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ت������وزع جم��ان��ا

تهجري الفل�سطينيني: 
قرار ا�سرتاتيجي... 

ورواية اإ�سرائيلية وقحة

ه����ي����اري ك��ل��ي��ن��ت��ون 
وظيفة  زوج��ه��ا  مت��ن��ح 
ف����وزه����ا ح��������ال  يف 

انهيار و�سيك لاقت�ساد اليمني

املحادثات يف  م�ساركته  يعلق  الريا�ض  وفد 

اليمني الريال  انهيار  خلف  ال�سبب  هم  والتجار  احل�سار 



قالت وزارة الدفاع امل�صرية، اإن قوات م�صرية 
ويونانية وفرن�صية توا�صل عمليات البحث عن 

الطائرة املفقودة.
موقعها  على  الوزارة  ن�صرته  بيان  وح�صب 
“تلقى  الأنا�صول  عليه  واطلعت  الإلكرتوين 
�صدقى �صبحى وزير الدفاع ات�صاًل هاتفيًا من 
نظريه اليونانى بانو�س كامينو�س ب�صاأن تن�صيق 
والإنقاذ  البحث  لأعمال  املطلوب  الدعم 
بوا�صطة عنا�صر من القوات اجلوية والبحرية 
بالتعاون  الطائرة  اإختفاء  مبنطقة  اليونانية 

مع عنا�صر القوات امل�صلحة امل�صرية”.
القوات  من  “عنا�صر  اأن  اإىل  البيان  واأ�صار 
منذ  البحث  عمليات  فى  م�صاركة  الفرن�صية 
تعاون  فى  املفقودة  الطائرة  عن  الإعالن 
فى  امل�صاركة  العنا�صر  جلهود  تام  وتن�صيق 
دون   ،“ الثالث  الدول  من  البحث  عمليات 
التطرق لأنباء حتدثت عن عثور اليونان على 

حطام ُيعتقد اأنها للطائرة املفقودة.
وقت  يف  اأعلنت  وبريطانيا  اإيطاليا  وكانت 
�صابق ا�صتعدادهما مل�صاعدة ال�صلطات امل�صرية 
يف البحث عن حطام الطائرة املفقودة، والتي 

تتبع “�صركة م�صر للطريان” احلكومية.
واختفت الطائرة امل�صرية املتجهة من باري�س 
اإىل القاهرة من على �صا�صات الرادار بعد وقت 
قليل من مغادرتها املجال اجلوي اليوناين وبعد 

دقائق من دخولها املجال اجلوي امل�صري.
راكبًا   56 هم  �صخ�صًا؛   66 متنها  على  وكان 
�صبعة  من  وطاقم  ور�صيعان  طفل  بينهم 
اأفراد  من  ثالثة  اإىل  بالإ�صافة  اأ�صخا�س 

الأمن.
وذكرت “�صركة م�صر للطريان” يف بيان لها اأن 
فرن�صيًا  و15  م�صريًا   30 تقل  كانت  الطائرة 
وعراقيني  وبلجيكي  بريطاين  اإىل  بالإ�صافة 
وكويتي و�صعودي و�صوداين وت�صادي وبرتغايل 

وجزائري وكندي.
من  قوات  عرثت  اليوناين،  التلفزيون  ووفق 
اجلي�س يف البالد، على اأجزاء من حطام ُيعتقد 
على  وذلك  املفقودة،  امل�صرية  للطائرة  اأنها 
كريت  جزيرة  جنوبي  ميال   230 نحو  بعد 

اليونانية.
امل�صري،  املدين  الطريان  وزير  قال  بينما 
ال�صلطات  اإن  �صحفي  موؤمتر  يف  فتحي،  �صريف 
اإرهابي”،  “عمل  فر�صية  ت�صتبعد  ل  بالده  يف 

وراء اختفاء الطائرة.
وزارة  مبقر  ُعقد  الذي  املوؤمتر  خالل  وقال 
“كافة  اإن  الطريان املدين )�صرقي العا�صمة(، 
بينها  ومن  احلادث  حول  ورادة  الحتمالت 
كانت  واإن  اإرهابًيا،  عماًل  يكون  اأن  فر�صية 
اأكرث  بع�صها  متفاوتة  الحتمالت  تلك  ن�صب 
الأكرث  الحتمال  يو�صح  اأن  دون  ترجيًحا” ، 

ترجيًحا.
وبريطانيا  اإيطاليا  اأعلنت  جهتها  ومن 
عمليات  يف  القاهرة  مل�صاعدة  ا�صتعدادهما 
التي  امل�صرية،  الطائرة  حطام  عن  البحث 
اختفت من على �صا�صات الرادار يف وقت مبكر 
فوق  حتلق  وكانت  اخلمي�س،  اليوم  فجر  من 

اأجواء البحر املتو�صط.
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خمت�صر مفيد

�صراعات  من  املنطقة  ت�صهده  ما  يف  اأبيب  تل  جتد 
ما  لتنفيذ  ا�صتثمارها  ينبغي  ذهبية  فر�صة  دامية 
هذه  اندلع  قبل  تو�صعية  �صيا�صات  من  ت�صتطعه  مل 
اإعادة  عن  املتداول  احلديث  اأن  وترى  ال�صراعات؛ 
الآن  منذ  يدفعها  اأن  يفرت�س  املنطقة  خريطة  ر�صم 
ا�صرائيل   « ذاتها  اإ�صرائيل  خريطة  ر�صم  لإعادة 
التي حتتلها  املناطق  وذلك عن طريق �صم   « الكربى 

وو�صع املجتمع الدويل اأمام واقع جديد.
ب�صكل  »متون«  ال�صلطة  تعد  مل  الأخرية  الفرتة  ويف 
اهلل  رام  فيها  مبا  ال�صفة  يف  منطقة  اأي  على  فعلي 
مقر رئا�صة ال�صلطة. بالن�صبة لتل اأبيب، اأدى اتفاق 
عبء  كاهلها  عن  األقى  جهة،  فمن  وظيفته.  اأو�صلو 
متابعة �صوؤون �صكان ال�صفة وامل�صوؤولية عن اأحوالهم 
القت�صادية وغريها، واأبقتهم يف الوقت نف�صه حتت 
�صيف املالحظة الأمنية، ويف هذا ال�صياق ت�صدد على 
الفل�صطينية،وتتم�صك  ال�صلطة  مع  الأمني  التن�صيق 
بربوتوكول باري�س القت�صادي الذي يلحق الن�صاط 
القت�صادي الفل�صطيني بالقت�صاد الإ�صرائيلي وفق 

حمددات ال�صوق الإ�صرائيلية واحتياجاتها.
اأبيب  تل  ر�صمته  الذي  اأو�صلو  اتفاق  �صقف  حتى 
يف  ال�صلطة  ولية  يخ�س  مبا  للتخفي�س  معر�س 
اإقناع  ال�صلطة  اأن ف�صلت حماولت  املنطقة )اأ(، بعد 
هذه  يف  الولية  هذه  باحرتام  الحتالل  حكومة 
وهو  وا�صح،  الإ�صرائيلي  الرف�س  و�صبب  املنطقة. 
م�صتقبل  جتاه  وا�صحة  روؤية  لديها  اأبيب  تل  اأن 
بو�صوح  عنها  عربت  املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي 
رئي�س  طرحها  التي  القت�صادي«  »ال�صالم  خطة 
اإحلاق  تعميق  وجوهرها  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء 
القت�صاد  بعجلة  الفل�صطيني  القت�صادي  الن�صاط 
الإ�صرائيلي، وتوجيه امل�صاريع التي ميكن اأن تن�صاأ يف 

ال�صفة بهذا الجتاه ح�صرا.
رئي�س التحرير

وف�����د ال����ري����ا�����ض ي��ع��ّل��ق 
امل��ح��ادث��ات يف  م�����س��ارك��ت��ه 
للريا�س م�صاركته يف جل�صات  املوايل  الوفد   عّلق 
يف  م�صمى،  غري  اأجل  اإىل  الكويت  يف  التفاو�س 
خطوٍة تهّدد بانهيار املحادثات وا�صتئناف احلرب، 
التفاهمات  انهيار  مع  ترافقت  ما  اإذا  خ�صو�صًا 

ال�صابقة، ويف مقدمتها وقف اإطالق النار.
التي  اللقاءات  انطالق  من  اأ�صابيع  خم�صة  وبعد 
التباعد  وا�صتمرار  والتعرّث  باملراوحة  ات�صمت 
وفد  اأعلن  جوهرية،  ق�صايا  يف  الطرفني  بني 
الريا�س الن�صحاب من امل�صاورات من دون حتديد 
ال�صعودية. ومن  العا�صمة  اإىل  �صيعود  اإذا ما كان 
املتوقع اأن جتري م�صاٍع دبلوما�صية، ول �صيما من 
كويتيني،  وم�صوؤولني  املتحدة  الأمم  مبعوث  قبل 
الثانية  املرة  اأنها  �صيما  ول  امل�صاورات،  ل�صتئناف 
التي يعّلق فيها وفد الريا�س م�صاركته. واإذا كانت 
متم�صكة  تزال  ل  والدولية  الإقليمية  الإرادة 
ب�صرورة التو�صل اإىل اتفاق �صيا�صي ينهي احلرب 
الريا�س  وفد  يعود  اأن  املتوقع  فمن  اليمن،  يف 
اخلالفية  الق�صايا  بتذليل  اأماًل  اجلل�صات،  اإىل 

الأ�صا�صية بني الطرفني.
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م�ستوياته اأدنى  ي�سّجل  اليمني  الريال  و�سيك:  اقت�سادي  انهيار  خلف  والتجار  احل�سار 

متوا�سلة املفقودة  امل�سرية  الطائرة  عن  البحث  عمليات 

عرفه  انخفا�س  اأدنى  يف   : �صنعاء 
الدولر  مقابل  اليمني  الريال 
يف  املحلية  العملة  �صّجلت  الأمريكي، 
325 رياًل )من  اإىل  اليمن انخفا�صًا 
اجلاري،  الأ�صبوع  مطلع  ريال(   250
اقت�صادية  بكارثة  ينذر  الذي  الأمر 

�صي�صعب تالفيها ومعاجلتها قريبًا.
انهيارًا  املا�صية  الأيام  و�صهدت 
اأمام  العملة  �صرف  لأ�صعار  مت�صارعًا 
الريال  ومنها  الجنبية،  العمالت 
رياًل   65 من  ارتفع  الذي  ال�صعودي 
مقابل الريال اليمني الواحد اإىل 80 
رياًل يف ال�صوق ال�صوداء خالل الـ48 
�صاعة املا�صية. هذا النهيار اأدى اإىل 

ارتفاعات متباينة يف اأ�صعار املواد الغذائية كافة، ما عدا 
اليمني  املركزي  البنك  يغطي  اللذين  والدقيق  القمح 

وارداتهما بالدولر.
القت�صادية  احلرب  اإطار  يف  الرتاجع  هذا  وياأتي 
له،  املوالية  واحلكومة  ال�صعودي  التحالف  ي�صنها  التي 
الدولر  مقابل   250 ي�صاوي  الريال  �صعر  كان  بعدما 
الأ�صا�صية  املواد  اأ�صعار  ارتفاع  جانب  واإىل  احلرب.  قبل 
اأزمة  اأي�صًا  عادت  النهيار،  لهذا  كنتيجة  والكمالية 
امل�صتقات النفطية اإىل اأ�صواق �صنعاء خالل الـ24 �صاعة 
املا�صية، نتيجة اإحجام جتار امل�صتقات النفطية ـــ الذين 
ال�صادر عن  النفطية  امل�صتقات  يعملون وفق قرار تعومي 
البيع  ـــ عن  املا�صي  اأواخر متوز  العليا  الثورية«  »اللجنة 
مادتي  يف  حاد  نق�س  اإىل  اأدى  ما  ال�صابقة،  بالأ�صعار 

البنزين والبرتول.
ارتفاع  اإىل  الدولر  ارتفاع  �صبب  اقت�صاديون  واأرجع 
ل�صهر  حاجاتهم  ل�صترياد  التجار  قبل  من  عليه  الطلب 
الأجنبي  النقدي  الحتياطي  انخفا�س  ظل  يف  رم�صان، 
من 4،2 مليارات دولر اأواخر عام 2014 اإىل 2،1 مليار 
عّدت  اأخرى  م�صادر  اأن  اإل  املا�صي،  العام  اأواخر  دولر 
التحالف  اأدوات  قبل  من  خطريًا  »اخرتاقًا  حدث  ما 
بعد  العملة  �صرف  اأ�صعار  انهيار  جاء  فلقد  ال�صعودي«. 
للتحالف،  موالية  اإعالم  و�صائل  تبّنتها  �صائعات  موجة 
البنك  اإفال�س  عن  فيها  حتدثت  املا�صيني،  الأ�صبوعني 
املركزي وعدم قدرته على دفع مرتبات موظفي الدولة. 

لتغطية  النقدي  ال�صدار  اإىل  باللجوء  البنك  واتهمت 
اخلارج  يف  العملة  يطبع  املركزي  البنك  اأن  اإل  العجز، 

عادًة.
املبالغ  اأن  موؤكدًا  ال�صائعات،  تلك  البنك  من  م�صدر  ونفى 
ريال   1000 فئة  من  الأ�صواق  اإىل  �صدرت  التي  املالية 
الرئي�س  عهد  يف  وطبعت  م�صدرة  غري  البنك  يف  كانت 
ومت   2012 عام  هادي  من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل 
ت�صديرها لتلبية احتياجات ال�صيولة املحلية نظرًا اإىل 

�صح الإيرادات املالية املحلية.
م�صدر م�صوؤول يف »اللجنة الثورية العليا« يف �صنعاء اأكد 
لـ»التحالف«  املوؤيدة  الإعالم  و�صائل  عنه  حتدثت  ما  اأن 
هو »�صائعات تاأتي يف اإطار احلرب النف�صية والقت�صادية 
الوطنية  العملة  �صرف  اأ�صعار  ثبات  ت�صتهدف  التي 
للمواطن  معي�صي  ا�صتقرار  من  تبقى  ما  وا�صتهداف 

اليمني«.
�صهرًا قد   16 التحالف منذ  الذي يفر�صه  وكان احل�صار 
اأدى اإىل توقف م�صادر متويل اخلزينة بالعملة ال�صعبة، 
ل �صيما يف ظل توقف �صادرات النفط والغاز ومنع تدفق 

حتويالت املغرتبني وتوقف متويالت املانحني.
كذلك، اأدى ا�صتهداف »التحالف« البنية التحتية للقطاع 
اخلارجية  ال�صواق  على  العتماد  ارتفاع  اىل  اخلا�س 
والدواء  الغذاء  من  الأ�صا�صية  الحتياجات  تلبية  يف 
ال�صترياد  فاتورة  ارتفاع  يف  ت�صبب  ما  وهو  واملالب�س، 

وارتفاع الطلب على الدولر.
القيمة  انهيار  اأن  اإىل  اقت�صاديون  اأ�صار  اأخرى،  جهة  من 

الجنبية  العمالت  اأمام  اليمنية  للعملة  ال�صرائية 
»حدث موؤقت«، ونتيجة طبيعية لغياب الرقابة امل�صددة 
القت�صادية  احلرب  توّلت  التي  املوازية  الأ�صواق  على 
يواجهه  الذي  ال�صتثنائي  الظرف  م�صتغلًة  بالوكالة، 
ناجت  اأخريًا  ما حدث  اأن  واأكد هوؤلء  الوطني.  القت�صاد 
بالتفاق  اليمنيني  ال�صرافني  جمعية  التزام  عدم  من 
اتفق  املا�صي، حني  اآذار   21 املركزي يف  البنك  مع  املربم 
ال�صوق  يف  الوطنية  العملة  �صعر  حتديد  على  الطرفان 
املوازي بـ250 رياًل للدولر لل�صراء و251 للبيع. كذلك، 
و65.70  لل�صراء  بـ65.20  ال�صعودي  الريال  �صعر  حدد 
للبيع من 58 رياًل يف ال�صابق، للحّد من امل�صاربة بالأ�صعار 
يف  العاملة  وامل�صارف  بال�صركات  العمالء  ثقة  واإعادة 

جمال التحويالت املالية.
املودع  و�صاح  القت�صادي  اخلبري  اأكد  جهته،  من 
اأمام  الدولر  لرتفاع  الرئي�صي  ال�صبب  اأن  لـ»الأخبار«، 
ال�صعودية  مار�صته  الذي  احل�صار  هو  الوطنية  العملة 
على البنوك التجارية اليمنية، اإذ كانت هذه ترّحل منذ 
بالريال  وغالبيتها  اليمنيني  املغرتبني  حوالت  �صنوات 
وكانت  ال�صعودية.  يف  املغرتبني  اأكرث  لكون  ال�صعودي، 
يومي  ب�صكل  الفائ�صة  ال�صعودية  العملة  ترحل  البنوك 
منع  مت  احلرب  بدء  منذ  ولكن  البحرين.  اإىل  تقريبًا 
تتوىل  حيث  البحرين،  اإىل  ال�صعودية  العملة  ترحيل 
الدولر،  اإىل  وحتويلها  ال�صعودية  اإىل  نقلها  البنوك 
ومن ثم تقّيد يف ح�صابات البنوك التجارية اليمنية يف 
مل  املحلية  البنوك  اأن  املودع  واأ�صاف  الدولية.  البنوك 
ت�صتطع منذ بدء احلرب ترحيل مليار ون�صف مليار ريال 
اإىل البحرين. وبعد حماولت عدة، مت ترحيل  �صعودي 
اآذار   18 اأوىل يف  �صعودي كدفعة  ريال  مليون   330 نحو 
املا�صي، اإل اأن املبلغ اأوقف يف البنوك البحرينية بعدما 
قبل  من  املبلغ  باحتجاز  معلومات  البنوك  هذه  تلقت 
واأكد  و�صولها.  حال  يف  وم�صادرتها  ال�صعودية  ال�صلطات 
املودع اأن تلك احلادثة اأثارت حالة من اخلوف يف اأو�صاط 
ال�صرافني والتجار يف ظل ارتفاع الطلب على الدولر يف 

ال�صوق قبل رم�صان.
ر�صيد احلداد

التوجه  نذير  اأعتاد   : ظاظا  اأحمد   – ا�صطنبول 
اآماًل  ا�صطنبول،  يف  اأك�صاري  منطقة  اإىل  �صهريًا، 
البائع  ينتظر  احل�صي�س.  من  غراما  خم�صني  �صراء 
مرتقبًا ومعر�صًا نف�صه للخطر يف كل مرة، ثم يعود 
�صاعتني،  ت�صتغرق  طويلة  رحلة  بعد  منزله  اإىل 
»هربت  يقول:  احل�صي�س.  �صيكارة  لتدخني  متلهفًا 
الإلزامية،  اخلدمة  عن  تخلفي  ب�صبب  �صوريا  من 
اأحد  يف  كمحرر  حاليًا  اأعمل  تركيا،  اإىل  واأتيت 
املواقع الإخبارية، وتدخني احل�صي�س يخفف عني 
اأخبار احلرب  العمل يف حترير  عناء يوم كامل من 
لرية   700 مبلغ  �صهريًا  اأخ�ص�س  لذا  واملجازر، 

تركية، فقط كي اأهدئ روعي«. 
خمدره  �صراء  يف�صل  عامًا،  الثالثني  ابن  نذير  بات 
اإىل  عامني،  منذ  كاٍف  طعام  �صراء  على  اليومي، 
حد �صار فيه يقت�صر على وجبة واحدة يوميًا. ل 
يختلف حاله عن حال العديد من ال�صبان ال�صوريني، 
للح�صي�س  باأنهم الأكرث تعاطيًا  البع�س  والتي يقدر 
التي  ال�صعبة  النف�صية  الظروف  ب�صبب  تركيا،  يف 
يعي�صونها، يف الوقت الذي اأكدت فيه، تقارير �صادرة 
هو  احل�صي�س  اأن  على  العاملية،  ال�صحة  منظمة  عن 
العامل،  م�صتوى  على  تعاطيًا  املخدرة  املواد  اأكرث 

ويعود ذلك اإىل رخ�س ثمنه، و�صهولة تعاطيه.
املتواجدين يف تركيا،  ال�صوريني  البع�س من  ي�صطر 
اإىل العمل يف بيع احل�صي�س من اأجل اإعالة اأ�صرهم 
يف الداخل ال�صوري كما يقولون، حممد )32 عامًا( 
اأخيه  برفقة  ون�صف  عام  منذ  ذلك  امتهن  الذي 
�صليمان، ليتمكنا من اإر�صال املال اإىل ا�صرتهما يف دير 
عمل  اأي  اإيجاد  عن  عجزهما  بعد  خ�صو�صًا  الزور، 
اآخر يف تركيا، فيق�صيان اأغلب اأوقاتهما يف الرد على 
اأنواع  وتلبية طلباتهم من خمتلف  الزبائن  مكاملات 
احل�صي�س. يقول حممد لـ »القد�س العربي«: »اأذهب 
كي  مر�صني.  مدينة  اإىل  تقريبًا  �صهر  كل  واأخي  اأنا 
جنلب احل�صي�س الآتي من لبنان عن طريق البحر. 
ن�صرتي 400 غرام من احل�صي�س، مببلغ 3600 لرية 
على  خا�س  حزام  بوا�صطة  نخبئهما  ثم  تركية، 
اإ�صطنبول  مدينة  يف  غراما  الـ25  ونبيع  خ�صرينا، 
مزاج  هما  احل�صي�س  من  نوعان  ولدينا  بـ350لرية، 

ال�صيخ وماركة الربيع اللبنانية«.
احلواجز  بتفادي  ال�صقيقان  ينجح  ما  دائمًا 
اإىل  طريقهما  خالل  لل�صلطات  التابعة  الع�صكرية 
الأ�صباب،  عن  �صوؤالهما  ولدى  ا�صطنبول.  مدينة 
جيدًا  ويغلفانه  البهار  ي�صتخدمان  باأنهما  اأكدا 
الكالب  تفادي  بهدف  خ�صرهما،  على  اإياه  وا�صعني 
يح�صالنه  عما  اأما  للحواجز،  املرافقة  البولي�صية 
مبفاخرة:  فاأجابانا  احل�صي�س،  بيع  جراء  �صهريًا 
»األفي دولر اأمريكي وبال اأي جمهود كبري«، واأ�صارا 
يف  الكثيفة  امل�صاربة  رغم  اأعمالهما  ازدهار  اإىل 

ال�صوق، واإقبال العديد من ال�صوريني على ال�صراء. 
طريق اآخر ي�صل فيه احل�صي�س ال�صوري اإىل مدينة 
اأنطاكية الرتكية والقريبة من ال�صريط احلدودي 
ال�صوري، كما يوؤكد ملهم )35 عامًا(، وهو بائع �صوري 
اآخر يف ا�صطنبول. مع بداية كل �صهر يتوجه لزيارة 
عائلته املتواجدة يف اأنطاكية، ويعود بكمية كبرية 
ال�صهرية  اأك�صاري  منطقة  يف  ليبيعها  احل�صي�س،  من 
250 لرية تركية لـ25  وباأ�صعار مناف�صة ت�صل اإىل 

يغزو  حاليًا  ال�صوري  »احل�صي�س  ان  يقول  غراما. 
يتم  يدخنونه.  �صاروا  الأتراك  وحتى  الأ�صواق 
اإدخاله من املناطق ال�صورية املحررة، كذلك حبوب 
�صوق  اأن  ومبا  ولبنان،  �صوريا  من  تاأتي  الكابتيغون 
املخدرات كبري، كان لبد اأن اأخف�س اأ�صعاري، حتى 
اأزاحم بقية العاملني يف املجال، بالن�صبة يل �صارت 

تلك مهنتي، واأنا اأجني الكثري من النقود«. 
مدينة  و�صط  ال�صهرية  با�صي«  »طرله  منطقة  تعد 
اإليها  يرتدد  التي  املناطق  اأكرث  من  ا�صطنبول، 
متعاطي املخدرات. ففي كل حي يتوىل بائع تلبية 
بحبوب  بداية  اختالفها.  على  الزبائن  رغبات 
بالكوكايني  وانتهاًء  »املاريغوانا«،  بـ  ومرورًا  الن�صوة 
يف  املوجودة  الأماكن  اأخطر  من  وتعد  والهرويني. 
املدينة، نظرًا لزدياد حوادث ال�صلب والنهب فيها، 
اأحيانًا، بعمليات دهم  فيما تقوم ال�صرطة الرتكية 

ت�صتهدف املنطقة ذات الغالبية الكردية.

لهذا  »يوروفيجن«  الأوروبية  الأغنية  مب�صابقة 
العام، والتي جرت فعالياتها يف العا�صمة ال�صويدية 
�صتوكهومل، لت�صبح واحدة من اأكرث الفائزين اإثارة 

للجدل يف تاريخ امل�صابقة.
وح�صدت اأوكرانيا 534 نقطة لتحّل يف املركز الأول 
والقرم  �صتالني  حول  تدور  والتي   1944 باأغنية 
وعن عمليات اإبادة جماعية. واأثارت جامال غ�صبا 

يف مو�صكو ب�صبب اأغنيتها ذات الطابع ال�صيا�صي.
اإليها  القرم  جزيرة  �صبه  ان�صمام  مو�صكو  واأعلنت 
النزاع  2014 مع ت�صاعد  ا�صتفتاء �صعبي عام  بعد 
بني رو�صيا واأوكرانيا. غري اأن كثريا من دول العامل 

مل يعرتف بنتائج ال�صتفتاء.
اإجالوؤها  مت  التي  جلدتها  الأغنية  جامال  واأهدت 
مع ربع مليون من تتار القرم كعقاب جماعي ب�صبب 

اتهام بع�صهم بالتعامل مع النازيني.
م�صرح  على  تتاري  اأ�صل  من  وهي  جامال  وغنت 
خلفية  وخلفها  اآلهة«  اأنكم  »تعتقدون  �صتوكهومل 
بلون الدم. وعند ح�صولها على درع امل�صابقة دعت 

اإىل »ال�صالم واحلب لكل �صخ�س«.

ياأتي  »عندما  الفائزة  الأغنية  من  جزء  ويقول 
الغرباء… ياأتون اإىل بيتك… يقتلونكم جميعا… 
»اأ�صعر  جامال  وتقول  مذنبني«.  غري  اإنهم  ويقولون 
اأنني اأكرث قوة بعد اأداء هذه الأغنية… غنيت من 
اأجل اأوكرانيا ومن اأجل القرم، كان من الواجب اأن 

اأحتدث عما يعانيه النا�س يف اأوكرانيا والقرم«.
وكالة  �صابق  وقت  يف  عنها  نقلتها  ت�صريحات  ويف 

اإنها  جامال  قالت  لالأنباء،  الرتكية  »الأنا�صول« 
التي  الرتاجيديا  للعامل  وحتكي  ت�صرح  اأن  اأرادت 

عا�صتها »اأمها الكربى« القرم.
ويرجع تتار القرم امل�صلمون اإىل اأ�صول تركية، وقد 
اأقاموا يف املنطقة منذ قرون قدمية جدًا، ويتكلمون 
اللغة الرتكية احلديثة، فيما  لغًة قريبًة جدًا من 
يعي�صون اليوم يف دول عديدة مثل اأوكرانيا وبولندا 
دخل  وقد  اأخرى،  ودول  واأوزبك�صتان  وبلغاريا 
الهجري على يد  الثامن  القرن  املنطقة يف  الإ�صالم 

قبائل التتار املغولية.
عقب  نقطة   534 على  جامال  اأغنية  وح�صلت 
م�صاهدي  وجمهور  التحكيم  هيئة  ت�صويت 
مع  جامال  تناف�صت  وقد  اأوروبا.  يف  التلفزيون 
اأكرب  اإحدى  نهائيات  بلغوا  ومت�صابقة  مت�صابقا   25
كلمات  اأثارت  وقد  العامل.  يف  الغنائية  امل�صابقات 
الأغنية حفيظة نقاد رو�س راأوا فيها م�صا�صا برمز 
�صتالني الذي مت يف  �صيا�صي رو�صي من وزن جوزيف 
عهده ترحيل م�صلمي القرم، غري اأن اللجنة املنظمة 
مل�صابقة »يوروفيجن« وافقت على اأداء الأغنية لأنها 
ديف  ويقول  �صريحة.  �صيا�صية  دللت  حتمل  ل 
املنظمة وهي احتاد  با�صم اجلهة  املتحدث  غودمان 
نالت  الأوكرانية  »الأغنية  الأوروبية  الإذاعات 
الأغنية  للم�صابقة…  املنظمة  اللجنة  موافقة 
�صيا�صية«.  لي�صت  وكلماتها  تاريخيا  حدثا  تتناول 
عام  الأوروبية  الأغنية  م�صابقة  انطالق  ومنذ 
اإقحام  متنع  �صارمة  قيودا  املنظمون  ي�صع   ،1956
اأن  اأريد  م�صرح  على  كان  �صكل  باأي  ال�صيا�صة 
دفع  املو�صم  هذا  ما  �صيئا  ولكن  للفن،  خال�صا  يكون 
بال�صيا�صة اإىل م�صرح امل�صابقة واأيقظ جراح تاريخ 

عالقة رو�صيا بتتار القرم.

م��ه��ن��ة له م���ن ال  م��ه��ن��ة  ت��رك��ي��ا:  ب��احل�����س��ي�����ض يف  ي��ت��اج��رون  ���س��وري��ون  ���س��ب��اب 

ب�»يوروفيجن« االأوك��ران��ي��ة  جاماال  القرم«  م�سلمي  »مغنية  ف��وز  بعد  رو�سي  غ�سب 

مت�سلق تون�سي ينجح يف اعتاء قمة اإيفر�ست

تون�س ـ د ب اأ: جنح مت�صلق تون�صي يف اعتالء قمة جبل اإيفر�صت البالغ 
و�صائل  نقلت  ما  بح�صب  الأوىل،  للمرة  مرت  اآلف  ت�صعة  نحو  ارتفاعه 

اإعالم تون�صية.
وجنح املغامر التون�صي الطاهر املناعي )27عاما( ملولع بهواية الت�صلق 
يف حماولته الثانية يف اعتالء اأعلى قمة جبلية يف العامل وتثبيت علم 

بالده بعد اأن كان ف�صل يف ذلك العام املا�صي.
زلزال  �صرب  عندما  الأوىل  حماولته  يف  املوت  من  جنا  املناعي  وكان 
اإىل  ذلك  واأدى  املا�صي،  العام  من  /اأبريل  ني�صان   25 يف  النيبال  مدمر 
انهيار ثلجي يف جبل اإيفر�صت اأودى بحياة حوايل 20 مت�صلقا واإ�صابة 

الع�صرات.
جبل  وقمة  الفرن�صية  الألب  جبال  يف  قمة  لأعلى  و�صل  اأن  له  و�صبق 
اأكونكاجوا يف الأرجنتني الأعلى يف الن�صف الغربي من الكرة الأر�صية.

عمدة لندن… م�سلم !

غري  بلد  يف  م�صلم  يتقلد  حينما  ال�صعور،  من  ينتابه  ما  املرء  يدري  ل 
�صعور  ينتابك  ؟  املرموقة  اأو  احل�صا�صة  املنا�صب  من  من�صبا  اإ�صالمي 
البلد،  هذا  اأن  حت�س  و  املنزلة،  تلك  اإىل  و�صل  اأنه  الفخر  و  بالزهو 
بلد دميقراطي متح�صر، تخطى الطائفية و العن�صرية و بلغ مداه من 
اجلالية  بها  تلقت  التي  احلفاوة  تلك  تخفى  ل  و  القبول.  و  الت�صامح 
الإ�صالمية يف بريطانيا و امل�صلمون يف كثري من بلدان العامل الإ�صالمي 

نبـاأ فوز النائب الربملاين »�صادق خان« مبن�صب عمدة لندن.
و لكنك اإذا اأمعنت النظر و اأ�صتقراأت الواقع ، لوجدت الأمر على غري ما 
يبدو من انت�صار لرمز اإ�صالمي .فالرجل مل ي�صل اإىل هذا املن�صب و هذه 
املكانة اإل بعد ان قدم الوثائق و الدلئل على اأنه ل يربطه بالإ�صالم 
اإنه يت�صاءل يف حوار جلريدة »اإفينينغ �صتاندرد«  اإل الإ�صم و الر�صم. 
يف تعجب املتحري ملاذا تغطي املراأة امل�صلمة راأ�صها!! : ملاذا ترتدي املراأة 
امل�صلمة احلجاب يف لندن ؟ فهو م�صهد مل اأره حتى عندما زرت اأ�صرتي 
يف باك�صتان. فهو ل يرى اأي �صبب ديني اأو اجتماعي لأن ترتدي املراأة 

امل�صلمة احلجاب، ناهيك عن اأن ترتدي مالب�صا حمت�صمة !
كان  الذي  و  حزبه،  زعيم  كوربن«  جريمي   « من  موقفه  اإىل  اأنظر  ثم 
حينما  اأنه  حتى  اجلديد.  باملن�صب  للفوز  حملته  يف  الف�صل  بع�س  له 
�صئل عن ف�صل ال�صيد »كوربن« يف م�صاعدته على الفوز مل تكن اإجابته 
باأ�صرها ».و  للندن  انت�صارا  انت�صار يوم اخلمي�س كان  اإن   « �صوى متل�س 
يف اأول حوار معه بعد فوزه، تناول الرجل بالنقد » اأن كوربن بب�صاطة 
مل يقم بفعل ما فيه الكفاية لتناول خماوف الناخب العادي.« و قال » 
اإذا مل يغري كوربن م�صاره – و ي�صل اإىل جميع الناخبني، و لي�س فقط 
موؤيدي حزب العمال، فاإن املهمة الأ�صا�صية لتح�صني حياة النا�س �صوف 
تكون يف خطر.« فرمبا يريد مل�صرت » كوربن » اأن يغري م�صاره يف الدفاع 
الق�صايا العادلة، التي منها حقوق العرب عامة و الفل�صطينيني خا�صة 
يف معاملة عادلة اإزاء ق�صية الفل�صطينية. فهو يعلم اأن الرجل مغ�صوب 
املناوئة  لت�صريحاته  ال�صيا�صي  اأو  الإعالمي  امل�صتوى  على  �صواء  عليه 
لالإنتهاكات الإ�صرائيلية و عدوانها ال�صافر على »غزة » و قتلها املدنيني.

و لعلك اأيها القارئ ت�صاأل : اإذن ملن نعطي اأ�صواتنا ؟ و رمبا تقول ن�صف 
العمى و ل العمى كله. و اأقول لك : ل ! فاأنت تعامل املقولة التي فيها 
: اأن اهلل ين�صر الدولة العادلة و لو كانت غري م�صلمة و يخزي الدولة 
الظاملة و لو كانت م�صلمة. فرجال من اأمثال »جورج غالوي« اأو » جريمي 
كوربن« اأف�صل لنا و لق�صايانا. فهم اأكرث جراأة على احلق و البوح. حتى 
اأن » ديفيد كامريون« نف�صه طالب باأن يحظرعلى »كوربن » نف�صه اأ�صرار 

الأمن الوطني!
حممد ح�صن

هياري كلينتون متنح زوجها وظيفة يف حال فوزها

حظا  الأوفر  املر�صحة  اأن  اأمريكية  �صحف  ذكرت  ـ  وا�صنطن 
زوجها  �صتكلف  كلينتون،  هيالري  الدميقراطي  احلزب  عن  للرئا�صة 
فوزها  حال  يف  الأمريكي  القت�صاد  اإنعا�س  مبهمة  كلينتون  بيل 

بالنتخابات الرئا�صية.
وقالت كلينتون متحدثة يف فعاليات اإطار حملتها النتخابية مل�صادر 
“اإن زوجي، الذي �صاأكلفه باإنعا�س القت�صاد، كما  اإعالمية الأحد: 
زوجها  فاإن  تعبريها  بذلك” وبح�صب  القيام  كيفية  يعرف  تعلمون، 

�صيكون “الرجل الأول الأكرث احرتاما”.
كما اأ�صافت هيالري اأن بيل �صيكون م�صوؤول عن هذا الدور لأن لديه 

اأفكارا ومعرفة اأكرث من اأي �صخ�س تعرفه.
ووفقا لها، �صتكون معارفه مفيدة “خ�صو�صا يف مناطق تعدين الفحم، 
ويف املناطق التي تعي�س فيها الأقليات القومية، ويف املدن والأجزاء 

الأخرى من البالد، التي مل حتظ بالهتمام الكايف”.
يف  ال�صلطة  راأ�س  على  رئي�صية  مناف�صة  كلينتون  هيالري  وتعترب 
الوليات املتحدة يف انتخابات نوفمرب/ت�صرين الثاين 2016 املقبل.
وكان زوجها بيل كلينتون قد �صغل هذا املن�صب يف الفرتة من 1992 

اإىل 2000.



امل�ساورات  وف��دي  يلتقي  الكويت  اأم��ري 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر 
وع��دم  احل���وار  ملرجعيات  دعمه  وي��وؤك��د 
ا�ستمرار  على  ويحثهم  عليها  اخل���روج 
ايجابية نتائج  اإىل  للتو�سل  امل�ساورات 

�صباح  ال�صيخ  الكويت،  دولة  اأمري  اإن  ميني،  تفاو�صي  م�صدر  قال 
امل�صاورات  وفدي  الأربعاء،  اليوم  التقى  ال�صباح،  اجلابر  الأحمد 
وجهات  تقريب  اأجل  من  ال�صالم،  حمادثات  يف  امل�صاركني  اليمنية 

النظر بينهما.
دولة  اأمري  اأن  ا�صمه(،  ذكر  عدم  ل  )ف�صّ لالأنا�صول  امل�صدر  وذكر 
الكويت “التقى اأوًل املبعوث الأممي اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، ثم 
عبد  علي  ال�صابق  الرئي�س  وحزب  احلوثيني  ووفد  احلكومي  الوفد 

اهلل �صالح، كل على حده”.
احلوار  ملرجعيات  “دعمه  الكويت،  اأمري  اأكد  فقد  للم�صدر،  ووفًقا 
وعدم اخلروج عليها، وعلى راأ�صها �صرعية الرئي�س عبد ربه من�صور 
امل�صاورات  ا�صتمرار  على  وحثهم   ،2216 الأممي  والقرار  هادي، 

للتو�صل اإىل نتائج ايجابية”.
امل�صارك  اليمنية  احلكومة  وفد  رئي�س  املخاليف،  امللك  عبد  وكان 
اأن الوفد قرر تعليق  اأم�س،  اأعلن  ال�صالم بالكويت، قد  يف حمادثات 
م�صاركته يف امل�صاورات، اإىل حني و�صول وثيقة مكتوبة من احلوثيني 
املتمثلة  التزامهم مبرجعيات احلوار  ال�صابق توؤكد  الرئي�س  وحزب 

ب�صت نقاط.
الثالث  املرجعية  الأطر  النقاط،  تلك  اأوىل  اأن  املخاليف،  واأو�صح 
ان�صحاب  على  ين�س  الذي   2216 الأممي  القرار  بـ”  املتمثلة 
اخلليجية  باملبادرة  واللتزام  ال�صالح،  وت�صليم  املدن  من  احلوثيني 
وق�صى   ،2011 عام  اخلليج  دول  رعته  )اتفاق  التنفيذية  واآليتها 
بت�صليم ال�صلطة للرئي�س عبد ربه من�صور هادي من الرئي�س ال�صابق 
عقب ثورة �صعبية(، وتنفيذ خمرجات موؤمتر احلوار الوطني )انعقد 
على  ون�س   2014 الثاين  يناير/كانون  ـ   2013 مار�س/اأذار  خالل 
اأي طرف لل�صالح الثقيل �صوى الدولة وتق�صيم البالد  عدم امتالك 

اإىل 6 اأقاليم احتادية(.
م�صاورات  اأجندة  بتنفيذ  اللتزام  على  الثانية،  النقطة  وت�صمنت 
اأول  دي�صمرب/كانون  منت�صف  انعقدت  والتي  ال�صوي�صرية،  بيال 
عن  الإفراج  منها  الثقة،  لبناء  اإجراءات  على  واأكدت  املا�صي، 

ا تعز، و�صط البالد. املعتقلني، ورفع احل�صار عن املدن، وخ�صو�صً
التزام  �صرورة  واخلام�صة،  والرابعة  الثالثة  النقاط  وت�صمنت 
للم�صاورات  الأعمال  وجدول  اخلم�س  النقاط  تنفيذ  احلوثيني 
ال�صيا�صية  العملية  اأن  املبعوث الأممي، والذي ين�س على  املقدم من 
املدن،  من  والن�صحاب  ال�صالح  ت�صليم  بعد  الأخرية  النقطة  هي 
ال�صيا�صية،  )الأمنية،  امل�صكلة  الثالث  اللجان  مبهام  واللتزام 

والأ�صرى واملعتقلني(.
من  احلكومي،  الوفد  يطالب  التي  ال�صاد�صة  النقطة  ت�صمنت  فيما 
“ل نقا�س حول �صرعية  خ�صومة اللتزام بها ك�صرط للعودة باأنها 

الرئي�س عبد ربه من�صور هادي”.
م�صاورات  حتقق  مل  املا�صي،  ني�صان  اأبريل/   21 يف  انطالقتها  ومنذ 
الأزمة  جلدار  جوهري  اخرتاق  اأي  الكويت،  يف  اليمنية  ال�صالم 
املفاو�صات،  طريف  بني  التفاق  هو  اليتيم  الإجناز  وكان  اليمنية، 
على ت�صكيل اللجان الثالث )الأمنية، ال�صيا�صية، الإن�صانية(، والتي 
الدويل  القرار  عن  املنبثقة  اخلم�س  النقاط  مناق�صة  اإليها  اأوكل 

.2015 ني�صان  اأبريل/  يف  ال�صادر   ،2216

 راأي اليوم- 
 اأفردت حمطة �صي اإن اإن بالعربية  
ردود  لتغطية  وا�صعة  م�صاحة 
التوا�صل  و�صائط  يف  الأفعال 
الإجتماعي ال�صعودية على اإعالن 
جمل�س ال�صيوخ الأمريكي موافقته 
ي�صمح  للجدل  مثري  قانون  على 
�ص�صيبتمر   11 هجمات  ل�صحايا 
مثل  اأجنبية  حكومات  مبقا�صاة 

اململكة العربية ال�صعودية .
باإ�صم  اإجتماعي  و�صم  وبرز 
الإعالمي  �صيبتمرب”وعلق   11“
على  خا�صقجي  جمال  ال�صعودي، 
�صفحته بتويرت قائال: “لكونغر�س 
لعوائل  يجيز  قرار  ل�صالح  ي�صوت 
اململكة..  مبقا�صاة   9/11 �صحايا 
بني  العالقة  يهدد  خطري  تطور 
مطلق  قال  حني  يف  البلدين،” 
من  بريئة  “ال�صعوديه  ال�صدادي: 
هو  والهدف   11 �صبتمرب  اأحداث 
مواقف  ب�صبب  ال�صعودية  ابتزاز 

ملك احلزم امل�صرف لالمه”.
قفيط،  بن  ح�صاب  �صاحب  وعلق 
قائال: ” قبل �صهرين اتهمت اأمريكا 
باحداث9-11  بتورطها  اإيران 
واليوم ت�صرع قانون »العدالة �صد 
اململكة  ملقا�صاة  الإرهاب«  رعاة 
وقال  احداث9-11،”  على 

الأمريكي  ” ال�صيوخ  عبداحلميد: 
 11 ل�صحايا  يتيح  ت�صريعًا  يقر 
�صبتمرب مقا�صاة ال�صعودية عقبال 
والبحرين  واليمن  �صوريا  �صحايا 
مناع  قال  حني  يف  وغريهم،” 
ال�صيوخ  جمل�س  “عاجل  ع�صريي: 
ملقا�صاة  قانونا  ميرر  المريكي 
�صبتمرب   11 ال�صعودية يف احداث 
�صديقة  انها  متثل  دول  لالأ�صف 
�صد  كرث  ق�صايا  متول  وهي 

ال�صعودية”.
الأمريكي،  ال�صيوخ  جمل�س  ووافق 
قانون  م�صروع  على  الثالثاء، 
بال�صماح  يق�صي  وا�صعا  جدل  اأثار 
من  الـ11  هجمات  �صحايا  لذوي 
مبقا�صاة   2001 اأيلول  �صبتمرب/ 
اململكة العربية ال�صعودية لدورها 

املزعوم.
بانتظار  القانون  م�صروع  يزال  ول 
النواب،  جمل�س  قبل  من  متريره 

البيت  فيه  يوؤكد  الذي  الوقت  يف 
لهذا  معار�صة  على  الأبي�س 

القانون.
ي�صمى  الذي  القانون  م�صروع 
الإرهاب،”  راعي  �صد  بـ”العدالة 
ودول  ال�صعودية  �صيمنع  مرر  اإذا 
بارتباطها  ي�صتبه  ممن  اأخرى 
باحل�صانة  بالحتماء  بالإرهاب 
الفيدرالية  املحاكم  يف  الأجنبية 

الأمريكية.

 – ب(  ف  )اأ  ـ  املتحدة(  )الوليات  املتحدة  المم 
تعمل م�صوؤولة �صابقة يف وزارة الداخلية المريكية 
مل�صكلة  الت�صدي  باجتاه  املتحدة  المم  دفع  على 
التجاوزات اجلن�صية التي يتهم جنود حفظ ال�صالم 

بارتكابها وحل احدى ا�صواأ الأزمات يف تاريخها.
كانت ع�صوا يف جمل�س  التي  لوت  وتعمل جني هول 
المن القومي يف البيت البي�س على الدفع باجتاه 
مواجهة  يف  حازمة”  “اجندة  ت�صميه  ما  تبني 
اطفال  وا�صتغالل  باغت�صاب  املزاعم  من  �صل�صلة 
�صيما  ول  ال�صالم  حفظ  جنود  اىل  موجهة  جن�صيا 

يف جمهورية افريقيا الو�صطى.
وقالت يف مقابلة الثالثاء “المر �صادم. من املخيف 
ان يتم احلديث عن مثل هذه الأمور يف قاعات هذا 

املكان”.
المن  وزير  نائبة  من�صب  ال�صابق  يف  لوت  �صغلت 
�صباط/ يف  وعينت  املتحدة  الوليات  يف  الداخلي 
لتح�صني  املتحدة  لالمم  خا�صة  من�صقة  فرباير 
الت�صدي مل�صكلة التجاوزات اجلن�صية يف مهام حفظ 
ال�صالم، وهو من�صب ا�صتحدث بعد ان خل�صت جلنة 
م�صتقلة اىل ان المم املتحدة ا�صاءت ادارة الق�صايا 

املرفوعة اليها.
جمهورية  اىل  تفقدية  زيارات  بعدة  لوت  قامت 
الكونغو  جمهورية  واىل  الو�صطى  افريقيا 
الدميوقراطية منذ ذلك احلني والتقت عدة مرات 
امل�صاهمة بقوات وم�صوؤولني  مع م�صوؤولني من الدول 

امميني على خمتلف امل�صتويات.
الت�صاهل  عدم  من  مناخا  نخلق  ان  “علينا  وقالت 

ازاء مثل هذه العمال”.
من  وكين�صا�صا  بانغي  زيارة  خالل  لوت  متكنت 
الطالع عن قرب على و�صع املهمتني اللتني �صيق �صد 
عنا�صرهما العدد الكرب من التهامات بال�صتغالل 

اجلن�صي.
وقالت “هناك ثغرة كبرية يف �صل�صلة القيادة داخل 
افريقيا  جمهورية  بعثة  يف  املتورطة  الوحدات 

الو�صطى )مينو�صكا(”.
عنا�صر  اىل  فقط  ال�صنة  هذه  اتهاما   29 وجه 
يف   22 مقابل  اجلن�صي  بال�صتغالل  القوة  هذه  يف 
2015 ولكن معظم هذه الفعال يعود اىل �صنوات 

�صابقة.

حالت  عن  الك�صف  متاما  “نتوقع  لوت  وقالت 
اعلى  على  الهتمام  “يتم  بان  ووعدت  اخرى”، 
م�صتوى بهذه احلالت على الفور” يف المم املتحدة.

– النوم  عنابر  وتفتي�س  التنقل  على  – قيود 
اللوائح  ت�صديد  الزمة  ادارة  يف  التغيري  وي�صمل 
العاملني  وال�صرطة  اجلنود  وحدات  لعمل  املنظمة 
يف  املتحدة  لالمم  ال�صالم  حلفظ  بعثة   16 �صمن 
الحداث  على  الت�صرت  ملنع  �صوابط  وو�صع  العامل، 
بينهم  ما  يف  كثريا  التقارب  من  اجلنود  منع  عرب 

وحتديد حرية التنقل وتفتي�س عنابر النوم.
وقالت لو التي تولت عدة منا�صب يف بعثات حفظ 
“بع�س  واجهت  انها  و2009   2003 بني  ال�صالم 
املمانعة” من م�صوؤويل بع�س البعثات غري الراغبني 
ال�صتغالل  ردع  بهدف  جديدة  م�صوؤوليات  تويل  يف 

اجلن�صي.
وجود  ينفون  الذين  اولئك  اىل  متوجهة  وقالت 
هذه  “هراء.  منظماتهم  او  بعثاتهم  يف  م�صكالت 

امل�صكلة تخ�صنا جميعنا”.
بقوات  امل�صاهمة  الدول  على  �صغوطا  لوت  ومتار�س 
ويف  املحددة  املواعيد  يف  التق�صي  اعمال  لجناز 
ت�صكيل فرق تق�صي م�صرتكة مع المم املتحدة وبدء 
للمزاعم  ا�صا�س  املحاكمة يف حال وجود  اجراءات 

املوجهة.
وابدت بع�س الدول جتاوبا اذ اعلنت جنوب افريقيا 
انها �صتن�صىء حماكم ع�صكرية يف جمهورية الكونغو 
على  جنود  �صبعة  يواجه  حيث  الدميوقراطية 

القل اتهامات بال�صتغالل اجلن�صي.
فرتة  قبل  �صنوات  خم�س  بال�صجن  م�صر  وحكمت 
اجلن�صي  بالعتداء  ادانته  بعد  جنودها  احد  على 
من  يوما   29 بعد  الو�صطى  افريقيا  جمهورية  يف 

التحقيقات.
ل�صندوق  دولر  الف   125 مببلغ  الرنوج  و�صاهمت 
ائتمان م�صتحدث لتقدمي م�صاعدة عادلة لل�صحايا 

الذين يتم ت�صجيعهم على اخلروج عن �صمتهم.
وطفلها  ال�صحايا  لحدى  املال  �صريالنكا  ودفعت 
مهمة  يف  كان  جندي  �صد  ابوة  دعوى  عن  تعوي�صا 

حلفظ ال�صالم يف هايتي.
درا�صة  على  حاليا  املتحدة  المم  م�صوؤولو  يعمل 
مقرتحات للفح�س اللزامي للحم�س النووي وعدم 
اتهامات  يواجهون  الذين  اجلنود  مرتبات  �صرف 

جدية بال�صتغالل اجلن�صي.
يزال  ول  التقدم.  من  الكثري  “حققنا  لوت  وقالت 

لدينا الكثري من العمل”.
www .ghorbanews .com
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ت���ون�������ض يف  ال�����ع�����ل�����ن  اىل  ي������خ������رج������ون  امل�����ث�����ل�����ي�����ون 
العلن يف تون�س  املثليون اىل  ـ خرج  اأ ف ب  ـ  تون�س 
بتاأ�صي�س جمعيات والتحدث اإىل و�صائل اإعالم ورفع 
راية “قو�س قزح” يف �صارع رئي�صي و�صط العا�صمة 
لهم  املجتمع  رف�س  ب�صبب  ه�صا  يبقى  و�صعهم  لكن 
اجلن�صية  العالقات  التون�صي  القانون  وجترمي 

املثلية.
مناخ  من  املثليون  ا�صتفاد   2011 ثورة  وعقب 
احلرية اجلديد يف تون�س فاأ�ص�صوا جمعيات خا�صة 

بهم مثل “مْوجودين” و”�صم�س".
اجلمعيات  هذه  بع�س  عقد  املا�صي،  الربيع  ويف 
جمرد  ال�صابق  يف  كان  بعدما  علنية،  اجتماعات 

احلديث عن املثلية من املحرمات.
الف�صل  باإلغاء  �صراحة  املثليني  جمعيات  وطالبت 
يعاقب  الذي  التون�صي  اجلزائي  القانون  من   230
“مرتكب اللواط اأو امل�صاحقة بال�صجن مدة ثالثة 

اعوام” نافذة.
جمعية  رئي�س  نائب  عاما(   19( عمر  بن  اأحمد 
لأن  داعيا  اأرى  “ل  بر�س  لفران�س  قال  “�صم�س" 
نحن  تعنينا  اخلا�صة  حياتنا  متخفني.  نعي�س 

وحدنا”.
بطرده  الثانوية  ومدر�صته  عمر  بن  عائلة  وقامت 

بعدما جاهر مبثليته.
ن�صطاء  رفع  املا�صي،  الثاين/يناير  كانون   14 ويف 
خالل  باملثليني  اخلا�صة  قزح”  “قو�س  راية 
تظاهرة اأقيمت يف �صارع احلبيب بورقيبة الرئي�صي 
و�صط العا�صمة مبنا�صبة الذكرى اخلام�صة للثورة، 
فاأّمنت  طردوهم  قاموا  الغا�صبني  من  ع�صرات 

ال�صرطة خروجهم اىل �صارع اآخر.
الثورة” بعد  ما  “�صياق 

فيه  ي�صبح  يوم  ياأتي  اأن  يت�صور”  اأحد  يكن  “مل 
احلديث عن املثليني اأمرا متاحا يف و�صائل العالم 
يف تون�س بح�صب اجلامعي وحيد الفر�صي�صي رئي�س 

اجلمعية التون�صية للدفاع عن احلريات الفردية.
جويري  حممد  الجتماع  علم  يف  الباحث  ويقول 
بالتعبري  لأقلية  �صمح  الثورة  بعد  ما  “�صياق  ان 
معتربا  املجتمع"  يف  وجودها  واإعالن  نف�صها،  عن 
ان “و�صعية املثليني يف تون�س اف�صل بكثري مما هي 

عليه يف دول عربية اأخرى”.
الرف�س  ب�صبب  ه�صة  تبقى  هوؤلء  و�صعية  لكن 
جترم  والقوانني  للمثليني،  القوي  الجتماعي 

املثلية اجلن�صية.
ويف 2015، ا�صدر الق�صاء مذكرات توقيف واأحكاما 
اأدينوا باملثلية بعدما  بال�صجن �صد �صبان تون�صيني 

اإجراء  يف  �صرجية  لفحو�س  ال�صرطة  اخ�صعتهم 
تعتمده لتحديد ال�صلوك اجلن�صي للم�صتبه بهم.

ابتدائية  حمكمة  ا�صدرت  نف�صه،  العام  وخالل 
حكما مبنع �صتة طالب مثليني من الإقامة يف مدينة 
يتم  اأن  قبل  �صنوات  خم�س  مدة  )و�صط(  القريوان 

حذف هذه العقوبة يف ال�صتئناف.
العدل  وزير  دعا   2015 ايلول/�صبتمرب   30 ويف 
حممد �صالح بن عي�صى الذي اأقيل من مهامه يف 20 
 230 الف�صل  “اإلغاء”  اىل  الول/اكتوبر  ت�صرين 

من القانون اجلنائي التون�صي.
لكن الرئي�س التون�صي الباجي قائد ال�صب�صي اعلن 
بي  “�صي  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  املا�صية  ال�صنة 
نف�صه.  ال  يلزم  ل  العدل  “وزير  ان  �صي” امل�صري 
لن  القانون(  )اإلغاء  وهذا  الدولة،  يلزم  ل  وطلبه 

يتم”.
بالوباء” ال�صابة  من  “اأ�صواأ 

املجتمع  بعداء  تون�س  يف  املثليون  ي�صطدم  يوميا، 
الذي يرف�صهم.

ال�صتة  ال�صبان  اأحد  عاما(   22( علي  حممد  وقال 
مثلي  تكون  “اأن  القريوان  يف  توقيفهم  مت  الذين 
الإ�صابة  من  اأ�صواأ  فذلك  تون�س،  يف  اجلن�س 

بالوباء”.
واأفاد اأنه ل يزال م�صدوما من فح�س �صرجي اأجري 
حب�صه  ومن  اثنني،  �صرطيني  اأنظار  حتت  عليه 
لل�صرب  تعر�س  حيث  )و�صط(  �صو�صة  �صجن  يف 

وال�صخرية لنه مثلي، وفق روايته.
على  ال�صجن  يف  موقوفون  “اأجربين  وقال 
مت�صلني  كانوا  الذين  احلرا�س  اأمام  عاريا  الرق�س 

ومتواطئني”.
منظمة  دعت  املا�صي  ايلول/�صبتمرب   28 ويف 
التون�صية  ال�صلطات  ووت�س”  رايت�س  “هيومن 
ال�صرعي  الطب  اختبارات  اإجراء  عن  “الكف  اىل 
ال�صرجية على الأ�صخا�س امل�صتبه بقيامهم باأعمال 

مثلية” لأنها “ُتعترب انتهاًكا للخ�صو�صية”.
واأثار تطرق و�صائل اعالم حملية يف اليام املا�صية 
اىل مو�صوع املثلية اجلن�صية يف تون�س، �صخط كثري 

من التون�صيني.
وموؤخرا قال اإمام جامع يف �صفاق�س )و�صط �صرق( 
يف خطبة “من ياأتي اللواط، ميوت الفاعل واملفعول 
حكمهما:  ذلك  الثنان  ميوت  را�صيا،  كان  اإن  به 
ويل  +ياأمر  الأحناف  “قال  وا�صاف  الإعدام”. 
فُيلقى  مرتفع  مكان  اىل  اللوطي  ُيرفع  باأن  الأمر 
ذلك  لأن   )..( ميوت  حتى  باحلجارة  وُيقذف  منه 
فيهم  خري  ل  لنهم   )..( لوط  قوم  يف  اهلل  حكم 

ول �صالح فيهم”.
القيادي  املكي  اللطيف  عبد  ندد   2015 ومنت�صف 
ائتالف  يف  )�صريك  ال�صالمية  النه�صة  حركة  يف 
جلمعية  ال�صلطات  برتخي�س  رباعي(  حكومي 

“حلها”. اىل  "�صم�س" داعيا 
فردي  “�صلوك  اجلن�صية  املثلية  ان  املكي  وقال 
جهد  اإىل  حتول  اإذا  بالك  فما  املجتمع  على  خطري 

منظم عرب جمعية ترتبط ب�صبكات دولية”.
املثلية  مو�صوع  مع  تقدمية  احزاب  وتتعامل 
لنف�صها  جتلب  اأن  خ�صية  �صديد  بحذر  اجلن�صية 

�صخط الراي العام.

�سلمان امللك  ب”اإبتزاز«  �سعوديني  من  واإتهامات  خطري”  “تطور  عن  يتحدث  واخلا�سقجي  جمددا  املحك  على  الثنائية  العاقات 
 م���ف���اج���اأة ���س��ل��ب��ي��ة م���ن جم��ل�����ض ال�����س��ي��وخ االأم���ري���ك���ي ���س��د ال�����س��ع��ودي��ة 
االإره����������اب” راع�������ي  �����س����د   “العدالة  ق�����ان�����ون  مت����ري����ر  ب���ع���د 

االمم املتحدة تعمل على ت�سديد ال�سوابط لوقف اال�ستغال اجلن�سي بني جنود حفظ ال�سام



اإبراهيم دروي�س
من  اأعداد  و�صول  من  اأمريكيون  اأمنيون  م�صوؤولون  حذر 
مقاتلي جماعة »بوكو حرام« املتطرفة يف �صمال نيجرييا 
اإىل ليبيا للدفاع عن فرع تنظيم »الدولة« ـ داع�س- الذي 
�صرت  عا�صمته  على  وحملي  دويل  هجوم  �صيناريو  يواجه 
حتاول  ال�صبب  ولهذا  الليبي.  ال�صاحل  على  الواقعة 
املتحدة  الوليات  من  ع�صكرية  طائرات  �صراء  نيجرييا 
ملالحقة التنظيم يف �صمال البالد الذي اأعلن ولءه لتنظيم 

الدولة النا�صط يف �صوريا والعراق وليبيا. 
ومل يقدم امل�صوؤولون الأمريكيون معلومات عن املدى الذي 
يتعاون فيه الفرع الليبي لـ«داع�س« مع الفرع املوايل له يف 
غرب اأفريقيا اإل اأن امل�صوؤولني الغربيني يخ�صون من تطور 
التعاون بني التنظيمني الإرهابيني والدفع باجتاه عمليات 
ن�صاطات  ت�صهد  التي  وال�صحراء  ال�صاحل  منطقة  يف 
اجلهادية  ال�صلفية  اجلماعات  من  وغريها  لـ«القاعدة« 

املتطرفة. 
الأمن  م�صت�صار  نائب  ت�صريحات  الأنباء  وكالت  ونقلت 
القومي الأمريكي اأنتوين بلينكني والتي جاء فيها اإن هناك 
»تقارير« تتحدث عن و�صول مقاتلي بوكو حرام اإىل ليبيا 
التي اأقام تنظيم »الدولة« قاعدة قوية له فيها م�صتفيدا 

من الفو�صى الناجمة عن احلرب الأهلية هناك. 
وقال »لقد ر�صدنا قدرة لبوكو حرام على التوا�صل ب�صكل 
ات�صالت  اأن  م�صيفا  داع�س«،  دعم  من  وا�صتفادته  فعال 
الو�صع  تراقب  اأمريكا  واأن  التنظيمني  بني  قائما  وتعاونا 

عن كثب. 
م�صاعدات  قدمت  املتحدة  الوليات  اإن  بلينكني  وقال 
يقدم  مل  لكنه  م�صفحة  عربات  �صكل  على  لنيجرييا 
مبقاتالت  تزويدها  هناك  احلكومة  طلب  حول  معلومات 
ع�صكرية. وقال اإن نيجرييا تقدمت بعدد من املطالب التي 

تنظر فيها احلكومة الأمريكية ب�صكل جدي.
احلرب يف تون�س

واإن ثبت وجود تعاون بني تنظيم »الدولة« وبوكو حرام 
ا�صتقطاب  مركز  اإىل  �صرت  »خالفة«  لتحول  يوؤ�صر  فهذا 
الليبي  الفرع  وميثل  اأفريقيا.  وغرب  �صمال  يف  للجهاديني 
تهديدا لي�س على البالد التي تتناف�س عليها ثالث حكومات 
يف  اإليها  ينظر  التي  تون�س  خا�صة  اجلوار  دول  على  ولكن 
ما  انتفا�صات  يف  جناحا  الأكرث  النموذج  اأنها  على  الغرب 

يعرف بالربيع العربي عام 2011. 
التنظيم  اأن  جاء  بو�صت«  »وا�صنطن  ل�صحيفة  تقرير  ويف 

يحاول تو�صيع مناطق نفوذه من ليبيا اإىل اجلارة تون�س.
وت�صري اإىل الهجوم الذي نفذه مقاتلون تون�صيون يف املعظم 
اأهلها  ي�صتغل  التي  قردان  بن  بلدة  اإىل  احلدود  اجتازوا 
بالتهريب نظرا للظروف القت�صادية ولقربها من احلدود 
من  النفط  تهريب  على  منهم  الكثري  يعمل  حيث  ليبيا  مع 
وتقول  املحلية.  الأ�صواق  يف  وبيعه  به  الغنية  اجلارة 
حوايل  فيه  �صارك  الذي  قردان  بن  هجوم  اإن  ال�صحيفة 
وتزايد  ليبيا  يف  التنظيم  طموحات  عن  يعرب  مقاتل  مئة 
»اله�صة«  الدميقراطية  تواجه  التي  وامل�صاعب  قوته 
لحتواء اخلطر الإرهابي الذي ميثله هوؤلء اجلهاديون. 

ويعترب ال�صبان التون�صيون من اأكرث اجلماعات املتطوعة يف 
�صفوف تنظيم »الدولة« يف كل من �صوريا والعراق، اإل اأن 
الإجراءات الأمنية والقيود التي فر�صت على �صفر ال�صبان 
ـ  الرتكية  احلدود  على  ال�صديدة  والرقابة  تركيا  اإىل 

ال�صورية دفعت بال�صبان لل�صفر اإىل اجلارة ليبيا. 
اأخرى  ويتلقى هوؤلء التدريب الع�صكري ثم ير�صلون مرة 
عن  م�صوؤوليته  »الدولة«  تنظيم  اأعلن  حيث  بالدهم  اإىل 
العا�صمة  يف  باردو  ومتحف  ال�صاحلية  �صو�صة  هجومي 
تون�س. وقتل يف الهجومني ع�صرات من املواطنني التون�صيني 

وال�صياح الأجانب. 
ومع ذلك فقد كان الهجوم املتقن واملخطط له بدقة على 
بن قردان وهاجم فيه الإرهابيون �صل�صلة من مراكز الأمن 

هو الذي اأعطى فكرة عن خطط اجلهاديني لتون�س. 
ونقلت ال�صحيفة عن حممد املعايل، م�صوؤول دائرة مكافحة 
الإرهاب قوله اإن الهجوم يظهر مدى التهديد الذي ميثله 

»داع�س« على تون�س. 
والعراق  �صوريا  يف  ل�صغوط  التنظيم  تعر�س  اأن  واأ�صاف 
اأجربه على نقل عدد من مقاتليه اإىل ليبيا التي من غياب 

ال�صلطة والنظام »وتعترب مبثابة اجلنة« لهم. 
بن  يف  امل�صهد  راغفان  �صودر�صان  التقرير  كاتب  وي�صف 
قردان التي يقول اإن �صوارعها غري معبدة وحتولت �صهولها 

اإىل »مكبات« للنفايات.
اقت�صادية  م�صاريع  اأي  ول  جامعات  م�صانع،  هناك  ولي�س 
يق�صي  العادي  اليوم  ويف  ال�صمال.  بها  يحظى  التي  كتلك 
ال�صبان العاطلون عن العمل وقتهم يف املقاهي اأو باجللو�س 

على قارعة الطريق. 
بتجارة  مرتبطة  ال�صكان  من  كبري  عدد  حياة  واأ�صبحت 
تهريب- ال�صالح والوقود والب�صائع ال�صتهالكية من واإىل 

ليبيا. 
من  الكثري  اإن  �صوات  �صامل  ال�صابق  قردان  بن  عمدة  وقال 
ال�صبان ل توجد اأمامهم خيارات للبقاء يف املدينة ب�صبب 

الفقر والتهمي�س. 
وي�صيف اإنهم يلتقون مع النا�صطني يف التجنيد لـ »داع�س« 
اجلميلة  واحلياة  وال�صيارات  باملال  يعدونهم  والذين 
التهريب  اإما  فخيارهم  ال�صباب؟  يفعل  اأن  تتوقع  »فماذا 
غادر  املا�صية  الثالثة  العقود  ويف  الدولة«.  تنظيم  اأو 
اأبناء بن قردان للم�صاركة يف القتال يف العراق  املئات من 
واأفغان�صتان والبو�صنة فيما حتول اآخرون لطريق الت�صدد 
ب�صبب القمع الذي مار�صه النظام ال�صابق �صد الإ�صالميني. 
ومتيز املقاتلون التون�صيون يف �صفوف اجلهاديني بقدراتهم 
العراق  يف  »القاعدة«  تنظيم  زعيم  دفع  ب�صكل  اجلهادية 
قردان  بن  كانت  »لو  للقول  الزرقاوي  م�صعب  اأبو  ال�صابق 

قريبة من الفلوجة حلررنا العراق«.
انتعا�س الت�صدد

وبعد رحيل الديكتاتور زين العابدين بن علي عن ال�صلطة 
بعد ثورة �صعبية ا�صتفاد املت�صددون من الو�صع املنفتح يف 

البالد وزادوا من ن�صاطات التجنيد. 
والعراق  �صوريا  اإىل  متطوع   4.000 من  اأكرث  وذهب 

وان�صموا لتنظيم »الدولة« وجماعات اأخرى. 
وذكرت الأمم املتحدة اأن ما بني 1.000 ـ 1.500 تون�صي 
معظمهم من بن قردان �صافروا اإىل ليبيا. ويقول م�صوؤولون 
اإىل  الأجانب  املقاتلني  ير�صل  بداأ  التنظيم  اإن  غربيون 

ليبيا، خا�صة بعد �صيطرته على �صرت. 
عن  كبديل  ال�صاحلية  املدينة  هذه  مع  التنظيم  ويتعامل 
ح�صب  وذلك  »اخلالفة«  عليها  يطلق  ما  عا�صمة  الرقة، 
م�صوؤولني اأمنيني اأمريكيني. وكان وزير الدفاع التون�صي قد 
 250 مغادرة  عن   2015 الأول/اأكتوبر  ت�صرين  يف  اأعلن 
مقاتال تون�صيا �صوريا مع بداية التدخل الرو�صي حلماية 
املا�صي  العام  بث  دعائي  �صريط  ففي  الأ�صد.  ب�صار  نظام 
ليبيا  �صواحل  على  يقف  وهو  للتنظيم  قيادي  فيه  ظهر 
اجلرنال  تقاتل  التي  للقوات  لالن�صمام  املقاتلني  ويدعو 

املتقاعد خليفة حفرت. 
هذا  القيادي  نداء  لبوا  التون�صيني  من  عددا  اأن  ويبدو 
�صباط/فرباير   19 يف  �صنت  املتحدة  الوليات  اأن  خا�صة 
 41 الهجوم  هجوما مع�صكر تدريب يف �صرباطة. وقتل يف 
�صخ�صا معظهم تون�صيون. وتعتقد الوليات املتحدة اأن من 
الذي قام بتجنيد  القيادي  الدين �صو�صان  نور  القتلى  بني 

وتدريب التون�صيني لتنفيذ هجمات يف بالدهم. 
اأذار/مار�س على بن قردان. ويتذكر  ورد التنظيم بهجوم 
تويوتا  ب�صيارات  دخلوا  الذين  املهاجمني  املدينة  اأبناء 
املنطقة  يبدو  ما  على  ويعرفون  الأقنعة  يلب�صون  وكانوا 

والأهداف التي كانوا يريدون �صربها بل والأ�صخا�س. 
ويقول �صخ�س كان �صقيقه من بني القتلى ب�صبب عمله يف 
اإنه تعرف على اأحدهم وكان من  وحدة مكافحة الإرهاب 
بن قردان. و�صهدت مناطق يف املدينة معارك �صوارع فيما 

ا�صتهدف املهاجمون ثكنات للجي�س. 
ويقول �صهود عيان اإن خم�صة من املهاجمني اأقاموا حاجز 
يحملون  وكانوا  املدينة.  على  �صيطروا  وكاأنهم  تفتي�س 
وبداأوا  ال�صاروخية  القنابل  وقاذفات  الكال�صنيكوفات 
�صاحب  ويقول  الهويات.  من  والتاأكد  ال�صيارات  بوقف 

املقاتلني  اإن  التفتي�س  حاجز  اأمامه  ن�صب  الذي  املقهى 
يف  م�صوؤول  جروا  الع�صكري  الزي  بع�صهم  يرتدي  الذين 
اأحد  و�صرخ  النار،  عليه  واأطلقوا  �صيارته  من  اجلمارك 

املهاجمني بلهجة تون�صية »غدا �صنحكمكم«. 
تون�س  من  كلهم  مهاجما   52 مقتل  عن  املعركة  واأ�صرفت 
ومنهم ثالثة قياديني جاءوا من بن قردان. وقتل 12 من 

الأمن وثمانية من املدنيني.
ماذا يريدون؟

من  عددا  تون�صية  حدودية  مدينة  على  الهجوم  وطرح 
على  الأمريكية  للغارة  انتقاما  كان  اإذا  وفيما  الأ�صئلة، 
�صرباطة اأو فح�صا لقوات الأمن التون�صية اأو حماولة لبناء 
موطئ قدم للتنظيم يف تون�س خا�صة اأن الوليات املتحدة 
يف  قريب  ع�صكري  لعمل  تخطط  معها  املتحالفة  والدول 

ليبيا. 
من  حالة  لحظ  راغافان  اأن  اإل  الهجوم  �صد  ورغم 
ال�صيق خا�صة اأن املنفذين ا�صتطاعوا اخرتاق احلدود مع 
ليبيا  مع  احلدود  معظم  على  �صياج  بناء  اإكمال  بعد  ليبيا 

بالإ�صافة حلفر خنادق ملئت باملاء. 
فيها  مت  اآمنة  بيوت  على  عرثت  اإنها  الأمن  قوات  وتقول 
كارتل  بني  عالقة  اإىل  ي�صري  مما  املهرب  ال�صالح  تخزين 
ر�صالة  قردان  بن  هجوم  وكان  والإرهابيني.  التهريب 
ع�صرات  واعتقلت  حتركت  التي  الأمن  لقوات  حتذير 
الذين  بع�س  اأن  خا�صة  بالهجوم.  بعالقتهم  امل�صتبه  من 
الإرهاب  مكافحة  عنا�صر  من  كانوا  املهاجمون  ا�صتهدفهم 
تنظيم  جندهم  لهم  اأقارب  من  حتركاتهم  عن  وعرفوا 
يتهم  التي  امل�صاجد  باإغالق  ال�صلطات  وقامت  »الدولة«. 
خطباوؤها بالت�صدد ومنع �صفر ال�صبان حتت �صن الـ35 عاما 

اإىل ليبيا اإل اإذا اأبرزوا ر�صالة من والديهم. 
وتقوم ال�صلطات الأمنية مبراقبة عائالت املقاتلني الذين 
الأمن  اإن  املقاتلني  اأحد  قريب  ويقول  للتنظيم.  ان�صموا 

اعتقله وحقق معه. 
وتعر�س بيته ملداهمات متكررة يف �صاعات الفجر الأوىل. 
ول ي�صمح له بال�صفر خارج تون�س ويتعر�س للتفتي�س كلما 
حاول اخلروج من املدينة. وب�صبب قرابته مع املقاتل فاإنه 
ل ي�صتطيع العثور على وظيفة. ويعلق اأنه يدفع ثمن ذنب 

مل يقرتفه. 
لتو�صيع  التنظيم  جهود  فيه  تنجح  مل  الذي  الوقت  ويف 
مناطق نفوذه من ليبيا اإىل تون�س اإل اأنه يحاول يف جبهة 

اأخرى جر تركيا للتورط يف احلرب الأهلية ال�صورية.
اأ�س جي غرميالدي  اأعدها كل من  وهو ما بدا من مقاربة 
كورو،  و�صليم  الرتكية  لل�صوؤون  ملحلل  م�صتعار  ا�صم  وهو 
الباحث يف املعهد الرتكي لل�صيا�صات القت�صادية وت�صاءل 
فيها »هل يحاول تنظيم الدولة جر تركيا اإىل احلرب يف 

�صوريا؟«
»الدولة« �صد تركيا

روك�س« جاء  ذا  اأون  »وور  ن�صرها موقع  التي  املقاربة  ففي 
فيها اإن مبارزة جتري يف الأقاليم اجلنوبية لرتكيا. فمنذ 
اإطالق  عن  »الدولة«  تنظيم  يتوقف  ومل  العام  بداية 
وا�صتهداف  الرتكية  احلدود  باجتاه  الكاتيو�صا  �صواريخ 

مدينة كل�س. 
وردت القوات الرتكية على ا�صتفزازات اجلهاديني باإطالق 
التنظيم.  مقاتلي  من   862 قتلت  اإنها  قالت  �صواريخ 
اإىل  خا�صة  تركية  قوات  دخول  عن  تقارير  وحتدثت 
داخل �صوريا لكنها مل توقف �صواريخ الكاتيو�صا على املدن 

الرتكية يف اجلنوب. 

مدنيا   21 ال�صهر  هذا  يف  قتل  �صحافية،  تقارير  وبح�صب 
من  ال�صاروخي  الق�صف  ب�صبب  اآخرون   88 وجرح  تركيا 
�صوريا. ومع تزايد غ�صب ال�صكان يف اجلنوب على ا�صتمرار 
بتعليم  فيديو  �صريط  يف  »الدولة«  تنظيم  هدد  الو�صع 
يف  للجهاديني  معار�صتها  جراء  در�صا  الرتكية  احلكومة 

�صوريا. 
تنظيم  يدفع  الذي  ال�صبب  عن  الكاتبان  يت�صاءل  وهنا 
الرتكي  الدعم  ب�صبب  هل  تركيا،  ل�صتهداف  »الدولة« 
تركيا  جلر  حماولة  اأنها  اأم  ال�صورية؟  املعار�صة  لقوات 
�صوريا  يف  الدائرة  الأهلية  احلرب  اإىل  عميق  وب�صكل 
ال�صوؤالني يقول  اأعوام؟ ولالإجابة على هذين  منذ خم�صة 
الباحثان اإن دعاية »الدولة« تقدم عددا من املفاتيح لفهم 

ا�صرتاتيجيته جتاه احلكومة الرتكية.
ا�صرتاتيجية �صرب تركيا

املوجهة  الدعاية  يف  مالمح  ثالثة  الباحثان  ويحدد 
2013 حتى منت�صف  لرتكيا: الأوىل غري ر�صمية، ما بني 
 2014 عام  من  وتبداأ  ر�صمية،  �صبه  والثانية   2014 عام 
حتى منت�صف 2015 والثالثة، من منت�صف 2015 وحتى 

الوقت احلايل.
التنظيم  مواد  معظم  كانت  لل�صراع  الأوىل  ال�صنوات  ففي 
اوغوزكان  مثل  من  الأتراك  عنا�صره  عرب  تتم  الدعائية 
غولزميليت�س اأوغلو الذي ن�صر على �صفحته يف »في�صبوك« 
يف  الأتراك  الأمراء  اأحد  كوندز  اأحمد  مع  فيديو  �صريط 
2014( وطلبا فيه تربعات  »الدولة«، )قتل عام  تنظيم 
يف  يركز  التنظيم  وكان  ال�صعب.  و�صعهما  فيه  و�صرحا 
هذه املرحلة على التجنيد اإل اأن الدعاية ظلت ت�صتخدم 
عن  التنظيم  انف�صال  وبعد  الجتماعي.  التوا�صل  مواقع 
»جبهة الن�صرة« حتولت مواقع باللغة الرتكية مثل »تكايا 

خرب« و«اأنفال ميديا« لدعم تنظيم »الدولة«. 
ال�صلفيني  بع�س  مواقف  يف  حتول  بعد  التغري  هذا  وجاء 
و�صاعد  حنظلة(.  )اأبو  بويان�صوك  خال�س  مثل  الأتراك 
ال�صلفيون الأتراك على ن�صر مواد داعمة للتنظيم باللغة 
الرتكية، ون�صروا مواده الأخرى بالعربية بدون ترجمة. 
بعد  وذلك  الأر�س  على  الو�صع  تغري   2015 عام  وبحلول 
املو�صل  يف  دبلوما�صيا(   46( الأتراك  الرهائن  م�صاألة 
 2014 حزيران/يونيو  يف  عليها  اجلهاديني  �صيطرة  بعد 
وموافقة ال�صلطات الرتكية على قيام الطائرات الأمريكية 
ب�صرب اجلهاديني يف �صوريا والعراق عرب القاعدة اجلوية 

»اإن�صرليك«. 
ون�صطت على  ا�صمها  بتغيري  »دار اخلالفة«  ومن هنا قامت 
»تويرت«. ويالحظ اأن �صدور جملة »الق�صطنطينية« عادة 
الثالث  العدد  �صبق  فقد  تركيا.  داخل  هجمات  ي�صبق  ما 
على  النتحاري  الهجوم   2016 ايلول/�صبتمرب   27 يف 
�صروت�س، واحتوى العدد على نقا�س حول موقف الإ�صالم 
قام  الأول/اكتوبر  ت�صرين  ويف  النتحارية.  الأعمال  من 

انتحاري بقتل 102 �صخ�س يف اأنقرة. 
وبعد هذا الهجوم بدا وا�صحا اأن الهجمات التي �صبقته يف 
ودبرتها  لها  خطط  و�صروت�س  واأ�صنة  ومر�صني  بكر  ديار 

قيادة مركزية يف التنظيم.
وعرثت ال�صرطة الرتكية على بيت اآمن يف غازي عينتاب 

مت فيه حت�صري املتفجرات للهجمات الثالثة.
قائمة اأهداف

2016 ن�صرت ال�صرطة معلومات  ويف كانون الثاين/يناير 
درماز  يون�س  اإىل  يعود  �صخ�صي  كمبيوتر  جهاز  من  نقلت 
الذي هرب اإىل �صوريا بعد مالحقته من الأجهزة الأمنية. 
اأن ا�صرتاتيجية »داع�س« تقوم على  اإىل  املعلومات  وت�صري 
ن�صر الفو�صى يف تركيا. واحتوى اجلهاز على خطط ل�صرب 

البالد.  اأنحاء  يف  خمتلفا  مكانا   19 يف  هدفا   26
الرتكي  للجي�س  »داع�س«  ا�صتفزازات  ا�صتمرت  حال 
والقيام  املدفعي  الق�صف  زيادة  الأخري  رد  ف�صيكون 
وت�صعيد  ال�صورية  الأرا�صي  داخل  حمدودة  بتوغالت 
حمالت الطائرات بدون طيار، رمبا مب�صاعدة من الوليات 

املتحدة. 
و�صترتافق هذه اخلطوات الع�صكرية مع ت�صديد املالحقة 

الأمنية للمتعاطفني مع التنظيم يف داخل تركيا. 
لغ�صب  اإل  توؤد  مل  اجلنوب  على  »داع�س«  هجمات  ولأن 
حزب  حكومة  تتاأثر  ل  اأن  املحتمل  فمن  هذه  املناطق  يف 
العدالة والتنمية يف �صناديق القرتاع. فالناخب الرتكي 
يتعامل مع خطر حزب العمال الكرد�صتاين الداخلي اأكرث 
تنظيم  يطلقها  التي  الكاتيو�صا  و�صواريخ  هجمات  من 

»الدولة«. 
وقد يغري هذا معادلة اجلي�س الرتكي ويجربه على التدخل 

يف حال نفذ هجوما اأوقع عددا كبريا من ال�صحايا.

اإىل  بدخولها  ال�صماح  اإعادة  من  ونّيف  عقدين  بعد 
الأمنية  ال�صلطات  اأ�صدرت  اجلنوبية،  املحافظات 
اإدخال  منع  اأعاد  قرارًا  ال�صعودي  للتحالف  املوالية 
نبتة القات اإىل اجلنوب. القرار الذي ياأتي يف �صياق 
»لواء  وراءه  يقف  اليمن،  �صطري  بني  ال�صرخ  تعزيز 

�صلفي« م�صّكل حديثًا كان ُيعرف با�صم »حزم �صلمان«

ر�صيد احلداد
�صنعاء / دخل حّيز التنفيذ،  قرار ال�صلطات الأمنية 
يف عدن منع دخول نبتة القات اإىل املدينة، مع اإزالة 
اأ�صواقه التي تنت�صر يف خمتلف اأرجاء املدينة، مثلما 

هي احلال يف معظم مناطق اليمن.
قبل  املحافظة  يف  الأمني«  »احلزام  لواء  واأ�صدر 
يومي  فقط  القات  بدخول  ي�صمح  الذي  القرار  اأيام 
بـ»ما  اإياه  مربرًا  اأ�صبوع،  كل  من  واجلمعة  اخلمي�س 
واقت�صادية  واجتماعية  اأمنية  اأ�صرار  من  ي�صببه 
تعطيل  »اإىل  بالإ�صافة  املواطنني«،  على  و�صّحية 
رجال  عمل  وعرقلة  ال�صري  حركة  القات  اأ�صواق 
الذي  »اللواء«  ووجه  واملواطنني«.  الأمن  قوات 
الن�صاأة  احلديثة  الع�صكرية  الت�صكيالت  اأحد  ُيعد 
النقاط  كل  »التحالف«،  لقوات  واملوايل  عدن،  يف 
وخمارجها  املدينة  مداخل  يف  واملنت�صرة  له  التابعة 
ب�صبط املخالفني للقرار، من دون الإ�صارة اىل نوعية 

العقوبات التي �صيتخذها �صد املخالفني.
املوالية  والأمن  اجلي�س  قوات  منعت  وبالفعل، 
للرئي�س امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي واملدعومة 
املحملة  ال�صيارات  ع�صرات  اأم�س،  الإمارات،  من 
بالقات الآتية من املحافظات ال�صمالية من الدخول 
اإىل حمافظتي حلج وعدن، قبل ترحيلها اإىل منطقة 

الع�ص�س تنب خارج مدينة احلوطة حمافظة حلج.
م�صدر حملي يف عدن، اأكد لـ»الأخبار« ارتفاع الإقبال 
اأعلى  اإىل  اأم�س(  من  )اأول  الأحد  م�صاء  القات  على 
اأي�صًا، موؤكدًا  اأ�صعاره  ارتفاع  بالتزامن مع  امل�صتويات، 
لزيادة  ي�صتهر بكونه م�صدرًا  الذي  القات  اأن موردي 
كميات  نف�صه  اليوم  يف  اأدخلوا  والطاقة،  الن�صاط 

اإل  القرار،  تنفيذ  من  خوفًا  عدة  لأيام  تكفي  كبرية 
املئة يف عدن،  التي يتجاوز عددها  القات  اأ�صواق  اأن 

خلت من الباعة.
مديرية  يف  القات  اأ�صواق  خلت  املثال،  �صبيل  وعلى 
خورمك�صر من الباعة، فيما بدت اأ�صواق كريرت اأي�صًا 
اإىل  القات  بباعة  دفع  ما  القات،  من  متامًا  خالية 
ا�صتحداث اأ�صواق بديلة خارج مدينة عدن ول �صيما 

يف اأبني وحلج.
موردي  الأوىل  بالدرجة  ي�صتهدف  اأنه  القرار  وبدا 
طيلة  اعرتا�صهم  يتم  مل  الذين  ال�صماليني  القات 
الأ�صهر املا�صية من قبل املجموعات امل�صلحة املوالية 
لـ»التحالف« يف مداخل عدن ويف املناطق احلدودية 
تهجري  موجة  بعد  وذلك  واجلنوب.  ال�صمال  بني 
اأخريًا. وكانت  املواطنني ال�صماليني املقيمني يف عدن 
»التحالف«  قوات  �صيطرة  منذ  املجموعات،  تلك 
النقل  حركة  تعرت�س  املا�صي،  متوز  يف  عدن  على 
اإىل  الدخول  من  ال�صماليني  املواطنني  ومتنع  الربي 
»املقاومة  من  بت�صريح  اإل  اجلنوبية  املحافظات 
اجلنوبية« املوالية لهادي. اإل اأن الكثري من مزارعي 
حماذية  جنوبية  حمافظات  من  القات  وموّردي 

لل�صمال، ُمنعوا من توريده اإىل عدن.
القرار ال�صادر عن لواء »احلزام الأمني« )الذي كان 
ُيعرف عند ت�صكيله با�صم »حزم �صلمان«( ذات الن�صاأة 
�صالحيات«  »�صراع  عن  يك�صف  ال�صلفيني،  والنتماء 
يف  املنق�صمة  وامليلي�صيات  الع�صكرية  التيارات  بني 
التي  ال�صالحيات  حول  جدًل  اأثار  ما  وهو  عدن، 
للقرار  مناه�صون  �صارع  حيث  اللواء،  بها  يتمتع 
اأي  »يفتقد  لكونه  القرار  متخذي  ب�صرعية  بالطعن 
�صالحيات تخوله اإ�صدار قرارات تعد من اخت�صا�س 

ال�صلطة املحلية«.
اإل اأن مراقبني مل ي�صتبعدوا وقوف ال�صلطة املحلية 
القرار  باأن  امل�صبق  لإدراكها  القرار  وراء  عدن  يف 
�صيواجه حتديات وقد يف�صل، مثلما ف�صلت حماولت 
�صابقة من قبل �صلطات مماثلة كال�صلطة املحلية يف 
اأكرث من مرة منع بيع  التي حاولت  جزيرة �صقطرى 

وفيما  اجلزيرة،  من  اأ�صواقه  واإزالة  وتعاطيه  القات 
هناك،  املا�صي  العام  اأواخر  كبرية  كميات  �صودرت 
لتعود  البحر،  عرب  اجلزيرة  اإىل  يتدفق  القات  ظّل 

اأ�صواقه اإىل ما كانت عليه �صابقًا.
املكال  يف  اجلنوبي  احلراك  من  لكل  �صبق  كذلك، 
وحلف »حتالف قبائل ح�صرموت« اأن اأ�صدرا اأكرث من 
اأ�صواق القات يف املحافظة ومبنع تعاطيه  قرار مبنع 
وقف  يف  ف�صلت  القرارات  تلك  اأن  اإل  عامني.  قبل 
كميات  اجلهات  تلك  �صادرت  وبعدما  النبتة.  تدفق 
البحرية  الزوارق  موّردوه  ا�صتخدم  منه،  كبرية 
وا�صتحداث  ح�صرموت  اإىل  القات  لإي�صال  ال�صريعة 
»القاعدة«  عنا�صر  كررت  جهتها،  من  بديلة.  اأ�صواق 
املحاولت  عام  طيلة  املكال  مدينة  حكمت  التي 
نف�صها، واتخذت العام املا�صي قرارًا ق�صى مبنع القات 
وحترمي تعاطيه، اإل اأن التنظيم ف�صل اأي�صًا يف تنفيذ 

القرار وتراجعت عنه يف ما بعد.

تاأجيل  اإىل  الداعي  بني  النتقادات  تتباين  وحاليًا، 
تنفيذ القرار وان�صراف ال�صلطات الأمنية اإىل توفري 
و�صراء  بيع  يف  العاملني  لآلف  العمل  وفر�س  الأمن 
الباب  �صيفتح  القرار  القات اجلنوبيني، وبني من عّد 
هوؤلء  وراأى  عدن.  داخل  اإىل  القات  تهريب  اأمام 
املحافظة  يف  املحلية  ال�صلطة  �صيخ�ّصر  القرار  اأن 
عائدات �صريبية يومية ت�صل اإىل ماليني الريالت. 
دخل  ا�صتنزاف  يوقف  اأنه  فراأوا  القرار،  موؤيدو  اأما 
الأ�صرة اليمنية الذي ُيَخ�ص�س ما ن�صبته %35 منه 
الإ�صارة  جتدر  �صهريًا.  النبتة  تعاطي  على  لالنفاق 
يف  �صدر  النبتة،  مبنع  �صابقًا،  رئا�صيًا  قرارًا  اأن  اإىل 
الراحل  الرئي�س  قبل  من  املا�صي  القرن  �صبعينيات 
الوحدة  اإعالن  حتى  �صاريًا  ظّل  علي  ربيع  �صامل 

اليمنية عام 1990.
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اأنقرة  ويف  ���س��وري��ا؟  داخ��ل  طويلة  حل��رب  ال��رتك��ي  اجلي�ض  ج��ر  اإىل  »ال��دول��ة«  تنظيم  ي�سعى  ه��ل 
وج��وي م��دف��ع��ي  بق�سف  »اجل��ه��ادي��ني«  ا���س��ت��ف��زازات  ع��ل��ى  و���س��رتد  للتدخل…  �سهية  ت��وج��د  ال 

االأم�������ن ق�����ن�����اع  ت������رت������دي  »ال���������س����ل����ف����ي����ة«  ع���������دن:  يف  ال������ق������ات  م����ن����ع 

جل�سة  من  اليمني  احلكومي  الوفد  ان�سحاب 

م�ساورات يح�سرها املبعوث االأممي بالكويت

ال�صالم  م�صاورات  جل�صة  من  احلكومي  الوفد  – ان�صحب  اأ  ب  – د  الكويت 
الأمني  مبعوث  بح�صور  منعقدة  كانت  التي  الثالثاء،  الكويت  يف  اليمنية 
العام لالأمم املتحدة لليمن اإ�صماعيل ولد ال�صيخ، ووفد جماعة ان�صار اهلل 

احلوثية .
وقال م�صدر ميني ع�صو يف موؤمتر احلوار الوطني، اإن نائب رئي�س الوزراء 
وزير اخلارجية رئي�س الوفد احلكومي عبد امللك املخاليف، اأكد اأن ان�صحاب 
و�صالح(  )احلوثي  النقالبية  امللي�صيات  وفد  تراجع  على  ردًا  جاء  الوفد 

عن الإقرار باملرجعيات وعلى راأ�صها قرار جمل�س الأمن رقم 2216 .
مرجعيات  كل  ين�صفون  النقالبيون   ” قال  املخاليف  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 

واأ�ص�س امل�صاورات “.
قبل  باملرجعيات  “النقالبيني  اإلزام  الممي  املبعوث  من  املخاليف  وطلب 

ا�صتئناف امل�صاورات .

الأخرية  الأ�صابيع  �صهدت  بعدما  اليمن،  جنوب  يف   
املدن  بع�س  من  التنظيم  لعنا�صر  ان�صحابات 
اجلنوبية. وبعد قيادة الإمارات احلملة الع�صكرية 
على »القاعدة« يف مدينة املكال عا�صمة ح�صرموت، 
فيه  هدد  بيانًا  اأم�س  املتطرف  التنظيم  اأ�صدر 

الإمارات بـ»النتقام«.
مل  فعل  برّد  الإمارات  بيانه  يف  التنظيم  وتوعد 
»ان�صحب  اأنه  موؤكدًا  طبيعتها،  اأو  تفا�صيلها  يك�صف 

من املكال لتفويت الفر�صة على العدو«.
اأخبار  ن�صر  تتوىل  التي  »امل�صرى«  �صحيفة  وقالت 
التنظيم يف اليمن، اإنه »بعد اأكرث من عام من دخول 
املدينة،  اليمن(  يف  التنظيم  )فرع  ال�صريعة  اأن�صار 
منوذج  وبناء  امل�صاريع  وبناء  اخلدمات  وتقدمي 
الإمارات  بقيادة  »التحالف«  قام  ناجح«،  اإداري 

بـ»غزو املكال وحماربة القاعدة«.
هجمات  املكال،  وخ�صو�صًا  اجلنوبية،  املدن  وت�صهد 
تبّنى  الأخريين  الأ�صبوعني  يف  مت�صاعدة  دموية 
اليمن.  يف  الإ�صالمية«  »الدولة  تنظيم  معظمها 
عبد  امل�صتقيل  الرئي�س  حكومة  اإىل  وبالن�صبة 
خ�صارة  الهجمات  هذه  عك�صت  هادي،  من�صور  ربه 
التنظيم املتطّرف بعد احلملة الع�صكرية الأخرية. 
املتحالفة  والقوى  »القاعدة«  اأن  احلكومة  واأكدت 
واأ�صافت  الأخرية«.  اأنفا�صهم  يلفظون  »باتوا  معه، 
يف بيان ن�صرته وكالة الأنباء ال�صعودية، اأن »جلوء 
�صد  النتحارية  العمليات  تنفيذ  اإىل  التنظيم 
املدنيني العّزل يعك�س حالة الياأ�س والإحباط التي 
تكبدها  التي  والهزمية  ال�صربات  جراء  بها  اأ�صيب 
بعد دحره من مدن حمافظة ح�صرموت وقبلها من 

حمافظات اأخرى«.
على  لتهيمن  التعرّث  اأجواء  عادت  الوقت،  هذا  ويف 
ف�صل  حيث  الكويت،  يف  اليمنية  املحادثات  م�صار 
ق�صية  حّل  ملناق�صة  الوفدين  بني  اجتماع  انعقاد 
امللف  هذا  حّل  اأن  بدا  وبعدما  واملعتقلني.  الأ�صرى 
الدويل  املبعوث  ت�صريحات  �صوء  يف  قريبًا  بات 
من   50% �صراح  اإطالق  عن  ال�صيخ  ولد  اإ�صماعيل 

الأ�صرى قبل �صهر رم�صان، عّطل وفد الريا�س انعقاد 
حني  واملعتقلني،  الأ�صرى  للجنة  م�صائية  جل�صة 
طالب بتاأجيلها ب�صبب »عدم اكتمال قوام اأع�صائهم 
ومندوبيهم للجنة«. اإل اأن م�صادر مواكبة للج�صات 
التفاو�س قالت اإن الن�صداد املتوا�صل يف امل�صاورات 
اأدى اإىل ف�صل اجتماعات م�صرتكة كان من املقرر اأن 

تناق�س ترتيبات لالإفراج عن الـ50%.
وفد  بني  منف�صلة  جل�صة  انعقدت  اأم�س،  و�صباح 
�صنعاء واإ�صماعيل ولد ال�صيخ جرى خاللها مناق�صة 
اليمني  الوفد  تفنيد  جانب  اإىل  هادي،  �صرعية 
راأ�س  على  امل�صتقيل  الرئي�س  ا�صتمرار  طروحات 
لنقل  البدائل  ا�صتعرا�س  جرى  كذلك  ال�صلطة، 

�صالحيات الرئا�صة وفقًا ملبداأ التوافق.
املحتملة  والروؤى  الت�صورات  اجلل�صة  وناق�صت 
مت�صكه  �صنعاء  وفد  اأبدى  اإذ  النتقالية،  للمرحلة 
ي�صمن  اأ�صا�صي  »كمدخل  ال�صيا�صي  التوافق  مببداأ 

واآثاره  العدوان  مرحلة  وطّي  الت�صوية  جناح 
الوفد  وجدد  املجالت«.  خمتلف  يف  الوا�صعة 
�صوؤون  تدير  توافقية  حكومة  ت�صكيل  مطلبه 
الذي  الوفد  اأكد  املقبلة. كذلك،  املرحلة  البالد يف 
�صرورة  »املوؤمتر«  وحزب  اهلل«  »اأن�صار  حركة  ميثل 
الرجوع اإىل لتفاقات املربمة بني القوى ال�صيا�صية 
»مرجعيات  اإىل  ا�صتندت  والتي  املراحل،  كل  يف 
معروفة« مثل اتفاق »ال�صلم وال�صراكة« وخمرجات 
جهة  من  الأمن.  جمل�س  وقرارات  الوطني  احلوار 
اأخرى، التقى ولد ال�صيخ بوفد الريا�س الذي جدد 
من جهته التم�صك بـ»ال�صرعية«، يف اإ�صارٍة اإىل بقاء 
و»ا�صتعادة  ال�صلطة،  يف  لهادي  املوالية  احلكومة 
نقا�س  اأي  الدخول يف  الأول قبيل  املقام  الدولة يف 
يف  جديدة«،  حكومة  ت�صكيل  اإىل  يف�صي  �صيا�صي 
اإىل  واملوؤ�ص�صات  ال�صالح  ت�صليم  اأ�صبقية  اإىل  اإ�صارة 

حكومة هادي.

مكانها ت����راوح  ال��ك��وي��ت  وحم���ادث���ات   ... االإم������ارات  ي��ت��وّع��د  »ال���ق���اع���دة« 



برلني ـ من اإميان ملوك ـ خالل العامني املا�صيني 
بهدف  اأملانيا  اإىل  املغاربي  ال�صباب  اآلف  جلاأ 
بعد  لكن  الجتماعية.  ظروفهم  حت�صني 
اأحداث التحر�صات اجلن�صية يف كولونيا �صرعان 
قرار  اإثر  ال�صباب  هوؤلء  اأحالم  تبخرت  ما 
يك�صف  كما  جلوئهم،  طلبات  ورف�س  ترحيلهم 

.DW تقرير
ال�صعبي،  كالك  حي  اأ�صبح  كولونيا  اأحداث  منذ 
 40 حوايل  دي�صلدورف،  مبدينة  املغاربة  وحي 
كيلومرتًا �صمال كولونيا، من اأكرث الأحياء التي 
ت�صديد  ب�صبب  وذلك  مداهمة.  حمالت  ت�صهد 
الإجراءات يف اأملانيا،بعدما تبني اأن ن�صبة مهمة 
وعدد  اللجوء،  طالبي  من  هم  بهم  امل�صتبه  من 

منهم من جن�صيات مغاربية.
العودة.. ف�صل وعار

ميلود،20 عامًا، �صاب مغربي ينحدر من اإحدى 
اإىل  ميلود  و�صل  املغرب.  �صمال  الفقرية  القرى 
هاج�س  حاليًا  ويعي�س  كبرية  معاناة  بعد  اأملانيا 
اأن  بعد  الق�صرية،  والعودة  جلوئه  طلب  رف�س 
ق�صى مدة ثالث �صنوات يف اأملانيا، ويقول ميلود لـ 
DW عربية: “اأنا من عائلة فقرية والو�صعية 
القت�صادية ملنطقتنا �صعبة للغاية، لهذا قررت 
اإ�صبانيا  اإىل  اأت�صلل  اأن  ع�صرة  ال�صابعة  �صن  يف 
بطريقة غري �صرعية عن طريق مدينة طنجة، 
وي�صيف:”مل  ال�صريني”.  املهاجرين  كمعظم 
والدي  لأن  والدتي،  ماعدا  بالأمر  اأحدا  اأخرب 

كان �صريف�س حتمًا”.
ميلود ت�صلل اإىل اإ�صبانيا عن طريق الختباء يف 
اأوروبا  اإىل  املتوجه  ال�صاحنات  اإحدى  حمرك 
ويقول “اختباأت يف حمرك ال�صاحنة من طنجة 
اإىل اأن و�صلنا اإ�صبانيا، حني �صعرت اأين اأ�صرفت 
على املوت، �صرخت لكي ي�صمعني ال�صائق واأبلغ 

ال�صرطة وبعدها دخلت اإىل اأملانيا كالجئ”.
وهو  الأملانية،  اللغة  الأمازيغي  ال�صاب  تعلم 
قوانني  لكن  املهني،  تكوينه  لبداأ  الآن  ي�صتعد 
هاج�س  مع  يعي�س  جعلته  الأخرية،  اللجوء 
اأجد  ل  منه:”اأنا  �صنوات  ثالث  و�صياع  العودة 
الأملانية مع طالبي  به احلكومة  ملا تقوم  معنى 
كثرية  اأموال  ت�صرف  البداية  يف  اللجوء، 
الهدف  لهذا  ي�صلون  وعندما  اندماجهم  على 
وي�صيف  بلدانهم.  اإىل  اإعادتهم  فجاأة  تقرر 
ال�صاب:”بالن�صبة يل كان الأمر �صيكون اأ�صهل لو 
رف�س طلب جلوئي يف البداية، ولي�س بعد ثالث 
الآن  “عودتي  بحرقة:  كالمه  ويتابع  �صنوات، 

تعني الف�صل بالن�صبة لعائلتي واأ�صدقائي”.
ب�صكل  اأثرت  كولونيا  اأحداث  اأن  ميلود  ويرى 
كبري على عالقة الأملان باملهاجرين وبالأخ�س 
ويقول:  الأملانيات  بالن�صاء  املهاجرين  عالقة 
امراأة  واأرى  ما  اأمر  عن  اأ�صال  اأن  اأريد  “عندما 
ت�صري يف ال�صارع، اأتردد كثريًا يف طلب امل�صاعدة 

منها خوفًا من اأفهم ب�صكل خاطئ”.
الالجئني  على  فقط  تاأثر  مل  كولونيا  اأحداث 
املغاربيني  املهاجرين  طالت  واإمنا  املغاربيني، 
قانونية  و�صعية  يف  يوجدون  الذين  اأي�صا، 
�صعبة باأملانيا. كالطلبة الذين جاوؤوا اإىل اأملانيا 
ب�صكل قانوين، لكنهم ا�صتوفوا الفرتة القانونية 
ومل  درا�صتهم  انتهت  اأو  اللغة  لتعلم  املخ�ص�صة 
يجدوا عماًل وباتوا مهددين بالرتحيل، بالرغم 

من اندماجهم اجليد يف املجتمع.

من  �صاب  عامًا،  م�صتعار،27  ا�صم  جواد، 
من  �صنوات   9 منذ  اأملانيا  اإىل  اجلزائر،اأتى 
امليكانيكية، لكن طريقه  الهند�صة  اأجل درا�صة 
 DW لـ  �صهاًل. يقول جواد يف حديثه  يكن  مل 
يف  اأملانيا  يف  هنا  نعي�س  الطلبة  “نحن  عربية: 
والبعد  العمل  و�صغط  الدرا�صة  مع  دائم  �صراع 
حت�صيل  اأي�صا  ذلك  جانب  اإىل  و  العائلة  عن 
بتمديد  مرتبطة  لأنها  جيدة،  درا�صية  نتائج 

الإقامة”.
�صعبًا  كان  الهدف  هذا  حتقيق  اإىل  الطريق 
للغاية بالن�صبة جلواد”العام الأول يل يف اأملانيا 
البداية فكرت  الإطالق. يف  الأ�صعب على  كان 
يف التخلي عن الدرا�صة والعودة اإىل بلدي ولكن 
وي�صيف  مني”.  �صتغ�صب  عائلتي  اأن  اأعلم  كنت 
الطلبة  من  العديد  “اإن  اجلزائري:  ال�صاب 
على  يجروؤون  ل  املغاربية  الدول  من  خا�صة 
بلدانهم قبل احل�صول  اإىل  العودة  اتخاذ قرار 
ف�صاًل  ذلك  يعتربون  اإذ  العمل  اأو  ال�صهادة  على 
وعارًا، ب�صبب النظرة الدونية من طرف الأ�صرة 
واملجتمع، لذلك قررت اإكمال الدرا�صة بالرغم 

من ال�صعاب”.
اأنهى جواد درا�صته اجلامعية منذ �صنة تقريبا، 
مل  واإن  عمل،  عن  البحث  مرحلة  يف  الآن  وهو 
بح�صب  لكن  اأملانيا،  مغادرة  على  �صيجرب  يجد 
ق�صاها  �صنوات  بعد  اأملانيا  مغادرته  فاإن  جواد 
يف هذا البلد لن تاأثر عليه ويقول: “ل اأرى اأن 
هناك  اأملانيا،  يف  البقاء  على  متوقف  م�صتقبلي 
اأن عملية  اأخرى، كما  بلدان  اآفاق كثرية يل يف 
�صعوبة  اأكرث  اأ�صبحت  اأملانيا  يف  هنا  الندماج 
اأكدت  التي  الأخرية  الأحداث  بعد  خ�صو�صًا 

الأحكام امل�صبقة عن املهاجرين”.
الرتحيب بالالجئني.. حافز لل�صباب املغاربي

على  اأملانيا  اإىل  الوا�صلني  و�صور  ق�ص�س  �صكلت 
اإ�صافًيا  حافًزا  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
فقري،  يو�صف  حذوهم.  ليحذوا  لأقرانهم 
جمعوي  ونا�صط  مهند�س  وهو  مغربي،  �صاب 
“و�صلم”  الجتماعي  التوا�صل  ملوقع  وموؤ�ص�س 
و�صائل  اأن تكون  “قبل  DW عربية:  لـ  يقول 
اآلف  التوا�صل الجتماعي ال�صبب وراء هجرة 
املزرية  الجتماعية  الظروف  فاإن  ال�صباب، 
العربي  املغرب  بلدان  تعي�صه  الذي  والحتقان 

والظلم الجتماعي وعدم ت�صاوي الفر�س كانت 
بلدانهم”.  ال�صباب  ملغادرة  الأقوى  الدوافع 
منذ  اأملانيا  يف  يعي�س  الذي  يو�صف،  وي�صيف 
اأكرث  اإذا ُفتح املجال فاإن  “اأنا متاأكد  17 عامًا: 
�صيغادرون  اإفريقيا  �صمال  دول  �صكان  ربع  من 

البالد”.
ويرى املهند�س املغربي، اأنه كان لالإعالم الأملاين 
“الإعالم  ويقول:  الهجرة  هذه  يف  اأي�صا  دور 
اأوبعيد يف هذه  الأملاين �صاهم بدوره من قريب 
الرتحيب  التي تظهر  ال�صور  الهجرة من خالل 

بالالجئني وتوفري كل �صيء لهم”.
الرتحيل.. بدون موافقة الالجئ

الرتحيل  اإجراءات  تطبيق  ظروف  وحول 
للهجرة  الحتادي  باملكتب  م�صوؤولة  تقول 
املكتب  “يتخذ  عربية:   DW لـ  والالجئني 
القرار  الالجئني  و�صوؤون  للهجرة  الحتادي 
اإذا  الرتحيل،  وبالتايل  اللجوء  طلب  برف�س 
اأو  اللجوء  حق  ميتلك  ل  اللجوء  طالب  كان 
اأو  الإبعاد  حظر  اأو  معينة  حماية  له  متنح  مل 
�صبب  لأي  اأملانيا  يف  اإقامة  ت�صريح  يحمل  ل 
اآخر”. وت�صيف: “يف هذه احلالة يعمل املكتب 
الحتادي للهجرة و�صوؤون الالجئني على اإ�صدار 
رف�س  الذي  اللجوء،  طالب  برتحيل  قرار 
موافقته.  بدون  حتى  بلده،  اإىل  جلوئه  طلب 
الوطن  اإىل  الرتحيل  تنفيذ  ذلك  بعد  ويتم 
ال�صرطة  عنا�صر  و  الهجرة  �صلطات  خالل  من 
طالبي  ملرافقة  خ�صي�صًا  املدربني  الحتادية، 
اإىل  اإعادتهم  عملية  خالل  املرفو�صني  اللجوء 

اأوطانهم”.
البقاء.. حق للجميع

عن  للدفاع  حقوقية  منظمات  تعمل  املقابل  يف 
بني  من  ترحيلهم  باإيقاف  وتطالب  الالجئني 
منظمة  وهي  اآزول،  برو  منظمة  املنظمات  هذه 
اأملانيا  يف  الالجئني  عن  تدافع  اأملانية  حقوقية 

واأوروبا.
يف  نا�صطة  بلت�َصر،وهي  َمراي  ال�صيدة  وتنتقد 
الأملانية  احلكومة  قرار  اآزول،  برو  منظمة 
ت�صنيف الدول املغاربية الثالثة “دوًل اآمنة”. 
الثالث هناك  البلدان  “يف جميع هذه  وتقول: 
حرية  و  الإن�صان  حلقوق  خطرية  انتهاكات 
هناك  املثال،  �صبيل  ،على  املغرب  يف  التعبري. 
ل  اجلن�صيني،وهذا  للمثليني  قانونية  متابعة 

يتفق مع احلق الأ�صا�صي للجوء”.
امل�صاعدة  توفري  يف  اآزول  برو  منظمة  وت�صاهم 
�صندوق  خالل  من  اللجوء  لطالبي  القانونية 
على  تعمل  كما  والتربعات،  املالية  امل�صاعدات 
املجتمع  يف  الالجئني  اندماج  فر�س  حت�صني 

الأملاين.
بلت�صر:  ال�صيدة  تقول  ال�صدد  هذا  ويف 
“بالن�صبة للذين جاوؤوا من الدول املغاربية فاإن 
اللجوء  قوانني  -ب�صبب  بالأمان  �صعورهم  عدم 
الأخرية- ل يعد موؤ�صرًا جيدًا على اندماجهم، 
يعي�صون  مثاًل  اأملانيا  يف  هنا  كربوا  الذين  لكن 
اأن  املهم  من  ولهذا  املغادرة،  هاج�س  مع  اأي�صًا 
ندرك معنى الندماج احلقيقي واأن لكل �صخ�س 
�صواء كان لجئًا اأو من خالل الإقامة الطويلة 

الأمد يف اأملانيا احلق يف البقاء”.
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الطاهر الطويل
ونقابات  حقوقية  هيئات  انتف�صت  الرباط: 
قدمه  قانون  على  حمتجة  مغربية  عمالية 
ت�صغيل  يجيز  )العمل(  الت�صغيل  وزير 
 16 بني  ما  اأعمارهم  املرتاوحة  الأطفال 
�صوتت  اإن  فما  منزليني.  عمال  �صنة  و18 
جمل�س  يف  الجتماعية  القطاعات  جلنة 
على  املا�صي  الثنني  ع�صية  املغربي  النواب 
ذلك القانون، حتى ارتفعت مطالب بالرتاجع 
املنتظرة للربملان،  العامة  عنه خالل اجلل�صة 
املغربي  الد�صتور  مقت�صيات  مع  ان�صجاما 

ومراعاة حلقوق الطفولة.
»التقدم  نواب  اأن  �صحافية  م�صادر  واأو�صحت 
اإليه  ينتمي  الذي  )احلزب  وال�صرتاكية« 
ُمقاطعة  لوا  ف�صّ )العمل(  الت�صغيل  وزير 
اجتماع جلنة القطاعات الجتماعية تفاديًا 
للدخول يف مواجهة مع »رفيقهم« الوزير عبد 
التي  املواد  بع�س  ب�صبب  ال�صديقي،  ال�صالم 
جُتيز وحُتدد �صروط العمل يف املنازل، وجُتيز 

ت�صغيل الأطفال ما دون 18 �صنة.
»التقدم  برملانيي  اأن  »«كيفا�س«  موقع  واأفاد 
وال�صرتاكية« كانوا من اأ�صٌد املدافعني عن رفع 
عو�صا  �صنة   18 اإىل  البيوت  يف  الت�صغيل  �صن 
عن 16 �صنة، غري اأن ت�صبث الوزير ال�صديقي 
ال�صتجابة  ورف�صه  القانون  مب�صامني 
اإىل  حزبه  نواب  دفع  املقدمة،  للتعديالت 
الأمني  اإعطاء  رغم  اللجنة،  اأعمال  مقاطعة 
تعليماته  اهلل،  بنعبد  نبيل  للحزب،  العام 

ب�صرورة الت�صويت على القانون.
حزب  عام  اأمني  خرج  اجلدل،  هذا  خ�صم  يف 
الذي  اهلل  بنعبد  نبيل  وال�صرتاكية  التقدم 
يتوىل حقيبة »ال�صكنى« يف احلكومة، لالإدلء 
بتو�صيح م�صور بالفيديو يف املوقع الإلكرتوين 
اأن حزبه كان يطمح  اإىل  اأ�صار  للحزب، حيث 
اإىل حتديد �صن العمل يف املنازل يف 18 �صنة، 
الأطراف  بع�س  من  معار�صة  لقي  اأنه  غري 
داخل  وحتى  احلكومية  الأغلبية  داخل 
موقفها  على  بعد  فيما  انقلبت  التي  املعار�صة 
املبدئي و�صارت تتم�صك بـ 18 �صنة لأغرا�س 

»�صيا�صوية«.
واأو�صح اأن هذا القانون الذي ا�صتعا�س مفردة 
عليهن  يطلق  كان  )كما  البيوت«  »خادمات 
وعمال  منزليات  »عامالت  بعبارة  �صابقا( 
ومن  عدة  ومكت�صبات  مزايا  حمل  منزليني«، 
عمل  على  الوالدين  موافقة  ا�صرتاط  بينها 
�صنة،  16 و18  ما بني  البنت املرتاوح عمرها 
جميع  من  البيوت  عمال  ا�صتفادة  و�صرورة 
وال�صمان  ال�صحي  كالتاأمني  العمل  حقوق 
وال�صنوية  الأ�صبوعية  والعطل  الجتماعي 

ومنع الأعمال ال�صاقة.
فرتة  اعتماد  يقرتح  حزبه  اأن  واأ�صاف 
العامالت  عمل  تنظيم  حول  انتقالية  زمنية 
 18 دون  ما  فيهن  مبن  البيوت  يف  والعامالت 
�صنة، لتفادي الفراغ املوجود وجتاوز الأو�صاع 
املنزليون  العمال  منها  يعاين  التي  احلالية 
ال�صتغالل  يف  واملتمثلة  املنزليات  والعامالت 
املمار�صات  وغريها  والعنف  والظلم  والقهر 
امل�صكوت عنها يف املجتمع. واأعرب بنعبد اهلل 
عن اأمله يف اأن يلقى مقرتح حزبه ال�صتجابة 
يف  �صتجري  التي  املناق�صات  خالل  املرجوة 

اجلل�صة العامة للربملان.
)املقربة  �صاعة«  »اآخر  �صحيفة  وكتبت 
املعار�س(  واملعا�صرة،  الأ�صالة  حزب  من 
عبودية  اأمام  الباب  فتحت  احلكومة  اأن 
»الأخبار«  �صحيفة  و�صفت  فيما  القا�صرين، 
»نك�صة  بكونه  اإليه  امل�صار  القانون  امل�صتقلة 

حقوقية«.
املدين  املجتمع  من  هيئات  فعل  ردود  وتوالت 
موقع  نقل  اخل�صو�س،  وبهذا  املغربي. 
املواطنة«  اليقظة  »حركة  عن  »ر�صالة24« 
القانون،  هذا  مل�صمون  ال�صديد  ا�صتنكارها 
وللتربيرات التي حتكمت يف متريره. واأو�صح 
القانون  هذا  كان  »اإذا  اأنه  »احلركة«  بالغ 
ين�س  الذي  املغربي  الد�صتور  جوهر  يعاك�س 

والقانونية  على توفري احلماية الجتماعية 
جلميع  واملعنوي  الجتماعي  والعتبار 
النظر  ب�صرف  مت�صاوية،  بكيفية  الأطفال 
يتعار�س  كان  واإذا  العائلية،  و�صعيتهم  عن 
مع منطوق ومقت�صيات كل ال�صكوك واملواثيق 
الأطفال،  بحماية  ال�صلة  ذات  الدولية 
الدولية  اللتزامات  مع  اأي�صا  ويتعار�س 
للمغرب يف هذا املجال، ومع توجهات املنتظم 
اإخراجه  فاإن  الإن�صاين،  واملجتمع  الدويل 
يرتجم املنحى الرجعي للحكومة والتي ت�صعى 
حمافظ،  منظور  من  القوانني  �صرعنة  اإىل 
حلاجة  بال�صتجابة  القانون  هذا  كتربير 
على  القادرين  اأبنائها  لعمل  العائالت  بع�س 

ال�صغل، اأو يف غياب معيل للعائلة.
التحايل  »اإن  بالغها:  يف  احلركة  واأ�صافت 
)خدم  ت�صمية  بتغيري  القانون  م�صروع  على 
ذريعة  حتت  املنزليني(  بـ)العمال  البيوت( 
مالءمته مع )العمل الالئق( لن يخفي الفهم 
القانون  هذا  بتمريرها  للحكومة  القا�صر 
بالكرامة،  احلاط  الفهم  تكر�س  مب�صوغات 
املجتمع،  اأفراد  بني  الجتماعي  والتمييز 
املعنوية،  وال�صالمة  امل�صاواة،  مبداأ  و�صرب 
ناهيك  والطفولة.  لالأ�صرة  الالزم  والعتبار 
وقواعد  الطفل،  حقوق  مبادئ  خرق  عن 
احلماية الجتماعية بحرمان هذه ال�صريحة 
والرتبية،  التعليم،  يف  الأ�صا�صية  حقوقها  من 

والتن�صئة الأ�صرية والجتماعية.
ترخي�س  القانون  هذا  ا�صرتط  لو  وحتى 
اأولياء اأمر الأطفال ما بني 16 و 18 �صنة، فاإن 
هذا ال�صرتاط ل يعترب حماية لالأطفال، ول 
على  ال�صرعية  لإ�صفاء  �صليما  قانونيا  مربرا 
الو�صاطة  �صوق  �صينع�س  الذي  القانون  هذا 
وي�صرعن  القا�صرات،  الطفالت  لت�صغيل 
ظاهرة ل ميكن باأي حال من الأحوال تقنينها 
التي  »احلركة«  بالغ  بح�صب  القانون.«  با�صم 
يخرق  لأنه  القانون  هذا  بـ«�صحب  طالبت 
ومل�صتقبل  لبالدنا  وي�صيء  املغربي،  الد�صتور 

نا�صئته.«
ن�صائية  جمعيات  اأن  »لكم2«  موقع  يف  وجاء 
مغربية عرّبت عن تنديدها مب�صادقة جلنة 
النواب  جمل�س  يف  الجتماعية  القطاعات 
مع  املنزليني«  »العمال  قانون  م�صروع  على 
الأطفال  لت�صغيل  الأدنى  ال�صن  على  احلفاظ 

يف 16 �صنة، عو�س 18 �صنة الذي يعترب �صنا 
قانونيا للر�صد، ح�صب قولها.

الن�صائي  العمل  »احتاد  من  كل  واتهم 
وج�صور  الن�صاء  حقوق  رابطة  وفيدرالية 
املغربية  واجلمعية  املغربية  الن�صاء  ملتقى 
النواب  الن�صاء«،  �صد  العنف  ملناه�صة 
الف�صلى  امل�صلحة  مراعاة  بعدم  الربملانيني 
اإعالة  مربر  اإعطاء  اأن  واعتربت  لالأطفال. 
لهم  ا�صتعبادا  يعّد  الأطفال  لت�صغيل  الأ�صر 
يف  م�صوؤوليتها  عن  للدولة  وا�صحا  وتخليا 
الق�صاء على الفقر واله�صا�صة، وحتميلها عبء 
منادية  والأطفال،  للطفالت  ذلك  وماآ�صي 
بتدارك »هذا املنزلق اخلطري اأثناء اجلل�صات 
والربملانيني  الربملانيات  طرف  من  العامة 
الغيورين على حقوق الطفل بت�صحيحه ورفع 
ح�صب  18�صنة«  اإىل  للت�صغيل  الأدنى  ال�صن 

بالغها.
تعرب  اإنها  ذاتها،  الن�صائية  اجلمعيات  وقالت 
عن ا�صتيائها من املنحى الرتاجعي التي حتذوه 
منافية  قوانني  مل�صاريع  متريرها  يف  احلكومة 
اأ�صهر من  للد�صتور، يف زمن قيا�صي، وعلى بعد 
اإجراء النتخابات الت�صريعية، مما قد يرهن 
الجتماعية  الفئات  وم�صالح  حيوية  ق�صايا 
املختلفة يف ح�صابات انتخابوية �صيقة عو�س 
اإعمال امل�صلحة الف�صلى لتلك الفئات ويعطل 

التنمية احلقيقية للبالد، ح�صب قولها .
»لن  انها  الن�صائية،  اجلمعيات  واأعلنت 
�صرب  يف  املمنهج  التمادي  هذا  اأمام  ت�صمت 
من  مراكمته  متت  ما  وكل  واحلريات  احلقوق 
اإىل  م�صرية  طويلة«،  م�صارات  عرب  مكت�صبات 
مبختلف  والتعبئة  بالف�صح  له  �صتت�صدى  انها 
الأ�صكال امل�صروعة داعية القوى املعنية كافة 
اإىل تكثيف اجلهود من اأجل وقف ما و�صفته 

بـ«الرتاجعات«.
العمالية  النقابة  بالغ  »لكم«  موقع  واأورد 
عربت  الذي  لل�صغل«  الدميقراطية  »املنظمة 
»العمال  لقانون  املطلق  رف�صها  عن  فيه 
الذي  القانون  هذا  اأن  مو�صحة  املنزليني«، 
�صنة،   18 �صن  القا�صرات قبل  ي�صمح بت�صغيل 
للطفولة  ت�صريعيا  واغت�صابا  اعتداء  يعترب 
الإن�صانية  حلقوقها  �صارخا  وانتهاكا  املغربية 

الكونية. 
وا�صتنكر البالغ موا�صلة احلكومة متل�صها من 

الوفاء بالتزاماتها الدولية القا�صية باإعمال 
العامالت  حقوق  واحرتام  الطفل  حقوق 
اأن  واأ�صاف  املنزليني.  والعمال  املنزليات 
ا�صتغالل  ل�صتمرار  ت�صّرع  املغربية  احلكومة 
حقوق  وانتهاك  منزليات  كعامالت  الطفالت 
الطفولة املغربية والتفاقيات حقوق الطفل 

الدولية التي �صادق عليها املغرب.
للمجل�س  العام  الأمني  ال�صبار،  حممد  وك�صف 
الوطني حلقوق الإن�صان، اأن موؤ�ص�صته تقدمت 
�صنة،   18 يف  ال�صغل  �صن  بتحديد  بتو�صياتها 

ولي�س 16 �صنة التي متت امل�صادقة عليها.
»ه�صربي�س«  جلريدة  ت�صريح  يف  واأكد، 
منه  ُطلب  عندما  املجل�س  اأن  الإلكرتونية، 
تقدمي راأيه، حدد �صن ال�صتغال يف 18 �صنة، 
كانت  املنزليني  العمال  ق�صية  اأن  اإىل  م�صريا 
مثار نقا�س، »ونحن يف القانون حددنا العديد 
املنزليني،  العمال  تنظم  التي  ال�صوابط  من 
اخلطرية  بالأعمال  القيام  عدم  بينها  ومن 

وال�صاقة«.
»املجحف«  بـ  ُو�صف  الذي  القانون  ومبنا�صبة 
ال�صاعر  كتب  البيوت،  عامالت  حق  يف 
يجمع  ن�صا  الوديع  �صالح  احلقوقي  والنا�صط 
الإن�صاين  وامل�صمون  الإبداعية  اللم�صة  بني 
اأنت  »هل  عنوان  حتت  القوي،  والجتماعي 
اإن�صان يا ابنتي؟ حا�صا هلل«، ويف ما يلي الن�س 

الذي اأوردته جريدة »الأحداث املغربية«: 
ا�صمعي جيدا ما �صينفعك يا ابنتي…

اأن تزرورق يداك من الربد، ل يهم
لغ�صل  املعد  بال�صابون  ب�صرتك  ت�صيخ  اأن 

الأواين واأنت بعد طفلة، ل يهم
لكي  كثرية،  حالت  يف  كر�صي،  لك  يو�صع  اأن 

ت�صل يداك اإىل بزبوز املاء البارد، ل يهم
مهلهل  اأبي�س  منديل  راأ�صك  على  يو�صع  اأن 
النائمة  للفتنة  درءا  �صعرك  خ�صالت  يجمع 

يف اأ�صفل بطن مول الدار، ل يهم
اأن تنامي بني اأ�صياء املطبخ بعد يوم طويل من 

العمل، ل يهم
اأن تق�صي يومك بني »جيبي« و»اآري« و»�صريي« 
ل  غربتي«،  و»فني  ثقيلة«  و»مالك  و»فينك« 

يهم
ال�صالون  من  املنبعثة  القهقهات  ت�صمعي  اأن 
يف  منزوية  وحيدة  واأنت  قائمٌة  وال�صهرة 
طفولة  ذكريات  من  اإل  املطبخ  من  ق�صٍيّ  ركن 

مغ�صوبة، ل يهم
اإىل  والعبيد  الإماء  مثل  اإعارتك  تتم  اأن 
بالأ�صغال  القيام  اأجل  من  اجلارة  ال�صديقة 

املنزلية املرهقة، ل يهم
اأن تخ�صعي يف حالت كثرية للتحر�س من رب 
لأنك  الواقعة  وزر  وتتحملي  غريه  اأو  ال�صرة 

اأنت من اأيقظ ال�صبق يف اأ�صفل بطنه، ل يهم
اأن تتنهدي حتى تنهد روحك من الكدر والغم 
لأن اآفاق الأر�س ان�صدت من حولك بال رحمة، 

ل يهم
ل عن  اأن تف�صُ املوائد بعد  بقايا  تاأكلي من  اأن 

اأ�صحاب الدار، ل يهم
والكي  الغ�صل  بني  هدرا  حياتك  تذهب  اأن 

وامل�صح والطبخ وال�صخرة، ل يهم
والنوم  واملطالعة  الف�صحة  عليك  حترم  اأن 

وزيارة الأحباب والأ�صحاب، ل يهم
وال�صينما  ال�صباب  دار  عليك  م  حتَرّ اأن 

واملكتبات واملنتزهات، ل يهم
اأناقتها  ر  حت�صِّ وهي  البيت  ربة  تخدمي  اأن 

للخروج يف اأبهى مالب�صها اإىل العمل، ل يهم
اإىل  للذهاب  نف�صها  حت�صر  وهي  تخدميها  اأن 
يخلو  اأن  بعد  نف�صك  على  وتنكفئي  ال�صهرة 

املنزل اإل منك ومن غ�صتك املريرة، ل يهم
اأن ت�صرتقي ال�صمع للمفاو�صات اجلارية حول 
اأمرك  ويّل  بني  لعبوديتك،  ال�صهري  املقابل 

وبني م�صتعبديك، ل يهم
ويل  على  يحال  الهزيل  اأجرك  اأن  تعلمي  اأن 

اأمرك بال حتى انتباه اإليك، ل يهم
يا  هذا  يهمنا  �صوف  وملاذا  يهم.  ل  هذا  كل 

ابنتي؟ هل اأنت اإن�صان؟ حا�صا هلل.
ما يهم هو املوقع اليوم. ما يهم هو ال�صتمرار 
التي  »الإ�صالمية«  مبرجعيتهم  اللعب  يف 

»كرمت« الإن�صان »تكرميا«…
عا�س  الربملان.  عا�س  القانون.  عا�س 
لال�صتعمال  املعد  »الإ�صالم«  عا�س  الت�صويت. 

ح�َصب احلالت والطلب…

ال���رتح���ي���ل وه���اج�������ض  ال���ب���ق���اء  حت����دي����ات  اأملانيا…  يف  امل����غ����ارب����ي����ون  ال����اج����ئ����ون  احلكومة فتحت الباب اأمام  »عبودية القا�سرين«
م���ن���زل���ي���ني ع������م������اال  �����س����ن����ة   18 دون  االأط���������ف���������ال  ت�������س���غ���ي���ل  ي����ج����ي����ز  ق�������ان�������ون  ح���������ول  امل�������غ�������رب  يف  ج���������دل 

 ����س���ودان���ي���ات ي�������س���ارع���ن امل���ح���ظ���ورات
امل���اك���م���ة ح���ل���ب���ات  يف  االج���ت���م���اع���ي���ة 

عرفات  جبني  من  يت�صبب  العرق  كان  ـ  العزيز  عبد  خالد  من  ـ  اخلرطوم 
يف  مرتفعة  حرارة  درجة  يف  مفتوح  ملعب  يف  اللكمات  تتفادى  وهي  اأبكر 

�صيف اخلرطوم القائظ.
ي�صل  ق�صريا  �صروال  ترتدي  عاما   22 العمر  من  البالغة  ال�صابة  كانت 
حتى الركبة وقمي�صا بكمني ق�صريين يف م�صهد نادر يف بلد ُيحكم بقوانني 

ال�صريعة الإ�صالمية.
خم�ص�س  ملعب  داخل  من  بنف�صها  فخورة  وهي  لرويرتز  عرفات  وقالت 
التدريبات  يف  اأ�صارك  “عندما  اخلرطوم  بجنوب  النيل  بنادي  للمالكمة 
�صيء  للمالكمة  الن�صاء  ممار�صة  لأن  للم�صاهدة  اجلمهور  من  مزيد  ياأتي 

جديد وغري ماألوف يف ال�صودان.”
وخارج امللعب ترتدي عرفات خمارا ومالب�س ف�صفا�صة تغطي كل ج�صدها.
املفتولة  وع�صالتها  املك�صوف  �صعرها  يعر�صها  املالكمة  حلبة  وداخل 

لالنتقادات واأحيانا لل�صخرية. لكن عرفات م�صتعدة لدفع هذا الثمن.
“معظم النا�س ي�صخرون من ممار�صة البنات للمالكمة ويعتربونها  وقالت 
تتنافى مع الأنوثة. هذا خطاأ. الأنوثة يف القلب ول اأظن اأن هذه الريا�صة 

�صتمنعني من الزواج.”
واأ�صافت “حتى الآن مل جند اأي اعرتا�س من اأي جهة حكومية اأو غريها.”
اأخرى  فتاة  وقالت  للمالكمة  بناتهن  ممار�صة  العائالت  اأغلب  توؤيد  ول 
بالنادي اإنه متار�س املالكمة بدون علم اأ�صرتها لأنهم يعرت�صون ويعتربونها 

ريا�صة خا�صة بالرجال.
ومل يكن اأحد ي�صمع عن املالكمة الن�صائية يف ال�صودان حتى اأربع �صنوات 
يف  بالدها  �صحر  ومثلت  اللعبة.  ممار�صة  حممد  �صحر  بداأت  عندما  م�صت 
دورة الألعاب الأفريقية التي ا�صت�صافتها الكوجنو العام املا�صي وهزمتها 

الكامريونية يانيك اأزاجن بالنقاط يف فئة الوزن املتو�صط.
الن�صاء على  للهواة  للمالكمة  ال�صوداين  ومنذ ذلك احلني ي�صجع الحتاد 

ممار�صة اللعبة برغم التحديات الجتماعية.
يف  حكومي  �صباب  مبركز  للتدريب  اأداءها  اأثناء  لرويرتز  �صحر  وقالت 
املالكمة  اأمار�س  �صودانية  فتاة  اأول  كنت  �صنوات  اأربع  “قبل  اخلرطوم 
حلم  لأنها  �صاأوا�صل  ولكنني  والنا�س  الأ�صرة  من  كبرية  �صغوطا  وواجهت 

حياتي.”
وبالقرب منها كانت توؤدي فتاتان تدريبات عنيفة مع رجال. ورغم اأنهما 
كبري  بحما�س  تلعبان  كانتا  لكن  مهرتئة  مالكمة  قفازات  ترتديان  كانتا 

وت�صدران ال�صرخات اأثناء تبادل اللكمات.
ميار�صون  �صبان  وجود  يف  �صاخبة  الريا�صي  املركز  يف  الأجواء  وكانت 

ريا�صات خمتلفة بدءا من ريا�صات الدفاع عن النف�س وحتى كرة القدم.
لرويرتز  للمالكمة  ال�صوداين  الوطني  الفريق  مدرب  يو�صف  حممد  وقال 
“م�صاركة املراأة ظاهرة جديدة و�صببها انت�صار م�صاهدة القنوات الف�صائية 
والإنرتنت )مما( اأبرز ثقافة جديدة وجراأة دفعت الفتيات لأول مرة يف 

ال�صنوات القليلة املا�صية لرتياد حلبات املالكمة.”
واأ�صاف “هناك اإقبال من البنات �صغريات ال�صن ملمار�صة الريا�صة لكت�صاب 
مهارات حماية النف�س اأو للر�صاقة ولكن معظمهن يهربن بعد فرتة ق�صرية 
اهتمام  اإعطاء  منى  طلب  ال�صوداين  املالكمة  احتاد  �صاقة.  ريا�صة  لأنها 

اإ�صايف للفتيات لت�صجيعهن لال�صتمرار يف الريا�صة.”
ويقول علي الأقرع )78 عاما( وهو رائد ريا�صة املالكمة يف ال�صودان واأول 
اأكرب معوق  املالية  اإن عدم توفر الإمكانيات  من فتح الباب مل�صاركة املراأة 

اأمام ا�صتمرار الفتيات يف املالكمة.
وقال “البنات عندهن رغبة يف لعبة املالكمة ولكن ل توجد اأي جهة تقدم 
العون. جند �صعوبة بالغة حتى يف توفري معدات التدريب. ا�صتمرار هذه 

الأو�صاع �صتنهى املالكمة الن�صوية يف ال�صودان.”
ال�صودان  يف  الن�صائية  الأثقال  حمل  ريا�صة  بطلة  اأبكر  عرفات  وكانت 
ومثلت بلدها يف عدة بطولت اأفريقية قبل اأن تهجر تلك الريا�صة وتبداأ 

ممار�صة املالكمة العام املا�صي.
وهي واحدة من اأربع فتيات ي�صكلن فريق املالكمة الن�صائية يف نادي النيل 

حيث تتدرب ثالثة مرات يف الأ�صبوع.
للبطلة  م�صاهدتي  هو  املالكمة  ملمار�صة  دفعني  “ما  عرفات  وقالت 
ابنة  اإىل  ت�صري  قدوتي.” وكانت  هي  كالي.  على  حممد  ليلى  الأمريكية 

اأ�صطورة املالكمة حممد علي كالي.
واأ�صافت “اأنا اأتدرب ليال ونهارا و�صورتها يف ذهني. اأمتنى اأن اأ�صبح بطلة 

عاملية مثلها.”
 )رويرتز(



احل����وا�����س����ن االأره�����اب�����ي�����ة خ��اي��ا 
���س��رط��ان��ي��ة ���س��ري��ع��ة االأن���ت�������س���ار..

رحمن الفيا�س..
املر�س اخلبيث ينت�صر باجل�صم امل�صاب ال�صعيف ب�صرعة كبرية، قد 
من  للحد  املتخذة  احللول  فتكون  عليه،  ال�صيطرة  عن  الطب  يعجز 

اأنت�صارة قا�صية جدًا، والتي قد ت�صل اىل الأ�صتئ�صال والبرت.
اأكت�صاف  مت  لو  لتتوقف  كانت  والقا�صية،  املريرة  الأجراءت  هذه 
يخافه  والذي  الدوري،  الفح�س  طريق  عن  مبكر،  ب�صكل  املر�س 
اأغلب املواطنيني نتيجة ما ي�صاحبه من فحو�صات وحتاليل مزعجة 

احيانًا ولكنها يف �صالح املواطن نتيجًة.
الأرهاب الذي �صرب املنطقة والعراق، كان نتيجة حتميه، لوجود 
مدار�س متطرفة يف دول اجلوار، وخا�صة ال�صعودية، التي اأوجدت 
املنا�صبة  واأيجال احلوا�صن  التنظيمات،  تلك  لنمو  املنا�صبة  البيئة 
والتي  املتطرفني،  ال�صوء،  وعلماء  الدرا�صية  املنهاج  خالل  من  لها، 
بلدان  خمتلف  يف  متطرفة  ومدار�س  جديدة  دويالت  اأنتجت 
العامل وخا�صة الفقرية منها اأبتدءت من باك�صتان وطالبانها مرورا 

باأفغان�صتان واجلزائر يف القرن املا�صي.
املدار�س،  تلك  نتاج  هو  احليوية  للم�صادات  املقاوم  اجلديد  اجليل 
جيل القاعدة وداع�س والن�صرة وغريها من امل�صميات، حيث اأبعدت 
املوؤ�ص�صة الدينية الوهابية يف ال�صعودية النظر عنها، وبات هناك 

من يدافع عنها ويكيل الثناء لها.
يف  واحدة  �صرطانية  خلية  �صبق  فيما  كانت  الوهابية،  املدر�صة 
اأنه  قلب اجل�صد الأ�صالمي املعتدل، فال�صرطان واأن كان يعرف على 
اأ�صبحت  الوهابية،  املدر�صة  فاأن  للخاليا،  املن�صبط  غري  الأنق�صام 
واملر�س،  الوهن  اأ�صابه  علياًل،  اأ�صبح  الأ�صالمي  واجل�صد  مدار�س، 
والفكر املتطرف يف مدر�صة حممد اأبن عبد الوهاب اأ�صبح متما�صكًا، 
اأ�صبح  املدار�س  تلك  يف  املتطرفون  اأدعاءه،  ح�صب  لالأرهاب  حماربا 
لهم اأذرع تدافع عنهم، وهم يتفرجون ويراقبون الأحداث عن كثب، 
ال�صام والن�صرة وطالبان، وبوكو حرام، تقوم  طاملا داع�س واأحرار 

بكل �صيء.
نحن نحارب تلك اجلماعات الأرهابية، املن�صرة حولنا، وهي لي�صت 
اأذرع فح�صب ولوكان الأمر كذلك لأنتهى اأمرها مع كل عملية تقوم 
اأنت�صر يف مناطقنا مثل النار يف  اأمام فكر  بها قواتنا الأمنية، نحن 
اله�صيم، والذي يحتاج اىل معاجات جادة وجدية، عمليه اأ�صتئ�صال 
الذي عانينا  الأعمى،  واأرهابها  مناطقنا،  الأورام اخلبيثة من  تلك 
يف  الأمنية،  احللول  مع  حتتاج  �صنة،  ع�صر  ثالثة  مدى  على  منه، 
والتي  الكيماوية،  املعاجلة  اأحيانا،  اخلبيثة،  الأورام  اأ�صتئ�صال 
وفقدان  ال�صعر  ت�صاقط  من  اأعرا�صها،  املري�س  يتحمل  اأن  تتطلب 
املرحلة  اىل  الأنتقال  لأن�صطراىل  حتى  الوزن،  ونق�صان  ال�صهية، 

الثانية، وهي مرحلة البرت، وال�صلع قلع كما ت�صمى.
خري  الوقاية   « �صهرية  مقولة  �صغارًا  كنا  عندما  وقراأنا  �صمعنا 
الكتاب،  املثقفني،  املعتدلني،  الدين  رجال  اىل  ر�صالة  العالج«  من 
الفنانني، مفادها ن�صر تقافة الأعتدال واملحبة، بدل تقافة العنف 
اأهل  مبدار�س،  الوهابية،  الكراهية  مدار�س  اأ�صتبدال  والكراهية، 

البيت عليهم ال�صالم، وال�صافعية واحلنبلية.

رنا حربي
ميكن  وما  املناخي  التغري  عن  موؤخرًا  احلديث  كرث 
حياة  تهدد  خطرية  تغريات  من  عليه  يرتتب  اأن 
العلماء  يتناوله  ل  مو�صوعًا  لي�صبح  الن�صان، 
لي�صمل  فاأكرث  اأكرث  ميتد  واإمنا  فح�صب  والباحثون 

ال�صيا�صيني والقت�صاديني حول العامل.
وبعدما وّقعت اأكرث من 170 دولة يف ني�صان/ابريل 
املا�صي على اتفاقية املناخ، �صيعقد »البنك الدويل« 
اأواخر ال�صهر احلايل ور�صة عمل متتد ليومني، حتت 
عنوان: »احلوار حول العمل من اأجل املناخ«، وت�صم 
اقت�صادية  قطاعات  يف  وقادة  تنفيذيني  مدراء 
خمتلفة و�صيا�صيني وم�صرفيني واأع�صاء يف املجتمع 
تطوير  ملناق�صة  خمتلفة  اإعالم  وو�صائل  املدين 
لتغري  لال�صتجابة  اتخاذها  يجب  التي  الإجراءات 

املناخ.
من  العديد  ك�صفت  بعدما  الور�صة  هذه  وتاأتي 
املناخ،  لتغري  اخلطرية  الآثار  والتقارير  الدرا�صات 
»كوينزلند«  جامعة  يف  باحثني  اإعالن  اآخرها  كان 
املا�صي، عن اختفاء  الأ�صبوع  الأ�صرتالية، يف مطلع 
خم�س جزر �صغرية يف جزر �صليمان )وهي دولة تقع 
يف جنوب املحيط الهادي وتتاألف من اأكرث من 990 
البحار  مياه  من�صوب  ارتفاع  ب�صبب  جزيرة(، وذلك 
حرارة  درجة  وارتفاع  املناخ  تغري  لتاأثري  نتيجة 

الأر�س وذوبان اجلبال الثلجية.
ترتاوح  التي  املختفية،  اخلم�س  للجزر  وبالإ�صافة 
والتي  هكتارات،  و5  واحد  هكتار  بني  م�صاحتها 
يقل  ل  ا�صتوائية  نباتات  وت�صم  ماأهولة  غري  كانت 
هناك  اأن  الباحثون  وجد  عام،   300 عن  عمرها 
�صت جزر اأخرى ذات م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي 
ما  باأكملها،  قرى  فيها  ودمر  البحر  عليها  زحف 
اإىل  والنتقال  منازلهم  اإخالء  على  ال�صكان  اأجرب 
اجلزر،  تلك  �صمن  ومن  مرتفعة.  جماورة  مناطق 
حيث  عائلة،   25 تقطنها  التي  نواتومبا،  جزيرة 
غرق 11 منزًل بالكامل ما دفع ال�صكان املحليني اإىل 
�صوتاروتي، وهو زعيم قبيلة  �صرييلو  الفرار. وقال 
94 عامًا وقد فّر موؤخرًا من  حملية يبلغ من العمر 
الياب�صة.  ياأكل  بداأ  البحر  »اإّن  للباحثني:  قريته، 
لقد اأجربنا على الهرب اإىل قمة التلة واإعادة بناء 

قريتنا هناك بعيدًا عن البحر«.
العلماء  اأحد  األربت،  �صيمون  ذكر  ال�صياق،  ويف 
جامعة  يف  مدين  ومهند�س  الدرا�صة  يف  امل�صاركني 
»وا�صنطن  ل�صحيفة  حديث  يف  »كوينزلند«، 
بو�صت«، اأن العائالت انتقلت اإىل جزيرة ت�صوي�صيول 
ال�صابق  يف  ي�صكل  كان  »ما  اأن  اإىل  م�صريًا  القريبة، 
قرى  خم�س  بني  راهنًا  انق�صم  واحدًا،  جمتمعًا 
كبرية  بركانية  جزرًا  »هناك  اأن  واأ�صاف  �صغرية«. 
قد  ذلك  ولكن  اإليها،  ينتقلوا  اأن  للنا�س  ميكن  حيث 
يوؤدي اإىل الكثري من التوتر بني ال�صعوب، وقد يكون 

م�صدرًا لل�صراع العرقي«.
ويف ال�صنوات الع�صرين املا�صية، �صهدت جزر �صليمان 
 10 اإىل   7 البحر بني حواىل  ارتفاع م�صتوى �صطح 
العاملي  املعدل  �صعف  من  اأكرث  اأي  ال�صنة،  يف  ملم 
يحدث  ما  اأن  العلماء  ويوؤكد  �صنويًا.  ملم   3 البالغ 

الآن يف جزر �صليمان، التي تبعد نحو األف كيلومرت 
جتمعات  يف  �صيحدث  اأ�صرتاليا،  �صرقي  �صمال 
�صاحلية اأخرى يف الن�صف الثاين من القرن احلايل، 
الياب�صة  تاآكل  عمليات  �صرعة  اىل  نظرًا  وذلك 
عن  الناجم  البحر  �صطح  م�صتوى  لرتفاع  »نتيجة 

الأن�صطة الب�صرية«.
الهادئ  املحيط  يف  ال�صغرية  اجلزر  دول  وحتّذر 
»اإجالء  اإىل  يوؤدي  قد  الذي  املناخ  تغري  تاأثري  من 
جماعي« ل�صعوب باأكملها. فنحو ربع �صكان جمهورية 
من  املئة  يف  وثمانية  تهجروا،  اأو  نزحوا  كرييباتي 

�صكان توفالو انتقلوا اإىل مناطق مرتفعة ن�صبيًا.
ونقلت �صحيفة »ذا غارديان« الربيطانية عن رئي�س 
ملكيور  �صليمان،  الطبيعية يف جزر  الكوارث  جمل�س 
من  »دعم  اىل  بحاجة  اجلزر  اإن  قوله  ماتاكي، 
�صركاء التنمية ودعم الآليات املالية الدولية، مثل 
�صندوق املناخ الأخ�صر«. واجلدير بالذكر اأن جزر 
�صليمان هي واحدة من الدول التي وقعت يف ني�صان/
ابريل املا�صي على اتفاقية املناخ يف الأمم املتحدة 
موؤمتر  خالل  اإليها  التو�صل  جرى  قد  كان  والتي 
بالتايل  ت�صتفيد  وهي  املا�صي،  العام  نهاية  باري�س 
التابع ملنظمة الأمم  للمناخ  ال�صندوق الخ�صر  من 

املتحدة.
العام  الأمني  و�صفها  التي  املناخ،  اتفاقية  وتلزم 
بـ»اللحظة  �صابقًا،  مون،  كي  بان  املتحدة،  لالأمم 
ارتفاع  �صبط  اإىل  بال�صعي  موقعيها  التاريخية«، 
معدل حرارة الكرة الر�صية بحدود »اأقل بكثري من 
للتاأّكد  اجلهود«  »موا�صلة  واإىل  مئويتني«  درجتني 
»من عدم جتاوزه 1.5 درجة مئوية«. لكن التوقيع 
لي�س اإل اخلطوة الأوىل، اإذ اأن التفاقية لن ت�صري 
اإّل بعد م�صادقة برملانات 55 بلدًا م�صوؤولة فعليًا عن 

الدفيئة. الغازات  انبعاثات  من  الأقل  على   55%
وخالل الأعوام املئة املا�صية، ارتفعت درجة حرارة 
وعلى  تقريبًا،  مئوية  درجة   0.75 مبقدار  العامل 
مدى العقود الثالثة املا�صية ت�صارع معدل الحرتار 
العاملي اأكرث من اأي عقد منذ 1850. ووفق �صحيفة 
عام  من  الأوىل  الأ�صهر  فاإن  بو�صت«،  »وا�صنطن 
الإطالق  على  حرارة  درجات  اأعلى  �صجلت   ،2016
منذ 136 عامًا، كما اأن م�صاحات �صا�صعة من الغطاء 
اجلليدي يف »غرينالند« ذابت اإىل حد قال العلماء 

واأ�صافت  قبل«.  من  مثياًل  له  ي�صهدوا  »مل  اإنهم 
ا�صتمرت  حال  يف  اأنه  رجحت  جديدة  اأبحاثًا  اأن 
امل�صتويات العالية من النبعاثات احلرارية من دون 
انح�صار، فاإن م�صتويات مياه البحار قد ترتفع لنحو 

ال�صعف تقريبًا بحلول نهاية القرن احلايل.
اأن  املتوقع  من  العاملية«،  ال�صحة  »منظمة  ووفق 
 2030 عام  بني  ما  الفرتة  يف  املناخ  تغري  يوؤدي 
اإ�صافية  وفاة  حالة  األف   250 نحو  اإىل  و2050 
على  املبا�صرة  الأ�صرار  تكاليف  و�صتبلغ  �صنويًا، 
عام  بحلول  �صنويًا  مليارات   4-2 بني  ما  ال�صحة 
القرن  �صتينيات  منذ  اإنه  املنظمة  وتقول   .2030
ال�صلة  ذات  الطبيعية  الكوارث  عدد  ازداد  املا�صي، 
بالأحوال اجلوية اأكرث من ثالث مرات على ال�صعيد 
العاملي. وتت�صبب هذه الكوارث يف وفاة اأكرث من 60 
النامية.  البلدان  يف  معظمهم  �صنويًا،  �صخ�س  األف 
البحر  �صطح  ارتفاع م�صتويات  اأن  املنظمة  واأ�صافت 
�صكان  ن�صف  من  اأكرث  على  و�صيوؤثر  املنازل،  يدّمر 
 60 تتجاوز  ل  م�صافة  على  يعي�صون  الذين  العامل 

كيلومرتًا من البحر.
اأمناط  يف  املتزايد  التغرّي  اأن  املرجح  من  اأنه  كما 
العذبة،  املياه  اإمدادات  يف  �صيوؤثر  الأمطار  �صقوط 
الغذائية  املواد  اإنتاج  انخفا�س  اإىل  و�صيوؤدي 
بحلول  الأفريقية،  البلدان  يف  وخا�صًة  الأ�صا�صية، 

عام 2020.
املنطقة العربية »الأكرث ت�صررًا«

و�صمال  العربية  املنطقة  اأن  اإىل  الدرا�صات  ت�صري 
التغريات  اأزمة  من  ت�صررًا  الأكرث  تعد  اأفريقيا 
حتولها  درجة  اىل  �صاخنة  ت�صبح  وقد  املناخية، 
تقرير  ووفق  لل�صكن.  �صاحلة  غري  مناطق  اإىل 
»البنك الدويل« بعنوان »اخف�صوا احلرارة«،  ن�صره 
فبالرغم من اأن انبعاثات الغازات الدفيئة باملنطقة 
يف  الغازات  انبعاثات  من   5% تتجاوز  ل  العربية 
الظاهرة.  هذه  من  الأكرب  املت�صرر  فاإنها  العامل، 
وي�صيف: »اإذا جتاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 
يف  هائاًل  ارتفاعًا  يعني  فهذا  مئويتني،  درجتني 
�صح  و�صي�صاحبه  العربية،  املنطقة  حرارة  درجات 
غرق  عن  ناهيك  والت�صحر،  الزراعة  وانهيار  املياه 

عّدة مدن عربية �صاحلية«.

املهند�س زيد �صحاثة
 مييل الإن�صان بطبيعته، لرمي م�صوؤولياته على الأخرين.. هذه طبيعة ذاتية، 

تتعلق مبحاولة التن�صل من التبعات الناجتة عن تلك امل�صوؤوليات والأخطاء.
رمي  مثال،  احلكومة  فتحاول  ال�صيا�صي،  العمل  يف  اأكرث،  الظاهر  تلك  تربز 
من  لعملها  املعار�صة  عرقلة  ف�صلها،  �صبب  اأن  وتدعي  املعار�صة،  على  اأخطائها 
القوانني،  اأن ف�صله يف مترير  خالل الربملان، والعك�س �صحيح، فيدعي الربملان 
يعود اإىل وجود كتلة اأو اأكرث، وخ�صو�صا كتلة احلزب احلاكم، هي من تعرقل 

الت�صريعات، ومراقبة احلكومة وتقومي عملها.
كل تلك املزاعم، ل ت�صمد اأمام التقييم املو�صوعي، فال ميكن حتميل الربملان، 
دخل  ول  احلكومة،  عمل  �صلب  فهو  اخلدمات،  تقدمي  يف  الف�صل  م�صوؤولية 
قبول،  ميكن  ول  امليزانية..  على  الت�صويت  مبقدار  اإل  امللف،  هذا  يف  للربملان 
�صلب  وبب�صاطة  لأنه  القوانني،  اإقرار  يف  الف�صل  م�صوؤولية  احلكومة  حتميل 
النا�س  على  ال�صحك  يحاول  كمن  فهو  ذلك،  غري  يدعي  ومن  الربملان..  عمل 

وخمادعتهم، وهو ل يكذب اإل على نف�صه؟!
وخداع  تالعب  من  ذكرناه،  ما  ي�صبه  الأيام،  هذه  العراق،  يف  يح�صل  ما 
قوانني  مترير  يف  كبري،  ب�صكل  ف�صل  نف�صه،  على  املنق�صم  فالربملان  للنا�س.. 
كقانون  النا�س،  حياة  يف  لأهميتها  لإجنازها  يتفرغ  اأن  يفرت�س  كان  مهمة، 
كثري  وتعديل  الإ�صتثمار،  وقانون  الحتادية،  املحكمة  وقانون  والغاز،  النفط 
من  القوانني املهمة.. وهذا الف�صل نتيجة حتمية، لالإنق�صام احلاد والتقاطع، 

واإل�صفاف والت�صقيط، يف لغة احلوار بني خمتلف اجلهات، وعدم وجود رغبة 
املواطن، رغم مطالبة بع�صها  الربملانية، يف خدمة  الكتل  اأغلب  حقيقية لدى 

بالإ�صالحات اإعالميا؟!
يقابله ف�صل حكومي ف�صيع، يف تقدمي اأب�صط اخلدمات، وحتقيق احلد الأدنى 
من متطلبات العي�س الكرمي للمواطن، واحلجج جاهزة، كهبوط اأ�صعار النفط 
الف�صل  هذا  كل  يحمل  اأن  لكن  ال�صابقة،  احلكومات  اأخطاء  وركام  والف�صاد، 
لل�صلطة الت�صريعية، بحيث توجه كل الحتجاجات نحوها؟! فهو اأمر غريب.. 

لكن الأغرب اأن جتد من ي�صدق ذلك؟ فهل هم خمدوعون.. اأم �صذج؟!
ال�صيا�صية،  وتوافقاته  الربملان،  اإختيار  نتاج  هي  احلكومة،  اأن  يقول  املنطق 
هذا  اأن  يقول،  املنطق  نف�س  لكن  ال�صكلية..  حيث  من  فيه  عيب  ل  مما  وهذا 
الربملان، الذي يحًمل كل هذه امل�صوؤوليات، هو اختيارنا، فلما نلومه اإن كنا نحن 

من اإختاره واأتى به؟!
اأن تقبل م�صوؤولية مهمة �صخ�صية �صعبة، فهو اإختيارك، لكن اأن حتمل ف�صلك 
لالأخرين، فهذا اأقل ما يقال عنه اأنه هروب وجنب وخداع.. فكيف اإن كان كل 

ذلك يخ�س �صعبا ووطنا باأكمله؟ 
قد ينجح حزب اأو تيار، يف خداع النا�س، وقد ن�صاعده بطيبتنا التي قد ت�صل 
حد ال�صذاجة، لكن اأن ي�صتمر يف ذلك، ثم ل نلوم اأنف�صنا على خداعنا، وقبله 

�صوء اإختياراتنا، فهو تهرب وا�صح من امل�صوؤولية.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , MAY 20 . 2016   / Vol . 6 - Issue 238عربي ودويل10

www .ghorbanews .com

11 دويل FRIDAY , MAY 20 . 2016   / Vol . 6 - Issue 238

عبد احلميد �صيام
اأعرتف اأول اأن موت اأطفال ثالثة من عائلة واحدة ب�صبب 
على  اأخرى.  تعادلها  ل  فاجعة  �صمعة  به  ت�صببت  حريق 
احلداد.   واإعالن  واحلزن  البكاء  يجوز  امل�صيبة  هذه  مثل 
اأن مي�صي يف جنازتهم ويودعهم بالدموع  يجوز للوطن كله 
ميوت  اأن  املتوقع  من  عذُر«.   ماوؤها  يف�ْس  مل  لعنٍي  »ولي�س 
العنقودية والفو�صوفورية وبزخات  بالقنابل  اأطفال غزة 
الر�صا�س وال�صواريخ الذكية املقدمة هدايا من الكونغر�س 
الأمريكي.  ومن املتوقع كذلك اأن ميوتوا بقذائف املدفعية 
بر�صا�س  اأو  البحر  من  زورق  يطلقها  بقذيفة  اأو  الثقيلة 
اأبراج املراقبة قرب ال�صور الألكرتوين.   جندي قريب من 
كل هذا متوقع.  حدث يف املا�صي ويحدث اليوم و�صيحدث 
غدا وقد تعود اأبناء القطاع عليه.  وكم مرة دفنوا باقة من 
الأطفال مرة واحدة.  لقد اأ�صبح النا�س يف غزة يوؤرخون 
واأبو  وزيتون  وغالية  الدرة  عائالت  اأطفال  مبذابح  الأيام 
جراد  واأبو  �صيام  ونبيل  جامع  واأبو  وبكر  و�صمهدانة  جزر 
�صفحات  تدخل  ف�صوف  اأبوهندي  عائلة  اأما  والبط�س.  
التاريخ باأنها العائلة التي فقدت ثالثة اأطفال مرة واحدة 
الكهربائي،  التيار  اإنقطاع  ب�صبب  امل�صاءة،  ال�صموع   ب�صبب 
عربي  تواطئ  عن  الناجت  الظامل  احل�صار  ب�صبب  املنقطع 

ودويل مع الكيان القاهر.  
يف حوار مع الوالد حممد اأبوهندي

اأنكاأ  اأن  اأريد  ل  الثالثة  الأطفال  والد  مهند  لأبي  قلت 
اجلراح اأكرث واأتفهم متاما لو مل ترد اأن حتكي يل الق�صة 
باأن  اأح�ص�صت  القلق.   من  مرحلة  اأعي�س  لكنني  الكاملة.  
جبال تطبق على �صدري.  ل اأكاد اأ�صدق اأن يحرق ثالثة 
اأطفال مرة واحدة ب�صبب �صمعة.  اأريد يا اأبا مهند اأن اأن�صر 
ق�صتهم لعلها ت�صل م�صامع العامل برمته.  لي�س لأن العامل 
�صيتغري بل لأن هناك املاليني الذين لديهم اأطفال يف عمر 
اأولدك و�صي�صعرون بالوجع مثلك يا حممد.   واإذا  توزعت 
الأحزان على اأمة �صهل حملها.  اأريد اأن اأوزع اأحزانك عرب 
تريد.   ما  منها  تروي  اأو  ترويها  اأن  اأريدك  الكون.   هذا 
على  اإبِك  امل�صيبة.   هذه  اأمام  والنك�صار  بالعجز  اأ�صعر 
اأو دمعتني رغم  اأ�صاركك بدمعة  راحتك كما تريد ودعني 
عنق  حول  تلتف  التي  واحلواجز  تباعدنا  التي  امل�صافات 
غزة وال�صواريخ امل�صوبة نحو كل بيت ومدر�صة وم�صت�صفى 
ونا�صر  ي�صرى ورهف  اأبا  يا  لك  اأق�صم  ثانية  و�صارع. ومرة 
اإن »هذى امل�صيبة ل يرقى احلداد لها  ل كربالء راأت هذا 

ول النجُف«.
حممد اأبو هندي يتكلم

بعد  اللجوء  اأقدار  بعائلتنا  رمت  طربيا.   من  اأ�صال  اأنا 
اإحتالل الغرباء اأر�صنا وبيوتنا اإىل خميم ال�صاطئ غربي 
غزة .  اأنا من اجليل الثالث من الالجئني واأولدي ميثلون 
وعلي   )7( مهند  اأطفال.   خم�صة  عندي  الرابع.   اجليل 
نا�صر  الر�صيع  واأ�صغرهم  ورهف)2(   )3(( وي�صرى   )5(
غرفة  من  مكون  �صغري  قبو  يف  ن�صكن  �صهور.   الت�صعة  اإبن 
واحدة يليها نحو الباب مكان �صغري ن�صع فيه كنبه.  يتكوم 

من  مكون  اأر�صا  م�صفوف  فرا�س  على  اخلم�صة   الأطفال 
ال�صفنج.  والقبو لي�س فيه خمرج اآخراأو �صباك.  اأجرته 
500 �صيقل �صهريا ول يبقى من راتبي اإل 200 �صيقل ل�صهر 
1200 �صيقل فكيف يل  كامل. ال�صقة العادية ل تقل عن 

اأن اأ�صتاأجر �صقة اأو�صع؟ 
مقطوعا  الكهرباء  تيار  بقي  اأيار/مايو(   6( اجلمعة  يوم 
البحر  �صاطئ  اإىل  الأولد  اآخذ  اأن  قررت  اليوم.   طوال 
ال�صاطئ   اإت�صاع  اإىل  وحرارته  القبو  �صيق  من  لنهرب 
والألعاب.   املراجيح  بع�س  هناك  نـُ�صبت  ون�صائمه.  
عيونهم  يف  الفرح  راأيت  �صيئا.   تكلفنا  ل  البحر  ف�صحة 
اجلو.    متالأ  الربيئة  وال�صحكات  ويلعبون  يرتاك�صون  وهم 
يلثغ  بقي  نا�صر  غامرة.   ب�صعادة  مهند  واأم  اأنا  �صعرت 
ول  منها  جزءا  نفهم  اأ�صوات  من  ومقاطع  باأ�صوات  حولنا 
وهو  وجهه  على  تبدو  الر�صى  مظاهر  لكن  الآخر.   نفهم 
بع�صهم.   على  املاء  رذاذ  وينرثون  يتدافعون  اإخوته  يرى 
ل�صتكمال  القبو  خارج  ع�صاء  لوجبة  ناأخذهم  اأن  قررنا 
يوم ال�صتجمام.  والع�صاء حبات من الفالفل يف �صاندوي�س 
غزة  يف  الواحد.   لل�صاندوي�س  �صيقل  ن�صف  بتكلفة  �صغري 
اأكرث املطاعم اإنت�صارا هي حمالت الفالفل لأ�صباب ل حاجة 
ل�صرحها.  عدنا بحدود ال�صاعة الثامنة اإىل القبو ال�صغري 
�صبعة  من  عائلة  حتتاجه  التي  ال�صروريات  بكل  املكد�س 
يت�صامرون  الفرا�س  على  الأولد  من  اأربعة  متدد  اأفراد.  
وي�صرتجعون حكاياتهم ال�صغرية حول ف�صحتهم وع�صائهم 
الفاخر.  جل�صنا على الكنبة مع اإقرتاب موعد نوم الأطفال 
يف  للم�صاركة  ق�صرية  لفرتة  اأذهب  اأن  اأريد  مهند  لأم  قلت 
جل�صة عزاء لأحد املوتى.  جل�صت هناك بني اجلمع.  وبعد 
اأقل من �صاعة رن هاتفي ونظرت اإىل ال�صا�صة واإذا برقم ل 
واإذا  ال�صتقبال  زر  على  كب�صت  الأمر.   فا�صتغربت  اأعرفه 
ب�صوت رجل ل اأعرفه ي�صيح »الدار اإنحرقت«. خرجت مني 
وخرجت  اإنحرقت  الدار  النا�س  اأمام  وقلت  و�صرخة  زفرة 
راك�صا.  حلق بي جمع غفري.  وعندما و�صلت �صاهدت رجال 
النريان  و�صاهدت  اأكرث  اإقرتبت  املدين.   والدفاع  الإطفاء 

تلتهم البيت و�صحت اأولدي اأولدي. 
بالبكاء.   اأجه�س  احلديث.   متابعة  عن  حممد  توقف  هنا 
الكلمات.   اأفهم  اأعد  مل  ال�صوت.   وتهدج  احلروف  تقطعت 
قلت له على مهلك.  بعد قليل تابع احلديث.  منعني رجال 
املحروقة.   اجلثث  اأرى  ل  كي  الدخول  من  املدين  الدفاع 
�صقطت  متاما.   عزميتي  اإنهارت  جننت.  بكيت.   �صرخت.  
اللحظة  تلك  يف  الرجال.   من  عدد  �صدين  الأر�س.   على 
تاأكدت اأن كل اأولدي واأمهم قد ماتوا حرقا.  فقدت وعيي 
وغبت عن الوجود.   فتحت عيوين واأنا يف م�صت�صفى ال�صفاء.  
بحثت عنهم.  وجدت زوجتي م�صابة بحروق طفيفة وابني 
فقد  نا�صر  على  تنادي  زوجتي  كانت  باذى.  ي�صب  مل  على 
حان وقت اإر�صاعه.  علي هرب من الباب.  حلقت به زوجتي 
اإىل م�صت�صفى  النا�س.  مهند حروقه بليغة نقل  ت�صت�صرخ 
داخل اخلط الأخ�صر عن طريق الهالل الأحمر.  عندها 
علمت اأن ي�صرى ورهف والر�صيع نا�صر قد اإرتقوا اإىل ربهم 

وما  فتمزقت روحي عليهم.   ارتكبوه.   ذنب  �صهداء دومنا 
زلت اأعي�س حالة غريبة كاأنني خمدر ل اأقدر على التفكري 
عني.   رم�صة  يف  اأبنائي  من  ثالثة  فقدت  اأنني  اأ�صدق  ول 
واأقول يف نف�صي ملاذا تركتهم؟  ملاذا اإ�صتعنا بال�صمع للتمل�س 
حلظة  النوم  يغلبني  عندما  الكهرباء؟  اإنطفاء  عتمة  من 
�صوت  عذوبة  اخلا�صة.  بطريقته  واحد  كل  اإيّل.   ياأتون 
رهف و�صقاوة ي�صرى وحركات نا�صر الربيئة. اللهم يا رب 

األهمني ال�صرب على فراقهم.
اإ�صتثمار املاأ�صاة

للماأ�صاة.   الرخي�س  اإل�صتثمار  هو  قهرا  النا�س  يزيد  ما 
»اأنا  اأحد.   األ ي�صتثمر جراحه واأحزانه  اأبو مهند يتمنى 
اأن  واأريد  �صيا�صي  توجه  اأي  يل  لي�س  غلبان  ب�صيط  اإن�صان 
يرتكني اجلميع لأعي�س ف�صول ماأ�صاتي«.   �صلطة غزة تلوم 
ويحمل  لالأطفال  ع�صكرية  جنازة  وتعد  اهلل  رام  �صلطة 
نعو�صهم عنا�صر من كتائب الق�صام بدل اأن يحمل جنائزهم 
واحل�صار.    احلروب  �صحايا  من  اأبرياء  اأطفال  ال�صغرية 
و�صلطة رام اهلل ت�صع اللوم كليا على �صلطة حما�س يف غزة 
البيت  برتميم  وياأمر  لي�صاندها  بالعائلة  عبا�س  ويت�صل 
حكومة  هنية  اإ�صماعيل  يتهم  لهم.   لي�س  اأ�صال  هو  والذي 
احلمد اهلل باأنها متواطئة مع احل�صار لرتكيع حما�س حيث 
فر�صت �صريبة مل اأ�صمع بها من قبل اإ�صمها �صريبة البلو.  
املعنيني  الفرقاء  مع  التو�صط  اهلل  رام  �صلطة  رف�صت  كما 
للتخفيف من حالة احل�صار لي�س من اأجل عيون حما�س بل 
اخلانق  احل�صار  من  حالة  يعي�صون  اإن�صان  مليوين  اأجل  من 
رام  اأما حكومة  ال�صلطة.   اإىل  اأن ت�صل حما�س  حتى قبل 
اهلل فتتهم الإنقالبيني يف غزة بامل�صوؤولية عن كل م�صائب 
لقياداتها  الكهرباء  اإ�صتعمال  ت�صتحوذ  فهي  هناك  النا�س 
جمانا وتزيد من اأعباء املواطنني بفر�س �صرائب اإ�صافية.  
اأن  اأم  ارتكبوا؟   ما  على  �صتكافئهم  ال�صلطة  اأن  »يظنون 
من  يحتاجون  ما  لهم  �صتقدم  عيونهم  ل�صواد  اإ�صرائيل 
اأزمة حما�س«،  خدمات.  وحتى م�صر من م�صلحتها تعميق 
يعادون  غزة.   يف  ال�صلطة  مع  املتعاطفني  اأحد  يل  قال 
ال�صلطة وم�صر والأردن واإ�صرائيل ويتوقعون املكافاأة.  هذه 
�صذاجة اأدت اإىل اأو�صاع معي�صية ل تطاق ولو �صمح للنا�س 
هنا اأن يعربوا عن اآرائهم بحرية لتمنوا اأن تختفي �صلطة 
حما�س من على وجه الأر�س التي مل جتلب لقطاع غزة اإل 
امل�صائب.  ويف مكاملة مع اأحد ان�صار حما�س قال اإن الف�صل 
اجلمر.   على  القاب�صني  لهوؤلء  يعود  حية  الق�صية  لبقاء 
األي�صت اأو�صلو وتوابعها من و�صع ال�صعب الفل�صطيني يف هذا 
املاأزق التاريخي؟  ماذا جلب لنا اأ�صحاب املفاو�صات العبثية 
لك  اأق�صم  الوطنية؟   بالثوابت  والتفريط  امل�صائب  اإل 
اإننا لو نتخلى عن املقاومة لرفع نتنياهو راياته على قبة 

ال�صخرة.
الآخر  عيوب  تعداد  يح�صن  الطرفني  كال  نف�صي  يف  قلت 
لل�صعب  يقدمانه  ما  واأف�صل  عيوبه.   ويتنا�صى  بل  وين�صى 
الفل�صطيني اأن يرتجال عن ظهر ال�صعب الفل�صطيني  ويرتكا 
للمقاومة  جديدة  و�صائل  لبتكار  اجلديد  للجيل  الأمور 

بالطرق املنا�صبة التي يتقنها. 
 غزة وحالة الياأ�س ال�صاملة

بيري  الأونروا،  لوكالة  العام  املفو�س  مع  موؤخرا  لقاء  يف 
�صلبية  اإجتماعية  ظواهر  هناك  اإن  قال  كريهنبول، 
اأفق  وان�صداد  ب�صبب حالة احل�صار  موؤخرا  ظهرت يف غزة 
النتحار.   حالت  اإرتفاع  بينها  من  الياأ�س  وتكري�س  الأمل 
عددا  يل  �صرد  حيث  احلقيقة  هذه  �صديق  يل  اأكد  وقد 
املا�صي عندما حاول  اآخرها يوم الإثنني  من احلالت كان 
�صخ�س اأن يحرق نف�صه واأ�صيب بجروح بليغة وهو الآن يف 
اآخر بحرق نف�صه  اأ�صبوعني قام �صخ�س  امل�صت�صفى.  وقبل 
وبالفعل تويف وقام اآخر برمي نف�صه من على  بناية عالية.  
لقد اإرتفعت حالت الإكتئاب اجلماعي يف القطاع لدرجة 
اأن بع�س املواطنني ي�صعب عليهم التكيف مع حالت الياأ�س 
ال�صامل التي يعي�صونها فيف�صلون املوت على ال�صتمرار  يف 
اإن  غزة  يف  ال�صرطة  م�صادر  وقالت  املزرية.   اأو�صاعهم 
اإنتحار  حماولت  ثالث  اإىل  حماولتني  عن  ت�صلها  تقارير 
يوميا يف غزة.  وقد �صارعت ال�صلطة اأي�صا لتحميل حما�س 
م�صوؤولية تفاقم حالت الياأ�س بعد اأن جلبت اإىل املواطنني 
كل اأ�صباب الف�صل وان�صداد قنوات الأمل. لكن احلقيقة اأن 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأ�صابت  قد  العميقة  النق�صام  حالة 
وال�صت�صالم  احللم  وانك�صار  الياأ�س  من  بحالة  بكامله 
للهزمية الداخلية وخا�صة يف قطاع غزة والذي، فوق هذا 
يف  ي�صرتك  م�صبوقة  غري  ح�صار  حالة  من  يعاين  وذاك، 
تنفيذها اأطراف عربية مع اإ�صرائيل حيث ترتفع البطالة 
وتنهار البنى التحتية وتقطع الكهربا مبعدل 18 �صاعة يف 
واملناكفات  اليومية  الردح  برامج  هذا  اإىل  اأ�صف  اليوم.  
ال�صيا�صية و�صيطرة الأجهزة الأمنية على امل�صهد  وفر�س 

الهيمنة الف�صائلية على النا�س بالقوة.
ويف ظل هذا امل�صهد املاأ�صاوي فقد ن�صهد تفاقما يف ظاهرة 
النتحار والهروب غري الآمن عرب احلدود ملوت �صبه حمقق 
ورمبا تتكرر م�صاهد اجلنازات التي ت�صيع اأطفال يحرقون 
نا�صر ورهف  اإ�صت�صهاد  اأن يتحول  نتمناه  ما  بال�صموع.  كل 
اأن  حقيقة  اإىل  ال�صلطتني  تنبه  اإنذار  �صفارة  اإىل  وي�صرى 
ال�صعب بغالبيته قد فقد ثقته فيهما واأن اأف�صل ما يعمالنه 
عن  بعيدا  اأموره  ليتدبر  العنيد  ال�صعب  هذا  يرتكا  اأن 
اأبو مهند باأن  اإمالءات الف�صائل الفا�صلة.  عندها �صي�صعر 

اإ�صت�صهاد اأولده الثالثة مل يذهب هدرا.

نزوحهم�سهداء ال�سموع ي�سرى ورهف ونا�سر- وحديث الوجع مع والد االأطفال الثاثة ي��ب��دوؤون  وحمليون  دول��ي��ة...  اجتماعات  ت��زداد:  املناخ  اأزم��ات 

م�����س��وؤول��ي��ات��ن��ا؟! م��ن  ن��ت��ه��رب  اأم  ���س��ذج..  اأم  خم��دوع��ون  ن��ح��ن  ه��ل 

الرجاء من كل عربي حر التوا�صل مع البيت الأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  الأمريكية  واخلارجية 
والن�صاء  الأطفال  وقتل  بالدكم  على  ال�صعودي 
التحتية  البنية  وهدم  وال�صيوخ  وال�صباب  والرجال 
اجلوي  واحل�صار  والتاريخي  احل�صاري  واملوروث 

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت البي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية المريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

ال�����������������������والدة ف����������ى ام��������ري��������ك��������ا ح����������رام
احمد حمارم

حياته  يف  ا�صدر  من�صور  اني�س  الأ�صتاذ  الكبري  والديب  ال�صحفى  الكاتب 
نوعه  من  الأول  كان  حيث  الوجودية  عن  كتاب  ومنهم  كتابا   245 قرابة 
يف   والثقافية  العلمية  الأو�صاط  من  كبريا  اهتماما  ولقى  العربية  باللغة 
م�صر والعامل العربى –وفى احد اأيام اجلمعة ذهب اني�س من�صور لل�صالة وملا 
كان امل�صجد مذدحما بامل�صلني فقد قال انه وجد لنف�صه مكانا ب�صعوبة على 
اخطيب  او  المام  يتابع  واخذ  جل�س  – وعندما  للم�صجد  املقابل  الر�صيف 
والذى كان يدعوا بحدة و�صوت مرتفع على احد الأ�صخا�س وكان يقول ) 
الهم اخرب بيته ( ويردد وراوؤه امل�صلون ) امني ( ونظر اني�س اىل ال�صخ�س 
ب�صاعته  مفرت�صا  اجلائلني  الباعة  احد  انه  يبدو  وكان  بجواره  اجلال�س 
امامه – �صاله اني�س ) على من يدعى المام ( ورد الرجل بب�صاطة وقال ) 
ل ادرى ( وقال له اني�س انك تردد وراءه امني على مو�صوع لتعرفه –وقال 
الرجل –انه المام وهو م�صوؤل عما يقول – ونظر اني�س اىل اجلانب الخر 
اف�صل من حيث  �صيكون  ان حاله  نظارة طبية واعتقد  �صابا يرتدى  فوجد 
الدراك او املعرفة مقارنة بالبائع اجلائل – و�صاله ) على من يدعوا المام 
( وكانت اإجابة ال�صاب ) انه يدعوا على واحد �صحفى – يق�صد �صحفى –
ا�صمه اني�س من�صور وملا �صاله اني�س وملاذا يدعوا عليه – مط �صفتاه هو الخر 
وقال ل ادرى – فهو المام يدرى مالذى يقوله – وهنا اح�س اني�س من�صور 
ان املتعلم وغري املتعلم التقوا يف نف�س اخلانة من الت�صليم بالمر اىل المام 

. وتعاىل  �صبحانه  اهلل  امام  امل�صوؤول  – فهو 
وبانتهاء ال�صالة دلف اني�س اىل امل�صجد وتوجه اليه قائال او مت�صائال ) هل 
اني�س من�صور  ملاذا تدعوا على  اني�س  – و�صاله  نعم  �صيادتك المام ( فقال 
اني�س  انا   ( المام  واأجاب  اني�س  وابت�صم  ؟  انت تعرفه  المام وهل  فقال  ؟ 

–وقال  على  بالدعاء  قمت  ملاذا  اني�س  و�صاله   – المام  وارتبك   ) من�صور 
المام – قالوا ىل بانك قد اأ�صدرت كتابا عن الفل�صفة الوجودية وان الكالم 
فيه يدعوا اىل الحلاد –و�صاله اني�س – هل قرات الكتاب يامولنا – ورد 
خماطبا  اني�س  و�صحك   ( ىل  قالوا  ولكنهم  وحرام  عيب  الكذب   – المام 
حيث  در�صا  اني�س  –واعطاه  قالوىل  جماعة  من  �صيادتك  يعنى   – المام 
القران  حافظ  ونحرتم  نقدر  ان  الكتاب  يف  تعلمنا  نحن  يامولنا   : له  قال 
او  الدينية  ال�صلطة  اعطاك  الذى  من  ا�صالك  ان  اود  ولكننى  ولجنادله 
الدنيوية ان تتحدث يف مو�صوع انت لتعرف عنه اى �صيء وجترجر وراءك 
الف امل�صلني وتدعوهم جميعا ان يرددوا وراءك الدعاء على �صخ�س ل انت 
اأ�صدره .ورد المام واهلل يابنى  ول هم يعرفون اى �صيء عن الكتاب الذى 
انت افحمتنى واحرجتنى واأود ان اعيد �صرح املو�صوع للنا�س والرجوع للحق 

ف�صيلة .
بهذه  ذكرنى  موقف  موؤخرا  حدث  نيويورك  مدينة  م�صت�صفيات  احد  يف 
اىل  م�صلمة  عربية  �صيدة  ذهبت  حيث   – بينهما  للت�صابه  نظرا  الق�صة 
املجتمع  يف  الطبية  الرعاية  فان  وبالتاكيد  مولودها  لت�صع  امل�صت�صفى 
التي  هي  املراجعني  او  للمر�صى  تقدم  التي  اخلدمات  وم�صتوى  المريكى 
..و�صعت  اأمريكا  يف  اخلدمات  هذه  على  يح�صلوا  ان  النا�س  بع�س  جعلت 
ال�صيدة طفلها ب�صالمة اهلل ولكنها عانت من بع�س امل�صاعفات متثلت يف ظهور 
بع�س التجلطات يف ال�صاق  بعد الولدة بيوم  دخلت عليها الطبيبة وقالت 
لها انه من املفرو�س ان تاأخذ حقنة متنع التجلط ب�صبب نقل الدم ولكن هذه 
احلقنة من دهن اخلنزير وحرام �صرعا وان اخليار لكى وحدك – ووجدت 
نف�صها يف حالة موافقة او ا�صطرار وبعد ذلك وجدت ال�صيدة ان الورم بدا 
يظهر على قدمها  .–– وهنا حتولت الطبيبة  اىل داعية او امام او مفتى – 

اخلطورة هنا هو عندما تتداخل الأدوار – هناك �صرورات تبيح املحظورات 
– فاحلالل بني واحلرام بني وهناك اأمور مت�صابهات –والمل يتحقق دائما 

بالبعد عن هذه املت�صابهات والتم�صح بها . 0  
اىل متى �صنظل نفتى مبا لنعلم – فهل اأ�صبحت الولدة يف اأمريكا حرام ؟



اوقفت   – ب(  ف  )اأ  ـ  طهران 
ثمانية  اليرانية  ال�صلطات 
الزياء  بعامل  �صلة  على  ا�صخا�س 
معادية  “ثقافة  ترويج  بتهمة 
لال�صالم”، خ�صو�صا ب�صبب ن�صرهم 
على  حمجبات  غري  ن�صاء  �صور 
رئي�س  اعلن  ما  وفق  ان�صتاغرام، 

حمكمة جرائم النرتنت.
عملية  حددت  عامني،  ومنذ 
ما  الق�صائية   2 “العنكبوت 
يديرون  �صخ�صا   170 جمموعه 
بينهم  ان�صتاغرام،  على  �صفحات 
واملاكياج،  الت�صوير  يعملون يف   59
و51  الزياء  عار�صات  من  و58 
مدير دار ازياء، وفقا لبيان ر�صمي.
القا�صي  بابائي  جواد  وقال 
النرتنت  جرائم  حمكمة  يف 
للتلفزيون الر�صمي “لقد وجدنا ان 
ان�صتاغرام  �صبكة  من  املئة  يف   20
او�صاط  عليها  تهيمن  ايران  يف 

املو�صة”.
من  باملئة   60 ان  وا�صاف 
اليرانيني  ان�صتاغرام  م�صتخدمي 
وتلقى  ال�صفحات.  هذه  يتابعون 
كبرية  �صعبية  ان�صتاغرام  خدمة 
وتويرت  في�صبوك  حيث  ايران  يف 

حمظوران.
املعتقلني  ان  اىل  القا�صي  وا�صار 
حمتوى  ين�صرون  “كانوا  الثمانية 
معادية  وثقافة  اخالقي  غري 
�صور  ذلك  يف  مبا  لال�صالم” 

لعار�صات ازياء غري حمجبات.
الق�صاء  واجب  من  ان  وقال 

الذين  اولئك  �صد  “التحرك 
بطريقة  اجلرائم  هذه  يرتكبون 

منظمة”.
وا�صافة اىل العتقالت، مت اتخاذ 
يف  حتذيرات  وا�صدار  اجراءات 

حق 21 �صخ�صا اخرين.
الحد  احلكومي  التلفزيون  وبث 
ظهرت  فقرة  مبا�صرة  الهواء  على 
عرب  الهام  الزياء  عار�صة  فيها 
ملدعي  لتعرب  “طوعية”  ب�صورة 
لت�صرفاتها  ا�صفها  عن  طهران  عام 

دون  من  �صورها  ن�صر  ذلك  يف  مبا 
التوا�صل  �صبكات  على  حجاب 
اليرانيات  وتن�صح  الجتماعي، 

بعدم ارتكاب “اخلطاأ” نف�صه.
ربحا  جتني  كانت  انها  واو�صحت 
بينما  �صهريا،  دولر   3300 قدره 
احلد الدنى لالجور يف ايران يزيد 

قليال على 200 دولر �صهريا.
عام  الإ�صالمية  الثورة  ومنذ 
ال�صالمي  احلجاب  ا�صبح   1979

الزاميا يف اإيران جلميع الن�صاء.

املتحدث  اعلن  اذار/مار�س،  ويف 
غالم  الق�صائية  ال�صلطة  با�صم 
توقيف  ايجائي  حم�صني  ح�صني 
الفراج  مت  عار�صات،  “ثماين 
البع�س  فيما  بكفالة،  بع�صهن  عن 
الدعارة  بن�صر  متهم  الخر 

وبالف�صاد”.
ومل يت�صح ان كانت هناك �صلة بني 
هوؤلء العار�صات والتوقيفات التي 

حتدث عنها بابائي .

اإختفاء الدولر من �صوق العمالت  اليمنية مبافيها 
كارثة  قدوم  اأنباء  اىل  ي�صري  اإب    مبحافظة 
الإقت�صاد  من  ماتبقى  تلتهم  كبرية  اإقت�صادية 
اليمني  الذي �صوف ينعك�س ب�صكل مبا�صرعلى وفاة 

املالين من �صكان اليمن ..!هل اجلرعة قادمة. 
العربية  احلرب  من  الثالثة  اخلطوة  هذه  وتعد 
اأن  بعد  مبا�صرتا.!  اليمني  �صعب  �صد  الأرهابية 
عجزى اأفراد قله من األ �صعود  وحلفائهم يف الداخل 
على  واإجبارهم  بال�صالح  اليمنني  كل  قتل  واخلارج 
ال�صت�صالم  والقبول بالفكر الوهابي  بقوة ال�صالح 

واحل�صار اجلوى والربي والبحري .
من  ماتبقى  لقتل  يائ�صة  مبحاولة  تعودجمددا 
واملاء  والدواء  والغذاء  العي�س  بلقمة  اليمن  �صعب 

واخلدمات العامة الخراء...!
مرتبات  اليمن  موازنه  ٧٥٪من  اأن  يدرك  اجلميع 
من  الدولة  ايرادات  �صحة  وتراجعة  املو�صفني 
الإرهابي   الربيع  ثوره  بعد  ٢٠١١م   عام  بداية 
احلرب   ب�صبب  ون�صف  عام  ملدة  ليرادات  ،وتنعدم 
حتالف  دول  ،وحرب  الرهاب  �صد  الداخلية 
دمرت  والتي  اليمن  على  املعتدية  الرهابية 
و�صائل  العي�س  و�صائل  من  ال�صا�صية  امل�صادر  كل 
حتديدا  باليمن  العامة  واخلدمات  القت�صاد 
م�صتخدمة  وتكربابطريانها  واجتربا  واعرتافا 
العنقودية  والقنابل  وال�صواريخ  املحرمة  الأ�صلحة 
املخ�صبة.عمال  والفنابل  والفراغية  والف�صفورية 

ب�صيا�صة )الر�س املحروقة واملنتهية(  ...
من  ال�صعبة  العمالت  اختفاء  عن  الأنباء  ترتدد 
العمالت  من  لإحتياطي  و�صحب  املركزي   البنك 
ال�صعبة التي �صوف ت�صيب اليمن بخانقة اقت�صادية 
،واأخرى بان البنك الدويل وف�صى التعامل مع البنك 
ينتج  �صوف  والذي  ذالك  �صح  .اإن  اليمن   املركزي 
عنها ارتفاع اأ�صعار املواد ال�صا�صية  واخلدمية التي 
على  املفرو�س  احل�صار  بفعل  ال�صواق  من  نفذت 
النفطية  امل�صتقات  �صعر  ارتفاع  واليوم  اليمن  ابناء 

والغاز  ويعقبها املواد الغذائية.
ال�صعبة  العمالت  ت�صل  ان  امل�صتحيل  من  ا�صبح 
الدولر  اأ�صعار  وارتفعت  ا�صحابها   اىل  املحولة 
وا�صبح  اليمني   الريال  مقابل  ال�صعودي  والريال 
ويف  ب٢١٥ريال  املركزي  البنك  يف  الدولر  �صعر 
الريال  ِل ٠٣١٠ريال وارتفاع �صعر  ال�صوداء  ال�صوق 

ال�صعودي  ايل ٨٥ريال مقابل الريال اليمني ..
البيع  اأوقفة  ال�صرائك  من  عديد  اأن  ذكره  اجلديد 
بالدولر  مبيعتها  يف  واعتمدة  اليمني  بالريال 
عدة..  .لفرتات  ال�صلع  مقابل  ال�صعودي  والريال 
ال�صرافة  حمالت  يف  الدولر  اختفاء  اىل  ا�صافة 
واإغالق العديد من املحالت يف اليمن منها مبحافظة 

اإب.ومثلها املحافظات الخرى .
اتخذها  اجرات  ثمت  عن  امل�صارف  ا�صحاب  ويفيد 
املا�صي  العام  اليمني  يف نوفمرب من  املركزي  البنك 
والتي كفالة يف الحتفا�س بالدولر وعدم تداولة 
توقيف  مت  و  التهريب  من  علية  حفا�صا  ال�صوق  يف 
التداول فيه والعمل مبقابلة ب ٢١٥ ريال  للدولر 

الواحد منذر اكرث من �صبعة ا�صهر   
وم�صادر اكدة و�صهود عيان قلو ان الدولر يف ال�صوق 
ريال   ٨٦ مايقارب  �صعر  بفارق  ٣٠٠ريال  ب  ال�صراء 
�صت  الف  ً ثمانية  بايقارب  املركزي  البنك  ل�صالح 
مائة  ريال بعد ال ماأئة الدولر  هذا مامت معي ظهر 

اليوم الثلثاء ...
لوفد  املرافق  والتوثيق  الر�صد  م�صئول  �صرح  وقد 
ال�صوق  اىل٣١٠يف  قيمة  و�صل  الدولر  ان  الريا�س 

ال�صوداء على قناة احلدث...
 تلك الأزمة املدرو�صة �صوف تتفاقم ..! اذا جنحت 
�صحب  من  الريا�س  جماعة  مع  الحتالل   اأ�صرة 
اإىل  توؤدي  �صوف  ال�صعبة   والعمالت  الدولرات 
بالتدريج  وخروجها  الورقية  للعمالت  كامل  اإنهيار 
عمالت  اأو  عملة  وظهور  واملحتمل  التداول   من 
القوات  �صيطرة  بعد  جديدة...؟!  ت�صطريية 
ويبدو  اليمن  يف  الرثوات  منابع  على  المريكية 
قد  اليمن   عملة  على  ال�صامنة  اخللييج  دول  ان 
مات�صمي  اأن  تفيد  واأنباء  ال�صمان،   �صحب  يف  قامة 
خليجية  ودول  اليمنية  ال�صرعية  احلكومة  نف�صها 
البنوك  اإحتياطيات  جميع  على  لالإ�صتحواذ  ت�صعي 
املركزية من الذهب التي خزنتها الدوله يف اأمريكا 
املحلية   العملة  تدهور  لتثبيت  ك�صمان   وجنيف 
مقابل العمالت الأجنبية الدولر الأمريكي مقابل 

العملة اليمنية املوحدة.
املتحدة  الوليات  متهد  الإجراءات  تلك  خربا 

بيع  مقابل  للدولر  املرتفع  ال�صرف  �صعر  بتحديد 
كميات كبريه من لرثوات النفطية والغازية تكرميا 
الغذاء  �صعار ))النفط مقابل  املوؤيد وحتت  لدورها 

والإعمار .
على  تعمل  وحلفائها  التحالف  دول  اأن  اىل   ))
وقف التعامل يف الريال اليمني  وا�صتبدلت عملتها 
..... عمالت  ل�صخ  متهيدا  املحتلة  املحافظات  يف 
من  ال�صعبة  العمالت  �صحب  اىل  ،اظافة  جديده 
اليمن   خارج  لإخراجها  وغريها  اأمريكية   دولرات 
وا�صتبدالها بعمالت متداوله يف يد املقاومة   ويطفي 
على ال�صوق اليمنية الريال ال�صعودي يف املحافظات 
اجلنوبية وماأرب  والبي�صاء وتعز الذي �صوف ي�صيب 
الأمريكي  الدولر  باإنهياراأمام  اليمني   الريال  �صعر 
وعندها  الأخراء  والعمالت  ال�صعودي   والريال 
ب�صبب  لنهايتها  و�صلت  قد  اٌلــموؤامــــرة  تكون  �صوف 
البنك  من  ال�صعبة  العمالت  من  الحتياط  �صحب 
الريا�س  جماعة  اعالم  و�صائل  �صدقة  اإذا  املركزي 

وهذه فائدة موامتر الكويت ..
ال�صماح  اليمن وعدم  املفرط علي  ونتجة احل�صار   ،
املركزي  للبنك  والغاز   البرتول  مبيعات  لعوده 
على  املح�صوب  مارب  حمافظ  منع  منها  اليمني 
البرتول  عائدات  بار�صال  واملقاومة  ال�صالح 
الكهرباء  توليع  ومنع  املركزي.  للبنك  والغاز 
وال�صماح   ، املركزي  للبنك  عائداتها  لت�صل  حتى 
النفط   بيع  يف  وماأرب  وعدن  بح�صرموت  للقاعدة 
�صوف  ل�صاحلها  املبيعات  عائدات  على  وال�صتحواذ 
تنفيذ  تتزايد  و  الرهاب  رقعة  انت�صار  من  تزيد 

عمليات ارهابية جديده
يف حق الأبرياء  ،

تدمري  وبعد  الإقت�صادي  ال�صعيد  نف�س  على 
دول  اأتخذت  والقت�صادية  الإرادية  املوا�ص�صات 
املعتدية   الدول  ملنتجات  �صوق  اليمن  من  التحالف  
وامل�صري  الرتكي  والعالج  الرتكية  ال�صلحة  بيع  يف 
والبرتول  امللوث  الأوربي  والقمح  امل�صري  والدقيق 
ا�صافة  املهربة  ال�صعودية  والعالجات  ال�صعودي 
اىل  ا�صترياد وبيع و�صائل الناره من جتار الأزمات 
ال�صرائية  األقوه  ت�صعف  �صوف  وكالهما  اليمنني  
 . املحلي  والقت�صادي  التجاري  امليزان  وتدمر 

و�صتفرز اأزمات اإقت�صادية م�صتقبلية  طاحنة  . 
�صوف  الظامل  واحل�صار  الأزمة  تلك  فاإن  وعلية   
يخلف  �صوف  الذي  كبري  ي  اإقت�صاد  اإنهيار  ي�صبب 
مالين  موت  اىل  �صتوادي  اإن�صانية   غذائية  كارثة 
بيانات  كمااأوردته  والن�صاء   الطفال  من  اليمنني 

املن�صمات الدولية العاملة يف اليمن ..
الورقيةاملوجوده   الأ�صكال  كافة  اإلغاء  اإن 
الدولر  وا�صتبدال  جديده   بعملة  وا�صتبدالها 
للبنوك  ي�صمح  �صوف  اليمن  داخل  �صعودي  وريال 
واحلكومة باإحكام اخلناق حول رقبة املواطنني كما 
اأن ذالك �صوف ي�صمح للموؤ�ص�صات املالية ال�صهيونية 
مثل �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل باإحكام 
اخلناق حول رقابتي الدولة واليمني. وهوا ماا�صيع 

ذكره
الـــخـــاتــمــة :-

الإقت�صادية  الأزمة  اأن  �صيا�صية  م�صادر  ورجحت 
اليمني  ال�صعب  ت�صمل  �صوف  القادمة  الكارثية 
واملعار�صة  املوؤيدة  لأحزاب  وكل  فردافردا  
احل�س  على  حت�صل  �صوف  ال�صمالية  واملحافظات 
الذي  الطريان  بق�صف  ....ت�صاويا  والكثري  الوافر 
عمر  من  املا�صية  والن�صف   العام  يف  اجلميع  �صمل 

احلرب ...
والتي  الثالثة   العلمية  احلرب  ان  اجلميع  ليعلم 
تقودها عنا�صر متطرفة من األ �صعود ودول عربية 
الدول  ومباركة  الدويل  املجتمع  بر�صاء  واأجنبية  
مقابل  املتحدة  والأمم  الدائمة  ع�صر  اخلم�صة 
خفنة من املال املدن�س  �صيزيد من احلقد وعمليات 
تهدد  التي  الرهابية  التنظيمات  وانت�صار  الثار 
رفع  من  ويزيد  العاملي  الجتماعي  وال�صالم  المن 
التامني  ن�صب  ورفع  ال�صا�صية  املواد  ا�صعار  تكلفة 
على ال�صفن والطائرات. الذي ينعك�س اأثره ال�صلبي 

على املجتمع املحلى والدويل  .. 
الذي  المر  اليمن  على  احلرب  اإن  يدرك  اجلميع 
باليمنني   يدفع  و  الداخلي  ال�صراع  حدة  �صيفاقم 
للتوحد والتوجه  للموت يف ارا�صي ال�صعودية بدل 
حدة  المر  ،يزداد  الفرا�س  على  جوعا  املوت  من 
موؤيده  باطراف  ال�صعودية  احداأمراء  �صرع  اأن  بعد 
حمافظة  من  مينية  اأثرية  ٣٣قطع  وبيع  �صرقة  يف 
مبالين  املاظي  ال�صبوع  بريطانيامطلع  يف  ماأرب  

وحياة  وتاريخ  حظارة  ح�صاب  على  الدولرات 
وعي�س اليمنني ! 

وهنا ت�صقط الأقنعة ويزيح النقاب ويك�صف التاريخ 
اأن ماي�صمي نف�صة خادم احلرمني  قد اأتخذ من قبلة 
امل�صلمني  ليقتل  و�صيلة  امل�صلمني  ومال  امل�صلمني  
بدون   وامل�صتاأمنني  وي�صرد الطفال  ال�صعوب  ويدمر 
حق �صرعي ..؟  خمالف لن�صو�س القران وال�صريعة 
الدويل  الن�صاين  ...والقانون  ال�صمحاء  ال�صالمية 

والتفاقيات  واملواثيق الأممية ›
ويدمر  اليمنني  من  الألف  يقتل  اأن  اأ�صتطاع  وقد 
ماخلفته  با�صعاف  والياب�س  الأخ�صر   ويحرق 
ت�صريحات  ح�صب  الثانية.......!!  العاملية  احلرب 

و�صائل اإعالمهم .  
اأمرا يجعل كل اليمنني واملنظمات والحزاب لإبالغ 
املنظمات الدولية املعنية والتابعة لالأمم املرتزقة 
الب�صعه  اجلرائم  حيال  م�صئوليتها  تتحمل  اأن 
.وانقاذ  الدويل  القانون  ن�صو�س  بكل  الواردة 
الت�صريحات  من  للتخل�س  كيان  من  لهم  ماتبقى 
وحتالفها  ال�صعودية  ال�صلطات  اأرقة  يف  ال�صمنية 
*اأن  اليمني*  ال�صعب  عامة  ن�صمع  ملا  ا�صتيائنا   مع 
والرعات  واملنظمات  القوانني  كل  تنكح  ال�صعودية 

عرفا و�صرعا باموالها....**
البنك الدريل اأ�صار يف تقريره ان احلرب علي اليمن 

كارثة ان�صانية .
املنظــــمات الدولية ك�صفت عن رايها يف احلرب على 

اليمن بو�صفها »«كارثة ان�صانية وب�صرية وب�صعة .
وقالت منظمة الفارات فيل ايام ان الو�صع يف اليمن 

كارثي. وتدعوا العاملل�صرعة  للتدخل.  
ايام  خالل  جواع  املوت  يف  مهددين  مليون   ١٤ وان 
٢٠مليون  ان  املتحدة  المم  تقرير  وقال  قادمة. 
مهددين يف املوت نتجة للحرب واحل�صار علي اليمن 

وانعدام الحتياجات الن�صانية .. ..
اأبريل   30 وبتاريخ  انه  ،بل  فح�صب  ذلك  ولي�س 
الدويل  الحمر  ال�صليب  منظمة  اأ�صدرت  م   2015
بيان �صحفي بعنوان » اليمن: تعّطل النظام ال�صحي 
ونق�س يف الوقود ينذر باخلطر توقع البنك الدويل 
اأ�صرار مادية باهظة للحرب على اليمن ا�صتمرارها 

ينذربكارثة ان�صانية .
١٤-٢-٢٠١٦م) امل�صتقبل (

عام  ت�صل  �صوف  التي  املديونية  ارتفاع  عن  ذكرا 
٢٠١٦م اىل٥،٢مليار دولر

ما�صة  بحاجة  �صخ�س  ٢١،١مليون  ان  وا�صاف 
طفل  ٣،٤مليون  ان  وا�صاف  اطفال  للغذاءن�صفهم 
خارج التعليم  وقال التقرير ان �صببهما احلرب  من 
على  الأمد  طويلة  واأ�صرار  مدمرة  ان�صانية  معانة 

القت�صاد والبنية التحتية ...
كماوردا على ل�صان م�صادر مينية يف الريا�س .

احلاكم :اأن الطراف ال�صيا�صية املتنازعة يف اليمن 
بغري  ....او  بق�صد  اليمني  ال�صعب  حق  يف  اجرمت 

ق�صد...
لكن نقول للعامل اجمع مبقدمتهم للتحالف العربي ،

اتقوا اهلل يف حق اطفال ون�صاء و�صعب اليمن 
ليوجد بيت واحد ايرانني او جمو�س ، او اأمريكيون 
من  متعاي�صني  م�صلمني   مينني  كلهم  لكن   . يهود  او 

اآلف ال�صنني ..
الو�صع  عن  اهلل  لأن�صار  با�صتف�صار  نتقدم  وهنا 
اكرث  ايل  الدولر  �صعر  ارتفاع  يف  واحلادث  الطارء 
من ثالث مائة دولر اثناء خالل وجود املتحاورين 
يف الكويت ..الذي ناج عنها ارتفاع كل الحتياجات 
!ماهي  ذالك  وراء  يقف  ال�صا�صية.من  واخلدمات 

احللول ؟القادمة ؟ 

علي حيدر
اأن  عن  ف�صال  ــ  يفكر  اأن  املنطقي  غري  من  البداية،  يف 
تهجري  يف  ال�صهيونية  احلركات  دور  اإنكار  اأحد  ــ  يحاول 
الفل�صطينيني  الالجئني  كاأن  والإيحاء  فل�صطني،  �صعب 
املخيمات  يف  ال�صكن  وف�صلوا  رغبة،  اأو  طوعًا  هاجروا  قد 
ممتلكاتهم  عن  بذلك  يتخلوا  واأن  ومدنهم،  قراهم  على 
ومنازلهم... من دون اأن يكون ذلك نتيجة جمريات امليدان 

اآنذاك.
نفذتها  التي  يا�صني،  دير  جمزرة  اإىل  الإ�صارة  وتكفي 
ني�صان   9( اأ�صابيع  خم�صة  نحو  قبل  ال�صهيونية  املنظمات 
اأيار   14( اإ�صرائيل«  دولة  »اإقامة  اإعالن  من   )1948
�صكان  تهجري  يف  الأ�صا�صي  الدور  لها  كان  فقد   ،)1948
القرى واملدن الفل�صطينية الأخرى... ثم التمهيد لإقامة 

»الدولة اليهودية«.
ومن املفرت�س اأن اأي عاقل اأو من�صف ل يقبل هذه الرواية، 
التي جهدت اإ�صرائيل، ول تزال، يف اإقناع العامل بها. ون�صج 
الفل�صطيني،  ال�صعب  تهجري  حول  رواية  الإ�صرائيليون 
يف  بالبقاء  اإقناعهم  »الهاغاناه«  منظمة  حاولت  وكيف 
قراهم! من الوا�صح اأن اخلال�صة التي ت�صعى اإليها الرواية 
يتحمل  ل  العدو  اإن  ملقولة  التاأ�صي�س  هي  الإ�صرائيلية 
مبا  لالإلتزام  جتنبا  الفل�صطينيني،  الالجئني  م�صوؤولية 
يرتتب على ذلك من الإقرار بحقهم يف العودة اإىل قراهم 
ومدنهم، لذلك كان ل بد من الإيحاء، بل القول، اإنهم هم 

الذين تبنوا خيار »الهجرة«، لذلك عليهم حتمل نتائجها.
اإليه  ا�صتند  ما  ال�صهيونية  الرواية  م�صمون  من  الأهم 
�صاحب براءة اإخرتاع هذه الق�صة، اأي ديفيد بن غوريون. 
حكمًا  مير  واقع  اأي  مفاعيل  اأن  اأدرك  اأنه  يبدو  الذي 
تناق�صها  اأو  تطابقها  مدى  عن  بعيدًا  )املفهوم(،  بال�صورة 
مع ما حدث، وهو ما نتلم�صه يف هذه املرحلة يف الكثري من 
اخرتاع  ميكن  اأنه  مرارًا  ثبت  فقد  والتحديات.  الق�صايا 
عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  ــ  ون�صرها  روايات  وخلق  ت�صور 
حقيقة الواقع ــ ثم ُيبلَور راأي عام ل�صعب ول�صعوب باأكملها، 
من اأجل تبني تقديراتها ومواقفها بناء على هذه ال�صورة.
الق�صة ل تنتهي هنا، فثقة قادة ال�صهاينة بتاأثري روايتهم، 

اأن  هي  اأخرى،  حلقيقة  امل�صبق  اإدراكهم  اإىل  اأي�صًا  ت�صتند 
الإ�صغاء  قرر  ــ  احلقيقة  يدرك  الذي  ــ  الغربي  العامل 
واملجازر  الالجئني  معاناة  وجتاهل  ال�صهيونية،  للرواية 
الطريق  باتت  هكذا  بحقهم.  ال�صهاينة  ارتكبها  التي 
مفتوحة اأمام اإ�صرائيل لالإيحاء باأننا اأمام ق�صية تتعار�س 
فيها  الفاعل  يكون  ذلك،  ونتيجة  ال�صهود،  �صهادة  فيها 
جمهوًل! بل مل تنته »املوؤامرة« عند هذا احلد، بل توا�صل 

اإ�صرائيل حربها على الالجئني بتواطوؤ عربي ودويل.
ومن اأحدث الأ�صاليب يف ذلك �صعيها ــ بال�صتعانة بخرباء 
اأمريكيني ـــ اإىل اإعادة تعريف معنى كلمة لجئ. مبعنى اأن 
1948، دون  الذين ُهجروا عام  ال�صفة على  تقت�صر هذه 
يراد  اأنه  اخلطة  هذه  من  والوا�صح  واأحفادهم.  اأبنائهم 
موتهم،  بعد  لجئون  هناك  يعد  مل  اإنه  للقول  التمهيد 
وخ�صو�صًا اأن جزءا كبريا منهم توفوا، والباقون بلغوا من 
العمر عتيا. اأما احلق الوطني وال�صخ�صي لكل هوؤلء، فال 

ين�صحب على الأبناء والأحفاد.
ما تقدم ل ينبغي اأن يكون مفاجئًا، فقد �صهد العامل قبل 
نحو �صنتني جمازر موثقة بال�صورة وال�صوت، ارتكبها �صالح 
اجلرمية  عنا�صر  اإن  اأي  ومدفعيته.  العدو  جي�س  طريان 
وال�صحايا  موثقة،  والأداة  معلوم،  الفاعل  مكتملة: 
رئي�س  اعتلى  ذلك؟  بعد  النتيجة  كانت  فماذا  بالآلف. 
املتحدة،  الأمم  من�صة  نتنياهيو،  بينيامني  العدو،  حكومة 
وف�صائل  حما�س«  ـــ  الإ�صالمية  املقاومة  »حركة  حمماًل 
والأهم  املجازر.  هذه  م�صوؤولية  الفل�صطينية  املقاومة 
�صاكنًا،  حترك  مل  الدولية  واملوؤ�ص�صات  الكربى  الدول  اأن 
على  اإ�صرائيل  لوم  �صقف  يتجاوز  ول  فبخجل  حدث  واإن 
ا�صتخدامها القوة املفرطة، اأو ردت بطريقة غري تنا�صبية 
لي�س اإل... مع عدم ن�صيانهم تاأكيد حق اإ�صرائيل يف الدفاع 

عن نف�صها.
تهجري مدرو�س.. وهادف

اأر�صه،  الفل�صطيني من  ال�صعب  اأن عالقة تهجري  ل يخفى 
ال�صرورية  املقدمة  عالقة  هو  العربية«  »الدولة  باإعالن 
)يف  �صهيوين  األف   650 نحو  باإمكان  يكن  فلم  بنتيجتها. 
األف   900 نحو  وجود  ظل  يف  دولتهم،  اإقامة   )1948

فل�صطيني )�صمن ما ُعرف لحقا با�صم »دولة اإ�صرائيل«(. 
خيار  تبني  ال�صهيونية  املنظمات  على  كان  ذلك،  ونتيجة 
اأهداف.  من  مر�صومًا  كان  ما  حتقيق  باجتاه  اإ�صرتاتيجي 

وعلى ذلك، فقد كان عليها اأن تختار:
نتيجة  الإ�صرائيلية  الدولة  قيام  اإعالن  عن  العزوف   *
اآنذاك. لكن هذا اخليار  الرتكيبة الدميغرافية لفل�صطني 
الإ�صرتاتيجي  الهدف  مع  يتعار�س  لكونه  مرفو�صًا  كان 
للحركة ال�صهيونية، وقناعة قيادتها املتمثلة بنب غوريون 

باإمكانية حتقيق هدف اإقامة الدولة.
لكن  لحقة.  مرحلة  اإىل  الدولة  قيام  اإعالن  تاأجيل   *
ذلك كان يعني اأنهم �صيعودون اإىل مواجهة املع�صلة نف�صها 
وطنها،  يف  �صتبقى  الفل�صطينية  الأغلبية  لكون  لحقًا، 
ل  املرحلة  تلك  يف  لحت  التي  الفر�صة  اأن  اإىل  اإ�صافة 
تلك  ح�صابات  وفق  مفتوحة  بقاءها  ي�صمن  ما  يوجد 

املرحلة.
* اإقامة دولة ثنائية القومية، قائمة على توازن يهودي 
لكن هذا اخليار  الثاين.  للطرف  اأرجحية  مع  فل�صطيني،  ــ 

على  ينطوي  كما  ال�صهيوين،  الهدف  مع  اأي�صًا  يتعار�س 
ظل  يف  �صهيونية  دولة  اإقامة  اأن  جلهة  وجودية،  خماطر 
د بناء على قنبلة  الواقع الدميغرايف اآنذاك، ي�صبه كمن �صَيّ

موقوتة ل يعرف متى تنفجر وتهدم البناء كله.
اأو تهجريه. وملا كانت الإبادة  اإبادة ال�صعب الفل�صطيني   *
التامة غري ممكنة، �صار ل بد من ارتكاب جمازر مدرو�صة 
واملدن  القرى  �صكان  �صفوف  يف  الرعب  لبث  وا�صتغاللها 
امل�صري  �صيواجهون  باأنف�صهم  ينجوا  مل  اذا  اأنهم  لي�صعروا 

نف�صه.
اأن تنفذ جمزرة دير  اأمرًا عابرًا  على هذه اخللفية، لي�س 
نحو  قبل  وتهجري،  جمازر  من  تالها  ملا  �صة  املوؤ�ِصّ يا�صني 
اإ�صرائيل«  »دولة  اإعالن  على  ني�صان(   9( اأ�صابيع  خم�صة 
)14 اأيار 1948(. وهكذا ُهجر بعد املجزرة مئات الآلف 
ال�صهاينة  من  الآلف  مئات  ليبني  الفل�صطينيني،  من 
دولتهم بعدها. ف�صار التهجري اخليار الوحيد اأمام احلركة 

ال�صهيونية لإقامة الدولة.
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ت���وق���ي���ف ث��م��ان��ي��ة ا����س���خ���ا����ض ع���ل���ى ���س��ل��ة ب���ع���امل االزي������اء 
لا�سام” م���ع���ادي���ة  “ثقافة  ت����روي����ج  ب��ت��ه��م��ة  اي�������ران  يف 

ارت����ف����اع ال��������دوالر وق�������دوم ال���ك���ارث���ة

وقحة اإ�سرائيلية  ورواي���ة  ا�سرتاتيجي...  ق��رار  الفل�سطينيني:  تهجري   

ال���ري���ا����ض: يف  ال���������س����وداين   ال�����س��ف��ري 
ال�سعوديني للم�ستثمرين  ف���دان  م��ل��ي��ون 

الريا�س – )د ب اأ(- ك�صف ال�صفري ال�صوداين لدى ال�صعودية عبد احلافظ 
اإبراهيم اأن بالده خ�ص�صت اأر�صا مب�صاحة مليون فدان )420 األف هكتار( 
فيها  تتوافر  منطقة  يف  الزراعي  لال�صتثمار  ال�صعوديني  الأعمال  لرجال 

املياه للري الن�صيابي.
ن�صرته  ال�صعودية  “القت�صادية”  ل�صحيفة  ت�صريح  يف  اإبراهيم  واأو�صح 
وعطربة”،  �صتيت  “وادي  ي�صمى  الذي  الزراعي  امل�صروع  اأن  الثنني  اليوم 
ياأتي متا�صيا مع روؤية الريا�س املتمثلة يف �صرورة تخ�صي�س م�صاحة كبرية 

من الأرا�صي ل�صتغاللها وا�صت�صالحها.
يف  اأخرى  م�صاريع  اأمام  الباب  �صيفتح  امل�صروع  اإن  ال�صوداين  ال�صفري  وقال 
يف  ياأتي  التي  الزراعية  للمنتجات  والت�صويق  والتخزين  النقل  قطاعات 
مقدمتها العلف والقمح واحلبوب )ال�صعري والأرز(، كما �صت�صمل ال�صتثمارات 
جمال الرثوة احليوانية، ما ي�صتوجب اإن�صاء امل�صالخ وا�صتكمال الإجراءات 

البيطرية املحجرية على املوا�صي امل�صدرة اإىل اململكة.
واأ�صار اإىل اأن امل�صروع �صيوفر لل�صعودية الأر�س، بدل من الذهاب اإىل دول 
احلديقة  مبثابة  جتعله  تناف�صية  ميزة  ال�صودان  “اأعطى  ما  وهو  اأبعد، 

اخللفية للمملكة لتوفري اأمنها الغذائي”.
ظل  يف  ال�صودان  يف  ال�صعودية  ال�صتثمارات  تت�صاعف  اأن  اإبراهيم  وتوقع 
من   ،)2030 امل�صتقبلية  )الروؤية  اجلديد  ال�صعودي  القت�صادي  التوجه 
خالل تفعيل جزء من هذه اخلطة يف حتريك القطاع الزراعي الذي يجد 

اهتماما كبريا يف ظل �صيا�صة اململكة.
التعدين  امل�صرتك يف قطاع  اأهمية ال�صتثمار  اإىل  ال�صوداين  ال�صفري  ولفت 
والتنقيب عن الذهب يف منطقة �صاحل البحر الأحمر، يف ظل التفاقية 
املوقعة بني البلدين يف جمال ا�صتغالل ثروات البحر الأحمر التي تخ�س 

القطاع اخلا�س.

مات العدل 
بقلم ا�صعد عبد اهلل عبد علي

ذو  احمد،  الطفل  نه�س  كعادته 
اأكيا�س  ليحمل  �صنوات،  الت�صع 
�صوق  يف  يبيعها  كي  النايلون، 
ال�صعبي،  ال�صوق  ذلك  عريبة، 
كي  الداخل،  �صارع  يف  الواقع 
اليومي  امل�صروف  احمد  يوفر 
الوحيد  املعيل  فهو  لعائلته، 
يف  ا�صت�صهد  فاأبيه  لأ�صرته، 
واأمه  عفن،  لإرهابي  تفجري 

بالدعاء،  يكتفون  جعلهم  مما  للماليني،  يحتاج  وعالجها  مري�صة، 
يحلمون  الذين  �صغار،  واإخوته  الدعاء،  بربكات  ت�صفى  اأن  ع�صى 
بحياة �صعيدة، ينطلق �صيائها  فقط من خالل احمد، فهو من حفظ 

كرامة العائلة.
معدومة،  مدينة  اأهايل  على  احلارة،  اأيار  �صهر  �صباحات  احد  انه 
فاأموال  �صباحا،  الكهرباء  تنقطع  حيث  ينتهي،  ل  ظلم  من  تعاين 
الدولة نهبها الل�صو�س، حيث اأن نتائج �صولت النهب تقع فقط على 
احلار،  اجلو  من  هربا  �صواق،  واأل  لل�صوارع  النا�س  فتخرج  الفقراء، 

فبيوت مدينة الثورة �صغرية جدا، خمتنقة بكثافة �صكانية فريدة.
نه�س احمد فزعا من النوم، على �صوت كلمات خميفة تتكرر ))مات 
العدل((، ف�صباحات قطاع 48 يف �صارع الداخل متميزة، لأنها تبداأ 
على �صوت جبار املجنون، وهو ي�صيح اإىل اأن يتعب )) مات العدل((، 
يكررها مئات املرات من دون كلل، وهو جال�س يف باب اأهله، لقد جن 
جبار حتت تعذيب اأجهزة القمع البعثية، كان جبار �صابا مثقفا، فاإذا 

به يخرج من �صجون البعث جمنونا.
ريال  يحب  فهو  كر�صتيانو،  الالعب  مثل  �صعره،  �صرح  احمد  الطفل 
القدر  اأن  حيث  احلياة،  هموم  و�صط  فرحة  الكرة،  يف  يجد  مدريد، 
الأزرق  لب�س بنطاله  باأكملها، ثم  حمل احمد هما ثقيل، هم عائلة 
وعند  ليعمل،  تركها  التي  املدر�صة،  زى  بقايا  من  الأبي�س،  وقمي�صه 
كي  ال�صارع،  على  يطل  �صباك  قرب  النائمة  اأمه،  يكلم  توقف  الباب 
ال�صباح  �صاعات  مع  انقطعت،  قد  فالكهرباء  الن�صيم،  ببع�س  تفوز 

الأوىل. 
اأماه �صوف اذهب لل�صوق، �صاأح�صر اليوم مفاجئة على الغداء، انه يوم 
اأن ا�صرتي بطيخ، لقد  البطيخ، فاأختي احلبيبة نرج�س، تو�صلت بي 
�صاهدت نهار الأم�س، بنات اجلريان ياأكلون البطيخ، فاأ�صعديها بخرب 

قرب و�صول البطيخ.
بارك اهلل بك ابني الغايل، اآنت بحق رجل، تهتم لنا. 

وقت  ت�صبق  اأن  تريد  فالنا�س  عربية،  �صوق  باجتاه  احمد  اأ�صرع   
الظهرية احلار، لذا عليه اأن ي�صرع كي يبيع ب�صاعته، وي�صرتي البطيخ 

واخلبز لعائلته.
الأكيا�س  ليبيع  الدكاكني،  بني  وهناك  هنا  ي�صرع  احمد  كان 
ويعود  الأكيا�س،  يبيع  اإن  يفكر  فهو  كعادته،  ن�صيطا  للمتب�صعني، 
البطيخ،  وخ�صو�صا  والفواكه،  اخل�صار  اأكيا�س  مع  للبيت،  �صريعا 
اأحالم  هي  �صغرية  كم  نرج�س،  واأخته  اأمه  وتفرح  البيت  ي�صعد  كي 
العراقيني، يف زمن الدميقراطية البائ�صة ، التي اآتت بل�صو�س نهبوا 

البلد. 
وبعد وقت من اجلهد وارتفاع حرارة ال�صم�س، قرر احمد اإن يذهب 
ل�صديقه ح�صون بائع الفواكه، لياأخذ تفاحة ي�صد بها جوع بطنه، 
اأ�صرع نحو بوابة ال�صوق، ف�صديقه يجل�س هناك مع اأمه، �صاهده من 

بعيد ولوح له بيده، و �صاح �صديقه ح�صون:
اأ�صرع يا احمد، لناأكل معا، فاأمي �صمحت بتفاحتني يل ولك.

اأين قادم .
لكن  �صديقه،  باجتاه  م�صرعا  فرك�س  ح�صون،  بكلمات  احمد  فرح 
توقف مرتعبا، حيث �صاهد غول خميف يدخل ال�صوق، رجل غريب 
نظر  للتفاحة،  الو�صول  وبني  بينه  حال  نتنة،  وحلية  طويل  ب�صعر 
هذا ال�صخ�س الغريب اإىل احمد، وابت�صم ابت�صامة �صخرية، فاظهر 
حزامه النا�صف، و�صغط على جهاز التفجري الذي كان بيده، ليتفجر 
ج�صده القذر يف ال�صوق، مع ما يحمل من ديناميت متفجر،  فتناثرت 
ارتفع  تبعه  ثم  ق�صري،  �صمت  حل  الدماء،  واختلطت  النا�س  اأجزاء 
ال�صراخ والعويل والبكاء، الدخان يعلو، واللحم والدم يغطي الأر�س.
لقد اأجنز الرجل ال�صعودي مهمته بنجاح، فقد قتل الأطفال والن�صاء 

والكهول من فقراء العراق، وبهذا �صيدخل جهنم من اأو�صع اأبوابها.
�صقط احمد على الأر�س، والدماء تغطي ج�صده، فقد قطعت �صاقه، 
جل�س جلانب �صاقه ينظر لها، ول يقوى على احلراك من الأمل، نظر 
�صاقه  تاأمل  البطيخ،  تنتظر  وهي  نرج�س  باأخته  وفكر  �صاقه  اإىل 
نظر  الكرة،  يلعب  لن  اليوم  فمن  يع�صقها،  التي  القدم  بكرة  وفكر 
قد  احلكومة،  لرئي�س  ممزقة  ن�صف  �صورة  وفيه  ال�صوق،  جدار  اإىل 
اختلط الدم واللحم بوجه الرئي�س،  لقد اأ�صبح احمد معاقا، ب�صبب 
فتاوى �صعودية لتدمري املجتمعات، انه دين الذبح والقتل ولي�س دين 
يحت�صن  وهو  الكون،  يهز  يكاد  عايل،  ب�صوت  احمد  بكاء  الإ�صالم، 
�صاقه، يف تلك اللحظات عاد �صدى كلمات جبار املجنون يرن يف اأذن 
العدل  اأن  اأم  العدل فيما ح�صل له؟!  فاأين  العدل((،   احمد ))مات 

جمرد اأكذوبة لتخدير املظلومني. 
الإ�صعاف،  ل�صيارات  اجلرحى  باقي  مع  احمد،  الطفل  النا�س  حمله 
وتعطيه  نزيفه  لتوقف  ال�صدر،  ال�صهيد  م�صت�صفى  نحو  به  لتنطلق 

بع�س الأمل بالعي�س، لكن كمعاق. 
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للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

 HOUSES , BUILDINGS , APARTEMENTS
    ) Income Tax ( و�ح�سل على �ملورج�ش مع تقدمي �أو بدون تقدمي �لإقر�ر �ل�سريبي

��ستفيد من برنامج تنزيل �لفائدة Loan Modification  فبل تاريخ �لنتهاء يف نهاية دي�سمر  2015

ب�صرى �صارة ال�صحاب الدخل املنخف�ض
ن�صاعدكم يف �صراء املنزل اأو العمارة باحل�صول 

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�صاعد يف ت�صليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�سر البنوك

ادفع 30 �سنة يف 10
 �سنوات

لدينا 
زبائن �ساعدناهم

ميكنك االإت�سال والتاأكد من خدماتنا
خربة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خربة 27 �سنة يف بيع و�سراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�سن اأو ال�سورى �سيل وتوفري املورج�ض 

خال 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate

�سرطة نيويورك تكرم اال�سخا�ض االأكرث تاثريا ومنظمات العمل املدين والديني

رم�سان ب�سهر  اإحتفاال  نيويورك  �سرطة  �سيافة  يف  االإ�سامية  ال��رم��وز 

تعد مدينة نيويورك اأكرب مراكز ال�صناعة والتجارة واملال، 
فاملوؤ�ص�صات   ، واخلا�صة  احلكومية  املوؤ�ص�صات  اأكرب  وبها 
منها  وظيفة،  ماليني  �صبعة  توفر  وال�صناعية  احلكومية 
املدينة،  داخل  يف  وظيفة  مليون  وثلث  ماليني  ثالثة 
والبقية يف ال�صواحي ، واقت�صاد املدينة و�صواحيها يف منو 
م�صتمر ،  ومنذ عام 1940م اأخذ اقت�صاد ال�صواحي يتطور 

ب�صورة اأكرب نتيجة لنت�صار الطرق وزيادة القوى العاملة.
ولو�س  �صيكاجو  بعد  الثالثة   املرتبة  يف  نيويورك  تاأتي 
فيها  يوجد  اإذ  ال�صناعي؛  الن�صاط  حيث  من  اإجنلو�س 
نيويورك  وتنتج  املالب�س،  جمال  يف  تعمل  م�صنع   17،000
والن�صر،  الطباعة  من  املتحدة  الوليات  اإنتاج  �صد�س 
والورق  والأثاث  الكيميائية،  واملواد  الأغذية  تنتج  كما 
التي  املوانئ  اأكرب  من  نيويورك  ميناء  ويعد  واملن�صوجات، 
به  يعمل  حيث  والت�صدير،  ال�صترياد  جمال  يف  تعمل 
فتح  بعد  قليال  تدهورت  مكانته  لكن  عامل،   200،000
املوانئ الأخرى على البحريات العظمى ونهر �صانت لورن�س، 
بها  فيعمل  والعقارات،  والأ�صهم  والتاأمني  املال  �صركات  اأما 

نحو 495،000 عامل، واأ�صهرها بور�صة نيويورك.
من  �صخمة  �صبكة  املدينة  يف  القت�صادي  الن�صاط  تخدم 
و�صائل النقل؛ حيث ي�صتخدمها يوميا ثالثة ماليني ون�صف 
لالت�صال  مركز  اأكرب  اأي�صا  نيويورك  وتعد  فرد.  مليون 
�صركات  من  العديد  بها  يوجد  حيث  املتحدة،  الوليات  يف 
الت�صال والطباعة والن�صر، وبها نحو 60 حمطة لالإر�صال 

الإذاعي والتلفاز.

كما تعد نيويورك من اأكرب املراكز الثقافية يف العامل، حيث 
واملو�صيقى  وامل�صارح  الفنون  قاعات  من  العديد  بها  يوجد 
واملتاحف واجلمعيات الثقافية ال�صهرية علي �صارع بردواي. 
كما ينت�صب اإليها بع�س ال�صعراء والكتاب واملمثلني والفنانني 
اأغنياء املدينة دورا مهمًا يف دعم الن�صاط  اأدى  امل�صهورين. 
من  والعديد  احلر  التعبري  جو  لوجود  كان  كما  الثقايف. 
الثقافة  ازدهار  يف  كبري  اإ�صهام  والت�صال  الإعالن  �صركات 

يف املدينة.
عمران  يف  كبري  بن�صيب  واملهاجرين  اجلاليات  وت�صاهم 
يد  علي  م   1524 عام  اأكت�صفها  مت  التي  املدينة  وتقدم 

مك�صتفها الأول جيوفاين دي فريازانو  .
يتكون �صكان نيويورك اأ�صا�صا من املهاجرين الوافدين طوال 
�صكان  عدد  قفز   1626 �صنة  �صاكن  مائتي  فمن  الع�صور، 
العدد ايل  1656م وتزيد  ن�صمة عام  نيويورك ايل اللف 
الربيطانيني  قدوم  اإثر  على   1800 عام  ن�صمة   6000

والأملان والإ�صكندنافيني. 
 1850 عامي  بني  مرات  ع�صر  ال�صكان  عدد  وت�صاعف 
ويف  والإيرلنديون  والجنليز  المان  توافد  اأثر  و1860 
الأوروبيني  توافد  اأف�صى  ع�صر  ع�صر   التا�صع  القرن  نهاية 
ال�صرقيني والإيطاليني اإىل ت�صاعف العدد ثالثة مرات، وملا 
الوافدة  الهجرة  التطبيق ل�صد  دخل قانون احل�ص�س حيز 
جنوب  من  املدينة  على  ال�صود  اأقبل  الع�صرينات  خالل 
مليون   5.2 العدد  فبلغ  غفرية  اأعداد  الأمريكية  الوليات 

�صاكن،

ويف عام 1990  
بن�صبة  خارجها  املولودين  نيويورك  �صكان  عدد  ُقدر 
و  اآ�صيا  �صرقي  جنوب  من  الالجئني  توافد  نتيجة   % 30
منذ  والو�صطى  اجلنوبية  واأمريكا  واإفريقيا  الكاريبي  جزر 

ال�صتينات
ن�صبة  نيويورك وت�صل  ال�صائدة يف  الديانة  وامل�صيحية هي 
امل�صيحني ايل %63 من �صكان املدينة تليها اليهودية بن�صبة 
8 % حيث يقطن مليون ومئة الف  يقطن منهم يف بروكلني 
وحدها 500 الف يهودي ثم الأ�صالم بن�صبة %2 من عدد 
%10 من طالب املدرا�س م�صلمني  �صكان نيويورك علما بان 
والهندو�صية  البوذية  الديانة  اأتباع  من  عدد  يوجد  كما 
�صكان  %19 من  ي�صكل  وجمموعات لدينية وملحدين مما 

املدينة .
نيويورك  �صرطة  اأدارة  قام  الهاجرين  بدور  منها  واإميانا 
املجتمع  خدمة  يف  تاثريا  الأكرث  الأ�صخا�س  بتكرمي 
جاليتهم  خدمة  يف  تاثريهم  طريق  عن  المريكي  املدين 
اجلاليات  من  رموز  تكرمي  مت  حيث  الدينية  وجمموعتهم 
ففي   . البوذية  وحتي  وال�صالمية  وامل�صيحية  اليهودية 
والذي  بارك  �صنرتال   170 ال  اقامته يف  الذي  مت  احلفل 
مت بداأ با�صتعر�س تاريخ مدينة نيويورك ودور املهاجرين يف 
تكوينها مت تكرمي العديد من ال�صخ�صيات نذكر منهم ال�صيد 
وال�صيد  جايز  حالل  جمموعة  رئي�س  عبدالرحيم  خالد 
ال�صباب  ملجموعة  يانكز  م�صجد  امام  علي  احمد  يكر  ابو 

الفريقي و

FATHER LIJU AUGUSTINE –
 IMMACULATE COCEPTION
 CHURCH ،NAHEED SAMADI –
 WOMEN FOR AFGHAN WOMEN
 & YEI YEE CHAN- BROOKLYN
 CHINESE PLANNING COUNCIL
& Dr.GHASSAN ELCHEIKHALI –

 RAZI ISLAMIC SCHOOL & SRUJAL
 PARIKH –FEDERATION OF
 INDIAN & QUEENS LIBRARY –NEW
AMERICANS PROGRM

و�صائل  من  مميزة  اإعالمية  بتغطية  احلفل  حظي 
ال�صابعة  القناة  قامت  حيث  والعاملية  الأمريكية  العالم 
فار�س  وقناة  النا�صول  ووكالة  المريكي  بالتليفزيون 
منهاتن بال�صافة ل�صيحفتي الديلي نيوز والوا�صنطن بو�صت 

بتغطية احلفل .
ح�صر احلفل العديد من ال�صباط امل�صلمني ب�صرطة نيويورك 

كالكابنت احمد نا�صر والكابنت حممد امني والكابنت 
ERHAN YLIDIRIM 

اأعداد وت�صوير
Ahmed mourad

�صاهدتهم عن قرب لعدة �صاعات وهم يبت�صمون ويتحدثون عن حقوق الأن�صان 
ي�صاعدون  وهم  راأيتهم   . الأقليات  حقوق  واأحرتام  والدميوقراطية  واحلرية 

النا�س ويقدموا لهم الأحرتام وال�صيافة .
واحلما�س  واحلكمة  الب�صاطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  اأ�صلوبهم  ايل  ا�صتمعت 

والهدوء والتلقائية والذكاء .
�صاهدتهم وهم يحملون الأطفال وير�صدون املارة ويبت�صمون يف وجوه اجلميع .

اأخذ المر مني وقتا كثريا لأجد ان عليا ا�صتيعاب ان هولء املده�صون هم رجال 
�صرطة. 

ال�صالمية  اجلالية  ورجال  لرموز  نيويورك  �صرطة  دعوة  هي  البداية  كانت 
لالحتفال بقدوم �صهر رم�صان يف مقر �صرطة نيويورك وان بولي�س بالزا .

 tony Giorgio –ceremonial unit بدء احلفل برتحيب حار من ال�صيد
ثم مت عر�س فيديو عن تدريبات رجال �صرطة نيويورك علي احلماية والعدالة 

وامل�صاواة .
ثم متت قراءة ايات من الذكر احلكيم ) �صورة البقرة ( عن �صهر رم�صان قراأها 

Muhammad  shamsi ali – nypd clergy liaison المام
ثم كان الفيديو الأروع والذي حتدث عن دور رجال ال�صرطة امل�صلمني وخدماتهم 

للجالية امل�صلمة بنيويورك
نيويورك  �صرطة  يف  باخلدمة  يقومون  م�صلم  الف  من  اأكرث  ان  بالذكر  اجلدير 

وذلك �صاعد علي التوا�صل بني اجلاليات امل�صلمة وال�صرطة .
حتدث فيه عدد من ال�صباط امل�صلمني عن حبهم للعمل يف �صرطة نيويورك خلدمة 

املجتمع المريكي ككل وتو�صيل �صورة �صحيحة عن �صمو الأديان و�صماحتها .
 hon.wikkiaam j . bratton – police لل�صيد  الرائع  الكلمة  ثم كانت 

commissioner
وافاد  المريكي  املجتمع  يف  واحلريات  احلقوق  اأهمية  عن  خاللها  حتدث  والتي 
نيويورك  مدينة  داخل  العتقاد  بحرية  بامل�صا�س  الطالق  علي  ي�صمح  لن  بانه 
لن ذلك يخالف الد�صتور الأمريكي . و�صدد علي اأهمية وحجم الدور الذي تقوم 

به اجلالية امل�صلمة مبدينة نيويورك .
علي  نيويورك  �صرطة  يف  كم�صت�صارة  وتعمل  �صعيد  �صارة  الدكتورة  حتدثت  ثم 
ابناء  احتواء  طريق  عن  احلدوث  من  اجلرائم  منع  يف  اجلاليات  دور  اهمية 

اجلالية يف الأن�صطة املنا�صبة .
كما حتدثت د �صارة �صعيدة عن الطرق احلديث التي يتم بها توقع اجلرائم للحد 

منها .
 roslind knox –pitter ،executive officer الكابنت  حتدث  ثم 

،community outreach division
�صورة  بقراءة  احلفل  اختتام  ومت  رم�صان  �صهر  بقدوم  امل�صلمة  اجلالية  وهنا 

حممد  المام  ب�صوت  الفاحتة 
رجال  ايل  وبال�صافة  �صام�صي 
احلفل  ح�صر  امل�صلمني  ال�صرطة 
اجلالية  ورموز  قيادات  من  لفيف 
املنت�صر  يحيي  كال�صتاذ  امل�صلمة 
جودة  حبيب  والدكتور  اليمن  من 
اليتيم  خ�صر  والأب  املعروف  النا�صط 
 mehnaz m afridi ال�صيد  .و 

&abubakai ali form African advisory council
 hon.wikkiaam j . ال�صيد  افاد  والأعالميني  ال�صحفيني  مع  حواره  ويف 

bratton – police commissioner
اأنه يعلم اأهمية ال�صالة اجلماعية بامل�صاجد للم�صلمني خالل ال�صهر وانه ن�صق من 

م�صئولني املرور اأخذ ذلك يف العتبار خا�صة اأوقات ال�صلوت .
للم�صلمني داخل  باإربعة مناذج م�صرفة  التقائي  اليوم هو  اأف�صل ما مت خالل  اأما 

�صرطة نيويورك
علي  والكابنت  الأمني  حممد  والكابنت  عواد  راأفت  والكابنت  نا�صر  احمد  الكابنت 

حمداهلل .
دائما  مبت�صم  دائما  هادي  ميني  اأ�صل  من  اأمريكي  وهو  نا�صر  اأحمد  الكابنت 

وي�صاعدك طوال الوقت . كان هو من رتب اللقاء ال�صحفي ون�صكره علي ذلك .
حممد اأمني امريكي من اأ�صل م�صري وهو قوي املالحظة ب�صكل ل ي�صدق 

راأفت عواد اأمريكي من اأ�صل فل�صطيني ي�صتقبل اجلميع بحفاوة بالغة.
علي حمداهلل وهو امريكي من اأ�صل لبناين ميتلك قدرة هائلة علي الأقناع .

ويف حديث خا�س لقناة فار�س منهاتن افاد الكابنت علي حمداهلل انه يعمل علي 
زيادة الروابط بني م�صلمني نيويورك و�صرطة نيويورك .

اللقاء ظل �صوؤال واحد يدور يف ذهني هل �صرني ال�صرطة يف بلداننا  ويف نهاية 
العربية والأ�صالمية قريبا ك�صرطة نيويورك ؟؟؟؟

فلنتظر........ ولرني .......
اعداد وت�صوير
AHMED MOURAD



اأحمد مراد
الفن هو احد مفردات القوة الناعمة التي ت�صاعد 
 !! �صخ�صياً  )هتلر(   . اأو�صيطنتها  ال�صيا�صة  ن�صر  يف 
.. كان ي�صرخ يف رجاله: اأعطوين فيلًما مثل املدرعة 

بومتكني اأو موتوا !.
الفنانني  من  العديد  يوؤيد  بينما  احلايل  وقتنا  ويف 
التنازل عن ارا�صي م�صرية وهم مقيمني  امل�صريني 
مب�صر جاءت هي ايل مقر املنظمة التي يراأ�صها احد 
وترد  لتتحداه  العامل  يف  ال�صيا�صة  اأ�صاطني  اكرب 
عليه وتبلغه بان ال�صحراء التي قال عنها انها حتت 

الحتالل هي مغربية .
التي  املغربية  وزان  مدينة  بنت  راأفت  لطيفة 
جاءت  عام1993  ال�صلل  مر�ض  ارداتها  ك�صرت 
.بفنها  �صام  العام  بالد  يف  بالدها  ق�صية  لتنا�صر 

الهادف الراقي املوؤثر 
وهي  لها  اأغنية  اأول  �صجلت  التي  رافت  لطيفة 
»موال  اأغنية   1982 بعام  املراهقة  �صن  يف  زالت  ل 
املغربية  بالأغنية  فازت  والتي   1984 عام  احلب«، 
مغربية  مغنية  اأف�صل  بلقب  بفوزها   1985 عام 
باأغنية »خويي خويي«، وبعد ذلك تتالت النجاحات 
باأغاين تعترب من اأجمل الأغاين املغربية ك »مغيارة« 
و»اأنا يف عارك يا ميا« و»دنيا« و»ياهلي ياع�صراين« 
لالأغنية  امل�صرق  الوجه  واأ�صبحت  هلل«،  و»احلمد 

املحلية  باللهجة  بت�صبتها  عرفت  بحيت  املغربية 
غنت  بلدها،  عن  بعيدًا  وال�صهرة  الهجرة  ورف�صها 
وا�صمها  ملني«  »حممد  اجلزائري  املغني  مع  اأغنية 

»توح�صت بالزاف« يف عام 2006.
التي  راأفت  لطيفة  غنت  بامتياز  مغربية  ليلة  ويف 
او�صاط  يف  عري�صة  جماهري  تكون  ان  ا�صتطاعت 
انتظارها  والتي  اخلارج  يف  املغربية  اجلاليات 
ايل  خمتلفة  وليات  خم�ض  من  اأتي  الذي  جمهورها 
ب�صوتها  ت�صدو  راأفت وهي  لطيفة  لي�صاهد  نيويورك 
عدد  وامام  نيويورك  قاعات  اأكرب  يف  املميز  ال�صجي 
واملغربي  عامة  ب�صفة  العربي  اجلمهور  من  كبري 
اروع  من  جمموعة  �صاعتني  ملدة  خا�صة  ب�صفة 

واجمل اغانيها .

اجابت  العرب  �صدي  جلريدة  خا�ض  حديث  ويف 
ان  تتوقع  كانت  هل  �صوؤال  عن  املتاألقة  املطربة 
تكون لها كل هذه ال�صعبية يف نيويورك . انها حتب 
جمهورها الويف وت�صعر دوما بالمتنان لهم لنهم هم 
من ي�صاعدوها علي البداع .وا�صافت ان جمهورها 
ولالغاين  للمغرب  خا�صا  انتماءا  يحمل  نيويورك  يف 

ال�صعبية املغربية .
ح�صرت  انها  بو�صعللة  اح�صان  قالت  بينما 
خ�صي�صا من لوجن ايالند كي حتظي مبقابلة املطربة 

املحبوبة والتقاط ال�صور معها .
ال�صخ�صية  بوك  الفي�ض  �صفحات  ا�صتعلت  بينما 
مع  ال�صخ�صية  ب�صورهم  بامريكا  املقيمني  للمغاربة 

لطيفة راأفت ومقاطع من غناءها العذب .
اجلالية  وجهاء  من  كبري  عدد  احلفل  ح�صر 
البيت  جميعة  من  العري�صي  ميك  كال�صيد  املغربية 
بو�صطن وخبرية  من  رامي  ا�صرف  وال�صيد  املغربي 
وال�صيدة خديجة  فوزية  ال�صيدة  ال�صهرية  التجميل 

موح م�صممة الزياء املغربية .
املغربية  القنوات  من  العديد  احلفل  غطي 
بال�صافة ايل ال�صحف العربية ال�صادرة يف نيويورك 
بنيويورك  ال�صهرية  منهاتن  فار�ض  قناة  ون�صرت 

مقاطع حية من احلفل .
كاتب �صحفي  مقيم بنيويورك
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�صيدلية االأفينيو اخلام�ض 
 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�ض �صغط الدم وفح�ض ال�صكري

معدات طبية واجهزة قيا�ض 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�ض االأفالم 

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 ... واأهال و�صهال

  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�ض تقومي االأ�صنان

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

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

يونايتد مان�س�سرت  م��ب��اراة   ال��غ��اء 
اأمنية خم��اوف  ب�سبب  ب��ورمن��وث  مع 

لندن 15 اأيار/مايو )د ب اأ( – قالت ال�صرطة اليوم الأحد اإن مباراة 
الدوري  من  الأخرية  اجلولة  يف  بورمنوث  مع  يونايتد  مان�ص�صرت 
الإجنليزي لكرة القدم قد األغيت بعد تقارير عن وجود �صندوق م�صتبه 

فيه داخل امللعب.
ومت اخالء املدرجات من اجلماهري قبل انطالق املباراة وبعد اكت�صاف 

ال�صندوق.
مبوقع  الر�صمية  �صفحته  على  تغريده  يونايتد  مان�ص�صرت  ون�صر 
�صندوق  اكت�صاف  ب�صبب   ”: فيها  جاء  )تويرت(  الإجتماعي  التوا�صل 
لن�صيحة  وفقا  اليوم  املباراة  اإلغاء  مت  بامللعب،  مكان  يف  فيه  م�صتبه 

ال�صرطة”.
كان  الذي  دقيقة مت خماطبة اجلمهور  بثالثني  املباراة  انطالق  وقبل 
فريج�صون”  األيك�ض  و”�صري  ايند”  “�صرتيتفورد  مدرجي  يف  يجل�ض 

مبغادرة امللعب.
بوبي  “�صري  مدرجي  يف  جت�ض  التي  اجلماهري  مطالبة  انه  غري 

ت�صارلتون” واملدرجات ال�صرقية بالهدوء والبقاء يف مقاعدهم.
الكالب  با�صطحاب  ال�صرطة  افراد  قيام  تليفزيونية  لقطات  واظهرت 
وال�صري حول املدرجات ، ومت بعد ذلك الإعالن ر�صميا عن اخالء امللعب.

وكانت املباراة حا�صمة بالن�صبة لفريق مان�ص�صرت يونايتد الذي ي�صعى 
لحتالل املركز الرابع ليتاأهل للعب يف دوري اأبطال اأوروبا املو�صم املقبل.
وانطلقت مباراة مناف�صهم على املركز الرابع ، مان�ص�صرت �صيتي اأمام 
�صوانزي يف موعدها املحدد رغم القواعد التي تن�ض على اإقامة مباريات 

اجلولة الأخرية للدوري يف توقيت واحد.
بان  علما  املباراة،  اإقامة  موعد  ب�صان  فوري  اعالن  اي  ي�صدر  ومل 
مان�ص�صرت يونايتد �صيواجه كري�صتال بال�ض يوم ال�صبت املقبل يف نهائي 

كاأ�ض الحتاد الإجنليزي.

مغربية!!! ال�سحراء  وتوؤكد  نيويورك  يف  مون  كي  بان  تتحدي  رافت  لطيفة 

م��درب��ي  العامل اأف�سل  ج��واردي��وال  م��ن  ف��ي��دال: 
اعالن ال�صحاب ال�صركات واملحالت

اىل ا�صحاب ال�صركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله
يتوفر لدينا عمال مهرة وا�صحاب خربة وجاهزون للعمل

على من يرغب من ا�صحاب ال�صركات واملحالت االت�صال مع
غربة نيوز على هاتف :

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

و�صط  جنم  فيدال،  اأرتورو  اأبدى 
�صعادته  الأملاين،  ميونيخ  بايرن  فريق 

بتحقيق لقب البوند�صليجا.
ن�صرها  ت�صريحات  يف  فيدال  وقال 
“حتقيق  تو”:  فور  “فور  موقع 
مع  يل،  بالن�صبة  مهم  اأمر  البوند�صليجا 
دوري  بطولت   4 حققت  يوفنتو�ض 
اأمتكن  مل  ليفركوزن  مع  ولكن  متتالية، 

من الفوز بالدوري الأملاين“.
“تطورت  الت�صيلي  الدويل  واأ�صاف 
كثريا مع هذا الفريق العظيم، بالن�صبة 

يل هو اأف�صل نادي يف العامل“.
جوارديول،  بيب  عن  وب�صوؤاله 
التفا�صيل يف كرة  “هو يهتم بكل  اأجاب 
القدم، وهذا ما يجعله من �صمن اأف�صل 
التوفيق  له  اأمتنى  العامل،  يف  املدربني 

مع مان�ص�صرت �صيتي“.



ملبادرة  مغاربة  ن�صطاء  ا�صتجاب 
ليال”  “الواقفون  حركة  اأطلقتها 
البي�صاء  الدار  فيها  دعت  الفرن�صية، 
500 مدينة يف العامل  لالن�صمام اىل 
لالحتجاج يوم الأحد 15 اأدار/ مايو 
القت�صادية  الأو�صاع  على  اجلاري 
فقراء  يكابدها  التي  والجتماعية 

العامل.
وقد اأعلنت كل من حركة 20 فرباير 
احلريات  اجل  من  الت�صامن  و”�صبكة 
واحلقوق القت�صادية و الجتماعية 
يف  انخراطها  والبيئية”  والثقافية 
املبادرة بتنظيم تظاهرة م�صاء الأحد 
والرباط،  البي�صاء  الدار  من  بكل 
اأكرث  يف  تظاهرات  اعالن  مع  بتزامن 
نف�س  يف  العامل  عرب  مدينة   500 من 
اليوم، �صد ال�صيا�صات الليربالية التي 
تزيد  والتي  الفقراء  اأعباءها  يتكبد 
الأغنياء  يد  يف  الرثوات  تركيز  من 
وتعميق  الكربى،  الر�صاميل  واأ�صحاب 
متركز  عليه  يدل  ما  وهو  البوؤ�س، 
كله  العامل  ميتلكه  ما  تعادل  ثروة 
اأغنياء  اأغنى  من  �صخ�س   67 يد  يف 

العامل.
الدميقراطية  “ال�صبكة  دعت  وقد 
ال�صعوب”  مع  للت�صامن  املغربية 
ال�صعب  مع  “ت�صامنية  وقفة  اإىل 
الفل�صطيني” تخليدا للذكرى الثامنة 
وال�صتني لـ”النكبة”، غدا الأحد اأمام 
وبح�صب  الرباط،  بالعا�صمة  الربملان 
انتهاء  “بعد  فانه  لها  بيان  ذكره  ما 
تنظيم  مبا�صرة  �صيتم  الوقفة،  هذه 
�صبكة  طرف  من  جماعية  وقفة 
الت�صامن الجتماعي ا�صتجابة لنداء 

حركة الواقفون ليال”.
يف  فرباير   20 حركة  واعتربت 
على  اليوم”  “راأي  ح�صلت  بيان 
للدعوة  ا�صتجابتها  اأن  منه،  ن�صخة 
ملا  ن�صطاءها  رف�س  عن  تعبريا  تاأتي 
والتفقري  التجويع  بـ”�صيا�صة  و�صفته 
والت�صريد” التي طالت جميع الفئات 
“عمال  من  ال�صعبية  الجتماعية 
لوبيات  و�صحايا  منظمني  غري  وباعة 
التنديد  اىل  بال�صافة  العقار”، 
املنتجات  لأ�صعار  املتزايد  بالرتفاع 
وا�صتمرار  الأ�صا�صية  ال�صتهالكية 

عمال  اعت�صامات  جتاه  الآذان  �صم 
عوام”  “جبل  منجم  يف  املناجم 
اللتحاق  اجلميع  داعية  وغريها، 
بال�صتبداد  للتنديد  بالتظاهرة 
والف�صاد املتف�صي يف موؤ�ص�صات الدولة.
لـ”راأي  احلركة  من  م�صدر  واأكد 
�صي�صرخون  اجلميع  اأن  على  اليوم” 
عال  ب�صوت  الأحد،  تظاهرة  خالل 
القدرة  �صرب  و�صد  “احُلكرة”  �صد 
وتهريب  للم�صت�صعفني،  ال�صرائية 

واحتجاجا  الريع،  واقت�صاد  الرثوة 
على القمع الذي يتعر�س له املحتجون 
و�صد  ال�صيا�صي،  الإعتقال  وا�صتمرار 
قوانني تكميم الأفواه احلرة، وغياب 

العدالة الجتماعية.
واأدرجت الدار البي�صاء �صمن خارطة 
وهي  العامل  عرب  مدينة   190 ت�صم 
واملغرب  اأفريقيا  يف  الوحيدة  املدينة 
هذه  على  و�صعها  مت  التي  العربي 

اخلارطة.

اجلي�س  عن  املن�صق  العميد  دعا 
ال�صوري نبيل الدندل اإ�صرائيل اإىل ما 
ال�صوري  لل�صعب  العون  يد  “مد  اأ�صماه 

يف مواجهة الرئي�س ب�صار الأ�صد”
�صابقا  �صغل  الذي  الدندل  وقال 
يف  ال�صيا�صي  الأمن  فرع  رئا�صة 
الالذقية، وكذلك رئا�صة فرع الهجرة 
على  اإنه  الزور  دير  يف  اجلوازات  و 
من  اإ�صرائيل  مع  للتفاو�س  ا�صتعداد 
الدولة  مع  �صالم  اإىل  التو�صل  اأجل 

موقفه  اأن  اإىل  م�صريا  العربية، 
ال�صعب  غالبية  موقف  “يعك�س 

ال�صوري”.
بهذا  مفتوحة  برقية  الدندل  واأر�صل 
اإىل  باحثني  طريق  عن  اخل�صو�س 
اإيدل�صطاين  يويل  الكني�صت  رئي�س 
“فتح  اإىل  الإ�صرائيليني  فيها  دعا 
لتحقيق  ال�صوري  ال�صعب  مع  حوار 
ت�صريح  يف  الدندل  واأ�صار  ال�صالم”. 
اأحرونوت”  “يديعوت  ل�صحيفة 

اأن  اإىل  ال�صبت  ن�صرته  الإ�صرائيلية، 
حافظ  الراحل  ال�صوري  “الرئي�س 
رف�س  عندما  الفر�صة  فوت  الأ�صد 
حذو  يحذ  ومل  اإ�صرائيل  مع  ال�صالم 
قائال:  ال�صادات،  اأنور  امل�صري  نظريه 
النظام  من  جزءا  تكون  “عندما 
يريده  ما  تقول  اأن  عليك  يتوجب 
به..هناك  تفكر  ما  ولي�س  النظام 
ل�صنع  اإ�صرائيل  لدى  فريدة  فر�صة 

ال�صالم مع ال�صعب ال�صوري”.

“اإ�صرائيل  تكون  اأن  الدندل  ونفى 
بالن�صبة  الكفاية  فيه  ما  تعمل 
“تل  اأن  اإىل  م�صريا  ال�صوري”  لل�صعب 
معتربا  احلياد”،  �صيا�صية  تتبع  اأبيب 
املعار�صة  من  لها  اأف�صل  “الأ�صد  اأن 
و”جبهة  “داع�س”  ب�صبب  وذلك 
وداع�س  الن�صرة  الن�صرة”… جبهة 
ح�صب  الأ�صد”،  لنظام  مبا�صر  �صنع 
عام  ان�صق  الذي  الدندل  تعبري 
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يف  غزة،   مدينة  يف  الفل�صطينيني  اآلف  �صارك 
الوطنية  القوى  اإليها  دعت  حا�صدة  م�صرية 
للنكبة  الـ68  للذكرى  اإحياًء  والإ�صالمية 
حق  على  تاأكيدهم  جمددين  الفل�صطينية، 

عودة الالجئني اإىل ديارهم.
وانطلقت الف�صائل يف م�صرية حا�صدة من �صاحة 
باجتاه  غزة،  مدينة  و�صط  املجهول  اجلندي 
مرددين  املدينة،  غرب  املتحدة  الأمم  مقر 

�صعارات تطالب بالعودة اإىل الديار.
»فتح«،  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  و�صدد 
القوى  عن  ممثلة  كلمة  يف  الآغا،  زكريا 
اأطياف  وكافة  الف�صائل  اإجماع  على  الوطنية، 
ال�صعب الفل�صطيني على »قد�صية حق العودة«، 
قائاًل: »68 عامًا على النكبة و�صعبنا مل ين�َس 
وطنه فل�صطني. وليعلم كل العامل اأن �صعبنا لن 
ير�صى بدياًل عن هذا الوطن، ول يحق لأّي كان 
التفريط ب�صرب واحد منه مهما طالت امل�صافات 

واعتلت جدران املحتل«.
اإىل  الفل�صطينية  الف�صائل  الآغا  ودعا 

الوطنية«،  الوحدة  على  واحلفاظ  »التالحم 
و»خط  لفل�صطني«،  الو�صول  »ج�صر  باعتبارها 
الدفاع« يف مواجهة التحديات وحتقيق امل�صروع 
ال�صيادة  كاملة  »فل�صطني  اإىل  بالعودة  الوطني 

وعا�صمتها القد�س«.
»اجلبهة  يف  القيادي  راأى  ال�صياق،  هذا  ويف 
اأنه  مزهر،  جميل  فل�صطني«،  لتحرير  ال�صعبية 
الواقع  اأر�س  على  وحدتنا  جن�صد  اأن  »علينا 
حكومة  وت�صكيل  الفل�صطيني  النق�صام  باإنهاء 
منظمة  موؤ�ص�صات  بناء  واإعادة  وطنية  وحدة 
بالأر�س  مت�صكنا  لنعلن  الفل�صطينية،  التحرير 
وحق العودة وباملقاومة جياًل بعد جيل«، لفتًا 
لإنهاء  حقيقية  فر�صة  الذكرى  »هذه  اأن  اإىل 

النق�صام«.
ن�صطاء  اأطلق  النكبة،  فعاليات  اإطار  ويف 
»قطار  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  فل�صطينيون 
العودة«، الذي جالوا على متنه داخل خميمات 
حمافظة بيت حلم ويف اأحياء املدينة، للتعبري 
التي  ديارهم،  اإىل  العودة  بحق  مت�صكهم  عن 

ولدى  عامًا.   68 قبل  بقّوة  منها  اأخرجوا 
على   )300( حاجز  باجتاه  القطار  انطالق 
قوات  اأطلقت  ال�صمايل،  حلم  بيت  مدخل 
امل�صيلة  الغاز  قنابل  الإ�صرائيلي  الحتالل 
للدموع وال�صوتية نحو امل�صاركني يف امل�صرية، ما 

اأ�صفر عن وقوع حالت اختناق يف �صفوفهم.
عبا�س،  حممود  الفل�صطيني،  الرئي�س  وكان 
تلفزيون  بثها  متلفزة  كلمة  يف  �صرح  قد 
اأن  ال�صبت،  اأم�س  م�صاء  الر�صمي،  »فل�صطني« 
العالقة  لتحديد  م�صاعيها  »�صتوا�صل  �صلطته 
الأخرية  التزام  مدى  �صوء  على  اإ�صرائيل،  مع 
نف�صه  الوقت  يف  م�صريًا  املوقعة«،  بالتفاقات 
اإىل »ا�صتمرار اجلهود لعقد موؤمتر دويل لل�صالم 
القول:  وتابع  الفرن�صية«.  للمبادرة  وفقًا 
الأمم  يف  الدعم  حل�صد  دبلوما�صيتنا  »�صنوا�صل 
مبوجب  الدولية،  احلماية  لطلب  املتحدة 
اتفاقات جنيف التي ان�صممنا اإليها، و�صنوا�صل 
الن�صمام اإىل املنظمات الدولية وتقدمي امللفات 

اإىل املحكمة اجلنائية، و�صوًل اإىل تفعيلها«.

ال���غ���ّزي���ون يف ذك�����رى ال��ن��ك��ب��ة: ل���ن ن���ت���ن���ازل ع���ن ح���ق ال���ع���ودة

االأ�سد مواجهة  يف  ال�سوري  ال�سعب  لعون  ا�سرائيل  يدعو  من�سق  �سوري  عميد 

ليا” “الواقفون  لتظاهرة  تن�سم  مدينة   500 �سمن  البي�ساء  ال��دار 

اب�����ن�����ة اأردوغ������������������ان ت������ت������زوج م��ن 
طيار” دون  م����ن  ط�����ائ�����رات  “�سانع 

ا�صطنبول – فران�س بر�س
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي  للرئي�س  ال�صغرى  البنة  بزواج  احتفل 
�صمية من �صلجوق بريقدار الذي ي�صنع طائرات من دون طيار، ال�صبت، يف 

اإ�صطنبول و�صط اإجراءات اأمنية م�صددة.
اآلف �صخ�س.   6 اأن الزفاف ح�صره نحو  وذكرت و�صائل الإعالم الرتكية 
يف  جال�صة  وهي  عامًا،   30 العمر  من  البالغة  للعرو�س  �صورًا  ن�صرت  وقد 

�صيارة الزفاف.
اأمينة ابنان، البكر براق الذي نادرًا ما يقوم  وللرئي�س اأردوغان وزوجته 

باإطاللت علنية، وبالل، وابنتان هما �صمية واإ�صراء.
وقد اأغلقت عدة طرقات وو�صعت حواجز اإ�صافية حول قاعة الزفاف يف 
�صاحية “كوجك جكمجة” على ال�صفة الأوروبية من ا�صطنبول، على ما 

ذكرت و�صائل الإعالم.
وعملت �صمية اأردوغان، خريجة كلية القت�صاد يف لندن، م�صت�صارة حلزب 
“العدالة والتنمية” يف جمال ال�صيا�صة اخلارجية وقت كان والدها رئي�س 
عندما  للحزب  ال�صت�صارية  خدماتها  تقدمي  عن  توقفت  لكنها  الوزراء، 
2014. وهي حاليًا نائبة رئي�صة  اأردوغان رئي�صًا للجمهورية �صنة  اأ�صبح 
حقوق  عن  بالدفاع  املعنية  والدميقراطية” الإ�صالمية  الن�صاء  “جمعية 

املراأة.
اأما زوجها فقد در�س يف جامعة اإ�صطنبول التقنية وحاز �صهادة دكتوراه من 

معهد “جورجيا للتكنولوجيا” يف الوليات املتحدة.
“بايكر ماكينا” التي ت�صنع طائرات  وهو م�صوؤول تقني يف �صركة عائلته 
الأنظمة  لتطوير  م�صاريع  عدة  يف  �صاركت  اأن  لها  و�صبق  طيار،  دون  من 

الدفاعية يف تركيا.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

ت�صلنا.
ونحن �صنظل مع ال�صعوب دائما وابدا 

مراة �صادقة .
نحن مع الوطان ول�صنا مع احلكام ول 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�صاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .



 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�صال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�صخا�س غري تابعه لغربه نيوز
ويف حالة وجود اأي اإ�صتف�صار يرجي التوا�صل معنا مبا�صرة من خالل العنوان والتليفون 

ال�صابق ذكرهم وذلك حر�صا علي �صالمه تعامالتكم معنا
ولكم جزيل ال�صكر والتقدير

اإدارة غربه نيوز
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منظمة  اأعلنت   – ب(  ف  )اأ  ـ  فيينا 
يف  )اوبك(  للنفط  امل�صدرة  الدول 
تقريرها الف�صلي الذي ن�صر اجلمعة 
يف فيينا اأن ال�صوق النفطية التي ل 
تزال تعاين من فائ�س يف المدادات، 
كانت  ما  اإىل  املقبل  العام  يف  �صتعود 
عليه وت�صجل “عجزا �صافيا” ب�صبب 
انخفا�س اإنتاج الدول غري الأع�صاء 

يف املنظمة.
عالمات  “هناك  اأن  اوبك  وقدرت 
البلدان  اإنتاج  لنخفا�س  متقاربة 
رمبا  والتي  اأوبك،  يف  الأع�صاء  غري 
عليه  كانت  ما  اإىل  ال�صوق  �صتعيد 
العام  يف  �صاف  عجز  يف  وت�صعها 

.  2017
ناجم  الإنتاج  يف  النخفا�س  هذا 
ال�صتثمارات  من  احلد  عن  خ�صو�صا 
الأ�صهر  بلدان عدة يف  العديد يف  يف 
الأ�صعار،  انخفا�س  ظل  يف  الأخرية 
يف  ال�صتغالل  اآبار  انخفا�س  مع 
الن�صف  من  باكرث  املتحدة  الوليات 

خالل عام.
اإىل النخفا�س  اأي�صا  اأوبك  واأ�صارت 
الكبري لالنتاج يف كولومبيا واملك�صيك 
البلدين  وحالة  وكازاخ�صتان، 
العام  يف  ت�صتمر  “قد  الأخريين 

.  2017
يف املقابل بالن�صبة للعام 2016، فاإن 
املنظمة التي ت�صم 13 دولة ي�صكلون 
ثلث الحتياطي النفطي العاملي ترى 
ا�صتمرارا يف فائ�س الإنتاج، كما اأنها 
الإنتاج  جلهة  توقعاتها  على  اأبقت 

وال�صتهالك العامليني دون تغيري.
الطلب  معدل  فاإن  اأوبك،  وبح�صب 

 94،18 عند  دائما  يبقى  اأن  يجب 
انتاج  اجل  من  يوميا،  برميل  مليون 
يوميا  برميل  مليون   56،4 يبلغ 

للدول غري الأع�صاء يف اأوبك.
وهذا يعني عمليا وجود فائ�س بنحو 
مليون برميل يف اليوم، اإذ اأن املنظمة 
32،44 برميل يوميا يف  �صخت نحو 
ني�صان/اأبريل بعد 32،25 مليونا يف 

اآذار/مار�س، بح�صب التقرير.
الأ�صا�س،  “يف  اإنه  املنظمة  وقالت 
الفائ�س يف النتاج م�صتمر، والنتاج 
ما زال عاليا”، رغم وجود “موؤ�صرات 
يف  للتخمة  املتوا�صل  الو�صع  باأن 

العر�س من املرجح اأن يتال�صى”.

بن�صبة  الأ�صعار  ارتفعت  وبالفعل، 
م�صتوياتها  اأدنى  منذ  املئة  يف   40
“متاأثرة  الثاين/يناير،  كانون  يف 
الإنتاج  انخفا�س  ت�صارع  باحتمال 
الدولر  و�صعف  للخام،  الأمريكي 
بانخفا�س  وتوقعات  املوؤن  وانقطاع 
 ،“ اأوبك  خارج  الإنتاج  يف  حاد 

بح�صب التقرير.
رف�صت  املا�صية،  ال�صهر  وخالل 
ال�صعودية،  اع�صائها  وابرز  اوبك، 
بع�س  لعادة  �صعيا  انتاجها  خف�س 
وهذا  املتهاوية.  لال�صعار  ال�صتقرار 
ابرز  الريا�س  كانت  الذي  املوقف 
اخل�صية  عن  ناجم  به،  املطالبني 

من  ح�صتها  املنظمة  دول  فقدان  من 
كبار  منتجني  ل�صالح  العاملية  ال�صوق 

من خارجها.
وخارجها  اوبك  من  دول  وف�صلت 
ني�صان/ يف  عقدته  اجتماع  خالل 

ابريل يف الدوحة، يف التفاق حول 
جتميد النتاج عند م�صتويات كانون 
ا�صباب  من  وكان  الثاين/يناير. 
– اأكرب  ال�صعودية  ا�صرتاط  الف�صل، 
التزام   – عامليا  النفط  منتجي 
التي  ايران  ابرزهم  كبار  منتجني 

قاطعت الجتماع، بتجميد النتاج.

2017 ال������ع������ام  يف  ال����ن����ف����ط����ي����ة  ال�����������س�����وق  يف  ع�����ج�����زا  ت����ت����وق����ع  ت���زال اأوب������������ك  ال���ك���ربى ال  االوروب����ي����ة  امل�������س���ارف 
ت�������رتدد ام�������ام ال���ت���ع���ام���ل م����ع اي������ران
الحد  اليرانية  اخلارجية  وزارة  يف  م�صوؤول  اعلن   – ب(  ف  )اأ  طهران 
ان امل�صارف الوروبية الكربى ل تزال ترتدد امام التعامل مع ايران بعد 
اربعة ا�صهر على بدء تطبيق التفاق النووي بني الدول الكربى وطهران 

ورفع ق�صم من العقوبات الدولية عن هذا البلد.
و�صرح نائب وزير اخلارجية عبا�س عراقجي واحد املفاو�صني الرئي�صيني 
اليرانيني يف امللف النووي ان “امل�صارف الوروبية الكربى مل تبدا العمل 
مع امل�صارف اليرانية، ال ان موؤ�ص�صات متو�صطة و�صغرية اقامت عالقات 

خ�صو�صا فتح خطابات اعتماد”، ح�صب ما نقل عنه التلفزيون الر�صمي.
وانتقد عراقجي “جهات ال�صغط المريكية املتطرفة والنظام ال�صهيوين 
اجل  من  ليران  املعادية  النزعة  بت�صجيع  ال�صعودية  مثل  الدول  وبع�س 

احلوؤول دون ا�صتفادة ايران من ثمار التفاق النووي”.
وتابع عراقجي ان ايران “مار�صت �صغوطا” على الوليات املتحدة والدول 

الوروبية لت�صوية هذه امل�صالة.
العظمى  القوى  بني  اليراين  النووي  الربنامج  حول  التفاق  توقيع  ومت 
)الوليات املتحدة وفرن�صا وبريطانيا ورو�صيا وال�صني واملانيا( وطهران يف 

متوز/يوليو 2015 وبدا تطبيقه يف كانون الثاين/يناير املا�صي.
يف  ومت  النووي  برناجمها  نطاق  تقلي�س  جلهة  التزاماتها  ايران  وطبقت 

املقابل رفع ق�صم كبري من العقوبات الدولية املفرو�صة عليها.
ال ان طهران تنتقد وا�صنطن بانها ل تبذل جهودا كافية لطمانة املوؤ�ص�صات 

امل�صرفية الدولية الكربى حتى تبدا التعامل مع ايران.
حول  خ�صو�صا  ايران  على  عقوبات  فر�س  املتحدة  الوليات  وتوا�صل 

برناجمها لل�صواريخ البال�صتية ودعمها حلزب اهلل اللبناين.
ال ان ادارة الرئي�س المريكي باراك اوباما التي كانت وراء التفاق حول 
على  والعمل  العاملي  القت�صاد  اىل  ايران  اعادة  توؤيد  اليراين،  النووي 

التقارب الدبلوما�صي.
وا�صيوية  اوروبية  خ�صو�صا  عدة  وجتارية  �صيا�صية  وفود  وتوجهت 
اتفاقات  توقيع  ومت  ات�صالت  لقامة  املا�صية  ال�صهر  يف  ايران  اىل 
بروتوكولت عدة. ال ان تردد بع�س املوؤ�ص�صات امل�صرفية الدولية الكربى 

يحول دون تكري�س هذه التفاقات.



ثماين  �صكلت   – اأ(  ب  د   ( ـ  الريا�س 
�صبكة  لأ�صخم  م�صرحا  �صعودية  مدن 
حماكمة  جتري  اإيرانية  جت�ص�س 
مواطنا،   30 وت�صم  حاليا،  اأع�صائها 
الإيرانية  ال�صفارة  قبل  من  وتدار 
خامنئي  املر�صد  باإ�صراف  الريا�س  يف 

واحلر�س الثوري.
ثالث  التج�ص�س  عملية  وت�صمنت 
�صبكات اإ�صافة اإىل عن�صر يعمل ب�صكل 
معلوماتية  فئة   64 ونقلت  منف�صل، 
اإيران  اإىل  ومدنية  واأمنية  ع�صكرية 
وقامت  خمتلفة،  قطاعات  �صبعة  من 
ال�صعودية  يف  الإيرانية  ال�صفارة 

بتجنيد عنا�صر التج�ص�س.
ال�صعودية  الأمنية  اجلهات  واأكدت 
ودول  للمملكة  الإيراين  ال�صتهداف 
التج�ص�صي  الن�صاط  عرب  اخلليج 
يف  والعمرة  احلج  مو�صمي  وا�صتغالل 

الإرهاب وجمع املعلومات.
زكي  بن  ب�صام  مهند�س  العميد  وك�صف 
ورئي�س  العامة،  املباحث  من  عطية 
�صعود،  امللك  جامعة  يف  الإعالم  ق�صم 
�صد  املوجه  الإيراين  لالإرهاب  اأن  عن 
اململكة عدة اأوجه من بينها التج�ص�س، 
يعد  اململكة  ا�صتهداف  اأن  اإىل  م�صريا 
هدفا مقد�صا لطهران بغر�س تخريب 
�صراع  بوؤرة  اإىل  وحتويلها  املنطقة 

لتتوىل قياداتها احلالية اإدارتها.

وقال العميد عطية خالل ورقة عمل 
ملتقى  خالل  قدمه  مرئي  وعر�س 
الرهابية…  والتنظيمات  “الإرهاب 
واملواجهة”،  اخلطر  التحديات 
عنوان  وحملت  ال�صورى  جمل�س  نظمه 
“امل�صروع الإرهابي يف اململكة العربية 
الوطني”،  لالأمن  املهدد  ال�صعودية 
ون�صرتها �صحيفة “الوطن” ال�صعودية 
بني  من  اأنه  الحد  اليوم  ال�صادرة 
اإرهاب  اأي�صًا  الإيراين  الإرهاب  اأوجه 
احلج والإرهاب الدبلوما�صي الذي كان 
اآخره الهجوم على ال�صفارة ال�صعودية 
م�صهد،  يف  والقن�صلية  طهران  يف 
الطائفية،  الفتنة  اإرهاب  وكذلك 
اململكة،  اإىل  املتفجرة  املواد  وتهريب 
على  داع�س  من  عنا�صر  وتدريب 
تنفيذ عمليات اإرهابية داخل اململكة.
اأن  عطية  ب�صام  العميد  واأ�صاف 
ذلك  بعد  ظهرت  القومية  ال�صيفونية 
ملا  واملوؤثر  الرئي�صي  املحرك  وهي 
وجتاه  جريانها  جتاه  اإيران  تعي�صه 
التغيري  “ملاذا  مت�صائال:  ككل،  العامل 

يف اأر�س �صنية اإىل اأر�س �صيعية؟”.
ال�صرتاتيجية  اأن  على  عطية  و�صدد 
الإيرانية تعمل مبفهوم املدى القريب 
القريب  فاملدى  البعيد،  واملدى 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ي�صتهدف 
غربا،  اخل�صيب  والهالل  والعراق 

وباك�صتان واأفغان�صتان �صرقا، اأما املدى 
اأوا�صط  حتى  الو�صول  فهو  البعيد 

اآ�صيا �صرقا واأوا�صط اإفريقيا وجنوبها 
وانهيار  العراق  �صقوط  ويعّد  غربا، 

كبريا  حافزا  اأفغان�صتان  يف  طالبان 
للثورة الإيرانية.

العالجات املنزلية للدوخة 
والدوار وعدم التوازن

 

د. اإميان ب�صري اأبوكبدة
 – الدم   �صغط  يف  مفاجئ  – انخفا�س  الرقبة  يف  اآلم   : الأ�صباب 
�صعف يف النظر اأو ت�صو�س يف الروؤية – الأنيميا – الإ�صابة باجلفاف 
– التهاب  ال�صم�س  – �صربة  – ال�صداع  ال�صوائل يف اجل�صم   ونق�س 
يف الأذن الو�صطى – تاأثري لبع�س الأدوية – القلق والأرق والتوتر 
– انخفا�س م�صتوى  – اأورام يف الع�صب ال�صمعي  – التعر�س لنزيف 

ال�صكر يف الدم – الإفراط يف ممار�صة الريا�صة والجتهاد الزائد.
العالج:

كاأ�س من  الزجنبيل يف  ملعقة �صغرية من مطحون  تنقع  الزجنبيل: 
املاء املغلي ملدة ربع �صاعة. ي�صرب كوب حملي بالع�صل مرة يف ال�صباح 

ومرة يف امل�صاء لعدة اأ�صابيع.
الفلفل الأ�صود: اإ�صافة بع�س م�صحوق الفلفل وامللح وع�صري الليمون 

اإىل كوب من املاء الدافئ. ي�صرب كوب عند نوبة الدوخة.
اللوز: ت�صاف ملعقة �صغرية من اللوز املطحون اإىل كاأ�س من احلليب 

الدافئ. ي�صرب مع وجبة الإفطار.
اإليه ملعقة كبرية من خل  املاء م�صافا  التفاح: ي�صرب كاأ�س من  خل 

التفاح عند نوبة الدوخة.
التمر هندي: ينقع التمر هندي يف املاء طوال الليل وي�صرب كوب يف 

�صباحا وم�صاءا.
من  �صغرية  وملعقة  الكزبرة  بذور  من  �صغرية  ملعقة  نقع  الكزبرة: 
م�صحوق عنب الثعلب الهندي يف كوب من املاء املغلي طوال الليل. يف 

ال�صباح ي�صفي وي�صرب كوب حملي بالع�صل مرة يف اليوم.
والقرفة  املطحون  الهيل  من  �صغريتان  ملعقتان  ت�صخن  الهيل: 
الراأ�س  ويدلك  ال�صم�صم.  زيت  من  كبرية  مالعق   4 يف  املطحونة 

باملخلوط ويرتك ل�صاعتني عدة مرات يف الأ�صبوع لعدة اأ�صابيع.
ي�صفي  املاء.  من  كوب  يف  امللي�صاء  من  �صغرية  ملعقة  تغلي  امللي�صاء: 

وي�صرب كوب مرتني يف اليوم.
ملعقتان  يف  املطحون  القرنفل  من  �صغرية  ملعقة  تقلي  القرنفل: 
�صغريتان من الزبدة. ت�صاف ملعقة كبرية من اللوز املطحون وكوب 
من احلليب، يرتك حتى يغلي، يحلي بالع�صل وي�صرب يوميا لب�صعة 

اأيام.

اأف�صل االأطعمة ملحاربة االأورام ال�صرطانية
د. اإميان ب�صري اأبوكبدة )خبرية طب البديل(

واخل�صار  الفاكهة  والقرنبيط،  الربوكلي،  امللفوف،  الثدي:  �صرطان 
الغنية  الأ�صماك  ال�صويا،  فول  الفا�صوليا،  )ج(،  بالفيتامني  الغنية 

بالزيوت، نخالة القمح، زيت الزيتون.
�صرطان الأمعاء الغليظة: نخالة القمح، اخل�صار وخ�صو�صا امللفوف 
و القرنبيط، الربوكلي، احلليب غري الد�صم، اللنب، الأ�صماك، الطيور، 

املاآكل الغنية بالألياف.
)فكلما  اخل�صرة  الداكنة  الأوراق  ذات  اخل�صار  الرئة:  �صرطان 
الربتقال،  الأف�صل(،  هي  كانت  الخ�صرار  �صديدة  الأوراق  كانت 
اليقطني،  اخل�س،  اللفت،  ال�صبانخ،  القنبيط،  اجلزر،الربوكلي، 

البطاطا احللوة، ال�صاي الأخ�صر، الفا�صوليا، احلليب غري الد�صم.
الطماطم،  احلم�صيات،  وخ�صو�صا  الفاكهة  البنكريا�س:  �صرطان 

البقول كاحلم�س والفول.
�صرطان املعدة: امللفوف، ال�صاي الأخ�صر، الثوم، الب�صل، فول ال�صويا، 

الفاكهة واخل�صار الغنية بالفيتامني )ج(.
الفاكهة،  الأ�صماك،  ال�صمك،  زيت  الزيتون،  زيت  اجللد:  �صرطان 

اخل�صار، الب�صل، الثوم، زيت اجلوز واجلوز.
�صرطان الرحم: اجلزر، الربوكلي، ال�صبانخ، اخل�س، البطيخ الأ�صفر، 

اللنب، الأجبان واملاآكل الغنية بالكال�صيوم.
بالفيتامني  الغنية  املجففة  والفا�صوليا  اخل�صار  العنق:  �صرطان 

)ب(، الربوكلي، الطماطم.
الأوراق  ذات  اخل�صار  احللوة،  البطاطا  اجلزر،  احلنجرة:  �صرطان 

اخل�صراء، اليقطني.
�صرطان املثانة: اخل�صار وخ�صو�صا اجلزر والفاكهة.

واآلمهم  اأمرا�صهم  القدماء على مداواة  اعتمد 
مل  حيث  لديهم،  املتوفرة  الطبيعية  باملواد 
كانوا  ذلك  ورغم  حينئذ،  الأدوية  ُتعرف 
ملحاربة  قوية  ومناعة  جيدة  ب�صحة  يتمتعون 

الأمرا�س.
للطبيب  نذهب  فنحن  احلديث،  ع�صرنا  يف  اأما 
مر�صية.  اأعرا�س  اأي  اأو  اأمل  باأي  �صعورنا  فور 
وتناول الأدوية، خا�صة امل�صكنات، اأ�صبح جزءا 

من عاداتنا اليومية.
�صكاي”  “بولد  موقع  ن�صره  تقرير  وبح�صب 
واخل�صراوات  الفواكه  فاإن  بال�صحة،  املعني 
والأع�صاب والتوابل املتوفرة يف منازلنا جميعًا، 
حتتوي على كنز من الأدوية ال�صافية من كثري 
الب�صل  مثاًل  ولننتق  والآلم،  الأمرا�س  من 

كجزء من ذلك الكنز.
فال يخلو اأي مطبخ من الب�صل، حيث اإنه يدخل 
يف معظم الأطعمة التي نتناولها ب�صفة يومية، 
ال�صحية  بالفوائد  علم  على  اأنت  هل  ولكن 
معنا  للب�صل؟تعرف  الدوائية  واخل�صائ�س 
على 6 فوائد دوائية غالبًا مل تكن تعرفها عن 

الب�صل، وهي:
خ�صائ�س  على  يحتوي  الب�صل  ع�صري  اإن   –  1
مداواة  على  القدرة  ولديه  لاللتهابات،  م�صادة 
احلروق اجللدية الب�صيطة. فيمكنك ا�صتخدام 
�صريحة �صميكة من الب�صل الطازج وفركها على 
اجللد املحروق، لتخفف من اأمل احلرق وت�صاعد 

يف مداواته �صريعًا.

على  القدرة  لديه  اأي�صًا  الب�صل  ع�صري   –  2
احل�صرات،  لدغات  عن  الناجت  الأمل  تخفيف 
على  الطازج  الب�صل  من  �صريحة  بفرك  وذلك 

املنطقة امل�صابة من اجللد.
3 – الب�صل اأي�صًا يعالج الندبات التي تظهر يف 
عن  القدم”،  بـ”م�صمار  تعرف  والتي  القدمني، 
طريق فرك املناطق امل�صابة يف القدم ب�صرائح 

الب�صل، و�صتالحظ اختفاءها تدريجيًا.
اجل�صم  حرارة  من  يخفف  الب�صل   –  4
ميكنك  احلمى،  من  تعاين  كنت  فاإذا  املرتفعة. 
قبل  جوربك  يف  الب�صل  �صرائح  بع�س  و�صع 
اأ�صفل  الب�صل  يالم�س  بحيث  للنوم،  الذهاب 

درجة  خف�س  يف  ي�صاعد  فهذا  جيدًا،  القدم 
من  ال�صموم  وميت�س  املرتفعة،  اجل�صم  حرارة 

القدم.
دواءك  فاإن  الغثيان،  من  تعاين  كنت  – اإذا   5
الب�صل،  ع�صري  من  ملعقتني  تناول  يف  يكمن 
ال�صعور  وتخفيف  القيء  اإيقاف  يف  ي�صاعد  فهو 

بالغثيان.
ال�صعر،  منو  بطء  من  تعاين  كنت  اإذا   –  6
فيمكنك ا�صتخدام ع�صري الب�صل لتدليك فروة 
لفرتة  وتركه  يوميًا  منتظمة  ب�صفة  الراأ�س 
قبل الغ�صيل بال�صامبو، فالب�صل يحفز ب�صيالت 

ال�صعر، ويعزز من منو ال�صعر ب�صكل �صريع.

اأطلقت “وكالة املعايري الغذائية” الربيطانية، 
يف  املوجودة  النواة  اأكل  من  اأم�س  حتذيرا 
عجوة امل�صم�س، وو�صفت حمتوياتها ب�صم يقتل 
حبة  من  اإخراجها  بعد  طبيعية  �صواء  اآكليها، 
حمفوظة  م�صتوعبات  يف  جافة  اأو  امل�صم�س، 
فيها وي�صرتونها من املحالت، متاأثرين باملنت�صر 
على  احتوائها  اإىل  ت�صري  معلومات  من  عنها 
ال�صرطان،  اأنواع  بع�س  خلاليا  مدمرة  مركبات 
امل�صتوعبات  اأغلفة  على  مكتوبا  نقراأه  ما  وهو 

املحفوظة فيها.
غذائية،  اأمنية  ذراع  وهي  الوكالة،  ذكرت 
 Food Standardsبا�صم معروفة 
يف   2000 عام  تاأ�ص�صت  منذ   Agency
جدا  غنية  امل�صم�س  عجوة  نواة  اأن  بريطانيا، 
“العربية. قراأت  ما  وفق  املو�صوف  بال�صيانيد، 
تناوله،  يتم  متى  قاتل  زعاف  ب�صم  عنه،  نت” 
يف  حتذيرها  املن�صور  الوكالة  �صرحت  لذلك 
عدة  بريطانية  اإعالم  بو�صائل  كما  موقعها، 
اليوم اجلمعة، اأن كمية 190 غراما منها كافية 
لإنهاء حياة اآكلها، فيما يتعر�س املتناول لأقل 
مل�صاعفات  واحدة،  مرة  غراما   90 اأو   65 من 
اأو  “تنّمل”  اأ�صهرها  ال�صحي،  للقلق  مثرية 
يفقدها  الأ�صابع،  اأطراف  يف  به  ي�صعر  تخدر 

الإح�صا�س مبا تلم�صه لفرتة معينة.
الفيتامني الذي يتحول اإىل “�صيانيد” قاتل

واأكرث ما �صبب قلق الوكالة ودفعها للتحذير من 
املتزايد  النت�صار  هو  امل�صم�صية،  النواة  خطر 
لدعايات عنها، جندها يف مواقع خا�صة برتويج 
عن  خمتلفة  لل�صرطان،  لعالج  طبيعية  بدائل 
اأي بال�صتئ�صال  الطبية والتقليدية املعروفة، 
اأو بالكيميائي اأو الإ�صعاعي، ومنها موقع �صهري يف 
 anticancerinfo.co.uk با�صم  بريطانيا 
لزعمه  خارجها،  اإىل  احلدود  �صهرته  وعربت 
ويف  اللوزة،  بنواة  ال�صبيهة  النواة  تناول  اأن 
ال�صرطان  انت�صار  مينع  اأحيانا،  مرارة  بع�صها 
 B17ويوقفه عند حده، لأنها غنية بفيتامني
ال�صهري، ثم يبالغ املوقع بالعيار اأكرث، فيذكر اأن 
12 نواة م�صم�صية يوميا، يبعد  اإىل   10 تناول 
اآكلها املر�س اخلبيث، وينجيه من تربعمه  عن 

يف خالياه.
مدعوم  م�صتوعبات،  يف  حمفوظة  يبيعونها 
عن  مبزاعم  ال�صوبرماركات  يف  ت�صويقها 

مكافحتها لل�صرطان

تناول  بعد  يتحول   B17 اأن  اكت�صافه،  مت  وما 
ال�صديد  الهيدروجني،  “�صيانيد”  اإىل  النواة 
يف  جدا  قليلة  بكميات  واملوجود  ال�صمية 
والتفاح  واللوز  كالدراق  الفاكهة،  بع�س  بذور 
واملانغو، وهو ما قراأته “العربية.نت” يف موقع 
لي�صت  لقلتها،  لكنها  املعلوماتي،  “ويكيبيديا” 
خطرة كما بنواة امل�صم�س، املحدث “�صيانيدها” 
حادة،  ان�صمامية  تغريات  الكمية،  الكثري 
�صداع  مع  بالراأ�س،  واآلم  عام  �صعف  عوار�صها 
وهبوط يف �صغط الدم واختالجات ع�صبية قد 

تنتهي باملوت.
اأمن  هيئة  اأي�صا  منه  حذرت  نف�صه  ال�صيء 
 European Food وهي  م�صابهة،  غذائي 
درا�صة  يف  املوؤكدة   Safety Authority
ن�صرتها  واحدة  فقرة  وخل�صتها  ن�صرتها، 
اليوم،  بعدد  “التلغراف” الربيطانية  �صحيفة 
اأن البالغ املتناول لن�صف نواة كبرية من عجوة 
اأما  الأمان.  حدود  باأكلها  يتخطى  امل�صم�س، 
وبعدها  �صغرية،  نواة  ن�صف  فحدوده  الطفل 
بح�صب  وكله  اخلطر،  اإىل  الن�صبة  يعرب 

الكميات.
دكتور م�صري من ماليزيا: 25 نواة تقتل اآكلها

عامني،  من  باأكرث  الربيطاين  التحذير  وقبل 
باأنه  مو�صوف  م�صري،  دكتور  من  �صرح  �صدر 
ح�صاباته  يف  بالأع�صاب”  العالج  “اأ�صتاذ 
مبواقع التوا�صل، كما يف مدونة يطل منها على 
متابعيه، ويبدو اأنه مقيم يف ماليزيا، بح�صب ما 
حل�صابه  زيارتها  “العربية.نت” من  ا�صتنتجت 

 obamadays@ با�صم  وهو  “التويرتي” 
عجوة  نواة  من  اأن  �صرحه  يف  وذكر  املوقع،  يف 
امل�صم�س، ي�صتخرجون مادة ت�صاعد بعالج اأنواع 
ب�صناعة  تدخل  لذلك  ال�صرطان،  من  عدة 
املادة  “لكن  اخلبيث  املر�س  املكافحة  الأدوية 
اإذا ا�صتخدمت خطاأ”،  نف�صها ت�صبب ال�صرطان، 

كما قال.
اأي�صا،  الدكتور امل�صري ح�صن يو�صف ندا، �صرح 
ب�صمومها  تفتك  نواة   25 اأن  عامني،  قبل  ولكن 

حياة اآكلها
اأن  ندا،  يو�صف  ح�صن  الدكتور  و�صرح 
من  كيميائي  مركب  هي  امل�صتخرجة  املادة 
الكيميائي  العالج  يف  تدخل  “الغليكوزيدات” 
“ليرتيل” موجودة  الت�صرطن، وي�صمونها  �صد 
وهي  امل�صم�س،  لنواة  اخلارجية  الق�صرة  يف 
ال�صام،  ال�صيانيد  ومن  “غلوكوزيد”  من  مكونة 

وي�صمونها فيتامنيB17 اأي�صا.
ويخرج امل�صتخرج “ليرتيل” اإفرازات “حم�س 
للخاليا  اجل�صم  يف  املدمر  الهيدرو�صينيك” 
“لذلك  املت�صرطنة، من دون الإ�صرار بالعادية 
ميكن تناول 7 حبات من نواة امل�صم�س، املحتوية 
اأ�صرار  دون  من   B17 فيتامني  مركب  على 
للج�صم ال�صليم” وفق تعبري الدكتور الذي حذر 
25 نواة” لأن ال�صيانيد  “تناول  يف �صرحه من 
قد  ندا  الدكتور  اأن  ال  �صام،  مبقدار  ي�صبح 

يراجع الكمية بعد الك�صف الطبي اجلديد.
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يقت�صر  يعد  ومل  يتفاقم  اليراين  ال�صعودي  اخلالف 
�صورية  من  كل  يف  البلدين  بني  بالنيابة  احلرب  على 
خالف  اىل  ب�صرعة  يتحول  وبات  واليمن،  والعراق 
الثقافة  وزير  جنتي  علي  اعالن  بعد  طائفي،  ديني 
تر�صل  لن  بالده  ان  اليراين،  ال�صالمي  والر�صاد 
يف  الفري�صة  لداء  املقد�صة  الماكن  اىل  حجاجا 
اىل  التو�صل  عدم  ب�صبب  املقبل  )�صبتمرب(  ايلول 
م�صدرها  العرقلة  ان  واكد  ال�صعودية،  مع  اتفاق 

اجلانب ال�صعودي.
 ال�صلطات ال�صعودية ردت عرب م�صدر م�صوؤول فيها ان 
ايران  واتهمت  اليرانيني،  للحجاج  مفتوحة  ابوابها 
باأنها تعمل على "ت�صيي�س" مو�صم احلج، ووجدت دعما 

فوريا من دول جمل�س التعاون اخلليجي.
هذه الزمة تعني ان 75 الف حاج ايراين لن يذهبوا 
يعني  مما  احلج،  فري�صة  لداء  املكرمة  مكة  اىل 
تقديرات  ح�صب  دولر،  مليار  ن�صف  مقدارها  خ�صارة 
ال�صلطات  قررت  اذا  ال  اللهم  "فورب�س"،  جملة 
دول  على  احلجاج  من  ايران  ح�صة  توزيع  ال�صعودية 

اخرى، وهذا غري م�صتبعد.
مقاطعة ايران ملو�صم احلج، رمبا تتبعها اي�صا مقاطعة 
اكرث  مكة  اىل  يتوجه  حيث  العمرة،  اداء  موا�صم 
�صيعمق  الذي  المر  �صنويا،  ايراين  مليون  ن�صف  من 
اخلالف  مع  حنب  اىل  جنبا  الطائفي،  اخلالف 

ال�صيا�صي املتفاقم بني البلدين.
اململكة  زار  احلج  بعثة  رئي�س  “ان  قال  جنتي  ال�صيد 
وعقد اربع لقاءات مع وزير احلج والوقاف ال�صعودي، 
انه  ذلك  اىل  م�صافا  اتفاق،  اىل  التو�صل  دون  ولكن 
يف  متثلت  اهانات  اىل  احلج،  بعثة  رئي�س  اي  تعر�س، 
انه  رغم  املطار  يف  حقائبه  وتفتي�س  ب�صماته  اخذ 

يحمل جوازا دبلوما�صيا”.
هناك ثالث نقاط ا�صا�صية تلخ�س اخلالفات التقنية 
اتفاق،  اىل  التو�صل  دون  حالت  التي  والجرائية 

واملقاطعة اليرانية بالتايل:
الوىل: ا�صرار اململكة العربية ال�صعودية على توجه 
على  للح�صول  ثالثة  دولة  اىل  اليرانيني  احلجاج 
تاأ�صريات احلج، ب�صبب اغالق �صفارتها يف طهران بعد 

منر  ال�صيخ  اعدام  على  حمتجني  قبل  من  اقتحامها 
ال�صعودي، المر الذي  ال�صيعي  الديني  النمر، املرجع 
ح�صول  على  وا�صرت  اليرانية،  ال�صلطات  رف�صته 

حجاجها التاأ�صريات يف طهران عرب طرف ثالث.
ل�صركة  ت�صريحا  منح  ال�صعودية  رف�س  الثانية: 
جدة  مطار  اىل  احلجاج  لنقل  اليرانية  الطريان 
ال�صنوات  كل  يف  احلال  عليه  كان  مثلما  الدويل، 

ال�صابقة.
باداء  حجاجها  قيام  على  ايران  ا�صرار  الثالثة: 
يف  تتمثل  التي  وامل�صركني  الكفار  من  الرباءة  مرا�صم 
ال�صلطات  رف�صته  الذي  المر  احتجاجية،  م�صريات 
ال�صعودية، لن هذه املرا�صم تعرقل اداء الفري�صة من 

قبل احلجاج الآخرين.
املوؤكد،  حكم  يف  بات  املتفاقم،  اخلالف  هذا  ظل  يف 
من  العام  هذا  احلج  خلو  املو�صم،  اقرتاب  وب�صبب 
اليرانيني، ومن غري امل�صتبعد ان يت�صامن معهم يف هذا 

املوقف حكومات ا�صالمية اخرى.
تكون  فلن  احلج  ملو�صم  اليرانية  املقاطعة  متت  اذا 
ايران  قاطعت  و1989   1988 عامي  ففي  الوىل، 
مو�صمي احلج احتجاجا على مقتل 400 من حجاجها 
يف  ال�صعودية  ال�صرطة  مع  دموية  �صدامات  اثر 
احلجاج  اي  قيامهم،  ب�صبب   )1987( ال�صابق  املو�صم 
من  للرباءة  احتجاجية  مبظاهرات  اليرانيني، 

الكفار، رددوا خاللها �صعارات �صد امريكا.
الدارة  و�صوء  الكفاءة  بعدم  لل�صعودية  ايران  اتهام 
ملو�صم احلج يبدو منطقيا يف نظر العديد من املراقبني، 
ب�صبب كرثة احلوادث، وارتفاع اعداد ال�صحايا، المر 
تت�صبب  حوادث  اي  من  احلج  موا�صم  خلو  جعل  الذي 

مبوت الآلف من احلجاج عمال ا�صتثنائيا.
جراء  من   2450 من  اكرث  قتل  املا�صي  املو�صم  يف 
التدافع اثناء رمي اجلمرات يف م�صعر منى، كان بينهم 
وهناك  الر�صمية،  التقديرات  ح�صب  ايرانيا،   464

الرقم احلقيقي اكرب  تقديرات غري ر�صمية تقول ان 
من ذلك بكثري.

ال�صلطات ال�صعودية اعلنت عن ت�صكيل جلنة للتحقيق 
نايف  بن  حممد  المري  برئا�صة  املاأ�صاة  هذه  يف 
وامنه  احلج  مو�صم  عن  الول  وامل�صوؤول  العهد،  ويل 
تقرير  اي  للجنة  هذه  تقدم  مل  ولكن  وترتيباته، 
امر  وهذا  امل�صوؤولني،  ويحدد  ال�صباب  �صرح  يت�صمن 
وزير  التحقيقات  نتائج  تدين  ان  ميكن  فهل  مفهوم، 
ويل  هو  الذي  للحج  العلى  املجل�س  رئي�س  الداخلية 

العهد؟
الطرفان ال�صعودي واليراين يعمالن على “ت�صيي�س″ 
مو�صم احلج من خالل خالفاتهما ال�صيا�صية وحروبهما 
بالنيابة، وهذا امر ل يجوز مطلقا، لن اداء فري�صة 
املكرمة  مكة  يف  املقد�صة  الماكن  وزيارة  احلج، 
لنها  عوائق  دون  تتم  ان  يجب  املنورة،  واملدينة 

فري�صة على امل�صلمني جميعا.
تاأمني اداء فري�صة احلج، او منا�صك العمرة، م�صوؤولية 
ل  وبالتايل  املبا�صرة،  ال�صعودية  العربية  اململكة 
املاأ�صاوية  احلوادث  عن  ال�صكوت  يجب،  ل  بل  ميكن، 
التي باتت تتكرر يف مو�صم احلج، عاما بعد عام، ب�صبب 
والت�صيب، لن �صحايا هذا  الكفاءة والهمال  انعدام 
الهمال، و�صوء الدارة، من دول ا�صالمية عديدة من 

حقها ان حتر�س على امن و�صالمة حجاجها.
اي  نعار�س  اليوم”  “راي  ال�صحيفة  هذه  يف  نحن 
او  ال�صعودية  قبل  من  �صواء  احلج،  ملو�صم  ت�صيي�س 
تخرج  ممار�صات  او  مرا�صم،  اي  نعار�س  مثلما  ايران، 
امن  وتعر�س  ال�صا�صي،  هدفها  عن  الفري�صة  هذه 
احلجاج الآخرين وحياتهم للخطر، وتعرقل اداءهم 

لفري�صتهم بي�صر.
النوايا  ولكن  النوايا،  خل�صت  اذا  حل  لها  م�صكلة  كل 
من  واحلجاج  لالأ�صف،  الطرفني  لدى  املخل�صة  غري 
اليرانيني الب�صطاء هم الذين �صيدفعون الثمن غاليا، 
معظم  انتظروها  التي  الفر�صة  لهم  تتاح  لن  لنهم 
رقبة  يف  هوؤلء  وذنب  الفري�صة،  هذه  لداء  حياتهم 

احلكومتني اليرانية وال�صعودية معا.
اليوم” “راي 

هل ال�سبب..  بانها  ال�سعودية  ال�سلطات  ويتهمون  القادم  احلج  مو�سم  يقاطعون   االيرانيون 
هذا االتهام يف حمله؟ وما هي احلجج االيرانية والردود ال�سعودية عليها؟ ومن هم ال�سحايا؟
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 اأعلن منظمو معر�س اأوتوميكانيكا دبي يف مي�صي 
تاألق  ال�صيارة  عن  الأو�ــصــط،  ال�صرق  فرانكفورت 
اإىل  �صعرها  ي�صل  والتي  الذهب  بطالء  الفاخرة 
مليون دولر، ولفتت �صيارة ني�صان اآر35  جي تي-اآر 
انتباه احل�صور وزوار معر�س قطع غيار ال�صيارات يف 
دورته الرابعة ع�صر والذي  يختتم اأعماله يف مركز 
الثالثاء  م�صاء  واملعار�س  للموؤمترات  الــدويل  دبي 

مايو.    10
تطورت �صيارة جودزيال كونها �صيارة اأداء فائقة 
يدوية  ب�صناعة  الــذهــبــي  الــطــالء  ت�صميم  ومت 
عالية  اجلودة لي�صتغرق العمل لطالء تلك ال�صيارة 
الثمينة بالذهب اأكرث من �صبعة اأ�صهر وهي النموذج 
الأوىل  للمرة  ُيعر�س  العامل  م�صتوى  على   الفريد 
�صعة  يبلغ  اأوتوميكانيكا.  معر�س  خالل  من  دبي  يف 

 حمرك ال�صيارة 3.8 ليرت وقوة 545. 
اأنواع  اأفخر  من  املُ�صتخدمة  التكنولوجيا  وتعد   

با�صتخدام  للطالء«  اإيزاوا  »اآرتي  اليابانية  الطالء 
الفاخرة  ال�صلع  ملحبي  لتوفر  تــاكــومــي   تقنيات 
اختارت  وقد  راقية  منتجات  نوعها،  من  والفريدة 
دبي  ـــارة  اإم اأوتوميكانيكا  يف  ال�صركة  العار�صة 
الإمــارة،  فنمو  الفخمة.  ال�صيارة  واإطــالق  للرتويج 
لأعمالهم،  مقرًا  دبي  اتخاذ  الأثــريــاء  اإىل  يدفع 
وملمار�صة منط احلياة الفاخر، وهو ما تلحظه اأهم 
يف  لها  مكاتب  لتاأ�صي�س  العاملية،  ويدفعها  املاركات 
والتقارير  الدر�صات  وتوؤكد  عام.  ب�صكل  الإمــارات 
ال�صيارات  ت�صتحوذ  حيث  �صوق  الدولة  اأهمية  على 
اإجــمــايل  مــن  ن�صبيًا  كــبــرية  ح�صة  على  الفخمة 
مبيعات ال�صيارات يف  الإمارات، ت�صل اإىل 13 %، ول 
دول  باقي  يف   %  5 على  باملقارنة  الن�صبة  تزيد 

جمل�س التعاون  اخلليجي. 
وقال اأحمد باول�س، الرئي�س التنفيذي يف مي�صي 
املنظمة  ال�صركة  الأو�ــصــط،  ال�صرق  فرانكفورت 

امل�صهد  دبي  اأوتوميكانيكا  ت�صدر  لطاملا   «  للمعر�س: 
يف  �صوق  املتخ�ص�صة  التجارية  للمعار�س  بالن�صبة 
تاألق  وي�صعدنا  ال�صيارات  واك�ص�صوارات  الغيار  قطع 
املعر�س  كمن�صة  واتخاذهم  العار�صني  من  الأفــراد 
للتوا�صل واإطالق املنتجات الفاخرة للمرة الأوىل«. 
اأنــه  هــو  اأوتوميكانيكا  مييز  مــا  »اأهـــم  وتــابــع: 
وفر�س  توجهات  لتحليل  هامة  دراية  من�صة  ميثل 
على  والإطـــالع  احلديثة،  والت�صورات   ال�صناعة 
عن  ف�صال  الــ�ــصــوق  يف  املــتــوفــرة  املنتجات  اأحـــدث 
 التوا�صل مع الت�صالت احلالية وقطعا البحث عن 

�صركاء اأعمال جدد«.  
ملدة   2016 دبي  اأوتوميكانيكا  فعاليات  ت�صتمر 
ثالثة اأيام مبركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س 
 مب�صاركة 2،017 عار�صا من 58 دولة، بنمو ن�صبته 

  .2015 يف  ال�صابقة  بالدورة  مقارنة   %  7

موؤمتر  خــالل  مايكرو�صوفت«  �صركة«  ك�صفت   
عن  ــبــوع  الأ�ــص هــذا  انعقد  الـــذي   WinHEC
�صمن  الأ�صابع  ب�صمات  قارئ  ميزة  لدعم  خططها 
ال�صيف،  هذا  موبايل   »10 »ويندوز  الت�صغيل  نظام 
لنظام  ال�صنوي  التحديث  بطرح  قيامها  مع  وذلــك 
ت�صغيل الهواتف.  وت�صتكي الهواتف العاملة بنظام 
اجلهاز  فتح  ميزة  وجــود  عدم  من  »مايكرو�صوفت« 
ميزة  تقدميها  من  الرغم  على  الب�صمة،  طريق  عن 
 Windows تقنية  عــرب  الــوجــه  على  التعرف 

ال�صركات  عدد  بعد  الوا�صح  من  ولي�س   .Hello
اإىل  تتجه  قــد  التي  »ويــنــدوز«  لهواتف  امل�صنعة 
اعتماد ميزة قارئ الب�صمة، اإل اأنه اأ�صبح من املعلوم 
اأن �صركة »اإت�س بي« �صتكون اأول �صركة تدعم هذه 

.Elite X3 امليزة �صمن هاتف
العديد  امتالك  اإىل  »مايكرو�صوفت«  واأ�ــصــارت   
الــالزمــة  »ويــنــدوز« اخلـــربة  هــواتــف  مــن م�صنعي 
�صركتي  من  املقدمة  الب�صمة  تقنية  ل�صتخدام 
FPC و�صنبتيك�س Synaptics، واأ�صافت ال�صركة 

اأن اإدخال مثل هذه امليزة �صمن الهواتف قد يتطلب 
 Windows املزيد من العمل لدجمها مع وظائف 

.Hello
القيا�صات  اأهمية تقنيات   وتزداد يومًا بعد يوم 
العني  وب�صمات  الوجه  على  التعرف  مثل  احليوية 
الو�صول  اإمكانية  مــن  ت�صهل  والــتــي  ــابــع،  والأ�ــص
وكــانــت  واملـــ�ـــصـــادر،  واخلـــدمـــات  الأنــظــمــة  اإىل 
»مايكرو�صوفت« قد اأ�صافت دعم مثل هذه التقنيات 

لنظام »ويندوز« يف عام 2012.

 اأفادت �صحيفة وول �صرتيت جورنال الإثنني 
اأن تويرت جّرد وكالت ال�صتخبارات الأمريكية 
خدمة  وهي   ،Dataminr ا�صتخدام  حق  من 
تقوم بتحليل التغريدات من كافة اأرجاء العامل 
اأحداث  من  يجري  مبا  امل�صتخدمني  اإبالغ  بغية 

قبل و�صائل الإعالم.
ومل يوؤكد املوقع بعد اأنها منعت الوكالت من 
هذه اخلدمة، حيث يقال اإنه اأعلم امل�صتخدمني 
مار�س  �صهر  يف  بلجيكا  بــاأحــداث  العامل  حــول 
بع�صر  ـــالم  الإع و�صائل  قبل  املا�صي  )اآذار( 
دقائق، ولكن ال�صحيفة نقلت ذلك عن م�صوؤول 
وم�صادر  الأمريكية  ال�صتخبارات  يف  كبري 

اأخرى قالت اإنها مطلعة على الأمر.
�صركة  خدمات  الــوكــالت  ا�صتخدمت  وقــد 
تويرت  تقرر  اأن  قبل  عامني  ملدة   Dataminr
اإيقاف ذلك، اإذ ذكرت م�صادر اأن تويرت قلق اإزاء 
ظهوره وكاأنه مقربًا جدًا ومتعاون مع املخابرات 

الأمريكية.
متاحة  »بياناته  اإن  بيان  يف  تويرت  ــال  وق
»احلكومة  اأن  مو�صحًا  كبري«،  حد  اإىل  للعامة 
احل�صابات  على  الإطـــالع  ميكنها  الأمريكية 
العامة من تلقاء نف�صها، مثل اأي م�صتخدم اآخر«، 

 Dataminr ولكنه مل يعلق على م�صاألة قدرة
على بيع املعلومات لوكالت ال�صتخبارات.

فيها  ميلك  التي   ،Dataminr اأن  ُيــذكــر 
الوحيدة  ال�صركة  هــي   ،5% ح�صة  تــويــرت 
لكل  الآنية  البيانات  بروؤية  تويرت  ت�صمح  التي 
تلك  وبيع  الجتماعية  �صبكتها  على  تغريدة 

املعلومات للعمالء.

عالقات  قطع  تويرت  قرار  من  الرغم  وعلى 
اإل  ال�صتخبارات،  وكالت  مع   Dataminr
يف  خا�صة  �صركات  مــع  اتفاقيات  للموقع  اأن 
من  وغريها  الإعـــالم،  وو�صائل  ــايل،  امل القطاع 
ال�صناعات لتوفري املعلومات املخت�صرة مع قدرة 
ماليني  من  البيانات  حتليل  على  خوارزمياتها 

التغريد.
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وات�ض اآب تطلق ميزة جديدة

من  جتريبية  ن�صخة  وات�صاب  الفوري  الرتا�صل  خدمة  اأطلقت   
املرئية  املكاملات  دعم  جتلب  اأندرويد،  الت�صغيل  نظام  على  تطبيقها 

لأول مرة، وهي ميزة طال انتظارها.
امليزة  فــاإن  التقنية،  لالأخبار  العربية  البوابة  موقع  وبح�صب   
اجلديدة ل تزال قيد التجربة اإذ يظهر خيار املكاملات املرئية اإىل 
البوابة  ملوقع  وفقا  بعد،  يعمل  ل  ولكنه  ال�صوتية  املكاملات  جانب 

العربية لالأخبار التقنية.
قد  كانت  بــوك،  في�س  ل�صركة  اململوكة  وات�صاب،  اأن  اإىل  ُي�صار   
اعتمدت اأ�صلوب الطرح تدريجًيا مع ميزة املكاملات ال�صوتية، اإذ بداأت 
جتربتها على اأ�صا�س الدعوة فقط، ثم اأطلقتها لعموم امل�صتخدمني. 

وُيعتقد اأنها قد تنتهج نف�س الأ�صلوب مع املكاملات املرئية.
زر  على  النقر  خــالل  من  املرئية  املكاملات  اإىل  الو�صول  وميكن   
الت�صال �صمن املحادثات، ليظهر للم�صتخدم خياران الأول لإجراء 

مكاملة �صوتية، والآخر لإجراء مكاملة مرئية.
 وعند النقر على خيار املكاملات املرئية، تظهر يف الوقت الراهن 
متاحة  غري  املرئية  املكاملات  املكاملة.  اإجــراء  »تعذر  تقول  ر�صالة 
حالًيا«. وتظهر هذه الر�صالة حتى لو كان الطرفان ي�صتعمالن نف�س 

الإ�صدار من تطبيق وات�صاب، وفقا ملا اأوردته البوابة العربية.
ــدار  الإ�ــص حتمل  الــتــي  التجريبية،  الن�صخة  تنزيل  وميــكــن   

اأندرويد. نظام  على  اب  وات�س  تطبيق  من   ،2.16.80

 احذفوا تطبيقات التوا�سل
! االجتماعي من الهواتف

التوا�صل  مواقع  على  ــان  الإدم ارتباط  اأمريكية  درا�صة  اأكــدت   
يق�صيه  الــذي  الوقت  زيــادة  اأن  واأ�ــصــارت  الإحــبــاط،  ن�صب  بزيادة 
اأنه  كما  الإحباط،  فر�س  من  تزيد  التوا�صل  مواقع  على  املراهق 
املوظفني  انتاجية  على  التطبيقات  تلك  توؤثر  الدرا�صة  بح�صب 
ووثقت الدرا�صة ا�صتخدام امل�صاركني لأحد ع�صر تطبيق من في�صبوك 
ويوتيوب وفاين ومتبلر وغريها من املواقع املن�صرة بني فئة ال�صباب.
يف  ال�صاعة  يفوق  املواقع  هذه  ا�صتخدام  معدل  اأن  اإىل  وخل�صت 
اليوم الواحد وقد زادت هذه املدة عن 40 دقيقة يف درا�صات �صابقة.
التي  الدرا�صة  نتائج  والقلق«  »الإحباط  الطبية  املجلة  ون�صرت 
ك�صفت اأنه كل ما زاد ا�صتخدام مواقع التوا�صل عن �صاعة يف اليوم، 

تزداد معها ن�صب الإ�صابة بالإحباط.
التوا�صل  مواقع  تطبيقات  باإلغاء  اخلرباء  ين�صح  ال�صبب  ولهذا 
على الهواتف الذكية لأنها ت�صهم يف ال�صتخدام املفرط، اإ�صافة اإىل 
ن�صائح اخلرباء لأرباب العمل مبنع مواقع التوا�صل يف اأوقات الدوام 

لإ�صهامها بتدين انتاجية املوظفني.

 نا�سطات عاريات يعتدين على
املفكر طارق رم�سان بفرن�سا

»فيمن«  حركة  من  نا�صطات  اأربــع  الفرن�صية  ال�صرطة  اعتقلت   
باري�س  قرب  �صخم  �صنوي  اإ�صالمي  موؤمتر  تعطيل  حماولتهن  خالل 
اأثناء  املــوؤمتــر  من�صة  على  ال�صدور  عــاريــات  باندفاعهن  ال�صبت 

حما�صرة للمفكر الإ�صالمي ال�صوي�صري طارق رم�صان.  
رم�صان  من  تقرتب  وهــي  عباءة  ترتدي  امـــراأة  فيديو  واأظــهــر   
ال�صيا�صي  الإ�صالم  »هل  مو�صوعه  نقا�س  اإطار  يف  يتحدث  كان  الذي 
موجود؟« ملنا�صبة اللقاء ال�صنوي الثالث والثالثني مل�صلمي فرن�صا يف 

لوبورجيه.
 ولدى اقرتابها من رم�صان، خلعت املراأة عباءتها واأظهرت �صدرها 
العاري وانهالت على املحا�صر بعباءتها، ثم ان�صمت اإليها ثالث ن�صاء 
�صيا�صيا!«،  لي�س رجال  ال�صدور ورددن عبارة »اهلل  اأخريات عاريات 

قبل اأن ُيخرجهن الطاقم الأمني من املكان.
)�صاحية  بوبينيي  يف  العامة  النيابة  اأعلنت  ال�صبت  وم�صاء   
�صاحبة  احلــدود،  �صرطة  اعتقلتهن  الأربــع  النا�صطات  اأن  باري�س( 
الخت�صا�س يف املنطقة، و«و�صعن قيد التوقيف الحرتازي ب�صبهة 

ال�صلوك املنايف للح�صمة«.
 وحتركت النيابة العامة بناء على �صكوى قدمها احتاد املنظمات 

الإ�صالمية يف فرن�صا امل�صوؤولة عن املوؤمتر.
 وبينما كان اأفراد من طاقم احلرا�صة يرافقونه قال طارق رم�صان 
جرى  ما  اأن  ابت�صامة  وجهه  على  ارت�صمت  وقد  بر�س«  »فران�س  لـ 

»لي�س حادثا«.
 من جهتها، قالت منظمة »فيمن« املعنية بحقوق الن�صاء يف بيان 
ت�صيي�س  بهدف  جتمعات  اإىل  اأ�صوليني  دعــاة  ح�صور  »ترف�س  اإنها 

امل�صلمني يف فرن�صا برعاية الإخوان امل�صلمني«.
 وقالت اإينا �صيف�صنكو املتحدثة با�صم »فيمن« يف باري�س لفران�س 

بر�س »هدفنا الت�صدي للطموحات ال�صيا�صية لالإ�صالم«.
املعا�صرين  امل�صلمني  املفكرين  اأ�صهر  اأحد  رم�صان  طارق  ويعترب   
امل�صلمني  الإخــوان  جماعة  موؤ�ص�س  حفيد  وهو  احلا�صر،  الوقت  يف 
ح�صن البنا، وو�صفته ال�صحف الفرن�صية باأنه ال�صخ�صية الإ�صالمية 
الرئي�صية يف فرن�صا، و�صنفته جملة تامي الأمريكية باأنه اأحد اأهم 
100 �صخ�صية على م�صتوى العامل بالقرن الـ 21، كما و�صفه املثقفون 

يف اأوربا  باأنه »مارتن لوثر« امل�صلم، و«مالكوم اإك�س« اجلديد.
 ولقاء لو بورجيه الذي ينظمه �صنويا احتاد املنظمات الإ�صالمية 
يف فرن�صا هو التجمع ال�صنوي الإ�صالمي الأكرب يف اأوربا وي�صارك فيه 

نحو 50 األف �صخ�س.    

 حظر تاوة القراآن يف مقاطعة
�سينية ب�سبب طفلة

ــاوز  ــص �« �صحيفة  ــت  ــال ق  
ــيــنــج بــو�ــصــت«  تــ�ــصــيــنــا مــورن
لها:  تــقــريــر  يف  ال�صينية 
غرب  �صمال  يف  مقاطعة  اإن 
اأمرت ريا�س الأطفال  ال�صني 
الن�صاط  على  حظر  بفر�س 
بعد  �ــصــاحــاتــهــا  يف  الــديــنــي 
على  فيديو  مقطع  انت�صار 

الإنرتنت لطفلة �صغرية تتلو جزءًا من القراآن يف الرو�صة.
 واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن �صلطات التعليم ال�صينية يف اإقليم »جان�صو« 
القراآن،  الطفلة  فيها  تلت  التي  مدنها  اإحدى  يف  الأطفال  رو�صة  انتقدت 
زاعمة اأن مثل هذا الأمر ي�صر بال�صحة البدنية والعقلية للجيل ال�صغري.

ملحدة،  ال�صيوعية  ال�صينية  احلكومة  اأن  عن  ال�صحيفة  وحتدثت   
الأن�صطة  فاإن  ال�صني  يف  التعليم  وقوانني  للد�صتور  وفقًا  اأنه  اإىل  م�صرية 

الدينية ينبغي األ تقف يف طريق التعليم.
التعليمية على  ال�صلطات  اأن كل  التعليم يف »جان�صو«  �صلطات  واأ�صافت   
كافة امل�صتويات ينبغي عليها مقاومة اأي اأن�صطة دينية تدخل اإىل �صاحات 

املدار�س.
 وذكرت ال�صحيفة اأن »جان�صو« بها مليون و600 األف م�صلم وهي بذلك 
اأعداد امل�صلمني بعد ترك�صتان ال�صرقية  ثالث منطقة يف ال�صني من حيث 

ونينج�صيا. 
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التغريدات حتليل  م��ن  االأمريكية  اال�صتخبارات  مينع  تويرت 
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ـــح عــــن احلــــزب  ـــص ـــر�  قـــــال امل
الرئا�صة  انتخابات  يف  اجلمهوري 
ما  اإن  ترامب،  دونالد  المريكية 
ذكره ب�صاأن منع امل�صلمني من دخول 
الوليات املتحدة »جمرد اقرتاح«، 
وذلك ردا على ت�صريحات لرئي�س 
خان.  �صادق  اجلديد  لندن  بلدية 
وقال ترامب يف مقابلة مع »فوك�س 
نيوز« الأمريكية  اإنه »حظر موؤقت 
ما  نفهم  حتى  اقــرتاح  جمرد  وهو 

يجري«.
قبل  من  مواقفه  ترامب  وبدل   
وعر�س  الق�صايا.  من  العديد  اإزاء 
ل�صادق  ا�صتثناء«  »تقدمي  ترامب 
خان، وهو ما رف�صه الأخري وا�صفا 
جهل«  عن  »تنم  باأنها  ترامب  اآراء 
الــوليــات  جتعل  اأن  �صاأنها  ومــن 

املتحدة وبريطانيا »اأقل اأمنا«.
ــول  ــب مــنــع دخ ــرام  واقــــرتح ت
هجمات  عقب  بالده  اإىل  امل�صلمني 
 130 بحياة  اأودت  التي  باري�س 
وو�ــصــل  املــا�ــصــي.  ــعــام  ال �صخ�صا، 
املرجح  اجلمهوري  احلــزب  مر�صح 
المريكية  الرئا�صية  لالنتخابات 
وا�صنطن  اإىل  اأم�س  ترامب  دونالد 

ــــزب الـــذيـــن ل  ــــادة احل ــقــاء ق لــل
يـــزالـــون يـــــرتددون يف دعــمــه يف 
بعد  البي�س،  البيت  اىل  ال�صباق 
انتخابات متهيدية تركت جروحا 

مل تلتئم بعد.
 وو�صل موكب امللياردير يف وقت 
التا�صعة  ال�صاعة  قبيل  مبكر، 
مقر  اإىل  غ(  ت   13،00( �صباحا 
احلزب اجلمهوري الذي يبعد ب�صع 
خطوات عن مبنى الكونغر�س الذي 
الكامريات  بع�صرات  حماطا  كــان 
ترامب  كان  وحيث  وال�صحافيني، 
رئــيــ�ــس جمل�س  مـــع  ــد  ــوع م عــلــى 

ترامب  وحيا  ــن.  راي بــول  الــنــواب 
ــاأي  ب الإدلء  دون  ال�صحافيني 

ت�صريح.
حمتجني  ع�صرة  نحو  وا�صتغل   
والإعالمي  ال�صيا�صي  احلدث  هذا 
ـــظـــاهـــروا حــــــول املـــبـــنـــى،  ـــت ـــي ل
عليها  كــتــب  لفـــتـــات  حــامــلــني 
ي�صعى  ول  عــنــ�ــصــري«.  ــب  ــرام »ت
تـــرامـــب لــلــحــ�ــصــول عــلــى وحـــدة 
فح�صب،  حــولــه  ظــاهــريــة  �ــصــف 
والتحديات  عميقة  فــاخلــالفــات 
املايل  ال�صعيد  على  �صواء  هائلة، 
مئات  جمع  احلزب  على  يتحتم  اذ 

ماليني الدولرات، او على ال�صعيد 
اجلمهوريون  يخ�صى  اذ  ال�صيا�صي 
ان يفقدوا غالبيتهم يف الكونغر�س 
�ــصــيــاق  يف  ـــاين.  ـــث ال تــ�ــصــريــن  يف 
العام  للراأي  ا�صتطالع  اأ�صار  مت�صل 
انباء  وكــالــة  ن�صرته  المــريــكــي 
اىل  املا�صية  قبل  الليلة  رويـــرتز 
دراماتيكي  ب�صكل  الفجوة  تقل�س 
املتناف�صة  كلينتون،  هيالري  بني 
الدميقراطي  احلزب  تر�صيح  على 

للرئا�صة، وبني ترامب.
اعرب  فقد  ال�صتطالع  وح�صب   
�صملهم  الــذيــن  مــن  بــاملــئــة   41
ال�صتطالع عن تاأييدهم لكلينتون 
لرتامب  التاأييد  ن�صبة  بلغت  بينما 
فلم  الــبــاقــون  امــا  باملئة،  اربــعــني 

يح�صموا امرهم بعد.
ــح اجلــمــهــوري  ــص ــر�  واعـــــرب امل
دونالد ترامب عن بالغ �صروره من 
نتائج  وكانت  ال�صتطالع.  نتائج 
الوكالة  ال�صابق لنف�س  ال�صتطالع 
تتقدم  كلينتون  ان  اىل  ــارت  ــص ا�

عليه بفارق 13 باملئة.

لـوكالة  ال�صابق  املدير  ــرب  اأع
اجلرنال  الأمريكية  ال�صتخبارات 
اإزاء  القلق  عــن  بــرتايــو�ــس  ديفد 
التحري�صي  ال�صيا�صي  اخلــطــاب 
وامل�صلمني  الإ�ــصــالم  �صد  املنت�صر 
يف  ي�صب  هذا  اإن  وقــال  الغرب،  يف 

�صالح »الإرهابيني«.
مقال  يف   - بــرتايــو�ــس  وانتقد   
بــ�ــصــحــيــفــة وا�ـــصـــنـــطـــن بــو�ــصــت 
�صد  التع�صب  مظاهر  الأمريكية- 
امل�صلمني يف الوليات املتحدة ودول 
الغرب واملقرتحات الرامية لتمييز 
النا�س على اأ�صا�س دينهم، وقال اإن 
على  التدابري  هــذه  يــربر  البع�س 
اأنها �صرورية للحفاظ على  اأ�صا�س 
اأي  ويرف�س  الأمــريكــيــني  �صالمة 

انتقاد �صدها.
هناك  اأن  اإىل  برتايو�س  واأ�صار   
هذا  مثل  �صاأن  من  يقللون  اآخرين 
ويعتربونه  التحري�صي  اخلطاب 
احلمالت  جتـــاوزات  مظاهر  ــد  اأح
املتحدة  بــالــوليــات  ال�صيا�صية 
ما  �صرعان  ــه  اأن ويـــرون  ــــا،  واأوروب

يتال�صى بعد انتهاء النتخابات.
اأن كال  اأخــ�ــصــى  اأيــ�ــصــا:   وقـــال 

واأ�صاف  �صحيح،  غري  التربيرين 
التحري�صي  اخلـــطـــاب  ـــذا  ه اأن 
تكون  قد  الغرب  يف  امل�صلمني  �صد 
ـــدا �صد  ــات �ــصــارة ج ــي ــداع لــه ت

املجتمعات الغربية نف�صها.
»بــدل  اأنــه  برتايو�س  ــح  واأو�ــص  
فــاإن  ــا،  ــن اأم اأكـــرث  بلدنا  جعل  مــن 
�صد  التحري�صي  ــاب  ــط اخل هـــذا 
تفاقم  عــلــى  �صيعمل  املــ�ــصــلــمــني 
مواطنينا«  �صد  الإرهابي  اخلطر 
»يحمل  ــذي  ال باخلطاب  وو�صفه 
ب�صهولة،  اإزالـــتـــه  ميــكــن  ل  ــّمــا  �ــصُ

يف  بال�صريان  له  ال�صماح  مبجرد 
�صيا�صاتنا«.

 وقـــال اأيــ�ــصــا اإنـــه يــجــب على 
خطاب  ي�صتخدمون  الذين  اأولئك 
اأن يدركوا  امل�صلمني  الكراهية �صد 
مبا�صرة  امل�صاعدة  يقدمون  اأنهم 
تنظيم  واإىل  القاعدة  تنظيم  اإىل 
الدولة الإ�صالمية، واأ�صاف اأن هذه 
»الإرهابية«  واجلماعات  املنظمات 
بني  الــ�ــصــدام  ــــارة  اإث عــلــى  تعمل 

احل�صارات.
ـــــه عــنــدمــا يــقــرتح  ـــــر اأن  وذك

�صامال  متييزا  الغربيون  ال�صا�صة 
يعززون  بذلك  فهم  الإ�صالم،  �صد 
هذه  مثل  واأن  الإرهابيني،  دعاية 
من  التحري�صية  الــتــ�ــصــريــحــات 
على  الغرب  قــدرة  تقوي�س  �صاأنها 

اإحلاق الهزمية باملتطرفني.
 واأ�صار الكاتب اإىل اأن الوليات 
دفاع  ت�صكيل  من  متكنت  املتحدة 
املحلي  التطرف  �صد  فاعلية  اأكرث 
والــهــجــمــات الــفــرديــة مــن خــالل 
بني  والتعاون  الثقة  عالقات  بناء 
اأجهزة تطبيق القانون واملجتمعات 

الإ�صالمية يف البالد.
الذين  ال�صا�صة  على  اإن  وقــال   
�صد  التع�صب  ــر  وت على  يلعبون 
املرتتبة  بالآثار  التمعن  امل�صلمني 
على خطابهم. واأ�صاف اأن »ت�صويه 
واأتباعها  دينية  عقيدة  �ــصــورة 
قيمنا  اأعز  مع  يتناق�س  اأمــرا  يعد 
الأ�صا�صية كدولة، بل ويعمل اأي�صا 
القومي  الأمــن  م�صالح  تاآكل  على 
احلــيــويــة لــديــنــا، وتـــاآكـــل جنــاح 
�صد  احلــرب  يف  املتحدة  الوليات 

الإرهاب برمتها«.

الهندية  ال�صرطة  قامت   
ــور«  ــف ــارك ــب »م مــقــاطــعــة  يف 
ــــــر بــرديــ�ــس«  بـــوليـــة »اأت
القب�س  بــاإلــقــاء   - الهندية 
على 3 اأ�صخا�س من البوذيني 
املــتــطــرفــني؛ هـــم: »راكــيــ�ــس 
كرتا«،  مو  و«رام  جي�صاوال«، 
الإ�ــصــاءة  بتهمة  و«بــانــكــج«، 
اإنهم  حيث  الــكــرمي؛  للقراآن 
قراآنية  اآيات  بطباعة  قاموا 
ــة  ــي ــورق ــــاق ال ــى الأطــــب ــل ع

وبيعها.
امل�صلمني   وكان الآلف من 
ـــوا مــتــظــاهــريــن  ـــرج ـــد خ ق
ومطالبني  احلــكــومــة،  �ــصــد 

هــوؤلء  على  القب�س  باإلقاء 
اأن  عــرفــوا  عندما  ــاة،  ــن اجل
ــا مــعــاديــن  ــاك اأ�ــصــخــا�ــصً ــن ه
للقراآن  بــالإ�ــصــاءة  يقومون 
الــــكــــرمي، فــــاأعــــربــــوا عــن 
غ�صبهم ال�صديد، حتى قامت 
القب�س على  باإلقاء  ال�صرطة 

هوؤلء اجلناة امل�صيئني.
 واأفادت ال�صرطة الهندية 
اأنــــهــــا قــــد اأخـــــــذت جــمــيــع 
عليها  املــطــبــوعــة  الأطـــبـــاق 
والآن  ــة،  ــي ــراآن ــق ال الآيـــــات 
الق�صية،  يف  بالتحقيق  تقوم 
يف  املحكمة  اإىل  و�صتقدمهم 

اأقرب وقت ممكن

اق���رتاح جم���رد  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  اإىل  امل�صلمني  دخ���ول  م��ن��ع  ت��رام��ب: 

ب���رتاي���و����ض: ال��ت��ع�����ص��ب ���ص��د امل�����ص��ل��م��ني ي�����ص��ب ب�����ص��ال��ح االإره��اب��ي��ني

الطعام اأط��ب��اق  ع��ل��ى  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  ط��ب��ع��وا  ه��ن��دو���ض  ع��ل��ى  القب�ض 



رئي�س  على  – يرتتب  ب(  ف  )اأ  ـ  انقرة 
قريبا  يخلف  الذي  املقبل  الرتكي  الوزراء 
من�صبه  عن  تخليه  بعد  اوغلو  داود  احمد 
خلالفات مع الرئي�س رجب طيب اردوغان، 
ان يبقى يف الظل وان يكن اخال�صا را�صخا 

لرجل تركيا القوي ويطيعه.
الربملاين  النظام  يعترب  الذي  فالرئي�س 
تركيا”  حاجات  يلبي  ول  “بائدا  احلايل 
عرب  رئا�صي  بنظام  ا�صتبداله  اىل  ي�صعى 
ا�صتفتاء، ويريد رئي�س حكومة ل ميكن ان 

يحجبه.
وترد ا�صماء عدد من املر�صحني املحتملني 
بع�صهم  لردوغــــان،  الخــال�ــس  يجمعهم 

برزت ا�صماوؤهم قبل ا�صتقالة داود اوغلو.
وزيــر  يــلــديــرمي،  علي  بــن  هـــوؤلء  اول 
ـــذي بـــدا مــ�ــصــاريــع بنى  الــنــقــل احلـــايل ال
اىل  بالن�صبة  جــدا  مهمة  �صخمة  حتتية 
اردوغان، رفيق دربه منذ زمن على ال�صاحة 

ال�صيا�صية.
كما يربز ا�صم بكري بوزداغ، وزير العدل 
ال�صعبية  ــدين  ــت امل الخـــال�ـــس  الــ�ــصــديــد 
ومــهــنــد�ــس احلــمــلــة عــلــى عـــدو اردوغــــان 
اللدود، الداعية فتح اهلل غولن الذي يدير 
جمعية ا�صالمية وكان حليفته يف ال�صابق.

اخــريا يــرد ا�صم بــريات الــبــريق، وزيــر 
الــذي  الرئي�س،  و�صهر  املندفع  الطاقة 

حت�صب عليه قلة جتربته ال�صيا�صية.
– كافية  غري  – طواعية 

بعد ا�صبوع على العالن عن تنحي داود 
العدالة  حلزب  ا�صتثنائي  موؤمتر  يف  اوغلو 
رئي�صه  يــتــوىل  الـــذي  احلــاكــم  والتنمية 
تلقائيا رئا�صة احلكومة، تتواىل التكهنات 

ب�صاأن خلفه.
الربعاء اكد املتحدث با�صم احلزب عمر 

ت�صيليك ان “امل�صاورات” جارية.
م�صطفى  احلزب  رئي�س  نائب  �صرح  كما 
املر�صح  عــن  ـــالن  الع ان  “برايي  اتــا�ــس 
�صيتم  والتنمية  العدالة  حــزب  لرئا�صة 
املوؤمتر”  مــوعــد  على  اثــنــني  او  يــوم  قبل 
نقل  ان  يــوؤكــد  مــا  لــلــحــزب،  ال�صتثنائي 

وبالتايل  ـــزب،  احل رئــا�ــصــة  يف  ال�صلطات 
احلكومة، �صيكون من ال�صكليات.

فرئي�س  كبريا،  الرهان  يبدو  ذلك  رغم 
التنفيذي  اجلهاز  يراأ�س  الــذي  احلكومة 
ال�صلطات  جممل  مي�صك  الد�صتور  مبوجب 
رئي�س  يــوىل  فيما  الــبــالد،  يف  الرئي�صية 
اجلــمــهــوريــة �ــصــالحــيــات بــروتــوكــولــيــة 

باغلبيتها.
الــذي  اردوغــــان  يبقى  الــواقــع  يف  لكن 
العام  بــالقــرتاع  الوىل  للمرة  انتخب 
حا�صرا يف جميع امللفات �صواء على م�صتوى 
او  الداخلية  او  اخلــارجــيــة  ال�صيا�صات 
الوزراء  لذا يرتتب على رئي�س  القت�صاد. 

املقبل ان يكون منا�صبا لرئي�س نافذ.
ثانية،  لولية  اوغلو  داود  يرت�صح  ومل 
خالفات  نتيجة  لالن�صحاب  ا�صطراره  بعد 
املفاو�صات  اثناء  يف  خ�صو�صا  الرئي�س  مع 
ب�صاأن  ـــــي  الوروب الحتــــاد  ــع  م الــ�ــصــاقــة 

الهجرة.
ميبلكروفت”  “فريي�صك  مــديــر  وقـــال 
لتقييم املخاطر التي تتخذ مقرا يف اململكة 
“مل  املتحدة انتوين �صكيرن ان داود اوغلو 
اكرث  وا�صبح  املتوقع  قــدر  مطواعا  يكن 

“اي  ان  م�صيفا  املطلوب”  من  ا�صتقاللية 
رئي�س وزراء يختلف مع اردوغان يف م�صاألة 

ما يجازف بالتعر�س للطرد”.
– رئا�صي  – نظام 

تبدو املهمة الرئي�صية لرئي�س احلكومة 
�صمان  يف  مركزة  هويته،  كانت  ايا  املقبل، 
الــذي  الرئا�صي  الــنــظــام  مــ�ــصــروع  تنفيذ 
يريده اردوغان اىل النهاية. واكد الرئي�س 
ات  الرئا�صي  “النظام  ان  اجلمعة  الرتكي 

عاجال ام اجال”.
اردوغان  م�صاعي  تخ�صى  املعار�صة  لكن 
اىل تعزيز ا�صايف ل�صلطاته لبلوغ غاياته، 
بالت�صلط  ـــن  زم مــنــذ  تــتــهــمــه  ــي  ــت ال هـــي 
ــدود،  احل اق�صى  اىل  الــبــالد  وا�صتقطاب 
فيما ت�صهد تركيا ا�صتئنافا للنزاع الكردي 
الرا�صي  اىل  ال�صورية  احلــرب  وامــتــداد 

الرتكية.
التحلي  اىل  اردوغــــــان  ي�صطر  وقـــد 
برملاين  اجماع  “غياب  فو�صط  بال�صرب. 
واجتماعي على النتقال اىل نظام رئا�صي 
والتنمية  العدالة  بحزب  الجــدى  قــوي، 
ناز  بح�صب  فورا”  التحرك  عن  الحجام 
واو�صحت  يوريجا.  جمموعة  من  م�صراف 

يف  تنفيذية  “رئا�صة  ار�ــصــاء  ان  املحللة 
٢٠١٦ غري مرجح”.

ــم املــعــار�ــصــة  ــي الربـــعـــاء مل يــكــن زع
كيليت�صدار  كمال  الــربملــان  يف  العلمانية 
ــو اكـــرث و�ــصــوحــا عــنــدمــا اعــتــرب ان  اوغــل
النتقال اىل النظام الرئا�صي عمال برغبة 
يف  دماء”  �صفك  بــال  يجر  “لن  اردوغــــان 

تركيا.
احلاكم  احلــزب  ينوي  الثــنــاء  هــذه  يف 
الربملان  يف  انتقالية  ب�صيغة  تعديل  طرح 

قبل حلول منت�صف حزيران/يونيو تن�س 
“رئي�س متحزب” عو�صا عن حيادية  على 
حاليا.  عليها  املن�صو�س  اجلمهورية  رئي�س 
عالقاته  تعزيز  لردوغـــان  ذلــك  ويجيز 
طموحات  عن  التخلي  دون  من  حزبه  مع 

حتويل النظام رئا�صيا.
والتنمية  ــة  ــدال ــع ال ـــزب  ح زال  ـــا  وم
 ٣٣٠ اىل  بحاجة   )٥٥٠ من  نائبا   ٣١٧(
التعديالت  هذه  لقــرار  القل  على  �صوتا 

الد�صتورية مبوجب ا�صتفتاء.

– ظهرت امللكة اليزابيث  ـ )اأ ف ب(  لندن 
الثالثاء  كامريا  التقطتها  م�صاهد  يف  الثانية 
“فظون  بانهم  �صينيني  م�صوؤولني  ت�صف  وهي 
حول  بريطاين  لعاهل  نــادرة  هفوة  جدا” يف 
جينبينغ  �صي  الرئي�س  بها  قــام  دولــة  ــارة  زي

ونتجت عنها ا�صتثمارات �صينية باملليارات.
جاءت  الربعاء  بثت  التي  امللكة  ــوال  واق
بعد �صاعات على هفوة مماثلة ارتكبها رئي�س 
و�صف  حني  الثالثاء  كامريون  ديفيد  الوزراء 
الكرث  “البلدان  بانهما  وافغان�صتان  نيجرييا 

ف�صادا يف العامل”.
وامللكة التي كانت ترتدي ثوبا زهري اللون 
مع قبعة �صمعت خالل حفل يف حديقة ق�صر 
باكينغهام الثالثاء وهي تعلق على زيارة دولة 
قام بها الرئي�س ال�صيني �صي جينبينغ ال�صنة 

املا�صية اىل بريطانيا.
يف  ال�صابطة  دور�ــصــي  لو�صي  تقدمي  ومت 
التي  املـــراأة  انها  على  للملكة  لندن  �صرطة 
ا�صرفت على الجراءات المنية خالل زيارة 
الدولة التي قام بها الرئي�س ال�صيني وزوجته 
اىل بريطانيا يف ت�صرين الول/اكتوبر وقالت 

لها امللكة “يا حلظك ال�صيء!”
التي  ال�صعوبات  للملكة  دور�صي  وعر�صت 
واجهتها خالل هذه املهمة قائلة “ل اعرف ما 
اذا كنتم تعلمون ذلك لكنها كانت من الوقات 
عليها  وردت  يل”  بالن�صبة  �صعوبة  ــرث  الك

امللكة بالقول “اعرف ذلك”.
عر�صها  الــ�ــصــرطــة  ــة  ــوؤول ــص مــ� ــت  ــع ــاب وت

فيها  غادر  التي  الطريقة  وو�صفت  لالحداث 
بريطانيا  �صفرية  مع  لقاء  �صينيون  م�صوؤولون 
يف ال�صني بارباره ودوورد قائلني لها ان اللقاء 

انتهى.
ان  بــالــقــول  عليها  املــلــكــة  ردت  حينئذ 
مع  جدا  فظني  “كانوا  ال�صيني  الوفد  اع�صاء 

ال�صفرية”.
قائلة  الــراأي  ال�صرطة  م�صوؤولة  ووافقتها 
“كانوا قليلي التهذيب با�صلوب غري دبلوما�صي 

على الطالق”.
ب�صكل علني  ابدا  بريطانيا  ملكة  ول تعرب 
بتحفظها  معروفة  وهي  ال�صيا�صية  اآرائها  عن 
طوال  مقابلة  ايــة  يف  تتحدث  مل  انها  حيث 

�صنوات حكمها ال٦٤.
لكن زوجها المري فيليب معروف من جانب 

اخر بهفواته الكثرية ومزاحه.
فعل- – ردود 

لكن بريطانيا وال�صني رحبتا انذاك بزيارة 
الرئي�س ال�صيني التي اعلن خاللها عن عقود 
بح�صب  يــورو  مليار   ٥١ حــواىل  قيمتها  بلغت 

كامريون.
التعليق  امللكي  الق�صر  با�صم  ناطق  ورف�س 
“حمادثات خا�صة للملكة” جرت خالل  على 

حفل نظم لالحتفال بعيد ميالدها الت�صعني.
ال�صيني  الرئي�س  زيارة  ان  على  �صدد  لكنه 
لن  جدا”  “ناجحة  كانت  املا�صية  ال�صنة 
“ب�صكل  عملوا  احلا�صرين  الطــراف  خمتلف 

وثيق معا لكي ي�صري كل �صيء ب�صكل جيد”.

ل  انها  جهتها  مــن  لندن  �صرطة  واعلنت 
تنوي “التعليق على هذه املحادثة اخلا�صة”.

ويف بكني قال الناطق با�صم وزارة خارجية 
ال�صني لو كانغ الربعاء ان “زيارة الدولة التي 
قام بها الرئي�س �صي جينبينغ ال�صنة املا�صية 
والطرفان  جدا.  ناجحة  كانت  بريطانيا  اىل 

يعرتفان بذلك”.
واعلنت هيئة الذاعة الربيطانية “بي بي 
وردت  برنامج  بث  اوقف  ال�صني  يف  انه  �صي” 

فيه اقوال امللكة.
ايــ�ــصــا م�صاء  بــاغــتــت  ــكــامــريات  ال وكــانــت 
الثالثاء رئي�س الوزراء الربيطاين وهو ي�صف 
نيجرييا وافغان�صتان بانهما “الدولتان الكرث 

ف�صادا يف العامل”
ور�صدته الكامريات وهو يتحدث اىل امللكة 
ويلبي  ج�صنت  كانرتبريي  وا�صقف  اليزابيث 

خالل مرا�صم يف ق�صر باكنغهام.
قادة  “�صياتي  يقول  وهو  كامريون  و�صمع 
عدد من الدول التي تعاين من ف�صاد فادح، اىل 
بريطانيا” يف ا�صارة اىل قمة مكافحة الف�صاد 
“نيجرييا  م�صيفا  اخلمي�س  ي�صت�صيفها  التي 
دولتني  اكــرب  ــح  الرج على  هما  وافغان�صتان 

فا�صدتني يف العامل”.
اعتذارات- تريد  ل  – نيجرييا 

بخاري  حممد  النيجريي  الرئي�س  اعلن 
رئي�س  تطالب  ل  بالده  ان  لندن  يف  الربعاء 
و�صفها  بعدما  باعتذارات  الربيطاين  الوزراء 
بانها فا�صدة جدا، لكن باعادة اموال م�صروقة 

هربها نيجرييون اىل بريطانيا.
وقال بخاري خالل موؤمتر مكافحة الف�صاد 
يف العا�صمة الربيطانية “لن اطلب اعتذارات 
اعادة  هو  اطلبه  ما  كل  كــان.  �صخ�س  اي  من 

الموال”.
وا�صاف “هذا كل ما اطلبه، مباذا �صتفيدين 
العتذارات؟” و�صط ت�صفيق اع�صاء منظمات 
ممثلني  نيجرييني  وموفدين  املــدين  املجتمع 
العامة  المانة  تنظمه  الذي  املوؤمتر  هذا  يف 

للكومنولث.
من جهتها علقت غاربا �صيهو الناطقة با�صم 
النيجريي حممد بخاري على تويرت  الرئي�س 
بالقول “انه امر حمرج بالن�صبة لنا، هذا اقل 

ما ميكن قوله، نظرا للعمل اجليد الذي يوؤديه 
الرئي�س .

وا�صافت “المور تتغري على م�صتوى الف�صاد 
وكل املجالت الخرى”.

ووعد بخاري الذي و�صل اىل ال�صلطة قبل 
نيجرييا،  يف  امل�صت�صري  الف�صاد  مبكافحة  عام 
وباعادة  افريقيا،  يف  اقت�صادية  قــوة  اكــرب 
املبالغ الطائلة التي �صرقتها الطبقة احلاكمة 

على مدى عقود.
غني  ا�ــصــرف  وعــد  اي�صا،  افغان�صتان  ويف 
يف  رئي�صا  انتخابه  عند  الف�صاد  با�صتئ�صال 

العام ٢٠١٤.
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20 امل��ل��ك��ة ال���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة ت��رت��ك��ب ه���ف���وة وت�����ص��ف م�������ص���وؤول���ني ���ص��ي��ن��ي��ني ب��ان��ه��م ف��ظ��ون �صبط   .. االإط���الق  على  عملية  اأك��رب  يف 
كيلوجراما من امليثامفيتامني يف مطار نيوزيلندي

اإلقاء القب�س على مواطنني ت�صيكيني اثنني  اأ(- مت  ولينجتون-)د ب 
يف مطار اأوكالند ملحاولتهما تهريب ٢٠ كيلوجراما من مادة امليثامفيتامني 

اإىل البالد، ح�صبما اأفادت هيئة اجلمارك النيوزيلندية اليوم اجلمعة.
ال�صفلي  اإنه مت اكت�صاف امليثامفيتامني خمباأ يف اجلزء  وقالت الهيئة 

من حقيبتني.
وت�صل قيمة الكمية امل�صبوطة من امليثامفيتامني اإىل نحو ٢٠ مليون 
اأكرب  بذلك  لت�صبح  اأمريكي(،  دولر  مليون  )٦ر١٣  نيوزيلندي  دولر 

عملية �صبط لتلك املادة يف مطار بنيوزيلندا.
وتنفيذ  والتحقيقات  ال�صتخبارات  مدير  بامفورد،  جيمي  وقــال 
من  رحلة  منت  على  و�صال  بهما  امل�صتبه  اإن  اجلمارك  هيئة  يف  القانون 
لال�صتجواب  وخ�صعا  هويتهما  على  التعرف  ومت  اخلمي�س  ظهر  بانكوك 

على اأيدي م�صوؤويل اجلمارك يف املطار.
عقاقري  با�صترياد  بهما  امل�صتبه  اإىل  اتهام  توجيه  يتم  اأن  املقرر  ومن 
عقوبة  تقت�صي  جرمية  وهــي  )اأ(،  الفئة  من  طبية  ل�صوابط  تخ�صع 

ال�صجن مدى احلياة.
“عملية ال�صبط التي متت بالأم�س منعت قدرا كبريا  وقال بامفورد: 

من ال�صرر الجتماعي على جمتمعاتنا”.

منذ  تــركــيــا  يف  يــتــحــدثــون   
�صوري،  اأعمال  رجل  عن  يومني، 
ت�صرد مع عائلته مع من جلاأ اإليها 
من �صوريني مبئات الآلف، وفيها 
به  وانتهت  راأ�صماله  كــل  خ�صر 
احلال للعمل يف ما ي�صبه املزبلة، 
على  ــون  ــرت ــك وال ــــورق  ال يلملم 

عربة يجرها يف ال�صوارع.
ــذي كــان رجــل اأعمال   وهــو ال
�صنة،   ٤٤ قبل  ولد  حيث  بحلب، 
“وكالة  يف  عــنــه  ورد  مــا  وفـــق 
الرتكية،  بخدمتها  الأنا�صول” 
و�صائل  اإىل  ق�صته  انتقلت  ومنها 
ـــــالم، اعــتــربتــه واحـــــدا من  اإع

�صحايا النظام البائ�صني.
“العربية. اأملت  ابراهيم،  نادر 
ن�صرتها  عــنــه  مبــعــلــومــات  نت” 
املحلية  “حرييت”  �صحيفة 
عن  نقال  الإجنليزية،  بطبعتها 
عمله  وا�صل  اأنه  وفيها  الوكالة، 
كرجل اأعمال يف تركيا اأي�صا حني 
الدنيا  روليت  اأن  ال  اإليها،  و�صل 
ي�صتهيه:  دارت عليه مبا مل يكن 
واأ�صبح  و�صرقوه،  راأ�صماله  خ�صر 
بال اأي حيلة، لذلك ا�صطر للعمل 
باأجر  والكرتون،  للورق  جامعا 
اأي  يــومــيــا،  تــركــيــة  لـــرية   ١٠٠
تقريبا ٣٤ دولرا، بالكاد تكفيه 
املقيمني  وابنيه،  زوجته  وتكفي 

مع اأقرباء له يف لبنان.

ذكر للوكالة اأنه يتقن ٥ لغات، 
والإجنليزية،  الفرن�صية  بينها 
وتعلمهما اأثناء درا�صة القت�صاد 
ــرب، ثــم اأقــــام مـــدة بعد  ــغ يف امل
واإيطاليا،  اإ�صبانيا  يف  التخرج 
الــبــلــديــن،  لغتي  تعلم  وفــيــهــمــا 
جتارية  باأعمال  ا�صتغل  وبعدها 
يف �صوريا، اإل اأنه ا�صطر وعائلته 
القذائف”  “ب�صبب  منها  للخروج 

اأقـــام  تــركــيــا  اإىل  وحـــني و�ــصــل 
�صقة  يف  كــامــلــة  �صنة  اجلــمــيــع 
يف  “اأدرنة”  مبدينة  فندقية 
الــبــالد،  ــن  م الأوروبـــــي  الق�صم 
وهناك حدث ما لي�س على البال 

ول باحل�صبان.
ــس نـــــادر ابـــراهـــيـــم يف  ــر� ــع ت
ممن  احتيال  لعملية  “اأدرنة” 
عمله  يــ�ــصــاركــوه  اأن  يــاأمــل  كــان 

ما  للوكالة  واخت�صر  التجاري، 
حدث بعبارة: “نهبوا كل اأموايل 
و�صرقوا  عمل،  تاأ�صي�س  بحجة 
اأموايل” ف�صرب على ما جرى وراح 
الرتكية  ــات  ــولي ال بــني  يتنقل 
الوقت  يف  منفقا  عمل،  عن  بحثا 
معه  بقي  مما  عائلته  على  نف�صه 
جيبه  يف  يعد  مل  حتى  مــال،  من 

اإل الفراغ.

علي فرحات
الرئا�صي  الق�صر  يتاأثر  مل   : برازيليا 
ــاء  ــح بــالــ�ــصــو�ــصــاء املــنــبــعــثــة مـــن كـــل اأن
برازيليا. فاملقر العايل )وفق الرتجمة من 
اللغة الربتغالية( ناأى بنف�صه عن ال�صخب 

الذي عا�صته العا�صمة الربازيلية.
ازدحــام  قابله  الرئا�صي  الق�صر  �صمت 
بالنهار  الليل  اأو�صل  الذي  ال�صيوخ  جمل�س 
ديلما  الــرئــيــ�ــصــة،  عـــزل  مــهــمــة  لينجز 
و�صوت  الثلثان  عليها  وافق  التي  رو�صيف، 
للرئي�صة  حا�صمة  ر�صالة  �صّكل  ما  اإ�صايف، 
الرئا�صة  اإىل كر�صي  العودة  باأن  العمالية 

باتت م�صتحيلة.
نهاية خمتلفة،  تتوقع  رو�صيف  تكن  مل 
العقد  مع  تعار�صت  �صركائها  فح�صابات 
تنازع  وتــركــوهــا  معها،  املــربم  ال�صيا�صي 
التي  الغنائم  يقت�صمون  وراحــوا  م�صريها 
ويف  منها.  ــزءًا  ج الــربازيــل  رئا�صة  كانت 
حلظة  بــدت  الت�صويت،  بعد  ما  م�صهدية 
اختلطت  اإذ  جــدًا،  موؤثرة  الرئي�صة  وداع 
اأرادهـــا  حمطة  هــي  بــالــدمــوع.  الإرادة 
ومقاومة  حتدٍّ  ر�صالة  تكون  اأن  العماليون 
ت�صهده  د�صتوري  انقالب  اأ�ــصــواأ  �صموه  ملا 

البالد.
ال�صيا�صية  حياتها  بداأت  التي  رو�صيف، 
القتال،  وخطوط  ال�صجون  بني  متنقلة 
ُكتبت  فري�صة  الن�صال  باأن  مقتنعة  بدت 
حماطة  ق�صرها  ــن  م فــخــرجــت  عليها، 
الــدمــوع  بحب�س  وطــالــبــت  مبنا�صريها، 
�صتعيد  التي  املواجهة  خلو�س  والتجهيز 
احلق اإىل اأ�صحابه، ولو بعد حني. وقالت: 
»اأدعو كل الربازيليني املعار�صني لالنقالب، 
حالة  يف  البقاء  اإىل  كانوا،  حزب  اأي  من 
م�صيفة  ومــ�ــصــاملــني«،  ومــوحــديــن  تعبئة 
بل  بوليتي،  فقط  يحدق  ل  »اخلطر  اأن 
و�صيادة  الناخبني  اأ�صوات  باحرتام  اأي�صًا 
وكــررت  والــد�ــصــتــور«.  الــربازيــلــي  ال�صعب 
»انــقــالب«  �صحية  اإنــهــا  الــقــول  رو�ــصــيــف 
م�صتدركة:  و�صيا�صية«،  ق�صائية  و«مهزلة 

»رمبا ارتكبت اأخطاء، لكني مل اأقرتف اأي 
جرمية«.

العمالية  الكتلة  رئي�س  اإىل  بالن�صبة 
فاإن  كو�صتا،  روبرتو  ال�صيوخ،  جمل�س  يف 
اأقرب  كانت  الت�صويت  جل�صة  يف  امل�صاركة 
العام،  للراأي  موجهة  �صيا�صية  ر�صالة  اإىل 
حا�صمًا  كـــان  املــعــار�ــصــة  قـــرار  اإن  حــيــث 
لناحية تطويق اأي حماولة للتاأجيل، وهو 
ال�صيوخ،  جمل�س  رئي�س  اأكده  الذي  الأمر 
لالإعالميني  قــال  كــالــريو�ــس، حــني  ريــنــان 
فتح  اإىل  ا�صطر  ولو  �صُتح�صم،  الق�صية  اإن 

اجلل�صة اأيامًا عدة من دون توقف.
كو�صتا  قال  »الأخبار«،  اإىل  حديث  ويف 
اإن »املعار�صة مل تاأخذ يف ح�صاباتها تاريخ 
امل�صهود  �صريتها  ول  الن�صايل،  رو�صيف 
اإيجاد  عن  عجزت  وحــني  بالنزاهة؛  لها 
ذهبت  بالف�صاد،  لتهامها  حقيقية  قرائن 
ت�صمية  عليها  اأطلقت  هجينة  نظرية  اإىل 
حتــويــر �ــصــرف املــيــزانــيــة، وهــي تهمة ل 
حتمل يف الأ�صا�س اأي بعد جرمي ي�صتدعي 
اإقالة رئي�س من من�صبه«. وتتهم املعار�صة 
»جــرميــة  بــارتــكــاب  رو�ــصــيــف  اليمينية 
م�صوؤولية« من خالل التالعب عمدًا مبالية 
العجز عام ٢٠١٤،  الدولة لإخفاء حجم 
مو�صع  اقــرتاع  يف  انتخابها  اأُعيد  عندما 

جدل، واأي�صًا عام ٢٠١٥.
الالفت يف جل�صة الت�صويت التي امتدت 
الأ�صلوب  كــان  �صاعة  ع�صرين  من  لأكــرث 
اإىل  عمدت  التي  للمعار�صة،  املتناق�س 
الــتــهــدئــة يف الــتــ�ــصــريــحــات الإعــالمــيــة 
داخــل  اخلــطــابــات  يف  العنيف  والــهــجــوم 
اجلل�صة، ما ف�ّصره املتابعون على اأنه رغبة 
ا�صتفزاز  دون  من  املعركة  هــذه  ك�صب  يف 
ما  تاليف  وبالتايل  العمال«،  »حزب  اأن�صار 
فقط  �صاعات  بعد  ال�صلطة  ت�صّلم  يعرقل 
من خروج رو�صيف اإىل ق�صر األفورادا، وهو 
النهائية  اإىل حني حماكمتها  املوؤقت  املقر 

)قبل مهلة ١٨٠ يومًا(.
ا�صتطاعت  ال�صيا�صية،  احل�صابات  يف 

املعار�صة اإطاحة حكم العماليني يف حلظة 
حكومة  كانت  حني  اأي  موؤاتية،  �صيا�صية 
والرتباك،  النق�صام  من  تعاين  رو�صيف 
ما فاقم الأزمة القت�صادية وجعلها �صببًا 
العام  الراأي  اإ�صافيًا لإقناع جزء كبري من 
ب�صرورة التغيري، بعدما اأُلقيت امل�صوؤوليات 
وا�صتطاع  وحزبها.  رو�صيف  على  ح�صرًا 
حلفاء الرئي�صة القفز اإىل بر الأمان عرب 
العمالية،  احلكومة  اإ�صقاط  �صهلت  �صفقة 
ــــة يف احلــكــومــة  واأعــطــتــهــم حــ�ــصــة وازن
املعار�س،  ال�صيناتور  واعــتــرب  العتيدة. 
مــّر،  ــالج  ع »الإقــالــة  اأن  �ــصــريا،  خو�صيه 
اأحد  نيفي�س،  اإي�صيو  اأما  منه«.  بد  ل  لكن 
زعماء املعار�صة واملر�صح الذي مل يحالفه 
النتخابات  من  الثانية  الــدورة  يف  احلظ 
ت�صويت  اإن  فقال   ،٢٠١٤ عام  الرئا�صية 
الثلثني يف جمل�س ال�صيوخ »اإ�صارة اإيجابية 
مهماتها،  تتوىل  التي  اجلديدة  للحكومة 

على اأمل األ تكون حكومة موؤقتة«.
»حزب العمال« بدا منهكًا، بعد املقاومة 
ال�صر�صة التي خا�صها للحيلولة دون جناح 
خالفًا  التعامل  اآثـــر  لكنه  »النـــقـــالب«، 
للتوقعات. فاحلزب بدا مقتنعًا مب�صوؤوليته 
الت�صعيد  وباأن  و�صيا�صاته،  حتالفاته  عن 
لن ي�صب يف م�صلحته، وخ�صو�صًا اأن التغيري 
اجلمود  نتيجة  وا�صعًا  �صعبيًا  مطلبًا  بدا 
العملة  �صرف  �صعر  وانهيار  القت�صادي 
املحلية. هذه القراءة النقدية التي ك�صف 
عنها م�صدر عمايل لـ«الأخبار« جاءت بعد 
مداولت عديدة اأجراها الرئي�س الأ�صبق، 
لوي�س اإينا�صيو لول دا �صيلفا، الذي كان له 
الراأي الراحج حني رّوج لنظرية التهدئة 
وعدم ا�صتن�صاخ جتربة فنزويال، التي قد 
ت�صّور الي�صار كتيار اأفقر �صعبه وحرمه من 

التنمية والتطور.
ــال املــ�ــصــوؤول  ــذه احلــ�ــصــابــات، ق اأمـــام ه
النتقال  كان  القيادة  »قــرار  اإن  العمايل 
وقذف  الأنفا�س  للتقاط  املعار�صة  اإىل 
القت�صادية  بالأزمة  املتمثلة  النار  كرة 

لر�صم  والتفرغ  خ�صومهم،  اأح�صان  اإىل 
خريطة التحالفات اجلديدة التي �صتهيئ 
دا  �صيخو�صها  التي  املقبلة  لالنتخابات 

�صيلفا«.
اأن  لـــ«الأخــبــار«  العمايل  امل�صدر  واأكــد 
املبدئي  املــوقــف  ُتــلــِغ  مل  العمال  تهدئة 
اإىل  النـــتـــقـــال  واأن  ــــالب«،  ــــق »الن مـــن 
بــالــ�ــصــرورة  يعني  ل  املــعــار�ــصــة  �ــصــفــوف 
التي  تــامــر،  مي�صال  بحكومة  العـــرتاف 
النتيجة  اإعالن  قبل  حتى  ت�صكيلها  جرى 
النهائية للت�صويت. وبالتايل، فاإن الهدنة 
ال�صتقرار  حــ�ــصــرًا  تــطــاول  ال�صيا�صية 
مد  »ولي�س  والقــتــ�ــصــادي،  الجتماعي 
اليد اإىل من خان �صركاءه وتخلى عن كل 

تعهداته«.
تامر  مي�صال  الربازيلي،  الرئي�س  نائب 
موؤقتًا  رئي�صًا  اأ�صبح  الــذي  عــامــًا(،   ٧٥(
ومن  كبرية،  ف�صاد  دعاوى  تطارده  للبالد، 
يف  الق�صائي  للتحقيق  يخ�صع  اأن  املحتمل 
برتوبرا�س«،  بـ»ف�صيحة  ُيعرف  بــات  ما 
ال�صركة  من  ــوال  الأم اختال�س  ق�صية  اأو 

الربازيلية العامة للنفط.
ورغم نفي تامر لتورطه يف اأي جرم يف 

الــراأي  ا�صتطالعات  تظهر  الق�صية،  تلك 
اأنه  يرون  الربازيليني  ن�صف  من  اأكرث  اأن 
اأن ُيعزل من من�صبه. ولكن لـ»رجال  يجب 
على  يعولون  فهوؤلء  اآخر؛  راأي  الأعمال« 
ال�صيا�صات  من  الكثري  يعار�س  لأنــه  تامر 
العمال«  »حــزب  انتهجها  التي  ال�صعبية 
الــزمــن، مبــا يف ذلك  لأكـــرث مــن عقد مــن 
وتعديل  الجتماعي،  الإنــفــاق  تقلي�س 
قانون العمل، وفر�س �صرائب غري �صعبية.
حكومته  ت�صكيل  اأنهى  تامر  اأّن  ويبدو 
عنّي  فقد  بــر�ــس«،  »فران�س  ووفــق  اأمــ�ــس. 
احلاكم ال�صابق للم�صرف املركزي، انريكي 
ال�صابق  للمالية، واحلاكم  مرييي�س، وزيرًا 
وزيــرًا  �صريا،  خو�صيه  باولو،  �صاو  لولية 

للخارجية.
املحامي الد�صتوري الذي دخل ال�صيا�صة 
يف ثمانينيات القرن املا�صي، وا�صتهر بكونه 
اأ�صبح  الكوالي�س«،  »يف  �صيا�صيًا  لعــبــًا 
الدميوقراطية  »احلــركــة  حلــزب  زعيمًا 
الربازيلية«، وتوىل من�صب رئي�س الربملان 
للرئي�صة  نائبًا  ُيعنينَّ  اأن  قبل  مرات،  ثالث 

ديلما رو�صيف عام ٢٠١١.
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على  ال�صمال  يف  ال�صعودية  احلــرب  خفتت  بعدما 
تدور  بــداأت  اأخــرى  حــرٌب  املفاو�صات،  ا�صتمرار  وقع 
التح�صيد غري  رحاها يف املحافظات اجلنوبية. فبعد 
»داع�س«  د�ّصن  جنوبًا،  الماراتية  للقوات  امل�صبوق 
ربه  عبد  وقــوات  القوات  هذه  �صد  عمليات  �صل�صلة 
بني  نــزاعــات  ا�صتعار  مــع  بالتزامن  هـــادي،  من�صور 

الف�صائل

ر�صيد احلداد
للريا�س،  املوالية  احلكومة  رئي�س  و�صل   / �صنعاء 
املعنّي حديثًا، اأحمد بن دغر، اإىل مدينة املكال مركز 
والنقل  ال�صحة  وزراء  يرافقه  ح�صرموت،  حمافظة 
العام والأوقاف، على وقع ت�صاعد الأحداث الأمنية 

يف املكال ويف املحافظات اجلنوبية عمومًا.
وبعد اأ�صابيع من اإعالن »التحالف« �صيطرة القوات 
عبد  امل�صتقيل  للرئي�س  املوالية  والقوات  الإماراتية 
اأخــرى  ومــدن  املكال  مدينة  على  هــادي  من�صور  ربــه 
منها، مل يعرف اجلنوب  »القاعدة«  بعد طرد تنظيم 
تفجري  بعمليات  املا�صية  الأيـــام  حفلت  بل  هـــدوءًا 
واغتيال، برز ا�صم تنظيم »داع�س« فيها ب�صورٍة لفتة 
اجلنوبية  الأمنية  ال�صاحة  عن  التنظيم  غياب  بعد 

مل�صلحة »القاعدة« يف الفرتة املا�صية.
اجلوية  للقوات  تابعتني  مروحيتني  مــنت  وعلى 
الريان  مطار  يف  ــوزراء  وال دغر  بن  حّط  ال�صعودية، 
الدويل يف �صواحي املكال، برفقة الع�صرات من القوات 
اخلا�صة الإماراتية. وتاأتي زيارة بن دغر اإىل املكال 
يف  ــاع  الأو�ــص »تطبيع«  �صياق  يف  منها،  ينحدر  التي 
�صرعية  اإ�صفاء  اإىل  الإمــارات  م�صعى  �صمن  املدينة 
�صيا�صية مينية على دورها يف اجلنوب ويف ح�صرموت 

خ�صو�صًا.
وبالتزامن مع هذه الزيارة، و�صلت اإىل ميناء املكال 
معظمهم  جندي   ٣٠٠ عددها  بلغ  ع�صكرية  قــوات 
التعزيزات  وُتعد  المارات.  يف  تدريبًا  تلقوا  مينيون 
الع�صكرية الماراتية التي و�صلت اأم�س، الثانية خالل 

يف  املتخ�ص�صة  القوات  من  عن�صر   ٧٠٠ اإن  اإذ  اأ�صبوع، 
احلماية البحرية والتاأمني الع�صكري البحري و�صلت 
الع�صرات من  بالتزامن مع و�صول  من المارات وذلك 

اجلنود الأمريكيني اإىل املدينة اأي�صًا.
يف هذا الوقت، ومقابل ان�صحاب تنظيم »القاعدة« 
»داع�س«  اأن  يبدو  املا�صي،  ال�صهر  منت�صف  املكال  من 
املوالية  القوات  �صد  ا�صتنزاف«  »حــرب  اأم�س  د�ّصن 
اأم�س  التنظيم  وتبّنى  اإماراتيًا.  واملدعومة  لهادي 
�صيارات  بوا�صطة  نفذت  انتحارية  عمليات  ثــالث 
لهادي يف  املوايل  للجي�س  ا�صتهدفت مع�صكرًا  مفخخة 
منطقة خلف، ما اأدى اإىل �صقوط ١٣ قتياًل على الأقل 
واإ�صابة ١٥ من القوات املوالية لهادي يف ح�صيلة غري 
يقود  انتحاريًا  فــاإن  ع�صكري،  م�صدر  ووفــق  نهائية. 
على  املع�صكر  بوابة  عند  نف�صه  فّجر  مفخخة  �صيارة 
كما  املع�صكر،  يف  اإماراتية  تعزيزات  ا�صتقبال  خلفية 
وتفجري  املع�صكر  اقتحام  من  النتحاريني  اأحد  متكن 

�صيارة مفخخة بداخله. وتلت التفجريين ا�صتباكات 
واأ�صدر  املع�صكر.  خارج  وجنود  »داع�س«  عنا�صر  بني 
التنظيم الذي يتمركز ب�صورة اأ�صا�صية يف ح�صرموت 
»حمزة  يدعى  له  تابعًا  عن�صرًا  اإن  فيه  قــال  بيانًا 
مقر  يف  املفخخة  �صيارته  تفجري  من  متكن  املهاجر« 

تابع ملن و�صفهم بـ«مرتدي ميلي�صيا هادي«.
كذلك، فّجر انتحاري ثالث �صيارة مفخخة بالقرب 
من مقر قائد املنطقة الع�صكرية الثانية يف ح�صرموت 
اللواء فرج �صاملني الذي مل ي�صب يف العملية. وجاءت 
غداة  عنها  م�صوؤوليته  »داع�س«  اأعلن  التي  الهجمات 
عبد  اللواء  الأوىل  الع�صكرية  املنطقة  قائد  جناة 
ا�صتهدف  انــتــحــاري  تفجري  مــن  احلليلي  الــرحــمــن 
قوات  بني  ا�صتباكات  وكانت  ح�صرموت.  يف  موكبه 
الأهلي  »املجل�س  من  م�صلحة  وعنا�صر  لهادي  موالية 
املكال  و�صط  �صابق  وقــت  يف  اندلعت  قد  احل�صرمي« 

انتهت ب�صقوط قتيل وعدد من امل�صابني.

يف  �صعد  دار  مــديــريــة  ت�صهد  مت�صل،  �ــصــيــاق  يف 
حمافظة عدن منذ ع�صر الأربعاء توترًا بني م�صلحني 
ب�صبب  لــهــادي،  موالية  ع�صكرية  وقـــوات  �صلفيني 
مهران  ال�صعبية«  »املقاومة  ال�صلفي يف  القيادي  رف�س 
با�صم  يعرف  بــات  ــذي  ال املع�صكر  ت�صليم  القبا�صي 
املوقف  هذا  الماراتية.  القوات  اإىل  زايد«،  »مع�صكر 
لهادي  موالية  قــوات  مــع  المــاراتــيــة  الــقــوات  دفــع 
يف  النت�صار  اإىل  اأرتــرييــا(  ويف  الإمـــارات  يف  )ُدّربـــت 
حميط املع�صكر، مهددًة بالقتحام اذا اأ�صّر امل�صلحون 

ال�صلفيون على رف�س مطالبها.
م�صلحوه  يــديــر  الـــذي  القباطي  ــالف  خ ويــنــدرج 
عثمان  ال�صيخ  مديرية  اأطــراف  يف  واأحياء  �صعد  دار 
املحلية  ال�صلطة  بــني  اخلــالفــات  �صمن  املـــجـــاورة 
امل�صلحة  والف�صائل  لالمارات(،  )التابعة  والأمنية 

ال�صلفية املوالية مبعظمها لل�صعودية يف عدن.
واأكد القباطي يف بيان اأن جلنة و�صاطة �صعت اإىل 
ال�صلح بينه وبني الماراتيني، نافيًا اأن يكون قد وافق 
على ت�صليم املع�صكر الذي اأكد انه يحوي �صالحًا ثقياًل 
يتلقى  اأن  م�صرتطًا  »التحالف«  من  ت�صّلمه  قد  كــان 
اأي  اأن  القباطي  واأكــد  هــادي.  من  �صخ�صيا  توجيها 

هجوم قد يتعر�س له املع�صكر �صريد عليه باملثل.
والقوات  للريا�س  املــوالــني  بني  ال�صدام  وتــزامــن 
ــة جديدة  ــي ــارات ــة مــع و�ــصــول قـــوات اإم ــي ــارات الإم
اأربعة  اإن�صاء  اإىل  الإمــارات  ت�صعى  حيث  عــدن،  اإىل 
املوالية  القوات  واإخــالء  املدينة  داخــل  مع�صكرات 

لهادي والريا�س.
اأعقبت ذلك اإقالة قائد القوات الماراتية يف عدن 
مكانه،  القا�صمي  عبداهلل  بن  فــادي  العميد  وتعيني 
وهو اأحد اأقارب اأمري ال�صارقة. ومل ي�صتبعد مراقبون 
لقواتها  التح�صيد  هذا  من  ــارات  الإم هدف  يكون  اأن 
توا�صل  مع  تزامنت  التي  اجلنوبية،  املحافظات  يف 
حمالت تهجري املواطنني ال�صماليني، يف �صياق الرتتيب 

لف�صل اجلنوب.
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ت�صهدها  التي  الــلــقــاءات  اإيــقــاع  ي�صري 
املحادثات  ــار  اإط يف  الكويتية  العا�صمة 
الوقت  اأفق احلّل يف  ان�صداد  اإىل  اليمنية 
رتيبة  الجتماعات  تبدو  اإذ  ــراهــن،  ال
ومفتقدة لأي خرق جّدي بعد نحو ثالثة 

اأ�صابيع من بدئها.
يهيمن  بات  الذي  املراوحة  وقع  وعلى 
ــن الــعــالــقــني عند  ــدي ــوف عــلــى �ــصــلــوك ال
الت�صعيد  عاد  جوهرية،  خالفية  ق�صايا 
الع�صكري اإىل احلدود بعد هدوء دام اأكرث 
من  بالي�صتي  �صاروخ  اإطــالق  مع  �صهٍر،  من 
اليمن باجتاه ال�صعودية، ما يزيد اخل�صية 

من انهيار التهدئة ب�صورة تامة.
اأم�س،  املبا�صرة،  املحادثات  وا�صتوؤنفت 
الــدويل  املبعوث  برعاية  الــوفــديــن  بــني 
اإ�صماعيل ولد ال�صيخ، يف اأجواء من احلذر 
اإمكانية  على  التعويل  وقــّلــة  املــتــبــادل 
ا�صتمرار  ب�صبب  خ�صو�صًا  قريبًا،  التقدم 
انتهاكات وقف اإطالق النار. وتال اجلل�صة 
�صنعاء  وفد  بني  ثــاٍن  لقاٌء  الوفدين  بني 

و�صفراء الدول الثماين ع�صرة.
رئي�س  ا�صتنكر  الــلــقــاء،  ــذا  ه وخـــالل 
انتهاك  ال�صالم  عبد  حممد  �صنعاء  وفد 
ال�صيادة اليمنية مع دخول قوات اأجنبية 
اأن  �صاأنه  »ما من  البلد من اجلنوب،  اأخريًا 
عبد  واأو�ــصــح  املــ�ــصــاورات«.  م�صار  يعرقل 
ال�صالم يف �صياق حديثه عن و�صول قوات 
عنوان  حتت  العند  قاعدة  اإىل  اأمريكية 
دعـــم الــقــوات الإمـــاراتـــيـــة يف حمــاربــة 
تنظيم »القاعدة«، اأن حركة »اأن�صار اهلل« 
حني كانت تتحرك ملواجهة »القاعدة« يف 
اجلنوب، »كان البع�س ي�صتنكر ذلك علينا، 
اأجنبية واأطراف  فيما اليوم هناك قوات 

خمتلفة تداخل اليمن با�صم مواجهة هذا 
التنظيم«.

ب�صرورة  �صنعاء  وفــد  يتم�صك  وفيما 
ت�صكيل حكومة انتقالية قبل حّل الق�صايا 
قال  اخلالفية،  وال�صيا�صية  الع�صكرية 
يت�صارك  التي  احلكومة  اإن  ال�صالم  عبد 
فيها اجلميع قادرة مع ال�صعب اليمني على 
من  اأّن  م�صيفًا  »القاعدة«،  خطر  مواجهة 
غري اجلائز اأن يتمرت�س طرف خلف روؤيته 
الأحادية، واأن املطالبة ب�صلطة توافقية 
العملية  عودة  ولكن  اأحد  اإلغاء  يعني  ل 
واأكد  الطبيعي.  م�صارها  اإىل  ال�صيا�صية 
عبد ال�صالم اأن اخلروقات لها اآثار �صلبية 
اأن تفعيل  على �صري امل�صاورات، م�صريًا اإىل 

عمل اللجان ميثل حاًل لهذه الق�صية.
�صابقًا  املوؤلفة  امل�صرتكة  للجان  وكانت 
مبتابعة  واملــعــنــيــة  الــوفــديــن،  كــال  مــن 
الق�صايا الع�صكرية الن�صانية وال�صيا�صية، 
امل�صتجدات  ملتابعة  اأمــ�ــس  اجتمعت  قــد 
امليدانية. واأكد عبد ال�صالم جدية فريقه 
يف التقدم بامللف الإن�صاين، »فيما ل يقدم 
اأي مبادرة بخ�صو�س ملف  الطرف الآخر 

الأ�صرى واملفقودين لديه«.
يف هذا الوقت، اأعلن التحالف ال�صعودي 
فجر  »اعرت�صت  اجلــويــة  الــدفــاعــات  اأن 
اليمن«،  من  اأطلق  بال�صتيًا  �صاروخًا  اأم�س 
وقت  يف  خــطــريًا  »ت�صعيدًا  ذلــك  معتربًا 
املجتمع  مع  للتعاون  التحالف  فيه  ي�صعى 
واإجنــاح  التهدئة  حالة  لإدامــة  ــدويل  ال

م�صاورات الكويت«.
لفــت  مــيــداين  ت�صعيد  ويف  كــذلــك، 
جوية  غــارة  يف  �صخ�صًا  قــتــل١١  اأيــ�ــصــًا، 
يف  العمالقة«  »لـــواء  على  لـ»التحالف« 

حمافظة عمران �صمايل البالد.
التي  للجل�صات  مــواكــب  م�صدر  وقـــال 
»الأخبار«،  اإىل  حديث  يف  اأم�س،  انعقدت 
اإن ممثلي وفد �صنعاء يف اللجنة ال�صيا�صية 
واخلــروقــات،  الــغــارات  ا�صتمرار  ناق�صوا 
�صرقي  نهم  مديرية  على  غــارة  واآخــرهــا 
جانب  اإىل  اأ�صخا�س،  �صبعة  قتلت  �صنعاء 
عدن  يف  الق�صري  الرتحيل  ق�صية  طــرح 

ال�صمال،  من  يتحدرون  الــذي  للمواطنني 
الــنــقــا�ــس حــول  اإىل جتـــدد  بــالإ�ــصــافــة 

ت�صكيل �صلطة انتقالية.
ال�صيا�صية  اللجنة  كــذلــك  وناق�صت 
الريا�س،  ووفــد  �صنعاء  وفد  من  امل�صكلة 
يخ�س  ما  يف  الطرفان  قدمها  التي  الروؤى 
ال�صيا�صية  والق�صايا  الأعــمــال  جـــدول 
امل�صدر  واأ�ــصــار  حّلها.  املفرت�س  من  التي 

للقفز  الــريــا�ــس  وفــد  مــن  اإىل حمـــاولت 
اإىل  الروؤى بغية النتقال  نقا�س تلك  عن 
ح�صم  دون  من  ال�صيا�صي  احلــوار  مرحلة 
حمتوى جدول الأعمال. وقالت املعلومات 
يحاول  الريا�س  وفــد  اإن  الطــار  هــذا  يف 
حتويل عمل اللجنة الع�صكرية اإىل اإعداد 
الرئي�س  حلكومة  ال�صالح  ت�صليم  خطة 
امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي احلالية.

ان�������������ص������داد اأف����������ق امل��������ح��������ادث��������ات... و���������ص��������اروخ مي����ن����ي ع����ل����ى ال���������ص����ع����ودي����ة

يفاجاأ متابعو امل�صل�صل ال�صوري ذائع ال�صيت “باب 
احلارة” بعمٍل مغايٍر متامًا يف اجلزء الثامن، بعدما 
تغيريات  اإىل  املنتجة  واجلهة  الكاتب  تغرّي  اأدى 

كبرية يف جمريات الأحداث.
عبد  ل�صليمان  كتابته  مهمة  اأوكلت  الذي  العمل 
اأ�صماُه  ما  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  �صيتناول  العزيز 
القائمون عليه بـ “تداعيات �صلخ لواء الإ�صكندورن 
)اإقليم هاتاي الرتكي(” من �صورية يف العام ١9٣9، 
غربي  �صمال  من  فرن�صا  اقتطعتها  التي  “الأر�س 
ب�صام  العمل  ملخرج  لرتكيا” وفقًا  ومنحتها  �صورية، 

املال.
كما �صتدخل كامريا “باب احلارة” لأّول مّرة اإىل 
مبنى جامعة دم�صق التاريخي، حيث �صيتم ت�صوير 
روؤيًة  املاّل،  بح�صب  يعك�س  ما  هناك،  امل�صاهد  بع�س 
الجتماعي  التطور  تر�صد  للعمل،  جديدًة  فكريًة 
للعا�صمة دم�صق، واحلركة الن�صائية باجتاه التعلم، 

وبدايات م�صاركتها الفاعلة يف املجتمع.
النم�س يعي�س ق�صة حب

يف  طالبته  مع  حب  ة  ق�صّ ف�صيعي�س  النم�س،  اأما 
املعهد عي�صة، التي توؤدي دورها املمثلة اإينا�س زريق 
بناءًا على تر�صيٍح من م�صطفى اخلاين الذي در�صها 

باملعهد العايل للفنون امل�صرحية، وفقًا ملا اأكده موقع 
“بو�صطة”.

م�صاك�صاته،  عــن  يتوقف  ل  النم�س  اأّن  ــم  ورغ
ع�صام  اأبو  وبني  بينه  �صيقرّب  الأحــداث  م�صار  فاإن 
لتهريب  خمططًا  يك�صفان  حيث  النوري(،  )عّبا�س 

الآثار، ويتعاونان من اأجل الإيقاع باملتورطني.
زوجة العكيد يف منزل م�صتقل

التي  معتز  للعكيد  الثانية  الزوجة  خريية  اأمــا 
فتنتقل  ديــب،  عهد  اجلــزء  هــذا  يف  دورهــا  �صتوؤدي 
مع  ع�صام  اأبــو  عائلة  عن  م�صتقل  منزل  يف  للعي�س 
اأحداث  زوجها و�صرتها �صارة )كندة حنا(، وت�صهد 
معهما،  عالقتها  على  يطراأ  غريبًا  تــطــورًا  العمل 

اإ�صافة اإىل حدث مفاجئ يغري م�صار العائلة ككل.
بنقل  قـــاَم  العمل  فـــاإن خمــرج  يــبــدو  مــا  وعــلــى 
“العكيد” خارج بيت اأبو ع�صام للتقليل من م�صاهد 
ظهوره، كون العكيد معتز الذي كان يج�ّصد �صخ�صيته 
وائل �صرف لن يكون حا�صرًا يف هذا اجلزء بعد اأن 
ف�صل  ون�صيان  خيايل  مبلغ  بطلب  املخرج  اتهمُه 
“باب احلارة” عليه، وهو ما اأثار �صجاًل بني العكيد 

واملخرج انتهى با�صتبداله مبمثل اآخر.
امل�صل�صل  عن  زيدان  اأمين  ال�صوري  املمثل  ويغيب 

اأ�صعد  ظافر  اأبــو  بــدور  عنه  بدياًل  و�صيحل  اأي�صًا، 
ة. ف�صّ

حار�س �صخ�صي لأبو بدر!
ال�صوري  الفنان  ان�صم  اجلــدد،  املمثلني  بني  ومن 
احلارة”  “باب  م�صل�صل  اأ�ــصــرة  اإىل  الظريف  زيــد 
جبل،  اللّحام  دور  يلعب  حيث  جديدة،  ب�صخ�صية 
يفر�س  الأطــوار،  غريب  عنيف،  ع�صبي  رجل  وهو 

�صطوته على �صقيقته.
وك�صف الظريف �صرًا من اأ�صرار اجلزء اجلديد لـ 
العمل،  يف  �صخ�صيته  بتطّور  احلارة” مرتبط  “باب 
�صخ�صي  حار�س  اإىل  ويتحول  مهنته  �صيغرّي  فجبل 
لأبو بدر بعد حتوٍل جذري يطراأ على حياة الأخري!
لناجي  العام  هــذا  العمل  اإخـــراج  مهمة  اأوكــلــت 
ب�صام  باإ�صراف  م�صاهده  معظم  �صّور  الــذي  طعمي 
كل  الثامن  اجلزء  اأحــداث  خط  على  ويدخل  املال، 
ونــاديــن  وفـــادي �صبيح،  فــواخــرجــي،  �ــصــالف  ــن:  م
الظريف،  وزيــد  قد�صية،  وزيناتي  بيك،  حت�صني 

وم�صطفى امل�صطفى، واإينا�س زريق

اجلديد اجلزء  يف  احلارة  باب  مفاجاأت  اأبرز  هي  هذه 

املتحدة للواليات  رئي�صا  اأبدا  ي�صبح  لن  ترامب  كان:  مهرجان  اأمام  كلوين  جورج 

املمثل  ــزع  ــت ان اأ(-  ب  )د  ـ  كــان)فــرنــ�ــصــا( 
مهرجان  يف  الأ�صواء  كلوين،  جورج  الأمريكي، 
اخلمي�س،  الــيــوم  الفرن�صي،  ال�صينمائي  كــان 
رئي�صا  اأبدا  ي�صبح  لن  ترامب  دونالد  اإن  بقوله 

للوليات املتحدة.
الأمريكية جوليا  املمثلة  اإىل  وان�صم كلوين 

العر�س  مبنا�صبة  �صحفي،  موؤمتر  يف  روبرت�س، 
الأول لفيلمهما “موين مون�صرت” )وح�س املال(، 
الأمريكية  واملخرجة  املمثلة  اأخرجته  الذي 

جودي فو�صرت.
الرئي�س  هناك  يكون  “لن  كلوين  واأ�ــصــاف 
ال�صيا�صي  ال�صعود  اأن  اإىل  م�صريا  ـ   ” ترامب 

حاجة  �صببه  ــي  ــك ــري الأم الأعـــمـــال  لــرجــل 
ال�صبكات التلفزيونية لرفع ن�صبة م�صاهدتها .

يحرك  الــذي  ال�صيء  لي�س  “اخلوف  وقــال 
لي�صوا خائفني  الأمريكيني  اأن  دولتنا”، م�صيفا 
من امل�صلمني اأو الن�صاء اأو الالجئني، وا�صفا اأزمة 

الالجئني باأنها الأكرب يف العامل .

ت����ام����ر ح�������ص���ن���ي ي���ح�������ص���ر ف���ي���ل���م ج���دي���دا

ك�صف الفنان امل�صري تامر ح�صني اأنه ي�صتعد لو�صع اللم�صات الأخرية لفيلمه 
اجلديد رفقة املخرج حممد �صامي، منت�صف �صهر رم�صان املقبل.

واأو�صح الفنان امل�صري يف ت�صريحات لو�صائل اإعالمية م�صرية، اأنه مل ي�صتقر  
عقد  ب�صدد  اأنــه  ال�صياق  ذات  يف  موؤكدا  اجلديد،  لفيلمه  اإ�صم  على  الآن  حلد 

جل�صات مناق�صة م�صرتكة مع املخرج حممد �صامي لذات الغر�س.
غادة  الفنانة  رفقة   » ‘اأهواك  فيلم  كانت  ح�صني  تامر  اأعمال  اأخر  اأن  ي�صار 
 « لل�صينما بعد  تامر  اأعاد  رومان�صي يف قالب كوميدي، حيث  فيلم    عادل، وهو 
عمرو�صلمى٣ « �صنة ٢٠١٢، والذي حقق جناحا باهرا وحقق مبيعات قيا�صية 

يف وقت وجيز.

���ص��ي��ن��م��ائ��ي��و ك�����ان ي���ط���ال���ب���ون اإي������ران 
ب����اإل����غ����اء ح���ك���م ج���ل���د ك����ي����وان ك��رمي��ي

طالب �صينمائيون م�صاركون يف الدورة التا�صعة وال�صتني من مهرجان 
على  ال�صادرة  العقوبة  باإلغاء  الإيرانية  ال�صلطات  ال�صينمائي  كان 

املخرج كيوان كرميي بجلده ٢٢٣ جلدة و�صجنه عامًا واحدًا.
وجاء يف بيان وقع عليه نحو ٤٠ من الهيئات ال�صينمائية الدولية اأن 
“جرمية” املخرج “هي اأنه مار�س مهنة ال�صينما، واأظهر وجهًا للمجتمع 

الإيراين غري الوجه املقدم ر�صميًا”.
وطالب املوقعون على البيان “كل احلكومات بالتدخل لدى ال�صلطات 

الإيرانية” ب�صكل عاجل.
اإىل  كرميي  كيوان  ين�صم  اأن  نقبل  اأن  ميكن  “ل  البيان:  واأ�صاف 
حرمتهم  الذين  واملواطنني  وال�صحافيني  الفنانني  من  طويلة  لئحة 
ال�صلطات الإيرانية من حقوقهم واأحيانًا من حياتهم، فقط لأنه قدم 

وجهة نظره الفنية والنقدية”.
باجللد  حكم  �صده  �صدر  كــردي  ـــراين  اإي خمــرج  كرميي  وكــيــوان 
يف  ال�صيا�صية  اجلدارية  اللوحات  عن  وثائقيًا  اأخرج  لأنه  وال�صجن، 

طهران.
وكان ١٣٠ �صينمائيًا اأ�صدروا بيان دعم لكيوان كرميي مطلع دي�صمرب 

اأعربوا فيه عن �صعورهم بال�صدمة اإزاء هذا احلكم.
الذي  بناهي  جعفر  الإيراين  املخرج  البيان  على  املوقعني  بني  ومن 
عن  الأخري  ال�صينمائي  برلني  مهرجان  يف  الذهبي  الدب  جائزة  حاز 
“تاك�صي” الذي �صوره خل�صة يف �صوارع طهران رغم املنع الذي  فيلمه 

تفر�صه عليه ال�صلطات.
“فران�س  املا�صي، قال كيوان كرميي يف مقابلة مع وكالة  والأ�صبوع 
بر�س : “ل اأريد اأن اأ�صور كبطل، ول يعنيني كثريًا اأن ت�صاهد اأفالمي. 

ال�صينما عندي قبل كل �صيء هي ما يعطي احلياة معناها”.



ا�صطنبول – 
زبري  الرتكي،  امل�صن  يعي�س   1905 العام  يف  بولدته 
اأولد  الـ«111«، وهو حماط بذريته من  بكري، عامه 

واأحفاد، يف مدينة مو�س، يف �صرق تركيا.
جميع  تقريبًا  بكري  يلبي  الرتكية  لل�صحافة  ووفقًا 
قائاًل:  لل�صحافة  �صرح  وقد  بنف�صه،  احتياجاته 
“لدي 7 اأولد، و107 اأحفاد، و4 اأحفاد حفيد، وقال 
اإنه يحب ق�صاء الوقت مع عائلته، واإنه فقد زوجته 

قبل ب�صع �صنوات”.
ع�صت  عامًا،   90 وعمرها  زوجتي  “توفيت  واأ�صاف: 

معها 76 �صنة، وكانت حياًة جميلة، كنا نحب بع�صنا 
واأنا  وفاتها،  بعد  اأولدي  مع  للعي�س  انتقلت  كثريًا، 

اأق�صي جميع وقتي معهم”.
وقد �صهد بكري العديد من احلكومات الرتكية، والكثري 

من الأحداث املهمة يف البلد.
وقال عبد امللك بكري، ابن زبري بكري: “رغم اأن اأبي قد 
حاجاته  كل  ويلبي  جيدة،  �صحته  لكن  طوياًل  عا�س 
يحب  فقط،  ال�صمع  يف  �صغرية  م�صكلة  لديه  بنف�صه، 
اجللو�س مع اأولده واأحفاده ليحدثهم عن ذكرياته”.

قبل �صيطرة حما�س على قطاع غزة )حزيران- يونيو 
2007( والتي اأّدت لنق�صام ال�صلطة الفل�صطينية؛ مل 
تفلح ال�صلطة اأن تقوم بالوظائف الأ�صا�صية للدولة، 
اأداء  اآيزن�صتات  مايكل  الإ�صرائيلّي  الباحث  ي�صف 
ال�صيا�صي،  بالف�صل  قيامها  منذ  الفل�صطينية  ال�صلطة 
وتف�صري ذلك يعزيه اإىل ت�صعة عوامل، بع�صها تتحمل 
الرئي�صي  التف�صري  ولكّن  ا،  اأي�صً اإ�صرائيل  م�صوؤوليتها 
)كاو�س(  فو�صى  الفاء”:  “رباعية  اإىل  يعزيه 
ال�صديدة  الداخلية  )اخلالفات  فتنة  بالعربية، 
والعنيفة(، فلتان )فقدان القانون والنظام(، وف�صاد 
هذه  فاإن  زعمه  وح�صب  بالعربية،  )�صحيتوت( 
التي  الغربية  ال�صفة  مناطق  يف  اأوجدت  الأمناط 
ت�صيطر عليها ال�صلطة الفل�صطينية حتى خالل العام 
2007 بعد �صيطرة حما�س على قطاع غزة، ويالحظ 

ا يف القطاع حتت �صلطة حما�س. وجودها اأي�صً
ال�صلطة الفل�صطينية اأقيمت يف العام 1994 مبوجب 
من  وكان  بدولة،  �صبيه  ككيان  اأو�صلو  اتفاقية 
اأن   – الفل�صطيني  املنظور  من   – بالتاأكيد  املفرت�س 
وبالتايل  الفل�صطينية،  الدولة  لإقامة  بنية  تكون 
عالمات  بع�س  تفقد  الفل�صطينية  ال�صلطة  اأن  فرغم 
قيامها  منذ  دولة  مثل  عملًيا  تت�صرف  فاإنها  ال�صيادة 
عام 1994. النف�صال بني قطاع غزة الذي ت�صيطر 
اأزمة  اإىل  حتول  الغربية  وال�صفة  حما�س  عليه 
الواقع  الفل�صطينية،  وال�صيا�صة  املجتمع  حقيقية يف 
انه لي�س فقط كيانان �صيا�صيان وجغرافيان – وهناك 
كيانان  واإمنا  منف�صلني،   – ا  اأي�صً ثقافيني  قال  من 

مل�صوؤولية  اأو  لتواجد  – املعار�صة  حما�س  متناف�صان، 
قطاع  يف  الفل�صطينية  لل�صلطة  نوع  اأي  من  حقيقية 
ال�صلطة يف  ل�صرعية هذه  ا حتدًيا  اأي�صً – متثل  غزة 
لتو�صيع  منهجية  بطريقة  وتعمل  الغربية،  ال�صفة 
تبذله  جهد  يف  الغربية  ال�صفة  يف  بناها  وتاأ�صي�س 

لإ�صقاط ال�صلطة الفل�صطينية.
وتابعت الدرا�صة قائلًة اإّنه اإىل جانب املجهود الكبري 
العملية  جتديد  يف  الدويل  املجتمع  ي�صتثمره  الذي 
الفل�صطينية،  الدولة  قيام  يليه  الذي  ال�صيا�صية 
اتخاذ  يف  واملوارد  الفكري  املجهود  ي�صتثمر  اأْن  مهم 
جميع اخلطوات الالزمة لبناء الدولة الفل�صطينية. 
واأو�صحت اأّن عملية بناء الدولة الفل�صطينية تعتمد 
من بني الكثري من الأمور على مفهوم اأّن ترميم الدول 
املجتمع  ببناء  كبرًيا  اهتماًما  ا  اأي�صً ي�صتلزم  الفا�صلة 
من جديد، يف املقابل وبالن�صجام مع بناء املوؤ�ص�صات 
خطوات  لنجاح  مهمة  و�صفة  جمدًدا،  احلكم  ونظام 
ت�صميم  هي  الفا�صلة  الدول  وترميم  الدولة  بناء 
اأ�صفل  “من  البناء  عملية  يف  جديد  من  القوة  بناء 
امل�صوه  القوة  بناء  اأّن  الفهم  خالل  من  اأعلى”،  اإىل 
جزء  هو  بل  �صرعي،  غري  وهو  ميثل،  اأْن  ميكن  ل 
توؤّمن  بطريقة  فاإ�صالحه  لذلك  امل�صكلة،  جذر  من 
ال�صرعية الوا�صعة ي�صتوجب تعاون وتوزيع املمتلكات 

ال�صلطوية والقوة ال�صيا�صية من جديد.
هذا  اأّن  تثبت  املكت�صبة  التجربة  اأّن  اإىل  ولفتت 
لفرتة  املادي  التواجد  خ�صائ�س  يف  ا  اأي�صً التدخل، 
اأْن  املحليني  لل�صكان  ُي�صمح  اأْن  واإىل  حمددة،  زمنية 

�صروري  اأّنه  يت�صح  قد  الدولة،  باأنف�صهم  يديروا 
ولكّن  الدولة.  وبناء  النظام  ترميم  يف  وجمدي 
الدولّية  الثقة  منوذج  باأّن  ن�صك  اأّكدت:  الدرا�صة 
اأْن يكون  املادّي لقوة مهمة دولية ميكن  التواجد  مع 
منا�صًبا للحالة الفل�صطينية يف الوقت احلايل، وبعد 
مثل  منوذج  ذاتي،  حكم  كيان  وجود  من  عاًما   22
نوع  اأّنه  على  الفل�صطينيني  قبل  من  ُيف�ّصر  قد  هذا 
الدولة  روؤية  عن  ُيبعدهم  اجلديد  ال�صتعمار  من 
امل�صتقلة، ولكّنه يف الأ�صل ينزع تاأثريها املبا�صر على 
العملية وعلى ال�صكان وعلى الأر�س واملوارد، بح�صب 

تعبريها.
اأّنه يف  اأو�صحت الدرا�صة، تفيد التجربة  لقاء ذلك، 
اأيدي  يف  ا�صتثنائية  بطريقة  العملية  اأودعت  حال 
ال�صلطة الفل�صطينية فلي�س هناك توقع كبري لتطور 
فا�صلة  دولة  ت�صكل  فر�صة  و�صتزداد  عاملة،  دولة 
واإىل  الإقليمّي  ال�صتقرار  لعدم  مركز  اإىل  تتحول 

الأردن،  على  ا  اأي�صً ورمّبا  اإ�صرائيل،  على  اأمني  خطر 
اأّن  ا  اأي�صً الدرا�صة  وراأت  م�صر.  على  ما  حدٍّ  واإىل 
22 عاًما  احلالة الفل�صطينّية ت�صتلزم ر�صًدا رزيًنا لـ 
من العملية ال�صيا�صية مل يفلح خاللها الفل�صطينيون 

يف بناء كيان حكومي عامل.
الدولة  �صبهي  الفل�صطينيان  الكيانان  وبح�صبها، 
من  م�صرية  ميثالن  الغربّية  وال�صفة  غزة  قطاع  يف 
الف�صل احلكومي اخلطري، واملجتمع الدويّل مل ينجح 
من  اأّنه  يبدو  قائلًة:  وتابعت  امل�صرية.  هذه  وقف  يف 
ودقيقة  وم�صتمرة  نظامية  لدولة  بناء  عملية  غري 
وم�صوؤولة فيها لإ�صرائيل دور مهم ي�صتوجب التعاطي 
مع التنوع الوا�صع لالأ�صباب التي خلقت الواقع احلايّل 
عملية  وقف  تاأمني  بهدف  الفل�صطينية  ال�صلطة  يف 
لن  اأّنه  اإىل  لفتًة  م�صاره،  تغيري  اأْو  احلكومّي  الف�صل 
الكيانني  هذين  لتطور  حقيقية  فر�صة  اأّي  تكون 
اأو  حدة  على  واحدة  كّل  �صواء  عاملتني،  لدولتني 

كدولة فل�صطينية واحدة.
وقالت اإّنه بالإ�صافة اإىل احلاجة لر�صد رزين للواقع 
التي  الإقليمية  ال�صطرابات  اأعقاب  يف  الإقليمّي 
واملخاطر  بالتعقيدات  وبقوة  واحدة  دفعة  اأغرقته 
حتدي  فاإّن  الفا�صلة،  الدولة  ظاهرة  يف  الكامنة 
يف  الفل�صطينيون  ينجح  اأْن  باإمكانية  ال�صك  دح�س 
ومب�صاعدة  وعاملة،  معا�صرة  وطنية  دولة  بناء 
الفل�صطينّية  ال�صلطة  عتبة  على  ُو�صع  ا،  اأي�صً دولية 

واإ�صرائيل واملجتمع الدويّل، قالت الدرا�صة.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�صم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�صال 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

والفو�سى الف�ساد  ب�سبب  ف�سلت  الفل�سطينّية  ال�سلطة  ال��ق��وم��ّي:  االأم���ن  اأب��ح��اث   مركز 
اإ�سرائيل على  وتهديًدا  وم�سر  االأردن  على  اإقليمًيا  خطًرا  ُت�سّكل  وباتت  والفلتان  والفتنة 

“روزانا” يف حتقيق �صهرة وا�صعة   جنحت عار�صة الأزياء ال�صعودية 
عدد  تخطى  حيث  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  خا�صة  لها، 

متابعيها على اإن�صتغرام 3.3 مليون متابع.
»روز«، بداأت عملها يف  باإ�صم  ا�صتهرت  التي  ال�صعودية  الأزياء  عار�صة 
اأن  بعد  خا�صة  وا�صعًا  جمهورًا  ت�صتقطب  اأن  وا�صتطاعت  ال�صعودية، 
اأول عار�صة  اأ�صبحت  املتحدة الأمريكية، حيث  الوليات  انتقلت اىل 

اأزياء من اململكة حتقق �صهرة عاملية.
ويف وقت �صابق، قالت روز التي ُعرفت اأي�صًا بـ “باربي اخلليج”، يف لقاء 
عر�س  وكالة  مع  تعمل  مل  اإنها   ،MBC قناة  على  بالعربي   ET مع 

اأزياء، حيث اأنها قد ل ت�صتطيع اأن تلب�س ما ُيطلب منها دائما.
من  العديد  تقدم  وهي  بال�صعودية،  املنورة  املدينة  من  روز  اأن  يذكر 
اأثار  وقد  مبجالها،  اخلا�صة  التوا�صل  مواقع  على  ملتابعيها  الن�صائح 
يف  املهنة  لهذه  التطرق  يتم  ما  نادرًا  اأنه  حيث  كبريًا  جدًل  ظهورها 

اململكة.

 روز.. عار�سة اأزياء �سعودية تكت�سح
وا�سعة �سهرة  وحتقق  اإن�ستغرام 

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

بنف�سه احتياجاته  ويلبي   1905 ع��ام  منذ  يعي�ض  تركي 
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