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ت������وزع جم��ان��ا

االج��������������راءات اخل���ل���ي���ج���ي���ة �����ص����د ل����ب����ن����ان ف�����ص��ل 
ال�����ص��ع��ودي االي�����راين ال�������ص���راع  ت�����ص��ع��ي��دي ج���دي���د يف 

املتحدة:  ال��والي��ات  يف  الفل�صطينية  اجلاليات  ملمثلي  “�صاخن”  بيان 
نايف عمر  ال�صهيد  اإغ��ت��ي��ال  يف  للمتورطني   ” “الثورية  ال��ع��دال��ة 

 املراأة الفل�صطينية..  ركيزة
تدمريها االحتالل  يحاول 

اليمن ال�صعيد يئن جوعا

ايها املارون بني الكلمات العابرة            منكم ال�صيف - ومنا دمنا 
منكم الفوالذ والنار- ومنا حلمنا           فخذوا ح�صتكم من دمنا وان�صرفوا

جوعا يئنون  ميني  مليون   14.4  : غذائية  ط��وارئ  حالة  اإع��ان 



وا�شنطن – اأ ف ب – اعلن اجلي�ش االمريكي االربعاء 
للقيام  املدى بي2-  �شبح طويلة  ن�شر ثالث قاذفات 
الهادىء  الهند-اآ�شيا-املحيط  منطقة  يف  مبناورات 

يف وقت يزداد التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية.
الهادىء  املحيط  �شالح اجلو يف منطقة  قائد  وقال 
جرت  التي  “االحداث  ان  روبن�شون  لوري  اجلرنال 
موؤخرا تظهر احلاجة امل�شتمرة لوجود قوة جوية 
الهند-اآ�شيا- منطقة  كل  يف  ومتناغمة  موثوقة 

املحيط الهادىء”.
حتديد  االمريكيون  الع�شكريون  امل�شوؤولون  ورف�ش 
املنطقة التي �شتتحرك فيها القاذفات القادرة على 
حمل �شحنة نووية والتي ال ميلك منها �شالح اجلو 

االمريكي �شوى 20 طائرة.
وقال الناطق با�شم �شالح اجلو االمريكي يف منطقة 
باقي  “مثل  جفري  راي  الكابنت  الهادىء  املحيط 
طائرات  حلقت  املنطقة  يف  احلربية  الطائرات 
وفقا  الدويل  اجلوي  املجال  يف  تزال  وال  بي2- 

للقوانني الدولية”.
احلفاظ  تتيح  الروتينية  “املهمات  ان  وا�شاف 
والقيادة  القتال  مهارات  مثل  فرقنا  مهارات  على 

والتن�شيق وكذلك معرفة منطقة العمليات”.
�شاروخني  اخلمي�ش  ال�شمالية  كوريا  اطلقت 

ال�شرقية  �شواحلها  قبالة  املدى  ق�شريي  بال�شتيني 
بتجارب  قيامها  بعد  االقليمي  التوتر  بذلك  فغذت 

نووية، وفق ما افادت كوريا اجلنوبية.
ويجري نظام بيونغ يانغ ب�شكل متكرر جتارب على 

�شواريخ ق�شرية املدى.
واعلن الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ-اون ان 
“فعلي”  نووي  ردع  امتالك  على  قادرة  باتت  بالده 

ميكن  م�شغرة  نووية  روؤو�ش  �شنع  ي  جناحها  بعد 
االنباء  وكالة  وفق  بال�شتي،  �شاروخ  على  تركيبها 

الكورية ال�شمالية.
اآالف ميل  �شتة  ي�شل نطاق عمل قاذفة بي2- اىل 
بحري )11 الف كلم(. ويقدر �شالح اجلو االمريكي 
�شنة  )�شعر  دوالر  مليار   1،1 ب  طائرة  كل  قيمة 

.)1998

 وا�شنطن- 
النا�شطة  والعربية  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  عربت 
غ�شبها  عن  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
عمر  املحرر  اال�شري  الغتيال  وا�شتنكارها  ال�شديد 
على  بلغاريا  يف  الفل�شطينية  ال�شفارة  داخل  نايف 
من  ب”حفنة  اأ�شمتهم  ومن  ال�شهيوين  املو�شاد  يد 
بدماء  اياديهم  تلطخت  الذين  املاأجورين  العمالء 

املنا�شلني ال�شرفاء من اأبناء �شعبنا”.
املوؤ�ش�شات بيانا �شاخنا حتدثت فيه   واأ�شدرت تلك 
عن ق�شية ال�شهيد عمر نايف وقال البيان ان ال�شهيد  
تعر�ش مل�شايقات وا�شاءة معاملة وحماوالت متكررة 
لطرده بدال من توفري احلماية والرعاية املطلوبة 

وهذه وقائع باتت ثابتة ب�شهادات �شهود كرث.
واإعتربت املوؤ�ش�شات ان هذه اجلرمية الب�شعة تعترب 
عاجزة  الفل�شطينية  ال�شفارات  اأن  تك�شف  �شابقة 
عن حماية رعاياها لي�شاف ذلك اإىل ع�شرات ملفات 
الف�شاد عدا عن كونها باتت مزارع واقطاعيات متنح 
الأقارب امل�شوؤولني الفل�شطينيني بعيدا عن الكفاءة.

ال�شلطة  ا�شتمرارا  ظل  يف  ال�شهيد  اغتيال  وجاء 
واالأجهزة االمنية التابعة لها يف التمادي والتعدي 
واال�شرابات  والتظاهرات  العامة  احلريات  وخنق 
احلقوقية ال�شلمية امل�شروعة يف ظل تخبط �شيا�شي 
تعي�شه الف�شائل الفل�شطينية كافة يجعلها عاجزة 
الفل�شطينية  االنتفا�شة  لتطوير  برامج  و�شع  عن 
دولة  باأقامة  �شعبنا  اهداف  حتقيق  نحو  الثالثة 

فل�شطني امل�شتقلة.
النهج  هذا  ا�شتمرار  ان  على  نف�شه  البيان  و�شدد 
ال�شلطة  ندعو  لذا  وخيمة  عواقب  على  ينطوي 

وااللتزام  للتعقل  واجهزتها  بقيادتها  الفل�شطينية 
وعدم  احلريات  من  وباملزيد  الوطنية  بالوحدة 
الف�شائل  ونطالب  الكيان  الأمالءات  الر�شوخ 
الذي  الطوعي  االنق�شام  باأنهاء  كلها  الفل�شطينية 
بات اأداة الأ�شتدامة االأحتالل ووقف فوري للتن�شيق 

االأمني الذي باتت م�شاره وا�شحة للعيان.
وعربية  فل�شطينية  كموؤ�ش�شات  البيان:  وقال   
الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  دعم  جمال  يف  نا�شطة 
نعترب ال�شهيد عمر واحدا من نا�شطينا وابنا لنا ومن 
بت�شكيل  الفل�شطينية  ال�شلطة  نطالب  الباب  هذا 
جلنة حتقيق من حمايدين خرباء بدال من اللجنة 
واالأطراف  احلقيقة  ك�شف  على  والعمل  احلالية 

املتورطة .

 كما طالب البيان باإقالة وحماكمة  وزير اخلارجية 
والطاقم  املذبوح   اأحمد  وال�شفري  املالكي  ريا�ش 
االأمني  واأملح لتنفيذالعدالة الثورية بحق املتورطني 

يف حال اإخفاق العدالة القانونية .
هذه  اإتخاذ  عدم  حالة  يف  بانه  املوؤ�ش�شات  وهددت 
�شهر  خالل  احلقائق  عن  والك�شف  االإجراءات 
مقاطعة  اأمريكا  يف  الفل�شطينية   اجلاليات  �شتعلن 

ال�شلطة الفل�شطينية و�شفاراتها .
 ومت توقيع البيان الذي ار�شل لراأي اليوم التحالف 
اأمريكا  م�شلمي  واإحتاد  الدميقراطي   الفل�شطيني 
اجلمعيات  وحتالف  الفل�شطينية   اجلالية  و�شبكة 

الفل�شطينية االأمريكية ومركز النه�شةالثقايف
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خمت�صر مفيد
�شعود  اآل  من  اجلدد  احلكام 
عبد  امللك  وفاة  لهم  اأتاحت 
الداخلية  والرتتيبات  اهلل 
فر�شة  اأعقبتها  التي 
مبا�شرة  ع�شكرية  لتدخالت 
ميّر  يكد  مل  اإذ   ، املنطقة  يف 
�شهرين  �شوى  وفاته  على 
حتى اأعَلنت ال�شعودية حتت 

»بعا�شفة  �شّمته  ما  مبا�شرة  عن  اجلديدة  قيادتها 
الإعطاء  منا�شبًة  كان  العدوان  اليمن.  على  احلزم« 
فبف�شله  كبرية،  دفعًة  الن�شط  االنخراط  خيار 
الع�شكرية  التدّخالت  يوؤّيد  الذي  اجلناح  جنم  �شعد 
االأجنحة  تهمي�ش  �شعوده  مع  وتزايد  املبا�شرة، 
يف  ال�شعودية  توريط  تعاِر�ش  كانت  التي  االأخرى 
اإقليمية ُكربى وترى فيها اإجهازًا على املكانة  حروب 
�شيا�شتها  بف�شل  �شعود  اآل  مملكة  بها  حظيت  التي 
املحافظة. وبذلك تكون احلرب التي اختار حممد بن 
�شلمان خو�شها قد غرّيت الكثري يف �شيا�شة »اململكة«، 
فف�شاًل عن اإعادة ترتيب البيت الداخلي مبا يتنا�شب 
مع النمط التدّخلي الن�شط ، هنالك التغيري الذي طراأ 
على �شيا�شة املواجهة مع اإيران، حيث مل تعد مقت�شرة 
بل  ذاك،  اأو  البلد  هذا  يف  بالوكالة  ال�شراع  على 
اأ�شبحت ُتخا�ش مبا�شرًة، وعرب �شالح اجلو الذي كانت 
الفاعلية  كهذا.  ليوم  ا�شتعدادًا  ال�شعودية  تكّد�شه 
اأنها  تبنّي  التي  احلرب  بنتائج  مرتبطة  تعد  مل  هنا 
ف�شلت  ف�شال ذريعا يف حتقيق اأهدافها بقدر ارتباطها 
�شكل  الوقت ي�شيغ  اأ�شبح مع  الذي  التدّخلي  بالنمط 
بهذا  احلروب  على  االعتماد  ال�شعودية.  يف  احلكم 
املعنى حتّول اإىل اآلية الإعادة اإنتاج النظام وتاأهيله، 
بحيث ال يعود مرتبطًا فقط بالقرار االأمريكي، واإمنا 
بجملة من املعادالت االإقليمية التي تتغرّي با�شتمرار 
وتتغرّي معها اآلية �شناعة القرار يف ال�شعودية. وغالبًا 
ع�شكرية  بتحالفات  م�شحوبًا  التغرّي  هذا  يكون  ما 
رغبة  عدم  ظّل  يف  عليها  االعتماد  للحكم  ميكن 
الع�شكرية. مغامراته  يف  جماراته  يف  االأمريكيني 
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 ك�����روز و����ص���ان���درز ي���ت���ق���دم���ان... وت����رام����ب وك��ل��ي��ن��ت��ون ي����ع����ززان م��وق��ع��ي��ه��م��ا

امل��ت��ح��دة:  ال���والي���ات  يف  الفل�صطينية  اجل��ال��ي��ات  مل��م��ث��ل��ي  “�صاخن”  ب��ي��ان 
ن��اي��ف ع��م��ر  ال�����ص��ه��ي��د  اإغ���ت���ي���ال  يف  ل��ل��م��ت��ورط��ني   ” “الثورية  ال���ع���دال���ة 

كروز  تيد  اجلمهوري  حقق 
�شاندرز،  برين  والدميوقراطي 
من  جديدة  �شل�شلة  يف  كبريًا،  فوزًا 
للحزبني،  التمهيدية  االنتخابات 
وهيالري  ترامب  دونالد  من  كاًل  لكن 
االأوفر  كاملر�شح  موقعه  عزز  كلينتون 

حظًا حلزبه
االأمريكي،  ال�شيوخ  حقق ع�شو جمل�ش 
احل�شن  اأنه  يوؤكد  الذي  كروز،  تيد 
يف  اجلمهوري  املع�شكر  يف  االأخري 
مواجهة دونالد ترامب، فوزًا كبريًا يف 
االنتخابات  يف  اأربع  اأ�شل  من  واليتني 
اأم�ش،  من  اأول  جرت  التي  التمهيدية 

هما كن�شا�ش وماين.
نف�شه  فر�ش  من  يتمكن  مل  كروز  لكن 
لويزيانا  يف  العقارات  قطب  اأمام 
البالد،  جنوب  يف  الواقعة  الوالية 
من  ال�شبت  انتخابات  يف  االأهم  وكانت 

حيث عدد املندوبني.
على جانب ثاٍن، فاز ترامب يف كنتاكي، 
التلفزيون  حمطات  تقديرات  وفق 
عدد   12 اإىل  بذلك  لريفع  االأمريكي، 
حتى  بها  فاز  التي  االقرتاع  عمليات 
املقابل،  لكروز. ويف  �شت  اليوم، مقابل 
ماركو  فلوريدا  عن  ال�شيناتور  �شجل 
ال�شباق  يف  الرتاجع  من  مزيدًا  روبيو 

اإىل البيت االأبي�ش.
فاأنع�ش  الدميوقراطي،  املع�شكر  يف  اأما 
كن�شا�ش  واليتي  يف  �شاندرز  برين  فوز 
يهاجم  الذي  املر�شح  حملة  ونربا�شكا 
اأُ�شعف  املال، بعدما  اأو�شاط  با�شتمرار 
الكبري«،  »الثالثاء  بعد  كبري  حد  اإىل 
عندما فازت كلينتون يف �شبع واليات. 
ال  ال�شابقة  االأوىل  ال�شيدة  لكن 
بانتخابات  للفوز  حظًا  االأوفر  تزال 
اإىل  كمر�شحة  الدميوقراطي  احلزب 
الثاين  ت�شرين  يف  الرئا�شي  االقرتاع 
كبري  بفوز  تقدمها  بقوة  ثّبتت  املقبل، 
حققته يف لويزيانا اأهم والية �شهدت 

انتخابات م�شاء ال�شبت.
 59 وح�شلت كلينتون، حتى االآن على 
كن�شا�ش  يف  و37  لويزيانا  يف  مندوبًا 
ا�شتفادت  وقد  نربا�شكا.  يف  و25 
ال  الذين  ال�شود  دعم  من  خ�شو�شًا 

ينجح �شاندرز يف ك�شب اأ�شواتهم.
االنتقادات  بداأت  ذلك،  غ�شون  يف 
حدة،  اأكرث  ت�شبح  لرتامب  اخلارجية 
االأملانية  امل�شت�شارة  نائب  انتقد  فقد 
غابرييل،  زيغمار  مريكل،  اأجنيال 
�شعبوي  باأنه  اإياه  وا�شفًا  ترامب، 
تهديدًا  ال�شيا�شية  اآراوؤه  متثل  مييني 

لل�شالم والرخاء.
ام  »فيلت  ل�شحيفة  غابرييل  وقال 

ترامب  دونالد  »�شواء  اأم�ش،  زونتاج«، 
اأو مارين لوبان اأو خريت فيلدرز... كل 
ميثلون  ال  اليمنيني  ال�شعبويني  هوؤالء 
تهديدًا لل�شالم والتما�شك االجتماعي 
االقت�شادية  للتنمية  بل  وح�شب، 
ولوبان  ترامب،  اأن  واأ�شاف  اأي�شًا«. 
اليمينية  الوطنية«  اجلبهة  »زعيمة 
»بطريق  الناخبني  يعدان  فرن�شا،  يف 
الق�ش�ش اخليالية«،  اإىل عامل  للعودة 
ال يحدث فيه الن�شاط االقت�شادي اإال 
التاريخ  لكن  الوطنية،  احلدود  داخل 
االقت�شادات  هذه  مثل  اأن  اأثبت 
النمو.  فر�شة  متلك  ال  املنعزلة 
ل�شرح  اجلهد  نبذل  اأن  »يجب  وتابع 

بطريقة  العوملة  ن�شكل  اأن  نريد  كيف 
عادلة«.

بكلينتون،  مريكل  اأ�شادت  جهتها،  من 
كبريًا  اهتمامًا  ن�شبيًا  تعِط  مل  بينما 
برتامب. ويف مقابلة مع �شحيفة »بيلد 
اأم ت�شونتاغ«، قالت مريكل »اأنا معجبة 
بخربتها ال�شيا�شية الطويلة، وموقفها 
والرعاية  واالأ�شر  املراأة  حقوق  ب�شاأن 
»اأنا  امل�شت�شارة  واأ�شافت  ال�شحية«. 
معجبة بتفكريها اال�شرتاتيجي. ذلك 
اأنها من املوؤيدين لل�شراكة عرب املحيط 
�شروري  دواعي  من  وكان  االأطل�شي... 

الكبري العمل مع هيالري كلينتون«.

و»اأن�شار  ال�شعودية  بني  املبا�شرة  املحادثات  اأف�شت 
بني  احلدود  على  للتهدئة  مبدئي  اتفاق  اإىل  هلل« 
تنهي  تفاهمات  الإر�شاء  منطلقًا  ميثل  قد  البلدين، 
احلرب، يف وقت عك�شت فيه الت�شريحات ال�شعودية 
اليمني،  امللف  اإزاء  الر�شمي  اخلطاب  يف  تغريًا 
»مكون  احلوثيني  اأن  على  ت�شديدًا  ت�شمنت  اإذ 
اهلل  عبد  علي  با�شتبعاد  االإيحاء  مع  �شيا�شي«... 

�شالح من املعادلة املقبلة
االأيام  خالل  اأنباء  حملتها  التي  االنفراجة  بعد 
ال�شعودية  بني  مبا�شرة  مفاو�شات  عن  املا�شية 
جرى  بالفعل  اأنه  يبدو  اهلل«،  »اأن�شار  وحركة 
بني  التهدئة  اإىل  تف�شي  تفاهمات  اإىل  التو�شل 
احلرب  دخول  من  اأ�شبوعني  م�شافة  على  الطرفني 

ال�شعودية على اليمن عامها الثاين.
والتفاوؤل  التهدئة  حول  املثارة  املعلومات  وبرغم 
انخفا�ش  بعد  ال�شعودي  التحالف  عمليات  بوقف 
م�شبوقة،  غري  ب�شورة  اأم�ش  اجلوية  الغارات  عدد 
�شيما  وال  اليمنية،  االأجواء  على  احلذر  يخّيم 
التي ال تاأمن للطرف االآخر بعد  »اأن�شار اهلل«  لدى 
�شابقًا،  القتالية  العمليات  لوقف  الفا�شلة  التجارب 
اإال اأن اجلديد هذه املرة اأن التفاهم الع�شكري جاء 
حلفاء  مع  التفاو�ش  مرحلة  من  االنتقال  نتيجة 
ال�شعودية اليمنيني الذين ال ميتلكون قرار احلرب 

وال�شلم اإىل التفاو�ش املبا�شر مع الريا�ش.
وعلمت »االأخبار« اأن املفاو�شات بني الطرفني جرت 
حدودية  منطقة  يف  اأمنيني  م�شوؤولني  م�شتوى  على 
راأ�شه  وعلى  اهلل«،  »اأن�شار  وفد  اإىل  باالإ�شافة 
بخالف  ال�شالم،  عبد  حممد  احلركة  يف  القيادي 
املعلومات ال�شحفية التي حتدثت عن توجه الوفد 
اللقاء  اإن  مطلع  ميني  م�شدر  وقال  الريا�ش.  اإىل 
تفاهمات  طريق  يف  اأوىل  خطوة  تثبيت  يف  »جنح 
ل اإىل حلول  على وقف احلرب واحل�شار ويف التو�شّ
ويبني  اإيجابيًا  »كان  اللقاء  اأن  م�شيفًا  جذرية«، 
اأر�شية لتفاهمات تنهي الو�شع القائم يف اليمن منذ 

نحو �شنة«.
�شباح  اأعلنت  قد  ال�شعودي  التحالف  قيادة  وكانت 
مينية  واجتماعية  قبلية  �شخ�شيات  »�شعي  اأم�ش 
املتاخمة  اليمنية  احلدود  على  تهدئة  اإيجاد  اإىل 
طبية  مواد  اإدخال  اأمام  املجال  لف�شح  للمملكة 
مناطق  من  القريبة  اليمنية  للقرى  واإغاثية 
االإقرار  مبثابة  »التحالف«  بيان  وجاء  العمليات«. 
ال�شعودية  املناطق  يف  الع�شكرية  باملواجهات  االّول 
احلدودية، علمًا باأنها اأعلنت مقتل نحو 90 ع�شكريًا 
�شعوديًا على احلدود خالل احلرب، من دون اإعطاء 

تفا�شيل عن ظروف مقتلهم.
االأنباء  وكالة  نقلته  الذي  التحالف  بيان  واأكد 
ال�شعودي  املعتقل  ا�شتعادة  الر�شمية  ال�شعودية 
العريف جابر اأ�شعد الكعبي وت�شليم �شبعة اأ�شخا�ش 
العمليات  مناطق  يف  عليهم  القب�ش  »اأُلقي  مينيني 

بالقرب من احلدود ال�شعودية اجلنوبية«.
با�شم  املتحدث  اأنكر  البيان،  مل�شمون  تكرار  ويف 
اإجراء  ع�شريي،  اأحمد  العميد  »التحالف«، 
حمادثات مع »اأن�شار اهلل«، اإذ اأكد اأنه »ال مفاو�شات 
و�شاطات  بل  �شالح،  اأو علي عبد اهلل  مع احلوثيني 
يدعم  »التحالف  اأن  اإىل  م�شريًا  فقط«،  قبلية 
اليمن«.  يف  اأهداف  له  ولي�شت  ال�شرعية،  احلكومة 
على  طراأ  قد  تعدياًل  اأن  على  الفت  موؤ�شر  ويف 
»التحالف  اإن  ع�شريي  قال  ال�شعودي،  اخلطاب 
وبينهم  ميني  �شيا�شي  كمكّون  احلوثيني  بني  يفّرق 
ا�شتبعد  ع�شريي  اأن  غري  م�شلحة«.  كميلي�شيات 
�شالح من واقع النفوذ الع�شكري، قائاًل يف الت�شريح 
املعادلة  يف  طرفًا  »لي�ش  ال�شابق  الرئي�ش  اإن  نف�شه 
على  ي�شيطرون  من  هم  احلوثيني  واإن  ال�شيا�شية، 
ت�شريحاته  يناق�ش  كالم  يف  �شنعاء«،  العا�شمة 
املوالية  القوات  بني  القائم  احللف  عن  ال�شابقة 
ل�شالح بداخل اجلي�ش اليمني وبني مقاتلي »اأن�شار 
اهلل«، وهو ما قد ي�شري اإىل نية ا�شتبعاد �شالح عن 
احلركة  مع  املحادثات  وح�شر  مرتقبة  ت�شوية  اأي 

اليمنية.
عك�شت  التي  ال�شيا�شية  الت�شريحات  �شياق  ويف 
وزير  اأكد  اليمني،  امللف  اإزاء  م�شتجّدة  »ليونة« 
دول  التزام  اجلبري،  عادل  ال�شعودي،  اخلارجية 
من  »تنطلق  اليمن  الأزمة  �شيا�شية  ت�شوية  اخلليج 
خارجية  وزراء  اجتماع  ختام  ويف  مينية«.  اإرادة 
دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف الريا�ش اأم�ش، قال 
اجلبري اإن دول اخلليج »تدعم جهود املبعوث الدويل 
اإىل اليمن وتوؤمن باأن ت�شوية االأزمة يجب اأن تكون 
اإخواننا  هم  اليمني  »ال�شعب  اأن  م�شيفًا  �شيا�شية«، 
كل  العدوى  ف�شت�شيب  اليمن  مر�ش  واإذا  وجرياننا، 
دول جمل�ش التعاون«. وكرر اجلبري يف الوقت نف�شه 

قوله اإن على »اإيران البقاء خارج اليمن«.

»اللجنة  والع�شو يف  »اأن�شار اهلل«  القيادي يف  وكان 
قد  مالك(،  )اأبو  الفي�شي  يو�شف  العليا«،  الثورية 
طلب من م�شوؤولني اإيرانيني، عرب �شفحته على موقع 
يف  واال�شتغالل  املزايدات  عن  التوقف  »فاي�شبوك« 
امل�شوؤولية  »تعلم  اإىل  اإياهم  داعيًا  اليمني،  امللف 
يقف  الذي  اهلل  ن�شر  ح�شن  ال�شيد  من  وال�شجاعة 
�شجة  اأثار  الفي�شي  كالم  اهلل«.  لوجه  ويتكلم  هلل 
فيما  اأم�ش،  يوم  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
اإيجابية«.  دعوة  »باعتباره  عليه  اجلبري  عّلق 
لـ»االأخبار«  قالت  اهلل«  »اأن�شار  من  مقّربة  م�شادر 
اإن من�شور الفي�شي يعرّب »عن موقف �شخ�شي«، وقد 
هيئة  رئي�ش  ت�شريحات  على  للرد  »ارجتاليًا«  جاء 
اأركان القوات امل�شلحة االإيرانية م�شعود اجلزائري 
اأول من اأم�ش، التي اأكدت اإمكانية اإر�شال م�شت�شارين 
اهلل«.  »اأن�شار  مل�شاعدة  اليمن  اإىل  ع�شكريني 
واأ�شافت امل�شادر اأن القيادي »وجه كالمه اإىل بع�ش 
االإ�شالمية  اجلمهورية  اإىل  ال  اإيران  يف  امل�شوؤولني 

نف�شها«.
يف هذا الوقت، انعك�ش التفاهم احلديث على امليدان 
اليمني خالل �شاعات النهار يوم اأم�ش، حيث توقفت 
فتح  اأن  منذ  االأوىل  للمرة  احلدودية  العمليات 
ال�شعبية« جبهات جنران  و»اللجان  اليمني  اجلي�ش 
وجيزان وع�شري بعد فرتة قليلة من بدء العدوان. 
»التحالف«  لطريان  اجلوية  الغارات  خفتت  وفيما 
اليمنية غارات  العا�شمة  نهارًا على �شنعاء، �شهدت 
�شت  جانب  اإىل  الليل  �شاعات  مع  كثيفة  جوية 
غارات ا�شتهدفت مدينة حر�ش احلدودية التابعة 
بني  متفرقة  غارات  جانب  اإىل  حجة،  ملحافظة 

حمافظات اجلوف وتعز وماأرب.
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�صوق الطاقة البديلة ينتع�ش: 
»بزن�ش« جديد بت�صهيالت �صعودية

ر�شيد احلداد
جراء  اليمنية  االأ�شواق  ي�شود  الذي  احلاد  الركود  ظل  يف   / �شنعاء 
الفت  ب�شكل  البديلة  الطاقة  �شوق  انتع�ش  واحل�شار،  احلرب  ا�شتمرار 
مع ارتفاع الطلب على الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�شم�شية من قبل 
للتعوي�ش  منهم  حماولة  يف  املحافظات،  وخمتلف  �شنعاء  يف  املواطنني 

عن ا�شتمرار انقطاع الكهرباء احلكومية منذ اأكرث من ع�شرة اأ�شهر.
�شخمة  وبكميات  املحلية  االأ�شواق  يف  املنتجات  تلك  عر�ش  ارتفاع 
وجتار  ال�شعودية  بقيادة  »التحالف«  دول  م�شالح  التقاء  عن  ك�شف 
حمليني مل يكونوا معروفني يف ال�شوق، اإذ جرى دخول الطاقة البديلة 
املعرو�شة اإىل اليمن بتن�شيق م�شبق مع م�شوؤولني يف حكومة خالد بحاح 
ومعاونني للرئي�ش امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي ورجال اأعمال موالني 
لـ»التحالف«، وال �شيما اأن معظم ال�شحنات دخلت اإىل االأ�شواق ب�شرعة 
كما  لـ»التحالف«.  التابعة  البحرية  القوات  قبل  من  اإعاقة  دون  ومن 
باالإ�شافة  الفتة،  ب�شرعة  املوانئ  اإىل  دخول  تراخي�ش  على  ح�شلت 
بني  الرابط  احلدودي  الوديعة  معرب  عرب  كبرية  كميات  دخول  اإىل 
اليمن وال�شعودية. واأكدت م�شادر لـ»االأخبار« اأن معظم موّردي الطاقة 

ال�شم�شية وم�شتلزماتها »قيادات ع�شكرية كبرية«.
 30 من  اأكرث  قبل  من  ال�شوق  يف  ال�شم�شية  االألواح  من  العر�ش  وارتفع 
�شركة حملية وموؤ�ش�شة جتارية والوكالء املعتمدين لعدد من ال�شركات 
منتجاتها  ترويج  على  املا�شية  االأ�شهر  خالل  تناف�شت  التي  االأجنبية 
يف ال�شوق اليمنية، و�شط غياب تام للجهات الرقابية املعنية بحماية 
ال�شم�شية  االألواح  معظم  اأن  الطاقة  يف  خرباء  اأكد  اإذ  امل�شتهلك، 
جتار  من  الكثري  اأن  اإىل  م�شريين  اجلودة،  متدنية  ال�شوق  يف  املعرو�شة 
بهدف  �شلبية  بطريقة  االإ�شاءة  اإىل  املواطن  حاجة  ا�شتغلوا  الطاقة 
للتغلب على  املايل ال بهدف تقدمي اخلدمة وم�شاعدة املجتمع  الك�شب 

االأو�شاع احلالية.
املراكز  البديلة  للطاقة  والهندية  االأملانية  املنتجات  احتلت  وفيما 
�شعيف،  طلب  ظل  يف  �شنوات،  مدى  على  اليمنية  ال�شوق  يف  االأوىل 
ال�شني  من  ال�شم�شية  للطاقة  ا�شترياد  معدالت  اأعلى  اليمن  �شجلت 
2015 حيث جاءت يف املركز الثالث عامليًا. وبلغ متو�شط  خالل العام 
على  دوالر   500 مينية  اأ�شرة  األف   850 اإجمايل  من  اأ�شرة  كل  اإنفاق 
ت�شبب  الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع  ب�شبب  املا�شي  العام  االإ�شاءة 
الطاقة  لتوليد  اللجوء  اإىل  باملواطن  دفع  ما  اليمني،  ال�شعب  مبعاناة 
عرب مولدات كهربائية تعمل بالديزل والبنزين، اإال اأن اأزمة امل�شتقات 
دفعا  ال�شوق  يف  الوقود  اأ�شعار  وارتفاع  احل�شار  من  الناجتة  النفطية 
اليمنيني اإىل البحث عن حلول اأقل تكلفة من توليد الكهرباء بالوقود. 
يف  اليمنيني  اإنفاق  ارتفاع  �شنعاء  يف  للتنمية  م�شاندة  موؤ�ش�شة  وقدرت 
�شوق الطاقة البديلة العام املا�شي اإىل 300 مليون دوالر. واأ�شارت اإىل 
اأن احلاجة املحلية يف ارتفاع م�شتمر يف ظل العدوان، متوقعًة اأن ي�شل 
خالل  دوالر،  مليارات   3 اإىل  اليمن  يف  ال�شم�شية  الطاقة  �شوق  حجم 

ال�شنوات االأربع املقبلة.
وياأتي تنامي �شوق الطاقة البديلة يف ظل ف�شل كل امل�شاعي التي بذلت 
الإعادة التيار الكهربائي اإىل العا�شمة واملحافظات، رغم متكن اللجان 
بخطوط  حلقت  التي  االأ�شرار  من   90% ن�شبته  ما  اإ�شالح  من  الفنية 
نقل الطاقة من حمطة ماأرب الغازّية التي تزود البالد بـ 400 ميغاوات 
جراء تعر�شها لال�شتهداف من قبل طريان العدوان، ما اأدى اإىل انقطاع 

التيار الكهربائي عن البالد منذ 14 ني�شان املا�شي.
»خالل  الكهربائي  التيار  عودة  �شهرين  قبل  الكهرباء  وزارة  وتوقعت 
منهم  منطقة  يف  االإ�شالح  عملية  توقفت  بعدما  تعود  اأن  قبل  �شهر«، 
بدائل  اإيجاد  عن  االإعالن  اإىل  �شنعاء  حمافظة  نطاق  يف  الواقعة 
لتوفري خدمة االإنارة يف ال�شوارع الرئي�شية واملباين واملرافق احلكومية 
ال�شم�شية.  الطاقة  با�شتخدام  �شنعاء  العا�شمة  يف  العامة  وامليادين 
واأ�شار وكيل وزارة الكهرباء لل�شوؤون الفنية والطاقة املتجددة املهند�ش 
ا�شتخدام  برنامج  اأقرت  الوزارة  اأن  اإىل  العمري،  الكرمي  عبد  حارث 
الطاقة ال�شم�شية يف املرافق احلكومية للحد من م�شكلة انقطاع التيار 
الكهربائي ب�شبب االأزمة التي مير بها اليمن وتوفري الكثري من التكاليف 
با�شتخدام  الكهربائي  التيار  توليد  حال  يف  الدولة  تتكبدها  التي 
املحطات العادية والتي تعمل بالديزل واملازوت. وكانت وزارة الكهرباء 
قد نفذت خالل الربع االأخري من العام املا�شي »م�شروع اإنارة ال�شائلة« 
مزودة  حديثة  تقنية  وفق  ال�شم�شية،  بالطاقة  العا�شمة  �شوارع  اأحد 
ب�شورة  ال�شم�ش  تغيب  عندما  باالإنارة  تبداأ  ح�شا�شة  اإ�شاءة  بلمبات 
يف  املواطنني  حركة  تتوقف  عند  �شووؤها  يخفت  ثم  اأوتوماتيكية، 
اإن  الكهرباء  وزارة  وتقول  البطاريات.  على  احلفاظ  اأجل  من  ال�شارع 
م�شاريع تنفيذ الطاقة ال�شم�شية اأقل كلفة من اإن�شاء حمطات كهرباء 

عادية تعمل بالديزل اأو املازوت، وفق درا�شات اجلدوى.
اأن توليد الطاقة بوا�شطة الرياح يف  اأكدت  اأن درا�شات اقت�شادية  اإال 
الت�شاري�ش  مع  لتواوؤمها  البدائل  اأف�شل  من  يعّد  بديلة  كطاقة  اليمن 

واملناخ يف البالد، وقلة التكلفة وارتفاع اجلدوى االقت�شادية منها.

القب�ش على �صخ�ش حاول ت�صلق �صياج البيت االأبي�ش

وا�شنطن-  
األقى جهاز اخلدمة ال�شرية االأمريكي، القب�ش على رجل حاول الت�شلل اإىل 

حديقة البيت االأبي�ش، عرب ت�شلق ال�شياج احلديدي املحيط بها.
ون�شرت و�شائل اإعالم اأمريكية الواقعة، قائلة اإن عنا�شر اخلدمة ال�شرية، 
األقوا القب�ش على رجل مل يتم االإف�شاح عن هويته، اأثناء حماولته ت�شلق 

ال�شياج م�شاء االثنني، و�شلموه اإىل �شرطة وا�شنطن.
البيت  يف  كانوا  وعائلته،  اأوباما  باراك  الرئي�ش  كان  اإذا  ما  يعرف  ومل 

االأبي�ش اأثناء حادث الت�شلل.
الرئي�ش  بحماية  املكلف  ال�شرية،  اخلدمة  جهاز  عن  �شادر  بيان  وقال 
يف  ينجح  اأن  قبل  الرجل،  على  القب�ش  اإلقاء  مت  اإنه  وعائلته،  االأمريكي 

الت�شلل اإىل حديقة البيت االأبي�ش.
وت�شلق  االأمريكي،  بالعلم  اإلتف  �شخ�ش  على  املا�شي،  العام  القب�ش  واألقي 
احلديقة،  داخل  مرتا   20 مل�شافة  التقدم  يف  وجنح  االأبي�ش،  البيت  �شياج 

خالل وجود اأوباما وعائلته يف البيت االأبي�ش مبنا�شبة عيد ال�شكر.
ويف عام 2014، جنح عمر غونزالي�ش، 42 عاما، وهو من املحاربني القدامى 
البالغ  البيت االأبي�ش، والرك�ش عرب احلديقة  �شياج  العراق، يف ت�شلق  يف 
اأحد مرافق البيت االأبي�ش وهو يحمل يف  46 مرتا، والو�شول اإىل  طولها 
وت�شببت  عليه.  القب�ش  باإلقاء  االأمن  عنا�شر  يقوم  اأن  قبل  �شكينا،  يده 

الواقعة يف ا�شتقالة مديرة اخلدمة ال�شرية جوليا بري�شون.



يحيى دبوق
كيف ميكن الإ�شرائيل اأن ت�شاعد ال�شعودية يف حربها 
على اليمن بالتزامن مع اإخفاقات الريا�ش؟ �شوؤال ال 
بني  العالقات  تنامي  مع  اإ�شرائيل،  يف  الده�شة  يثري 
اجلانبني، وفقًا ملا ك�شفته التقارير العربية املن�شورة 
اأخريًا، ويف ظل الدعوة ال�شادرة عن رئي�ش احلكومة 
اإخراج  �شرورة  اإىل  نتنياهو،  بنيامني  االإ�شرائيلية، 
الغرف  من  العربي«  »االعتدال  دول  مع  العالقات 

املغلقة اإىل العلن.
العربية  االإعالم  و�شائل  ك�شفت  القريب،  باالأم�ش 
وعن  ال�شعودية  مع  للعالقات  املتنامي  التطور  عن 
الريا�ش.  اإىل  امل�شتوى  رفيع  اإ�شرائيلي  وفد  زيارة 
الك�شف الذي جاء بعد م�شادقة الرقابة الع�شكرية 
اأنه  م�شتبعدًا  لي�ش  التفا�شيل،  ن�شر  دون  من  عليه 
اإليه  اأ�شارت  ما  بح�شب  �شابقة،  لزيارات  ا�شتكمال 
بني  قدمًا  العالقات  لدفع  العربية،  العا�شرة  القناة 
والعمل  امل�شرتكة«  »امل�شالح  يف  والبحث  اجلانبني، 

البينّي �شد »االأعداء امل�شرتكني«.
اليمن واحلرب ال�شعودية على اليمنيني، هما اإحدى 
ت�شاعد  اأن  الإ�شرائيل  ميكن  التي  امل�شرتكة  الق�شايا 
وتعذر  اإخفاقاتها  ظل  يف  خ�شو�شًا  فيها،  ال�شعودية 
حتقيقها نتائج يف امليدان اليمني. هذه هي خال�شة 
معهد  يف  اال�شرائيلي  الباحث  عن  ال�شادرة  املقاربة 
وا�شنطن، نداف بوليك، كما وردت اأم�ش يف �شحيفة 
»يديعوت اأحرونوت«. بوليك اأكد اأن جمال امل�شاعدة 
االإ�شرائيلية  اخلربة  خلفية  »على  بالفعل«،  »قائم 
وحركة  اهلل  حزب  �شد  حربها  يف  الوا�شعة 

حما�ش«. وبح�شب بوليك، ترمي هذه امل�شاعدة اإىل 
وجه  يف  حدودها  عن  الدفاع  من  ال�شعودية  »متكني 

احلوثيني، وباإمكانها اال�شتعانة باإ�شرائيل«.
اأن التدخل الع�شكري ال�شعودي  وي�شري الباحث اإىل 
»ت�شبب  طائلة،  اأموال  عليه  اأُنفقت  الذي  اليمن  يف 
رغم  ال�شعوديني،  �شفوف  يف  جدًا  فادحة  بخ�شائر 
اأن هذه اخل�شائر ال حتظى بتغطية اإعالمية بارزة«. 
بال�شعوديني  حلقت  اخل�شائر  هذه  »معظم  اإن  وقال 
على احلدود مع اليمن، وهي حتّديات غري م�شبوقة 
على هذه اجلبهة، اإال اأن اإ�شرائيل حتديدًا، ال�شريكة 
غري التقليدية، ميكن لها اأن متد يد العون يف مواجهة 

هذه التحديات«.
اأن  االإ�شرائيلي،  الباحث  بح�شب  اإ�شرائيل،  باإمكان 
يف  ال�شنني  عرب  املرتاكمة  بخرباتها  اجلي�ش  تزّود 
اهلل:  وحزب  حما�ش  حركة  مع  املتوا�شلة  حربها 
احلدود؛  عرب  الت�شلل  لعمليات  الت�شدي  تكتيكات 
مواجهة الكمائن امل�شادة للدروع؛ و�شائل تكنولوجية 

اأنواعه،  ال�شاروخي على  التهديد  وخربات مواجهة 
وهي خربات ميكن اأن تت�شاركها مع ال�شعوديني.

لل�شعودية  االإ�شرائيلية  امل�شاعدة  اأن  الباحث  ويرى 
يف حربها على اليمن من �شاأنها اأن تعود بفائدة كبرية 
اإ�شرائيل وال�شعودية  اإ�شرائيل؛ فـ»التعاون بني  على 
�شد  الفعالة  واحلماية  الربي،  القتال  جمال  يف 
اجلانبني،  بني  التعاون  م�شتوى  �شيعززان  الهجمات، 
وي�شكالن من�شة لتعاون م�شتقبلي يف جماالت اأخرى، 
اأحدها العمل امل�شرتك على اإحباط عمليات تهريب 
اأ�شلحة اإيرانية عرب البحر االأحمر اإىل حزب اهلل، 
فيلق  ن�شاطات  ملواجهة  اال�شتخباري  التعاون  اأو 

القد�ش وحزب اهلل يف املنطقة عمومًا«.
اأن  الباحث  فيوؤكد  اال�شرتاتيجي،  املجال  يف  اأما 
ترتد  اأخرى  فائدة  اليمن  يف  الع�شكري  للتعاون 
ال�شاحة  يف  االإ�شرائيلية  امل�شلحة  على  اإيجابًا 
يف  ال�شعودي  التدخل  تزايد  مع  خ�شو�شًا  ال�شورية، 
تاأثريًا  متلك  التي  »اإ�شرائيل  اأن  على  م�شددًا  �شوريا، 
حمدودًا على طاولة املفاو�شات اإزاء �شوريا اجلديدة، 
باإمكانها اأن ت�شتغل عالقات اأف�شل مع ال�شعودية، كي 

تكون �شريكة يف �شوغ امل�شتقبل ال�شوري«.
الزمًا  �شرطًا  ذلك  مقابل  يف  ي�شع  الباحث  اأن  اإال 
من  اأن  اإىل  وي�شري  االإ�شرائيلية.  امل�شلحة  لتحقيق 
االأف�شل اأال تتدخل اإ�شرائيل يف احلرب اليمنية اإىل 
»االنتقاد  اأن  ذلك  علني،  ب�شكل  ال�شعودية،  جانب 
يف  اآخذ  اليمن  يف  احلرب  حول  للريا�ش  الدويل 
ركب  يف  نف�شها  اإ�شرائيل  ت�شع  اأال  ل  ويف�شّ االزدياد، 

ال�شعودية يف هذا املجال«.

 علي مراد
ت�شتّد العا�شفة احلالية التي ت�شرب املنطقة من بحر 
العرب جنوبًا اىل البحر املتو�شط �شمااًل، فتربز فيها 
اخلليج  دول  تطلقها  وت�شريحات  هجومية  مواقف 
بحجة  �شفه،  يف  يقف  من  وكل  اهلل  حزب  باجتاه 

التبعية الإيران وم�شروعها يف املنطقة.
املتابع للمواقف املتدحرجة حلكام اآل �شعود ومن لّف 
اأ�شلوبًا معينًا يتّم اتباعه، ي�شبه يف  اأن  لّفهم يكت�شف 
كثري من تفا�شيله االأ�شلوب الغربي واالأمريكي حتديدًا 
يف �شيطنة العدو اإعالميًا عرب تكثيف الهجمات، قبيل 
فعل  هكذا  الفري�شة.  على  املبا�شر  االنق�شا�ش  فرتة 
ال�شابق  اليمني  والرئي�ش  اهلل  اأن�شار  مع  ال�شعوديون 
علي عبد اهلل �شالح العام املا�شي يف مثل هذه االأيام، 
�شعودي  انق�شا�ش  فكرة  نرف�ش  نزال  ال  كنا  يومها 
مبا�شر على اليمن بل ون�شخر منها. بعد بدء العدوان 
وا�شتفحاله وبروز املوقف العربي والدويل املتجاهل 
اليمنيني،  بحق  وجرائمه  العدوان  لوح�شية  عمدًا 
ال�شعودية  يردع  ما  اأمر  يح�شل  باأن  اأمل  اأي  قطعنا 
اىل  اأنظارنا  واجتهت  العدوان،  وينهي  وحلفاءها 
املقاتل  ي�شّطر  حيث  ال�شعودية  اليمنية  احلدود 
اأروع  القدمية  وبندقيته  النحيل  بج�شده  اليمني 

معاين ال�شمود والكرامة.
اأو  املوؤيدين  كل  هل  اأنف�شنا:  يف  كثريًا  اليوم  نت�شاءل 
ال�شاكتني عن فظائع عدوان اآل �شعود على اليمنيني يف 
وقد  مرت�شون  جميعًا  هم  واالإ�شالمي  العربي  العاملني 
اأمراء النفط بطونهم بالريال والدوالر؟ �شحيح  مالأ 
اأن اأموال النفط تلعب دورًا كبريًا يف اإ�شكات املعرت�شني 
يف�شح  اأن  ميكن  الذي  االعالم  على  واالإغداق 
االأ�شوات  تتقل�ش  بحيث  الريا�ش،  حكام  ممار�شات 
على  جاكرتا،  وحتى  طنجة  من  وال�شاغطة  الوازنة 
على  عدة  عوامل  فيه  توؤثر  العام  الراأي  اأن  اعتبار 
اإليها نظام  اأخرى ي�شتند  راأ�شها االإعالم. لكن عوامل 
يف  خمططاته  تنفيذ  يف  اال�شتمرار  ل�شمان  �شعود  اآل 
اإنه  االأمريكي،  االأخ�شر  ال�شوء  اإىل  م�شافة  املنطقة، 
بناوؤه  مّت  الذي  املذهبي  الديني  العامل  ب�شاطة  بكل 
على  امل�شتعمر  وحر�ش  الزمن،  من  عقود  مدى  على 
و�شع اأ�ش�شه االأوىل مع بداية تاأ�ش�ش الكيان ال�شعودي 
على اأر�ش اجلزيرة العربية. كثري منا ي�شّدق اأّن اأول 
كان  ال�شريفني«  احلرمني  »خادم  لقب  ا�شتحدث  من 
الذي  العزيز،  عبد  بن  فهد  االأ�شبق  ال�شعودي  امللك 

اأمر باأن ي�شمى به عام 1986. لكن من يقراأ مذكرات 
ممثلي اال�شتعمار الربيطاين واالأمريكي الحقًا، ي�شتّم 
رائحة ت�شي باأن الغرب اأراد ملن يحكم هذه البقعة - 
– اأن ُيرَمز اإليه ب�شفة  املقد�شة يف وجدان كل م�شلم 
بقد�شية  قراراته  فت�شَبغ  املكان،  بقدا�شة  ل�شيقة 
دينية تطبع يف ال وعي كل امل�شلمني اأن حكام احلجاز 
واأحكامهم  اخلالق  قبل  من  م�شّددون  ال�شعوديني 
االأر�شيف  يف  والقبول.  الطاعة  واجبة  وقراراتهم 
الربيطاين ترد ر�شالة بعث بها املفو�ش الربيطاين يف 
منطقة اخلليج ال�شري بري�شي كوك�ش اىل مكتب �شوؤون 
فيها  يحّذر   1920 اأيلول   29 بتاريخ  لندن،  يف  الهند 
بريطانيا  باأن  علنًا  اجلهر  من  بالده  حكومة  كوك�ش 
ال�شريف ح�شني على احلجاز  لقب و�شاية  نزعت  قد 
من  كوك�ش  يحذر  �شعود.  ابن  العزيز  عبد  واعطته 
املقد�شات  الو�شاية على  لقب  باإعطاء  عواقب اجلهر 
يف احلجاز لعبد العزيز الذي كان ي�شتعد لغزو مكة، 
كون االمر �شوف ي�شتثري م�شلمي الهند. تتجلى ق�شية 
و�شم عبد العزيز بالهالة القد�شية الحقًا يف مذكرات 
االمريكيني الذين دونوا وقائع لقاء الرئي�ش االمريكي 
منت  على  �شعود  اآل  العزيز  عبد  مع  روزفلت  فرانكلني 
املدّمرة كوين�شي يف قناة ال�شوي�ش يف 14 �شباط عام 
االأمريكي  الكولونيل  اللقاء  مرتجم  يذكر   .1945
�شعود«  ابن  يقابل  اآر  دي  »اأف  كتابه  يف  اإدي  وليام 
»حار�ش  احلرفية:  ترجمته  مبا  العزيز  عبد  وا�شفًا 
اأن  االأقرب  هو  �شخ�ش  لالإ�شالم،  املقد�شة  االأماكن 
العقيدة اال�شالمية  املدافع عن  للخلفاء،  يكون وارثًا 
300 مليون م�شلم، عّزز �شداقة  واملدن املقد�شة لدى 

مع راأ�ش دولة م�شيحية وغربية عظيمة«.
يف ربيع عام 1926 كان عبد العزيز اآل �شعود يدخل 
مزهوًا اىل مكة واملدينة بعد ح�شارها وجتويع اأهلها، 
احلجاز  على  �شيطرته  قبل  املتكررة  مطالباته  وبعد 
اأمور  يناق�ش  ا�شالمي  موؤمتر  بعقد  اال�شالمية  للدول 
ان  بحجة  والعمرة،  احلج  و�شوؤون  احلجاز  اإدارة 
احلرمني،  �شوؤون  الإدارة  اأهاًل  يعودوا  مل  الها�شميني 
فيه  �شارك  ا�شالمي  موؤمتر   1926 متوز  يف  انعقد 
ا�شالمية  وهيئات  ومنظمات  ا�شالمية  دول  ممثلو 
املوؤمتر  العزيز  عبد  يح�شر  مل  اال�شالمي،  العامل  من 
الذي انعقد يف مكة بل اكتفى باإر�شال خطاب مطّول 
اأول  كان  احلجاز  الإدارة  خطته  فيه  عر�ش  مكتوب 
هذه  يف  اأجنبي  تدّخل  اأي  نقبل  ال  »اإننا  فيها:  بند 

نف�شه  بذلك  معلنًا  نوعه«،  كان  اأيًا  الطاهرة  البالد 
واالأوحد  الوحيد  واملت�شرف  للحجاز  املطلق  احلاكم 
وعاد  �شكتوا  اأن  اإال  املجتمعني  من  كان  وما  ب�شوؤونه، 
كّل اىل بلده من دون ت�شجيل اأي اعرتا�ش، ليتحملوا 
العزيز  عبد  اإعطاء  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  بذلك 
ادارة  على  اإ�شرافه  يف  املطلقة  الدينية  ال�شرعية 
بعده  من  وابناوؤه  هو  وا�شتغاللها  مقد�شاتهم  �شوؤون 
احلقول  اكُت�شفت  العامل.  حول  الدينية  دعايتهم  يف 
االأمريكية  ال�شركات  وتهافتت  الحقًا  النفطية 
ال�شرتاتيجية  �شعود  اآل  واأ�ش�ش  النفط  عن  املنّقبة 
ن�شر االأيديولوجيا الوهابية حول العامل م�شتفيدين 
فاأ�ش�شوا  تنفيذها،  لتمويل  النفطية  الطفرة  من 
عام  اال�شالمي«  العامل  »رابطة  ا�شموها  منظمة 
يف  مراقب  ع�شوية  على  ح�شلت  ما  �شرعان   ،1962
واليوني�شف  كاالأوني�شكو  املتحدة  االأمم  منظمات 
ن�شرت  اال�شالمي.  املوؤمتر  منظمة  اىل  باالإ�شافة 
الرابطة الفكر الوهابي وطبعت كتب حممد بن عبد 
اأندوني�شيا  الوهاب واأغرقت بها املدار�ش الدينية من 
االأطل�شية  املغرب  �شواحل  اىل  �شرقًا  والفيليبني 
غربًا. مل ين�َش اآل �شعود اأن �شرعيتهم التي ا�شتمدوها 
من احلرمني ال�شريفني تتطلب منهم ان يهتموا مب�شدر 
ال�شرعية، فعمدوا منذ عهد موؤ�ش�ش مملكتهم الثالثة 
اىل و�شع م�شاريع التو�شعة يف مكة واملدينة، وحر�ش 
امللك  من  واأ�شخم  اأكرب  تو�شعات  فر�ش  على  ملك  كل 
الذي �شبقه، واملعتمر واحلاج ياأتي يف كل عام ليوؤدي 
منا�شكه وينظر اىل العمران ال�شاهق ويقول يف نف�شه 

اآل �شعود بحق حماة  »ما اأعظم هذا العمران واأبهاه، 
امل�شكني  احلاج  بال  عن  ويغيب  ال�شريفني«  احلرمني 
اأن اآل �شعود اأمعنوا يف ن�شف اآثار اال�شالم االأول حتى 
املحيطة  اجلبال  ن�شف  اىل  موؤخرًا  االأمر  بهم  و�شل 
اأن  على  �شعود  اآل  حر�ش  نهائيًا.  وم�شحها  بالكعبة 
اأفريقي  او  اآ�شيوي  بلد  اأي  يف  احلا�شرين  اأول  يكونوا 
اأذرع  عرب  حروب  اأو  طبيعية  كوارث  فيه  حت�شل 
حتى  واخت�شا�شاتها  مهامها  هند�شة  اأتقنوا  اإغاثية، 
بلغ بهم االأمر اأن يوؤ�ش�شوا لكل بلد اأو منطقة منكوبة 
اأفغان�شتان  يف  ح�شل  كما  با�شمها  اإغاثية  منظمة 
والبو�شنة والهر�شك وموؤخرًا �شوريا. وكان الرائد يف 
اأي  ال�شعودية وبطلها دون  التب�شريية  مهنة االإغاثة 
منازع، امللك احلايل �شلمان بن عبد العزيز، الذي عّبد 
طريقه لي�شل اىل يوم يعلن فيه احلرب على اأي دولة 
اأو حزب اأو حركة كانت دون اأن يلقى معار�شة عربية 
حدوده.  وتلزمه  وجهه  يف  تقف  وازنة  اإ�شالمية  اأو 
اآل �شعود املزعومة  اأ�ش�ش اال�شتعمار »لقد�شية«  هكذا 
يف منطقتنا، وهكذا طور االأفكار واال�شرتاتيجيات من 
ير�شم اخلطط لهم، لي�شلوا اإىل مرحلة اإن جتراأ اأحد 
االإعالمية  االإمكانات  كانت  عالنية،  معار�شتهم  على 
و�شيطنته  ال�شتهدافه  جاهزة  ال�شخمة  ال�شعودية 

متهيدًا ل�شربه وت�شفيته.
* �شحايف لبناين

علي مراد
وقف اأبو را�شد يخطب فيهم باللغة العربية واإذا باحل�شور 
حديثه  ليرتجم  مبرتجم  ا�شتعان  وي�شرة.  مينة  يتلفتون 
بلغة »االأوردو« عّله يو�شل ما اأراد قوله كي ي�شوتوا له يف 
اأجرتها �شلطات »اآل خليفة« يف ت�شرين  االنتخابات، التي 

الثاين 2014.
كاأ�شنان  »�شوا�شية  اأنهم  اجلدد  البحرينيني  اأخرب  املر�شح 
املعّظم قد ر�شي  البالد  القانون، وما دام ملك  اأمام  امل�شط 
ونعتربكم  عنكم  را�شون  فنحن  بحرينيني  وجعلكم  عنكم 
مثلنا«. على املقلب االآخر، �شيد اأحمد املو�شوي ــ البحريني 
ت�شرين  يف  خليفة«  »اآل  ق�شاء  عليه  يحكم  ــ  جد  عن  اأبًا 
من  ويجّرده  �شنوات،  ع�شر  بال�شجن   2015 عام  الثاين 
�شوارع  يف  �شلمية  تظاهرات  تغطيته  ب�شبب  جن�شيته 

املنامة.
خليفة«  »اآل  نظام  ارت�شاه  الذي  القامت  امل�شهد  هو  هذا 
�شاحب  االأ�شلي  ال�شعب  مكان  االآخرين  اإحالل  للبحرين، 
واآ�شيوية  عربية  دول  من  ا�شتجلبهم  اآخرين  االأر�ش؛ 
بهم  وي�شتعني  جن�شيته  ومينحهم  يوّطنهم  والتينية، 
لقمع �شعبه، مرتكبًا جرمية متعددة االأوجه بحق اأبنائه 

وعروبة البلد وهويته.
يف اأحدث اإح�شائية تر�شد اأعداد املجّن�شني يف البحرين، 
اآب  يف  االإ�شالمية«  الوطني  »الوفاق  جمعية  عنها  ك�شفت 
عام 2014، ت�شري االأرقام اإىل اأن ما يقارب 95 األفًا جرى 
جتني�شهم خارج اإطار الزيادة الطبيعية لل�شكان بني عامي 
2002 و 2014، مع االإ�شارة اإىل اأن »الوفاق« ح�شلت على 
ال�شلطات  عن  ال�شادرة  الر�شمية  االإح�شاءات  من  اأرقامها 
ولي�ش من طرف معار�ش. وراأت »الوفاق« اآنذاك اأن هناك 
 ،17% بن�شبة  للبلد  الدميوغرافية  الرتكيبة  يف  تغيريا 
عام  املجن�شني  عدد  لي�شري  حكمًا  �شتت�شاعد  واالأعداد 

 2040 ويف  ال�شكان،  ن�شبة  من   40% يالم�ش  ما   2030
اأن ي�شمد الن�ش الد�شتوري باأن البحرين عربية  ال ميكن 
ي�شتقطب  التجني�ش  كون  �شتتبّدل  هويتها  الأن  اإ�شالمية، 

الكثري من الديانات.
خليل  لـ»الوفاق«،  العام  لالأمني  ال�شيا�شي  امل�شاعد  يقول 
املرزوق، اإن »اآل خليفة يعتربون التجني�ش ح�شانة حتفظ 
ف�شتختّل  الوترية،  بهذه  ا�شتمر  اإن  ولكنه  مكانتهم،  لهم 
اأكرب  الدميوغرايف  التحول  من  القلق  و�شي�شري  املوازين 
ي�شري  بل  وال�شنة،  ال�شيعة  تعداد  ن�شب  حول  القلق  من 

الطرفان اأقلية واالأمر حتمًا م�شّر بالعائلة احلاكمة«.
التجني�ش،  حول  »الوفاق«  تقرير  لن�شر  التايل  اليوم  يف 
�شلمان،  علي  املعتقل  ال�شيخ  للجمعية  العام  االأمني  غّرد 
اإىل  و�شيعة«  »�شنة  البحرينيني  داعيًا  »تويرت«  على 
»حتمل عبء اإجناب طفل زيادة ملواجهة م�شروع التجني�ش 

الكارثي«.
البحرين  يف  الباك�شتاين  ال�شفري  كان   ،2014 واأواخر 
ل�شحيفة  حديث  يف  ك�شف  قد  االأحد،  حممد  اآنذاك، 
الباك�شتانيني  عدد  اأن  البحرينية،  نيوز«  دايلي  »غالف 
الذين ميتلكون جواز �شفر بحرينيا يراوح بني 25 اإىل 30 

األفا.
عليه  ين�ّش  ما  اإىل  تفطن  مل  خليفة«  »اآل  �شلطات  لعل 
ل�شان  على  اجلرمية  حجم  ليت�شح  الباك�شتاين،  القانون 
اأعداد  عن  التجني�ش  مللف  متابعون  ت�شاءل  ال�شفري.  ذلك 
اإذا  والتينية  عربية  ودول  وبنغال  هنود  من  املجن�شني 
االآالف.  بع�شرات  يقدرون  وحدهم  الباك�شتانيون  كان 
»اآل  �شلطات  لل�شخرية ما �شرحت به  امل�شحك واملثري  لكن 
خليفة« بعد �شهر من قنبلة ال�شفري الباك�شتاين، يف معر�ش 
الذين  البحرينيني  بع�ش  قطر  جتني�ش  على  اعرتا�شها 
واحلالة  التجني�ش  اأهمها  عدة،  عوامل  نتيجة  هاجروا 

وكيل  �شرح  اآنذاك  املرتدية.  االقت�شادية 
واجلوازات  اجلن�شية  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة 
عملية  يف  م�شتمرة  قطر  »دولة  باأن  واالإقامة، 
ذلك  اإيقاف  تلتزم  ومل  البحرينيني  جتني�ش 

وفقًا ملا تعهدته �شابقًا«.
وي�شتثمر  يراهن عليها  التي  التجني�ش  جرمية 
ت�شري  حكمه،  واأركان  البحرين  ملك  فيها 
بالتوازي مع جرمية اأخرى ال تقل خطورة، هي 
�شرقة ونهب االأ�شرة احلاكمة اأرا�شي وعقارات 
حل�شابهم  م�شادرتها  عرب  و�شواحلها  الدولة 

ال�شنوات.  لع�شرات  زهيدة  مببالغ  ا�شتئجارها  اأو  اخلا�ش 
املنامة  �شهدت  باأ�شهر،   2011 عام  الثورة  اندالع  قبل 
اأطيافه  مبختلف  البحريني  ال�شعب  كان  كربى  ف�شيحة 
�شحيتها. فقد اكت�شف نواب بحرينيون اأن الديوان امللكي 
ورئي�ش احلكومة واأفرادًا من العائلة املالكة نهبوا ما قيمته 
65 كيلومرتًا مربعًا من عقارات الدولة تقّدر قيمتها بنحو 
40 مليار دوالر، وتكفي حلل م�شكلة االإ�شكان املزمنة حتى 

م�شاحته. حجم  �شغر  عنه  معروف  بلد  يف   ،2030
التي  التحقيق،  عملية  موالون  ونواب  احلكومة  عرقلت 
اأمالك  يف  التحقيق  »جلنة  �شميت  برملانية  جلنة  اأجرتها 
الدولة«، ك�شفت عن �شرقة مو�شوفة لالأمالك العامة كان 
بطلها دون اأي منازع رئي�ش احلكومة، خليفة بن �شلمان اآل 
ا�شرتى  اأنه  امل�شربة  الوثائق  اإحدى  تظهر  الذي  خليفة، 
عقار »مرفاأ البحرين املايل« بدينار بحريني واحد، اأي ما 

يعادل ثالثة دوالرات اأمريكية تقريبًا ال غري!
مل يكتف خليفة بن �شلمان باالأرا�شي ال�شا�شعة التي كان قد 
منحه اإياها امللك ال�شابق عي�شى بن �شلمان يف الت�شعينيات، 
عهده  وويل  امللك  جنل  اأن  والوثائق  االأرقام  تظهر  بل 
�شلمان بن حمد، ا�شتحوذا اأي�شا على اجلزر اال�شطناعية 

اأهمها  الفخمة،  واملطاعم  الفنادق  عليها  �شّيدت  التي 
وجزر  البحرين«  »درة  وجزيرة  »اأمواج«  جزر  واأكربها 
اإليها م�شروعا  »ديار املحرق« وجزر »مارينا و�شت«، ي�شاف 
التي وفق جلنة  الدولية،  البحرين  فيوز« وحلبة  »الرفاع 
البحرينية«  ال�شفافية  و»جمعية  الربملانية  التحقيق 
ا�شتاأجرت اأرا�شي الدولة بدينار بحريني واحد يف ال�شنة!
نواب  الحقًا  وا�شتقال   2011 مطلع  الثورة  اندلعت 
املعار�شة من الربملان، لكن تواىل الك�شف عن ف�شائح نهب 
واأركان احلكم،  امللكي  الديوان  االأرا�شي و�شرقتها على يد 
عبد  »الوفاق«  يف  القيادي  ك�شف   2012 �شباط  ففي 
اجلليل خليل، عن وثائق تثبت حتويل ملكية عقارات من 
»قاليل«  قرية  يف  عقار  ومنها  خا�شة،  اإىل  عامة  اأمالك 
تبلغ م�شاحته 21 كيلومرتًا مربعًا، اإ�شافة اإىل عقارات يف 
من  اأكرث  م�شاحتها  تبلغ  والب�شيتني  وكرانة  القدم  مناطق 
20 كيلومرتًا مربعًا. هذه االأرقام املخيفة التي تر�شد نهب 
اأمالك الدولة ومقدراتها ممن ُيفرت�ش به اأن يكون حار�شًا 
الف�شاد«  »موؤ�شر مدركات  البحرين يف ترتيب  نقلت  عليها، 
 27 املركز  من  الدولية«،  ال�شفافية  »منظمة  عن  ال�شادر 
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اهلل«؟ و»اأن�����������ص�����ار  ال�������ص���ع���ودي���ة  ب�����ني  م���ب���ا����ص���رة  اجلميعحم������ادث������ات  و�صكت  ال��ق��دا���ص��ة  �صعود  اآل  امتطى  ي��وم 

املقّدرات ونهب  االأغ��راب  توطني  البحريني:  النظام  ال��ي��م��ن! ال�����ص��ع��ودي��ة يف  ل��ن�����ص��اع��د  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة:  ال�����ص��ح��اف��ة 

»اأن�شار  من  وفد  توّجه  عن  معلومات  فيه  حتدثت  وقت  يف 
بدء  منذ  االوىل  للمرة  ال�شعودية،  اإىل  اأم�ش  يوم  اهلل« 
�شعوديني،  م�شوؤولني  مع  مبا�شرة  حمادثات  لعقد  احلرب، 
االأنباء  هذه  اإن  اليمنية  احلركة  من  مقّربة  م�شادر  قالت 

»غري دقيقة«، موؤكدًة اأن امل�شار ال�شيا�شي ال يزال جممدًا
اأعيد يف االيام االأخرية اإحياء احلديث عن امل�شار ال�شيا�شي 
اجلمود  من  اأ�شهر  بعد  اليمنية،  االأزمة  حّل  اإىل  ال�شاعي 
التو�شل  يف  اأخفقت  التي   »2 »جنيف  حمادثات  اأعقبت 
العملية  �شكة  على  اليمن  وو�شع  النار  اإطالق  وقف  اإىل 

ال�شيا�شية.
حمادثات  انعقاد  عن  غربية  اإعالم  و�شائل  وحتدثت 
توجه  وعن  اهلل«،  »اأن�شار  وحركة  ال�شعودية  بني  مبا�شرة 
وفد من احلركة اليمنية اإىل الداخل ال�شعودي يوم اأم�ش، 
للقاء م�شوؤولني. وكانت ر�شالة م�شّربة قبل اأيام من املبعوث 
الدويل ا�شماعيل ولد ال�شيخ اإىل االأمم املتحدة، قد ك�شفت 
عن و�شاطة االأخري لعقد لقاء �شري بني ال�شعودية و»اأن�شار 

اهلل« يف العا�شمة االأردنية عّمان.
وت�شمنت ر�شالة ولد ال�شيخ املوجهة اإىل وكيل االأمني العام 
يف  فيلتمان،  جيفري  ال�شيا�شية،  لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم 
االأ�شبوع الثاين من �شهر �شباط املا�شي، اأن ولد ال�شيخ التقى 
اآخر  وب�شخ�ش  العيبان،  م�شاعد  ال�شعودي  الدولة  بوزير 
ُيدعى اأبو علي، وهو اال�شم الذي يتكرر يف عدد من الوثائق 
اأنه �شابط  املتعلقة باملحادثات مع ال�شعودية، ومن املرّجح 
»با�شتعداد  علي  واأبو  العيبان  اأخرب  اإنه  وقال  �شعودي. 
احلوثيني ال�شتئناف املفاو�شات ال�شرية املبا�شرة مع ممثلي 
ال�شعودية«، واأنهما »رّحبا بهذا التقدم املحرز، واأعربا عن 

التزامهما بامل�شي قدمًا يف هذا امل�شار«.
لـ»االأخبار«  قالت  اهلل«  »اأن�شار  من  مقّربة  �شيا�شية  م�شادر 
مع  لقاءات  وعقد  ال�شعودية  اإىل  الدخول  عن  احلديث  اإن 
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت  دقيق«.  »غري  هناك،  م�شوؤولني 
الوفد  توجه  عن  معلومات  الثورية«  اللجنة  يف  »م�شادر 
مهمة  اأن  امل�شدر  اأكد  حني  يف  ال�شعودية،  اإىل  اليمني 
معلومات  »رويرتز«  وكالة  ن�شبت  التي  الثورية«،  »اللجنة 
حملية  داخلها،  من  م�شادر  اإىل  ال�شعودية  مع  اللقاء 
معنية باإدارة �شوؤون البالد، وهي غري مطلعة على ال�شوؤون 
ال�شيا�شية اأو املفاو�شات ب�شاأن اإيقاف احلرب، الذي هو »بيد 

قيادة احلركة اليمنية فقط«.
ونقل ولد ال�شيخ عن العيبان واأبو علي ثالث نقاط اأورداها 
اأنه يف �شوء التقدم التي حترزه  اأواًل،  خالل اللقاء، وهي: 
قوات »التحالف« ميدانيًا باجتاه �شنعاء، فاإن »من م�شلحة 
باعتبار  نية  بح�شن  والتفاو�ش  الفر�شة  اغتنام  احلوثيني 
بداأت  خياراتهم  واأن  ميدانيًا،  �شعيف  موقف  يف  اأنهم 

تنح�شر«.
ثانيًا، رف�ش الريا�ش رفع م�شتوى متثيلها يف هذه املفاو�شات 

ال�شالم،  عبد  حممد  طلبه  ملا  وفقًا  الراهن،  الوقت  يف 
اجلولة  يف  الريا�ش  مّثال  اللذين  »ال�شخ�شني  اأن  معتربْين 
ال�شرية ال�شابقة هما من م�شتوى حممد عبد ال�شالم نف�شه«.
ثالثًا، موافقتهما على »مقرتح اأن�شار اهلل« بعقد املفاو�شات 
كان  فيما  واملغرب،  االردن  بني  خرّيهما  بعدما  عمان  يف 
امل�شوؤول الدويل ينتظر اإجابة من قيادة »اأن�شار اهلل« عرب 
عبد ال�شالم على املو�شوع، ومل يعرف يف الوثيقة التي تعود 

اإىل نحو �شهر، اإذا ما حدث اللقاء اأو مل يحدث.
اأفادت  العا�شمتني،  اإحدى  يف  حمادثات  انعقاد  وب�شاأن 
واملحادثات  جتِر،  مل  اللقاءات  هذه  باأن  امل�شادر 
الدبلوما�شية اقت�شرت على العا�شمة العمانية م�شقط التي 
حتت�شن لقاءات ب�شاأن االأزمة اليمنية منذ بداية احلرب، 

»لكنها جمّمدة االآن«.
اأما عن دور املبعوث الدويل، فقد جددت امل�شادر التعبري عن 
امل�شادر  ال�شعيف. ورّجحت  ال�شيخ  روؤية احلركة لدور ولد 
قد  موؤخرًا  �شعودي  اأ�شري  عن  اهلل«  »اأن�شار  اإفراج  يكون  اأن 
يراوح  »الذي  ال�شيا�شي  امل�شار  عن  منف�شل  �شياق  يف  جاء 

مكانه«، واأنه ياأتي من �شمن تفاهمات يف اإطار احلرب.
وكانت املعلومات قد حتدثت عن وجود وفد من »اأن�شار اهلل« 
النار  الإطالق  وقف  حول  مباحثات  الإجراء  ال�شعودية  يف 
ع�شو  الوفد  ويت�شمن  لل�شعودية،  اجلنوبية  احلدود  على 
حممد  احلركة  با�شم  الر�شمي  واملتحدث  ال�شيا�شي  املجل�ش 
املذكورة،  الزيارة  وبداأت  اآخرين.  ال�شالم وع�شكريني  عبد 

من  اأ�شبوع  بعد  �شعوديني،  م�شوؤولني  من  »تلبيًة  اأم�ش،  يوم 
املحادثات التح�شريية ال�شرية«.

الإحاطته  مناق�شًة  امل�شّربة  ال�شيخ  ولد  مرا�شلة  وجاءت 
ل الرتّيث  اأمام جمل�ش االأمن قبل اأيام، حني قال اإنه »يف�شّ
الأن  ال�شالم«،  حمادثات  من  جديدة  جولة  اإىل  الدعوة  يف 
التباعد يف وجهات النظر ال يزال عميقًا، والأن »االأطراف 
قبل  القتالية  االأعمال  وقف  اإعالن  �شرورة  بني  منق�شمة 
اأجل  من  املفاو�شات  طاولة  اإىل  الذهاب  اأو  املحادثات 

التو�شل اإىل وقف االأعمال القتالية«.
ال�شاروخية �شد  العمليات  ا�شتمرت  امليداين،  امل�شتوى  على 
جدد  اإذ  اجلوف،  حمافظة  يف  وامل�شلحني  »التحالف«  قوات 
اجلي�ش اليمني و»اللجان ال�شعبية« اإطالق �شاروخ بالي�شتي 
يف  امل�شلحني  جتمعات  على  حمليًا  املطّور  »قاهر1«  نوع  من 
مع�شكر اخلنجر �شرقي اجلوف. ويعترب ال�شاروخ البالي�شتي 
الثاين من نوعه الذي ا�شتهدف جتمعات امل�شلحني يف مع�شكر 
اأيام.  خالل  وال�شاد�ش  املا�شيني،  اليومني  خالل  اخلنجر 
ويف اجلبهات احلدودية، ا�شتهدفت القوات اليمنية جتمعًا 
�شقوط  اإىل  اأدى  ما  ميدي،  مديرية  من  بالقرب  للم�شلحني 
قتلى وجرحى يف �شفوفهم، وبينهم قيادي كبري مل ُيك�شف 

عن هويته بعد.
) اأ ف ب(



االمني  على  احلرب  املغرب  اأعلن 
مون  كي  بان  املتحدة  االمم  العام 
لنطقه بكلمة “حمتلة” يف تطرقه 

اىل نزاع ال�شحراء الغربية.
بجولة  قام  قد  كيمون  بان  وكان 
موريتانيا  اىل  املا�شي  اال�شبوع 
جنوب  اأق�شى  تندوف  وخميمات 
جغرافية  ورقعة  اجلزائر  غرب 
املتنازع  الغربية  ال�شحراء  و�شط 
احللو”  “بئر  ت�شمى  عليها 
العزيز  عبد  الرئي�ش  وا�شتقبله 

بوتفليقة يف اجلزائر.
يف  رغبته  عن  مون  كي  بان  وعرّب 
الطرف  املغرب،  من  زيارته  بدء 
اململكة  لكن  النزاع،  يف  الرئي�شي 
بحجة  ا�شتقباله  رف�شت  املغربية 
يف  ال�شاد�ش  حممد  امللك  وجود 

عطلة خا�شة يف فرن�شا.
واأدىل بان كي مون بت�شريحات يف 
ا�شتفتاء  تقدم  تندوف  خميمات 
تقرير امل�شري حال لنزاع ال�شحراء 
ويدعو اىل تنظيم موؤمتر للمانحني 

مل�شاعدة الالجئني ال�شحراويني.
معر�ش  يف  مون  كي  بان  وا�شتعمل 
“االحتالل”  كلمة  ت�شريحاته 
وهو  ال�شحراء،  لنزاع  و�شفه  يف 
“مب�شاعر  م�شا  املغرب  اعتربه  ما 

املغاربة”.
واأ�شدر املغرب اأم�ش الثالثاء بيانا 
مون،  كي  بان  �شد  اللهجة  �شديدة 
بيانا  املغرب  اأ�شدر  اأن  ي�شبق  ومل 
بهذه  األفاظا  يت�شمن  دبلوما�شيا 
احلدة �شوى �شد اجلزائر ويف ملف 

ال�شحراء.
اململكة  احلكومة  بيان  ويقول 
�شجلت”بذهول  اأنها  املغربية 
عبارة  ا�شتعمل  العام  االأمني  اأن 
ا�شرتجاع  لو�شف  “احتالل” 
الرتابية”،  لوحدته  املغرب 
ب�شدة  “يتناق�ش  ذلك  اأن  معتربة 
االمم  داأبت  الذي  القامو�ش  مع 
ما  يف  ا�شتخدامه  على  املتحدة 
واأن  املغربية”،  بال�شحراء  يتعلق 
لي�ش  التو�شيف  هذا  “ا�شتعمال 
اأو قانوين وي�شكل  له �شند �شيا�شي 
ولل�شعب  للحكومة  بالن�شبة  اإهانة 

املغربيني”.
واأ�شافت اأن “هذا االنزالق اللفظي 
مب�شداقية  خطري  ب�شكل  مي�ش 
املتحدة”،  لالأمم  العامة  االأمانة 
االأممي  امل�شل�شل  “م�شلحة  واأن 
تفر�ش  حل  اإىل  التو�شل  لت�شهيل 
زلة  جمرد  االأمر  يكون  يف  االمل 

ل�شان”.

البالغ  يف  احلكومة  واأعربت 
القوي  “احتجاجها  عن  ذاته 
العام  االأمني  ت�شريحات  على 
ال�شحراء  ق�شية  حول  االأممي 
“هذه  اأن  اإىل  م�شرية  املغربية”، 
�شيا�شيا،  مالئمة  غري  الت�شريحات 
اأ�شالفه  تاريخ  يف  م�شبوقة  وغري 
وخمالفة لقرارات جمل�ش االأمن”.
املغربية  االعالم  و�شائل  وتذهب 
كي  بان  ت�شريحات  اعتبار  اىل 
بعدما  املغرب  من  انتقامية  مون 
وت�شاءلت  ا�شتقباله.  رف�ش 
املغرب  يت�شقل  مل  ملاذا  اأخرى 
على  ت�شرف  منظمة  العام  االأمني 
هزالة  اأخرى  وانتقدت  النزاع، 
تعاطيها  يف  املغربية  الدبلوما�شية 

مع امللف.
ومن �شاأن ما ح�شل بني االأمني العام 
واملغرب اأن يزيد من �شوء التفاهم 
بنيهما وقد يزيد من ال�شغط على 

املغرب يف االأمم املتحدة.
الغربية  ال�شحراء  نزاع  ويعود 
خرجت  عندما   1975 �شنة  اىل 
امل�شتعمرة  هذه  من  ا�شبانيا 
اأرا�شيه،  اىل  املغرب  و�شمها 
حربا  البولي�شاريو  جبهة  و�شنت 
املغرب  وقبل  ال�شيادة.  ملنازعته 
تقرير  با�شتفتاء  والبولي�شاريو 
خوفا  تراجع  املغرب  ولكن  امل�شري، 
يف  و�شكك  ال�شحراء  خ�شارة  من 
اإح�شاء ال�شحراويني وقدم احلكم 

الذاتي لل�شحراويني بديال.

ال�صعبية  واملقاومة  اجلي�ش  قوات 
ت�صيطر على مواقع ا�صرتاتيجية يف 
تعز اليمنية بعد ا�صتباكات عنيفة

�شنعاء – د ب اأ – ا�شتعادت قوات اجلي�ش واملقاومة ال�شعبية يف اليمن 
والقوات  احلوثيني  قب�شة  من  ا�شرتاتيجية  مواقع  على  �شيطرتها 

املوالية للرئي�ش اليمني ال�شابق علي �شالح مبحافظة تعز.
اندلعت  عنيفة  ا�شتباكات  اإن  ال�شعبية  املقاومة  يف  م�شادر  وقالت 
ا�شتعادة  واملقاومة  اجلي�ش  رجال  خاللها  من  ا�شتطاع  الطرفني،  بني 

ال�شيطرة على تبة اخلوعة ومعرب الدحي.
يف  الطرفني،  �شفوف  يف  �شقطوا  وجرحى  قتلى  فاإن  امل�شادر،  وبح�شب 
الغربية،  اجلبهة  مناطق  معظم  يف  م�شتمرة  املواجهات  تزال  ما  حني 

موؤكدة حما�شرة احلوثيني وقوات �شالح يف تبة االأرانب.
يف ال�شياق نف�شه، قالت م�شادر حملية، اإن احلوثيني وقوات �شالح �شنوا 

ق�شفا عنيفا على االأحياء ال�شكنية و�شط و �شرق املدينة .
جوية  بغارات  العربي  التحالف  مقاتالت  ا�شتهدفت   ، اآخر  جانب  من 
 35 اللواء  مقر  و  ال�شقب،  منطقة  يف  �شالح  وقوات  للحوثيني  مواقع 
املخا  مبدينة  اأخرى  مواقع  جانب  اإىل  املدينة،  غرب  القدمي  باملطار 

غرب املدينة.

املح�صوبة  القنوات  مع  التعامل  متنع  اخلليج  دول 
اال�صالمية”  و”الدولة  اللبناين  اهلل”  “حزب 
“القاعدة” وتنظيم  اليمنية  احلوثي  وجماعة 
جمابهة  ال�شت  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  – قررت  اأ(  ب  )د  ـ   الريا�ش 
املنظمات االإرهابية الدولية، وحما�شرة و�شائلها االإعالمية، وبخا�شة “حزب 
وتنظيم  اليمنية  احلوثي  وجماعة  اال�شالمية”   و”الدولة  اللبناين  اهلل” 

. “القاعدة” االرهابي 
عقب   ، املا�شية  الليلة  لهم  بيان  يف   ، املجل�ش  بدول  االإعالم  وزراء  واأعلن 
اجتماعهم يف الريا�ش ، اتفاقهم على اتخاذ كافة االإجراءات القانونية ملنع 
التعامل مع اأي قنوات تلفزيونية حم�شوبة على ميلي�شيات حزب اهلل اللبناين 

وقادتها، وف�شائلها، والتنظيمات التابعة لها، واملنبثقة عنها.
االإنتاج،  �شركات  كافة  على  ت�شري  االإجراءات  “هذه  اأن  البيان  يف  وجاء 
االإعالم،  مظلة  حتت  يندرج  ما  وكل  االإعالمي،  املحتوى  وقطاع  واملنتجني، 
واأحكام  املجل�ش،  بدول  ال�شارية  القوانني  عليه  تن�ش  ما  اإىل  ا�شتنادًا  وذلك 

القانون الدويل ذات ال�شلة مبكافحة االإرهاب”.
الإثارة  ت�شعى  “اإرهابية  باأنها  اهلل  حزب  ميلي�شيات  اخلتامي  البيان  وو�شف 
�شارخًا  انتهاكًا  ي�شكل  ما  والعنف،  الفو�شى  على  بالتحري�ش  وتقوم  الفنت، 
ال�شقيقة،  العربية  الدول  والعديد من  املجل�ش،  وا�شتقرار دول  واأمن  ل�شيادة 
وقوانينها الداخلية عالوة على اأحكام القانون الدويل، واملبادئ االأخالقية 

واالإن�شانية”.
ودعا وزير الثقافة واالإعالم ال�شعودي ، الدكتور عادل الطريفي، اإىل الوقوف 
بحزم �شد االأبواق االإعالمية حلزب اهلل والو�شائل االإعالمية املرتبطة به، 

لف�شح ميلي�شياته وخمططاته.
الفار�شي،  للحزب  االإعالمي احلاقد  “اخلطاب  اأن  بيانه  الطريفي يف  واو�شح 
يف  واالنق�شام  الفرقة  دائرة  وتو�شيع  الطائفية  نار  تاأجيج  يف  وا�شتمراره 
تتطلب  املجل�ش،  دول  �شد  يرددها  التي  واالدعاءات  واالفرتاءات  املنطقة، 
العمل على توحيد اجلهود للوقوف �شفا واحدا لتعرية هذا احلزب ومن يقف 

وراءه”.

احلر�ش  اإن  "فار�ش"  اأنباء  وكالة  قالت   – طهران 
من  �شاروخني  اليوم  �شباح  اأطلق  االإيراين  الثوري 
طراز قدر H والذي ي�شل مداه 1400 كم من جبال 
الربز �شمال �شرق البالد، واكدت اأن ال�شاروخني اأ�شابا 
من  النهائية  املرحلة  اإطار  يف  عمان  بحر  يف  اأهدافًا 
مناروات “اقتدار الوالية”، واأ�شافت الوكالة اأنه كتب 
“اإ�شرائيل يجب اأن تزول من  على ال�شاروخني عبارة 

الوجود” باللغة العربية.
وقال العميد ح�شني �شالمي نائب القائد العام للحر�ش 
من  اأكرث  ميتلك  اهلل  حزب  “اإن  االإيراين  الثوري 
“اإيران متتلك ع�شرات  مائة األف �شاروخ”، موؤكدًا اأن 
طهران  “لدى  اأن  على  و�شدد  العدد”،  ذلك  اأ�شعاف 
مبختلف  البالي�شتية  ال�شواريخ  من  كبرية  تر�شانة 
اأي  يف  االأعداء  نحو  لالإطالق  جاهزة  وهي  املديات، 

حلظة كانت من اإي نقطة يف البالد”.
اأيام  قبل  اعترب  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  وكان  هذا 
ذارع  اأنه  على  يو�شف  والذي  اللبناين  اهلل  حزب 
االإرهابية،  باملنظمة  املنطقة،  يف  الع�شكري  اإيران 
احلزب  العرب  الداخلية  وزراء  جمل�ش  نعت  حني  يف 

باالإرهابي.
“خرباتها  لنقل  طهران  ا�شتعداد  �شالمة  واأبدى 
االأ�شقاء  اإىل  واال�شرتاتيجية  والعملية  التكتيكية 
اأمريكا  �شد  املقاومة  وجبهة  االإ�شالمي  العامل  يف 

واإ�شرائيل واحللفاء االإقليميني يف املنطقة”.
من جانبه وعلى هام�ش اإطالق ال�شواريخ، قال اجلرنال 
اأمري علي حاجي زادة قائد القوات اجلوية يف احلر�ش 
ل�شعوب  متاحة  االإيرانية  “ال�شواريخ  اإن  الثوري، 
يف  امل�شطهدين  وكل  والعراق  و�شوريا  ولبنان  فل�شطني 

�شت�شكل  االإيرانية  “ال�شواريخ  باأن  حمذرًا  العامل”، 
يف  ال�شعوب  على  االإعتداء  يريد  من  كل  على  خطرًا 

العامل االإ�شالمي”.
وقال حاجي زادة اإننا “ال ن�شعى للهيمنة على الدول 
مواجهة  يف  املظلومني  مل�شاعدة  ن�شعى  بل  االأخرى 
“اإ�شرائيل باتت حما�شرة اليوم  اأن  الظاملني”، موؤكدًا 
طويال  لي�ش  عمرها  واإن  االإ�شالمية  الدول  قبل  من 
و�شتنهار يف احلرب حتى قبل اإطالق هذه ال�شواريخ”.
الكيان  “اأعمال  اإن  زادة،  حاجي  العميد  وقال 
مدى  واإن  متاما  لنا  وا�شحة  ال�شريرة  ال�شهيوين 
2000 كم ل�شواريخنا هي كذلك ملواجهة هذا الكيان 

من م�شافة بعيدة”.
هذه  ا�شتخدام  طهران  نية  زادة  حاجي  ونفى 
�شوريا  يف  االإرهابية  املجموعات  �شرب  يف  ال�شواريخ 
“اأمر ممكن”، نافيًا اأي قرار  والعراق، لكنه اأردف اأنه 
اىل  الع�شكريني  امل�شت�شارين  ايفاد  وقف  يف  الإيران 
ونقدم  يتوقف  مل  االأمر  “هذا  باأن  واأ�شاف  �شوريا، 

الدعم للحكومة ال�شورية باأي حجم تريده”.
وتعترب طهران من اأكرب داعمي الرئي�ش ال�شوري ب�شار 
يف  للقتال  ع�شكرية  قوات  اإر�شال  تنفي  لكنها  االأ�شد، 
لتقدمي  ع�شكريني  م�شت�شارين  اإيفاد  وتوؤكد  �شوريا 

ا�شت�شارات للجي�ش ال�شوري.
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ج��ائ��ع مي��ن��ي  م��ل��ي��ون   14.4 غ���ذائ���ي���ة:  ط������وارئ  ح���ال���ة  اإع������الن  املحتلة”  “ال�صحراء  كلمة  ال�صتعماله  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  على  احل���رب  يعلن  امل��غ��رب 

م��ن  ت������زول  اأن  ي���ج���ب  “اإ�صرائيل  االي���������راين:  ال����ث����وري  احل����ر�����ش 
وال��ع��راق و���ص��وري��ا  ول��ب��ن��ان  لفل�صطني  م��ت��اح��ة  و���ص��واري��خ��ن��ا   .. الوجود” 

ط�������ه�������ران: ه�������ذه ح���ق���ي���ق���ة االأزم�������������ة م������ع ال�����ري�����ا������ش!

ر�شيد احلداد
انعدام  االإن�شانية على �شعيد  | تفاقمت االأزمة  �شنعاء 
والن�شاط  املحلي  االإنتاج  تراجع  بعد  الغذائي  االأمن 
نتيجة  احلكومية،  العامة  اخلدمات  ل  وتعطُّ التجاري 
تدمري طريان التحالف ال�شعودي للبنية التحتية العامة 
واخلا�شة وفقدان املاليني من اليمنيني فر�ش اأعمالهم، 
االأمر الذي اأ�شهم برتّدي االأو�شاع املعي�شية للماليني من 

املواطنني، وعّر�ش �شرائح وا�شعة خلطر اجلوع.
فر�ش  »التحالف«  وموا�شلة  احل�شار  ا�شتمرار  واأ�شهم 
وال�شلع  الوقود  اأ�شعار  بارتفاع  الواردات  على  القيود 
ال�شلع  من  الواردات  اأن  من  الرغم  على  االأ�شا�شية، 
خالل  ن�شبيًا  حت�شنت  والتجارة  االأ�شا�شية  الغذائية 
عدد  يف  ال�شراع  ا�شتمرار  حال  كذلك  املا�شية،  االأ�شهر 
اإىل  الب�شائع  نقل  من  التجار  متكن  دون  املحافظات  من 
العديد من مناطق البالد. وما �شاعف من تعميق م�شاكل 
التحتية  للبنية  املمنهج  التدمري  هو  والبطالة،  الفقر 
من  املاليني  �شرف  اإىل  اأدى  الذي  واخلا�شة  العامة 
التي  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة  اخل�شائر  نتيجة  اأعمالهم 
حلقت بال�شركات اخلا�شة، اإ�شافة اإىل اأن اإغالق برامج 
التنمية  برامج  وتعليق  االجتماعي  االأمان  �شبكات 
من  باأكرث  اأ�شّر  املانحة  اجلهات  من  املدعومة  املختلفة 

�شخ�ش. مليون   2.5
الزراعة  منظمة  عن  �شادر  حديث  تقرير  واأ�شار 
اأن ت�شاعد  اإىل  العا�شمة �شنعاء،  »الفاو« يف  واالأغذية 
يعي�شون  الذين  ال�شكان  عدد  يف  ارتفاعًا  �شّبب  ال�شراع 
اإجمايل  من   55.6% اإىل  مرتدية  معي�شية  ظروف  يف 
ال�شكان البالغ عددهم 25 مليون ن�شمة، موؤكدًا اأن 14.4 
الغذائي،  االأمن  انعدام  يعانون  البالد  يف  ن�شمة  مليون 
االأمن  انعدام  ن�شمة  ماليني   7.6 يعاين  بينهم  ومن 
مع  باملقارنة   23% بن�شبة  اأعلى  اأي  ال�شديد،  الغذائي 
الن�شبة التي اأظهرها الت�شنيف املرحلي املتكامل لالأمن 

الغذائي ال�شادر عن املنظمة يف حزيران 2015.
»الفاو« يف تقريرها ك�شفت عن دخول ع�شر حمافظات 
الغذائي  انعدام االأمن  مينية �شمن مرحلة الطوارئ يف 
والتغذية.  الغذائي  لالأمن  الطارئ  التقومي  احلاد، وفق 

واأ�شارت اإىل اأن االأزمة االإن�شانية �شتزداد تدهورًا اإن مل 
ت�شل اال�شتجابة االإن�شانية ب�شورة عاجلة اإىل ال�شكان 
الغذائي  االأمن  توقعات  اأن  اإىل  واأ�شارت  املت�شررين. 
يلزم  وهو  للقلق،  مثرية  زالت  ما   2016 لعام  والتغذية 
املنظمات الدولية موا�شلة اجلهود لتلبية االحتياجات 

االأ�شا�شية لل�شكان املت�شررين من خالل االإنعا�ش املبكر.
واأ�شار التقرير اإىل انخفا�ش اإنتاج املحا�شيل االإنتاجية 
اأ�شعار  وارتفاع  جهة،  من  االأمطار  مو�شم  تاأخر  ب�شبب 
املناطق  من  العديد  يف  ال�شراع  وا�شتمرار  الوقود 
ال�شالع،  اإب،  حجة،  �شعدة،  تعز،  يف  بال�شراع  املت�شررة 
حلج، البي�شاء و�شبوة من عدم متكن املزارعني من القيام 
االإنتاج.  يف  �شلبًا  اأثر  ما  العادية،  الزراعية  باملمار�شات 
للذرة  الزراعي  االإنتاج  انخفا�ش  اإىل  »الفاو«  واأ�شارت 
متثل  التي  وال�شعري،  ال�شامية  والذرة  والدخن  الرفيعة 
بن�شبة  املا�شي  العام  للحبوب،  الرئي�شي  املحلي  االإنتاج 

.35% –  30
على  قيود  بفر�ش  »التحالف«  قوات  التقرير  واتهم 
حركة �شيد االأ�شماك يف ال�شواحل اليمنية، وبا�شتهداف 
وتعز  احلديدة  حمافظات  يف  خ�شو�شًا  ال�شيد،  قوارب 
خدمات  اأغلبية  توقفت  ذلك،  لكل  نتيجة  وحجة. 
ال�شيادين  من   65% فقد  للفاو  وفقًا  االأ�شماك،  قطاع 
العمال  من   650،000 اإىل  باالإ�شافة  عي�شهم،  �شبل 
العر�شيني العاملني يف التعبئة والتخزين والنقل، وذلك 
ب�شبب ال�شراع. واأ�شار اإىل اأن هناك اأن�شطة ال�شيد غري 
املرخ�شة وغري القانونية ت�شتغل حالة ال�شراع والفراغ، 
وقد حذرت وزارة الرثوة ال�شمكية من اتخاذ اإجراءات 
لالأفراد  بها  امل�شروع واالجتار  ال�شيد غري  قانونية �شد 

وال�شركات.
الوقود  تكلفة  وارتفاع  ندرة  اأن  اإىل  املنظمة  ولفتت 
يف  كثريًا  اأثرت  ال�شاحلية  املحافظات  يف  االأمن  وانعدام 
والعر�ش  ال�شمكي  ال�شيد  ال�شيد، وخف�شت كثريًا كمية 
وال�شاحلية،  الو�شطى  املحافظات  اأ�شواق  جميع  يف 
يف   75% بن�شبة  التقليدي  ال�شيد  انخفا�ش  واأكدت 
املحافظات  يف  االنخفا�ش  بلغ  فيما  واحلديدة،  تعز 
 ،2014 عام  مع  مقارنة   50% من  يقرب  ما  االأخرى 

فقدان  �شّببا  والعدوان  احل�شار  باأن  الفاو  تقرير  واأفاد 
واالأمن  والدخل  العي�ش  ل�شبل  ال�شيادين  من   50%
اأن ال�شيد التجاري الذي كان ينتج  الغذائي، واأو�شحت 
600 طن يف اليوم الواحد قبل تفاقم االأزمة  اأكرث من 
ت�شرر كثريًا، وباملثل انخف�شت �شادرات االأ�شماك بنحو 
وموانئ  ومنافذ  ال�شاطئ  منافذ  اإغالق  ب�شبب  ملحوظ 
ُنقلت  تذكر  ال  ب�شيطة  كميات  با�شتثناء  الت�شدير 

بوا�شطة ال�شاحنات واحلاويات من املهرة اإىل عمان.
النتكا�شة  الدواجن  اإنتاج  قطاع  تعر�ش  الفاو  واأكدت 
ب�شبب   ،2015 اآذار  منذ  للدواجن  وفقدان  خطرية 
اال�شتهداف املبا�شر من قبل »التحالف« ملزارع الدواجن 
واأفادت  اليمني.  الغذائي  اأحد مكونات االأمن  التي تعد 
باأن اإنتاج هذا القطاع انخف�ش بن�شبة %60 يف مناطق 
اأخرى،  مناطق  يف   25% بنحو  وانخف�ش  ال�شراعات 
الطاقة  وغياب  املدخالت  اأ�شعار  زيادة  اإىل  نظرًا 
االقت�شادية  وال�شغوط  الوقود  و�شحة  الكهربائية 

االأخرى على اإنتاج الدواجن.
يف  التموينية  الوفرة  حت�شن  اإىل  التقرير  اأ�شار  وفيما 
واالأ�شعار  العر�ش  مع  باملقارنة  ن�شبيًا  املحلية  االأ�شواق 

اأي�شًا  اأ�شار  املا�شية،  ال�شتة  االأ�شهر  خالل  �شجلت  التي 
عليه  كانت  مما  بكثري  اأعلى  زالت  ما  االأ�شعار  اأن  اإىل 
القمح  �شعر  متو�شط  ارتفع  للفاو،  ووفقًا  االأزمة.  قبل 
االأزمة،  قبل  ما  مع  مقارنًة   ،23% ــ   20 نحو  والدقيق 
 ،2015 حزيران  يف  االأ�شعار  يف  زيادة  اأق�شى  و�شجلت 
القمح  اإىل  بالن�شبة  و38%   34 الزيادة  بلغت  حيث 
والدقيق على التوايل. وفيما تظهر اأ�شعار القمح ودقيق 
 11 بن�شبة  اأعلى  تزال  ال  م�شتمرًا،  انخفا�شًا  القمح 

و%14 على التوايل مما قبل االأزمة.
ويف ما له عالقة باأ�شعار البنزين والديزل، اأكد التقرير 
بن�شبة  اليمنية  االأ�شواق  يف  اأ�شعارها  متو�شط  ارتفاع 
%197 و%159 على التوايل، مقارنة مبا قبل االأزمة 
وال تزال االأ�شعار يف االأ�شواق املوازية مرتفعة جدًا، فيما 
حمدودة،  الطهو  وغاز  الوقود  لبيع  الر�شمية  القنوات 
وهو ما جعل امل�شتقات النفطية حتت ال�شيطرة الكاملة 

الأ�شعار ال�شوق املوازية.

جان عزيز
طهران  بني  العالقات  الأزمة  وقراءته  ت�شخي�شه  يف 
بعد  انه  بالقول  كالمه  اإيراين  م�شوؤول  يبداأ  والريا�ش، 
اأيام قليلة على كارثة 11 اأيلول 2001، خرج الرئي�ش 
يف  حدث  »ما  اإن  ليقول،  كلينتون  بيل  ال�شابق  االأمريكي 
من  املظلم  اجلانب  هو  النهار،  ذاك  ووا�شنطن  نيويورك 

نظام العوملة!«.
هذا،  بقوله  يق�شد  ال�شابق  االأبي�ش  البيت  �شاحر  كان 
والظلمة، يف كل  النور  لعبة  ال�شوء على  اإلقاء  حماولة 
يف  االثنان  يكون  حني  م�شاء،  ج�شم  وكل  م�شيء  ج�شم 
بني  والنهار  الليل  لعبة  كما  متامًا  متقابلتني.  حركتني 
�شمال  بني  العوملة  لعبة  كانت  هكذا  واالأر�ش،  ال�شم�ش 
فاأظلمت  الكوكب،  ن�شف  اأ�شاءت  وجنوبها.  االأر�ش 
ن�شفه االآخر. ومن �شواد هذا الن�شف خرج االإرهابيون 

لينتقموا من ن�شف النور.
القراءة  االإيراين  امل�شوؤول  ي�شقط  ال�شعودية،  يف 
اجلميع،  يدرك  كما  هناك،  النظام  اإن  يقول  نف�شها. 
الزواج بني بنيتني اثنتني: بنية  نتاج هذا  هو تاريخيًا 
العائلة ال�شعودية وبينة الوهابية الدينية. �شمد ذلك 
الزواج طيلة عقود طويلة. ومتكن من تخطي حتديات 
نف�شه.   2001 اأيلول   11 حتدي  رمبا  اأبرزها  كثرية. 
يوم جاء جورج دبليو بو�ش اإىل الريا�ش بخطاب تغيري 
النظام، اأو تغيري �شلوكه. و�شواًل حتى مطالبة امل�شوؤولني 
ال�شعوديني باالطالع على مناهجهم الدرا�شية. يف حماأة 
البحث االأمريكي املجنون عن جواب ل�شوؤال برنارد لوي�ش 
الوجودي: ملاذا يكرهوننا؟! لكن اليد التي حترك بو�ش، 
مل تلبث اأن حرفت اأنظاره �شوب اأمكنة وحروب اأخرى. 
من كابول اإىل بغداد. فن�شي الريا�ش وجنا حكامها من 

امتحان الكاوبوي االأمريكي.
نف�شه  التحدي  عاد  االإيراين،  امل�شوؤول  يقراأ  اأوباما،  مع 
اأكرث  بلبا�ش  وعاد  ال�شعودي.  النظام  اأمام  ليمثل 
الربيع  عنوان  حتت  وحميطه.  وبق�شاياه  به  الت�شاقًا 
واإ�شقاط  االأنظمة  وتغيري  ال�شعوب  وثورات  العربي 

فبداأ  والهيكليات.  والبنى  النخب  وجتديد  احلكام 
ال�شراع داخل الريا�ش، بني فالقي عقلها ال�شيا�شي، بني 
الرتكيبة العائلية والرتكيبة الدينية. حاولت العائلة 
يف مرحلة اأوىل مع امللك عبداهلل االندفاع اإىل االأمام. 
انفتاحية، من  اإجراءات  �شل�شلة  الراحل  العاهل  اأجرى 
اإىل  �شبه خمتلطة  اإىل جامعة  �شورى منتخبة  تركيبة 
اململكة.  رعايا  عي�ش  ظروف  حت�شني  على  اإنفاق  رزمة 
كانت  االأمام،  اإىل  العائلية  احلركة  هذه  مقابل  يف  لكن 
الرتكيبة الدينية مو�شع رد فعل قادها اإىل حركة نحو 
الدفاعي  والت�شرف  ال�شلفية  من  مزيد  �شوب  الوراء. 
دهاليز  يف  اأكرث  والغو�ش  واالنغالق  بالتقوقع  البقائي، 
»قلعة« الدوغماتية. من بعيد، يقول امل�شوؤول االإيراين، 
الإدراكنا  تطورهما،  نر�شد  وكنا  احلركتني.  نراقب  كنا 
البلد،  هذا  حميط  على  حكمًا  �شتنعك�ش  نتيجتهما  اأن 
بني  العالقة  اأن  نرى  كنا  تدريجيًا،  علينا.  وبالتايل 
والتنافر.  التباعد  اإىل مزيد من  ذاهبة  النظام  مكوين 
للمملكة،  املوؤ�ش�ش  الزواج  عقد  ك�شر  خطر  اإىل  و�شواًل 
باأزمة كربى يف  اأن ي�شي  اأو حتى الطالق. وهو ما ميكن 

الداخل ال�شعودي.
احلل  النظام  اجرتح  م�شريي،  مفرتق  وعند  فجاأة، 
الأزمته: كان احلل الأزمته الداخلية يف اأن يخرتع عدوًا 
خارجيًا له. واأن يكون عدوًا لرتكيبته مبكونيها االثنني. 
للوهابية  كما  ال�شعودية،  للعائلة  عدوًا  املطلوب  كان 
امل�شوؤول  يقول  اإيران،  اإال  اأمامه  يكن  فلم  الفكرية. 
االإيراين. وحدها طهران الثورة اخلمينية كانت قادرة 
على جت�شيد هذا »العدو«. اإذ وحدها املوؤهلة الأن تكون 
ال�شورة  مع  اجلزيرة  عداوة  عليه  تعلق  الذي  امل�شجب 
الفار�شية، وعداوة الوهابية مع ال�شورة ال�شيعية. وبداأ 
الطرح  هذا  انفجر  ملاذا  لكن  املقولة.  تلك  على  الن�شج 
ظلت  املحاولة  تلك  الأن  بالذات؟  االآن  �شدامي  ب�شكل 
الثورات،  ربيع  االأوىل من حتدي  االأعوام  ترتيث طيلة 
يف انتظار املوقف االأمريكي من اإيران. فرغم عقد كامل 
من التفاو�ش بني طهران ووا�شنطن، ظل االعتقاد �شائدًا 

باأن الغرب عمومًا، واالأمريكي خ�شو�شًا، �شيتكفالن بتلك 
احلرب على الثورة اخلمينية، نيابة عن الريا�ش. وظل 
الرهان قائمًا على اأن هناك عقدتني اأ�شا�شيتني ال ميكن 
النووي  والغرب:  اإيران  بني  يحلهما  اأن  تفاو�ش  الأي 
البيت  يف  اجلديدة  اأوباما  عقيدة  اأن  غري  وا�شرائيل. 
االأبي�ش فاجاأت اجلميع، باأن تكفلت هي بحل العقدتني. 
اجتياز  اإىل  االأ�شمر  االأمريكي  الرئي�ش  ذهب  بل  ال 
خطني اأحمرين مل ي�شبق الأي م�شوؤول اأمريكي اأو غربي 
واال�شطدام  االإيراين،  بالنووي  القبول  الم�شهما:  اأن 

بنتنياهو حول اأ�ش�ش ال�شيا�شات االأمريكية يف املنطقة.
هكذا مل يعد اأمام الريا�ش �شوى اال�شطدام بطهران، ال 
لتجنب  وحيدة  كو�شيلة  بل  االإيراين،  النظام  الإ�شقاط 
دون  احلوؤول  وبالتايل  ال�شعودي  النظام  داخل  الطالق 

�شقوطه هو.

امل�شوؤول  يقول  ذلك؟  حيال  طهران  �شتت�شرف  كيف 
االإيراين ان �شيا�شة بالده لن تتغري. فهي منذ اخلميني 
يف  ثورية  دينية  دولة  كنظام  ن�شوئها  خماطر  اأدركت 
البدء  منذ  لذلك  اعتمدت  وهي  وحميطها.  منطقتها 
رفع  الالزمة:  احل�شانة  تعطيانها  حمائيتني  �شيا�شتني 
االإ�شالمية  الوحدة  راية  ورفع  جهة،  من  فل�شطني  راية 
يف  ال�شيا�شتان  تنفع  مل  اإذا  ماذا  لكن  اأخرى.  جهة  من 
�شنظل  نف�شه:  امل�شوؤول  يجيب  الريا�ش؟  مع  املواجهة 
اإما  ثالثة:  من  خيارًا  هناك  واالإخوة  امامنا  اأن  نكرر 
احلوار على قاعدة امل�شارحة واملكا�شفة الكاملتني. واإما 

اأن يتغري �شيء ما عندنا اأو عندهم. واإما الكارثة ...
اليوم، يبدو اخلياران االأوالن مرتاجعني يف االحتماالت. 

وتبدو الكارثة متقدمة بفارق كبري!

اذا  �صتتحرك  املتحدة  ال��والي��ات  ان  يعلن  بايدن 
االيرانية البالي�صتية  ال�صواريخ  جت��ارب  ت��اأك��دت 
القد�ش ـ )اأ ف ب( – اعلن نائب الرئي�ش االمريكي جو بايدن االربعاء يف 
القد�ش ان الواليات املتحدة �شتتحرك يف حال تاأكد قيام ايران بتجارب 

اطالق �شواريخ بالي�شتية.
وقال بايدن خالل ت�شريحات �شحافية “اود ان اوؤكد جمددا، الين اعلم 
انه ال تزال هناك �شكوك، �شنتحرك يف حال خرقوا االتفاق )النووي”(.



اأول القان�ش  اأحمد  يعينون  باليمن   احلوثيون 
بهم خارجي  اع��رتاف  ك��اأول  �صوريا  يف  لهم  �صفري 

�شنعاء/ 
 قالت وكالة االأنباء اليمنية “�شباأ” اإنه مت اليوم االإثنني، تعيني �شفري 
بـ”االنقالب”  اتهامهم  منذ  بهم  خارجي  اعرتاف  كاأول  �شوريا،  لدى 

على احلكم قبل اأكرث من عام.
)تدير  احلوثية  الثورية  اللجنة  قرار  ن�ش  “فقد  للوكالة،  ووفًقا 
بتعيني   ،)89( رقم  واقع(،  اأمر  ك�شلطة  �شنعاء  يف  الدولة  �شوؤون 
القيادي يف اللجنة نائف اأحمد القان�ش، �شفرًيا للجمهورية اليمنية 

لدى اجلمهورية العربية ال�شورية”.
حّلت  التي  الثورية،  اللجنة  رئي�ش  نائب  من�شب  القان�ش  وي�شغل 
الربملان اليمني يف 7 فرباير/ �شباط 2016، وهو اأحد قيادات حزب 
البعث اال�شرتاكي يف اليمن، وراأ�ش وفود للحوثيني موؤخًرا اإىل دم�شق، 

وطهران، ولبنان.
حول  اليمنية  الرئا�شة  من  فوري  تعليق  على  احل�شول  يت�شّن  ومل 

املو�شوع، كما يعلق النظام ال�شوري على االأمر .
ويرتبط احلوثيون بعالقة وثيقة مع النظام ال�شوري، باعتبارهم من 

اأبرز حلفاء طهران.
واقت�شرت تعيينات احلوثيني منذ اجتياحهم �شنعاء على حمافظني 
للمحافظات اليمنية بجانب التعيينات ال�شادرة من الرئي�ش عبد ربه 
من�شور هادي، لكنها املرة االأوىل التي يقومون بتعيني �شفري يف دولة 

خارجية.

ق�صية يف  “حظرالن�صر”   : االأردين    الق�صاء 
اإربد  والتفا�صيل ال زالت مكتومة مداهمات 

عمان
التحقيقات  “حظرالن�شر” يف   االأردنية  الق�شائية  ال�شلطات  قررت   
ذات ال�شلة مبلف ق�شية مادهمات مدنية اإربد التي كانت عبارة عن 
مواجهة اأمنية اأوىل مع خلية تتبع  تنظيم داع�ش ح�شب املخابرات 

االأردنية .
يق�شي  قرار  بامللف  حتقق  التي  الع�شكرية  النيابة  عن  و�شدر 
بحظرالن�شر وهي �شيغة تلزم و�شائل االإعالم املحلية بعدم التطرق  
الأي تفا�شيل ذات بعد قانوين او اأمني يف هذه الق�شية اإىل حني اإنتهاء 

التحقيقات.
داع�ش  خلية  اع�شاء  من  �شبعة  وقتل  �شاب  اأردين  �شابط  واإ�شت�شهد   
وفقا للبيانات الر�شمية  فيما مل تعلن بعد اأي تفا�شيل عن التحقيق 
اجلاري مع 13  ع�شوا يف اخللية قالت االأجهزة االأمنية انها اإعتقلتهم 

على هام�ش العملية التي اثارت الكثري من اجلدل .
ومل يك�شف النقاب بعد عن التحقيقات وال عن هوية القتلى واملعتقلني 
بعد املداهمات باإ�شتثناء  هوية اربعة من القتلى �شلمت جثث اأوالدهم 

اإىل العائالت.
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توقيع  على  اأ�شهر  ت�شعة  مرور  من  الرغم  على 
ما  العظمى،  والدول  اإيران  بني  النووّي  االتفاق 
االأبحاث  ومراكز  اأبيب  تل  يف  القرار  ّناع  �شُ زال 
وتبعات  تداعيات  غور  �شرب  ُيحاولون  االإ�شرائيلّية 
بيغن- مركز  ن�شر  واأم�ش  االتفاق.  هذا  واإرها�شات 
النووّي  االتفاق  عن  جديدًة  درا�شًة  ال�شادات، 
بني  النووية  امل�شاألة  حول  املفاو�شات  اأّن  فيها  جاء 
وبني  االأخرى  العظمي  والدول  املتحدة  الواليات 
اإيران جرت يف ظروف م�شريية، يف وقت كانت اإيران 
تئن فيه حتت وطاأة العقوبات الدولية وتواجه، مع 
حلفائها يف �شورية، �شعوبات واإخفاقات يف احلرب 

االأهلية امل�شتعرة هناك.
يبدو،  كان  الأّنه  نظًرا  اإّنه  قائلًة  الدرا�شة  وتابعت 
متلهفة  االأمريكية  االإدارة  اأّن  املفاو�شات،  خالل 
اأنف�شهم،  االإيرانيني  من  اأكرث  اتفاق  اإىل  للتو�شل 
يف  توقيعه  مّت  الذي  االتفاق  النتيجة  كانت  فقد 
اأّن  رغم  وتابعت:   .2015 )يوليو(  متوز  يف  فيينا 
لن  اأّنه  اإال  ورفعها،  العقوبات  باإنهاء  تعهد  االتفاق 
يف  نووي  �شالح  تطوير  من  بال�شرورة،  اإيران،  مينع 

امل�شتقبل، اإْن ومتى رغبت يف ذلك.
اإيران عادت واأقّرت،  اأّن  وبقطع النظر عن حقيقة 
كانت  مهما  ت�شعى،  لن  باأنها  )مرتني(  االتفاق،  يف  
امتالك  اأو  اأو تطوير  اإىل احل�شول على،  الظروف، 
الدرا�شة  �شّدّدت  النووي،   ال�شالح  من  نوع  اأي 
ي�شاور  الذي  االأكرب  التخوف  يبقى  االإ�شرائيلّية، 
هذا  مُيّكن  اأن  مغبة  من  ال�شنّية  والدول  اإ�شرائيل 
النووية  التحتية  البنية  اأبقى  الذي  االتفاق، 
 – العودة  من  االإيرانيني  حالها،  على  االإيرانية 
اتخاذ  اإىل   – الوقت  من  معينة  فرتة  بعد  ولو 
وم�شاعيهم  توجهاتهم  تخدم  وخطوات  اإجراءات 
موارد  مع  قبل،  ذي  من  اأ�شد  باإ�شرار  الهيمنة،  نحو 
اأكرث بكثري وم�شاحة اأو�شع للمناورة، على الرغم من 
جميع التزاماتهم الواردة يف اإطار االتفاق، بح�شب 

ما ذكرت.
العرب  بني  يكون  لن  الدرا�شة،  اأو�شحت  وعندئذ، 
�شوى  جماحهم  وكبح  االإيرانيني  جلم  ي�شتطيع  َمن 
وهي  اأخرى،  مماثلة  وتنظيمات  )داع�ش(  تنظيم 
بالطبع.  ال�شنّية  لالأنظمة  طبيعية  حليفة  لي�شت 
ويف االإجمال، اأّكدت الدرا�شة على  اأّن ميزان القوى 
ل�شالح  ا  تغرّيً ي�شهد  العربّية  والدول  اإيران  بني 
اإيران منذ عقود، ويف اأعقاب االتفاق النووّي هذا، 

�شيبقى هذا املنحى على حاله، بل �شيتعّمق اأكرث.
وبراأي الدرا�شة، التي نقلتها اإىل العربّية “موؤ�ش�شة 
الدرا�شات الفل�شطينّية”، ُين�شىء هذا الو�شع بيئة 
بالن�شبة  متاًما  خمتلفة  جديدة،  اإ�شرتاتيجية 
الإ�شرائيل. فقد تعّر�ش العامل العربّي خالل العقود 
التدهور  جراء  عميقة  بنيوية  لتغريات  االأخرية 
عملية  يف  واإخفاقها  العربية،  الدول  يف  املتوا�شل 

التحديث والع�شرنة والف�شل املُّدوي الذي منيت به 
القومية العربية، اأّما الدول غري العربية يف ال�شرق 
اأ�شبحت  فقد  واإ�شرائيل،  واإيران  تركيا  االأو�شط، 
واأو�شحت  املركزية.  االإقليمية  العظمى  القوى 
العلمانية  العربية  القومية  انتكا�شة  ا: عّبدت  اأي�شً
بعث  الذي  ال�شيا�شي،  االإ�شالم  �شعود  اأمام  الطريق 
وال�شراعات  االنق�شامات  يف  جديد  من  الروح 
الطائفية – املذهبية يف املنطقة، وو�شع ال�شّنة �شد 
ال�شيعة، والعرب، الذين هم من ال�شنة يف غالبيتهم، 

�شد اإيران ال�شيعية.
حدثان   1979 العام  يف  وقع  قائلًة:  وتابعت 
حا�شمان زلزال العامل العربي باأ�شره: توقيع م�شر 
�شدة  املاليل  واعتالء  اإ�شرائيل،  مع  �شالم  معاهدة 
ذلك،  من  �شنة  بعد   اأّدى،  وهذا  اإيران،  يف  احلكم 
وخالل  االإيرانية-العراقية،  احلرب  ن�شوب  اإىل 
داميًة  حرًبا  العراق  خا�ش  طويلة،  �شنوات  ثماين 
امل�شرق  عن  الدفاع  بذريعة  اإيران،  �شّد  يائ�شًة 
العربي ال�شّني يف وجه نزعات ونوايا الغزو والتمدد 

ال�شيعية االإيرانية.
القوى  منظومة  من  م�شر  ان�شحاب  اأعقاب  ويف 
مع  احلرب  تعد  مل  الدرا�شة،  لفتت  العربية، 
اإ�شرائيل احتمااًل واقعًيا وارًدا، بل وتت�شاءل اأهمية 
تزايد  �شوء  يف  با�شتمرار  اإ�شرائيل  مع  املواجهة 
 ،1994 العام  ويف  اإيران.  من  املخاوف  وت�شاعد 
ووقعت  م�شر  حذو  االأردن  حذت  الدرا�شة،  قالت 
اأْي   ،1973 العام  منذ  اإ�شرائيل.  مع  �شالم  معاهدة 
اإ�شرائيل  تخ�ش  مل  �شنة،   40 عن  يزيد  ما  طوال 
اأعقاب  اأّية دولة عربية. ولكن، يف  اأية حرب �شد 
انهيار  بعد  وخا�شة  لبنان،  يف  اهلل  حزب  �شعود 
العربية  الدولة  اإىل  وحتّوله  العراق  “البعث” يف 

اإ�شرائيل هي  االأوىل التي يحكمها ال�شيعة، مل تعد 
احتلت  بل  العرب،  لدى  املركزّي  التخوف  عنوان 
قالت  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  ال�شيعية.  اإيران  مكانها 
يف  واال�شرتاتيجّي  ال�شيا�شّي  املركز  انتقل  الدرا�شة 
ال�شرق االأو�شط من ال�شاحة العربية- االإ�شرائيلية 
اال�شطفاف  هذا  ويف  اخلليجية.  ال�شاحة  اإىل 
مركزية  �شنية  دول  مع  اإ�شرائيل  تتقا�شم  اجلديد، 
الهيمنة  لنوايا  الت�شدي  يف  يتمثل  م�شرتًكا  هدًفا 

االإيرانية.
ويخلق هذا اال�شطفاف اجلديد بيئة جديدة اأمام 
الإعادة  ا  وفر�شً االإ�شرائيلية  اخلارجية  ال�شيا�شة 
حتديد موقع اإ�شرائيل ومكانتها يف ال�شرق االأو�شط، 
تعد  مل  الدرا�شة،  اأو�شحت  فاإ�شرائيل،  جديد.  من 
العربّية  املجموعة  اليوم يف مواجهة  تقف وحيدة 
حتالف  يف  االأع�شاء  اأحد  اأ�شبحت  بل  و�شّدها، 
تتكئ  ا،  اأي�شً مثلها  دواًل،  ي�شم  ر�شمي  غري  اإقليمّي 
اإىل  وت�شعى  املتحدة  الواليات  مع  �شداقتها  على 
اإيران وم�شاعيها  نف�شها يف وجه مطامح  الدفاع عن 
التخريبية واأتباعها. وخُل�شت الدرا�شة اإىل القول 
والدول  اإيران  بني  القوى  ميزان  رجّح  كلّما  اإّنه 
امل�شرتك  القا�شم  تعزز  اإيران،  ل�شالح  العربّية 
اال�شرتاتيجّي بني اإ�شرائيل ودول عربية مركزية، 
واالأردن،  ال�شعودية،  العربية  واململكة  م�شر،  مثل 

واالإمارات العربية املتحدة.
وكما تبنّي االأحداث  يف �شورية، ويف البحرين، ويف 
ومن  قاهرة،  ظروف  اأي�شا  لالإيرانيني  فثمة  اليمن، 
ودول  اإ�شرائيل  بني  التعاون  جًدا  املنطقي  من  هنا، 
جلم  بغية  املتحدة،  الواليات  مع  �شوية  عربية، 
االإيرانيني وكبح جماح مطامعهم االإقليمية، بح�شب 

تعبريها.

يحيى دبوق
ك�شر رئي�ش احلكومة االإ�شرائيلية بنيامني نتنياهو، 
ال�شمت الر�شمي االإ�شرائيلي اإزاء قرار دول جمل�ش 
تنظيمًا  اهلل  حزب  ت�شنيف  اخلليجي  التعاون 
باتت  العامل  يف  كثرية  »دواًل  اأن  اإىل  الفتًا  اإرهابيًا، 
تعي اأكرث من اأي وقت م�شى اأن اإ�شرائيل لي�شت عدوًا 

لها«.
حزب  اإدانة  بعد  جاء  االإ�شرائيلي  ال�شمت  ك�شر 
واجلبهة  )بلد(  الدميوقراطي  الوطني  التجمع 
املمثَلني  )حدا�ش(  وامل�شاواة  لل�شالم  العربية 
وقد  اخلليجي.  للقرار  االإ�شرائيلي  الكني�شت  يف 
طالب  التي  اأبيب  تل  حفيظة  االإدانة  هذه  اأثارت 
�شد  العمل  بتهمة  احلزبني  بتجرمي  م�شوؤولوها 

امل�شالح االإ�شرائيلية.
نتنياهو  الكني�شت، و�شف  اأم�ش يف  األقاها  ويف كلمة 
مهم  »تطور  باأنه  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  قرار 
اأن  هو  ده�شة  اأكرث  هو  ما  لكن  ومده�ش.  بل  جدًا، 
اخلليج.  دول  قرار  اأدانا  الكني�شت  يف  هنا  حزبني 
يف  الدولة،  مواطنو  اإنكم  لكم  اأقول  اأن  اأريد  واأنا 
�شائاًل  عقلكم؟«،  فقدمت  فهل  الدولة،  هذه  داخل 
اأعلنت  التي  اخلليج  دول  تدينون  »هل  با�شتهجان: 

حزب اهلل منظمة اإرهابية؟«.

القرار ومفاعيله ت�شري  اأبعاد هذا  اأن  نتنياهو  وراأى 
العربي،  العامل  يف  كبرية  تغيريات  »هناك  اأن  اإىل 
الكني�شت.  يف  معينة  اأجزاء  اإىل  ت�شل  مل  لو  حتى 
باتت  العامل  يف  كثرية  دواًل  اإن  اأقول  اأن  واأ�شتطيع 
تعي اأكرث من اأي وقت م�شى اأن اإ�شرائيل لي�شت عدوًا 

لها، بل تقف اإىل جانبها يف ال�شراع �شد داع�ش«.
القرار اخلليجي

على  دولية  عقوبات  لفر�ش  عليه  يوؤ�ش�ش  اأن  ميكن 
املقاومة

واأ�شاف اأنه »تكمن يف االت�شاالت اجلديدة اإمكانية 
هم  املنطقة.  يف  ال�شيا�شي  الواقع  لتغيري  كبرية 
مل�شتقبل  االأمل  مينحون  العربي(  االعتدال  )دول 
ُت�شهم  اأن  واآمل  االأو�شط،  ال�شرق  �شعوب  لكل  اأف�شل 
اأو  الفل�شطينيني،  مع  عالقاتنا  يف  العالقات  هذه 
على االأقل مع الفل�شطينيني الذين يريدون نتعاي�ش 

معهم ب�شالم«.
واال�شتخبارات  املوا�شالت  وزير  طالب  جهته  من 
»جلنة  نتنياهو،  من  املقرب  كات�ش،  ي�شرائيل 
االأخالق« يف الكني�شت، بالتحقيق يف بياين االإدانة 
الكني�شت  يف  العربيتني«  »الكتلتني  عن  ال�شادرين 
»ال  وقال:  باالإرهاب.  اهلل  حزب  و�شف  قرار  �شد 
اأ�شدق اأن اأع�شاء كني�شت يف اإ�شرائيل يخربون على 

امل�شالح االإ�شرائيلية«.
اإياه  وا�شفًا  نف�شه،  اخلليجي  بالقرار  كات�ش  ورحب 
بالعمل  وطالب  ودراماتيكية«،  مهمة  »خطوة  باأنه 
عقوبات  لفر�ش  دولية  اأخرى  خطوات  حّث  على 
اخلليجي  القرار  اأن  اإىل  الفتًا  اهلل،  حزب  على 
»على  اأّن  واأو�شح  عليه«.  يوؤ�ش�ش  اأن  ميكن  »حدث 
اإ�شرائيل ا�شتغالل هذه التطورات من اأجل التحرك 
على  و�شخ�شية  اقت�شادية  عقوبات  لفر�ش  دوليًا 
الدفع  التحرك  اأن ي�شمل  حزب اهلل وزعيمه، على 
باجتاه اإ�شدار قانون يف الكونغر�ش االأمريكي م�شابه 
للقوانني العقابية �شد اإيران«، داعيًا روؤ�شاء اأحزاب 
املعار�شة يف الكني�شت اإىل »امل�شاعدة يف العمل على 

هذه اخلطوة احليوية جدًا الأمن دولة اإ�شرائيل«.
حزب  عن  الكني�شت  ع�شو  دعا  نف�شه،  ال�شياق  يف 
للحكومة  الق�شائي  امل�شت�شار  حزان،  اورن  الليكود، 
وراأى  و«حدا�ش«.  »بلد«  �شد  جنائي  حتقيق  بفتح 
اإ�شرائيل  �شد  يوميًا  تعمل  العربية  »االأحزاب  اأن 
وتعرّب علنًا عن دعمها للمنظمات االإرهابية وت�شجع 
باجلمهور  االن�شغال  من  بداًل  االأبرياء  قتل  اأعمال 

العربي الذي يحمل اجلن�شية االإ�شرائيلية«.

نيويورك ـ 
اليمن  اإىل  املتحدة  االأمم  ملبعوث  �شرية  مرا�شلة  اأظهرت 
مفاو�شات  يف  دخلت  ال�شعودية  اأن  ال�شيخ،  ولد  اإ�شماعيل 
على  موؤخرا  وافقت  واأنها  احلوثيني  مع  مبا�شرة  �شرية 

ا�شتئنافها يف العا�شمة االأردنية عمان.
لالأمم  العام  االأمني  وكيل  اإىل  املوجهة  املرا�شلة  وت�شري 
االأ�شبوع  يف  فيلتمان  جيفري  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  املتحدة 
ال�شيخ  ولد  اأن  اإىل  املا�شي،  )فرباير(  �شباط  من  الثاين 
التقى بوزير الدولة ال�شعودي م�شاعد العبيان، املقرب من 
امللك �شلمان وامللقب ب�شندوق اأ�شراره، و�شخ�ش ثان يدعى 
اأبو علي يعتقد اأنه من جهاز املخابرات ال�شعودية. ويقول 
ال�شعوديني  حمدثيه  اأخرب  اإنه  مرا�شلته  يف  ال�شيخ  ولد 
ال�شرية  املفاو�شات  ال�شتئناف  احلوثيني  ب”ا�شتعداد 
واأنهما  ال�شعودية”  العربية  اململكة  ممثلي  مع  املبا�شرة 
امل�شي  التزامهما  عن  واأعربا  املحرز  التقدم  بهذا  “رحبا 

قدما يف هذا امل�شار” بيد اأنهما اأبديا بع�ش املالحظات.
عائق م�شتوى التمثيل

اعتربا  ال�شعوديني  امل�شوؤولني  فاإن  ال�شيخ  ولد  وح�شب 
التحالف  قوات  حترزه  التي  التقدم  �شوء  يف  “اأنه 
احلوثيني  م�شلحة  من  فاإن  �شنعاء،  باجتاه  ميدانيا 
اغتنام الفر�شة والتفاو�ش بح�شن نيبة باعتبار اأنهم يف 
تنح�شر”.  بداأت  خياراتهم  واأن  ميدانيا  �شعيف  موقف 
واأبو علي،  العبيان  �شدد عليها  التي  النقطة االأخرى  اأما 

فتتعلق بعدم نية الريا�ش رفع م�شتوى متثيليتها يف هذه 
املتحدث  بذلك  طالب  كما  الراهن  الوقت  يف  املفاو�شات 
با�شم اأن�شار اهلل/احلوثيني حممد عبد ال�شالم، معتربين 
ال�شرية  اجلولة  يف  الريا�ش  مثال  الذين  “ال�شخ�شني  اأن 

ال�شابقة هما من نف�ش م�شتوى حممد عبد ال�شالم”.
ووافق امل�شوؤوالن ال�شعوديان على مقرتح احلوثيني بعقد 
ال�شالم  عبد  حممد  خريهما  اأن  بعد  عمان  يف  املفاو�شات 

بني االأردن واملغرب.
واإنه  للحوثيني  االأخبار  هذه  نقل  اإنه  ال�شيخ  ولد  وقال 
ميكن  ال�شرية  املفاو�شات  اأن  معتربا  عليها  ردهم  ينتظر 
على  االأطراف  وافقت  اإذا  اأ�شبوع  غ�شون  يف  تعقد  اأن 
ذلك. ومل يت�شح بعد اإن كانت هذه املفاو�شات قد عقدت 
بالفعل اأم اأنها ف�شلت ب�شبب م�شتوى التمثيل الديبلوما�شي 

ال�شعودي.
توحي  ما  يخالف  الر�شالة  هذه  حمتوى  فاإن  يكن،  واأيا 
الفارق  اأن  رغم  االأمن  ملجل�ش  ال�شيخ  ولد  اإحاطة  به 
ال�شيخ  ولد  قال  فقد  اأ�شبوعا.  يتعدى  ال  بينهما  الزمني 
جولة  اإىل  الدعوة  يف  “الرتيث  يف�شل  اإنه  االإحاطة  يف 
وجهات  يف  التباعد  الأن  ال�شالم”  حمادثات  من  جديدة 
بني  منق�شمة  “االأطراف  والأن  عميقا”  يزال  “ال  النظر 
�شرورة اإعالن وقف االأعمال القتالية قبل املحادثات اأو 
الذهاب اإىل طاولة املفاو�شات من اأجل التو�شل اإىل وقف 

االأعمال القتالية”.

؟” �شعودي  “موظف 
�شوى  يعقد  مل  كونه  ال�شيخ  ولد  على  اليمنيون  ويوؤاخذ 
ق�شى  اأ�شهر  ع�شرة  خالل  للمفاو�شات  اثنني  لقاءين 
يف  لكلمتها  وزن  ال  دول  اإىل  واأحيانا  م�شافرا،  معظمها 
اللتني  وطوكيو  �شيول  مثل  اليمن  يف  الدامي  ال�شراع 
�شيا�شية  اأطراف  عليه  وتعيب  املا�شي.  ال�شهر  زارهما 
اأجندة  ي�شع  مل  لكونه  للمفاو�شات  اإدارته  �شعف  مينية 
املرجوة  االأهداف  يحدد  ومل  جنيف  ملفاو�شات  وا�شحة 
منها، وهما من األفباء الو�شاطة يف النزاعات. بل اإن بع�ش 
اليمنيني من اأتباع احلوثيني واأن�شار الرئي�ش ال�شابق علي 

ويتهمه  ال�شعودي”  “املوظف  ب  ي�شفه  �شالح  اهلل  عبد 
اإحراز  اأجل  من  الريا�ش  ل�شالح  الوقت  ك�شب  مبحاولة 
تقدم ع�شكري على االأر�ش يقوي موقفها التفاو�شي. وقد 
�شب �شفري ال�شعودية يف االأمم املتحدة عبد اهلل املعلمي 
املا�شي  االأ�شبوع  املاء يف رحى هذه االتهامات حني �شرح 
جمل�ش  من  جديد  قرار  اإىل  حاجة  ترى  ال  بالده  باأن 
اإىل  و�شلت  واأنها  اليمن  يف  االإن�شاين  الو�شع  حول  االأمن 
“الذي  االأممي  املبعوث  تقارير  على  بناء  التقييم  هذا 
يوافقني الراأي باأنه ال توجد حاجة اإىل حترك جديد 

ملجل�ش االأمن”

الفل�شطينية  املراأة  االحتالل  ي�شتبعد  ال 
اأن  يدرك  لكونه  ا�شتهدافه،  دوائر  من 
املراأة عامة هي ركيزة املوؤ�ش�شة االأ�شرية، 
واأن لها دورًا فاعاًل مثبتًا على مر ال�شنني يف 
ذلك  يكن  مل  واإن  االحتالل،  �شد  الن�شال 
الن�شال برفع ال�شالح، فهو يتمثل بالرتبية 
على اأ�ش�ش ثابتة ترف�ش االحتالل وتربي 

جياًل جديدًا من املقاومني له.
االحتالل  �شلطات  اإدراك  من  وانطالقًا 
برت�شيخ  الفل�شطينية  املراأة  دور  الأهمية 
االأجيال،  نفو�ش  يف  الوطنية  الثوابت 
الإغراقها  تهدف  بانتهاكات  ي�شتهدفها 
كاهلها  تثقل  يومية  حياتية  بهموم 
ومتت�ش طاقاتها؛ ويحدث ذلك عن طريق 
اتباع �شيا�شات تفكك االأ�شرة الفل�شطينية 

وتهدم دعائمها.
مراكز  اأ�شدرت  االنتهاكات  هذه  وعن 
على  يركز  تقريرًا  حقوقية،  وموؤ�ش�شات 
يتبعها  التي  االنتهاك  �شيا�شات  من  ثالثة 
االحتالل والتي توؤثر بدورها ب�شكل كبري 
على املراأة الفل�شطينية وعلى �شكل املبنى 
البيوت،  هدم  وهي:  عام،  ب�شكل  االأ�شري 
االأ�شري  الت�شتت  الفا�شل، وفر�ش  اجلدار 

ب�شبب قوانني متنع مل ال�شمل.
هدم البيوت

يتخذها  التي  واالأ�شباب  الذرائع  تنوعت 
فمن  الفل�شطينيني،  بيوت  لهدم  االحتالل 
البيوت ما يهدم خالل احلروب والعمليات 
الع�شكرية يف غزة وال�شفة الغربية، ومنها 
ما يهدم بحجة “البناء غري املرخ�ش” يف 
القا�شم  لكن  الغربية،  وال�شفة  القد�ش 
اأنها  التقرير-  –بح�شب  بينها  امل�شرتك 
االإن�شاين  الدويل  القانون  قواعد  تنتهك 
ومبا  االإن�شان،  حلقوق  الدويل  والقانون 
البيئة احلا�شنة لالأ�شرة  اأن البيت يعترب 
فيه  االأم  تعترب  الذي  االآمن،  والف�شاء 
االأبناء  لرتبية  فعالية  االأكرث  العامل 
�شك  فال  االأ�شرة،  متا�شك  على  واحلفاظ 
اأن هدمه لي�ش جمرد هدم لبناء حجري، 
اإمنا هدم الأمل اإن�شاء اأ�شرة متما�شكة يقوم 

اأفرادها فيها باأدوارهم الطبيعية.
اإن  اإذ يقول  ويوؤكد التقرير على ما �شبق، 
�شيا�شة هدم البيوت توؤثر ب�شكل كبري على 

التي  احلاالت  ففي  الفل�شطينية،  املراأة 
تتاأثر  وجرحى،  قتلى  الهدم  فيها  يوقع 
الن�شاء نف�شيًا ب�شكل كبري، ملا يعنيه املنزل 

من اأمن واأمان وبيئة حا�شنة لالأ�شرة.
اإن  التقرير  ي�شيف  ال�شياق  هذا  ويف 
ما  على  تتوقف  “ال  الن�شاء  معاناة 
وفقدان  وتدمري،  قتل  اأعمال  من  �شهدته 
العتداءات  وتعر�شهن  واالأبناء  املعيل 
الق�شري،  التهجري  وماأ�شاة  عنيفة، 
اإخالء منازلهن خالل  عندما يجربن على 
لفرتات  متد  بل  احلربية؛  العمليات 
الن�شاء  تفقد  عندما  خا�شة  طويلة 
املاأوى وجترب على حتمل م�شوؤولية ترميم 
فقدان  ظل  يف  جديد،  من  االأ�شرة  حياة 
التي  املنزلية  واملقتنيات  واملعيل  املاأوى 
بدائية  باأدوات  عنها  لال�شتعا�شة  ت�شطر 
�شعورها  ورمبا  معاناتها  من  ت�شاعف 
بالعجز وثقل امل�شوؤولية. وي�شاف اإىل هذا 
يف  والراحة  باخل�شو�شية  ال�شعور  انعدام 
احلاالت التي تاأوي فيها املراأة مع اأوالدها 
اجلماعية،  اخليم  اأو  االأقرباء  مل�شاكن 
يوؤثر على متا�شكها وقدرتها على  اأنه  كما 
واأبنائها،  لزوجها  املعنوي  الدعم  تقدمي 

وتفقد ا�شتقالليتها االقت�شادية.
يقول  غزة  يف  البيوت  هدم  يخ�ش  وفيما 
هدم  عمليات  “معظم  اإن  التقرير: 
وجرحى  قتلى  اإيقاع  على  تنطوي  املنازل 
الن�شاء  �شيما  وال  املدنيني  �شفوف  يف 
وا�شع  تدمري  على  وتنطوي  واالأطفال، 
الهدم  عمليات  الأن  واملمتلكات  للمنازل 
ال�شفة  ويف  اجلرافات،  با�شتخدام  تتم 
حيث  قلياًل،  االأمر  يختلف  الغربية 
الوح�شية  لالعتداءات  الن�شاء  تتعر�ش 
من قبل قّوات االحتالل خالل حماولتهن 
حماية منازلهن ومنع هدمها، وقد يتخلل 

االعتداء ا�شتخدام ال�شرب واالأ�شلحة.
الفل�شطينيات  الن�شاء  اأن  التقرير  ويوؤكد 
“يتعمد  اإذ  الق�شري،  للتهجري  يتعّر�شن 
االحتالل مفاجاأة �شكان املنازل واإجبارهم 
فيها  ما  اإخالئها ومن ثم هدمها على  على 
هذه  ت�شكل  اأن  دون  وممتلكات،  اأثاث  من 

املنازل اأي خماطر تذكر على االحتالل.
باأن  التقرير  ي�شيف  ال�شياق  هذا  ويف 

االحتالل يتجاهل قواعد القانون الدويل 
حتظر  “التي  االإن�شان  حقوق  ومبادئ 
عمليات التهجري الق�شري لل�شكان وتفر�ش 
على ال�شلطات توفري البدائل املنا�شبة لهم 

يف حال اإخالء وهدم املنازل ال�شكنية”.
عام  منذ  هدم  االحتالل  باأن  ويذكر 
نحو   2013 اآب  اأغ�شط�ش/  حتى   2008
جزء  ويف  الغربية،  بال�شفة  منزاًل   594
هدم  على  العائلة  اأجربت  احلاالت  من 
غزة  قطاع  يف  مت  حني  يف  باأيديها،  بيتها 
الفرتة  يف  منزل  األف   14 من  اأكرث  هدم 

الزمنية نف�شها.
اجلدار الفا�شل

الفا�شل  اجلدار  بناء  تاأثري  يقل  ال 
املراأة  على  البيوت  هدم  تاأثري  عن 
لهذا  االحتالل  بناء  اإن  اإذ  الفل�شطينية، 
الواقعة  املنازل  من  الكثري  ف�شل  اجلدار 
على خط التما�ش عن حّيزها االجتماعي 
االأمر  الطبيعي،  واالنتمائي  واالقت�شادي 
على  ال�شلبية  باآثاره  يلقي  اأ�شبح  الذي 
نف�شية  وعلى  االأ�شر  داخل  العالقات 
“اإن  املراأة. وبهذا ال�شدد يقول التقرير: 
واقعًا  يخلق  التما�ش  منطقة  يف  العي�ش 
حمبطًا على �شعيد حياة املراأة االأ�شرية”، 
يف  يعي�ش  مبن  التوا�شل  لهن  ميكن  فال 
الطرف االآخر من اجلدار، “وهذا يعني اأن 
للعي�ش  العادة  يف  ينتقلن  اللواتي  الن�شاء 
العزلة  من  املنطقة،  هذه  يف  اأزواجهن  مع 
وحميطهن  و�شديقاتهن  عائالتهن  عن 
يف  تدور  التي  املراأة  حياة  فاإن  وبالتايل، 
املنا�شبات  وت�شكل  املنزل  حول  العادة 
االجتماعية والتفاعل االجتماعي جزءًا 
االأ�شرة  على  االآن  تقت�شر  اأ�شبحت  منها 

املبا�شرة فح�شب”.
الن�شاء  من  الكثري  ق�ش�ش  التقرير  ونقل 
اجلدار  تغيري  عن  حتّدثن  اللواتي 
وحتويل  ال�شغرية،  احلياة  لتفا�شيل 
جدًا،  معقدة  اأمور  اإىل  البديهية  االأمور 
اأمري:  منرية  تقول  املثال  �شبيل  فعلى 
لقد  كثريًا،  اأفتقدها  �شغرية  اأمور  “هناك 
اأن بني اجلدار،  تغريت حياتي كثريًا منذ 
مثاًل كنت معتادة على التحدث مع جارتي 
يف البيت املجاور، وكنت اأنادي عليها فتاأتي 

احلديث  اأطراف  لنتبادل  معي  وجتل�ش 
اأ�شبح  االآن هذا  ال�شاي،  من  كوبًا  ونتناول 

م�شتحياًل”.
على  اأي�شًا  �شلبًا  اجلدار  وجود  ويوؤثر 
البنات،  يخ�ش  فيما  التعليمية  العملية 
تفتي�ش  نقاط  اجتياز  البنات  على  اإن  اإذ 
ي�شطرهن  مما  املدر�شة،  اإىل  للو�شول 
والتعر�ش  االحتالل  جنود  مع  للتواجه 
للم�شايقات واالأذى، والذي لي�ش بال�شرورة 
اأن يكون عن طريق االعتداء بالكالم، اإمنا 
التحر�ش  حماولة  طريق  عن  اأي�شًا  يكون 
اأو  اإليهن باملزاح  كالميًا بالفتيات والتودد 
االإطراءات. وعليه فاإن الكثري من الن�شاء 
اإكمال  من  بناتهن  منع  لهن  يف�شّ اأ�شبحن 
الدرا�شة وتركها بجيل مبكر خوفًا من اأثر 
امل�شايقات املرافقة للو�شول اإىل املدر�شة، 

فاأ�شبحت الفتيات يتزوجن بجيل مبكر.
ت�شتت العائلة الفل�شطينية

الفل�شطينية  العائلة  االحتالل  ا�شتهدف 
 ،1948 عام  منذ  ت�شتيتها  اإىل  وهدف 
وتنوعت االأ�شكال واالأ�شاليب املتبعة منذ 
بداأت  فقد  هذا.  يومنا  اإىل  احلني  ذلك 
واأ�شيف  اأرا�شي،  واحتالل  وقتل  بتهجري 
�شمل  ت�شتت  قوانني  الزمن  مع  اإليها 
العائالت ومتنع عي�شها يف بقعة جغرافية 

واحدة مما ي�شرب وحدة العائلة.
مينع  قانونًا   2002 عام  االحتالل  اأ�شدر 
والتي  الفل�شطينية  العائالت  �شمل  مل 
ال�شفة  �شكان  االأزواج فيها من  اأحد  يكون 
االأرا�شي  داخل  من  واالآخر  الغربية، 
ال�شفة  بني  اأو   ،1948 عام  املحتلة 

وبذلك  وغزة.  ال�شفة  بني  اأو  واالأردن 
ي�شتطيع  ال  منق�شمة  العائلة  تعي�ش 
االأمر  واحد،  �شقف  العي�ش حتت  اأفرادها 
االأ�شرية،  املراأة  اأعباء  من  يزيد  الذي 
كاأم  عليها  امللقاة  املهام  بتنفيذ  فتقوم 
اأن تلقى على معيل  واملهام املفرت�ش كانت 

العائلة الغائب ق�شرًا.
الكثري من الق�ش�ش يف التقرير تتحدث عن 
لقاء االأب لزوجته واأبنائه مرة كل ب�شعة 
ت�شلل  حماولة  عن  اأخرى  وق�ش�ش  اأ�شهر، 
االأب عرب اأنابيب ال�شرف ال�شحي والقفز 
من اأعلى اجلدار للقاء اأبنائه، وحماوالت 
اآخرين ترتيب لقاءات يف بلدان اأجنبية، 
اأ�شئلة  اأمام  االأمهات  عجز  عن  وق�ش�ش 
اأ�شباب  معرفة  تطالب  التي  االأطفال 

منطقية لغياب االأب.
كما اأن االحتالل الذي فر�ش على العائلة 
و�شع  االأمكنة،  بني  الت�شتت  الفل�شطينية 
فيه  يكّن  موقف  يف  الن�شاء  من  الكثرية 
ي�شتطعن  التكنولوجيا”، فال  “عرب  اأمهات 
التوا�شل مع اأبنائهن اإال عن طريق الهاتف 
اأو �شبكة االإنرتنت. ويف هذا ال�شياق ينقل 
من  ب�شي�شو”  “حكمت  االأم  عن  التقرير 
عرب  ابنها  مع  “التوا�شل  اإن  قولها:  غزة 
�شكايب ال يريحها كاأم بحاجه لقرب ابنها 
منها، واإنه يزيد من اأمل الفراق وله تاأثري 
نف�شي كبري عليها وعلى بناتها”، وت�شيف 
باأنها حتتاج  باأنها بعد كل حمادثة ت�شعر 
الذي  ال�شغط  اأثر  من  نف�شي  عالج  اإىل 
تتعر�ش له، وب�شبب تذّكرها كل مرة بهذا 

الت�شتت”.

ا  اأي�صً تتكئ  املعتدلة  ال�ُصنّية  ال��دول  مع  اإقليمّي  بتحالف  ع�صًوا  اأ�صبحت  اإ�صرائيل  اأبيب:  بتل  درا�صة 
ل�صاحلها القوى  ميزان  يعمل  ال��ذي  اإي���ران  وج��ه  يف  نف�صها  عن  للدفاع  وا�صنطن  مع  �صداقتها  على 
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راأى ت�شفي مازئيل، �شفري تل اأبيب االأ�شبق يف القاهرة، 
اأّن م�شر  يف درا�شٍة جديدٍة ن�شرها على موقع )ميديا( 
يف  اليوم  تعي�ش  عربية،  دولة  واأّهم  اأكرب  وهي  تعي�ش، 
ذروة جهود هائلة مبذولة لتجديد اقت�شادها، والإقامة 
نظام �شيا�شي جديد وم�شتقّر، يف الوقت الذي تدير فيه 

�شراًعا مريًرا �شّد التنظيمات االإ�شالمّية املتطّرفة.
ومن املفارقات، اأ�شاف مازئيل، الذي يعمل اليوم باحًثا 
االإ�شرتاتيجّية”،  للدرا�شات  “االأور�شليمي  املركز  يف 
قد  وامل�شاعدة،  للتفّهم  حتتاج  التي  م�شر  اأّن  اأ�شاف 
من  وم�شاعدة  بت�شجيع  حتظى  وال  لوحدها  ُتركت 
�شتهزم  م�شر  اأّن  هو  االفرتا�ش  اأّن  اإىل  الفًتا  الغرب، 
حرٍب  بثمن  ذلك  �شيكون  ولكن  االإ�شالمّي،  االإرهاب 

طويلٍة ودمويٍة �شتوؤّثر على جميع دول املنطقة.
�شي�شتمّر،  م�شر  يف  ال�شراع  اإّن  قائاًل  مازئيل  وتابع 
�شورّية  من  كلٍّ  يف  االإ�شالمّية  الدولة  �شّد  ال�شراع  مثل 
والعراق، على حّد تعبريه. وعزا ذلك اإىل اأّنه ال يوجد 
لل�شباب  اآخر  تدّفق  وجلب  امل�شاعر  اإلهاب  يف  �شّك  اأدنى 
خماطر  من  و�شيزيد  الغرب،  ودول  العربية  الدول  من 
االأوروبية  الدول  يف  اأو  اإ�شرائيل  يف  �شواء  االإرهاب 
تنبع  وبح�شبه،  و�شفه.  حّد  على  املتحدة،  والواليات 
التنظيمات  عمليات  من  الرئي�شية  االأمن  م�شكلة 
اجلهادية يف �شيناء، وحتديًدا فرع تنظيم )داع�ش( يف 

�شبه اجلزيرة، الذي بات ا�شمعه “والية �شيناء”.
“االإخوان  اإ�شقاط  اأّنه منذ  اإىل  ولفت يف �شياق حتليله 

التنظيمات  ن�شاط  تو�ّشع  احلكم  من  امل�شلمون” 
االإرهابية االإ�شالمّية كثرًيا يف �شبه اجلزيرة. جتّمعت 
اأّن  تبنّي  الذي  �شيناء”،  “والية  م�شّمى  حتت  معظمها 
لديها قدرات عملّياتية مذهلة، باملُقابل، اأدخل اجلي�ش 
مبوافقة  �شيناء  �شمال  اإىل  كبرية  تعزيزات  امل�شرّي  
اكت�شاف  ومّت  النطاق،  وا�شعة  عملية  يف  اإ�شرائيل، 
وتدمري 1850 نفق، وُقتل واعُتقل املئات من االإرهابيني 
وت�شررت الع�شرات من بوؤر التنظيمات، على حّد قوله.

زعم  والغربّي،  االإ�شرائيلّي  العام  الراأي  تاأليب  وبهدف 
اأّن قطاع غزة ُيعترب قاعدة لوج�شتية  ال�شفري االأ�شبق 
حيث  �شيناء،  يف  االإرهابّية  التنظيمات  لعمليات 
ت�شتطيع هناك التدّرب والتنظيم من اأجل عملياتها يف 
م�شر، بح�شب ادعائه. وتطّرق الباحث االإ�شرائيلّي اإىل 
ق�شية عدم جناح اجلي�ش امل�شرّي يف حماربة االإرهاب، 
وقال يبدو اأّن امل�شكلة تكمن يف عدم ا�شتعداده خلو�ش 
كانت  اإذا  ا  وخ�شو�شً الع�شابات،  حرب  اإطار  يف  قتاٍل 
ملهامٍّ من هذا  ُيجّهز  اأّن اجلي�ش مل  ات�شح  املدن، فقد  يف 
ا يف اإطار امل�شاعدة  النوع من قبل قادته، ومل ُيجّهز اأي�شً
الع�شكرّية االأمريكّية التي ت�شتمل على تدريب �شباط 
اجلي�ش امل�شري يف االأكادمييات الع�شكرّية االأمريكّية، 
ُيواجه،  اأن  اجلي�ش  على  اإّنه  قال  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
مييلون  ال  عدائيني  بدًوا  �شكانا  االأقل،  على  ا  جزئيًّ
للتعاون مع ال�شلطات، التي اأهملتهم واأهانتهم يف العقود 

االأخرية، بح�شب ما ذكره.

ال�شيا�شة  هذه  نتيجة  اأّنه  زعم  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
احلكومية الفا�شلة �شمحت حلما�ش يف البداية باإقامة 
اإىل  ال�شودان  ال�شواريخ واالأ�شلحة من  لتهريب  �شبكات 
يف  و�شّهلت  البدو،  مب�شاعدة  �شيناء  طريق  عن  غزة 
اإغراء  االإ�شالمية  االإرهابية  التنظيمات  على  املقابل 
البدو لالن�شمام اإىل �شفوفها والكفاح �شّد ال�شلطة با�شم 
اأّنه من املثري للده�شة،  االإ�شالم، على حّد قوله. وتابع 
حتظى  ال  االأ�شويّل،  االإ�شالم  حُتارب  التي  م�شر  فاإّن 
للواليات  بالن�شبة  ا  خ�شو�شً الغرب،  من  بامل�شاعدة 
للم�شاعدة  باتفاقات  م�شر  مع  املرتبطة  املتحدة 
اإ�شرائيل،  مع  ال�شالم  معاهدة  توقيع  منذ  االأمنية 
عن  التعبري  يف  ت�شتمّر  االأمريكّية  االإدارة  اأّن  مو�شًحا 
تّياًرا  واعتبارها  امل�شلمون”  “االإخوان  حلركة  دعمها 

ا يف االإ�شالم. �شيا�شًيا اأ�شياًل و�شرعيًّ
عندما  مب�شر  ومي�ّش  حاّد  ب�شكل  الدعم  هذا  ظهر  وقد 
مّت ا�شتقبال وفد من “االإخوان امل�شلمون” هرب اأع�شاوؤه 
من م�شر اإىل حمادثة يف وزارة اخلارجية يف وا�شنطن، 
�شعار  بجانب  �شورة  الوفد  اأع�شاء  اأحد  التقط  حيث 
تاأييد  باإ�شارة  باأ�شابعه  ي�شري  وهو  اخلارجية  وزارة 
التوا�شل  مواقع  يف  ال�شورة  ون�شر  “االإخوان”،  حركة 
االجتماعي يف حتّد وا�شح للرئي�ش امل�شرّي، املُ�شري عبد 

الفّتاح ال�شي�شي، على حّد تعبريه.

جادي  اال�شرائيلي  االركان  رئي�ش  ت�شريحات  اثارت   – ب(  ف  )اأ  ـ  القد�ش 
ايزنكوت جدال وا�شعا يف ا�شرائيل بعد دعوته اىل عدم االفراط يف ا�شتخدام 
القوة مع الفل�شطينيني كرد على اعمال العنف التي بداأت يف ت�شرين االول/

اكتوبر املا�شي.
ا�شرائيلية  تلفزيونية  قناة  على  مداخلة  يف  املا�شي  ال�شهر  ايزنكوت  وقال 
خا�شة “حني حتمل فتاة يف الثالثة ع�شرة مق�شا او �شكينا وهناك م�شافة بينها 
وبني اجلنود، ال اريد ان ارى جنديا يطلق النار ويفرغ بندقيته عليها، حتى لو 

كانت ترتكب عمال بالغ اخلطورة”.
اجلي�ش  اركان  رئا�شة  توىل  الذي  عاما(   55( ايزنكوت  ت�شريحات  ولقيت 
اال�شرائيلي العام املا�شي، ترحيبا من الداعني اىل اعتماد ا�شلوب اكرث ليونة 
يف مواجهة عمليات الطعن، مقابل غ�شب كبري من اجلناح اليميني، مبا يف ذلك 

وزراء يف االئتالف احلكومي بزعامة بنيامني نتانياهو.
من  االول  منذ  ا�شفرت  عنف  اعمال  وا�شرائيل  الفل�شطينية  االرا�شي  وت�شهد 
ت�شرين االول/اكتوبر عن مقتل 181 فل�شطينيا وعربي ا�شرائيلي يف مواجهات 
امريكي  اىل  ا�شافة  ا�شرائيليا   28 اي�شا  فيها  قتل  طعن  وعمليات  نار  واطالق 

واريرتي و�شوداين، بح�شب تعداد لوكالة فران�ش بر�ش.
بر�شا�ش  قتلوا  الفل�شطينيني  ن�شف  نحو  ان  اال�شرائيلية  ال�شرطة  وتقول 
عنا�شرها او اجلي�ش خالل تنفيذهم او حماولتهم تنفيذ هجمات بال�شكني على 

ا�شرائيليني. وي�شكك الفل�شطينيون غالبا يف هذه الرواية.
با�شتخدام  اال�شرائيليان  وال�شرطة  اجلي�ش  فيها  اتهم  عدة  حاالت  وح�شلت 
قامت  عندما  املا�شي  الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  حدث  كما  املفرطة،  القوة 

فتاتان تبلغان من العمر 14 و16 عاما بطعن رجل با�شتخدام مق�ش.
واظهرت ا�شرطة م�شورة التقطتها كامريات مراقبة اطالق النار على الفتاتني، 

وبعدها قام �شرطي ا�شرائيلي باطالق النار جمددا على احداهما وهي ممددة 
ار�شا.

ت�شريحات  ان  ايزنكوت  عن  م�شوؤوال  كان  اجلي�ش  يف  �شابق  �شابط  ويرى 
وغري  جدا،  “باملتوازنة  و�شفها  التي  ومقاربته  ا�شلوبه  تعك�ش  االخري  هذا 

املت�شرعة”.
ويقول امليجور جرنال املتقاعد ايالن بريان لوكالة فران�ش بر�ش “كان عليه ان 
ي�شرح ذلك بتف�شري ب�شيط للغاية”، م�شيفا “لكن الواقع ان اجلدل املثار متعلق 

بال�شيا�شة”.
– �شدى  دون  من  – ت�شريحات 

من  االحمر  البحر  على  املطلة  ال�شحراوية  ايالت  مدينة  يف  ايزنكوت  ون�شاأ 
ابوين مغربيني هاجرا اىل ا�شرائيل. وعمل والده يف املناجم القريبة.

وو�شفه احد معلميه يف الثانوية بالطالب اجلاد.
ان توليه  ال�شبعينات  ايزنكوت يف  الذي علم  اييلي ياكوف )63 عاما(  ويوؤكد 
“كانت مفاجاأة بالن�شبة ايل، لقد  منا�شب يف اجلي�ش كان امرا مفاجئا، قائال 

كان فتى هادئ”.
ويتابع “ا�شبح جديا جدا” يف ال�شنوات االخرية.

االن�شمام  اراد  ايزنكوت  ان  اال�شرائيلية  ال�شحف  الحدى  مرة  �شقيقه  وروى 
اىل �شالح البحرية اال�شرائيلي، ثم غري رايه يف اللحظة االخرية النه ا�شحى 
مهتما بلواء غوالين يف اجلي�ش الذي يقاتل يف ال�شفوف االوىل، ويف وقت الحق 

توىل قيادة هذا اللواء.
ثم ا�شبح ايزنكوت قائدا للجي�ش يف ال�شفة الغربية املحتلة و�شمال ا�شرائيل 

قبل ان ي�شبح نائبا لرئي�ش االركان.
 1999 عام  يف  و�شغل  ابيب،  تل  جامعة  من  التاريخ  يف  �شهادة  الرجل  ويحمل 

من�شب ال�شكرتري الع�شكري لرئي�ش الوزراء يف حينه ايهود باراك.
وا�شبح رئي�شا لالركان يف �شباط/فرباير 2015.

باملطلق.  القوة  ا�شتخدام  يرف�ش  انه  االخرية  ايزنكوت  ت�شريحات  تعني  وال 
فقد قال يف الت�شريح نف�شه الذي اثار جدال ان على اجلنود او عنا�شر االمن 

الالزمة” فقط. القوة  “ا�شتخدام 
يف عام 2008، حذر ايزنكوت حزب اهلل اللبناين من ان ا�شرائيل �شرتد على اي 

غارة ب “تدمري هائل” للقرى اللبنانية التي انطلقت منها.
وقال بعد عامني على احلرب بني حزب اهلل والدولة العربية، ان على حزب 

اهلل اال ي�شتخدم تلك القرى ك”قواعد ع�شكرية”.
يف  تغيري  اىل  االخرية  ايزنكوت  ت�شريحات  توؤدي  ان  للفل�شطينيون  وي�شتبعد 

ال�شيا�شة اال�شرائيلية.
وقالت ع�شو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية حنان ع�شراوي 
فجاأة  ا�شبح  ملاذا  ارى  ال  اخالقية،  م�شوؤولية  عن  وعبارة  منطقيا  امرا  ” قال 

عظيما للغاية، رمبا مقارنة مع الو�شع ال�شيا�شي” ال�شائد.
ويوؤكد موؤيدوه ان ايزنكوت يتبع با�شتمرار مقاربة متوازنة. ويروون انه ار�شل 
�شن  فيها  عار�ش  ال�شمالية  للمنطقة  قائدا  كان  عندما  نتانياهو  اىل  ر�شالة 

هجوم على املن�شاآت النووية االيرانية.
مت  الذي  النووي  االتفاق  ان  الرجل  اكد  املا�شي،  الثاين/يناير  كانون  ويف 
التو�شل اليه مع ايران يف عام 2015 قد يحمل يف طياته بع�ش املخاطر ولكنه 
يحمل اي�شا بع�ش الفر�ش، خالفا لت�شريحات رئي�ش الوزراء بنيامني نتانياهو 

الذي و�شف االتفاق ب “اخلطاأ التاريخي”.

اأجرتها  وطنّية  ا�شتق�شائّية  درا�شة  ك�شفت 
النقاب  ك�شفت  االإ�شرائيلّية،  احلكومة 
الدولة  يف  امراأة   12،000 حوايل  اأّن  عن 
جانب  اإىل  الدعارة،  جمال  يف  تعملن  العربّية 
موقع  وذكر  الرجال.  من   1000 يقارب  ما 
اأجري  الذي  اال�شتطالع  اأّن   )knooznet(
والذي  االجتماعية  الرعاية  وزارة  حل�شاب 
بني  اأح�شى  االأخرية،  االأ�شابيع  يف  اأبرم 
الدعارة  يف  عاملة  امراأة  و12،730   11،420
على ال�شعيد الوطنّي، مع ما يقدر بـ %95- من 

الن�شاء، وحوايل %5 رجاال.
بني  من  باملائة   11 حوايل  اأّن  ا  اأي�شً وبنّي 
لنتائج  وفًقا  الر�شد،  �شن  يبلغوا  مل  الن�شاء 
يف  الثانية  للقناة  االلكرتويّن  املوقع  ن�شرتها 
معظم  اأّن  ا  اأي�شً وجاء  االإ�شرائيلّي.  التلفزيون 
بذلك  يقمن  الدعارة  يف  العامالت  الن�شاء 
اإنهن يقلن الأنف�شهن  املال.  اإىل  الأنهم يف حاجة 
ب�شرعة،  ذلك  عن  ويتوقفن  يبداأن  �شوف  اأنهن 
بهذه  املهنة  ترتكن  ال  اأنهن  هي  احلقيقة  ولكن 
العامالت  مع  تعمل  نا�شطة  قالت  ال�شهولة، 

بالدعارة ل�شبكة التلفزيون.
مت ذكر العامل االقت�شادي يف التقرير، اإذا تبنّي 
اأّن ثلثي الن�شاء تبداأن بالعمل يف الدعارة فقط 
بعد و�شولهن اإىل �شائقة مالية يائ�شة، وفقط 
االإدمان  دافع  من  ذلك  تفعلن  منهن  باملائة   7
ا اإىل اأّن وزارة  على املخدرات. ولفت املوقع اأي�شً
الرعاية االجتماعّية اأجرت مقابالت مع 700 
الن�شف،  من  اأكرث  اأّن  ووجدت  الهوى،  بنات  من 
ال�شوفييتي  االإحتاد  يف  ولدن  باملائة   52 اأْي 
ال�شابق، وحوايل 9 باملائة من الن�شاء العامالت 
يف الدعارة بداأن فعل ذلك قبل بلوغ �شن الـ 18.
من  اأّنه  اال�شتطالع  اأظهر  ذلك،  على  عالوة 
 62 الدعارة،  جمال  يف  العامالت  الن�شاء  بني 
باملائة اأمهات، و20 باملائة ميلكن لقب جامعي. 
حوايل  مب�شاجعة  يُقمن  اأّنهن  الن�شاء  وتفيد 
وُتعترب  هذا  االأّقل.  على  يومًيا  اأ�شخا�ش  �شتة 
الدعارة اأمًرا غري م�شروع يف اإ�شرائيل، ولكنها ال 
تزال مهنة تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار �شيكل 
�شنوًيا، وفقا ملوقع القناة الثانية يف التلفزيون 
االإ�شرائيلّي، والذي اأّكد على اأّن 43 باملائة من 
بيوت الدعارة تتواجد يف �شقٍق منف�شلٍة، حيث 

يقوم العمالء بزيارة باغية معينة بانتظام.
باالإ�شافة اإىل ذلك، بنّي اال�شتطالع اأّن نحو 18 
باملائة من عائدات هذه املهنة ياأتي من خدمات 
التي  التدليك  مراكز  من  باملائة   16 املرافقة، 
باملائة  و18  الدعارة،  تت�شاعف  مع  تت�شاعف 

من نوادي التعري وغريها من املوؤ�ش�شات.
فقط  باملائة  �شتة  اأّن  اإىل  اال�شتطالع  واأ�شار 
اأّقل  ال�شارع، ويك�شبون  العاهرات يعملن من  من 
اجلن�ش،  لتجارة  املوؤ�ش�شية  االأ�شكال  من  بكثري 
ح�شب ما وجد اال�شتطالع. هذا ويتمتع اأ�شحاب 
اإ�شرائيل بحقوق بيع و�شراء  بيوت الدعارة يف 
املوم�شات. وقال املحامي يعقوب �شكالر يف دفاعه 
جتارة  بني  فرق  هناك  لي�ش  الكني�شت:  اأمام 
اجلراحني  اأْو  املتقدمة  التكنولوجيا  برامج 
وجاءت  الدعارة.  الأغرا�ش  الن�شاء  بيع  وبني 
الكني�شت  يقوم  الذي  الوقت  يف  هذه  تعليقاته 
باإجراء حتقيق يف جتارة الرقيق االأبي�ش التي 
ت�شببت يف ف�شيحة جراء الو�شائل االبتزازية 
هذه  يف  العاملون  ي�شتخدمها  التي  وامل�شتهرتة 
الدفاع  يتولون  الذين  واملحامون  التجارة، 

عنهم.
“االوبزرفر”  ن�شرته  تقرير  وبح�شب 
العربّية،  االإعالم  و�شائل  ون�شرته  الربيطانية 
فاإّن الع�شابات التي تهرب الن�شاء اإىل اإ�شرائيل 

اأ�شحاب  اإىل  اأوروبا ال�شرقية تقوم ببيعهن  من 
دور الدعارة الذين يقومون ببيعهن اإىل اآخرين 
نظري اأرباح جمزية. ومن بينهن اأ�شتاذة فيزياء 
رو�شّية مّت توثيق ق�شيتها من قبل منظمة العفو 
البيعة  �شعرها يف  الدولّية بيعت مرتني وو�شل 
يف  ويوجد  دوالر.  اآالف  ع�شرة  اإىل  الثانية 
اإ�شرائيل األفا موم�ش مت تهريبهن اإىل اإ�شرائيل 
 500 االأبي�ش  الرقيق  جتارة  دخل  يبلغ  حيث 
ا  مليون دوالر �شنوًيا. وقال املحامي �شكالر اأي�شً
من  وكل  هامة  اجتماعية  �شلعة  الدعارة  اإّن 

يقول غري ذلك يعترب منافًقا.
لتهريب  الباهظة  التكاليف  اأّن  واأ�شاف: 
بيوت  اأ�شحاب  ت�شطر  اإ�شرائيل  اإىل  الن�شاء 
باإعادة  النفقات  تلك  تغطية  اإىل  الدعارة 
تهريب  طريق  عن  التحقيقات  وك�شفت  بيعهن. 
اإىل  امل�شرية  اإ�شرائيل من احلدود  اإىل  الن�شاء 
االأحمر.  البحر  على  الر�شرا�ش(  )اأم  ايالت 
فالن�شاء الرو�شيات ي�شلن اإىل القاهرة جًوا ثم 
وهناك  �شيناء  �شحراء  يف  القرى  اإىل  يوؤخذن 
االأقدام  على  �شرًيا  اإي�شالهن  مر�شدون  يتوىل 
احلدود  ومعظم  احلدود  الجتياز  ال�شحراء  يف 

م�شيجة ملنع اجتياز احليوانات ولي�ش النا�ش.
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 عبد احلميد �شيام
اأحد  يف  فل�شطني  نكبة  ذكرى  يف  حما�شرة  الإلقاء  دعيت 
اأزهري  �شيخ  املن�شة  ي�شاركني  وكان  نيوجرزي.   م�شاجد 
ال�شيا�شية  كلمتي  بعد  م�شر.   من  حديثا  قدم  �شاب 
التحليلية جاء دور ال�شيخ فراح يغرب وي�شرق يف خطاب 
عن�شري يفوح باحلقد والكراهية والتحري�ش ويجرم كل 
من اإنتمى لدين معني وا�شعا الكل يف �شلة واحدة ثم اأطلق 
عليهم اأحكاما واأو�شافا ترقى مل�شتوى جرمية التحري�ش 
التي تلقي ب�شاحبها يف غياهب ال�شجون.  بعد اأن اإنتهى من 
خطبته الع�شماء قلت اأمام النا�ش: اإنني اأباعد نف�شي عن 
هذا اخلطاب العن�شري.  ومن يقوله اإما اأن يكون مرتبطا 
باأجهزة املخابرات ليعرف َمن ِمن ال�شباب يتجاوب معه اأو 

مرتبطا بفكر القاعدة واأخواتها لتجنيدهم. 
دينه  على  بناء  اأحد  �شد  ل�شت  اأنا  احل�شور  اأمام  وقلت   
اأو  بالدي  يحتل  من  �شد  بل  جن�شه  اأو  لونه  اأو  عرقه  اأو 
اأو  م�شيحيا  اأو  يهوديا  كان  �شواء  احتاللها  على  ي�شاعد 
امل�شلمني  من  العديد  لكم  اأ�شمي  اأن  واأ�شتطيع  م�شلما.  
بفل�شطني  االأذى  اأحلقوا  معروفة  قيادات  بينهم  ومن 
من  اأحيي  ودعني  امل�شلمني.   غري  من  بكثري  اأكرث  و�شعبها 
هذا املنرب العديد من اليهود الذين يدافعون عن عدالة 
الق�شية الفل�شطينية واأذكر منهم نعوم �شوم�شكي ونورمان 
فنكل�شتني وفيل�ش بين�ش ويوري ديف�ش واآدم �شابريو واإالن 
ويوري  فالك  وريت�شارد  الجنر  فيليت�شيا  واملحامية  بابي 
اأفنريي والقائمة تطول.  بل اإن هناك قيادات م�شيحية 
واأجلها  بها  اأت�شرف  والعربي  الفل�شطيني  ال�شعب  من 
والتم�شك  وال�شالبة  الن�شال  يف  يحتذى  مثاال  واأعتربها 
التي  الرخوة  القيادات  بع�ش  من  بكثري  اأكرث  باملبادئ 
�شدف واأنها تنت�شب لالإ�شالم. وافقني من كانوا يف امل�شجد 
�شدفة  اإلتقينا  بهدوء.   امل�شهد  من  ال�شيخ  اإن�شحب  حيث 
مني  فاقرتب  اأعرفه  اأن  دون  وعرفني  �شنوات  عدة  بعد 
علمتني  لقد  لك.   مدين  اأنا  قائال:   باحلادثة  وذكرين 
وال  العهد  حديث  كنت  قد  اأن�شاه.   اأن  يل  ميكن  ال  در�شا 
اأعرف الكثري ولوال احلرية التي توفرها لنا هذه البالد 
ا�شتطعنا  وملا  ديننا  حول  بحرية  احلديث  من  متكنا  ملا 
اأ�شتمتع  اأن  يل  فكيف  العديدة.   واملدار�ش  امل�شاجد  فتح 

باحلرية وثمارها واأمنعها عن غريي؟
الدور االأمريكي يف ن�شر الفكر املتطرف

والتلقني  التعليم  نوع  على  عيوين  فتحت  احلادثة  تلك 
وكليات  املدار�ش  يف  الدينية  العلوم  طلبة  يتلقاه  الذي 
حيث  العربية  البالد  بع�ش  يف  الدين  واأ�شول  ال�شريعة 
من  العديد  اإىل  واملتطرف  املتع�شب  الفكر  هذا  اإنتقل 
ال  وبطريقة  اإنت�شرت  التي  املتحدة  الواليات  م�شاجد 
اأن تكون عفوية.   لقد بداأت االإدارات االأمريكية  ميكن 
»اجلهاديني«  ب  �شمي  ما  ت�شجيع  ريغان  عهد  من  اإبتداء 
اأيام الغزو ال�شوفييتي الأفغان�شتان من اأجل التوجه نحو 
�شاحة اجلهاد وبتمويل �شعودي وتدريب باك�شتاين.  وما 
هي اإال �شنوات ال تزيد عن العقد الواحد واإذا بالواليات 
امل�شاجد  من  العديد  حتت�شن  اخلم�شني  االأمريكية 
االأغنياء  بني  التناف�ش  واأ�شبح  االإ�شالمية  واملدار�ش 

على من يبني م�شجدا اأكرب اأو اأجمل وكان بع�ش خطباء 
من  متر  القد�ش  »طريق  يقول  �شعارا  يرفعون  امل�شاجد 

كابل«.  
والتي  املتطرفة  اجلماعات  اإنطالق  �شهدت  االأيام  تلك 
املتطرف  ال�شوفيني  العن�شري  الفكر  هذا  مثل  حتمل 
كمقدمة  كان  اأيا  وتهمي�شه  االآخر  جترمي  على  القائم 
الجتثاثه.  واالآخر يعني كل من يختلف معهم يف فهمهم 
ال�شيق واملتزمت لالإ�شالم.  فالتع�شب قد يكون موجها يف 
و�شرعان  عقائديا  اأ�شحابه  مع  املختلفني  �شد  البداية 
اأو  اأو االإثني  اأي نوع من اخلالف الديني  ما يرتد لي�شمل 

املذهبي اأو العرقي.
  التع�شب والتمييز يف القانون الدويل

االتفاقية  اأوال    1965 عام  املتحدة  االأمم  اإعتمدت 
والعن�شرية  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء  الدولية 
ثم   1969 عام  دي�شمرب  يف  النفاذ  حيز  دخلت  والتي 
املتعلقة  واملعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  بها  حلق 
واجتثثات  وحظر  وجترمي  مناه�شة  على  بالعمل 
التمييز والتع�شب وكراهية االأجانب واالأقليات والعمال 
املهاجرين وال�شكان االأ�شليني واملراأة وغري ذلك.  واأ�شبح 
واالتفاقيات  املعاهدات  من  العديد  اأيدينا  بني  االآن 
واعتمادها  ومناق�شتها  �شياغتها  يف  �شارك  التي  الدولية 
اأولئك الذي ي�شدرون  اإ�شتثناء مبن فيهم  كل الدول دون 

مثل هذا الفكر.
على  الق�شاء  ب�شاأن  عند«االإعالن  قليال  اأتوقف  ودعني 
الدين  اأ�شا�ش  على  والتمييز  التع�شب  اأ�شكال  جميع 
  .1981 العامة عام  اإعتمدته اجلمعية  الذي  واملعتقد«  
التفكري  لكل فرد احلق يف حرية  اأن  االإعالن على  ين�ش 
اإظهار  يف  احلق  وله  يختار  الذي  والدين  والوجدان 
يف  حريته  من  اأحد  يحد  اأن  يجوز  وال  معتقده  اأو  دينه 
على  والتمييز  معتقداته.   اأو  الدينية  �شعائره  ممار�شة 
االإن�شانية  للكرامة  اإهانة  يعترب  املعتقد  اأو  الدين  اأ�شا�ش 
االإن�شان.   حلقوق  وانتهاكا  املتحدة  االأمم  مليثاق  وانكارا 
هذا  ن�شو�ش  باإدخال  الدول  جميع  االإعالن  يطالب  كما 
هناك  يكون  كي  البالد  ت�شريعات  من  جزءا  االإعالن 

حماية قانونية ملمار�شة هذه احلقوق.
الدول  فيها  مبا  العامل  دول  معظم  اأن  الغريب  االأمر 
االتفاقيات  من  للعديد  اإن�شمت  واالإ�شالمية  العربية 
االأجانب  وكراهية  والتع�شب  التمييز  مبناه�شة  املتعلقة 
والتمييز �شد املراأة، ومع هذا ت�شتمر املمار�شات العن�شرية 
واملذاهب  الديانات  اأتباع  �شد  االأعمى  التع�شب  وي�شتمر 
املراأة ويتم  البلد الواحد و�شد  االأخرى ثم �شد مكونات 
تق�شيم ال�شعب اإىل اأطياف خمتلفة دينا اأو عقيدة اأو لغة 
البالد  اأو عرقا. ومع هذا يو�شف قائد  لونا  اأو  اأو جن�شا 
باأنه عبقري وملهم وحكيم و�شجاع ووالد اجلميع وموؤمن 

وغري ذلك.   
وم�شلك   وفهم  �شعور  هو  للتمييز  االآخر  ال�شكل  والتع�شب 
ويت�شرفون  يعتقدون  فيجعلهم  واجلماعة  الفرد  ي�شيب 
اإىل  ينتمون  لكونهم  غريهم  من  اأف�شل  اأنهم  اأ�شا�ش  على 
اأو  لغة  اأو  ثقافة  اأو  طائفة  اأو  مذهب  اأو  دين  اأو  عرق 

هوؤالء  يرى  معينة.   اإجتماعية  طبقة  اأو  جن�ش  اأو  لون 
املتع�شبون اأنهم على حق وغريهم على خطاأ واأنهم اأف�شل 
من االآخرين ويحق لهم ما ال يحق لغريهم ويجوز لهم اأن 
يقهروا اأو يحتقروا اأو يهم�شوا اأو يقتلوا اأو ي�شطهدوا من 
هوؤالء  اأن  واالأهم  املذكورة.  االنتماءات  يف  ي�شبههم  ال 

يتم�شكون مبواقفهم حتى لو ظهر خطلها.  
وفكرة التع�شب قدمية بقدم التاريخ الب�شري.  بل يكاد 
بع�ش العلماء يعتربونه اأمرا طبيعيا ب�شبب غريزة البقاء 
التي تدفع االإن�شان اإىل اأن يحتمي باجلماعة التي ت�شبهه 
�شلوك  من  التع�شب  يتحول  عندما  لكن  ِخلقة،  اأو  ُخلقا 
م�شاعب  على  والتغلب  واالحتماء  البقاء  بهدف  دفاعي 
عدواين  هجومي  �شلوك  اإىل  احلياة  وحتديات  البيئة 
عن�شري دون اأي مربر يتحول اإىل داء خبيث يجب العمل 

على التعايف منه حتى لو تطلب عمليات جراحية.
للقبيلة.   التع�شب  الزمان  قدمي  من  العرب  عرف  لقد 
الدم  برابطة  التم�شك  تعني  كانت  الع�شبية  وكلمة 
ومظلومة.   ظاملة  بها  والتم�شك  فقط   االأبوية  وال�شاللة 
ي�شبح  متكاملة  اإجتماعية  وحدة  ت�شكل  القبيلة  كانت 
وعلى  عنها  ويدافع  معها  يتفاعل  منها  جزءا  الفرد 
اإ�شتعداد اأن يحارب وميوت من اأجلها وال يعود له راأي اإال 

مبقدار ما تتبناه اجلماعة كما قال دريد بن ال�شمة:
غزية  اأر�شد  واإن  غويت  غوت   اإن  غزية  من  اإال  اأنا  وهل 

اأر�شد؟
برابطة  وي�شتبدلها  الدم  رابطة  ليلغي  االإ�شالم  جاء 
االإميان لكن ذلك مل يدم طويال بل عاد التناحر القبلي 
واالأم�شار  املختلفة  القبائل  وبني  العمومة  اأوالد  بني 
واالأعراق وكاأن �شيئا مل يكن. وما نراه اليوم لي�ش جديدا 
علينا بل هو اإعادة اإنتاج ملرحلة عا�شتها االأمة قبل اأربعة 

ع�شر قرنا. 
اال�شتعمار االأوروبي وعبء الرجل االأبي�ش

لقد عاد التع�شب حديثا لي�شبح اأيديولوجية امل�شتعمرين 
ب�شرا متخلفا ال  امل�شتعمرات  �شكان  الذين كانوا يرون يف 
موائلهم  من  وطردهم  وا�شتعبادهم  فقتلهم  لهم  قيمة 
و�شرورية.    بل  مقبولة  اأمور  اأمالكهم  على  واال�شتيالء 
املتخلفني  هوؤالء  ليطور  جاء  املتمدن  االأبي�ش  فالرجل 
املتوح�شني حتى لو كان التطوير يعني قتلهم.  وقد �شاع 
اأن هوؤالء  االأبي�ش«  والذي يعني  الرجل  م�شطلح »عبء 
اأجل  من  وغامروا  امل�شاعب  حتملوا  قد  امل�شاكني  البي�ش 

تطوير هوؤالء املتوح�شني. 
 لكن التع�شب الديني هو االأكرث �شيوعا �شواء بني االأديان 
اأو بني اأتباع املذاهب املنبثقة عن نف�ش الدين.   املختلفة 
وكم من املجازر اإرتكبت بني اأتباع الديانات املختلفة با�شم 
الدين اأو املذهب اأو العقيدة. والتع�شب لي�ش مق�شورا على 
دين اأو عقيدة اأو جماعية عرقية اأو قومية بل عانت منه 
املجتمعات قدميها وحديثها.  لكن ما نراه اليوم اأن العديد 
يف  وو�شعت  اخلبيث  الداء  هذا  جتاوزت  العامل  دول  من 
التع�شب  جترمي  على  ين�ش  ما  وت�شريعاتها  د�شاتريها 
والتمييز اإال املنطقة العربية التي تغو�ش عميقا يف بحر 
والتمييز  والتع�شب  الكراهية  اأر�شية  على  الدماء  من 

والتفريق واالإق�شاء والتهمي�ش.
مفارقات ت�شتوجب التوقف 

 نحن نعي�ش اليوم يف عامل قائم على التعددية واالنفتاح 
كاالخرتاع  ال�شليمة  فالفكرة  والتوا�شل.   والت�شبيك 
املفيد ت�شافر يف ثوان معدودة اإىل اأقطاب الدنيا.  فكيف 
االأمة  هذه  �شباب  من  العديد  يرتد  الزمن  هذا  مثل  يف 

و�شيبها ليتم�شكوا بفكر متزمت عليائي فوقي عن�شري؟
فاإذا كنا ن�شتنكر التمييز �شد م�شلمي الروهنغا يف ميامنار 
و�شد مالحقة م�شلمي جمهورية اأفريقيا الو�شطى فكيف 
اأبناء الوطن  اأن يكون هناك متييز وا�شتهداف �شد  نقبل 
واأرمن  واأكراد  واأزيديني  و�شيعة  م�شيحيني  من  الواحد 

واأقباط واأمازيغ وحوثيني و�شابئة و�شريان واأحبا�ش؟
ال�شحيح  هو  فقط  دينه  اأن  يدعي  اأن  الأحد  ميكن  كيف 
الديانات  الأتباع  احلق  نف�ش  يعطي  ال  الوقت  نف�ش  ويف 
دينهم  باأن  والقناعة  القوة  بنف�ش  يعتقدوا  اأن  االأخرى 
على حق؟ كيف ميكن يف هذا الزمن اأن ياأتي من يقول يل 
�شاأقطع  خالفتني  واإن  فقط  ال�شحيح  هو  لالإ�شالم  فهمي 
راأ�شك؟ اأو كيف ميكن لكل من كان �شنيا اأن يكفر كل اأتباع 
املذاهب االأخرى؟ األي�ش هذا مربرا للطرف االآخر العتبار 
يحمله  الذي  فال�شيف  اإجتثاثه.   يجوز  كافرا  �شني  كل 
�شيف  حمل  من  االآخرين  مينع  لن  والعن�شري  املتع�شب 
�شبيه ليدافع عن نف�شه ويغرق يف عقيدة التع�شب بنف�ش 

العمق والتطرف اللذين يحملهما االآخر؟
ال حل لهذا الداء اخلبيث اإال باملواطنة املت�شاوية متاما 
»لكم  الكرمية  االآية  بن�ش  واملعتقد عمال  الدين  وحرية 
املت�شاوية  املواطنة  اأخرجت  لقد  دين«.   ويل  دينكم 
الفرقة  حاالت  من  املجتمعات  من  الكثري  املقننة 
واالحرتاب الداخلي والت�شدع اإىل ع�شر الدولة املدنية 
احلديثة التي تقوم على �شيادة القانون وت�شاوي الفر�ش 
وتداول ال�شلطة واحرتام التعددية وامل�شاواة التامة بني 
اأمام  حل  وال  والعقائد.  واالأديان  واالأجنا�ش  االأعراق 
اأنه قد ي�شقط  املوؤ�شف  ال�شيء  اإال هذا.   العربية  الدول 
فكر  ينت�شر  اأن  قبل  ال�شحايا  من  ماليني  ورمبا  اآالف 
امل�شاواة يف املواطنة اأمام القانون وقبول االآخر وجترمي 

التفتي�ش على امل�شاعر والعقائد واالأعراق.
*حما�شر يف مركز درا�شات ال�شرق االأو�شط بجامعة رتغرز

واملعتقد الدين  وحرية  امل�صاواة  ال��دواء   - والتمييز  التع�صب  ب��اإ���ص��رائ��ي��ل ال���داء:   ب��ال��دع��ارة  يعملن  ام�����راأة  األ���ف   12 ح��ك��وم��ّي��ة:  درا����ص���ة 
�صنوًيا دوالر  م��ل��ي��ون   500 اإىل  ت�����ص��ل  االأب��ي�����ش  ال��رق��ي��ق  وجت����ارة 

�صتهزم  م�صر  اأّن  ه��و  االف���رتا����ش  ب��ال��ق��اه��رة:  االأ���ص��ب��ق  اأب��ي��ب  ت��ل  �صفري 
االإره������اب االإ����ص���الم���ّي ول��ك��ّن ال��ث��م��ن ���ص��ي��ك��ون ح��رًب��ا ط��وي��ل��ًة ودم���وّي���ًة الفل�صطينيني �صد  ال��ق��وة  با�صتخدام  االف���راط  ع��دم  اىل  بدعوته  ج��دال  يثري  اال�صرائيلي  االرك���ان  رئي�ش 

الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت االأبي�ش 
العدوان  على  احتجاجا  االأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  االأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�شعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�شيوخ  وال�شباب  والرجال 
اجلوي  واحل�شار  والتاريخي  احل�شاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ش :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

 202-647-6575  
Stop aggression 
against Yemen.
Stop the killing 
of women and 

children in Yemen.

االأم��ط��ار..امل��غ��رب  ت��اأخ��ر  ب�صبب 
من  م��رت��ني  ال�����ص��م��اء  ي�صتجدي 
الفالحي..  مو�صمه  ان��ق��اد  اج��ل 

الرباط ـ 
املغاربة  ا�شتب�شر  ان  بعد 
اال�شابيع  خالل  خريا 
قطرات  بهطول  االخرية 
بردا  نزلت  وثلوج  اأمطار 
ارا�شي  على  و�شالما 
انتظار  طول  بعد  جفت،و 
طويلة  الأ�شهر  دام 

مرتني  اال�شت�شقاء  �شالة  فيها  ال�شماء،و�شلوا  املغاربة  فيها  ا�شتجدى 
طمعا يف انقاد املو�شم الفالحي،اال ان مو�شم ال�شتاء احلايل يظل اأكرث 
ما  وفق  االأخريين  العقدين  خالل  االأمطار  يف  ونذرة  جفافا  املوا�شم 
اأفادت به درا�شة ن�شرتها ال�شبكة االقت�شادية االمريكية “بلومبورغ”، 
متوقعة اأن ترتفع واردات املغرب اىل ال�شعف مقارنة مع معدالت العام 

املن�شرم.
الدرا�شة،التي اعدتها “بلومورغ” ، حتت عنوان عري�ش “املغرب ي�شلي 
من اجل جتاوز نتائج كارثية ب�شبب تاأخر االأمطار”، اكدت انه بالرغم 
من ان البلد يعد ثاين اكرب منتج للحبوب يف القارة ال�شمراء ،اال اأن �شح 
االمطار �شيت�شبب يف تباطوؤ النمو خالل هذا العام بن�شبة 1،2 يف املائة 

، مقارنة بن�شبة العام املا�شي املقدرة يف 4،8 املائة.
الو�شع،هم  هذا  من  رابح  اأكرب  اأن  االمريكية،اىل  الدرا�شة  ولفتت 
الفرن�شيون،موؤكدة  االأخ�ش  وجه  االأوروبيون،وعلى  القمح  م�شدرو 
اأ�شعار  املا�شية من تراجع  ال�شنوات اخلم�ش  انه بعدما ت�شرروا خالل 
القمح اإىل اأدنى م�شتوياتها،فاإنهم �شي�شتفيدون حاليا من تزايد الطلب 

املغربي على احلبوب.
املغرب  اإقبال  �شجلوا  الفرن�شيني،  القمح  امل�شدر،ان م�شدري  ذات  واأكد 
على ا�شترياد القمح منذ بداية العام احلايل، وذلك ل�شد تنامي الطلب 

يف االأ�شواق.
يف هذا ال�شياق،�شرحت املحللة “كارولني بيتون” ملركز “بلومبورغ” انه 
من  كميات  با�شترياد  قام  املغرب  ان  املا�شي،الحظنا  يناير  �شهر  “منذ 
القمح من اجل تلبية حاجيات ال�شوق،وتخزينه حت�شبا لالأيام املقبلة”

التغذية  منظمة  ع�شو  طاطوفا”،  “مونيكا  جانبها،او�شحت  من 
املغرب  عرفها  التي  “االأمطار  املتحدة،اأن  لالأمم  التابعة  والفالحة 
ان  عك�شي”،م�شيفة  اأثر  لها  يكون  اأن  االأخرية،ميكن  االأ�شابيع  خالل 
“االأمطار مرحب بها، ولكن عندما تاأتي متاأخرة يكون لها اأثر معكو�ش 

على الفالحة”.
ملادة  م�شتهلك  اكرب  يعترب  املغرب  ان  “بلومبورغ” اىل  درا�شة  وا�شارت 
يتجاوز  املادة  لهذه  املغربي  الفرد  ا�شتهالك  معدل  ان  القمح،ذلك 
املتو�شط العاملي بثالث مرات، ويتفوق ا�شتهالكه على �شاكنة الواليات 

املتحدة االأمريكية،احدى اأكرب املنتجني للقمح يف العامل.



الهجوم الذي طاول دارًا  الفعل على  توا�شلت ردود 
قبل  من  �شيما  وال  اجلمعة،  يوم  عدن  يف  للم�شنني 
منطلقًة  الهجوم،  اأدانت  التي  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
ميني  حوار  نحو  التوجه  �شرورة  اإعالن  اإىل  منه 
يف  االأمنية  االأو�شاع  ظّل  يف  الفور،  على  ميني  ــ 
ك�شفت  الذي  الوقت  يف  اجلنوبية؛  املحافظات 
اليمنية  احلكومة  نية  عن  �شحافية  تقارير  فيه 
اإرهابية«  »جماعة  اهلل«،  »اأن�شار  اإعالن  امل�شتقيلة 
مع  مفاو�شات  اأي  ورف�ش  اهلل«،  »حزب  وكذلك 

احلركة اليمنية وااللتزام باحلّل الع�شكري فقط.
الرئي�ش  اأ�شدر  اليمني«،  »امل�شهد  موقع  وبح�شب 
»توجيهاته  هادي  من�شور  ربه  عبد  امل�شتقيل 
كجماعة  احلوثيني  جماعة  لت�شنيف  للحكومة 
اإرهابية«، ونقل املوقع عن »م�شادر �شحافية« توقعها 
ب�شاأن تاأجيل االإعالن اإىل ما بعد جولة املفاو�شات 
املقبلة التي يتوقع عقدها يف منت�شف اآذار اجلاري 
برعاية االأمم املتحدة »كفر�شة اأخرية«. وت�شمنت 
»جماعة  اهلل«  »حزب  اإعالن  اأي�شًا،  التوجيهات 
اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  باإعالن  اأ�شوًة  اإرهابية«، 
الع�شكرية  القيادات  باأ�شماء  �شوداء  »وو�شع قائمة 
التي  واملوؤ�ش�شات  وال�شركات  واحلزبية  والدينية 

تتعاون مع احلزب يف اليمن«.
اإ�شدار  فكرة  ال�شعودية  رف�شت  الوقت،  هذا  يف 
الو�شع  حول  جديدًا  قرارًا  الدويل  االأمن  جمل�ش 
االأع�شاء  الدول  بداأت  بعدما  اليمن،  يف  االإن�شاين 
بحث م�شروع قرار �شريكز على »ا�شتهداف املوؤ�ش�شات 
الطبية من قبل املتحاربني«. وراأى ال�شفري ال�شعودي 
لدى االأمم املتحدة عبداهلل املعلمي اأول من اأم�ش »اأن 
مثل هذا القرار �شروري يف هذه املرحلة«. ويف حني 
مارتينيز،  غا�شرب  ا�شماعيل  االأنغويل  ال�شفري  اأكد 
الدول  اأن  ال�شهر،  هذا  االأمن  جمل�ش  يراأ�ش  الذي 
جدًا«،  خطرًا  االإن�شاين  الو�شع  »اعتربت  االأع�شاء 
كرئي�ش  مهماته  »جتاوز  مارتينيز  اإن  العليمي  قال 

للمجل�ش«، واأنه »عرّب عن موقفه ال�شخ�شي«.
واأ�شاف من جهة اأخرى اأن املبعوث الدويل ا�شماعيل 
ولد ال�شيخ وم�شوؤولني عن العمليات االإن�شانية لالأمم 
جدوى  عدم  على  الريا�ش  مع  »متفقون  املتحدة 

�شدور  اأن  موؤكدًا  االأمن«،  ملجل�ش  جديد  تدخل 
جانب  »تعزيز  �شاأنه  من  االأمن  ملجل�ش  جديد  قرار 
االأمن  جمل�ش  لقرار  االن�شياع  رف�شهم  يف  احلوثيني 

الرقم 2216«.
مديرية  يف  امل�شنني  دار  على  الهجوم  على  وتعليقًا 
من   16 مقتل  عن  واأ�شفر  عدن،  يف  عثمان  ال�شيخ 
با�شم  املتحدث  قال  وامل�شنني،  الدار  يف  العاملني 
حركة »اأن�شار اهلل«، حممد عبد ال�شالم، اإن »رقعة 
مطرد  ات�شاع  يف  الداع�شي  القاعدي  التطرف 
نتيجة �شبعة اأ�شهر من وقوع اجلنوب حتت �شيطرة 
احلكومة  اأن  اإىل  م�شريًا  املحتلة«،  االأجنبية  القوى 
نف�شها، وعن  )امل�شتقيلة( تبدو عاجزة عن حماية 
عرب  ال�شالم  عبد  وتابع  للمواطنني.  االأمن  توفري 
اإدارة  ت�شتطع  مل  »احلكومة  اأن  »فاي�شبوك«،  موقع 
�شوؤون املواطنني يف نطاق حمدود )اجلنوب(، فكيف 
اأن  وراأى  باأكمله؟«.  لبلد  �شيئًا  لتقّدم  عليها  يعّول 
اجلرمية الوح�شية التي �شهدتها دار امل�شنني »توؤكد 
يف  يجري  ما  كل  عن  ومرتزقته  العدوان  م�شوؤولية 
البلد  »حاجة  الواقع  هذا  ظّل  يف  موؤكدًا  اجلنوب، 
اإىل  بالبالد  ي�شل  ميني  ــ  ميني  �شيا�شي  حوار  اإىل 

�شاطئ االأمان وفق روؤى وطنية حمددة«.
تديره  الذي  الدار  من  خطفوا  قد  امل�شلحون  وكان 
راهبات »جمعية االأم ترييزا« يف عدن، كاهنًا هنديًا 

اتهم  اأمني  مل�شوؤول  وفقًا  اأوزهوناليل،  توم  يدعى 
تنظيم »داع�ش« بالهجوم. واأكدت وزيرة اخلارجية 
الهندية �شو�شما �شواراج خطف الكاهن، موؤكدة �شعي 

بالدها لالإفراج عنه.
و»اللجان  اجلي�ش  اأطلق  امليداين،  امل�شتوى  وعلى 
طراز  من  بالي�شتيًا  �شاروخًا  اأم�ش،  يوم  ال�شعبية«، 
وامل�شلحني  »التحالف«  لقوات  جتمع  على  »تو�شكا« 
الثالثة  وللمرة  ماأرب.  يف  اجلّن  �شحن  منطقة  يف 
البال�شتي   »1 »قاهر  �شاروخ  اأطلقوا  اأ�شبوع،  خالل 
يف  املرازيق  بئر  منطقة  يف  للم�شلحني  جتمع  على 

حمافظة اجلوف.
غاراته  »التحالف«  طريان  كثف  مت�شل،  �شياق  يف 
املا�شية،  ال�شاعات  خالل  املحافظات  من  عدد  على 
م�شورة  ومنطقتي  خوالن  مديرية  على  تركزت 
والفر�شة يف مديرية نهم يف �شنعاء وعلى مديرية 
�شرواح وجبل هيالن يف ماأرب، اإ�شافًة اإىل مديرية 
الغيل يف حمافظة اجلوف بغارات عدة، اإىل جانب 

�شرب مدينة حر�ش القدمية يف حمافظة حجة.
كذلك، �شهدت تعز ثالث غارات على الطريق العام 
كما  وغارة،  القاعدة  ومناطق  املدينة  بني  الرابط 
حب�شي  جبل  مديريتي  يف  �شكنية  قرى  ا�شتهدفت 
�شنها  غارة  يف  بجروح  امراأة  اأ�شيبت  فيما  وماوية، 

الطريان على منطقة عزان يف مدينة ذوباب.

نهم« »جم����زرة  ت��دي��ن  امل��ت��ح��دة  االأمم 
املناطق  على  غاراتها  ال�شعودي  العدوان  مقاتالت  فيه  وا�شلت  وقت  يف   
ب�شهادة  املتحدة  االأمم  اأدلت  املدنيني،  اأرواح  من  املزيد  حا�شدة  اليمنية 
»قتل  م�شتنكرة  اليمن،  يف  ال�شعودية  ترتكبها  التي  املجازر  حول  جديدة 

املواطنني يف �شوق �شعبي«.
حتالف  مزاعم  الدولية  املنظمة  با�شم  املتحدث  فند  بعدما  ذلك  وجاء 
تابعة  اإغاثية  �شفينة  منت  على  اأ�شلحة  �شحنة  �شبطه  ب�شاأن  العدوان 
جل�شة  اأم�ش،  يوم  الدويل،  االأمن  جمل�ش  وعقد  العاملي.  االأغذية  لربنامج 
اندالع  على  �شهرا   11 من  اأكرث  بعد  اليمن  يف  االإن�شانية  االأو�شاع  تناولت 
االأمني  لوكيل  كلمة  اجلل�شة  وتخللت  البلد.  هذا  على  ال�شعودي  العدوان 
»اإن  فيها  قال  اأوبراين،  �شتيفن  االإن�شانية،  لل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  العام 
املاليني  يواجه  الذين  املدنيني  حلماية  هي  االآن  اليمن  يف  امللحة  احلاجة 
منهم التفجريات واأعمال الق�شف املتوا�شلة وغالبا الع�شوائية من اأطراف 
40 يف ما  30 �شخ�شا واإ�شابة  النزاع كل يوم«. واأ�شار اأوبراين اإىل »مقتل 
بدا اأنه ق�شف جوي على �شوق مزدحم يف حمافظة �شنعاء ال�شهر املا�شي«، 
اأي املجزرة التي ارتكبتها مقاتالت التحالف ال�شعودي يف �شوق نهم ال�شعبي 

قبل خم�شة اأيام.
جاءت ت�شريحات اأوبراين بعدما دح�شت االأمم املتحدة مزاعم التحالف 
 11 يف  جيزان  ميناء  يف  اإيرانية  اأ�شلحة  �شحنة  �شبطه  حول  ال�شعودي 
�شباط املا�شي. واأكد املتحدث با�شم املنظمة، فرحان حق، اأن االأمم املتحدة 
م�شيفا  حتملها،  التي  ال�شحنة  ونوع  ال�شفينة  مب�شار  م�شبق  علم  على  كانت 
اأن ال�شفينة كانت »حتتوي على علب التونة واالإمدادات الطبية ومعدات 
االإن�شانية  امل�شاعدات  اإىل مركز  املعلومات يف طريقها  بتكنولوجيا  خا�شة 

التابع للمنظمة الدولية يف عدن«.
كذلك اأ�شار مدير »مكتب تن�شيق املعونات االإن�شانية« التابع لالأمم املتحدة، 
»مينبورت  �شحنة  تفا�شيل  ال�شعودية  اأبلغت  املنظمة  اأن  اإىل  غينغ،  جون 
م�شارها من ميناء احلديدة  اإبحارها، ومع ذلك جرى حتويل  �شيدار« قبل 
تقبل  ال  املتحدة  »االأمم  اأن  على  غينغ  و�شدد  واحتجازها.  جيزان  اإىل 
تلك  اإىل  احلاجة  بلغت  مهما  اأحد  من  امل�شاعدات  تقدمي  على  �شروط  اأي 
امل�شاعدات«. وعقب �شاعات من ت�شريحات حق وغينغ، �شمحت ال�شعودية 
لـ»مينبورت �شيدار« باإفراغ �شحنتها يف احلديدة، ولكنها اأبقت على معدات 
ي�شتخدمها  التي  لتلك  »م�شابهة  اأنها  بذريعة  جيزان  ميناء  يف  االت�شاالت 
املتحدث  تعبري  وفق  العاملي«،  االأغذية  برنامج  عنها  يعلن  ومل  احلوثيون 

با�شم حتالف العدوان اأحمد ع�شريي.
يف غ�شون ذلك، ذكرت »منظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة« )الفاو( 
 7.6 بينهم  الغذائي  االأمن  انعدام  يعانون  اليمن  �شكان  ن�شف  من  اأكرث  اأن 
املنظمة،  ولفتت  ال�شديد.  الغذائي  االأمن  انعدام  يعانون  ن�شمة  ماليني 
انعدام  يف  الطوارئ  مرحلة  �شمن  تقع  حمافظات   10 اأن  اإىل  تقرير،  يف 
االأمن الغذائي احلاد وفقا لنتائج حتليل الت�شنيف املرحلي املتكامل لالأمن 

الغذائي حتى حزيران 2015.

 حممود مروة
الرتابي  ح�شن  ال�شوداين  الداعية  كان 
و�شف  االأخرية،  ال�شنوات  يف  ي�شتح�شن، 
�شكل  على  باأّنها  ل�شريته  وباحثني  اإعالميني 
عهد  منذ  ال�شودان  يف  ال�شيا�شية  احلياة 
املا�شي،  القرن  منت�شف  يف  اال�شتقالل، 
وا�شطرابات  انقالبات  من  تت�شمنه  ملا 
من  به  تت�شف  ملا  اأي�شًا  ورمبا  واعتقاالت، 

مواقف »ثاأرية«.
ــ قبل   2011 اأجراها عام  متلفزة  مقابلة  يف 
اأيام من اإجراء ا�شتفتاء جنوب ال�شودان الذي 
اأدى اإىل انف�شال االإقليم وحتّوله اإىل دولة ــ 
�شحك الرتابي، حينما توجهت اإليه حماورته 
»بلد  ال�شودان  اإّن  وقال  الو�شف،  مكررة 
اجتمعت،  و�شعوب  اأقوام  )هو(  م�شطرب... 
اأو  اأن متتزج كلها مثل الواليات املتحدة،  فاإما 
واملباينة«،  االرتباك  ذلك  بعد  بينها  يحدث 
احلكومات  اأّن  حديثه  �شياق  يف  معتربًا 
وبات  النا�ش،  توّحد  مل  البالد  على  املتعاقبة 
الوقت  يف  وحّذر  املخاطر.  ا�شتدراك  ميكن  ال 
نف�شه من اأن ينتهي م�شري البالد اإىل ما انتهى 

اإليه ال�شومال.
ال�شوداين  املجتمع  اإىل  الرتابي  روؤية 
وانق�شاماته، وحتذيره احلا�شم حيال املخاطر 
التي تتهدد بالده، قد ال يلغيان واقع اأّن حدث 
يف  مف�شلية  حلظة  ميّثل  اجلنوب  انف�شال 
بو�شفه  الرتابي،  ح�شن  واأّن  ال�شودان،  تاريخ 
البالد،  يف  االإ�شالمية  احلركة  وجوه  اأبرز 
اإىل  بالنظر  تاريخية،  م�شوؤولية  يتحّمل  قد 
نزوع  املبا�شرة  غري  االنف�شال  اأ�شباب  اأحد  اأّن 
اإىل  واللجوء  »االأ�شلمة«  اإىل  متعاقبة  عهود 
كما  خمتلفة،  فرتات  يف  االإ�شالمية  ال�شريعة 
من  عدد  يف  ذلك،  نفيه  رغم  بع�شهم،  يحاجج 

املنا�شبات.
اال�شتقالل،  منذ  »امل�شطربة«  البالد  هذه  يف 
العائد  )وهو  اخلم�شينيات  منذ  الرتابي  بداأ 
بريطانيا  من  اأكادميية  ب�شهادات  بالده  اإىل 
مدة  يف  يتبّواأ،  �شتجعله  م�شرية  وفرن�شا( 
قيا�شية، �شدارة احلركة االإ�شالمية يف البالد، 
وتقوده حتى يكّر�ش نف�شه كاأحد وجوه العمل 
واالإ�شالمي.  العربي  العاملني  يف  االإ�شالمي 
عوامل  الرتابي  م�شرية  جناح  يف  �شاهمت  وقد 
ال�شودان  يف  خ�شبة  اأر�شية  اأبرزها:  عدة، 
�شمحت بنمو احلركة االإ�شالمية؛ تزامن ذلك 
امل�شلمني«،  »االإخوان  نفوذ  ات�شاع  بداية  مع 
عنهم،  اآخر  منوذجًا  الحق  وقت  يف  وتقدميه 
الواقعية  على  ال�شيا�شية  مواقفه  وارتكاز 

بع�شهم  و�شفه  حتى  بالتقّلب،  وات�شافها 
بـ»املاكيافيلي« و»الثاأري«.

ال�شودان: جناح احلركة االإ�شالمية
احلركات  �شوؤون  يف  امل�شري  الباحث  يرى 
الرتابي  ح�شن  اأّن  بان،  اأحمد  االإ�شالمية، 
كان  اإن  ال�شرب«،  خارج  »تغّرد  �شخ�شية  مّثل 
يف  االإ�شالمية  احلركة  �شمن  اأو  ال�شيا�شة،  يف 
ال�شودان ب�شورة عامة. ويقول لـ»االأخبار« اإن 
الرتابي »مفّكر من داخل احلركة االإ�شالمية، 
البقاء  رف�ش  الذي  التقدمي  باملفكر  ويو�شف 
اأنه  اإىل  اإ�شارة  يف  املغلقة«،  )االأطر(  �شمن 
خرج  ثم  امل�شلمني،  االإخوان  جماعة  مع  »بداأ 

عنهم«.
كان  ال�شودان،  يف  اال�شتعمار  زمن  اأواخر  يف 
اخلطاب االأ�شا�شي الذي يقوده »حزب االأمة« 
كانوا  من  اإىل  )ن�شبة  »االحتاديون«  كما 
وال�شيوعيون  م�شر(  مع  بالوحدة  يطالبون 
املطالبة  على  معظمه  يف  يرتكز  اأي�شًا، 
املت�شكلة  االأحزاب  وكانت  البالد.  با�شتقالل 
بخطاب  تاأتي  ال  تقليدي  جمتمع  �شورة  على 
االإ�شالمية  احلركة  باإطالق  �شمح  ما  تقدمي، 
الرتابي  جنح  وهنا  الرتابي(.  من  )بتاأثري 
واحلركة  )االأحزاب  الطرفني  بني  بالف�شل 

االإ�شالمية(.
وعقب  اال�شتقالل،  من  عقد  نحو  بعد 
االنتفا�شة على حكم الفريق اإبراهيم عبود، 
يف  الثالثة  القوة  ميّثلون  ال�شيوعيون  كان 
البالد خلف »االأمة« و»االحتادي«، ويتقدمون 
حديثًا،  املت�شكلة  االإ�شالمي«  امليثاق  »جبهة 
التي كان ح�شن الرتابي اأمينًا عامًا لها. لكن يف 
نهاية 1965، اجتمعت القوى الثالث وجنحت 

يف اإقرار حّل »احلزب ال�شيوعي«.
اإّن عهد جعفر النمريي اأق�شى  ال ميكن القول 
التي  االأخرى  واالأحزاب  االإ�شالمية  احلركة 
جرى  اأنه  اإىل  بالنظر  اإ�شالميون،  يرفدها 
لظهور  حتى  جمال  هناك  يكن  ومل  التكاتف، 

اخلالفات يف ما بني تلك االأطراف.
االإخوان  »جماعة  يف  ال�شابق  القيادي  يقول 
اإىل  حديث  يف  الهلباوي،  كمال  امل�شلمني«، 
بامل�شروع  موؤمنًا  »كان  الرتابي  اإّن  »االأخبار«، 
ال�شريعة  تطبيق  اإىل  يدعو  االإ�شالمي، 
جبهة  فى  كان  عندما  �شواء  االإ�شالمية، 
�شّمت  التي  العري�شة،  االإ�شالمي  امليثاق 
وجماعات  حركات  االإخوان  جانب  اإىل 
بالربنامج  يوؤمنون  ممن  اأخرى  و�شخ�شيات 
ال�شريعة،  لتطبيق  وال�شعي  للجبهة،  امل�شرتك 
اأو عندما قاد االإخوان امل�شلمني يف ال�شودان يف 

ال�شبعينيات«.
معرفتي  منطلق  »من  اأنه  الهلباوي  وي�شيف 
وباحلركة  الرتابي  بالدكتور  الدقيقة 
كان  اأنه  اأرى  فاإنني  ال�شودان،  يف  االإ�شالمية 
الرغبة  مع  امل�شلمني  االإخوان  بفكر  موؤمنًا 
احلركات  مفاهيم  وتطوير  تطويره،  يف 
جميعًا«.  وهياكلها  االأخرى  االإ�شالمية 
وي�شتدرك: »اأقول هذا رغم اأن بع�ش االإخوان 
كانوا يرتابون من توجهات الرتابي الفكرية، 

وفتاواه، وموقفه من الرتبية عند االإخوان«.
طالق موؤقت مع »االإخوان«؟

االعتقال  من  الرتابي  ح�شن  خروج  جاء 
نظام  بني  »م�شاحلة«  نتيجة   1977 عام 
يف  تبّوئه  مع  االإ�شالمية،  واحلركة  النمريي 
فعليًا  )اأهمها  ر�شمية  منا�شب  الحق  وقت 
ب�شورة  الد�شتور  لتعديل  جلنة  تروؤ�ش 
ملوؤ�ش�شات  الفعلية  ورعايته  ال�شريعة(  توائم 
�شي�شمح  ما  ر�شمية،  غري  وجتارية  اقت�شادية 
له بتو�شيع نفوذه و»�شطوته«، وهو ما �شيعيده 
مع  الوحدة  �شيفك  ذلك،  بعد  االعتقال.  اإىل 
»االإ�شالميني« ويطلق حركته جمددًا منت�شف 
الثمانينيات، لكن هذه املرة يف ظل »طالق« مع 

»االإخوان«.
الطرفني  بني  العالقة  جممل  الهلباوي  ي�شف 
االإخوان  بتنظيم  الرتابي  »عالقة  اإّن  بقوله 
التنظيم  قيام  حتى  طيبة  عالقة  كانت 
العاملي، يف اأوائل الثمانينيات، ورف�ش الرتابي 
ال�شودان،  يف  احلركة  ان�شقت  اآنذاك.  البيعة 
الدويل  التنظيم  اأع�شاء  بع�ش  وهاجم 
اأّن  وي�شيف  ومنهجه«.  الرتابي  الدكتور 
ــ  ال�شيا�شي  العمل  يف  ــ  ي�شعون  »ممن  الرتابي 
املعار�شة  وتكثيف  اجلماهريي،  احل�شد  اإىل 
الوا�شعة �شد اال�شتبداد. وكان ي�شعى للو�شول 
الدعوي حمليًا  للعمل  واأن�شب  اأو�شع  اإطار  اىل 
بالتنظيم  االرتباط  جمرد  من  بداًل  وعامليًا، 
اأّن  يرى  كان  عليه.  االقت�شار  اأو  العاملي، 
احلركة تعاين من الركود والهيكلية اجلامدة 
التي ال ت�شتوعب ال�شند ال�شعبي، واأنها حتتاج 

اإىل ا�شرتاتيجية طويلة املدى«.
يحكي القيادي امل�شري ال�شابق يف »االإخوان« 
)الرتابي(  كان  ال�شيا�شية،  الناحية  »من  اأنه 
مع  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اإمكانية  يرى 
االأنظمة  مع  حتى  اإ�شالمية،  غري  اأنظمة 
اإىل  االأرجح  على  اإ�شارة  يف  اال�شتبدادية«، 
تربير املفكر ال�شوداين القبول باملوؤ�ش�شات غري 
بحاجتها«،  املجتمع  يكون  »عندما  االإ�شالمية 
خ�شو�شًا اأّن احلركة االإ�شالمية يجب اأن ت�شل 

الذي  االإ�شالمي  املجتمع  مرحلة  تكري�ش  اإىل 
يحت�شن الدولة.

»كانت  حديثه:  يف  الهلباوي  وي�شتطرد 
للرتابي اجتهادات عدة بعيدة عن ثبات دعوة 
اإىل  االإخوان على مفاهيمها، من ذلك دعوته 
يف  التوقف  وكذلك  الفقه،  اأ�شول  تطوير 
الغرب،  يف  امل�شلمة  زواج  م�شاألة  اأو  الردة  حّد 

خ�شو�شًا من الكتابي«.
يو�شف  ال�شيخ  اأّن  اإىل  االإ�شارة  ويجب 
القر�شاوي، مثاًل، ي�شف بع�ش فتاوى الرتابي 

يف اإحدى مداخالته املتلفزة بـ»ال�شطحات«.
الرتابي يف زمن الب�شري: اأب روحي للنظام

عام 1985، اأطلق املفّكر وال�شيا�شي ال�شوداين 
�شت�شيطر  التي  القومية«  االإ�شالمية  »اجلبهة 
�شنوات،  اأربع  بعد  احلكم  على  فعلية  ب�شورة 
ال�شادق  �شد  الرتابي  دعمه  انقالب  اإثر 
تربطهما  م�شاهرة  عالقة  اأّن  رغم  ــ  املهدي 
االإنفاذ  حركة  »قامت  اإنه  الرتابي  ويقول  ــ 
الع�شكرية، واتخذت احلركة االإ�شالمية ا�شم 
االإ�شالم  ذكر  عن  م�شتغنية  الوطني،  املوؤمتر 
وغري  امل�شلم،  غري  املواطن  لت�شع  عنوانها،  يف 

النا�شئ يف �شياق التيار االإ�شالمي«.
نهاية  يف  خ�شو�شًا  الحق،  وقت  يف  �شيتبنّي 
الرتابي  بني  االفرتاق  )مرحلة  ال�شتعينيات 
والب�شري(، ب�شورة اأكرث و�شوحًا مدى م�شاندة 
ورغم   .1989 النقالب  ال�شوداين  املفّكر 
فاإّن  الرجلني،  بني  الفرقة  حال  اإىل  الو�شول 
الرتابي �شينجح خالل الت�شعينيات يف تقدمي 
البالد،  يف  للنظام  الروحي  االأب  �شورة 
�شت�شت�شيف  التي  ال�شنوات  هي  ولالإ�شارة 
خاللها اخلرطوم اأ�شامة بن الدن، بعد اإبعاده 

عن ال�شعودية، واإن كان ب�شيغة »م�شتثمر«.
اجلدير بالذكر اأّن بداية الت�شعينيات �شهدت 
للرتابي  �شي�شمح  ما  الثانية«،  اخلليج  »حرب 
)الذي كان يف عقود �شابقة من اأبرز املوؤيدين 
للملك في�شل �شد جمال عبد النا�شر( بك�شب 

موقع عربي واإ�شالمي عرب مواقفه.
اأّن  الهلباوي  كمال  يو�شح  ال�شدد،  هذا  يف 
ق�شية  وخ�شو�شًا  االأمة،  ق�شايا  من  »كثريًا 
اأفغان�شتان وفل�شطني قبلها، ا�شتدعت الدكتور 
عاملي  تن�شيق  الإن�شاء  الدعوة  اإىل  الرتابي 
من  اأو�شع  االإ�شالمية  للحركات  )دويل( 
وقد  الدويل.  والتنظيم  امل�شلمني  االإخوان 
واحتالل  اأفغان�شتان،  ق�شية  فى  ذلك  حتقق 
العراق للكويت، فاقتنع بذلك االإخوان، وكنت 
عدة  عقد  الذي  التن�شيق  لهذا  عامًا  اأمينًا  اأنا 
جنم  الكرمي  الراحل  و�شارك  اجتماعات، 

الدين اأربكان، وحزبه الرتكي، وكذلك احلزب 
االإ�شالمي يف ماليزيا، واجلماعة االإ�شالمية يف 
للحيلولة  ت�شكيل وفد م�شرتك  باك�شتان، ومت 
دون حرب اخلليج االأوىل )العراق والكويت(، 
وكان الرتابي من اأبرز امل�شاركني فيه«. )ُيقال 
اختلفا  م�شر  يف  و»االإخوان«  الرتابي  اإّن 
حممد  رئا�شة  خالل  جمددًا  حادة  ب�شورة 

مر�شي مل�شر(.
املعار�شة  اإىل   1999 عام  الرتابي  �شيعود 
مواقف  و�شياأخذ  له،  الب�شري  عزل  بعد 
بينها  من  االأخري،  جتاه  بـ»الثاأرية«  و�شفت 
جون  اجلنوبي  الزعيم  مع  االتفاق  مثاًل 
اجلنائية  املحكمة  قرار  م�شاندته  اأو  قرنق، 
بعد  لكن   .2009 عام  الب�شري  بحق  الدولية 
مواقف  يف  جديد  تبّدل  على  �شن�شهد  ذلك، 
الرتابي، تربرها امل�شلحة الوطنية، وذلك اإثر 
�شيدعو  الذي  الوطني  احلوار  على  موافقته 
اإليه الرئي�ش ال�شوداين عام 2014، و�شريحل 
هذا  �شمن  الفعالني  اأبرز  من  وهو  احلياة  عن 

احلوار.
ن�شيحة الطيب �شالح

ال�شيا�شي  عرفها  التي  االعتقاالت  كل  رغم 
تداولها  مّت  ر�شالة  فاإّن  حياته،  يف  ال�شوداين 
موجهة   2003 عام  املعتقل  من  خروجه  بعد 
اإليه من الكاتب ال�شوداين الطيب �شالح، جاء 
فيها اّن الرتابي »رجل حمظوظ... اليوم ينعم 
يف  له  مّكن  بعدما  اإ�شافية،  نعمة  عليه  اهلل 
بالد ال�شودان، ياأمر وينهى، ويعطي ومينع... 
بينما هو كذلك �شاءت له اإرادة اهلل اأن ي�شقط 
فجاأة من عليائه، ويخرج عن جاهه و�شلطانه، 
وجنده واأعوانه... �شعدت اأنه خرج من �شيق 
اأن�شحه:  لكنني  احلرية،  براح  اىل  احلب�ش 
واجهته  امتحان  اأ�شعب  تواجه  اليوم  اإنك 
اهلل  اأمام  ت�شنع  ماذا  جيدًا  فكر  حياتك.  يف 
وروحك  عقلك  على  تعكف  هل  والنا�ش... 
به  ي�شت�شيء  نربا�شًا  وت�شري  بنف�شك  فتنجو 
م�شتنقع  يف  اأخرى  مرة  تنغم�ش  اأم  النا�ش؟ 

ال�شلطة واحلكم والتحالفات واملوؤامرات؟«.

علي جاحز
قوات  اإعالن  على  �شهرين  من  اأكرث  مّر   / �شنعاء 
التحالف ال�شعودي بدء »معركة حترير �شنعاء« التي 
يح�شم  فوٍز  لتحقيق  و�شيا�شيًا  ع�شكريًا  عليها  يعّول 

العدوان مل�شلحة الريا�ش وحلفائها.
ومنذ �شيطرة قوات »التحالف« وامل�شلحني على مناطق 
من مديرية نهم �شرقي حمافظة �شنعاء على احلدود 
مع ماأرب، مل يحققوا تقدمًا اإىل الغرب، فيما ال تزال 
املعارك م�شتمرة مع اجلي�ش و»اللجان ال�شعبية«، رغم 

الغطاء اجلوي الكثيف امل�شاند للم�شلحني.
نهم  فر�شة  على  وامل�شلحون  »التحالف«  وي�شيطر 
واجلنوبية  اجلنوبية  اجلهة  من  املطلة  التالل  وعلى 
ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ش  يزال  ال  فيما  ال�شرقية، 
ي�شيطرون على جبل ال�شبكة والتالل املجاورة املطلة 
على فر�شة نهم يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية واجلهة 
كان  »التحالف«  اأن  مراقبون  راأى  وفيما  الغربية. 
املوالية  القوات  اأحدثته  الذي  اخلرق  على  يراهن 
واإرباك  العا�شمة  باجتاه  للتقدم  نهم  فر�شة  يف  له 
القبائل املحيطة بها لتحقيق �شغط على »اأن�شار اهلل« 
�شيا�شية،  تنازالت  تقدمي  باجتاه  ودفعهم  وحلفائهم 
�شالح  اهلل«،  »اأن�شار  يف  ال�شيا�شي  املجل�ش  ع�شو  اأكد 
العزي، يف حديث اإىل »االأخبار« اأن اخلرق الذي ح�شل 
يف الفر�شة له هدفان، »االأول فتح جبهة يف حمافظة 
الق�شاء على  العا�شمة، والثاين  �شنعاء والتقدم نحو 
مقاتلي  و�شحب  واجلوف  ماأرب  يف  اخللفية  اجلبهات 
اجلي�ش واللجان اإىل �شنعاء لتح�شينها«، موؤكدًا »ف�شل 

الهدفني ب�شورة تامة«.
وقال القيادي يف احلركة »ن�شتطيع اأن ن�شمي ما ح�شل 
بعد  الفر�شة  يف  متركز  تالها  التي  الت�شلل  بعملية 
�شمان خط االإمداد من جهة طريق ماأرب«، م�شريًا اإىل 
اأنهم حققوا تقدمًا باجتاه �شنعاء،  اأن »ذلك ال يعني 

وخ�شو�شًا مع بقاء اجلبهات اخللفية م�شتعلة �شواء يف 
جبهة اجلدعان و�شرواح يف ماأرب اأو يف اأكرث من مكان 

يف اجلوف اأي�شًا«.
ويف حني مل ي�شتطع املوالون لـ»التحالف« فتح جبهات 
بداية  عنها  يتحدث  له  املوؤيد  االإعالم  كان  اأخرى 
بني  اأو  اأرحب  مناطق  يف  �شواء  �شنعاء«،  »معركة 
اأخرى يف  فتح جبهة  ح�شي�ش، حيث متكنوا فقط من 
اجلنوب  من  للفر�شة  املحاذية  وملح  قرود  منطقة 
العزي  اأكد  اجلبهة،  هذه  وحول  الغرب.  من  وملاأرب 
اأن اجلبهة يف قرود وملح واأطراف �شلب لي�شت ناجتة 
من  »امل�شلحني  اإن  اإذ  االأجنبية،  القوات  تقدم  من 
وكانوا  فرتة،  منذ  هناك  موجودون  االإ�شالح  حزب 
قد �شيطروا ع�شكريًا عليها منذ اأحداث ثورة 2011 
االآن  بداأوا  هوؤالء  اأن  وتابع  فيها«.  متمرت�شني  وظلوا 
يتحركون بقيادة القيادي يف احلزب االإ�شالمي، خالد 
بعد  للفر�شة  املنطقة  متاخمة  م�شتغلني  االأقرع، 
�شيطرتهم عليها. واأكدت م�شادر ع�شكرية لـ»االأخبار« 
االأطراف  يف  الواقع  �شلب  جبل  من  االأكرب  اجلزء  اأن 
الغربية ملحافظة ماأرب ال يزال بيد اجلي�ش و»اللجان 
ال�شعبية«، واأن املعارك تدور يف اجلزء الواقع يف �شرق 

مديرية نهم مبحاذاة جبل قرود وملح.
الكثيف،  اجلوي  االإ�شناد  رغم  �شنعاء  معركة  تعرث 
عززه عدد من العوامل التي حالت دون جناح احلملة 
لـ»معركة  احل�شد  بعد  اإعالميًا  لها  احل�شد  جرى  التي 
اأن  الع�شكرية  امل�شادر  واأكدت  اأي�شًا.  املتعرثة  تعز« 
ماأرب  على  ت�شيطر  اأن  ت�شتطع  مل  »التحالف«  قوات 
بالكامل وهو ما يحول دون تقدمهم اإىل �شنعاء، اإذ ال 
تزال هذه القوات وامل�شلحون ي�شيطرون على املناطق 
ال�شحراوية يف ماأرب مثل �شافر و�شحن اجلن واملدينة 
واأجزاء من منطقة اجلدعان ال�شحراوية، اأما مناطق 
�شرواح وبدبدة ووادي حباب وجمزر ومدعل فهي ال 

تزال خارج �شيطرتهم. وعن الو�شع يف اجلوف، يقول 
ال�شمالية  املحافظة  يف  يجري  ما  اإن  ع�شكري  م�شدر 
قوات  بني  مناطق  تقا�شم  هو  ل�شنعاء  املحاذية 
يف  املوجودين  و»اللجان«  اجلي�ش  وبني  »التحالف« 
طرف مدينة احلزم )عا�شمة اجلوف(، وكذلك االأمر 

يف مع�شكر اخلنجر واملرازيق و�شقبا.
وعن ال�شواريخ البال�شتية التي كرر اجلي�ش و»اللجان 
ماأرب  بني  املا�شي  اال�شبوع  يف  اإطالقها  ال�شعبية« 
واجلوف، اأكد العزي ا�شتمرار هذه العملية التي ترمي 
اإىل اإف�شال تقدم قوات »التحالف« وامل�شلحني املوؤيدين 
واأ�شاف  �شنعاء.  نحو  وجنوبًا  غربًا  التقدم  يف  له 
القيادي اأن ا�شتهداف مع�شكر تداوين وما�ش واخلنجر 
ب�شواريخ بالي�شتية يف وقت كانت فيه تلك املع�شكرات 
جتهز وحت�شد اإمدادات جديدة حلبهة الفر�شة، »يعد 

يجري  حيث  االأوىل،  بالدرجة  ا�شتخباريًا  اإجنازًا 
ويف  دقيقة  معلومات  وفق  التجمعات  تلك  �شرب 
توقيت دقيق، االأمر الذي يعيقهم يف تنفيذ خططهم، 

وهذا اخرتاق معلوماتي لتحركاتهم«.
على �شعيد مت�شل، �شدد العزي على اأن ارتكاب طريان 
»التحالف« جمزرة يف �شوق �شعبي يف خلقة نهم، »ياأتي 
»التحالف«  اأن  معتربًا  الف�شل«،  عن  التعبري  �شياق  يف 
يعو�ش ف�شله دائمًا بارتكاب املجازر »بعقلية داع�شية« 
تلك  ارتكاب  خلف  الدوافع  وحول  قوله.  بح�شب 
»التحالف«  اإن  اهلل«  »اأن�شار  يف  امل�شوؤول  قال  املجازر، 
»لكنهم  ي�شاندوهم،  كي  نهم  اأبناء  على  يعّول  كان 
يف  حتى  يتقدموا  اأن  ي�شتطيعوا  مل  باأنهم  فوجئوا 
منطقة ملح التي يفرت�ش اأن اأهلها يوؤيدون »االإ�شالح«.
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العا�صمة �صرقي  مكانها  ت���راوح  »ال��ت��ح��ال��ف«  ق���وات  »جم���ّم���دة«:  �صنعاء  معركة 

ل��ل��ع��الج ط��ل��ب��ًا  دم�����ص��ق  اإىل  »اجل����زي����رة«  ���ص��ك��ان  ن�����زوح 

احل��وار اإىل  تدعو  اهلل«  و»اأن�صار  االأم���ن...  جمل�ش  على  �صعودية  �صغوط 

ح�����������������ص��������ن ال�����������������رتاب�����������������ي: م���������ف���������ك���������ٌر خ���������ذل���������ت���������ه ال�������������ص������ل������ط������ة

زياد غ�شن
خطورة  اأقل  لي�ش  اليوم،  دم�شق  اإىل  الطريق   | دم�شق 
اأوروبا.  اإىل  املهاجرون  ي�شلكه  الذي  الطريق  من  ومعاناة، 
ينفقه  ما  »قطعه«  نفقات  تتجاوز  االأحيان،  بع�ش  ويف 
طالبو اللجوء يف رحلتهم اإىل اأملانيا اأو ال�شويد وغريها، كما 

هو حال �شكان مدينة دير الزور املحا�شرين.
اإىل  الزور  دير  ريف  من  اخريًا  و�شل  �شاب،  ي�شف  هكذا 
ال�شرقية،  املحافظات  يف  املقيمني  معاناة  العا�شمة، 
واالقت�شادية  االأمنية  االأو�شاع  �شوء  نتيجة  واملجربين 
العا�شمة  اإىل  والتوجه  »املغامرة«  اإىل  وال�شحية 
و�شواحيها االآمنة، اإما لالإقامة فيها ب�شفة موؤقتة، اأو طلبًا 

للعالج يف م�شت�شفياتها، وعيادات اأطبائها االخت�شا�شيني.
اإذ ال تكاد تخلو اليوم عيادة طبيب واحد م�شهور يف دم�شق، 
من مر�شى، ق�شدوه للعالج من قرى ومدن املنطقة ال�شرقية، 
لكن  احلكومية،  امل�شت�شفيات  يق�شدون  الذين  عن  ف�شاًل 
حتى االآن لي�شت هناك اأي بيانات اإح�شائية ر�شمية ميكنها 
يعيده  اأمر  وهو  وخطورتها.  للظاهرة  مالمح  تر�شم  اأن 
احلميد،  فاخر  الدكتور  ال�شابق،  الزور  دير  �شحة  مدير 
مناطق  من  كثري  يف  ال�شحية  املتغريات  ر�شد  �شعوبة  اإىل 
املحافظات ال�شرقية، وال �شيما مدينة دير الزور املحا�شرة 
االإرهابي،  »داع�ش«  تنظيم  ل�شيطرة  اخلا�شع  وريفها 
لكنه  رقمية،  موؤ�شرات  اإىل  الو�شول  ا�شتحالة  وبالتايل 
يوؤكد يف حديثه لـ»االأخبار« اأن »ثقل املعاناة، التي ال ميكن 

و�شفها، يجعلنا نقول: �شّدق كل ما ت�شمع«.
فاالأحياء  معاناتها،  ال�شرقية  املحافظات  من  منطقة  لكل 
اخلا�شة  حكايتها  لها  الزور  دير  مدينة  يف  املحا�شرة 

املحافظة  اأطباء  نقيب  بح�شب  تبداأ  التي  املعاناة،  مع 
الدكتور �شفوان خرابة »بقلة الطعام، تلوث املياه، انعدام 
م�شتوى  تراجع  اإىل  اإ�شافة  املحروقات،  ندرة  الكهرباء، 
املتنقلة  لالأمرا�ش  انت�شار  من  ذلك  ي�شببه  وما  النظافة، 
الفريو�شي«. كل ذلك يرتافق  الكبد  واأمرا�ش  كالال�شمانيا 
النوعية  االأدوية  توريد  يف  »�شعف  مع  احل�شار  نتيجة 
وغريها،  والقلب  كال�شكري  املزمنة  باالأمرا�ش  اخلا�شة 
مر�ش  ينت�شر  اأن  هو  اليوم  وخوفنا  تنعدم،  مل  اإذا  هذا 
انفلونزا اخلنازير، برغم عدم ت�شجيل اأي حالة حتى هذه 
اللحظة«. وهذا اأي�شًا ما يقلق نقيب اأطباء حمافظة الرقة 
ظهور  حال  يف  الو�شع  ي�شف  الذي  عي�شى،  جمال  الدكتور 
متامًا  توقف  فالعمل  »بامل�شيبة،  اخلنازير  انفلونزا  مر�ش 
كبرية  �شعوبة  وهناك  احلكومية،  امل�شت�شفيات  جميع  يف 
املحافظة،  اإىل  الوطنية  واالأدوية  اللقاحات  اإي�شال  يف 
ما  اأدوية تركية غري موثقة«. وبح�شب  فيها  تنت�شر  التي 
يوؤكده الدكتور عي�شى لـ»االأخبار« فاإن املحافظة اخلا�شعة 
ال�شرطانية  لالأمرا�ش  »انت�شارا  تعاين  »داع�ش«  ل�شيطرة 
تكرير  يف  احلرقات  ا�شتخدام  عن  الناجم  التلوث  نتيجة 
ولت�شغيل  املنازل  يف  للتدفئة  م�شتقاتها  واإحراق  النفط، 
االأمرا�ش  يف  ملحوظة  زيادة  هناك  اأن  كما  االآليات، 

ال�شدرية والوبائية كالال�شمانيا وغريها«.
الوجه االآخر للمعاناة، التي تدفع اأبناء املنطقة ال�شرقية 
اخلدمات  واقع  يف  يتمثل  للعالج،  طلبًا  دم�شق  اإىل  للنزوح 
راأ�ش  على  يزال  ال  الذي  الطبي  الكادر  وحجم  ال�شحية، 
فاإن  الرقة  اأطباء  نقيب  فبح�شب  املنطقة.  تلك  يف  عمله 
 60% بنحو  دفع  املحافظة  على  داع�ش  تنظيم  »�شيطرة 

من اأطباء املحافظة اإىل الهجرة خلارج القطر مبا�شرة، وال 
يتعدى اليوم عدد اأطباء املحافظة العاملني يف حمافظات 
القطر اأكرث من خم�شني طبيبًا«، م�شريًا اإىل »ا�شتمرار بع�ش 
لكن  املر�شى،  ملعاجلة  اأبوابها  فتح  يف  اخلا�شة  العيادات 
هناك غياب �شبه تام لبع�ش االخت�شا�شات مثل االأمرا�ش 
بدائية  عن  ف�شاًل  وغريها،  االأوعية  وجراحة  القلبية 
االأدوات التي ت�شتخدم، وال�شعوبات التي تواجه االأطباء 

اأثناء العمل«.
اأطباء دير  اأكرث حجم املعاناة، عندما يوؤكد نقيب  يتبدى 
االأحياء  يف  اليوم  املوجودين  االأطباء  »عدد  اأن  الزور 
وندرة  17 طبيبًا فقط، فاجلوع  يتعدى  يعد  املحا�شرة مل 
املدينة  مغادرة  على  االأطباء  من  الكثري  اأجربا  االإمكانات 
اإىل  هاجروا  منهم  والقليلون  االأخرى،  املحافظات  اإىل 
املحافظة  يف  ال�شحة  مدير  فاإن  ذلك  ومع  البالد«.  خارج 
ي�شيد »باجلهود التي يبذلها الكادر الطبي واالإداري العامل 
يف امل�شت�شفيات، التي ال تزال تعمل يف املنطقة املحا�شرة«.

ل�شيطرة  اخلا�شع  الزور  دير  ريف  لواقع  بالن�شبة  اأما 
»داع�ش« فاإن »التطورات الكثرية التي �شهدها الريف جلهة 
تغري املجموعات امل�شلحة امل�شيطرة، اأ�شهمت يف تنقل كثري 
من االأطباء وتبدل اإقامتهم، االأمر الذي حافظ على وجود 
بع�ش االأطباء يف الريف، والقيام بواجبهم االإن�شاين، لكن 
ي�شيف  حمدودة«  واإمكانات  �شعبة  عمل  ظروف  ظل  يف 

نقيب اأطباء املحافظة.
الذي  املتدهور،  وال�شحي  االإن�شاين  الواقع  هذا  �شوء  يف 
يقرتب ب�شرعة من و�شف الكارثة، ال يجد من تبقى يف مدن 
وقرى املنطقة ال�شرقية �شوى اللجوء اإىل دم�شق ملواجهة 

تبداأ  كثرية،  ومتاعب  خطر  دونه  خيار  احلرب.  اأمرا�ش 
بحواجز »داع�ش« االإرهابي، واحلواجز االأخرى املنت�شرة 
بكرثة وبالع�شابات املتخ�ش�شة يف ال�شطو وال�شرقة، مرورًا 
بالوقت الذي يحتاجه الطريق، الذي اأ�شبح يقا�ش باالأيام 
يف  الباهظة  بالتكاليف  وانتهاًء  ال�شاعات،  عن  عو�شًا 
التنقل واالإقامة والطعام واأجور االأطباء وغريها. واخريًا 
يف  كثريًا  يت�شدد  بداأ  »داع�ش«  فاإن  م�شافرون  يروي  كما 

ال�شماح بال�شفر اإىل خارج مناطق �شيطرته.
»باخت�شار معاناة ال تو�شف« يقول الدكتور توفيق املهجع، 
الذي يقدم  الطبي يف دم�شق،  ال�شعالن  امل�شرف على مركز 
من  االآتني  للمر�شى  جماين  �شبه  نحو  على  خدماته 
اأن  لـ»االأخبار«  وي�شيف  خارجها.  املقيمني  اأو  اجلزيرة 
من  اآتية  مر�شية  حاالت  يوميًا  ي�شتقبلون  املركز  »اأطباء 
اإليهم ما يحتاجونه  م  حمافظتي دير الزور والرقة، ويقدَّ
من رعاية �شحية وفق االإمكانات املتاحة يف املركز، ال بل 
ن�شاعدهم بالتعاون مع الزمالء على احل�شول على ما تبقى 

من خدمات من امل�شت�شفيات احلكومية«.



البرية  كوؤو�ش  يعبون  املرتو  مداخل  على  عب�ٍش..  بنو  هم   
املربده.. وينه�شون قطعٍة.. من نهد كل �شيده 

نزار قباين 

االحداث  ا�شرتجع  وانا  خاطرى  يف  االبيات  تلك  مرت   
املوؤملة التي تتعر�ش لها الن�شاء يف بلدي م�شر.

يف يوليو 2013 �شارك حزب النور يف االنقالب الع�شكري 
يف  التاك�شي  �شائقى  ان  بحجة  م�شر  علي  الغا�شم  الدموي 
م�شر مل يقفوا ل�شيدة منتقبة فا�شتكت ال�شيدة – بطريقة 
حني  يف  برهامي.  او  ابراهام   يا�شر  – لل�شيد  وامتع�شماه 
ان اأ�شماء البلتاجي وحبيبة ودهب عبد العال التي ولدت 
ما  فا�شتحقوا  ال�شيخ  رقم  يعرفن  ال  كن  بالكلب�ش  مقيدة 

حدث لهن.
عبد  ليا�شمني   ) ي�شتغلونها  الثالثة   ( فيلم  �شاهد  من  كل 
املراأة  له  الذي تتعر�ش  الظلم واخلداع  العزيز يدرك كم 
امل�شاواة  يف م�شر. بداية من �شوء املعاملة والتعليم وعدم 
التحر�ش  و  باالغت�شاب  ومروا  احلكومية  الوظائف  يف 
و�شوال  الثانية  املرتبة  فيه  م�شر  حتتل  الذي  اجلن�شي 
واالعتقال  وال�شحل  العذرية  وك�شوف  الق�شري  لالختفاء 
انواع  الب�شع  تتعر�ش  امل�شرية  املراأة  فان  القتل.  وحتي 
حتت  واقع  بطبعه-  متدين   – بلد  يف  واال�شتغالل  الظلم 

حكم ع�شكري.
فيما يزيد عن �شتني عاما حيث تعاين املراأة امل�شرية ظلم 
اجتماعي و�شيا�شي خطري ومتاأ�شل منذ عقود داخل بلدها 
الغالء  نار  امل�شرية بني  املراأة  م�شر فبينما، تتزايد هموم 
وعدم كفاية موارد اأ�شرتها يف تغطية حاجاتها االأ�شا�شية، 
وبني قمع �شلطات االنقالب لها اأو الأحد من اأفراد اأ�شرتها.

فئات  كل  منها  ي�شلم  وال  يوميا  تكون  ان  االنتهاكات  تكاد   
�شفع  التي  ال�شرطة  المني  ال�شهرية  احلادث  فبني  املجتمع 
طبيبة �شيدالنية ملجرد رف�ش ركوب رجل عربة ال�شيدات 
بغرامة  بعد  فيما  عليها  حكم   – اخللفاوي  انفاق  مبرتو 
�شرطة  ظابط  القاء  ايل  املرتو  �شري  لتعطيل  جنيه   400
مائة  توجد  مريهان  الفنان  وجه  علي  البول  من  جلردل 
وخم�شة حاالت مت قتلها يف خمتلف انحاء اجلمهورية بعد 

ف�ش اعت�شام رابعة .
وتوجد الف و�شتمائة وواحد وثالثون امراة وفتاة �شدر 
لهم امر اعتقال مت احلكم علي 188 منهن، باإجمايل عدد 
كفاالت  مبجموع  اأ�شهر،  وثالثة  عاما   789 حكم  �شنوات 
بينما  م�شري،  جنيه   555 األف  و933  مليون  قدرها 
يف  معتقلة   77 تزال  وال  منهن،   1554 �شبيل  اإخالء  مت 

ال�شجون امل�شرية حاليا.
بينما طالت اأحكام االإعدام، �شيدتني، وهما �شامية �شنن، من 
كردا�شة بالقاهرة، و�شند�ش عا�شم من حمافظة املن�شورة 

فيما عرف بق�شية التخابر الكربي باأحكام غيابية،
فيما يتعلق باالإ�شابات، لفت تقرير حملة م�شر الثورة اإىل 
مهمة  واأ�شحبت  واملنطق،  العقل  حدود  كل  »تخطت  اأنها 
ال�شرطة، مالحقة الطالبات يف ال�شوارع واالأزقة عقب اأي 
من  »املف�شوالت  ملف  مع  احلال  وكذلك  دونها«،  اأو  فعالية 
طالبة   500 ف�شل  مت  اإدارية«.حيث  بقرارات  اجلامعات 

ف�شل تع�شفي من اجلامعات .
بينما ت�شن القوانني يوميا لتتيح ظلم عدد اأكرب من الن�شاء 
وعدم اتاحة الفر�شة لهن للتمتع باخل�شو�شية او االبداع  
�شنوات  ثالث  ناعوت  فاطمة  الكاتبة  ب�شجن  احلكم  مت   (
ايدت  بينما  اال�شالم  اهانة  بتهمة  املا�شي  يناير   26 يف 
بكليات  النقاب  حظر  قوانني  ال�شهر  نف�ش  يف  املحكمة 

وم�شت�شفيات جامعة القاهرة!!!!!!!! (
ويف �شياق مت�شل ذكرت د هدي عبد املنعم املتحدث الر�شمى 
للتحالف الثورى للن�شاء م�شران ما يحدث للمراأة امل�شرية 
فاملراأة   ، يناير   25 فى  م�شاركتها  على  عقابا  انتهاكات  من 
هدم  عن  ف�شال  امل�شرى  املجتمع  عن  عزلها  مت  ال�شيناوية 
اإىل  ا�شافة  وابنائها  زوجها  وقتل  زرعها  وحرق  بيتها 
اأ�شاب  ما  امل�شرية  املراأة  اأ�شاب  وقد   ، الق�شرى  التهجري 

من  تقرير  و�شدر  املعي�شية  الظروف  تدنى  ب�شبب  املجتمع 
 172 هناك  ان  يوؤكد  واالح�شاء  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 
الف حالة طالق متت فى العام املا�شى ا�شافة اىل مليونى 

حالة ت�شول بني املراأة امل�شرية .
للحقوق  التن�شيقية  من  نا�شف  اأ�شامة  حتدث  حني  يف 
فى  بالغربة  ت�شعر  امل�شرية  :الفتاة  فيها  قال  واحلريات 
بالدها فى ظل االنتهاكات التى تتعر�ش لها منذ االنقالب 
اإىل  و�شلت  القتل  حاالت  عدد  ان  اإىل  م�شريا   ، الع�شكرى 
مت  فتاة  و24  اغت�شاب  حالة   72 عن  ف�شال  امراأة   288
عند  االأمر  يقت�شر  ومل  ع�شكرية  حماكمات  اىل  احالتهم 
على  ن�شاطهم  ب�شبب  البنات  مالحقة  مت  بل  احلد،  ذلك 
نورهان  على/  فُقب�ش  االجتماعي،  التوا�شل  �شفحات 
حممد علي، وجهاد عبد احلميد،وهي ام لطفل ال يتجاوز 

عمره الرابعة ب�شبب اإدارة �شفحات على الفي�ش بوك.
للحقوق  مبارك  ه�شام  مركز  نظمه  الذي  املوؤمتر  واختتم 
الالتى  االزهر  طالبات  لبع�ش  �شهادات  بعر�ش  واحلريات 
ال�شقيقتني  من  كال  فتحدثت  االنقالب  �شجون  فى  اعتقلن 
انهن  اأكدن   الالتى  العال  عبد  عمرواالء  و�شيماء  �شارة 
عن  ف�شال  ال�شجن  داخل  ج�شيمة  نتهاكات  ال  تعر�شن 
التحر�ش اجل�شدى والتجرد من مالب�شهن والتاأديب والنوم 
اجلنائيات  مع  واحلب�ش   ، ال�شديد  الربد  فى  االر�ش  على 

وامل�شجالت خطر .
حدود  خارج  حتي  يطالها  امل�شرية  املراأة  �شد  العنف  بل   
م�شر ب�شبب �شعف احلكومة وعجزها عن حماية رعاياها 
حادثة مروة ال�شربيني التي قتلت يف املانيا التي قتلت يف 
ال�شهرية  االطفال  برامج  ومقدمة   2009 العام  من  يوليو 
ا�شرائيل  طريان  ق�شف  يف  قتلت  التي  حجازي  �شلوي 

لطائرة ركاب يف 21 فرباير عام 1977 كمثال .

ا�شا�ش  للن�شاء علي  الق�شري  باال�شافة حلوداث االختفاء 
�شحاتة  وكاميليا  ق�شطنني  وفاء  اختفاء  حادثتي  ديني 
اختفت  الع�شكري  النظام  معار�شة  خلفية  .وعلي  كمثال 
رابعة وحتي االن  �شبعة وع�شرون فتاة منذ مذبحة ف�ش 
اثنا  ظهور  ر�شد  الذي  الثورة  م�شر  حملة  تقرير  ح�شب 
وع�شرون حالة منهن بعد فرتات اختفاء طويلة بينما تظل 
خم�ش حاالت موثقة ال توجد عنها اي معلومات حتي االن 
. بل انه حتي البنات يف م�شر يقتلن يف م�شر ب�شبب وبدون 
االغتيال  حماولة  يف  �شيماء  الطفلة  مقتل  كحادث  �شبب 
الفا�شلة لرئي�ش وزراء م�شر يف الت�شعينات د عاطف �شدقي 
ايل اغت�شاب ومقتل الطفلة زينة يف بور�شعيد مرورا بقتل 

الطفلة مرمي حلمي امام كني�شة الوراق.
عطية  �شعيد  اميان  الطالبة  لقت  احلاالت  اأحدث  ويف 
ب�شبب  م�شرعها  الزقازيق  جامعة  علوم  بكلية  الطالبة 
يف  النرتوجني  لتح�شري  عملية  جتربة  اثناء  االهمال 
توفرها  لتي  ال�شالمة  اجراءات  �شعف  ك�شف  موقف 

احلكومة امل�شرية حلماية الطالبات .
لبناته يتجاوز ظلمه حتي  البلد م�شر الظامل  بل ان هذا 
زالنا  فما  اخر  بلدان  من  القادمات  الن�شاء  جميع  يغطي 
 2003 عام  ذكري  التون�شية  املطربة  مقتل  �شور  نذكر 
املغربية  املطربة  بنت  مقتل  وذكري  زوجها.  يد  علي 
للن�شاء يتجاوز  البلد م�شر  . بل ان ظلم هذا  ليلي غفران 
حدودها فامل�شريني هم من قنلوا �شوزان متيم يف االمارات 
وامل�شئولني عن قتل ام �شورية يف عر�ش البحر كانت تهرب 
مري�شة  فل�شطينة  وفاة  عن  وامل�شئولني   2013 يف  بطفلها 
يف  ال�شي�شي  اغلقه  الذي  رفح  معرب  من  العبور  تنظر  ظلت 
وجه ن�شاء فل�شطني . وهم من ك�شروا ذراع النا�شطة ميديا 
بلجامني موؤ�ش�شة منظمة كود بنك يف مطار القاهرة اثناء 

حماولتها العبور للت�شامن مع ن�شاء فل�شطني .
. فم�شر لال�شف اأ�شبحت تظلم الن�شاء يف كل يوم ويف كل 
االداب  كلية  يف  حما�شرة  ح�شرت  انني  اأذكر   . منا�شبة 
د  االنرثبولوجي  1996لعامل  عام  �شم�ش  عني  جامعة 
معظم  حولوا  قد  امل�شريني  ان  يل  فقال  ا�شحاق  ثروت 
لو�شيلة   – منها  الدينية  حتي   – االحتفالية  املنا�شبات 
لظلم املراأة فالعيد يف م�شر يعني �شهولة وحرية التحر�ش 
واملوالد التي تتم حتت ا�شم ال�شيوخ واالولياء تكون عبارة 
الغوازي.-  وم�شاهدة  احل�شي�ش  لتدخني  كبرية  �شهرة  عن 

الراق�شات بالعامية امل�شرية .
مالب�شها  من  وتعريتها  امل�شرية  الفتاة  �شحل  م�شهد  بينما 
كلما  يورقني  الوزراء  جمل�ش  امام  دي�شمرب2011   21 يف 

�شهدت ع�شكري يقف بجوار فتاة.
فهل تتاح الفر�شة للمراة امل�شرية  للتقدم بعيدا عن �شيف 
م�شرور ال�شياف وحكايات واأد البنت التي يذخر بيها عاملنا 

امل�شري املتدين بطبعه ؟؟؟
ويتم وقف انتهاكات الع�شكر �شد الن�شاء مب�شر ام �شرندد 
جميعا مع نزاز قباين �شاءت االأقدار، يا �شيدتي، اأن متطري 
زهرة  وتكوين  ماء  قطرة  بها  ما  اأر�ش  فوق  ال�شحابه  مثل 
مزروعة عند خط اال�شتواء… وتكوين �شورة �شعريه يف 
يف  نادره  امراأة  وتكوين  ال�شعراء  رءو�ش  فيه  قطعوا  زمان 

بالد طردت من اأر�شها كل الن�شاء.
فلنتظر ..........
ولرني ..........

احمد مراد
باحث يف ال�شاأن امل�شري مقيم بنيويورك
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���ص��ع��ود« اآل  »اإج�����م�����اع  ي���ت���ح���ّدى  امل�����ق�����اوم  ال����ع����رب����ّي  اخل����ي����ار 

بالف�صاد! متهم  األ��ف«   003« تطرد  ال�صني   : العامل  يف  ف�صاد  ق�صية  اأك��ر 

!!! اأحت������دث  م�����ص��ر  ع���ن   … ال�����ص��دي��د  اأوع����ي����ة 
اآخر ال�شفات التي انتحلها نظام اآل �شعود، هي العروبة 
مواجهته،  يف  قراراته.  على  »االإجماع«  ادعاء  مع 
وباقي  و�شوريا  واجلزائر  وتون�ش  م�شر  يف  خرجت 
الدول العربية مواقف قوى ال ميكن الزعم اأنها متثل 
ورف�ش  التحرر  قيُم  اأكرثيَتها  جتَمع  لكن  غالبية، 
ب�شيطة:  املعادلة  الطائفية.  عن  واالبتعاد  التبعية 
يف  املقاوم،  العربي  اخليار  ينتهجون  العرب  �شرفاء 

مواجهة اإجماع اآل �شعود
ع�شرات  منذ  وحلفاوؤه،  ال�شعودي،  النظام  ينتحل 
رئي�شي:  هدف  لتحقيق  متعددة،  �شفات  ال�شنني، 
مواجهة حركة التحرر يف العامل العربي، كونها متّثل 
اجلزيرة  يف  احلاكمة  ال�شالالت  اأنظمة  على  خطرًا 
التي  االأنظمة  من  عدد  ومعها  وخارجها،  العربية 
ارت�شت لنف�شها تاأدية وظيفة خدمة امل�شتعمر، مهما 
كانت  عندما  ال�شعار  هو  االإ�شالم  كان  هويته.  كانت 

القومية العربية هي رافعة التحرر واملقاومة.
طعن  اإىل  ال�شبيل  هو  العروبة  انتحال  �شار  ثم 
واال�شرتاكية  ال�شيوعية  »خطر  زال  بعدما  املقاومة، 
الزعم  هو  ال�شعودي  النظام  جديد  والعلمانية«. 
بعد  تون�ش،  �شهدته  ما  العربي.  االإجماع  ميّثل  باأنه 
اهلل  حزب  باإدراج  اخلليجي«  التعاون  »جمل�ش  قرار 
جمل�ش  بيان  ثم  االإرهابية،  املنظمات  الئحة  على 
احلزب  و�شف  تبنى  الذي  العرب  الداخلية  وزراء 
باالإرهابي، يحمل اأهمية خا�شة كونه يفكك �شردية 

النظام ال�شعودي ب�شاأن »االإجماع«.
متّكن  التي  الوحيدة  الدولة  حاليًا،  هي  فتون�ش، 
�شعبها، بعد انطالق »الربيع العربي« منها، من التعبري 
عن مواقفه ال�شيا�شية باأو�شع قدر من احلرية، مقارنة 
الزمن احلايل، حتتل  العربية. هي، يف  الدول  بباقي 
العربي.  العامل  يف  الدميوقراطية«  »مراتب  اأعلى 
)اأي�شًا،  االأن�شع  العلماين  ال�شجل  �شاحبة  اأنها،  كما 
تاأثرًا  واالأقل  العربية(،  الدول  بباقي  مقارنة 
من  عامة.  ب�شورة  والرجعية  ال�شعودية  بالدعاية 
هذه اخللفية، اأتت االحتجاجات التون�شية على قرار 
ففي  العرب«.  »الداخلية  وبيان  اخلليجي«  »التعاون 
تون�ش، جاهرت قطاعات وا�شعة من القوى ال�شيا�شية 
مواجهة  يف  املقاوم،  العربي  اخليار  بتاأييد  والنقابية 
تلك  اأكرث  اأن  والالفت  والتبعية.  الرجعية  اأنظمة 
اتخذت  وعندما  بعلمانيته.  التم�شك  �شديد  القوى، 
اآل  نظام  تَر يف  اأمامها، مل  املطروح  موقفًا من احلدث 
تق�شيمي  طائفي  مل�شروع  حامل  �شوى  وحلفائه  �شعود 
القوى  من  عدد  واعترب  ال�شهيوين.  العدو  يخدم 
ال�شيا�شية التون�شية يف معركة املقاومة �شد االإرهاب 
مبعنى  اإ�شرائيل.  ملقاومة  امتدادًا  العربي  امل�شرق  يف 
اأو�شح، مل جتد القوى التون�شية العلمانية واملتحررة 
الرجعي  الطائفي  �شعود  اآل  م�شروع  يف  التبعية،  من 
اإىل  يهدف  الذي  اال�شتعماري  للم�شروع  امتداد  �شوى 

حماية اإ�شرائيل.
مل  لكنه  االأقوى.  املثال  كان  تون�ش  يف  جرى  ما 
وفل�شطني  واجلزائر،  م�شر،  ففي  الوحيد.  يكن 
قوى  خرجت  االأخرى،  العربية  الدول  من  وعدد 
وجه  يف  املقاومة  دعم  لتعلن  ونقابية  �شيا�شية 
واالإجماع.  العروبة  �شفَتي  تنتحل  التي  الهجمة 
من  التحرر  هو  القوى،  هذه  غالبية  بني  واجلامع 
لالأمة  احلقيقي  العدو  وحتديد  والطائفية،  التبعية 
االإرهابية  التنظيمات  خطورة  واإدراك  )اإ�شرائيل( 

ب�شفتها امتدادًا للحرب اال�شتعمارية على املنطقة.
من هنا، حمل خطاب االأمني العام حلزب اهلل ال�شيد 
يف  راأى  التي  القوى،  لهذه  �شكرًا  اأم�ش  ن�شراهلل  ح�شن 
كاجلزائر  العربية  احلكومات  من  عدد  )مع  موقفها 
ادعاء  تهافت  على  دلياًل  والعراق(،  و�شوريا  وتون�ش 

النظام ال�شعودي بتمثيله »االإجماع العربي«.
لل�شهيد  التكرميي  االحتفال  يف  األقاها  كلمٍة  ويف 
اإّن  اأن�شار، قال  علي فيا�ش )عالء البو�شنة( يف بلدة 
جدًا  عالية  اهلل  حزب  مع  الت�شامن  �شرخة  »قيمة 
مو�شحًا  وال�شيا�شي«،  الديني  التكفري  �شطوة  ظل  يف 
اأنها �شتبقى العدو ولن  اإ�شرائيل تلقت ر�شالة »هي  اأّن 

ي�شتطيع اأي نظام عربي التطبيع معها«.
وراأى اأن من يراهن على اإجماع عربي وجامعة الدول 
اأن  اإىل  واأ�شار  ووهم«.  �شراب  على  »يراهن  العربية 

يف  العدوان  على  حتر�ش  »كانت  االأنظمة  هذه  بع�ش 
متوز 2006«، حيث مل تنِف هذه االأنظمة ما قيل عن 
اأنها طالبت اإ�شرائيل با�شتكمال حربها يف لبنان وغزة. 
االأنظمة هي  اأن »�شمانة عرو�ش هذه  ن�شراهلل  واأكد 
الدفاع عن اإ�شرائيل وعدم امل�ش بوجودها، لذلك كانت 
دائمًا تقف يف اجلبهة املعادية للمقاومة«، م�شيفًا اأن 

ما يح�شل اليوم »ا�شتمرار لال�شرتاتيجية القدمية«.
اإىل  ن�شراهلل  اأ�شار  العراق،  يف  احلزب  تدخل  وعن 
بالقادة  امل�شاعدة  التدخل جرى عرب تقدمي  اأن هذا 
خطر  �شّد  العمليات  وباإدارة  والتدريب،  واخلربات 
»داع�ش«، الذي �شيطر على مناطق وا�شعة يف العراق، 
العراقي«.  ال�شعب  كل  وجوده  ا�شت�شعر  »خطر  وهو 
قادته  من  كبرية  جمموعة  اأر�شل  احلزب  اأن  واأ�شاف 
موؤكدًا  عراقية«،  قيادة  حتت  »وقاتلنا  العراق  اإىل 
العراقيون  اليوم هم  العراق  املعادلة يف  اأن »من يغري 
اأنف�شهم، من بينهم احل�شد ال�شعبي«. وقال »لو حاربنا 
يف العراق حتت قيادة اأمريكية ملا ُو�شفنا باالإرهاب«، 
احل�شد  قيادة  حتت  العراق  يف  زلنا  »ما  مو�شحًا 
ال�شعبي«. وتوجه اإىل االأنظمة العربية قائاًل: »لوال 
وعرو�شكم  ق�شوركم  يف  داع�ش  لكان  ال�شعبي  احل�شد 

و�شبى ن�شاءكم وهتك اأعرا�شكم«.
يف  القتال  يف  امل�شاركة  اإن  ن�شراهلل  قال  �شوريا،  وعن 
�شوريا هي »احلد االأدنى من الواجب« وهي مبنية على 
درا�شة عميقة، وعن قرار واإرادة وفهم ووعي، واأ�شار 
اإىل اأن احلاج عالء من اأوائل الذين ذهبوا اإىل �شوريا، 

وبقي حتى اللحظة االأخرية يف امليدان.
�شوريا  وقوف  ن�شراهلل  �شكر  االإطار،  هذا  يف 
واجلمهورية االإ�شالمية يف اإيران اإىل جانب املقاومة 
واحت�شانها ودعمها، مت�شائاًل يف هذا االإطار عن عالقة 
الكثري من الدول العربية باإجنازات املقاومة التي مل 
اأنه  �شيا�شيًا وال ماليًا وال بالت�شليح. م�شيفًا  ُتدعم ال 
اإمكانات  يعطي  اأن  على  يجروؤ  عربي  نظام  من  »ما 

ع�شكرية للمقاومة، با�شتثناء النظام ال�شوري«.
يف اخلتام، حتّدث ن�شراهلل عن قرار »جمل�ش التعاون 
وقال  اإرهابية،  منظمة  اهلل  حزب  اإعالن  اخلليجي« 
اليمن و�شوريا  نابع من ف�شلها يف  ال�شعودية  اإن غ�شب 
ولبنان، م�شريًا اإىل اأن ح�شابات ال�شعودية �شقطت يف 
�شوريا، حيث ف�شلت توقعاتهم ورهاناتهم على »الناتو« 
اليمن،  يف  ح�شل  عينه  االأمر  اأن  واأكد  واالأمريكيني. 
يفر�شوا  اأن  باإمكانهم  اأن  ال�شعوديون  اعتقد  حيث 
م�شريًا  ف�شلوا،  لكنهم  العربي،  العامل  على  قيادتهم 
اأّن ال�شعودية �شاهمت يف اإف�شاح املجال لالإرهابي  اإىل 
يف  وا�شعة  مناطق  على  لل�شيطرة  والقاعدة  داع�ش 

اليمن وارتكاب جمازر، اآخرها كان يف دار للم�شنني.
ف�شل  م�شوؤولية  حتميلنا  �شاكرون  »نحن  وقال 
فهذا  البحريني،  اللبناين  اليمني  ال�شوري  ال�شعودية 
به  نفتخر  اأمر  وهو  امل�شاريع،  هذه  اإحباطنا  يعني 
يواجه  »من  اأن  ن�شراهلل  واأكد  واالآخرة«.  الدنيا  يف 

امل�شالح  ال�شعودية يف �شوريا هو املدافع احلقيقي عن 
اللبنانية«، م�شيفًا اأنه لي�ش باإمكان لل�شعودية ابتزاز 
اللبنانيني بعملهم، واأن نرتك بذلك »القاعدة ت�شيطر 

يف �شوريا. هذا ابتزاز غري مقبول«.
االإرهاب،  الئحة  على  اهلل«  »حزب  و�شع  وعن 
ال�شعبية  العربية  االأفعال  ردود  اأن  ن�شراهلل  راأى 
والر�شمية، ويف تون�ش خ�شو�شًا، تعبري عن حقيقتهم 
وحقيقة االأمة، �شاكرًا كل من ت�شامن مع املقاومة �شد 
القرار اخلليجي. وراأى اأن اأهمية ما ح�شل اأنه »يعرّب 
العربية  ال�شعوب  عند  املقاومة  مكانة  اإىل  وي�شري 
التي  ال�شرخة  »هذه  اأن  مو�شحًا  فل�شطني«،  ومكانة 
امللكي«،  »الغ�شب  وجه  يف  عالية«  قيمتها  �شمعناها 
يرف�شون  من  ت�شامح  »لن  ال�شعودية  اأن  وخ�شو�شًا 
مت�شّلط  �شلطان  وجه  يف  »�شرخة  فهذه  لذا  قرارها«، 

مهيمن باملال واالإعالم والتكفري الديني وال�شيا�شي«.
الر�شمية  االأفعال  ردود  »اأهمية  ن�شراهلل:  وتابع 
الإ�شرائيل  قوية  ر�شالة  اأنها  خ�شو�شًا  وال�شعبية 
»ال  م�شيفًا  ال�شّنة«،  الأهل  �شديقة  نف�شها  تقدم  التي 
طبيعيًا،  وجودكم  فيه  ي�شبح  يوم  ياأتي  باأن  حتلموا 
ال ميكن اأن ت�شبحوا اأ�شدقاء، اأنتم اأعداء، اإرهابيون، 
�شتبقون كذلك يف نظرنا«. واأكد: »اأنِت اإ�شرائيل العدو 
و�شتبقني العدو، وال ي�شتطيع اأي نظام عربي اأن يطّبع 
التحري�ش  عرب  حتى  اأنه  اإىل  م�شريًا  اإ�شرائيل«،  مع 
التطبيع  يجري  اأن  ميكن  ال  واالأكاذيب  الطائفي 
عالقات  متلك  التي  م�شر،  يف  »حتى  اإ�شرائيل  مع 
بحق  اإجراءات  اُتخذت  اإ�شرائيل،  مع  دبلوما�شية 
و�شربوه  االإ�شرائيلي  ال�شفري  ا�شتقبل  الذي  النائب 
اأن  ن�شراهلل  واأو�شح  النواب«.  جمل�ش  يف  باالأحذية 
معكم«،  �شي�شقط  القتلة  اأيها  يرفعكم  اأن  يريد  »من 
معركة  »تخو�ش  اأنها  �شتكت�شف  ال�شعودية  اأن  خامتًا 

خا�شرة«.

هنا انت يف وطنك ول�صت يف غربة   نحن معك حلظة بلحظة
العربي  والعامل  العامل  اخبار  واآخ��ر  اأهم   : معنا  تابعوا 
ال�صاعة  مدار  وعلى  ومتجددة  منوعة  اخرى  وموا�صيع 
ل��ه��ا ط���اب���ع مميز م��ع��ن��ا  امل��ج��ان��ي��ة  اع���الن���ات���ك���م 
������ص�����ارك�����وا ب�����اآرائ�����ك�����م واق����رتاح����ات����ك����م

طفل ميني يرفع �شورة االأمني العام حلزب اهلل قبل اأيام يف �شنعاء )اأ ف ب(

احلزب  اأع�ضاء  من  األٍف   300 نحو  ا�ضطر 
منا�ضبهم  ترك  اإىل  املا�ضي  العام  ال�ضيني  ال�ضيوعي 
اأعلنت  ما  وفق  ف�ضاد،  ق�ضايا  ب�ضبب  معاقبتهم  بعد 
حملة  اإطار  يف  وذلك  التاأديبية،  احلزب  �ضلطات 

وا�ضعة اأطلقها الرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينغ.
اللجنة املركزية للتفتي�س التاأديبي التابعة للحزب 
 6 الأحد  اأم�س  الإلكرتوين،  موقعها  على  اأعلنت 
احلزب  كوادر  من  األف   200 اأن   2016 مار�س/اآذار 
تلقى  فيما  ب�ضبب خمالفاتهم،  تلقوا »عقوبة طفيفة« 

82 األفاً اآخرون »عقوبة �ضديدة«.

واأفادت اللجنة باأن الأ�ضخا�س املعاقبني ا�ضطروا 
طبيعة  تو�ضح  اأن  دون  من  منا�ضبهم،  ترك  اإىل 
بحقهم،  املتخذة  العقوبات  اأو  املرتكبة  املخالفات 
لعنا�ضر  تاأنيب  ر�ضالة  األف   54 اللجنة  واأر�ضلت 

اآخرين يف احلزب.
الف�ضاد  �ضد  حملتها  موا�ضلة  نيتها  بكني  واأعلنت 
يف كل الجتاهات، وهي حملة �ضهدت تغطية اإعالمية 
وا�ضعة منذ و�ضول الرئي�س �ضي جني بينغ اإىل ال�ضلطة 

عام 2013 وتهدف اإىل تطهري �ضفوف احلزب.
هذه  فاعلية  يف  �ضككوا  اخلرباء  من  عددًا  لكن 

احلملة يف غياب اإ�ضالحات �ضيا�ضية عميقة، منددين 
ويف  فيها  التحقيق  يتم  ملفات  يف  ال�ضفافية  بنق�س 
اإجراءات اأخرى، ما يعوق ت�ضويات �ضيا�ضية ممكنة. 
�ضوى  حما�ضبتهم  متت  الذين  عدد  ميثل  ول 
احلزب  اأع�ضاء  عدد  هو  مليوناً   88 اأ�ضل  من   %0.3

ال�ضيوعي.
وو�ّضع �ضي جني بينغ، زعيم احلزب ال�ضيوعي قائد 
القوات امل�ضلحة، حملته ملكافحة الف�ضاد لت�ضمل اأعلى 
�ضباط اجلي�س، وقد اأعدم عددًا من اجلرنالت بينهم 

»�ضو كايهو« و«غوو بوت�ضيونغ« بتهمة الحتيال.



ب�ضكل  املوؤقتة«  »الهدنة  انعك�ضت 
ايجابي على الأمور احلياتية وكذلك على 
وكرة  عموما  ال�ضوري  الريا�ضي  امل�ضهد 
القدم خ�ضو�ضا بعد معاناة كبرية بداأت 
والذي  �ضنوات   5 قبل  النزاع  اندلع  مع 
واأودى  حقيقي  جحيم  اىل  البالد  حول 
لعبني  من  الريا�ضيني  من  املئات  بحياة 
بقذائف  وقياديني  واإداريني  ومدربني 
جراء  الكاتيو�ضا  و�ضواريخ  الهاون 
وجودهم يف املكان والزمان غري املنا�ضبني 
اأو مرورهم م�ضادفة بقرب خطوط النار.

ال�ضورية  العا�ضمة  مالعب  ت�ضلم  ومل 
وحتديدا  امل�ضلحني  نار  من  دم�ضق 
�ضمال  يف  الريا�ضية  الفيحاء  مدينة  يف 
و�ضطها،  يف  ت�ضرين  ومدينة  العا�ضمة 
ت�ضببت  القذائف  من  للعديد  وتعر�ضت 

بقتل اأو جرح ريا�ضيني كثريين.
واآخر �ضحايا قذائف الهاون كان مبنى 
قبل  الفيحاء  مدينة  يف  القدم  كرة  احتاد 
رئي�ضه  مكتب  دمر  حيث  �ضهرين  نحو 
بعد  الجتماعات  وقاعة  رم�ضان  �ضالح 

دقيقتني فقط من خروج الع�ضرات منها.
الأعمال  وقف  اتفاق  تنفيذ  ومع 
العا�ضمة  مالعب  انتع�ضت  العدائية، 
اإياب  مباريات  حاليا  ت�ضهد  التي  حتديدا 
الدوري  بطولة  من  الأوىل  املجموعة 
والتي تقام على طريقة التجمع مب�ضاركة 
الخرى  املحافظات  من  منها   6 فرق   9
والطليعة  )احل�ضكة(  اجلزيرة  وهي 
)حماة( واحلرية )حلب( وحطني وجبلة 
)الالذقية( والكرامة )حم�س( ف�ضال عن 
من  وجميعها  واملحافظة  واملجد  اجلي�س 

مدينة دم�ضق.

الالعبني  اإراحة  يف  الهدنة  و�ضاهمت 
كانوا  الذين  الأخرى  املدن  من  القادمني 
»قذائف  ال�ضماء  متطر  اأن  يخ�ضون 
الدويل  الالعب  ما عرب عنه  املوت«، وهو 
ال�ضابق املدرب احلايل للكرامة عبد القادر 

الرفاعي.
فريقه  يقيم  الذي  الرفاعي  وقال 
يف  الحتاد  ملبنى  املال�ضق  الفندق  يف 
بر�س  فران�س  لوكالة  الفيحاء،  مدينة 
الفيحاء  مدينة  يف  الإقامة  نخ�ضى  »كنا 
لنار  الدائمة  الأهداف  من  تعترب  التي 
ارتاحت  الهدنة  تنفيذ  ومع  امل�ضلحني.. 
نف�ضيتنا وانعك�س ذلك على اجلانب الفني 
فحققنا فوزين متتاليني وانفردنا باملركز 
حجز  من  جدا  قريبني  و�ضرنا  الثاين 
اإحدى البطاقات الثالث املوؤهلة اإىل الدور 

النهائي من البطولة«.
واأجمع معظم الكوادر التدريبية للفرق 
امل�ضاركة على اأنها تخو�س الآن مباريات 
من  خوف  ودون  �ضغوط  دون  البطولة 
يف  العا�ضمة...  ريف  يف  املقيم  املجهول 
امل�ضلحون  يتواجد  حيث  دم�ضق  غوطة 

املعار�ضون خ�ضو�ضا جي�س الإ�ضالم.
اجلماهريي  واحل�ضور  الهدنة   •

املتزايد
وانعك�ضت الهدنة بدورها على جمهور 
يح�ضر  الأزمة  قبل  كان  الذي  اللعبة 
كافة  ومن  اجلن�ضني  من  كبرية  بكثافة 
على  املباريات  متابعة  وكانت  الأعمار، 
الطبيعة اأ�ضبه بنزهة ذات طقو�س خا�ضة 
الكبار  مباريات  يف  وخ�ضو�ضا  جدا 
والوحدة  والحتاد  اجلي�س  جتمع  التي 

والكرامة وحطني وت�ضرين...

وكان اجلمهور يتوافد اإىل املالعب قبل 
اأف�ضل  حلجز  املباريات  بدء  من  �ضاعات 
وتغيري  الأزمة  بدء  ومع  الأماكن... 
التجمع  بطريقة  واإقامتها  البطولة  نظام 
ح�ضرا  والالذقية  دم�ضق  مالعب  يف 
ل�ضتحالة اللعب يف بع�س املدن الأخرى، 
اجلماهريي  احل�ضور  عدد  انخف�س 
خمتلفة  لأ�ضباب  جدا  كبرية  بن�ضبة 

واأبرزها اخلوف من قذائف الهاون.
اأن  اإل  اخلوف  هذا  من  الرغم  وعلى 
اجلمهور �ضاند اأندية حمددة مثل الوحدة 
معدل  وناهز  ال�ضاحلي  وجبلة  الدم�ضقي 
 25 نحو  مقابل  متفرج  اآلف   7 احل�ضور 

األفا قبل الأزمة.
باأمور  املهتمني  من  العديد  ويرى 
يف  لفتا  دورا  لعبت  الأزمة  اأن  اللعبة 
على  خوفا  �ضاغليها  من  املدرجات  تفريغ 
املدمن  امل�ضجع  ح�ضان  ويقول  حياتهم، 
كرة  »اع�ضق  املباريات  ح�ضور  على 

لكني مل اعد  الهاون  اأخاف من  القدم ول 
ا�ضطحب اأولدي معي اإىل املالعب«.

احلايل  البطولة  نظام  »اأن  ويرى 
بعيدا  مبارياتها  الفرق  معظم  وخو�س 
عزوف  يف  �ضاهم  وجمهورها  اأر�ضها  عن 
ان  كما  بكثافة،  احل�ضور  عن  اجلمهور 
منع  ال�ضورية  املدن  بني  التنقل  �ضعوبة 

اجلماهري من مرافقة فرقها«.
فرق  اأ�ضوات  علت  الهدنة،  بدء  ومع 
املحافظات مطالبة بتعديل نظام البطولة 
يف  مالعبها  على  باللعب  لها  وال�ضماح 

حم�س وحماه واحل�ضكة.
ويقول الالعب الدويل ال�ضابق م�ضعب 
اجلزيرة  لفريق  احلايل  املدرب  حممد 
»نحن مظلومون جدا... نعاين من م�ضكلة 
وال�ضفر  والتنقل  الكبرية  املادية  التكلفة 
الطويل اإىل دم�ضق اأو الالذقية ونتمنى اأن 
اأر�ضنا خ�ضو�ضا  لنا باللعب على  ي�ضمح 

اأن الو�ضع جيد يف احل�ضكة«.
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�صيدلية االأفينيو اخلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

من االأثنني اىل ال�صبت     ٩ �صباحا اىل ٩ م�صاءا

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

كافة انواع االأدوية اجلاهزة وامل�صكنات
خدمة قيا�س �صغط الدم وفح�س ال�صكري

معدات طبية واجهزة قيا�س ال�صكر وال�صغط
جميع انواع العطور وم�صتح�صرات التجميل 

حتويل االأموال داخل وخارج الواليات املتحدة 
دفع الفواتري بكافة انواعها
تخفي�صات خا�صة للم�صينني
جميع حاجيات االأطفال 
طبع وحتمي�س االأفام 

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأها و�صها

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

Tel : (718)333-5898  / ( 718)333-5899

E-mail : braces@bkortho.com
www.bkortho.com

احلائز على�صهادة البورد االأمريكي
 يف اخت�صا�س تقومي االأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 اخت�صا�س طب االأ�صنان - لاطفال
افتتحت عيادتها اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

Dr. Tarek Korban, D.M.D,M.O

 ب���ريي���ز ورون�����ال�����دو ي��غ�����ص��ب��ان
ج����م����اه����ري ري���������ال م����دري����د

غ�ضب فلورنتينيو برييز، رئي�س نادي ريال مدريد الإ�ضباين، وكري�ضتيانو 
من  املبكر  اخلروج  على  احلزينة  النادي  جماهري  الفريق،  جنم  رونالدو، 
كرم  عندما  بالليغا،  التتويج  عن  كثريا  والبتعاد  اإداري  بخطاأ  امللك  كاأ�س 
برييز “الدون” بتجاوز رقم زارا بني هدايف الليغا يف اإجناز �ضخ�ضي ل يفيد 

الفريق الذي يحتل املركز الثالث يف الليغا حاليا.
خلف  نقاط  ت�ضع  بفارق  الثالث،  املركز  �ضاحب  مدريد،  ريال  ويبتعد 

بر�ضلونة، املت�ضدر، قبل مواجهة النادي الكتالوين لإيبار، اليوم الأحد.
ووا�ضل رونالدو حتطيم الأرقام القيا�ضية، ومع الأهداف الأربعة التي 
الريال  بفوز  انتهت  التي  املباراة  ال�ضبت، يف  �ضيلتا فيغو،  �ضجلها يف �ضباك 
مدريد  ريال  تاريخ  يف  هّداف  اأف�ضل  جتاوز  هدف  مقابل  اأهداف  ب�ضبعة 
الـ350 هدًفا ر�ضميا بالقمي�س الأبي�س، حيث حقق قائد املنتخب الربتغايل 
متو�ضط اأهداف مذهل )اأكرث من هدف واحد يف املباراة الواحدة( خالل 335 

مباراة مبعدل )1.05 هدًفا(.
�ضانتياغو  مبلعب  الجتماعات  �ضالة  يف  برييز،  قّدم  املباراة،  وعقب 

برنابيو، قمي�ضا تذكارًيا لالعب مبنا�ضبة تخطيه عتبة 350 هدًفا.

االأه��ل��ي ن���ادي  الع��ب��ي  م��ك��اف��اأة  ت��رف��ع  �صعودية  اأع��م��ال  �صيدة 
الفريق  مكافاأة  �ضعودية  اأعمال  �ضيدة  رفعت 
اأ�ضعاف،   3 اإىل  الأهلي  بالنادي  القدم  لكرة  الأول 
حني قدمت مبلغ 40 األف ريال لكل لعب؛ مبنا�ضبة 
جميل  اللطيف  عبد  لدوري  الأهلي  �ضدارة 
النقاط الثالث بالفوز على  للمحرتفني، بعد ك�ضبه 
ال�ضباب يف اجلولة الـ19 من الدوري بنتيجة 1-3.
اأن  بعد  ذلك  جاء  املحلية،  لل�ضحافة  ووفقاً 
امل�ضرف  طريق  عن  موؤخرًا  النادي  اإدارة  اأعلنت 
العام على الفريق طارق كيال، عن تخ�ضي�س مبلغ 
حتقيق  حال  يف  اأهالوي  لعب  لكل  ريال  اآلف   10

الفوز على ال�ضباب.
كما قدمت اإدارة النادي الأهلي برئا�ضة م�ضاعد 

الزويهري مبلغ ع�ضرة اآلف ريال لكل لعب مكافاأة لهم؛ نظري الفوز الهام على ال�ضباب.
ملعب  على  لهدف،  اأهداف  بثالثة  “ال�ضباب”  �ضيفه  على  بالفوز  غالية  نقاط  ثالث  الأحد،  حقق،  “الأهلي”،  نادي  وكان 
الرتكي  احلكم  قيادة  حتت  القدم،  لكرة  ال�ضعودي  للدوري   19 اجلولة  مناف�ضات  �ضمن  جدة،  مدينة  امل�ضعة” يف  “اجلوهرة 

ت�ضاكري”. “جنيد 
و�ضجل ثالثية الأهلي، ال�ضوري عمر ال�ضومة، وم�ضطفى ب�ضا�س )هدفني(، يف الدقائق 45 و48 و68، يف حني اأحرز هدف 

ال�ضباب الوحيد عبد العزيز البي�ضي، يف الدقيقة 77.

�صوريا يف  واجلماهري  والالعبني  امل��الع��ب  تنع�ش  الهدنة 

رونالدو بكري�صتيانو  تتغنى  “ماركا” 

مورينيو م��ع  التعاقد  يرف�ش  يونايتد  مان�ص�صرت  م��ف��اج��اأة.. 

اعان ال�صحاب ال�صركات واملحات
اىل ا�صحاب ال�صركات واملحات الذين يبحثون عن ايدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة وا�صحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ا�صحاب ال�صركات واملحات االت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

كري�ضتيانو  مب�ضتوى  الإ�ضبانية،  “ماركا”  �ضحيفة  اأ�ضادت 
رونالدو، جنم فريق ريال مدريد، بعد تاألقه خالل مباراة فريقه 

اأمام �ضيلتا فيجو، والتي انتهت بهزمية الأخري بنتيجة 1-7.
لقمة  “كري�ضتيانو عاد  اليوم:  لها  تقرير  ال�ضحيفة يف  وقالت 
ت�ضديدة  الطرق،  ومبختلف  الرفيع  الطراز  من  هداف  م�ضتواه، 
ملهاجم  نهائية  ومل�ضة  راأ�ضية،  مبا�ضرة،  حرة  �ضربة  بعيد،  من 

قاتل”.
�ضيلتا  مقاومة  لتدمري  ذخريته  �ضحب  “رونالدو  واأ�ضافت: 
ا يف ال�ضوط الثاين.. عر�س الدون كان ر�ضالة  وقدم مهرجاًنا خا�ضً

قا�ضية لالنتقادات التي طالته بعد ديربي مدريد”.

امللعب  خارج  بطاًل  كري�ضتيانو  كان  اأ�ضبوع  “قبل  وتابعت: 
اأم�س لريد داخل امللعب متجاوًزا رقم زارا  بت�ضريحاته، وعاد 

و�ضجل هدفه الـ352 مع ريال مدريد يف �ضبعة موا�ضم فقط”.
واأردفت: “�ضوبر هاتريك رونالدو �ضد �ضيلتا �ضمح له بت�ضدر 
ترتيب هدايف الليجا وجائزة احلذاء الذهبي متقدًما على لوي�س 

�ضواريز، كرمي بنزميا وليونيل مي�ضي”.
واأمتت: “مبتو�ضط تهديفي فوق طاقة الب�ضر )1.05 هدف/ 
مباراة( ي�ضعى كري�ضتيانو رونالدو للفوز برابع لقب الهداف يف 

الليجا، وخام�س حذاء ذهبي”.

يف تطور جديد ب�ضاأن مفاو�ضات مان�ض�ضرت يونايتد مع جوزيه 
مورينيو، قالت تقارير �ضحفية اإن اإدارة ال�ضياطني احلمر، ل ترى 

يف املدرب الربتغايل، اخلليفة املحتمل للوي�س فان جال.
يف  مورينيو  ف�ضل  اإن  الإجنليزية،  “مريور”  �ضحيفة  وقالت 

التعامل مع الالعبني ال�ضباب ومنحهم الفر�ضة ال�ضبب يف ذلك.
باأنه  ي�ضعر  اليونايتد،  اإدارة  “جمل�س  ال�ضحيفة:  واأ�ضافت 
التي  النادي  فل�ضفة  الوثوق مبورينيو، يف احلفاظ على  ل ميكنه 
اأكادميية  تعتمد على ت�ضجيع املواهب و�ضمهم للفريق الأول من 

النادي”.

بورتو  مدرب  تويل  تعوق  التي  امل�ضاألة  هي  “هذه  وتابعت: 
وت�ضيل�ضي واإنرت وريال مدريد ال�ضابق، الإدارة الفنية ملان�ض�ضرت 
خلًفا  للنادي  القادم  املدرب  جيجز،  ريان  يجعل  قد  مما  يونايتد، 

لفان جال”.
يف  م�ضتمر  اأنه  اإىل  لل�ضحفيني   ت�ضريحات  يف  جال،  فان  واأملح 

تدريب مان�ض�ضرت يونايتد حتى نهاية عقده يف 2017.
مان�ض�ضرت  اإىل  قادمني  عدة  لعبني  “هناك  جال:  فان  واأو�ضح 
فر�ضة  لهم  �ضاأ�ضمن  اأين  يعرفون  لأنهم  املقبل،  املو�ضم  يونايتد 

امل�ضاركة”.



اأن  اأع���ت���ق���د  مل  ل���وب���ي���ز:  ج��ن��ي��ف��ر 
العمر يف  ت��ق��دم��ي  م���ع  جن��اح��ي  ي�صتمر 

بريوت-  
تكن  مل  اأنها  لوبيز،  جنيفر  ال�شهرية،  االأمريكية  النجمة  اعرتفت 
تعتقد اأن ت�شتمر ق�شة جناحها حتى مع بلوغها الـ46 عامًا وبعد 

الناجحة. العمل  م�شرية  من  عامًا   25
واأ�شافت لوبيز ملجلة “People” املعنية باأخبار الفن وامل�شاهري، 
اأن خيالها مل يت�شور يومًا اأن تواكب الع�شر احلديث، وتظل بنف�ش 
يف  تبداأ  “عندما  قائلة  العمر،  يف  تقدمها  رغم  وال�شهرة  النجاح 
العمل بهذا املجال تتوقع اأن تنتهي عالقتك به ببلوغك �شنا معينة 
الع�شر مع  اأن تواكب متطلبات ذلك  لن ت�شتطيع  باأنك  الإح�شا�شك 

التقدم بالعمر”.
واأ�شارت اأيقونة اجلمال يف برونك�ش، اأحد اأحياء مدينة نيويورك، 
بالعمر  تقدمها  فمع  متامًا،  لتوقعاتها  مغايرا  جاء  االأمر  اأن  اإىل 
ا�شتمرار  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  عملها،  جمال  يف  خربة  ازدادت 

جناحها وتاألقها.
ويعود  هوليوود،  يف  النجاح  ق�ش�ش  اأكرب  من  واحدة  لوبيز  وتعد 
والغناء  التمثيل  بني  اجلمع  على  وقدرتها  اإمكاناتها  اإىل  ذلك 

واالإنتاج التلفزيوين، ح�شب �شحيفة “ديلي ميل”.
طويل  عقدا  موؤخرًا  لوبيز  وقعت  �شخمة،  قيا�شية  �شفقة  ويف 
بداية  �شهدت  التي  الفنية  للت�شجيالت   Epic �شركة  مع  االأجل 
رحلتها الفنية يف الت�شعينات، وبعد اأن تركت العمل معها يف 2010.
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

ق�������ص���ة امل����غ����رب����ي����ة ال����ت����ي و�����ص����ع����ت اأرن�����ب�����ًا 

الرباط:
تداولت و�شائل االإعالم املغربية خالل اليومني املا�شيني ق�شة ال�شيدة التي و�شعت جنينا على �شكل اأرنب ، 

فاأثارت ا�شتغرابا كبريا واعتربها البع�ش عالمة من عالمات ال�شاعة، قبل اأن يتبني اخلرب االأكيد.
اأمل  من  تتوجع  وبداأت  “بر�شيد”،  مبدينة  عمومي  م�شت�شفى  اإىل  ال�شيدة  توجهت  عندما  الق�شة  ح�شلت 
اإىل احلمام، وخرجت منه بعد ب�شع دقائق حاملة  بالدخول  �شارعت  الوالدة، ثم  املخا�ش وهي يف قاعة 

جنينا ميتا بني يديها، مدعية اأنها اأجه�شت.
انبهر الطاقم الطبي عند روؤيتهم للجنني ذو ال�شكل الغريب، فقرروا تفح�شه عن قرب، ليكت�شفوا اأنه اأرنب.

واألقي القب�ش على ال�شيدة املدعية بعدما تبني اأنها عقيمة وال ميكنها احلمل من االأ�شا�ش، ومت حتويلها على 
النائب العامل للتحقيق معها.

امل�شت�شفى،  اإدارة  من  بالو�شع  ر�شمية  �شهادة  على  لتح�شل  احليلة  هذه  اإىل  جلاأت  اأنها  املتهمة  فاأقرت 
وت�شتخدمها ك�شالح �شد زوجها يف املحكمة، الأنه �شيطلقها ب�شبب عدم االإجناب، كما اعرتفت اأن “جنينها ” 

هو يف احلقيقة اأرنب مت ذبحه و�شلخه خ�شي�شا الإتقان اخلدعة.
واملتهمة حاليا يف حالة �شراح موؤقت اإىل حني عر�شها على الق�شاء.

لو�ش اجنلي�ش- )اأ ف ب(: توفيت نان�شي ريغان 
زوجة الرئي�ش االأمريكي االأ�شبق رونالد ريغان 
عاما   94 عن  اجنلي�ش  لو�ش  يف  االأحد  �شباح 
جراء �شكتة قلبية، وفق ما اعلنت جوان دريك 

املتحدثة با�شم مكتبة ريغان يف بيان.
ريغان  رونالد  مكتبة  يف  ريغان  نان�شي  و�شتوارى 
)غرب(  بكاليفورنيا  فايل  �شيمي  يف  الرئا�شية 
رحل  الذي  اال�شبق  الرئي�ش  زوجها  جانب  اىل 

يف اخلام�ش من حزيران/ يونيو 2004.
الحقا  االدالء  �شيتم  انه  املتحدثة  واو�شحت 

بتفا�شيل ا�شافية.
ب�شبب  لالنتقادات  ريغان  نان�شي  وتعر�شت 
لكنها  الراحل،  الرئي�ش  على  الكبري  تاثريها 
كرامة  عن  لدفاعها  باالعجاب  بعدها  حظيت 
زوجها وعن ارثه ال�شيا�شي خ�شو�شا انها ام�شت 

معه 52 عاما.
جانبه  اإىل  وقوفها  يف  خ�شو�شا  ذلك  وجتلى 
خالل ا�شابته مبر�ش الزهامير قبل ان يرحل 

عن 93 عاما.
البيت  موقع  على  و�شعت  عنها  نبذة  يف  وقالت 
االبي�ش “ان حياتي بداأت فعليا عندما تزوجت 

رونالد”.
يف  نيويورك  يف  ولدت  ال�شابقة  املمثلة  ونان�شي 
1921 ودخلت عامل  ال�شاد�ش من متوز/ يوليو 

هوليوود يف عامها الثامن والع�شرين.
ولدان:  منه  ولها   1952 العام  ريغان  تزوجت 

باتي )1952( ورون )1958(.
ال�شتينات  اوائل  يف  ريغان  رونالد  قرر  وعندما 
وبعد  ال�شيا�شة  عامل  ودخول  ال�شينما  ترك 
 1967 انتخابه حاكما لوالية كاليفورنيا عام 

حتولت نان�شي اإىل ما ي�شبه عقله املدبر.
الن�شاطات  من  الكثري  يف  بحما�شة  عملت 

املقاتلني  قدامى  م�شاعدة  مثل  االجتماعية 
مبحاربتها  كثريا  وا�شتهرت  واملعوقني،  وامل�شنني 

الدمان املخدرات والكحول لدى ال�شبان.
1994 مل ترتدد يف الك�شف عن ا�شابة  والعام 
للدفاع  نف�شها  ونذرت  الزهامير  مبر�ش  زوجها 
االقرتاب  من  ال�شحافة  فمنعت  كرامته  عن 
انها حالت دون قيام اعز ا�شدقائه  منه، حتى 

بزيارته.

قلبية �صكتة  ج��راء  ريغان  رونالد  االأ�صبق  االأمريكي  الرئي�ش  زوج��ة  وف��اة 

ت��غ��ف��ل��ه��ا! ال  ع����ن����ك..  اأ�������ص������رارا  ت��ك�����ص��ف  ال����ي����د  ق��ب�����ص��ة 

زيكا”  ”مكافحي  زي  يف  ل�صو�ش 
باأكملها مدينة  على  ين�صبون 

والذي  العامل،  حول  انت�شارًا  االأكرث  املر�ش  “زيكا”  فريو�ش  �شبح 
اأثار �شجة كبرية وا�شتوىل على اهتمام العامل اأجمع عامًة ومنظمة 
ال�شحة العاملية خا�شًة ملا ي�شكل من خطورة. ولكن على ما يبدو اأنه 

جذب انتباه الل�شو�ش اأي�شًا.
فقام 3 ل�شو�ش يف مدينة برازيلية بالتنكر يف زي اجلي�ش الربازيلي 
التفتي�ش  من فريق  باأنهم  املدينة  �شكان  واأوهموا  ال�شحة،  ومفت�شي 
ال�شحي يف املدينة من اأجل مكافحة فريو�ش “زيكا”، وقاموا بالن�شب 

عليهم ودخول منازلهم و�شرقة االأموال واالأ�شياء الثمينة.

خر هام
كل  يف  الكرام  قرائنا  اىل 

مكان
نيوز  غربة  وموقع  جريدة 
 ، كانت  جهة  الي  ينتمي  ال 
وال يتلقى دعما من اي جهة 
انتقادات  و�شلتنا  حيث   ،
تتهمنا  االخوة  بع�ش  من 
باالنحياز لطرف على االخر 

.
نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

احلقيقة كما ت�شلنا.
ال�شعوب  مع  �شنظل  ونحن 

دائما وابدا مراة �شادقة .
مع  ول�شنا  االوطان  مع  نحن 
احلكام وال مع تدمري البنية 
العربي   الوطن  يف  التحتية 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن 
موقع  اىل  رايه  بار�شال 

اجلريدة .

اىل  الو�شول  يف  يرغبون  االأ�شخا�ش  من  الكثري 
مفاتيح تعرفهم ب�شخ�شاتهم، يقال اأن اجل�شد ميلك 
الكثري منها للو�شول اىل معرفة الذات، منها مالمح 
الوجه و�شوال اىل القدمني، يف هذا املو�شوع نطرح 
قب�شة  خالل  من  ال�شخ�شيات  على  التعرف  طرق 

اليد.
ملعرفة  الب�شيط،  االختبار  لهذا  تخ�شع  اأن  حاول 
كانت  اذا  ما  الحظ  ثم  املو�شوع،  هذا  من  املزيد 
ما  فكل  ال،  اأم  دقيقة  عليها  ح�شلِت  التي  النتيجة 
دون  اليمنى  بيدِك  ق�شبة  ت�شكيل  هو  فعله  عليك 
يدِك،  و�شعية  على  حافظ  ثم  م�شبق،  تفكري  اأي 

وقارنيها مع الر�شم التايل:
باأنك  اخلارج،  من  اجلميع  يالحظ   :A ال�شكل 

فاأنت  للغاية،  ومتعاطفة  ح�شا�شة  �شخ�شّية 
اأو حمتاج  اأي اأحد حزين  بطبيعتك ال تطيق روؤية 
مبخيلة  تتمتع  اأنك  باال�شافة  التدخل،  دون  من 
اإىل  اأحيانًا  يجرك  االأمر  هذا  ووا�شعة،  خ�شبة 

اأحالم اليقظة.
تفتقد اإىل ال�شعور بالثقة بالنف�ش واالأمان اأحيانًا، 
لديِك رغبة داخلية باأن يحر�ش املقّربون منِك على 

معاملتِك بالطريقة التي ت�شتحقها فعاًل.
B: �شخ�شية الفتة والمعة، تتمتع مبواهب  ال�شكل 
ينت�شى، مبدع يف عّدة  فعلية جتعل منك �شخ�شًا ال 
بِك  ة  اخلا�شّ الكاريزما  كما  و�شحرك  جماالت، 
يجعلك قادرا على التاأثري باالآخرين ب�شهولة. ولكن 
باطنيًا، تتمتع بقلب طيب و�شعيف، وتخاف اأن يقوم 

اأحد بجرحِك.
ولكنِك  للم�شتقبل،  واأحالم  كبرية  توقعات  لديِك 

تقلق كثريًا من اأي خ�شارة حمتملة.
ال�شكل C: اأنت باإخت�شار �شخ�شية مبدعة، �شريعة 
تخّلفه  االإنطباع  هذا  الفت!  ب�شكل  وذكية  اخلاطر 
ب�شكل قوي عند االإلتقاء باأنا�ش جدد، مما يجعلهم 
مقابل  االأول.  اللقاء  منذ  منك  بالتقّرب  يرغبون 
امراأة،  القب�شة  هذه  �شاحب  كان  فلو  الذكاء،  هذا 
عن  التعبري  من  تخ�شني  وال  باإمتياز  عاطفية  فهي 

عاطفيتِك هذه اأمام العلن.
يف  االآخر  وروؤية  الظلم  تكرهني  فاأنِت  باطنيًا،  اأما 
باأمور  للت�شحية  اإذ تكونني م�شتعّدة  حاالت �شعبة، 

تخ�شِك كي ال ت�شهدي على اأمل اأو معاناة اأحد.



 Important notice to all Ghorba
News customers:

 
All payment must be paid to Ghorba News NY Inc.

by checks money orders or certified checks.
 Payment must be mailed to :

212 beach 124th street.
Belleharbor  n y 11694

Tel:917-488-9650.
  or: 646-294-1237.

email: ghorbanews1@yahoo.com
  Please don›t make any payment to any one else,

only if you been notified by Ghorba news .
 We will not be responsible for any payment to

personal
or any one else.

 Thank you for your corporation.
We look forward to work with you.

 
اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

 املذكور اأعاله والتعامل املبا�شر مع غربه نيوز 
فنحن غري م�شوؤلني عن اأي اأخطاء يف الدفع من خالل التعامل 

مع اأ�شخا�ش غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�شتف�شار يرجي التوا�شل معنا مبا�شرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�شابق ذكرهم وذلك حر�شا علي �شالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�شكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
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دبي ـ )اأ ف ب( – خف�شت موؤ�ش�شة 
االئتماين  للت�شنيف  موديز 
عمان  و�شلطنة  البحرين  ت�شنيف 
وو�شعت باقي دول اخلليج امل�شدرة 
املراجعة  قائمة  على  للنفط 
على  ت�شنيفها  خف�ش  باجتاه 
التي  النفط  ا�شعار  تدهور  خلفية 

ا�شعفت اقت�شادياتها.
يف  �شدر  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  وقالت 
القرار  ان  اجلمعة  متاخر  وقت 
للرتاجع  امل�شتمر  التاأثري  “يعك�ش 

الكبري يف ا�شعار النفط”.
التي  ال�شعودية  املراجعة  وت�شمل 
اند  �شتاندارد  موؤ�ش�شة  خف�شت 
“اإيه  اىل  درجتني  ت�شنيفها  بورز 
واالإمارات  املا�شي،  ال�شهر  �شلبية” 

والكويت وقطر.
متو�شط  يبلغ  ان  موديز  توقعت 
دوالرا   33 النفط  برميل  �شعر 
 2017 يف  دوالرا  و38   2016 يف 

و48 دوالرا يف 2019.
ت�شنيف  املوؤ�ش�شة  وخف�شت 
"بي  اىل  واحدة  درجة  البحرين 
ايه 1" التي تت�شمن بع�ش خماطر 
من  مرتفعة  ودرجة  امل�شاربة 
خف�شت  كما  االئتمانية.  املخاطر 
درجتني  عمان  �شلطنة  ت�شنيف 
درجة  تزال  ال  1" وهي  "ايه  اىل 
خماطر  مع  املتو�شطة  فوق  ما 

ائتمانية منخف�شة.
من   75% والغاز  النفط  و�شكل 

من  و86%  البحرين  �شادرات 
 2010 بني  اخلزينة  عائدات 
انها  رغم  موديز  وفق  و2014 

ت�شدر بكميات قليلة ن�شبية.
لها  فامن  عمان  �شلطنة  اما 
عائدات  من   90% والغاز  النفط 
االأ�شول  تغطي  وال  اخلزينة. 
ثالث  نحو  �شوى  لل�شلطنة  املالية 

�شنوات من النفقات وفق موديز.
ال�شدمة  ان  املوؤ�ش�شة  وقالت 
النفط  �شوق  يف  ح�شلت  التي 
اخلليج  دول  ميزانيات  ت�شعف 
واقت�شادياتها وو�شعها االإئتماين.

 84% ي�شكل  النفط  ان  وا�شافت 

من �شادرات ال�شعودية و%40 من 
و62%  الداخلي  الناجت  اجمايل 
انهيار  من عائدات احلكومة. قبل 
نحو  يوؤمن  النفط  كان  اال�شعار 

العائدات. من   90%
بني 2013 و2105 تراجع الدخل 
الناجت  اجمايل  من   23% بن�شبة 
ال�شعودية  وحتولت  الداخلي 
امليزانية  يف  فائ�ش  ت�شجيل  من 
الناجت  اجمايل  من   6،5% بن�شبة 
ت�شجيل  اىل   2013 يف  الداخلي 

عجز من %15 ال�شنة املا�شية.
تراجع  نف�شها  الفرتة  وخالل 
لل�شعودي  اجلاري  احل�شاب  ميزان 

الداخلي  الناجت  باجمايل  قيا�شا 
اىل   18،2% ن�شبته  فائ�ش  من 

عجز بن�شبة %5،7 وفق موديز.
التعاون  جمل�ش  دول  اتخذت 
ال�شت تدابري تق�شفية مبا يف ذلك 
املحروقات  على  الدعم  خف�ش 
والطاقة ل�شد النق�ش يف العائدات 

النفطية.
ان  املا�شي  ال�شهر  موديز  وقالت 
املحروقات  على  الدعم  خف�ش 
ال�شغط  تخفيف  يف  �شي�شاعد 
كافيا  لي�ش  لكنه  امليزانية  على 
عن  الناجم  العجز  عن  للتعوي�ش 

انخفا�ش ا�شعار النفط.

ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا خ��ف�����ش  ب����اجت����اه  امل����راج����ع����ة  ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  اخل���ل���ي���ج  دول  ت�����ص��ع  مليون دوالر يف اجلزائر وم�صرم����ودي����ز  ت�صتثمر 200  م�صرية  �صركة 

القاهرة/ 
اأعلنت اإحدى ال�شركات امل�شرية العابرة للحدود، اليوم االأحد، عن 
لتنفيذ  دوالر  مليون   200 بقيمة  وعمل  ا�شتثمارات  عقود  توقيعها 

م�شروعات يف كل من م�شر واجلزائر.
نا�شف  امل�شري  امللياردير  ملجموعة  التابعة  ال�شركة  واأ�شافت 
عقد  توقيع  “مت  اأنه  اليوم،  امل�شرية  للبور�شة  بيان  يف  �شاوير�ش، 
الإن�شاء م�شنع جديد الإنتاج االأ�شمنت بقدرة 6000 طن يوميًا، واآخر 
اجلزائر،  يف  �شناعي،  ملجمع  التحتية،  للبنية  اأعمال  اإن�شاء  ي�شمل 

بقيمة اإجمالية للم�شروعني بلغت 180 مليون دوالر”.
ووفق البيان، فاإن “اتفاقية ا�شتثمار اأخرى بقيمة 20 مليون دوالر، 
مت توقيعها لت�شنيع وتوريد جميع الهياكل احلديدية مل�شروع الغاز 

يف دلتا النيل الغربية مب�شر، خالل الفرتة املقبلة”.
6 مليارديرات م�شريني،  اأدرجت  يذكر اأن جملة فورب�ش االأمريكية 
من بينهم �شاوير�ش، يف قائمتها الأثرياء العامل، ل�شنة 2016، ويبلغ 

اإجمايل ثروتهم، نحو 14.2 مليار دوالر.



درا�صة حديثة تك�صف �صر ال�صيب

تتجه اأ�شابع االتهام اإىل التقدم يف العمر والتوتر عند احلديث عن 
اأن اجلينات  غزو ال�شيب للراأ�ش. لكن درا�شة علمية حديثة اثبتت 

الوراثية تلعب هي االأخرى دورا مهما يف فقدان ال�شعر للونه.
االأبي�ش  اأو  الرمادي  ال�شعر  ظهور  ي�شبب  التوتر  اأن  البع�ش  يعتقد 
جامعة  من  اديكاري  كو�شتوب  البيولوجي  العامل  الراأ�ش.  يف 
درا�شة  اإجراء  فقرر  ذلك،  بحث  لندن” اأراد  كوليدج  “يونيفر�شيتي 
التي  درا�شته  نتائج  واأظهرت  ال�شيب.  ظهور  اأ�شباب  ملعرفة  خا�شة 
اأن  اأالأملانية  ت�شياتونغ”  دويت�شه  “زود  �شحيفة  نتائجها  ن�شرت 
ويف  ال�شيب.  ظهور  ي�شبب  واحدة  جينة  يف  �شغري  خطاأ  اأو  تغري  اأي 
احلاالت االعتيادية ت�شلح اخلاليا االأخطاء الوراثية، وحتى اإن مل 

ت�شلح ذلك تبقى االأخطاء دون تاأثري كبري.
اديكاري  كو�شتوب  البيولوجي  العامل  قبل  من  املكت�شفة  اجلينة  اأما 
�شيتوزين  الع�شوي  املركب  تبدل  اأن  اإذ  ذلك.  عن  فتختلف  وزمالئه 
يف   )DA تكون  التي  النيرتوجينية  القواعد  من  )وهو  بثاميني 
بع�ش االأماكن يف اجلينة ميكن اأن ي�شبب ذلك حتول لون ال�شعر اإىل 
اأي�شا  امل�شوؤولة  وهي   ،"4 اإف  اآر  "اآي  ا�شمها  اجلينة  وهذه  الرمادي. 
عن ظهور ال�شلع ولون ال�شعر. وقام العامل كو�شتوب اديكاري باإجراء 
ون�شرت  اجلنوبية  اأمريكيا  من  وامراأة  رجل   6357 على  الدرا�شة 
نتائج الدرا�شة يف الدورية العلمية “نيت�شر كومونيكي�شنز ، نقال عن 
�شحيفة “زود دويت�شه ت�شياتونغ” اأالأملانية. وتعمل اجلينة “اآي اآر 
اإف 4 على تنظيم وبناء مادة امليالنني بطريقتني. ويعتمد لون �شعر 
يف  امليالنني  ن�شبة  تقل  وعندما  للميالنني،  املكون  املزيج  على  الب�شر 

املزيج تزداد ن�شبة ظهور اللون الرمادي يف ال�شعر، وفقا للدرا�شة.

زيت الزيتون اأف�صل كرمي الإزالة ماكياج الوجه

اأف�شل  من  يعترب  فهو  عديدة  وجمالية  �شحية  فوائد  الزيتون  زيت 
اأنه  كما  وال�شرايني  القلب  اأمرا�ش  تقاوم  التي  ال�شحية  العالجات 
ن�شبة  تخف�ش  التي  بالفيتامينات  الغنية  الزيوت  اأكرث  من  يعترب 

الكولي�شرتول ال�شار يف اجل�شم وت�شاعد يف حرق الدهون وخ�شارة
يف  املوجود  والزيوت  الفيتامينات  على  الزيتون  زيت  يحتوي 
م�شتح�شرات التجميل التي تباع يف املتاجر اخلا�شة الإزالة املاكياج.

هل حقًا يتوقف القلب عندما تعط�س؟
العط�ش  اأثناء  القلب  اأن  ي�شاع 
البع�ش  ل�شعور  وذلك  يتوقف، 
نب�شات  ببطء  العط�ش  اأثناء 
ملوقع  وفقًا  ولكن  القلب. 
االعتقاد  هذا   ،”Webmd“

خاطئ.
فاأثناء العط�ش، ياأخذ االإن�شان نف�شًا عميقًا ال اإراديًا، مما يوؤدي ل�شد 
الذي  االأمر  الرئتني.  يف  الهواء  �شغط  وازدياد  ال�شدر  ع�شالت  يف 
اأي�شًا،  القلب  اإىل  الدم  تدفق  وتغري  ال�شدر  يف  ال�شغط  لتغري  يوؤدي 
مما يوؤدى اإىل اختالف اإيقاع �شربات القلب وبطئها. ولهذا ي�شتغراق 
القلب فرتة طويلة للنب�شة التالية للعط�ش، ولكن ال يتوقف الن�شاط 

الكهربائى فى القلب.

نيويورك – متابعات
ميكنه  زيكا  فريو�ش  اإن  درا�شة،   يف  علماء  قال 
مخ  خاليا  تتلف  �شريعة  اإ�شابات  اإحداث 
االأجنة يف مرحلة النمو، ما ي�شلط ال�شوء على 
ت�شوهات  الفريو�ش  فيها  يحدث  التي  الطريقة 
االأجنة  لدى  الراأ�ش  حجم  ب�شغر  تت�شبب 

املعر�شني له داخل الرحم.
ن�شرت  التي  درا�شتهم  اأن  الباحثون  واأعلن 
تقدم  ال  اجلذعية،  اخلاليا  دورية  يف  نتائجها 
بني  املبا�شرة  ال�شببية  العالقة  على  برهانا 
لكنها  الراأ�ش،  حجم  �شغر  وحالة  الفريو�ش 
فيه  يت�شبب  اأن  ميكن  الذي  املكان  حتدد 
لدى  ال�شرر  من  درجة  اأق�شى  يف  الفريو�ش 

االأجنة يف مراحل النمو االأوىل.
ينقله  الذي  الفريو�ش  اأن  الدرا�شة  واأو�شحت 
اجلذعية  اخلاليا  اأنواع  اأحد  ي�شيب  البعو�ش 
الع�شبية التي تّكون ق�شرة املخ فيما بعد، وهي 
الطبقة اخلارجية للمخ امل�شوؤولة عن القدرات 

الذهنية والوظائف العقلية االأعلى.
-عند  اخلاليا  هذه  اأن  الباحثون  ووجد 
به  ت�شاب  املخترب-  يف  للفريو�ش  تعري�شها 
اأيام، وتتحول اإىل »م�شنع الإنتاج  خالل ثالثة 
من  اأ�شرع  مبعدل  ومتوت  وتكاثره  الفريو�ش« 

املعتاد.
امل�شرفني  كبري  تاجن،  هنجلي  الباحث  وقال 
فلوريدا  والية  جامعة  من  الدرا�شة  هذه  على 
دخول  مبجرد  اأنه  درا�شتنا  “تو�شح  مقابلة  يف 
اإىل  الو�شول  بو�شعه  ي�شبح  املخ  اإىل  الفريو�ش 

تلك اخلاليا”.
باإمكان  اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شة  اإن  تاجن  وقال 
حالة  يف  يظهر  الذي  ال�شرر  اإحداث  الفريو�ش 

م�شاكل  يف  تت�شبب  التي  الراأ�ش  حجم  �شغر 
تتعلق بالنمو.

وارتبط فريو�ش زيكا بالعديد من حاالت �شغر 
حجم الراأ�ش يف الربازيل، وانت�شر ب�شرعة اإىل 
ما  الكاريبي،  ومنطقة  الالتينية  باأمريكا  دول 
اإعالن حالة  اإىل  العاملية  ال�شحة  دفع منظمة 

طوارئ دولية يف ال�شحة العامة.
العلماء يجهلون الكثري عن الفريو�ش  وال يزال 
فيما يتعلق مبا اإذا كان يت�شبب بالفعل يف حالة 

�شغر حجم الراأ�ش.
وقالت الربازيل اإنها اأكدت اأكرث من 640 حالة 
معظمها  اأن  وتعترب  الراأ�ش،  حجم  �شغر  من 
وتبحث  االأمهات.  لدى  زيكا  بعدوى  يرتبط 
بها  م�شتبه  حالة   4200 من  اأكرث  يف  الربازيل 

من �شغر حجم الراأ�ش.
جمال  يف  اخلبرية  بونتو،  اأميليا  واأعلنت 

الفريو�شات التي تنقلها املف�شليات مثل البعو�ش 
“من  بيان  يف  لوي�ش  �شانت  بجامعة  والقراد 
ي�شيب  زيكا  فريو�ش  كان  اإذا  ما  حتديد  خالل 
خاليا املخ وما يحدث للخلية امل�شابة تبداأ هذه 
بكيف  تتعلق  اأ�شئلة  مع  التعامل  يف  الدرا�شة 
مر�شا  ي�شبب  باأنه  معروفا  كان  لفريو�ش  ميكن 

ب�شيطا اأن يرتبط بحالة �شغر حجم الراأ�ش .
ويعكف الباحثون حاليا على زراعة ما ي�شفونه 
باأنه “مخ م�شغر” يف املختربات يتكون من خاليا 
الفريو�ش  تاأثري  كيفية  على  للتعرف  جذعية، 

على وظائف النمو على مدى زمني اأطول.
اآثار لفريو�ش زيكا يف موائع اجل�شم  وعرث على 
امل�شابني  الر�شع  واالأطفال  االأمهات  واأن�شجة 

بحالة �شغر حجم الراأ�ش.

يعترب اللوز االأخ�شر من اأهم الثمار 
األف  بفيتامني  غني  وهو  الربيعية 
املادتان  وهما  باحلديد  وكذلك 
 ، والر�شيع  للحامل  ال�شروريتان 
من   88% ن�شبته  ما  املاء  وي�شكل 
اإىل  باالإ�شافة  االأخ�شر  اللوز  ثمار 
واألياف  و�شكر  ود�شم  اآزوتية  مواد 

وغريها.
ي�شتخدم اللوز اأي�شا يف عالج اللثة 
 ، اللوز  ق�شور  ع�شر  بعد  الدامية 
كما يخف�ش م�شتويات الكول�شرتول 
خماطر  تقليل  يف  وي�شاعد  ال�شار 
وحماية  القلب  باأمرا�ش  االإ�شابة 

اخلاليا من التلف.
احللو  اللوز  ا�شتخدامات  وتتعدد 
يعمل  فهو   ، والعالجية  الطبية 
املختلفة  الطبقات  تغذية  على 
اجلافة  الب�شرة  وينعم  اجللد  من 
 ، وتاآكله  اجللد  حتري�ش  يزيل   ،
اجللد  اأمرا�ش  من  كثريًا  ويعالج 
وت�شقق ون�شاف اليدين والرجلني ، 
با�شتخدام  عالجية  قائمة  واإليِك 

اللوز وفوائده :
الدرجة  من  احلروق  يعالج   *

االأوىل.
)لوز  اللوز  حليب  ي�شتعمل   *
الأمرا�ش  ماء(،  �شكر،   ، م�شحوق 

ال�شدر وال�شعال املزمن والربو.
اجلهاز  تهيج  يعالج  اللوز  حليب   *
اللوز  تر�شيب  عرب  اله�شمي 
 ، املهيجة  املناطق  فوق  امل�شحوق 
والف�شالت  الطعام  احتكاك  ومينع 

بها.
* يعالج اأمرا�ش امل�شالك البولية ، 
ويكافح   .. والرمل  احل�شى  ويفتت 

التهابات الكلى .
)الفو�شفور(،  خ�شو�شًا  املعادن   *
امل�شبعة  غري  احلم�شية  والزيوت 
الدماغ  وتن�شط   ، االأع�شاب  تهدئ 
الن�شاف  اأمرا�ش  ومتنع   ، ووظائفه 
 ، )الفالج(  واجللطات  واالن�شداد 

والرعا�ش الباركن�شوين.
* يكافح العقم

الع�شبية  االأمرا�ش  يعالج   *

واالأوجاع.
بوا�شطة  الدم  فقر  مينع   *
واحلديد   ، املركبة   B فيتامينات 

واملعادن ..
* يحم�ش اللوز وي�شاف اىل القهوة 
وميكن   ، الكافيني  ن�شبة  فيخفف   ،
ا�شتعماله كبديل كلي للنب والقهوة 

.
* يكافح الديدان املعوية ..

الر�شح  يكافح  املغلي  اللوز  ق�شر   *
والتهابات احللقوم وال�شعال ..

زيت  اىل  ت�شري  حديثة  درا�شة   *
اللوز كمانع الأمرا�ش القلب ..

اللوز  زيت  باأن  درا�شات  تفيد   *
فاإنه  الدهون  من  بداًل  ا�شُتعمل  اإذا 
الكولي�شرتول  م�شتوى  يخف�ش 
من  اأقوى  يكون  ومفعوله   ، بالدم 

زيت الزيتون ..
احل�شا�شية  اأمرا�ش  من  يخفف   *

خ�شو�شًا ال�شري ..
مو�شعيًا  ال�شداع  يكافح  اللوز   *

وعرب الفم ..
* اللوز يقوي الب�شر ، ومينع ق�شور 
النظر والع�شى الليلي ، عرب فيتامني 

. يحتويه  الذي   A
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العالقة  ت�شهد   – ب(  ف  )اأ  ـ  بــريوت 
م�شبوق  ولبنان توترا غري  ال�شعودية  بني 
اجــراءات  �شل�شلة  بعد  البلدين  تاريخ  يف 
لــبــنــان حمملة  اتــخــذتــهــا املــمــلــكــة �ــشــد 
م�شوؤوليتها،  ايران  من  املدعوم  اهلل  حزب 
يــ�ــشــكــل، وفـــق حمــلــلــني، ردا وا�ــشــحــا  ــا  م
ثمنه  يــدفــع  طــهــران  على  الــريــا�ــش  مــن 

اللبنانيون.
ويقول رئي�ش ق�شم العلوم ال�شيا�شية يف 
اجلامعة االمريكية يف بريوت هالل خ�شان 
“التوتر يف العالقة  لوكالة فران�ش بر�ش 

بني البلدين غري م�شبوق”.
يف  نف�شها  ال�شعودية  “جتد  وي�شيف 
تفاهم  بعد  كبري  بتخبط  وت�شعر  مــاأزق 
)االتــفــاق  ايـــران  مــع  املتحدة  الــواليــات 
وقت  يف  �شوريا،  يف  رو�شيا  ومع  النووي(، 
 )…( املنطقة.  يف  تتمدد  ايـــران  تــرى 
يعترب ال�شعوديون انه ال بد من الرد على 
عليها  يردون  فهم  لذا  ما،  بطريقة  ايران 

يف لبنان بال�شغط على حزب اهلل”.
�شرارة  و�شاح  اللبناين  الباحث  ويعترب 
ال�شعودية  بــني  االخـــرية  الــتــطــورات  ان 
�شدر  بقرار  االربعاء  توجت  التي  ولبنان 
باعتبار  اخلليجي  الــتــعــاون  جمل�ش  عــن 
حزب اهلل “منظمة ارهابية”، “جزء من 
ال�شعودية  بني  العري�ش  االقليمي  النزاع 

وايران”.
وقرر جمل�ش التعاون اخلليجي االربعاء 
بكافة  اهلل  ــزب  ح “ميلي�شيات  اعــتــبــار 
قادتها وف�شائلها والتنظيمات التابعة لها 
واملنبثقة عنها، منظمة ارهابية”، واعلن 
عــزمــه اتــخــاذ اجـــــراءات بــحــق احلــزب 

اللبناين.
ا�شبوعني  من  اقــل  بعد  الــقــرار  ويــاأتــي 
اىل  مــ�ــشــاعــدات  ال�شعودية  وقــف  على 

اجلي�ش وقوى االمن اللبنانية بقيمة اكرث 
من ثالثة مليارات دوالر، ب�شبب “مواقف 
العربية  املنابر  لها على  لبنانية مناه�شة 
م�شادرة  ظــل  يف  والــدولــيــة  واالإقليمية 
الإرادة  اللبناين  اهلل  حــزب  ي�شمى  مــا 

الدولة”.
واأتبع هذا املوقف بطلب دول خليجية 

من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته.
وتاأخذ اململكة على لبنان امتناعه عن 
الت�شويت على بيانني �شدرا عن اجتماعني 
العربية  الــدول  جامعة  خارجية  لــوزراء 
هجمات  دانــا  اال�شالمي  املوؤمتر  ومنظمة 
دبلوما�شية  بعثات  مــقــار  لها  تعر�شت 
حمتجني  ايــدي  على  ــران،  اي يف  �شعودية 
على اعدام رجل الدين ال�شعودي ال�شيعي 

املعار�ش منر باقر النمر.
تاأخذ دول اخلليج على حزب اهلل  كما 
تر�شانة  ميتلك  والذي  ايران  من  املدعوم 
جانب  اىل  قــتــالــه  �ــشــخــمــة،  ع�شكرية 
للمتمردين  ودعــمــه  الــ�ــشــوري،  الــنــظــام 

احلوثيني يف اليمن.
وتنق�شم احلكومة اللبنانية بني كتلتني 
�شيا�شيتني كبريتني احداهما مدعومة من 
من  واخــرى  اآذار(،   14 )قــوى  ال�شعودية 
يجعلها  ما  وحلفاوؤه(،  اهلل  )حزب  ايران 
واثار  قرار.  اي  اتخاذ  عن  عمليا  عاجزة 
با�شيل  ــربان  ج اخلارجية  ــر  وزي موقف 
املتحالف مع حزب اهلل يف موؤمتر منظمة 
التعاون اال�شالمي من ال�شعودية يف حينه 
انتقادات وا�شعة من خ�شومه داخل لبنان.
ــات  ــش ــكــا� ــع ــى هـــــــوؤالء مــــن ان ــش ــ� ــخ وي
واخلليجية  الــ�ــشــعــوديــة  االجــــــراءات 
االمنية  التوترات  جلهة  ان  لبنان،  على 
االقت�شادية  الــتــداعــيــات  خ�شو�شا  او 
ينوء حتت حمل عبء  بلد  املحتملة على 

ع�شرات  ويــقــتــات  الــ�ــشــوريــني  الــالجــئــني 
االالف من ابنائه من دول اخلليج.

– اللبنانيني  – حتويالت 
التجارة  غــرف  احتــاد  رئي�ش  ويــبــدي 
وال�شناعة والزراعة يف لبنان حممد �شقري 
من  االالف  ع�شرات  “م�شري  على  تخوفه 
وال�شركات  باخلليج  املرتبطني  اللبنانيني 

اللبنانية املوجودة يف تلك الدول”.
الف   300 ال�شعودية  يف  ويعمل  ويقيم 
دول  يف  مليون  ن�شف  اجمايل  من  لبناين 
اخلليج. وبلغت قيمة حتويالت اللبنانيني 
و500  مــلــيــارات  �شبعة  اخلليج  دول  مــن 
املحلل  وفــق   ،2015 الــعــام  دوالر  مليون 
االقت�شادي ورئي�ش ق�شم االبحاث يف بنك 

بيبلو�ش ن�شيب غربيل.
وعرب العديد من اللبنانيني عرب و�شائل 

مورد  خ�شارة  من  خ�شيتهم  عن  االعــالم 
رزقهم يف دول اخلليج. ويقول رجل اعمال 
يعمل يف االمارات العربية راف�شا الك�شف 
عن ا�شمه لوكالة فران�ش بر�ش “يجب ان 
اجدد اقامتي قريبا، وانا اخ�شى فعال اال 

اح�شل على هذا التجديد”.
من  ال�شعودية  اال�شتثمارات  تعد  كما 
لبنان  يف  االجنبية  اال�شتثمارات  ــرز  اب
خ�شو�شا يف القطاعني العقاري والفندقي.
�شيكون  عما  بانفعال  �شقري  ي�شاأل  كما 
حال  يف  اللبناين  االقت�شاد  “م�شري  عليه 
قررت دول اخلليج وبينها ال�شعودية اإقفال 
حدودها امام ال�شادرات اللبنانية”، الفتا 
“75 يف املئة من ال�شادرات  اىل ان وجهة 
الــ�ــشــادرات  مــن  املئة  يف  و53  الــزراعــيــة 

ال�شناعية هي دول اخلليج”.

حزب  ت�شنيف  ان  يعترب  �شرارة  ان  اال 
دول  جانب  من  ارهابية”  “منظمة  اهلل 
روؤو�ش  على  م�شلت  ب�شيف  “ا�شبه  اخلليج 
يتواجد  التي  املجتمعات”  او  اجلماعات 
فيها او لديه منا�شرون فيها، م�شيفا “انه 
�شالح احتياط اكرث مما هو �شالح لالعمال 

املبا�شرة”.
ترحيل  من  املخاوف  ان  غربيل  ويقول 
اللبنانيني وتراجع التحويالت التي ت�شكل 
“غري  اللبناين،  االقت�شاد  دعائم  ابــرز 
وبالتايل  التهويل  باب  من  وتاتي  واقعية 

ال ميكن اجلزم بحدوثها”.
امل�شتثمر  “قرار  ان  عــلــى  ــدد  ــش ــ� وي
يرتبط  ال  عموما  االجنبي  او  ال�شعودي 
وامنا  الر�شمية،  ال�شيا�شية  بالتوجهات 
ودرا�ــشــات  ــدوى  اجل درا�ــشــات  اىل  ي�شتند 

ال�شوق وفق معايري علمية”.
ال�شعودية  اللبنانية  االزمـــة  وتــاتــي 
على خلفية ازمة �شيا�شية حادة يف لبنان 
مرتبطة باالنق�شام حول النزاع ال�شوري، 
التوتر  و�ــشــول  لعدم  متوا�شلة  وجــهــود 
�شنوات  يف  ح�شل  كما  لبنان  اىل  االمني 

النزاع االوىل.
ويقول املحلل ال�شيا�شي وال�شفري ال�شابق 
لفران�ش  حبيب  بو  عبداهلل  وا�شنطن  يف 
بر�ش “اللبنانيون غري قادرين على خو�ش 

حرب ال�شعودية يف املنطقة”.
يف  �شيعي  �شني  خالف  “هناك  وي�شيف 
التوازن،  اىل  يحتاج  لبنان  لكن  املنطقة، 
اللبنانيني يدركون ذلك”، معتربا ان  وكل 
“الوحدة الوطنية تبقى اهم من الت�شامن 

مع اي بلد �شديق يف اخلارج”.
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االإقليمّية  ال�شاحتني  على  وُم�شتجّدات  موؤ�شرات  ثمة 
بات  اللبنايّن  اهلل  حزب  اأّن  منها  ُي�شت�ّشف  والدولّية 
ُتطلق  وَمْن  االأمريكيني  االإ�شرائيليني،  م�شاجع  يُق�ّش 
اأبيب لقب الدول العربّية ال�ُشنّية املُعتدلة،  عليه تل 
ي�شتهدف  جديٍد  اإ�شرائيليٍّ  عدواٍن  اأمام  نحن  فهل 
حزب  على  الق�شاء  �شعار  حتت  و�شعًبا،  قيادًة  لبنان، 

اهلل “االإرهابّي”؟
التهديدات  وترية  ارتفعت  االأخرية  الفرتة  يف 
االإ�شرائيلّية حلزب اهلل، ولكن باملُقابل، وهذا اأخطر، 
ُي�ّشمى  ما  ل�شالح  املُتطّوع  العربّي،  االإعالم  يقوم 
عاليٍة،  وبوتريٍة  يقوم  ال�شهيويّن،  القومّي  باالإجماع 
اأبيب  تل  يف  القرار  �شّناع  من  باإيعاز  االأغلب  على 
الع�شكرّية،  اهلل  حزب  لرت�شانة  والت�شخيم  بالتعويل 
�شبيل  فعلى  االإ�شرائيلّي،  العمق  على  خطورتها  ومدى 
الع�شكرّية  ال�شوؤون  ُمعّلق  تناول  احل�شر،  ال  الذكر 
األون  االإ�شرائيلي،  التلفزيون  يف  العا�شرة  القناة  يف 
احلدود  على  والو�شع  اهلل  حزب  قدرات  دافيد  بن 
عام  اإىل   ،1948 عام  منذ  باأّنه  مذّكًرا  ال�شمالية، 
1970 مل ميّثل لبنان اأي تهديد الإ�شرائيل، م�شرًيا يف 
الوقت عينه اإىل اأّن النكتة كانت يف تلك ال�شنوات اأّنه 
اإذا ن�شبت حرب، ف�شيحتل اجلي�ش االإ�شرائيلّي �شورّية 

وحتتل فرقة مو�شيقى اجلي�ش لبنان.
بالدولة  االأمنّية  باملوؤ�ش�شة  املُرتبط  املُعّلق،  لفت  كما 
اهلل  حزب  ُي�شّبه  من  هناك  اأّن  اإىل  لفت  العربّية، 
اإىل  تدريجًيا  وحتول  يخرم�ش،  كقط  بداأ  بالقول 
اأّن  على  تعليقه  �شياق  يف  ا  اأي�شً و�شّدّد  مفرت�ٍش،  منٍر 
من  باملائة   95 متلكها  ال  نارية  قوة  ميلك  اهلل  حزب 
دول العامل، على حّد تعبريه. واأ�شار بن دافيد اإىل اأّن 
حزب اهلل ميلك قدرة على توجيه �شربة افتتاحية 
يوٍم  يف  وال�شواريخ  القذائف  باآالف  تقدر  الإ�شرائيل 
واحٍد، ومبوازاة ذلك اإر�شال قوات هجومية الحتالل 
عن  نقل  كما  اجلليل،  يف  ال�شياج  من  قريبة  بلدات 

م�شادره االأمنّية يف تل اأبيب.
اأمام  اأمريكيون  م�شوؤولون  اأّكد  �شلف،  مبا  �شلٍة  على 
دبلوما�شيني عرب يف االأّيام االأخرية على اأّن اإ�شرائيل 
تعطوها  فال  وتريدها،  للحرب  ُتعّد  اأّنها  اأبلغتهم 
اللبنانّية،  ال�شحافّية  بح�شب  واأو�شحوا،  الذريعة. 

مي�شم رزق، اأّن دوائر القرار االأمريكّية تلّقت معلومات 
موؤّكدة من االإ�شرائيليني مفادها اأّن الدولة العربّية ال 
اأمام قتال احلزب يف  اأْن جتل�ش مكتوفة اليدين  مُيكن 
واأ�شاروا  امليدان،  يف  وا�شًحا  تقدًما  وحتقيقه  �شورّية 
اإىل اختالف االأولويات بني وا�شنطن وتل اأبيب ففيما 
اأولوية اأمريكا يف ال�شرق االأو�شط هي حماربة داع�ش، 
ُي�شّكل  الذي  اهلل  حزب  اأّن  على  االإ�شرائيلّي  ُي�شّر 
خطًرا وجودًيا على اإ�شرائيل، وبالتايل يجب اأْن يكون 

هو الهدف االأول واالأخري، بح�شب تعبريهم.
حُتّذر  اأبيب  تل  باأّن  التذكري  يجب  ال�شياق،  هذا  ويف 
من اأّن ُم�شاركة حزب اهلل يف احلرب االأهلّية الدائرة 
اجلديدة،  القتالّية  القدرات  اأك�شبته  �شورّية،  يف 
 ، نظاميٍّ جي�ٍش  جانب  اإىل  ُيحارب  واأّنه  ا  خ�شو�شً
العمليات  غرفة  يف  القرار  �شنع  دوائر  يف  وُي�شارك 
وهذا  واالإيرانيني،  ال�شوريني  الرو�ش،  مع  املُ�شرتكة 
من  قائمة  تُكن  مل  قّوًة  وعنا�شره  قادته  منح  االأمر 
ُت�شّدد  التي  االإ�شرائيلّية،  امل�شادر  بح�شب  قبل،  ذي 
اأ�شلحٍة  على  ح�شوله  من  كثرًيا  تخ�شى  اأّنها  على 
مبثابة  وهما  للتوازن،  كا�شرٍة  وُمتقّدمٍة  متطوّرٍة 
اجتياز اخّلط االأحمر الذي و�شعته تل اأبيب. كما اأّن 
التحول، بح�شب امل�شادر عينها، الذي اأحدثه التدخل 
اهلل،  حلزب  مكا�شب  على  ينطوي  �شورّية  يف  الرو�شي 
هي  يده  باتت  الذي  املع�شكر  �شمن  اليوم  هو  الذي 
)هاآرت�ش(  ل�شحيفة  اأّكدت  ح�شبما  احلرب،  يف  العليا 

االإ�شرائيلّية.
يجِر  مل  اأّنه  من  الرغم  وعلى  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
العربّية  الدول  مع  اإ�شرائيلّي  حتالٍف  عن  احلديث 
“ال�ُشنّية واملُعتدلة”، فال مُيكن باأّي حاٍل من االأحوال، 
جمل�ش  دول  قرار  عن  مبعزٍل  اجلديد  امل�شهد  قراءة 
التعاون اخلليجّي اعتبار حزب اهلل منظمًة اإرهابّيٍة، 
اأْو بكلماٍت اأخرى، يف حال قيام اإ�شرائيل ب�شّن عدواٍن 
ب�شرعّيٍة  �شتحظى  عملًيا  فاإّنها  لبنان،  �شّد  جديٍد 
العربّية  الدول  ا  واأي�شً واأوروبا،  اأمريكا  من  دوليٍة 
اهلل  حزب  يعترب  بات  الثالوث  هذا  اأّن  اإذ  املُعتدلة، 
�شتقودها  والتي  �شّده،  احلرب  واأّن  اإرهابًيا،  تنظيًما 
بطبيعة احلال اإ�شرائيل هي حرٍب مربرٍة �شّد تنظيم 
الدولة  عنها  تبحث  التي  ال�شرعّية  اأّن  اأْي  اإرهابّي، 

العربّية ل�شّن عدوانها باتت يف متناول اليد.
باأّنه  التذكري  من  ُبّد  ال  اأعاله،  ُذكر  ما  اإىل  ُم�شاًفا 
�شيف  يف  لبنان  على  بعدوانها  اإ�شرائيل  قامت  عندما 
العام 2006، والذي �ُشمّي بحرب لبنان الثانّية، كانت 
اململكة العربّية ال�شعودّية هي التي اأ�شدرت بياًنا جاء 
مغامرٍة غرُي  اإىل  االأرز  اأدخل بالد  اأّن حزب اهلل  فيه 
اأْي قبل عقٍد من الزمن،  حم�شوبٍة، ومنذ ذلك احلني، 
اأبيب  طراأت تغرّيات كبرية جيو-�شيا�شّية، وباتت تل 
تك�شف مّرة تلو االأخرى عن توطيد عالقتها بالريا�ش، 
التلفزيون  يف  العا�شرة  القناة  ك�شفته  ما  واآخرها 
االإ�شرائيلّي، مبوافقة الرقابة الع�شكرّية يف تل اأبيب، 
عن قيام وفٍد اإ�شرائيليٍّ رفيع املُ�شتوى بزيارة الريا�ش، 
وكالة  ن�شرت  وباملُقابل  اململكة،  تنفه  مل  الذي  االأمر 
“�شبوتنيك” الرو�شّية خرًبا مفاده اأّن وزير اخلارجّية 
ال�شعودّي،  املخابرات  ومدير  اجلبري  عادل  ال�شعودّي، 

قاما موؤخًرا بزيارة اإىل تل اأبيب.
االأركان  هيئة  رئي�ش  اأّن  اإىل  التنويه  يجب  واأخرًيا 

غادي  اجلرنال  االإ�شرائيلّي،  اجلي�ش  يف  العاّمة 
كان  حيث  ال�شاحّية،  نظرية  �شاحب  هو  اآيزنكوط، 
)يديعوت  �شحيفة  معه  اأجرتها  مقبلٍة  يف  �شرّح  قد 
للمنطقة  قائًدا  كان  عندما  العربّية،  اأحرونوت( 
اإذا اندلعت  باأّنه  ال�شمالّية يف جي�ش االحتالل، �شرّح 
حرًبا جديدًة مع حزب اهلل، فاإّن اجلي�ش االإ�شرائيلّي 
كّل  لبنان،  و�شُيحّول  هائلًة  نارّيًة  قّوًة  �شي�شتخدم 
لبنان، اإىل ال�شاحّية اجلنوبّية يف بريوت، كما فعل يف 
حرب لبنان الثانّية، عندما دمّر ال�شاحّية اجلنوبّية 

عن بكرة اأبيها بالق�شف املُكّثف على مدار 34 يوًما.
ل�شّيد  االأمونيا”  “خطاب  اإّن  القول  اإىل  ونخُل�ش 
واأذهل  اأعرب  والذي  اهلل،  ن�شر  ح�شن  املُقاومة، 
رمّبا  رمّبا،  رمّبا، والت�شديد على مفردة  االإ�شرائيليني، 
بح�شب  الذي  العدوان،  �شّن  من  اأبيب  تل  اأركان  مينع 
كّل املوؤ�ّشرات �شتكون تداعياته كارثّية، بكّل ما حتمل 

هذه الكلمة من معاٍن.

العدوان �صّن  بنيّتها  اأبلغنها  اأبيب  تل  باأّن  وا�صنطن  واإعالن  اإرهابّيًة  منّظمًة  اعتباره  اخلليجّي  التعاون  وقرار  اهلل  حزب  لرت�صانة  االإ�صرائيلّي  التهويل  االأج�����ن�����ة؟ م�����خ  يف  ت���������ص����وه����ات  “زيكا”  ي�������ص���ب���ب  ك����ي����ف 

ف�����وائ�����د ال�����ل�����وز االأخ���������ص����ر

اجلن�صية الن�صاء  �صهوة  لزيادة  ال�صغرية”  الوردية  “احلبة  على  اأكرث   ..تعريف 
الوردية  “احلبة  عن  جديد  تقرير  �شكك 
ال�شغرية” للن�شاء الالتي تعانني من انخفا�ش 
ب�شكل  الدواء  عمل  يف  اجلن�شية  الرغبة 
الالتي  واملري�شات  االأطباء،  ولكن بع�ش  جيد، 
دواء  عن  الراأي  يخالفونه  العالج  ا�شتخدمن 
انت�شر يف  “فليبان�شرين” الذي  “Addyi” اأو 

االأ�شواق منذ اأكتوبر/ ت�شرين االأول املا�شي.
“اإن  الهولنديني:  الباحثني  من  فريق  قال  اإذ 
اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه  يف  الواردة  البيانات 
فليبان�شرين  عن  الناجم  احلقيقي  التغيري  اأن 
ثمانية  الباحثون  واأجرى  للغاية.”  �شئيل 
ما يقرب من  �شملت   ،”Addyi“ درا�شات على 

�شتة اآالف امراأة. وقالوا اإن عدد “امل�شاجعات 
0.5 يف ال�شهر  املُر�شية جن�شيا” ارتفع مبعدل 

فقط.
االأغذية  اإدارة  موافقة  عن  التقرير  وت�شاءل 
 ،)FDA( والعقاقري من املخدرات االأمريكية
والدكتورة  ولو�شني  �شتيفن  الدكتور  كتب  اإذ 
ليزا �شوارتز من مركز الطب وو�شائل االإعالم 
يف معهد دارمتوث لل�شيا�شة ال�شحية واملمار�شة 
ال�شريرية: “وافقت اإدارة االأغذية والعقاقري 
واملخدرات على دواء فعاليته هام�شية حلالة ال 
تهدد احلياة يف وجه �شكوك حول خماطره.” 
جانبية  اآثار  له  الدواء  اإن  الباحثون  وقال 

والنعا�ش  الدوخة  مثل  معروفة  كبرية 
 ”Addyi“ على ”FDA“ والغثيان. ووافقت
بـ”حتذير  واأرفقته  املا�شي  اآب  اأغ�شط�ش/  يف 
على  ال�شوء  لت�شليط  االأ�شود”  ال�شندوق 
ال�شديد  الدم  �شغط  انخفا�ش  خماطر 
اأو  الكحول،  املري�شة  �شرب  عند  واالإغماء 
م�شاكل  لديهن  من  اأو  االأدوية  بع�ش  ا�شتخدام 

يف الكبد.
ومن جانبها، و�شفت اجلمعية الدولية لدرا�شة 
االأخرية  الدرا�شة  للمراأة  اجلن�شية  ال�شحة 
الن�شاء الالتي تعانني من  “�شررا بالغا ملاليني 

انقطاع الطمث.”



اب  وات�ش  الفوري  الرتا�شل  خدمة  اأطلقت   
نظام  على  لتطبيقها  جديدًا  حتديثًا  االثنني 
الت�شغيل اآي اأو اأ�ش، يجلب معه عددًا من املزايا؛ 
ال�شور  ال�شتعرا�ش  حُم�شن  ت�شميم  اأبــرزهــا 

والفيديوهات.
 ويتيح االإ�شدار اجلديد، الذي يحمل الرقم 
للم�شتخدم  اب  وات�ش  تطبيق  من   2.12.4
من  الفيديوهات  اأو  ال�شور  م�شاركة  اإمكانية 
مثل  هاتفه،  على  املثبتة  االأخــرى  التطبيقات 
خدمات التخزين ال�شحابي غوغل دراي ودروب 
بوك�ش ومايكرو�شوفت ون درايف، وذلك مبجرد 
اآخر”  تطبيق  مــن  »اخـــرت  خــيــار  على  النقر 
Choose from another app عند فتح 
 Photo/Video ال�شور/الفيديو”  “مكتبة 

.Library
في�ش  ل�شركة  اململوكة  اب،  وات�ش  وقالت   
متجر  على  التطبيق  و�شف  �شفحة  على  بوك، 
للم�شتخدم  يوفر  اليوم  حتديث  اإن  �شتور  اآب 
لتكون  ـــوان  االأل مــن  العديد  اختيار  اإمكانية 
لـــه تقريب  يــتــيــح  كــمــا  لــلــ�ــشــا�ــشــة،  خــلــفــيــًة 

الفيديوهات اأثناء ت�شغليها.
عــدد  ـــاوز  جت الــتــي  اب،  واتــ�ــش  اأن  ــذكــر  ُي  
يف  اأطلقت  قد  كانت  املليار،  عتبة  م�شتخدميها 
جديدًا  حتديثًا  احلايل،  ال�شهر  من  �شابق  وقت 
اأ�ــش،  اأو  واآي  اأنــدرويــد  نظامي  على  لتطبيقها 
اإىل  اإ�شافتهم  املمكن  االأ�شخا�ش  عــدد  يرفع 

املجموعات من 100 اإىل 256 �شخ�شا.

 وكان يان كوم، موؤ�ش�ش وات�ش اب، قد اأعلن يف 
التطبيق  اأن عدد م�شتخدمي   2016 2 فرباير 
م�شتخدم  مليار  من  اأكــرث  بلغ  �شهريا  الن�شطني 
مليار  و1.6  ر�شالة،  مليار   42 يوميا  يتبادلون 
اأكرث  �شورة، و250 مليون فيديو، واأ�شبح ي�شم 

من مليار جمموعة.
 وياأتي حتديث اليوم بعد نحو ثالثة اأيام من 
اإعالن وات�ش اب، التي احتفلت االأ�شبوع املا�شي 
موقعها  اإطالقها، عرب  اأعوام على  �شبعة  مبرور 

باأجهزة  قائمة  عــن  االإنــرتنــت  على  الر�شمي 
لن  التي  الت�شغيل  واأنظمة  املحمولة  الهواتف 

يعمل معها تطبيقها اعتبارًا من العام 2017.
بعده  وما   6.0 االإ�شدار  مل�شتخدمي  وميكن   
اآبل  امل�شغل الأجهزة �شركة  اأ�ش  اأو  اآي  من نظام 
يبلغ  الــذي  اجلديد،  االإ�ــشــدار  تنزيل  الذكية 

حجمه 56.7 ميجا بايت من متجر اآب �شتور.

القيادة   ذاتــيــة  جوجل  �شيارة  ا�شطدمت 
بحافلة ركاب تقل 15 راكبا، يف حادث هو االأول 
من نوعه الذي تكون فيه ال�شيارة ذاتية الدفع 

�شببا فيه.
اأن احلادث وقع  يف   وفادت �شركة »جوجل« 
حيث  بكاليفورنيا  ال�شيلكون  وادي  �شوارع  احد 
حول  »لكزي�ش«  القيادة  ذاتية  �شيارة  دارت 

حقائب رملية يف حارة وا�شعة.
االآيل  القائد  فــاإن  ال�شركة  لتقرير  ووفقا   
�شرعتها  �شتبطئ  احلافلة  اأن  اعتقد  لل�شيارة 
طريقها  يف  اال�شتمرار  »جوجل«  ل�شيارة  لتتيح 
بـ3 ثوان ا�شطدمت  وهو ما مل يحدث، وبعدها 
ال�شيارة باحلافلة مما اأ�شفر عن اأ�شرار طفيفة 

يف امل�شت�شعر الداخلي والعجلة االأمامية.
 وقالت » جوجل » اإنها تتحمل بع�ش امل�شوؤولية 
عن حادث اال�شطدام، عندما تراجعت ال�شيارة 
كلم/  3 ب�شركة  ت�شري  كانت  التي  »لكزي�ش« 
كلم/  24 ب�شرعة  ت�شري  حافلة  اأمــام  ال�شاعة 

ال�شاعة.
»اأ�شو�شيتد بر�ش« عن بيان » جوجل   ونقلت 
»: »نحن نتحمل بو�شوح بع�ش امل�شوؤولية، الأنه 
اإذا كان لدينا �شيارة مل تتحرك هناك، ما كان 

ليحدث ت�شادم.«
القيادة  ذاتية  ال�شيارة  م�شروع  رئي�ش  اأّمــا   
ال�شيارة  اأن  يعتقد  اإنه  فقال  اأورم�شون،  كري�ش 
اأن  اإىل  الفــتــا  احلــافــة،  حتــرك  قبل  حتــركــت 

�شيارة » جوجل » تتحمل بع�ش امل�شوؤولية.
الطرق  هيئة  با�شم  املتحدثة  واأو�ــشــحــت   
اأي من ركاب احلافلة  اأنه مل ي�شب  �شانتا كالرا 

اخلم�شة ع�شر اأو �شائق احلافلة.
 وقد �شجلت �شركة ال�شيارات ذاتية القيادة 
بالواليات  خمتلفة  اأنحاء  يف  االأميال  ماليني 
حوادث  �شوى  ت�شجل  مل  االآن  وحتى  املتحدة، 
يلقى  ــــوادث،  احل تلك  جميع  ويف  حمــــدودة. 

بالالئمة على م�شتخدمي الطرق االآخرين.

احليوية  الــفــيــزيــاء  معهد  عــلــمــاء  متــكــن    
النظرية والتطبيقية بالتعاون مع علماء معهد 
مو�شكو للفيزياء والتكنولوجيا من ابتكار ن�شيج 
املر�شحات  يف  ي�شتخدم  الــوزن  خفيف  مثايل 
)الفلرتات( وكمامات التنف�ش، ي�شنع من األياف 
النانو النايلونية التي قطرها ال يزيد عن 15 

نانومرتًا.
 وجاء يف بيان معهد الفيزياء والتكنولوجيا، 
اأمثاله من  الن�شيج اجلديد يتفوق على  ان هذا 
التنف�شي، ويف  ناحية الرت�شيح وحماية اجلهاز 

بقية املجاالت.
 كثافة هذا الن�شيج تعادل 10 20- ملليغرام 
وي�شمح  متاما  �شفاف  هو  ذلك  ومع  املربع  للمرت 
مبرور 95 باملائة من ال�شوء. اأي اأكرث من زجاج 

النافذة.
هذا  مبــقــدور  اأن  االخــتــبــارات  بينت  ــد  وق  
الغبار  باملائة من دقائق   98 الن�شيج منع مرور 

مع هواء التنف�ش، )اإذ ا�شتخدم العلماء دقائق 
– 0.3 ميكرومرت تخرتق البلعوم   0.2 قطرها 
من  العديد  م�شببة  الرئتني  يف  وترتاكم  عادة 

االأمرا�ش.
 وميكن ا�شتخدام هذا الن�شيج يف جمال تنقية 
الهواء واملاء والدرا�شات البيولوجية املختلفة.
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في�صبوك ي�صيف االإعالنات اإىل ما�صنجر
 

االجتماعي  التوا�شل  موقع  ،على  ال�شبت  ــاري،  اإخــب تقرير  قــال   -
»في�شبوك  تطبيق  يف  اإعالناتهم  و�شع  للنا�شرين  �شيتيح  انه  »في�شبوك«، 

ما�شنجر«.
مطوريه  اجتماع  خالل  ر�شميا  اخلطوة  هذه  عن   « »في�شبوك  و�شيعلن 

ال�شنوي يف ني�شان املقبل.
وو�شل عدد م�شتخدمي التطبيق الذي يلقى رواجا على الهواتف الذكية 

اإىل 800 مليون بنهاية العام املا�شي.
 ،  2014 عــام  بذاته  منف�شال  تطبيقا  ما�شنجر«   « »في�شبوك  وجلع 
وا�شتطاع جذب مزيد من امل�شتخدمني �شهريا، اإال اأنه ال يزال متاأخرا عن 

تطبيق »وات�شاب« الذي ي�شتخدمه 900 مليون.

 نا�صا تكت�صف اأقدم واأبعد جمرة
عن االأر�ش على االإطالق

 

واأبعد جمرة على  اأقدم  اأنه  ما يعتقد  الفلك  اكت�شف فريق من علماء   
لوكالة  التابع  الف�شائي  املر�شد  با�شتخدام  وذلك  االأر�ــش  عن  االإطــالق 

الف�شاء االأمريكية »نا�شا« هابل.
 13.4 االأر�ش  عن  تبعد  املكت�شفة  املجرة  اأن  اإىل  العلماء  فريق  واأ�شار 

مليار �شنة �شوئية، واأطلق عليها ا�شم »جي اإن-زد 11«.
واأو�شحوا اأنها مكونة من كوكبة جنوم واأنها من بني اأوائل املجرات التي 
ت�شكلت يف الكون يف اأعقاب االنفجار العظيم قبل 400 مليون �شنة، بح�شب 

�شكاي نيوز.
وا�شتخدم فريق من العلماء الباحثني من معهد علوم تل�شكوب الف�شاء 
العد�شة  ذات  الثالثة  الكامريا  كاليفورنيا  جامعة  ومن  ييل  جامعة  يف 

والوا�شعة يف مر�شد هابل لقيا�ش بعد املجرة املكت�شفة.
يف  عظيمة  خطوة  قطعنا  »لقد  اأوي�شيت�ش  با�شكال  الفلك  عامل  وقال 
واأبعد مما توقعنا على االإطالق ومبا يتجاوز  الوراء،  اإىل  بالزمن  العودة 

قدرات هابل«.
واأ�شاف »لقد راأينا املجرة جي اإن-زد 11 يف وقت كان فيه الكون يقدر 

بنحو 3 يف املئة من عمره احلايل«.
وقال الباحثون اإن ال�شورة امل�شو�شة توفر مفاتيح جديدة ب�شاأن الكون 

القدمي، ولكن كيف ت�شكلت هذه املجرة يظل اأمرا غام�شا حتى االآن.

نا�صا تعتزم �صنع طائرة ركاب هادئة
 

�شركة  مع   ركاب هادئة  ت�شنيع طائرة  االأمريكية  نا�شا  وكالة  تعتزم   
.»Lockheed Martin«

االتفاقية  وتق�شي  دوالر.  مليون   20 مببلغ  االتفاقية  قيمة  وتقدر   
التي  الواعدة  للطائرة  اأوليا  ت�شميما  �شهرا   17 بعد  ال�شركة  تقدم  باأن 
ت�شنع  ــاأن  ب نا�شا  تاأمل  التي   QueSST تكنولوجيا  فيها  �شت�شتخدم 

بوا�شطتها طائرة الركاب فوق ال�شوتية الهادئة.
 يذكر اأن طائرات الركاب امل�شتخدمة حاليا تطلق اأ�شوات دوي مزعجة 
التكنولوجيا اجلديدة املزمع تطبيقها يف الطائرة  اأما  ت�شمع من االأر�ش. 
اجلديدة ف�شت�شمح بتخفي�ش ال�شوت الناجم عن حتليق الطائرة بحيث ال 

ي�شمع على االأر�ش اإال ب�شكل طفيف.
 وقال املتحدث با�شم نا�شا ت�شارلز بولدن اإن الوكالة ت�شعى اإىل ت�شنيع 

طائرة ركاب �شديقة للبيئة وفعالة يف وقت واحد.
اإنه  �شني  جيفون  اجلوية  الدرا�شات  جمال  يف  نا�شا  رئي�ش  نائب  وقال   
يفرت�ش اأن ي�شنع اأوال منوذج �شغري االأبعاد ي�شتخدم لتجربة التكنولوجيا 
حقيقية.  ركاب  طائرة  لت�شبح  الطائرة  مقايي�ش  �شتزداد  ثم  اجلديدة. 
ويتوقع اأن تقوم طائرة الركاب الهادئة باأول رحلة جوية لها عام 2020.

افتتاح مركز تعليمي للطالب امل�صلمني

 مَت افتتاح مركز جديد للطالب امل�شلمني يف »نيويورك«، وبه غرفة 
يف ممر تطل عليه ال�شم�ش بكلية »روكالند« بنيويورك، وهي غرفة 
يعملون  الذين  للم�شلمني  كبري  معنى  ذات  ولكنها  احلجم،  يف  �شغرية 
الغرفة هي  والت�شامح، وهذه  التنوع  على حتويلها ملظهر من مظاهر 

مركز احلياة االإ�شالمية، وتعزز الت�شامح من خالل التعليم.
اأفــراد  اأحــد  يقول  القراآنية،  لل�شوؤون  الدولية  للوكالة  ووفًقا   

املركز: نريد معاجلة املفاهيم اخلاطئة لدى النا�ش عن االإ�شالم.
قون  مت�شوِّ ولكنهم  م�شلمني،  لي�شوا  الزوار  من  العديد  اأن  وُيذكر   

ملعرفة املزيد عن االإ�شالم.

الأّول مّرة يف تاريخها االإ�صالم يدخل جامعًة من�صاوية

العلمي  البحث  ب�شوؤون  املكلف  فيينا  جامعة  رئي�ش  نائب  قــال    
هاينز فا�شمان،: اإن تدري�ش الدين االإ�شالمي باجلامعة �شيبداأ الأول 

مرة، خريف عام 2017.
الر�شمية  النم�شاوية  للوكالة  حديث  يف  فا�شمان،  ــح  واأو�ــش  
باإعداد  �شتبداأ  اأن اجلامعة   ،)2016 29 فرباير  )اأ.ب.اأ(،الثنني) 
املناهج الالزمة، خالل الفرتة املقبلة. م�شريًا اإىل اأن اجلامعة �شتعد 

منهجًا خا�شًا لكل طائفة اإ�شالمية على حدة.
العلوم  يف  البكالوريو�ش  درجة  على  باجلامعة،  الدار�ش  ويح�شل 
ال�شرعية االإ�شالمية، توؤهله للعمل كاإمام يف امل�شاجد، اأو معلم ملادة 

الدين االإ�شالمي يف املدار�ش.
باللغة  االإ�شالمي  الدين  تدري�ش  خــالل  من  اجلامعة  وت�شعى   
االأملانية، اإىل حتقيق �شيا�شة التكامل واالندماج للم�شلمني يف البالد، 
وترف�ش وزارة االندماج النم�شاوية، تدري�شه على يد اأئمة وخطباء 
1.5 مليون يورو لهذا الهدف  بلغات اأجنبية، ووفرت احلكومة مبلغ 

حتى عام 2018م.
و30   20 بني  ما  يرتاوح  بعدد  الدرا�شة  �شتبداأ  فا�شمان  وح�شب   
طالبًا، وتقوم الهيئة االإ�شالمية الر�شمية بالنم�شا )غري حكومية(، 

بتعيني الطلبة املتخرجني من اجلامعة، ح�شب احتياجاتها.
 وكان وزير اخلارجية واالندماج النم�شاوي، �شاب�شتيان كورت�ش، 
خريجي  من  االأئمة  يكون  اأن  ب�شرورة  عــام،  من  اأكــرث  قبل  طالب 

اجلامعات ببالده، ويدر�شون باللغة االأملانية ولي�ش بلغٍة اأجنبية.

اإيطاليا: عر�ش كتاب جديد عن االإ�صالم
»لوكا«  ببلدية  املنا�شبات  مركز  يف  اجلــاري  مار�ش   4 يوم  يعقد   
من  جديد  كتاب  حول  لقاء   - »اإيطاليا«  و�شط  »تو�شكانا«  مبقاطعة 
تاأليف الربوفي�شور »فرانكو كارديني« با�شم: »االإ�شالم تهديد: اإنه 
للبالد يف �شوء  الو�شع احلايل  املوؤلف  لكذب وافرتاء!«، وي�شتعر�ش 
احل�شارة  على  واأثرهم  وامل�شلمني،  االإ�شالم  من  واملخاوف  الهجرة 

الغربية وِقيمها.
 يدير اللقاء مع الكاتب وال�شيوف الدكتور »مورينو بروين« - نائب 
رئي�ش »حركة العمال الن�شرانية« يف البلدية - وي�شت�شيف ال�شحفي 
من  جوت«  »جوفانني  ي�شت�شيف  كما  بيديني«،  »األي�شاندرو  والكاتب 

قادة »حركة العمال الن�شرانية« على امل�شتوى التنفيذي والقومي

���ص��ري ح�������ادث  اأول  ت�����ص��ج��ل  ج����وج����ل  �����ص����ي����ارة 

ابتكار ن�صيج بوزن الري�صة

Whats App تطلق خدمة جديدة

درا�شة  على  عكَفت  ُة  البلجيكيَّ الباحثة  هــذه 
اأن  اإىل  و�شلم  �شلى اهلل عليه  �شول حممد  الرَّ �شرية 
اأُْنِزَل  َبلِّْغ َما  �ُشوُل  َها الرَّ اأَيُّ " َيا  قطة:  و�شَلت هذه النُّ
 ُ َك َواإِْن مَلْ َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِر�َشاَلَتُه َواهللَّ اإَِلْيَك ِمْن َربِّ
َ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن  ا�ِش اإِنَّ اهللَّ ُمَك ِمَن النَّ َيْع�شِ

.]67 " ]املائدة: 
َفت عندها لتقول:  فتوقَّ

ما  جميًعا،  ا�َش  النَّ َيخدع  جــل  الــرَّ هــذا  كــان  لو 
اهلل  باأنَّ  واِثًقا  يكن  مل  ولو  حياته،  يف  نف�َشه  خَدع 
على  تدلُّ  واقعيَّة  كتجربة  ذلك  فَعل  مَلا  يحُر�ُشه، 

ِثقته بخالقه.
  واأ�شاَفت هذه الَباحثة البلجيكيَّة:

»واأنا اأقول مبلء الَيقني: اأ�شهد اأْن ال اإله اإالَّ اهلل، 
واأنَّ حممًدا ر�شول اهلل«.

د وقوفها عند مَلحٍة   لقد اأ�شلَمت هذه املراأة؛ ملجرَّ
ي  االأمِّ النَّبي  �شول  الرَّ االإن�شان  هذا  حياة  مَلحات  من 
الذي ال َيقراأ وال َيكتب؛ وهو حممٌد �شلى اهلل عليه 
د؛  يا حممَّ لر�شوله: اطمئنَّ  اهلَل يقول  فكاأنَّ  و�شلم، 
وبني  بينك  يخلَِّي  لن  النا�ش  ُتبلُِّغ  اأر�شلك  َمن  الأنَّ 
)اأي:  حياَتك  ُينهي  اأن  اأحــٌد  يــجــُروؤَ  ولــن  ا�ش،  النَّ
ُتكِمل  اأن  اإىل  احلياة  من  نك  �شاأمكِّ ي  ولكنِّ يقتلك(، 
اأنَّ  اأن َيدخل يف روِعك )يف قلِبك(  اك  ر�شالَتك، واإيَّ
وقد   ، تتاأملَّ قد  اأنَّك  �شحيح  عليك،  َيقدرون  النا�ش 
عوة، ولكن هناك  َعب اأثناء الدَّ تعاين من اأَعرا�ش التَّ

ِحماية اإلهيَّة لك.
حممًدا  اأنَّ  يعني  وهذا  �شول؛  للرَّ كان  فاخِلطاب   
اهلل  ِقَبل  من  ُمر�َشل  اإن�شاٌن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
اإليه  اأُنزل  ما  لهم  لُيبلِّغ  خللِقه؛  قوانني  فيه  بوْحٍي 
ر يف البالغ وَكَتم منه �شيًئا، فاإنَّه مل  ِه، واإْن ق�شَّ من ربِّ
ُره على  ه، واهلُل تعاىل حاِفُظه ونا�شِ ُيبلِّغ ر�شالَة ربِّ

�شبيله  عن  َحاَد  َمن  �شد  للرُّ يوفُق  ال  ــه  واإنَّ اأعدائه، 
وجَحَد ما جاء به من عنده )اهلل(.

 اأخي، اأختي يف االآدميَّة: اإنَّ هذا االإن�شان حممًدا 
 - فيها  قال  ِبُب�شَرى  َرنا  َب�شَّ و�شلم  عليه  اهلل  �شلَّى 
 :- َبناتي  اأبنائي،  اأَخواتي،  اإخــَواين،  ي  منِّ ا�شَمعوا 
))َمن �َشِهَد اأْن ال اإلَه اإالَّ اهلل، واأينِّ ر�شوُل اهلل، واأنَّ 
األقاها  وكلمُته]1[  ور�شوُله،  اهلِل  َعبُد  عي�شى 
ار حقٌّ  ، واأنَّ النَّ اإىل مرمَي َوروٌح منه، واأنَّ اجلنَّة َحقٌّ
َة على ما كان من الَعَمل((؛ رواه  - اأدَخَله اهلُل اجلنَّ
البخاري وم�شلم يف �شحيحيهما من حديث عبادة بن 

ال�شامت.

 �شرح االآية )67( من �شورة املائدة:
اأُنِزل  الذي  اهلل  وْحَي   " َبلِّْغ  �ُشوُل  الرَّ َها  اأَيُّ َيا   "
منه  فكَتمَت  البالغ  يف  رَت  ق�شَّ واإن  ــك،  ربِّ من  اإليك 
�شيًئا، فاإنَّك مل ُتَبلِّغ ر�شالَة ربِّك، وقد بلَّغ �شلى اهلل 
كَتم  ــه  اأنَّ زعم  فَمن  كاملًة،  ه  ربِّ ر�شالَة  و�شلم  عليه 
اأعَظَم على اهلل ور�شوِله  اأُنِزل عليه، فقد  �شيًئا مما 

الِفريَة.
اأعدائك،  على  ُرك  ونا�شِ حاِفُظك  تعاىل  واهلل   

فلي�ش عليك اإالَّ البالغ.
 ، �شد َمن حاد عن �شبيل احلقِّ ق للرُّ  اإنَّ اهلل ال يوفِّ

وجحد ما ِجئَت به من عند اهلل.

قناوي عبداملجيد   - الآي��ة  ق��راءت��ه��ا  خ��ال  م��ن  اأ�صلمت  بلجيكية  باحثة 

امل���ك�������ص���ي���ك: امل�������ص���ل���م���ون ي�����ص��ع��ون 
ل���ف���ت���ح اأ�������ص������واق ال����ل����ح����وم احل�����ال
»اإل  جملة  عن  نقاًل   - الدولية  احلــالل  االأطعمة  جمل�ش  ح  �شرَّ
فينانثيريو« - باأن املنتجني املك�شيكيني يعملون من اأجل احل�شول على 
�شهادة احلالل التي مُيكنها اأن تفتح لهم املجال اأمام �شوق ُيقدر ب560 

مليار دوالر.
 وقد اتخذ املك�شيكيون خطوتهم االأوىل يف �شهر نوفمرب من العام 
اأول �شحنات اللحوم احلالل يف التاريخ، وت�شدير ما  املا�شي لت�شدير 

يقرب من 700 طن، وفًقا للجمعية املك�شيكية لت�شمني املا�شية.
لل�شري  اأع�شائها  مع  تعمل  املذكورة  اجلمعية  اأن  بالذكر  وجدير   
اأهلية  جمعية  كذلك  ويرافقها  احلالل،  �شهادة  على  للح�شول  ُقدًما 

للجودة العليا؛

اأوروب������ا ل��ل��م�����ص��ل��م��ني يف  اأق������دم م��ق��اب��ر  ف��رن�����ص��ا: اك��ت�����ص��اف 
 اكت�شف علماء االآثار يف مدينة »نيم« جنوب »فرن�شا« اأقدم مقابر للم�شلمني يف اأوروبا، ويعود تاريخ هذه 

املقابر اإىل القرن الثامن.
 وقد �شرح عامل االأنرثوبولوجيا »اإيف غليز« لوكالة ال�شحافة الفرن�شية قائاًل: نحن على علم بدخول 

امل�شلمني »فرن�شا« يف القرن ال�شابع، ولكن مل يتوفر لدينا الدليل املادي على مرورهم.
 وقد اأ�شارت الدرا�شة اإىل اأنه من املرجح اأن تكون هذه الهياكل العظمية للقبائل الرببرية التي ان�شمت 
ووجهها  جانبها  على  مُمددة  جميعها  واأن  اإفريقيا،  �شمال  يف  العربي  االنت�شار  خالل  االأموي  اجلي�ش  اإىل 

باجتاه »مكة املكرمة«.
 كما ُت�شري التحاليل اجلينية اإىل اأن اأ�شل هذه العظام من االأن�شاب يف �شمال اإفريقيا، ويعود تاريخها اإىل 

ع�شر الفتوحات االإ�شالمية يف اأوروبا يف الفرتة ما بني القرنني ال�شابع والتا�شع.
القرن  اإىل  االأوىل  تاريخ  يعود  و«مونبلييه«،  »مار�شيليا«  مدينتي  يف  اأُخريني  مقربتني  على  ُعرِث  وقد   

الثالث ع�شر، والثانية اإىل القرن الثاين ع�شر؛

اإ�صكتلندي يعتنق االإ�صالم بعد �صماع االأذان
�شماع  بعد  االإ�شالم  »اإنفرن�ش«  مدينة  يف  مقيم  اإ�شكتلندي  مواطن  عتنق 

االأذان، بينما كان يق�شي اإجازة يف »تركيا«.
كنت  بينما  يقول:  االإ�شكتلندي  عن  نقاًل  اإندبندنت«  »ذا  جلريدة  ووفًقا   
اأ�شتمتع بال�شاطئ يف »تركيا«، �شمعت �شوت االأذان �شادًرا من م�شجد قريب، 
هذا ال�شوت اأثار �شيًئا يف داخلي اأوحى يل باأن اأبداأ يف عملية ال�شعي الروحي.

 ويف طريق عودته اإىل »اإ�شكتلندا« بداأ يف اال�شتطالع والبحث عما يخ�ش 
االإ�شالم، وقام ب�شراء ن�شخة من القراآن الكرمي، وقال: اأثناء قراءة القراآن 

الكرمي طلبت من اهلل اأن ير�شدين للطريق ال�شحيح.
 وبالفعل بعد عدة اأ�شهر اعتنق االإ�شالم بعد اإمتام قراءته للقراآن 3 مرات



غزة  )اأ ف ب( – ينادي باعة واقفون 
باملالب�ش  مليئة  ــات  ــاوي ح مــن  بــالــقــرب 
ب�شاعتهم.  ل�شراء  النا�ش  على  امل�شتعملة 
مع ارتفاع ن�شبة الفقر والبطالة، تزدهر 
�شوق بيع املالب�ش امل�شتعملة يف قطاع غزة 

املحا�شر.
متجرا  ميلك  الذي  رجب  احمد  ويقول 
للمالب�ش امل�شتعملة ان هذه التجارة باتت 
�شوارع مدينة غزة، حتى  مزدهرة يف كل 

تلك االكرث رقيا.
ــقــول لــوكــالــة فــرانــ�ــش بــر�ــش “كل  وي
هنا.  اىل  تاأتي  غــزة  قطاع  يف  الطبقات 
العائالت الراقية ت�شرتي من هنا وتعرف 
ا�شياء ال يجدونها  ماذا ت�شرتي. ي�شرتون 

يف ال�شوق”.
عن  يبحثون  �شبان  مل�شاعدة  ويتوقف 
بيوت  وربات  ريا�شية  او  ع�شرية  مالب�ش 
�شرتة  او  الطفالهن  مالب�ش  ل�شراء  جئن 

الزواجهن الذين يعملون يف مكاتب.
احل�شار  قبل  النا�ش،  ان  رجب  ويتابع 
الذي فر�شته ا�شرائيل على القطاع يف عام 
على  كثريا  يتجراأون  يكونوا  “مل   ،2006
البالة.  من  مالب�ش  ي�شرتون  انهم  القول 

وتغري هذا ب�شبب الو�شع االقت�شادي”.
ا�شرائيل، وبع�شها من  الب�شائع  وم�شدر 

اوروبا.
الباعة  من  ويقوم مزودو احمد وغريه 
ت�شاريح  وبوا�شطة  ال�شهر،  يف  عدة  مرات 
بعبور  نـــادر،  ب�شكل  ا�شرائيل  ت�شدرها 
ال�شياج االمني مع ا�شرائيل ل�شراء اطنان 

من املالب�ش امل�شتعملة منها.
الكبار  التجار  احد  عــالء،  ابو  ويوؤكد 
الطن  �شعر  ان  ــزة،  غ يف  فــرا�ــش  �شوق  يف 
�شيكل   5000 يبلغ  امل�شتعملة  املالب�ش  من 

ا�شرائيلي )حواىل الف يورو(.
القطاع  اىل  الب�شاعة  ادخـــال  وبعد 
املالب�ش  ف�شل  يتم  جتارية،  �شاحنات  يف 

وتوزيعها وغ�شلها وكيها.
جاء  الــذي  عاما(   23( حمزة  ويقول 

ل�شراء �شرتة رمادية و�شوداء، “النا�ش مل 
يعودوا ي�شاألون +من اين ا�شرتيت هذا؟+ 

بل +كم �شعره؟+”.
– ب�شائع ذات عالمة جتارية معروفة 

–
من  �شوى  مالب�شه  حمزة  ي�شرتي  وال 
“كل  ويــقــول  امل�شتعملة.  املالب�ش  �شوق 
�شبانا  اي�شا،  بذلك  يقومون  ا�شدقائي 

اكانوا ام �شابات”.
النه  هنا  اىل  جميعنا  “ناأتي  وي�شيف 
ميكننا احل�شول على ب�شائع ذات عالمات 
�شيحات  ــر  اآخ وبح�شب  �شهرية  جتــاريــة 
امل�شتحيل ان  اوروبا، والتي من  املو�شة يف 

تعرث عليها جديدة يف غزة”.
�شيكل   10 حواىل  القمي�ش  �شعر  ويبلغ 
�شيكال   30 ال�شرتة  و�شعر  يـــورو(،   2،3(
معروفة  ماركة  من  اجلينز  �شروال  و�شعر 

حتى 40 او 50 �شيكال.
على الرغم من ذلك، تبقى هذه اال�شعار 
مرتفعة بالن�شبة اىل بع�ش �شكان القطاع.
للفرد  ال�شهري  الدخل  متو�شط  ويبلغ 
امريكيا.  دوالرا   174 القطاع  يف  العامل 
القطاع،  يف  �شخ�ش  مليون   1،8 ويعي�ش 
اربعون يف املئة منهم يرزحون حتت خط 

الفقر.
وت�شيطر حركة حما�ش على قطاع غزة 
منذ العام 2007. وتفر�ش عليه ا�شرائيل 
معرب  م�شر  تقفل  بينما  حمكما،  ح�شارا 

رفح، املتنف�ش الوحيد للقطاع مع اخلارج.
ــاع مـــعـــزوال عـــن الــعــامل  ــط ــق ــد ال ــع وي
ــالث حـــروب مع  ــد �شهد ث ــي، وق ــارج اخل
من  يعاين  وهو  �شنوات،  �شت  يف  ا�شرائيل 

ازمة ان�شانية وركود اقت�شادي.
اعلى  من  القطاع  يف  البطالة  ون�شبة 
االمم  وتــوقــعــت  الـــعـــامل.  يف  املـــعـــدالت 
قطاع  ي�شبح  بان   2015 عام  يف  املتحدة 
غزة غري قابل للحياة بحلول عام 2020.

االف  ع�شرات  كان  �شنوات،  ع�شر  وقبل 
دخلهم  على  اعتمادا  يعي�شون  الغزيني 

كعمال داخل ا�شرائيل.
اقت�شاد  ازدهــر  احل�شار،  فر�ش  وبعد 
االنفاق والتهريب من م�شر. وادت جتارة 
االنفاق اىل ارتفاع معدل النمو اىل %26، 
لكن هذا النمو تراجع بعد عامني اىل 4،5 
تدمري  اىل  م�شر  عمدت  ان  بعد  املئة  يف 

االنفاق واغالق احلدود مع قطاع غزة.
ــنــاجت املــحــلــي االجــمــايل  وانــخــفــ�ــش ال
اقل  اي  امريكيا،  دوالرا   970 اىل  للفرد 
مما كان عليه قبل 20 عاما بن�شبة الثلث.

ا�شرائيلية” – – “نوعية 
اما من ال ميلك �شوى مبلغ �شغري ل�شراء 
املالب�ش، فيمكنه ان يق�شد باعة متجولني 
مدينة  يف  وفــرا�ــش  الــريمــوك  �شوقي  يف 

غزة.
مالب�ش  او  قم�شان  �شراء  هنا  وميكن 

اطفال مقابل �شيكل او اثنني.
�شروالني  ا�شرت   ” الباعة  احد  وي�شيح 
ب15 �شيكل”، بينما ي�شيح اآخر “القمي�ش 

ب�شبعة”.
ويروي رامي جندية الذي ياأتي كل يوم 
مالب�ش  ل�شراء  الريموك  �شوق  اىل  جمعة 
ميكن  الــتــجــاريــة،  املــحــالت  “يف  لعائلته 
�شيكال.  �شتني  او  بخم�شني  �شرتة  �شراء 
بهذا  �شرتات  اربع  ا�شرتي  ان  ميكنني  هنا 

ال�شعر”.
يعمل  عاما(   53( القرم  �شالح  وكــان 
كنجار يف ال�شابق يف ا�شرائيل حتى �شحبت 
ا�شرائيل يف عام 2006 ت�شاريح العمل من 
يف  والــده  ك�شك  يف  العمل  فقرر  الغزيني، 

�شوق فرا�ش للمالب�ش امل�شتعملة.
ـــقـــرم انــــه يــبــيــع بــ�ــشــائــع  ـــقـــول ال وي
ا�شرائيلية “ذات نوعية جيدة حقيقية”.
ال  مالب�ش  هناك  ــرى،  اخ اأك�شاك  ويف 
مثل  املكان،  هــذا  يف  روؤيتها  بتاتا  تتوقع 
اال�شرائيلي،  اجلي�ش  �شعار  حتمل  �شرتات 
وهي تذكر مرة اخرى باحلياة املتداخلة 
عن  بعيدا  والفل�شطينيني  لال�شرائيليني 

النزاع.

القاهرة – 
امل�شرية  العا�شمة  �شمال  كيلومرًتا   60 بعد  على 
القناطر”  “�شبني  مبدينة  مير  من  يكاد  ال  القاهرة، 
لثواٍن معدودة  القليوبية، يغم�ش جفنيه  مبحافظة 
حقول  مــن  �شا�شعة  مــ�ــشــاحــات  ــه  ــام اأم يـــرى  حــتــى 
الفراولة املغمورة و�شط �شوق واأوراق �شجر ال يتعدى 
طوله 20 �شنتيمرتا، متو�شًدا تراب االأر�ش مل�شاحات 

�شا�شعة.
وبني تلك احلقول املمتدة، يق�شي الفالح امل�شري 
اأ�شجار  رعاية  يف  النهار،  واأوالده،  �شليمان،  جمال 
الفراولة، التي متتاز بها املدينة دون غريها من مدن 

املحافظة، دون عناء يذكر.
االأطعمة  يف  الــفــراولــة  ا�شتخدام  يقت�شر  وال 
م�شتح�شرات  ل�شناعة  ميتد  بل  فقط،  والع�شائر 
االأ�ــشــنــان  لتبيي�ش  ت�شتخدم  حــيــث  الــتــجــمــيــل، 
والتخل�ش من حب ال�شباب ومعاجلة انتفاخ اجلفون 
جعلها  القلب  من  القريب  و�شكلها  الــوجــه،  وتوهج 
واالإهــداءات بني  التعبري عن احلب  لو�شائل  ترتقي 
النا�ش، وتزين يف الغالب اأطباق احللويات ال�شرقية 

والغربية، وت�شنع منها الفطائر ال�شهية.
و�شط  املــزرعــة  �شاحب  جــمــال،  يجل�ش  وبينما 
الــلــذان  ــاله  جن يعمل  الــفــراولــة،  فاكهة  حم�شول 
واتقان،  جدية  يف  عــاًمــا،   25 عمرهما  يتخطى  ال 
يف  وي�شعها  و�شرعة  بخفة  الثمار  االأول  فيقطف 
برفع  االآخــر  ويقوم  وبال�شتيكية،  خ�شبية  اأقفا�ش 

االأقفا�ش اإىل مكان يتجمع فيه املح�شول يف النهاية.
الفالح  وجــه  على  االبت�شامة  ترت�شم  وفيما 
امل�شري، )يف العقد الرابع من عمره(، يف حديثه مع 
بلدته،  “اأهل  اإن  بفخر  يقول  “االأنا�شول”،  مرا�شل 
منذ  داأبــوا  االآالف  ع�شرات  تعدادهم  يبلغ  الذين 
ع�شرات ال�شنني، على زراعة الفراولة، بكميات تفوق 

انتاجية بع�ش الدول”.
“جمال” اأن بلدته تخلت متاًما عن زراعة  يروي 
اخل�شر والفاكهة بخالف الفراولة، م�شرًيا يف الوقت 
الفراولة  �شجريات  و�شط  الثوم،  زراعــة  اإىل  ذاتــه 

التي تتخللها م�شاحات فارغة يف الغالب.
توقيتها،  بتنوع  م�شر،  يف  الفراولة  زراعة  ومتتاز 
حيث اأ�شار “جمال” اأن ح�شادها يكون �شتاًء و�شيًفا، 
يف فرتة عمل متتد من  الفجر حتى ع�شر ذات اليوم، 
العامل من بني  على فرتتني، كل فرتة منها يتقا�شي 
مربع(،  مرت   4200 ــوايل  )ح فــدان  لكل  عامال   15

مقدار 40 جنيًها )5 دوالرات تقريًبا(.
بعيًدا  ال�شليمة  الفراولة  ثمرات  العمال  ويفرز 
خ�شبية  �شناديق  يف  ي�شعونها  ثــم  التالفة،  عــن 
وفق  للخارج،  والت�شدير  املحلي  للبيع  وبال�شتيكية 

الفالح امل�شري.
الــدول  اأبــرز  ال�شعودية  العربية  اململكة  وتعد 
انتاجها  القناطر”  “�شبني  مدينة  لها  ت�شدر  التي 
من حم�شول الفراولة، الذي يفي�ش عن اال�شتهالك 
ــي تــعــد اأبـــرز  ــت املــحــلــي ملــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، وال

االإ�شماعيلية  بجانب  للفراولة  زراعــة  املحافظات 
الفالح  بح�شب  )�شمال(،  والبحرية  �شرق(  )�شمال 

امل�شري جمال �شليمان.
ي�شيف جمال “تكلفة زراعة الفدان  من الفراولة 
دوالر  اآالف   4( جنيه  األــف   30 لـ  الغالب  يف  ت�شل 
يغطي  مقبواًل  مبلًغا  املح�شول  ويــوفــر  تقريًبا(، 
 2500 بـ  منها  الطن  يباع  حيث  ويــزيــد،  النفقات 
ثابت،  غري  �شعر  وهو  تقريًبا(  دوالر   300( جنيًها 

وفًقا الحتياجات ال�شوق”.
كانون  يناير/  منت�شف  حديثة،  درا�شة  وك�شفت 
الغنية  الفواكه  من  املزيد  تناول  اأن  املا�شي  الثاين 
مبادة “الفالفونويد”، وعلى راأ�شها التوت والفراولة 
اأن يحد من خماطر ال�شعف اجلن�شي  والعنب، ميكن 

لدى الرجال يف منت�شف العمر.
ــرق اأجنــلــيــا  ــش ــون بــجــامــعــة � ــاحــث ــب واأو�ـــشـــح ال
الربيطانية، بالتعاون مع باحثني من جامعة هارفارد 
االأمريكية، اأن الفواكه الغنية مبادة “الفالفونويد” 

تقلل من خطر اإ�شابة الرجال ب�شعف االنت�شاب.
درا�شتهم  نتائج  ن�شروا  الذين  الباحثون،  واأ�شار 
ال�شريرية،  للتغذية  االأمريكية  املجلة  يف  موؤخرا، 
اإىل اأن اأهم الفواكه الغنية مبادة “الفالفونويد” هي 
العنب والكرز والفراولة والتوت والتفاح والكمرثى 

واحلم�شيات كالربتقال والليمون واليو�شفي.
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ح���������ص����اد ال�����ف�����راول�����ة مب���������ص����ر.. م���و����ص���م 
ت�������ص���رق ف���ي���ه ف���اك���ه���ة ال���ر����ص���اق���ة واحل����ب

املحا�صر امل�صتعملة يف قطاع غزة  املاب�س  �صوق  ازدهار 

النك�شري  مــديــنــة  كنائ�ش  اإحــــدى  يف  ــرث  ع
اإىل  عمره  يعود  �شاندويت�ش  على  الربيطانية 
اأورغن  لبيع  االإعــداد  اأثناء  وذلك  عاما،   118
يف  االأثــري  ال�شاندويت�ش  ُوجد  حيث  الكني�شة 

حالة جيدة وفقا ملوقع رو�شيا اليوم.
خلرباء  اللجوء  اإىل  حاجة  هناك  تكن  مل 
ك�شفت  اإذ  الــ�ــشــانــدويــتــ�ــش،  عــمــر  لــتــحــديــد 
 Stockport“ جــريــدة  �شفحة  ذلـــك  عــن 
كــان   1896 لــعــام  تــعــود   ”Advertiser

ال�شاندويت�ش مغلفا بها.
اأحــد  اأن  الكني�شة  يف  املــ�ــشــوؤولــون  ويــرجــح 
خباأ  ـــذاك  اآن االأورغـــن  حملوا  الــذيــن  العمال 
الحقا،  ليتناوله  املو�شيقية  ــة  االآل يف  طعامه 
اإىل كب�شولة  �شيتحول  باأن االأورغن  دون علمه 

الزمن.
القائمني على  ــد  اأح قــال  االأمـــر  حــول هــذا 
عليها  كان  التي  احلالة  يتخيل  اإنــه  الكني�شة 
ق�شط  اأخذ  قرروا  واأنهم  عملهم،  اأثناء  العمال 
امل�شني،  الــعــمــل  مــوا�ــشــلــة  قــبــل  ــة  ــراح ال مــن 
فتجمعوا حول االأورغن وهم يتناولون الغداء، 
من  يبدو  كما  اجلبنة،  �شانوديت�شات  من  املكون 

ال�شانويدت�ش الذي مت العثور عليه.

اأملانيا  اإىل  االأورغن  ُينقل  اأن  املقرر  هذا ومن 
ُيذكر  مل  الــذي  اجلــديــد،  مالكه  يعي�ش  حيث 
دوال  اآالف   3 مقابل  ا�شرتاه  اأنــه  علما  ا�شمه، 
بيع  �شيتم  كان  اإذا  ما  ُيذكر  مل  كما  تقريبا،  ر 

االآلة  ماّلك  �شيحتفظ  اأم  حمل”  مبا  “اجلمل 
املو�شيقية القدامى بال�شاندويت�ش-التحفة.

فقط  للروح  غذاء  لي�شت  املو�شيقى  اأن  يبدو 
ولكن للج�شد اأي�شا .. يف بع�ش االأحيان.

ــيــويــورك  ــــرت �ــشــحــيــفــة ن نـــيـــويـــورك ـ ذك
للربيد  خــادم  اإدارة  يف  �شاعد  فنيا  اإن  تاميز 
اثناء  ا�شتخدمته هيالري كلينتون  االإلكرتوين 
لالأمن  �شجالت  �شلم  للخارجية  كوزيرة  عملها 
االإلكرتوين ملحققني وقال اإنها ال تظهر اأي اأدلة 

على تعر�شه الإخرتاق اأجنبي.
مل  ا�شخا�ش  عــن  نقال  ال�شحيفة  وقــالــت 
اإحتادي  بتحقيق  درايــة  على  ا�شماءهم  تذكر 
بريان  اإن  لكلينتون  االلكرتونية  الر�شائل  يف 
التحقيقات  مــكــتــب  مـــع  ــعــاون  ــت ي بــاجــلــيــانــو 
ان�شاء  ب�شاأن  اجلنائي  حتقيقه  يف  االحتـــادي 
الربيد االإلكرتوين يف مقابل ح�شانة حمدودة 

من وزارة العدل.
باجليانو  �شهادة  ــاإن  ف ال�شحيفة  وبح�شب 
احل�شانة  مبوجب  مقا�شاته  يف  ت�شتخدم  لن 

املحدودة املمنوحة له.
-الذي  باجليانو  اإن  تاميز  نيويورك  وقالت 
ــكــرتوين  االإل الــربيــد  نــظــام  اإعــــداد  يف  �شاعد 
اأبلغ  نيويورك-  يف  كلينتون  منزل  يف  واإدارتــه 
تظهر  مل  �شلمها  التي  ال�شجالت  اأن  حمققني 

حدوث اأي اإخرتاق اإلكرتوين.
االأمنية  ال�شجالت  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
االإلكرتوين  الربيد  خادم  اإىل  دخل  من  تظهر 
ومتى لكنها رمبا ال تر�شد اإخرتاقا اأكرث تعقيدا.

املوارد  اإدارة  مكتب  يف  يعمل  باجليانو  وظل 
الب�شرية بوزارة اخلارجية حتى �شبتمرب ايلول 
احلني  ذلــك  منذ  وظيفته  تــرك  لكنه  املا�شي 
بح�شب متحدث با�شم وزارة اخلارجية. واإمتنع 

املتحدث عن قول متى او ملاذا رحل باجليانو.
مكتب  يــجــري  اإعــالمــيــة  تــقــاريــر  وبح�شب 
التحقيقات االحتادية حتليله اخلا�ش ب�شان ما 

اإذا كان اخلادم تعر�ش لالخرتاق.
وعمل باجليانو يف حملة كلينتون الرئا�شية 
خادم  لها  ين�شيء  ان  قبل   2008 يف  ال�شابقة 
يف  نيويورك  يف  منزلها  يف  االإلكرتوين  الربيد 
فرباير  يف  كلينتون  مع  عمله  واإنتهى   .2009

�شباط 2013 لكنه ظل كمتعاقد.

ك��ن��ي�����ص��ة يف  ع���ام���ا   118 ع���م���ره  ����ص���ان���دوي���ت�������س  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور 

ن���ي���وي���ورك ت����امي����ز: م���وظ���ف ����ص���اب���ق م����ع ك��ل��ي��ن��ت��ون ي���ق���ول م��ا 
م�����ن دل����ي����ل ع���ل���ى اإخ����������راق خ�������ادم ال�����ربي�����د االإل�����ك�����روين

اإن��ق��اْذ..؟ اأم  حتري�ٌس  البغدادية«  »ت��ي��ار 
اأثري ال�شرع

الراهنة  الظروف  يف ظل 
ــا، تــتــ�ــشــابــق  ــه ــق ــب ــش ومـــــا �
االأحـــــزاب والــتــيــارات مبا 
اإعالمية،  اأدوات  من  متلك 
ال�شعب؛  ـــاآالم  ب باملتاجرة 
الأي  االإعـــالمـــي  ــور  ــه ــظ وال
الفار�ش  دور  ميثل  م�شوؤول، 
الف�شاد  �شيهزم  الذي  املُنقذ 
من  ال�شعب!  حقوق  وينتزع 
الــذي  ال�شعب  الفا�شدين، 
يوؤ�شفنا القول : باأنه مغلوٌب 
على اأمره؛ ومل يعد يثق باأي 

�شيا�شي؛ ب�شبب املعاناة الكبرية التي طال اأمدها وطغيانها.
واملُناه�ش  باالأبي�ش  تاأريخه  وَتنعُت  مُتّجده  قناٌة  ِحــزٍب  ِلُكِل 
هذه  يف  �شيا�شي  كــل  ُنحا�شب  دعــونــا  والطغيان،  للديكتاتورية 
املرحلة، ماله وما عليه، منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا، ماهي 
االإجنازات التي حتققت..؟ وما هو الدور االإيجابي لكل م�شوؤول..؟
لتنظيم  املـــدين،  املجتمع  ومنظمات  النا�شطون  دعــا  عندما 
كانت  العراقي،  للمواطن  املاأ�شاوية  باالأو�شاع  تندد  تظاهرات 
بالتغيري،  اأمــاًل  املواطنني  وخرج  فعاًل  )عفوية(  االأوىل  ال�شرارة 
بخروج  اأمــاًل  اجلــان(!  ياهو  نفديك  بالدم  �شعار)بالروح  رافعني 
الفار�ش الذي �شيثاأر للمواطن، الذي �ُشرَق منه رغيف اخلبز وحتى 

االإبت�شامة.
وال�شخ�شيات  االأحــــزاب  جميع  ُتطالب  احلالية  الــفــرتة  يف 
ال�شيا�شية باالإ�شالح، بكل مفا�شل الدولة؛ وكذلك ُتطالب القنوات 
مب�شتقبل  البغدادية(  )قناة  ومنها  كبرية  ب�شعبية  تتمتع  التي 
خطابًا  يحمل  تيار  اأو  �شخ�شية  كل  وُتنا�شر  فعلي،  وتغيري  ُم�شرق 
يلبي  واقع  وخلق  اأف�شل  م�شتقبل  لبناء  طريق،  وخارطة  وطنيًا 

طموح املواطن العراقي.
البغدادية  قناة  نعتت  هكذا  ال�شعب(:  )تيار  البغدادية  تيار 
والتغيري،  بــاالإ�ــشــالح  ُتطالب  التي  املــظــاهــرات  لتنا�شر  نف�شها، 
يقدمه  الــذي  التا�شعة:  اأ�شتوديو  اليومي  الربنامج  وبوا�شطة 
عرب  تنك�شف  وف�شائح  حقائق  هناك  احلمداين«،  »اأنور  االإعالمي 
هذا الربنامج الذي يتابعه املاليني، ونعترب هذه الف�شائح.. ُمباراة 

وُم�شابقة؛ تنتهي برابٍح وخا�شر.
 اإن كان تيار البغدادية جادًا فعاًل ملنا�شرة املواطن، فعلى موؤ�ش�شي 
التيار: البحث عن �شخ�شيات م�شتقلة، ت�شتطيع خو�ش ِغمار  هذا 
املناف�شة، لتقاتل من اأجل ال�شعب، و�شيكون ال�شعب خرُي ُمنا�شر لهذه 

ال�شخ�شيات اإن كانت تنوي التغيري الفعلي.
البعث مازال يحكم! وكاأن البعثيون تقم�شوا دور املعار�شة التي 
العراقية،  الدولة  باإنهيار  ت�شبب  الذي  ال�شابق،  النظام  ناه�شت 
بل�شان  تتكلم  �شريفة  قناة  لكل  نوجهه  نداء  اإنه  املحتل؛  ودخول 
كل  عاتق  وعلى  عراقي،  فرد  لكل  املعاناة  حجم  تعي  اأن  املواطن، 
ونحن  تظليلها،  وعــدم  احلقائق  تو�شيح  يف  كبري  دور  اليوم  قناة 
وت�شرخ  ال�شعب،  ُتنا�شر  �شخ�شية  لكل  القبعة  نرفع  ُحر،  كاإعالم 

بوجه الف�شاد.

روب����رت م����ردوخ ي��ت��زوج ع��ار���ص��ة اأزي����اء 
العامل” يف  اإن�����ص��ان  اأ�صعد  “اأنا  اأمريكية: 

لندن،- 
 تزوج بارون االإعالم 
ـــارديـــر روبـــــرت  ـــي ـــل امل
مـــــــــردوخ، اجلـــمـــعـــة، 
ــن عــار�ــشــة االأزيــــاء  م
االأمريكية جريي هال، 
بــ�ــشــيــط، يف  يف حــفــل 
اأعلنه  مــا  وفــق  لــنــدن، 
عائلة  با�شم  متحدث 

مردوخ.
مــــردوخ )84  وكـــان 

عام( وهال )59 عاما( اأعلنا خطبتهما بداية العام احلايل، وتزوج 
االثنان يف بق�شر »�شبن�شر هاو�ش« يف لندن، و�شيقيمان حفال خا�شا، 

ال�شبت، يف كني�شة “�شانت برايد”.
“ال مزيد من  “تويرت”:  وكتبت مردوخ عرب ح�شابه على موقع 
التغريدات ملدة 10 اأيام اأو لالأبد.. اأ�شعر اأنني االإن�شان االأكرث حظا 

و�شعادة يف العامل”.

جلنة حتقيق رو�صية تتهم مربية بالقتل 
مو�صكو يف  طفلة  راأ���س  قطع  واقعة  يف 

مو�شكو ـ )د ب اأ( –
 قالت جلنة التحقيق االحتادية يف رو�شيا اإن املربية التي اعتقلتها �شرطة 

مو�شكو بينما مت�شك راأ�شا مقطوعة لطفلة/ 4 �شنوات/، تواجه تهمة القتل.
نقلتها  التحقيق فالدميري ماركني يف ت�شريحات  با�شم جلنة  املتحدث  وقال 
�شاملة  تدابري  يتخذون  املحققني  اإن  الر�شمية  الرو�شية  »تا�ش«  انباء  وكالة 

لدرا�شة �شخ�شية املتهمة وحتديد دوافع ارتكابها اجلرمية”.
اأ�شل  من  وهي  عاما/   38 بوبوكولوفا/  جولت�شريا  بها  امل�شتبه  وتواجه 

اأوزبكي، عقوبة ال�شجن 20 عاما بتهمة قتل طفلة �شغرية.
انف�شام  مر�ش  من  طويال  عانت  املربية  باأن  اعتقاده  عن  ماركني  واأعــرب 

ال�شخ�شية وتخ�شع حاليا لتقييم نف�شي.
واألقي القب�ش على بوبوكولوفا يوم االثنني املا�شي وهي تلوح براأ�ش الطفلة 
وكانت  مو�شكو،  غرب  �شمال  يف  املــرتو  حمطات  اإحــدى  من  بالقرب  املقطوعة 
ترتدي برقعا اأ�شود، وتردد ” اهلل اأكرب”، قبل اأن تلقي ال�شرطة القب�ش عليها.
وقدمت بوبوكولوفا اأ�شبابا خمتلفة لل�شلطات حول قتل الطفلة، من بينها 

اأن اهلل ” اأمرها” بذلك.



ب�شم اهلل الرحمن الرحيم    
ر�شالة �شالم لكل رعات ال�شالم يف العامل

ر�شالة �شالم لكل اليمنني  لوقف احلرب والدمار على اليمن ؟!!!؟
اإعـــلــــموا :-

اأيــهـــااليــمنــــي.  ودمك  دمي  اإراقة  اأويجيز  اليحل  الراآي  يف  االإختالف  اإن 
خا�ش: لنزع فتيل النزاع واأوجة اخلالف:-

 املتنازعة يف اليمن :-
اأخــي اليمنيي :     

على  وحر�شا  فيك  حبا  ولكن  كرهافيك  لي�ش  الــراآي  يف  معك  اإختاليف  اإن   
�شالمتك و�شالمة كل اليمنيني.

 اأخــي اليمني اإختالف معك يف الراآي. 
حر�شًاعلى �شالمتك يف الدنياآوالفوز بر�شاء اخلالق يف االآخرة. 

اأخــي اليمني اإختالف مــعــك: اليبيح :عر�شي وعر�شك
واليحل:غيبتي وغيبتك وقطيعتي وقطيعتك 

.واليجيز اإباحة دمي ودمك 
اأخــي اليمني الب�شر اأ�شناف :

منطق الب�شر من اأجل ال�شالم :-
اإن مل تكن معي فانت �شدي   )هذا منطق الدخالء(

اإن مل تكن معي فاأنت �شداهلل    )املغالني املتطرفني( 
اإن مل تكن مع امل�شرتك  و�شلمان )انت راف�شي خرجت عن االإ�شالم (

واإن مل تكن مع اأن�شار اهلل واملوؤمتر 
 )فاأنت داع�شي �شهيوين عميل لالأمريكان(

اخلال�شة االآمنة لت�شنيف اليمنيني:وانقاذ اليمن 
اإن مل تكن معي اليعني اأنك �شدي  اإن مل اأكن معك اليعني اأين  �شدك   )هذا 

منطق العقل
 اأخي اليمني املوؤمن اإن مل اأكن معك اليعني اأين اكرهك وتكرهني .    

اأطمح اأن ي�شل االإ�شالم...اإ�شالم :-       
 وت�شل اليمن اأمنةوموطن اأمن لكل اليمنني

لل�شعب  ماح�شل  ر�شدكم  اإىل  عـــودوا  اليمانيون  :ايها  لليمنني  �شالم  دعوة 
القبول باالخر.   امل�شالح وعدم  بينكم على  ب�شبب خالف  واأبناءاليمن  اليمني 
ايها اليمانيون جعلتم من يرتب�ش  باليمن ان ميار�شوا االعتداء علينا بذريعة 

اإعادة ال�شرعية.
دعوه للتحالف العربي واالإ�شالمي الدويل  انتم قتلم اأطفال اليمن ودمرمت 
اهلل  ويعلم  م�شلمني  واحلجرونحن  ال�شجروالب�شر  واأحرقتم  واملدنيني   املدن 
وتعلمواويعلم العامل اأن اخلالف يف اليمن �شيا�شيا ولي�ش ديني ومدهبي   وتعلموا 
ويعلم العامل ومنظماتها اأنكم خرجتم عن مبادى الدين وكالم رب العاملني و�شنن 
النبيني و�شيد املر�شلني حممد �شل اهلل عليه و�شلم.   املحتلني من جزء من اليمن.

اذكركم انكم قداخرتقتم قوانني العامل فرادا وجمتمعني.    
لكن  داعمني  وال�شوافع  ولل�شنة  فاحتني  لالإ�شالم  اأواأنكم  الدين  الأجل  لي�ش 

تعلموا جميعا احلرب على اليمن لي�ش الإ�شتعادة �شرعيه لكنه من اأجل احلقل 
النفطي بجوف اليمن واأملنفذالبحري من ح�شرموت وال�شيطرة على )�شقطرى و 

وباب املندب ( م�شاعدة منكم ل�شعوب الغرب واإنقاذ اقت�شادهم  ....!؟
*ر�شالة حب وت�شالح وت�شامح  لكل اليمنني   )حــبــوا اليمـــن(

اأطفال  اأجل  من  اليمن  اأجل  من  ببع�ش  اأرفقوا  بع�ش  حبوا  اليمنني  كل  اىل 
ون�شاء اليمن  اأنقذو اماتبقى لوجه هلل،

 حبوا اليمن حبوا بع�ش،
ر�شالةاإىل �شعوب ودول وديانات ومنظمات العامل غريالعرب وامل�شلمني 

اأنقذوا ماتبقى من اأطفال ون�شاء و�شعب اليمن من امل�شلمني )ر�شالة تذكري(   
�شلمان  ال�شعودية  ملك  ...؟  خادم.احلرمني  يقادة  العربي  للتحالف  تاأنيب 
واأقول نحن �شكان اليمن اأجمع لن ن�شاحمكم مادمتم م�شتمرين باارتكاب مزيدا 
من جرائم القتل واالباده والعن�شرية بحق ال�شعب اليمني.... اأن اهلل معناوهو 
ولينا وموالنا ونعم الن�شري وويل الهداية للعاملني وبه فو�شنااأمرنااأجمعني هلل 

رب العاملني اإنه نا�شرامل�شت�شعفني
ايها اليمانيون اإعلم اأن التحالف مل يبني العراق وليبيا وال�شومال وال�شودان 
البناء،  اإعادة  مقابل  اخذالرثوات  اأجل  من  بعدتدمريهالكنهااحلرب  واآخرين 

والنفط مقابل الغذاء والدواء .
اإبادة جماعية وعن�شرية �شد  احلرب على اليمن لي�ش حب يف اليمن لكنها 

االن�شانية من جميع جوانبها......!!!!
هل عقلتم وتعقلون اأيهااليمنيون املتخا�شمني.  وح�شبنااهلل ونعم الوكيل....   

====�شــوره مـع التـحـيـة:
1-لالحزاب ال�شيا�شية اليمنية

2-للمنظمات احلقوقية اليمنية 
3-للمنظمات االإن�شانية الدولية

4-للمنظمات التابعة لالأمم املتحده 
5- ل�شفراء االحتاد االأوربي 

-ملجل�ش التعاون اخلليجي واجلامعة العربية ...
6-ل�شفراءالدول الدائمة  الع�شويةمبجل�ش االمن 

7- لالأمانةالعامةلالأمم املتحده
8- لليون�شيف اليون�شكو وهيموراي�ش والعفو الدولية

ال�شقيقة  الـــدول  اأعـــالم  واي�شًاو�شائل  العاملية  االإعـــالم  و�شائل  9-لــكــل 
وال�شديقة

10- ملنظمة حفظ ال�شالم العاملية                11_حزب ال�شالم االجتماعي 
اليمني

12- للحزب اجلمهوري االمريكي 
13-ملنظمة ايباك،و ملعهد ال�شالم االمريكي. 

مكتب  اليو�شفي.    عبدالغني  �شحفي/  اإب.   ان�شارال�شياحة   منظمة  رئي�ش 
جريدة وموقع غربة نيوز اليمن

 يحيى ال�شامي
التي تديرها،  املقار  العاملني يف  اأرواح  خ�شيًة على 
اأغلقت منظمة »اأطباء بال حدود« مرفقًا طبيًا جديدًا 
يف �شعدة، بعد ا�شتهداف الطريان ال�شعودي ملوؤ�ش�شات 
تديرها املنظمة يف اأكرث من حمافظة �شمالية، اآخرها 
غارة ا�شتهدفت حميط املقر الذي اأغلق يف ظل ظروف 

اإن�شانية �شعبة
املقر  حــدود«  بال  »اأطباء  منظمة  موظفو  اأغلق  و 
مديرية  يف  الدولية  املنظمة  تديره  الــذي  ال�شحي 
من  بالقرب  وقعت  جوية  غــارة  اإثــر  �شعدة،  يف  رازح 

املركز ع�شر يوم اأم�ش.
الطريان  معاودة  من  امل�شفى  يف  العاملون  ويخ�شى 
يف  الــوحــيــد  ال�شحي  املــركــز  ا�ــشــتــهــداف  الــ�ــشــعــودي 
املديرية، الذي يقدم خدمات �شحية لل�شكان يف اأربع 

مديريات حدودية.
وكان طريان العدوان قد �شن غارات على امل�شت�شفى 
قبل فرتة ما ت�شبب مبقتل عدد من العاملني واملر�شى 
من  عدد  الغارة  يف  اأ�شيب  كما  بداخله،  املوجودين 
ُتعاود  اأن  قبل  حــدود«،  بال  »اأطباء  منظمة  موظفي 
اأطــراف  مع  اأجرتها  ات�شاالت  بعد  فتحه  املنظمة 
موظفون  وكــان  اليمن.  على  ــعــدوان  ال يف  م�شاركة 
يعملون يف امل�شت�شفى قد ذكروا اأن املنظمات الدولية 
لل�شكان  �شمانات  اأي  تــقــدمي  عــن  عــاجــزة  »بــاتــت 
ال�شعودية  تعنت  ب�شبب  ال�شحي،  ملركزها  القا�شدين 

ا�شتهداف  بعدم  ال�شابقة  تعهداتها  اإلتزامها  وعــدم 
املراكز ال�شحية التي تديرها املنظمة«.

�شعدة  حمافظتي  يف  احلدودية  املناطق  وتعي�ش 
ينفذ  حيث  جــدا،  �شعبة  اإن�شانية  اأو�شاعًا  وحّجة 
ال�شربات  ع�شرات  ال�شعودية  واملدفعية  الــطــريان 
من  ال�شحايا  ع�شرات  ب�شقوط  يت�شبب  مــا  يوميًا 
مئات  ويــواجــه  ــال.  ــف واأط ن�شاء  معظمهم  املدنيني 
باأو�شاعهم  يتعلق  حقيقيًا  تهديدًا  حاليًا  اجلرحى 
اأو�شاع  يف  امل�شت�شفى  من  اإخراجهم  عقب  ال�شحية 
عن  ف�شاًل  الفائقة،  العناية  وت�شتلزم  م�شتقرة،  غري 
بقاء مئات احلاالت من دون خدمات عالجية يف ظل 
الناجمة  املعدية  واالأمــرا�ــش  لالأوبئة  كبري  انت�شار 
بينها  مــن  حمرمة  اأ�شلحة  الــعــدوان  ا�شتخدام  عــن 
كميات  ال�شعودي  العدوان  ي�شتخدم  كيماوية  اأ�شلحة 
االآهلة  احلدودية  املناطق  يف  وخ�شو�شًا  منها،  كبرية 

بال�شكان.
اجلهة  هــي  حــــدود«  بــال  »اأطـــبـــاء  اأن  اإىل  ُيــ�ــشــار 
يف  �شحية  خدمات  تقدمي  على  الــقــادرة  الوحيدة 
مديرية رازح احلدودية، غري اأن املنظمة تتعر�ش بني 
باإغالق  يت�شبب  مبا�شر  ا�شتهداف  اإىل  واالآخر  احلني 
مراكزها وقطع اخلدمات ال�شحية عن �شكان املنطقة.
مالحقة  الــطــريان  تعّمد  عــن  االأهـــايل  ويتحّدث 
اأو  منها  احلكومية  �شواًء  وامل�شايف  ال�شحية  املراكز 
قد  الطريان  وكان  دولية.  اإن�شانية  ملنظمات  التابعة 

�شن مئات الغارات التي دمرت كليًا ما يقارب الت�شعني 
منذ  وحدها  �شعدة  يف  ال�شحية  املن�شاآت  من  باملئة 
امل�شت�شفيات  اأغلقت  كما  اليمن،  على  العدوان  بدء 
والعيادات  التخ�ش�شية  ال�شحية  واملراكز  اخلا�شة 
وال�شيدليات اأبوابها لهذا ال�شبب. وُتعد مديرية رازح 

االأكرث ُعر�شة لنريان العدوان املدفعية وال�شاروخية 
واجلوية، كما اأنها من اأكرث املناطق يف �شعدة ازدحامًا 
ال�شحايا  ع�شرات  يوميًا  فيها  وُي�شجل  بال�شكان 

غالبيتهم من الن�شاء واالأطفال.
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مو�صى؟!ر�����ص����ال����ة ال�����������ص�����ام. ل����وق����ف احل��������رب ع����ل����ى ال���ي���م���ن»اأط�����ب�����اء ب����ا ح��������دود« ت���ق���ّل�������س وج�����وده�����ا يف ����ص���ع���دة خ�����ص��ي��ة اال�����ص����ت����ه����داف ال�������ص���ع���ودي ع�صى  ميلكون  هل  التكنوقراط.. 
املهند�ش زيد �شحاثة

ما  اأهمية  يف  والتهويل،  املبالغة  اإىل  ما،  تخ�ش�شا  ميلك  من  غالبا،  مييل 
ميلك من علم اأو تخ�ش�ش، الإعطاء مكانة، ولو غري واقعية لعلمه وتخ�ش�شه، 

وبالتايل �شخ�شه.
بها،  املوعود  وحكومتهم،  التكنوقراط  عن  ،االحاديث  االأيام  هذه  راجت 
واأنهم رمبا ميلكون احللول لكل م�شاكلنا، واأن ال بديل عنهم، ولكن اأال يجب اأن 

نعرف ما املق�شود بالتكنوقراط؟!
بب�شاطة ودون تفا�شيل لغوية اأو �شيا�شية، هو ي�شري لتويل احلكم من قبل 
الغالب«  »يف  وهم  ــوزارات،  ال اأو  ملفات  من  يتولونه  مبا  خمت�شني،  جمموعة 
بعيدين عن ال�شيا�شة والتحزب وم�شتقلني، على اأن تكون، االأحزاب الفائزة 
االإقالة  من  لها  وال�شامن  احلكومي،  الربنامج  ت�شع  من  هي  باالإنتخابات، 

و�شحب الثقة.. وما يقال غري ذلك، تهويل و�شف�شطة اإ�شتعرا�شية.
ي�شعب اأن جند يف العراق �شخ�شا، ال مييل باأفكاره اأو هواه حزبيا، مع جهة 
وتيار ما، اأو �شد حزب بعينه.. ويندر جدا اأن جند، �شخ�شا حمايدا وم�شتقال، 
بحيث تنطبق عليه، موا�شفات »تكنوقراط«.. وهذا لي�ش عيبا، قدر ما هو 

واقع.
لكي تنجح حكومة باإداء واجبها، وحتقق ما يتوقعه مواطنوها، يجب اأن 
تكون هناك مقدمات و�شروط، واإمكانات وظروف.. وبرنامج وا�شح وواقعي، 
مبني على روؤيا متكاملة، متفق على خطوطها العامة باالأقل.. فكم يتوفر من 

ذلك االأن؟ وكم �شيوؤثر ذلك على جناح عمل اأي فريق حكومي؟!
اأن يعمل،  اأو بدايته، لكن هل ميكن  التكنوقراط  رمبا يكونون، هم احلل 
حزبيا،  منهجا  يحمل،  الفريق  وقائد  متجان�ش،  ب�شكل  متحزب«  »غري  فريق 
وا�شحا ومنحازا حلزبه؟! وهل ي�شح اأن يطلق على هذا الفريق، انه م�شتقل 

او تكنوقراطي؟!
وحل  الو�شع،  الإ�شالح  �شحرية،  ع�شا  �شيملكون  هل  ذلك،  اإفرت�شنا  ولو 
هذا الكم الهائل، من امل�شاكل التي تع�شف من بلدنا، جراء تراكم ال�شيا�شات 

اخلاطئة للحكومات ال�شابقة، وهول ما خلفه حكم البعث؟!
رغم قلة من ي�شتحق، اأن يطلق عليهم و�شف قادة، اإال اأن م�شكلتنا االأكرب، 
يدير  فمن  رمبا..  اأفــراد  ب�شعة  وهم  بهوؤالء،  لي�شت  احلقيقية،  واأزمتنا  بل 
الدولة، وينفذ �شيا�شاتها، ويطبق قوانينها، قادة اأ�شغر يف التدرج الوظيفي، 

رجال ال�شف الثاين والثالث، يف هيكل الدولة وموؤ�ش�شاتها.
ال  والتكنوقراط  يف�شلها..  اأو  الدولة  ينجح  من  هم  هــوؤالء،  الظل  قادة 
ميلكون ع�شا مو�شى، عليه وعلى نبينا اأف�شل ال�شلوات، بب�شاطة الن مثل هذه 

الع�شا، لي�شت موجودة، واحلل يكمن يف مكان اأخر.
اأن يبحث يف املكان ال�شحيح..  اأن يجده، يجب  من يبحث عن �شيء يريد 

األي�ش كذلك؟!

�صنعاء ا���ص��ت�����ص��ام  ال��ري��ا���س  ان��ت��ظ��رت  ع��ن��دم��ا 
 نزار عبود

تقودها  التي  »التحالف«  قــوات  ا�شتطاعت  املا�شي،  �شباط  مطلع  يف   | نيويورك 
الغارات اجلوية، ب�شط �شيطرتها على ممر جبلي ا�شرتاتيجي  ال�شعودية، بعد مئات 

يبعد ع�شرات الكيلومرتات �شمايل العا�شمة اليمنية �شنعاء.
العام  من  اآذار  يف  احلرب  بدء  منذ  اإليهم  بالن�شبة  االأهم  اأنه  راأوا  »االإجنــاز«  هذا 
املا�شي. �شعرت ال�شعودية اآنذاك باأن االأمور باتت ت�شري كما ت�شتهي، وبدت تتحرك 
كانت  املقابل،  يف  �شروطها.  وتفر�ش  الثمار  لقطف  جاهزة  اأنها  اأ�شا�ش  على  �شيا�شيًا 
اإيجاد حل �شيا�شي بناًء على  القيادات ال�شيا�شية يف �شنعاء تعمل على التو�شل اإىل 

القرارات الدولية واملبادرات ال�شيا�شية وو�شاطة االأمم املتحدة.
اأوائل  م�شقط  ال�شيخ،  ولد  اإ�شماعيل  اليمن،  اإىل  االأممي  املبعوث  زار  ال�شبب،  لهذا 
�شباط، واأجرى م�شاورات مع وزير الدولة ال�شعودي م�شاعيد العيبان، وهو »�شندوق 
ومع  اليمن  مع  احلــدود  برت�شيم  وا�شتهر  �شلمان،  امللك  رجال  واأبــرز  الدولة«  اأ�شرار 
رئي�ش  مع  ت�شاور  كما  الداخلية.  والق�شايا  اخلليجية  امل�شكالت  وحل  اخلليج  دول 
العهد،  اليمنى لويل  الذراع  باأنه  املعروف  ال�شعودية، خالد احلميدان،  اال�شتخبارات 

حممد بن نايف.
نقل ولد ال�شيخ اإىل امل�شوؤولني ال�شعوديني ا�شتعداد حركة »اأن�شار اهلل« ال�شتئناف 
املباحثات مع ال�شعودية وجهًا لوجه، وبدا الرجالن مرتاحني كما نقل ولد ال�شيخ يف 
املتحدة،  لالأمم  العامة  لالأمانة  التابعة  ال�شيا�شية  الدائرة  اإىل  بعثها  �شرية  ر�شالة 
وحلفاءها  ال�شعودية  القوات  اأن  اإىل  االرتياح  ذلك  وعزا  عليها.  »االأخبار«  اطلعت 
كانوا على اأبواب فر�شة نهم بعد ال�شيطرة على احلامية الع�شكرية هناك. وي�شيف 
ولد ال�شيخ: »�شعروا باأن بوابة �شنعاء كانت م�شرعة اأمامهم، واأن قيادات اأن�شار اهلل 
اأن قيادات احلوثيني فّرت  اأوائل �شباط عن  ال�شائعات يف  يف و�شع يائ�ش. بل كرثت 
اأو جلاأت اإىل مغاور نائية للنجاة بنف�شها واأن القلق ي�شود القوات  اإىل خارج البالد، 

واللجان ال�شعبية يف �شنعاء«.
وك�شف ولد ال�شيخ يف ر�شالته، »رّحبا )العيبان واحلميدان( بالتقدم املتحقق وعربا 
عن التزامهما امل�شّي قدمًا يف ذلك امل�شار، كما �شددا على اأنه يف ظل التقدم الذي حققه 
التحالف على االأر�ش واقرتابه من �شنعاء، ينبغي على احلوثيني اأن يغتنموا الفر�شة 

ويحاوروا بنيات ح�شنة كونهم يف و�شع ميداين �شعيف وخياراتهم ت�شيق«.
يف املقابل، مل ت�شاأ ال�شعودية يف تلك احلالة رفع م�شتوى متثيل مندوبيها للمباحثات 
رفع  رف�شت  الريا�ش  اأن  ال�شعوديني  امل�شوؤولني  نقاًل عن  ال�شيخ  ولد  واأو�شح  املبا�شرة. 
متثيل الطرفني بناًء على طلب املتحدث با�شم »اأن�شار اهلل«، حممد عبد ال�شالم. وقال 
حرفيًا نقاًل عن الريا�ش »ال ينبغي اأن يتوقع احلوثيون متثياًل اأرفع يف هذه املرحلة«.
واأ�شاف اأن ال�شعودية وافقت على مقرتح قدمه حممد عبد ال�شالم باإجراء اللقاء 
يف دولة ثالثة كاالأردن. وكان عبد ال�شالم قد اقرتح االأردن اأو املغرب طبقًا ملا ورد يف 

الر�شالة.
وي�شيف ولد ال�شيخ اأنه اأجرى يومها ات�شااًل هاتفيًا بعبد ال�شالم من الريا�ش لكي 
ي�شرح له نتائج اللقاء مع امل�شوؤولني ال�شعوديني، الفتًا اإىل اأن عبد ال�شالم اأجاب باأنه 
قبل  »لو  ر�شالته  يف  ال�شيخ  ولد  وقال  اإليه.  ويعود  قيادته  اإىل  النتائج  هذه  �شينقل 
احلوثيون اللقاء احلوثي ــ ال�شعودي، فاإن اللقاء �شيتم يف االأردن االأ�شبوع املقبل«، اأي 
يف اأواخر �شباط املا�شي، م�شيفًا »نحن لن ن�شارك بالطبع ولن نح�شر«. واأ�شار اإىل اأنه 

بداأ يت�شل ب�شفري االأردن يف اليمن ح�شب املقت�شى.
اإال اأن الو�شع امليداين تبدل ب�شرعة يوم �شن اجلي�ش اليمني و»اللجان ال�شعبية« 
هجومًا مباغتًا على مع�شكرات قوات »التحالف« وا�شتعادا فر�شة نهم وقتال وجرحا 
معززين  ال�شعودية  احلــدود  داخــل  وتوغال  واملرتزقة،  اجلنود  من  املئات  واأ�ــشــرا 
مواقعهما يف الربوعة و�شرق اخلوبة ودمرا مواقع ا�شرتاتيجية للقوات ال�شعودية. 
التي اقتحمتها  ال�شعودية  الغارات على املدن  ال�شعودي ب�شن مئات  وكان رد الطريان 

القوات اليمنية، لكن من دون اأن حتقق نتائج تذكر على االأر�ش.



املغرب :
من  الأ�شهر  عانى  بلد  يف  الثلوج  �شقوط  اإعالن  مبجّرد 
اجلفاف، حتى انطلق عدد من من املغاربة نحو اإفران، 
االأوروبي،  بطابعها  معروفة  املغرب،  و�شط  يف  مدينة 
الثلج  اأن  بيَد  اجلليد..  على  بالتزحلق  ي�شتمتعوا  لكي 
ما  مناطق  اإحدى  ففي  لال�شتمتاع،  عنواًنا  دائًما  لي�ش 
يتحّول   .. النافع  غري  بـ”املغرب  ُعرفيا  عليه  ا�شطلح 
الثلج اإىل قطعة من العذاب، حيث َيقطع الطرق وَيقتل 
قطعة  اإىل  احلياة  ويقّل�ش  ال�شكان  ويعزل  املا�شية 
�شباح  هلل  ي�شّلي  �شعب  واأنني  �شاي  وكاأ�ش  جافة  خبز 
م�شاء حتى يعّجل بظهور ال�شم�ش التي �شتذيب اأطنان 

البيا�ش املحيطة به.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

ما بني اإقليمي تازة و�شفرو بال�شمال ال�شرقي للمغرب.. 
زيت  وقنينة  غطاء  يف  الدولة  يختزل  �شعب  يعي�ش 
من  تاأتيه  م�شاعدات  هي  طحني،  وكي�ش  �شكر  وقالب 
اللقمة  هذه  اأن  غرَي  الثلج..  غول  ملجابهة  الآخر  حني 
معها  ي�شطر  مقطوعة  طريق  اأمام  تنتهي،  ما  �شرعان 
ال�شكان ل�شلك ممّرات ال تقدر عليها حتى البغال، واأمام 
برد �شديد يق�شو على الوجه فيحّوله اإىل قطع حلمية 
غاية يف اخل�شونة، واأمام بطون تنتحب بحًثا عن طعام 

�شاخن وماء اأقل برودة من املاء املتجمد.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

مدينة  مركز  من  انطلقنا  �شباًحا..  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
يف  برودة  املناطق  اأ�شّد  اإحدى  بويبالن،  نحن  تازة 
املغرب، تلتهم ال�شيارة كيلومرتات طريق ملتوية حتتاج 
مهارة من ال�شائق و�شرًبا من املرافقني حتى ال يتج�شوؤوا 
ال  اجلبال  هذه  يف  تام  هدوء  ال�شباح.  يف  تناولوه  ما 
يخرتقه غري �شوت نقار خ�شب اأو حمرك �شيارة بعيدة، 
الثلج  اأن  اإاّل  الف�شاء،  على  مهمينة  اخل�شرة  تزال  ال 
وما  باالأبي�ش،  االأخ�شر  ميتزج  رويًدا..  رويًدا  يت�شّلل 
الف�شاء..  �شيد  هو  الثلج  اأ�شحى  حتى  دقائق  اإاّل  هي 

مرحًبا بكم يف القطب املتجمد املغربي.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

م�شاعدات ال ت�شمد اأمام ق�شاوة الثلج
ال�شكان،  مل�شاعدات على  الدولة  �شادف وجودنا توزيع 
تابعة  اإدارية  نقطة  تامطرو�شت،  يف  وجدنا  لذلك 
وهم  الدواوير  قاطني  ع�شرات  بويبالن،  جلماعة 
ينتظرون دورهم لنيل بع�ش املعونات.. اأحدهم يعرفنا 
مماثلة،  مهمة  يف  �شنة  قبل  به  التقينا  فقد  جيًدا، 
ابت�شامته مل ت�شتطع اإخفاء حزٍن يتوارى يف عينيه، اإذ 
يف  وجوده  هو  وال�شبب  �شيء،  اأّي  ال�شالم  عبد  ينل  مل 
التي  الدائرة  �شمن  ترابًيا  تدخل  ال  حماذية  منطقة 
�شت�شتفيد. حاول ب�شتى الو�شائل اإقناعهم، بيَد اأنه مل 

يفلح، فاجلواب كان: ا�شمك غري موجود.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

بع�ش  متييز  اأمكن  ملا  االألوان  املتعددة  الربادع  لوال 
لون  مع  االأبي�ش تداخل متاًما  فلونها  الواقفة،  البغال 
عمق  من  يخرج  اأبي�ش  دخان  االأعايل  يف  الف�شاء، 
متعددة  دواير  من  يحرتق.  الثلج  اأن  لو  كما  اجلبال 
عبد  اأيت  تفرانت،  تك�شانت،  حميدو،  تنكرارات،  كـ 
العزيز، روكو.. اأتى هوؤالء القرويون، قطعوا ما بني 20 
و30 كيلومرتا على البغال يف فرتة زمنية جتاوزت اأربع 
اأقدامهم،  على  للعودة  و�شي�شطرون  �شاعات،  خم�ش  اأو 
مبن فيهم الن�شاء الالئي يحملن ر�شعهن فوق ظهورهن، 
ولن  الب�شيطة،  باملعونات  حمملة  اأ�شحت  البغال  الأن 

ت�شتطيع حمل اأج�شادهم الباردة.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

يتحدث لنا اأحدهم: “الثلج هو �شبب معاناتنا.. عندما 
وُنعزل  للغاية  �شعًبا  التنقل  ي�شري  بق�شوة  الثلج  ينزل 
عن العامل الأيام طويلة، فحتى البغال تعجز عن ال�شري، 
ولوال التخزين ملات النا�ش جوًعا، ال كهرباء لدينا وال 
ماء”، يتحدث لنا �شيخ �شبعيني، م�شيًفا:” �شكًرا للدولة 
التي فكرت فينا، لكننا نحتاج اأ�شاًل للطريق حتى ن�شل 
اإىل املركز لنيل امل�شاعدات، فهناك من ف�شل البقاء يف 

منزله عو�ش قطع هذه الرحلة ال�شعبة”.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

بحًثا عن حياة و�شط الثلوج
تعّم  التي  الثلوج  فو�شى  يف  منزاًل  جند  اأن  �شعًبا  كان 
املاأهولة  الدواوير  اإىل  توؤدي  طريق  فال  املنطقة، 
بال�شكان، اأما املنازل النادرة املتناثرة هنا وهناك، فقد 
يبق  فلم  املعونات،  لنيل  ال�شباح  هذا  �شكانها  هجرها 
من  كل  ج�شد  لتمزيق  م�شتعدة  �شر�شة  كالب  غري  فيها 
يقرتب. ا�شتمرت رحلتنا ل�شاعات اأخرى قبل اأن تنتهي 
ق�شًرا، فقد حتّولت الطريق اإىل قطعة من ال�شقيع، مل 

تعد معها عجالت ال�شيارة قادرة على االخرتاق.

للتزحلق  حمطة  توجد  بويبالن،  منطقة  عمق  يف   
يبدو  اليوم  اال�شتعمار.  منذ  هنا  تعمل  كانت  اجللدي، 
الذين  ال�شياح  بع�ش  فبا�شتثناء  اأحًدا،  تثري  ال  اأنها 
يعلمون بوجودها، نادًرا ما يزورها املغاربة.. حمطة لو 
لل�شياحة  منفًذا  لفتحت  االأكمل،  الوجه  على  ا�شُتغلت 
مبنطقة فقرية تبحث عن مورد زرق عّل وع�شى تنف�ش 

القليل من بوؤ�شها.
الطريق  من  القريبة  املنازل  اأ�شحاب  اأحد  عاد  اأخرًيا 
الرئي�شية. ال�شعود اإىل بيته امل�شّيد فوق مرتفع �شغري 
املرت  لن�شف  قدمك  تهوي  اإذ  قا�شية،  اأج�شاًدا  يحتاج 
فتعالت  الباب  لنا  فتح  الثلج.  هذا  فوق  خطوة  كل  يف 
�شرخات �شغار املاعز، فوجئنا باأنه يقت�شم دفء البيت 
اإذ  وابنتيه،  وزوجته  واأخويه  هو  املاعز،  مع  ال�شغري 
باملوت  يهددها  اخلارج  اإىل  القطعان  هذه  اإخراج  اإن 

جتمًدا.
كغريه من �شكان املنطقة، يقتات هذا الرجل من جتارة 
املوت  لكن  للرزق،  االأ�شا�شي  املورد  تعّد  التي  املا�شية 
الزراعة  اأما  العلف،  قلة  ب�شبب  املاعز  �شغار  يتهدد 
الثلوج  ت�شاقط  ب�شبب  نتيجة  دون  تنتهي  ما  فكثرًيا 
وندرة االأمطار. حاول اأن ينّوع من م�شادر دخله، ففتح 
حمّل بقالة يف بيته كي ي�شمن جلريانه التزّود باملواد 

هو  اأ�شابته  الثلج  لعنة  اأن  بيَد  الغذائية، 
ي�شل  ال  ال�شتاء،  اأ�شهر  فطوال  االآخر، 

التموين اإىل املحل مّما يحكم باإغالقه.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

للغاية،  �شعب  البيت  هذا  داخل  التنقل 
تكون  قد  اجللو�ش  وبيت  املرحا�ش  فبني 
و�شط  ال�شقوط  بخطر  حمفوفة  الرحلة 
يومًيا  “اأذهب  زوجته:  لنا  تتحدث  الثلج. 
ذلك  الأجل  واأقطع  احلطب  عن  للبحث 
ما  كيلومرتات ذهابا وجميًئا، وكثريا  ب�شع 
اأعود فارغة اليدين فن�شطر اإىل اإحراق ما 
ي�شلح للحرق حتى ننال الدفء. مل اأذهب 
ب�شبب  ال�شحي  املركز  اإىل  بابنتّي  يوًما 
بعده وعدم ح�شور الطاقم الطبي. بل اإن 
حتى الوالدة كانت يف هذا البيت مب�شاعدة 

حماتي”.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

عندما ت�شري الطريق اأهّم االأحالم
�شاي  كاأ�ش  دون  من�شي  حممد  يرتكنا  مل 
اأن  قادرون  �شكان  هوؤالء  اخلبز،  وبع�ش 
يجابهون  وهم  حتى  لقمتهم  ي�شاركوك 
العودة،  اإىل  طريقنا  يف  يومًيا..  اجلوع 
اإىل  العائدين  القرويني  بع�شرات  التقينا 
باملعونات  تو�شلهم  بعد  البعيدة  م�شاكنهم 
الب�شيطة، منهم �شيدة حتمل طفلتها، اأتت 
بها اإىل املركز عندما �شمعت وجود اأطباء 
ابنتها  اأن  اأخربتنا  التوزيع،  حملة  يف 
عالج  دون  ترتكها  ما  غالًبا  واأنها  مري�شة 
ت�شفى  حتى  ال�شحي  املركز  ُبعد  ب�شبب 
اأكرث  لوحدها، لكن هذه املرة طال مر�شها 

من الالزم.
البعيدة  الدواوير  تلك  يف  ت�شلهم  مل 
ي�شل  الكهرباء،  اأعمدة  وال  املاء  قنوات 
األفني  يقارب  ما  اإىل  هناك  ال�شكان  عدد 
ح�شب ما رواه اأحدهم، اأطفالهم ينقطعون 
ولوال  الثلج،  نزول  مبجرد  الدرا�شة  عن 
اأمهاتهم،  حتوكها  التي  ال�شوفية  املالب�ش 
لتجمدوا برًدا.. لكن رغم كل �شيء، ي�شّر 
اأن  ال�شكان على البقاء يف املنطقة، كما لو 
اأ�شلهم،  اإىل  ي�شّدهم  يعذبهم  الذي  الثلج 
كوح�ش  املدينة  �شم�ش  اإىل  فينظرون 

ُيحرق ب�شاطتهم.
بال�شور.. �شعب الثلج يف املغرب

با�شتطاعة هوؤالء الب�شطاء مواجهة الثلج 

ت�شلهم  لن  التي  الالزمة  العدة  اإىل  يحتاجون  لكنهم 
تطاأ  التي  املمرات  هذه  عو�ش  طريق  اإجناز  عرب  �شوى 
البغال على �شخورها فتحدث �شوًتا كاالأنني..  حوافر 
ال  حزبية،  انتماءات  وال  لهم  �شيا�شية  مطالب  ال 
احتجاجات ينظمونها وال اعت�شامات.. على ا�شتحياء 
حتى  االأ�شا�شية  اخلدمات  يريدون  باأنهم  يخربونك 
اإىل جحيم من �شقيع، ال ينتقدون  ال تتحّول حياتهم 
اأحًدا وال يلومون اأحًدا، بل اإنهم يتجنبون اأّي جملة قد 

حتمل جرعة غ�شب جتاه الدولة.
اإىل  الو�شول  ي�شتطيعوا  حتى  دقائق  بعد  ودعونا 
دواويرهم قبل غروب ال�شم�ش، وطلبوا منا االإ�شراع يف 
بداأ ير�شل  الثلج كذلك وقد  العودة حتى ال يحا�شرنا 

تازة، طفل  اإىل  الطريق  االإنذارية. يف  الزخات  بع�ش 
كل  املاعز..  لنب  تبيع  وامراأة  مفيدة،  اأع�شاًبا  يبيع 
هذه  يف  باحلياة  يت�شبث  يجعله  رزق  عن  يبحث  واحد 
التي  اأر�شهم  هي  هذه  املغرب..  من  املتجمدة  النقطة 
كبرية  خ�شائر  وكبدوه  اال�شتعمار  اأجلها  من  قاوموا 
لدرجة اأنها كانت من اآخر القالع التي اأ�شقطها اجلي�ش 
والبقاء  الثلج  ملقاومة  م�شتعدون  هم  واليوم  الفرن�شي، 
يف بويبالن، مهما ق�شت عليهم الطبيعة ومهما تقّل�شت 

اأحالمهم اإىل جمرد طريق �شالكة لبني الب�شر.
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اإعان
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 30% على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

���ص��ع��ب ال��ث��ل��ج يف امل���غ���رب.. ع��ن��دم��ا ت��خ��ت��زل االأح�����الم يف ط��ري��ق وك�����ص��رة خ��ب��ز وك�����ص��وة ���ص��وف

وا�شنطن :
ت�شببت �شورة �شيلفي يف مقتل اأمريكي، وذلك اأثناء التقاطه “�شيلفي” 
بعد اإطالق ر�شا�شة عن طريق اخلطاأ، عندما حمل �شالحه اللتقاط 
لكن  الر�شا�ش،  من  خاٍل  امل�شد�ش  اأن  اعتبار  على  النار  واأطلق  �شيلفي، 

الر�شا�شة كانت يف الداخل، فقتلته على الفور.
ال�شرطة يف مدينة كونكريت بوا�شنطن حتقيقًا يف احلادثة،  وفتحت 
الناجمة عن  الوفيات  اأن عدد  اأمريكية  اإعالم  و�شائل  يف وقت ذكرت 
ال�شيلفي يف الواليات املتحدة و�شل اإىل 8 منذ بداية العام، وفق ما ذكر 

موقع “�شي نت” االإلكرتوين.
التدخل بهدف  اإىل  اأكرث من دولة  ال�شلطات يف  ودفعت هذه الظاهرة 
احلفاظ على اأرواح مواطنيها، كان اآخرها قرار ال�شلطات الهندية يف 
ال�شيما  املناطق،  من  العديد  يف  ال�شيلفي  التقاط  منع  مومباي  مدينة 
القطارات،  وحمطات  املرتفعة  االأماكن  مثل  خطرة  تعّد  التي  تلك 

وغريها.

طريق ع��ن  نف�صه  يقتل   اأم��ري��ك��ي 
�صيلفي ���ص��ورة  التقاط  اأث��ن��اء  اخل��ط��اأ 
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