاني ًا
ثاني ًا بعنوان “وهم” بالإ�ضافة �إىل م�سرحية
�ستعر�ض يف الأردن خالل �شهر رم�ضان املقبل.
واملمثل با�سل خياط يطل علينا من خالل
م�سل�سلني يف �شهر رم�ضان :الأول هو عبارة عن
دراما م�صرية عرب م�سل�سل “الرحلة” يج�سد
فيه �شخ�صية طبيب يدعى �أ�سامة وهو رجل
يعي�ش يف عامل خا�ص به ويظهر فيه جوانب

من �شخ�صيته التي تكون �أحيان ًا م�ضطربة جداً،
و�أكد �أن هذا العمل خمتلف عن كل الأدوار التي
قدمها �سابق ًا و�سي�شكل “مفاج�أة” للمتابعني
وهو من �أ�صعب الأدوار التي قدمها كما يطل
مب�سل�سل “تانغو” ،وهو م�سل�سل �سوري لبناين.
وا�ستفاد خ��ي��اط م��ن جتربته يف ال��درام��ا
امل�����ص��ري��ة وه���ي �أ���ض��اف��ت غ��ن��ى �إىل �أر�شيفه
التمثيلي ،والعمل يف الدراما امل�صرية له “طعم
ونكهة” خا�صة واجل��م��ه��ور امل�����ص��ري “ذواق
جداً” ،ومل�س حمبة كبرية من ال�شعب امل�صري
لأعماله الدرامية ح�سبما قال

�إثر انتقادات لبنانية ..م�سل�سل م�صري يرتاجع عن اال�ستعانة بف�ضل �شاكر
ال��ق��اه��رة � :أع��ل��ن الكاتب وال�سيناري�ست
امل�����ص��ري ،م��دح��ت ال���ع���دل“ ،الرتاجع” عن
اال�ستعانة ب��امل��ط��رب اللبناين ف�ضل �شاكر
للغناء بترت م�سل�سل يف رم�ضان� ،إثر انتقادات
لبنانية كون املطرب �صادر بحقه حكما ق�ضائيا
بال�سجن يف بالده.
جاء ذلك خالل مداخلة هاتفية مع �إحدى
الف�ضائيات امل�����ص��ري��ة ،تعقي ًبا ع��ل��ى ق��رار
اال�ستعانة ب�شاكر لغناء ترت م�سل�سل م�صري
�سيعر�ض يف رم�ضان .
و�أعلنت �شركة “العدل جروب” (م�صرية/
خا�صة) ،يف بيان� ،إنها “تعيد الفنان ف�ضل
�شاكر �إىل الأ�ضواء بغناء ترت م�سل�سل (لدينا
�أق��وال �أخ��رى) بطولة الفنانة ي�سرا و�إخراج
حممد علي” ،دون تو�ضيح كيفية اال�ستعانة به
وهو متواري عن الأنظار منذ فرتة.
و�إث��ر الإع�لان نقلت و�سائل �إع�لام حملية
انتقادات لبنانية وا�سعة لهذا التوجه ،من قبل
نقاد وخمت�صني ون�شاء على مواقع التوا�صل.
ويف ت�صريحاته الأرب���ع���اء ،ق��ال مدحت
ال��ع��دل ،وه��و �أح���د م�ؤ�س�سي �شركة “العدل

جروب”� ،إنه �سيتم �إزالة �أغنية املطرب ف�ضل
ريا �إىل �أن القرار
�شاكر من ترت امل�سل�سل ،م�ش ً
اتخذ بعد الت�أكد من الو�ضع القانوين ل�شاكر
و�أنه حمل اتهام يف لبنان.
و�أو����ض���ح ال��ع��دل �أن “ال�شركة املنتجة
للم�سل�سل مل تكن تعلم الو�ضع القانوين له يف
لبنان (…) نحرتم م�شاعر ال�شعب اللبناين،
ولن ن�ستمر يف التعاقد مع ف�ضل �شاكر”.
وك���ان �شاكر �صاحب ���ص��وت دايفء يحظى
ب�شعبية كبرية يف لبنان والعامل العربي ،قبل

�أن يعلن يف  2012اعتزال الغناء ،وي�صبح من
منا�صري ال�شيخ اللبناين �أحمد الأ�سري ويبتعد
تدريجيا عن الفن واحلفالت الغنائية.
و�أثار حتوله من مطرب رومان�سي (�صدر له
� 11ألبو ًما غنائ ًيا و� 21أغنية منفردة) �إىل
“مت�شدد” ،بح�سب مراقبني� ،صدمة وا�سعة
لدى عارفيه وزمالئه ومتابعي فنه.
ويف �سبتمرب� /أيلول � 2017صدر بحق �شاكر
حك ًما ع�سكر ًيا بال�سجن  15عا ًما مع جتريده
م��ن حقوقه امل��دن��ي��ة ،يف الق�ضية املعروفة
�إعالم ًيا بـ”�أحداث عربا” ،التي وقعت بني
�أن�صار ال�شيخ الأ�سري والقوات اللبنانية العام
ُ ،2013
وقتل على �إثرها  18جند ًيا لبناني ًا،
و�أ�صيب �آخرون.
فيما ا�ستنكر �شاكر احلكم ال�صادر �ضده ،يف
تغريدة على ح�سابه مبوقع “تويرت” ،وا�ص ًفا
�إياه بـ”الظامل”.
وت�����وارى ���ش��اك��ر (م��وال��ي��د م��دي��ن��ة �صيدا
اللبنانية ع���ام  )1969ع��ن الأن���ظ���ار بعد
مالحقات ق�ضائية يف حقه.

القاهرة ـ متابعات :ق�ضت
حم��ك��م��ة ج��ن��ح م�����س��ت���أن��ف
امل��ق��ط��م ،املنعقدة مبجمع
حم��اك��م ج��ن��وب ال��ق��اه��رة
ب��ال�����س��ي��دة زي���ن���ب ،ال��ي��وم
الثالثاء ،برئا�سة امل�ست�شار
على �شرف الدين  ،بقبول
اال���س��ت��ئ��ن��اف ع��ل��ى حكم
حب�س املطربة �شريين عبد
الوهاب� 6 ،أ�شهر ،والكفالة � 5آالف جنيه ،ب�سبب ت�صريحاتها
ال�ساخرة من النيل بالقول “ال�شرب منه ي�صيب بالبلهار�سيا”
فى �إحدى حفالتها باخلارج ويف املو�ضوع بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغري الطريق ال��ذي ر�سمه القانون و�ألزمت املحكمة
املدعي باحلق املدين بامل�صاريف ودفع مبلغ  75جنيها .
�صدر القرار بع�ضوية امل�ست�شارين حممد �سليمان و�شريف
عبد املنعم و�سكرتارية حم�سن �إ�سماعيل وع�صام �أبو العال.
وت�سلمت املحكمة فى اجلل�سة ال�سابقة� ،شهادة تو�ضح حكم
حمكمة جنح ال�شيخ زايد فى الق�ضية رقم  8345ل�سنة ،2017
وا�ستمعت املحكمة للمحامى يحيى من�صور دفاع املطربة �شريين
عبد الوهاب ،والذى ا�ستهل مرافعته بالدفع بعدم جواز نظر
الدعوى ل�سابقة الف�صل فيها ،كما دفع بانتفاء ركنى اجلرمية.
وا�ست�شهد الدفاع مبقولة للفنان الراحل �إ�سماعيل ي�س فى
فيلم “عم عبده” ،ب�أنه قال اجلملة نف�سها التى حتاكم موكلته
ب�سببها ،ومل يحاكم.
وق��دم الدفاع حافظة م�ستندات تفيد ب���أن الدولة ظلت
حتارب البلهار�سيا ،وقامت بعمل حمالت توعية للمواطنني
فى جميع و�سائل الإعالم املحلية ،م�ؤكدً ا �أن وجود البلهار�سيا
فى م�صر �أمر حقيقى ،واختتم الدفاع حديثه بطلب الرباءة
ملوكلته.

ه���اين رم����زي ي��ع��ت��ذر ع���ن ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج م��ق��ال��ب يف رم�����ض��ان
القاهرة – قال الفنان هاين رمزي� ،إنه اعتذر عن تقدمي برنامج
املقالب اجلديد والذي كان �سيقدمه يف �شهر رم�ضان  ،٢٠١٨م�شريا
�إىل �أن االعتذار جاء ب�سبب فربكة العمل وعلم اجلميع به قبل
الت�صوير ،وهو ما ت�سبب يف ازعاجه
و�أ�ضاف «رمزي» ،يف ت�صريحات خا�صة لـ«امل�صري اليوم»« :ابلغت
قرار اعتذاري للمنتج حممد عبداحلميد وهو قرار نهائي ال رجعة
فيه ،وجاء ب�سبب ت�سريب فكرة الربنامج وعلم كل ال�ضيوف به،
لذلك رف�ضت اال�ستمرار وال�ضحك على اجلمهور بتقدمي برنامج
مفربك».
وعن القناة« :اعتذرت لقناة  oneعن الربنامج والتي كانت
�ستعر�ضه يف �شهر رم�ضان ،وذلك حفاظا على النجاح الذي حققته
خالل ال�سنوات املا�ضية».
وعن ا�سم الربنامج قال« :غري �صحيح ما كان يقال عن ا�سمه ،وهو
(هاين يف املنطاد) فكان ا�سمه احلقيقي (هاين يف بيت الرعب)».
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يف ذك���������رى ال����ن����ك����ب����ة :دم���������اء يف غ������������زة ...ن���������دوب يف ال���ق���د����س

م�ضت الواليات املتحدة الأمريكية يف ما
قررته ،ونقلت �سفارتها من تل �أبيب �إىل
مدينة القد�س املحتلة ،و�سط �صمت خ ّيم
على ال�ضفة املحتلة ،وم�سريات حمدودة
لكن امل�شهد على املقلب
يف القد�س،
ّ
الآخر يف قطاع غزة كان مغايراً .ل�صمت
ال�ضفة ق�صته الطويلة ،ومل يكد يك�سره
�سوى خطاب ق�صري لرئي�س ال�سلطة
حممود عبا�س ،املرهق ج�سدي ًا واملنتهي
م�شروع ًا ،فيما كان الوقت ما بني مطلع
كانون الثاين املا�ضي حتى �أم�س كفي ً
ال
با�ستنزاف القوى ال�شابة يف ال�ضفة
ال ومالحقة ،ف�ض ً
�إ�صابة واعتقا ً
ال عن
�أنه ال قرار فتحاوي ًا بالت�صعيد.
�أما الوجوه الأمريكية والإ�سرائيلية،
فظلت مبت�سمة يف املقر امل�ستحدث على
عجل لل�سفارة ،كما مل يخل امل�شهد
من حركات ا�ستعرا�ضية وكلمات لكل
امل�سهمني يف هذا «الإجناز» ،يف حني �أن
الرئي�س دونالد ترامب� ،صاحب العر�ض،
اكتفى بكلمة م�صورة �أعاد فيها ترداد ما
قاله �سابق ًا عن �أن «القد�س هي العا�صمة
التي � ّأ�س�سها ال�شعب اليهودي لنف�سه يف
املا�ضي ال�سحيق ...القد�س هي عا�صمة
�إ�سرائيل ،واليوم نفذنا قرار نقل ال�سفارة
�إىل املدينة».
رغم ذلك ،فعلت غزة جهدها� ،إذ انطلقت
من ال�صباح الباكر ح�شود كبرية �إىل
«احلدود» ،رغم توغالت �إ�سرائيلية
مبكّرة �أي�ض ًا كان هدفها �إرهاب النا�س
الذين بد�ؤوا يف حدود الثامنة والن�صف
ي�صلون �إىل حماور اال�شتباكات .وما �إن
�أمتت ال�ساعة العا�شرة والن�صف �صباح ًا
حتى ا�شتدت املواجهات يف املحاور
ال�ساخنة .ويف �أول �ساعتني� ،أعلنت وزارة
ال�صحة ا�ست�شهاد �سبعة و�إ�صابة نحو
� 500شخ�ص ،لكن ما �إن بد�أت مرا�سم
نقل ال�سفارة الأمريكية ،يف نحو الرابعة
ع�صراً ،حتى و�صل عدد ال�شهداء �إىل
نحو  ،41لتختتم احل�صيلة الر�سمية
نحو الثامنة م�ساء على � 55شهيد ًا
و� 2771إ�صابة بجراح خمتلفة ،وهو ما
يرفع عدد �شهداء «م�سريات العودة» �إىل
 104من � 30آذار املا�ضي .لكن من املتوقع
�أن يزداد عدد ال�شهداء ،يف ظل الأنباء
عن وجود جثامني مل ت�سحب من داخل
ال�سياج احلدودي.
وبينما كانت حماوالت اقتحام احلدود
تتواىل ،عمل العدو على تكتيك دموي
ب�سحب جنوده والقنا�صة من �أماكن
دخول املتظاهرين ،ومن ثم �إعطاء
الأوامر للمدفعية بق�صف احل�شود ،ما
�أدى �إىل وقوع العدد الأكرب من ال�شهداء
والإ�صابات ،لينتقل بعدها الق�صف
املدفعي لي�ستهدف خميمات العودة
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

نف�سها ،وهو ما دفع الوزارة �إىل �إعالن �أن
«العدد الكبري من الإ�صابات فاق قدرات
الطواقم الطبية وا�ستعداداتها» ،وذلك
ف�ض ً
ال عن ا�ستهداف الطواقم الطبية
التي ارتقى منها �شهيد� ،إىل جانب ق�صف
خم�س �سيارات �إ�سعاف ،و�أي�ض ًا �إ�صابة
� 12صحافي ًا .و�شرحت الوزارة يف بيان
�أن من بني الإ�صابات نحو  54حالة
حرجة جداً ،و 76خطرية� ،إ�ضافة �إىل
 1294متو�سطة ،فيما كان جزء كبري من
الإ�صابات يف املناطق العليا من اجل�سم،
ومن بني هذه الإ�صابات � 1204إ�صابات
بالر�صا�ص احلي ،و� 133إ�صابة ب�شظايا
يف اجل�سم.
ومنذ الظهرية حتى �ساعات امل�ساء
الأوىل ،نقل العدو املعركة �إىل داخل
�شن غارات جوية
القطاع ،حينما بد�أ ّ
على مواقع التدريب اخلا�صة باملقاومة،
وذلك يف خطوة كبرية ال�ستفزاز املقاومة
التي كانت قد ن�شرت عدد ًا من عنا�صرها
يف حماور عدة و�أعلنت اال�ستنفار الكبري
يف �صفوفها ،ف�ض ً
ال عن �إ�سهامها يف �إ�سقاط
عدد من الطائرات الإ�سرائيلية امل�سيرّ ة
التي كانت تلقي قنابل حارقة على
«خميمات العودة».
م�ساء ،انتهت
ال�ساد�سة
بحدود
ً
اال�شتباكات بعدما �أ�شيعت �أنباء عن طلب
ف�صائلي ب�سحب اجلماهري «حفاظ ًا على
�سالمتها» ،رغم �أن وزارة الداخلية يف
غزة �أ�صدرت نفي ًا عن �أخبار نقلت عنها
لكن م�ؤمتر ًا
�أوامر ب�إخالء املخيماتّ .
لـ«الهيئة الوطنية العليا مل�سرية العودة
وك�سر احل�صار»� ،أعلن م�ساء �أم�س �أنه
«�آن الأوان لفتح كل اجلبهات يف ال�ضفة
والقد�س والتوحد مب�شروع ك�سر �صفقة
القرن» ،فيما توعد القيادي يف «حما�س»،
خليل احلية ،يف م�ؤمتر ثانٍ بـ«الرد على
جمازر االحتالل» .وبينما مل تعلن �أي
جهة وقف م�سريات اليوم املتزامنة مع
ذكرى النكبة ،ف�إن الت�شديد كان على
يوم اجلمعة املقبل ،وكذلك اخلام�س من
حزيران املقبل (ذكرى احتالل مدينة
القد�س) .وهكذا ،يتوقع �أن تتوا�صل
امل�سريات اليوم من دون تقدير وا�ضح
لوتريتها ،مع �إعالن حداد عام ودفن
�شهداء �أم�س.
بعد انتهاء املواجهات� ،أ�صدر وزير الأمن
الإ�سرائيلي� ،أفيغدور ليربمان ،تعليماته
للجي�ش مبوا�صلة «�سيا�سة احلزم» التي
انتهجها �أم�س ،ومنع �أي فل�سطيني من
اجتياز احلدود ،وذلك بعد م�شاورات
�أجراها مع قائد الأركان غادي �آيزنكوت،
م�ؤكد ًا يف نهاية امل�شاورات «حق �إ�سرائيل
يف الدفاع عن �سيادتها ومواطنيها ب�شتى
ال�سبل» .مع ذلك ،و�صفت �صحيفة

«يديعوت �أحرونوت» التظاهرات ب�أنها
«الأ�شر�س والأعنف منذ �سنوات» ،م�شرية
�إىل �أن عدد ال�شهداء هو الأعلى يف يوم
واحد منذ انتهاء احلرب الأخرية قبل
�أربع �سنوات .وقالت �إن عدد املتظاهرين
و�صل �إىل م�ستويات غري م�سبوقة،
وقدرته ب�أكرث من � 40ألف متظاهر،
ّ
علم ًا ب�أن م�صادر حملية فل�سطينية قالت
�إن العدد كان �ضعف ذلك مرتني.
هدد ع�ضو املكتب
يف غ�ضون ذلكّ ،
ال�سيا�سي حلركة «حما�س» ،خليل احلية،
بت�صعيد ع�سكري تقوده احلركة عرب
ذراعها الع�سكرية «كتائب الق�سام»،
م�ؤكد ًا �أن «�صرب ف�صائل املقاومة لن
ي�ستمر طوي ً
ال يف حال ا�ستمرار الت�صعيد
الإ�سرائيلي» .و�شدد على �أن «دماء
ال�شعب الفل�سطيني اليوم غ�سلت عار
التطبيع وغ�سلت عار امل�ساومة وردت
على كل من يحاول �أن يجعل االحتالل
جزء ًا من املنطقة» ،م�ضيف ًا« :القد�س
خط �أحمر دونها الرقاب واملهج والدماء،
ويف �سبيلها ترخ�ص الأرواح وتهون
الت�ضحيات ومن �أجلها �سنوا�صل امل�سري».
كذلك ،قال احلية �إن خطوة نقل
ال�سفارة الأمريكية «اعتداء على حق
ال�شعب الفل�سطيني يف �أر�ضه وجرمية
�ضد الإن�سانية و�ضد العامل» ،حم ّم ً
ال
الإدارة الأمريكية كل التبعات املرتتبة
على تنفيذ هذا القرار.
كذلك� ،أكدت حركة «اجلهاد الإ�سالمي»
�أنه «ال ميكن �أبد ًا ال�صمت على ما جرى
من عدوان على القد�س وما متثله يف
ديننا وعقيدتنا ،والدماء الزكية التي
�أريقت لن تذهب هدراً» .و�أفاد بيان
للحركة ب�أنها «حت ّمل كامل امل�س�ؤولية
لالحتالل عن جرميته وعن عدوانه على
املظاهرات ال�شعبية وعلى املتظاهرين
ال ُعزّ ل يف قطاع غزة».
�أما «اللجنة التن�سيقية العليا مل�سريات
العودة» ،ف�أعلنت ا�ستمرار امل�سريات
يومي ًا ،خا�صة يف �أيام اجلمعة .وقال
القيادي يف «اجلهاد الإ�سالمي» خالد
البط�ش ،يف كلمة عن اللجنة« :م�شهد
اجلماهري مبئات الآالف نحو ال�سياج
الفا�صل لهو م�شهد عز وفخار �سجله هذا

ال�شعب العظيم ...هذه الدماء لن تزيد
الفل�سطينيني �إال �إ�صرار ًا على ا�ستمرار
م�سريات العودة حتى ك�سر احل�صار
وحتقيق العودة».
من جهة �أخرى ،قال رئي�س «ال�سلطة»
حممود عبا�س ،يف كلمة م�ساء �أم�س،
�إن «اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير �سيناق�ش جملة من القرارات
من �أجل تنفيذها ،وهي القرارات
التي اتخذت يف املجل�سني الوطني
واملركزي» .و�أ�ضاف« :هذا االجتماع
وغريه من االجتماعات يف الأيام املقبلة
�ستخرج بقرارات وا�ضحة ب�أمور كثرية
تتعلق بعالقتنا مع �إ�سرائيل و�أمريكا
وامل�ؤ�س�سات الدولية» ،متابع ًا« :ال�سفارة
الأمريكية هي ب�ؤرة ا�ستيطانية �أمريكية
يف القد�س ...لن نقبل ب�أمريكا و�سيط ًا،
وما نريده هو و�ساطة دولية ت�أتي من
خالل م�ؤمتر دويل بعدد من دول العامل،
ولي�س من دولة واحدة».
و�إىل جانب جملة من اال�ستنكارات
والدعوات �إىل عقد اجتماع عربي طارئ
وكذلك جل�سة ملجل�س الأمن ،ا�ستنكر
االحتاد الأوروبي و«منظمة العفو
الدولية» �أم�س قتل قوات االحتالل
الإ�سرائيلي املتظاهرين يف غزة.
من�سق «القوى
يف �سياق مت�صل� ،أعلن ّ
الوطنية واال�سالمية» وع�ضو «اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير» ،وا�صل �أبو
يو�سف� ،أن اليوم (الثالثاء) �سيكون «يوم
�إ�ضراب �شامل يف الأرا�ضي الفل�سطينية
كافة ،حداد ًا على �أرواح ال�شهداء الذين
ارتقوا اليوم يف غزة» ،يف �إ�شارة �إىل مدن
ال�ضفة �أي�ض ًا.
قال رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي،
بنيامني نتنياهو� ،إن «الرئي�س (دونالد)
ترامب �صنع التاريخ بنقله ال�سفارة
(الأمريكية)»� ،شاكر ًا له «امتالكه
ال�شجاعة لتنفيذ وعده» .و�أ�ضاف
خالل حفل نقل ال�سفارة يف القد�س
املحتلة �أم�س« ،كلنا ممتنون امتنان ًا كبري ًا
لأمريكا ،و�سيكتب هذا اليوم يف ذاكرتنا
القومية �إىل �أجيال قادمة .هذا يوم
كبري للقد�س ولدولة �إ�سرائيل».
وتابع نتنياهو« :اليوم �سفارة �أقوى

دولة على وجه الأر�ض و�أقوى حلفائنا
الواليات املتحدة تفتح يف هذا املكان،
وجنودنا ال�شجعان يحمون حدود
�إ�سرائيل» ،يف �إ�شارة �إىل املجازر على
حدود قطاع غزة� .أي�ض ًا ،امتدح الرئي�س
الإ�سرائيلي ر�ؤوفني ريفلني نظريه ترامب
قائ ً
ال �إن «ال�شعب الإ�سرائيلي لن ين�سى
هذا اجلميل و�إيفاءه بالوعد ،ووقوفه
احلازم خلف امل�صالح الإ�سرائيلية».
�أما م�ست�شار ترامب ،جاريد كو�شرن ،فقال
الو�صي امل�س�ؤول عن
�إن «�إ�سرائيل هي
ّ
القد�س وكل ما فيها ...الواليات املتحدة
تقف �إىل جانب �إ�سرائيل ،لأن هذا هو
الأمر ال�صحيح ،وعندما يعد الرئي�س
ترامب ب�أمر ف�إنه ينفّذه».
وعملي ًا ،قاطع � 54سفري ًا �أجنبي ًا لدى
�إ�سرائيل ،من �أ�صل � 86سفرياً ،احتفالية
وزارة اخلارجية لنقل ال�سفارة ،ومنهم
�سفراء رو�سيا وم�صر والهند واليابان
واملك�سيك� .أما امل�شاركون ،فكانوا
 ،32هم �سفراء  4دول من االحتاد
الأوروبي فقط هي :النم�سا واملجر
ورومانيا وت�شيكيا� ،إ�ضافة �إىل  5دول
�أوروبية غري �أع�ضاء يف االحتاد� :ألبانيا
ومقدونيا و�صربيا و�أوكرانيا وجورجيا.
كما ح�ضر �سفراء  12دول �أفريقية هي:
�أنغوال ،والكامريون ،وجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،وجمهورية الكونغو،
وكوت ديفوار ،وكينيا ،وجنوب ال�سودان،
وتنزانيا ،و�إثيوبيا ،ونيجرييا ،وزامبيا،
ورواندا .ومن �أمريكا الو�سطى �شارك
�سفراء  5دول :جمهورية الدومينيكان،
وال�سلفادور ،وغواتيماال ،وبنما،
وهندورا�س ،ومن �أمريكا اجلنوبية �شارك
�سفريا باراغواي وبريو فقط� .أما من
�آ�سيا ،فح�ضر �سفراء  4دول هي :ميامنار
والفيليبني وتايالند وفيتنام.
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ت��رت��ي��ب��ات �أم��ن��ي��ة ج���دي���دة ل��ل�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا
�إ�سطنبول  /الأنا�ضول
يقول الزعيم اجلنوب �إفريقي الراحل
ني�سلون مانديال يف كتابه “ال�سري الطويل
�إىل احلرية”� ،إن “احلرية غري قابلة
للتجزئة ،فال�سال�سل التي تقيد �أي �أحد
من �أفراد �شعبي تقيدنا جميعا ،وال�سال�سل
”.التي تقيد �شعبي تقيدين �أنا �شخ�صيا
حاول مانديال بهذه العبارة �أن ُيظهر
للقراء �أن اجلميع عر�ضة للقمع على قدم
.امل�ساواة و�أن التحرر هو حاجة جماعية
وبالنظر �إىل هذه النقطة التي طرحها
م��ان��دي�لا  ،حت��ت��اج ال�����ش��ع��وب يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا اليوم �إىل
قادة يدعمون بيئة من التحرر واحلرية
.بد ًال من اخلوف
وي��وم الأح��د املا�ضي ( 6مايو�/أيار) ،
�أ�شار رئي�س منتدى ال�شرق  ،و�ضاح خنفر
 ،بو�ضوح �إىل �أهمية القيادة القوية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
يف خ��ط��اب��ه ال��رئ��ي�����س��ي مب����ؤمت���ر “نحو
ترتيبات �أمنية جديدة ملنطقة ال�شرق
الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا” ال��ذي نظمه
“منتدى ال�شرق” و”مركز �إفريقيا –
ال�شرق الأو�سط” ،وهو م�ؤ�س�سة بحثية
.مقرها جنوب �إفريقيا
وقال خنفر�“ :سيكون هناك �أمل �إذا
”.كان لدينا قيادة منا�سبة لتغيري املنطقة
و�شدد على �أهمية القيادة احلقيقية يف
توجيه الأهداف اجلديدة لإدارة املوارد
العامة و�أهداف احلوكمة العامة بنجاح،
ومل يقدم �سوى طريقة واح��دة لت�صور
.وبناء توازن حقيقي مل�ستقبل املنطقة
وق���ال“ :القيادة يف ح��االت الأزم���ات
تختلف اختالف ًا ك��ب�ير ًا ع��ن القيادة يف
ظ��ل ظ��روف طبيعية .لقد كنا بحاجة
�إىل قيادة مالئمة لتحويل املجتمع وحل
النزاعات العديدة امل�ضطربة يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ انتفا�ضات
”.الربيع العربي عام 2011
القوى اخلارجية والإقليمية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ت��ت�����س��م الأزم������ة يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ب�أنها متعددة
.الأبعاد ومتعمقة للغاية

وم��ن��ذ رب��ي��ع االن��ت��ف��ا���ض��ات العربية ،
ازداد ع��دد ال�����ص��راع��ات .لكن امل�شكلة
الرئي�سية هي �أن افتقار املنطقة للوحدة
عند والدة تلك االنتفا�ضات ظل ال�سبب
الرئي�سي لال�ضطرابات التي حدثت بعد
ذلك ،حيث تدعو االنق�سامات �إىل املزيد
من التدخالت الأجنبية  ،والتي بدورها
ت��ول��د امل��زي��د وامل��زي��د م��ن االنق�سامات
.وال�صراعات
وق��ال جو�ست هلرتمان ،مدير برنامج
ال�����ش��رق الأو����س���ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا يف
املجموعة الدولية لإدارة الأزم���ات ،يف
اجلل�سة الأوىل من امل�ؤمتر“ :كان للقوى
اخلارجية م�صالح متعددة يف �أفريقيا
ال�شرق الأو�سط و�شمال ما بني اال�ستقرار
وامل�����وارد ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة ،ووالءات
دول ال��ف��ردي��ة املفرو�ضة عليها للقوى
”.العظمى
ومن هذا املنطلق ،ميكننا �أن ننظر �إىل
ال�صراعات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا لرنى وجودا للعديد من
ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة (ال���والي���ات املتحدة
ورو���س��ي��ا واالحت����اد الأوروب�����ي وال���دول
الأع�ضاء فيه) .وهناك خطر حقيقي
يف ع��دم الرتكيز على ال��دواف��ع الأعمق
لهذه ال�صراعات .لذلك  ،يجب فهم دور
الأطراف اخلارجية وت�أثريها على كيفية
تطور ال�صراعات م��ن منظور �سيا�سات
التدخل والتدخل املزعزع لال�ستقرار يف
.املنطقة
وفيما يتعلق ب��الأم��ن  ،ف����إن منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ت�شهد
حالة من “ال�سقوط احلر” .وقد �شجعت
اال�ضطرابات الإقليمية والفو�ضى  ،التي
ت�ضاعفت ب�سبب فراغ ال�سلطة  ،على زيادة
املناف�سة بني الدول القوية املتبقية ،كما
�شجعها ذلك على التدخل من جانب واحد
�.أو كجزء من ائتالفات م�ؤقتة
وت��ع��ت�بر ال���ت���دخ�ل�ات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا
ال�سعودية يف اليمن  ،ودور �إيران يف دعم
نظام الأ�سد يف �سوريا  ،من �أعرا�ض هذا
الواقع اال�سرتاتيجي اجلديد يف منطقة
.ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
ويف غياب دول خارجية قوية �أخرى

 ،ق��د ت�صبح �إي����ران واململكة العربية
ال�سعودية  ،باعتبارهما قوتني �إقليميتني
� ،.أكرث ظهور ًا و�أكرث ن�شاط ًا
وال ميكن �إنكار �أن القوى اخلارجية ال
ت�ستطيع الت�صدي لل�صراعات املحلية،
ويف املقابل ف�إن اجلهات الفاعلة املحليةال
.ت�ستطيع �إيجاد احللول بنف�سها
لكن ال ينبغي �أن يكون ذلك معناه رف�ض
اجلهود التي تهدف �إىل حل النزاعات
امل��ح��ل��ي��ة ح��ت��ى جت���د ال���ق���وى ال��ع��امل��ي��ة
والإقليمية ط��رق�� ًا ج��دي��دة ال�ستيعاب
م�صاحلها املتناف�سة .وميكن القيام بعمل
�أ�سا�سي كبري يف ه��ذه الأث��ن��اء .ولكن من
الوا�ضح �أنه لن يتم حتقيق �أي تقدم مادي
حتى تتهي�أ الظروف العاملية والإقليمية
.لذلك
حتديات الطاقة والأمن يف املنطقة
تعد منطقة ال�شرق الأو���س��ط و�شمال
�أفريقيا  ،التي ت�ضم جمموعة من �أكرب
منتجي ال��وق��ود الأح��ف��وري يف ال��ع��امل ،
العب ًا مهم ًا يف �إم��دادات الطاقة (ب�شكل
�أ�سا�سي يف �شكل النفط والغاز الطبيعي)
� .إىل العامل
وبح�سب �شركة �أرامكو  ،متتلك املنطقة،
�أكرب امل��وارد الطبيعية امل�ؤكدة ٪57 ،من
نفط العامل و  ٪41من الغاز الطبيعي.
لكننا نرى اليوم حتديات متعددة عندما
يتعلق الأمر بالطاقة يف املنطقة .وهناك
.طلب متزايد ب�شكل كبري من دول املنطقة
ووف��ق��ا للدكتور ديفيد جليلفاند من
معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة  ،تواجه
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
النقي�ض“ ،حتديات لأمن الطاقة بينما
ت��ك��اف��ح ال��ب��ل��دان لتحقيق ال���ت���وازن بني
ع��ائ��دات الت�صدير واال�ستهالك املحلي
”.وتنمية قطاع الطاقة
وملواجهة التحديات � ،ستزداد �أهمية
�إدارة املوارد فيما يتعلق بتحقيق التوازن
بني العر�ض والطلب .فمن خالل تطبيق
تدابري لتح�سني كفاءة ا�ستغالل الطاقة
ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري ،ميكن
�أن يقل الطلب يف املنطقة ومن ثم زيادة
ال�����ص��ادرات مم��ا ي����ؤدي �إىل زي���ادة �صايف
.الربح

ويف جل�سة حت��ت ع��ن��وان “حتديات
الطاقة والأمن يف ال�شرق الأو�سط”  ،قدم
وزير الطاقة والرثوة املعدنية ال�سابق يف
الأردن مالك الكباريتي نقطة مهمة هي
�أن امل�شكلة الرئي�سية يف ال�شرق الأو�سط
تتعلق باال�ستخدام املنا�سب والفعال
.للموارد الطبيعية ،خا�صة املياه
ومع تغيري الثورة ال�صناعية لكل �شيء
يف ال��ق��رن التا�سع ع�شر  ،ف����إن “الثورة
اخل�ضراء” �ستغري كل �شيء يف منطقتنا
.لأن �أ�سعار النفط �آخذة يف التزايد
ولي�س لدى ال�شرق الأو�سط �أي خيار
���س��وى ال��ن��ج��اح يف ا���س��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة
.املتجددة
و�سي�ؤدي اال�ستثمار يف هذا املجال �إىل
�إظهار املنطقة على �أنها ت�سري وفق االجتاه
العاملي .فتقول الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة� ،إنه مت �ضخ ا�ستثمارات بقيمة
تريليون دوالر يف جمال الطاقة املتجددة
.يف جميع �أنحاء العامل
ومبا �أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا هي م�ستهلك �سريع النمو للطاقة
،ويف ظ��ل �أن ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار ا�ستهالك
الطاقة يت�سبب يف تكاليف اقت�صادية
متزايدة ،ف�إن خيارات الطاقة املتجددة
 ،مثل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
 ،التي مت جتاهلها لعقود ب�سبب احلوافز
التجارية غري املوجودة  ،ميكن �أن توفر
للمنطقة بدي ًال قيم ًا للطاقة عن الوقود
.الأحفوري
ومن ناحية �أخرى  ،ف�إن تعميق احلوار
ب�ين منتجي النفط وال��غ��از وامل�ستهلكني
من �ش�أنه متكني جميع اجلهات الفاعلة
يف جمال الطاقة من التعامل ب�شكل �أكرث

فاعلية ،وم�ساعدة ذلك القطاع على تعبئة
.اال�ستثمار الذي مت�س احلاجة �إليه
وي��ج��ب �أن ي��ك��ون ال��ه��دف ه��و حت�سني
ال�شفافية من خ�لال تطوير ط��رق �أكرث
فاعلية لتبادل املعلومات وال��ت��ع��اون يف
.ال�سيا�سات لتعزيز قطاع النفط والغاز
وعلينا �أن نعرتف ب�أن ا�ستقرار منطقة
ال�شرق الأو���س��ط م�ستقرة �ستعمل على
تعزيز االن��خ��راط وامل�شاركة الوا�سعة
وتقدم حافزا �إيجابيا للتعاون الإقليمي
م��ع ال��ق��وى اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل
حتقيق االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن الطاقة
بال�سعي �إىل احل�صول على �شريحة من
هذه الكعكة الإقليمية يف الوقت الذي
ي��ت��م ال�����س��ع��ي ف��ي��ه ن��ح��و ب��ن��اء الأم����ن يف
.املنطقة
وختاما ،ميكننا القول �إنه بدون وجود
�صفقات كبرية �أو حتى وج��ود ت�سويات
حملية دائمة  ،ف�إن الت�شخي�ص امل�ؤمل هو
�أن العامل قد يواجه حالة عدم ا�ستقرار
مطولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،حيث �ستتوا�صل �أعمال العنف
يف �ساحات القتال يف بلدان مثل �سوريا
.واليمن
ولن تنتهي ال�صراعات يف هذه املنطقة
�أبد ًا بانت�صار حزب واحد �أو نظام واحد
�أو بلد واحد .لذلك  ،يجب على املنطقة �أن
ت�سعى �إىل هوية جديدة � ،أو جمموعة من
الهويات  ،ت�ضم حتت مظلتها تنوعها الغني
وال يتم التعبري عنها من الناحية الإثنية
�أو الطائفية .ويبدو هذا من الوا�ضح �أنه
.حتد طويل املدى لإعادة البناء الإقليمي
ٍ

ه��ي��ئ��ة ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة :امل�����س��اج��د ال��ت��ي مت��ول��ه��ا دول خليجية يف بلجيكا حت��ر���ض ع��ل��ى ك��راه��ي��ة ال��ي��ه��ود وامل��ث��ل��ي�ين
بروك�سل – (�أ ف ب) – اف��اد تقرير
لهيئة بلجيكية خمت�صة مبراقبة االرهاب
�أن كتيبات التعليم يف امل�ساجد البلجيكية
التي متولها دول خليجية حتر�ض على
معادة ال�سامية وكراهية اليهود وتدعو
.اىل ا�ضطهاد املثليني
واو�ضح تقرير للمركز الوطني ملراقبة
الإرهاب �أن الن�صو�ص يف كتيبات التعليم
مبا فيها امل�سجد الكبري يف بروك�سل تدعو
اىل رجم املثليني حتى امل��وت او �إلقائهم
م��ن ف��وق امل��ب��اين وت�صف ال��ي��ه��ود بانهم
“”.ا�شرار
وذك��ر املركز يف التقرير ال��ذي اطلعت
عليه وكالة فران�س بر�س �إن الكتابات
التي ت�ستخدم لتدريب الدعاة و�أ�ساتذة
ال��دي��ن “م�ستوحاة ب�شكل �أ���س��ا���س��ي من
ال�شريعة الإ�سالمية التقليدية يف الع�صور
”.الو�سطى
باللغة العربية يف امل�سجد الكبري قرب عاما ب�سبب خماوف من ت�شجيعه التطفة.
“حمتوى
تت�ضمن
أنها
�
التقرير
وتابع
امل��ق��ر الرئي�سي ل�لاحت��اد االوروب�����ي يف وتدير رابطة العامل الإ�سالمي ومقرها
�إ�شكايل فيما يتعلق بالتطرف وكراهية
.مكة املكرمة امل�سجد منذ عقود
.بروك�سل
”.الأجانب ومعاداة ال�سامية
وت�صف الكتيبات اليهود بـ”الفا�سدين
ويف �آذار/مار�س الفائت ،قالت احلكومة
و�أفاد نواب بلجيكيون �أنهم �سيناق�شون
البلجيكية �إنها �ستنهي �إدارة ال�سعودية والأ���ش��رار واخلائنني” ،وتدعو لإع�لان
.التقرير الأ�سبوع املقبل
للم�سجد الكبري وامل�ستمرة منذ خم�سني “احلرب” على كل من ال يعتنق الإ�سالم
وخ�ص التقرير بالذكر كتيب ديني

�أن “اجلهاد امل�سلح واجب �شخ�صي على كل
”.م�سلم
و�أ���ش��ار امل��رك��ز �إىل �أن ه��ذه الكتيبات
متاحة على �شكل وا�سع “بف�ضل الدعم
امل��ايل والتكنولوجي الالحمدود للجهار
الدعوي للمملكة ال�سعودية وبع�ض الدول
”.اخلليجية الأخرى
و�أورد ال��ت��ق��ري��ر �أن ه���ذه الكتيبات
موجودة يف بلجيكا وبع�ض الدول املجاورة،
.يف ن�سخ مطبوعة والكرتونية
وال��ت��ق��ري��ر خ�لا���ص��ة ع��م��ل اللجنة
ال�برمل��ان��ي��ة ال��ت��ي حت��ق��ق يف التفجريات
االنتحارية التي ا�ستهدفت مطار بروك�سل
وحمطات م�ترو الأن��ف��اق يف �آذار/م��ار���س
 2016و�أ���س��ف��رت ع��ن مقتل � 32شخ�صا،
.وتبناها تنظيم الدولة الإ�سالمية
و�سيناق�ش مدير املركز االربعاء املقبل
التقرير مع اع�ضاء اللجنة خلف �أبواب
.ال�سني
مغلقة ،ح�سب ما �أف��اد ن��واب يف الربملان
كما تو�صي بـ”الرجم” و”احلرق”
.فران�س بر�س
ك��ط��رق لقتل امل��ث��ل��ي�ين ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
وق��ال النائب املعار�ض ج��ورج دملانيو
�”.إلقائهم من “�أعلى مبنى يف املدينة
“هناك اج��ة ملحة لنكون �أك�ثر حزما
وي�شري �أحد الكتيبات �إىل �أن “�أهم مبد�أ
وو�ضوحا ونغلق هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية”
يف اجلهاد هو حماربة الكفار واملعتدين” و .يف �إ�شارة اىل امل�سجد الكبري يف بروك�سل
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