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ت������وزع جم��ان��ا
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اقراأ يف هذا العدد

وقفًا  يعلن  ال�سوري  اجلي�ش 
�ساماًل لإطالق النار يف �سوريا

�ساعة   11 تفا�سيل   .. القرار  قبل   
اأوباما واإدارة  ال�سي�سي  بني  درامية 

كريي ينتقد ا�سرائيل ويعترب 
ان حل الدولتني هو الطريق 
الوحيد للو�سول اإىل �سالم بني 
والإ�سرائيليني  الفل�سطينيني 

اأ�سرة غربة نيوز
تهنئ اجلالية العربية
مبنا�سبة العام اجلديد

كل عام وانتم بخري

وال�س���ع���ودية ه��ُ�ِزمت
الي��من 2016: ال�سعب انت�سر



بزيارة  االربعاء  اليابانيون  رحب  ب-  ف  اأ  طوكيو- 
رئي�س الوزراء �شينزو اآبي اإىل بريل هاربور باعتبارها 
بادرة تاريخية لكن اأي�شا ر�شالة �شيا�شية اإىل الرئي�س 

االأمريكي املقبل دونالد ترامب.
“ان  الر�شمية  الياباين  التلفزيون  حمطة  وبثت 
�شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  حواىل  كي” مبا�شرة  ات�س 
اآبي  القاه  الذي  اخلطاب  غ(  ت   22,00 )الثالثاء 
بعد زيارة ن�شب “يو ا�س ا�س اريزونا” الذي بني فوق 
 7 يف  الياباين  الق�شف  اغرقها  التي  ال�شفينة  حطام 

كانون االول/ دي�شمرب 1941.
وهي اأول زيارة لرئي�س وزراء ياباين اإىل الن�شب الذي 
ذكرى  لتكرمي  املا�شي  القرن  �شتينات  بداية  يف  اقيم 
1177 اأمريكيا �شقطوا عندما دمر الطريان الياباين 

ال�شفينة احلربية يف الهجوم.
ال�شابق �شيزوهيكو هاراغو�شي  الياباين  البحار  وقال 
بريل  هجوم  يف  وحدته  �شاركت  الذي  عاما(   95(
“تاأثر  انه  ا�شاهي  لتلفزيون  عاما,   75 قبل  هاربور 
ا�شاد  الذي  اآبي  ت�شريحات  �شمح  عندما  كثريا” 

بامل�شاحلة.
عاما(   95( تاكيموتو  كونيو�شي  قال  جهته  من 
اىل  ان�شم  الذي  البحرية  يف  ال�شابق  امليكانيكي 
اخلطاب  ان  الهجوم,  تنفيذ  عند  الياباين  اال�شطول 
االأمريكيني  م�شاعر  تعك�س  جميلة  ر�شالة  “كان 

واليابانيني على حد �شواء”.
لكنه ا�شف الن ت�شريحات اآبي “ت�شطدم مبا يقوم به, 
مثل اإر�شال جنود يابانيني اإىل مناطق نزاع يف اخلارج 

العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  االوىل”  للمرة  وذلك 
الثانية.

االمن  قوانني  ال�شالح  معركة  اآبي  خا�س  وبالواقع 
ال�شلمي  الد�شتور  من  ق�شم  تعديل  بهدف  الوطني 
لليابان وتو�شيع ال�شالحيات اخلارجية لقوات الدفاع 

الذاتي )اجلي�س الياباين(.
اأمريكا حيال  – عرفان 

انتهاء  �شتلي  التي  املرحلة  حول  تاكيموتو  وت�شاءل 

والية الرئي�س االمريكي باراك اوباما الذي كان اإىل 
جانب اآبي.

والتحية التي وجهها رئي�س الوزراء الياباين ل�شحايا 
 1941 دي�شمرب  االول/  كانون  يف  الياباين  الهجوم 
يعتربها  كحليفني  البلدين  بني  بالعالقة  وا�شادته 
انها  على  الواقع  االمر  بحكم  ال�شيا�شيون  اخلرباء 
ا�شارة موجهة اىل الرئي�س االمريكي املنتخب دونالد 

ترامب.

ت�شريحات  يف  دعا  االأمريكي  العقارات  قطب  وكان 
العالقة  هذه  بنود  يف  النظر  اإعادة  اإىل  علنية 
من  �شنوات  و�شبع  احلرب  بعد  ر�شمت  التي  الثنائية 

احتالل االمريكيني لليابان.
واملح ترامب خ�شو�شا اإىل انه على اليابان ان ت�شاهم 
االحتفاظ  ارادت  اذا  دفاعها  يف  اأكرب  ب�شكل  ماليا 

باحلماية االأمريكية.
على  امريكا  �شكر  على  اآبي  حر�س  خطابه  ويف 
م�شاعدتها يف اعادة اعمار اليابان اثناء خروجها من 

احلرب.
ريوت�شو  جامعة  يف  اال�شتاذ  ريوزاكي  تاكا�شي  وقال 
العام  الراأي  ا�شتمالة  بذلك  اراد  اآبي  اإن  كيزاي 
م�شاعر  واثارة  ترامب  انتخب  الذي  االأمريكي 
اعتذارات,  تقدمي  من  “وبدال  الوطنية  االعتزاز 

اختار اآبي توجيه ر�شالة امتنان الأمريكا”.
و�شيكون على اآبي التعاي�س مع ترامب وقد بداأ بالقيام 
بخطوات حيث ا�شبح اأول قائد اجنبي يلتقي ترامب 

بعد فوزه يف انتخابات ت�شرين الثاين/ نوفمرب.
يو�شيهيدي  اليابانية  با�شم احلكومة  الناطق  وحاول 
اأن  “نعتقد  قائال  االربعاء  �شباح  الطماأنة  �شوغا 
تويل  رغم  تتغري,  لن  اليابانية-االمريكية  العالقة 

ادارة ترامب مهامها”.
جارية  حمادثات  فان  اليابانية  ال�شحافة  وبح�شب 
لتنظيم لقاء جديد بني اآبي وترامب بعد ا�شبوع على 

انتقال ال�شلطة.

اأندرو جيه. تابلر – “پي. بي. اإ�س نيوز اآور”
الب�شرية  القوى  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  ميلك  ال 
ال�شورية خارج نطاق  االأرا�شي  ثلثي  الكافية ال�شتعادة 
�شيطرته يف اأي وقت قريب. ويف الوقت نف�شه, لن يحرز 
االأ�شد تقدم حقيقي يف غياب تدخل ع�شكري وا�شع من 
قبل الواليات املتحدة والغرب. وهذا يف االأ�شا�س اإعادة 
يف  العراق  يف  ح�شني  �شدام  اتخذها   التي  للخطوات 
مق�ّشمة  البالد  كانت  عندما  املا�شي,  القرن  ت�شعينيات 
اأ�شعف  االأ�شد هو  فاإن جي�س  م�شتقرة. ومع ذلك,  وغري 
اإىل  اأدى  الذي  املرة من جي�س �شدام, االأمر  بكثري هذه 
ال�شيعية  امليلي�شيات  من  املزيد  باإر�شال  اإيران  قيام 
ال�شلطة  اىل  عودته  طريق  �شق  على  االأ�شد  مل�شاعدة 

الكاملة .
يواجه  ال  فهو  ترامب,  املنتخب  للرئي�س  وبالن�شبة   
حيث  اأي�شًا  م�شتقرة  غري  بل  فح�شب,  مق�ّشمة  �شوريا 
الواليات  الئحة  على  املدرجة  اجلماعات  فيها  توؤدي 

املتحدة لالإرهاب دورًا كبريًا من جميع النواحي.
ومن اأجل اأن تتعامل اإدارة ترامب مع هذا الو�شع وتعيد 

االأمور اإىل ن�شابها يف �شوريا, فعليها:
وعلى  الواقع  االأمر  بحكم  مق�ّشمة  �شوريا  باأن  القبول 
على  يجب  اآمنة:  مناطق  اإقامة  القادمة  االإدارة 

ل�شوريا  املكّونة  االأجزاء  مع  التعامل  املتحدة  الواليات 
تدفق  ووقف  االإن�شانية,  املعاناة  تخفيف  اأجل  من 
مناطق  اإن�شاء  و�شيكون  االإرهاب.  ومكافحة  الالجئني, 
اآمنة لل�شوريني يف خمتلف االأرا�شي التي ت�شيطر عليها 
اأف�شل و�شيلة  املعار�شة على احلدود مع تركيا واالأردن 
ترامب  املنتخب  الرئي�س  يقول  التي  املناطق  لبناء 
على  “احل�شول  يف  ال�شوريني  ت�شاعد  اأن  باإمكانها  اأن 
�شمال  اآمنة  منطقة  باإن�شاء  تركيا  قيام  اإن  فر�شة”. 
من  تفاهم  اإىل  التو�شل  مع  الواقع,  االأمر  بحكم  حلب 
حلماية  ُيحتمل  كما  وقوية  جديدة  فر�شة  هو  رو�شيا, 
للق�شاء  و�شيا�شي  ع�شكري  اأ�شا�س  ومبثابة  ال�شوريني 
الفرات.  وادي  عرب  االإ�شالمية«  »الدولة  تنظيم  على 
اأما املناطق الكردية وجنوب �شوريا فهي خيارات اأخرى.

 اإجراء مفاو�شات ُم�شنية مع مو�شكو: يجب على اإدارة 
يف  االإرهاب  مبكافحة  رو�شيا  التزام  اختبار  ترامب 
ت�شوية  وحتقيق  االأ�شد,  نظام  على  والت�شييق  �شوريا, 
التفاو�س  اإعادة  خالل  من  للتطبيق  قابلة  �شيا�شية 
مت  الذي  امل�شرتكة”  التنفيذ  “جمموعة  اتفاق  على 
و�شيتمّثل  املا�شي.  مو�شكو يف اخلريف  مع  اإليه  التو�شل 
مفتاح النجاح يف و�شع مع�شالت وا�شحة لتحديد نوايا 
مو�شكو. باالإ�شافة اإىل ذلك, يجب احلفاظ على برنامج 

وا�شنطن ال�شري لكي ميكن احل�شول على تاأييد جماعات 
رئي�شية من املعار�شة من اأجل حتقيق اال�شتقرار والقيام 

مبحاوالت الإعادة الوحدة الوطنية.
�شوريا:  ب�شاأن  ورو�شيا  اإيران  بني  اإنق�شام  اإحداث   
بامليلي�شيات  االأ�شد  نظام  بدعم  ومو�شكو  طهران  تقوم 
يبقى  ال�شوؤال  اأن  اإال  التوايل.  على  اجلوية,  والقوات 
اأغرا�س �شيا�شية. يجب على الواليات املتحدة  اأي  اإىل 
التفاو�س مع رو�شيا ب�شاأن التو�شل اإىل ت�شوية م�شتدامة 
يف �شوريا, التي من �شاأنها اأن ُتبقي »حزب اهلل« وغريه من 
�شوريا.  خارج  اإيران  تدعمها  التي  ال�شيعية  امليلي�شيات 
اأجل حتقيق هدف  �شوطًا طوياًل من  و�شوف يقطع ذلك 
اإدارة ترامب يف احل�شول على نتائج اأف�شل من االتفاق 
االآونة  يف  اإليه  التو�شل  مت  الذي  االإيراين  النووي 

االأخرية والتحقق من تو�شع طهران االإقليمي.
 اأندرو تابلر هو زميل “مارتن جي. غرو�س” يف برنامج 
هذا  ُن�شر  وقد  وا�شنطن.  معهد  يف  العربية  ال�شيا�شة 
املقال يف االأ�شل كجزء من نقا�س حول مائدة م�شتديرة 
االأمريكية  االإدارة  خيارات  حول  اآور”  “نيوز  اأقامته 

املقبلة يف �شوريا.
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خمت�سر مفيد

يف  كانت  اأزمة  من  اأخرى  مرة  اإ�شرائيل  اأفلتت 
الدويل,  االأمن  جمل�س  ِقبل  من  للت�شّكل  طريقها 
داخل  اال�شتيطانية   ن�شاطاتها  جترمي  ب�شاأن 
اإيعاز  اأعقاب  يف  وذلك  الفل�شطينية,  االأرا�شي 
اإىل  ال�شي�شي”  “عبدالفتاح  امل�شري  الرئي�س 
طرح  بتاأجيل  املتحدة,  االأمم  لدى  بالده  بعثة 
– بالنيابة عن جمموعة  م�شروع القرار امل�شري 
من الدول العربية يف االأمم املتحدة – والداعي 
اال�شتيطانية  اإ�شرائيل  ن�شاطات  جتميد  اإىل 
القد�س,  مدينة  يف  احلا�شلة  وخا�شة  برمتها, 
اأزمة  من  اإفالتها  من  ق�شري  وقٍت  بعد  وذلك 
وقٍت  يف  تاأجيلها  مت  التي  الفرن�شية,  املبادرة 
�شابق واإىل اإ�شعاٍر اآخر, ب�شبب ا�شتطاعة اإ�شرائيل 
وهزمها  الفرن�شية,  الدبلوما�شية  �شحق  من 
بال�شربة التي تهمد لنقلها يف ال�شفوف االخرية.

خطوتها  بعد  حرجًا  اأكرث  نف�شها  �شتجد  فم�شر 
ب�شاأن  م�شاعيها  بني  ما  امل�شري,  امل�شروع  �شحب 
على  حر�شها  بني  وما  الفل�شطينية,  الق�شية 
احتواء  وحماولتها  اإ�شرائيل  مع  العالقة 
والتي  اإ�شرائيل  فاإن  جانبها,  اإىل  “ترامب” 
نّيتها  يف  لي�س  يبدو-  كما  جّيدًا-  ارتياحًا  اأبدت 
�شوى  �شيء  باأي  اال�شتيطان  منتقدي  على  الرد 
وبداًل  وتريته,  زيادة  على  والعمل  باال�شتيطان, 
اأن تقوم باتخاذ اإجراءات احرتازية خ�شية  من 
من جلب جملة من االأغ�شاب الدولية, واحلفاظ 
على عالقاتها مع م�شر بخا�شة, فقد قامت وحتى 
قبل قرار ال�شحب, باالإعالن عن تنفيذ عدد من 
يف  و�شواء  جديدة,  ا�شتيطانية  بناءات  م�شاريع 
القد�س مدينة  داخل  اأو  العربية  ال�شفة  اأنحاء 
.رئي�س �لتحرير
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ل��رام��ب ب��اع��ت��ب��اره��ا ر���س��ال��ة  ب����ريل ه���ارب���ور  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اآب�����ي  ب���زي���ارة  ال��ي��اب��ان��ي��ون ي��رح��ب��ون 

م��ع��ه��د وا���س��ن��ط��ن ي���ق���دم ت��و���س��ي��ات��ه ل���رام���ب ح����ول ���س��وري��ا: 
ورو���س��ي��ا اإي����ران  ب��ع��الق��ات  ���س��رخ  واح����داث  مق�سمة  ب��ه��ا  ال��ق��ب��ول 

تويف �شتيني ت�شيكي يحمل لقب اأقذر رجل يف اأوروبا داخل املزرعة 
املهجورة التي كان يعي�س فيها, وذلك بعد اأن اأحرق كل ما ميلك.

وعاين لودفيك دوليتزال )60 عامًا( من ا�شطرابات نف�شية, دفعت 
به اإىل اإحراق كل ما تقع يديه عليه, كاالإطارات والبال�شتيك واأ�شياء 
اأخرى, وحتى ممتلكاته ال�شخ�شية, واعتاد النوم على الرماد الذي 

غطى ج�شده باللون االأ�شود.
وعا�س لودفيك يف قرية �شكيفاين �شمايل جمهورية الت�شيك, وب�شبب 
مظهره الغريب الذي غطاه ال�شواد, حمل لقب اأقذر رجل يف اأوروبا, 
التي  احلرائق  مع  للتعامل  عديدة  مرات  االإطفاء  رجال  وا�شتدعي 

كان ي�شعلها, لكن اأحدًا مل يتعر�س الأذى من جراء هذه احلرائق.
وكانت احلكومة الت�شيكية تقدم معونة �شهرية للرجل امل�شرد, لكنها 

مل تكن متنحه االأوراق النقدية ب�شكل مبا�شر خ�شية اأن يحرقها.
كان  والذي  املدينة,  لعمدة  ت�شلم  االأموال  كانت  ذلك,  من  وبداًل 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  يومي,  ب�شكل  الطعام  من  رزمة  له  يوفر 

الربيطانية.
وعندما غاب لودفيك يف اأحد االأيام عن موعد ا�شتالمه للطعام من 
وات�شل  له,  وقع  قد  مكروهًا  اأن  النا�س  علم  املحلية,  املتاجر  اأحد 
عمدة املدينة بعاملي ال�شحة لالطمئنان عليه, لكنهم وجدوه جثة 

هامدة يف املزرعة التي اعتاد العي�س فيها.
على  �شي�شاعد  اجلثة  ت�شريح  اإن  ال�شرطة  با�شم  متحدثة  وقالت 
جنائية  �شبهة  اأية  االآن  حتى  توجد  ال  ولكن  الوفاة,  �شبب  حتديد 

يف وفاته.

اأوروب��ا  يف  رجل  اأق��ذر  وف��اة  عليه..  يده  تقع  ما  كل  ويحرق  مهجورة  مزرعة  يف  يعي�ش  كان   

العرب  وع�شرات  االإ�شرائيليني  مئات  مب�شاركة 
بحفل  االأردين  رابني  ا�شحق  احتفل  املدعوين, 
زفافه اإىل عرو�شه اليهودية يف فندق ليوناردو 
�شاحل  على  الر�شرا�س(  )اأم  اإيالت  منتجع  يف 

البحر االأحمر.
اأردين �شمي على ا�شم  واحلديث يدور عن �شاب 
بعد  رابني,  ا�شحق  االإ�شرائيلي  احلكومة  رئي�س 
توقيع اتفاق وادي عربة مع االأردن يف اكتوبر/ 

ت�شرين االأول 1994.
اأن  العربي”  “القد�س  وفق  املو�شوع  واأ�شل 
رابني قبل  ا�شحق  ابنهما  �شميا  اأردنيني  والدين 
ع�شرين عاما, وما لبثا اأن ا�شطرا ملغادرة االأردن 
فعلتهما.  على  وا�شعة  واحتجاجات  �شجة  بعد 
اإيالت  منتجع  يف  االأردين  رابني  ا�شحق  وكرب 
مع والده الذي يدعوه رابني واأمه التي تدعوه 
حلجاي  العربيني  ا�شميهما  غريا  بعدما  ا�شحق 

ومريام وتهودا.
وقبل عامني التحق ابنهما باجلي�س االإ�شرائيلي 

يف  احلدود  حر�س  وحدة  يف  اليوم  ويخدم 
فعاكنني,  اأوديل  العرو�س  اأما  اإيالت.  منطقة 
فهي يهودية مهاجرة �شبق وتعرف عليها يف ناد 
لتعلم اللغة العربية. ونقلت �شحيفة »يديعوت 
اأحرونوت« عن اأحد ال�شيوف امل�شاركني يف حفل 
الزفاف قوله اإن الوحدة الع�شكرية التي يخدم 
من  الكثري  ومعهم  باالحتفالية  �شاركت  فيها 
�شكان اإيالت. وتابع »بالن�شبة لنا هو من اإيالت 

متاما ونحن نعرفه منذ طفولته«.
االأردنية  االأ�شرة  اأن  اأم�س  ن�شر  مما  وي�شتدل 
على  وافق  االأب  واأن  ماأدبا,  من  قدمت  املتهودة 
مقرتح زوجته بتخليد »�شانع احلرب وال�شالم« 
االإ�شرائيلي ا�شحق رابني بخلع ا�شمه على ابنهما 
االأ�شرة  الك�شف عن ذلك تعر�شت  البكر. وفور 
من  العتداء  االأب  وتعر�س  اجلريان  مل�شايقات 

املارة قبل اأن يبعد عن مكان عمله.
عمره  من  �شهور  خم�شة  الطفل  بلغ  وعندما 
رابني  اأرملة  من  بدعوة  اإ�شرائيل  االأ�شرة  زارت 

ليئة رابني لكنها بقيت ومل تعد لالأردن. وطيلة 
على  للح�شول  االأردنية  االأ�شرة  �شعت  �شنوات 
النهاية.  يف  وجنحت  اإ�شرائيلية  مواطنة 
يف  الع�شكرية  للخدمة  ذاته  االبن  وعر�س 
 .2014 يف  االحتالل  جي�س  يف  قتالية  وحدة 
�شاعر  غدعون  ال�شابق  الداخلية  وزير  وبادر 
اإ�شرائيلية  هوية  بطاقة  املتهود  ال�شاب  ملنح 

متهيدا لتجنيده.
التي  اللبنانية  العائالت  بع�س  اأن  اىل  ي�شار 
قدمت الإ�شرائيل مع جي�س جنوب لبنان العميل 
خلعت على اأبنائها اأ�شماء يهودية, بيد اأن ذلك 
مل ي�شعفها فقد واجهت م�شاعب جمة وتعامال 
مما  كثرية  اإ�شرائيلية  جهات  قبل  من  عن�شريا 

ا�شطر كثري منهم للرحيل لدول غربية.

اإ�سرائيلية ف��ت��اة  م��ن  ي��ت��زوج  الأردين  راب���ني   ا�سحق 
الح���ت���الل ب��ج��ي�����ش  خ�����دم  ان  ب���ع���د  اإي�������الت  يف 

طفلني زواج  ب��ع��د  غ�سب  م��وج��ة  »���س��ور«    
���س��وري��ا! يف  عامًا”   41“ ي��ت��ج��اوزان  ل 

عاما  و14   13 العمر  من  يبلغان  طفلني  قران  لعقد  �شور  انت�شرت 
جتماعي, جنوب العا�شمة ال�شورية دم�شق,  على مواقع التوا�شل االإ
لتقابل مبوجة من التعليقات طغى عليها اال�شتنكار والغ�شب, علما 

اأن حاالت الزواج املبكر يف حمافظة ال�شويداء نادرة.
للمخاطر  كبري  ب�شكل  عر�شة  اأكرث  الفتيات  يجعل  املبكر  والزواج 

ال�شحية ال�شديدة للحمل والوالدة املبكرين.
وطبقا لالأمم املتحدة فاإن م�شاعفات احلمل والوالدة هي االأ�شباب 
الرئي�شية للوفاة بني الفتيات الالتي ترتاوح اأعمارهن بني 19-15 

�شنة يف البلدان النامية.
ومن بني 16 مليون مراهقة يلدن كل عام, فاإن حوايل 90 يف املئة 

منهن متزوجات بالفعل.
للموت,  يتعر�شن  منهن   500000 حوايل  اأن  اليوني�شف  وتقدر 

واأكرثهن يف البلدان املنخف�شة الدخل والبلدان املتو�شطة الدخل.
�شوريا قد  العام يف  ال�شخ�شية  االأحوال  اأن قانون  الرغم من  وعلى 
ا�شرتط اأ�شا�شًا يف اأهلية الزواج “العقل والبلوغ” وفق املادة )15(, 
الثامنة  بتمام  للفتى  الزواج  “اأهلية  منه   )16( املادة  يف  وحدد 
ع�شرة, وللفتاة بتمام ال�شابعة ع�شرة من العمر” اإال اأنه عاد وو�شع 
ا�شتثناء خطريًا يف املادة )18( منه حيث اأجازت تلك املادة للقا�شي 
من  ع�شرة  الثالثة  يف  والفتاة  ع�شرة  اخلام�شة  يف  الفتى  تزويج 

عمريهما اإذا تبني له �شدق دعواهما واحتمال ج�شميهما.



اخلارجية  وزير  اأكد   : وا�شنطن 
حل  اأن  كريي  جون  االأمريكي 
الوحيد  الطريق  هو  الدولتني 
للو�شول اإىل �شالم بني الفل�شطينيني 
ا�شرائيل  واتهم  واالإ�شرائيليني, 
لال�شتيالء  كبرية”  “جهودا  ببذل 
الغربية,  ال�شفة  يف  ارا�س  على 
موؤكدا ان ذلك �شيوؤدي اىل “احتالل 

دائم” لالرا�شي الفل�شطينية.
روؤيته  فيه  عر�س  �شامل  خطاب  يف 
من  قليلة  اأ�شابيع  قبل  النزاع  حلل 
اأوباما  باراك  الرئي�س  اإدارة  ت�شليم 
دونالد  املنتخب  للرئي�س  ال�شلطة 
ترامب دافع كريي عن قرار الواليات 
املتحدة ال�شماح ب�شدور قرار ملجل�س 
بناء  بوقف  يطالب  الدويل  االأمن 
قائال  االإ�شرائيلية  امل�شتوطنات 

اإمكانية  على  احلفاظ  كان  ذلك  من  الهدف  اإن 
تنفيذ حل الدولتني.

اخلارجية  بوزارة  ت�شريحاته  يف  واأ�شاف 
“برغم جهودنا املخل�شة على مدى �شنوات بات 
حل الدولتني االآن يف خطر �شديد.” وتابع “ال 
يجوز لنا .. ب�شمري �شليم.. اأال نفعل �شيئا واأال 

نقول �شيئا.. بينما نرى اأمل ال�شالم يتبدد.”
كريي  جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  حذر 
يف  اال�شرائيلية  امل�شتوطنات  ان  من  االربعاء 
ال�شفة الغربية املحتلة تهدد امل الفل�شطينيني 
باقامة دولتهم وم�شتقبل ا�شرائيل يف اآن واحد.
ال  اإ�شرائيل  اإن  قائال  اإ�شرائيل  كريي  وهاجم 
حل  وترف�س  العظمى  باإ�شرائيل  �شوى  توؤمن 
حق  “مع  وا�شنطن  وقوف  موؤكدا  الدولتني, 

اإ�شرائيل الدفاع عن نف�شها”.
واأ�شاف اأن غالبية االأرا�شي التي يجب اأن تكون 
اتفاقية  ح�شب  الفل�شطينيني  �شيطرة  حتت 

اأو�شلوا اأ�شبحت حتت ال�شيطرة االإ�شرائيلية.

اأوباما  اإدارة  واليًتْي  “خالل  كريي  وقال 
التزمت االإدارة ا الأمريكية باأمن اإ�شرائيل وحل 
الدولتني هو الطريق الوحيد مل�شتقبل اإ�شرائيل 

دولة دميوقراطية”.
تطّبع  لن  العربية  “الدول  كريي  وا�شاف 
مع  م�شكلتها  حتّل  مل  اإن  اإ�شرائيل  مع  العالقات 

الفل�شطينيني”.
ا�شبح  والتي  االمنية,  احلواجز  كريي  وانتقد 
تنت�شر  التي  حاجز,  مئة  من  اكرث  عددها 
من  حتد  والتي  الفل�شطينية  املناطق  خارج 
اأي  ير�شى  “هل  مت�شائال  الفل�شطينيني  حركة 

اإ�شرائيلي اأو اأمريكي العي�س حتت االحتالل”.
كلها  والعنف  والتحري�س  امل�شتوطنات  وقال 
“مواقع  وا�شاف  الدولتني,  حل  تهدد  جمتمعة 
الدولة  قيام  من  يجعل  امل�شتوطنات  بع�س 
�شيطرتها  وعززت  م�شتحياًل,  اأمرًا  الفل�شطينية 
�شتقبل  “هل  وا�شاف  الغربية”,  ال�شفة  على 
الفل�شطينية  االأرا�شي  امر  تتوىل  ان  ا�شرائيل 

اذا ما انحلت ال�شلطة الفل�شطينية؟”.

غري  االآن  الغربية  ال�شفة  “معظم  كريي  وقال 
م�شموح للفل�شطينيني البناء عليها”.

الفل�شطينية  ال�شلطة  انتقد  الوقت  نف�س  ويف 
العنف  بنبذ  مطالبا  عبا�س  حممود  والرئي�س 
ودعاها  ا�شرائيل,  مع  املفاو�شات  اىل  والعودة 

اىل االعرتاف با�شرائيل “دولة يهودية”.
وا�شاف كريي يجب �شمان احتياجات ا�شرائيل 
الع�شكري  االحتالل  وانهاء  بالتمام  االأمنية 

بالن�شبة للفل�شطينيني.
ان  كريي  قال  املحتلة  القد�س  اىل  وبالن�شبة 
دولية  منطقة  تكون  ان  ينبغي  القد�س  مدينة 

حترتم فيها الديانات الثالث.
وب�شاأن الالجئني قال كريي “يجب ال�شعي حلل 
مع  يتوافق  مبا  الفل�شطينيني  الالجئني  م�شاألة 

حل الدولتني وتعوي�شهم ب�شمانات دولية”.
اال�شرائيليني  على  “يجب  كريي  وا�شف 
مع   1967 عام  بحدود  القبول  والفل�شطينيني 

تبادل لالأرا�شي”.

يحيى ال�شامي
العدوان  من  �شهرًا  وع�شرين  واحد  بعد   : �شعدة 
وهما  وحجة,  �شعدة  يف  االأر�س  باتت  اليمن,  على 
القنابل  باآالف  مثقلة  حدوديتان,  حمافظتان 
العنقودية واأطنان الذخائر واالأ�شلحة املُحّرمة التي 
�شيء  كل  على  يوميًا  العدوان  حتالف  طريان  ُيلقيها 
يقع يف مرماها. هذه القنابل, يقع االأطفال والن�شاء 
يف راأ�س قائمة �شحاياها قتاًل اأو اإعاقة ب�شبب فقدان 
مبا�شرة  ُيقتلون  عّمن  ف�شاًل  اأج�شامهم,  يف  اأع�شاء 
ال�شكنية  االأحياء  على  بالع�شرات  ُتلقى  بقنابل 

والقرى.
يتجاوز  ال  طفالن  املُحرمة  االأ�شلحة  �شحايا  اآخر 
اإثر  رازح  منطقة  يف  ُقتال  �شنوات  ت�شع  عمراهما 
على  الق�شف  خملفات  من  عنقودية  قنبلة  انفجار 
املناطق احلدودية, فيما ُت�شجل ك�شوف مكتب ال�شحة 
�شقوط  حتديدًا,  �شعدة  حمافظة  يف  دورية,  ب�شورة 
واالأطفال,  الن�شاء  من  غالبيتهم  ال�شحايا,  ع�شرات 

خا�شة من فئات رعاة املوا�شي واملزارعني.
حقوق  وزير  مكتب  مدير  حتدث  ال�شياق,  هذا  يف 
االإن�شان, طلعت ال�شرجبي, عن انت�شار اأعداد �شخمة 
موؤكدًا  وحجة,  �شعدة  يف  العنقودية  القنابل  من 
من  الكيلومرتات  مبئات  تقدر  كبرية  م�شاحات  اأن 
اأرا�شي املحافظتني حتولت اإىل حقول األغام. واأ�شاف 
ال�شرجبي اأّن ا�شتمرار العدوان يف ا�شتخدام االأ�شلحة 
وتعّداها  املُعلنة  اأهداَفه  »ف�شَح  املعدل  بهذا  املُحرمة 
وت�شتهدف  االأر�س  تطاول  حرب  جرمية  كونها  اإىل 

اليمنيني على املدى البعيد«.

وكانت طائرات العدوان ال�شعودي قد كّثفت ا�شتخدام 
املناطق  خمتلف  على  غاراتها  يف  العنقودية  القنابل 
اليمنية بالتزامن مع اإعالن النظام ال�شعودي موؤخرًا 
املُحّرمة,  االأ�شلحة  من  النوع  هذا  ا�شتخدام  جتميد 
االأيام  خالل  وحدها  �شعدة  حمافظة  يف  �ُشجل  اإمنا 
فيها  األقت  غارة  ثالثني  من  اأكرث  املا�شية  القليلة 
بجانب  حدودية,  مديريات  على  عنقودية  قنابل 
على  القتال  وجبهات  املواجهات  مناطق  يف  تلقيه  ما 

احلدود بني البلدين.
تعّر�شًا  املناطق  اأكرث  و�شعدة  حجة  تبقى  وبينما 
طوال  االأخرية  �شهدت  ال�شعودية,  الطائرات  لق�شف 
اأكرث من جمزرة يف مناطق متفرقة,  االأ�شبوع املا�شي 
من  و�شعفيهم  وثالثني  خم�شة  قتالها  عدد  بلغ 
تلك  اآخر  واالأطفال.  الن�شاء  من  جّلهم  اجلرحى, 
حيث  مران  يف  الغامني  اأ�شرة  بحق  كانت  املجازر 
ا�شتهدف الطريان املنزل بثالث غارات متتالية ق�شت 

على من كانوا فيه.
ت�شنه  الذي  الكبري  الع�شكري  الت�شعيد  مع  بالتزامن 
داخل  واجل�شور  العامة  الطرقات  ت�شهد  ال�شعودية, 
ال�شري,  حلركة  مكثفًا  ا�شتهدافًا  مداخلها  ويف  �شعدة 
تعي�شها  التي  الكارثية  االإن�شانية  االأو�شاع  فاقم  ما 
اليمن.  على  للعدوان  االأوىل  االأ�شهر  منذ  املحافظة 
التجار  اإقدام  عن  حدودية  مناطق  �شكان  وحتدث 
اإغالق  على  ال�شغرية  التجارية  املحالت  واأ�شحاب 
حماّلهم نتيجة �شعوبة نقل املواد الغذائية اإىل تلك 

املناطق.
امل�شت�شفى  اإدارة  اأعلنت  ال�شحي,  ال�شعيد  على 

اجلمهوري يف �شعدة حالة الطوارئ بعد تعّطل جهاز 
املحافظة,  يف  الوحيد  الكلوي  الف�شل  اأمرا�س  عالج 
يف الوقت الذي بات اليمن ي�شهد فيه انهيارًا تامًا يف 
طبيعي  غري  انت�شارًا  �شعدة  وت�شهد  ال�شحي.  القطاع 
اإفراط  عن  معظمها  يف  ناجمة  متعّددة  الأمرا�س 
داخل  املُحرمة  االأ�شلحة  ا�شتخدام  يف  ال�شعودية 
اأن  حملي  م�شدر  ويوؤكد  واملزارع,  ال�شكنية  االأحياء 
احلدودية,  القرى  يف  ُت�شّجل  االأمرا�س  هذه  معظم 
وهي مناطق نائية �شكانها من اأكرث ال�شرائح اليمنية 

فقرًا.
اأ�شرة  بحق  جمزرة  العدوان  طريان  ارتكب  اأي�شًا, 

قتلوا  اأ�شخا�س  �شبعة  وعددهم  م�شعد  علي  املواطن 
مديرية  يف  منزلهم  ا�شتهدفت  ليلية  غارة  يف  جميعًا 

فرع العدين يف حمافظة اآب, و�شط اليمن.
يف  اأم�س,  حتفهم  مقاتاًل  اأربعني  نحو  لقي  ذلك,  اإىل 
بني  معارك  خالل  اليمن,  جنوبي  �شبوة,  حمافظة 
من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل  للرئي�س  املوالية  القوات 
اهلل«.  اأن�شار  و»جماعة  اليمني  اجلي�س  وبني  هادي, 
لقوات  حماوالت  وماأرب  �شبوة  بني  احلدود  و�شهدت 

هادي للتقدم.
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امل���ت���ح���دة ال������ولي������ات  يف  ل���ل���ج���دل  امل����ث����رية  ال�������س���اخ���ن���ة  الأح�����������داث  ع������ام   ..2016

مل��ريك��ل ه���دي���ة  ب�����س��ب��ب  ال�������س���رط���ة  ا����س���ت���دع���اء  يف  ي��ت�����س��ب��ب��ان  اأمل���ان���ي���ا  يف  جل�����وء  ط���ال���ب���ا 

ال�������س���ع���ودي���ة ت���������رّد... ب���امل���زي���د م����ن ال���ق���ن���اب���ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة

يف خطاب �سامل عر�ش فيه روؤيته حلل النزاع قبل اأ�سابيع قليلة من ت�سلم ترامب للرئا�سة: 
الطريق  ه��و  ال��دول��ت��ني  ح��ل  ان  ويعترب  ا���س��رائ��ي��ل  ينتقد  ك��ريي 
والإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  ب��ني  ���س��الم  اإىل  للو�سول  الوحيد 

وا�شنطن 
اآخر   2016 العام  ويطوي  قليلة,  اأيام 
باأحداث  حافلة  كانت  التي  حلظاته, 
املتحدة  الواليات  �شهدتها  كثرية 
االأمريكية, من توقيع اتفاقيات دولية 
لكثري  م�شت�شاغة  املا�شي  يف  تكن  مل 
انتخابات  اإجراء  اإىل  املراقبني,  من 
ملراكز  �شادمة  نتائج  اأفرزت  رئا�شية 
االأمريكي,  وال�شعب  واملحليني  االأبحاث 
العنف,  اأعمال  من  العديد  اإىل  و�شوال 
ف�شال  للعن�شرية,  مناه�شة  ومظاهرات 
بارزة  �شخ�شيات  البالد  خ�شارة  عن 

غّيبها املوت.
العام  خالل  وا�شنطن  �شهدته  ما  اأهم 
االأمريكية  االنتخابات  كان  احلايل, 
التي فاز فيها املر�شح اجلمهوري, دونالد 
الدميقراطية,  مناف�شته  على  ترامب, 
اأتى  الذي  االأمر  كلينتون,  هيالري 
املراكز  كربيات  لتوقعات  خمالفا 
ف�شال  املتحدة,  الواليات  يف  البحثية 
من  للكثريين  �شدمة  ت�شكيله  عن 

االأمريكيني واملراقبني الدوليني.
مر  الذي  باحلدث  يكن  مل  ترامب,  فوز 
حملته  غرار  على  البالد,  على  بهدوء 
الرئي�س  فيها  ك�شف  التي  االنتخابية, 
على  بالت�شييق  رغباته  عن  املقبل 
فبعد  منها,  امل�شلمة  وخا�شة  االأقليات 
يف  املظاهرات  خرجت  النتائج  اإعالن 

بع�س الواليات تنديدا بهذا الفوز.
االأبحاث,  مراكز  �شدمة  رغم  ولكن 
اجلدل  كل  ورغم  الدوليني,  واملراقبني 
ترامب  �شيت�شلم  فوزه,  حول  املثار 
يناير/  20 يف  ر�شمي  ب�شكل  من�شبه 
يف  بالده  ليقود   ,2017 الثاين  كانون 

مرحلة جديدة.
فوز امللياردير االأمريكي برئا�شة البالد, 
الواليات  يف  هامة  اأحداث  �شبقته 
قر�شنة  عمليات  وقوع  منها  املتحدة, 
اأ�شابع  توجيه  مت  متعددة,  اإلكرتونية 
التقليديني  للخ�شوم  فيها  االتهام 
وكوريا  ورو�شيا  ال�شني  لوا�شنطن, 
�شركة  اإعالن  اأبرزها  كان  ال�شمالية, 
م�شتخدميها  من  مليار  تعر�س  “ياهو” 
الك�شف  يتم  اأن  دون  قر�شنة,  لعملية 

عن اجلهة املتورطة فيها.
اإىل  االإلكرتونية,  القر�شنة  ومن 
عمليات القتل الفعلي, اإذ �شهدت البالد 
اأبرزها,  العنف, كان  اأعمال  العديد من 
اإقدام عمر متني, املواطن االأمريكي من 
اأ�شل اأفغاين, على اأكرب عملية م�شابهة 

مقتل  يف  مت�شببًا   ,2016 يف  نوعها  من 
االأقل,  على   53 وجرح  �شخ�شًا   50
عندما فتح النار على مرتادي ناٍد ليلي 
بوالية  اورالندو  مدينة  يف  للمثليني 

فلوريدا.
حدود  داخل  العنف  اأعمال  تقف  ومل 
واليات  عدة  �شهدت  اإذ  فلوريدا,  والية 
على  احتجاجًا  عارمة,  تظاهرات 
متار�شها  التي  العن�شرية  املعاملة 
راأ�شهم  وعلى  االأقليات,  �شد  ال�شرطة 

ال�شود.
عمدت  واحتجاجات,  تظاهرات 
اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ال�شرطة 
مع  تزامنا  والعنف,  بالقوة  تفريقها 
عنا�شر  �شد  متفرقة  م�شلحة  عمليات 
ال�شرطة, لعل اأبرزها مقتل 5 �شرطيني, 
يف مدينة داال�س بوالية تك�شا�س, على 
االأمريكي  املقاتل  االأ�شود,  القنا�س  يد 
جون�شون  اكزافري  مايكة  ال�شابق, 
يف  خدم  قد  كان  والذي  عامًا(,   25(
اأفغان�شتان, ليعود ويقتل الحقا على يد 

ال�شرطة.
عام  وا�شنطن  افتتحت  ذلك,  وقبل 
2016, باتفاق نووي مع اإيران, �شاركت 
مبوجبه  يتم  كربى,  دول   5 اأي�شا  فيه 
عن  االقت�شادية  العقوبات  رفع 
طهران, يف حال التزامها بالتخل�س من 
برناجمها النووي الع�شكري, وهو اتفاق 

وعد ترامب باإلغائه.
وكذلك املوت الطبيعي, كان له احل�شة 

خالل  املتحدة  الواليات  يف  البارزة 
عدد  وفاة  البالد,  خ�شرت  اإذ   ,2016
اأبرزها,  كان  املعروفة,  ال�شخ�شيات  من 
امل�شلم,  العاملية  املالكمة  اأ�شطورة  وفاة 
 74 ناهز  عمر  عن  كالي,  علي  حممد 
التي  بجنازته  �شارك  والذي  عامًا, 
مدن  اأكرب  لويفيل,  بلدته  يف  اأقيمت 
من  والعديد  االآالف  كنتاكي,  والية 
اأبرزها  كان  العاملية,  ال�شخ�شيات 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان.
العامل  ببطولة  فاز  الذي  كالي,  واأنفق 
يف املالكمة 3 مرات, حياته يف مقارعة 
 28 يف  رف�س  اإذ  بالده,  يف  العن�شرية 
يف  امل�شاركة   ,1967 اأبريل/ني�شان 
بال�شجن  عليه  فحكم  فيتنام,  حرب 
طعنه  ب�شبب  ينفذها  )مل  �شنوات   5
مالية  غرامة  جانب  اإىل  باحلكم(, 
ف�شال  اأمريكي,  دوالر  اآالف   10 قدرها 
اأي مباراة  امل�شاركة يف  عن حرمانه من 

للمالكمة مدة 3 اعوام.
القا�شي  اأي�شا,  تويف  العام  هذا  ويف 
�شكاليا,  انطوانني  ال�شهري,  االأمريكي 
جهة  )اأعلى  العليا  املحكمة  ع�شو 
وفاته  تكن  فلم  البالد(,  يف  ق�شائية 
يف  الكرام  مرور  متر  ومل  عادية, 
اأزمة  يف  ت�شببت  اإذ  املتحدة,  الواليات 
داخل  االأ�شوات  عدد  تعادل  يف  متثلت 
القوانني  تف�شري  عن  امل�شوؤولة  اجلهة 

والت�شريعات وفقًا للد�شتور االأمريكي.
االأع�شاء  رف�س  بعد  االأزمة  وكربت 

االأمريكي,  الكونغر�س  يف  اجلمهوريني 
االأمريكي,  الرئي�س  مر�شح  قبول 
باراك اأوباما, القا�شي مرييك غارالند, 
ليكون خليفة ل�شكاليا, مف�شلني تاأجيل 
مهامه  ترامب  ت�شلم  حلني  االأمر  هذا 

الر�شمية كرئي�س للبالد.
نهايته,  على  العام  يو�شك  اأن  وقبل 
ع�شو  غلني,  جون  وا�شنطن,  فقدت 
والية  عن  االأمريكي  ال�شيوخ  جمل�س 
يدور  اأمريكي  ف�شاء  رائد  اأول  اأوهايو, 

حول االأر�س, عن عمر ناهز 95 عامًا.
االأحداث  اأبرز  يف  ح�شتها  وللريا�شة 
ا�شتطاع  اإذ   ,2016 يف  االأمريكية 
فريق "�شيكاغو كب�س", بعد انتظار زاد 
عاملي  فوز  اأول  حتقيق  عام,   108 عن 
)البي�شبول(,  القاعدة  كرة  ببطولة 
يف  انديانز"  "كليفالند  فريق  على 

بطولة العامل لهذا العام.
الواليات  بعثة  متكنت  اأي�شا,  وريا�شيا 
يف  �شاركت  اليت  الريا�شية  املتحدة 
بالربازيل,   2016 لعام  ريو  اأوملبياد 
 46 بينها  ميدالية,   121 بـ  الفوز  من 

ذهبية و37 ف�شية و38 برونزية.
ال�شعب  ذاكرة  يف  �شتطبع  اأحداث 
االأمريكي, الذي ي�شتعد ال�شتقبال عام 
جديد, قد يكون حافال باأحداث مثرية 
وفق  املغادر,  العام  من  اأكرث  للجدل, 

مراقبني اأمريكيني ودوليني.

ماين�س- )د ب اأ(: ت�شبب طالبا جلوء يف اأملانيا يف ا�شتدعاء عدد كبري من رجال 
ال�شرطة ومعهم كلب مدرب على الك�شف عن املتفجرات حيث �شلم الرجالن, اأب 
للوقود مبدينة  الربيد يف حمطة  اإحدى وكاالت  لدى  الثالثاء  وجنله, طردا 
ماونهامي بوالية راينالند بفالت�س غرب اأملانيا, وذلك ح�شبما ذكرت ال�شرطة 

الثالثاء.
اخلدمة  موظفة  اأن  االأملانية  االأنباء  لوكالة  ال�شرطة  با�شم  متحدث  واأو�شح 

الربيدية ارتابت ب�شاأن الطرد ب�شبب اأحداث االأ�شابيع االأخرية.
واأر�شلت ال�شرطة ت�شعة من اأفرادها للمكان حيث قاموا بتطويق حمطة الوقود 
يف  متفجرات  وجود  على  اإ�شارة  يعط  مل  ولكنه  الكلب  على  الطرد  وعر�شوا 

الطرد.
للم�شت�شارة  هدية  به  الطرد  اأن  اأكدا  اللذين  الرجلني  عن  ال�شرطة  بحثت 
االأملانية اأنغيال مريكل وفتحا الطرد ليظهر فيه متثال منحوت يدويا اأرادا من 

ورائه التعبري عن حبهما الأملانيا.
ونقلت �شحيفة “راين ت�شايتوجن” عن االبن قوله: “لقد نحت اأبي هذا التمثال 

بنف�شه من اأجل اأنغيال مريكل, �شكرا لها على ال�شماح لنا بالعي�س هنا”.
ا�شطر االأجنبيان ال�شتعادة هديتهما وقال االبن لل�شحيفة: “ال نزال نرغب 

يف اإر�شال هذا التمثال للم�شت�شارة ولكننا ال نعرف االآن كيف نفعل ذلك”.

اجلي�س  اإعالن  مع  تزامنًا   
�شاماًل  »وقفًا  ال�شوري 
على  القتالية  للعمليات 
ال�شورية«  االأرا�شي  جميع 
ليل  منت�شف  من  اعتبارًا 
اأن  على  اجلمعة,  اخلمي�س 
»داع�س«  تنظيم  ُي�شتثنى 
و»جبهة فتح ال�شام« )جبهة 

حتدث  االتفاق,  من  بهما  املرتبطة  االإرهابية  واملجموعات  �شابقًا(  الن�شرة 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني عن ا�شتعداد االأطراف املتنازعة ال�شتئناف 

»مفاو�شات ال�شالم«.
الر�شمية  ال�شورية  االأنباء  وكالة  نقلته  الذي  للجي�س,  العامة  القيادة  بيان 
التنفيذ  حيز  �شيدخل  الذي  النار,  اإطالق  وقف  اتفاق  اأن  اأو�شح  »�شانا«, 
»اعتبارًا من ال�شاعة �شفر يوم 30-12-2016«, ياأتي بهدف »تهيئة الظروف 
املالئمة لدعم امل�شار ال�شيا�شي لالأزمة يف �شوريا«. وبنّي اجلي�س اأن قرار وقف 
الن�شرة« واملجموعات  »داع�س« و»جبهة  ي�شتثني تنظيمي  القتالية  االأعمال 

املرتبطة بهما.
يف موازاة ذلك, اأعلن الرئي�س الرو�شي, بدوره, التو�شل اإىل اتفاق حول وقف 
�شريغي  اخلارجية  وزيري  مع  اجتماع  خالل  واأكد,  �شوريا.  يف  النار  اإطالق 
الفروف والدفاع �شريغي �شويغو, اأنه مت التوقيع على 3 اتفاقيات, االأوىل منها 
هي اتفاقية وقف اإطالق النار بني احلكومة ال�شورية و»املعار�شة امل�شلحة«. 
اأما االتفاقية الثانية, فتن�س على حزمة اإجراءات للرقابة على نظام وقف 
اإطالق النار, فيما متثل الوثيقة الثالثة بيانًا حول ا�شتعداد االأطراف لبدء 
اأن  اإىل  نف�شه  الوقت  يف  الفتًا  ال�شورية,  الت�شوية  حول  ال�شالم«  »مفاو�شات 
اإيالء اهتمام ورعاية  اإليها, ه�شة, وتتطلب منا  »االتفاقات التي مت التو�شل 

خا�شة من اأجل احلفاظ عليها وتطويرها«.
�شوريا,  يف  الرو�شي  الع�شكري  الوجود  »خف�س«  بوتني  اأعلن  اآخر,  �شياٍق  ويف 
�شوريا(,  )يف  الع�شكري  وجودنا  بخف�س  الدفاع  وزارة  اقرتاح  »اأوؤيد  قائاًل: 
لكننا �شنوا�شل بدون �شك مكافحة االإرهاب الدويل ودعم احلكومة ال�شورية 

ال�شرعية« يف حملة بالده الع�شكرية الداعمة.
التي  امل�شلحة  املعار�شة  ف�شائل  اأن  الرو�شي  الدفاع  وزير  ك�شف  جهته,  من 
»اأبرز  من  م�شلح, وهي  األف   60 من  اأكرث  ت�شم  �شوريا,  الهدنة يف  اإىل  ان�شمت 
من  وبتكليف  الرو�شية,  الدفاع  وزارة  اأن  وذكر  امل�شلحة«.  املعار�شة  قوات 
مع  تركية«,  »بو�شاطة  مفاو�شات  �شهرين,  مدى  على  خا�شت  بوتني,  الرئي�س 
نفوذًا.  االأكرث  الت�شكيالت  من   7 زعماء  بينهم  ال�شورية«,  »املعار�شة  قادة 
املناطق  من  االأكرب  اجلزء  على  ت�شيطر  املعار�شة  الف�شائل  تلك  اأن  واأو�شح 

اخلارجة عن �شلطة دم�شق يف و�شط و�شمال �شوريا.
و�شدد �شويغو على اعتبار ت�شكيالت املعار�شة ال�شورية, التي مل تن�شم لنظام 
وقف اإطالق النار, »اإرهابية«, معلنًا عن فتح خط �شاخن مع تركيا فيما يخ�س 
خط  »فتحنا  اخل�شو�س:  هذا  يف  وقال  النار.  اإطالق  وقف  على  الرقابة 
لتنفيذ  ال�شامنني  دور  �شيلعبون  الذين  االأتراك,  بال�شركاء  مبا�شرًا  ات�شال 
كافة مقت�شيات هذه االتفاقية, وال �شيما مقت�شيات الرقابة على تنفيذ هذه 

االتفاقيات«.
اأ ف ب, رو�شيا اليوم(

اجلي�ش ال�سوري يعلن وقفًا �ساماًل لإطالق النار يف �سوريا



املراقبة  كامريات  ومع  طويل  جدار  “خلف 
الق�شر  يوجد  املغاربة,  اجلنود  من  وحرا�س 
حاكم  العزيز  عبد  بن  �شلمان  للملك  اجلديد 
املحيط  �شاحل  على  ال�شعودية  العربية  اململكة 
نيويورك  �شحيفة  بداأت  هكذا  االأطل�شي”.. 
حالة  عن  للحديث  تقريرها  االأمريكية  تاميز 
ال�شعودية,  وملوك  اأمراء  يعي�شها  التي  الرتف 
الفتة اإىل اأن هذا الق�شر جرى اإن�شاوؤه يف ال�شيف 

املا�شي.
تقرير  يف  االأمريكية  ال�شحيفة   واأ�شافت 
احلكومة  األغت  بينما  اأنه  وطن  ترجمته 
الوطن  امل�شاريع يف  العديد من  ال�شعودية تنفيذ 
كجزء من برنامج التق�شف املايل, كان العمال قد 
اأن  بعد  الهليكوبرت  طائرات  مهبط  اإن�شاء  اأنهوا 
الق�شر  يف  للرتفيه  وحا�شيته  �شلمان  امللك  و�شل 

اجلديد باملغرب.
املالكة  العائلة  ثروة  اأن  اإىل  ال�شحيفة   ولفتت 
م�شتمدة من احتياطيات النفط املكت�شفة يف عهد 
والد �شلمان امللك عبد العزيز بن �شعود منذ اأكرث 

من 75 عاما.
يف  الدوالرات  مليارات  يوفر  النفط   وبيع 
العالوات ال�شنوية, ف�شال عن االمتيازات الأفراد 
العائلة املالكة الذين ميلكون الق�شور الفرن�شية, 

البنوك  ح�شابات  يف  االأموال  ويدخرون 
يف  اليخوت  اأكرب  على  وميرحون  ال�شوي�شرية, 

العامل بعيدا عن اأنظار  العوام.
اإىل  اأدى  امل�شتمر  النفط  اأ�شعار  انخفا�س   ولكن 
ا�شطراب االقت�شاد واأثار عدة اأ�شئلة حول ما اإذا 
كانت االأ�شرة احلاكمة مع االآالف من اأع�شائها ال 
الرتف  على  تعتمد  التي  اأفعالهم  يوا�شلون  زالوا 

ومنط احلياة الفخم.
اأ�شعار  انخفا�س  اأن  تاميز  نيويورك  وذكرت 
�شلبي على عمال احلكومة يف  ب�شكل  اأثر  النفط 
م�شتوى  اأن  وبرغم  ال�شعودية,  العربية  اململكة 
خالل  كبري  ب�شكل  تراجع  املواطنني  معي�شة 
اأفراد  ولكن  اململكة,  يف  املا�شية  القليلة  االأ�شهر 

العائلة احلاكمة لديها نف�س امل�شتوى املعي�شي.
 واأو�شح االأمري خالد بن فرحان اآل �شعود, ع�شو 
اأن  اأملانيا  يف  يعي�س  احلاكمة  االأ�شرة  من  من�شق 
من  تخفى  التي  الدولة  اأموال  من  الكثري  هناك 
وحده,  امللك  �شوى  م�شريها  يعلم  وال  امليزانية 
معتربا اأن هذه االأوقات متثل قلقا كبريا للعائلة 
عاما   80 العمر  من  يبلغ  الذي  و�شلمان  املالكة, 
اأبناء امللك  اأن يكون االأخري من �شتة  من املرجح 

املوؤ�ش�س الذين حكموا البالد.
منذ  اأنه  االأمريكية  ال�شحيفة   وا�شتطردت 

اخلالفة,  تقاليد  تغريت  للحكم,  �شلمان  و�شول 
وظهرت االن�شقاقات بعد جتاوز عدد من االأخوة 
ال�شلطة, وتغيري ترتيب  القادم يف  لو�شع اجليل 
والية العر�س, وقد اأطاح �شلمان باأع�شاء بارزين 
حتجيمهم  ومت  العائلة  من  االأخرى  الفروع  من 
بالوزارات  منهم  العليا  الوظائف  بع�س  و�شحب 

املختلفة. كما تقول ال�شحيفة.
اململكة  حدود  خارج  خطرية  م�شاكل   وهناك 
والعنف  اليمن,  يف  املكلفة  احلرب  حيث  اأي�شا 
التي  االقت�شادية  وامل�شاكل  و�شوريا,  العراق  يف 
الو�شع  ذلك  ظل  ويف  العاديني,  املواطنني  توؤرق 
العديد من اأفراد العائلة املالكة يخ�شون الك�شف 
اأن  ميكن  التي  ثرواتهم  حول  معلومات  اأي  عن 

تثري انتقادات ال�شعب وتدفعه للتغيري.
اأرامكو  الوطنية  النفط  �شركة  عائدات   وكانت 
احلياة  �شريان  طويلة  فرتة  منذ  ال�شعودية, 

لالإنفاق احلكومي, وقد رف�س بع�س اأفراد االأ�شرة 
العهد  ويل  نائب  امللك  جنل  خطط  احلاكمة 
ال�شركة  خل�شخ�شة  �شلمان  بن  حممد  االأمري 
االأوراق  اأ�شواق  يف  اإدراجها  اأن  معتربين  جزئيا, 
من  املزيد  �شيجلب  لندن  اأو  نيويورك  يف  املالية 

املتاعب على �شركة اأرامكو.
امليزانية,  يف  �شخمة  ثغرات  تواجه   والأنها 
جنبا  العام  القطاع  رواتب  احلكومة  خف�شت 
الكهرباء  فواتري  رفع  ومت  الدعم,  مع  جنب  اإىل 
الداخل  من  االقرتا�س  اململكة  وبداأت  واملياه. 
واخلارج, وبرغم كل هذا ظل ترف االأمراء قائما 

كما هو عليه.

معطيات  اأظهرت   – االأنا�شول   – القد�س 
هدمت  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  اإن  اإ�شرائيلية 
الغربية, توازي  ال�شفة  منازل فل�شطينية, يف 
18 �شعفًا ما منحته من تراخي�س بناء, خالل 

ال�شنوات الثالث املا�شية.
الغربية,  ال�شفة  يف  “ج”  املنطقة  وت�شكل 
حتت  وتقع  م�شاحتها,  من   60% يقارب  ما 
االإ�شرائيلية  واملدنية  االأمنية  ال�شيطرة 

الكاملة.
ال�شادر  عددها  يف  »هاآرت�س«,  �شحيفة  وقالت 
ترخي�س  طلب   1253 اأ�شل  من  اإن  الثالثاء 
امل�شنفة  املنطقة  يف  فل�شطينيون  قدمها  بناء, 
�شادقت  املا�شية,  الثالث  االأعوام  “ج” خالل 

ال�شلطات االإ�شرائيلية على 53 طلبا فقط.
وا�شتندت ال�شحيفة يف تقريرها اإىل معطيات, 
ح�شلت عليها من االإدارة املدنية االإ�شرائيلية, 
يف  االإ�شرائيلية  الدفاع  وزارة  ذراع  وهي 

االأرا�شي الفل�شطينية.
يونيو/حزيران  �شهر  انه يف حتى  اإىل  ولفتت 
 37 على  اإ�شرائيل  �شادقت  العام  هذا  من 
امل�شادقة  متت   2015 العام  اأنه  فيما  طلبًا 
 2014 العام  ويف  فقط  بناء  طلبات   7 على 
قدمها  بناء  طلبات   9 على  امل�شادقة  متت 

فل�شطينيون.
اأ�شدرت  فقد  نف�شه  الوقت  يف  واأ�شافت:” 
الثالث  االأعوام  خالل  االإ�شرائيلية  ال�شلطات 
منازل  �شد  هدم  اأمر   2000 من  اأكرث  املا�شية 
غري  البناء  بداعي  ج  املنطقة  يف  فل�شطينيني 

املرخ�س مت تنفيذ 983 منها “.
اأن عدد  املعطيات  وتابعت:” ي�شتدل من هذه 
ا�شرائيل  هدمتها  التي  الفل�شطينية  املباين 
خالل الفرتة ذاتها يف هذه املنطقة ج ي�شاعف 

عدد الرتاخي�س بـ18 مرة”.
يف  الفل�شطينيني  االآالف  ع�شرات  ويقيم 
فل�شطينيون  يقول  التي  “ج”,  املنطقة 
م�شتباحة  اإنها  ودولية  حملية  وموؤ�ش�شات 

باال�شتيطان االإ�شرائيلي.
ت�شم  التي  الدولية  الرباعية  اللجنة  وكانت 
واالحتاد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
طالبت  املتحدة,  واالأمم  ورو�شيا  االأوروبي 
املا�شية  االأخرية  ال�شنوات  يف  مرارًا  اإ�شرائيل 
“ج” وامل�شادقة على  بوقف الهدم يف املنطقة 
للبناء  خمططات هيكلية يقدمها فل�شطينيون 

يف املنطقة.
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عمان-  خالد اجليو�شي:
من َحملة ُمكّثفة, يبدو اأن “املباحث” ال�شعودية  �شِ
اململكة,  يف  املُحادثات  برامج  امتالأت  ُتديرها, 
على  تداولها  وَيجري  اآب”,  “الوات�س  واأ�شهرها 
امتالأت  و”تويرت”,  “الفي�شبوك”,  يف  وا�شع  نطاٍق 
بن�شو�س, ومقاطع فيديو, َت�شتهدف �شخ�س الرئي�س 
ُمعيبة,  باأو�شاف  وَت�شفه  االأ�شد,  ب�شار  ال�شوري 
التي  الر�شمية  بال�شورة  تليق  مل�شتويات ال  انحدرت 
حاالت  يف  لو  حتى  بينها,  فيما  الدول  فيها  تتعامل 

اخل�شومة والعداء.
َو�شلت  التي  املُتداولة  الفيديو  مقاطع  من  العديد 
احرتايف,  ب�شكٍل  ُمعّدة  وكاأنها  َبدت  اليوم”,  “لراأي 
جَتمع  مقاطع  فهناك  �شريع,  ب�شكٍل  اأُعدت  واأخرى 
مقاطع من خطابات �شابقة للرئي�س ال�شوري, لكنها 
االإ�شاءة  تتعّمد  “احرتافية”,  بطريقة  مُمنتجة 
اإىل  فيها  املباحث  جلاأت  اأخرى  مقاطع  ويف  لالأ�شد, 
الهجوم الديني على طائفة الرئي�س “العلوية”, يف 
عر�س اأقرب اإىل االأفالم الوثائقية الق�شرية, والتي 

اأُعدت لغايات ُهجومية, وحتري�شية, وطائفية.
الحظت “راأي اليوم” اأن توقيت احلملة الهجومية 
هزمية  مع  بالتزامن  جاءت  �شورية,  رئي�س  �شد 
اجلماعات املُ�شّلحة التي تدعمها ال�شعودية على يد 
االأ�شا�شي  املُحّرك  وكانت  ال�شوري,  العربي  اجلي�س 
النطالقها يف الداخل ال�شعودي, وهي حملة ُمنّظمة, 
حُتاول َمنع اأّي تعاطٍف �شعبي مع القيادة ال�شورية, 
اأو حتى طرق باب املالمة لتدّخالت بالد احلرمني, 

يف �ُشوؤون دولة عربية “�شقيقة”, واإ�شالمية.
ومع بدء حملة ت�شويه رئي�س �شورية غري املَ�شبوقة 
تلك, تتوا�شل حمالت تتّبع املُوؤيدين له من ال�شوريني 
وغريهم املُقيمني على االأرا�شي ال�شعودية, وُتوا�شل 
روابط  عرب  عنهم  للتبليغ  املُواطنني  دعوة  املباحث 

دماء  مع  “التعاطف  ُم�شّمى  حتت  اإلكرتونية, 
ال�شوريني يف حلب”, واملجازر التي ارتكبت بحّقهم.

احلملة  تلك  ت�شتطيع  اأن  مراقبون  َي�شتبعد 
احلملة  وهذه  االأ�شد,  ب�شار  �شورة  “ت�شويه” 
االإعالمية,  املُحاوالت  اآخر  اإال  لي�شت  باعتقادهم, 
لك�شب  ال�شعودية,  الداخلية  اجلبهات  على  لكن 
هّددت  لطاملا  الذي  وهو  �شّده,  املحّلي  العام  الراأي 
ربت بُطموح ُمعار�شيه  بالدهم اإ�شقاطه بالقّوة, و�شَ
الطامعني بال�شلطة, عر�س احلائط بعد ذلك, يقول 

مراقبون.
والفقرية  الو�شطى  الطبقة  ة  وخا�شّ ال�شعوديون, 
�شقوط  اأو  بقاء  ُمطلقًا,  اليوم  َيهمهم  َيعد  مل  منهم, 
�شت  منذ  املُرّفه  ما�شيهم  يف  كما  االأ�شد  الرئي�س 
التدوينات  موقع  على  الآرائهم  واملُتتّبع  �شنوات, 

الذي  االإحباط  مدى  َيلحظ  تويرت,  الق�شرية 
بالدهم  حكومة  �شيا�شات  جراء  ُي�شيبهم, 
التي  تلك  اليمن,  وحتى  �شورية  يف  “الفا�شلة” 
َتع�شف  لن  تق�ّشفّية”,  “�شيا�شات  اإىل  دفعتهم 
على  وَتفر�س  “املُرّفهة”,  بجيوبهم  اإال  “حزمًا” 

�شلعهم ال�شريبة.
التوا�شل  مواقع  على  ال�شعوديني  ان�شغال  وما 
اأُعلن  التي  اجلديد  العام  مبيزانية  االجتماعي 
عنها الأيام, والت�شكيك مب�شداقيتها, وبرامج دعمها 
هام�شية  على  قاطع  دليل  اإال  لي�س  “املزعومة”, 
احلرمني,  بالد  ملُواطني  بالن�شبة  ال�شوري  امللف 

ودليل غناء ُحكومتهم على ليلى غري َم�شاحلهم.

 خليل كوثراين, دعاء �شويدان
على  وطاأة  االأثقل   2016 عام  يكون  قد 
حلقت  التي  اخل�شائر  بفعل  ال�شعودية, 
�شاحات  من  �شاحة  غري  يف  باململكة 
تتكّبده  ما  يتقدمها  خ�شائر  ال�شراع. 
 21 منذ  حتاول  حيث  اليمن,  يف  الريا�س 
�شهرًا حتقيق ن�شر ميداين ميكنها ترجمته 

�شيا�شيًا... من دون جدوى
اندالع  على  �شهرًا   20 من  اأكرث  مرور  بعد 
اآذار/ يف  اليمن  على  ال�شعودية  احلرب 
احل�شاب  جردة  تبدو   ,2015 مار�س 
ذلك  منذ  متوقعًا  كان  ما  �شمن  ُمراِوَحة 
ُتخترب  زمنيًا,  قيا�شية  حرٌب  التاريخ؛ 
وال  الع�شكرية,  التجارب  اأنواع  �شتى  فيها 
ما  الرئي�شة, رغم  اأهدافها  من  اأي  يتحقق 
يحظى به »التحالف العربي« الذي تقوده 
الواليات  من  وتغطية  دعم  من  الريا�س 
 600 من  اأكرث  منذ  وبريطانيا,  املتحدة 

يوم على احلرب.
وتعددت  اأ�شبابه  تنّوعت  غربي  دعم 
احلربي  االإنفاق  يف  الطمع  من  مربراته؛ 
ال�شريك  مع  ال�شالح  و�شفقات  ال�شعودي 
عدم  على  احلر�س  اإىل  القدمي,  النفطي 
اإقليميًا  ال�شيا�شي,  اال�شطفاف  تبدل 
اال�شرتاتيجية  للخا�شرة  ودوليًا, 
اأكرث  على  املتوافرة  )اليمن(,  للمنطقة 
من موقع حتّكم ح�شا�س, اأبرزها االإطاللة 

ال�شرقية على م�شيق باب املندب.
من يخو�س احلرب؟

تخو�س هذه احلرَب اأغنى دولة يف العامل, 
احتياطي  اأكرب  بثاين  املدّججة  اململكة 
طفرة  لديها  وّلد  تقدير,  اأقل  على  نفطي 
ال�شنوات  يف  ال�شعودية  ا�شتخدمتها  مالية 
اأحدث  من  تر�شانة  تكدي�س  يف  االأخرية 
الغربية  الع�شكرية  واملعدات  االأ�شلحة 
يقت�شر  مل  خ�شو�شًا.  واالأمريكية  عمومًا 
والدبابات  املقاتالت  �شراء  على  االأمر 
الريا�س  ابتاعت  بل  احلربية,  وال�شفن 
جّمعت  مثاًل.  كال�شودان  باأكملها  دواًل 
و�شائل  من  اأوتيت  ما  كل  ال�شعودية 
خلفها  جاّرة  هذه,  والرتهيب  الرتغيب 
اإال  منه  لها  ي�شُف  مل  عربيًا«  »حتالفًا 
اأمريكي  مبوقف  مت�شلحة  عمليًا,  االإمارات 
ثابت يف تغطية املعركة �شيا�شيًا وت�شليحيًا 
ولوج�شتيًا... هكذا وقفت ال�شعودية اأمام 
اجلار اجلنوبي ومعها عنا�شر قوة واأ�شباب 
مهاجم  لطرف  ي�شبق  مل  رمبا  انت�شار 
افرت�شت  بلد  مقابل  يف  عليها,  توافر  اأن 
اململكة اأن اأ�شباب هزميته مكتملة االأركان.
�شيئًا  يتبدد  بداأ  ما  �شرعان  افرتا�س 
ال�شاحة  يف  ال�شعودية  انغما�س  مع  ف�شيئًا 
عاجزة  نف�شها  اململكة  جتد  مل  اليمنية. 
يف:  املتمثلة  الرئي�شة  اأهدافها  بلوغ  عن 
هادي  من�شور  ربه  عبد  الرئي�س  اإعادة 
»اأن�شار  حركة  �شالح  نزع  �شنعاء,  اإىل 
للجي�س  ال�شاروخية  القوة  تدمري  اهلل«, 
اليمني, وفر�س فدرالية االأقاليم بالقوة, 
فح�شب؛ بل حتولت احلرب اإىل عبء على 
اأرا�شي  ال�شعودية بعد انتقالها اإىل داخل 
اململكة �شاروخيًا وبريًا, وت�شّببها يف نزف 
االنخفا�س  ظل  يف  القت�شادها,  م�شتمر 

احلاد يف اأ�شعار النفط.

جبهات �لد�خل �ليمني
املواجهات  بدء  على  اأ�شابيع  مرور  بعد 
اهلل«  »اأن�شار  قررت  اليمن,  جنوب  يف 
من  االن�شحاب  اليمنية  امل�شلحة  والقوات 
ال�شغط  حتت  ال  هناك,  اجلبهات  معظم 
املوايل  االإعالم  رّوج  كما  الع�شكري 
تت�شل  �شيا�شية  حل�شابات  بل  لل�شعودية, 

واحلر�س  اجلنوب  يف  الو�شع  بخ�شو�شية 
على منع تعّمق ال�شرخ مع احلليف ال�شابق 
مل  ح�شرًا  ولذلك  اجلنوبي(؛  )احلراك 
يتم�شك اجلي�س واللجان ال�شعبية بجبهات 
املحافظات اجلنوبية وال�شرقية كما فعال 

يف تعز.
منذ اأ�شهر, تنح�شر املعارك يف قرابة �شت 
و�شنعاء  واجلوف  وماأرب  تعز  هي  جبهات 
املوالية  القوات  وت�شعى  وحجة.  و�شعدة 
يف  اخرتاقات  لتحقيق  جاهدة  لل�شعودية 
ال�شاحلية  منها  خ�شو�شًا  اجلبهات,  تلك 
باب  عن  واللجان  اجلي�س  الإبعاد  تعز  يف 
املندب والبحر االأحمر, والداخلية يف نهم 
اإىل �شنعاء, واحلدودية يف  الطريق  ل�شق 
البقع ل�شرب »اأن�شار اهلل« يف معقلها االأول 
يوم  بعد  يومًا  يثبت  اأهداف  �شعدة.  يف 
اإىل �شروب امل�شتحيل, الأ�شباب  اأقرب  اأنها 
اجلغرافيا  حيث  تعز  يف  اأّولها  متعددة, 
واحلا�شنة ال�شعبية يف املناطق احل�شا�شة 
واللجان,  اجلي�س  م�شلحة  يف  ت�شّب 
املرتفعات  تلتهم  حيث  نهم  يف  وثانيها 
زحوفات  باملنطقة  املحيطة  اجلبلية 
مل  فيما  لـ«التحالف«,  املوالية  القوات 
يفلح االأخري يف ا�شتمالة »احلزام القبلي« 
الذي كان يراهن عليه يف اإ�شقاط �شنعاء, 
وثالثها يف �شعدة حيث يبدو امل�شهد االأكرث 
هزلية؛ اإذ اإن القوات ال�شعودية املوجودة 
ال  احلدود  من  ال�شمالية  ال�شفة  على 
خطوط  خلف  خطوات  التقدم  ت�شتطيع 
عن  فيه  تعجز  الذي  الوقت  يف  عدوها, 
على  وحلفائها  اهلل«  »اأن�شار  هجمات  �شّد 
وجيزان,  وجنران  ع�شري  يف  اململكة  عمق 
ولذلك ت�شتعني الريا�س مبقاتلني �شلفيني 
عن  �شعدة  نحو  تقدم  لتحقيق  وجهاديني 
حتولوا  هوؤالء  اأن  اإال  البقع,  منفذ  طريق 
زرعها  التي  لالألغام  �شائغة  لقمة  اإىل 
الغاز  والأ�شطوانات  هناك,  اليمنيون 
بالديناميت,  ح�شوها  التي  املياه  واأنابيب 

وفق م�شادر ميدانية.

معركة �حلدود
املعادلة  فتتجلى  ال�شعودي,  العمق  يف  اأما 

الريا�س  اإىل  بالن�شبة  ق�شاوة  االأكرث 
املقاتلون  اأر�شى  الغربيني.  وداعميها 
فهمت  توازنًا  جمازًا(  ال  )حقيقة  احلفاة 
يف  وحدها  تعد  مل  اأنها  الريا�س  مبوجبه 
م�شريية  بتغيريات  واملهدد  املهاجم  موقع 
وتكري�س  مدن  كاحتالل  وا�شرتاتيجية 
مدينة  باإ�شقاط  مثاًل  فالتهديد  التق�شيم؛ 
قرى  ال  انتزاع  يقابله  بات  اليمن  داخل 
باأكملها,  مدن  بل  فح�شب,  �شعودية 
كنجران التي ال يحول دون دخولها حتى 

االآن اإال القرار ال�شيا�شي.
التي  الب�شرية  اخل�شائر  جانب  واإىل 
تاأتي  يوميًا,  ال�شعودية  القوات  ت�شتنزف 
التي طاولت هيبة هذا  املعنوية  اخل�شائر 
وال�شخرية  للتندر  مادة  وجعلته  اجلي�س, 
كثريين  اإىل  ُيخّيل  رمبا  اليمنيني.  لدى 
ال�شناعة  فخر  الـ«اأبرامز«,  دبابات  اأن 
تدمري  مت  الثمن,  والباهظة  االأمريكية 
عدد هائل منها يف ع�شري وجنران وجيزان 
وغريها  املتطورة  الـ«كورنيت«  ب�شواريخ 
واحلقيقة  للدروع,  امل�شادة  االأ�شلحة  من 
املدرعات  ومعها  الدبابات  تلك  اأن غالبية 
الغربية ال�شنع االأخرى اأحرقها اليمنيون 
اأكرث,  ال  البخ�شة  ال�شجائر  بوالعات 

بعدما هجرها جنودها وفروا من امليدان.
معركة ال�شيا�شة واالقت�شاد

و�شل  املوازية,  ال�شيا�شية  املعركة  يف 
اإىل  اإىل اقتناع يرف�س,  ال�شعودي  النظام 
الطرف  اأن  مفاده  به,  االعرتاف  اليوم, 
املقابل لي�س عبارة عن حفنة من ال�شباط 
عن  الباحثني  االبتزازيني  وامليلي�شيويني 
مغامن واأدوار يف ال�شلطة, بل حركة حتول 
واجلي�س,  ال�شعب  قبل  من  م�شنودة  ثوري 
لديها قرار حا�شم ونهائي باال�شتقالل عن 
اليمن  حكمت  التي  ال�شعودية  الو�شاية 
التي  هي  اخللفية  هذه  العقود.  ع�شرات 
املواجهة,  ثمن  يتقّبلون  اليمنيني  جعلت 
ُيرمى  ما  ويرف�شون  باهظًا,  كان  مهما 
ت�شتهدف  جمحفة  ت�شويات  من  اإليهم 
اإعطاء ال�شعودية ما مل تك�شبه يف امليدان, 
الوطني«  »االإنقاذ  حكومة  ت�شكيل  وما 
املنحى  على  وا�شح  دليل  اإال  �شنعاء  يف 

املذكور, يف قبالة »ارتهان« �شعودي لالإرادة 
احلرب  اإعالن  حلظة  منذ  بداأ  االأمريكية 
اجلبري,  عادل  ل�شان  )على  وا�شنطن  من 
متوا�شاًل  يزال  وال  حينها(,  يف  ال�شفري 
اإدارة  خليارات  الريا�س  ترّقب  حالة  مع 
دونالد  املنتخب,  االأمريكي  الرئي�س 

ترامب.
اأن  تلك  اليمنية  القوة  نقطة  اإىل  ُي�شاف 
الريا�س ف�شلت عمليًا يف فر�س اأي متغريات 
طاولة  على  اليمني  اإخ�شاع  من  متّكنها 
تكري�س  يف  م�شاعيها  اإن  اإذ  التفاو�س, 
تبدو  بالقوة  الفدرالية  االأقاليم  م�شروع 
بعيدة عن التحقق, بالنظر اإىل اخلالفات 
الرافد  وغياب  حلفائها,  بني  امل�شتفحلة 
اإىل  وافتقاره  امل�شروع,  لذلك  ال�شعبي 
كذلك  الالزمة.  املو�شوعية  املقومات 
تطييف  يف  وحلفائها  اململكة  جهود  فاإن 
مذهبية  �شبغة  اإعطائها  اأو  املعركة 
ع�شّية  �شلبة,  مينية  باأر�شية  ا�شطدمت 
واال�شطفافات  وال�شحن  الع�شبية  على 

العمياء.
اقت�شاديًا, تراهن ال�شعودية, بعد ان�شداد 
على  و�شيا�شيًا,  ع�شكريًا  اأمامها  االأفق 
انك�شار ميني بالتجويع واالإفقار. يف �شبيل 
املركزي  البنك  نقل  خطوة  جاءت  ذلك, 
اإىل عدن, والتي ت�شّببت يف حرمان ال�شواد 
االأعظم من اليمنيني من رواتبهم, اإ�شافة 
والبحري  اجلوي  احل�شار  ت�شديد  اإىل 
مينية  م�شادر  توؤكد  خطوتان  والربي. 
املدى  على  اأقله  اأكلهما,  توؤتيا  لن  اأنهما 
ل�شنوات  اأِلف  بلدًا  اليمن  لكون  املتو�شط, 
حقيقية,  اقت�شادية  بنية  وغياب  الفقر 
واعتاد اإيجاد بدائل متّكنه من ال�شمود يف 
اأ�شعب الظروف )عرفت دول كربى وغنية 
جتربة التجويع يف احلروب, وقد ا�شتطاع 
وزير التموين يف حكومة ون�شتون ت�شر�شل, 
على  التغلب  الب�شيطة,  اخلطط  ببع�س 
العاملية  احلرب  اإبان  بريطانيا  يف  االأزمة 

الثانية(.
يف املقابل, ت�شي االأرقام ال�شعودية بخ�شائر 
تكّبدها اقت�شاد اململكة جراء احلرب على 
ميزانيتيها  على  بو�شوح  انع�شكت  اليمن, 

البنية  وطاولت  و2017,   2016 لعامي 
برمتها.  واالجتماعية  االقت�شادية 
اأخرى  اأ�شبابًا  الريا�س  لعجز  اأن  �شحيح 
اأن  اإال  البرتول,  اأ�شعار  انخفا�س  اأبرزها 
باأرقام  املحدود,  غري  الع�شكري  االإنفاق 
»فلكية« بلغت ع�شرات مليارات الدوالرات, 
اعرتفت  اإنفاق  النظام.  خزينة  اأرهق 
ل�شان  على  موؤخرًا,  ال�شعودية  احلكومة 
وزير الطاقة خالد الفالح, باأنه ال يخ�شع 

ل�شقف.

منظومة �ل�سمود �ليمنية
الثورية  القوى  به  حتظى  ما  على  عالوة 
وقابلية  �شعبي,  احت�شان  من  اليمن  يف 
اجلبهة  اإدارة  تتميز  لل�شمود,  اليمنيني 
هي:  ثالثة  رئي�شة  مبقومات  الع�شكرية 
حركة  ومهارات  اليمني  اجلي�س  مقدرات 
املكت�شبة  واخلربة  القتالية,  اهلل«  »اأن�شار 
القتال,  من  عامني  حواىل  مدار  على 
املتوا�شل  والتدريبي  اللوج�شتي  والدعم 
معها  يجدر  مقومات  االأ�شدقاء.  قبل  من 
لن  ح�شارها  اأن  تدرك  اأن  بال�شعودية 
يجدي نفعًا. يف هذا االإطار, ي�شف م�شدر 
التجربة  لـ«االأخبار«,  معني,  اإقليمي 
للده�شة«,  بـ«املثرية  اليمنية  الع�شكرية 
كا�شفًا عن تطور كبري ح�شل خالل العامني 
اليمنيون,  خالله  من  ا�شتطاع  املا�شيني 
ومب�شاعدة اأ�شدقائهم, �شّد الثغر ومعاجلة 
حتت  القوة  ومراكمة  ال�شعف  نقاط 
وطاأة احلرب ويف ظل ا�شتمرارها وترميم 
وهو  وتطويرها,  الع�شكرية  املنظومة 
عادة ما تقوم به اجليو�س يف اأيام ال�شلم. 
ويوؤكد م�شدر معني اآخر اأن ملف التطوير 
بات  اليمن  يف  ع�شكرية  لقدرات  الذاتي 
ي�شلك  بداأ  وهو  وحقيقيًا,  جديًا  ملفًا 
�شبيله اإىل التنفيذ, ومر�شح للتفعيل اأكرث 
يعني,  ال  ذلك  اأن  اإال  مفاجئة,  ب�شورة 
والواليات  ال�شعودية  اأن  امل�شدر,  بح�شب 
تثبيت  يف  �شتنجحان  اأو  جنحتا  املتحدة 
اأوقف  احل�شار  اأن  اأو  اليمن,  حول  الطوق 
والتدريبي  الت�شليحي  االإمداد  خطوط 

التي قد يحتاج اإليها اليمنيون.
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الي��من 2016: ال�س���ع���ودية ه��ُ�ِزمت

عمان- “راأي اليوم”- خالد اجليو�شي:
َتع�شف  التي  “التق�ّشفّية”  ال�شيا�شات  مع  بالّتزامن 
بداأوا  ال�شعوديني  اأن  يبدو  ال�شعودية,  بالعربية 
جّراء  االقت�شادية,  باأو�شاعهم  ذرعًا  ي�شيقوا 
بالدهم,  حَتكم  التي  ال�شيا�شية  االإدراة  َع�شوائية 
االأجانب  املُقيمون  ُهم  االأ�شعف  احَللقة  اأن  ويبدو 
وطبيعة  جن�شياتهم,  اختالف  وعلى  اأرا�شيهم,  على 
االرتفاع,  على  يقوى  ال  ال�شعودي  ف�شوت  اأعمالهم, 
بالدهم  تركوا  الذين  العاملني,  هوؤالء  بوجه  اإال 
َق�شرًا, واختاروا املُ�شاهمة يف نه�شة بالد, كانت اأ�شبه 

بال�شحراء اخلاوية, بح�شب تو�شيف اأهلها اأنف�شهم.
بُعلو  ا�شتيائهم  عن  ُيعرّبون  املّرة  هذه  ال�شعوديون, 
وُم�شاركتهم  اأرا�شيهم,  على  املُقيمني  لتواجد  ال�شوت, 
وهو  نوعه,  من  االأول  اال�شتياء  وهذا  َيومهم,  ُقوت 
دليٌل واقعي وملمو�س, على ترّدي االأو�شاع يف البالد, 
و�ُشعور املُواطن اأن عوا�شف “التق�ّشف” �شتطال جيبه 
“َي�شتويل”  الذي  املُقيم,  الفداء هو  ال حمال, وكب�س 

على “ُقوت ِعياله”.
مل�شاعر  ُمراعاة  اأو  َخجل  بال  ال�شعوديون,  ي�شيح 
“ال�شعودية  واحد  رجٍل  ب�شوت  قائلني  املُقيمني, 
لل�شعوديني”, عرب و�شم “ها�شتاق” حتت نف�س املُ�شّمى, 
وفيه ُيعرّبون عن كل ما ُتبطن ُنفو�شهم, حيث �شارك 
هذا  اإعداد  حتى  �شعودي  ُمغّرد  األف   15 من  اأكرث 
على  ُمعظمهم  واتفق  املذكور,  الو�شم  يف  التقرير 

�شرورة “طرد” املُقيمني, واال�شتغناء عن َخدماتهم.

حممد حّذر من ُمطالبة املُقيمني باجلن�شية ال�شعودية, 
الرباء قال اأنه حان وقت التغيري, و�شباب البلد اأحق 
عدم  بالدها,  �شلطات  على  متّنت  �شلطانة  برثواتها, 
�شذي  بالدها,  يف  �شيء  اأي  بتمّلك  للُمقيم  ال�ّشماح 
جمعية  ال  مملكة  يف  تعي�س  اأنها  اأّكدت  الزهراين 
اأهمية  على  �شّدد  فقد  القرين  اأحمد  اأما  خريية, 

حماية االأعرا�س من “حتّر�س” االأجنبي.
حاولوا  ال�شعودية,  االأرا�شي  “العرب” على  املُقيمون 
واأّكدوا  ال�شعبية,  املُطالبات  تلك  اأهمية  من  التقليل 
عنهم,  اال�شتغناء  ت�شتطيع  ال  احلرمني  بالد  اأن 
االأعمال  على  يقوون  ال  قوٌم  بح�شبهم  فال�شعوديون 
اال�شتعانة  دون  بالدهم,  اإدراة  مُيكنهم  وال  ال�شاّقة, 
والباك�شتاين  والهندي,  والعربي,  ة,  خا�شّ باالأمريكي 

عاّمة.
اأن الكفاءات العربية  اأّكد  عريب من جمهورية م�شر 
اأف�شل مبراحل من كفاءة ال�شعودي, ح�شاب “ال�شامي” 
يف  العمل  على  ال�شعودي  املواطن  ُقدرة  عن  ت�شاءل 
من  وغريها  وال�شباكة,  والبناء,  النظافة,  اأعمال 
تتما�شى  وال  َج�شديًا,  جَمهودًا  تتطلب  التي  االأعمال 

كذلك مع “بري�شتيج” ال�شعودي “املُرّفه”.
تاأتي  “ال�شعبية”  املطالب  تلك  اأن  يرون  مراقبون, 
فِن�شبة  ال�شعودية,  العربية  به  متر  َحرج  توقيت  يف 
ومن  امليزانية,  يف  َعجز  وهناك  ُمرتفعة,  البطالة 
كانت ت�شرتيه احلكومة باملال, اأ�شبحت عاجزة اليوم 
و�شيا�شاتها  اخلاوية,  خزائنها  ب�شبب  اإ�شكاته,  عن 

الفا�شلة, يقول مراقبون.
بني  دام  �شِ من  ُيحّذرون  املحلي,  ال�شاأن  يف  خمت�شون 
�شعارات  باب  من  َيدخل  قد  واملُقيمني,  ال�شعوديني 
ُعن�شرية كال�شعودية لل�شعوديني, فال�شعودي املُواطن 
على  بالعمل  العرب  “اأ�شقائه”  على  مَين  اأنه  يعترب 

ُكرمى  رواتبهم  على  يح�شلون  وكاأنهم  بالده,  اأرا�شي 
عيونهم دون ُمقابل, واملُقيم يعترب اأنه �شاهم بخرباته, 
وكفاءاته, و�شهاداته, يف بناء اململكة ال�شعودية, التي 
باالأحرى  اأذّلوه  اأو  “ا�شتقدموه”  اأنهم  اأهلها,  َيعترب 

باأموالهم, ُيحّذر خمت�شون.

املُقيمني بَطرد  وُيطالبون  لل�سعوديني”  “ال�سعودية  َي�سيحون:  احلرمني”  “بالد   اأبناء 
باجلن�سية “الأجانب”  ُمطالبة  م��ن  حت��ذي��رات  ب��الده��م..  اأرا���س��ي  على   العاملني 
ُيوؤّكدون “العرب”  املُقيمون  منهم..  الأع��را���ش  حلماية  ودع��وات  بتمّلكهم   وال�ّسماح 
ال�ساّقة” “الأعمال  على  ال�سعودي  ُق��درة  عن  وَيت�ساءلون  عنهم  ال�ستغناء  عوبة  �سُ

ب�سار ال��رئ��ي�����ش  �سخ�ش  َت�����س��ت��ه��دف  ��ع��ودي��ة  ���سُ  ح��م��ل��ة 
الأ�����س����د وَت�����س��ت��خ��دم اأو�����س����اف ُم��ع��ي��ب��ة ب��ح��ّق��ه

اإي����������ران ت���خ���ت���رب م��ن��ظ��وم��ت��ني 
ل���ل���دف���اع اجل�����وي ج���ن���وب ال��ب��الد

 

طهران  :
املناطق  يف  ال�شنع,  حمليتي  �شواريخ  منظومتي  بنجاح  اإيران  اختربت 
اإن  فار�س,  اأنباء  وكالة  وقالت  اخلليج,  ملياه  املحاذية  للبالد  اجلنوبية 
مقر خامت االأنبياء )�س( للدفاع اجلوي, اخترب منظومة مر�شاد التي 
ي�شل مداها 150 كم اإ�شافة اإىل منظومة “يازهراء” التي ي�شل مداها 

طيار. دون  من  جت�ش�س  طائرتي  اأ�شابتا  حيث  كم,   20
وياأتي اختبار منظومتي ال�شواريخ, �شمن مناورات “املدافعون عن �شماء 
الوالية 7 اجلوية التي ت�شارك فيها القوات اجلوية يف اجلي�س واحلر�س 

الثوري االإيراين.
اأن اختبار املنظومتني, حمليتي ال�شنع, ياأتي حلماية  واأ�شافت الوكالة 

االأماكن احل�شا�شة جنوبي البالد.
بينما  املدى,  متو�شطة  مر�شاد  منظومة  يف  مر�شاد  �شواريخ  وت�شتخدم 

ت�شتخدم �شواريخ من طراز ثاقب يف منظومة يازهراء ق�شرية املدى.
البعيدة  “اآ�شمان” لالت�شاالت  املناورات  اختبار منظومة  هذا و�شهدت 
مئة  على  يزيد  مدى  على  اآمن  ب�شكل  االت�شال  بهدف  اجلوف�شائية, 

وخم�شني كيلومرتا.
الف   494 تبلغ  م�شاحة  على  اأيام  خم�شة  املناورات,  وت�شتمر  هذا 
كيلومرت مربع يف مدن اأهواز و�شرياز وكرمان وبو�شهر و هرمزكان وجزر 

طنب ال�شغرى, وطنب الكربى, واأبومو�شى.



د. عبد احلميد �شيام
م�شامعي.  اإىل  و�شلت  املحيط  عرب  �شرخاتهم   
احلاملني  الالجئني  الفل�شطينيني  من  جمموعة 
بهم  تقطعت  �شوريا  من  �شادرة  �شفر  لوثائق 
ال�شويد,  يف  عالقني  اأنف�شهم  فوجدوا  ال�شبل, 
لعدم  ترحيلهم  الهجرة  �شلطة  قررت  حيث 
ا�شتيفاء �شروط اللجوء, لكنهم مل يعرثوا على 

بلد ي�شتعد ال�شتقبالهم. 
يعيد  العمل  بلد  وال  يحت�شنهم  اللجوء  بلد  فال 
اللجوء  بلد  وال  امللغاة,  عقودهم  يف  النظر 
بالو�شع  موؤقتا  ا�شتعداد الإعادتهم  االأ�شلي على 
االأ�شلي  املنبت  بلد  وال  نف�شه,  ال�شابق  القانوين 
االحتالل  قوانني  ب�شبب  ا�شتقبالهم  ي�شتطيع 
ال�شفة  �شكان  يف  الفل�شطينيني  ح�شرت  التي 

الغربية وغزة. 
تذكرت واأنا اأحتدث مع بع�س العالقني يف ال�شويد 
حلام  دريد  ال�شوري  للفنان  »احلدود«  فيلم 
والكاتب املرحوم حممد املاغوط الذي اأنتج عام 
1984. تدور اأحداث الفيلم ب�شكل رمزي حول 
على  العالق  )الفل�شطيني(  الودود  عبد  معاناة 
اأن فقد  احلدود بني غرب�شتان و�شرق�شتان, بعد 
ت�شمح  اإليها  الذاهب  الدولة  فال  �شفره,  جواز 
اأن  تقبل  غادرها  التي  الدولة  وال  بالدخول  له 
تعيده وينتهي به املطاف يف خيمة على احلدود. 
والأن هذا العالق على احلدود ذكي وخفيف ظل 
ينتهي به االأمر لي�شبح �شديقا ل�شباط احلدود 
ق�شية  اإىل  ويتحول  االأغنام,  ورعاة  واملهربني 
وال�شحافيون  الكتاب  عليه  يتوافد  عام  راأي 
وممثلو االأحزاب واملر�شحون للربملـــــان, ليعلنوا 
حدود  »ال  عال  ب�شوت  ويهتفون  معه  الت�شامن 
اإىل  عائدين  احلدود  يجتازون  ثم  اليوم«  بعد 
ويعرب  بهم  يلحق  اأن  يحاول  وعندما  بيوتهم, 
ي�شاركون  كانوا  الذين  ال�شباط  يوقفه  احلدود 
للديك  �شمح  بينما  معه,  الت�شامن  مهرجان  يف 
واالأفعى والطيور واملاعز اأن جتتاز احلدود دون 

اأوراق ثبوتية.
مطار  من  اأكرث  يف  »احلدود«  فيلم  يتكرر  يكاد 
اأدل  وال  عبور.  نقطة  من  واأكرث  بلد  من  واأكرث 
العالقني  اآالف  ماأ�شاة  من  املعاناة  هذه  على 
اإىل  غزة  �شكان  كل  حول  الذي  رفح,  معرب  على 
ال  ثم  عبورا,  اأو  اجتيازا  الودود  عبد  مليوين 
عام  طرد  الذي  القذايف  العقيد  فعله  ما  نن�شى 
ورماهم  ليبيا  من  الفل�شطينيني  اآالف   1995
ليبيا  بني  احلدود  على  عالقني  ال�شحراء,  يف 
وم�شر ملدة تزيد عن ال�شنتني, ال م�شر تدخلهم 
�شحايا  منهم  املئات  فوقع  تعيدهم,  ليبيا  وال 
على  روي�شد  خميم  ذكريات  اأما  واملر�س.  للربد 
احلدود العراقية االأردنية ملن طردوا اأو هربوا 

االأمريكي  االحتالل  بعد  العراق,  من  بجلودهم 
زالت  فما  �شنتني,  من  اأكرث  احلدود  على  وعلقوا 
حية يف االأذهان, وهزت ماأ�شاتهم �شمائر العامل, 
الربازيل  مثل  بعيدة  دول  على  توزيعهم  فتم 
اإ�شافة  ونيوزيلندا,  وكندا  واآي�شلندا  وت�شيلي 
اإىل ما حدث الأفراد فل�شطينيني يف مطارات دبي 

وال�شارقة واخلرطوم وغريها.
العائالت  بع�س  معاناة  عن  �شمعت  عندما 
الفل�شطينية يف ال�شويد قررت متابعة املو�شوع, 
وقراأت الكثري من الق�شا�شات حول ماأ�شاتهم. ال 
اأحد يعرف عدد العائالت بال�شبط لكنها ترتاوح 
بطرق  االأقدار  بهم  رمت  عائلة,   70 و   27 بني 
�شتى اإىل ال�شويد فتنف�شوا ال�شعداء وظنوا اأنها 
وال�شياع  العذاب  �شنوات  واأن  املوعودة,  اجلنة 
بلد  يف  يعي�شون  االآن  الأنهم  انتهت  والت�شرد 
االأ�شا�شية  بحرياته  ويتفاخر  القانون  ي�شوده 
بتقدمي  وا�شتهاره  االإن�شان  حلقوق  واحرتامه 
يف  واالإغاثية  االإن�شانية  للمنظمات  العون  يد 
ال�شلطات  قررت  عندما  �شدموا  لكنهم  مكان  كل 
�شنوات(   6 و   9( لطفلني  اأم  �شريين  ترحيلهم. 
وكانت حتمل وثيقة �شفر للفل�شطينيني املقيمني 
يف �شوريا, وهي اأ�شال من بلدة �شفد املحتلة منذ 
اآخر.  �شفر  جواز  اأي  لديها  ولي�س   ,1948 عام 
عقدها   2014 عام  اخلليج  دول  اإحدى  اأنهت 
وعقد زوجها املهند�س, حيث كانت تدر�س اللغة 
اإال  اإليه  تذهب  مكانا  جتد  فلم  االإنكليزية 
�شنغن  تاأ�شرية  على  ح�شلت  هناك  ومن  اليونان, 
نابل�س  اإىل  فعاد  زوجها  اأما  ال�شويد.  ودخلت 
فل�شطينية  هوية  لديه  الأن  الغربية  بال�شفة 
توؤهله لالإقامة حتت االحتالل, ولكن ال ت�شمح 
العائلة وظنت  العائلة. متزق �شمل  بجمع �شمل 
�شيكون  اال�شطراري  االإجراء  هذا  اأن  �شريين 
ال�شويد.  االإقامة يف  اأن حت�شل على  اإىل  موؤقتا 
اإجراءات اللجوء لكنها فوجئت بالرف�س  بداأت 
والرتحيل اإىل البلد اخلليجي الذي جاءت منه 
وولد فيه طفالها. قالت ردا على القرار: يا ليت 
ذلك ممكن, بل اإنه م�شتحيل. وذهبت اإىل �شفارة 
ر�شالة  لها  الذي قدم  ال�شفري  البلد وقابلت  هذا 
مرو�شة وموقعة تن�س على اأن الدولة لي�شت على 
ا�شتعداد ال�شتقبالها, الأنها لي�شت مواطنة ولي�س 
لديها عقد عمل �شاري املفعول. قدمت الر�شالة 
قالت  وا�شت�شارات  �شهور  وبعد  الهجرة.  لدائرة 
بدولة  اعرتفت  ال�شويد  اأن  مبا  الدائرة:  لها 
دولة  هناك  اإذن  فل�شطينية  اأنك  ومبا  فل�شطني, 
يجب اأن ت�شمح لك بالعودة. »ولكن هذه الدولة 
واإ�شرائيل  االإ�شرائيلي  االحتالل  حتت  واقعة 
ومبا  يدخل,  ال  ومن  يدخل  من  تقرر  التي  هي 
�شبيل  فال  هناك  مواطنة  هوية  اأملك  ال  اأنني 

اإذا  اأياديكم  واأبو�س  فل�شطني.  اإىل  عودتي  اإىل 
ليجتمع  فل�شطني  اإىل  تعيدوين  اأن  باإمكانكم 
اأح�شان  اإىل  وابني  بنتي  وتعود  العائلة  �شمل 
اإىل  ذهبت  ثم  الهجرة,  ل�شابط  قالت  اأبيهما«. 
باأنها  ر�شمية  ر�شالة  لها  فقدموا  فل�شطني  �شفارة 
ال ت�شتطيع العودة اإىل فل�شطني يف ظل الظروف 
حمكمة  اأعادت  االحتالل.  ب�شبب  احلالية 
يف  للبت  الهجرة  دائرة  اإىل  االأوراق  الهجرة 
اأمرها وبقيت االأمور عالقة لغاية االآن. »ت�شور 
اأنا وولدّي الأننا ال نعرف ما  القلق الذي اأعي�شه 
الهاتف.  على  تودعني  وهي  قالت  م�شرينا«,  هو 
�شاب اآخر من الجئي �شوريا, اآثر عدم ذكر ا�شمه, 
وح�شب  اآخر,  خليجي  بلد  من  عقده  اإنهاء  مت 
قادرا  يكن  ومل  البالد,  يغادر  اأن  يجب  القانون 
على العودة اإىل �شوريا ب�شبب النزاع امل�شلح. اأما 
زوجته فكانت عالقة داخل �شوريا وال ت�شتطيع 
اأن تغادر البالد, حيث اأو�شدت احلدود املحيطة 
و�شل  الفل�شطينيني.  الالجئني  اأمام  ب�شوريا 
اأ�شوة  جلوء  بطلب  وتقدم   2014 عام  ال�شويد 
اإىل  ترحيله  بقرار  فوجئ  املهاجرين.  ببقية 
اإلغاء  لهم وثائق  اأنهى عقده. فقدم  الذي  البلد 
غري  باأنه  ال�شفارة  من  ر�شمية  ور�شالة  العقد 
م�شموح له اأن يعود اإىل ذلك البلد ب�شبب انتهاء 

عقده. 
يوجد  وال  فقط  �شفر  وثيقة  يحمل  اأنه  واأثبت 
من  االأمر  اأخذ  ال�شتقباله.  ا�شتعداد  على  بلد 
الدولة  حمكمة  و�شل  حتى  اأخرى  اإىل  حمكمة 
والتي  االأوروبي  االحتاد  حمكمة  اإىل  ثم  العليا 
رف�شت طلبه اأي�شا بحجة اأنه »من غري جن�شية« 
ويتمتع  �شفر  جواز  يحمل  ملن  مينح  اللجوء  واأن 
بجن�شية بلد, لكنه ال ي�شتطيع العودة اإىل هذا 
البلد ب�شبب الظروف االأمنية والنزاع الع�شكري 
واالأخطار التي قد تلحق بال�شخ�س يف ما لو قرر 
العودة. وقد مت و�شع ال�شخ�س يف مع�شكر خا�س 
بالرتحيل وما زالت ال�شلطات ال�شويدية تبحث 
البحث  اأن  املوؤكد  ومن  اإليه.  لرتحيله  مكان  عن 

�شيطول.
ا�شتوكهومل  يف  الفل�شطينية  بال�شفارة  ات�شلت 
ال�شفري.  نائب  ربيع  حممد  مع  مطوال  وتكلمت 
ف�شرح باإ�شهاب نظام الهجرة املت�شدد يف ال�شويد, 
املهاجرين  من  االألوف  مئات  تدفق  بعد  خا�شة 
والع�شرين,  الواحد  القرن  من  االأول  العقد  يف 
تقدم  التي  واالمتيازات  اللجوء  �شهولة  ب�شبب 
وت�شنيفه.  ت�شجيله  بعد  اللجوء  لطالب 
ا�شطروا موؤخرا ب�شبب اأزمة املهاجرين يف اأوروبا 
اإىل الت�شييق على قبول مهاجرين جدد اأو منح 
دائمة.  اإقامة  البالد  و�شلوا  الذي  املهاجرين 
وقال اإن دائرة الهجرة تعمل با�شتقاللية تامة 

رئي�س  من  وال  حتى  اأحد,  من  اأوامر  تاأخذ  وال 
مع  ولي�س  الورق  مع  يتعاملون  »اإنهم  الوزراء. 
الب�شر. ميح�شون االأوراق بدقة واإذا مل تكتمل 
لديهم  مهما  ولي�س  الطلب,  يرف�س  يطلبون  كما 
واأن  الطلب,  وراء هذا  اإن�شانية  ماأ�شاة  هناك  اأن 
هذه  قبول  على  تعتمد  وعائالت  اأطفال  م�شري 
االأوراق«. واأكد اأن ال�شفارة ال ت�شتطيع اأن تتدخل 
االإمكانيات  بقدر  الفل�شطينيني  ت�شاعد  لكنها 
اأثناء املعامالت. وقال اإن عر�شنا للمو�شوع اأمام 
�شوؤونهم  يف  تدخال  هنا  يعترب  اخلارجية  وزارة 
الداخلية واعرتا�شا على قوانينهم. ونحن نقدر 
بدولة  ال�شجاع  واعرتافهم  ال�شيا�شي  موقفهم 
�شفارة,  اإىل  التمثيل  م�شتوى  ورفع  فل�شطني, 
ولذلك نعمل مل�شاعدة الفل�شطينيني العالقني يف 

ال�شويد بهدوء اإىل اأن ت�شتقر اأمورهم. 
يحمل  ال  الذي  الفل�شطيني  قدر  هو  هذا  اإذن 
به.  معرتف  بلد  عن  �شادر  ر�شمي  �شفر  جواز 
ونحن  خيارهم.  واخليار  ذنبهم  الذنب  وكاأن 
منا�شبا  حال  العربي  النظام  يجد  ال  ملاذا  ن�شاأل 
يعودوا  اأن  اإىل  الفل�شطينيني  الإقامة  واإن�شانيا 
العربي  الوطن  هذه  يت�شع  اأال  ديارهم؟  اإىل 
امل�شردين  من  حفنة  خليجه  اإىل  حميطه  من 
املعابر  اأو  املطارات  يف  اأو  احلدود  على  العالقني 
حان  اأما  االأر�س؟  اأقطار  على  توزيعهم  بدل 
فل�شطني  بدعم  الت�شدق  عن  للتوقف  الوقت 
منهم  العديد  يقتلع  الذي  الوقت  يف  وق�شيتهم, 
اأن  ويحاول  وحلمه  ووظيفته  واأر�شه  دياره  من 
اإال  يجد  فال  هويته  على  يدل  �شيء  على  يعرث 
التي  وعذاباته  اجلدران«  يت�شلق  الذي  »دمه 

تت�شع لهذا الكون؟ فاإىل متى؟
٭ حما�شر يف مركز درا�شات ال�شرق االأو�شط

بعد  اإنه  العربي,  وان”  “نيوز  موقع  قال 
قرار  م�شروع  على  الت�شويت  م�شر  تاأجيل 
الرئي�س  من  مب�شاعدة  اال�شتيطان  �شد 
دول  اأقدمت  ترامب,  دونالد  املنتخب 
وفنزويال  وماليزيا  نيوزيلندا  هي  اأخرى 
قرار  فر�س  اإىل  ال�شعي  على  وال�شنغال 
على  عقوبات  وفر�س  اال�شتيطان  وقف 
ال�شاعة  عند  االقرتاع  وجرى  اإ�شرائيل, 
يف  االأع�شاء  من   14 باأغلبية   21:20
املتحدة  الواليات  وامتنعت  االأمن,  جمل�س 

عن ا�شتخدام الفيتو.
ترجمته  تقرير  يف  العربي  املوقع  واأ�شاف 
اإ�شرائيل  ا�شتقبلته  القرار  هذا  اأن  وطن 
كان  حيث  والغ�شب,  الده�شة  من  بكثري 
ياأمل رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو حتى 
من  اأوباما  الرئي�س  يتمكن  اأن  حلظة  اآخر 
الت�شويت  نتائج  ولكن  اإ�شرائيل,  حماية 
كرئي�س,  اأيامه  اآخر  يف  اأوباما  اأظهرت 
ترامب  ودونالد  نتنياهو  يحاول  واليوم 
�شد  والعقوبات  القرار  اإنفاذ  جتنب 

اإ�شرائيل.
وذكر املوقع اأن ترامب اأعلن على الفور بعد 

مبوقع  ال�شخ�شي  ح�شابه  على  الت�شويت 
20 يناير الو�شع �شيتغري يف  “بعد  تويرت: 
ينوي  ال  اأنه  اإىل  واأ�شار  املتحدة”,  االأمم 

احرتام قرار جمل�س االأمن الدويل.
القرار  م�شروع  اأن  اإىل  وان”  “نيوز  واأ�شار 
تاأكيد  الإعادة  طلب  جزاأين,  من  يتكون 
عن  �شدرت  التي  ال�شابقة  القرارات  على 
الواجب  باخلطوات  وطلب  املتحدة,  االأمم 
�شاأنها  من  التي  الظروف  لتهيئة  اتخاذها 
تعزيز حل الدولتني ووفقا مل�شودة القرار, 
ي�شكل  امل�شتوطنات  اإقامة  اأن  باعتبار 
وي�شكل  الدويل  للقانون  �شارخا  انتهاكا 
ال�شالم  حتقيق  يف  البلدين  اأمام  عقبة 

امل�شتدام.
نتنياهو  من  البارزين  املقربني  اأحد  وقال 
يعمل  اأوباما  هنغبي” اأن  “ت�شاحي  الوزير 
الدميقراطي  النظام  �شد  الظهر  وراء  من 
وهذا  اإ�شرائيل  و�شد  املتحدة  الواليات  يف 
بداية ال�شرف الفعلي لل�شلطة اإىل الرئي�س 
اأوباما  فاإن  له  ووفقا  ترامب,  املنتخب 
الوحيدة  الدميقراطية  ي�شيب  اأن  يحاول 
القادم  الرئي�س  وو�شع  االأو�شط  ال�شرق  يف 

يف اأمر واقع.
وكان رد فعل رئي�س الوزراء نتنياهو �شريعا 
قائال:  الدويل  االأمن  جمل�س  �شد  وحادا 
القرار  قاطع  ب�شكل  ترف�س  “اإ�شرائيل 

من  دنيئ  ب�شكل  اإ�شرائيل  �شد  �شدر  الذي 
االأمم املتحدة”.

واأ�شاف: “على الرغم من اأن جمل�س االأمن 
مليون  ن�شف  ذبح  لوقف  �شيئا  يفعل  مل 

خمزي  ب�شكل  اختار  �شوريا,  يف  �شخ�س 
الدميقراطية  تعترب  التي  اإ�شرائيل  اإدانة 
اأن  وقرر  االأو�شط  ال�شرق  يف  الوحيدة 

احلائط الغربي اأرا�شي حمتلة”.

قال وزير اخلارجية الفل�شطيني ريا�س 
لديهم  كان  الفل�شطينيني  اإن  املالكي 
الواليات  باأن  جدا  قوية  موؤ�شرات 
على  الت�شويت  تعرقل  �شوف  املتحدة 
االأمن,  جمل�س  يف  اال�شتيطان  مناق�شة 
لتاأجيل  �شعت  م�شر  اأن  االأعجب  لكن 
بناء  وقف  قرار  على  الت�شويت 

امل�شتوطنات يف جمل�س االأمن.
“يديعوت  �شحيفة  واأ�شافت 
ترجمته  تقرير  يف  اأحرونوت” 
غ�شب  اأثار  امل�شري  القرار  اأن  وطن 
مل  واأنه  �شيما  ال  الفل�شطينيني, 
اجلانب  مع  وت�شاور  باتفاق  يتم 

الفل�شطيني.
وقال املالكي اإنه خالل ليلة الت�شويت 
ال�شفراء  ملجل�س  اجتماع  هناك  كان 
العرب يف االأمم املتحدة, وطالب خالل 
ريا�س  الفل�شطيني  ال�شفري  االجتماع 
قرار  م�شروع  اإىل  التو�شل  من�شور 
للت�شويت على القرار يف املوعد املحدد 
اخلارجية  لوزير  وفقا  لكن  لذلك, 

الفل�شطيني, اأ�شر ال�شفري امل�شري على 
الرباعية  اللجنة  يد  يف  القرار  اأن 
جتتمع  اأن  املقرر  من  واأنه  العربية 
اللجنة الرباعية, لكن من غري الوا�شح 

يف اأي وقت.
تزال  ال  فل�شطني  املالكي:  وا�شتطرد 
يف  نظر  اإعادة  هناك  يكون  اأن  تاأمل 
الق�شية الأننا نعتقد اأن م�شروع القرار 
فقط  لي�س  كبريا  انت�شارا  يعك�س  هذا 

العامل  يف  اأي�شا  ولكن  للفل�شطينيني 
العربي.

واأو�شحت يديعوت اأنه ليلة الت�شويت, 
قال م�شوؤول اإ�شرائيلي بارز لرويرتز اإن 
اإدارة الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما 
كانت تعتزم االمتناع عن الت�شويت يف 
وبعد  امل�شتوطنات,  �شد  االأمن  جمل�س 
نحو  اجتهت  لذلك  اإ�شرائيل  ك�شف 
فريق الرئي�س املنتخب دونالد ترامب 

مع  واأجرى  التدخل,  منه  وطلبت 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س 
مكاملة هاتفية وحتدث معه حول هذا 

القرار. !!
وقال امل�شدر لرويرتز اإن اإ�شرائيل كانت 
خططت  قد  اأوباما  اإدارة  اأن  تعتقد 
منذ فرتة طويلة لتجنب الت�شويت يف 
ق�شية  ب�شاأن  املتحدة  باالأمم  القرار 
من�شقة  خطوة  يف  وذلك  امل�شتوطنات, 
من  كجزء  وذلك  الفل�شطينيني,  مع 
اأوباما  ترك  قبل  االأخرية  حتركاتها 

من�شبه.
ات�شاالت  اأجرت  اإ�شرائيل  اأن  واأ�شاف 
فريق  يف  امل�شتوى  رفيعي  م�شوؤولني  مع 
اأن  بعد  التدخل  منه  وطلبت  ترامب 
اأوباما من فعل خطوتها,  اإدارة  حذرت 
اإدارة  يف  ترى  اأنها  اإ�شرائيل  وقالت 
الإف�شال  ال�شعي  خالل  من  اأوباما 
باأمن  اللتزامها  انتهاكا  الت�شويت 

الواليات املتحدة.
وقال املتحدث با�شم الرئا�شة امل�شرية 

عالء يو�شف اأنه خالل املحادثة ناق�شا 
والتطورات  الق�شايا  وال�شي�شي  ترامب 
االإقليمية يف منطقة ال�شرق االأو�شط, 
توفري  اأهمية  على  الرئي�شان  واتفق 
االأمريكية  لالإدارة  كافية  فر�شة 
من  جانب  كل  مع  للتعامل  اجلديدة 
اأجل  جوانب الق�شية الفل�شطينية من 

حتقيق ت�شوية كاملة ونهائية.
وقالت م�شادر دبلوما�شية اأن نيوزيلندا 
وفنزويال وماليزيا وال�شنغال, واأع�شاء 
اآخرين مبجل�س االأمن بعد اأن علموا اأن 
للت�شويت  االقرتاح  جتلب  لن  م�شر 
ر�شالة  لها  اأر�شلت  له,  خمطط  هو  كما 
اأنه يف حالة ما اإذا قررت عدم تقدمي 
ال  اأنه  اأو  دي�شمرب   23 يف  االقرتاح 
فاإن  العمل,  تنوي  كيف  وا�شحا  يكون 
يف  احلق  لنف�شها  �شتمنح  الدول  تلك 
ممكن,  وقت  اأ�شرع  يف  بذلك  القيام 
معتربين اأن هناك خيبة اأمل كبرية من 
اأن جمل�س االأمن مل ي�شوت على املقرتح 

كما هو خمطط له.
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ال�������س���وي���د يف  امل��������رة  ه������ذه   � وك�����م�����ان  ك����م����ان  احل���������دود  ال�ستيطان؟!ف���ي���ل���م  �سد  الأخ��ري  ال��دويل  القرار  يعني  م��اذا   

اأوب��ام��ا واإدارة  ال�سي�سي  ب��ني  درام��ي��ة  �ساعة   11 تفا�سيل   .. الأم���ن  مبجل�ش  الإ�ستيطان  وق��ف  ق��رار  قبل   

جمل�ش  يف  لإ����س���رائ���ي���ل  م�����س��ر  ان���ح���ي���از  ب��ع��د  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  غ�����س��ب  ي���دي���ع���وت:   
الأم��������ن.. ه����ذا م���ا ج����رى ه���ن���اك ب���اإج���م���اع ع���رب���ي رف�����س��ت��ه ال���ق���اه���رة !

تتوقع  كانت  القاهرة  اإن  بو�شت”  “جريوزاليم  �شحيفة  قالت 
التابع  االأمن  جمل�س  يف  امل�شتوطنات  بناء  وقف  قرار  مناه�شة 
لالأمم املتحدة عرب ا�شتخدام حق الفيتو من قبل اأمريكا, وظهرت 
يوم ال�شبت حماوالت احتواء اخلالف حول تعامل م�شر مع قرار 
جمل�س االأمن ب�شاأن امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية وال�شيا�شات 

يف القد�س.
واأ�شافت ال�شحيفة يف تقرير ترجمته وطن اأن وزارة اخلارجية 
اإن رئي�س الدبلوما�شية �شامح �شكري  امل�شرية قالت يف بيان لها 
اللجنة  �شر  واأمني  املفاو�شني  كبري  عريقات  �شائب  طالب 
يف  والت�شاور  التن�شيق  ملوا�شلة  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
وا�شتئناف  ال�شالم  عملية  لدفع  العمل  اأجل  من  املقبلة  املرحلة 

املفاو�شات.
واأ�شارت “جريوزاليم بو�شت” اإىل اأنه بح�شب ما اأبلغته القاهرة 
للقيادة الفل�شطينية اأن م�شر ان�شحبت من تلقاء نف�شها من اأجل 
الق�شايا  ملعاجلة  فر�شة  القادمة  االأمريكية  االإدارة  اإعطاء 
م�شر  اأن  مو�شحة  الفل�شطيني,  االإ�شرائيلي  لل�شراع  اجلوهرية 
كانت ال تدرك اأن امل�شاورات مع الدول االأع�شاء يف جمل�س االأمن 

كافية لتمرير القرار.

اإن  ولكن يف اخللفية, م�شادر مقربة من وزارة اخلارجية تقول 
الرئي�س امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي, كان على ا�شتعداد ملواجهة 
االنتقادات والرتاجع عن تقدمي القرار يف مقابل حتقيق اأهداف 
�شاغته  الذي  القرار  م�شروع  تقدمي  واأعيد  مهمة.  دبلوما�شية 
وفنزويال  وماليزيا  نيوزيلندا  من  امل�شرية  اخلارجية  وزارة 
وال�شنغال مبجل�س االأمن, ويف نهاية املطاف مت الت�شويت ل�شالح 

الن�س املقرتح باملجل�س.
املطاف  نهاية  يف  اأنها  تعتقد  القاهرة  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
تاأجيل  عرب  ترامب  اإدارة  مع  اإليه  تطمح  كانت  ما  حققت  قد 
الت�شويت على طلبها, وبعد الت�شويت زعمت القاهرة اأن عريقات 
القرار يف جمل�س االأمن الدويل,  اإىل م�شر لدعمها  ال�شكر  وجه 
م�شيفا اأن القاهرة ما زالت ملتزمة بدعم الق�شية الفل�شطينية 

واحلفاظ على حقوق ال�شعب الفل�شطيني.
جتلت  قد  واأوباما  ال�شي�شي  بني  التوترات  باأن  تكهنات  وهناك 
اخلارجية  وزارة  اأ�شدرت  كما  اليوم,  نف�س  من  الحق  وقت  يف 
من  والتهديدات  ال�شفر  من  للمواطنني  حتذيرا  االأمريكية 
اإىل  ال�شفر  خماطر  يف  والنظر  م�شر  يف  االإرهابية  اجلماعات 

البالد.

املجاعة  م��ن  الليل  ي��ن��ام  ل  ال�سي�سي  اإ���س��رائ��ي��ل��ي:  ح��اخ��ام   
الق��ت�����س��ادي��ة و����س���راع ال�����س��ل��ط��ة ول��ع��ن��ات امل�����س��ري��ني

اآرت�شي” اإن م�شر اليوم تعاين من م�شاكل خطرية يف االقت�شاد  “نري بن  قال احلاخام االإ�شرائيلي 
عبد  الرئي�س  �شيطرة  نطاق  خارج  اأ�شبحت  اأنها  تظهر  واالأمور  املجاعة,  اأعتاب  على  االآن  وتقف 

الفتاح ال�شي�شي.
ال�شي�شي  اأن كل هذه االأمور تثري قلق  التي ترجمتها وطن  واأ�شاف احلاخام يف عظته االأ�شبوعية 
وجتعله ال ينام الليل, خا�شة واأن عدة اأمور ت�شغل تفكريه يف هذه االأيام, ويواجه عدة اأزمات ال 

يعلم ماذا يفعل الأجل حلها.
ولفت نري بن اآرت�شي اإىل اأن ال�شي�شي اليوم واأمام كل تلك امل�شاكل الراهنة يف م�شر ال يعلم ما يجب 
قوي,  ال�شلطة  على  �شراع  ولديه  �شده,  اأ�شبحت  ال�شعب  فئات  من  الكثري  واأن  �شيما  ال  به,  القيام 

وبخالف كل هذا تطاره لعنات امل�شريني الفقراء جراء القرارات ال�شعبة التي تتخذها حكومته.
اأن تنظيم داع�س يتمدد اليوم يف �شيناء وي�شعى ملد ج�شور له مع  واأ�شار احلاخام االإ�شرائيلي اإىل 
قطاع غزة, وتعترب االأنفاق التي توجد على احلدود بني م�شر وغزة نقطة االت�شال, لذا يجب على 

م�شر بذل كل جهودها لتدمري االأنفاق والق�شاء على خطر اجلماعات االإرهابية.
وذكر نري بن اآرت�شي اأنه اإيران ال ميكن اأن نثق بها رغم االتفاق الذي مت مع اإدارة اأوباما املثري للجدل 

وغري قانوين حول الربنامج النووي, كما اأن اإيران تنفذ هجمات �شد اإ�شرائيل ب�شكل غري مبا�شر.



يف  م�شوؤول  اأعلن  اأ(-  ب  )د   – اهلل  رام 
الرئي�س  يتزعمها  التي  “فتح”  حركة 
�شيتم  اأنه  عبا�س  حممود  الفل�شطيني 
قرار  ملتابعة  فل�شطيني  فريق  ت�شكيل 
�شد  االأخري  الدويل  االأمن  جمل�س 

اال�شتيطان االإ�شرائيلي.
حممد  لفتح  املركزية  اللجنة  ع�شو  وقال 
ا�شتية , يف بيان �شحفي , اإن قرار جمل�س 
للحراك  م�شرعة  اأبوابا  “يفتح  االأمن 
فهو  الفل�شطيني,  الدبلوما�شي  الدويل 
اعرتاف دويل باأن اال�شتيطان غري �شرعي 
وغري قانوين ومل يعد مقبواًل ا�شتمراره”.

“ي�شب يف �شلب  القرار  اأن  ا�شتية  واأ�شاف 
اال�شرتاتيجية التي اأقرها املوؤمتر ال�شابع 
ت�شجيع  على  ت  ن�شّ والتي  فتح,  حلركة 
للمنظمات  والذهاب  ال�شعبية,  املقاومة 
االقت�شادية  املقاطعة  وتعزيز  الدولية 

دوليًا على اإ�شرائيل”.
“القرار لي�س ن�شرا معنويا فقط  وذكر اأن 
مراقبة  يف  العامل  لكل  اإ�شراك  هو  بل 
الن�شاطات اال�شتيطانية ومكافحتها, كونه 
العام  االأمني  تقدمي  يوجب  بندا  ت�شمن 
لالأمم املتحدة تقريرا دوريا ملجل�س االأمن 

حول اال�شتيطان”.
فريقا  �شت�شكل  فل�شطني  اأن  واأو�شح 
بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة لتن�شيق 
ال�شوؤون االإن�شانية )OCHA( ل”توثيق 
اال�شتيطاين,  والبناء  االأرا�شي  م�شادرة 
وو�شع اليد على م�شادر املياه, وغريها من 
على  ال�شرعية  غري  االحتالل  ن�شاطات 

االأر�س”.
االأمن  جمل�س  “قرار  اأن  اإىل  ا�شتية  ونبه 

ال�شاد�س, ولي�س  البند  اأنه يقع حتت  رغم 
بالقوة  تنفيذ  اأدوات  ُيعمل  اأي ال  ال�شابع, 
اأو بفر�س العقوبات الدولية, اإال اأنه يفتح 
قرار  وتقدمي  اأخرى  مرة  للتوجه  الباب 
�شد اال�شتيطان ليكون حتت البند ال�شابع, 
كما ميكننا من تفعيل املقاطعة الدولية”.

الفل�شطيني  اجلانب  ي�شجع  اأنه  واأو�شح 
اتخاذ  االأوروبية  الدول  من  الطلب  على 
من  جن�شياتها  حملة  بحق  اإجراءات 
على  تواجدهم  كون  اليهود,  امل�شتوطنني 
باإجماع  �شرعي  غري  فل�شطينية  اأرا�س 

عاملي.
م�شروع  تقدمي  عن  م�شر  امتناع  وحول 
اجتهادًا  “هناك  اإن  ا�شتية  قال  القرار, 
االإدارة  الإعطاء  القرار  بتاأجيل  م�شريًا 
كل  لنقا�س  فر�شة  القادمة  االأمريكية 
لكن  وحلها,  باالحتالل  املتعلقة  املوا�شيع 
مهم  التوقيت  اأن  راأى  الفل�شطيني  اجلانب 
وعلينا اأن ن�شتغل الربع �شاعة االأخرية من 
وقت االإدارة احلالية وحترر باراك اأوباما 

من ال�شغوط قبل نهاية حكمه”.
�شيكون  “الأنه  القرار  اأهمية  على  واأكد 

الفرن�شية,  للمبادرة  مرجعية  مبثابة 
فاإ�شرائيل كانت تقول اإن القد�س عا�شمة 
“خطوط” 1967 لي�شت  واأن  لها  موحدة 
االأرا�شي  يف  حقوقا  لها  واأن  حدودا, 
يقول  كله  العامل  االآن  لكن  الفل�شطينية, 

عك�س ذلك”.
ودعا امل�شوؤول يف فتح اأوروبا اإىل اأن تتبنى 
ولي�شت  اأوروبية  مبادرة  لت�شبح  املبادرة 
تنجح  اأن  نريدها  “التي  فقط  فرن�شية 
املفاو�شات  منوذج  تقدمي  منها  وننتظر 
املتعددة على خالف النموذج الثنائي الذي 

اأثبت ف�شله خالل ال�شنوات املا�شية”.
ت�شويت  جل�شة  يف  االأمن  جمل�س  وتبنى 
للبناء  مناه�س  قرار  م�شروع  موؤخرا 
مقابل  �شوتا   14 باأغلبية  اال�شتيطاين 
هي  الت�شويت  عن  واحدة  دولة  امتناع 

الواليات املتحدة االأمريكية.
واأعلنت  ب�شدة  القرار  اإ�شرائيل  ورف�شت 

اتخاذ اإجراءات دبلوما�شية �شده.
اللجنة  ع�شو  و�شفت  ال�شدد  وبهذا 
الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
االإ�شرائيلية  الفعل  ردود  ع�شراوي  حنان 
عن  “تعرب  باأنها  االأمن  جمل�س  قرار  على 
عنجهية  يوؤكد  خطري,  �شيا�شي  ت�شعيد 
وغطر�شة اإ�شرائيلية, يف مواجهة املجتمع 

الدويل”.
الفعل  “ردود  اإن  بيان  وقالت ع�شراوي يف 
االأمن  جمل�س  قرار  على  االإ�شرائيلية 
م�شوؤولة  وغري  عقالنية  وغري  ه�شتريية 

ومنفلته من عقالها”.
الدفاع  وزير  اإ�شدار  اإىل  واأ�شارت 
اأوامره  ليربمان  اأفيجدور  االإ�شرائيلي 
تن�شيق  اأو  ات�شاالت  اأي  قطع  ب�شرورة 
امل�شئولني  كبار  مع  �شيا�شية”   – “مدنية 

الفل�شطينيني.
اإعالن  الفل�شطينية  امل�شوؤولة  اأدانت  كما 
اللجنة  نية  عن  اإ�شرائيلية  اإعالم  و�شائل 
املحلية للتخطيط والبناء االإ�شرائيلية يف 
القد�س للم�شادقة على م�شروع بناء اأالف 
وجنوب  �شمال  يف  اال�شتيطانية  الوحدات 

املدينة املقد�شة.

ب���ري���ط���ان���ي���ا حت������ارب اجل������وع ب���ال�������س���ودان 
ب�����ث�����الث�����ة م������الي������ني ا�����س����رل����ي����ن����ي

رحب برنامج االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة اليوم مب�شاهمة تبلغ 3 ماليني جنيه ا�شرتليني 
)3.7 ماليني دوالر تقريبًا( من حكومة اململكة املتحدة لال�شتجابة لالحتياجات ال�شرورية الأكرث 

من 164,000 الجئ من جنوب ال�شودان يف ال�شودان.
جنوب  يف  الرئي�شية  الغذائية  املواد  من  وهي  الذرة,  ل�شراء  املنحة  هذه  الربنامج  و�شي�شتخدم 
يف  ال�شودان  جنوب  لالجئي  الربنامج  يقدمها  التي  الغذائية  امل�شاعدات  اإىل  و�شت�شاف  ال�شودان, 
ويقوم  احلدودية.  دارفور  وجنوب  و�شمال  و�شرق  كردفان  وغرب  وجنوب  االأبي�س  النيل  واليات 

برنامج االأغذية العاملي ب�شراء الذرة حمليًا لدعم املزارعني واالنتاج الزراعي.
وقال كري�شتوفر بايكروفت, رئي�س اإدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة يف ال�شودان: 
"تظل اململكة املتحدة مهتمة باأزمة الالجئني من جنوب ال�شودان والن�شاء واالأطفال امل�شت�شعفني 
الحتياجات  باال�شتجابة  ملتزمون  ونحن  والنزوح.  الغذائي  االأمن  بانعدام  تاأثروا  الذين 
جنيه  مليون  بنحو  االآن,  حتى  املتحدة  اململكة  �شاهمت  لقد  وم�شاعدتهم.  ال�شودان  يف  الالجئني 
ح�شب  الدعم  وتقدمي  اجلارية  االأزمة  متابعة  و�شنوا�شل  الالجئني.  ملحنة  ا�شتجابة  ا�شرتليني 
ال�شودان  العاملي يف  االأغذية  الكربى لربنامج  املانحة  املتحدة من اجلهات  اململكة  احلاجة."تظل 
)حوايل  ا�شرتليني  جنيه  ماليني   65.7 جمموعه  بلغ  مبا  �شاهمت  حيث  عدة,  �شنوات  منذ 
م�شاعدة  من  العاملي  االأغذية  برنامج  مكن  مما  املا�شية,  اخلم�س  ال�شنوات  يف  دوالر(  مليون   81
االأ�شخا�س امل�شت�شعفني الذين يعانون انعدام االأمن الغذائي يف كافة اأنحاء البالد. وباال�شافة اإىل 
ذلك, اململكة املتحدة هي من امل�شاهمني الرئي�شني لربنامج االأغذية العاملي بال�شودان يف ا�شتخدام 
احللول املبتكرة وامل�شتدامة ب�شكل م�شتمر من اأجل الق�شاء على اجلوع. ومنذ عام 2013, �شاهمت 
الذي  والق�شائم  النقد  مل�شروع  ا�شرتليني  جنيه  مليون   52 عن  يزيد  مبا  الدولية  التنمية  اإدارة 
2009 يف  ينفذه برنامج االأغذية العاملي يف ال�شودان. وقد تو�شع هذا امل�شروع الذي بداأ يف عام 
�شرقي وو�شط ال�شودان لي�شمل منطقة دارفور حيث يدعم حاليًا اأكرث من ن�شف مليون �شخ�س من 

النازحني الذين ي�شتبدلون الق�شائم مبا يختارونه من املواد الغذائية يف 180 متجرًا حمليًا.
الق�شائم  ا�شتخدام تقنية  العاملي يف  الدولية, جنح برنامج االأغذية  التنمية  اإدارة  وبف�شل دعم 
نياال  يف  عطا�س  مع�شكر  يف  يقطنون  نازح   30,000 من  اأكرث  يدعم  حيث  دارفور  يف  االلكرتونية 

عا�شمة والية جنوب دارفور.
وقال ماثيو هولينغورث ممثل برنامج االأغذية العاملي ومديره القطري بال�شودان: "نحن ممتنون 
للملكة املتحدة للدعم الذي تقدمه لعملياتنا يف ال�شودان, االأمر الذي ميكننا من تكييف ا�شتجابتنا 
ح�شب احتياجات االأ�شخا�س الذين ن�شاعدهم." وهذه امل�شاهمة بالتحديد �شت�شاعد على �شمان 

اأال يعاين الجئو جنوب ال�شودان الذين قدموا اإىل ال�شودان من اجلوع."
اأكرث عمليات الطوارئ تعقيدًا لربنامج االأغذية العاملي حيث النزاع املتكرر,  اأحد  ميثل ال�شودان 
م�شتويات  اإىل  ي�شل  الذي  التغذية  و�شوء  االأمن  وانعدام  واملمتدة,  اجلديدة  النزوح  وعمليات 
االأزمة وانعدام االأمن الغذائي. يف عام 2016, اعتزم برنامج االأغذية العاملي م�شاعدة 4.6 مليون 
يف  الغذاء  توفري  فيها  مبا  االأن�شطة  من  جمموعة  خالل  من  ال�شودان  يف  امل�شت�شعفني  من  �شخ�س 
حاالت الطوارئ والتحويالت النقدية والدعم التغذوي واأن�شطة بناء القدرة على ال�شمود لدعم 

املجتمعات لت�شبح معتمدة على نف�شها.
احمد مراد

–  نبيل بكاين: الرباط 
منعت �شلطات مدينة الدار البي�شاء اإقامة 
حفل ديني م�شيحي اأراد م�شيحيون مغاربة 
تنظيمه مبنا�شبة اأعياد امليالد, ما اعتربه 
على  الت�شييق  يف  ا�شتمرارا  حقوقيون 
الذين  املغاربة  حق  يف  الدينية  احلريات 

يدينون بالعقيدة امل�شيحية.
جواد احلامدي ن�شاط يف حركة “تنوير” 
بني  تو�شط  بها,  م�شرح  جمعية  وهي 
االإدارية  وال�شلطات  امل�شيحية  املجموعة 
حفل  بتنظيم  لل�شماح  البي�شاء  بالدار 
وذلك  اخلا�شة  القاعات  اإحدى  يف  ديني 
اأن  غري  مرة,  الأول  وعلني  قانوين  ب�شكل 
ال�شلطات امتنعت عن التاأ�شري على ت�شريح 
اإقامة االحتفال دون اأن تربر ذلك ب�شكل 

قانونية.
جواد احلامدي قال لـ”راأي اليوم” اأنه قام 
البي�شاء  الدار  �شلطات  الو�شيط بني  بدور 
ال�شئون  ومديرية  املنتخبني  يف  ممثلة 
ا  مَنّ “اإمياًنا  البي�شاء  الدار  مبحافظة 
بحرية املعتقدات وحقوق االأقليات” واأن 
امل�شيحيني املغاربة مبدينة الدار البي�شاء 
للح�شول على  التدخل  منه  هم من طلبوا 
ت�شريح تنظيم حفل ديني مبنا�شبة عيد 
ميالد ال�شيد امل�شيح الذي ي�شادف اخلام�س 
دي�شمرب  االأول/  كانون  من  والع�شرين 
بنف�س  االأَفراح  قاعات  باإحدى  اجلاري 
تاأكدت  اأن  بعد  ال�شلطة,  اأن  اإال  املدينة, 
مغاربة  مب�شيحيني  عالقة  له  احلفل  اأن 

املوافقة  حتى  ورف�شت  الطلب  جتاهلت 
ال�شفوية, على حد تعبريه.

يف  احلفل  ال�شلطات  تواجه  اأن  وخمافة 
حالة اإقامته من دون اإذن ر�شمي, بالعنف 
ا�شتنتجه  مثلما  االأمنية  املالحقة  اأو 
طلبهم,  مع  تعاملها  طريقة  من  احلامدي 
اعتاد  كما  �شرية  يف  احلفل  تنظيم  تقرر 
منا�شبة  كل  يف  املغاربة  امل�شيحيني  جموع 
فيالت  داخل  وذلك  مماثلة,  �شنوية 

�شكنية بعيدا عن االأنظار.
واأف�شح احلامدي اأنه هو وحركة “تنوير” 
ملكتبها  رئي�شا  باعتباره  ميثلها  التي 
حظر  “�شد  اليوم” اأنه  “راأي  لـ  االإداري, 
اأن�شطة هذه الفئة من املغاربة ومراقبتها 

ا”. اأمنًيّ
داخل  املعنية  اجلهات  احلامدي  ودعا   
بني  “املفا�شلة  عن  الكف  اىل  الدولة  
احلا�شل  التناق�س  واإنهاء  املواطنني 
جلميع  اإمارته  اأن  �شّرح  الذي  امللك  بني 
تتدخل  التي  الداخلية  ووزارة  االأديان, 

لتقمع دين وترعى اأخر”.
املغربي,  العاهل  اأن  اىل  اال�شارة  وجتدر 
�شابق  خطاب  يف  اأف�شح  ال�شاد�س,  حممد 
جلميع  املوؤمنني  “اأمري  اأنه  العام  هذا  من 

الديانات” يف املغرب.
ذو  املغرب  يف  امل�شيحية  مو�شوع  ويعترب 
الدولة  �شماح  مقابل  ويف  كبرية  ح�شا�شية 
طقو�شها  مبمار�شة  اليهودية  للطائفة 
منذ  �شارت  مثلما  علني,  ب�شكل  الدينية 

الد�شتور  ي�شمنها  بحقوق  تتمتع   2011
فان  ال�شاد�س,  حممد  امللك  عهد  يف  االأول 
كما  بها  معرتف  غري  امل�شيحية  العقيدة 
املجاهرين  االأحيان  بع�س  يف  يتعر�س 
للمالحقات  املغاربة  من  اإليها  باالنتماء 

الق�شائية واالأمنية.

يف  امل�شيحية  يعتنقون  من  عدد  ويبلغ 
طبقا  م�شيحي  األف   380 حوايل  املغرب 
وي�شمن   ,2009 ل�شنة  تعود  لتقديرات 
الثالثة  املادة  يف  املغربي  الد�شتور 
املعتقدات” بيد  حرية  ممار�شة  “للجميع 
اأن قانون العقوبات العامة يحظر التحول 

يعاقب  ال  كان  وان  اأخرى,  ديانات  اىل 
�شريح,  ب�شكل  كعقيدة  امل�شيحية  على 
ما  اأو  لها  الرتويج  يحظر  املقابل  يف  فانه 
ممار�شة  علنية  مينع  كما  بالتب�شري  ي�شمى 

طقو�شها.

بيت حلم )االرا�شي الفل�شطينية(- اأ ف 
ب – تعترب مدينة بيت حلم يف االرا�شي 
امل�شيح  ال�شيد  مهد  املحتلة,  الفل�شطينية 
يف الرتاث امل�شيحي وان كانت ت�شم كذلك 

اماكن مقد�شة للم�شلمني واليهود.
– الثالثة  لالديان  مقد�شة  – مدينة 

املهد  كني�شة  توجد  حلم  بيت  قلب  يف 
مكان  يف  الرابع  القرن  يف  بنيت  التي 
زوارا  جتتذب  وهي  امل�شيح  ال�شيد  مولد 
حتتها  وتوجد  وم�شلمني.  م�شيحيني 
ار�شه  م�شتطيل  �شرداب  �شكل  يف  مغارة 

من املرمر.
كنائ�س  ثالث  تديره  الذي  املعلم  و�شهد 
وارمنية(  وكاثوليكية  )ارثوذك�شية 
على  والتغيريات  اال�شغال  من  العديد 
بال�شالة  للم�شلمني  وي�شمح  قرون.  مدى 

يف جناح الكني�شة اجلنوبي.
ولبيت حلم مكانة اي�شا عند اليهود الن 
زوجة  را�شيل  قرب  ت�شم  املدينة  حافة 
اليهود  ويعده  ابراهيم.  حفيد  يعقوب 

ثالث اقد�س مزاراتهم.
ان�شاين- – تراث 

ادرجت   2012 حزيران/يونيو  ويف 
�شمن  املهد  كني�شة  اليون�شكو  منظمة 
معار�شة  رغم  لالن�شانية  العاملي  الرتاث 
�شديدة من ا�شرائيل والواليات املتحدة. 
ذلك  الفل�شطينيون  اعترب  املقابل  يف 

تاريخيا”. “ن�شرا 
وكانت اليون�شكو تبنت يف ت�شرين االول/
را�شيل  قرب  يعترب  قرارا   2010 اكتوبر 
املوقع  على  واطلقت  م�شجد  موقع  اي�شا 
را�شيل  رباح/قرب  بن  بالل  “م�شجد  ا�شم 

يف بيت حلم”.
– الليل  منت�شف  – قدا�س 

يف 24 كانون االول/دي�شمرب من كل عام 
احتفاالت  وقع  على  حلم  بيت  تعي�س 
مبوكب  االحتفاالت  وتبدا  امليالد.  عيد 
من  ينطلق  الذي  الالتني  بطريرك 
اقامته  الذي  الف�شل  جدار  عرب  القد�س 

ا�شرائيل.

النحا�شية  الفرق  املوكب  وترافق 
تتابع  ثم  املهد.  كني�شة  حتى  للك�شافة 

املواكب يف �شاحة املدينة.
قدا�س  الالتني  بطريرك  يحيي  ثم 
من  العديد  بح�شور  الليل,  منت�شف 

الرموز الدينية وال�شيا�شية.
– اال�شرائيلي  الف�شل  جدار  – ا�شرية 

ا�شرائيل  �شلطات  اقامت   2002 منذ 
جدارا  حتتلها  التي  الغربية  ال�شفة  يف 
بانه  الفل�شطينيون  ي�شفه  فا�شال 
“جدار ف�شل عن�شري”. ويف�شل اجلدار 
التي  القد�س  عن  حلم  بيت  باخل�شو�س 
كيلومرتات,  ع�شرة  من  اقل  عنها  تبعد 

والبلدات الفل�شطينية املجاورة.
ني�شان/ابريل   7 يف  ا�شرائيل  وبدات 
الغالبية  ذات  املناطق  عرب  اجلدار  مد 
كرميزان  ووادي  جاال  بيت  يف  امل�شيحية 

غري بعيد عن بيت حلم.
– زائر  – مليونا 

ويعي�س يف حمافظة بيت حلم نحو 210 
اآالف فل�شطيني, منهم 40 الفا يف مدينة 
بيت  املحافظة  وت�شم  نف�شها.  حلم  بيت 
اخرى  قرية  و30  �شاحور  وبيت  جاال 

وثالثة خميمات لالجئني.
غالبية  تقطنها  كانت  التي  واملدينة 
م�شيحية قبل ن�شف قرن باتت اليوم ذات 
امل�شيحيون  يزال  ال  لكن  م�شلمة,  اغلبية 

يتولون دورا اقت�شاديا مركزيا فيها.
موارد  ابرز  احدى  ال�شياحة  وتعترب 
القد�س.  على  كثريا  تعتمد  التي  املدينة 
ويجتذب موقع كني�شة املهد مليوين زائر 

�شنويا.

اإ�شرائيل  جتاه  املتزايدة  اال�شمئزاز  نظرة  ظّل  يف 
ُيعار�س  زعيم  غياب  ظّل  ويف  الفل�شطينّي,  ال�شارع  يف 
دولٍة  باإقامة  االأمل  فقدان  ظّل  ويف  الـ”عنف” 
�شي�شتمر,  اال�شتيطان  اأّن  االفرتا�س  مُيكن  فل�شطينّيٍة, 
لكن لي�س الهدوء يف ال�شّفة الغربّية, هذه النتيجة التي 
خُل�س اإليها املُ�شت�شرق االإ�شرائيلّي, اآيف اإي�شخاروف, الذي 
 ,)WALLA( موقع  يف  العربّية  لل�شوؤون  حُملاًل  يعمل 
قرار  تداعيات  تناول  عندما  االإخبارّي-االإ�شرائيلّي, 
جمل�س االأمن الدويّل االأخري على العالقات الفل�شطينّية 

مع االحتالل.
وو�شائل  القرار,  و�شّناع  ال�شيا�شيني,  اأّن  على  و�شّدّد 
العامل  �شعوب  اأغلب  باأّن  علٍم  على  يكونوا  مل  االإعالم 
وتراه  ال�شفة  يف  االإ�شرائيلّي  البناء  احلد  لهذا  تعار�س 

ت�شرًفا غري �شرعي.
و�شفه  ميكن  الت�شويت  حول  امل�شري  الت�شّرف  اأّن  وراأى 
بالغريب نوًعا ما, فما زال غري وا�شح ما ال�شبب الذي دفع 
االأربعاء,  م�شاء  للت�شويت  القرار  بطرح  لالإ�شراع  م�شر 
ا غري وا�شح اأبًدا ما الذي دفعهم للرتاجع يف اليوم  واأي�شً

التايل و�شحب القرار.
ال�شلطة  لرئي�س  ان�شّم  ال�شي�شي  اأّن  بدا  وتابع:للحظة 
لكّنه  اإ�شرائيل,  �شّد  امل�شروع  قّدم  الذي  الفل�شطينية, 
يف  دار  الذي  ما  تخّيل  مُيكن  بالتايل,  ذلك.  عن  تراجع 
امل�شري ومدى عمق  املوقف  راأ�س حممد عّبا�س يف �شوء 
نظر  وجهة  من  ال�شي�شي,  بها.  �شعر  التي  اخليانة  �شعور 
رئي�س ال�شلطة, مل طعنه ب�شكني يف ظهره فقط, يف ظل 
لّفها  ا  اأي�شً بل  دحالن,  حممد  خل�شمه  الوا�شح  دعمه 

داخله حني اتخذ تلك اخلطوة اأمام جمل�س االأمن.
يف اإ�شرائيل, لفت املُحلل, انهار تقريًبا للحظة ذاك اللحن 
الذي مّت عزفه يف اأعقاب فوز ترامب, فمع انتخابه للبيت 

االأبي�س, ُخّيل لالإ�شرائيليني اأّنه مل يُعد هناك َمْن �شيقف 
يف وجه نية اإ�شرائيل موا�شلة البناء يف امل�شتوطنات, واأّن 

حلم اإقامة دولة فل�شطينية يف ال�شفة قد يتال�شى.
ارتياحه  ُيخِف  مل  املُ�شت�شرق,  اأو�شح  نف�شه,  نتنياهو 
حول  مقربيه  مع  وحتدثه  وا�شنطن  يف  للتطورات 
الفر�شة التاريخّية التي ُفتحت اأمام اإ�شرائيل, قد يكون 
هو ووزير التعليم نفتايل بينيت �شادقنْي, وقد يكون فعاًل 
انتهى عهد الدولتني, ورمّبا نحن يف فجر عهد جديد يف 
اأجزاء  �شّم  اإ�شرائيل  فيه  �شت�شتطيع  االأو�شط,  ال�شرق 

�شيتم  االأمريكية  ال�شفارة  ال�شفة,  مناطق  من  كبرية 
نقلها للقد�س, و�شي�شطر الفل�شطينيون لالكتفاء باحلكم 

الذاتّي يف املدن الكربى.
ووفًقا له, فاإّنه يف حني اأّن الو�شع االأمنّي بال�شفة هادئ 
اال�شتيطان  يدعم  ا  اأي�شً هو  ترامب  اأّن  يبدو  ن�شبًيا, 
اأّن  حقيقة  �شوء  فعلى  وبراأيه,  الفل�شطينيني.  ويبغ�س 
العامل لن يفعل �شيًئا دون موافقة وا�شنطن, فمن املحتمل 
على  احلالية  �شيطرتها  موا�شلة  �شت�شتطيع  اإ�شرائيل  اأّن 

الفل�شطينيني يف ال�شفة الغربّية.

اإي�شخاروف,  تابع  املعادلة,  هذه  يف  االأ�شا�شية  امل�شكلة 
هي اأّن العامل االأكرث اأهمية بها ال يوؤخذ بعني االعتبار, 
الفل�شطينيني اأنف�شهم. وافرتا�س اأّن اإ�شرائيل �شت�شتطيع 
فكرة  وحتويل  ال�شفة  يف  اال�شتيطان  وتركيز  موا�شلة 
فكرة  مع  رمبا,  جًدا,  بعيد  خيال  اإىل  الدولتني  حّل 
يف  حتديًدا  الهدوء  على  �شيحافظون  الفل�شطينيني  اأّن 
النظر  وجهات  ذلك,  ومع  يحا�شرهم.  الذي  الياأ�س  ظل 
وا�شتطالعات الراأي ت�شري اإىل اجتاه موؤ�شف جًدا, فبداًل 
النتفا�شة  يقود  قد  لهدوء,  االأمل  فقدان  يوؤدي  اأْن  من 
 .2015 اأكتوبر  يف  بداأت  التي  تلك  من  اأكرث  عنيفة 
اكُت�شفت على يد  التي  التحتية حلما�س  اإّن  وتابع قائاًل 
يف  انتحارية  هجمات  ل�شل�شلة  والتخطيط  “ال�شاباك” 

حيفا والقد�س هي جمرد دليل اآخر على ذلك.
االأ�شباب  اأحد  اإّن  قولها  اأبيب  تل  يف  م�شادره  عن  ونقل 
من  الفل�شطينيني  توقف  اأّنها  يبدو  التي  االأ�شا�شية 
اخلروج لكفاح م�شلح هي الن�شاطات املكثفة لقوات االأمن 
االإ�شرائيلية يف ال�شفة �شد ن�شطاء الـ”اإرهاب”. يف حني 
تعمل  الفل�شطينّية  لل�شلطة  التابعة  االأمن  اأجهزة  اأّن 
القيادة  اأّن  واأو�شح  االإ�شرائيلية.  االأمن  قوات  بجانب 
قنوات  على  احلفاظ  يجب  اأّنه  تعتقد  الفل�شطينية 

املفاو�شات.
بقيادتهم,  يتعلق  فيما  املُ�شت�شرق,  اأ�شاف  ذلك,  ومع 
بالن�شبة  ا  وخ�شو�شً م�شجعة,  غري  الفل�شطينيني  ردود 
ظّل  يف  اإّنه  االإ�شرائيلّي  املُحلل  وختم  الإ�شرائيل. 
ال�شارع  يف  اإ�شرائيل  جتاه  املتزايدة  اال�شمئزاز  نظرة 
الفل�شطينّي, ويف ظّل غياب زعيم يعار�س العنف, ويف ظّل 
فقدان االأمل باإقامة دولة فل�شطينية, مُيكن االفرتا�س 
بح�شب  الهدوء,  لي�س  لكن  �شي�شتمر,  اال�شتيطان  اأّن 

تعبريه.
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اأمور مهمة عن بيت حلم مهد ال�سيد امل�سيح يف الراث امل�سيحي خم�سة 

بوقف  املطالبة  اإىل  حقوقيني  يدفع  علنية  امليالد  باأعياد  الحتفال  من  مغاربة  م�سيحيني  منع 
املغرب يف  الأدي��ان  جلميع  املوؤمنني”  “اإمارة  ب��اأن  وُيذكرون  الدينية  احلريات  على  الت�سييق 

م�������س���ادر يف ت���ل اأب����ي����ب: ف���ق���دان الأم������ل ل����دى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ت���رام���ب ون��ت��ن��ي��اه��و ق���د ي��ق��ود 
���س��ي�����س��ت��ّم��ر وال����س���ت���ي���ط���ان   2015 ب���اأك���ت���وب���ر  ب������داأت  ال���ت���ي  ت��ل��ك  م���ن  اأك�����ر  ع��ن��ي��ف��ٍة  لن��ت��ف��ا���س��ٍة 

ف��ت��ح ت�����س��ك��ل ف��ري��ق��ا ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة ق�����رار جم��ل�����ش الأم����ن 
���س��د ال���س��ت��ي��ط��ان ودع������وة اأوروب�������ا ل��ت��ب��ن��ي امل����ب����ادرة ال��ف��رن�����س��ي��ة
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يف الوقت الذي ت�شتمتع فيه البطوالت االأوروبية 
اأعياد امليالد  الوطنية الكربى لكرة القدم بعطلة 
يف  عليه  هي  ما  على  احلال  تبقى  ال�شنة,  وراأ�س 
املمتاز  الدوري  مباريات  ت�شتمر  حيث  اإنكلرتا, 

بعنوان الـ »بوك�شينغ داي« بني موؤيد ومعار�س لها
وراأ�س  امليالد  اأعياد  ملنا�شبة  القدم  كرة  تتوقف 
ال�شنة, اإال اأنها تبقى تدور يف اإنكلرتا وحدها, مهد 
الالعبني  ال�شتمتاع  هناك  وقت  ال  االأول.  اللعبة 
باالحتفاالت املنزلية مع العائلة واالأ�شدقاء, على 
وال�شبب  االأخرى,  البطوالت  العبي  باقي  غرار 
الربيطاين  التقليد  داي«,  الـ«بوك�شينغ  اىل  يعود 

العريق.
عامًا,   150 قبل  اأ�شا�شًا,  الفكرة  انطلقت 
وا�شتوحيت من يوم تقدمي »�شندوق هدايا امليالد« 
للخدم والعمال من قبل روؤ�شائهم, وهي �شناديق قد 
اإىل  الأخذها  اأطعمة,  واأحيانًا  وهدايا  نقودًا  ت�شم 

عائالتهم.
عام 1860, ُكر�س الـ«بوك�شينغ داي« للريا�شة, من 
لعبة الكريكيت و�شباق اخليل, والرغبي, اىل كرة 
القدم. وُلعبت اأول مباراة ر�شمية خالله بني هاالم 
املثري للجدل حتى  التقليد  لي�شتمر هذا  و�شيفيلد, 

اليوم.
مثرية  داي«  الـ«بوك�شينغ  مباريات  كانت  لطاملا 
اإذ ترتفع فيها حدة املواجهة بني الفرق,  ملحبيها, 
تكون  ما  دائمًا  واملفاجاآت  كبرية,  اأو  كانت  �شغرية 
على املوعد, وغالبًا ما تت�شم باأهداف كثرية ونتائج 
مفاجئة  اأكرثها  لعل  االإطالق,  على  متوقعة  غري 
دوري  يف  هدفًا   66 �ُشجل  حني   1963 عام  كانت 
كانت  االأكرب  النتيجة  كذلك,  االأوىل.  الدرجة 
اأمام  اإيب�شويت�س تاون بهزمية تاريخية  حني مني 

فوالم 10-1.
تدعم  اجلماهريية  االأ�شوات  اأكرث  اأن  �شحيح 
اأ�شوات  اآخر, ترتفع  املنا�شبة, لكن عامًا بعد  هذه 
الالعبني واملدربني التي تندد بها, النعدام الراحة 
اإيقاف هذا  اإىل  اأمام الالعبني. كل املطالب تدعو 
ف�شاًل  بهم,  يحّل  الذي  االإرهاق  من  خوفًا  التقليد, 
عن عدم متكن الالعبني من الوجود مع عائالتهم 

يف فرتة االأعياد.
االأعياد,  يف  الفرحة  تقتل  اخل�شارة  فاإن  وطبعًا, 
البهجة  ينهي  ما  كبري,  حد  اإىل  قا�شية  وتكون 
االأغلب  االأعم  عند  موجودة  تكون  اأن  املفرت�س 
التي  الق�شة  ولعل  باملنا�شبات.  االحتفاالت  اأثناء 

االإيرلندي  ال�شابق  ليفربول  مدرب  عن  ن�شرت 
بعدما  امل�شهد.  تخت�شر  رودجرز  براندن  ال�شمايل 
عاد   ,2012 عام  �شيتي  �شتوك  اأمام  فريقه  خ�شر 
اىل منزله الذي يعج بال�شيوف املجتمعني مبنا�شبة 
عيد امليالد, وما كان منه اإال اأن دخل املنزل وتوّجه 
�شريعًا اإىل غرفة نومه, دون اأن يعود ويخرج منها.
ومع كل انطالقة للـ«بوك�شينغ داي«, يعود التذكري 
اأداء  وعلى  اأجمع,  البطولة  �شعيد  على  ب�شلبياته 
الفرق االإنكليزية يف البطوالت االأوروبية, واأي�شًا 

على املنتخب.
يعود هنا اإىل البال كالم مدرب مان�ش�شرت يونايتد 
يومًا  �ُشئل  فان غال حني  لوي�س  الهولندي  ال�شابق 
املباريات  لهذه  انتقاده  وكان  النقطة,  هذه  حول 
لي�س  هذا  �شتوية,  عطلة  هناك  »لي�شت  بالقول: 
باالأمر اجليد بالن�شبة اإىل الكرة االإنكليزية. اإنه 
لي�س جيدًا لالأندية اأو املنتخب الوطني. كم م�شى 
الإنكلرتا؟  االأخري  الدويل  اللقب  على  الوقت  من 
وهم  املو�شم  نهاية  اإىل  ي�شلون  الالعبني  جميع 

مرهقون«.
املحللني  من  العديد  كالم  مع  كالمه  يتطابق 
م�شتوى  تراجع  اأرجعوا  الذي  ال�شابقني  والنجوم 
ازدحام  اإىل  االأوروبي  ال�شعيد  على  االأندية 

كاأ�س  اىل  الدوري  من  حمليًا,  املباريات  جدول 
انحدار  بعد  كالمهم  ويندرج  املحرتفني...  رابطة 
امل�شتوى ب�شكل عام يف بطولتي دوري اأبطال اأوروبا 
الفرق  من  العديد  عانى  حيث  ليغ«,  و«يوروبا 
الكربى من خطر االإق�شاء يف مرحلة املجموعات, 
ال  التي  الفرق  اأن  عن  عدا  يونايتد.  راأ�شهم  وعلى 
متتلك دكة بدالء قوية تعاين ب�شكل كبري حتى يف 

البطولة املحلية.
االإرهاق  لكن  لذلك,  عديدة  االأ�شباب  اأن  �شك  ال 
هو من اأهمها التي اأدت اإىل تراجع م�شتوى الفرق 
ال�شلبية,  مقابل  لكن  عام.  ب�شكل  االإنكليزية 
اإيجابية, ال ميكن املرور عنها ب�شكل عابر.  هناك 
واقت�شادية,  جماهريية  قوة  داي«  للـ«بوك�شينغ 
ففي الوقت الذي تنعدم فيه ن�شب امل�شاهدة ملعظم 
امليالد,  اأعياد  مل�شلحة  ال�شا�شات  على  يعر�س  ما 
جتعل  اأنها  كما  لرتفعها,  الكرة  مباريات  تاأتي 

املالعب اأمكنة ا�شتقبال العائالت يف االأعياد.
اإنكلرتا  يف  العيد  �شيكون  داي«  الـ«بوك�شينغ  يف 
كرويًا, وهو ما داأب االحتاد االإنكليزي على اإبقائه 

تاريخًا حا�شرًا ملحبي الكرة.
هادي اأحمد

اأبوابها  باري�س  فتحت  املطاف  نهاية  ويف   ...
من  انتقاله  تاأكد  بعد  دراك�شلر  جوليان  لالأملاين 
هذه  اإىل  توؤدي  كانت  املوؤ�شرات  كل  فول�شبورغ. 
»بيلد«  ل�شحيفة  ذكر  الالعب  اأن  رغم  الوجهة, 
مع  حمادثات  يف  اأنه  اأم�س  من  اأول  االأملانية 
»ذا تاميز«  فاإن �شحيفة  اأكرث من طرف. وفعاًل, 
االإنكليزية اأوردت اأن اأر�شنال وليفربول مهتمان 
وراء  تقف  عدة  اأ�شبابًا  اإن  اإذ  اأي�شًا,  بالالعب 

ذلك.
اإن  حيث  املال,  عن�شر  ياأتي  االأوىل  بالدرجة 
القادر على تلبية  الباري�شي هو الوحيد  النادي 
االأيام  يف  تردد  ما  بعد  اإذ  فول�شبورغ,  طلبات 
االأخرية منذ تاأكيد دراك�شلر رحيله عن فريقه 
مقابل  يورو  مليون   30 �شيدفع  جريمان  �شان  اأن 
40 مليون  ال�شفقة, فاإن فول�شبورغ طالب مببلغ 
اأم�س  من  اأول  »ليكيب«  �شحيفة  لتخرج  يورو, 
لكن  يورو.  مليون   36 مقابل  اتفاق  عن  معلنة 
�شحيفة »فول�شبورغر األغماين زيتونغ« االأملانية 
اأكرث مما  »اأموال  خرجب بتقرير حمل عنوان: 
كان متوقع لدراك�شلر«, حيث ذكرت اأن ال�شفقة 
بلغت 41 مليون يورو, ي�شاف اإليها حوافز بقيمة 
5 ماليني يورو مرتبطة باملباريات التي �شيلعبها 
التي  واالألقاب  اجلديد  فريقه  مع  دراك�شلر 

�شيحققها معه.
ت�شدرت  دراك�شلر  �شورة  فاإن  حال,  اأي  على 
االأمر  وُح�شم  »ليكيب«  �شحيفة  غالف  اأم�س 
حيث �شيحط الالعب رحاله يف باري�س يف �شوق 

االنتقاالت ال�شتوية بعد اأيام.

ما ميكن قوله اإن هذه ال�شفقة تعترب مك�شبًا لكال 
اأحد  اأنه �شم  �شان جريمان,  طرفيها. فمن جهة 
والذي  حاليًا  االأوروبية  الكرة  يف  املواهب  اأبرز 
اأوروبا  23 اأداء الفتًا يف كاأ�س  قّدم ب�شنواته الـ 

االأخرية على االأرا�شي الفرن�شية حتديدًا.
من  ناد  اإىل  انتقل  فاإنه  دراك�شلر,  جهة  من  اأما 
م�شروعًا  ويحمل  العجوز«  »القارة  يف  االأبرز 
اأوروبا.  اأبطال  دوري  يف  حتديدًا  للمناف�شة 
الت�شكيلة  يف  ي�شارك  اأن  باإمكانه  اأن  واالأهم 
اآخر  ناد  اإىل  �شيتجه  كان  لو  مقارنة  االأ�شا�شية 

كبري.
دراك�شلر  اأمام  عديدة  تبدو  اخليارات  اإن  اإذ 
وهو  االأي�شر  اجلناح  على  اللعب  على  لقدرته 
االخرتاق  يف  ميزته  خالل  من  االأ�شلي  مركزه 
نظرًا اإىل امتالكه املهارة يف املراوغة وذلك على 
اجلناح  على  اأو  مورا,  لوكا�س  الربازيلي  ح�شاب 
ماريا  دي  اأنخل  االأرجنتيني  من  بداًل  االأمين 
الذي يعي�س اأ�شواأ موا�شمه االأوروبية وقد يغادر 
االألعاب  �شانع  مركز  يف  اأو  ال�شيف,  يف  الفريق 
م�شتفيدًا من عدم اعتماد املدرب االإ�شباين اأوناي 
اإ�شابة  اإىل  ونظرًا  عرفة  بن  حامت  على  اإميري 
احلالة  هذه  ويف  با�شتوري,  خافيري  االأرجنتيني 

فاإن اإميري �شيبّدل خطته اإىل 1-3-2-4.
من جهة اأخرى, فاإن قدوم دراك�شلر يعّد مك�شبًا 
جديد,  جنم  على  بح�شوله  الفرن�شي  للدوري 
اإىل  االأملان  الالعبني  يعيد  اأنه  ذلك  من  واالأهم 
بكيفن  فقط  االآن  يتمثلون  الذين   »1 »الليغ 
حار�س  وهو  لدراك�شلر  اجلديد  الزميل  تراب 

مرمى, بينما اأن فرتة الثمانينيات والت�شعينيات 
االأملان  النجوم  العديد من  بروز  �شهدت  حتديدًا 
مقدمهم,  يف  وياأتي  فرن�شا  مالعب  يف  املهاجمني 
لعب  الذي  كلين�شمان  يورغن  املثال,  �شبيل  على 
مع  فولر  ورودي  و1994   1992 بني  ملوناكو 
بوردو  مع  مولر  وديرت  ذاتها  الفرتة  يف  مر�شيليا 
بني 1982 و1985 وكالو�س األوف�س مع مر�شيليا 
-1989 مو�شم  يف  وبوردو  و1989   1987 بني 

.1991
دراك�شلر يف باري�س �شان جريمان, مغامرة اأملانية 

يف مالعب فرن�شا جديرة باملتابعة.

ال������ك������روي اإن������ك������ل������را  ع�����ي�����د  داي«  ال�����»ب����وك���������س����ي����ن����غ 

دراك�����س��ل��ر يف ���س��ان ج���ريم���ان: م��ك�����س��ب م��ت��ب��ادل

70 مليون يورو تنقل اأو�سكار اإىل ال�سني

من  اأو�شكار  الربازيلي  انتقال  عن  ر�شميًا  االإعالن  مت  متوقعًا,  كان  كما   
�شفقة  خام�س  لي�شبح  ال�شيني,  �شبيغ  �شنغهاي  اإىل  االإنكليزي  ت�شل�شي 

كبرية تربمها اأندية كرة القدم ال�شينية هذه ال�شنة.
انتقاله »خالل  تفا�شيل  ال�شاب )25 عامًا(  الالعب  ُينجز  اأن  املقرر  ومن 
االأيام املقبلة«, بح�شب ما اأعلن النادي ال�شيني الذي يدربه املدير الفني 

ال�شابق لت�شل�شي الربتغايل اأندريه فيا�س-بوا�س.
جنيه  مليون  ب�شتني  املقدرة  ال�شفقة  اإجناز  اإعالن  بعيد  اأو�شكار  وقال 
جدًا  �شعيد  »اأنا  دوالر(:  مليون   73,75 يورو,  مليون   70,5( اإ�شرتليني 
عائلتي  اإىل  االن�شمام  اإيّل,  بالن�شبة  مهم  يوم  هذا  �شنغهاي.  مع  للتوقيع 

اجلديدة يف ال�شني«, وذلك يف �شريط م�شور وزعه النادي ال�شيني.
وبذلك, ي�شبح انتقال الالعب اأغلى �شفقة ُيربمها ناد اآ�شيوي لكرة القدم, 

واأكرب �شفقة بيع ينجزها ت�شل�شي.
املدافع  اأو�شكار,  مواطن  بيع  اللندين,  للنادي  �شابقة  �شفقة  اأكرب  وكانت 
جنيه  مليون   50 مقابل  الفرن�شي  جرمان  �شان  لباري�س  لويز  ديفيد 

ا�شرتليني يف عام 2014.
الربتغايل  االإنكليزي,  يونايتد  مان�ش�شرت  مدرب  اأعلن  اأخرى,  جهة  من 
مورغان  الفرن�شي  و�شطه  العب  عن  للتخلي  ا�شتعداده  مورينيو,  جوزيه 

�شنايدرلني, و�شط اهتمام من قبل و�شت بروميت�س األبيون ب�شمه.
و�شبق للدويل الفرن�شي اإبالغ مدربه رغبته يف احل�شول على فر�س للعب 

ب�شكل منتظم, وهو ما مل ينله خالل 18 �شهرًا مع ناديه.
�شنايدرلني  اأجل  من  لتلقي عرو�س  م�شتعدًا  كان  اإذا  �شوؤال عما  وردًا على 

)27 عامًا(, اأجاب مورينيو يف موؤمتر �شحايف: »نعم«.
وعلى �شعيد املدربني, ملح االأرجنتيني دييغو �شيميوين اإىل احتمال بقائه 
على راأ�س اجلهاز الفني الأتلتيكو مدريد االإ�شباين اإىل ما بعد انتهاء عقده 

يف حزيران 2018, يف مقابلة معه ُن�شرت اأم�س.
�شعبًا  »�شيكون  االإ�شبانية:  الريا�شية  »ماركا«  ل�شحيفة  �شيميوين  وقال 
اأتلتيكو يف م�شريتي امل�شتقبلية كمدرب. لذا,  اأف�شل من  العثور على فريق 
ملاذا ال اأبقى مرتبطًا بالنادي الذي اأحب؟«, واأ�شاف: »اأعتقد اأنني وجدت 

مكاين يف العامل... �شرنى«.

ال�سوبر الإيطالية مليالن
اأحرز ميالن الكاأ�س ال�شوبر االإيطالية بعدما تغلب على يوفنتو�س بركالت 
يف  الدوحة  يف  اأقيمت  التي  املباراة  انتهاء  بعد   3-4 بنتيجة  الرتجيح 

�شوطيها االأ�شليني واالإ�شافيني بالتعادل 1-1.
وكان يوفنتو�س البادئ بالت�شجيل يف الدقيقة 18 عرب جورجيو كييليني, 

قبل اأن يعادل جياكومو بونافينتورا مليالن يف الدقيقة 38.
باإحراز  »اليويف«  لـ  القيا�شي  الرقم  التتويج  بهذا  »الرو�شونريي«  وعادل 

الكاأ�س للمرة ال�شابعة.

قرعة �سعبة لرب�سلونة وريال مدريد يف كاأ�ش اإ�سبانيا
اأوقعت قرعة دور الـ 16 يف كاأ�س اإ�شبانيا بر�شلونة حامل اللقب يف مواجهة 
اأتلتيك بلباو, بينما �شيكون غرميه ريال مدريد على موعد مع مواجهة ال 
تقل قوة اأمام اإ�شبيلية, فيما ابت�شمت القرعة جلاره اأتلتيكو الذي �شيلتقي 

ال�س باملا�س.
وتقام مباريات الذهاب االأربعاء 4 كانون الثاين, واالإياب يف 11 منه.

ويف ما يلي نتيجة القرعة:
قرطبة   - ثانية(  )درجة  األكوركون  مدريد,  اأتلتيكو   - باملا�س  ال�س 
ريال  اإ�شبيلية,   - مدريد  ريال  بر�شلونة,   - بلباو  اأتلتيك  )ثانية(, 
�شلتا   - فالن�شيا  اأالفي�س,   - الكورونيا  ديبورتيفو  فياريال,   - �شو�شييداد 

فيغو, اأو�شا�شونا - اإيبار.

اإجراء تاأديبي بحق 82 ريا�سيًا رو�سيًا
28 ريا�شيًا رو�شيًا  اإجراء تاأديبيًا بحق  فتحت اللجنة االأوملبية الدولية 
لوجود  �شوت�شي,  يف   2014 ال�شتوية  االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  �شاركوا 

�شبهات بالتن�شط.
املحقق  تقرير  ك�شفه  ما  �شوء  يف  فتح  االإجراء  هذا  اإن  اللجنة  وقالت 
عن  حتدث  والذي  املا�شي,  االأول  كانون   9 يف  ماكالرين  ريت�شارد  الكندي 
األف  نحو  يطال  الرو�شية  الدولة  برعاية  ممنهج  تن�شط  نظام  وجود 

ريا�شي يف 30 ريا�شة, وهو ما نفته رو�شيا.

2016 خ��������الل  ال������ع������امل  ه��������زت  اأح��������������داث   10 اأه����������م  ت�������ذك�������ر.. 
ترمب الرئي�س املثري للجدل

الرئي�س الأمريكي املنتخب، دونالد ترمب، كان حديث العام واخلا�س منذ مطلع 
العام،  �صخ�صية  لقب  افتك  اأنه  لدرجة  للجدل،  املثرية  النارية  بت�صريحاته  ال�صنة 
وهي ن�صخة �صنوية من جملة تامي الإخبارية ال�صادرة يف الوليات املتحدة، تقوم 
بتمييز �صخ�س اأو جمموعة اأو فكرة اأو �صيء ما “ميتلك الأثر الأكرب يف اأحداث العام، 

�صواء كان ذلك للأح�صن اأو الأ�صواأ”.

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي
يف امل�صهد القت�صادي كان القرار التاريخي القا�صي بخروج بريطانيا من الحتاد 
ال�صيا�صة  وعلى  نف�صه  الحتاد  على  بتداعياته  ال�صنة،  يف  الأبرز  احلدث  الأوروبي 

الربيطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من الع�صوية.

م�صل�صل الدم يتوا�صل يف 2016
 2016 �صنة  خلل  يتوقف  مل  والعتداءات  الإرهابية  والتفجريات  الدم  م�صل�صل 
قتل 34  مار�س، حيث  �صهر  بروك�صل يف  تفجريات  كانت  واأفظعها  زادت وتريته  بل 
�صخ�صاً، واأ�صيب 135 اآخرون يف تفجريين وقعا يف مطار بروك�صل، �صباح يوم داٍم 
واآخرين ا�صتهدفا حمطتني للمرتو يف العا�صمة البلجيكية. وقد تبنى تنظيم “داع�س” 

الهجمات.
للحتاد  مبنى  قرب  قطارات  حمطة  جديد  انفجار  هّز  �صاعة،  من  اأقل  وبعد 
الأوروبي يف العا�صمة البلجيكية لدى و�صول القطار اإىل املحطة اأثناء �صاعة الذروة 

ال�صباحية، ما اأ�صفر عن مقتل اأ�صخا�س عدة.
كما وقع تفجري رابع يف حمطة مالبيك اأو حمطة �صومان املجاورة، حيث مقرات 

الأ�صطورة حممد علي كلي
املوت يغيب اأ�صطورة الفن النبيل

�صنة 2016 غيبت �صخ�صيات كان لها وقعها يف جمالتها ففي الفن النبيل فقدت 
احلياة  فارق  الذي  كلي،  علي  حممد  الأ�صطورة  الأبرز،  اأيقونتها  امللكة  حلبات 
بعجز عن التنف�س وم�صاعفات مر�س الباركن�صون عليه يف م�صت�صفى مبدينة فينيك�س 

يف ولية اأريزونا يوم 3 يونيو 2016.

اآخر قائد �صيوعي يودع العامل

املوت غّيب اأي�صا الرئي�س الكوبي ال�صيوعي، فيدال كا�صرتو، الذي انتزع ال�صلطة 
يف ثورة 1959، وحكم كوبا 49 عاماً مبزيج من الكاريزما والقب�صة احلديدية، فاأقام 

دولة احلزب الواحد، واأ�صبح �صخ�صية رئي�صية يف احلرب الباردة.

كابو�س حوادث الطائرات حا�صر اأي�صا

كابو�س حوادث الطائرات كان له ن�صيب هو الآخر فكانت الطائرة التابعة ل�صركة 
اإىل  اأثناء رحلتها من باري�س  م�صر للطريان، التي حتطمت وعلى متنها 66 �صخ�صاً 

القاهرة 19 مايو املا�صي، حمط اهتمام جميع و�صائل الإعلم.

األعاب ريو حتقن جرعة فرح
خطوبة على من�صة التتويج

جاءت  اأ�صقاعه  �صتى  يف  العامل  �صهدها  التي  املاأ�صاوية  الأحداث  خ�صم  ويف 
ريو دي جنريو  اأقيمت يف  التي  الأوملبية،  الألعاب  لدورة  الـ31  الن�صخة  مناف�صات 
الربازيلية، �صهر اأغ�صط�س، كف�صحة اأمل للخروج من جو التوتر واحلروب والدمار، 
كما تخللها العديد من املواقف والطرائف وكذا الغرائب، التي �صدت اأنظار متابعي 
ال�صينيني  الريا�صيني  بني  احلب  ق�صة  رمبا  اأبرزها  الكربى.  البطولة  تلك  فعاليات 

التي تكللت بخطوبة على من�صة التتويج.

الطفل ال�صوري عمران

�صورة عمران ترّج العامل
العامل،  هزت  حوله  يجري  ما  رمبا  ت�صتوعب  تكن  مل  التي  الربيئة  ملحمه 
�صنوات،  الثلث  ذا  كردي”  “اآلن  الغريق  ال�صوري  الطفل  �صورة  وا�صرتجعت 
الأمواج وقدفته على  به  الذي تلعبت  الأر�صية بج�صده امللئكي  الكرة  رَجّ  والذي 

رمال املتو�صط.

مكاملة اأردوغان عرب فاي�س تامي عقب اإعلن انقلب تركيا الع�صكري الفا�صل
تركيا �صتخلد يوم 15 يوليو

تفاجاأ  الأقل تركيا يوم 15 يوليو 2016، وقتها  التي �صتخلدها على  الأيام  ومن 
يفيد  الرتكية  تي  اآر  تي  قناة  على  �صقراء  مذيعة  قراأته  طارئ  عاجل  بخرب  العامل 
ظهرت  قليلة  �صاعات  وعقب  برتكيا،  احلاكم  النظام  على  انقلب  حماولة  بنجاح 
يف  للحكومة  املوالية  القوات  جنحت  اأن  بعد  املحاولة  ف�صل  لتعلن  ذاتها  املذيعة 

ا�صتعادة ال�صيطرة على الو�صع باملحطة التلفزيونية.

حلظة اغتيال ال�صفري الرو�صي برتكيا

2016 ين�صحب على وقع الغتيالت
دموية  بدايتها  جاءت  التي  ال�صنة  هذه 
نهايتها  تختلف  مل  التفجريات،  وقع  على 
عن  اأ�صبوعني  من  اأقل  فقبل  كثريًا، 
خرب  الإعلم  منابر  يف  دوى  انق�صائها، 

ا�صتهدفه خلل زيارته ملعر�س  نار  اإطلق  اأنقرة، جراء  الرو�صي يف  ال�صفري  اغتيال 
فني بالعا�صمة الرتكية.

العا�صمة  كانت  الأثناء  ويف 
الأملانية برلني تعي�س هي الأخرى 
راح  هجوم  �صدمة  وقع  على 
الأقل،  على  �صخ�صاً   12 �صحيتها 
بجروح  اآخرون   48 واأ�صيب 
لأعياد  �صوقاً  �صاحنة  اقتحام  اإثر 

امليلد يف برلني.
“داع�س”  تنظيم  اأعلن  وفيما 
الإرهابي، م�صوؤوليته عن الهجوم.
فا�صحة  ا�صتحياء  على  خفتت   2016 �صنة  اأحداث  عن  في�س  من  غي�س  اإذن  هو 

املجال لنبجلج �صنة 2017 علها حتمل يف جعبتها ب�صائر خري.

من تفجريات بروك�صل

من هجوم ني�س

من حادث ده�س برلني
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 اي������ران حت��ك��م ع��ل��ي ب��ري��ط��ان��ي��ة
واب��ن��ت��ه��ا ال��ر���س��ي��ع��ة ب��ال�����س��ج��ن

املتحدة  بالواليات  االيرانية  املقاومة  جمل�س  عن  �شادر  تقرير  ذكر 
االمريكية وهو معاين بانتهاكات حقوق االن�شان 

بان احلر�س الثوري االيراين قد مار�س �شغوط علي ا�شرة الربيطانية 
ملدة  بال�شجن  حكًما  تق�شي  التى  راتكليف,  الزغاري  نازنني  االإيرانية 
خم�س �شنوات يف ايران للتوقيع علي اقرار يق�شي ب�شجن ابنتها الر�شيعة 

غابربيال 22 �شهر معها اأو التخلي عن ح�شانتها نهائيا .
توم�شون«  ـــرتز  »روي موؤ�ش�شة  يف  م�شروع  مدير  وهــو  زوجــهــا  وح�شب 
اخلريية,انها قد بداأت ا�شطرابا تاما عن الطعام ادي ايل تدهور �شحتها 
الق�شائي  النظام  ح�شب  بانه  علما  بطهران.  ايفني  يف  الن�شاء  �شجن  يف 
يف  القومي  بــاالأمــن  تتعلق  جرائم  بارتكاب  اإدانتها  مَتــت  قد  االيـــراين 

�شبتمرب/اأيلول املا�شي, ولكن مل يتم تو�شيح ال�شبب الدقيق العتقالها 
يف  باعتقالها  االإيــراين,  الثوري  للحر�س  التابعة  النخبة  قوات  قامت 
اإبريل/ ني�شان يف مطار طهران, حيث كانت هي وابنتها غابرييال البالغة 
زيارة  بعد  املتحدة  اململكة  اإىل  العودة  و�شك  على  �شهًرا,   22 العمر  من 
للجمهورية  بالعمل على »قلب نظام احلكم«  اتهامات  لها  عائلية, ووجهت 

االإ�شالمية, وبدوره نفى زوجها االدعاءات قائاًل بانها غري �شحيحة.
باأن  االإيرانية  ال�شلطات  املحت  فقد  الدولية,  العفو  ملنظمة  ووفقا 
اأخبار  مواقع  موظفي  من  عدد  على  بال�شجن  باحلكم  مرتبط  اعتقالها 
مدد  بال�شجن  عليهم  حكم  والــذي   .2014 عام  االإيرانية  التكنولوجيا 

طويلة للم�شاركة يف دورة تدريبية لل�شحافة يف »بي بي �شي«.
 وكانت الزغاري راتكليف م�شاعدة يف م�شروع يف العمل االإعالمي لـ«بي 
االإيرانية  ال�شلطات  اأن  اإىل  وي�شار   .2009-2008 الفرتة  يف  �شي«  بي 
والذي  لندن,  يف  بالفار�شية  يبث  الذي  املوقع  ب�شبب  �شي«  بي  »بي  تعادي 
التي  القانونية  غري  ال�شناعية  االأقمار  عرب  االإيرانيني  ماليني  ي�شاهده 

تنت�شر على اأ�شطح املنازل يف جميع اأنحاء البالد.
»اإن  واأ�شاف:   .« انهيار  حالة  يف  »اأنها  راتكليف  ريت�شارد  زوجها  وقال 
اآخر مرة حتدثت فيها مع زوجتى قبل اأ�شبوع ولكن �شمعت عن اأ�شرابها عن 
ال�شجن.  اإىل  عائلتها  ا�شتدعاء  مت  عندما  املا�شي  االأ�شبوع  اأواخر  الطعام 
وتابع »انه تلقى ات�شاال يوم اخلمي�س للذهاب اإىل �شجن اإيفني يوم اجلمعة 
يف زيارة طارئة جلميع اأفراد االأ�شرة. وقال انه مل يحدث من قبل. وقد 
ت�شكو  وكانت  املتدهورة.  حلالتها  نظرا  روؤيتها  مبجرد  والدتها  �شدمت 
والرقبة, كما كانت تعاين من عدم و�شوح  والذراعني  اليدين  اآالم يف  من 
من  م�شوؤول  قال  فيما  املزدوجة,  باجلن�شية  اإيــران  تعرتف  وال  الروؤية. 
ال�شفارة االإيرانية يف لندن يوم االثنني اإن العديد من املواطنني مزدوجي 
اإيران دون �شعوبة, ولي�س لالزدواج جلن�شية �شلة  اإىل  �شافروا  اجلن�شية 

بحب�س الزغاري-راتكليف.
املزدوجة  اإىل اجلن�شية  اأن ينظر  االإيــراين:« ال ينبغي  امل�شوؤول  وقال 
املزدوجة  اجلن�شية  فحاملو  االإيـــراين.  القانون  تطبيق  �شد  كحماية 
يخ�شعون لنف�س االإجراءات القانونية ذاتها التي يخ�شع لها االإيرانيون, 
القانونية  االإجــراءات  ا�شتثناء من  اأي  اأن يكون هناك  اأال يتوقع  وينبغي 

بالن�شبة لها باعتبار ازدواج اجلن�شية ميزة ».
وقال امل�شوؤول اإن الزغاري راتكليف مت احتجازها ب�شبب قيامها باأعمال 

غري م�شروعة«.
 ولن يكون حملها جلن�شية مزدوجة اأو وجود طفل �شغري معها بال�شبب 
احلظ  »ل�شوء  واأ�شاف  قانونية«.  غري  اأعمال  اأي  لتجاهل  مربرا  اأو  الكايف 
املتطلبات  لتجاوز  االإيــراين  الق�شائي  النظام  على  ال�شغط  زوجها  حاول 

القانونية والعفو عنها«
العامل  ظــل  يف  واالطــفــال  االن�شان  حقوق  منظمات  �شتتحرك  فهل 
تبتلعها  ام  الزغاري  نازنني  االإيرانية  الربيطانية  ا�شرة  اجلديد من اجل 

الدبلوما�شية االيرانية؟
احمد مراد / غربة نيوز

غربة نيوز -احمد مراد
يونيو   4 يف  )ولــد  �شالح  يحيى  حم�شن  اآدم 

)1993
هو  باملنا�شبة   ( ميينة  ال�شرة  بروكلني  يف 
معروف جدا يف البرييدج حيث يعرفه ال�شباب 
املدر�شة  يف  اأ�شتاذه  قابلت  انني  كما  احلــي  يف 

حيث كان يدر�س (
وهو يوتيوبر �شهري يحظي مبتابعة اأكرث من 

ميلون �شخ�س حول العامل .
طائرة  مــن  على  مــن  للطرد  ادم   تعر�س   
على  العربية  باللغة  حتدثه  ب�شبب  اأمريكية, 

من الرحلة على حد قوله.
وهي ق�شة �شادمة بالفعل... لو اأنها حقيقية 
على حد تعبري �شحيفة »غارديان« الربيطانية

بداأت الق�شة مع مقطع فيديو ن�شره اآدم على 
طائرة  داخل  من  »تويرت«  موقع  على  �شفحته 
ركاب وهو يدعي خالل املقطع اأن طاقم �شركة 
قبل  الرحلة  من  من  طــرده  اإيرالينز«  »دلتا 
اإقالع الطائرة الأنه ا�شتخدم العربية يف ات�شال 
االجنليزية  جتيد  ال  التي  والدته  مع  هاتفي 

ليخربها عن موعد و�شوله .
ي�شرخ   نف�شه  ي�شور  وهو  املقطع  يف  اآدم  ظهر 
اإيرالينز«  »دلــتــا  موظفي  اإن  ويــقــول  درامــيــة 
ب�شع  تكلم  الأنــه  الطائرة  من  اإنزاله  يريدون 
كلمات عربية ال غري ويتهم ال�شركة والعاملني 

وبع�س الركاب فيها بالعن�شرية.
ما اإن ظهر مقطع الفيديو على موقع »تويرت« 
وا�شعًا على �شفحات مواقع  انت�شارًا  حتى حقق 
من  موجة  وانت�شرت  االجتماعي.  التوا�شل 
اخلطوط  �شركة  االتهامات  وطالت  الغ�شب, 
بــدوافــع  فعلها  عــلــى  اأقـــدمـــت  الــتــي  ــة  ــوي اجل
ومــن  املــغــرديــن  مــن  للعديد  وفــقــًا  عن�شرية 
كما  امل�شلمني.  حــقــوق  عــن  ــدفــاع  ال منظمات 
»دلتا«  خطوط  مقاطعة  اإىل  يدعو  و�شم  ظهر 
الــوقــوف مع  اإىل  ــر يدعو  اآخ اجلــويــة, وو�ــشــم 
احلمى  تلك  و�شلت  بعدما  ولكن  و�شديقه.  اآدم 
املتابعة واالنت�شار,  اأعلى قوائم  اإىل  العاطفية 
با�شم  ال�شيت  ذائــع  امل�شري  املــذيــع  ان  حتي 
دلتا عار  ل�شركة  يو�شف قد كتب علي �شفحته 
بالظهور  متــام  خمتلف  وقــائــع  بـــداأت  عليكم  
تناق�س كل ما ادعاه اآدم يف . فقد دعت �شركة 
»دلتا« يف بيان ر�شمي النا�س اإىل الهدوء وجتنب 
اأنها  وخا�شة  مت�شرعة  ا�شتنتاجات  اإىل  القفز 
واالنحياز  العن�شرية  ادعـــاءات  مــع  تتعامل 
احــرتام  �شمان  اأجــل  من  وحــريف  جــدي  ب�شكل 
هذا  بيانها  ال�شركة  اأتبعت  امل�شافرين.  جميع 
ببيان اآخر تقول فيه اإن حتقيقاتها اأظهرت اأن 

الطائرة  من  اإخراجهما  مت  اللذين  امل�شافَرين 
وقــامــا  ا�ــشــتــفــزازي  ب�شلوك  يت�شرفان  كــانــا 
بال�شراخ مرات عديدة ما �شبب اإزعاجًا لطاقم 
الطائرة وانتهاكًا لراحة باقي امل�شافرين حيث 
بعدم  بــاالبــالغ  راكــبــا  ع�شرين  مــن  اأكـــرث  ــام  ق
من  ال�شركة  تعده  ما  وهي  بالراحة  �شعورهم 

اأبرز اأولوياتها.
ال�شركة  عــلــى  تقت�شر  مل  الت�شريحات   
وحدها. اهتمت مواقع اإعالمية بهذه الق�شية, 
فعملت  احلقائق؛  اإىل  للو�شول  جميعها  و�شعت 
تلك  من  على  كانوا  ممن  بعدد  االت�شال  على 
الرحلة, وقد اأكد العديد من هوؤالء ما �شّرحت 
به ال�شركة. وقد قام بع�س امل�شافرين بق�ّس ما 
على  ال�شخ�شية  �شفحاتهم  على  بالفعل  جرى 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
امل�شافرين  ــد  اأح عــن  »ما�شابل«  موقع  نقل 
الفو�شى  من  جوًا  يثريان  كانا  و�شديقه  اآدم  اأن 
ظنها  بعبارة  وي�شرخان  الطائرة  يف  وال�شجة 
عربية اأواًل, ولكن لدى بحثه عنها على ال�شبكة 
»زّمــر  مبعنى  اأندوني�شية  عــبــارة  اأنــهــا  وجــد 
ببوقك يا �شيدي«! وعندما طلبت منهما اإحدى 
باأ�شلوب  اأجاباها  �شجيجهما  وقف  امل�شافرات 
وقح. ونفى ذلك امل�شافر اأن �شبب طردهما قائم 
على اأي متييز عن�شري فقد كانت هنالك عائلة 
طــوال  بالعربية  تتحدث  الطائرة  مقدم  يف 

الرحلة من دون اأي م�شكلة.
خطوط  فــان  ال�شهري  ــدون  امل ح�شب  انــه  اال 
ب�شبب  اآخـــر   �شخ�س  ــرد  قــد حــاولــوا ط دلــتــا 
حليته, كانوا يريدون طرده اأي�شًا, ذلك الرجل 
حلية  لدي  اأن  ملجرد  قائاًل  كبري,  ب�شكل  غ�شب 

�شتاأخذونني معهم؟
اآدم  اأن  عليها  اجلميع  يتفق  التي  احلقيقة 
»يوتيوب«  موقع  على  جنوميته  �شنع  �شالح 
عرب املقاطع االإ�شكالية واخلدع التي يقوم بها. 
وبح�شب موقع »فوك�س« فاإن الآدم تاريخا طويال 
حول  تدور  التي  امل�شطنعة  ال�شيناريوهات  من 
الهوية امل�شلمة التي يعمل من خاللها على اإثارة 
الثقافية  واالإ�شكاليات  املوا�شيع  حول  اجلدل 
من  لكثري  تعر�س  قد  ادم  ان  يذكر  والعرقية 
احلــادي  اأحـــداث  ــر  اإث املدر�شة  يف  امل�شايقات 
ع�شر من اأيلول,   ما ا�شطره اإىل تغيري مدر�شته 
تعرف  اإ�شبانية.  اأ�ــشــول  مــن  بــاأنــه  واالدعـــاء 
الذي  اأكــرب«  »�شيخ  اأ�شدقائه  اأحد  اإىل  الحقًا 
عاد  ال�شعودية,  اإىل  عمرة  رحلة  يف  ا�شطحبه 
منها فخورًا بانتمائه الديني. تخلى عن درا�شة 
اخلا�شة  قناته  يف  للعمل  يتفرغ  لكي  القانون 
من  الكثري  قناته  ت�شم  »يوتيوب«.  موقع  على 

املقاطع التي تظهر حياًل يخدع بها االآخرين, اأو 
املجتمع  فعل  ردود  اإ�شكالية تدور حول  مقاطع 
اآدم يف  االإ�شالمية. يظهر  الثقافة  الغربي على 
حجابًا  تلب�س  فتاة  مع  اتفق  وقد  املقاطع  اأحد 
لكي يقوم هو بنزعه عن �شعرها يف اأماكن عامة 

وي�شور تفاعل املاّرة مع امل�شهد.
اأن  اإ�شاروا ايل   املغردين  العديد من  ان   كما 
ولــذلــك ال ميكن  كــاذب وخمـــادع حمــرتف  اآدم 
الركون اإىل ما يدعيه. نقل موقع »بي بي �شي« 
اآدم  تظهر  فيديو  مقاطع  املغردين  بع�س  عن 
على  خدعة  من  باأكرث  يقومان  �شليم  و�شديقه 
عك�شي  بعد  قيامهما  واإحداها  الطائرات  من 
اإ�شارة اإىل وجود قنبلة  باللغة العربية وكاأنها 
االأكــرث  خدعه  اإحـــدى  االنــفــجــار.  و�شك  على 
يف  نف�شه  ت�شويره  كانت   2014ً عام  انت�شارا  
م�شاّدة مع �شديقه »�شيخ اأكرب« يف ال�شارع قرب 
يرتديان  عندما  �شوى  لهما  يلتفت  ال  �شرطي 
فيتدخل  اجلدال  يف  وي�شرعان  اإ�شالميًا  لبا�شًا 
لدى  بفظاظة.  معهما  ويت�شرف  فورًا  ال�شرطي 
له  املــرافــق  الغ�شب  كــم  ومــع  الفيديو  انت�شار 
واأن  ممثل  ال�شرطي  باأن  لالعرتاف  اآدم  ا�شطر 

املقطع مفتعل.) حدث بالفعل (
االمر الذي دعي جمل�س العالقات اال�شالمية 
االمريكية كري ايل  مطالبة  ادم �شالح االعتذار 
حتت  بالفعل  هم  امل�شلمني  ان  قائال  افعاله  عن 
على  للح�شول  فقط  بــذلــك  وللقيام  املجهر 
مقبول  غري  امر  هو  الرخي�شة  الدعاية  بع�س 
متاما يجب اأال يكون هناك اأي حماولة لتربير 
ذلك...  يجب ان يعتذر فقط ونطلب من النا�س 

اأن يغفروا له على اأفعاله غري امل�شوؤولة .
تويرت  على  �شالح  كتب  ذلـــك,  غ�شون  ويف 
»ينفذان  و�شديقه  اإنــه  فيها  يقول  تغريدة 
الفتى  ق�شة  مثل  يبدو  فعاله  ما  واإن  املقالب« 
حظه  لكن  ذئب.  وجود  دومًا  يدعي  كان  الذي 

اأوقعه كما و�شح يف الذئب بالفعل !!!!!
وحمبط  حمزن  االمرين  كال  ان  ال�شراحة 

جدا
فلو كانت اللغة العربية هي التي انزلت ادم 

من ال�شماء ايل االر�س فاالمر حمزن
ت�شتغل  التي  الــدعــايــة  وحــو�ــس  كانت  ولــو 

تتاجر باال�شالم فوبيا فاالمر حمزن جدا
ــي �ــشــتــ�ــشــافــر عنها  ــت فــمــا هـــي الــنــتــائــج ال

التحقيقات ؟؟؟؟
فلنتظر ... ولرن ...

ال���������ش����ع����ودي����ة ت���ت���ع���اق���د م��ع هل اأنزلت اللهجة ال�شنعانية ادم �شالح من ال�شماء ايل االر�ض ؟؟؟؟؟
ح��دوده��ا ع��ن  للدفاع  »التكفرييني« 

 يحيى ال�شامي
ال�شعودية  معارك  غــرار  على   | جنــران 
التي اأدارتها, وال تزال خُمتبئة خلف اآالف 
واملرتزقة  والــعــرب  اليمنيني  املجندين 
ت�شعى  وحر�س,  ميدي  جبهات  يف  العامليني 
من  النوع  هذا  تعميم  اإىل  جاهدة  اململكة 
جنودها  قـــدرة  مــن  ياأ�شها  بعد  ــعــارك,  امل
)حـــر�ـــس احلـــــدود واحلـــر�ـــس الــوطــنــي( 
يرجح,  اأو  يـــوازي,  انت�شار  حتقيق  على 
و»اللجان  اليمني  اجلي�س  انت�شارات  كفة 
عمق  يف  يومية  ب�شورة  املُنجزة  ال�شعبية« 
با�شتبدال  وذلــك  ال�شعودية,  ــي  ــش االأرا�
م�شتاأجرين  بــاآخــريــن  �ــشــعــوديــني  جــنــود 
املحافظات  خمتلف  من  باالآالف  ا�شتقدموا 
ــالح«  ــش االإ� »حـــزب  طــريــق  عــن  اليمنية, 
قبلية  ــادات  ــي وق امل�شلمون(  )االإخـــــوان 
تعي�س  للريا�س  موالية  مينية  وع�شكرية 

منذ بداية العدوان يف الريا�س.
اأ�شهر,  منذ  بداأت  قد  ال�شعودية  وكانت 
الدفاع  مهمة  ت�شليم  علنية,  غري  ب�شورة 
ع�شري  )جــيــزان,  اجلنوبية  اأرا�شيها  عن 
تابعة  ميــنــيــة  قـــيـــادات  اإىل  وجنـــــران( 
للرئي�س امل�شتقيل, عبد ربه من�شور هادي, 
يبذل  فيما  االأحمر,  حم�شن  علي  ولنائبه 
وح�شد  جتنيد  يف  جهده  ق�شارى  ــري  االأخ
مبن  املعارك,  لهذه  اليمنيني  ال�شباب  اآالف 
اأن�شار  »جــمــاعــة  واأعــــداء  خ�شوم  فيهم 
حروبًا  وخا�شوا  �شبق  ممن  الُقدامى  اهلل« 
ال�شمالية  املحافظات  يف  �شدهم  متفّرقة 
)حروب دماج, كتاف, حوث, دّنان وحروب 
الــذي  احل�شار  بفك  انتهت  التي  عــمــران 
نهاية  �ــشــعــدة  عــلــى  ــر  ــم االأح اآل  فــر�ــشــه 

وغريها(.  ,2013
ذروتها  بلغت  التي  التجنيد,  �شفقات 
اأي�شًا  �شملت  االأخــرييــن,  ال�شهرين  خــالل 
ومــدرجــة  حمــظــورة  اإرهــابــيــة  تنظيمات 
مثل  ودولــيــًا,  حمليًا  االإرهـــاب  لوائح  على 
وتنظيمات  )القاعدة(,  ال�شريعة«  »اأن�شار 
�شلفية تتبّنى االأعمال امل�شلحة وتدعو اإىل 
»اجلهاد �شد خمالفيها«, وجميعها لها �شجٌل 
حافل باملواجهات امل�شلحة �شد »اأن�شار اهلل« 
من  متفّرقة  مناطق  يف  اليمني  واجلي�س 
ومعظمها  العدوان,  من  �شنوات  قبل  اليمن 
مظلة  حتت  القتال  يف  منخرطًا  يــزال  ال 

ال�شرعية اأو ما ُي�شّمى اجلي�س الوطني.
منذ  اليمني  اجلــانــب  داأب  املــقــابــل,  يف 
ن�شر  على  احلدود  جبهات  معارك  احتدام 
م�شاركة  ُتثبت  مرئية  وت�شجيالت  �شور 
التنظيمات  تلك  اإىل  تنتمي  كبرية  اأعــداد 
على  ــة  ــاري اجل الع�شكرية  العمليات  يف 
ال�شعودي,  اجلي�س  جــانــب  اإىل  ـــدود  احل
القتلى  جلثث  �شورًا  االأدلة  هذه  وت�شمنت 
الر�شمي  الــزي  يرتدون  وهــم  التكفرييني 
اإمكاناته  وي�شتخدمون  ال�شعودي  للجي�س 
املعارك  تلك  اأ�شهر  من  ولعل  الع�شكرية, 
التي دارت يف اجلبهات الغربية ال�شاحلية 

)حّجة وجيزان(.
يف  اجلارية  التح�شيدات  هــذه  تتزامن 
املئات  نقل  عن  احلديث  مع  اليمن,  داخــل 
�شوريا  يف  املنهزمة  امل�شلحة  اجلماعات  من 
اأيـــام,  وقــبــل  اململكة.  حـــدود  يف  للقتال 
التابعة  اال�ــشــتــخــبــارات«  »دائـــرة  ن�شرت 
فيديو  مقاطع  و»اللجان«  اليمني  للجي�س 
ُتظهر حت�شيد االآالف من اأبناء املحافظات 

اجلنوبية و�شوقهم بوا�شطة �شفن �شعودية 
قبل  جــيــزان,  ميناء  اإىل  عــدن  ميناء  من 
التح�شيد«  بـ»مركز  ُيعرف  ما  اإىل  نقلهم 
اإىل  ثــّم  ال�شعودية,  �ــشــرورة  حمافظة  يف 

جبهات القتال وخطوط النار يف جنران.
يف هذا الوقت, توؤكد م�شادر ا�شتخبارية 
اأّن  »االأخــــبــــار«,  اإىل  ــت  ــدث حت ميــنــيــة, 
قيادات  مــع  اتفاقات  اأبــرمــت  ال�شعودية 
بارزة يف »القاعدة« ُتف�شي اإىل نقل مقاتلي 
التنظيم من املحافظات اجلنوبية اليمنية 
اجلنوبية,  اململكة  حـــدود  عند  للقتال 
بــداأ  الــذيــن  التنظيم  مقاتلي  اأن  ــدة  ــوؤّك ُم
نقلهم بالفعل يتمّتعون ب�شالحيات قيادية 
كبرية على ح�شاب �شالحيات قادة و�شباط 

مينيني موالني لهادي.
ووفقًا لالأدلة التي بحوزة اال�شتخبارات 
فــاإن  منها,  جـــزءًا  ن�شرت  ــد  وق اليمنية, 
مع�شكرات  متخرجي  من  االأكــرب  الن�شيب 
جنوب  حمافظات  يف  املنت�شرة  التدريب 
للدفاع  احلدود  جبهات  يف  بهم  ُيزج  اليمن 

عن حدود ال�شعودية بداًل من جي�شها.
تــكــون  اأن  مـــراقـــبـــون  يــ�ــشــتــبــعــد  وال 
وعــودًا  تلقت  قــد  التكفريية  اجلــمــاعــات 
وتعزيز  بالتمدد  لها  بال�شماح  �شعودية 

وجودها املُ�شلح يف مناطق داخل املحافظات 
اليمني  لقاء قتالها �شد اجلي�س  اجلنوبية 
و»اللجان ال�شعبية« يف الداخل اأو بداًل من 

اجلي�س ال�شعودي.
معلومات,  »االأخــبــار«  اإىل  و�شلت  وقــد 
حمافظة  يف  حملية  مــ�ــشــادر  مــن  تلقتها 
من  ال�شباب  من  اأعـــدادًا  بــاأن  ُتفيد  عــدن, 
�شكان املدينة املوجودين يف جنران ي�شكون 
ب�شبب  بالدهم,  اإىل  العودة  عن  عجزهم 
ـــدت  تــهــديــدات اجلــيــ�ــس الــ�ــشــعــودي. واأك
امل�شادر اأن بع�س اأهايل املُجّندين املنقولني 
باأن  ُتفيد  ات�شاالت  تلّقوا  ال�شعودية  اإىل 
ُيــحــاول  مــن  كــل  بالقتل  ُيــعــاقــب  اجلي�س 
الــعــودة واالنــ�ــشــحــاب. وُيـــحـــاول هـــوؤالء 
وخ�شو�شًا  اأبنائهم,  م�شري  معرفة  االأهايل 
ع�شكرية  طــائــرات  و�ــشــول  تـــوايل  عقب 
�شعودية حمملة بجثث الع�شرات من اأبناء 
عدن الذين لقوا م�شرعهم يف جنران, فيما 
اأعداد  دفن  اأخــرى  اإعالمية  م�شادر  تنقل 
كبرية من رفاقهم يف مقابر خُم�ش�شة داخل 

اأرا�شي جنران.

غزة؟ يف  حلرب  تتجّهز  »الأون���روا« 
عز الدين اأبو عي�شة

غزة | مل يكد الغزيون يتنف�شون ال�شعداء مع التقدم 
خالل  املدمرة  بيوتهم  اإعمار  اإعادة  يف  البطيء 
»وكالة  اإجراءات  �شحبت  حتى  املا�شية,  احلروب 
االأونروا«,  ــ  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غوث 
الطوارئ خلم�شني مدر�شة على  وجتهيزاتها حلاالت 

طول قطاع غزة, الهواء من رئاتهم.
جتهيز  عن  احلديث  اإىل  بخوف  غزة  �شكان  نظر 
اآبار  وتوفري  الجئني  ال�شتيعاب  املدار�س  »االأونروا« 
اإ�شافة  داخلها,  للمياه  تكرير  حمطات  مع  مياه 
منف�شل  والن�شاء  للرجال  وحمامات  مراحي�س  اإىل 
بع�شها عن بع�س, ف�شاًل عن األواح للطاقة ال�شم�شية 
لتفادي االنقطاع املتكرر للكهرباء, ووحدات خا�شة 
للمعوقني, وف�ّشروا ذلك باأن »الوكالة متلك معلومات 

عن حرب و�شيكة«.
غزة,  يف  »االأونروا«  با�شم  املتحدث  نفى  ذلك,  رغم 
�شمن  التجهيزات  هذه  تكون  اأن  ح�شنة,  اأبو  عدنان 
امل�شتقاة  الدرو�س  من  جزء  اإنها  قائاًل  ال�شياق,  ذلك 
من عدوان 2014 على القطاع. واأ�شاف اأبو ح�شنة, 
يف حديث اإىل »االأخبار«, اأن هذه التجهيزات �شارت 
لهم  كماأوى  املدار�س  ال�شكان  اتخذ  بعدما  �شرورية 
جاءت  اخلطوة  »هذه  متابعًا:  املا�شية,  احلرب  يف 
البنية  وحت�شني  االأخطاء,  تفادي  خطط  �شمن 
التحتية خلدمات وكالة الغوث, وا�شتعدادات اأخرى 
يف حال حدث طارئ اأو تعر�س القطاع لعدوان اآخر«.
بالن�شبة اإىل ف�شائل املقاومة واأجنحتها الع�شكرية, 
التطورات  هذه  تاأخذ  لكنها  االأمر,  ت�شّخم  ال  فاإنها 
اجلهاد  »حركة  يف  القيادي  يقول  االعتبار.  بعني 
اإن هذا »موؤ�شر خطري ياأتي  االإ�شالمي« اأحمد املدلل 
بحجة حت�شني البنية التحتية خلدمات االأونروا... 
�شرا�شة  من  �شريعة  ا�شتعدادات  اأخذ  اجلميع  على 
املقاومة  ت�شريحات  بعد  خا�شة  املقبلة,  املرحلة 
بهذه  تفكريه  من  العدو  واإنذارها  الكبري  بتطورها 

اخلطوة«.
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 اأقال النواب الكوريون اجلنوبيون, 
, الرئي�شة بارك غيون هي, ب�شبب 
نفوذ  ا�شتغالل  اإ�شاءة  ف�شيحة 
دفعت املاليني للنزول اإىل ال�شوارع 
وعطلت عمل احلكومة. ومع تاأييد 
باأغلبية  الكوري اجلنوبي  الربملان 
�شاحقة م�شاءلتها, يتمهد الطريق 
الأن ت�شبح بارك اأول زعيم منتخب 
دميوقراطيًا يتنحى عن من�شبه يف 

البالد.
رئي�س  توىل  االأثناء,  هذه  يف 
الفور  على  اآن  كيو  هواجن  الوزراء 
اأن  اإىل  ب�شكل موؤقت  مهمات عملها 
الد�شتورية,  املحكمة  حكم  ي�شدر 
بلقبها  حتتفظ  اأن  بارك  على  اإذ 
على  املحكمة  موافقة  حني  اإىل 
هذه  لكن  رف�شها.  اأو  االإقالة 
ت�شتمر  اأن  ميكن  التي  العملية 
غمو�س  �شيتخللها  اأ�شهر,  �شتة 
البالد  فيما تواجه  �شيا�شي,  و�شلل 
االقت�شادي  النمو  يف  تباطوؤًا 

وتوترًا مع جارتها ال�شمالية.
الربملان  من  ع�شوًا   234 واأّيد 
عار�س  بينما  الرئي�شة,  م�شاءلة 
يعني  ما  م�شّرعًا,   56 االقرتاح 
حزب  اأع�شاء  من  ع�شرات  اأن 
احلاكم  املحافظ  »�شاينوري« 
اأيدوا  بارك  اإليه  تنتمي  الذي 
ويعني  لعزلها.  متهيدًا  االقرتاع 
حظوة  تال�شي  الت�شويت  هذا 
رئي�شة �شميت »ملكة االنتخابات«, 
دخلت البيت االأزرق, مقر الرئا�شة 
 ,2013 عام  اجلنوبية  الكورية 

ب�شيء  الأحد  تدين  ال  اأنها  موؤكدة 
وبعد  االأمة«.  »تزوجت  واأنها 
هتافات  انطلقت  الربملان,  ت�شويت 
حيث  خارجه,  بالنتيجة  مرحبة 
تقول:  الفتات  متظاهرون  رفع 
»الن�شر لل�شعب« و»جمهورية كوريا 

اجلديدة«.
اعتذارها  بارك  قدمت  جهتها,  من 
ال�شيا�شية,  »الفو�شى«  ب�شبب 
التزام  اإىل  احلكومة  داعية 
االقت�شاد  جمايل  يف  اليقظة 
واالأمن القومي. وقالت يف اجتماع 
»�شوت  تقبل  اإنها  الوزراء  ملجل�س 

كل  من  واآمل  وال�شعب,  الربملان 
قلبي اأن يتم حل هذه البلبلة على 
�شرتد  اإنها  واأ�شافت  �شليم«.  نحو 
االإجراءات  ومبوجب  »بهدوء 
التي كفلها الد�شتور والقانون على 
الد�شتورية  املحكمة  مراجعة 
للم�شاءلة والتحقيق الذي يجريه 

املدعي اخلا�س«.
الد�شتورية  املحكمة  تقرر  و�شوف 
اتبعت  بارك  كانت  اإذا  ما 
االإجراءات ال�شليمة, وما اإذا كانت 
للم�شاءلة.  كافية  اأ�شباب  هناك 
دفوع  اإىل  اال�شتماع  و�شيتم 

الطرفني يف جل�شات علنية. وقال 
الد�شتورية  املحكمة  ق�شاة  بع�س 
بارك  �شد  الق�شية  اإن  ال�شابقني 
وبارك  قبولها.  املرجح  ومن  قوية 
�شديقة  مع  بالتواطوؤ  متهمة 
على  لل�شغط  �شابق  وم�شاعد 
لدفع  كربى  �شركات  اأ�شحاب 
لدعم  اأقيمتا  ملوؤ�ش�شتني  تربعات 
نفيها  رغم  ال�شيا�شية,  مبادراتها 

ارتكابها اأي خمالفات.
), رويرتز, اأ ف ب(

غربة نيوز -احمد مراد
 ,2007 عام  اأطلقت  عاملية  منظمة  هي  اآفاز 
وحقوق  البيئة  ق�شايا  اأجل  من  تنا�شل 
والفقر  والف�شاد  التعبري  وحرية  االإن�شان 
»ردم  هي  ت�شريحها  بح�شب  مهمتها  وال�شراع. 
العامل  و  اليوم  نعي�شه  الذي  العامل  الهوة بني 
الذي يريده اأغلب النا�س يف كل مكان«. تقوم 
اإن  وتقول  لغة,   17 ب  حمالتها  باطالق  اآفاز 
يف  �شخ�ٍس  مليون   40 يتجاوز  اأع�شائها  عدد 
الغارديان  ل�شحيفة  وفقًا  العامل.  دول  جميع 
لكنها  فقط,  اأعوام  خم�س  اآفاز  »عمر  فاإن: 
تو�شعت لت�شبح اأكرب �شبكات الن�شطاء واأكرثها 

فعالية حول العامل«.
افاز  د�شنت  دي�شمرب  من  والع�شرين  الثامن  يف 
من  بيناتها  بقاعدة  للخروج  االخرية  حملتها 

الواليات املتحدة االمريكية .
ار�شلتها  الكرتونية  ر�شالة  يف  املنظمة  وذكرت 

ايل اربعني ميلون �شخ�س حول العامل
انها تخ�شي من انتقام الرئي�س املنتخب دونالد 

ترامب منها حيث قالت ن�شا.
احلال  هي  كما  لكن  عاملية,  منظمة  اآفاز 
فاإن  االإلكرتونية,  املواقع  ملعظم  بالن�شبة 
خمدماتنا ولوائح الربيد االإلكرتوين وقواعد 
املتحدة  الواليات  يف  موجودة  بياناتنا 
اأن  ترامب«  »للرئي�س  وميكن  االأمريكية. 

يغلقها ب�شهولة. 
اأطلقنا حمالت  اأن يفعلها؟ لقد  هل من املمكن 
ق�شائيًا  م�شت�شاريه  كبار  اأحد  والحقنا  �شده, 
من  ليتمكن  مزورة  بيانات  تقدمي  بتهمة 
الت�شويت يف فلوريدا. وما تعلمناه عن ترامب 
هو اأنه رجل يحمل ال�شغائن واالأحقاد طوياًل 

و�شي�شعى لالنتقام ممن وقف �شده. 
املتحدة  الواليات  خارج  ننتقل  اأن  علينا  لذا 
دون  عملنا  ا�شتمرارية  ن�شمن  كي  وب�شرعة 

م�شايقات. 

تربع  اإن  لكن,  ال�شهل.  باالأمر  هذا  يكون  لن 
مببالغ  جمتمعنا  اأع�شاء  من   ٪٠.١ ن�شبته  ما 
كانون  من  االأول  اليوم  حلول  قبل  ب�شيطة 
الثاين/يناير, �شنتمكن من �شمان ا�شتمرارية 
الرئا�شية.  مهامه  ترامب  يت�شلم  اأن  قبل  اآفاز 

دعونا نحمي عملنا من ترامب:
الف�شائح  موقع  بق�شة  املنظمة  واأ�شت�شهدت 

ال�شيا�شية ال�شهري ويليك�س.
املتحدة  الواليات  حكومة  اأرادت  عندما 
اإىل  جلاأت  ويكيليك�س,  موقع  على  الق�شاء 
املالية  ال�شركات  من  ر�شمي  غري  ب�شكل  الطلب 
مثل فيزا وما�شرت كارد وباي بال, التوقف عن 
عرب  لويكليك�س  املقدمة  التربعات  معاجلة 
االنرتنت. وبذلك متكنت احلكومة من اإغالق 
املوقع ملا يزيد عن عام كامل. ميكن لرتامب اأن 
يذهب اأبعد من ذلك, عرب ا�شتهداف ال�شركات 
الربيدية,  والئحتنا  خوادمنا  تخزن  التي 

وقد ال نتمكن من ا�شرتجاعها اأبدًا. 
معر�شة  اآفاز  يجعل  الذي  الرئي�شي  ال�شبب 
يحاول  عاملية.  منظمة  اأنها  هو  اخلطر  لهذا 
اأينما  املتطرفون,  واليمينيون  القوميون 
املنظمات  وجميع  اآفاز  ا�شتهداف  وجدوا, 
كراهيتهم  ملواجهة  تعمل  التي  االأجنبية 
وجهلهم, وال بد من اأن نكون م�شتعدين ملواجهة 
من  حراكنا  ن  نح�شّ دعونا  لذا,  اخلطر.  هذا 

ترامب:
حراك  هو  حراكنا  الأن  ترهيبنا  ال�شعب  من 
و�شرعيته  قوته  ي�شتمد  عاملي,  �شعبي 
لكن  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  النا�س  من 
االأعداء  من  العديد  وجود  اإىل  اأدى  ذلك 
اأذكياء  نكون  اأن  وعلينا  بحراكنا,  املرتب�شني 
خطوتهم  ن�شتبق  دعونا  لذا,  مواجهتهم.  يف 

التالية. 
مع االأمل 

عمل  فريق  وكامل  �شبريو  ميا,  داين,  ريكن, 

اآفاز.
وكانت منطمة افاز قد نظمت حملة ملناه�شة 
اأن  واحد  لرجل  ميكن  عنوان  حتت  ترامب 
يدمر م�شتقبلنا بعد ٢٥ يومًا فقط, اإنه دونالد 

ترامب.
ميكنه فعل ذلك من خالل تنفيذ وعده باتخاذ 
قرار بان�شحاب الواليات املتحدة من اتفاقية 
الدول  ببقية  يدفع  قد  ما  املناخية,  باري�س 
منها  االن�شحاب  اإىل  للتلوث  ت�شببًا  االأكرث 
اأي�شًا. انهيار هذه االتفاقية �شيعني ف�شلنا يف 
وقف التغري املناخي, ما �شيوؤدي اإىل غرق مدن 
عربية �شاحلية مثل االإ�شكندرية, وجعل مدن 
اأخرى مثل دبي وبغداد غري �شاحلة للحياة يف 
درجات  يف  ال�شديد  االرتفاع  ب�شبب  امل�شتقبل 

احلرارة.
على  لاللتفاف  مثالية  طريقة  وجدنا  لكننا 

ترامب.
و�شركة  وكاليفورنيا  نيويورك  واليات  قامت 
اإثر  املناخية  روؤيتهم  عن  بالت�شريح  جوجل 
املتحدة.  للواليات  رئي�شًا  ترامب  انتخاب 
موؤلف  حتالف  ببناء  اإقناعهم  ا�شتطعنا  اإن 
االأمريكية  وال�شركات  والواليات  املدن  من 
التزامات الواليات املتحدة  اإىل تنفيذ  يهدف 
اتفاقية  ورد يف  كما  املناخي  التغري  مبواجهة 
باري�س, فقد نتمكن من احلفاظ على قوة هذه 
مليون  جنمع  دعونا  وفعاليتها.  االتفاقية 
�شن�شلمها  التي  العري�شة  هذه  على  توقيع 

اإليهم مبا�شرة. 
�شارعت  فقد  تنجح,  اأن  اخلطة  لهذه  ميكن 
ال�شركات  وبع�س  الرئي�شية  والواليات  املدن 
اإىل التاأكيد على خياراتها املناخية مع اإعالن 
�شركة جوجل التزامها االعتماد على الطاقة 

النظيفة بن�شبة ١٠٠٪ بحلول العام القادم.
يوؤكد اخلرباء اأنه يف حال اجتمعت الواليات 
املدن  مع  وكاليفورنيا  نيويورك  مثل  الكربى 

هذا  يف  اأجنلو�س  ولو�س  �شيكاغو  مثل  الكربى 
التحالف, فقد ال نحتاج اإىل موافقة احلكومة 
التزامات  لتنفيذ  االأمريكية  الفيدرالية 
املناخي  التغري  مبواجهة  املتحدة  الواليات 
بح�شب ما ن�شت عليه اتفاقية باري�س. االأمر 

الذي �شينقذ هذه االتفاقية من االنهيار.
مع  الفكرة  لهذه  الرتويج  بالفعل  اآفاز  بداأت 
القرار  �شنع  اأروقة  داخل  اخلا�شة  م�شادرنا 
لنا  اأكدوا  وقد  واملدن,  الواليات  هذه  يف 
حراكنا  قبل  من  �شعبي  �شغط  وجود  �شرورة 
للم�شاعدة على دفع �شناع القرار نحو تبنيها. 
دعونا جنمع مليون توقيع على هذه العري�شة 
وحكام  البلديات  روؤ�شاء  اإىل  �شن�شلمها  التي 
لل�شركات  التنفيذيني  والروؤ�شاء  الواليات 

داخل الواليات املتحدة االأمريكية. 
يتغري القادة با�شتمرار, لكن احلقيقة ثابتة ال 
تتغري وال ميكن اإنكارها. حراكنا هذا يعد هامًا 
للغاية من اأجل احلفاظ على ت�شارع خطواتنا 
النظر  بغ�س  لنا  اآمن  م�شتقبل  �شمان  باجتاه 
عمن مي�شك بال�شلطة. دعونا ن�شاعد على بناء 
التحالف الذي نحتاجه من اأجل اإنقاذ العامل 
من االإنكار الذي يبديه ترامب جتاه خماطر 

التغري املناخي.
وعلينا هنا كموؤمنني بحقوق االن�شان ان نتذكر 
املقولة امللهمة ملارتن لوثر كينغ, يف »ر�شالة من 

اأبدا  نن�شى  اأال  �شجن بريمنغهام« »يجب علينا 
اأن كل ما يقوم به اأدولف هتلر يف اأملانيا كان« 

قانونيا ».
Martin Niemolle ونتدبر يف قول الق�س
 First they came for the
 communists, and I did not
 speak out - because I was not a
 communist;
 Then they came for the
 socialists, and I did not speak
 out - because I was not a
 socialist;
 Then they came for the trade
 unionists, and I did not speak
 out - because I was not a trade
unionist;
 Then they came for the Jews,
 and I did not speak out -
 because I was not a Jew;
 Then they came for me - and
 there was no one left to speak
out for me.
لدعم  وي�شتجيب  العامل  �شيتحرك  فهل 

ال�شحافة امل�شتقلة وحرية الن�شر؟؟؟؟

ب�������س���ب���ب اخل���������وف م������ن ان�����ت�����ق�����ام ت����رام����ب

ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة: ال�����ربمل�����ان ي��ق��ي��ل »زوج��������ة الأم������ة«

املتحدة الوليات  من  للخروج  يهرع  العاملية  افاز  منظمة  موقع 

ب������راد »ي�������س���ف���ع« اأجن��ل��ي��ن��ا

 وّجه املمثل االأمريكي براد بيت )53 عامًا ــ ال�شورة( اأخريًا »�شفعة« 
املحاكمة  جل�شة  خالل  عامًا(   41( جويل  اأجنلينا  النجمة  اإىل 
جويل  اأّن  بيت  حمامو  اأكد  طالقهما.  بق�شية  اخلا�شة  االأخرية 
تفتقر اإىل »اآلية تنظيم ذاتي« تدفعها اإىل حجب معلومات ح�شا�شة 

وخا�شة باالأوالد ال�شّتة عن و�شائل االإعالم والراأي العام.
وك�شفت �شحيفة »مريور« الربيطانية اأّن فريق الدفاع اخلا�س برباد 
اأ�شباب  للقا�شي  فيها  ي�شرح  اأجنل�س  لو�س  حمكمة  اإىل  مذكرة  رفع 
رغبته يف اإبقاء اأخبار الطالق وح�شانة االأوالد بعيدة عن االإعالم. 
على  بـ»امل�شاومة  جويل   Allied فيلم  بطل  يتهم  املذكرة,  هذه  يف 

خ�شو�شية االأوالد وعدم الت�شّرف مل�شلحتهم«.
لو�س  حمكمة  يف  القا�شي  رف�س  من  اأ�شابيع  بعد  اخلطوة  هذه  تاأتي 
طارئة  اإجراءات  اتخاد  جونيور,  بوردج  ريت�شارد  العليا,  اأجنل�س 
الإغالق امللف, طالبًا من املمثل الو�شيم التقدم بطلب اإغالق اآخر يف 
كانون الثاين )يناير( 2017. اإال اأّنه رغم الرف�س, حجب القا�شي 

بع�س امل�شتندات املتعلقة باالأوالد.
اأجنلينا طلبات بيت بروؤية  االأ�شبوع, رف�شت  �شابق من هذا  يف وقت 
 TMZ اأوالده لوقت اأطول خالل ال�شهر احلايل, وفق ما ذكر موقع
اأن  اأخرى  اإخبارية  امل�شاهري, فيما رّجحت مواقع  باأخبار  املتخ�ش�س 

مي�شي براد عيد امليالد وحيدًا هذا العام.
اأّن الثنائي الذي كان معروفًا بـ»براجنلينا« تزّوج ملّدة �شنتني  يذكر 
هم:  اأوالد,  �شتة  اأثمرت  اأعوام,   10 ا�شتمرت  عاطفية  عالقة  بعد 
�شيلو  زاهارا )11 عامًا(,  مادوك�س )15 عامًا(, باك�س )12 عامًا(, 

)10 اأعوام(, والتواأم نوك�س وفيفيان )8 اأعوام(.
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 املذكور اأعاله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�شوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�شخا�س غري تابعه لغربه نيوز
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غربة نيوز -احمد مراد
من  حالة  اإىل  ليبيا  يف  العدالة  نظام  انهيار  ادى 
اإىل  املهاجرون  خاللها  يتعر�س  العقاب  من  االإفــالت 
وذلك  االإن�شان  حلقوق  خطرية  وجتــاوزات  انتهاكات 

بح�شب تقرير م�شرتك لالأمم املتحدة مت ن�شره اليوم.
ورئي�س  ليبيا  يف  العام  لالأمني  اخلا�س  املمثل  وقال 
كوبلر  مــارتــن  ليبيا  يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة 
ليبيا  اإىل  تهريبهم  يتم  الذين  االأ�شخا�س  »يواجه 
اجلــربي  والــعــمــل  التعذيب  هــنــاك  بهم  ـــار  االجت اأو 
اأثناء  واأي�شًا  الطريق  واال�شتغالل اجلن�شي على طول 

احتجاز العديد منهم ب�شكل تع�شفي«.
وقال مفو�س االأمم املتحدة ال�شامي حلقوق االإن�شان 
والتجاوزات  االنتهاكات  قائمة  »اإن  احل�شني  رعد  زيد 
طويلة  قائمة  هي  ليبيا  يف  املهاجرون  يواجهها  التي 
حقوق  اأزمة  بب�شاطة  اإنها  الوقت.  نف�س  يف  ومروعة 

اإن�شان يوجهها اآالف االأ�شخا�س«.
وي�شتند التقرير, الذي ن�شرته بعثة االأمم املتحدة 
ال�شامية  املتحدة  االأمم  ومفو�شية  ليبيا  يف  للدعم 
حلقوق االإن�شان ب�شكل م�شرتك, اإىل معلومات مت جمعها 
يف ليبيا ومن خالل مقابالت مع املهاجرين الذين و�شلوا 

اإىل اإيطاليا من ليبيا, �شمن م�شادر اأخرى.*
وذكر التقرير اأنه يتم احتجاز املهاجرين يف مراكز 
غري  الهجرة  مكافحة  اإدارة  تديره  معظمها  احتجاز 
ال�شرعية, حيث »ال يوجد ت�شجيل ر�شمي, وال توجد 
اإىل  للو�شول  اإمكانية  توجد  وال  قانونية,  عملية 

حمامني اأو �شلطات ق�شائية«.
وتت�شم اأماكن االحتجاز باالكتظاظ ال�شديد, حيث 
ال يوجد ما يكفي من الغذاء واملياه النظيفة. وبالنظر 
ما  عــادة  مراحي�س,  اإىل  الو�شول  اإمكانية  عدم  اإىل 
زنزاناتهم.  يف  والتبول  التربز  على  املحتجزون  ُيجرب 
واالإ�شهال  التغذية  �شوء  حــاالت  وجــود  ال�شائع  ومن 
املعدية,  واالأمرا�س  التنف�شي  اجلهاز  وم�شاكل  املزمن 

مبا فيها اجلرب واجلديري املائي.
املهاجرين  املهربون واملتاجرون باحتجاز  كما يقوم 

حيث  و�شقق,  وخمازن  مزارع  ويف  ارتباط«,  »بيوت  يف 
اأجل عملية  املال من  لك�شب  العمل  اإجبارهم على  يتم 

نقلهم بعد ذلك.  
وقال فتى يف ال�شاد�شة ع�شر من عمره من اأريترييا 
فيما  كاحليوانات«.  ونعامل  حيوانات  ن�شمى   « للبعثة 
»“كانوا  اإيطاليا  يف  مقابلته  متت  مهاجر  طفل  قــال 
باأي �شيء يقع يف يدهم, قد تكون �شخرة,  ي�شربوننا 

ع�شا, اأو طوبة«.
مكافحة  اإدارة  تعر�س  اإىل  التقرير  ي�شري  كما 
الليبي**  ال�شواحل  وخفر  ال�شرعية  غري  الهجرة 
لل�شغط من قبل اجلماعات امل�شلحة التي انت�شرت منذ 
عام 2011. وتلقت البعثة تقارير ت�شري اإىل اأن بع�س 
يف  �شاركوا  املحليني  وامل�شوؤولني  احلكوميني  املوظفني 

عملية التهريب واالجتار.
بقيام  تفيد  روايـــات  بالتف�شيل  التقرير  وي�شرد 
ال�شواحل  خفر  مــن  ــهــم  اأن ــزعــم  ُي م�شلحني,  رجـــال 
معاملة  واإ�شاءة  املهاجرين  قوارب  باعرتا�س  الليبي, 
اإعادتهم  متت  الذين  املهاجرون  وي�شف  املهاجرين. 

ومت  وال�شرقة  لل�شرب  تعر�شوا  كيف  ال�شاطئ  اإىل 
اقتيادهم اإىل مراكز االحتجاز.

بــاأن  ليبيا  تــقــر  اأن  »يــجــب  كــوبــلــر  ال�شيد  وقـــال 
»غري  واأ�شاف  املعاملة«.  الإ�شاءة  يتعر�شون  املهاجرين 
فح�شب.  ليبيا  م�شوؤولية  لي�شت  الهجرة  معاجلة  اأن 
ليبيا  نطاق  خارج  املق�شد  وبلدان  االأ�شلية  فالبلدان 
بجهود  ــب  اأرح »كما  دورهـــا«.  ــوؤدي  ت اأن  اأي�شًا  يجب 
البحر  يف  العديدون  حاليًا  يبذلها  التي  االأرواح  اإنقاذ 

االأبي�س املتو�شط«.
ليبيا:  اإىل  املقدمة  التقرير  تو�شيات  بــني  ومــن 
متهيدًا  �شعفًا  االأكرث  املهاجرين  عن  الفوري  االإفــراج 
التع�شفي؛  االحتجاز  حاالت  جلميع  العاجل  لالإنهاء 
احتجاز  و�شمان  االحــتــجــاز؛  مــراكــز  ــدد  ع وتقليل 
الن�شاء يف اأماكن منف�شلة عن الرجال؛ وحت�شني ظروف 
االحتجاز وحماية املحتجزين من التعذيب وغريه من 
اإلغاء  املتو�شط  املــدى  وعلى  املعاملة؛  اإ�شاءة  اأ�شكال 

جترمي الهجرة غري النظامية و�شن قانون للجوء.
املق�شد  بــلــدان  ت�شتمر  بــاأن  التقرير  يو�شي  كما 

يف  ــاذ  ــق واالإن البحث  عمليات  يف  ليبيا  نطاق  خــارج 
البحر االأبي�س املتو�شط. وب�شرورة اأن يكون التدريب 
مع  املنخرطة  الليبية  للموؤ�ش�شات  املقدمني  والدعم 
م�شحوبًا  الليبي,  ال�شواحل  خفر  فيهم  مبا  املهاجرين, 
للمهاجرين  التع�شفي  االحتجاز  الإنهاء  �شاملة  بجهود 

وحت�شني معاملتهم يف االحتجاز.
وقال املفو�س ال�شامي زيد »هوؤالء اأ�شخا�س ي�شعرون, 
الأ�شباب كثرية, باأنهم م�شطرون ملغادرة بلدانهم والقيام 
التقرير  ويك�شف  واخلطرة.  اليائ�شة  الرحالت  بهذه 
املعاناة التي تكبدها هوؤالء املهاجرون الذين تعر�شوا 
النتهاكات ال ميكن تخيلها, حيث اأنهم يف بع�س احلاالت 
وقعوا �شحية لالجتار املقيت باأرواح الب�شر«. »اإن هذا 
التقرير يهدف اإىل تعميق تعاطفنا وتعزيز ت�شميمنا 
على �شرورة حماية واحرتام حقوق املهاجرين ب�شكل 

كامل بغ�س النظر عن و�شعهم«.
اإىل  زيــارات  اأربــع   2016 البعثة يف عام  اأجــرت   *
مكافحة  الإدارة  التابعة  االحتجاز  مراكز  من  اثنني 
كما  وم�شراته.  طرابل�س  يف  ال�شرعية  غري  الهجرة 
ال�شامية  املتحدة  االأمم  ومفو�شية  البعثة  اأوفـــدت 
 27 بــني  اإيطاليا  اإىل  ر�شد  مهمة  االإنــ�ــشــان  حلقوق 
اإجــراء  مت  حيث  متوز/يوليو  و1  حزيران/يونيو 
50 فردًا حول جتاربهم يف  ما يربو على  مقابالت مع 
ليبيا. ور�شدت البعثة اأو�شاع املهاجرين يف االحتجاز 
منذ عام 2011, مبا يف ذلك من خالل زيارات متكررة 
اإىل مراكز االحتجاز التابعة الإدارة مكافحة الهجرة 
2014 عندما  غري ال�شرعية وا�شتمر ذلك لغاية عام 

مت نقل موظفيها الدوليني اإىل تون�س.
بحث  بعمليات  الليبي  ال�شواحل  خفر  يقوم   **

واإنقاذ حمدودة يف البحر االأبي�س املتو�شط.
العربية  الــدول  من  الالجئني  م�شاكل  �شتنهي  فهل 
واالفريقية قريبا ام تتفاقم يف ظل االزمات الطحنة 

واحلروب .

ليبيا يف  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن  ال���الاإن�������س���اين  الح���ت���ج���از  اإن����ه����اء  ع��ل��ى  ي��ح��ث  امل���ت���ح���دة  الأمم  ت��ق��ري��ر  البراج

تام  وان�صجام  وفاق  على  اأنت 
امل�صتوى  على  �صواء  حميطك،  مع 
هذا  من  انتفع  املهني.  اأو  ال�صخ�صي 
والروابط  علقاتك  تقوية  يف  التناغم 
للت�صلح  الآخرين  وبني  بينك  القائمة 
فيها  تكون  التي  الع�صيبة  الأوقات  يف 
مب�صرة  غري  الكونية  الأبراج  جمموعة 

والأحوال لي�صت ل�صاحلك.

الوقت  يف  رغبتك  ح�صب  ي�صري  �صيء  ل 
قد  مدخلك،  بتغيري  قمت  اإذا  ولكن  احلايل، 
ت�صاعد  قد  كما  اأ�صرع،  ب�صكل  اأهدافك  تنجز 
حياتك  يف  تواجه  �صوف  الآخرين.  اآراء 
ولكن  امل�صكلت،  اأنواع  جميع  اخلا�صة 
يف  وا�صحة  نظرك  وجهة  تكون  اأن  يجب 
ت�صبح  قد  اجل�صدية  �صلمتك  املوقف.  هذا 
اأف�صل. فكر يف اأ�صلوب حياتك، ولكن ل تكن 

قا�صًيا على نف�صك.

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

اعتني ب�صحتك.

متكررة  ب�صورة  التحديات  تقابلك  �صوف 
ب�صكل غري عادي اليوم، م�صببة لك الكثري من 
الطريق  عن  تبتعد  اأن  يجب  رمبا  ال�صغوط. 
�صيء.  كل  م�صئولية  حتمل  من  بدًل  اأحياًنا 
�صوف ي�صاعك هذا على توفري طاقتك للأ�صياء 
الهامة بحق، خا�صة يف العمل. يجب اأي�ًصا اأن 
لن  الطويل  املدى  على  لأنه  �صحتك،  يف  تفكر 
قوتك يف  كل  ت�صتهلك  اأن  بالفائدة  عليك  يعود 

مدة زمنية ق�صرية.

وال�صرتخاء،  عميق  نف�س  اأخذ  ت�صتطيع 
املجهود  نتائج  يف  تفكر  لكي  الوقت  حان  وقد 
لتح�صني  املرحلة  هذه  ا�صتغل  به.  قمت  الذي 
الفيتامينات  تعطيك  �صوف  ال�صحية.  حالتك 
والهواء النقي عقًدا جديًدا من احلياة والذي 
التمتع  ت�صتطيع  الأهمية.  غاية  يف  �صيكون 
بحياتك اخلا�صة اأكرث وق�صاء اأوقات اأكرث مع 
�صوء  اأ�صدقائك وعائلتك يف حالة عدم وجود 

تفاهم ونزاعات.

يبدو يف الوقت احلايل اأنك تواجه عدًدا 
ل  املتوقعة.  غري  التعقيدات  من  متزايًدا 
يقع اللوم على من هم حولك – يف بع�س 
اأن  حاول  املخطئ.  اأنت  تكون  الأحيان 
املوجودة  العقبات  ترى  واأن  هادًئا  تظل 
مداخل  لكت�صاف  كو�صيلة  طريقك  يف 
و�صوف  هدوئك  اكت�صاف  اعد  جديدة. 

تخرج من هذه املرحلة اأقوى.

احلايل  الوقت  يف  �صهل  �صيء  كل 
تقوم  التي  بالأمور  حًقا  ت�صتمتع  واأنت 
من  اأثر  ورائك  اأي�ًصا  ترتك  �صوف  بها. 
عندما  تتعجب  ل  الإيجابية.  اجلاذبية 
لك  ويبوحون  حولك  هم  من  منك  يقرتب 
– ا�صرتك  باأفكارهم. لكن ل تكن مغروًرا 
يف امل�صروعات املختلفة لأنها قد تقدم لك 

الإلهام فيما يخ�س خططك اخلا�صة.

وا�صحة  بها  تتمتع  التي  الفريق  روح 
ما  اأوًل، وهذا  الحتياجات  ت�صع  لأنك  اليوم 
يلحظه زملوؤك. اإذا ا�صتمريت هكذا، ف�صوف 
باأ�صرتك  اعنت  الدافعة.  القوة  يعتربونك 
النزاعات،  حلل  منا�صب  وقت  فالآن  اأي�ًصا، 
قد  اأي�ًصا.  ذلك  يف  البدء  عليك  ي�صهل  و�صوف 
مبا  ل�صحتك  مفيًدا  بالأ�صرة  الت�صال  يكون 
من  الأ�صري  والأمان  املنزلية  الو�صفات  اأن 

الأمور املفيدة عند املر�س.

اليوم،  للختبار  عملك  يتعر�س  �صوف 
على  قادًرا  كنت  اإذا  للتوتر  داعي  ل  ولكن 
يف  اأي�ًصا  �صُتخترب  ال�صليمة.  املعرفة  اإظهار 
يجب  احلالة،  هذه  ويف  اخلا�صة،  حياتك 
عليك الدفاع عن وجهة نظرك. ل تفقد تركيزك 
وجوب  مع  حتى  احلقيقي،  الهدف  على 
على  التغلب  ميكنك  �صعبة.  قرارات  اتخاذ 
لي�صت  فاحلياة  بالراحة،  �صحية  م�صكلة  اأي 
لكي  جاهًدا  حتارب  اأن  يجب  ل   – مناف�صة 

تفوز.

طاقتك معدية للآخرين، كما اأن الوقت 

القرارات  جديدة.  اأفكار  لتنفيذ  منا�صب 

التي كنت قد اأرجاأتها حتى الآن قد تكون 

الرغم  على  لكن   . لك  بالن�صبة  جًدا  هامة 

بت�صرع  تت�صرف  ل  اأن  يجب  طاقتك،  من 

بعواقب  تامة  دراية  على  تكون  واأن 

اأفعالك. فكر يف الأمور بعناية وبهدوء.

تخف�س  اأنت  احلايل،  الوقت  يف 
يف  لي�صت  و�صحتك  ياأ�س،  يف  راأ�صك 
اليوم،  اأحوالها. اثبت يف مكانك  اأح�صن 
الوقت  يف  قادمة.  اجليدة  فالأوقات 
احلايل، حاول اأن تذكر نف�صك بالذكريات 
حتى  اأن  �صرتى  وعندئذ   – ال�صعيدة 
مت�صي  �صوف  ال�صيئة  املرحلة  هذه 

و�صوف ت�صعر ب�صيء من التفاوؤل.

جميع  من  درجة  اأق�صى  اإىل  ا�صتفد 
الفر�س لُتْدِخل روًحا جديدة اإىل اأفكارك 
اأو  الأ�صدقاء  مع  احلديث  وخططك. 
اخلارجية  نظرتك  وتغيري  الزملء 
منفتًحا  كن  مفيًدا.  يكون  قد  للأمور 
ُتَقدم  التي  اجلديدة  والأفكار  للتجارب 
م�صارك  عن  بعيًدا  تنقاد  ل  ولكن  لك، 
مع  �صادًقا  تظل  اأن  يجب  الأ�صلي. 

ذاتك.
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اأن فقدان املزيد من  ك�صفت درا�صة دمنركية حديثة، 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�س  من  يحد  ل  الوزن، 
و�صدة  اأعرا�س  من  اأي�ًصا  يقلل  بل  وح�صب؛  وال�صكري 

مر�س ال�صدفية.
يف  جنتوفتي  م�صت�صفى  يف  باحثون  اأجراها  الدرا�صة 
جامعة  العلوم  بكلية  باحثني  مع  بالتعاون  الدمنارك، 
املجلة  يف  اخلمي�س،  يوم  نتائجها  ون�صروا  كوبنهاجن، 

الأمريكية للتغذية ال�صريرية.
�صخ�ًصا   60 على  درا�صته  البحث  فريق  واأجرى 
وبعد  ال�صدفية،  ومر�س  املفرطة  ال�صمنة  من  يعانون 
اأن فقد املر�صى حواىل 15 كيلوجراًما من اأوزانهم على 
مدى 16 اأ�صبوًعا، انخف�صت لديهم �صدة مر�س ال�صدفية 

وحت�صنت نوعية حياتهم.
كامل،  عام  مدى  على  املر�صى  الباحثون  وراقب 
و�صدة  اأعرا�س  من  قلل  الوزن  انخفا�س  اأن  ووجدوا 
من  يعانون  الذين  الأ�صخا�س  لأن  ال�صدفية،  مر�س 

زيادة الوزن، هم اأكرث عر�صة لل�صدفية.
من  البحث  فريق  قائد  اأ�صرتوب  اآرين  الدكتور  وقال 
ال�صدفية  من  كل  اأن  نعلم  “نحن  كوبنهاجن:  جامعة 
باأمرا�س  الإ�صابة  خطر  زيادة  مع  يرتبطان  والبدانة 
وارتفاع  الدم،  �صغط  وارتفاع  وال�صرايني،  القلب 

الكول�صرتول ومر�س ال�صكري”.
واأ�صاف وفق ما جاء يف الدرا�صة “اإذا جنح مر�صى 
ال�صدفية الذين يعانون من ال�صمنة املفرطة فى اإنقا�س 
حالتهم  على  اإيجابية  باآثار  �صيعود  ذلك  فاإن  اأوزانهم 

ال�صحية”.
واأ�صار اأن “نتائج الدرا�صة توؤكد اأهمية الرتكيز على 

ب�صكل  ال�صدفية  لعلج  اأ�صا�صي  كعن�صر  الوزن  فقدان 
فعال”.

ويعترب مر�س ال�صدفية من بني اأ�صهر اأمرا�س اجللد 
العامل،  ال�صكان حول  اإذ ي�صيب حوايل 3% من  �صيوًعا، 
وفق فريق البحث، كما يعاين نحو 7.5 مليون �صخ�س يف 

الوليات املتحدة الأمريكية وحدها من املر�س.
تقرحات  فى  الأغلب  على  املر�س  اأعرا�س  وتتمثل 
اأو لويحات عادة ما  ق�صرية حمراء ملتهبة على اجللد، 
ت�صبب وخزا موؤملًا للغاية، وت�صبب عدوى فى العائلت، 
اإيل  ي�صل  كبري،  نف�صي  تاأثري  للمر�س  يكون  اأن  وميكن 

الكتئاب.
ووفقا ملنظمة ال�صحة العاملية، فاإن فرط الوزن يوؤدي 
اإىل اآثار �صحية وخيمة، تزيد تدريجياً مع زيادة الوزن، 
وال�صكرى،  القلبية  الأمرا�س  ال�صمنة  ت�صبب  حيث 
الرحم،  بطانة  �صرطان  ومنها  ال�صرطان  اأنواع  وبع�س 

والثدي والقولون.
 1.5 نحو  اأن  اإىل  املنظمة  اإح�صائيات  اآخر  وت�صري 
مليار من البالغني يعانون من فرط الوزن على م�صتوى 
اأن 3 مليون طفل دون �صن اخلام�صة كانوا  العامل، كما 

يعانون من فرط الوزن يف عام 2010.
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*كتب:املحامي حممد احمد الرو�شان*
*ع�شو املكتب ال�شيا�شي للحركة ال�شعبية االأردنية*

هوالند,  فران�شوا  االأ�شرتاكي  الفرن�شي  الرئي�س  يقول 
�شاركا( �شاركوزي)امللك  نيكوالي  خروج  بعمق  �شاءه  والذي 
وانح�شار  الو�شط,  ميني  الأحزاب  التمهيدّية  االأنتخابات  يف 
كمر�شحني  جوبيه   واآالن  فيون  فران�شوا  بني  فقط  املناف�شة 
ليمني الو�شط الفرن�شي يف االأنتخابات الرئا�شية القادمة يف 
ربيع 2017 م القادم)اجلولة الثانية جترى اليوم وحظوظ 
فران�شوا فيون اأقوى من جوبيه(: اّن فرن�شا تتعر�س ملوجات 
الهوالند  هذا  ويتجنب  تاريخها,  يف  م�شبوقة  غري  ارهاب 
الرئي�س ومعه جوقته من مدير خمابراته اخلارجية برنارد 
موالي  ملك  عا�شمة  يف  هنا  لبالده  �شفريًا  باجوليه)كان 
الداخلي,  الفرن�شي  املخابرات  مدير  عّمان(بجانب  ال�شعيد 
النتيجة  لهذه  احلقيقية  االأ�شباب  ذكر  جميعًا  جتنبوا 
الد�شتورية,  وموؤ�ش�شاته  الفرن�شي  ال�شعب  على  الكارثية 
الفرن�شيني  امل�شّردين  تقنع  ال  �شكلية  �شطحية  اأ�شباب  ذاكرًا 
يف حارات باري�س البارده, حّتى ال يتحّمل وحزبه امل�شوؤوليات 

القانونية واالأخالقية ل�شيا�شات التحاقه باالأمريكي.
يح�شد  هوالند  عرب  احلاكم  الفرن�شي  االأ�شرتاكي  اذًا 
باملطلق  يعني  ال  وهذا  اخلارجية,  �شيا�شاته  نتيجة  مبرارة 
ماريان  املتطرف  الفرن�شي  اليمني  بزعيمة  ي�شمى  ما  اأّن 
لوبان)ترامب فرن�شا(�شتكون الرئي�شة القادمة! ففي فرن�شا 
اأ�شيل  جزء  هم  اأكرث,  يكن  مل  ان  امل�شلمني  من  �شبعة  ماليني 
وعقود,  عقود  مدار  وعلى  الفرن�شّية  االأجتماعية  البنى  من 
تعتربها  التي  والعلمانية  والثقافية  الدينية  فالتعددية 
كارتالت احلكم الفرن�شي من قيم اجلمهورية, لن ت�شمح وعرب 
ماريان  العام)اخلدعة(بو�شول  والراأي  الدميقراطية  لعبة 
لوبان)ترامب فرن�شا(, الداعية اىل التقوقع والقوقعة �شمن 
االأحالف  قبل  وما  االأوروبية,  الوطنية  الدولة  جغرافّية 
اىل  الو�شول  من  امل�شرتكة,  واالأ�شواق  الدولية  واالأحتادات 
�شّدة رئا�شة اجلمهورية الفرن�شية, ومن هنا اأعتقد اأّن اأ�شوات 
جتّمع ماريان لوبان)ترامب فرن�شا(�شت�شب يف النهاية ل�شالح 
فران�شوا فيون املقّرب من فالدمري بوتني وكارتالت احلكم يف 
رو�شّيا ومفا�شل خمابراتها وا�شتخباراتها, بجانب اأّنه �شديق 

جيد وخ�شم نبيل لكل من ايران و�شورية.
وعليه, فاأّن جنون منطق الرئي�س املنتخب االأمريكي دونالد 
نتيجة  وبعد  اأ�شاًل  املحتقن  االأمريكي  الداخل  يف  ترامب 
واقع  يتحّمله  ال  ال�شيا�شية)اخلدعة(االأخرية,  العملية 
فال  عليها,  قامت  التي  وقيمها  الفرن�شّية  اجلمهورية  ومنطق 
�شّدة  اىل  فرن�شا(للو�شول  لوبان)ترامب  ماريان  اأمام  فر�س 

الرئا�شة الفرن�شية.
اأي  نف�شه,  على  فبال  العا�شفة  فح�شد  الريح  زرع  االأوروبي   
اأحدث بواًل من وجل �شديد وعظيم وخطري, و�شمن منحنيات 
وحاالت التبول الالرادي, وبعيدًا عن الزمة الت�شامن ب�شكل 
عام مع اأي دولة و�شاحة يف العامل يلعب االأرهاب بها وفيها, 
وب�شكل خا�س يف �شاحات القارة االأوروبية العجوز)مر�ّشحة 
معلومات  من  يتوفر  ما  وح�شب  االأرهابية  العمليات  من  ملزيد 
معلومات  مع  هذا  املعلومات  بنك  وتقاطع  ومعطيات, 
خما�س  من  بحاالت  وحاراتها  �شاحاتها  متر  اأخرى(والتي 
ال�شيا�شية  حكمها  وكارتالت  نخبها  �شيا�شات  ب�شبب  ع�شري, 

واالأقت�شادية والع�شكرية واالأ�شتخباراتية.
املدين,  الناتو  ووجه  االأوروبي  االأحتاد  عا�شمة  بروك�شل   
وعا�شمة حلف ال�شمال االأطل�شي الع�شكري الوجه الع�شكري 
ال�شنتني  خالل  االأرهاب  من  عانت  الأوروبا,  االأ�شتخباراتي 
املا�شيتني, االأرهاب املدان وبكل اللغات والذي له ما بعده, فاّن 
فرن�شا)الداخلية  وقبلها  اأوروبا  قلب  يف  و�شيجري  جرى  ما 
الفرن�شية قبل اأيام تفكك خلية لداع�س, وح�شب املخابرات 
الذين  االأرهابيون  انطلق  حيث  الداخلية(,  الفرن�شية 
اخللية  اأع�شاء  فيهم  ومبا  ال�شابق  يف  باري�س  هاجموا 
بفعل دفع  االأوروبية  �شاحات جارتها  من  املفككة  الداع�شية 
�شيا�شات تركية  اأوروبا �شمن  للذهاب اىل  للمهاجرين  تركيا 
املفاو�شات  اأوروبا  وقف  على  يرد  الرتكي  مدرو�شة)الرئي�س 
مع تركيا لغايات االأن�شمام لالأحتاد االأوروبي باعادة انتاجات 
لهجرة املهاجرين من جديد نحوها(. بب�شاطة طاملا ال�شلبية 
امل�شاألة  ازاء  م�شتمرة  الدفني  االأوروبي  باحلقد  املفعمة 
بروك�شل  فاّن  الليبية,  وامل�شاألة  العراقية  وامل�شاألة  ال�شورية 
االأرهابيون)�شابقًا  وهوؤالء  اآخر,  مبعنى  بروك�شل  تهاجم 
وحاليًا والحقًا(هم من مواليد ال�شاحات االأوروبية والن�شاأة 
املجتمعات  نتاجات  وهما  اأوروبا,  �شلفي  من  كغريهم  هناك 
اأو  اجلزائرية  اأو  التون�شية  اأو  املغربية  ولي�س  االأوروبية, 

املوريتانية اأو الليبية, اأو اأي جمتمع عربي اآخر.
ملحقة  وهي  الداخلي  اأمنها  حفظ  عن  عاجزة  اأوروبا 
على  تتكاأ  والدفاعية  اخلارجية  �شيا�شاتها  حيث  بوا�شنطن 
املنتخب  الرئي�س  عهد  يف  االأ�شتمرار  لها  وا�شنطن)متوقع 
�شنوات  ثالث  منذ  ح�شابها  بنك  فتح  وقد  ترامب(,  دونالد 
وعليها  االأمريكي,  البلدربريغ  روؤية  بفعل  االآن,  من  ون�شف 
للقارات,  العابر  واالأرهاب  الكثيف  اللجوء  فواتري  تدفع  اأن 
املا�شيتني  ال�شنتني  مدار  على  االأرهابية  العمليات  تقود  فهل 
بروك�شل وباري�س خا�شًة اذا جنح فران�شوا فيون كمر�شح ميني 
االأجتاه  القادمة, يف  الفرن�شية  الرئا�شة  انتخابات  و�شط يف 

ال�شوري  واجلي�س  ايران  مع  التعاون  فكرة  نحو  واأكرث  اأكرث 
والرئي�س االأ�شد وحزب اهلل ومع رو�شّيا؟ فاذا ما اأرادت اأوروبا 
مكافحة االأرهاب فعاًل فثمة ممرات الزامية لها, عرب �شورية 
اأكرث  يقرتب  �شار  العامل  واأّن  خا�شًة  وايران,  اهلل  وحزب 
وايران  ونظامه  االأ�شد  القائلة:  الرو�شّية  الفكرة  من  واكرث 

وحزب اهلل لي�شوا هم اخلطر.
خم�س  منذ  زال  وما  ال�شوري  �شعبنا  يذوقه  واحلزن,  االأمل 
احلّمام,  معه  ويدخل  واحدة,  و�شادة  على  معه  ينام  �شنوات, 
وي�شرب قهوة ال�شباح معه, وياأكل معه, ويدخن �شجائره معه, 
ويحت�شي خمره وح�شي�شه معه, يراه يف غرف نومه, يف اأ�شرة 
االأجتماع  يجىء  ثم  واالأطفال,  الطالب  حقائب  يف  اأطفاله, 
وبع�س  و�شعودي  اأيام يف تركيا)اأمريكي وتركي  االأمني قبل 
الفقري  العامود  الن�شرة  جبهة  بجانب  اآخر,  وغرب  عرب 
من  ال�شوري(ويطلب  الداخل  يف  لالأرهاب  التحتّية  للبنى 
�شعاليك ما ي�شمى بجي�س الفتح البقاء يف حلب ال�شرقية واأن 
العمليات  من  جديدة  جلوالت  االأ�شتعداد  مع  منها,  يخرج  ال 
للتوازن  وكا�شرة  فّتاكة  باأ�شلحة  تزويدهم  بعد  الع�شكرية 
وعرب  الرتكية  احلدود  خالل  من  الثالث  االأطراف  عرب 
بالتفاو�س  ال�شوري  باحلدث  الثالث  الطرف  وي�شتمر  اجلو, 
الفتح,  جي�س  و�شعاليك  الن�شرة  جبهة  من  االأرهابيني  مع 
واأحرار ال�شام بل اأ�شرارها, وحركة نور الدين زنكي وغريهم 
من الزومبيات االأرهابية, ومع باقي رفاقهم من اأحفاد لورن�س 
العرب. ليعلم العامل, اأّن ال �شمان اأّن قنابل هوؤالء الزومبيات 
لن  ال�شورية,  بامل�شاألة  الثالث  الطرف  خمازن  من  والقادمة 
تلدغهم  قد  اأفعى,  يحت�شنون  فهم  عوا�شمهم,  يف  تنفجر 
يف  نا�شفة  عبوات  تنفجر  عندما  �شيفهمون  حلظة,  اأي  يف 
مدنهم ولكن بعد فوات االآوان, وهم ال �شك �شركاء بالت�شامن 

باطعامها, وبرتبية االأفعى وبلدغها و�شّمها.
م�شكينة اأوروبا العجوز, اأالن بعد ما جرى ويجري و�شيجري 
من  فهي  والباب,  ال�شري  بني  وقعت  اأحداث,  من  وفيها  بها 
جهة جمربة على اللحاق بال�شيا�شة االأمريكية يف حما�شرة 
ال�شيا�شة  هذه  ت�شتمر  العربي)قد  الوطن  وتخريب  رو�شّيا 
نتائج  ومن  ترامب(,  املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  عهد  يف 
كعبىء  عليها  الالجئني  وتدفق  االقت�شادية  خ�شائرها  ذلك 
اقت�شاي وم�شاألة قلق عن�شري معا. االآن قد ت�شتجيب لتهديد 
االأحتاد  يف  كع�شو  جللبه  معه  التفاو�س  وتعيد  اأردوغان 
اأن  م�شطرة  تكون  وقد  جديد,  من  للتفكك  املر�ّشح  االأوروبي 
تدفع اأكرث واأكرث الأردوغان كي ال ي�شرتجع الالجئني ال, بل 
كفارة  هذه  لكن  �شماتة,  ال  اليها.  منهم  املزيد  ير�شل  ال  كي 
وم�شلمني  كعرب  بحقنا  اال�شتعماري  الذبح  من  هائل  تاريخ 

تدفعه اأوروبا.
اأ�شباب عديدة قادت اإىل ذلك من نتائج, هناك عن�شرية يف 
واأبنائهم,  املهاجرين  �شد  االأوروبية,  وال�شاحات  املجتمعات 
فاآال يتمكن امل�شلم االأوروبي من االندماج بتلقائية يف حميطه؟ 
حّتى �شار مفهوم م�شلم اأوروبي متناق�شات اأوروبية جمتمعية, 
من  ال�شبعينيات  ومنذ  االأوروبية  ال�شاحات  من  كثري  و�شماح 
القرن املا�شي للمال الوّهابي بالعمل بحرّية يف جمال الدعوة 
املراكز  حتتكر  اأن  الوهابية  ال�شلفية  كادت  حّتى  والتبليغ, 
االإ�شالمية وامل�شاجد والتعليم الديني داخل جّل ال�شاحات يف 
االأوروبية  احلكومات  وافقت  فقد  فرن�شا,  يف  وخا�شة  اأوروبا 
املختلفة وكذلك الفرن�شية خا�شًة على ذلك للعالقات املميزة 
مع ال�شعودية من �شفقات ال�شالح املختلفة وعلى مدار عقود, 
و�شواًل اإىل الف�شاد والدفعات املالية التي تلقاها ال�شيا�شيون 
االأوربيون والفرن�شيون على مدى عقود خلت من دول اخلليج 
النفطية, كل ذلك �شمح بتلزمي االإ�شالم االأوروبي الأخوتنا يف 
اأحياء كاملة  �شلفنة  اأدنى اعرتا�س, ومت  ال�شعوديه من دون 
يبحث  �شار  املجتمع  ينبذه  الذي  االأوروبي  اأوروبا,  مدن  من 
وهابّيًا,  �شلفيًا  �شار  وقد  نف�شه  وجد  االإ�شالمية,  هويته  عن 
فال�شيخ �شلفي تدفع الريا�س راتبه, وامل�شجد �شلفي, واملحيط 
�شار �شلفي, وهذا مذهب ال عالقة له باالإ�شالم املحلي الذي 
فهذا  االأ�شلية,  مبجتمعاتهم  وال  املهاجرون  هوؤالء  منه  جاء 
جرى  ما  العرب,  نحن  اإ�شالمنا  ال  االأوروبي  اإ�شالمهم  هو 
والغربية,  االأوروبية  ال�شاحات  جّل  يف  و�شيجري  ويجري 
مع اإدانتنا له مبا فيه الالحق, هو بداية ح�شادهم ملا زرعوه 
اأن يبحثوا عن مكامن اخللل يف �شيا�شاتهم  ال منتهاه, فعليهم 
املدخلة  االأرهابية  للزومبيات  ودعمهم  وعن�شريتهم, 
مدار  على  االأربع  االأر�س  جهات  من  ال�شوري  الداخل  اىل 
جاذبًا  مغناطي�شًا  �شورية  من  ليجعلوا  عجاف,  �شنوات  �شت 
لالأرهاب, فما كان ااّل اأن انقلب ال�شحر على ال�شاحر, ف�شارت 
اأ�شد  مغناطي�شًا  ال�شوري  اجلوار  ودول  االأوروبية  ال�شاحات 

جذبًا للزومبيات املدخلة, وحلوا�شنها يف دواخل املجتمعات.
�شوؤال مّلح: فهل نحن االآن ب�شدد حوران داع�شّية على تخوم 
الزومبيات  ال�شمايل االأردين مثاًل, بعد هيكلة بع�س  اقليمنا 
با�شم  يعرف  ما  من  االأ�شرائيلي,  عرب  جديد  من  ومنظماتهم 
اأنزل اهلل  ما  التي  امل�شميات  باقي  الريموك اىل  �شهداء  لواء 
بها من �شلطان؟ فما يجري يف جبهة اجلنوب ال�شوري االآن هو 
حرب الغائية بني االأرهابيني, ال بل هو مبثابة حرب اأهلية 
بني املجموعات االأرهابية من ن�شرة وجي�س يرموك وحركة 
املثنى والتي تدار من الريا�س ولواء �شهداء الريموك والذي 
اأخر موازي لداع�س  اننا ب�شدد تنظيم  �شّرًا,  بايع الدواع�س 

امل�شّلحة  الف�شائل  من  لكثري  ال�شرّية  املبايعات  عرب  يت�شكل 
االأرهابية)اللهم احفظ �شوريتنا الطبيعية ومملكتنا(. 

اّن ال�شيا�شات االأوروبية و الرببوغندا الوهابية املتع�شبة قد 
االأوروبيني,  و  والبلجيكيني  الفرن�شيني  ال�شبان  مئات  �شجعتا 
للذهاب اإىل �شوريه و القتال هناك, ولكن من الوا�شح اأن لهذه 
ال�شيا�شات نتائجها العك�شية, فهل تقرع خدمات اال�شتخبارات 
الفرن�شية واأوروبية, اأبواب دم�شق من اأجل التاأ�شي�س لتعاون 
تفكر  كيف  يعرف  اأحد  ال  وقواًل  �شوريه)فعال  مع  اأمني 

دم�شق(.
الحقة( من  بعدها  وما  الهجمات)ال�شابقة  �شك  اأدنى  بال 
ت�شمى  ما  قبل  من  �شت�شتغل  االأوروبية,  ال�شاحات  جّل  يف 
حزب)اجلبهة  راأ�شها  على  و  املتطرفة,  اليمينية  باالأحزاب 
�شد  حملتهم  وترية  رفع  اأجل  من  مثاًل,  فرن�شا  الوطنية(يف 
املهاجرين و خا�شة العرب و امل�شلمني, وهذه احلقيقة تظهر 
اأن م�شالح اليمني املتطرف تتقاطع, هذا وحتتاج املجموعتان 
بع�شهما من اأجل حتقيق اأهدافهما امل�شرتكة املتمثلة يف تدمري 
وبلجيكيا  فرن�شا  يف  االجتماعي  و  الديني  ال�شلمي  التعاي�س 
اأّن  احتمال  ا�شتبعاد  الأحد  ميكن  ال  ولهذا,  واأوروبا.  وجّل 
رمبا  و  بت�شهيل,  كانت  االأوروبية  ال�شاحات  يف  الهجمات 
اأنف�شهم ال  االإرهابيني  و م�شالح حتى  بتحري�س, من وكاالت 
من  اأ�شهر  ثمانية  الرتكي)قبل  الرئي�س  يقل  اأمل  يدركوها, 
بروك�شل  يف  االأرهابية  العملية  منفذي  اأحد  تقريبًا(:  االآن 
ومت  معه  وحققت  �شورية  من  عودته  اأثناء  تركيا  اعتقلته 
�شراحه  اأطلقت  واالأخرية  البلجيكية,  للمخابرات  ت�شليمه 
يف  املخابرات  عليه  لتجيب  االأيجابة,  بر�شم  �شوؤال  ملاذا؟ 
املخابرات  جمتمع  بل  نف�شه,  الناتو  وخمابرات  بروك�شل 

االأمريكية واالأ�شرائيلية!.
حذو  حتذو  اأن  اإما  خيارين,  اأمام  اأوروبا  كل  اأوروبا  حاليا 
الواليات املتحدة بعد هجمات احلادي ع�شر من اأيلول 2001 
موقفها  تقوية  اإىل  ترمي  جدية  مرحلة  يف  تنهمك  و  م, 
ال�شيا�شي و االأمني, ما يتطلب تغيريا جذريا يف اإ�شرتاتيجيتها. 
التي  اخلاطئة  ب�شيا�شتها  حتتفظ  و  االأمام  اإىل  تهرب  اأن  اأو 
لي�س  اإيديولوجيتهم  و  االإرهابية  املجموعات  منو  اإىل  اأدت 
و  اأوروبا  يف  اأي�شا  بل  فح�شب,  وليبيا  العراق  و  �شورية  يف 
يف  داع�س  ب�شرب  ت�شارك  بلجيكيا  العامل.  يف  اأخرى  اأجزاء 
ال�شربات اجلوية  �شورية والعراق, وقبلها ت�شارك فرن�شا يف 
و  املتحدة,  الواليات  تقوده  الذي  االئتالف  ي�شنها  التي 
بدون  جدوى  بال  الهجمات  هذه  فان  للخرباء  وفقا  لكن 
خا�شة  و  املنطقة  حكومات  مع  ع�شكري  ا�شتخباراتي  تعاون 
فاعلية  االأكرث  القوة  هو  اليوم  ال�شوري  فاجلي�س  ال�شوريه. 
االأوروبية  ال�شيا�شة  و  املنطقة,  يف  االإرهاب  �شد  احلرب  يف 
مع  التحدث  بعدم  املتمثلة,  املتعجرفة  الفرن�شية  وخا�شًة 
نف�شها.  وفرن�شا  وبروك�شل  اأوروبا  �شد  تنعك�س  بداأت  دم�شق 
حماربة االإرهاب تتطلب التزاما اأكرث جدية من قبل الدول 
الغربية وبلجيكيا وفرن�شا ب�شكل خا�س, و ينبغي على القادة 
االأمريكيني وخا�شًة يف االأدارة القادمة واالأوروبيني مراجعة 
مواقفهم و التخلي عن كل املمار�شات امل�شجعة لالإرهاب, مثل 
تدريب و ت�شليح)الثائرين املعتدلني يف �شوريه(الذين ال هم 
للدماء.  متعط�شون  اإرهابيون  واإمنا  ثائرون  ال  و  معتدلون 
يف  ال�شنيعة  املذبحة  كانت  اإن  �شيخربنا  من  الزمن  وحده 
يف  و  باري�س  تفجريات  يف  وقبلها  واملرتو  املطار  يف  بروك�شل 
الع�شكريني  و  ال�شيا�شيني  القادة  �شتدفع  ابدو  �شاريل  جملة 
مبحاربة  املتعلقة  �شيا�شتهم  لتغيري  الغربيني  و  الفرن�شيني 
حول  الدويل  و  االإقليمي  التعاون  حت�شني  اأجل  من  االإرهاب 
ال�شائنة  الهجمات  من  املزيد  دون  للحيلوله  و  الق�شية,  هذه 
اأوروبا و ال�شرق االأو�شط, واحلكومات االأوروبية واأجهزة  يف 
وقد  هذا  الوهابية,  النزعة  ن�شر  اإىل  �شعت  ا�شتخباراتها 
يف  االأموال  من  الكثري  قطر  و  ال�شعودية  من   كل  ا�شتثمرت 
جّل ال�شاحات االأوروبية وخا�شة يف  فرن�شا, و حققتا نفوذًا 
ال ميكن اإنكاره على ال�شيا�شة اخلارجية الفرن�شية, وكل هذه 
اأبداأ  هنا  ومن  ال�شورية.  االإرهابية  املجموعات  رعت  الدول 
ال�شلوك  وواقع  االأخالقي  االأوروبي  الواجب  بني  فاأقول: 
ميكن  كيف  اأحد  يعرف  ال  هّوة  االأوروبي  واالأمني  ال�شيا�شي 
ردمها حّتى اللحظة يف العامل, ويبقى ال�شوؤال الكبري وال�شخم 
ا�شتخبارات  وجمتمعات  االأوروبية  االأمن  منظومات  اأمام 
القارة العجوز: هل هناك ا�شرتاتيجية اأوروبية اأو بلجيكية 

اأو فرن�شية يف ال�شرق االأو�شط؟.
الهجمات االإرهابية ب�شكل عام يف �شاحات اأوروبا وخا�شًة يف 
على  مف�شلية  حتّول  مرحلة  �شّكلت  فرن�شا,  وقبلها  بروك�شل 
وماآالتها  بعد,  الدولية, مل تنته تداعياتها  العالقات  �شعيد 
نفي  ميكن  وال  الهوياتّية,  اخلطابات  طبعتها  وقد  وعقابيلها 
واقع اأن من اأول تداعيات الهجوم يف بلجيكيا وقبلها باري�س 
اإثباته �شحة املخاوف من و�شول تهديد)اجلهاديني(اإىل قلب 
اأوروبا, بعد فرتة من احلراك الغربي املبهم اإزاء انت�شارهم يف 
ال�شرق االأو�شط. لكن, يف املقابل, فاإّن االعتداء على بروك�شل 
ي�شتبطن  اأنه  ينفي  ال  االأوروبي,  واالأحتاد  الناتو  عا�شمة 
نحن  اذًا  تغيب,  اأال  املفرت�س  من  داخلية  اأوروبية  اإ�شكاليات 
الداخل  اإىل  املدخل  االإرهاب  لعودة  ب�شدد ثاين منوذج حي 
بالنار)النموذج  ي�شرب  حيث  االأ�شلي  موطنه  اإىل  ال�شوري 
وعلى  االآن,  املعاك�شة  الهجرة  اّنها  باري�س(,  يف  كان  االأول 

و�شيا�شية  اأمنية  معاجلات  نحو  تنحو  اأن  وفرن�شا  بروك�شل 
جممل  من  موقفها  يف  جذرّيًا  تغريًا  يعني  وهذا  جدّية, 
االأزمات يف املنطقة اأو االندفاع هروبًا نحو االأمام بعيدًا عن 
ثمنًا  تدفع  اأ�شف  كل  مع  وباري�س  بلجيكيا  وهاهي  م�شاحلها, 
باهظًا ل�شيا�شاتهما اإزاء ال�شرق االأو�شط, اإن جلهة ليبيا, وان 
جلهة �شورية, وان جلهة اإيران, وان جلهة لبنان, ماذا �شيقول 
اأجهزة  روؤ�شاء  ومعهم  االآن  االأوروبيون  الداخلية  وزراء 

االأ�شتخبارات؟.
هذه الرواية تخت�شر �شريالية جّل مفا�شل التعامل ال�شيا�شي 
واالأمني االأوروبي, وخ�شو�شا البلجيكي واأخوه الفرن�شي, مع 
ق�شية االإرهاب, وهي منوذج لنقا�س �شيت�شاعد يف اأوروبا حول 
م�شوؤولية كل بلد يف مواجهة االإرهاب العائد �شواًء من مايل اأو 

من �شورية اأو من العراق اأو من ليبيا؟.
القارة  �شاحات  بع�س  يف  جرت  التي  االأرهابية  احلوادث 
االأوروبية, ان على بروك�شل وقبلها هجمات باري�س والهجوم 
وعميقه  �شخمه  ت�شاوؤالت  ايبدو(يطرح  على)�شاريل 
اأ�شخم واأعمق منها, �شنحاول عرب الت�شاوؤل  واالأجوبه عليها 
املركب  لتفكيك  االأيجابة  على  املحاولة  االإمكان  وبقدر 
الحقًا,  و�شيجري  يجري  وقد  جرى  فيما  املفّكك  وتركيب 
والتي و�شفت اأّنها مبثابة موؤ�شر على حدوث وقريبًا 11 اأيلول 

اأوروبي مماثل لالأمريكي يف وقته. 
والعراق  �شوريا  من  حركة)اجلهاديني(العائدين  عن  وماذا 
البلجيكيني  واجب  من  وهل  اأوروبا؟  اإىل  ومايل  وليبيا 
والفرن�شيني وكل اأوروبا الت�شامن مع م�شيحيي �شوريا ولبنان 
والعراق وجممل ال�شرق العربي و�شوال اإىل حماولة جندتهم 
بروك�شل  اأن  قاعدة  على  معهم  نت�شرف  اأم  ال�شرورة,  عند 
امل�شيحيني  اإىل  خا�شة  نظرة  متلك  ال  العلمانية,  وفرن�شا 
من  مفر  ال  كان  اإذا  املنطقة؟  اأبناء  من  غريهم  عن  متيزهم 
االأمن  جمل�س  عن  ي�شدر  دويل  قرار  خالل  من  اإلزامي  ممر 
الدويل, خ�شو�شا يف �شوء مطالبة العراقيني املتكررة بذلك, 
اإىل  للو�شول  االأوروبية   احلكومات  �شتتبعها  دينامية  فاأية 
قرار دويل من �شاأنه, لو �شدر, ا�شتعادة ال�شراكة مع االأ�شرة 
الدولية, وخ�شو�شا رو�شيا وال�شني يف مواجهة خطر اإرهابي 

كبري ال ي�شتثني دولة اأو �شعبا؟
عالقة  متلك  وبلجيكيا,  فرن�شا  راأ�شها  وعلى  اأوروبا  كانت  اإذا 
وقطر,  ال�شعودية  وخ�شو�شا  اخلليج  دول  بع�س  مع  خا�شة 
االأوروبي  واالقت�شاد  ال�شالح  يف  خليجية  ا�شتثمارات  وثمة 
بع�شرات مليارات الدوالرات, كيف ميكن الأوروبا اأن جترّي هذا 
الر�شيد, مع هذه الدول, من اأجل اأن تنخرط يف احلرب �شد 
االإرهاب بدل ما يح�شل من متويل ودعم ملنظمات اإرهابية ال 
بل جلمعيات تتظلل بعباءة االإ�شالم يف اأوروبا, وحتظى بدعم 
خليجي, بينما كانت ت�شكل غطاء لتجنيد جمموعات اإرهابية 
اإىل �شوريا وغريها؟ ما هي ال�شيا�شة التي ر�شمتها اأوروبا عرب 
احتادها االأوروبي لال�شتفادة من زخم عالقتها مع تركيا يف 

االجتاه نف�شه؟
مع  والغربية  الفرن�شية  االأوروبية  ال�شراكة  �شروط  هي  ما 
كانت  اإذا  اال  حتديدًا,  ال�شوري  املو�شوع  يف  واإيران  رو�شيا 
العاملني  هذين  جتاوز  ميكن  اأنه  مقتنعة  وباري�س  بروك�شل  
يف االأزمة ال�شورية؟ هل متلك بروك�شل وفرن�شا ا�شرتاتيجية 
ال�شراع  ملف  يف  وخ�شو�شا  االأو�شط  ال�شرق  يف  وا�شحة 
العربي ـ االإ�شرائيلي, مبعزل عن �شيا�شة االلتحاق بالواليات 
والفرن�شيون  االأوروبيون  يعطي  اأن  ميكن  هل  املتحدة؟ 
اللبناين  املنا�شل  ق�شية  اإزاء  امل�شتكرب  ملوقفهم  تف�شريًا 
ين�شاعون  وملاذا  اهلل,  عبد  اإبراهيم  جورج  الكبري  والعربي 
ما  ومبادئهم؟  قوانينهم  تتحدى  التي  االأمريكية  لالمالءات 
والغربي عموما, هل  االأمريكي حتديدًا  الع�شكري  الهدف  هو 
اأو  الق�شاء عليه  اأم  هو وقف متدد)داع�س(واحلد من نفوذه 
مبقدورهم  اأنه  والفرن�شيون  االأوربيون  يعتقد  هل  تطويقه؟ 
عتبة  املعركة  تبلغ  وعندما  العراق,  حماربة)داع�س(يف 
وليفعل  انتهت..  االإرهاب  �شد  احلرب  اإن  يقولون  �شوريا 
مواجهة  يف  وحده  يفعله  اأن  مبقدوره  ما  ال�شوري  النظام 
جمموعات اإرهابية باتت تعاين من نزف جهادي وتراجعات 
الع�شكري  والفعل  الرو�شي  الع�شكري  الفعل  ب�شب  وت�شتت 

ال�شوري؟.
ميكن  �شد)داع�س(ال  احلرب  اأن  ي�شدق  اأن  لعاقل  ميكن  هل 
ي�شتطيع  الرب؟ هل  اإن تقت�شر على اجلو, بل ال بد من خيار 
جتاه  ال�شفافية  ميار�شوا  اأن  الفرن�شيون  وخا�شّة  االأوربيون 
وت�شليح  تنظيم  يف  اأدوارهم  بع�س  عن  بالك�شف  �شعوبهم, 
�شوريا  اإىل  اأوروبا  من  انتقالها  وت�شهيل  جهادية  جمموعات 

وغريها من)ال�شاحات(؟

اأوروب��ي اأيلول  لتاليف  دولية  �سرورة  ال�سورّية  املخابراتية  ومثانات  الفرن�سّية  اجلمهورية  وقيم  فيون  فرن�سا(وفران�سوا  لوبان)ترامب   ب��ك��ت��ريي��ا م����ن ق�����اع امل���ح���ي���ط ت��ق�����س��ي
ع����ل����ى �����س����رط����ان ال���ربو����س���ت���ات���ا

اأن  جتربة  اأظهرت 
جراحي  غري  علجا 
يف  الربو�صتاتا  ل�صرطان 
مرحلة مبكرة يحقن خلله 
ح�صا�صا  عقارا  الأطباء 
من  م�صتخل�صا  لل�صوء، 
املحيط،  قاع  من  بكترييا 
املري�س  دم  جمرى  يف 
ال�صرطانية  اخلليا  يقتل 
الأن�صجة  يدمر  اأن  دون 

ال�صليمة.
واأظهرت نتائج التجربة -التي �صملت 413 مري�صا- اأن العقار الذي يجري 
تن�صيطه بالليزر ليدمر ن�صيج الورم يف الربو�صتاتا كان فعال للغاية، لدرجة اأن 
ن�صف املر�صى دخلوا حالة التعايف، مقارنة بن�صبة 13.5 باملئة يف املجموعة 

التي تناولت دواء بديل.
وقال مارك اإمربتون، ا�صت�صاري امل�صالك البولية يف كلية جامعة لندن، الذي 
قاد فريق البحث والذي اأجرى التجربة، “هذه النتائج اأخبار ممتازة بالن�صبة 
يقدم  حيث  مبكرة؛  مرحلة  يف  الربو�صتاتا  �صرطان  من  يعانون  الذين  للرجال 

علجا ميكنه قتل ال�صرطان دون ا�صتئ�صال الربو�صتاتا اأو تدمريها”.
وقال فريق اإمربتون، يف درا�صة ن�صرت يف دورية لن�صت لعلم الأورام، اإن 
العقار احل�صا�س لل�صوء امل�صتخدم ماأخوذ من بكترييا اكت�صفت يف قاع املحيط. 
وللبقاء على القليل جدا من �صوء ال�صم�س تطورت البكترييا لتحويل ال�صوء 

اإىل طاقة بكفاءة ل ت�صدق.
عقار م�صري جديد يحقق ال�صفاء الكامل من فريو�س “�صي”

مبكرة  مرحلة  يف  الربو�صتاتا  �صرطان  من  يعانون  الذين  الرجال  ويخ�صع 
يف الوقت احلايل مللحظة ن�صطة؛ حيث تتم متابعة املر�س ول يجرى العلج 
اإزالة الربو�صتاتا  اأكرث �صدة. والعلج اجلذري الذي ي�صمل  اإل عندما ي�صبح 
اآثار جانبية كبرية طويلة الأجل، ولذلك ل  اأو تعري�صها للإ�صعاع له  بالكامل 

ي�صتخدم اإل لعلج ال�صرطانات عالية اخلطر.
وقال الباحثون اإنه بينما ي�صبب العلج اجلذري م�صكلت يف النت�صاب مدى 
احلياة و�صل�س البول، فاإن العلج ال�صوئي املوجه للأوعية الدموية ل ي�صبب 
التبول والنت�صاب، تعالج يف غ�صون ثلثة  �صوى م�صكلت لفرتة ق�صرية يف 

اأ�صهر، ول تبقى اأي اآثار جانبية كبرية للعلج بعد عامني.
ويف التجربة احتاج 6% فقط من املر�صى الذين طبق عليهم العلج اجلديد 
علجا جذريا مقابل 30% من املر�صى يف العينة التي ح�صلت على دواء بديل، 

والتي تخ�صع مللحظة ن�صطة.
كان  معظمها  اأوروبية،  دول   10 يف  للعلج  موقعا   47 يف  التجربة  وطبقت 

يطبق العلج ال�صوئي املوجه للأوعية الدموية للمرة الأوىل.
�صحية  منظومات  يف  متخ�ص�صة  غري  مراكز  اأن  “حقيقة  اإمربتون  وقال 

متباينة طبقت العلج بهذا النجاح الكبري هي اأمر جدير بامللحظة حقا”.
اجلديد  الأ�صلوب  احلايل  الوقت  يف  للأدوية  الأوروبية  الوكالة  وتراجع 
للمر�صى على  اأن تقدميه  اأجل احتمال ترخي�صه، لكن من املرجح  للعلج من 

نطاق اأكرث ات�صاعا قد يتطلب عدة �صنوات.

ن�������س���ائ���ح غ����ذائ����ي����ة م������ن خ���������رباء ق����ب����ل مم����ار�����س����ة ال���ري���ا����س���ة

ف����ق����دان ال��������وزن ال�����زائ�����د ي���ح���د م����ن اأع�����را������ش م����ر�����ش ال�����س��دف��ي��ة

كمية  تناول  بعد  الرك�س  اأ(-  ب  – )د  كولونيا 
ين�صح  ل  اأنه  كما  جيدا.  لي�س  الطعام  من  كبرية 
م�صتوى  لأن  نظرا  فارغة  معدة  على  بالرك�س 
اأن  ميكن  اأنك  يعني  الدم  يف  املنخف�س  اجللوكوز 

ت�صعر بالدوار �صريعا.
ينطوي  هاو  كريا�صي  اأنه  احلالتان  وتو�صح 
تفكر  اأن  فيجب  ال�صعوبة.  بع�س  على  الرك�س 

جاهدا قليل ب�صاأن نظامك الغذائي.
هي  وما  ياأكل  اأن  يرك�س  ملن  يتعني  متى  ولكن 

الكمية والأهم ماذا ياأكل؟
قبل ممار�صة الريا�صة:

ممار�صة  اأبدا  ينبغي  ل  ال�صابق  يف  ذكرنا  وكما 
الريا�صة على معدة فارغة.

اأخ�صائي  لوجلن  هريبرت  الربوفي�صور  ويقول 
الطب الريا�صي ، اأنه يجب اأن ترتك وقتا بني تناول 
الطعام وممار�صة الريا�صة حتى يتمكن اجل�صم من 
ه�صم الطعام. ويختلف الأمر بني اجلميع، فبع�س 
الأ�صخا�س ل يحتاجون �صوى اإىل ن�صف �صاعة بني 
الريا�صية  الألعاب  ل�صالة  والتوجه  الأكل  تناول 

واخرون يحتاجون اإىل �صاعتني.
له�صم  الوقت  من  يكفي  ما  لديك  كان  اإذا  وحتى 
الأكل  تتجنب  اأن  يجب  خفيفة،  وجبة  اأو  ما  وجبة 

املليء بالدهون اأيام ممار�صة الريا�صة.
جامعي  ريا�صة  مدرب  وهو  براون  هانز  ويقول 
اإ�صايف  تعزيز  اإىل  باحلاجة  ت�صعر  كنت  اإذا  اإنه 
للطاقة، جرب تناول وجبة خفيفة. ودائما ما تكون 
الفاكهة مثل املوز اأو بع�س الزبيب خيار جيد نظرا 
ب�صرعة.  الدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  ترفع  �صوف  لأنها 
للتغذية  الأملانية  اجلمعية  من  جال  اأنتيه  وتو�صح 
اأنه اإذا كنت ت�صارك يف جل�صة تدريب ترفيهي طويلة 
مثل جولة ممتدة بالدراجات الهوائية فاأن جزيئات 
اجللوكوز )جليكوجني( يف الع�صلت والكبد حتتاج 

لإعادة �صحنها على نحو ملئم.
يكفي  ما  على  احل�صول  من  دائما  تاأكد  وبالتايل، 
و�صرب  الريا�صة.  ممار�صة  قبل  الكربوهيدرات  من 
املياه مهم بنف�س القدر حتى قبل الريا�صة. ميكنك اأن 
ت�صرب كمية تزيد قليل مما تعتقد اأنك بحاجة البها 
ونتيجة لذلك �صوف يتم امداد خليا اجل�صم بالفعل 

بال�صوائل. خلل ممار�صة الريا�صة:
عند ممار�صة الريا�صة يعرق بع�س الأ�صخا�س، 
خ�صارة  يوازن  ما  اأف�صل  الأخر.  البع�س  من  اأكرث 
ب�صاأن  ثابتة  قواعد  يوجد  ول  املياه.  هو  ال�صوائل 
الكمية ولكن اإذا تعرقت كثريا يجب اأن ت�صرب اأكرث.
بنظرة  املطلوبة  ال�صوائل  كمية  تقدير  وميكن 

قبل  نف�صك  تزن  اأن  يجب  امليزان.  على  �صريعة 
وكثافة  لكمية  ووفقا  وبعدها.  الريا�صة  ممار�صة 
اجلل�صة الريا�صية �صوف يكون وزنك يف العادي اأقل 
من الطبيعي بعد ممار�صة الريا�صة. غري اأن خ�صارة 

الوزن يجب األ تكون كبرية .
ويقول براون: ” خ�صارة اثنني باملئة من الوزن 
 80 تزن  كنت  اإذا  املثال  �صبيل  وعلى   .“ جيدة 
تكون  كيلوجرامات  6ر1  خ�صارة  فاأن  كيلوجراما، 
جيدة. واإن خ�صرت وزنا اأكرث من هذا خلل جل�صة 
من  املزيد  �صرب  يف  تفكر  اأن  في�صتح�صن  ريا�صية، 

ال�صوائل للتعوي�س عن ما خ�صرته.
بعد ممار�صة الريا�صة:

تنتظر  اأن  اإذا كنت متار�س ريا�صة خفيفة ميكن 
اإذا  اأنه  غري  تاأكله.  �صيء  على  احل�صول  قبل  قليل 
األ  يجب  �صاعتني  اأو  ل�صاعة  بكثافة  تتدرب  كنت 

تنتظر طويل.
تقريبا  �صاعة  ن�صف  بعد  تاأكل  اأن  يجب 
بح�صب  الع�صلت،  جليكوجني  مللئ  كربوهيدرات 

لوجلني. و�صتحتاج اأي�صا اإىل بروتني.
ول   .“ الربوتني  على  الع�صلت  عمل  ” يتوقف 
ولكن  فح�صب  الع�صلت  بناء  يف  الربوتني  ي�صاعد 

يف احلفاظ عليها مرنة وقوية.

القلب �سحة  على  يحافظ  الأف���وك���ادو.. 
يقوم  حيث  النباتي,  املطبخ  يف  عام  ب�شكل  االأفوكادو  ثمرة  ت�شتهر 
البع�س با�شتخدامها بدياًل للحوم, لت�شاهم بدورها يف احلفاظ على 

�شحة القلب.
وتعد هذه الثمرة من اأ�شح االأطعمة, كونها حتتوي على ما يزيد عن 
20 نوعًا من الفيتامينات واملعادن االأ�شا�شية, مبا يف ذلك الفيتامني 
اأي�شا  حتتوي  كما  والبوتا�شيوم,  املغني�شيوم  اإىل  اإ�شافة  و)ج(,  )اأ( 

على االألياف والربوتني.
االأفوكادو  يف  املوجودان  الفوليك  وحم�س   B6 الفيتامني  وي�شاعد 
على تنظيم م�شتوى احلم�س االأميني, وبالتايل حتافظ على �شحة 

القلب.
واأثبتت الدرا�شات اأن تناول االأفوكادو ملدة 7 اأيام يخف�س %17 من 
م�شتوى الكولي�شرتول يف الدم, اأما البوتا�شيوم يف االأفوكادو في�شاعد 
يف ال�شيطرة على م�شتوى �شغط الدم, وحام�س الفوليك يحمي من 

ال�شكتة الدماغية.
ال�شيخوخة,  اأعرا�س  من  الوقاية  االأفوكادو مفيدة يف  وتعد ثمرة 

كونها حتتوي على مواد م�شادة لالأك�شدة.
الفم  لرائحة  حاًل  وتعد  الفم,  غ�شوالت  اأف�شل  من  الثمرة  اأن  كما 
الكريهة, كما اأنها تطهر االأمعاء, اأما الدهون يف االأفوكادو فهي غري 

امل�شبعة, وتعد من الدهون ال�شحية.
 30 فتحتوي  احلرارية,  ال�شعرات  من  تخلو  ال  الثمرة  هذه  ولكن 
غرامًا من االأفوكادو على 300 �شعرة, لذا ين�شح اخلرباء باالكتفاء 

بحبة واحدة يف اليوم.
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للف�شل  ي���وؤدي  ال���ذي  ال��ت��ن��ازع  م��ن  حم���ّذرا  احل���رم  اإم���ام  املعيقلي  م��اه��ر 
الوقوف  عليهم  يوجب  اليوم  امل�شلمني  ب��الد  يف  يحدث  ما  الريح:  وذه��اب 
مقاد�شاتهم على  يعتدي  اأو  ا�شتقرارهم  يهدد  ما  كل  اأم��ام  وع��زم  بح�شم 

قال ال�شيخ ماهر املعيقلي اإمام وخطيب امل�شجد احلرام اإن يف تاريخ اأمتنا 
تعاىل   اهلل   ك�شفها  عظاما  وواقعات  ج�شاما  اأحداثا  الطويل  اال�شالمية 

بالتوبة اليه, والرجوع اىل كتابه و�شنة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم.
املكرمة  املعيقلي يف خطبة اجلمعة من بيت اهلل احلرام يف مكة  وذّكر 
“غزوة االحزاب ن�شر اهلل فيها عبده واأعز فيها جنده  بقول ابن تيمية 
االأحزاب  املوؤمنون  راأى  “وملا  باإزاء عدوهم  املوؤمنني  بثبات  بل  بغري قتال, 
قالوا هذا ما وعدنا اهلل ور�شوله و�شدق اهلل ور�شوله وما زادهم اال اميانا 

وت�شليما”.
 ومذّكرا بقوله تعاىل “اإنا لنن�شر ر�شلنا والذين اآمنوا يف احلياة الدنيا 

ويوم يقوم اال�شهاد”.
وقال املعيقلي اإنه يجب على امل�شلمني ح�شن الظن باهلل ال�شيما يف هذه 
االأوقات )حال امل�شائب وال�شدائد(, موؤكدا اأنها عبادة قلبية جليلة.” ما 

اأُعطي عبد موؤمن �شيئا خريا من ح�شن الظن باهلل”.
“ففي �شحيح البخاري عن خباب بن االأرت ر�شي اهلل  وتابع املعيقلي: 
عنه قال: �شكونا اىل ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم,  وهو متو�شد بردة 

له يف ظل الكعبة, فقلنا: اأال ت�شتن�شر لنا ؟ اأال تدعو لنا؟
االأر�س, فيجعل  له يف  فُيحفر  الرجل  يوؤخذ  َمن قبلكم  كان  فقال: قد 
فيها, فيجاء باملن�شار فيو�شع على راأ�شه, فيجعل ن�شفني, ومي�شط باأم�شاط 
احلديد ما دون حلمه وعظمه, فما ي�شده ذلك عن دينه, واهلل ليتمّن هذا 
اهلل,  اال  يخاف  ال  ح�شرموت,  اىل  �شنعاء  من  الراكب  ي�شري  حتى  االمر 

والذئب على غنمه, ولكنكم ت�شتعجلون ,و لكنكم ت�شتعجلون”.
وتابع املعيقلي: “واملوؤمن يا عباد اهلل, قد ي�شتد عليه الكرب واخلطب 
وحتيط به املحن والفن ويخيم عليه الغم والهم ولكنه موؤّمن يف ربه واثق 
الن�شر  باأ�شباب  اآخذ  وكرمه,  لفرجه  مرتقب  بتاأييده  م�شتب�شر  بن�شره 

والتمكني كما اأمره”.
وقال اإمام احلرم املكي اإن ما يحدث  يف بالد امل�شلمني اليوم يوجب عليهم 

اأن يقفوا بكل ح�شم وعزم اأمام  كل ما يهدد ا�شتقرارهم
حاجة  موؤكدا   , بينهم  الفرقة  ي�شبب  اأو  مقد�شاتهم  على  يعتدي  اأو 
كلمتهم  لتجتمع  اأمرهم  ووالة  قادتهم  مع  التعا�شد  اىل  اليوم  امل�شلمني 
ويقفوا �شفا واحدا اأمام عدوهم, مذكرا بقول اهلل تعاىل: “وال  تنازعوا 

فتف�شلوا وتذهب ريحكم وا�شربوا اإن اهلل مع ال�شابرين”.

الأق�������س���ى ي��ق��ت��ح��م��ون  م�����س��ت��وط��ن��ا   160

 اقتحم 160 م�شتوطنًا يهوديا, بينهم 106 من طلبة املعاهد التلمودية, 
قوات  من  م�شددة  بحرا�شة  املغاربة,  باب  من  املبارك  االأق�شى  امل�شجد 

االحتالل اخلا�شة.
 ومتت االقتحامات عرب جمموعات �شغرية ومتتالية, ونفذ امل�شتوطنون 
التكبري  بهتافات  م�شلون  لها  ت�شدى  وم�شبوهة  ا�شتفزازية  جــوالت 

االحتجاجية.
فل�شطينيا  �شابا  االأربعاء,  اليوم  االإ�شرائيلي,  االحتالل  قوات  اعتقلت   
داخل امل�شجد االأق�شى املبارك, مل�شاركته يف هتافات التكبري االحتجاجية 
�شد اقتحامات امل�شتوطنني, ومت نقله اإىل اأحد مراكز التوقيف والتحقيق 

يف مدينة القد�س.
ال�شياق ذاته, اعتقلت قوات االحتالل �شابني من حي وادي اجلوز   يف 
القريب من �شور القد�س التاريخي, خالل مواجهات ت�شهدها املنطقة منذ 
�شاعات ال�شباح ويتخللها اطالق قنابل غازية �شامة م�شيلة للدموع من قبل 

قوات االحتالل ويرد عليها �شبان احلي باحلجارة.

تعّر�شت ُم�شلمة يف اأ�شرتاليا لهجوم لفظي 
وج�شدي وح�شي من ِقبل �شخ�س هاجمها بعد 
الكري�شما�س  باأعياد  التهنئة  عليها  األقى  اأن 
 ,merry christmas »عيد ميالد �شعيد« 
 happy �ــشــعــيــدة«  ــــاًدا  »اأعــــي ــتــه  فــاأجــاب
�شحيفة  ذكــرتــه  ملــا  ــا  ــًق َوف  ,holidays

»االندبندنت« الربيطانّية.
يف  االإ�شالموفوبيا  ُمراقبة  مركز  بح�شب   
اأ�شرتاليا, فقد قام املُعتدي بتحطيم زجاجة 
الثالثة  ذات  املـــراأة  ظهر  على  الــبــرية  مــن 

وثالثني عاًما بعد تبادلهما التهنئة. 
الربيطانّية,عرب  »االندبندنت«  واأفــادت   
انتزع  ــهــاِجــم  املُ بـــاأن  االإلـــكـــرتوين,  موقعها 
وقع  الــذي  ال�ِشجار  خــالل  املـــراأة  »ِحــجــاب« 
يف  »بريث«  قرية  يف  الت�شّوق  مراكز  باإحدى 
يف  األقاه  حتى  بعيًدا  به  وجــرى  اأ�شرتاليا, 

مكان قريب.
 وُيكّثف امل�شوؤولون عمليات البحث للو�شول 
الفاحتة,  الب�شرة  ذات  االأ�شقر  املُعتدي  اإىل 
بني  ما  ُعمره  يــرتاوح  الــذي  القامة,  طويل 

اأزرًقــا  ِبنطااًل  يرتدي  وكــان   ,35 اإىل   25
وتي �شريت اأبي�س.

 قالت املراأة املُعتدى عليها, التي طلبت عدم 
 »watoday« الك�شف عن هوّيتها, ل�شحيفة

قائاًل  وجهي  يف  �شاح  »لقد  االأ�ــشــرتالــيــة: 
)قويل عيد ميالد �شعيد, ال اأعياًدا �شعيدة(, 
ينعتني  بــداأ  ثم  )ح�شًنا(,  بالقول  فاأجبته 

باألفاظ نابية.«

اأقامت منظمة »م�شلمون من اأجل ال�شالم« وقفات 
وفرانكفورت  بربلني  �شوارع  يف  عفوية  احتجاجية 
الده�س  حــادث  �شحايا  مع  ت�شامنًا  ــاب,  االإره �شد 
امليالد  �شوق  يف  االإثنني  اأم�س  من  اأول  وقــع  الــذي 
اأكرث من  واإ�شابة  12 �شخ�شًا  بربلني وراح �شحيته 

�شخ�شًا.  40
االإ�شالمية  املنظمات  خمتلف  اأع�شاء  والتقى   
وقفات  تنظيم  على  االتــفــاق  ــل  اأج مــن  اأملانيا  يف 
ت�شامنية مع ال�شحايا واحتجاجية �شد االإرهاب يف 

اأغلب املدن االأملانية الكبرية, .
قلب  يف  الواقعة  »برايت�شايد«  �شاحة  واكتظت   
املراكز االإ�شالمية  امل�شلمني من كافة  برلني, مبئات 
الكني�شة,  اأمام  لالإرهاب واقفني  املناه�شة  اأملانيا  يف 
قلب  يف  وقعت  التي  »ال�شنيعة«  باجلرمية  ينددون 
للبهجة  مكانًا  دائــمــًا  متثل  كانت  التي  ال�شاحة, 
مداهمة  بعد  كابو�س,  اإىل  حتول  لكنه  والفرحة, 

�شاحنة املوت.
 واختار امل�شلمون يف اأملانيا ارتداء قم�شان بي�شاء 
عليها  طبع  االإ�ــشــالم,  �شماحة  على  دلياًل  الــلــون, 
»احلب للجميع, وال كراهية الأحد«, مبثابة اعرتاف 

العنف  ينبذ  االإ�شالمي  الدين  باأن  و�شريح  وا�شح 
والغفران,  والت�شامح  باحلب  وينادي  والكراهية 

بح�شب ما ن�شرته �شحيفة »دي فيلت« االأملانية.
نظم  حيث  فرانكفورت,  يف  نف�شه  االأمــر  كذلك   
امليالد,  اأعياد  اأ�شواق  امل�شلمون وقفات ت�شامنية يف 
م�شلم,  ــا  »اأن عليها  مكتوب  بي�شاء  الفتات  رافعني 
وذلك  ــن«,  دي له  لي�س  و«االإرهـــاب  اإرهــابــيــًا«  ل�شت 
االأوروبي  ال�شعب  بع�س  ل�شقها  التي  ال�شفة  لينفوا 
اأملانية  درا�شة  اأظهرت  اإذ  »امل�شلمني«,  بـ  ــاين  واالأمل
حديثة اأجرتها جامعة اليبزيغ االأملانية اأن ن�شف 

ب�شبب  بلدهم,  يف  غرباء  وكاأنهم  ي�شعرون  االأملــان 
عدد  زيادة  بعد  ال�شيما  امل�شلمني,  من  الكبري  العدد 
من   40% من  واأكــرث  اللجوء.  وطالبي  املهاجرين 
من  امل�شلمني  منع  �ــشــرورة  على  يــوافــقــون  ـــان  االأمل

الهجرة اإىل اأملانيا.
ـــــــــاين عـــلـــى تـــويـــرت   وبــــــــرز هـــا�ـــشـــتـــاق اأمل
ـــم »املـــ�ـــشـــلـــمـــون �ـــشـــد االإرهــــــــاب- ـــش يــحــمــل ا�
من  ــددون  ــن ي  »muslimegegenterror#
القراآن  الآيات  اخلاطئ  والتف�شري  باالإرهاب  خالله 
الكرمي وترجمته بطريقة عدوانية ت�شيع الف�شاد.

بــــداأت دائــــرة االأوقــــاف 
االإ�شالمية يف مدينة القد�س 
يف  بوابات  بع�س  با�شتبدال 
يف  امل�شقوف  الِقْبلي  امل�شلى 
امل�شجد االأق�شى, ب�شبب تلف 
البوابات القدمية التي تعود 

ملئات ال�شنني. 
ــــــال الــ�ــشــيــخ عــــزام   وق
ـــر دائـــــرة  اخلـــطـــيـــب, مـــدي
ـــــــاف االإ�ـــشـــالمـــيـــة يف  االأوق
اأجنزت   الدائرة  اإن  القد�س,  
االأحـــــــد ا�ـــشـــتـــبـــدال اأحــــد 
الفرتة  يف  و�شيتم  البوابات, 
 3 ا�شتبدال  املقبلة  القريبة 

بوابات اأخرى. 
لعوامل  نتيجة  واأ�شاف:«   
ــن  ــزم الــطــبــيــعــة ومــــــرور ال
االعـــتـــداءات  اإىل  ــافــة  اإ�ــش
اقتحام  اأثناء  االإ�شرائيلية 
املــ�ــشــجــد, فــــاإن الــعــديــد من 

البوابات اأ�شابها التلف ». 
اخلطيب«  ال�شيخ  وتــابــع   
بنف�س  بوابات  باإعداد  قمنا 
موا�شفات البوابات القدمية, 
اخل�شب,  من  م�شنوعة  وهــي 

اأم�س,  يــوم  بــاب  تركيب  ومت 
ــات جــاهــزة  ــواب وهــنــاك 3 ب
القريبة  الفرتة  يف  للرتكيب 

املقبلة«. 
اأن  اإىل  اخلطيب  ولــفــت   
تغيري االأبواب, مت على نفقة 
دائرة االأوقاف االإ�شالمية يف 

القد�س.
وتــتــبــع دائــــرة االأوقــــاف 
لوزارة  القد�س  يف  االإ�شالمية 

االأوقاف االأردنية. 
اأحــد  الــِقــْبــلــي  وللم�شلى   
ع�شر بابا, وهي م�شنوعة من 

اخل�شب ال�شميك. 

امل�شلى  بــوابــات  وت�شتهر 
وهو  االأخ�شر  باللون  الِقْبلي, 
اأ�ــشــار اخلطيب  الــذي  الــلــون 
�شيتم االحتفاظ به  انه  اإىل 

يف البوابات اجلديدة. 
ان  اإىل  اخلــطــيــب  ولــفــت   
�شيتم  الــقــدميــة,  الــبــوابــات 

ــــل  ـــا داخ االحــــتــــفــــاظ بـــه
امل�شجد.

ـــاف  ـــرة االأوق  وكــانــت دائ
موؤخرا  اأنهت  قد  االإ�شالمية, 
تــرمــيــم الــقــبــة الــداخــلــيــة 
لــلــمــ�ــشــلــى الـــِقـــْبـــلـــي, وتــعــد 
الر�شا�شية  القبة  لرتميم 

اخلارجية.
جزء  هو  الِقْبلي,  وامل�شلى   
وهو  االأقــ�ــشــى,  امل�شجد  مــن 
تعلوه  الــذي  امل�شقوف  املبنى 
جنوبي  ويقع  ر�شا�شية,  قبة 
ومن  القبلة  باجتاه  امل�شجد 

هنا جاءت ت�شميته بالِقبلي.
 ويت�شع امل�شلى الذي يقف 
االأق�شى,  امل�شجد  ــام  اإم فيه 

الأكرث من 5 اآالف م�شل. 
ببناء  اأمــر  من  اأول  وكــان   
بن  عــمــر  اخلليفة  املــ�ــشــلــى, 
للقد�س  فتحه  عند  اخلطاب 

عام 15 هـ )636م(.

كري�شما�ض م���ريي  ب�شبب  اأ���ش��رال��ي��ا  يف  ُم�شلمة  ع��ل��ى  االع���ت���داء 

ه���ك���ذا ت�����ش��ام��ن م�����ش��ل��م��و اأمل���ان���ي���ا م���ع ���ش��ح��اي��ا ه���ج���وم ب��رل��ني

جمانا هدايا  ويقدمها  خ�شب  من  لوحات  على  غزة  يف  امل�شلم  امل�شيحي  التعاي�ض  ير�شم  فنان  اجللدة..  نا�شر 

ا���ش��ت��ب��دال ب��ع�����ض ب���واب���ات امل�����ش��ل��ى ال��ِق��ْب��ل��ي يف امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى

مهند النابل�شي
خيال علمي جامح جديد يف ال�شل�شلة امل�شوقة, 
جيم�س  بيرت,  ايفان  من  كل  بطولة  من 
ماكفوي, جينيفر لورن�س, جو�س هيلني, مايكل 
فا�شبندر, نيكوال�س هولت, او�شكار ا�شحق, روز 

براين و�شويف فرينر….
)1(منذ فجر احل�شارة الب�شرية, مت تعميده 
انه  )اأبوكاليب�س(,  اجلحيم  وا�شمه  كاله 
)مثل  و�شيطرة  قوة  واالأعظم  االأول  املتحول 
�شبق  الذي  جودزيال  الناري  الذري  الوح�س 
بعد  وخالدا  مرعبا  �شيعود  عنه(,  كتبت  واأن 
ا�شتيقاظه من نوم دهريطويل الآالف ال�شنني, 
من  اخلارقني,  املتحولني  من  فريقا  وجمندا 
البادة  فا�شبندر(,  )مايكل  ماجينتو  بينهم 
جديد  عاملي  نظام  وخلق  الب�شري  اجلن�س 
م�شري  اخرى…ولكن  مرة  عليه  ي�شيطر 
عندما  املحك  على  يتاأرجح  �شي�شبح  االأر�س 
)جنيفر  رايفني  من  كل  جهود  تت�شافر 
)جيم�س  الربف�شور  مب�شاعدة  لورن�س( 
ال�شباب  املتحولني  فريق  لقيادة  ماكفوي( 
وانقاذ  الطاغية  املتحول  اليقاف  املت�شافرين 

اجلن�س الب�شري من الدمار ال�شامل…
امل�شهدية  بالرباعة  ومفعم  مبهر  فيلم  انه 
احلاب�شة  املتتالية  امل�شاهد  على  واال�شتحواذ 
�شرير  ال�شا�شة  على  لالنفا�س…ي�شتويل 
النووي  بالوح�س  )يذكرنا  خارق  عتيق  اأزيل 
اخلارقة  ال�شخ�شيات  مهم�شا  غودزيال(, 
“الهي”  با�شرار  البادتها  و�شاعيا  االخرى 
الثقيل  املكياج  من  اأطنان  قدري…حتت 
اوامره  ا�شحق(  )او�شكار  الطاغية  ي�شدر 
اعوانه  لتحريك  اخلارقة  التخاطرية 
بعد  ال�شريرة,  لرغباته  وت�شخرياخلارقني 
�شمن  مب�شاهدمهيبة  ال�شريط  ا�شتهل  ان 
قدمية…تظهر  فرعونية  �شحرية  طقو�س 
�شينجر  بريان  قدرات  ال�شيق  الفيلم  هذا  يف 
االخراجية الذي ميزج التجريب ال�شينمائي 
تتبلور  كما  اجلماهريي,  باال�شتمتاع  املده�س 
املوهبة ال�شينمائية اخلارقة الو�شكار ا�شحق 
الذي ي�شكل مدر�شة يف التقم�س والتعبري )ويا 
االأكارم  العرب  ال�شينمائيون  التفت  لو  حبذا 
ويبداأوا  االأفالم  من  النوع  لهذا  املتعالني 

اجلن�س  هذا  ت�شفيه  من  بدال  منه  بالتعلم 
ال�شينمائي الع�شري اجلاذب(…تكمن فرادة 
النور”  “�شباح  بقدرات  حتديدا  اجلزء  هذا 
ب�شكل  تواجده”  “ثقل  بنقل  ينجح  الذي 
والعبث  لالأبد  العي�س  من  ليتمكن  تخاطري 
مب�شري الب�شرية بال مناف�س, كما يبدو وكاأنه 
اأكرث اأفالم ال�شل�شلة ب�شاطة وطموحا بالرغم 
وتزاحم  والفذلكات  ال�شخ�شيات  كرثة  من 

القدرات وال�شراعات!
)2( “�شباح النور”  هو متحول م�شري عتيق, 
القدمية حتى متت  قوي ومهيمن, حكم م�شر 
خيانته من قبل االنقالبيني املقربني منه, ومت 
غدرا  قتل  وقد  عام,   3600 قبل  حيا  دفنه 
موؤامرة  اأثناء  املرافقني  جرناالته  من  اأربعة 
االنقالبالتي ا�شتهل بها الفيلم بطريقة مهيبة 
م�شوقة…ا�شتيقظ فجاة بعد رقاد طويل يف 
االن�شانية قد �شلت  اأن  1983, معتقدا  العام 
واعادة  تدمريالعامل  مقررا  بدونه,  طريقها 
ت�شكيله على هواه, موظفا  الفهلوي احلرامي 
ميلك  الذي  مونرو”  “اورورو  املحافظ  ن�شال 
ال�شيطرة  يف  تنح�شر  خارقة  خا�شية  بدوره 

على الطق�س.
ال�شرقية,  برلني  يف  هناك  باملقابل   )3(
�شكلها  حتوير  على  القادرة  املتحولة  تقوم 
بالتورط يف عراك بنادي, كما تك�شف  رافني 
بال�شدفة املتحول االآخر “اأجنل” الذي ميلك  
ثم  ظهره,  على  الوا�شعة  االأجنحة  من  زوجا 
التخاطر,  على  فاجرن” القادر  “كورت  يظهر 
“كورت”  النقاذ  “رافني”جاهدة  وت�شعى 
�شعي  مع   ذلك  الأمريكا…ويتزامن  وت�شفريه 
لتوظيف  باجلحيم  املعروف  النور”  “�شباح 
“اأجنل”,  اأ�شخا�س لكي يقودانه للتعرف على 
وا�شالح اأجنحته التي تك�شرت بف�شل عراكه 
الأجنحة  وحتويلها  “كورت”  مع  العبثي 

معدنية خارقة.
�شقيقه  باأن  �شمر�س"  “اليك�س  يكت�شف   )4(
التحويلية  طاقته  ي�شتغل  “�شكوت”  االأ�شغر 
للعبث وللتالعب باالأ�شعة الب�شرية, فياأخذه 
ملقابلة الربف�شور ” �شارلز اك�شافري” يف معهده 
بنيويورك”,  “و�شت�ش�شرت  يف  القائم  التعليمي 
على  ال�شيطرة  كيفية  االأخري  قيام  امل  على 

مهاراته اخلارقة.
)5( يقابل �شكوت “جني جراي” ذات قدرات 
لبع�شهما  وينجذبان  التحريكي,  التخاطر 
بجلب  “رافن”  وتنجح  ب�شرعة,  البع�س 
قوى  تت�شبب  اأن  للمعهد…ويحدث  “كورت” 
ت�شو�شات  بحدوث  اخلارقة  “اأبوكاليب�س" 
وقالقل عرب العامل, مما يجرب كال من “ك�شافري 
اآي ايه”  “ال�شي  واأليك�س" للتعاون مع عميلة 
“مويرا ماك تايغرت” للقيام باجراء اأبحاث 
اأ�شرارها  لتق�شي  النور”  “�شباح  ا�شطورة  يف 
وت�شرتجع  وخطرها,  القدمية  ال�شحرية 
التخاطر  باأ�شاليب  تتعلق  تطبيقية  اأبحاثا 

وغ�شل الدماغ والتحكم بالذاكرة.
�شاحب  املتحول  يقوم  بولندا,  يف  هناك   )6(
لين�شر”  “اأريك  التحكمباملعادن  على  القدرة 
ال�شغرية  وابنته  زوجته  مع  يعي�س  الذي 
حمققة,  كارثة  من  زمالءه  بانقاذ  يقوم  نينا, 
وعندما ت�شتدعى ال�شرطة للقب�س عليه تقتل 
عائلته باخلطاأ, فريد منتقما بقتلهم جميعا…
فيتوا�شل  “اأبوكاليب�س"  الفر�شة  وي�شتغل 
وي�شتدعيه  القلب”,  “املحطم  اأريك  مع 
النازي  املعتقل  ومعاينة  مل�شاهدة  عجل  على 
قوى  هناك  منت  حيث  “او�شفتز",  ال�شهري 
مباأ�شاة  يذكره  ثم  مرة,  الأول  اخلارقة  اأريك 

بفورة  ويجربه  ي�شتفزه  مما  اليهود  ابادة 
وين�شم  املع�شكر  يدمر  لكي  جاحمة  غ�شب 
الأبوكاليب�س نهائيا )على فكرة ظهرت تقارير 
جديدة موؤخرا توؤكد كم املبالغات واالأكاذيب 

واالأوهام التي احيطت بهذا املعتقل ق�شدا(!
تخاطريا  “اأبوكاليب�س"  يدخل  …ثم   )7(
العاملية  القوى  كافة  جمربا  “ك�شافري”  لعقل 
من  ال�شارخية  ترا�شنتها  جممل  الطالق 
مراب�شها  من  تنطلق  التي  النووية,  االأ�شلحة 
ملنع  رمبا  فائقة  وب�شرعة  عموديا  لل�شماء 
اأفهم باحلق  البع�س)ومل  ت�شادمها مع بع�شها 
ونرى  املاحق!(,  الكارثي  الفعل  هذا  مغزى 
“اأبوكاليب�س" وجرناالته وقد و�شلوا للموقع 
ايقافهم  وبهدف   , “ك�شافري”  واختطفوا 
املقر…ويكت�شف  بتفجري  “األيك�س"  يت�شبب 

ماك�شيموف” بال�شدفة “بيرت 
هذا  يجده  ان  يف  اآمال  “ك�شافري”  ابن  اأنه 
االأخرية  اللحظات  يف  ي�شل  الذي  االأخري, 
م�شتغال �شرعته اخلارقة الخالء الطالب من 
“األيك�س" قد قتل لقربه  املعهد, مفرت�شا باأن 
من االنفجار,  ونرى يف امل�شاهد االأخرية تقدم 
�شرتايكر”للقب�س  “وليام  الكولونيل  قوات 
“هانك/رافني/بيرت ومويرا”… على كل من 
حيث يتم اجالئهم لقاعدة ع�شكرية بغر�س 

وجينوكورت”  “�شكوت  ولكن  ا�شتجوابهم, 
يتابعون العملية وينقذون زمالوؤهم ب�شجاعة, 
م�شتغلني مهارتهم اخلارقة وعنا�شر التخاطر 
الأحداث  رمبا  ممهدين  بالذاكرة,  والتحكم 

الفيلم اجلديد املتوقع من هذه ال�شل�شلة…
“االبادة  ونغمة  ا�شت�شراقية  نظرة 

اجلماعية”!
ال�شريط  هذا  يف  اطالقا  يعجبني  مل  ما  اأما 
من  احلديثة  م�شر  ت�شوير  طريقة  فهو 
وبدائي,  وكاذب  كئيب  ا�شت�شراقي  منظور 
حلن  على  املعهود  “الهوليودي”  العزف  ثم 
)الهولوك�شت(  اليهودية  املعاناة  ا�شرتجاع 
االعتقال  مع�شكرات  عذابات  وق�ش�س 
البائ�شة  بالذكريات  وتذكرينا  النازية, 
ت�شخري  ثم  ومن  املفربكة,  ورمبا  واملرعبة 
اليهودي”  “للمتحول  اخلارقة  القوة 
االن�شمام  ثم  ومن  املع�شكرامل�شوؤوم,  لتدمري 
الأبوكاليب�س مب�شروع تدمري العامل…حتقيقا 
وقد  املكبوتة!  املتاأ�شلة  والعقد  للرغبات 
املبالغ  الرتكيز  ان  على  النقاد  معظم  اأجمع 
اجلهنمية  “اأبوكاليب�س"  �شخ�شية  على  به 
امل�شاهد  معظم  على  ا�شتحوذ  قد  اال�شطورية 
كما  االخرى,  ال�شخ�شيات  على  تلقائيا  واأثر 
قدراتها  متابعة  عن  اأنظارامل�شاهدين  �شتت 
بدت  والتي  الباهرة  والتحويلية  التمثيلية 
حركاتها “�شبيانية” اأحيانا, لذا فقد حاولت 
جاهدا بهذا التحليل احداث التوازن ال�شردي 

املتكامل والغو�س مبعظم التفا�شيل.
وبهذا  ال�شريط  بهذا  ال�شل�شلة  اأن  اأعتقد  كما 
هنا  الالهثة  االأحداث  من  املتالحق  الكم 
اأغرا�شها  ا�شتنفذت  قد  تكون  رمبا  وهناك, 
مع  املنتجني  ولكن  النتهائها,  االآوان  واآن 
يكفوا  لن  التذاكر  �شباك  ارباح  اغراءاآت 
جزء  تعر�س  حالة  يف  اال  ذلك  عن  بالتاأكيد 

قادم لف�شل جتاري ماحق!

ير�شم  عندما   – ب  ف  اأ  الفل�شطينية(-  )االرا�شي  غزة 
الفنان نا�شر اجللدة على لوحاته اخل�شبية يطلق العنان 
لري�شته لتعرب عن خطوط احلرية الكامنة يف مدينة غزة 
املحا�شرة والفقرية وذات ال�شبغة املحافظة والتي ت�شكنها 

عائلته امل�شيحية منذ ع�شرات ال�شنني.
ير�شم  وهو  طويلة  �شاعات  عاما(   57( نا�شر  يق�شي 
منزله  يف  �شغرية  غرفة  يف  اخل�شب  على  احلرق  بطريقة 
املال�شق لكني�شة القدي�س برفرييو�س للروم االرثوذك�س يف 

قلب حارة الزيتون و�شط مدينة غزة العتيقة.
وتتوزع نحو خم�شني لوحة باحجام خمتلفة على جدران 

الغرفة التي حتتوي على بيانو قدمي واألة اكورديون.
يقول  الكني�شة”,  راعي  اىل  �شاأقدمها  اللوحة  “هذه 
لوحة  ر�شم  ال�شغرية  الغرفة  �شدر  يف  يوا�شل  وهو  نا�شر 
“كاتب  م�شجد  ملئذنة  خ�شبي,  حامل  على  و�شعها  جديدة 
الوالية” بجانب جر�س كني�شة القدي�س برفرييو�س التي 
بنيت يف مطلع القرن الرابع امليالدي ويف�شل بينهما جدار 

م�شرتك من احلجر اجلريي والرخام.
ي�شرتك  حيث  العامل  يف  الوحيد  املكان  “هذا  وي�شيف 
التعاي�س  على  كدليل  واحد  بحائط  وكني�شة  م�شجد 

والتاآخي املمتد بني امل�شلمني وامل�شيحيني يف هذا البلد”.
الطائفة  او�شاع  لوحاته  تختزل  الذي  الفنان  ويتابع 
ابيع  ال  “اأنا  القطاع,  يف  النا�س  يواجهها  التي  وال�شعوبات 
واال�شدقاء )…(  اقدمها هدايا لالقارب  وامنا  لوحاتي, 

لوحات هدايا الزواج حتمل الفرح والب�شرى”.
“اح�س  ير�شم,  عندما  باحلرية  ي�شعر  انه  اجللدة  ويقول 
واتغلب  وانا اعرب عما يف داخلي  الهواء  كالطائر يف  انني 
الكهرباء  باأزمة  بدءا  وال�شعوبات,  امل�شاكل  كل  على 

واالغالق والفقر. اأن�شاها متاما وانا ار�شم”.
عن  “تعرب  لوحاته  بع�س  ان  عودة  رينيه  زوجته  وتقول 
مع  التعاي�س  عن  وبع�شها  امل�شيحية  والديانة  الطائفة 
ويقدمها  القرانية  االيات  ير�شم  حيث  امل�شلمني  اخوتنا 

هدايا لال�شدقاء”.

كال�شابق  منت�شرة  اليوم  املحبة  تعد  “مل  با�شف  وت�شيف 
اما  حلوا,  العيد  كان  واحل�شار  االنق�شام  قبل  النا�س.  بني 

اليوم فال طعم للعيد”.
وت�شيف “الو�شع االقت�شادي �شيء و�شعب )…( كنا نزين 
اما  املنزل.  باب  على  ون�شعها  حلوة  با�شياء  كبرية  �شجرة 

االن فال ن�شرتي اي �شيء الن الو�شع االقت�شادي �شيء”.
– للعيد  متوا�شعة  – حت�شريات 

امل�شيحية  العائالت  كغالبية  العائلة  حت�شريات  اقت�شرت 
القليلة يف غزة على تزيني �شجرة �شغرية داخل املنزل.

وتعك�س لوحات اجللدة معاناة الغزيني خ�شو�شا امل�شيحيني 
الذين تناق�شت اعدادهم ب�شكل الفت.

ع�شر  قبل  القطاع  على  احل�شار  ا�شرائيل  ت�شديد  قبل 
�شنوات و�شيطرة حما�س على القطاع يف �شيف 2007, كان 

اليوم  اما  وخم�شمائة,  االف  خم�شة  نحو  امل�شيحيني  عدد 
فهم اقل من ثالثة االف وفق م�شدر يف الكني�شة.

ويزيد �شكان قطاع غزة عن املليونني.
ودفعت الظروف املعي�شية القا�شية مئات ال�شبان امل�شيحيني 
دول  يف  او  الغربية  ال�شفة  يف  للعي�س  غزة  مغادرة  اىل 

اوروبية.
بع�س  الن  حزينة  انها  )20عاما(  اجللدة  ديانا  وتقول 

�شديقاتها غادرن غزة مع ا�شرهن اىل ال�شفة او اخلارج.
االعمال,  ادارة  كلية  يف  اجلامعية  الطالبة  وت�شيف 
“ممنوع ان نحتفل يف ال�شارع )…( احتفاالت عيد امليالد 

فقط يف البيت او يف الكني�شة”.
التي  ال�شخمة  امليالد  عيد  �شجرة  اختفت   2008 ومنذ 
يف  املجهول  اجلندي  ميدان  يف  غزة  بلدية  تقيمها  كانت 

غرب املدينة.
ويقول م�شدر امني يف �شرطة حما�س ان “ال�شرطة ت�شمح 
داخل  ال�شنة  ورا�س  امليالد  باعياد  االحتفاالت  باقامة 

قاعات مغلقة حفاظا على تقاليد وقيم املجتمع .
البلدة  يف  الزيتون  حارة  يف  امل�شيحيني  غالبية  وي�شكن 
القدمية وي�شتغل العديد منهم يف التجارة خ�شو�شا جتارة 
الذهب, لكن غالبية م�شيحيي غزة من العائالت متو�شطة 

احلال.
من  مل�شيحيني  اذنا   664 ا�شرائيل  منحت  ال�شنة,  وهذه 
للم�شاركة يف احتفاالت اعياد امليالد يف مدينة بيت  غزة 
حلم, على ما ذكر حممد املقادمة امل�شوؤول يف وزارة ال�شوؤون 

املدنية.
امل�شيحيني  ال�شباب  مينح  ال  “االحتالل  ان  ديانا  وقالت 
انهم  بحجة  هناك  لالحتفال  حلم  بيت  لزيارة  ت�شاريح 

يخافون من ان نهاجر اىل ال�شفة”.
الكاثوليكية  الكني�شة  راعي  م�شلم  مانويل  االب  ويقول 
على  معا  يعي�شون  وامل�شلم  “امل�شيحي  ان  غزة  يف  ال�شابق 
ون�شال  واحد  وتاريخ  واحد  �شعب  فهم  فل�شطني,  ار�س 

م�شرتك”.
من  القادم  االرثوذوك�س  الروم  بطريرك  نائب  ومب�شاركة 
التقومي  وفق  ت�شري  التي  الالتني  طائفة  اقامت  القد�س 
املقد�شة  العائلة  كني�شة  يف  املا�شي  االحد  قدا�شا  الغربي 

بغزة.
وقال االب جربائيل رومانيلي ان “زيارة نائب البطريرك 
تتح  مل  الذين  امل�شيحيني  نفو�س  يف  ايجابي  اثر  لها  لغزة 
العامل  ال�شفر اىل بيت حلم, وهو �شوتهم اىل  لهم فر�شة 

اخلارجي”.
يف  امل�شوؤولة  مي�شاك  هنادي  قالت  ال�شعوبات,  كل  ورغم 
احل�شار  حتت  واقعة  “غزة  ان  الوردية  راهبات  مدر�شة 
ال�شعبة,  الظروف  هذه  تتح�شن  ان  الجل  ن�شلي  والفقر. 

كثري من النا�س يف اخلارج ي�شعرون باآالمنا”.

اخلارقة! اليهودي  وق��درات  اخلالدة  امل�سري  لعنة   :)2016( اأبوكاليب�ش  اجلديد:  الك�ش  رجال 
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الرئي�س  اأكـــد   – ب  ف  اأ   – وا�شنطن 
انه   , ترامب  دونالد  املنتخب  االمريكي 
ب�شكل  تعزز  ان  املتحدة  الــواليــات  على 
كبري قدراتها النووية يف انتظار ان “يعود 
خط  بذلك  خمالفًا  ر�شده”  اىل  الــعــامل 
اىل  ــا  دع الـــذي  اوبــامــا  بـــاراك  الرئي�س 

التخل�س يف اال�شلحة الذرية.
تويرت,  على  تغريدة  يف  ترامب  وقــال 
تعزز  ان  املتحدة  الواليات  على  “يجب 
ياتي  حني  اىل  النووية  قدراتها  وتو�شع 
ب�شاأن  ر�شده  اىل  العامل  فيه  يعود  وقــت 
ما  يو�شح  ان  بــدون  النووية”,  اال�شلحة 

يعنيه.
الرئي�س  خــط  ت�شريحه  ويــخــالــف 
براغ  يف  �شهرية  كلمة  يف  دعا  الذي  اوباما 
اال�شلحة  مــن  التخل�س  اىل   2009 يف 

النووية.
الــتــ�ــشــريــح غــــداة لقاء  ويــاتــي هـــذا 
يف  امل�شوؤولني  كبار  من  جمموعة  ترامب 
االمريال  بينهم  االمريكية  الدفاع  وزارة 
جيم�س �شرينغ, الذي يراأ�س وكالة الدفاع 

على  حمادثاتهم  وتــركــزت  ال�شاروخي. 
خف�س نفقات خمتلف الربامج الع�شكرية.
ان  بعد  تــرامــب  ت�شريحات  ـــاءت  وج
بــحــاجــة اىل  رو�ــشــيــا  “ان  بــوتــني  اعــلــن 
النووية  للقوة  الع�شكرية  تعزيز قدراتها 
بـــاأداء  ا�ــشــاد  حــني  يف  اال�شرتاتيجية” 
اجلي�س الرو�شي يف حملة الغارات اجلوية 

على �شوريا.
على  “الرتكيز  رو�شيا  على  ان  وا�شاف 
تــطــويــر �ــشــواريــخ قــــادرة عــلــى اخـــرتاق 
احلالية  لل�شواريخ  الدفاعية  االنظمة 

وامل�شتقبلية”.
حــاولــت  لـــرتامـــب  مــ�ــشــتــ�ــشــارة  ان  اال 
موؤكدة  ت�شريحاته  �شاأن  من  التخفيف 
املــواقــف  تغيري  ــاول  ــح ي مل  ــب  ــرام ت ان 

االمريكية حول م�شاألة امنية عاملية.
ل”ام  حديث  يف  كونواي  كيليان  وقالت 
ا�س ان بي �شي” ان “ما يحاول قوله هو انه 
يريد ان نكون م�شتعدين للدفاع عن انف�شنا 

واال يحاول تطبيق �شيا�شة جديدة”.
وا�شافت “اعتقد ان ما يحاول الرئي�س 

املنتخب قوله هو انه علينا ان نبقي امتنا 
من  اخرى  بلدان  �شتتوقف  وعندما  اآمنة 
�شن�شعر  عندها  النووية  تر�شانتها  بناء 

باأمان اكرب”.
ومتلك الواليات املتحدة حاليًا تر�شانة 
تقدر ب�شبعة اآالف راأ�س نووي لتاتي ثانية 

بعد رو�شيا التي متلك عدة مئات اكرث.
ويف وقت �شابق اخلمي�س, حدد الرئي�س 
جي�شه  اولويات  بوتني  فالدميري  الرو�شي 
ال�شاربة  الــقــوة  تعزيز  وهــي   2017 يف 
اال�شلحة  ــث  ــدي وحت لــرو�ــشــيــا  الــنــوويــة 
وت�شديد املراقبة على احلدود, م�شتخل�شًا 
�شوريا  يف  الع�شكري  التدخل  من  الدرو�س 

واجواء املواجهة مع الواليات املتحدة.
م�شوؤولة” – “غري  – تغريدة 

الــدفــاع االمــريكــيــة يف  وزارة  وتــرغــب 
ا�ــشــتــبــدال او حتــديــث قــوتــهــا الــنــوويــة 
بال�شتية  �شواريخ  ت�شم  التي  الهجومية 

عابرة وغوا�شات وقاذفات.
و�شرحت الي�شي هيلي اخلبرية النووية 
يف مركز �شتيم�شون يف وا�شنطن ان تغريدة 

ترامب كانت “غري م�شوؤولة” الأنه مل يعط 
تفا�شيل عن املو�شوع.

هــذه  مبــثــل  “االدالء  ان  وا�ــشــافــت 
ينم  اي�شاحات  تقدمي  دون  الت�شريحات 

عن عدم امل�شوؤولية”.
العودة  عن  نتحدث  نكون  “قد  وتابعت 
التهديد  كان  عندما  الباردة  احلرب  اىل 
الرو�شية  الت�شريحات  حقيقيًا.  النووي 

تذهب يف هذا االجتاه”.
يقدم  مل  االنتخابية  حملته  ــالل  وخ
ترامب تفا�شيل عن اولوياته ب�شاأن القوة 
اىل  “بالن�شبة  وقال  االمريكية  النووية 

ال�شاأن النووي يف غاية االهمية”.
وتابع “اعتقد اننا بحاجة اىل �شخ�س 
غاية  يف  يكون  متامًا  به  الوثوق  ميكننا 

امل�شوؤولية يعرف ما يفعله )…(”.

اعتربت �شحيفة »التاميز« الربيطانية, 
اأن ثمة اإ�شارات تفيد اأن مولود الطنطا�س, 
اأندريه  اأنقرة  لدى  الرو�شي  ال�شفري  قاتل 
العدالة  بحزب  ارتــبــاط  على  كــارلــوف, 
�شارك  الذي  تركيا,  يف  احلاكم  والتنمية 
الرتكي  الرئي�س   2001 عــام  بتاأ�شي�شه 

رجب طيب اأردوغان.
ت�شميم  املــعــطــيــات  ـــذه  ه �ـــشـــاأن  ـــن  وم
ومو�شكو,  اأنــقــرة  بــني  جمـــدًدا  الــعــالقــات 
التي �شهدت تقارًبا يف االآونة االأخرية بعد 
طائرة  تركيا  اإ�شقاط  عن  الناجم  التوتر 
�شوريا  بني  احلــدود  على  رو�شية  حربية 

وتركيا يف ت�شرين الثاين 2015.
القاتل  ال�شرطي  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
الطنطا�س )22 عاما(, ظهر يف �شور خالل 

ح�شوره فعاليات حلزب العدالة والتنمية 
احلكومة  ــة  رواي يدح�س  مما  تركيا,  يف 
جماعة  اإىل  ينتمي  القاتل  باأن  الرتكية 

املعار�س الرتكي فتح اهلل غولن.
يتحدر  الطنطا�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
التي  ال�شاحلية  “اأيدين”  مقاطعة  مــن 
اجلمهوري  ال�شعب  حلــزب  معقاًل  تعترب 
العبارات  فاإن  اأردوغان,  حلكومة  املعار�س 
الــنــار  اإطــالقــه  اأثــنــاء  بــهــا  الــتــي تلفظ 
ميوله  ب�شاأن  ت�شاوؤالت  تثري  ال�شفري  على 

املت�شددة.
ــل الــتــوا�ــشــل  ــائ ــش ــرت عــلــى و� ــش ــ� ــت وان
القاتل  ي�شبه  ل�شخ�س  �شور  االجتماعي 
ـــي, مــرفــقــة  ـــرتك جتــمــعــه بــالــرئــيــ�ــس ال
خالل  التقطت  اأنها  اإىل  ت�شري  بتعليقات 

ال�شرطة,  �شباط  من  دفعة  تخرج  حفل 
جماعة  من  اأنــه  توؤكد  ــرى  اأخ وتعليقات 

اأردوغان.
م�شوؤول  عن  »التاميز«  �شحيفة  ونقلت 
اإىل   15 من  اإجـــازة  يف  خــرج  املهاجم  اأن 
نفذ  التي  الفرتة  وهي  املا�شي,  متوز   17
انقالب  حماولة  اجلي�س  من  اأفــراد  فيها 
اأنه عا�س  اأردوغان, كما  فا�شلة على حكم 
اإطار  يف  عليهم  القب�س  األقي  اأ�شخا�س  مع 

حماولة االنقالب.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن ال�شلطات الرتكية 
املا�شية  الليلة  اأ�شخا�س  �شبعة  اعتقلت 
يف  الرو�شي  ال�شفري  باغتيال  يت�شل  فيما 

اأنقرة, من بينهم اأفراد عائلة القاتل.

مقاال  الغارديان  �شحيفة  ن�شرت  ـ  لندن 
“االآن  بعنوان  اأك�شورثي  مايكل  للكاتب 
باحلقائق  ال�شعودية  الإخبار  منا�شب  وقت 

ال�شادمة”.
يت�شائل الكاتب اوال هل ت�شتفيد اململكة 
املتحدة فعال من العالقات احلالية باململكة 
العربية ال�شعودية يف ظل الك�شف موؤخرا 
التي  العنقودية  القنابل  بع�س  اأن  عــن 
ا�شتخدامها  مت  للريا�س  بريطانيا  باعتها 

يف اليمن؟
االإجابة  اأك�شورثي  حاول  ال�شوؤال  هذا 
اأن اجلميع  اإىل  عليه من عدة مناح م�شريا 
على  تعود  التي  اال�شتفادة  حجم  يعلمون 
ال�شعودية  مع  املميزة  العالقات  من  لندن 
االأ�شلحة وت�شدير  على م�شتوى عقود بيع 
حجم  اإىل  التطرق  حــاول  لكنه  العمالة 
العالقات  هذه  من  الربيطانية  اال�شتفادة 
ــاون اال�ــشــتــخــبــاراتــي يف  ــع ــت يف جمـــال ال

مواجهة “االإرهاب”.
النقطة  هــي  هـــذه  اأن  الــكــاتــب  يعترب 
هناك  ان  مو�شحا  البلدين  بني  ال�شاخنة 
والعقيدة  اململكة  بــني  مــعــروفــة  عــالقــة 
ــ�ــشــت عــلــيــهــا وبــني  ــة الــتــي اأ�ــش ــي ــاب ــوه ال

عامل  وهو  االإ�شالمية  ال�شلفية  اجلماعات 
“باالإرهاب  �ــشــمــاه  مــا  تــفــاقــم  يف  �ــشــاهــم 

االإ�شالمي”.
ت�شاربا  هــنــاك  اإن  اأكــ�ــشــورثــي  ويــقــول 
اململكة و حجم  الميكن قبوله بني عقيدة 
التعاون  جمال  يف  منها  املطلوبة  التوقعات 

�شد االإرهاب.
ويدعو الكاتب الغرب اإىل قول ما يوؤمن 

املتطرفني  اأن  اإىل  م�شريا  مباديء  من  به 
قذائفهم  هي  اأج�شادهم  اإن  دوما  يقولون 
اأك�شورثي  يعتربه  مــا  وهــو  و�شواريخهم 
واأنــهــم  خــا�ــشــة  فيها  المــبــالــغــة  حقيقة 
ـــر حمـــذرا مــن اأنـــه يف  يــوؤمــنــون بــهــذا االأم
وقيمه  مببادئه  الغرب  يتم�شك  مل  حــال 
ويتحدث عنها ب�شراحة فاإنه �شيخ�شر هذه 

املواجهة. )بي بي �شي(

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 
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النووية قدراتها  »ت��ع��زز«  ان  يجب  ب��الده  ان  يعترب  ت��رام��ب 

ال������ت������امي������ز: ق�����ات�����ل ال���������ش����ف����ري ال������رو�������ش������ي م������ن ج����م����اع����ة اأردوغ����������������ان!

باحلقائق  ال�شعودية  الإخ��ب��ار  منا�شب  وق��ت  االآن  ال��غ��اردي��ان: 
اليمن يف  ا�شتخدامها  مت  التي  العنقودية  القنابل  ب�شان  ال�شادمة 

للتقومي  املتبعني  فل�شطني,  يف  امل�شيحيون  ي�شتعد 
التي  “الّت�شاعّية”,  ب�شالة  امليالد  لعيد  الغربي, 

ت�شتمر ب�شكل يومي, ملدة 9 اأيام.
مدينة  يف  الواقعة  الــالتــني,  ديــر  كني�شة  ففي 
رام اهلل, و�شط ال�شفة الغربية, يقام قدا�س يومي 
قبيل عيد امليالد, ترتل االآيات والقراءات, وتق�س 

ق�ش�س امليالد.
رعية  راعـــي  ال�شوملي,  اإبــراهــيــم  االأب  وقـــال 
الالتني ملرا�شل وكالة االأنا�شول:”على مدار ت�شعة 
لعيد  و�شوال  يومي,  ب�شكل  قدا�س  ويقام  ن�شلي  اأيام 

امليالد ليلة ٢4 دي�شمرب/ كانون االول القادم”.
“ال�شوملي” قبيل بدء �شلوات وقراءات  واأ�شاف 
قلوبنا  نزين  الالتني:”  دير  يف  االجنيل  كتاب  من 
تزين  جــانــب  اإىل  ــالم,  ــش ــ� وال واملــحــبــة  بـــاالإميـــان 
العمل  بالعيد  فاالأ�شل  و�شوارعها,  ومدننا  بيوتنا 

والت�شامح”.
وم�شى:” امليالد ر�شالة حمبة و�شالم وخال�س من 

الظلم”.
اأول  ديــ�ــشــمــرب/كــانــون   ١٥( اخلــمــيــ�ــس  ومــنــذ 
عليها  يطلقون  ب�شلوات  امل�شيحيون  بداأ  اجلــاري(, 
وتنتهي  اأيام,  ت�شعة  متتد  امليالد” والتي  “ّت�شاعّية 
ح�شب  الليل,  منت�شف  قدا�س  حيث  القادم,  ال�شبت 

التقومي الغربي.
وبح�شب الرواية امل�شيحية فاأن “الّت�شاعّية” هي 
على  تالوتها  يتم  لوات  ال�شّ من  جمموعة  اأو  �شالة 
التي  الفرتة  اإىل  ترمز  متتالية,  ــام  اأّي ت�شعة  مدى 
ارتفاع  عقب  مرمي,  العذراء  ومعهم  الّر�شل  اأم�شاها 

امل�شيح اإىل ال�ّشماء بانتظار الّروح القّد�س.
الفرتة  تلك  خالل  الة  لل�شّ اأنف�شهم  كّر�شوا  وقد 

التي قّدرت بت�شعة اأّيام.
وعرب غ�شان زيادة )اأحد امل�شلني(, عن اأمله باأن 
يعم ال�شالم واملحبة والت�شامح واالخاء بني النا�س.

وقال:” ن�شلي ا�شتعدادًا مليالد خمل�س الب�شرية, 
من  يخل�شنا  اأن  اهلل  وندعو  باملحبة,  قلوبنا  نزين 

الظلم”.
و�شيوخًا  اأطفااًل  ون�شاًء,  رجااًل  واأ�شاف:” ن�شلي 

ببهجة ميالد امل�شيح”.
ــاء من  ــه ــت ــة, بــعــد االن ــل ــني فــوا�ــش ــرم وقـــالـــت ن
امليالد وزين بيته  اأجنز �شجرة  ال�شلوات:” كل منا 
والقلوب  النفو�س  تزين  ذلك  من  واالأهــم  وبلدته, 
خالل  مــن  والنف�س  القلب  يف  االميـــان  باملحبة, 

ال�شالة”.
امليالد  قبل  اليومية  ال�شلوات  هذه  وت�شيف:” 
حمبة  واملحبة,  باالإميان  القلوب  �شحن  عن  عبارة 

جميع النا�س .
يغمره  جــديــدًا  عامًا  يكون  اأن  ناأمل  وم�شت:” 

احلب وال�شالم, كما جاء يف ر�شالة ال�شيد امل�شيح”.
وي�شكل امل�شيحيون اأقل من١٪ من تعداد ال�شكان 
يف ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية وقطاع غزة, 
االإ�شالمية  الهيئة  عام  امني  عي�شى,  حنا  بح�شب 

امل�شيحية لن�شرة القد�س واملقد�شات.
عــدد  اإن  لــالأنــا�ــشــول  حــديــث  يف  عي�شى  وبـــني 
األــف  بــــ4٥  يــقــدر  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شيحني 
�شخ�س, يف ال�شفة الغربية, )منهم ٥ اآالف �شخ�س 

يف القد�س(, واأقل من األف �شخ�س يف قطاع غزة.
وكانت االحتفاالت بعيد امليالد بداأت منذ الـ٢7 

نوفمرب/ ت�شرين الثاين املا�شي لهذا العام.
الغربي,  التقومي  ح�شب  امليالد,  اأعياد  وت�شل 
يقام  حيث  اأول,  كانون  دي�شمرب/   ٢4 ليلة  ذروتها 
مدينة  يف  املهد  كني�شة  يف  الليل  منت�شف  قدا�س 
اآالف  بح�شور  الغربية,  ال�شفة  جنوبي  حلم  بيت 

احلجاج.
جنوبي  يف  تقع  تاريخية  مدينة  حلــم  وبــيــت 
ال�شفة, وتكت�شب قد�شيتها من احتوائها على كني�شة 
بن  عي�شى  امل�شيح  اأن  امل�شيحيون  يعتقد  التي  املهد 
مرمي, عليه ال�شالم, ولد يف املوقع الذي قامت عليه.

ال�شرطة  اعلنت  ب(:  ف  )اأ  املحتلة-  القد�س 
با�شل  العربي  النائب  اوقفت  انها  اال�شرائيلية 
غطا�س بعد رفع ح�شانته الربملانية لال�شتباه بانه 

�شلم هواتف جوالة ملعتقلني فل�شطينيني.
فران�س  لوكالة  ال�شرطة  با�شم  متحدث  وقــال 
ا�شتجوابه  بعد  غطا�س  توقيف  مت  انــه  بــر�ــس 
ري�شون  يف  اجلمعة  �شباح  قــا�ــس  اأمـــام  و�شيمثل 
متديد  �ــشــان  يف  ليقرر  اأبــيــب  تــل  قــرب  عت�شيون 

توقيفه رهن التحقيق.

حزب  من  غطا�س  با�شل  وافــق  �شابق,  وقت  ويف 
العربية  )القائمة  الدميقراطي  الوطني  التجمع 
امل�شرتكة( على قرار جلنة الكني�شت رفع ح�شانته 
“فر�شة  يعطي  اأن  يريد  ال  اأنــه  وقــال  الربملانية, 
يف  �شده  اأخـــرى  حتري�شية  عبثية  جل�شة  لعقد 

الهيئة العامة للكني�شت”.
واأ�شاف يف بيان “�شاأواجه التحقيقات وال�شبهات 
خمالفة  اأي  اأرتــكــب  مل  النهاية,  حتى  املن�شوبة 
اإن�شانية  ق�شية  ــي  ه االأ�ـــشـــرى  ق�شية  اأمــنــيــة, 

واإخالقية عادلة”.
وكان املحامي راز نزري القائم باعمال امل�شت�شار 
ب�شريط  وثقت  االأمــن  “اجهزة  ان  قــال  الق�شائي 
ومغلفات  ر�شائل  ادخـــال  عملية  �شامت,  م�شور 
حتتوي على هواتف نقالة و�شرائح ات�شال )�شيم( 

ل�شجناء امنيني”.
وللقائمة العربية امل�شرتكة املوؤلفة من االأحزاب 
ي�شغله  احدها  الكني�شت  يف  مقعدا   ١3 العربية 

يهودي من ا�شل ١٢٠ مقعدا.

باري�س- برلني -اأ ف ب – د ب اأ- بعد املانيا حيث 
الرتــكــاب  تخطيطهما  يف  ي�شتبه  �شقيقان  اعتقل 
اعلنت  برلني,  هجوم  على  ايــام  اربعة  بعد  اعتداء 
ح�شر  ارهابية  اعمال  احباط  واندوني�شيا  ا�شرتاليا 

لها لفرتة امليالد.
– – املانيا 

ب�شاحنة  جهادي  نفذه  هجوم  من  ايام  اربعة  بعد 
ا�شفر عن مقتل ١٢ �شخ�شا يف �شوق ميالدية يف برلني, 
اعتقال  املا�شية  الليلة  االملانية  ال�شرطة  اعلنت 
مركز  على  العــتــداء  حت�شريهما  يف  ي�شتبه  رجلني 

جتاري كبري يف اوبرهاو�شن غرب املانيا.
وال3١  ال٢8  يف  كو�شوفو  من  �شقيقان  واملوقوفان 
التي  املرحلة  حتديد  املحققون  ويحاول  العمر.  من 
و�شل اليها التح�شري لالعتداء على املركز وما اذا كان 

ا�شخا�س اخرون متورطني يف املخطط.
– – ا�شرتاليا 

اعلنت ال�شرطة اال�شرتالية انها احبطت “موؤامرة 
اعتقال  بعد  اال�شالمية  الدولة  لتنظيم  ارهابية” 
عــدة  لتنفيذ  يخططون  ــوا  ــان ك ا�ــشــخــا�ــس  �شبعة 

اعتداءات يوم امليالد يف و�شط ملبورن.
بوا�شطة  هجمات  ل�شن  يخططون  املوقوفون  وكان 
متفجرات وا�شلحة نارية و�شكاكني على اماكن رمزية 
القدي�س  وكاتدرائية  االحتـــاد  و�شاحة  كاملحطة 

بول�س.
منذ  يخ�شعون  كــانــوا  الــذيــن  بهم  امل�شتبه  وبــني 
ا�شرتاليا  يف  منهم  اربــعــة  ولــد  للمراقبة,  ا�شابيع 

م�شر  يف  ولد  واخلام�س  لبناين  ا�شل  من  ويتحدرون 
لكنه نال الحقا اجلن�شية اال�شرتالية. وجميعهم يف 

الع�شرين من العمر.
– – اندوني�شيا 

ا�شالميني  ثالثة  ان  االندوني�شية  ال�شرطة  ذكرت 
عملية  تنفيذ  يعتزمون  كانوا  مفرت�شني  متطرفني 
انتحارية يوم عيد امليالد قتلوا االربعاء يف تاجنريانغ 
يف ال�شاحية الغربية الندوني�شيا يف عملية ملكافحة 

االرهاب مت خاللها العثور على قنابل.
البع�س  ينتمي  كان  الذين  بهم  امل�شتبه  يكون  وقد 
الدولة  تنظيم  بايعت  متطرفة  حملية  �شبكة  اىل 

اال�شالمية, رف�شوا اال�شت�شالم.
الذين  املتطرفني  اال�شالميني  ان  ال�شرطة  وقالت 
قتلوا كانوا يخططون لطعن �شابط يف مركز لل�شرطة 
مكان  يف  امليالد  عيد  يوم  انتحارية  عملية  وارتكاب 

مكتظ.
وك�شف املخطط احد عنا�شر املجموعة وقد اوقف 

يف اليوم نف�شه.
و�شتن�شر اندوني�شيا ١٥٥ الف �شرطي وع�شكري يف 
اطار تدابري امنية م�شددة مبنا�شبة االعياد ح�شب ما 

اعلنت ال�شرطة االندوني�شية.
االأملانية  الداخلية  وزارة  با�شم  متحدث  اأكد  وقد 
ــة راجــعــت  ــي ــان الــ�ــشــلــطــات االأمل اأن  ــوم اجلــمــعــة  ــي ال
و�شددتها  امل�شتويات  كافة  على  االأمنية  االإجــراءات 

يف كثري من املواقع عقب الهجوم االإرهابي يف برلني.
كافة  اأن  عــام  بوجه  “توقعوا  املتحدث:  ــال  وق

الــ�ــشــلــطــات عــلــى املــ�ــشــتــوى االحتـــــادي والـــواليـــات 
هذه  عقب  املمكنة  االأمنية  التدابري  كافة  تراجع 
االإجــراءات  ت�شديد  اأي�شا  يتم  بالطبع  الهجمات… 

االأمنية”.
طبيعة  عن  بتفا�شيل  االإدالء  املتحدث  ورف�س 
الهجوم  عقب  ال�شلطات  اتخذتها  التي  االإجــراءات 
يخططون  اأنــهــم  املحتمل  مــن  اأفـــراد  يفلت  ال  حتى 
“هناك  ــن هـــذه االإجـــــــراءات, وقــــال:  ــم م ــرائ جل

اإجراءات مرئية واأخرى غري مرئية”.

ال�شلطات  بــاأن  اتهامات  على  املتحدث  يعلق  ومل 
امل�شتبه  العامري,  اأني�س  ردع  من  تتمكن  مل  االأمنية 
على  ال�شلطات  لــدى  وامل�شنف  بــاالإرهــاب  �شلته  يف 
اأمــنــيــا, مــن تنفيذ هــجــوم الــدهــ�ــس يف  ـــه خــطــري  اأن
هذه  عن  التحدث  للغاية  املبكر  “من  وقــال:  برلني, 
اأن  املمكن  من  ــه  اأن املقابل  يف  م�شيفا  التقييمات”, 
من  “التحقق  وقـــال:  لــذلــك,  عــواقــب  هناك  يكون 
كافة املالب�شات يندرج بالطبع يف اإطار معايري العمل 

ال�شرطي وال�شيا�شي”.

اليابان حتارب الهجرة غري ال�شرعية من م�شر
�شنوات  ع�شر  ملدة  غانا  يف  تعمل  ظلت  مزيفة  امريكية  �شفارة  اأكت�شاف  بعد 
قامت حكومة اليابان بتمويل برنامج تدريبي يف �شياق م�شروع تنفذه املنظمة 
مواجهة  اأجل  من  والت�شغيلية  الفنية  املمار�شات  لتعزيز  للهجرة  الدولية 
امل�شرية.  احلدود  على  واخلروج  الدخول  نقاط  عند  النظامية  غري  الهجرة 
كما يدعم امل�شروع حت�شني البنية التحتية وتوفري املعدات الالزمة عند نقاط 

الدخول واخلروج. لك�شف تاأ�شريات اخلروج الغري �شاحلة .
وكانت وزراة اخلارجية االمريكية قد اعلنت يف اال�شبوع االول من دي�شمرب 

اجلاري اأنها اأغلقت �شفارة اأمريكية مزيفة كانت تعمل يف غانا لع�شرة اأعوام.
وتركيا,  غانا  من  جمرمني  �شبكة  تديرها  كانت  املزيفة  ال�شفارة  اأن  واأ�شافت 

مب�شاعدة اأحد املحامني املحليني.
وكان املزورون يذهبون اإىل املناطق النائية يف غرب اأفريقيا بحثا عن طالبي 
اأكرا, وي�شتقبلونهم يف  العا�شمة  اإىل  تاأ�شريات الواليات املتحدة, وياأخذونهم 
مقر يرفع فيه العلم االأمريكي و�شورة الرئي�س, باراك اأوباما, وميثل مواطنون 

اأتراك دور موظفي ال�شفارة.
وتبلغ م�شاريف هذه اخلدمات 6 اآالف دوالر.

ويح�شل طالب التاأ�شرية على تاأ�شرية حقيقية, لكنها بطريقة غري قانونية. 
وال يعرف ما اإذا كانت هذه التاأ�شريات ا�شتعملت فعال من قبل احلا�شلني عليها 

لدخول الواليات املتحدة.
م�شوؤولني  ر�شوة  من  متكنت  املجرمني  �شبكة  اإن  اخلارجية  وزارة  وتقول 
فا�شدين يف ال�شفارة االأمريكية احلقيقية, واحل�شول منهم على وثائق ر�شمية 

ال�شتعمالها يف التزوير.
وتظهر �شورة ن�شرتها وزارة اخلارجية لل�شفارة املزيفة بناية جدرانها مطلية 
اآثار ت�شرب مياه االأمطار, ويحيط بها ممر م�شقق,  باللون الربتقايل, وعليها 
اأتراك  اأوباما, لكن »موظفي ال�شفارة«  وداخل املكاتب �شورة الرئي�س, باراك 

يتكلمون االجنليزية والهولندية.
اأما ال�شفارة االأمريكية احلقيقية فهي بناية �شاخمة يف منطقة راقية من اأكرا, 
حتيط بها نقاط تفتي�س واإجراءات اأمنية دقيقة وهيئات دبلوما�شية اأخرى.

لهذا نظمت املنظمة الدولية للهجرة ووزارة الداخلية امل�شرية تدريبًا ملدربني 
ملدة  حكوميًا  م�شوؤواًل   17 فيه  �شارك  ال�شفر  جوازات  فح�س  اإجراءات  حول 
على  واملخارج  املداخل  عند  االأمنية  االإجراءات  تعزيز  اأجل  من  اأ�شبوعني 

احلدود امل�شرية.
وقد اكت�شب امل�شاركون املهارات الالزمة لتدريب موظفي الهجرة يف اخلطوط 
االأمامية على اإجراءات وتقنيات التحقق من وثائق الهوية من خالل ا�شتخدام 

معدات متخ�ش�شة.
باأن  طه  عمرو  ال�شيد  م�شر  يف  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب  مدير  و�شرح 
لتعزيز  امل�شرية  احلكومة  مع  امل�شرتك  التعاون  من  جزء  هو  التدريب  »هذا 
احلدود  على  واخلروج  الدخول  نقاط  حماية  طريق  عن  الوطنية  القدرات 
اآلية  اإن�شاء  اأجل  من  للهجرة  الدولية  املنظمة  جهود  يتمم  اأنه  كما  امل�شرية, 

اإحالة وطنية حلماية املهاجرين يف م�شر«.
الدولية  املنظمة  تنظمها  تدريبات  �شل�شلة  يف  الرابع  التدريب  هذا  ويعد 
للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية و�شملت عملية اختيار املدربني املنا�شبني 
املقبلة  االأ�شهر  يف  اآخرين  �شباط  تدريب  ليتولوا  �شابقة  تدريب  دورات  من 
موظفي  تدريب  على  املوؤ�ش�شي  الطابع  الإ�شفاء  اإر�شادي  دليل  و�شع  عن  ف�شال 

اخلطوط االأمامية.
غربة نيوز - احمد مراد

ب�”الّت�شاعّية” امل�����ي�����الد  اأع�����ي�����اد  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ون  ف��ل�����ش��ط��ني  م�����ش��ي��ح��ي��و 

ال�������ش���رط���ة اال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة ت����وق����ف ال����ن����ائ����ب ال����ع����رب����ي ب���ا����ش���ل غ��ط��ا���ض

الهجوم عقب  امل��واق��ع  من  الكثري  يف  االأمنية  االج���راءات  ت�شدد  وبرلني  واندوني�شيا  وا�شراليا  املانيا  يف  امليالد  قبل  اع��ت��داءات  احباط 
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والبالتوهات  ت�شهد اال�شتديوهات 
ازدحامًا يف االآونة االأخرية, بعدما 
ت�شوير  يف  الدراما  �شناع  بداأ 
املقرر  من  التي  اجلديدة  االأعمال 
الدرامي  املو�شم  يف  تناف�س  اأن 

خالل �شهر رم�شان 2017.
اأعمالهم  عن  النجوم  اإعالن  وبني 
بداأت  بالفعل؛  الت�شوير  دخول  اأو 
من  ليبدو  تت�شح  النهائية  ال�شورة 
�شيتناف�شون  الذين  النجوم  هم 
الغائبون  ومن  الدراما,  كعكة  على 

عن املو�شم املقبل.
حممد  الكوميدي  الفنان  كان 
هنيدي اأول املعلنني عن االن�شحاب 
من رم�شان املقبل بتاأجيل م�شل�شله 
الن�شغاله  فتحي”,  “اأبيه  اجلديد 
بت�شوير فيلمه اجلديد “عنرت ابن 

ابن ابن �شداد”.
اإلهام �شاهني اأي�شًا من الوجوه التي 
ال�شا�شات  على  امل�شاهد  يراها  لن 
 ,2017 رم�شان  خالل  ال�شغرية 
على  جمهورها  عودت  التي  وهي 

الظهور يف االأعوام املا�شية.
من  االن�شحاب  �شاهني  وقررت 
املقبل  الرم�شاين  املاراثون 
بعد  الراحة  ق�شط  على  للح�شول 

يف  اأ�شابها  الذي  ال�شديد  االإجهاد 
�شارك  الذي  لل�شتات”,  “يوم  فيلم 
واآخرها  املهرجانات  من  عدد  يف 

ال�شينمائي”. “دبي 
اأي�شًا الفنانة غادة عبد الرازق لن 
املقبل  رم�شان  يف  اجلمهور  يراها 
اأن  بعد  ال�شغرية,  ال�شا�شة  على 

تعود عليها ل�شنوات م�شت.
اأن  امل�شرية  الفنانة  وك�شفت 
دفعتها  التي  ال�شحية  ظروفها 
للعالج باخلارج منعتها من امل�شاركة 
اأن  بعد  جو”  “اأر�س  م�شل�شل  يف 
خالل  به  املناف�شة  م�شبقًا  قررت 

رم�شان 2017.
وهبي  هيفاء  اللبنانية  املطربة 
مو�شم  من  ان�شحابها  اأعلنت  اأي�شًا 
يف  جناحها  رغم  املقبل,  رم�شان 
الذي  “مرمي”,  االأخري  م�شل�شلها 
�شاركها البطولة فيه الفنان خالد 

النبوي.
كتابة  بداأ  عن  االإعالن  ورغم 
ال�شيناريو اخلا�س مب�شل�شل جديد 
وهبي  هيفاء  اإعالن  اأن  اإال  لها, 
ال�شركة  التزام  لعدم  االن�شحاب 
اخلا�شة  واالأعمال  مبواعيدها 
بالتح�شريات, ح�شب قولها, اأ�شفى 

غمو�شًا على امل�شل�شل.
مل  الذين  النجوم  بع�س  وهناك 
ال�شباق  خو�س  االآن  حتى  يعلنوا 
النجم  ومنهم  املقبل,  الرم�شان 
يف  جناحه  رغم  الفخراين,  يحيى 

العام املا�شي مب�شل�شل "ونو�س".
مل  علوي  ليلى  الفنانة  اأي�شًا 
ال�شابق  خو�س  االآن  حتى  تعلن 
الرم�شاين املقبل اإىل االآن, بعد اأن 

م�شل�شلها االأخري “هي ودافن�شي”.

زواج  ق�شة  تكتبه  جديد  ف�شل 
من  حافظ  احلليم  عبد  العندليب 
وذلك  ح�شني,  �شعاد  ال�شندريال 
بعدما قررت اأ�شرة العندليب مقا�شاة 
اأخت  املنعم  عبد  جاجناه  ال�شيدة 
ن�شرها  ب�شبب  ح�شني,  �شعاد  الراحلة 
التي  �شعاد,  من  حليم  زواج  وثيقة 
تعتربها عائلة العندليب وثيقة غري 

�شحيحة.
�شقيق عبد احلليم  ابن  �شبانة  حممد 
حافظ اأكد اأنه حذر ال�شيدة جاجناه 
وثيقة  اأنها  خا�شة  الوثيقة,  ن�شر  من 
قراره  جاء  لذلك  �شحيحة,  غري 
اللجوء للق�شاء بعدما ن�شرت الوثيقة 
حديثا,  ال�شادر  جاجناه  كتاب  يف 
اأ�شرار اجلرمية  “�شعاد-  ا�شم  ويحمل 

اخلفية”.
اأن  تثبت  التي  االأ�شباب  �شبانة  و�شرد 
اأنها  واأولها  �شحيحة,  غري  الوثيقة 
العربية,  م�شر  جمهورية  فيها  كتب 
على الرغم من كون م�شر وقتها كانت 
العربية  “اجلمهورية  ا�شم  حتمل 

املتحدة”.

اأن  اإىل  حليم  �شقيق  ابن  اأ�شار  كما 
حتمل   1960 عام  ال�شادرة  الوثيقة 
ماأمون,  ح�شن  االأزهر  �شيخ  اإم�شاء 
الذي توىل املن�شب عام 1964, ولي�س 
يف املوعد اخلا�س بالوثيقة, موؤكدًا اأن 
بعبد احلليم حافظ  التوقيع اخلا�س 
توقيعه  لي�س  الوثيقة  على  واملوجود 

احلقيقي وو�شفه بـ “نب�س فراخ”.
وجدي  االإعالمي  ا�شم  تواجد  اأما 
الوثيقة,  على  ك�شاهد  احلكيم 
�شوتي  ت�شجيل  بوجود  فمردود 
مل  اأنه  فيه  يوؤكد  احلكيم  لوجدي 
اأي وثيقة لزواج عبد احلليم  ي�شاهد 
من �شعاد ح�شني, رغم �شعوره بوجود 

ق�شة حب بني الثنائي.
وتطرق �شبانة اإىل عمر �شعاد ح�شني 
املزعومة,  الوثيقة  حترير  وقت 
م�شريًا اإىل كونها كانت تبلغ من العمر 
17 عامًا, وبالتايل كيف ل�شيخ االأزهر 
وجود  دون  من  زواج  وثيقة  يحرر  اأن 

ويل اأمر.
اأن  على  احلليم  عبد  اأ�شرة  و�شددت 
ويقول  موجودة,  الراحل  مذكرات 
ح�شني  �شعاد  يتزوج  مل  اإنه  فيها 
اأن  اإال  املذكرات,  يف  ذكرها  الأ�شباب 
حممد �شبانة رف�س اأن يذكرها قائاًل 

لطيف”. م�س  كالم  “فيها 
�شبب  عن  �شبانة  ت�شاءل  النهاية  ويف 
وفاة  بعد  ح�شني  �شعاد  ظهور  عدم 
باأنها  والت�شريح  حافظ,  احلليم  عبد 
�شنوات,   6 ملدة  منه  متزوجة  كانت 
تركته,  يف  بحقها  تطالب  مل  وملاذا 
وجود  هو  االآن  يحدث  ما  اأن  معتربًا 
يحاولون  الذين  االأ�شخا�س  بع�س 
اأرباح هائلة على ح�شاب �شمعة  ك�شب 

النا�س.

ال���ن���ج���وم ه����������وؤلء  ب��������دون   ..2017 رم���������س����ان 

ال��ق�����س��اء ي�����س��ل  ح�����س��ن��ي  و����س���ع���اد  ح���اف���ظ  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  “زواج” 

وليد توفيق يف جامعة القاهرة: “عمار يا م�سر عمار”

على  م�شر  اأطفال  كورال  حفل  توفيق  وليد  اللبناين  املطرب  احيا 
م�شرح جامعة القاهرة, بقيادة املاي�شرتو �شليم �شحاب.

بداأ وليد احلفل باأغنية “عمار يا م�شر عمار”, ثم تبعها مبجموعة 
التي  القمر”,  نق�شم  تيجي  بهية,  جميل,  يا  “انزل  مثل  اأغانيه  من 

تفاعل احل�شور معها.
واإعالميني  امل�شريني,  الوزراء  من  عدد  ح�شره  احلفل  اأن  يذكر 

و�شخ�شيات عامة.

و�سكينة ريا  من  ال�سورية  الن�سخة  �سامية”  “وردة 

ا�شتلهم الكاتب ال�شوري مروان قاووق ن�شه الدرامي اجلديد “وردة 
�شامية” من ق�شة اجلرمية الكال�شيكية امل�شرية “ريا و�شكينة”.

وذكرت �شحيفة “املدى” العراقية, اأن الفنانتني ال�شوريتني �شالفة 
بطولة  يف  م�شاهدهما  ت�شوير  �شتبداآن  مرجتى,  و�شكران  معمار 
جل�شات  بعد  الين”,  “جولدن  اإنتاج  من  �شامية”  “وردة  م�شل�شل 
ال�شكل  اأدق تفا�شيل  اإ�شحاق, لتحديد  عمل مكثفة مع املخرج تامر 
وامل�شمون ل�شخ�شيتي االأختني وردة و�شـــامية, وجت�شيدهما يف �شكل 

جديد.
الذي  العمل  بطولة  يف  ال�شقيقتني  دوري  ومعمار  مرجتى  وجت�شد 

يحمل روح “ريا و�شكينة” ولكن بطابع “البيئة ال�شامية”.
الك�شف عن تفا�شيل �شخ�شيتيهما من  وف�شلت معمار ومرجتى عدم 
حيث ال�شكل, حفاظًا على عن�شر املفاجاأة للم�شاهد, موؤكدتان اأنهما 

�شيظهران يف هذا العمل كما مل يظهرا من قبل.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

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

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

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور يا�شر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العالج 

واملراهقني الأطفال  • عالج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العالج 

الزواج • الإر�ساد 
الأ�سري • الإر�ساد 

والأمومة الأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�سلوكي  • العالج 

املعريف ال�سلوكي  •  العالج 
الطالق • تعديل 
الأعزاء • فقدان 

الإر�ساد والنمو  • العافية 
ال�سرخاء على  والتدريب  الإجهاد  من  • احلد 

الغ�سب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعالج  امل�سورة  • الإدمان 

الأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�سطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامني

87-12 175th street
Jamaica,NY11432



– ثمة  اأ(  ب  )د  )�ــشــربــيــا(   بــوجــوفــادا 
الذين  الالجئني  الآالف  للموت  عديدة  طرق 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  من  الهرب  يحاولون 

واأفريقيا وي�شعون للو�شول اإىل اأوروبا.
نتيجة  املــــوت  يـــواجـــه  مــنــهــم  فــالــبــعــ�ــس 
ـــردا والــتــجــمــد فـــوق جــبــل مــا,  االرجتــــاف ب
على  احلياة  باأهداب  يتعلق  االآخــر  والبع�س 
بينما  الــبــحــر,  و�ــشــط  يف  �شغري  ـــارب  ق ــن  م
ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  لل�شوي  اآخــرون  يتعر�س 
االأ�ــشــالك  مــن  �شور  عند  الأ�شابيع  احلــارقــة 
الطرق  ومــن  مــا,  مكان  يف  احلـــادة  ال�شائكة 
االختناق  نتيجة  للوفاة  التعر�س  االأخــرى 
عنرب  داخــل  انتقالهم  اأثناء  �شري  حلــادث  اأو 
اأحد  بحافلة  باملهاجرين  املكتظ  احلقائب 

مهربي الب�شر .
االعتبار  يف  املخاطر  هذه  كل  و�شع  وعند 
اأكرث �شعوبة  اأن الن�شاء يواجهن ظروفا  جند 
من الرجال عند ال�شعي للهجرة, فهن يواجهن 
تهديدات بدنية واأي�شا خماطر �شخ�شية اأ�شد 
املتعذر  من  اأنــه  �شببها  يكون  ما  غالبا  ق�شوة, 
العوامل  جتنب  اللجوء  ملراكز  و�شولهن  عند 
اأوطانهن مثل التمييز  التي دفعتهن للهرب من 

�شدهن واالإ�شاءة و�شوء املعاملة.
وتقول نيفني وهي معلمة للغة االإجنليزية 
عاما   34 العمر  مــن  تبلغ  ثانوية  مبدر�شة 
هربت من مدينة مزار ال�شريف باأفغان�شتان” 
حال,  اأيــة  على  الهروب  جتربة  اجتزت  لقد 
اأية  من  امــراأة  الأي  الن�شح  ــه  اأوج اأن  واأريــد 
دولة اأن تفكر جيدا قبل اأن تبداأ اخلروج من 
بيتها يف رحلة الهجرة, حيث �شتعر�س نف�شها 

اإىل امل�شاعب واملخاطر”.
االأملانية  االأنــبــاء  لوكالة  نيفني  وت�شيف 

يف  تقع  قرية  وهــي  بوجوفادا  يف  )د.ب.اأ( 
لالجئني  نــزل  يف  تقيم  حيث  �شربيا  و�شط 
واملخاطر  بامل�شاعب  حمفوف  الطريق  اإن   ”
ميكنه  �شخ�س  اأي  هناك  ولي�س  ال�شديدة, 
عند  احلياة  قيد  على  �شيبقى  اأنه  من  التاأكد 
اأية  على  يجب  ال  وبالتايل  احلدود,  اجتيازه 
امراأة اأن ت�شري على هذا الطريق واإال �شتكون 
معر�شة خلطر املوت اأو االغت�شاب اأو التعذيب 

.“
حركة  تقتلها  اأن  تخ�شي  نيفني  وكــانــت 
يف  املتحرر  واأ�شلوبها  تعليمها  ب�شبب  طالبان 
احلياة, كما كان زوجها الذي يرافقها يف رحلة 
لدى  يعمل  كــان  اأنــه  حيث  م�شتهدفا,  الهرب 

�شركة غربية.
وبعد م�شرية لعدة اأيام واأ�شابيع وعبور بحر 
اإيجه والتعر�س حلالة من االأعياء يف اليونان 
والت�شلل عرب حدود مقدونيا و�شربيا, تقطعت 
يف  بوجوفادا  قرية  يف  وزجها  هي  ال�شبل  بها 
ال�شيف املا�شي, وبحلول ت�شرين ثان/نوفمرب 
لهما  تتاح  اأن  ينتظران  يــزاالن  كانا  املا�شي 

طريقة قانونية للعبور اإىل املجر.
اأن نيفني كان يرافقها على االأقل زوج  غري 
االإغاثة  منظمات  وت�شري  لها.  احلماية  يوفر 
ت�شارك  التي   , الدولية  االإنــقــاذ  جلنة  مثل 
بقوة يف تقدمي امل�شاعدة يف اأزمة الهجرة منذ 
اندالعها, اإىل اأن االأحوال يف مراكز الالجئني 
تكفل  بطريقة  معدة  ” لي�شت  تكون  ما  غالبا 

�شالمة وحماية الن�شاء والفتيات “.
وقالت اللجنة يف تقرير لها �شدر يف ت�شرين 
مراكز  معظم  يف  اإنــه   ” املا�شي  ثان/نوفمرب 
فيه  العاملني  اأطــقــم  لــدى  يوجد  ال  اللجوء 
وعي بحاجات الن�شاء والفتيات , كما اأنهم مل 

يتلقوا تدريبا للتعرف على احلوادث املرتبطة 
بالعنف �شد املراأة والتعامل معها عندما تقع, 
بالنزالء  مكد�شة  املــراكــز  من  كثريا  اأن  كما 
النوم  عنابر  يف  والن�شاء  الرجال  ويت�شارك 
تعر�س  فر�س  من  يزيد  مما  املــيــاه,  ودورات 

الن�شاء للعنف “.
وتقول مارينا �شيفيت�س من منظمة “اأتينا” 
مثل  ــور  االأم كل  نــرى  اإننا   ” بلجراد  ومقرها 
اأزواج  مع  حوامل  �شغريات  ومراهقات  ال�شفع 
واالبــتــزاز  واالغت�شاب  اأجــدادهــن,  عمر  يف 
ما  والتهديدات, وميكننا فقط تخمني  والنبذ 

ال نراه من وقائع “.
�شحايا  مب�شاعدة  “اأتينا”  منظمة  وتقوم 
حياتهم  اإىل  الــعــودة  على  بالب�شر  االجتـــار 

الطبيعية منذ عام 2004, واأ�شبحت م�شغولة 
 ,2015 عام  الهجرة  اأزمــة  تفجر  منذ  متاما 
من  االآالف  لع�شرات  ــاد  ــش االإر� قدمت  حيث 
االأ�شخا�س اليائ�شني يف اأنحاء �شربيا اأ�شبوعا 

بعد اأ�شبوع.
وتقول �شيفيت�س ” وو�شط هذا اال�شطراب 
عر�شة  خا�س  ي�شكل  الن�شاء  ت�شبح  العظيم 
اجلماعات  لــدى  قــانــون  يوجد  وال  للخطر, 
يتم  اأن  النادر  من  اأنه  كما   , معها  ت�شافر  التي 

حمايتهن من داخل هذه اجلماعات “.
دول  يف  ال�شرطة  تبقى  اأن  املــعــتــاد  ــن  وم
العبور /الرتانزيت/ خارج مراكز املهاجرين, 

وبالتايل تقع عمليات العنف بدون عوائق “.
ولكن لي�س بال�شرورة اأن يوؤدي ترك البيت 

مرتكبي  من  هربا  الكيلومرتات  اآالف  وقطع 
العنف اإىل حتقيق التحرر.

�شبق  اأفغان�شتان  من  �شابة  امــراأة  وهربت 
اعتاد  بكثري  �شنا  منها  اأكــرب  لرجل  تزويجها 
�شنوات  اأن كانت يف بداية  اإليها منذ  االإ�شاءة 
املراهقة , وو�شلت اإىل �شربيا لتجد هناك اأن 
الرجل  لنف�س  ال�شغرى  اأختها  زوجت  اأ�شرتها 

بهدف تعوي�شه عن فرارها.
مل  مبفردها  هربت  اإيرانية  �شيدة  اأن  كما 
ت�شتطع اأن جتري عملية اإجها�س يف بلجراد, 
حملت  اأنها  على  اأ�شرت  اأنها  من  الرغم  على 
يف  خميم  داخــل  لالغت�شاب  تعر�شها  نتيجة 

اليونان.
م�شتحيلة  �ــشــروطــا  م�شت�شفى  وو�ــشــعــت 
غري  وثــائــق  طلب  مثل  حالتها  يف  للتدخل 
منظمات  اإحــدى  دفعت  النهاية  ويف  متاحة, 
م�شت�شفى  يف  اإجها�شها  تكاليف  ــة  ــاث االإغ

خا�س.
�شوى  ــاع  االأو�ــش حت�شني  طلبات  تلقى  وال 
وحتى  االكــــرتاث,  بــعــدم  تت�شم  فعل  ردود 
حت�شني  التما�س  مثل  امللمو�شة,  املقرتحات 
الت�شهيالت حتى عن طريق ف�شل دورات املياه 

بني الرجال والن�شاء ال جتد اأية ا�شتجابة.
منظمة  متــكــنــت  ــي  ــا�ــش امل الــعــام  وخــــالل 
كن  امراأة   58 وم�شاعدة  توثيق  من  “اأتينا” 
ــراأة  ام  192 جانب  اإىل  للمهربني,  �شحايا 
وتعتزم  املخيمات,  يف  للعنف  تعر�شن  اأخــرى 
املنظمة ن�شر هذه الق�ش�س على �شفحتها على 

في�س بوك.
الق�ش�س  بع�س  ن�شر  تعتزم  ال  اأنــهــا  غــري 
االأكرث ب�شاعة للحفاظ على �شالمة ال�شحايا.
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اإع������������الن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

اأوروب���ا يف  اأن��ك��ى  ه��و  م��ا  ليجدن  ب��الده��ن  يف  احل��ي��اة  ع���ذاب  م��ن  يهربن  ال��الج��ئ��ات 

نحن غري م�سوؤولني عن اي اخطاء يف الت�سميم الذي �سري�سل لنا

اأو  الر�شومات  هذه  اأن  تتخيل  قد  االأوىل  الوهلة  من 
ل�شور  الفوتو�شوب  على  اللعب  نتاج  اإال  هي  ما  اللوحات 
مت التقاطها وجرى العمل عليها فنيًا, لكن احلقيقة غري 
ب�شرية  ن�شوية  اأج�شاد  على  واقعية  اأعمال  فهي  ذلك, 
مع  �شاعات   5 قرابة  ــازه  الإجن منها  واحــد  كل  ا�شتغرق 

احتمال املراأة و�شربها طبعًا.
االأعمال  لهذه  الغريبة  الطبيعة  عن  النظر  وبغ�س 
اجل�شد  على  مبا�شرًا  ر�شمًا  اإال  لي�شت  اأنها  اإال  الفنية, 
لتخلق هذه املوديالت املثرية لالإعجاب بنظر البع�س, يف 

حني اأن اآخرين اأبدوا ا�شمئزازهم منها.
تبلغ  ت�شو  هيكارو  تدعى  يابانية  لفنانة  والفكرة 
اجل�شد  ت�شتخدم  طوكيو,  يف  تقيم  عاما,   23 العمر  من 

الب�شري كخامة ميكن حتويلها اإىل عمل فني.

وتك�شف جولة و�شط املوديالت عن امراأة بوجه ذئب, 
و�شخ�س له راأ�س عبارة عن ملبة كهربائية, وج�شم امراأة 
يتحول اإىل فرا�شات, وغريها من هذه امليزات املذهلة يف 
موقع  عرب  ر�شالة  ذلك  يف  مبا  اليابانية,  الفنانة  اأعمال 
اإنرتنت تظهر يف وجه امراأة تقول لك: “ال ميكن العثور 
“املوقع غري متوفر”, واأخرى يتوارى ج�شدها  اأو  علي”. 
متامًا كما لو اأنه كوكب يف املجرة يهبط عليه اأحد رواد 

الف�شاء بح�شب موقع “العربية ” .
واأخرى  روبوتية,  باأح�شاء  امراأة  م�شاهدة  ميكن  كما 
ب�شدر على �شكل العنكبوت, وواحدة بنموذج فرانك�شتاين 
تظهر  كما  وغريها  خميطتني,  ورقبة  وجه  مع  الدموي 

ال�شور.
وتقول هيكارو اإن املوديل الواحد ي�شتغرق منها قرابة 

املتوا�شل. العمل  من  �شاعات   5
اأعمايل  و�شفوا  النا�س  “بع�س  قائلة:  اأو�شحت  وقد 
هذه  اأ�شمع  اأن  وي�شعدين  مزعجة,  اأو  مقرفة  باأنها 

التعليقات”.
الفني  عملي  اأعطي  بــاأن  اأرغــب  العادة  “يف  وت�شرح: 
لدى  االرتــيــاح  بعدم  �شعور  توفري  اأو  ال�شدمة,  طابع 

النا�س, يجعلهم يتوقفون عندما ميرون باأعمايل”.
وت�شيف: “لهذا عندما يقول النا�س اإن اأعمايل مثرية 
يدل  وهذا  عليهم,  تاأثريا  لها  اأن  يعني  فهذا  لال�شمئزاز, 

على اأنها خلقت فيهم االأثر املطلوب”.
للوحات  اأفــكــارهــا  على  حت�شل  اأنــهــا  اأخـــريا  وتو�شح 
يف  اليومية  املماحكات  خــالل  من  واملــوديــالت  البدنية 

احلياة.

ال�����ن�����������س�����اء حل�����ي�����وان�����ات  اأج���������������س�������اد  ي�����اب�����ان�����ي�����ة حت����������ول  ف�����ن�����ان�����ة 

حقيقية اأن���ه���ا  ت�����س��دق  ل���ن  م��رع��ب��ة  اأ���س��م��اًك��ا  ي�����س��ط��اد  رو����س���ي 

ال��ع��امل يف  �سم�سي  ���س��ارع  اأول  اف��ت��ت��اح 
عاما  طريقا  فرن�شا  افتتحت 
لتجميع  �شم�شية  باألواح  مغطى 
مبنطقة  ــة  ــري ق يف  ــة,  ــاق ــط ال
يف  ــبــالد,  ال �شمايل  نــورمــانــدي 
م�شروع هو االأول من نوعه على 

م�شتوى العامل.
وح�شب �شحيفة “غارديان” الربيطانية, ميتد الطريق 
مل�شافة كيلومرت واحد, وهو مغطى بنحو 3 اآالف مرت مربع 
من األواح توليد الكهرباء, وقامت بافتتاحه وزيرة البيئة 

�شيغولني رويال.
من  األفني  حــوىل  قبل  من  الطريق  ا�شتخدام  و�شيتم 
كفرتة  العامني,  يقارب  ما  خالل  يوميا  ال�شيارات  �شائقي 
اختبار لتحديد ما اإذا كان ميكنه توليد طاقة كافية الإنارة 

الطريق يف القرية ذات الـ 3400 ن�شمة.
“األواح �شم�شية مثبتة  اإنها ترغب بروؤية  وقالت رويال 
ما  اأي  ال�شريعة يف فرن�شا,  الطرق  األف كيلومرت من  يف كل 

يعادل مليون كيلومرت من الطرق”.
حيث  من  فعالة  لي�شت  الطريقة  اإن  منتقدون  ويقول 
م�شروع  كلف  حيث  العام,  املــال  �شيتحملها  التي  التكلفة 

نورماندي 5 مليون يورو.

حية �سلخت  اإذا  اأحيانا  تبكي  التما�سيح 
فيديو  مــقــطــع  ــد  ــش ر�
وح�شية  عملية  حــديــث 
يف  للتما�شيح  مــزرعــة  يف 
خاللها  يــجــري  فيتنام, 
�شلخ التما�شيح حية, بدءًا 
ــا واأعــنــاقــهــا  ــه ــش ــن روؤو� م

ال�شتخدام جلدها الثمني يف حقائب واأحذية الن�شاء.
ويعود  اخلمي�س,  االإنــرتنــت,  على  ــوؤمل  امل املقطع  وظهر 
مــار�ــس/اأذار  �شهري  اإىل  �شري  نحو  على  ت�شجيله  تاريخ 

واأبريل/ني�شان املا�شيني.
يف  دورهـــا  تنتظر  وهــي  املقطع,  يف  التما�شيح  وتظهر 
اأي  لها  للغاية ال تتيح  االإعــدام, راقدة يف حاويات �شيقة 

م�شاحة للحركة.
وبدا يف الفيديو عامل يبداأ �شلخ جلد التم�شاح من راأ�شه 
وعنقه يف ق�شوة بالغة. واآخر يعرتف بكل جراأة اأن ال�شلخ 

يبداأ والتما�شيح حية.
فيما  احت�شارها  التما�شيح  توا�شل  اأخــرى,  م�شاهد  ويف 
يتم نزع جلدها عنها, واإدخال ق�شبان يف عمودها الفقري 

لتدمري جهازها الع�شبي.
احت�شارها  توا�شل  التما�شيح  بع�س  باأن  عامل  ويعرتف 

على مدى زمني يرتاوح بني 4 اإىل 5 �شاعات عقب �شلخها.
�شلخها  التما�شيح بعد  اأخرى, ترتا�س بقايا  ويف م�شاهد 

وقد لفظت اأنفا�شها االأخرية.

حبيبته  ع��ائ��ل��ة  م���ن   10 ق��ت��ل  اإي�����راين 
منه ال�������زواج  ل��رف�����س��ه��ا  ب��ال��ر���س��ا���ش 

طهران – فران�س بر�س
اأقدم �شاب, يف جنوب �شرق اإيران على قتل ع�شرة اأفراد 
من عائلة واحدة بعد رف�س �شابة تنتمي اإليها الزواج منه, 

على ما ذكرت وكالة “مهر” لالأنباء.
وكان هذا االإيراين تقدم للزواج من امراأة �شابة يف بلدة 

جهان اأباد الواقعة يف منطقة نائية يف حمافظة كرمان.
ر�شا�س  �شالح  بوا�شطة  قتلها  منه  الــزواج  رف�شها  وبعد 
قبل اأن يطلق النار على اأفراد عائلتها, فقتل 9 منهم, بينهم 

الوكالة. اأو�شحت  ما  على  وطفالن,  ن�شاء   3
ونقلوا  اآخرين  اأ�شخا�س  خم�شة  اجلرمية  يف  واأ�شيب 
اإىل امل�شت�شفى. وقال امل�شدر نف�شه اإن اثنني منهما يف و�شع 

خطر.
وراء  يقف  عائليا  “خالفا  اأن  حملي  مــ�ــشــوؤول  واأكـــد 
املجزرة”. ويف ال�شنوات االأخرية, حتدثت و�شائل االإعالم 
االإيرانية عن جرائم “�شرف” عدة اأو اأخرى ترتكب بعد 
�شد  الكاوي  باحلم�س  هجمات  خ�شو�شا  زواج,  طلب  رفع 

ن�شاء �شابات.

حظي ال�شياد الرو�شي رومان فودرت�شوف, باإعجاب املاليني حول العامل, من 
خالل �شور ن�شرها عرب �شفحته على “تويرت” لكائنات بحرية غريبة.

لرو�شيا,  الغربي  ال�شمايل  ال�شاحل  يف  ل�شهرين  امتدت  �شيد  رحلة  وخالل 
جنح فودرت�شوف يف ا�شطياد كائنات رمبا تكون من اأغرب االأنواع املوجودة يف 

عامل البحار واملحيطات.
وكانت ال�شور والتغريدات كفيلة باأن جتعل من هذا ال�شياد جنًما عرب مواقع 

التوا�شل, بعد اأن حققت انت�شاًرا وا�شًعا.
بحرًيا  وخملوًقا  اأرجــل,  الثمانية  ذات  املف�شليات  اإحــدى  ال�شور  واأظهرت 
بذيل  اأخــرى  �شمكة  اإىل  اإ�شافة  ال�شغرية,  اخلناجر  ت�شبه  مدببة  باأ�شنان 
طويل واأجنحة, فيما بدت �شمكة اأخرى وكاأنها اإحدى ر�شوم الفراعنة باأنيابها 

احلادة والكبرية جًدا بح�شب موقع ارم.
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