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ت������وزع جم��ان��ا

اقراأ يف هذا العدد
�ل���ع���امل �مل�����ص��ري �أح��م��د 
�هلل ذم�������ة  يف  زوي���������ل 

ن�����ت�����ن�����ي�����اه�����و ع���ل���ى
« اأر������ضٍ م�����ص��ر ال��ع��رب��ي��ة»
ي����ه����ّدد غ������زة ب���احل���رب

ال�صراع على حقول الغاز: من ي�صيطر 
املتو�صط؟ البحر  يف  ال��روة  على 

�لتي  �ال���ص��ب��اب  ع��ل��ى  ت��ع��رف 
ت��دف��ع �ل��ن�����ص��اء �ل��رو���ص��ي��ات 
الع����ت����ن����اق �الإ�������ص������ام؟

�لناخبون �الأمريكيون يف ماأزق تاريخي

«امل��ج��ل�����ض ال�����ص��ي��ا���ص��ي الأع����ل����ى» ورق�����ة ق����وة يف ج��ع��ب��ة وف����د ���ص��ن��ع��اء

المم املتحدة تخرج ال�صعودية من القائمة ال�صوداء لقاتلي اأطفال اليمن 

وفد �صنعاء ال حلول جمز�أة

العراق يف  قتل  م�صلم  اأمريكي  جندي  والدي  من  �صخريته  بعد  لرتامب  لذعة  انتقادات 

ال��ت��ي حددتها ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل���دة  ال�����ص��ب��ت  ���ص��ي��غ��ادر   وف���د م��ف��او���ص��ي ���ص��ن��ع��اء 
�صهر ب��ع��د  اآخ���ر  ب��ل��د  يف  وا�صتئنافها  ال��ك��وي��ت  م�����ص��اورات  تعليق  و  ال��ك��وي��ت 
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خمت�سر مفيد

ت�سريح مدير اال�ستخبارات املركزية االمريكية جون 
برينان، حول و�سفة تق�سيم �سورية، مل ياأت بجديد، 
احلل  باعتبارها  ل�سانه  على  وردت  التي  فاخلال�سة 
الوحيد، هي كلمة ال�سر، يف كل ما يجري يف املنطقة، 

وهي ذاتها التي نراها يف العراق واليمن وليبيا.
يف  �سواء  التق�سيم  خمطط  �سيمنع  �سبب  اي  ايوجد 
الكيانات  فهذه  الدول،  بقية  او  �سورية،  او  العراق 
باتت ه�سة جدا، و�سعيفة، وقابلة للتق�سيم الفعلي، 
على ا�سا�س احلدود، بعد ان مت التق�سيم الوجداين، 
ان كيانات  الدول، وقد قيل مرارا،  بني مكونات هذه 
وتنق�سم  تت�سظى  فاأما  هي،  كما  تبقى  لن  املنطقة 
دول  من  اجزاء  ب�سم  تكرب  واما  اكرث،  او  اثنني  على 
الكينونات  ذات  بقاء  عن  احلديث  والميكن  ت�سظت، 
طوق  ولعل  االمنيات،  باب  من  اال  هي،  كما  الوطنية 

النجاة املتاح، التو�سع، بدال من الت�سظي واالنق�سام.
انتاج  ابرزها  عديدة،  غايات  له  التق�سيم  خمطط 
خطرا،  اقل  ه�سا�سة،  اكرث  �سعفا،  اكرث  دويالت 
اىل  ا�سافة  جهة،  من  اكرث  على  الرثوات  وتفتيت 
الدين  او  املذاهب  ا�سا�س  على  الكراهية  تعميق 
كرمى  يجري  كان  اذا  وهذا  العرق،  او  الطائفة  او 
ابتالء  كيفية  نالحظ  ونحن  جهة،  من  الإ�سرائيل 
بات  انه  اال  خمتلفة،  بق�س�س  ا�سرائيل  جوار  كل 
مثل الوباء، يتنقل من دولة اىل اخرى، وال م�سدات 
�سعبية يف وجه هكذا خمططات، بل ان اجلمهور على 
الو�سيلة اال�سا�س يف حتويل هذه املخططات  االغلب 

اىل واقع.
امام  تكون  قد  املنطقة  ان  ب�سراحة،  قوله  مايجب 
واما  الطاحنة،  احلروب  ا�ستمرار  اما  خيارين،  احد 

تطبيق نظرية الف�سل بني املكونات .
رئي�س �لتحرير
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ان�����ت�����ق�����ادات لذع��������ة ل�����رتام�����ب ب���ع���د ����ص���خ���ري���ت���ه م��ن 
ال����ع����راق يف  ق���ت���ل  م�����ص��ل��م  اأم����ري����ك����ي  ج����ن����دي  وال��������دي 

ك��ل��ي��ن��ت��ون ت��ت��ق��دم ع��ل��ى ت���رام���ب ب��ت�����ص��ع ن���ق���اط يف ا���ص��ت��ط��اع ج���دي���د ل���ل���راأي

املر�سح  ت�سريحات  اأثارت  اأ-  ب  د  وا�سنطن- 
الرئا�سي اجلمهوري دونالد ترامب ال�ساخرة 
م�سلم  اأمريكي  جندي  والد  األقاها  كلمة  من 

قتل يف العراق انتقادات الذعة.
املوؤمتر  يف  اخلمي�س  يوم  خان  خزر  وحتدث 
فيالدلفيا،  يف  الدميقراطي  للحزب  الوطني 
حيث قبلت هيالري كلينتون برت�سيح احلزب 

الي�ساري لها.
غزالة،  زوجته،  وبجواره  خان،  وحتدث 
التلفاز  �سا�سات  على  بث  الذي  املوؤمتر  يف 
اجلي�س  يف  نقيب  خان،  هماين  ابنهما  حول 
قاعدته  عن  دفاعه  خالل  قتل  االأمريكي 
يف   2004 عام  ب�سيارة  انتحاري  هجوم  من 

بعقوبة، العراق.
بيان  باك�ستاين وحمام،  وانتقد خان، مهاجر 
الرئا�سية  االنتخابات  حملة  خالل  ترامب 
والذي قال فيه اإنه ال ينبغي اأن يتم ال�سماح 

للم�سلمني بالعي�س يف الواليات املتحدة.
“عليك الذهاب  وقال خان، خماطبا ترامب، 
الذين  ال�سجعان  الوطنيني  قبور  يف  والتاأمل 
�سحوا بحياتهم دفاعا عن الواليات املتحدة. 
 … االأديان واالأجنا�س واالأعراق  �سرتى كل 

اأنت مل ت�سح ب�سيء ومل تخ�سر اأحدا”.
وخالل مقابلة مع �سبكة )اإيه بي �سي نيوز( 
خطب  كتابة  عن  “امل�سوؤولني  اإن  ترامب  قال 

هيالري” رمبا يكونوا كتبوا خطاب خان.
الكثري من  انني قدمت  “اعتقد  وقال ترامب 
االآالف  ووفرت  بجد،  اأعمل  اأنا  الت�سحيات. 

كيف  ترامب  وو�سف  العمل”،  فر�س  من 
�ساهمت جهوده يف م�ساعدة وتكرمي املحاربني 

القدامى.
يكن  “مل  خان  غزالة  اأن  اإىل  ترامب  واأ�سار 
بقول  لها  ي�سمح  مل  فرمبا  تقوله.  ما  لديها 

�سيء”.
�سحيفة  يف  االحد  يوم  ن�سر  مقال  ويف 
اأملها  عن  غزالة  كتبت  بو�ست”،  “وا�سنطن 

الذي ال ينتهي بعد وفاة ابنها.
اإنه  قال  ترامب  “دونالد  ان  غزالة  وكتبت 

ما  �سيء  لدي  ولكن  اأقوله،  ما  لدي  يكن  مل 
اأريد قوله، اإن ابني هماين خان، كان �سابطا 
 12 منذ  وتويف  اجلي�س،  يف  كابنت(  )برتبة 
عاما يف العراق. لقد كان يحب اأمريكا، حيث 

انتقلنا عندما كان عمره عامني فقط”.
ي�سمح  مل  رمبا  قال  ترامب  “دونالد  وتابعت 
�ساألني  يل بالكالم، وهذا لي�س �سحيحا. لقد 
له  قلت  لكنني  اأتكلم،  اأن  اأردت  ما  اإذا  زوجي 

اإنني ال اأ�ستطع .

املر�سحة  حظيت   – ب(  ف  )اأ   2016-8-2 وا�سنطن، 
الرئا�سية االمريكية هيالري  الدميقراطية لالنتخابات 
نظمه  الذي  الوطني  املوؤمتر  بعد  قوي  بدفع  كلينتون 
احلزب اال�سبوع املا�سي لرت�سيحها ر�سميا فحققت تقدما 
نقاط  ت�سع  بلغ  ترامب  دونالد  اجلمهوري  مناف�سها  على 

بح�سب ا�ستطالع جديد للراأي �سدرت نتائجه االثنني.
واظهر ا�ستطالع الراي الذي اجرته �سبكة “�سي ان ان” 
ومعهد “او ار �سي” للتحقيقات ان هيالري كلينتون حتظى 
بـ%52 من نوايا اال�سوات مقابل %43 لدونالد ترامب، 
لها  التاييد  م�ستوى  عن  نقاط  �سبع  قدره  تقدما  حمققة 

قبل املوؤمتر الوطني اجلمهوري.
الوطني  املوؤمتر  بعد  ي�سري  ذاته  اال�ستطالع  وكان 
اجلمهوري اىل تقدم ترامب على كلينتون بن�سبة 48% 

مقابل 45%.
ومتكنت كلينتون التي تعترب من املر�سحني االقل �سعبية 
ال�سباق  خلو�س  الدميوقراطي  احلزب  عينهم  الذين 
موؤمتر  خالل  ناخبني  اجتذاب  من  االبي�س،  البيت  اىل 
حزبها ويبدي %36 من الناخبني امل�سجلني على القوائم 

�سابقا.   31% مقابل  حيالها،  ايجابيا  رايا  االنتخابية 
غري ان %50 ما زالوا ينظرون اليها ب�سلبية.

يبدي  اذ  بقليل  �سعبية  اقل  فهو  ترامب،  دونالد  اما 
%31 فقط راأيا ايجابيا حياله مقابل %52 من االراء 

ال�سلبية.
نيوز«  ا�س  بي  »�سي  �سبكة  اجرته  للراي  ا�ستطالع  وكان 
تقدم  اىل  ا�سار  االثنني  �سابق  وقت  يف  نتائجه  و�سدرت 

كلينتون بهام�س مريح اي�سا على ترامب قدره 7 نقاط.
 46 وبح�سب هذا اال�ستطالع االول حت�سل كلينتون على 
% لرتامب. كما ك�سف   39 % من نوايا اال�سوات مقابل 
ترامب  ان  يعتقدون  الناخبني  من   60% ان  اال�ستطالع 
كلينتون  ان  يرون   60% مقابل  الرئا�سة  ملهام  مهياأ  غري 

مهياأة لها.
وكان املر�سحان متقاربني جدا بعد املوؤمتر الوطني للحزب 
اجلمهوري الذي �سبق املوؤمتر الدميقراطي بقليل، بعدما 
تعطيه  الذي  الدفع  من  اي�سا  اجلمهوري  املر�سح  ا�ستفاد 
له  وتوؤمن  املر�سح  على  اال�سواء  ت�سلط  اذ  املوؤمترات 

تغطية اعالمية وا�سعة.

غري ان تقدم ترامب مل يتخط نقطتني بعد موؤمتر حزبه 
خطاب  عن  جنمت  حمدودة  ولو  ف�سيحة  �سهد  الذي 
زوجته الذي ن�سخ مقاطع من خطاب �سابق القته ال�سيدة 
االوىل مي�سال اوباما عام 2008، كما تلقى خالله املر�سح 
�سفعة من احد خ�سومه ال�سابقني تيد كروز الذي رف�س 
تاييد تر�سيحه يف كلمة القاها يف املوؤمتر وتابعها ماليني 

امل�ساهدين على التلفزيون.
�سجاال  خو�سه  ترامب  �سعبية  دعم  يف  ي�ساهم  ال  وما 
عائلة  فيه  هاجم  ايام  ب�سعة  منذ  حمتدما  جديدا 
اأمريكية م�سلمة قتل ابنها اجلندي يف اجلي�س االمريكي 

يف ميدان املعركة يف العراق عام 2004.
وكان خ�سر خان والد الكابنت خان القى كلمة موؤثرة يف 
املوؤمتر الدميوقراطي انتقد فيها خطة دونالد ترامب ملنع 

امل�سلمني من الدخول اىل االرا�سي االمريكية.
ترامب  �سد  وا�سعة  انتقادات  حملة  ال�سجال  هذا  واثار 
مع�سكره  اىل  و�سوال  اوباما  باراك  الرئي�س  من  بدءا 

اجلمهوري، ومرورا بجمعيات من قدامى املقاتلني.

حملة “اإعادة فتح اهلل غولن” 
على املوقع اللكرتوين للبيت 
الأبي�ض تتجاوز 78 األف توقيع

نيويورك-  جتاوزت اأعداد التواقيع يف حملة “اإعادة فتح 
األفًا،   78 االأمريكية،  املتحدة  الواليات  من  غولن”  اهلل 
االلكرتوين  املوقع  على  انطالقها  من  ق�سرية  فرتة  خالل 

للبيت االأبي�س االأمريكي.
 17 يف  املتحدة،  الواليات  يف  املقيمون  االأتراك  واطلق 
يوليو/ متوز املا�سي، حملة على املوقع االلكرتوين للبيت 
االأبي�س، دعوا فيها اإىل توقيع وثيقة الكرتونية، تطالب 
“الكيان املوازي” امل�سوؤول عن حماولة  اإعادة غولن زعيم 
ال�سهر  منت�سف  يف  برتكيا  وقعت  التي  الفا�سلة  االنقالب 

املا�سي.
تتخلى  اأن  “اأريد  عنوان  حتمل  التي  احلملة  وتهدف 
حكومتنا )وا�سنطن( عن كونها مالذا اآمنا لفتح اهلل غولن، 
وت�سلمه اإىل تركيا”، الو�سول اإىل 100 األف توقيع خالل 

اأ�سبوعني.
حول  للمواطنني  دعوتها  وثيقتها،  يف  احلملة  ووجهت 
ورئي�س  رئي�سنا  اقناع  يف  م�ساعدتكم  “نرجو  العامل 
الرتكي”،  ال�سعب  من  حلفائنا  مع  للتعاون  حكومتنا، 
احلقائق  كافة  ت�سري  الذي  غولن  “ت�سليم  �سرورة  موؤكدة 
اإىل قيام جمموعة �سغرية من الع�سكر املوالني له ملنظمته 
مبحاولة االنقالب على احلكومة الرتكية املنتخبة بطرق 

دميقراطية”.

د.ح�سني جمدوبي
بقيت �سهور قليلة على االنتخابات الرئا�سية 
ت�سرين   8 يوم  �ستجري  التي  االأمريكية 
فوز  مالمح  وبداأت  املقبل،  الثاين/نوفمرب 
املر�سح اجلمهوري دونالد ترامب تتعزز بحكم 
مع  الراأي  ا�ستطالعات  يف  تعادله  اأو  تقدمه 
كلينتون.  هيالري  الدميقراطية  املر�سحة 
واحتمال فوزه قد ي�سكل منعطفا يف ال�سيا�سة 
�ساكلة  على  و�سيكون  االأنكلو�سك�سونية 

بريك�سيت جديد ولكن بريك�سيت اأمريكي.
بال�سيا�سة  واملهتمني  املراقبني  من  الكثري 
والعامل  اأوروبا  يف  االأمريكية  اخلارجية 
ترامب  بدونالد  كثريا  يهتموا  مل  العربي 
يف  اآخرين  ملر�سحني  مناف�سته  اأعلن  عندما 
املا�سي.  ال�سيف  خالل  اجلمهوري  احلزب 
املفاجاأة  االأعمال  رجل  خلق  تدريجيا  ولكن 
باأكرب  املناف�سني  باقي  على  وفاز  ال�سيا�سية 
الن�سب يف تاريخ االنتخابات الداخلية للحزب 
هذه  و�سط  املفاجاأة  خلق  وكما  اجلمهوري. 
باالنتخابات  يفوز  فقد  ال�سيا�سية،  الهيئة 
الرئا�سية واإن كان هذا مل يعد مفاجئا بعدما 
تقدما  تعطيه  الراأي  ا�ستطالعات  بداأت 
هيالري  الدميقراطي  احلزب  مر�سحة  على 

كلينتون.
دونالد  تقدم  يعترب  هل  الت�ساوؤل،  ويبقى 
الواقع  نتيجة  اأنه  اأم  معجزة  �سيا�سيا  ترامب 
ر�سد  �سرورة  من  ينطلق  اجلواب  االأمريكي؟ 
اإليه  ينظر  وكيف  لرتامب  العامل  ينظر  كيف 
زاويتان  توجد  ال�سدد،  هذا  يف  االأمريكيون. 
وهي  االأوىل  ترامب،  دونالد  ظاهرة  ملعاجلة 
لهذا  العربية  الروؤية  ومنها  الدولية  الروؤية 
يعك�سها  هي  الثانية  الروؤية  بينما  املر�سح، 
ي�سمى  ما  وخا�سة  االأمريكي  العام  الراأي 
املدن  مراكز  عن  بعيدا  العميقة  باأمريكا 

الكربى مثل نيويورك ولو�س اأجنل�س.

كل حتليل لل�سحافة الدولية ومنها العربية، 
على  الرتكيز  جرى  اأنه  الباحث  �سيجد 
ت�سريحات مثرية لدونالد ترامب مثل خطابه 
العدائي �سد اله�سبان وخا�سة املك�سيكيني ثم 
االإرهابية  االعتداءات  اأعقاب  يف  امل�سلمني 
واأوروبا.  املتحدة  الواليات  �سهدتها  التي 
من  والتعاليق  التحاليل  اأغلبية  وانطلقت 
مهاجمة  يف  واحلوار  الت�سامح  قيم  توظيف 
ترامب  يكن  ومل  ترامب.  دونالد  اأطروحات 
النقد  �سهام  وجه  فقد  انتقاداته،  يف  بخيال 
اإىل العامل العربي واالإ�سالمي وخ�س العربية 
انتقادات  وجه  كما  منها،  بالكثري  ال�سعودية 
فرن�سا  راأ�سها  وعلى  الغربية  الدول  اإىل 
و�سائل  الدولية  الروؤية  واعتمدت  واأملانيا. 
و«الوا�سنطن  تاميز«  »نيويورك  مثل  اإعالم 
على  لها  تاأثري  ال  �سحافة  اأنها  علما  بو�ست« 

االأمريكي الذي يعي�س يف العمق االأمريكي.
الداخلية  بالروؤية  الكايف  االهتمام  يتم  ومل 
لهذا  االأمريكيني  روؤية  اأي  ترامب،  لدونالد 
االأمريكيني  ونعني  للجدل،  املثري  املر�سح 
العمق  يف  ويعي�سون  االأغلبية  ي�سكلون  الذين 
نربا�سكا  مثل  واليات  يف  وخا�سة  االأمريكي 
من  وهم  واأوتاه  واأركن�سا�س  واأوريغن  واأوهايو 
املتدينني ومن البي�س وال�سود على حد �سواء. 
يف  احلا�سمة  هي  وال�سريحة  الروؤية  وهذه 

االنتخابات.
واإذا اأخذنا بعني االعتبار ا�ستطالعات الراأي 
االأمريكيني  اأغلبية  اأن  �سنجد  االأمريكية، 
وخا�سة  لالتينيني  املكثف  التواجد  ترف�س 
واجلرمية  بالعنف  وتربطهم  املك�سيكيني 
واالغت�ساب واملخدرات. يف الوقت ذاته، اأغلب 
االأمريكيني يربطون بني االإ�سالم والعنف بل 
واالإرهاب. هذا يف�سر ملاذا يجد خطاب دونالد 
االأمريكي  العام  الراأي  و�سط  قبوال  ترامب 
مثل  مقرتحات  من  انزعاجا  يبدي  ال  الذي 

منع دخول امل�سلمني اأو طرد املك�سيكيني. هذه 
املواقف تعترب عادية يف و�سائل اإعالم حملية 

يف خمتلف الواليات االأمريكية.
يف  ترامب  فوز  احتمال  لفهم  وعليه، 
االنتخابات املقبلة يجب االأخذ بعني االعتبار 
بع�سها  عاجلنا  والتي  التالية  املعطيات 
»القد�س  �سفحات  على  �سابقة  مقاالت  يف 

العربي«:
االأمريكي  االإن�سان  اإقناع  ا�ستطاع  اأوال، 
وخا�سة  ال�سود  من  ون�سبة  اأ�سا�سا  االأبي�س 
باأنهم �سحايا  اأعمارهم الثالثني  الذين تفوق 
بعد  جاوؤوا  لروؤ�ساء  االقت�سادية  ال�سيا�سات 
ريغان  رونالد  اجلمهوري  الرئي�س  مرحلة 
وجورج بو�س االأب وبيل كلينتون. ويركز على 
اأمام  االأبواب  بفتح  اإياه  متهما  كثريا  االأخري 
ي�ستعملها  التي  النقاط  من  وهذه  ال�سينيني. 
هيالري  الدميقراطية  املر�سحة  �سد  ك�سالح 

كلينتون.
يطالب  اأمريكي،  قومي  منطلق  من  ثانيا، 
تاريخ  مع  متا�سيا  و�سوداء  بي�ساء  باأمريكا 
اجلديدة  االإثنيات  عن  بعيدا  تاأ�سي�سها 
م�ستقبل  على  خطرا  روؤيته  وفق  ت�سكل  التي 
للوجود  ال�سديد  انتقاده  يدخل  وهنا  البالد، 
الالتيني. فقد حول املك�سيكيني اإىل ما ي�سبه 
الوطنية  اجلبهة  خطاب  يف  املغاربيني  حالة 
يف  الراأي  ا�ستطالعات  وت�ساعده  الفرن�سية. 
مهمته هذه الأن �سريحة هامة من االأمريكيني 

ترف�س ارتفاع الوجود الالتيني.
ربح  املوؤ�س�ساتية،  الناحية  من  ثالثا، 
يعترب  الأنه  اجلمهوري  احلزب  و�سط  ترامب 
العميقة  املوؤ�س�سات  خارج  من  القادم  املر�سح 
بـ  ت�سميتها  يتم  والتي  البالد  حتكم  التي 
Establishment. وكان اأكرث من ٪82 من 
خارج  مر�سحا  يف�سلون  االأمريكيني  الناخبني 
»نيورببليك«  جملة  وتعترب  املوؤ�س�سات.  هذه 

من  الكثري  رهان  لفهم  حا�سما  العن�سر  هذا 
ترامب.  دونالد  على  اجلمهوريني  ناخبي 
يف  حا�سما  �سيكون  اأنه  القول  وميكن  بل 
الدميقراطي  املر�سح  الأن  املقبلة،  االنتخابات 
مواجهة  يف  ال�سمود  ا�ستطاع  �ساندر  بريين 
�سد  ال�سديد  خطابه  بف�سل  كلينتون  هيالري 
بع�س  تفيد  وعليه،   .Establishment
و�سائل االإعالم االأمريكية اأن عددا من اأن�سار 
ترامب.  دونالد  ل�سالح  ي�سوتون  قد  �سانذرز 
ال�سهرية  املمثلة  البارزة،  االأمثلة  �سمن  ومن 
التقدميني  من  تعترب  التي  �سارندون  �سوزان 
يف هوليوود دافعت عن بريين �ساندرز، ولكنها 
قالت اأنها تف�سل يف حالة عدم تر�سح �ساندرز 
ي�ساعد  ومما  لكلينتون.  �سوتها  منح  عدم 
ترامب هو تعهد بفتح حتقيق يف اجلهات التي 
تقف وراء االأزمة االقت�سادية االأخرية التي 

ين�سبها اإىل هذه املوؤ�س�سات العميقة.
يتعهد  االقت�سادية،  الناحية  ومن  رابعا، 
اإىل  الكربى  ال�سركات  باإعادة  ترامب 
ال�سغل  منا�سب  خللق  املتحدة  الواليات 
بربنامج  ويعد  الرفاهية،  م�ستوى  من  والرفع 
من  املليارات  باآالف  التحتية  البنيات  اإعادة 

الدوالرات، مما �سيجعل البالد ت�سجل ن�ساطا 
اقت�ساديا غري م�سبوق.

ترامب  جنح  اأخرى  عوامل  توجد  خام�سا، 
املوؤ�س�سة  تعاطف  ك�سب  وهي  حتقيقها،  يف 
الذين  املحاربني  قدامى  وخا�سة  الع�سكرية 
وزنا  وي�سكلون  ماليني  ت�سعة  عددهم  يبلغ 
الوقت  ويف  االأمريكي.  املجتمع  و�سط  قويا 
تقدر  للغاية  حمافظة  �سريحة  هناك  ذاته، 
باملاليني ترف�س انطالقا من منطلقات دينية 
يعد  وهذا  املتحدة،  للواليات  امراأة  رئا�سة 

مفاجاأة للكثري من القراء.
وخا�ســة  موؤخرا  االأمريكـــــية  ال�سيا�سة  فهم 
املواطن  عقلية  فهم  يتطلب  الداخلية 
االأمريكي  العمق  يف  يعي�س  الذي  االأمريكي 
وجرائدها،  نيويورك  مثل  مراكز  عن  بعيدا 
ترامب.  ظاهرة  فهم  على  �سي�ساعد  هذا  الأن 
الرئا�سية  االنتخابات  تكون  قد  وعليه، 
على  »بريك�سيت  مبثابة  املقبلة  االأمريكية 

الطريقة االأمريكية«.

رائد �ساحلة
وا�سنطن: ال ميكن البقاء يف حالة اإنكار وجتاهل لالأخبار 
الثاين/نوفمرب  �سيفوز يف ت�سرين  ال�سيئة، دونالد ترامب 
املقبل يف االنتخابات الرئا�سية االأمريكية وفقا لتوقعات 
:«هذا  بع�سبية  يقول  وهو  مور،  مي�سيل  اجلاد  الكوميدي 
القادم  الرئي�س  �سيكون  املعتل  اخلطري  اجلاهل  املهرج 
للواليات املتحدة ملدة اأربع �سنوات«. وال ميكن االتكاء على 
فر�سيات تدح�س هذا االحتمال مثل القول، ان القاعدة 
اأو  باختياره،  ت�سمح  ال  والن�ساء  امللونني  من  االنتخابية 
افرتا�س ان املواطن االأمريكي لن ينتخب �سخ�سا ال يعرب 

عن م�ساحله. 
من  العديد  اإقناع  من  متكن  لرتامب  االنتخابي  املخيم 
فر�ستهم  هو  ترامب  »الرئي�س«  باأن  االأمريكيني  الناخبني 
القادر  الوحيد  وهو  االأمريكي،  احللم  ال�ستعادة  االأخرية 
وحمايتهم  االأوبا�س  الداخلي«من  »البيت  تنظيف  على 
من االإرهابيني واملهاجرين غري ال�سرعيني الذين ي�سرقون 
وظائفهم. وقد ظهر ترامب منذ احلملة االنتخابية مثل 
الق�سايا  على  الفاح�سة  التعليقات  تنرث  غا�سبة  ماكينة 
يف  املاألوف  عن  متاما  تبتعد  وبطريقة  للجدل  املثرية 
مثل  االأ�سا�سية  الق�سايا  حول  اجلمهوري،  احلزب  عقيدة 
والهجرة.  احلرة  والتجارة  وال�سرائب  ال�سحية  الرعاية 
طبقة  م�ساعر  ترامب  الم�س  تقليدية،  غري  حملة  ويف 
وا�سعة من االأمريكيني الذين يعتقدون ان ال �سوت لهم، اأو 
ان املوؤ�س�سات ال�سيا�سية واالإعالمية يف البالد قد خانتهم، 
اإ�سافة اإىل حثالة من العن�سريني الذين ال يفهمون �سوى 

خطاب الكراهية. 
اإىل حد  ما الذي يثري االإعجاب حقا يف �سخ�سية ترامب 
تف�سيله على االآخرين واختياره كرئي�س للبالد وفقا لروؤية 
االأمريكية؟  االنتخابية  ال�سريحة  من  عري�سة  قاعدة 
�سارم  رجل  اأن�ساره  اإىل  بالن�سبة  فهو  وا�سحة،  االإجابة 
يف ال�سيا�سة ولكنه ال يكرتث مبعايري »ال�سواب ال�سيا�سي« 
وهي  دبلوما�سية  لياقة  وجود  عدم  اإىل  ت�سل  درجة  اإىل 
�سفة جتذب املواطن االأمريكي كاملغناطي�س، يحمل ر�سالة 
قوية تطالب بجعل »اأمريكا عظيمة مرة اأخــــــرى« و�سط 
تعب و�سخط اجلمهور من تراجع مكانة الواليات املتحدة 
اأفكاره وواقعي  يف العامل، وهو �ســادق ال يخجل من طرح 
�سخ�سية  يف  الرابحة  االأوراق  بني  ومن  امل�ساكل.  يدرك 
على  قدرته  يعني  ما  له،  �سيا�سية  خلفية  ال  ان  ترامب 
الوفاء بوعده ب�ساأن تغيري احلكومة، الأنه ال يدين الأحد 

مبا يف ذلك جماعات ال�سغط وغريها من جماعات امل�سالح 
متتع  فاإن  اأن�ساره  من  العديد  تعبري  حد  وعلى  �سيء،  باأي 
ترامب بوازع ال�سمري قد يعو�س عن قلة خربته ال�سيا�سية 
الروؤ�ساء  عن  ال�سائعة  النمطية  ال�سورة  بذلك  ويعطل 

االأمريكيني.
اأولويات ترامب

االنتخابية  حملته  يف  طرحها  التي  ترامب  واأولويات 
تن�سجم متاما مع م�ساعر ورغبات ال�سعب االأمريكي، حيث 
اأولوياته  راأ�س  على  �ستكون  اأمريكا  ان  البداية  منذ  قال 
يف  ترامب  تاريخ  فاإن  وبالتاأكيد  االأخرى،  البلدان  فوق 
جمال االأعمال عمل ل�ساحله، فهو مليونري ناجح قد عمل 
ترامب  وك�سب  ال�سنني.  مر  على  يريد  ما  لتحقيق  بجد 
الن�ساء  توظيف  دعم  الأنه  الن�ساء  اأ�سوات  من  الكثري 
و�سمح  االأخرى  ال�سركات  عن  تزيد  بن�سبة  �سركاته  يف 
ترامب  الواقع،  ويف  قيادية،  منا�سب  على  باحل�سول  لهن 
وال  املتحدة  الواليات  رئي�س  ملن�سب  الوحيد  املر�سح  هو 
معروف  ال�سيا�سة  خارج  فنجاحه  الوظيفة،  هذه  يحتاج 
ويف  دوالر،  مليون   250 من  باأكرث  تقدر  �سنوية  بعائدات 
طبيعة احلال فاإن املال لن يكون عامال للخوف يف معاركه 

امل�ستقبلية.
اأ�سباب  لعدة  �سيفوز  ترامب  فاإن  مور،  ال�ستنتاجات  وفقا 
واأوهايو  مي�سغان  هي  واليات  اأربع  على  تركيزه  منها، 
للحزب  موالية  والية  وهي  ووي�سكون�سن،  وبن�سلفانيا 
انتخبت  نف�سه  الوقت  يف  ولكنها  املناف�س  الدميقراطي 
الو�سط  واليات  معظم  متيل  حني  يف  جمهوريا،  حاكما 
اجلمهوري  للحزب  تاريخيا  املوالية  احلمراء  والواليات 
من  الرجال  مقاومة  فان  مور  تعبري  حد  وعلى  ل�ساحله. 
ذوي الب�سرة البي�ساء النتخاب امراأة �سيكون عامال موؤثرا 
ال�سيطرة  فقدان  يريدون  ال  الذكور  الأن  االنتخابات،  يف 
على ال�سلطة بعد 240 �سنة من احلكم على البيت االأبي�س 

ل�سالح هيالري كلينتون.
االأهم من ذلك كله، ان امل�ساكل املحيطة بهيالري كلينتون 
انتخاب  نحو  الناخب،  الإجتاه  �سببا  تكون  قد  نف�سها 
النزيه  غري  ف�سجلها  الت�سويت،  عن  االمتناع  اأو  ترامب 
خطاأ  كان  الغزو  ل�سالح  ت�سويتها  عرب  العراق  حرب  يف 
اإ�سارة بالتاأكيد على رغبتها  فادحا ال ميكن جتاهله، وهو 
مغامرات ع�سكرية، وهناك  امل�ستقبل يف االنخراط يف  يف 
اعتقاد وا�سع بني الناخبني ان كلينتون غري جديرة بالثقة 
وانها غري نزيهة وانها متثل الطريقة العتيقة يف ال�سيا�سة، 

جمرى  على  �ساندرز  بريندي  اأن�سار  تاأثري  بالطبع  وهناك 
االنتخابات، فهم ما زالوا يعي�سون يف حالة �سخط من عدم 
اأمام كلينتون وي�سعرون باكتئاب مزمن قد  جناح قائدهم 

يوؤدي اإىل عدم الذهاب ل�سناديق االقرتاع.
امل�سهد االنتخابي

ترامب،  ل�سالح  تعمل  التي  الذكر  ال�سابقة  التقييمات 
االنتخابي  للم�سهد  الكاملة  ال�سورة  تعك�س  ال  الواقع،  يف 
م�سوؤولني  من  تعليقات  �سدرت  اإذ  املتحدة،  الواليات  يف 
ان  تفيد  اأوباما  باراك  الرئي�س  بينهم  من  كبار  اأمريكيني 
هذه  الرئا�سية،  االنتخابات  يف  قطعيا  يفوز  لن  ترامب 
يجازف  ان  ميكن  ال  مذهل  ب�سكل  احلا�سمة  التعليقات 
قاعدة  هناك  تكن  مل  اإذا  اأوباما  بحجم  قادة  باطالقها 
ي�ستطيع  ال  املثال،  �سبيل  وعلى  اال�ستنتاج.  لهذا  �سلبة 
اإذا ح�سل على  اإال  ترامب الفوز يف االنتخابات الرئا�سية 
تنا�سره  ال  انتخابية  فئات  من  وا�سعة  قطاعات  اأ�سوات 
فئات  اأو  افريقية  اأو  التينية  ا�سول  من  االأمريكيني  مثل 
ذوي  من  العليا،  ال�سهادات  اأ�سحاب  والذكور  االأقليات 
الب�سرة البي�ساء، وعلى االأرجح، لن ي�سوت هوؤالء بن�سبة 

حا�سمة ل�سالح ترامب. 
يف  الفائز  ان  يفيد  اخلرباء  لدى  معروف  ا�ستنتاج  هنالك 
توحيد  يف  حاال  االأف�سل  عادة  يكون  الرئا�سة  انتخابات 
فاملر�سح  حملته،  وراء  عامة  واملواطنني  حزبه  �سفوف 
ذوي  من  العمال  توحيد  اإىل  بحاجة  مثال  الدميقراطي 
ال�سواحي  �سكان  من  والليرباليني  الزرقاء  الياقات 

الفائز  اجلمهوري،  ال�سياق  ويف  العايل،  الدخل  واأ�سحاب 
ال�سيا�سة  يف  اجلدد  املحافظني  يوحد  الذي  املر�سح  هو 
ال  �سفة  وهي  اخلارجية  وال�سوؤون  واالقت�ساد  اخلارجية 
اإثارة االن�سقاق يف  تنطبق على �سخ�سية ترامب املتهم يف 

�سفوف حزبه و�سفوف ال�سعب االأمريكي.
الراأي،  ال�ستطالعات  وفقا  االأمريكيني  من  الكثري  ويعتقد 
ن�سبة  ذلك  يف  مبن  الرئا�سة  ملن�سب  موؤهل  غري  ترامب  ان 
غري قليلة من الناخبني اجلمهوريني لعدة اأ�سباب، من بينها 
عدم خربته يف العمل ال�سيا�سي، ومن املالحظ هنا ان قدرة 
ترامب على الفوز يف انتخابات عامة حمدودة جدا، وعلى 
الرغم من حت�سن اأرقام ا�ستطالعات الراأي ل�سالح ترامب 
االأهمية  بهذه  لي�ست  اخلام  االأرقام  اإال  كلينتون،  �سد 
ال�سليم  التحليل  الأن  اخلرباء،  من  العديد  قال  ح�سبما 
ال�سباقات  مع  مقارنته  من  ياأتي  الفوز  على  ترامب  لقدرة 
وخا�سة  اجلمهوريني  من  غريه  خا�سها  التي  الرئا�سية 

رامني يف االنتخابات االأخرية. 
تاريخي  ماأزق  يف  بالفعل  يعي�سون  االأمريكيون  الناخبون 
اأمام ال�سباق االنتخابي للبيت االأبي�س، وال ميكنهم جتاهل 
فجاأة  �ستنفجر  املركبة  عجالت  ان  هي  مفزعة  حقيقة 
من  العديد  ي�سقط  ورمبا  �سجة  و�ستحدث  الطريق،  يف 
الواليات  مرور  حركة  �ستتعطل  االأغلب  وعلى  اجلرحى، 
جاهل  بني  للغاية  �سيئ  فاخليار  امل�ستقبل،  اإىل  املتحدة 

يتقن الهرطقة ووزيرة �سابقة غري جديرة بالثقة.

الأم��ري��ك��ي ال���«ب��ري��ك�����ص��ي��ت»  يج�صد  ق��د  ت��رام��ب  دون��ال��د 

ت���اري���خ���ي م��������اأزق  يف  الأم����ري����ك����ي����ون  ال���ن���اخ���ب���ون 



التعليم اأول 
احمد حمارم

مفاجاة  او  �سدفة  تكن  مل 
الرئي�س  اىل  تقرير  يرفع  ان 
رونالد  االأ�سبق  االمريكى 
الثمانينيات  بداية  يف  ريجان 
خطر  يف  امة   ( عنوان  يحمل 
الذى  اخلطر  يكن  ومل    )
هجوم  هو  التقرير  اليه  اأ�سار 

 – ال�سوفيتى على االرا�سى االمريكية  حمتمل من االحتاد 
وامنا كان حتذيرا �سديد اللهجة للقائمني على امر التعليم 
يف اأمريكا حيث اكت�سفوا ان طالب املرحلة الثانوية يف املانيا 
ورو�سيا قد فاقوا يف م�ستويات التعليم والتح�سيل الدرا�سة 
والريا�سيات  العلوم  جمال  يف  خا�سة  اأمريكا  يف  قرناءهم 
االمر  بهذا  اهتمت  جلمة  بت�سكيل  ريجان  الرئي�س  – وامر 
اخلطري وظلت جمتمعة حتى نهاية القرن املا�سى وبعد ان 
اجل  من  اتخذت  قد  جادة  خطوات  هناك  ان  من  تاكدت 
عامليا  املعروفة  واملكانه  الهيبة  وا�ستعادة  التعليم  ا�سالح 
جديدا  او  غريبا  ولي�س   – اأمريكا  يف  التعليم  م�ستوى  عن 
اجل  من  للراى  ا�ستطالعات  جترى  عام  كل  انه  احد  على 
من  مقارنات  واجراء  العامل  يف  التعليم  و�سع  على  الوقوف 
اجل التعرف على اف�سل املوؤ�س�سات التعليمية حول العامل .

اال�ستطالع االأخري والذى جرى يف اأمريكا واأجريت الدرا�سة 
فيه على الف جامعة حول العامل كانت املوؤ�سرات ت�سري اىل 

:
 – العامل  جامعات  اف�سل  من  جامعة   242 لديها  اأمريكا 
 – 74 جامعة  – ثم اليابان  90 جامعة  تليها ال�سني بعدد 
تركزت  التقييم  عنا�سر  وان  جامعة   65 بعدد  وبريطانيا 
حول جودة املادة العلمية وم�ستوى التدري�س وقوة تاثريه 
فر�س  اإيجاد  او  اخلريجني  توظيف  على  القدرة  ومدى 

منا�سبة لهم يف اأ�سواق العمل .
 : العاملى   امل�ستوى  على  االأول  الع�سرة  اجلامعات  وكانت 
جامعة هارفارد –جامعة ا�ستانفورد –معهد ما�سات�سو�ست�س 
 – اأك�سفورد  –جامعة  كامربيدج  –جامعة  للتكنولوجيا 

جامعة كولومبيا – جامعة كالفورنيا بريكلى .
ومما ال�سك فيه ان هناك جمهودات كبرية وعظيمة تبذل 
العاملية  بامل�ستويات  اللحاق  اجل  من  العربى  الوطن  يف 
للتعليم – حيث ان التناف�س ا�سبح �سديدا يف هذا املجال – 
من  انفقت  قد  الدوالرات  باليني  فان  من�سفني  نكون  وحتى 
الدول العربية واخلليجية منها على وجه التحديد من اجل 
ان يتح�سلوا  الطالب  الفر�سة الالف من  اتاحة  او  ابتعاث 
املمكن  وال�سوؤال    . الغرب  يف  اف�سل  تعليمية  فر�س  على 
الوطن  يف  التليم  مو�سوع  اىل  الينظر  ملاذا  هو  هنا  يطح  ان 
هذه  وان  املدى  طويل  قومى  امن  انه  منطلق  من  العربى 
يف  للدرا�سة  االأبناء  ابتعاث  اجل  من  ت�سرف  التي  االأموال 
املجتمعات الغربية امنا هو دعم غري مبا�سر المكانات هذه 
النظر  �سرف  يكون  ورمبا  التعليمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
عن مثيالتها من اجلامعات املتواجدة باقطار الوطن العربى 
امنا هو رد فعل النهيار الثقى يف بع�س االأحيان يف م�ستويات 

االأداء بهذه املو�س�سات التعليمية .
العربية  اجلامعات  ان  اىل  االأخرية  الدرا�سة  ا�سارت  ولقد 
من  كان  الرتتيب  فن  باملقرنة  لكنه  اأي�سا  ح�سور  لها  كان 
�سمت  والتي  القائمة  من   900 الرقم  واىل   600 الرقم 

اليها 1000 جامعة من حول العامل .
وكان الرتتيب يف القائمة كالتى :

 – بريوت  يف  االمريكية  اجلامعة   – �سعود  امللك  جامعة 
امل�سرية  القاهرة  جامعة   – بال�سعودية  فهد  امللك  جامعة 
�سم�س  عني  –جامعة  املتحدة  العربية  االمارات  – جامعة 
بالقاهرة – جامعة املن�سورى مب�سر – جامعة االإ�سكندرية 

مب�سر .
وياحبذا  اأوال  التليم  ان  فهو  �سيء  اىل  ي�سري  ذلك  كان  ان 
بني  تن�سيق  هناك  يكون  ان  اجل  من  اجلهود  ت�سافرت  لو 
االأقطار العربية من اإعادة النظر يف تكامل اال�ستثمارات يف 
وموؤ�س�سات  ل�سعود اجلامعات  الفر�سة  يتيح  املجال مبا  هذا 
التعليم يف العامل العربى لتحتل مكانة اف�سل – حيث هناك 
ل�سخ  االأقطار يف احتياج  ب�سرية متميزة يف بع�س  اإمكانات 
يف  للتعليم  العامة  ال�سورة  على  باالمل  تعود  ا�ستثمارات 

امتنا العربية .

 علي جاحز  - �سنعاء
 23 من  املكّونة  تعز  حمافظة  اأ�سبحت 
اجلي�س  قب�سة  يف  مبعظمها  مديرية 
�سيطروا،  الذين  ال�سعبية«  و»اللجان 
حيفان.  منطقة  على  اأم�س،  من  اأول 
حماولتهم  �سمن  جاءت  ال�سيطرة  تلك 
للمحافظة،  اجلنوبية  احلدود  اإغالق 
املقاتلني  اأمام  الطريق  لقطع 
حمافظات  من  االآتني  واالإمدادات 

اجلنوب
كبريًا  حتديًا  تعز  حمافظة  مثلت 
خالل  املتحاربة  االأطراف  ملختلف 
على  �سريعة  نظرٍة  ويف  احلرب، 
ال�سنة  خالل  الع�سكرية  التوازنات 
ميكن  العدوان،  من  الثالثة  واالأ�سهر 
ال�ساحة االأهم  اأن تعز كانت  مالحظة 

للتغريات والتبدالت.
خريطة  تبدلت  االأخرية،  االآونة  ويف 
الكفة  مالت  حيث  الع�سكرية،  تعز 
اجلي�س  مل�سلحة  مت�سارعة  ب�سورة 
من  تقدموا  الذين  ال�سعبية«  و»اللجان 
جنوبًا،  اجلنوبية  ال�سرقية  اجلهة 
قا�سدين منطقة الرتبة، بعدما اأحكموا 
يف  ا�سرتاتيجية  مناطق  على  القب�سة 
حلج، اأهمها كر�س والقبيطة واملقاطرة 
�سرقًا  العند  قاعدة  على  تطّل  التي 
غربًا.  والرتبة  حيفان  على  وت�سرف 
»االإعالم  يف  م�سوؤول  م�سدر  ويو�سح 
اجلي�س  اأن  لـ»االأخبار«  احلربي« 
و»اللجان« ال يزالون يرمون اإىل اإغالق 
اجلنوبية  اجلهة  من  تعز  حمافظة 
التي  االإمدادات  على  الطريق  لقطع 
يف  امل�سلحة  املجموعات  اإىل  ت�سل 
اأن  اإىل  م�سريًا  الداخلية،  تعز  جبهات 
رئي�سيًا  هدفًا  �ستظّل  الرتبة  منطقة 

الإغالق الطريق على هذه االإمدادات.
تتكون  التي  املحافظة  اأن  امل�سدر  واأكد 
مبعظمها  تقع  باتت  مديرية   23 من 
و»اللجان  اجلي�س  �سيطرة  حتت 
على  ماوية  من  ابتداًء  ال�سعبية«، 
�سمااًل  والتعزية  ال�سالع  مع  احلدود 
�سرعب  ومناطق  اإب  مع  احلدود  على 

الرونة و�سرعب ال�سالم ومقبنة �سمايل 
اأي�سًا،  اإب  مع  احلدود  على  تعز  غربي 
مرورًا مبديريات املخا وذو باب املطلتني 
غربًا،  االأحمر  البحر  املندب  باب  على 
وموزع  حب�سي  جبل  اإىل  و�سواًل 
والوازعية جنوبي غربي تعز. وتبقى 
معظم مديريات الو�سط مناطق خالية 
من املواجهات، با�ستثناء بع�س املناطق 
م�ستعلة، وبع�سها يقع يف  التي ال تزال 

مدينة تعز.
)مديرية  الرتبة  تبقى  املقابل،  يف 
اجلنوب  يف  الواقعة  ال�سمايتني( 
مع  احلدود  على  للمحافظة  االأق�سى 
الوا�سل  اجل�سر  هي  حلج،  حمافظة 
يف  امل�ستعلة  واجلبهات  اجلنوب  بني 
الو�سط، حيث متّر االإمدادات منها عرب 

مديريات الو�سط الهادئة.
جبهات  تبداأ  امل�سدر،  تو�سيح  وبح�سب 
مدينة  من  معارك  ت�سهد  التي  الداخل 
هي  مديريات  ثالث  من  املكونة  تعز 
حيث  واملظفر،  و�سالة  القاهرة 
منا�سفًة  و»اللجان«  اجلي�س  يتقا�سمها 
موالية  متعددة  م�سلحة  جمموعات  مع 
اجلزء  على  ت�سيطر  لـ»التحالف«، 
منها.  الغربي  واجلنوبي  اجلنوبي 
اجلبهات  اأبرز  اإحدى  تقع  كذلك، 
ت�سم  التي  املوادم  �سرب  مديرية  يف 
اللتني  وال�سراري  وحدنان  م�سرعة 
مذهبية،  بدوافع  اأخريًا  اقُتحمتا 
واملناطق  امل�سراخ  مديرية  وجبهة 
املحاذية لها من مديرية جبل حب�سي، 

وهي اأجزاء من وادي ال�سباب.
و»اللجان  اجلي�س  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
ال�سعبية« ي�سعان ال�سمايتني )الرتبة( 
اجلارية  الع�سكرية  لعملياتهما  هدفًا 
اجلهة  من  والقبيطة  حيفان  جهة  من 
جهة  من  الوازعية  ومن  ال�سرقية، 
املديرية  هذه  اأن  ويوؤكد  الغرب. 
حيفان  هما  كما�سة  فكي  بني  الواقعة 
�سكانية  طبيعة  ذات  هي  والوازعية، 
كثيفة، وقد متكنت املجموعات املوالية 
اإ�سافًة  فيها،  التغلغل  من  لـ»التحالف« 

وحجم  الوعرة  اجلبلية  طبيعتها  اإىل 
لتلك  يوؤمن  الذي  العايل  الت�سليح 
لكونها  احلرب  بداية  منذ  املديرية 
قلب  اإىل  النار  ُتدخل  التي  البوابة 

تعز.
باجتاه  التقدم  عن  احلديث  �سياق  ويف 
امل�سدر  اأفاد  البوابة،  تلك  اإغالق 
اجلي�س  باأن  احلربي«  »االإعالم  يف 
و»اللجان ال�سعبية« متكنوا خالل االأيام 
املا�سية من اإحكام ال�سيطرة على كامل 
ال�سرق  اإىل  الواقعة  حيفان  مديرية 
جاءت  ال�سيطرة  اإن  وقال  الرتبة.  من 
مت�سارعة  انهيارات  بعد  حيفان  على 
يف �سفوف املقاتلني يف اأكرث من منطقة 
جبل  �سقوط  ثم  القبيطة  من  ابتداًء 
وتطهري  به  املحيطة  والتالل  جال�س 
املقاطرة  يف  ا�سرتاتيجية  مواقع 
واالأعروق. وراأى اأن �سقوط قرى ظبي 
وحميطها اأدى اإىل انفراط عقد وجود 
تلك  يف  للتحالف  املوالية  امليلي�سيات 
و»اللجان«  اجلي�س  اأن  واأكد  املديرية. 
الهدف  واأن  الرتبة،  م�سارف  على  باتا 
هيجة  معرب  طريق  قطع  هو  املقبل 
بني  الباقي  الطريق  لكونه  العبد، 
الرتبة  �ست�سقط  وبقطعه  وتعز،  عدن 

�سريعًا.
قد  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س  وكان 
متكنا خالل االأ�سهر الثالثة املا�سية من 

مديرية  كامل  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة 
على  املطلة  العمري  وجبال  الوازعية 
على  بال�سيطرة  وانتهت  غربًا،  باب  ذو 
مديرية ذو باب بالكامل ما عدا اجلزء 
االأمر  املندب،  بباب  املت�سل  ال�سغري 
التوازنات  خريطة  من  جعل  الذي 
الع�سكرية يف تعز تبدو على �سكل هالل 
مل�سلحة  املحافظة  حميط  على  يلتف 
مقابل  يف  ال�سعبية«  و»اللجان  اجلي�س 
هو  وحيد  منفذ  من  تتغذى  جيوب 

مديرية ال�سمايتني.
اأن من  اأكد امل�سدر  على ال�سعيد نف�سه، 
املوالية  امليلي�سيات  انهيار  عوامل  اأهم 
الثالثة  االأ�سهر  طوال  للتحالف 
مبحافظة  جبهة  من  اأكرث  يف  املا�سية 
تعز هو ال�سراع املحتدم يف ما بني تلك 
الف�سائل، وفيما يعلل موؤيدون للعدوان 
بانقطاع  تلك اجلماعات  انهيار �سفوف 
امل�سدر  يرى  »التحالف«،  من  الدعم 
ا�ستباكات  اأن  احلربي  االإعالم  يف 
�سهدتها  عديدة  متبادلة  واغتياالت 
وحيفان  املوادم  و�سرب  امل�سراخ  مناطق 
التكفريية  اجلماعات  بني  والرتبة 
لـ»االإ�سالح«  املوالية  واجلماعات 
لالإمارات  املوالية  اجلنوبية  واالأخرى 

اأدت اإىل �سقوط الكثري من املواقع.

املتغريات  توالت  املا�سي،  االأ�سبوع  خالل   : �سنعاء 
املواكبة  والدولية  االإقليمية  التحركات  يف  املوؤثرة 
لالأزمة اليمنية. وبعد اجلمود والرتقب الدويل الذي 
�سهدته اجلولة الثانية من م�ساورات الكويت، متكنت 
حركة »اأن�سار اهلل« مع حزب »املوؤمتر ال�سعبي العام« 
املجتمع  وو�سع  املعادلة  يف  كبري  تغيري  اإحداث  من 
الواقع الذي كان يحاول جتاهله  اأمام االأمر  الدويل 

با�ستمرار ان�سجامًا مع الرغبات ال�سعودية.
بني  �سنعاء  من  اأعلنته  الذي  ال�سيا�سي  فاالتفاق 
العام«،  ال�سعبي  »املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�سار  حركة 
�سل�سلة  يتخذ  وجعله  وداعميه  االآخر  الطرف  اأربك 
درجة  اإىل  و�سلت  بـ»االنفعالية«،  و�سفت  قرارات 
�سارك  »فربكات«  اإنه  مطلعة  م�سادر  تقول  ما  �سنع 
فيها املبعوث الدويل اإ�سماعيل ولد ال�سيخ حني تقدم 
مقابل  عليه  الريا�س  وفد  وتوقيع  للحل،  مبقرتح 
اأع�ساء  عّده  ما  وهو  املقرتح،  لهذا  �سنعاء  وفد  رف�س 
اإف�سال  منها  الغر�س  م�سرحية  جمرد  �سنعاء،  وفد 
حتقق  ما  وهو  ذلك،  م�سوؤولية  وحتميلهم  امل�ساورات 
اأم�س. وعلل  اأول من  بالفعل حني غادر وفد الريا�س 
الوفد الذي ميثل الرئي�س امل�ستقيل عبد ربه من�سور 
هادي ذلك بتوقيع م�سروع االأمم املتحدة، موؤكدًا اأنه 

لن يعود حتى يوقع وفد �سنعاء.
امل�ساورات  با�ستمرار  توؤثر  مل  الريا�س  وفد  مغادرة 
باأن  املفاو�سات  من  مقرب  م�سدر  اأفاد  اإذ  الكويت،  يف 
ب�سرورة  تامة  قناعة  على  بات  الدويل  املجتمع 
التو�سل اإىل حل �سيا�سي. هذه القناعة نابعة، بح�سب 
امل�سدر، من اإدراكه اأن احلل الع�سكري مل ينجح حتى 
ما يتكئ عليه  القناعة »هي  اأن هذه  اإىل  االآن، الفتًا 
وفد �سنعاء يف االإ�سرار على بقائه يف الكويت، برغم 

اأو�سح  الذي  الوقت  ويف  االآخر«،  الطرف  ا�ستفزازات 
بطلب  جاءت  الريا�س  وفد  مغادرة  اأن  امل�سدر  فيه 
وع�سكريني  �سيا�سيني  اأوفدت  التي  ال�سعودية  من 
برئا�سة ال�سفري ال�سعودي للتفاو�س مبا�سرًة مع وفد 
املفاو�س  »اأن�سار اهلل«  اأكد ع�سو وفد  �سنعاء. كذلك 
مغادرة  اأن  »فاي�سبوك«  موقع  عرب  امل�ّساط  مهدي 
مع اجلهة  للنقا�س  تعّد فر�سة  الكويت  الريا�س  وفد 

املعنية مبا�سرة، وهذا موؤ�سر اإيجابي.
وفد  يجريها  التي  اللقاءات  القراءة  هذه  وتعزز 
بالق�سية  معنية  ودولية  اإقليمية  اأطراف  مع  �سنعاء 
الدول  ب�سفراء  اأم�س  الوفد  التقى  اإذ  اليمنية، 
الثماين ع�سر الداعمة للت�سوية ال�سيا�سية يف اليمن. 
ملا  م�ستفي�سًا  �سرحًا  �سنعاء  وفد  قدم  اللقاء  ويف 
خمتلف  �سملت  التي  امل�ساورات  خالل  روؤى  من  قدمه 
اجلوانب ال�سيا�سية والع�سكرية واالأمنية واالإن�سانية 
وغري  ال�سامل  باحلل  مت�سكه  موؤكدًا  واالقت�سادية، 
بعد  اليمن  اأن  على  اأي�سًا  �سنعاء  وفد  و�سدد  املجّزاأ. 
احللول  يحتمل  يعد  »مل  العدوان  من  ون�سف  عام 
املجزاأة«، مذكرًا بحر�سه على حتقيق ال�سالم، »فيما 
اليوم  امل�ساورات منذ  الريا�س على عرقلة  عمل وفد 
وان�سحاباته  للجل�سات  تعليقاته  خالل  من  االأول 

املتكررة التي كان اآخرها اأول من اأم�س«.
ياأتي ذلك غداة ت�سريب م�سروع اتفاق �سيا�سي قدمه 
امل�سدر  وقال  املتحاورة.  االأطراف  اإىل  ال�سفراء 
اإن امل�سروع الذي قدمه �سفراء  املقرب من املحادثات 
ف�سل  بعد  الدويل  املجتمع  من  رغبًة  الراعية  الدول 
و�سفافة  متوازنة  موحدة  �سيغة  تقدمي  يف  املبعوث 
وفد  ان�سحاب  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هو  الطرفني،  على 
اأول من اأم�س. وبدا من خالل  الريا�س من امل�ساورات 

كان  اتفاق  قواعد  على  بنيت  اأنها  املقرتح  ذلك  بنود 
ال�سابق جمال بن عمر  الدويل  املبعوث  لها  اأ�س�س  قد 
اآذار من عام  اإعالن احلرب على اليمن يف نهاية  قبل 
الدويل  املجتمع  اأن  منه  يفهم  الذي  االأمر   ،2015
بات على قناعة تامة باأن العا�سفة مل حتقق اأيًا من 

اأهدافها.
ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  عقد  االأثناء،  هذه  يف 
الريا�س  ال�سعودية  العا�سمة  يف  اأم�س  هادي  من�سور 
حيث  املفاو�س،  وفده  واأع�ساء  مب�ست�ساريه  اجتماعًا 
»مل  الوفد  قدمها  التي  التنازالت  اأن  هادي  اأو�سح 
الطرف  »تعنت  و�سفه  ما  ب�سبب  لنتيجة«  تو�سل 
عبد  الوفد  رئي�س  قدم  االجتماع  وخالل  االآخر«. 
امللك املخاليف �سورة موجزة عن طبيعة عمل فريقه 
خالل فرتة امل�ساورات واملراحل التي مرت بها، و�سواًل 
»مقرتح  توقيع  اإىل  اإ�سارة  يف  حتقيقه،  اأمكن  ما  اإىل 

ولد ال�سيخ«.
اأكدت  الريا�س،  يف  مينية  دبلوما�سية  م�سادر 
وحكومته  هادي  مغادرة  املتوقع  من  اأن  لـ»االأخبار« 
خالل االأيام القليلة املقبلة اإىل عدن، بطلب �سعودي 
اليمن،  داخل  من  ال�سراع  يديرون  جعلهم  اإىل  يرمي 
التفاو�س مع قوى �سنعاء  اإىل  اململكة  �سعي  �سياق  يف 
مبعزل عن ال�سراع اليمني ـ اليمني. وكانت قد �سبقت 
ال�سعودية  اإيفاد  اأبرزها  عدة  موؤ�سرات  الطلب  هذا 
الع�سكري  الت�سعيد  لبحث  الكويت  اإىل  مفاو�سني 
جاء  ما  وهو  �سنعاء،  وفد  مع  احلدود  على  االأخري 
متناغمًا مع ت�سريح املتحدث با�سم »التحالف« اأحمد 
الدائر  ال�سراع  طبيعة  اأن  عن  يومني  قبل  ع�سريي 

هو�سراع ميني ـ ميني.
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اجل���ن���وب���ي���ة ت����ع����ز  ب������واب������ة  اإغ�����������اق  اإىل  ي���ت���ج���ه  اجل����ي���������ض  ح������ي������ف������ان...  ب����ع����د 

ال���داخ���ل���ي ب��ال��ب��ع��د  ال�������ص���راع  ح�����ص��ر  اإىل  ����ص���ع���ودي���ة  وم�������ص���اٍع  م�������ص���ت���م���رة...  امل����ح����ادث����ات 

ه��ال» «�صيماء  امل�صرية  ق�صة  على  تعرف  للعبودية..  اأب��واه��ا  باعها  م��ي��ل»:  «دي��ل��ي 
الربيطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة  ن�سرت 
ُتدعى  م�سرية  فتاة  ق�سة  يحكي  مقااًل 
طفولتها،  يف  خادمة  عملت  هال«  »�سيماء 
�سنوات  اأربع  بعد  حريتها  على  وح�سلت 
عن  املقال  وحتّدث  بالعبودية.  اأ�سبه  كانت 
منزل  يف  وحياتها  ال�سعبة،  عائلتها  ظروف 
لديهم،  عملت  التي  الرثية  االأ�سر  اإحدى 
وح�سولها  وجدتها،  التي  املهينة  واملعاملة 

على اجلن�سية االأمريكية يف النهاية.
الأ�سرة  ابًنا   11 بني  من  ابنة  هي  �سيماء 
الفقرية  االأحياء  اأحد  يف  تعي�س  فقرية 
اإن  تقول  االإ�سكندرية.  مدينة  جنوب 
حياتها يف منزل اأ�سرتها كانت حياة �سعيدة 
اأن والدها الذي يعمل  اإال  يف معظم الوقت، 

يف البناء اعتاد اأن ي�سرب اأبناءه بعنف.
عملت اإحدى اأخواتها االأكرب منها �سًنا لدى 
زوجني ثرّيني يف القاهرة هما عبد النا�سر 
اأحمد  اأمل  وزوجته  اإبراهيم  يو�سف  عيد 
ب�سرقة  الفتاة  همت  اتُّ املطلب.  عبد  عوي�س 
اأم  من  الزوجان  فطلب  منزلهما،  من  �سيء 
الفتاة اأن تعمل اإحدى اأخواتها االأ�سغر �سًنا 

لديهما كتعوي�س عن ال�سرقة، فوافقت.
 8 عمرها  يتجاوز  مل  التي   – �سيماء  بكت 
والدتها  غادرت  عندما   – وقتها  �سنوات 
ما  اآخر  وكان  االأ�سرة  منزل  يف  وتركتها 
يف  ي�سب  عملها  اأن  لها  �سيماء  والدة  قالته 

م�سلحة اأ�سرتها.
لدى  تعمل  التاليني  العامني  �سيماء  ق�ست 
تعتني  املطلب«  و»عبد  »اإبراهيم«  الزوجان 
�سيماء،  عمر  عمرها  يقارب  التي  بابنتهما 
�سنوات،  الثالث  بقرابة  ي�سغرها  وتواأم 

بح�سب ما ذكرته ال�سحيفة.
يذّكرونها  كانوا  االأبناء  باأن  �سيماء  تقول 

بينما  خادمة،  واأنها  باأ�سلها  الوقت  طوال 
فنادتها  الزوجة  اأما  بلكمها،  الزوج  قام 
تت�سل  �سيماء  كانت  الغبية«.  بـ»اخلادمة 
اإىل  �ستعود  متى  وت�ساألها  لتبكي  بوالدتها 
املنزل، لكن االأم كانت جتيبها باأنها عليها اأن 

تق�سي دين اأختها.
العائلة  مع  �سيماء  انتقلت  عامني،  بعد 
وازدادت  بكاليفورنيا،  اإرفاين  مدينة  اإىل 
كل  ت�ستيقظ  �سيماء  كانت  �سوًءا.  املعاملة 
لُتعّد  �سباًحا  والن�سف  اخلام�سة  يف  يوم 
االأطفال للذهاب اإىل املدر�سة، ثم تعمل يف 
تعود  اأن  خائفة  اليوم  باقي  املنزل  نظافة 

الزوجة اإىل املنزل فال تعجبها نظافته.
اإذ  الزنزانة  ت�سبه  العائلة يف غرفة  اأبقتها 
فرا�س  �سوى  فيها  ولي�س  اإ�ساءة،  بال  كانت 
لتنام عليه. ا�سطرت �سيماء لغ�سل مالب�سها 
با�ستخدام  العائلة  لها  ت�سمح  مل  اإذ  يدوًيا 
وجدتها  عندما  مالب�سها.  لغ�سل  الغ�ّسالة 

ذات  املالب�س  جمفف  ت�ستخدم  الزوجة 
يوم، �ساحت يف وجهها واأخربتها باأال جتعل 
مالب�سها تالم�س مالب�سهم اأبًدا. كما مل يكن 
الطعام،  لتناول  ا�سرتاحة  باأخذ  لها  ُي�سمح 
ومل يكن ُي�سمح لها باأكرث من وجبة يف اليوم، 
ع�ساء  وجبة  من  تبّقى  عما  عبارة  وهي 

العائلة.
مما  خوًفا  الهروب  يف  اأبًدا  �سيماء  تفكر  مل 
اأخربها  اإذ  عليها،  عرثوا  اإذا  لها  يحدث  قد 
الزوجان باأنها اإذا هربت �سيم�سك بها رجال 
روؤية  من  تتمكن  ولن  وي�سربونها  ال�سرطة 

عائلتها جمدًدا.
ح�سولها على حريتها

باإبالغ  ما  �سخ�س  قام   ،2002 عام  يف 
حلقوق  انتهاك  عن  االأمريكية  ال�سلطات 
فاقتحمت  ا�سمه،  يذكر  اأن  دون  الطفل 
ال�سلطات املنزل واأخذوا �سيماء، لكنها كانت 
الزوج بالعربية  لها  اإذ قال  ت�سعر باخلوف، 

اأخربيهم  لدينا،  تعملني  اأنِك  تخربيهم  »ال 
اأنِك يف زيارة«، بح�سب ما اأوردته ال�سحيفة.
لكن  ذلك،  بعد  باأ�سرتها  �سيماء  ات�سلت 
عبء  باأنها  �سعر  اإذ  م�ستاء  كان  والدها 
اإىل م�سر،  باأن تعود  اأخربها والدها  عليه. 
يف  تبقى  باأن  قرارها  اتخذت  �سيماء  لكن 

الواليات املتحدة.
على  �سيماء  ح�سلت  �سنوات،  عّدة  بعد 
بكلية  والتحقت  االأمريكية،  اجلن�سية 
االآن  وتعمل  �سنوات،  ثالث  ملدة  فيها  در�ست 
وتعمل  املتاجر،  اأحد  يف  م�ساعًدا  مديًرا 
عن  الوعي  ن�سر  على  وظيفتها  بجانب 

االجتار بالب�سر.
»الفتاة  بعنوان  كتاًبا  �سيماء  كتبت 
املظلمة  ال�سنوات  عن  يحكي  املختفية« 
التي عملت فيها كخادمة، وحياتها احلالية 
ملجلة  لها  حديث  يف  حريتها.  نالت  اأن  بعد 
»بيبول« االأمريكية، قالت �سيماء »اأردت اأن 
يعرف النا�س اأن العبودية ال زالت موجودة 

حتى االآن، لي�ست جمرد جزء من التاريخ«.
تقول �سيماء »االآن اأ�سبح لدي ابنة جميلة 
لكني  �سعًبا  طريًقا  كان  لقد  �سديقي،  من 
�ساأتخلى  اأنني  اأتخيل  ال  متاًما.  بخري  االآن 
لو  حتى  االأ�سباب،  من  �سبب  الأي  ابنتي  عن 

كانت �ستنقذ العامل«.
»اإبراهيم«  الزوجني  على  القب�س  اأُلقي 
من  بال�سجن  عليهما  وُحكم  املطلب«  و»عبد 
ترحيل  ومت  �سنوات،  ثالثة  اإىل  �سنتني 
الزوجة اإىل م�سر بعد ذلك، لكن الزوج قد 

ال يزال يف كاليفورنيا اجلنوبية.
على  ح�سولها  منذ  عائلتها  �سيماء  تر  مل 
باأ�سقائها  جتتمع  اأن  تاأمل  لكنها  حريتها، 

مرة اأخرى.

ثانية  الفيمتو  عامل  زويل  رحيل 
الذي مل ي�صتطع اإيقاف الزمن مرتني 

الرئي�سية  �سفحتها  علي  بالقاهرة  االأمريكية  ال�سفارة  نعت 
العامل   اأنحاء  جميع  من  واالأ�سدقاء  واالأمريكيني  امل�سريني 
على  البارزة  العلمية  االإ�سهامات  ذو  زويل،  اأحمد  الدكتور 
نوبل  بجائزة  فوزه  اإىل  فباالإ�سافة  الدويل.  ال�سعيد 
 ،1999 عام  يف  الكيمياء  جمال  يف  الرائدة  الإ�سهاماته 
�سنتذكر باعتزاز دور الدكتور زويل كع�سو يف املجل�س الرئا�سي 
اال�ست�ساري  للعلوم والتكنولوجيا للرئي�س اأوباما واأحد اأوائل 

مبعوثي الواليات املتحدة للعلوم.
لتطوير  املهنية  وم�سريته  حياته  زويل  الدكتور  كّر�س  لقد 
طويلة  لفرتة  اإقامته  من  وبالرغم  والتكنولوجيا.  العلوم 
اإ�سهامات  له  كانت  فقد  اأمريكي،  كمواطن  املتحدة  بالواليات 
اأ�س�س  حيث  م�سر  يف  والتعليمية  العلمية  املجاالت  يف  هامة 
التي  والتكنولوجيا،  للعلوم  زويل  مدينة  اإدارة  جمل�س  وراأ�س 
كانت نواتها االأ�سا�سية، جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا يف 

القاهرة.
االإ�سكندرية.  يف  ودر�س  ون�ساأ  دمنهور  يف  زويل  الدكتور  ُولد 
الواليات  اإىل  انتقل  االإ�سكندرية،  وعقب تخرجه من جامعة 
جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  ح�سل  حيث  املتحدة 
حا�سر  كما  االأمريكية.  اجلن�سية  على  وح�سل  بن�سلفانيا، 
ودّر�س يف جامعات اأمريكية مرموقة من بينها معهد كاليفورنيا 
اأبرز  للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا، يف بريكلي . وقيل عن 
ايقاف  ا�ستطاع  انه  ثانية  الفيمتو  وهي  زويل  د  اكت�سافات 
كوكب  يف  العلوم  ليخدم  واأجزاءها  الثواين  وك�سر  الزمن 
الزمن  ايقاف  ي�ستطيع  مل  وب�سري  كبري  كعامل  لكنه   ، االر�س 
مبر�س  متاثرا  اجنلو�س  لو�س  يف  املنية  وافته  حني  اخر  مرة 
يف  يدفن  ان  طلب  قد  الفقيد  ان  بالذكر  واجلدير  ال�سرطان 

اأر�سه بلده االأم ... م�سر .

تهنئة مبنا�صبة الزواج
غربة نيوز

 وجميع �ملغرتبني يف نيويورك 
يهنئون �الخ

حممد �لزوقري 
من لو�ء �إب -مديرية �ل�صعر - 

قرية منزل �ل�صرف
مبنا�صبة زو�جه

�لف مربوك وبالرفاه و�لبنني



فيفيان عقيقي
ُيعدُّ اكت�ساف حقل »ُظُهر« يف م�سر اأواخر عام 2015 االأهّم 
احتواءه  اإن  املتو�سط.  البحر  يف  الطبيعي  الغاز  عامل  يف 
على 30 تريليون قدم مرّبع جعله احلقل املُكت�سف االأكرب 
دول.  خم�س  على  املبا�سرة  اآثاره  وتنعك�س  املتو�سط،  يف 
اإعالن  الطاقة مع  اأ�سهم �سركات  اإ�سرائيل، انخف�ست  ففي 
االكت�ساف بداية، ثّم اأُطبق اخلناق على حقلي »ليفياتان« 
اإنرجي«  »نوبل  مع  مفاو�سات  م�سر  اإطالق  مع  و«تامار« 
االأمريكّية )امل�ستثمر الوحيد للنفط يف فل�سطني املحتلة(، 
ما قّلل من خيار الت�سدير االإ�سرائيلي ودفع اإىل م�ساحلة 

معّجلة مع تركيا التي ُتعّد االأكرث احتياجًا للغاز.
الغاز  عن  التنقيب  انعك�س  اأن  وبعد  قرب�س،  �سعيد  على 
فائدة كبرية على اقت�سادها، �ساطرها االكت�ساف اجلديد 
ثالثة  عرو�س  لدورة  اإعالنها  عملّية  من  و�سّرع  االأنظار 
به  وتاأّثرت   .)10-8-6( جديدة  بلوكات   3 ال�ستثمار 
للغاز  االأّول  امل�سّدر  واإيران، باعتبار االأوىل  رو�سيا  كّل من 
بات  اإذ  العامل،  يف  للغاز  منتج  اأكرب  والثانّية  اأوروبا،  اإىل 
حتّولت  هكذا  العاملّية.  اأ�سواقهما  على  واعد  مناف�س  لهما 
جديدة  وجهة  اإىل  »ُظُهر«  حقل  حيث  »�سروق«  منطقة 

مهّمة ل�سراع �سركات الطاقة العاملّية.
اجليوا�سرتاتيجّية  التغيريات  تكون  اأن  مراقبون  ي�ستبعد 
جهة،  من  االإ�سرائيلّية   – الرتكّية  امل�ساحلة  املنطقة،  يف 
باأي  عالقة  على  اأخرى،  جهة  من  الرو�سّية   – والرتكّية 
القوى.  موازين  يف  تبّدل  اأو  �سوريا  يف  ميداين  انفراج 
م�سالح  بت�سابك  اأواًل  يرتبط  املو�سوع  اأن  هوؤالء  يعتقد 
حقلي  ل�سراء  رو�سيا  م�ساعي  �سمن  ويندرج  نفطّية، 
للحدود  املحاذيني  االإ�سرائيليني  و«تانني«  »كاري�س« 
مكّعب(،  قدم  تريليون   6 نحو  على  )يحتويان  اللبنانّية 
بني  املفاو�سات  خّط  على  للدخول  م�ساعيها  مع  بالتزامن 
املتنازع عليها يف  النفطّية  املنطقة  واإ�سرائيل حول  لبنان 
يف  النفط  ا�ستك�ساف  امتياز  على  ح�سولها  بغية  اجلنوب، 
اجلنوب اللبناين. اأما م�سالح تركيا، فتكمن اأواًل باحل�سول 
ا�ستريادًا  االأكرث  باعتبارها  للطاقة،  جديد  م�سدر  على 
اأرا�سيها  اأنابيب عرب  للغاز يف املنطقة، وثانيًا باإمرار خّط 
اأن ت�سييل الغاز لنقله عرب البواخر  اأوروبا، خ�سو�سًا  اإىل 
بينما  العاملّية،  النفط  اأ�سعار  تهاوي  ظّل  يف  ن�سبيًا  مكلف 
متديد اأنابيب من اإ�سرائيل مرورًا بقرب�س ومنها اإىل تركيا 
و�سواًل اإىل اأوروبا يبقى االأجدى اقت�ساديًا، وهو اأقل كلفة 
من اأنبوب غاز قد ميتّد من فل�سطني املحتلة مرورًا بقرب�س 

واليونان، و�سواًل اإىل اأوروبا.
البحر املتو�سط هو من البقع املهّمة، تتوزع ثروة الغاز فيه 
بني م�سر وقرب�س وفل�سطني و�سوريا ولبنان. عربت قرب�س 
التنقيب  م�سهد  تت�سّدران  وهما  مهّمة،  اأ�سواطًا  واإ�سرائيل 
و�سوريا  لبنان  فيما  م�سر،  تليهما  املتو�سط،  يف  الغاز  عن 

يراوحان مكانهما.
مب�سر  ة  اخلا�سّ اخلال�سة  االقت�سادية  املنطقة  يف  تعمل 
�ست  االإيطالّية   ENI متلك  ال�سركات.  من  جمموعة 
ودلتا  ال�سوي�س  وخليج  �سيناء  �سمنها  من  امتياز،  مناطق 
 ،2015 اأواخر  اكت�سفته  الذي  »ُظُهر«  وامتياز  النيل، 
وبداأت عمليات اال�ستك�ساف فيه على اأن تنتج عام 2017 
مليار مرت مكّعب من الغاز، و�سواًل اإىل 2.7 مليار مرت مكّعب 
الربيطانّية   British Petroleumولـ  .2019 عام 
�سبع مناطق، ولـEdison االإيطالّية خم�س مناطق امتياز، 

.ENI من �سمنها »نور�س بور فوؤاد« بالقرب من منطقة
و9،  و3   2 البلوكات  يف   ENI من  كلٌّ  تعمل  قرب�س  يف 
حيث   ،12 البلوك  يف  االأمريكّية   Nobel Energy
مكّعب،  قدم  تريليون   5 نحو  يحوي  الذي  اأفروديت  حقل 
امل�سوح  ت�سري  حيث   ،11 البلوك  يف  الفرن�سّية   Totalو
اإىل وجود كمّيات هائلة من الغاز. اأخريًا افتتحت قرب�س 
دورة مناق�سة ثالثة على ثالثة بلوكات جديدة )8-6-
مركزًا  ت�سبح  اأن  اإىل  تطمح  املتو�سطّية  فاجلزيرة   ،)10
اإ�سرائيل  واحتياطات  الطبيعي  غازها  لت�سييل  اإقليميًا 

ولبنان، وت�سديرها.
 Nobel Energy �سركة  حتتكر  املحتلة،  فل�سطني  يف 
الغاز   Delek االإ�سرائيلّية  نظريتها  مع  االأمريكّية 
بنيامني  وّقع  املا�سي  الثاين  كانون  يف  الفل�سطيني. 
نتنياهو قانون مكافحة االحتكار النفطي، ما حّتم عر�س 
من  الأكرث  دام  نزاع  بعد  للبيع  و«تانني«  »كاري�س«  حقلي 
واحلكومة  االحتكار  مكافحة  جمعّيات  بني  �سنوات  اأربع 
تها من حقل  بيع ح�سّ Delek على  واإجبار  االإ�سرائيلّية، 
احلقل  يف  تها  ح�سّ  Nobel Energy وخف�س  »تامار« 
يف  ا�ستثماراتهما  رفع  مقابل   ،25% اإىل   37% من  نف�سه 
»ليفياتان« من 1.5 مليار اإىل 4 مليارات دوالر عام 2020. 
وهو االأمر الذي يدفع �سركات جديدة اإىل �سراء احل�س�س 

واحلقول املعرو�سة للبيع.
الرّب،  يف  التنقيب  اأعمال  بداأت  فهي  �سوريا،  اإىل  بالن�سبة 
اإاّل اأن ما تكتنزه من غاز طبيعي مقابل �سواطئ طرطو�س 

اأكرب  ثالث  اإىل  بتحويلها  كفيلة  واعدة  ثروة  اإىل  ي�سري 
م�سّدر للغاز الطبيعي يف العامل، وهو ما يراه مراقبون اأحد 
عوامل ال�سراع املحتدم بني الدول الكربى فيها، واالهتمام 
الرو�سي بحماية قاعدتها الع�سكرّية يف طرطو�س، وتاليًا 

املحافظة على نفوذها وم�ساحلها االقت�سادّية.
اإىل  اأجريت  التي  وامل�سوح  الدرا�سات  فت�سري  لبنان،  يف  اأّما 
الغاز الطبيعي يف  25 تريليون قدم مكّعب من  وجود نحو 
ثروة  وهي  به.  ة  اخلا�سّ اخلال�سة  االقت�سادّية  املنطقة 
0.2 تريليون قدم مرّبع فقط كفيلة  واعدة، خ�سو�سًا اأن 
24/24 ملدة ع�سرين �سنة، بح�سب هيئة  بتوفري الطاقة 
اإدارة قطاع النفط يف لبنان. اإال اأن الو�سول اإىل ا�ستثمار 
اتفاقات وحما�س�سات مل  معلقًا على  الرثوة ال يزال  هذه 

تتم.
-ENI 1 اأو »الوكالة الوطنّية للمحروقات«، وهي �سركة 
يف  وجود  لها  وا�ستخراجه،  النفط  ال�ستك�ساف  اإيطالّية 
ال�سرقّية  اأوروبا  دول  �سمنها  من  بلدًا،   80 من  اأكرث 
وكازاخ�ستان  اإيران  يف  وجودها  اإىل  اإ�سافة  واأفريقيا، 
املناق�سات  خلو�س  املتاأهلة  ال�سركات  من  وهي  والعراق، 

ال�ستك�ساف الغاز يف لبنان.
النفط،  من  اإيطاليا  احتياجات  ل�سّد   1953 عام  تاأ�س�ست 
النفطّية،  االأوروبّية  ال�سركات  اأكرب  اإىل  الحقًا  لتتحّول 
ومن �سمن ال�سركات الع�سر االأوىل يف العامل براأ�سمال 90 
مليار دوالر. متلك احلكومة االإيطالّية %30 من اأ�سهمها، 
ال�سركات  الأكرب  يورونيك�ست  بور�سة  يف  مدرجة  وهي 
االأوروبّية. ت�سّم عددًا من ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
النفط  ال�ستخراج  ات  من�سّ واإن�ساء  بت�سنيع  �سة  املتخ�سّ

والغاز من البحار ومتديد اأنابيب النفط.
يف منطقة البحر املتو�سط، تعمل ENI يف قرب�س وم�سر، 
»�سروق«  امتياز  يف  الواقع  »ُظُهر«  حقل  اكت�سفت  وهي 
الذي ح�سلت عليه عام 2012 بعد اأن كان ممنوحًا قبلها 
التي توقفت   ،1999 منذ عام  الهولندّية   Shell ل�سركة 
»الثورة«  اندالع  اإثر   2011 عام  منذ  فيه  التنقيب  عن 
اإ�سرائيل  من  كّل  اأعلنت  توقفها،  بعد  باأن  علمًا  م�سر،  يف 
وهما  له،  مال�سقني  هائلني  حقلني  اكت�سافهما  وقرب�س 
)يحتوي  االإ�سرائيلي  لالحتالل  اخلا�سع  ليفياتان  حقل 
اخلا�سع  اأفروديت  وحقل  مكّعب(  قدم  تريليون   22 على 
تريليون   5 على  يحتوي   12 )بلوك  القرب�سّية  لل�سيادة 
قدم مكّعب(. تعمل ENI اأي�سًا يف البلوكات القرب�سّية 2 
ENI-( و3 و9، من خالل ائتالف اإيطايل – كوري جنوبي
احل�س�س  من   80% االأوىل  متلك  بحيث   ،)KOGAS

والثانية 20%.
خالل 70 عامًا على عملها يف جمال النفط والغاز، طاولت 
�سّطرت   2009 عام  ففي  الف�سائح،  من  جمموعة   ENI
املفو�سّية االأوروبّية ر�سومًا �سريبّية بحّقها �سمن م�ساعيها 
ملكافحة االحتكار، بعدما ثبت �سراوؤها مناف�سني يف خطوط 
 Gazprom مع  اتفاقيات  وّقعت  التي  النفط،  اأنابيب 
اإىل  االأ�سود  البحر  ومن  رو�سيا  جنوب  من  ملّدها  الرو�سّية 
دفع  بتهم  ويكيليك�س  وثائق  يف  ا�سمها  ورد  كذلك  اأوروبا. 
ر�سى حلكومات دول نامية مقابل فوزها يف ا�ستثمار النفط 
اأماما  االأوغندي  الوزراء  رئي�س  �سمنهم  ومن  بالدهم،  يف 

مبابازي.
�ست  اأكرب  من  وواحدة  فرن�سّية  �سركة  هي   Total  2-
وتنت�سر   ،1924 عام  تاأ�س�ست  عاملّية.  نفطّية  �سركات 
نيويورك  بور�ستي  يف  ُمدرجة  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 
عائدًا  وحتّقق  االأوروبّية،  ال�سركات  الأكرب  ويورونيك�ست 

يفوق 130 مليار دوالر.
 Totalمثل لها،  تابعة  ومتو�سطة  �سغرية  �سركات  لديها 
يف  وتعمل  اأ�سهمها  من   50% متلك  التي   Petroleum
�سركات  مع  تعاقدات  اأي�سًا  ولديها  ال�سمالّية.  اأمريكا 
 Aramco مثل  ا�ستثماراتها  مناطق  يف  كربى  نفطّية 

 ExxonMobil االأمريكّية،   Chevron ال�سعودّية، 
 Shell ،الربيطانّية British Petroleum،االأمريكّية
�سة يف كّل ما له عالقة بقطاع النفط  الهولندّية. متخ�سّ
اإىل  و�سواًل  والنقل،  واالإنتاج  التنقيب  من  بدءًا  والغاز، 
واإن�ساء حمّطات  الكيماوّية  املواد  وت�سنيع  الطاقة  توليد 
الطاقة  قطاع  دخول  نيتها  اأعلنت   2007 عام  البنزين. 
تعّد  التي   Areva �سركة  من   1% متلك  وهي  النووّية، 

االأكرب عامليًا يف هذا املجال.
واأمريكا  الهادئ،  واملحيط  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  تعمل 
ح�س�س  من   30% )متلك  االأو�سط  وال�سرق  الالتينّية، 
التنقيب عن النفط يف ال�سعودية، اأبرز ا�ستثماراتها يتمثل 
»اجلبيل«  م�سروع  وتطوير  اخلايل«،  »الربع  يف  بالتنقيب 
اأ�سهم  %19 من  الإن�ساء امل�سايف والبرتوكيماويات، ومتلك 
يف  ن�ساطها  ينح�سر  العراقي(.  »احللفاية«  حقل  اإنتاج 
البلوك  امتياز  على  ح�سولها  خالل  من  املتو�سط  البحر 
مع  تعاون  بروتوكول  توقيعها  اإىل  اإ�سافة  القرب�سي،   11
م�سنع  بناء  م�سروع  حول  جدوى  درا�سة  الإعداد  قرب�س 
قرب  فا�سيليكو  منطقة  يف  امل�سال  الطبيعي  الغاز  الإنتاج 
االأوروبية  االأ�سواق  اإىل  الغاز  لت�سدير  ليما�سول  مدينة 

واالآ�سيوية.
التوّرط  اأبرزها  الف�سائح،  من  جمموعة   Total تالحق 
منع  اإىل  اأّدى  ما  مالطا،  يف  الطاقة  لوكالء  ر�سًى  بدفع 
ودفع  املناق�سات،  يف  امل�ساركة  من   Trafigura وكيلها 
15 مليون يورو للح�سول على عقد ا�ستثمار حقول النفط 
بتورطها   2010 عام  واتهامها  اإيطاليا،  يف  با�سيليكاتا  يف 
�سدام  نظام  ظل  يف  العراقيني،  للم�سوؤولني  ر�سًى  دفع  يف 
االأمم  تطبيق  خالل  يف  النفط  اإمدادات  لتاأمني  ح�سني 
قيمتها  و�سلت  الغذاء«  مقابل  »النفط  برنامج  املتحدة 
اإىل 10 مليارات دوالر، وقد �سدر حكم بحّقها عن املحاكم 
اإ�سافة  يورو.  األف   750 مبلغ  بتغرميها  يق�سي  الفرن�سّية 
خط  لت�سغيل  الع�سكرّية  ميامنار  حكومة  مع  تعاملها  اإىل 
اأنابيب »يادانا« للغاز الطبيعي من بورما اإىل تايالند رغم 
دعاوى  وهناك  عليها،  املفرو�سة  االأوروبّية  العقوبات 
ق�سائّية بحقها يف املحاكم الفرن�سّية والبلجيكّية لت�سغيل 

عّمال بال�سخرة يف بناء خّط االأنابيب.
اأمريكّية،  نفط  �سركة  وهي   ،Nobel Energy  3-
واأفريقيا  اأمريكا اجلنوبّية  1932، تعمل يف  تاأ�س�ست عام 
يف  وال�سني.  ال�سمال  وبحر  املتو�سط  والبحر  واأورا�سيا 
اإ�سرائيل  بني  ن�ساطها  يتوّزع  املتو�سط،  البحر  منطقة 
وم�سر وقرب�س. فهي ح�سلت على امتياز حقلي »ليفياتان« 
مع  ا�سترياد  عقود  لديها  حيفا.  �سواحل  قبالة  و«تامار« 
م�سر لت�سدير الغاز االإ�سرائيلي اإليها عرب اأنبوب من حقل 
4.5 مليارات  »تامار« اإىل �سواطئ م�سر، يق�سي بتزويدها 
حقل  وت�ستثمر  عامًا.   15 ملّدة  الغاز  من  �سنويًا  مكّعب 

و للحفر   Delek مع  بائتالف   70% بن�سبة  اأفروديت 
Avner للتنقيب االإ�سرائيليتني، علمًا باأن عقد االئتالف 
الغاز  لت�سييل  م�سنع  بناء  على  اأي�سًا  ين�ّس  قرب�س  مع 
اأعّدت  الذي  ليما�سول  فا�سيليكو قرب مدينة  الطبيعي يف 
النفط  اأنها كانت حتتكر قطاع  الالفت   .Total درا�ساته 
يف فل�سطني املحتلة حتى كانون الثاين املا�سي حينما وّقع 
ما  النفطي،  االحتكار  مكافحة  قانون  نتنياهو  بنيامني 
 Delek حّتم عر�س حقلي كاري�س وتانني للبيع، واإجبار 
 Nobel وخف�س  »تامار«  حقل  من  تها  ح�سّ بيع  على 
رفع  مقابل  نف�سه،  احلقل  يف   )39%( تها  ح�سّ  Energy

ا�ستثماراتهما يف ليفياتان الذي متلك %40 منه.
اتهام  اأبرزها  ال�سكاوى،  من  جمموعة  ال�سركة  تالحق 
احلكومة االأرجنتينّية لها بالعمل يف جزر فوكالند ب�سورة 
عام  البيئة  حماية  وكالة  اتهمتها  كذلك  قانونّية.  غري 
على  فاأجربت  م�سّرة،  بانبعاثات  معاملها  بت�سّبب   2015
دفع نحو 3.5 ماليني دوالر للواليات املتحدة، و1.5 مليون 

دوالر لكولورادو.
وزير  تاميز:  نيويورك  وفق  فيها  امل�ساهمني  اأ�سهر 
اأ�سهمًا  ميلك  الذي  كريي،  جون  االأمريكي  اخلارجّية 
املرتبة  )يحتل  اأديل�سون  و�سيلدون  دوالر.  مليون  بقيمة 
وميلك  العامل(،  الأغنياء  فورب�س  قائمة  على  الـ18 
دعمًا  االأكرث  تعّد  التي  اخلريّية  »اإيدل�سون«  موؤ�ّس�سة 
االأمريكّية  االأعمال  مبادرة  رئي�س  فاإنه  كذلك  الإ�سرائيل، 
- االإ�سرائيلّية، )Nobel Energy ع�سو رئي�سي فيها(. 
اآمو�س  النفط  ل�سوؤون  االأمريكّية  اخلارجّية  وزير  اأّما 
اإ�سرائيلّية(، فقد عمل قبل توليه  هوك�ستاين )من اأ�سول 
من�سبه احلايل يف مكتب »كا�سيدي و�سركائه« الذي ميثل 
م�سالح ال�سركة، ويعّد اليوم من اأبرز املفاو�سني بني لبنان 

واإ�سرائيل على احلدود امل�سرتكة.
نتائج دورة الرتاخي�س الثالثة يف قرب�س

اأ�سماء  القرب�سّية  احلكومة  اأعلنت  املا�سي  متوز  نهاية  يف 
للم�ساركة  الثالثة  الرتاخي�س  دورة  يف  املتاأهلة  ال�سركات 
يف املناق�سة التي افتتحتها للبلوكات: )6-8( يف منطقتها 
بينها  امل�سرتكة  املنطقة  يف  و10  اخلال�سة،  االقت�سادّية 

وبني م�سر يف حميط حقل »ُظُهر«.
Totalو ENI يف البلوك 6 تاأهلت �سركتا

 CAIRNوكون�سور�سيوم ENI يف البلوك 8 تاأهلت �سركة
DELEKو  Energy

كون�سور�سيوم   ،Statoil �سركة  تاأهلت   10 البلوك  يف 
و  ExxonMobil وكون�سور�سيوم   ،Totalو  ENI

Qatar Petroleum
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من ال�����������ص�����راع ع����ل����ى ح����ق����ول ال������غ������از: م�����ن ي�������ص���ي���ط���ر ع����ل����ى ال����������روة يف ال����ب����ح����ر امل���ت���و����ص���ط؟ ت�صكو  م�صلمة  اأمل��ان��ي��ة  دبلوما�صية 
ال��ب��اد يف  الإ���ص��ام��وف��وب��ي��ا  ظ���اه���رة 

�سبلي،  �سو�سن  االأملانية،  اخلارجية  با�سم  املتحدث  نائب  نددت    – برلني 
�سعوراأحيانًا  “ينتابني  قائلة  البالد،  يف  االإ�سالموفوبيا  ظاهرة  بت�ساعد 

اأنه ٌينظر اإلينا نحن امل�سلمني وكاأننا خملوقات ف�سائية”.
وانتقدت �سبلي، وهي دبلوما�سية من اأ�سول فل�سطينية، يف لقاء مع �سحيفة 
املعادي  اأملانيا”  اأجل  من  البديل  “حزب  خطاب  العامة،  فرانكفورت 
خالل  البالد  يف  امل�سلمني  �سد  ولدها  التي  امل�سبقة  واالأحكام  لالإ�سالم، 

الفرتة االأخرية.
بخ�سو�س  اأملانيا  يف  احلزب  يطلقها  التي  الدعاية  اأن  على  �سبلي  و�سددت 
ال�سحيح،  باالأمر  لي�س  واحلريات”  للدميقراطية  امل�سلمني  “معار�سة 
امل�سلمني  نحن  اإلينا  ٌينظر  اإنه  �سعوراأحيانًا  “ينتابني  بالقول:  م�سيفة 
اأي�سًا  امل�سلمني  اأن  هي  احلقيقة  فاإن  وبالطبع  ف�سائية،  خملوقات  وكاأننا 

يرغبون مبزيد من الدميقراطية”.
واأفادت �سبلي اأنها ال جتد معنى للنقا�س الدائر لدى الراأي العام االأملاين، 
الدين  اإظهار  اإىل  تهدف  التي  واالآراء  والدميقراطية،  االإ�سالم  حول 
االإ�سالمي وكاأنه يتناق�س مع الد�ستور االأملاين، مبينة بالقول: “بالن�سبة 
من  ال�ساحقة  لالأغلبية  نقا�س  دون  من  اأ�سا�سًا  يعد  االأملاين  الد�ستور  يل 
م�سلمي اأملانيا، ففي االأ�سا�س يعد الد�ستور قيمة مهمة جدًا للم�سلمني هنا، 

الأنه يحميهم كاأقلية، وي�سمن لهم حرياتهم الدينية”.
ُت�سكل تهديدًا  اأن اجلماعات املتطرفة التي ت�ستغل الدين،  واأ�سارت �سلبي 
من  هم  االإرهابية  الهجمات  ل�سحايا  ال�ساحقة  االأغلبية  واأن  للم�سلمني، 

امل�سلمني اأي�سًا.
وانتقدت �سبلي ب�سدة حزب البديل من اأجل اأملانيا، اليميني املتطرف الذي 
“اإن  القائل  احلزب  خطاب  راف�سة  للمهاجرين،  املعادي  خطابه  من  �سعد 

امل�سلمني ال ُيريدون االندماج باملجتمع االأملاين”.
التحدث  ُيجيد  وال  بدينه،  ملتزم  م�سلم  رجل  والدي  “اإن  �سبلي  وقالت 
والدي  اإن  القول  اأ�ستطيع  واإنني  تقريبًا،  باالأملانية  والكتابة  والقراءة 
مندمج اأكرث مع اأملانيا مقارنة باأع�ساء حزب البديل من اأجل اأملانيا الذين 

يبدو اأن لديهم حتفظات على الد�ستور االأملاين”.
�سد  الكراهية  على  التحري�س  مبحاولة  املذكور  احلزب  �سبلي  واتهمت 
امل�سلمني، موؤكدة �سرورة اأن ُيبدي املجتمع االأملاين موقفًا وا�سحًا �سد كافة 

اأ�سكال العن�سرية.

ط����رد م��ن��ت��ق��ب��ة م���ن م��ت��ج��ر اأم��ري��ك��ي 
اإث��������ر رف�������ص���ه���ا ك�������ص���ف وج��ه��ه��ا

الواليات  غربي  اإنديانا،  والية  يف  متجر  عّمال  م�سلمة  امراأة  اتهمت 
باعتذار  النقاب عن وجهها، مطالبة  رف�سها ك�سف  اإثر  املتحدة، بطردها، 

ماّلك املتجر عن “االإهانة” التي تعر�ست له.
اأ�سل  من  اأمريكية  مواطنة  وهي  عامًا(،   32( �سايف  �سارة  ال�سيدة  وقالت 
االأربعاء،  املحلية،  التلفزيونية  القنوات  اإحدى  مع  مداخلة  يف  عربي، 
اإنها توجهت اإىل متجٍر يف مدينة غاري، التي تتبع والية اإنديانا، ل�سراء 
بع�س االأغرا�س املنزلية، االثنني املا�سي، وفور دخولها املتجر طلب منها 

العاملون ك�سف النقاب الذي كانت ترتديه، واإال فلتغادره فورًا.
وتابعت: “�سرحت لهم اأين اأرتديه الأ�سباب دينية، اإال اأنهم رّدوا علي باأن 
حلوادث  متجرهم  تعّر�س  عن  ف�ساًل  مرتفعة،  املدينة  يف  اجلرمية  ن�سبة 

�سرقة اأكرث من مرة”.
واأو�سحت اأن العاملني باملتجر هددوها با�ستدعاء قوات ال�سرطة؛ ما دفعها 

يف النهاية ملغادرة املتجر حتى ال يراها اأطفالها، وهي تتعر�س للطرد.
على  �ساركته  فيديو  مقطع  عرب  لها  تعر�ست  التي  الواقعة  �سايف  و�سجلت 
ماّلك  من  تنتظر  اأنها  مبينة  “في�سبوك”،  االجتماعي  التوا�سل  موقع 

املتجر اعتذارًا عن ما تعر�سه له من “اإهانة”.

يف  العربية  اجلاليات  �سليبات  البرز  املتابع  لعل 
ابرز  من  اال�سري  العنف  م�ساكل  ان  �سيجد  امريكا 
عالج  لها  يوجد  وال  اجلالية  توؤرق  التي  امل�ساكل 
معروف ب�سب �سعف االأح�سائيات الناجت عن اخلوف 
ذات  ح�سرت  انني  اأذجر  البيوت   ا�سرار  اأف�ساء  من 

مرة ندوة للمكا�سفة
بن  م�سعب  مب�سجد  العلمية  املجموعة  نظمتها 
عمري التي ي�سرف عليها ال�سيخ الدكتور حممد الرب 
العربية  اجلاليات  �سلبيات  ابرز  عن  ميدانيا  بحثا 

بنيويورك .
ون�سر  اال�سري  العنف  ال�سلبيات  ابرز  يف  وجاء 

ال�سائعات
الرمياوي  ح�سام  الدكتور  اال�ست�ساري  وحا�سر 
اال�ست�ساري مب�ست�سفي لوثرين عن تعريفات العنف 

اال�سري وتاريخه وا�سبابه وعالجه.
اال�سري  العنف  تعريف  يف  رمياوي  د  ذكر  حيث 
من  ال�سيئة  الت�سرفات  جميع  ي�سمل  ان  مو�سحا 
ان  كما  االطفال  �سد  او  العك�س  او  لزوجته  الزوج 

عقوق الوالدين يدخل يف نطاق العنف اال�سري.
بدء  اال�سري  للعنف  التوثيق  ان  رمياوي  د  وا�ساف 
الزوجة  �سرب  كان  حيث  ع�سر   الثامن  القرن  منذ 
مت  ثم  اروبا  يف  حتي  قانونا  �سحيحة  ممار�سة 
�سار  حتي  ع�سر   التا�سع  القرن  يف  ذلك  جترمي 
تدخل م�سموح يف القرن الع�سرين اال انه يف القرن 

الع�سرين ظهرت ظاهرة العنف �سد الرجال .
واو�سح د ح�سام ان ابالغ ال�سرطة يف بالدنا وحتي 
خلوف  جدا  قليل  اخلارج  يف  العربية  جمتعمتنا  يف 
بعد  العنف  وزيادة  والف�سيحة  الطالق  من  املراأة 

ذلك .
وق�سم د رمياوي ا�سباب العنف اال�سري ايل ا�سباب 

نف�سية واجتماعية واقت�سادية ودينية .
ارجع  فقد  النف�سية  اال�سري  العنف  ا�سباب  اما 
وم�ستوي  ال�سخ�سية  ال�سحة  م�ستوي  ايل  الباحث 

التعليم والثقافة وم�ستوي الوزاع الديني.

واما عن اال�سباب االجتماعية فرتجع ايل العادات 
القوة  من  قدرا  الرجل  من  تطلب  التي  والتقاليد 

في�سطر الظهار ذلك من خالل العنف .
ت�سبب  التي  االقت�سادية  اال�سباب  اهم  عن  واما 

العنف فرتجع ايل الفقر والبطالة .
وارجع د رمياوي ان العنف ال�سباب دينية راجع ايل 
اخلطاأ يف تف�سري معني القوامة للرجل يف االية 34 
ا َف �َساِء مِبَ اُموَن َعَلى النِّ َجاُل َقوَّ من �سورة الن�ساء الرِّ

ُهْم َعَلى  ُ َبْع�سَ َل اهللَّ �سَّ
اُت َقاِنَتاٌت  احِلَ ْمَواِلِهْم َفال�سَّ ْنَفُقوا ِمْن اأَ ا اأَ َبْع�ٍس َومِبَ
ِتي َتَخاُفوَن ُن�ُس ُ َوالالَّ ا َحِفَظ اهللَّ َحاِفَظاٌت ِلْلَغْيِب مِبَ

وَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف
َفاإِْن اأََطْعَنُكْم َفاَل َتْبُغوا َعَلْيهّن    ۖ ِرُبوُهنَّ اِجِع َوا�سْ  امْلَ�سَ

ا َكِبرًيا ٣٤ َ َكاَن َعِليًّ �َسِبياًل  اإِنَّ اهللَّ
بان  م�ست�سهدا  االية  تف�سري  رمياوي  د  و�سح  حيث 
كان قدوتنا  و�سلم  �سلي اهلل عليه  الكرمي  الر�سول 

يف ح�سن معاملة ازواجه .
البحث  ق�سم  فقد  اال�سري  العنف  مظاهر  عن  اما 
با�ستخدام   : لفظيا  ايل  رمياوي  د  به  اقدم  الذي 

الكالم البذي وال�ستائم والتهديد .
وج�سديا : بال�سرب وعاطفيا : باحلرمان واالبتزاز 

واالهمال .
واو�سح د رمياوي التاأثري ال�سيئ للعنف اال�سري علي 
واالنخراط  واملخدرات  للجرمية  بدفعهم  االطفال 

يف الع�سابات والزين .
وعن رو�ستة عالج العنف اال�سري ف�سرح د رمياوي 
ان ذلك يتم علي عدة م�ستويات منها م�ستوي الفرد 
ودعاء  و�سوم  و�سدق  �سالة  من  العبادات  بتقومي 
عليه  اهلل  �سلي  الكرمي  الر�سول  ذلك  يف  وقدوتنا 

و�سلم .وتقومي اال�سرة خلقيا ودينيا واقت�ساديا .
الرمياوي  ح�سام  د  او�سح  املجتمع  م�ستوي  وعلي 
لن�سر  واملدار�س  امل�ساجد  دور  تفعيل  يجب  بانه 
الوعي الديني وتعليم االزواج عدم العنف ومراقبة 
العنف  دعوات  من  للحد  وامل�سل�سالت  االعالم 

تاهيل  مركز  م�سعب  م�سجد  يف  يوجد   (  . واملجون 
ا�سري ي�سرف عليه الدكتور حممد الرب (

اال�سري  العنف  مقاومة  يف  املجتمع  دور  ان  كما 
ال�سيا�سة  رجال  خماطبة  اي�سا  لي�سمل  يتو�سع 

وال�سرطة واملدعي العمل ملجابهة العنف اال�سري .
يتم  ان  فيجب  اال�سري  العنف  �سحايا  عن  اما 
ومراكز  اال�سري  التوجيه  مركز  ان�ساء  يف  التو�سع 

رعاية االطفال والن�ساء املتعر�سني للعنف .
العربية  اجلاليات  فتعترب  ال�سائعات  ن�سر  عن  اما 
بالطرق  ال�سائعات  ن�سر  يف  للغاية  خ�سبة  ار�س 
املقاهي  وجل�سات  اليومية  كاملحادثات  التقليدية 
احلديثة  وبالطرق  والن�ساء  الرجال  وديوانيات 
 – بوك  الفي�س   ( االجتماعي  االت�سال  كو�سائل 

التوتري (
العنف  من  خالية  العربية  جاليتنا  �سرني  فهل 
اال�سري ون�سر ال�سائعات يف االجل القريب؟؟؟ وهل 
االأ�سري  العنف  �سد  تتفاعل  عربية  مراكز  �سنجد 

؟؟
فلنتظر ....  ولرني .....

احمد مراد

–  األقت احلرب امل�ستمرة منذ خم�س �سنوات  حلب 
يف �سوريا بظاللها الثقيلة على االأطفال، الذين نالوا 
تبعات  وخلفت  ال�سلبية،  اآثارها  من  االأكرب  احل�سة 
حياتهم  تفا�سيل  يف  جتلت  واجتماعية  نف�سية 

اليومية.
اآالف  يحملها  والقتل  الدمار  مب�ساهد  مليئة  ذاكرة 
عاينوا  الذين  هوؤالء  ال�سيما  ال�سوريني،  االأطفال 
منازلهم  من  والتهجري  للق�سف  وتعر�سوا  الق�سف 

ومدار�سهم وفقدوا ذويهم.
االآونة  يف  �سهدت  الداخل  يف  النازحني  خميمات 
االأخرية تنامي ظاهرة ال�سلوك العدواين لالأطفال 
ويخ�سى  وكالمهم،  حركاتهم  على  انعك�س  الذي 
انخفا�س عدد  الظاهرة يف ظل  تنامي  االأهايل من 

املخت�سني النف�سيني ملعاجلة هذه احلاالت.
خالل  املعار�سة  �سيطرة  مناطق  يف  االأطفال  عا�س 
ال�سنوات املا�سية اأو�ساعا �سعبة جراء ق�سف قوات 
لينتهى  نزوح  رحلة  يف  اأنف�سهم  وجدوا  ثم  النظام، 
حالتهم  تدهور  متنع  مل  خميمات  يف  املطاف  بهم 

النف�سية.
ومتخ�س�سان  املخيمات  اأحد  يف  م�سوؤول  واتفق 
التقتهم االأنا�سول على اأن الدعم النف�سي لالأطفال 
على  القائمون  ي�سعى  التي  امللحة  االأمور  من  بات 
مراكز االإيواء لتوفريها “كي ال تتحول االأخرية اإىل 

بوؤر يخرج منها اأجيال �سيئة ت�سر مبجتمعاتها”.
�سجو  ملخيم  االإداري  املدير  زيتون  اإ�سماعيل 
للنازحني بريف حلب ال�سمايل بالقرب من احلدود 
الحظت  املخيم  “اإدارة  اإن  قال  الرتكية  ال�سورية 
لدى  العدائية  الروح  تنامي  االأخرية  االآونة  يف 
اإىل  م�سريًا  ت�سرفاتهم”،  على  ذلك  وبان  االأطفال، 
�سملت  بل  الذكور  على  تقت�سر  مل  “الظاهرة  اأن 

االإناث اأي�سًا”.
ميكن  االأطفال  �سلوك  يف  “العدوانية  اأن  واأ�ساف 
مالحظتها ب�سهولة، فهم يتعاملون مع بع�س بق�سوة، 
و�سرا�سة،  بتهور  ويت�سرفون  كثريًا،  يت�ساجرون  و 
نحوها  يتوجهون  املخيم  اإىل  �سيارة  دخول  فلدى 

دون وعي خلطر االرتطام بها”.
يف  االأطفال  األعاب  “جل  اأن  اإىل  زيتون  ولفت 
املخيمات تتمحور حول احلرب، كما اأنهم عدائيون 
الذين يكربونهم عمرًا، فالكثري منهم يرد  حتى مع 
الأمر  تنبيههم  اأو  معهم  احلديث  حال  يف  بفظاظة 

ما”.
يف  النف�سي  الدعم  برامج  �سعف  اإىل  وتطرق 
االإن�سانية  املنظمات  من  “قليل  قائال  االإطار  هذا 
اأخ�سائيني  لالأمر، وعينت  �سوريا تبنهت  العاملة يف 
يف  االإ�سراع  ويجب  الظاهرة،  من  للحد  نف�سيني 
االأرا�سي  يف  املخيمات  جميع  على  اخلطوة  تعميم 

ال�سورية”.
النف�سي  املكتب  مدير  وي�سي  علي  اعترب  جانبه  من 
اأن  حكومية(  )غري  االإن�سانية”  “�سام  ملنظمة 
نفو�س  يف  �سلبية  اآثارا  تركت  احلرب  “ظروف 
االأطفال كرد فعل على م�ساهد احلرب والدمار التي 
جتاه  العدائي  احل�س  لديهم  وولدت  يوميًا،  يرونها 

املجتمع املحيط بهم”.
واأ�سار وي�سي اأن “منظمتهم طبقت عددا من الربامج 
ا�ستهدفت االأطفال ب�سكل اأ�سا�سي، منها برنامج القيم 
بق�سور  ملعاجلة  برامج  و  واالإجتماعية  ال�سلوكية 
.”)ADHD( االنتباه وفرط احلركة املعروفة بـ
تبداأ  النف�سي،  الطب  يف  ا�ست�ساريني  وبح�سب 
الثانية  بني   ”ADHD“ اأعرا�س  مالحظة 
والثالثة من العمر، وت�سمل �سعوبة يف انتباه الطفل 
الواقع،  مع  التفاعل  عن  وبعده  حوله،  يجري  ملا 
يف  حركة  اأو  �سوت  اأي  ب�سبب  الت�ستت  و�سرعة 
املحيط اإ�سافة اإىل كرثة احلركة والكالم وال ي�سرب 

الأخذ دوره يف اأي �سيء.
املتابعة  الكوادر  يف  احلا�سل  بالنق�س  وي�سي  واأقر 
نف�سيني  معاجلني  ثالثة  “لدينا  قائال  للظاهرة 
عائلة،   1200 تقطنه  الذي  �سجو  خميم  يف  فقط 
ف�سال عن اأن املراكز النف�سية املوجودة يف املخيمات 
على  قادرة  متطورة  برامج  اإىل  عام  ب�سكل  تفتقر 
نف�سية  يف  طيبا  اأثرا  وترتك  اأف�سل  نتائج  اإعطاء 

االأطفال”.
“�سام  منظمة  يف  النف�سي  املعالج  وي�سي”  “ح�سني 
ظاهرة  �سرح  �سجو،  �ساحية  خميم  يف  االإن�سانية” 
ال�سلوك العدواين لالأطفال قائاًل اإن “هذا ال�سلوك 
نوعني  على  وهي  ت�سلنا،  التي  احلاالت  اأبرز  هو 
يف  ال�سروط  “ق�سوة  اأن  م�سريا  اجل�سدي”،  اللفظي 
بتاأمني  ان�سغالهم  ب�سبب  االأهل  اإهمال  و  املخيمات 

لقمة العي�س هي اأبرز م�سببات احلالة”.
التي  الطرق  اأبرز  من  اأن  النف�سي  االأخ�سائي  وبني 
للمعاجلة  املحدودة  اإمكاناتهم  ظل  يف  يتبعونها 
الر�سم  نحو  ودفعه  الطفل  للعب  منا�سب  جو  “خلق 
لتفريغ طاقته االإنفعالية، وحثه على التعاون بدل 
التناف�س، اإىل جانب اإقامة جل�سات توعية لالأهايل 
لتن�سئة  املثلى  والطرق  االأ�ساليب  اأف�سل  حول 

االأطفال ن�ساأة �سحيحة”.

عمري ب��ن  م�صعب  ن���دوة  يف  ال�صائعات  ون�صر  ال���ص��ري  العنف 

اأط�������ف�������ال ������ص�����وري�����ا ب����ع����د احل�������������رب.. ن�������ازح�������ون مم����زق����ون



 5 اإن  حزوري  حممد  الدكتور  حلب  �سحة  مدير  قال 
اختناق  بحاالت  اآخرون   8 واأ�سيب  قتلوا  اأ�سخا�س 
اأطلقتها  �سامة  غازات  حتوي  قذائف  �سقوط  جراء 
حلب،  يف  القدمية  املدينة  على  م�سلحة  جمموعات 

بح�سب وكالة �سانا.
اآخرون  واأ�سيب11  قتال  �سخ�سني  اإن  الوكالة  وذكرت 
حي  على  �ساروخية  قذيفة  �سقوط  نتيجة  بجروح 

�سالح الدين.
ا�ستهداف  جراء  بجروح  اأ�سخا�س   6 اأ�سيب  كما 
اأحياء  ال�ساروخية  بالقذائف  م�سلحة  جمموعات 

�سكنية يف مدينة حلب.
جديدا  هجوما  الثالثاء،  ال�سوري،  اجلي�س  واأحبط 
العامرية  حي  جهة  من  الفتح”  “جي�س  مل�سلحي 
حلب،  جنوب  الرامو�سة  حي  باجتاه  �سادكوب  ومعمل 
احلربي  االإعالم  به  اأفاد  ما  بح�سب  نفق،  تفجري  بعد 

ال�سوري.
واأ�ساف االإعالم احلربي اأن الهجوم اأعقبته ا�ستباكات 
والثقيلة  اخلفيفة  االأ�سلحة  فيها  ا�ستخدمت  عنيفة 
واملدافع املبا�سرة و�سط تبادل للق�سف املدفعي ووقوع 

قتلى وجرحى يف �سفوف امل�سلحني.
ال�سوري  اجلي�س  بني  اال�ستباكات  حدة  ت�ساعد  وجاء 
على  الفتح”  لـ”جي�س  بانتمائهم  يعتقد  وم�سلحني 
املحور اجلنوبي الغربي ملدينة حلب يف حي العامرية 
املحور  يف  التقدم  امل�سلحني  حماولة  و�سط  والرامو�سة 
املذكور يف حماولة لك�سر احل�سار الذي تفر�سه القوات 

ال�سورية على امل�سلحني داخل املدينة.
كما ت�سدى اجلي�س ال�سوري لهجوم �سنه م�سلحو “جي�س 
حلب  مدينة  غرب  منيان”  “منا�سر  باجتاه  الفتح” 
عن  اأ�سفرت  عنيفة  مواجهات  دارت  حيث  اجلديدة، 
�سقوط ع�سرات القتلى وامل�سابني يف �سفوف امل�سلحني.

للقذائف  امل�سلحني  ا�ستخدام  انباء  على  وتعليقا 
با�سم  املتحدث  دوجاريك،  �ستيفان  وقال  الكيماويه 

تاأكيد  ن�ستطيع  “ال  الدولية:  للمنظمة  العام  االأمني 
االأمني  اأن  البديهي  لكن من  باأنف�سنا.  التقارير  )هذه( 
ا�ستخدام مفرت�س  التقارير عن  العام مطلع على هذه 

لالأ�سلحة الكيميائية يف النزاع ال�سوري”.
“يوا�سل  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  اأن  اإىل  واأ�سار 
الدعوة اإىل مقا�ساة جميع من ميكن اأن يكون م�سوؤوال” 
العام  يف  ان�سمت  �سوريا  وكانت  االأعمال.  هذه  عن 

الكيميائية. االأ�سلحة  حظر  اتفاقية  اإىل   2013
من جانبها اأعلنت االإدارة االأمريكية اأنه يف حال تاأكد 
بالغازات  معباأة  حاويات  اإ�سقاط  عن  املعلومات  �سحة 

ال�سامة يف �سوريا، ف�سيكون ذلك “م�سكلة كبرية”.
وقال املتحدث با�سم االإدارة، جون كريبي، اأن الواليات 

يف  دقة  بكل  حتقق  لها  ال�سريكة  والدول  املتحدة 
مدى  ما  القول  ي�ستطيع  ال  اأنه  م�سيفا  التقارير.  هذه 

�سحتها.
ويف وقت �سابق من الثالثاء، نقلت و�سائل اإعالم غربية 
من  حاويات  اإ�سقاط  عن  اأنباء  �سوريني  معار�سني  عن 
غاز الكلور على بلدة قريبة من مكان �سقوط املروحية 

الع�سكرية الرو�سية “مي8- .
وامتنع الكرملني عن التعليق على هذه التقارير، وقال 
الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  بي�سكوف،  دميرتي 
لل�سحفيني: “من ال�سعب للغاية التعليق على مثل هذه 
االأنباء املختلقة اإعالميا. ونحن ال نعرف، يف مثل هذه 

احلاالت، من اأي م�سادر جاءت هذه االأنباء”.

حاّل  ريفلني،  روؤوبني  ومعه  نتنياهو،  بنيامني 
�سفارة  »اأر�ٍس م�سرية«، هي  »�سرف« على  �سيَفْي 
يف  جاءا  االثنان  اأبيب.  تل  لدى  املعّز«  »قاهرة 
دبلوما�سيون  يفخر  كما  للعالقات«  الفت  »تطور 
 23 »ثورة  ذكرى  احتفال  ليح�سرا  م�سريون، 
يوليو«، وليحر�سا من هناك على توجيه ال�سكر 
مع  بالتزامن  وذلك  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  اإىل 
زيارة نتنياهو حدود غزة والتهديد برد حا�سم 

وبتدمري املقاومة
اإ�سرائيل  مع  العربي  ال�سقوط  حلقات  تتوا�سل 
االأخرية  اأن  يف  امل�سكلة  لي�ست  يوم.  بعد  يومًا 
انتقلت من حمّل العدو اإىل ال�سديق اأو احلليف، 
بعد  االآتني  العرب،  الروؤ�ساء  من  هناك  اأن  اأو 
فل�سطني  يف  يرى  من  العربي«،  الربيع  »ثورات 
ب�سرعة،  البحر  يف  اإلقاوؤه  يجب  زائدًا  حماًل 
كجزء  نف�سها  تقدم  اأبيب  تل  اأن  يف  امل�سكلة  بل 
وتل  القاهرة  تريد  ما  هذا  املنطقة.  تاريخ  من 
احلميمة  واللقاءات  بالزيارات  �سنعه  اأبيب 

واملتبادلة.
روؤو�س  �سيجمع  قمة  لقاء  من  اأ�سابيع  فقبل 
توجه  الفل�سطينية،  وال�سلطة  وم�سر  اإ�سرائيل 
ورئي�س  ريفلني،  روؤوبني  االإ�سرائيلي،  الرئي�س 
مع  لالحتفال  نتنياهو،  بنيامني  العدو،  حكومة 
 64 اأبيب، مبرور  امل�سريني يف �سفارتهم لدى تل 

عامًا على »ثورة 23 يوليو«.
»اجلديدة«  م�سر  مبديح  كلمته  ا�ستهّل  نتنياهو 
منطقة  يف  رائدة  »دولة  اإنها  قائاًل  ورئي�سها، 
ال�سرق االأو�سط، وتلعب دورًا حموريًا يف الق�سية 
عبد  الرئي�س  اإىل  ال�سكر  موجهًا  الفل�سطينية«، 
الفتاح ال�سي�سي، على املقرتح الذى قدمه الإيجاد 
واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني  بني  لل�سراع  حل 
لل�سعب  التهنئة  »خال�س  يقدم  اأن  ين�س  مل  كما 

امل�سري يف احتفاالته بعيد الثورة«.
اخلارجية  يف  م�سدر  من  »االأخبار«  وعلمت 
اأمر  امل�ستوى  العالية  »امل�ساركة  اأن هذه  امل�سرية 
الدبلوما�سية  العالقات  طبيعة  يف  ا�ستثنائي 
للعالقات  خا�س  و�سع  عن  وتعرّب  البلدين،  بني 

العرف جرى على توجيه  اأن  الثنائية، وخا�سة 
يف  احلكومات  وروؤ�ساء  الروؤ�ساء  اإىل  الدعوات 
يوفدون  ما  وعادة  الوطني،  العيد  احتفاالت 
»ال�سفارة  امل�سدر:  واأ�ساف  عنهم«.  مندوبني 
مكثفة  ات�ساالت  جتري  اأبيب  تل  لدى  امل�سرية 
مع نتنياهو، ورمبا يكون هذا ال�سبب يف م�ساركته 
ال�سفري  ل�سكر  اأي  امل�سرية،  الثورة  بذكرى 
يف  جهوده  على  خريت(  )حازم  هناك  امل�سري 

ا�ستئناف عملية ال�سالم«.
الوطنية  »االأغاين  اإىل  اجلميع  ا�ستمع  بعدما 
»اإ�سرائيل  اأن  �سرح  يف  نتنياهو  اأ�سهب  للبلدين«، 
االأ�س�س  و�سعا  و�سعبيهما  التاريخ،  �سنعتا  وم�سر 
قبل  االإن�سانية  احل�سارة  يف  اأهمية  االأكرث  رمبا 
والعامل  �سعبانا،  يواجه  واليوم  ال�سنني...  اآالف 
كله، االإرهاب والذين يحاولون تخريب احل�سارة 
الب�سرية«. واأ�ساف: »ال�سالم بيننا قوي ومتني، 
منذ ما يقارب اأربعة عقود... وجتاوز كل احلفر 
لي�س  االأمل،  فتح  وقد  والتحديات،  والعوا�سف 
كلها«،  املنطقة  اأجل  من  واإمنا  اأجلنا،  من  فقط 
اأي تعاون مع الدول االأخرى يف  مكماًل: »نبارك 

هذه اجلهود املهمة )جهود ال�سي�سي(«.
اأنه،  التذكري  على  حر�س  العدو  حكومة  رئي�س 
مواطني  كل  »ميثلون  امل�سوؤولني،  وبقية  وريفلني 
نوؤمن  نحن  لكم:  يقولون  الذين  اإ�سرائيل،  دولة 
تهنئتكم  ونريد  تو�سيعه  نريد  ونحن  بال�سالم، 
»اإ�سرائيل تقف  اأن  راأى ريفلني  بعيدكم«. كذلك 
الفتًا  لالإرهاب«،  مكافحتها  يف  م�سر  جانب  اإىل 
ال�سالم،  اتفاقية  على  التوقيع  »منذ  اأنه  اإىل 
يف  اال�سرتاتيجية  �سريكتنا  اإىل  م�سر  حتولت 
وال�سنوات  االإقليمي،  والتعاون  والتجارة  االأمن 
ال�سالم  وفائدة  اأهمية  دليل على  التي مرت هي 

الكثرية«.
�سرورة  على  االإ�سرائيلي  الرئي�س  و�سدد 
امل�ستقبل«،  اأجل  من  ذلك  كل  من  »اال�ستفادة 
ال�سالم  اإىل  »الطريق  باإيجاد  اأمله  عن  معربًا 
اإىل  يتوق  اجليل  هذا  اأن  وخا�سة  منطقتنا،  يف 
الهايتيك  والتقدم واال�ستقرار يف جمال  التطور 

ن�ستطيع  اأن  »اآمل  وتابع:  والتجارة«.  والعلوم 
ال�سعبني.  لفائدة  ذلك  فعل  اأجل  من  معًا  العمل 
ين�سم  باأن  �سك  لدينا  يوجد  ال  جنحنا،  ما  واإذا 
الدولية ومن  ال�ساحة  من  اآخرون  اإلينا العبون 

املنطقة كلها«.
اإ�سرائيل  اأعرب ريفلني عن »تقدير دولة  وفيما 
امل�سري  ال�سفري  اأكد  ال�سي�سي«،  الرئي�س  اللتزام 
اأن »م�سر �ستدفع باجتاه مبادرات ال�سالم الدويل 
والفل�سطينيني  اإ�سرائيل  م�ساعدة  اأجل  من 
ال�سي�سي  خطاب  اإن  خريت  وقال  معًا«.  للتعاي�س 
وزيارة وزير اخلارجية، �سامح �سكري، �سيوؤديان 
اإىل »بناء حوار مع ال�سلطة الفل�سطينية، يقود 
»ال  م�سيفًا:  ال�سحيح«،  باالجتاه  خطوات  اإىل 
يف  �ستوؤثر  ال�سالم  م�سرية  اآثار  اأن  يف  لدينا  �سك 

كل عالقات املنطقة«.
الود،  تتبادالن  واإ�سرائيل  م�سر  كانت  وبينما 
اإ�سرائيلية  م�ستوطنات  لزيارة  نتنياهو  ذهب 
التي  ال�سجة  اأعقاب  يف  غزة،  لقطاع  متاخمة 
القتلى  عائالت  من  �سكاوى  رفع  ق�سية  اأثارتها 
االإ�سرائيليني خالل احلرب االأخرية )راجع عدد 
اأم�س(، ومطالبتها بت�سكيل جلان حتقيق وفح�س 
اأداء احلكومة واإمكانية حدوث اإهمال يف متابعة 

خطر االأنفاق الهجومية.
هجوم  اأي  على  احلازم«  بـ»الرد  توعد  نتنياهو 
»االعتداء  بالقول:  مهددًا  غزة،  من  ينطلق 
حما�س  )حركتي(  تدمري  اإىل  �سيوؤدي  علينا 
واجلهاد االإ�سالمي«، وم�سريًا يف الوقت نف�سه اإىل 
الك�سف  دون  العدو  جي�س  بها  يقوم  ا�ستعدادات 
بالرد  تق�سي  »�سيا�ستنا  احلديث:  وتابع  عنها. 
�سغريًا.  كان  ولو  للتهدئة  خرق  اأي  على  احلازم 
اأن  اأنتم ت�ساهدون ذلك. كما نو�سح ملن يواجهنا 

قواعد اللعبة قد تغريت«.
على  االأخري  اّطلع  نتنياهو،  ملكتب  بيان  ووفق 
البلدات  يف  اإ�سرائيلية  منازل  حماية  »اأعمال 
اأن  على  اأ�سدد  اأن  »اأريد  وقال:  لغزة«،  املتاخمة 
املواطنني،  حياة  الإنقاذ  اأداة  ت�سكل  احلماية 
لكنها لي�ست بدياًل من القوة الهجومية ال�ساربة 

تفعله  ما  با�ستمرار  اأ�سمع  اأي�سًا.  نعززها  التي 
نخطط  وما  به  نقوم  نحن  ما  اأعلم  لكن  حما�س، 
له واأعلم كيف نعد العدة ولكن لن اأك�سف كيف«.
الذراع  القد�س«،  »�سرايا  اأقامت  ذلك،  يف غ�سون 
الع�سكرية لـ»اجلهاد االإ�سالمي«، عر�سًا ع�سكريًا 
النت�سار  الثانية  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة 
على  االأخرية  احلرب  يف  الفل�سطينية  املقاومة 
مدينة  ملعب  يف  »ال�سرايا«  وعر�ست  غزة. 
�سواريخ  مثل  جديدة  اأ�سلحة  غزة،  جنوب  رفح، 
»اإيغال  و�سواريخ  للدبابات،  امل�سادة  »الكورنيت« 
العر�س،  اأما مفاجاأة  للطائرات.  امل�سادة  اأ�س«   -
»اأ�س  �ساروخ  االإ�سالمي  اجلهاد  اإدخال  فكانت 
٣٥٠« الذي مل تك�سف عن مداه، لكنها قالت اإنه 
يحمل راأ�سًا متفجرًا اأكرب وي�سيب اأهدافه بدقة 

اأعلى.
مع  تتعاون  اإ�سرائيل  اإن  قال  قد  نتنياهو  وكان 
جهات »ترى يف حما�س عدوًا م�سرتكًا«، من دون 
تاأبني  مرا�سم  خالل  م�سريًا،  اجلهات،  تلك  ذكر 
احلرب  خالل  �سقطوا  الذين  اجلي�س  قتلى 
اأن »و�سع  اأم�س، اإىل  االأخرية على غزة، اأول من 
اجلرف  عملية  منذ  حت�سن  االأمني  اإ�سرائيل 
ال�سامد )حرب 2014(، وهي تتعاون مع جهات 
تعترب حما�س عدوًا م�سرتكًا«، يف اإ�سارة اإىل م�سر 
القطاع،  مع  احلدود  على  االأنفاق  دمرت  التي 
وكذلك ال�سعودية التي و�سل التطبيع بينها وبني 

اإ�سرائيل اإىل مراحل علنية.
) االأنا�سول(
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ن���ت���ن���ي���اه���و ع����ل����ى «اأر��������������ضٍ م�����������ص�����ري�����ة»... وي������ه������ّدد غ�������زة ب����احل����رب

اأح���ي���اء ح���ل���ب.. الأمم  اأن���ب���اء ع���ن ا���ص��ت��خ��دام اجل��م��اع��ات امل�����ص��ل��ح��ة غ�����ازات ���ص��ام��ة يف ق�����ص��ف 
الأن��ب��اء ه���ذه  �صحة  يف  ت��دق��ق  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  امل�����ص��وؤول��ني..  م��ق��ا���ص��اة  اأىل  ت��دع��و  امل��ت��ح��دة 

ر�سيد احلداد
اجلماعات  ا�ستهداف  بدء  على  عاٍم  نحو  بعد 
للمدر�سة  التابعة  والقباب  االأ�سرحة  التكفريية 
ال�سوفية يف تعز خ�سو�سًا، اأ�سدر اأحد قادة الف�سائل 
ال�سلفية يف املحافظة املعروف بـ»اأبو العبا�س« فتوى 

تبيح تدمري كل االآثار ال�سركية
واالأثرية  الدينية  املعامل  ال�ستهداف  موا�سلة  يف   
املتطرفة  اجلماعات  قبل  من  تعز  حمافظة  يف 
املوالية للتحالف ال�سعودي، فّجر عنا�سر من تنظيم 
»القاعدة« قبة ال�سيخ عبد الهادي ال�سودي االأثرية 

يف املدينة القدمية قبل اأيام قليلة.
يعتقد  متطرفني،  عنا�سر  اإن  حملي  م�سدر  وقال 
قبة  فّجروا  العبا�س«،  »اأبو  كتائب  اإىل  بانتمائهم 
املدينة  يف  االأثرية  ال�سودي  الهادي  عبد  ال�سيخ 
اأن  امل�سادر  واأ�سافت  االأ�سرفية.  حي  يف  القدمية 
من  العديد  وت�سرر  جرحوا  �سخ�سًا   20 من  اأكرث 

املنازل ب�سبب تفجري القبة االأثرية.
املمنهجة  التدمري  عمليات  ت�ساعد  اأن  امل�سدر  واأكد 
يف  لل�سوفية  التابعة  واالأثرية  الدينية  للمعامل 
تعز، يعرّب عن »امل�سروع الظالمي للوهابية االأ�سولية 
حرب  اإىل  البالد  جّر  حتاول  التي  املتطرفة 
اأن �سريح ال�سيخ ال�سودي  طائفية«. واأو�سح امل�سدر 
الذي كانت ت�سيطر عليه جمموعات من »االإ�سالح« 
اإىل  م�سريًا  اليمن،  يف  ال�سوفية  اأعالم  اأبرز  من  يعّد 
اأن قبة هذا ال�سريح تعّد من اأكرب القباب يف اليمن، 
وتاريخها يعود اإىل حقبة الدولة الطاهرية، وهي 
من  القدمية  تعز  يف  الدينية  املعامل  اأجمل  اإحدى 

ع�سر اخلالفة العثمانية.
تفجري قبة ال�سودي اأعقب اإحراق تلك املجموعات 
وهو  الدين،  جمال  ال�سويف  ال�سيخ  م�سجد  املتطرفة 
ال�سويف، يف قرية  املذهب  يتبع  اأثري قدمي  م�سجد 
واأقدمت  املا�سي  الثالثاء  اجتاحتها  التي  ال�سراري 
على تفجري قرب الويل جمال الدين ونب�سه واأحرقت 

منطقة  اأهايل  خماوف  اأثار  ما  وهو  رفاته،  بقايا 
يفر�س جبل حب�سي جنوبي تعز، من ا�ستهداف تلك 
ال�سعري  ال�سويف  ال�سيخ  و�سريح  ملرقد  املجموعات 
اأحمد بن علوان. واأطلق اأهايل »يفر�س« وما جاورها 
نيات  من  فيه  حذروا  نداًء  تعز  حمافظة  ريف  يف 
جمموعات  قبل  من  علون«  »ابن  مرقد  ال�ستهداف 
العنا�سر  ع�سرات  دخول  االأهايل  واأكد  متطرفة. 
املواطنني  اأن  اإىل  اإ�سافة  املنطقة،  اإىل  املت�سددين 
مل�سوا حتركات تفيد بوجود نيات �سوداء جتاه مرقد 

ابن علوان وجامع يفر�س ال�سهري.
ال�سيخ  اإ�سدار  تعز،  يف  ال�سوفيني  خماوف  عّزز  وما 
فيه  نفى  بيان  العبا�س«  »اأبو  فارع  عادل  ال�سلفي 
االإمام  ال�سيخ  قبة  تدمري  وراء  جماعته  وقوف 
القباب  بهدم  فيه  واأفتى  ال�سودي،  الهادي  عبد 

م�سبهًا  وتابع  والتاريخية.  الدينية  واالأ�سرحة 
من  عليها  ُيبنى  وما  وال�ساحلني  االأولياء  اأ�سرحة 
ُتعبد دون اهلل والتي يجب  القباب بـ»االأوثان التي 
االإ�سالمية  البالد  وتطهري  واإزالتها  منها  التحذير 
يف  در�س  الذي  ال�سلفي  ال�سيخ  واأفتى  درنها«.  من 
واالأ�سرحة  القباب  بهدم  �سنعاء  يف  دماج  مركز 
ُيناق�س  ما  فيها  ويقام  بـ»ال�سركية،  و�سفها  التي 

التوحيد«، معتربًا ذلك واجبًا دينيًا على كل م�سلم.
هدم  اأعمال  املا�سية  االأ�سهر  خالل  تعز  و�سهدت 
واملراقد  امل�ساجد  ع�سرات  ا�ستهدفت  وتفجريات 
امليلي�سيات  �سّعدت  حيث  التاريخية،  والقباب 
الدينية  واالأ�سرحة  القباب  على  حربها  املتطرفة 
التابعة مل�سايخ �سوفيني ابتداًء من الن�سف الثاين من 
ال�سعبية«  »املقاومة  يف  انخراطها  بعد  املا�سي  العام 

املتطرفة،  اجلماعات  تلك  واأعلنت  لهادي.  املوالية 
و»داع�س«،  »القاعدة«  تنظيم  عنا�سر  اإىل  اإ�سافة 
عددًا  وبثت  ال�سرقية«،  »اجلبهة  يف  وجودها  عن 
من اأ�سرطة الفيديو اأكدت فيها م�ساركتها يف القتال 
واجلماعات  »االإ�سالح«  حزب  جماعات  جانب  اىل 
واالأ�سرحة  امل�ساجد  من  عدد  تدمري  ويف  ال�سلفية 
اأو  فّجرها  التي  االأ�سرحة  ومن  تعز.  حمافظة  يف 
الويل  مقام  �سعيب،  اهلل  نبي  مقام  امل�سلحون  دّمرها 
ال�سودي  قرب  نب�س  جانب  اإىل  الطفيل،  عبداهلل 
املا�سي.  العام  من  الثاين  ت�سرين  يف  تعز  مدينة  يف 
حممد  عبداهلل  العالمة  قرب  هوؤالء  نب�س  كذلك 
الرميمة يف منطقة م�سرعة وحدنان يف كانون االأول 
عبد  ال�سويف  ال�سيخ  وقبة  �سريح  وفّجروا  املا�سي، 
اللطيف الرميمة يف منطقة احلا�سر، قرية احلبيل، 
»القاعدة«  املا�سي. وكان عنا�سر تنظيم  اآذار  مطلع 
امل�ستقيل  الرئي�س  قوات  جانب  اإىل  يقاتلون  الذين 
عبد ربه من�سور هادي يف تعز قد اأقدموا يف الـ23 
يف  االأ�سرحة  من  عدد  تدمري  على  املا�سي  اأيار  من 

م�سجد قبة املتوكل يف مدينة تعز القدمية.
ويف ال�سياق نف�سه، فّجر م�سلحو »القاعدة« وعنا�سر 
قبة  الثاين،  ت�سرين  منت�سف  يف  »االإ�سالح«،  من 
االأثري  املعيني  اأحمد  بن  مدافع  ال�سيخ  ومقام 
وزارة  عن  �سادر  بيان  ووفق  املظفر.  مديرية  يف 
تفخيخ  على  اأقدموا  العنا�سر  اأولئك  فاإن  االوقاف، 
قبة ال�سيخ مدافع بن اأحمد بن حممد املعيني، امللقب 
بـ«اخلوالين«، االأثرية، التي يعود تاريخ بنائها اإىل 
قبل 800 عام، والواقعة يف منطقة �سينة مديرية 
اإىل  اأدى  الذي  االأمر  الديناميت،  مبادة  املظفر، 
يوؤّد  باالأر�س، ومل  بالكامل وم�ساواتها  القبة  تدمري 
حلقت  ولكن  ب�سرية،  �سحايا  �سقوط  اإىل  التفجري 

اأ�سرار مادية مبنازل املواطنني املجاورة.

قدم بان كي مون االمني العام لالمم املتحدة يوم ام�س 
تقريره اىل جمل�س االمن الدويل، الذي ت�سمن قراره 
تقوده  الذي  العربي  التحالف  باإزالة  للجدل،  املثري 
ال�سوداء  القائمة  من  ال�سعودية  العربية  اململكة 
املتعلقة بقتل االطفال، التي دخلتها بناء على تقارير 
توؤكد  الدولية،  للمنظمة  تابعة  حقوقية  ملنظمات 
انها م�سوؤولة عن مقتل اكرث من 500 طفل من جراء 
غاراتها على املدنيني منذ بداية حربها التي بداأت يف 

اآذار )مار�س( عام 2015.
حتقيقات االمم املتحدة اكدت ان التحالف ال�سعودي 
يف  االطفال  القتلى  اعداد  من  باملئة   60 عن  م�سوؤول 
جمموع  من   785 عن  تعدادهم  يزيد  الذين  اليمن 
ب�سبب  االآن  حتى  قتلوا  ميني  اآالف  �سبعة  من  اكرث 

غارات هذا التحالف اجلوية.
القائمة  من  خرج  ال�سعودي  التحالف  يكون  رمبا 
ليلى  ال�سيدة  قالت  مثلما  دائم،  ب�سكل  ال�سوداء 
املتحدة  لالمم  العام  لالمني  اخلا�سة  املمثلة  زروقي، 
على  يدرج  لن  التحالف  هذا  ان  واكدت  لل�سحافيني، 
ا�سبح  املا�سي  يف  حدث  “وما  اخرى،  مرة  القائمة 
وامينها  املتحدة  االمم  ان  املوؤكد  االمر  لكن  وراءنا”، 
العام وكل م�ساعديه دخلوا قائمة اكرث �سوادا، وهي 
على  والتغطية  واالبتزاز،  لل�سغوط  اخل�سوع  قائمة 
جرائم يف حق اطفال بلد فقري معدم، يتعر�س لعدوان 

وح�سي غري مربر.
ال نعرف ملاذا تراجع االمني لالمم املتحدة، وب�سرعة 
على  ال�سعودي  التحالف  باإدراج  قراره  عن  قيا�سة، 
الك�سف  االآن  حتى  يتم  فلم  ال�سوداء،  القائمة 
هذا  ان  نعرفه  ما  ولكن  اال�سباب،  هذه  عن  ر�سميا 
ودمر  اليمنيني  حق  يف  جمازر  ارتكب  التحالف 
عندما  املاليني،  و�سرد  متهالكة،  حتتية  وبنى  تراثا 
م�ست�سفيات  احلديثة،  االمريكية  طائراته  ق�سفت 

�سعدة(،  يف  �سهار  )م�ست�سفى 
دجاج،  ومزارع  �سعبية،  وا�سواق 
واعرا�س  املياه،  لتعبئة  ومعامل 

ومدار�س.
ال�سعودية  العربية  اململكة 
التهديد  �سالح  ا�ستخدمت 
لالمم  املالية  امل�ساعدات  بوقف 
املتحدة، ومنظماتها املتخ�س�سة، 
“اللوبيات” االمريكية  ووظفت 
ملمار�سة  االمريكية،  وغري 
العام  االمني  على  ال�سغوط 
يف  وجنحت  م�ساعديه،  وبع�س 
ولكن  وحلفائها،  ا�سمها  ازالة 
هذه االزالة لن تربئها من دماء 
براأتها  كانت  وان  اليمن،  اطفال 
ذات  الدولية  املنظمة  يف  زورا 
اال�سا�س،  يف  ال�سيئة  ال�سمعة 
فهناك اكرث من 25 مليون ميني، 
ونحن  العامل،  احرار  كل  ومعهم 
اليوم”  “راي  ال�سحيفة  يف هذه 
تنطلي  ان  ميكن  ال  بينهم،  من 
االممية،  امل�سرحية  هذه  عليهم 
عن  حفظناها  والتي  املبكية 
اماكن  يف  لتكرارها  قلب  ظهر 

اخرى.
هنا  نوؤكد  عندما  باالمل  ن�سعر 
القانون  فوق  باتا  دولتني  ان 

و�سعهما  املتحدة  االمم  ت�ستطيع  وال  الدويل، 
ا�سرائيل  وهما  املذكورة،  ال�سوداء  القائمة  على 
هو  وال�سبب  االطفال،  من  قتال  مهما  وال�سعودية، 
الغطاء االمريكي، و�سلطتي املال والنفوذ، والرتهيب.

واحلرمان  اجلوع  يواجهون  الذين  اليمن  اطفال 
ال  احلزم”  “عا�سفة  و�سواريخ  وقذائف  واحل�سار 
بواكي لهم، مثل ا�سقائهم يف فل�سطني و�سورية وليبيا، 
وقبل هذا كله يف العراق، يف زمن احل�سار الذي قتل 

مليون منهم وبغطاء من املنظمة الدولية، النهم لي�سوا 
العزة  من  اال  االمريكي، وبالدهم فقرية،  يف اخلندق 

وال�سمود واملقاومة والكرامة.
اليوم” “راي 

احل�������رب ع���ل���ى ال�������ص���وف���ي���ة م�������ص���ت���م���رة: ف����ت����وى ل����ه����دم الآث���������ار ال���دي���ن���ي���ة يف ت��ع��ز

املتحدة المم  لكن  الط��ف��ال  لقاتلي  ال�����ص��وداء  القائمة  م��ن  خ��رج��ت   ال�صعودية 
بواكي ل  ال�����ص��ه��داء  اليمن  اط��ف��ال  ����ص���وادا..  اك��ر  قائمة  دخ��ا  ال��ع��ام   وامينها 
والب��ت��زاز ل��ل��ت��ه��دي��دات  وتخ�صع  ل��اق��وي��اء  ت��ن��ح��از  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة  ل��ه��م.. 

حل��ادث  الم���ارات  ل��ط��ريان  ط��ائ��رة  تعر�ض 
ل����دى ه��ب��وط��ه��ا يف م���ط���ار دب��ي ح���ري���ق 

طائرة  –تعر�ست  ب(  ف  )اأ  ـ  دبي 
طريان  ل�سركة  تابعة   777 “بوينغ 
يف  هبوطها  اثناء  حلادث  االمارات 
ادى  االربعاء،  الدويل  دبي  مطار 
اكدت  فيما  فيها،  حريق  اندالع  اىل 
كانوا  �سخ�س   300 اجالء  ال�سلطات 

على متنها ب�سالم.
وادى احلادث الذي مل تعرف ا�سبابه بعد، لتعليق كل الرحالت يف املطار.

وقال املكتب االعالمي حلكومة دبي يف تغريدة عرب ح�سابه الر�سمي على “تويرت”، 
ان “رحلة لطريان االمارات قادمة من الهند تعر�ست حلادث لدى هبوطها يف مطار 

دبي الدويل”.
طاقم  وافراد  ركاب  جميع  اخالء  على  عملت   )…( الطوارىء  “فرق  ان  واكد 

الطائرة القادمة من ثريوفانانثابروام ب�سالم”.
وا�سارت ال�سركة اىل تعر�س رحلتها "اي كاي 521" حلادث اثناء هبوطها يف مطار 
دبي قرابة ال�ساعة 1245 )8،45 ت غ(، م�سرية اىل ان الطائرة كان على متنها 

الطاقم. افراد  من  و18  راكبا   282
ابرزها  جن�سية،   20 من  كانوا  والطاقم  الركاب  ان  االمارات  طريان  واو�سحت 

الهندية )224 �سخ�سا( والربطانية )24( واالماراتية )11(.
واكدت طريان االمارات عدم ت�سجيل “ا�سابات قاتلة بني الركاب وافراد الطاقم. 

كل الركاب وافراد الطاقم مت اح�ساوؤهم وهم باأمان”.
واو�سح الرئي�س االعلى الرئي�س التنفيذي لطريان االمارات ال�سيخ احمد بن �سعيد 
اآل مكتوم يف ت�سريح م�سور بثته ال�سركة، “ترتكز اولوياتنا يف هذه املرحلة على 

العناية ب�سحة و�سالمة ركابنا وطاقمنا”.
– معروف  غري  – ال�سبب 

ومل تت�سح بعد اال�سباب التي ادت اىل احلادث.
وقالت ال�سركة �سمن �سل�سلة الت�سريحات التي ن�سرتها عرب ح�ساباتها على مواقع 
التوا�سل االجتماعي، انه “يف هذه املرحلة لي�س لدينا معلومات ا�سافية عما ميكن 

ان يكون قد ت�سبب باحلادث”.
واكدت الهيئة العامة للطريان املدين التحقيق يف احلادث.

احلوادث  حتقيقات  ق�سم  “فريق  ال�سويدي  حممد  �سيف  العام  مديرها  وقال 
بالهيئة يعملون �سويا مع امل�سوؤولني يف �سركة طريان االمارات ومطار دبي الدويل 

لتوفري احلماية الكاملة للم�سافرين وطاقم الطائرة”.



ال���ري���ط���اين:  «ال���ع���م���وم»  يف  ع�����ص��و 
ب���ادن���ا ل��ي�����ص��ت م��ن�����ص��ة ل���اإخ���وان

 هاورث، قال عرب وزارة اخلارجية، 
م�سر  يف  االإن�سان  حقوق  اأو�ساع  اأن 
بكيفية  مرتبطة  م�سكلة  تواجه 
فر�س  وبني  بينها  التوازن  حتقيق 
ظل  يف  املواطنني،  حلماية  االأمن 
العمليات  من  املتكررة  املخاوف 
كان  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  االإرهابية، 

�سلب النقا�س مع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي خالل اللقاء الذي جمعهم 
قبل اأيام.

وربط بني هذه الق�سية وما بداأ يظهر يف بريطانيا )االعتداءات(، الفتا 
اإىل اأن لندن »تتفهم جميع االإجراءات والقرارات التي اتخذتها احلكومة 
والق�ساء  ال�سياحة  حركة  ا�ستعادة  اأجل  من  واأمنيًا  اقت�ساديًا  امل�سرية 

على البطالة ودفع االقت�ساد اإىل االأمام«.
اأو�سح  بريطانيا،  يف  امل�سلمون«  االإخوان  »جماعة  اأن�سطة  و�سع  وحول 
اأو  الربيطانية  احلكومة  قرارات  يف  التاأثري  ي�ستطيعون  ال  »االإخوان  اأن 
االإنكليزي  املجتمع  يف  »االنفتاح  اأن  على  م�سددا  اخلارجية«،  �سيا�ساتها 
وحرية الراأي والتعبري، ال�سبب احلقيقي وراء وجود اأعداد من االإخوان 
يف لندن«، لكنه قال: »لن ن�سمح اأن تتحول بريطانيا ملقر جلماعات تهاجم 
دوال اأخرى، واإذا ت�سرف اأع�ساوؤها بغري هذه املبادئ �سيجري التعامل معهم 

وفقًا للقانون«.
واأي�سا  التجارية،  الق�سايا  من  تخُل  مل  امل�سرية  ــ  الربيطانية  النقا�سات 
اأزمة ال�سياحة التي متثل لندن الرقم الثاين فيها بالن�سبة اإىل القاهرة، 
رفع  ق�سية  عودتهم  يف  �سيبحثون  اأنهم  اإىل  هاورث  وملح  مو�سكو.  بعد  من 
�سيكونون  »الربيطانيني  اأن  اإىل م�سر، موؤكدا  ال�سفر عن مواطنيهم  حظر 
املف�سل  التوقيت  وهو  املقبل«،  ال�ستاء  خالل  ال�سيخ  �سرم  يف  موجودين 

لديهم لزيارة املقا�سد امل�سرية.
كذلك ذكر اأن بالده ت�سعى اإىل زيادة حجم التبادل التجاري مع م�سر من 
امل�ستوى احلايل الذي ي�سل اإىل 1.1 مليار دوالر �سنويا، يف ظل اأن »البالد 
الذي  النواب  جمل�س  انتخاب  مع  وخا�سة  ال�سحيحة  الطريق  على  ت�سري 
يقوم بدور كبري يف احلياة ال�سيا�سية موؤخرًا ويعرب عن االإرادة ال�سعبية 
ويرف�س بع�س قرارات احلكومة«. كما اأكد اأن جلان التعاون بني البلدين 
امل�ستقبل  يف  االأوروبي  االحتاد  عن  بريطانيا  خروج  ب�سبب  تتاأثر  لن 

القريب.
اإىل  �سيوؤدي  حدث  ما  اإن  قال  الربيطاين،  االنف�سال  اأيد  الذي  هاورث، 
يف  مماثلة  دعوات  منو  مع  وخا�سة  االأوروبي،  االحتاد  �سياغة  »اإعادة 
التعاون  يوؤثر يف  لن  اإيطاليا وفرن�سا، لكن ذلك  اأوروبية منها  بلدان  عدة 
داخل الناتو )حلف �سمال االأطل�سي( الذي ميّثل مظلة دفاعية ال ميكن 
التخلي عنها«. لكنه طماأن امل�سوؤولني امل�سريني اإىل اأنه لن يناق�س »ان�سمام 
تركيا اإىل اأوروبا يف ظل الظروف احلالية وتوجهها من دولة علمانية اإىل 
اإ�سقاط  نتائج  يخ�سى  �سار  اأنه  الربيطاين  ال�سري  لدى  دينية«.واجلديد 
بوزارة  عالقة  على  كان  الذي  فال�سيا�سي  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
القذايف،  معمر  الراحل  الليبي  الرئي�س  اإ�سقاط  خالل  بالده  يف  الدفاع 
بات يخ�سى تكرار ال�سيناريو الليبي يف �سوريا وخا�سة اأنه ال يوجد »بديل 
القذايف  اإطاحة  خطاأ  تعاين  »اأوروبا  م�سيفا:  امل�سوؤولية«،  لتويل  جاهز 

بهذه الطريقة وهو ما اأثر �سلبيًا يف االأمن يف بالد جماورة«.
ما  الأن  فيه،  للنقا�س  جمال  ال  اأمر  االإرهاب  مبكافحة  »االلتزام  وقال: 
ت�سهده اأوروبا يوؤكد اأنها عمليات ت�ستهدف املدنيني. نحاول اأن يكون هناك 
الوقت  يف  معربا  بهم«،  امل�ستبه  مبختلف  يتعلق  ما  يف  ا�ستخباري  تن�سيق 
نف�سه عن تطلعهم اإىل »العمل مع م�سر يف ما يتعلق بالت�سدي لالإرهابيني 
الذين يتمركزون يف ليبيا، عرب �سبط احلدود ومنع املهاجرين االأفارقة 

من الت�سلل اإليها«.

�سّن االأمني العام حلزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سراهلل، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  على  عنيفًا  هجومًا 
متهمًا اإياها باأنها »�ساركت يف ت�ستيت الدول العربية، 
قد  واأنها  جدًا«،  �سيئًا  العربي  الو�سع  بات  وب�سببها 

فعلت ذلك »بهدف اإقامة عالقة مع اإ�سرائيل«
تلخي�س  ميكن  الكلمتني،  بهاتني  لتبقوا«.  »اأفيقوا 
ح�سن  ال�سيد  اهلل  حلزب  العام  االأمني  حديث 
ال�سعودي  النظام  اإىل  به  توّجه  الذي  ن�سراهلل، 
اأم�س. فرباأي االأمني العام حلزب اهلل، اإن اآل �سعود 
�سياغة  يف  �سركاء  ليكونوا  للتفاو�س  فر�سة  اأمام 
عنجهيتهم  على  »اأ�سروا  اإذا  اأما  املنطقة،  اأو�ساع 
فاإن م�سروعهم �سي�سقط، هذا يف حال بقي هناك ما 

ُي�سّمى بنظام اآل �سعود«.
اجلهادي  القائد  تاأبني  حفل  يف  اأتى  ن�سراهلل  كالم 
�س اجلزء  احلاج اإ�سماعيل زهري )اأبو خليل(، وخ�سّ
االأكرب منه للحديث عن تطّور خطري متّثل بانتقال 
يف  ال�سعودية،  راأ�سها  على  العربية،  الدول  بع�س 

عالقاتها مع اإ�سرائيل من ال�سر اإىل العالنية.
ودوره  زهري  عن  بنبذة  اأم�س  كلمته  ال�سيد  ا�ستهّل 
اأبو خليل »عنوان جليل من  اأن  وجهاده، م�سريًا اإىل 
التحقوا باحلزب منذ عام  الذين  املقاومني  االإخوة 
يف  االأ�سا�سية  امليدانية  القيادات  من  وهو   .1982
االنت�سار  �سنع  �سرف  لهم  كان  والذين  متوز،  حرب 
اإحدى  م�سوؤولية  توىّل  اأن  اإىل   ،2006 عام 
الوحدة  وهذه  وفاته،  حلني  ال�ساروخية  الوحدات 
توؤمن م�ستوى عاليًا من اجلهوزية والردع وامل�ساهمة 
يف حماية لبنان وحماية اجلنوب«. وحتّدث ال�سيد 
نقيًا  »اإن�سانًا طيبًا  كان  اإنه  القائد، قائاًل  عن مزايا 
عمله،  يف  جادًا  ال�سهداء،  باأيتام  معتنيًا  متوا�سعًا، 
ومل يهمل وظيفته اجلهادية، و�ساحب علم ومعرفة 
امل�سوؤول حتى  القائد  كان  ال�سديد،  حتى يف مر�سه 
اآخر �ساعات دخوله يف الغيبوبة«. وانتقل يف ما بعد 
اأن  املنطقة، معتربًا  العربي يف  الو�سع  ليتّحدث عن 
الر�سمي،  العربي  للو�سع  عدّوًا  تعد  مل  »اإ�سرائيل 
وفل�سطني اأ�سبحت ق�سية رفع عتب، وهذا ما عرّبت 

عنه القمم العربية«.
يف  »التطّور  هو  فيه  نحن  ما  اأ�سواأ  اأن  اإىل  واأ�سار 
املوقف ال�سعودي الذي بداأ ينتقل من العالقة خلف 
اإىل  ال�سر  يف  االإ�سرائيليني  مع  التوا�سل  اأو  ال�ستار 
تركي  االأمري  يقوم  عندما  احلال،  وبطبيعة  العلن. 
ويزور  االإ�سرائيليني،  مع  علنية  بلقاءات  الفي�سل 
الكيان،  ال�سعودية  املخابرات  يف  �سابق  م�سوؤول 
احلكومة  موافقة  عن  مبعزل  يح�سل  ال  فذلك 
نب�س«.  »ج�س  االأمر  هذا  اأن  واعترب  ال�سعودية«، 
يف  »�ساركت  التي  اململكة  اأن  اإىل  ن�سراهلل  واأ�سار 
املواتية  الفر�سة  ت�ستغّل  العربي  الو�سع  ت�ستيت 
»ما  اإن  قائاًل  العلن«،  اإىل  العدو  مع  تن�سيقها  لتنقل 
يح�سل هو مل�سلحة اإ�سرائيل، وبال مكا�سب للعرب اأو 
الفل�سطينيني، ال اأمنيًا وال �سيا�سيًا«. وتوّقع اأن يقّدم 
رغبات احلكام،  »فتاوى على �سوء  امل�سايخ  من  عدد 
العربي  العاملني  يف  مكانًا  �ستلقى  الفتاوى  وهذه 

وهذا  فقهية،  كارثة  اأمام  نحن  لذلك  واالإ�سالمي، 
دولة  اأي  وبعدها  ال�سعودية،  به  �ستقوم  ما  اأخطر 
وتطّبع  وتن�ّسق  تت�سل  ال�سعودية  �ستقول،  عربية 
ما  �ستحملوننا  فلماذا  واحلرم،  االإ�سالم  دولة  وهي 
اإىل  املو�سوع يهدف  »اإثارة هذا  اأن  واأكد  ال يطاق«. 
�سدر  �سواء  ال�سلوك  هذا  الأن  جّدي،  موقف  اتخاذ 
باك�ستاين يجب  اأو  اأردين  اأو  اأو م�سري  �سعودي  من 
العدو«.  يخدم  الأنه  ورف�س  اإدانة  مو�سع  يكون  اأن 
والوعي  القناعة  على  قلقني  ل�سنا  بـ»اأننا  وجزم 
ال�سوري،  وال  اللبناين  وال  الفل�سطيني  لدى  ال 
نقلق  اأن  حقنا  من  ولكن  واجهت،  التي  وال�سعوب 
م�سرة  ال�سعودية  لالأ�سف  لكن  االأمة.  ثقافة  على 
ورف�س  ال�ساحات  كل  يف  احلروب  موا�سلة  على 
اليمن  من  للحوار  متتد  يد  املمدودة،  االأيدي  كل 
يقال  البحرين  ويف  ت�ست�سلمي  اأن  عليِك  لها  يقال 
�سروط،  و�سع  فيتم  �سوريا  يف  اأما  نف�سك،  األغي  لها 
اإيران. هي تفتح باب احلوار  وتوا�سل احلرب على 
ال�سعودية  ثقافة   )...( االإ�سرائيلي.  مع  فقط 
غريت  ولو  والن�سرة  والقاعدة  وداع�س  والوهابية 
ا�سمها هي ثقافة القتل والذبح دون اإعطاء فر�سة 
اخلارجية  وزير  من  ن�سراهلل  و�سخر  للم�ساحلة«. 
وليًا  نف�سه  ب  »ن�سّ الذي  اجلبري  عادل  ال�سعودية 
العرو�س  يقّدم  وراح  ال�سوري،  ال�سعب  وحاكمًا على 
لل�سحك«،  مثرية  عرو�س  وهي  �سوريا  حول  لرو�سيا 
له  ميكن  »ال  واأنه  واملجنون«،  »باملعتوه  اإياه  وا�سفًا 
فهو  �سروطه،  ويفر�س  احلرب  هذه  يف  ينت�سر  اأن 
لي�س يف موقع من يوّزع احل�س�س ويفر�س ال�سروط 
ما  اإىل  وتطّرق  امليادين«.  يف  ويربح  والت�سويات 
من  عالية  درجة  »على  اأنه  معتربًا  حلب،  يف  ح�سل 
فالذي  االإقليمية،  باملعادالت  ويرتبط  االأهمية 
يظن  فهل  اإمرباطورية،  اأحالم  هو  حلب  يف  �سقط 
اجلبري اأنهم قادرون على ال�سحك على الراأي العام 
العاملي؟«. واأ�ساف اأن »الذي يذبح كاهنًا يف الكني�سة 
وكذلك  ثقافتكم،  يحمل  ولكن  داع�س  اأنه  �سحيح 

من يعتدي على املدنيني يف ني�س ويقتل يف الكرادة، 
الثقافة  هذه  حلب،  يف  الفل�سطيني  الطفل  ويذبح 
اأن  واعترب  م�ستقبل«.  بال  وم�سروعكم  وهابية، 
فاليمن  للتدارك،  فر�سة  اأمام  وحكامها  »ال�سعودية 
واالإيراين  وال�سوري  والبحريني  للتفاو�س  جاهز 
بل  احلقد،  يعميكم  وال  تتكربوا  فال  والعراقي، 
اإذا  اأما  املنطقة.  اأو�ساع  معاجلة  يف  �سركاء  كونوا 
اأ�سررمت على ا�ستمرار احلروب، ف�ستهزمون، م�سروع 
اآل �سعود �سيهزم و�سيلحق به العار، وكل املعطيات من 

كل امليادين تقول اإن املنطقة ت�سري بهذا االجتاه«.
اللبنانية  احلكومة  ن�سراهلل  ال�سيد  طالب  حمليًا، 
بلدة  يف  يجري  مما  موقفًا  تتخذ  واأن  »ُتبادر  باأن 
ملكيته  لتثبيت  االإ�سرائيلي  يعمل  حيث  الغجر، 
على اجلزء اللبناين منها، وال اأحد يتحرك«. ومن 
القمة  ما حدث على هام�س  اأن  اعترب  اأخرى،  جهة 
العربية لي�س مقبواًل، واأن »بع�س املواقف اللبنانية 
كل  لها  نكّن  ونحن  موريتانيا،  جتاه  م�سيئة  كانت 
املودة واالحرتام وال نن�سى مواقفهم جتاه املقاومة، 
وتطّرق  ويعتذر«.  يبادر  اأن  اإليها  اأ�ساء  من  وعلى 
التي »ال يجب  ال�ساغطة  امللفات  اإىل جمموعة من 
رئي�س،  انتخاب  هو  املفتاح  اأن  بحجة  منها  التهرب 
هذا  القرعون،  وبحرية  الليطاين  مياه  تلّوث  ومنها 
يطاول  التلوث  الأن  اجلميع،  يعني  وطني  املو�سوع 
االآالف يف �سحتهم وحياتهم وزراعتهم، وقد يوؤدي 
اإىل املوت. اأما امللف االآخر ال�ساغط فهو ملف املاء، 
ال�سرعي«.  ومو�سوع الكهرباء، وملف االإنرتنت غري 
�ستزيد  التي تفكر كيف  وحتدث عن بع�س اجلهات 
نوافق  اأن  ميكن  »ال  اأننا  موؤكدًا  والر�سوم،  ال�سريبة 
بقر�س  ولو  املربرات،  كانت  مهما  ال�سريبة  بزيادة 
االإنرتنت  ملف  يف  هدرًا  »هناك  اأن  واعترب  واحد«. 
ملفات  فتح  قبل  ال�سريبة  على  الزيادة  جتوز  وال 

الف�ساد وا�ستعادة املال العام الأّن هذا ظلم«.
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عبد احلميد �سيام
البيت  اإىل  للو�سول  االآن  ال�سباق  ح�سم  وقد  اأما   
احلزب  عن  كلينتون  هيالري  بني  االأبي�س 
الدميقراطي ودونالد ترامب عن احلزب اجلمهوري 
يف  املتحدة  الواليات  يف  اإنتخابية  حملة  اأغرب  يف 
حزبها  عن  ترت�سح  اإمراأة  اأول  بني  احلديث  الع�سر 
مر�سح  واأول  البالد  تاريخ  يف  الرئا�سة  النتخابات 
اأن  ن�ستطيع  متاما،  ال�سيا�سي  العمل  خارج  من  قادم 
نتاأمل قليال لن�ستجلي معامل ال�سيا�سة اخلارجية لكل 

من املر�سحني.
هيالري كلينتون والرتكيز 

على رو�سيا وال�سني
هيالري  الرئا�سية  املر�سحة  لدى  اأن  نقر  اأن  بد  ال 
اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف  طويلة  جتربة  كلينتون 
ذلك  ومنذ   1992 عام  االأبي�س  البيت  دخلت  فقد 
�سنع  من  جدا  قريبة  عامة  �سخ�سية  وهي  احلني 
القرار �سواء يف الكونغر�س اأو يف وزارة اخلارجية. اإن 
مقارنة بني كلينتون وترامب يف ال�سيا�سة اخلارجية 
اإىل  اإن�سم  الذي  ال�سن  كبري  الطالب  مبقارنة  اأ�سبه 
الذي  اجلامعي  االأ�ستاذ  مع  االأمية  حمو  �سفوف 

يدر�س مادة العلوم ال�سيا�سة الأكرث من عقدين.
وتثري كلينتون يف خطاباتها جمموعة من االإجنازات 
التي حققتها كوزيرة خارجية اأو بالعمل مع الرئي�س 
حول  كوبنهاغن  يف  ال�سينيني  �سارعت  »لقد  اأوباما. 
التغري املناخي، وتو�سلت اإىل اإتفاق وقف اإطالق نار 
بني اإ�سرائيل وحما�س وفاو�ست رو�سيا حول تخفي�س 
الرت�سانة النووية واأقنعت العديد من الدول لتو�سيع 
حول  خطابها  يف  جاء  كما  اإيران«،  على  العقوبات 

ال�سيا�سة اخلارجية يف حزيران/يونيو املا�سي.
نهاية  يف  األقته  الذي  القبول  خطاب  يف  وعرجت 
عدد  على  اخلمي�س  م�ساء  اجلمهوري  احلزب  موؤمتر 

من النقاط االأ�سا�سية نذكر منها:
اأحد  ال  عزلة.  يف  تعي�س  لن  املتحدة  الواليات   -
ي�ستطيع مواجهات حتديات اليوم مبفرده مهما كان 
من  در�سا  لي�س  وهذا  معا-  اأقوياء  »�سنكون  قويا. 
التاريخ اأو �سعارا يف احلملة االنتخابية ولكنه مبداأ 
نريد  الذي  وامل�ستقبل  فيها  نحن  التي  للدولة  نتبعه 

اأن نبني«.
يف  الدويل  املجتمع  مع  �ستعمل  املتحدة  الواليات   -
الت�سدي الأخطار التغري املناخي والعمل على التحول 
النظيفة ووقف االحتبا�س  الطاقة  التدريجي نحو 
وم�ستقبل  االأر�سية  الكرة  يهدد  الذي  احلراري 

االأجيال القادمة.
- الوقوف بحزم اأمام ال�سني وغزوها التجاري للعامل 

مبا يف ذلك الواليات املتحدة. 
اإيران  برنامج  اإحتواء  يف  اأوباما  �سيا�سة  متابعة   -
جتاه  م�سلكيتها  مراقبة  يف  واال�ستمرار  النووي 
تنفيذ االتفاقية االإطارية التي مت التو�سل اإليها مع 

جمموعة الدول ال�ست.
اإ�سرائيل  واأمن  اإ�سرائيل  دعم  يف  اال�ستمرار   -

االأمنية  العالقات  وتعزيز  لها  امل�ساعدات  وتقدمي 
بني البلدين.

الناتو  دول  مع  التحالف  تعزيز  يف  اال�ستمرار   -
التي  الرو�سية  ال�سيا�سة  اأمام  الوقوف  يف  وخا�سة 
يف  حدث  كما  رو�سيا  حدود  خارج  تتمدد  بداأت 

اأوكرانيا و�سوريا.
- �سيكون االأمن القومي على راأ�س اإهتمامات كلينتون 
�سمن  وعملت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  قريبة  كونها 
وقد  الكونغر�س.  داخل  الع�سكرية  العالقات  جلنة 
لهزمية  االنتخابية  حملتها  اأثناء  خطة  طرحت 
اجلنود  اأرواح  تعري�س  دون  »الدولة«  تنظيم 
داع�س  تنظيم  خطورة  »اإن  للخطر.  االأمريكيني 
اإنه  اأوروبا.  اإىل  لت�سل  االأو�سط  ال�سرق  تتعدى 
تنظيم خطري وغني ودموي وتو�سعي ومهني اأكرث من 
اأي تنظيم جهادي اآخر. واأتعهد اأن اأ�سن حربا جوية 
وبرية مع حلفائنا على »داع�س« يف �سوريا والعراق 
كما  واإ�سرائيل«.  اأمريكا  على  خطرا  ي�سكل  الأنه 
تطالب هيالري اأوروبا باإدراج حزب اهلل على قائمة 

املنظمات االإرهابية.
وحماوالتها  ال�سمالية  كوريا  متثله  الذي  التهديد   -
�سرب  على  قادرة  نووية  �سواريخ  اأنظمة  لتطوير 
وذلك  اهتمامتها  راأ�س  على  �ستكون  االأمريكية  املدن 
يف  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  مع  التعاون  بتعزيز 
التي  لل�سواريخ  امل�سادة  ال�سواريخ  �سبكة  تطوير 

بداأتها بنف�سها اأيام عملها يف وزارة اخلارجية.
تردده  ما  تكرار  عن  فعدا  الفل�سطينية  الق�سية  اأما 
الدولتني  وحل  بال�سالم  اإلتزامها  من  دائما  كلينتون 
فموقف كلينتون يكاد يتماهى مع املوقف االإ�سرائيلي 
والعنف  والتحري�س  بـ«االإرهاب  ي�سمى  ما  اإدانة  يف 
مبدى  كلينتون  دائما  وتتفاخر  الفل�سطيني«. 
لدعمي  بالن�سبة  »اأما  الإ�سرائيل  الالحمدود  دعمها 
فمنذ  علّي.  يزايد  اأن  ي�ستطيع  اأحد  فال  الإ�سرائيل 
تل  من  �سفارتنا  نقل  اإىل  اأدعو  واأنا   1999 عام 
واملوحدة  االأبدية  العا�سمة  القد�س،  اإىل  اأبيب 

االقت�سادي  الدعم  من  واالأكرث  اإ�سرائيل.  لدولة 
بوقف  عبا�س  الرئي�س  نطالب  اأن  علينا  الإ�سرائيل 
كافة  وتفكيك  االإرهابية  واالأعمال  التحري�س 
ال�سبكات االإرهابية. على الفل�سطينيني اأن يح�سروا 
يفاو�سون  اأنهم  يعلمون  وهم  املفاو�سات  طاولة  اإىل 

اإ�سرائيل الدولة اليهودية اإىل االأبد«.
ترامب �سيا�سة خارجية 

دون معامل وا�سحة
ميكن  »ال  �سخ�س  اأنه  ترامب  به  يو�سف  ما  اأكرث  اإن 
اأن  البع�س  اإعترب  وقد  التالية«.  بخطوته  التنبوؤ 
هذه ميزة له ال مثلبة عليه حتت �سعار »دع خ�سومنا 
بخطوتنا  يتنباأوا  اأن  يحاولون  وهم  ي�سيعون 
التالية«. لكن امل�سكلة التي يحاول املحللون اأن يجدوا 
لها مربرا هو عدم االن�سجام يف اأحاديثه والتناق�س 
اأعطى  مما  االأمور  مبجريات  واجلهل  والالواقعية 
�سيا�سته  ملهاجمة  كبرية  فر�سة  كلينتون  هيالري 
فهوم  باأبجدياتها.  التام  بناء على جهله  اخلارجية 
اأو  موقف  على  ي�ستمر  وال  ونقي�سه  ال�سيء  يقول 

مبداأ. 
امل�سورة  لتقدمي  اأ�سخا�س  خم�سة  ترامب  اإختار  لقد 
وليد  اللبناين  ومنهم  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  له 
فار�س املتطرف اليميني الذي جاء من خلفية حزب 
مكافحة  يف  »خبري  اأنه  على  �سنف  والذي  الكتائب 
االإرهاب«. كما اإختار جيف �سي�سنز كبري م�ست�ساريه 
اجلمهوريني  اأكرث  من  وهو  اخلارجية،  ال�سيا�سة  يف 
الذين  واأحد  الإ�سرائيل  وتاأييدا  وتع�سبا  حمافظة 
مع  ال�سارع  يف  ونزل  العراق  على  للحرب  حتم�سوا 

املتظاهرين املوؤيدين للحرب.
لكن يتوقع املراقبون اأن يبداأ احلزب اجلمهوري بعد 
يتدخل  اأن  االآن  الر�سمي  املر�سح  ترامب  اأ�سبح  اأن 
فيما يقول بهدف تر�سيد خطابه ال�سيا�سي وجتنيبه 
وهذه  جهله.  نتيجة  فيها  يقع  فتئ  ما  التي  املطبات 
من  ي�ستجليها  اأن  للمتابع  ميكن  التي  النقاط  بع�س 

�سيا�سته اخلارجية:

كل  يف  �سيتحكم  اإنه  يقول  �سعار  اأوال«-  »اأمريكا   -
�سيا�ساته الداخلية واخلارجية. 

لكنه  ال�سيا�سة  على  جديد  اإنه  ترامب  يقول   -
عدم  على  القائمة  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  يعرف 
اإن  التنبوؤ.  �سهولة  من  اأف�سل  التالية  اخلطوة  توقع 
كل  الع�سكري.  العمل  يف  جدا  مهم  املفاجاأة  عن�سر 
خيار  ي�ستبعد  ولن  الطاولة  على  �ستبقى  اخليارات 
وجد  اإذا  »داع�س«  �سد  النووية  االأ�سلحة  اإ�ستخدام 

ذلك �سروريا. 
على  �سفقة  اإىل  والتو�سل  باملفاو�سات  يوؤمن   -
يف  النجاح  هو  كما  التجارية«.  »االأعمال  طريقة 
االأعمال التجارية ميكن ذلك اأن ي�ساعده يف التو�سل 

اإىل �سفقات يف ال�سيا�سة اخلارجية. 
تغري  الفل�سطيني  االإ�سرائيلي  ال�سراع  من  موقفه   -
اأحتاج  وال  حمايد  »اأنا  يقول  كان  اأن  فبعد  كثريا. 
املوقف  داخل  متاما  وا�سطف  عاد  اليهود«  اأموال 
االإ�سرائيلي ومل يعد يطرح فكرة حل الدولتني الذي 
عام  بو�س  جورج  االأ�سبق  اجلمهوري  الرئي�س  تبناه 

 .2002
اأن العامل ي�ستغل الواليات املتحدة  - يعتقد ترامب 
وتكاد  واالقت�سادية  الع�سكرية  املجاالت  كل  يف 
العامل  دول  من  دولة  م�ستوى  اإىل  تنزلق  البالد 
العديد  �سيغلق  انتخابه  اأنه يف حال  ويوؤكد  الثالث. 
ويطالب  ال�سرورية  غري  الع�سكرية  القواعد  من 
اأن  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد  حتت�سن  التي  الدول 
واأملانيا  اليابان  مثل  حمايتها  مقابل  اأمواال  تدفع 
ترامب  وعد  كما  وال�سعودية.  اجلنوبية  وكوريا 
بتقليل االإلتزام االأمريكي يف حلف الناتو و�سيطلب 
ميزانية  يف  م�ساهماتهم  م�ساعفة  االأوروبيني  من 

الناتو.
وت�سلب  االأول  املتحدة  الواليات  عدو  هي  ال�سني   -
ال�سني  على  رو�سيا.  ولي�س  الدوالرات  مليارات  منها 
ال�سمالية  كوريا  رئي�س  اأون،  اإل  كيم  تنهي وجود  اأن 

بطريقة اأو باأخرى الأن ال�سني تتحكم فيها متاما.
اأولويات  راأ�س  على  �سيبقى  االإ�سالمي  االإرهاب   -
املتعلقة  ترامب. وهذا املوقف �سيوؤثر على قراراته 
ب�سروط الهجرة والتاأ�سريات والزيارات، وقد تتاأثر 

به دول ذات جاليات اإ�سالمية كبرية مثل فرن�سا.
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مع  مقابلة  فاكتي”  اإي  “اأرغومينتي  �سحيفة  اأجرت 
مارتينوف،  األك�سندر  الدول  الأحدث  الدويل  املعهد  مدير 
حديث  تزايد  �سبب  عن  االأ�سئلة  بع�س  عليه  وطرحت 

ترامب يف االآونة االأخرية عن العالقات مع مو�سكو.
جاء فيها:

الرئا�سية  االنتخابات  خلو�س  اجلمهوري  املر�سح  وعد 
يف  عقده  الذي  ال�سحايف  املوؤمتر  خالل  ترامب،  دونالد 
فلوريدا، بـ “اإعادة النظر” يف م�ساألة االعرتاف بالقرم. 
وكان قبلها قد اأ�سار عدة مرات خالل حملته االنتخابية 
ا�ستعداده  واإىل  رو�سيا،  مع  املتبادل  التعاون  م�ساألة  اإىل 

لتكثيف هذا التعاون.
ما  اإذا  منه  مو�سكو  وماذا تنتظر  يفعل ترامب هذا؟  ملاذا 

اأ�سبح فعال رئي�سا للواليات املتحدة؟
املثالية  ال�سفات  اإ�سباغ  اأريد  ال  “اأنا  مارتينوف:  يقول 
الأن  املجال؛  هذا  يف  وت�سريحاته  ترامب  �سخ�سية  على 
كل ما يقوله هذا ال�سيا�سي حاليا يدخل يف اإطار حملته 
االنتخابية، التي و�سلت اإىل مرحلتها النهائية. فاملعركة 
تدور من اأجل ك�سب اأ�سوات الناخبني، واملر�سحان خلو�س 

ناخبوهما  يرغب  مبا  ي�سرحان  الرئا�سية  االنتخابات 
اأولئك الناخبني الذين مل  اأ�سوات  �سماعه منهما، وك�سب 

يقرروا بعد من مينحون �سوتهم.
خالل  تطلق  التي  الت�سريحات،  غالبية  اأن  الوا�سح  ومن 
املتحدة،  الواليات  يف  وخا�سة  االنتخابية  احلمالت 
جدية،  وبحوث  درا�سات  اإىل  وت�ستند  مرة  مئة  تدر�س 
انطباعا  تكون  اأن  ميكنها  ذلك،  ومع  ارجتالية.  ولي�ست 
انطباع  هذا  ولكن  ال�سخ�سية؛  اأفكاره  وكاأنها  املر�سح  عن 
خاطئ. فاالنتخابات الرئا�سية يف الواليات املتحدة هي 
�سراع بني اإدارات احلمالت االنتخابية، وهذا ما يجب اأن 
نعيه جيدا، الأن و�سائل االعالم املحلية تويل ت�سريحات 
اأن ترامب يقول  امللياردير ترامب اهتماما متزايدا. بيد 
ما ين�سحه به اخلرباء قبل كل �سيء، وهم طبعا يقدمون 
املجتمع  يعجب  ما  معرفة  اإىل  ا�ستنادا  مقرتحاتهم 

االأمريكي.
وبالطبع، ما يقوله ترامب لي�س راأيه ال�سخ�سي، بل هو ما 
يريدون  واالأمريكيون  �سماعه.  االأمريكي  ال�سعب  يريد 
حماربتنا.  يريدون  ال  وهم  رو�سيا،  مع  العالقات  حت�سني 

واإ�سافة اإىل هذا، ات�سحت للجميع �سرورة ت�سوية م�ساألة 
القرم، التي تعدُّ م�ساألة منتهية واأمرا واقعا، ولكن يجب 
املوؤمتر  فاإن ترامب مل يتحدث يف  مناق�سته. وباملنا�سبة، 
ال�سحايف عن االعرتاف بالقرم، بل اأعرب عن ا�ستعداده 
با�ستنتاجات  اخلروج  ثم  بعمق،  امل�ساألة  هذه  لدرا�سة 

ب�ساأنها.
الواليات  يف  الرئا�سية  االنتخابات  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  �سيما  وال  العامل،  يف  املهمة  االأحداث  من  هي  املتحدة 
الواليات املتحدة دولة عظمى وقوية، فاإنها تبقى م�ساألة 

داخلية، وعلينا فقط متابعة هذه العملية.
�سياأخذ  هل  املتحدة،  للواليات  رئي�سا  ترامب  اأ�سبح  واإذا 
م�ساألة بناء عالقات جديدة مع رو�سيا كما يرغب املجتمع 

االأمريكي؟
انطباعاتنا  يف  كثريا  نبالغ  ولكننا  �سك،  دون  من  طبعا 
حيث  وا�ستقالليته،  االأمريكي  الرئي�س  بدور  اليومية 
يتكون انطباع باأنه حاكم مطلق على اأقل تقدير يف بالده 
ون�سف العامل اأي�سا. ولكن ذلك لي�س �سحيحا يف الواقع. 
براأي  دائما مرتبط  املتحدة هو  للواليات  رئي�س  اأي  فاإن 

ويف  االقت�سادية.  والنخبة  ال�سيا�سيني  ومزاج  املجتمع 
الأنه  يريد،  ال  وما  يريد  ما  املهم  من  لي�س  احلالة  هذه 

جمرب على تلبية التوقعات، وبعك�سه يفقد من�سبه.
تريده  ما  ينفذ  �سوف  فاإنه  رئي�سا،  ترامب  اأ�سبح  واإذا 
الواليات  يف  كان  فاإذا  املواطنني.  وغالبية  النخبة 
رو�سيا،  مع  العالقات  حت�سني  نحو  اجتاه  حاليا  املتحدة 
اأولئك  فحتى  باالعتبار.  امل�ساألة  هذه  ياأخذ  اأن  فعليه 
ورجال  اأوباما  واملق�سود  العالقات،  هذه  اأف�سدوا  الذين 
ت�سل  اأن  بهدف  ذلك  يفعلوا  مل  واليتها،  املنتهية  اإدارته 
يلعبون  كانوا  دائما  اإنهم  الباردة.  احلرب  اإىل  االأمور 
على  واحل�سول  املباحثات  يف  املواقف  ب�ساأن  معينة  لعبة 
هذه املكافاأة اأو تلك. وهم يف اإطار هذه اللعبة، يرتاجعون 
بني فرتة واأخرى خطوتني اإىل الوراء، وبعك�سه لن يكون 
املنطق  هذا  اإىل  وا�ستنادا  الو�سع.  على  ال�سيطرة  ممكنا 
اأ�سبح  اأيا  – االأمريكية  اإ�سالح العالقات الرو�سية  �سيتم 
منهما رئي�سا: ترامب اأم كلينتون؟ الأن ذلك مرتبط مبزاج 

النخبة واملجتمع. )رو�سيا اليوم(

 حممد �سفيق
الدعوات  ال�سعبي«  »احل�سد  ا�ستبق   : بغداد 
وتفكيكه  حّله  عن  حتدثت  التي  واملخططات 
»�سرعنة«  ليعلن  له،  احلاجة  انتفاء  بذريعة 
�سباط  يف  �سادر  ديواين  الأمر  ويرّوج  نف�سه، 
ت�سكيله  واإعادة  هيكلته  عن  يتحدث  املا�سي، 

وتوفري غطاء د�ستوري وقانوين له.
يدور  الذي  اللغط  ا�ستمرار  و�سط  ذلك  ياأتي 
ب�ساأن م�ساركة »احل�سد« من عدمها يف معارك 

حترير املو�سل.
الرقم  حمل  الذي  الديواين،  االأمر  ويعّرف 
ح�سلت  مواد  ثماين  من  ويتكّون   »91«
»االأخبار« على ن�سخة منه، »احل�سد ال�سعبي« 
من  وجزء  م�ستقل  ع�سكري  »ت�سكيل  باأنه 
بالقائد  ويرتبط  العراقية  امل�سلحة  القوات 
حيدر  الوزراء  )رئي�س  امل�سّلحة  للقوات  العام 
جهاز  ي�ساهي  منوذجًا  ويكون  العبادي(، 
التنظيم  حيث  من  احلايل،  االإرهاب  مكافحة 
اأركان  وهيئة  قيادة  من  ويتاألف  واالرتباط 

و�سنوف واألوية مقاتلة.
يف  التعيينات  اأن  على  املذكور  االأمر  ن�س  كما 
ال�سياقات  وفق  �ستجري  ال�سعبي«  »احل�سد 
وخم�س�سات  ورواتب  تراتبية  من  الع�سكرية 
فك  وعلى  والواجبات،  احلقوق  وعموم 
ال�سعبي«،  »احل�سد  هيئة  منت�سبي  ارتباط 
كافة  عن  الت�سكيل  اإىل  �سين�سمون  الذين 
واحلزبية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االأطر 

»وال ي�سمح بالعمل ال�سيا�سي يف �سفوفه«.
ولفت ع�سو هيئة الراأي يف »احل�سد ال�سعبي« 
جاء  الديواين  االأمر  اأن  اإىل  االأ�سدي،  ناظم 
لتنظيم »احل�سد« واإدارته، وفق اأ�س�س جديدة 
االإدارية  اجلوانب  خمتلف  فيها  ُتراعى 
والعقبات  املعّوقات  كافة  واإزالة  واملالية 
عمل  تعرت�س  كانت  التي  واملعنوية  املادية 
اإىل  وي�سري  تاأ�سي�سه.  منذ  ال�سعبي«  »احل�سد 
قيادات  مع  الهيكلية  تلك  مناق�سة  جرت  اأنه 

»احل�سد« قبل عر�سها على العبادي.
اأّن  لـ»االأخبار«،  حديث  يف  اأو�سح،  االأ�سدي 

»احل�سد ال�سعبي« بهيكليته اجلديدة �سيتكّون 
اأفواج  اإىل  االأولوية  و�سُتق�سم  لواء   20 من 
تختلف اأعدادها بح�سب عدد املقاتلني. وب�ساأن 
املخاوف من اأن القانون املذكور �سي�سّرح عددًا 
االأ�سدي  بّدد  واملقاتلني،  املنت�سبني  من  كبريًا 
الديواين  االأمر  اأن  بالتاأكيد  املخاوف  تلك 
بـ»احل�سد«  اخلا�سة  اجلديدة  والرتتيبات 
عددهم  البالغ  املقاتلني  كافة  �ست�ستوعب 
اأن  األف حتى االآن. واأ�سار اإىل   100 اأكرث من 
ونائب  رئي�س  من  �ستت�سكل  اجلديدة  الهيكلة 
رئي�س يتمتعان ب�سالحيات رئي�س ونائب جهاز 
مكافحة االإرهاب. كذلك لفت اإىل اأن »ف�سائل 
املقاومة التي كانت موجودة قبل �سدور فتوى 
ال�سعبي، يف  وتاأ�سي�س احل�سد  الكفائي  اجلهاد 
حزيران 2014، كانت و�ستبقى النواة االأوىل 
حمليًا  املقاومة«  بـ»ف�سائل  ويق�سد  للح�سد«. 
القوات  قاومت  التي  والف�سائل  احلركات 
عام  يف  للعراق  احتاللها  بعد  االأمريكية 
و»كتائب  احلق«  اأهل  »ع�سائب  وهي:   2003

لـ»منظمة  الع�سكري  واجلناح  اهلل«  حزب 
قتال  يف  ي�سرتك  مل  االأخري  اأّن  اإال  بدر«، 

القوات االأمريكية.
يف  ف�سيل  اأول  احلق«  اأهل  »ع�سائب  وكانت 
»احل�سد ال�سعبي« يرحب باإعالن هيكلة هيئة 
العقيدة  على  و»احلفاظ  وتنظيمه  »احل�سد« 
اجلهادية التي تاأ�س�س عليها«. وقد اأكدت على 
ل�سان املتحدث الر�سمي با�سمها نعيم العبودي، 
زوال  »حال  ال�سالح  الإلقاء  مقاتليها  ا�ستعداد 
االأخطار  من  وتاأمينه  البالد  عن  اخلطر 
يتحدث  التي  االأوىل  املرة  وهي  اخلارجي«، 
اإلقاء  عن  احل�سد«  »�سقور  من  يعد  ف�سيل 
مرحلة  ب�ساأن  طماأنة  بر�سالة  ليبعث  ال�سالح 

ما بعد »داع�س«.
اأ�سماء  اأية  فيه  تطرح  مل  الذي  الوقت  ويف 
ب�ساأن املنا�سب اجلديدة يف »احل�سد ال�سعبي«، 
القانون«  »دولة  ائتالف  يف  م�سدر  ك�سف 
املالكي،  نوري  ال�سابق  الوزراء  رئي�س  بزعامة 
اأن هناك توافقات مبدئية على تويل االأخري 

العام  واالأمني  ال�سعبي«،  »احل�سد  رئا�سة 
يعد  الذي  العامري،  هادي  »بدر«  ملنظمة 
الرجل الثاين يف »احل�سد« حاليًا من�سب نائب 
هناك  اأّن  لـ»االأخبار«  امل�سدر  واأكد  الرئي�س. 

مباحثات ومفاو�سات جتري بهذا ال�ساأن.
�سيا�سية  م�سادر  حتدثت  ال�سياق،  ويف 
»احل�سد  ت�سكيل  اإعادة  اأن  عن  وبرملانية 
بـ»مباركة  اأجريا  �سفوفه  وترتيب  ال�سعبي« 
»ان�سالخ احل�سد عن  بهدف  اأمريكية،  وتاأييد« 
اإيران وجعل احلكومة امل�سيطر االأول واالأخري 

على �سوؤونه وحتركاته«.
وزارة  با�سم  املتحدث  قال  لذلك،  وتاأييدًا 
معر�س  يف  كريبي  جون  االأمريكية  اخلارجية 
تعليقه على االإجراءات االأخرية اإن »العبادي 
كان وا�سحًا يف �سعيه خللق قوة اأكرث �سمولية 
امل�سّلحة  القوات  بني  جتمع  داع�س  �سد 
وت�سكيالت احل�سد ال�سعبي«، موؤكدًا اأنها »�ساأن 

عراقي داخلي حتددها احلكومة العراقية«.



عبد الباري عطوان
العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  دول  ظلت 
ومنذ  املا�سية،  اال�سهر  طوال  تراهن  ال�سعودية 
العام  ون�سف  عام  قبل  احلزم”  “عا�سفة  انطالق 
ال�سيا�سي  املكون  بني  انق�سام  حدوث  على  تقريبا، 
معادلة  يف  الثاين  الطرف  ي�سكل  الذي  والع�سكري 
وجاء  ال�ساحلي”،  “احلوثي  التحالف  اي  احلرب، 
�سيا�سي  جمل�س  بت�سكيل  ام�س  “االتفاق” يوم  اعالن 
اعلى الدارة اليمن “جمل�س رئا�سي”، مكون من ع�سرة 
هذا  ف�سل  ليظهر  دورية،  ورئا�سة  منا�سفة،  اع�ساء 
الرهان، بل و�سذاجته، وتاأكيد جديد باأن ال�سعوديني 
خ�سومهم  يعرفون  وال  اليمن،  يعرفون  ال  وحلفاءهم 
جيدا، ولو كانوا غري ذلك ملا وقعوا يف هذه احلفرة من 

اال�سا�س حتى ال يفكرون يف كيفية اخلروج منها.
الداخلية  تعزيز اجلبهة  “االتفاق” هو مبثابة  هذا 
ا�ستعدادا  خا�سة،  ال�سمال  ويف  وتوحيدها،  اليمنية 
العربية  اململكة  �سد  طويلة  ا�ستنزاف  حلرب 
قناعة  اىل  للتو�سل  ونتيجة  وحلفائها،  ال�سعودية 
�سعفه،  قمة  االآن  يعي�س  التحالف  هذا  بان  را�سخة 
االقليمية  وحتالفاته  ا�سرتاتيجيته،  وانهيار 
الغلبه  باتت  حيث  �سورية،  من  ابتداء  والدولية، 
له  �سريحة  واتهامات  حلب،  يف  وخا�سة  خل�سومه، 
يعني �سمنيا  الفا�سل، مما  انقالب تركيا  بالتورط يف 
ح�ساباته،  يعيد  بداأ  الذي  الرتكي  احلليف  خ�سارة 
ويقرتب اكرث من مو�سكو بالتايل، وانتهاء بايران التي 
اتفاقها  توقيعها  بعد  عظمى  اقليمية  قوة  خرجت 
العراق  يف  ح�ساباتها  ودقة  امريكا،  مع  النووي 

و�سورية ولبنان ومنظمة اوبك.
اىل  يذهب  مل  ال�ساحلي”  “احلوثي  التحالف 
التو�سل  اجل  من  للتفاو�س  م�سقط،  وقبلها  الكويت، 
عليه،  ويفر�س  طموحاته  يلبي  ال  �سيا�سي،  حل  اىل 
�سدمة  وامت�سا�س  الوقت،  عامل  على  للرهان  وامنا 
الريا�س  ال�سعودية، وتوريط  “العا�سفة” الع�سكرية 
وتوحده  اليمني  ال�سعب  توؤلب  ا�ستنزاف  حرب  يف 
باالرهاب  متهمة  احلرب،  اي  منها،  وتخرج  �سدها، 
الدهاء  عن  ك�سفت  التي  اال�سرتاتيجية  وهذه 
كبريا،  جناحا  حققت  ذروتهما  يف  اليمنيني  واحلكمة 

حتى االآن على االقل.
ال�سعوديون اعتقدوا انهم ي�ستطيعون ابعاد احلوثيني 
عن حليفهم علي عبد اهلل �سالح، ودولته العميقة يف 
مفاتيحها،  معظم  او  بكل،  مي�سك  زال  ما  التي  اليمن، 

ولذلك وجهوا لهم الدعوة، مبعزل عنه، اىل جوالت 
وهو  ا�سا�سي،  عنوان  حتت  الريا�س  يف  مفاو�سات 
بني  احلدود  على  النار  اطالق  وقف  على  االتفاق 
مع  احلوثيون  وجتاوب  اوىل،  كخطوة  البلدين 
احلقيقة  النوايا  جيدا  يدركون  وهم  الدعوة،  هذه 
ك�سب  يف  ا�سرتاتيجتهم  من  وانطالقا  خلفها،  من 
لكل  املح�سوبة  االنهيارات  يف�سر  ما  وهذا  الوقت، 
واالآخر،  احلني  بني  النار  اطالق  وقف  تفاهمات 
ال�سعودية  املدن  على  البالي�سيتة  ال�سواريخ  واطالق 
اجلنوبية، فاحلوثيون ال يريدون تاأمني مناطقهم يف 
بالكامل، ولكنهم  �سعدة وعمران، فهذه املدن تدمرت 
ي�سوبون اعينهم باإجتاه جيزان وجنران، وحتى ابها 
التي يعتربونها مدنا مينية، والغاء اتفاقية الطائف 

التي �سمتها اىل ال�سعودية، او امل�ساومة عليها.
مكتوبا  يكن  مل  النه  انهارت  الكويت  مفاو�سات 
مفاو�سات  كانت  النها  البداية،  منذ  تنجح  ان  لها 
ميلك  واآخر  االر�س،  ميلك  طرف  بني  متكافئة  غري 
“�سرعية” ورقية، اي الرئي�س عبد ربه من�سور هادي 
االقوى  الطرف  وبني  الريا�س،  يف  املقيمة  وحكومته 
على االر�س هو الطرف الذي املى �سروطه يف نهاية 
املطاف، مثلما اطلق ر�سا�سة الرحمة على مفاو�سات 
كانت يف النزاع االخري، على اي حال وترقد يف غرفو 

العناية املركزة.
القيادة ال�سعودية كانت تت�سرف دائما بعقلية القوة 
عليائها،  من  اليمن  اىل  وتنظر  العظمى،  االقليمية 
وطائراتها  املالية،  بقوتها  ت�ستطيع  انها  وتعتقد 
وا�سحابها،  االر�س  على  �سروطها  فر�س  احلديثة، 
ولكنها ف�سلت يف احلالني، ففي االوىل، اي املفاو�سات، 
ا�سرت على توقيع االتفاق الذي تريد يف الريا�س، او 
مكة، بعد التو�سل اليه يف الكويت، لتكري�س عظمتها 
“احلوثي  باالتفاق  الرد  وجاء  لليمن،  وانتدابها 
وثبت  برمتها  املفاو�سات  ن�سف  الذي  ال�ساحلي” 
ان  ميكن  ال   "16 "اف  طائرات  ان  العملي،  بالدليل 
تركع اليمنيني اخل�سوم، مثلما ف�سلت يف تركيع جنوب 
والعا�سمة  حالها،  على  تعز  زالت  فما  وغزة،  لبنان 
�سنعاء تدار من الق�سر الرئا�سي احلوثي، ومن يجادل 

عليه االت�سال هاتفيا ليتاأكد بنف�سه.
يف  ابدا  تكن  مل  امل�سكلة  ان  ال�سعوديون  يدركه  مل  ما 
ال�سمال اليمني وامنا يف اجلنوب، الذي جرى “قذفه” 
وانهياره  املوقوته،  وقنابله  م�ساكله  بكل  وجوههم  يف 
عليه  وم�سيطر  وموحد،  متما�سك  فال�سمال  االمني، 

وان�سار  وال�ساحليني،  احلوثيني  قبل  من  معظمه  يف 
فاعلني،  فغري  وجدوا،  وان  قليلون،  “ال�سرعية” فيه 
املغريات  وح�سب  ب�سهولة،  والءاتهم  تغيري  وميكن 

واالمتيازات.
رئي�س  دغر،  بن  عبيد  احمد  ال�سيد  امر  غريب 
الوزراء اليمني يف حكومة “ال�سرعية”، عندما ي�سف 
انقالب  باأنه  االخري  ال�ساحلي”  “احلوثي  االتفاق 
على ال�سرعية، وخطف للدولة، فاذا كان كذلك، ملاذا 
احلزم”  “عا�سفة  طائرات  وبداأت  احلرب  اندلعت 
ون�سف  عام  قبل  قنابلها  وحمم  �سواريخها  ق�سف 
العام؟ ومل يتم ا�ستخدام هذا التو�سيف نف�سه طوال 
ان  ميكن  فماذا  حتما،  العذر  له  وجند  الفرتة؟  تلك 

يقول غري ذلك؟
ال�سوؤال املطروح حاليا هو عما اذا كان هذا “االتفاق 
الينا على االقل،  ال�سيا�سي”، غري املفاجيء بالن�سبة 
“تكتيكيا” ام “ا�سرتاتيجيا”؟ موؤقتا ام دائما؟ ورقة 

�سغط ام م�سروع اعادة ترتيب امور الدولة؟
من ال�سعب علينا اعطاء اجابة جازمة، ولكننا نرجح 
على  قائمة  او�ساعا  يثّبت  ا�سرتاتيجي  اتفاق  انه 
االر�س، ويفر�س عليها �سرعية “ال�سمود” وهي االهم، 
يف مواجهة عدو ا�سرتاتيجي م�سرتك، واال�ستمرار يف 
و  الوقت  وك�سب  امل�ساومة  �سيا�سة  يف  نف�سه  الوقت 
ابتزاز التحالف ع�سكريا وماليا، انتظارا للمفاو�سات 
للدمار  املالية،  التعوي�سات  حول  املقبلة  احلقيقة 

واهايل �سحايا احلرب، وحتديد احلدود الدائمة.
االتفاق  هذا  بعد  ال�سعودي  التحالف  خيارات 

حم�سورة يف ثالثة:
وحماولة  اجلوي  الق�سف  من  باملزيد  الرد  االول: 
الو�سع  وح�سم  �سنعاء،  العا�سمة  على  ال�سيطرة 
امليداين ع�سكريا يف تعز وماآرب ومدن اخرى، مما يعني 
احلدودية،  احلرب  بت�سعيد  املقابل  االنتقامي  الرد 
واملزيد من الق�سف جليزان وجنران وخمي�س م�سيط 
و�سول  بعد  خا�سة  ع�سكرية،  توغالت  ورمبا  وابها، 

امدادات ع�سكرية مهمة.
يف  ولكن  جمددا،  املفاو�سات  اىل  العودة  الثاين: 
تنازالت  وتقدمي  الكويت،  ولي�س  املرة،  هذه  م�سقط 
ال�ساحلي”،  “احلوثي  التحالف  تغري  جديدة 
اجلديد  بالرتتيب  باخرى  او  بطريقة  وتعرتف 

لل�سلطة.
االنف�سال  وتكري�س  اجلنوب،  على  الرتكيز  الثالث: 
ال�سمال  بالنيابة بني  ا�ستعدادا خلو�س حرب  عمليا، 

واجلنوب م�ستقبال.
***

هي  �ستكون  اجلنوب  يف  ال�سعودي  التحالف  م�سكلة 
االخطر يف راأينا، الن هذا اجلنوب ي�سكل حاليا حقل 
وهناك  منه،  يقرتب  من  لكل  تباعا  �ستنفجر  الغام 
الدولة”  “املدينة  قيام  وهي  فيه  الفتة  ظاهرة 
بينها، عالوة  اي ترابط فيما  امل�ستقلة، وعدم وجود 
اال�سالمية”  “الدولة  تنظيمي  نفوذ  ات�ساع  على 

و”القاعدة”.
ابني”،  و”دولة  عدن”،  “دولة  هناك  اجلنوب  يف 
و”دولة ال�سالع ، و”دولة ح�سرموت”، و”دولة حلج”، 
ف�سلت،  عدن”  بـ”دولة  تعز"  "دولة  دمج  وحماوالت 
ال�سمال  بني  نظريه  من  اكرث  الطرفني  بني  فالعداء 
يراهن  الذي  ال�سني”  الطائفي  و”العامل  واجلنوب، 
عليه التحالف ال�سعودي مل يعد “اال�سمنت” ال�سالح 
لتوحيد هذا اجلنوب يف مواجهة “ال�سمال الزيدي”، 

اي ان الورقة الطائفية باتت ذات تاأثري حمدود.
 ،1967 عام  اال�سرتاكية  اجلنوب  دولة  اعالن  قبل 
�سلطنة وحممية خا�سعة لالحتالل   24 كانت هناك 
قومية  جبهة  اال�ستقالل،  قاد  ومن  الربيطاين، 
وحدوية نا�سرية، ومن �سوء حظ التحالف ال�سعودي 
وميلك  وحدويا،  وال  ا�سرتاكيا  وال  نا�سريا  لي�س  انه 
�سالح املال والغطر�سة فقط، وال يحظى بدعم غالبية 

اليمنيني.
والقى  موؤقتا،  ولو  اجلنوب  عبء  من  تخل�س  ال�سمال 
على  يركز  وبات  ال�سعودي،  التحالف  عاتق  على  به 
اجلنوب ال�سعودي، هنا تكمن املعادلة اجلديدة �سيا�سيا 
وع�سكريا واقت�ساديا، انه الدهاء اليمني الذي تعود 
جذوره الآالف ال�سنني، واجلينات االمرباطورية التي 

جتري يف عروقه.

تون�س ـ )اأ ف ب( – اأ�سبح يو�سف ال�ساهد )40 عاما( الذي 
االربعاء  ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  كلفه 
ُيكلف  �سيا�سي  اأ�سغر  وطنية”،  “وحدة  حكومة  ت�سكيل 
ا�ستقاللها عن فرن�سا  تروؤ�س حكومة يف تاريخ تون�س منذ 

�سنة 1956.
 1975 اأيلول/�سبتمرب   18 يف  املولود  ال�ساهد  ويو�سف 
احلبيب  حكومة  يف  املحلية  ال�سوؤون  وزير  كان  بتون�س، 
ال�سيد )67 عاما( التي �سحب منها الربملان الثقة ال�سبت.

ا�س�سه قائد  الذي  نداء تون�س  اي�سا قيادي يف حزب  وهو 
ل�سنة  والرئا�سية  الت�سريعية  باالنتخابات  وفاز  ال�سب�سي، 

.2014
ح�سل ال�ساهد يف 2003 على دكتوراه يف العلوم الزراعية 
واليابان  فرن�سا  جامعات  يف  ودّر�س  فرن�سية،  جامعة  من 
دول  مع  تخ�س�سه  جمال  يف  خبريا  وعمل  والربازيل 
ومنظمات دولية عدة، بح�سب ما اعلن التلفزيون الر�سمي 

التون�سي االربعاء.
الواليات  ب�سفارة  زراعيا  خبريا  العمل  لل�ساهد  و�سبق 
املتحدة بتون�س بح�سب مرا�سلة �سادرة عن ال�سفارة بتاريخ 
13 كانون الثاين/يناير 2010، �سربها موقع ويكيليك�س.
لدى  زراعي  خبري  باأنه  ال�ساهد  امل�سربة  املرا�سلة  وقدمت 
الزراعة  لوزارة  التابعة  اخلارجية  الزراعة  م�سلحة 

االأمريكية وامل�سوؤولة عن ت�سهيل و�سول املنتجات الزراعية 
االمريكية اىل اال�سواق اخلارجية.

واأظهرت املرا�سلة �سعي الواليات املتحدة اىل اقناع تون�س 
يف  )بيوتكنولوجيا(  احليوية  التكنولوجيا  باعتماد 

الزراعة واإ�سدار ت�سريعات يف هذا املجال.
املتحدة  الواليات  ال�ساهد مع  ن�سطاء انرتنت عمل  وانتقد 
را�س  على  تعيينه  ان  معتربين  “ليربايل”  باأنه  وو�سفوه 
“موجعة” يطالب  اإ�سالحات  احلكومة يهدف اىل تطبيق 

بها �سندوق النقد الدويل والبنك الدويل.
بر�س  لفران�س  ال�ساهد  يو�سف  من  مقرب  م�سدر  وقال 
“نعم لقد ا�ستغل )�سابقا( على برامج تعاون مع الواليات 

املتحدة واالحتاد االوروبي، ولي�س لديه ما يخفيه”.
رئي�س  ان  ا�سمه  ن�سر  عدم  طلب  الذي  امل�سدر  واأ�ساف 
ينتمي  وال  العمل  يف  ومثابر  نزيه  “رجل  املكلف  احلكومة 
خ�سو�سا  تون�س″  م�ساكل  جيدا  ويعرف   )..( لوبيات  اىل 

منذ توليه وزارة ال�سوؤون املحلية.
– الثورة  بعد  – ال�سيا�سة 

التي  الثورة  قبل  تون�س  يف  ال�سيا�سة  ال�ساهد  ميار�س  مل 
بنظام   2011 الثاين/يناير  كانون   14 يف  اطاحت 

الديكتاتور زين العابدين بن علي.
الو�سط”  “طريق  حزب  ا�س�س  علي،  بنب  االإطاحة  وبعد 

احلداثي”  الدميوقراطي  “القطب  اىل  الحقا  وان�سم 
)ائتالف احزاب ي�سارية( ثم “احلزب اجلمهوري” )ي�سار 
و�سط( قبل ان يلتحق يف 2013 بحزب نداء تون�س الذي 

ا�س�سه الباجي قائد ال�سب�سي يف 2012.
الباجي  قدم   2014 ل�سنة  العامة  االنتخابات  وقبل 
قائد ال�سب�سي حزبه كبديل يف احلكم من حركة النه�سة 

اال�سالمية.
ويحظى يو�سف ال�ساهد بثقة الباجي قائد ال�سب�سي )89 

عاما(.
مت   2014 ل�سنة  الرئا�سية  االنتخابات  حملة  وخالل 
نداء  حلزب  ال�سيا�سي  الربنامج  اعداد  ال�ساهد  تكليف 

تون�س.
وبعد فوز نداء تون�س باالنتخابات الت�سريعية والرئا�سية، 
لدى  البحري  ال�سيد  مكلفا  دولة  وزير  ال�ساهد  تعيني  مت 
با�سرت  التي  ال�سيد  احلبيب  حكومة  يف  الزراعة  وزير 

عملها يف ال�ساد�س من �سباط/فرباير 2015.
ويف ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير 2016 اأدخل ال�سيد 
يو�سف  مبوجبه  عني  حكومته  على  كبريا  وزاريا  تعديال 
يف  م�ستحدثة  وزارة  وهي  املحلية،  لل�سوؤون  وزيرا  ال�ساهد 

تون�س.
الثاين/نوفمرب  ت�سرين  نهاية  التون�سي  الرئي�س  وكلف 

13 ع�سوا من  2015 يو�سف ال�ساهد برئا�سة جلنة ت�سم 
للتوفيق بني جناحني مت�سارعني على زعامة  نداء تون�س 
احلزب، االول يقوده حافظ قائد ال�سب�سي جنل الرئي�س، 

والثاين حم�سن مرزوق االأمني العام ال�سابق للحزب.
ومل ينجح ال�ساهد يف حل ازمة احلزب الذي ان�سق عدد من 
نوابه الحقا، وا�س�سوا حزبا جديدا بقيادة حم�سن مرزوق.

الربملانية  االكرثية  تون�س  نداء  االن�سقاق  هذا  واأفقد 
يف  ثانية  حلت  التي  اال�سالمية  النه�سة  حركة  ل�سالح 

االنتخابات الت�سريعية.
بعالقة  يرتبط  ال�ساهد  ان  حملية  اإعالم  و�سائل  واأعلنت 

م�ساهرة بعيدة بالباجي قائد ال�سب�سي.
الرئي�س  لدى  امل�ست�سارة  قرا�س  �سعيدة  رف�ست  والثالثاء، 
ت�سريح  يف  وقالت  املعلومة  هذه  تاأكيد  او  نفي  التون�سي 
الذاعة “�سم�س اإف اإم” اخلا�سة “حا�سبوا االأ�سخا�س على 

اأدائهم )..( بقطع النظر عّمن يكونون”.
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تداول  و”ي�صرعن”  طويلة..  حلرب  ا�صتعدادا  �صفوفه  يعزز  ال�صاحلي”  “احلوثي  التحالف 
“التفاق ال�صيا�صي” ا�صرتاتيجي ام تكتيكي؟ وما هي خيارات ال�صعودية وحتالفها  ال�صلطة.. فهل 
فعا؟ الرحمة”  “ر�صا�صة  تلقت  وهل  ال�صيا�صي؟  احلل  مفاو�صات  م�صري  هو  وما  مواجهته؟  يف 

وت�����ص��ك��ي��ل  ب��رئ��ا���ص��ة  ع���ام���ا(   40( ال�����ص��اه��د  ي��و���ص��ف  ي��ك��ل��ف  ال��ت��ون�����ص��ي  ال��رئ��ي�����ض 
ال�����ص��ي��د ح���ك���وم���ة  ع�����ن  ال���ث���ق���ة  ����ص���ح���ب  ب���ع���د  وطنية”  “وح���������دة  ح���ك���وم���ة 

النا�سرة – زهري اأندراو�س:
مل يعد مفاجًئا توايل املعلومات التي تتك�ّسف 
والريا�س،  اأبيب  تل  بني  تن�سيق  عمليات  عن 
اأو  الطرف  لهذا  �سرية  ر�سمية  زيارة  اأْو 
بلغتها  التي  املرحلة  اإىل  ذلك  يعود  لذاك، 
بني  العالقات  تظهري  يف  التدرج  عملية 
مرحلة  اإىل  واالنتقال  اأبيب،  وتل  الريا�س 
هذه  م�سار  عن  الطرفني  لدى  العلنّي  التعبري 
امل�ستوى  اأّن  تاأكيد  ينبغي  لكن  العالقات. 
الذي مّت تظهريه، حتى االآن، ال يزال دون ما 
االإ�سرائيلّي  الر�سميان،  الطرفان  اإليه  يطمح 
ًة اأّنهما ُيربران ذلك بامل�سالح  وال�سعودّي، خا�سّ
امل�سرتكة ووحدة اخلندق وامل�سري يف مواجهة 
نفوذ  كبح  مقّدمتها  ويف  امل�سرتكة،  التهديدات 

اإيران يف املنطقة.
اأعلنه  ما  مفاجًئا  يكن  مل  تقّدم،  ما  على  بناًء 
اريئيل  “العمل”  حزب  عن  الكني�ست  ع�سو 
�سركات  اإّن  قال  حينما  اأم�س،  يوم  مرغاليت، 
اإ�سرائيلية �ساعدت ال�سركة ال�سعودية اأرامكو 
واأتى  اإيرانية.  �سايرب  هجمات  مواجهة  يف 
برناجًما  اإعالنه  �سياق  يف  مرغليت  ك�سف 
االإ�سرائيلّي-  ال�سراع  حلل  جديًدا  �سيا�سًيا 
م�سالح،  برنامج  عنوان  يحمل  الفل�سطينّي، 
النزاع  اإىل  النظر  املطلوب  اأّن  على  وُي�سدد 
مبفاهيم  فقط  لي�س  الفل�سطينّي  االإ�سرائيلّي 
ي�سمل  اأو�سع  منظور  من  بل  خذ(،  ــ  )اأعط 
اإ�سرائيل  مع  جتمعها  التي  املنطقة،  دول  كل 
االقت�سادية  الق�سايا  يف  مت�سابهة  م�سالح 

واالأمنية، على حّد تعبريه.
التي  بالروؤية  االهتمام  ينبع  ال  ذلك،  مع 

ت�سمنها “برنامج م�سالح” من جهة ال�سخ�سية 
فر�س  متلك  ال  قد  اأّنها  ًة  خا�سّ قّدمتها،  التي 
حتظى  لكونها  بل  “العمل”،  برئا�سة  الفوز 
اإ�سرائيلي  باإجماع  خطوطها  من  عدد  مع 
التحالف  مرحلة  اإىل  االنتقال  �سرورة  يوؤكد 
الدول.  من  وغريها  ال�سعودية  مع  االإقليمي 
بنيامني  الوزراء  رئي�س  يتبناه  التوجه  وهذا 
االأحزاب  بني  اخلالف  يتمحور  فيما  نتنياهو، 
ال�سدارة  على  تتناف�س  التي  االإ�سرائيلية 
حول اخلطاب ال�سيا�سي الذي ينبغي اأن يعتمد 
يف هذا املجال، واللغة التي ينبغي ا�ستخدامها 

يف ما يتعلق باملو�سوع الفل�سطينّي.
ا�ستناًدا اإىل هذه الروؤية، مل يتناول الربنامج 
امل�ستوطنات  م�ستقبل  مثل  ق�سايا  املطروح 
بل  والالجئني،  واحلدود  املحتلة  والقد�س 
مبادرات حمتملة مع دول املنطقة، من �سمنها 
م�سرتك.  مرفاأ  واإقامة  ال�سايرب  مكافحة 
مرغاليت  ك�سف  اأتى  ذلك،  على  وكنموذج 
لل�سركة  االإ�سرائيلية  ال�سركات  م�ساعدة  عن 
“هجمات  مواجهة  يف  “اأرامكو”  ال�سعودية 
الكني�ست  ع�سو  لفت  كذلك  اإيرانية”.  �سايرب 
هذا  تقدميه  �سيّتم  الربنامج  هذا  اأّن  اإىل 
اأن يك�سف  اإىل دول عربية، من دون  االأ�سبوع 
وي�ستند  واأ�سمائها.  الدول  هذه  هوية  عن 
»عدو  اأّن  مفادها  روؤية  م�سالح” اإىل  “برنامج 
من  وبتو�سيح  �سريكي.  يكون  اأن  ميكن  عدوي 
مرغليت، فاإّنه منذ اأيام اإ�سحاق رابني )رئي�س 
فكر  هنا  يكن  مل  �سابق(،  اإ�سرائيلي  وزراء 

جديد ومبادرات جديدة، بل لغة جديدة.
وتابع قائاًل: منذ عهد رابني ف�سل الي�سار ومل 

ال�سبب  وتابع:  ملاذا؟،  اأنف�سنا  لن�ساأل  نتوقف 
اأيام رابني ا�ستغل  اأّنه كل برنامج �سيا�سي منذ 
حّدد  لذلك  عنه،  اأتنازل  اأنا  وما  اأعطيه،  مبا 
املنطقة،  ودول  اإ�سرائيل  م�سالح  الربنامج 
وب�سكًل  امل�سرتكة،  التهديدات  اإىل  اإ�سافة 
املتوقع  االقت�سادية  القوة  تعّزز  خا�سٍّ 
العنا�سر  قوة  تعّزز  اإىل  اإ�سافة  الإيران 
حلول  اقرُتحت  ثم  املتطرفني،  االأ�سوليني 
لهذه التهديدات، على قاعدة تقاطع امل�سالح. 
اأمني  عنوانني،  اإىل  ي�ستند  الربنامج  اأّن  ومبا 
حتالٍف  اإن�ساء  املبادرة  ت�سمنت  واقت�سادي، 
اإىل  �سورّية  تفكيك  ظّله  يف  يجري  اإقليميٍّ 
اإىل  �ستن�سم  دول  بينها  من  دول،  خم�س 
والدرزية،  الكردية  هي:  املعتدل،  االئتالف 

االإعالمية  التقارير  نقلت  كما  وال�سنية، 
االإ�سرائيلّية.

حمور  ف�سل  على  ا  اأي�سً الربنامج  وينطوي 
اإقامة  اإىل  اإ�سافة  اهلل،  حزب  ــ  اإيران 
امل�ستوى  على  اأّما  اإلكرتونية.  حرب  نظام 
اإقليمية  تنمية  ا  اأي�سً فيت�سمن  االقت�سادي، 
اإعمار  اإعادة  اأي�سًا  تت�سمن  اقت�سادية،  ــ 
يف  �سخمة  اإقليمية  م�ساريع  وتعزيز  غزة، 
والزارعة،  والتجارة  التكنولوجيا  جماالت 
كما �سي�سّخ ذلك متوياًل من العامل اإىل ال�سرق 
االأو�سط. ي�سار اإىل اأن مرغليت اختار تقدمي 
برناجمه ع�سية موؤمتر حزب »العمل« الختيار 
يف  احلكومة  لرئا�سة  كمر�سح  جديد  رئي�س 
العديد  جانبه  اإىل  وكان  املقبلة،  االنتخابات 

يوفال  �سمنهم  من  احلزب،  يف  القيادات  من 
رابني، جنل اإ�سحاق رابني.

الربنامج  ُكتب  الداللة،  وا�سحة  ر�سالة  ويف 
ال�سيا�سي الذي قدمه مرغليت يف االأ�سل باللغة 
العربية، وبعد ذلك ُترجم اإىل العربية. ويف 
املر�سح  االإ�سرائيلي  النائب  راأى  كالمه  بداية 
لرئا�سة “العمل” اأّنه كيف مل يحدث ذلك من 
قبل؟ كيف مل تتحدث احلكومة االإ�سرائيلية 
نعم،  لهم:  وقالت  بلغتهم  العرب  اإىل  اأبًدا 
اأن  ميكن  نعم،  ت�سوية،  اإىل  التو�سل  ميكن 
يك�سب اجلميع من الربنامج؟. بعد ذلك، انتقد 
االإ�سرائيلي  احلكومة  رئي�س  ب�سّدة  مرغليت 
من  املزيد  انتظار  ميكن  ال  اإّنه  وقال  احلايل، 

اأجل حتقيق ت�سوية �سيا�سية.
نخو�س  اأنف�سنا  ف�سنجد  نتنياهو  انتظرنا  اإذا 
دولة  حتتاج  وبالتايل  قريًبا،  اأخرى  حرًبا 
اإ�سرائيل االآن اإىل ثورة �سيا�سية �سّد نتنياهو، 

على حّد تعبريه.
الربنامج  اأّن  مرغاليت  اأّكد  ذلك،  على  عالوة 
الذي ُكتب مب�ساركة ممثلني عرب و�سخ�سيات 
العامل  يف  الراأي  �سّناع  اإىل  اأُر�سل  قد  اأمنية، 
مواطنني  توقيعات  جمع  يعتزم  وهو  العربي، 
من الدول العربّية عليه. وخُل�س اإىل القول: 
�سنتجاوز �سوّيًة جميع من يخاف من الت�سوية 
الربنامج  وا�سًفا  امليدان،  يف  بالعمل  و�سنبداأ 
باأّنه برنامج عملي ي�ستند اإىل االأفعال ولي�س 
برنامج  اأي  عن  ميّيزه  ما  وهذا  االأفكار،  اإىل 

اآخر يف ال�سابق، على حّد تعبريه.

راأت درا�سة جديدة اأ�سدرها مركز بيغن-
اأّن  االإ�سرتاتيجّية  للدرا�سات  ال�سادات 
االأو�سط  ال�سرق  يف  االأمريكي  الرتاجع 
اإيران  �سعي  وي�سجع  �سعف،  عن  ُينبئ 
االتفاق  من  بدعٍم  االإقليمّية،  للهيمنة 
النووي. ولفت ُمّعد الدرا�سة الربوفي�سور 
عواقب  اأخطر  اأّن  اإىل  عنبار  افراييم 
ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكّية احلالية 
احتمالية  هي:  االأو�سط،  ال�سرق  يف 

االنت�سار النووّي.
اأّن  الدرا�سة،  اأو�سحت  عالوة على ذلك، 
لرو�سيا  ي�سمح  احلايل  االأمريكّي  النهج 
من  يعزز  ما  املنطقة،  اإىل  تزحف  باأْن 
تقوده  الذي  الراديكايّل  املحور  قّوة 
“فنلدة”  اأمام  الباب  يفتح  كما  اإيران، 
بلد  تاأثري  لو�سف  ي�ستخدم  )م�سطلح 
جماور(  اأ�سغر  بلد  �سيا�سات  على  قوّي 
اخلليج وبحر قزوين من قبل اإيران، بيد 
ال�سرق  يف  املتحدة  الواليات  �سعف  اأّن 
االأو�سط، جزم الربوفي�سور االإ�سرائيلّي، 
يف  اإيجابية  نتائج  حتًما  له  �سيكون 
حّد  على  العامل،  من  اأخرى  اأجزاء 

تعبريه.
اأعربت  الدرا�سة:  تفا�سيل  يف  وجاء 
الرئي�س  عهد  يف  املتحدة،  الواليات 
تقلي�س  عزمها  عن  اأوباما،  باراك 
االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  وجودها 
لقنتاها  فا�سلتني،  حربني  خا�ست  حيث 
حدود  ب�ساأن  لالإحباط  مثرًيا  در�سا 
اعتماد  انخف�س  ذلك،  مبوازاة  قوتها. 
ال�سرق  طاقة  على  املتحدة  الواليات 
يف  املحلي  التقدم  بف�سل  االأو�سط، 
ذلك،  على  عالوة  التك�سري.  تكنولوجيا 
حمور  اإىل  االنتقال  وا�سنطن  قررت 

واأي�سا  النا�سئ،  العاملي  املناف�س  ال�سني، 
وراءها  تاركًة  الدفاع،  نفقات  تقليل 
اأ�سواًل ع�سكرية اأقل )لفرتٍة خالل عهد 
اأي  املتحدة  للواليات  يكن  مل  اأوباما، 
وال  املتو�سط  البحر  يف  طائرات  حاملة 

اخلليج، وهو و�سع غري م�سبوق(.
احلملة  كانت  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
حمدودة  داع�س  �سد  االأمريكية 
للغاية، ومل حترز جناحا ُيذَكر. وهكذا 
اإىل  االنف�سال  هذا  ي�سري  لالأ�سف، 
كما  و�سعفها،  املتحدة  الواليات  اإنهاك 
وا�سنطن  اأّن  واأ�سافت  الدرا�سة.  اأّكدت 
وقطعت  اإيران،  مواجهة  عن  امتنعت 
حني  ويف  ال�ستيعابها،  طويلة  اأ�سواًطا 
تّدعي وا�سنطن اأّنها واثقة من اأّن اإيران 
�ستلعب دوًرا اإقليمًيا م�سوؤواًل، يرى قادة 
والريا�س  اأبيب  وتل  والقاهرة  اأنقرة 
اأّن توجهات طهران ال�سيا�سية مل ت�سهد 
ُيذَكر عّما قبل االتفاق النووي،  تغيرًيا 
نووية  قنابل  الإنتاج  احتمالية  ثمة  بل 

يف وقت ق�سري.
االن�سحاب  �سيا�سة  نتائج  اأخطر  اأما 
براأي  فهي،  املنطقة  من  االأمريكية 
االنت�سار  احتمالية  زيادة  الدرا�سة: 
على  املتناف�سة  القوى  اأّن  ذلك  النووّي، 
وتركيا  م�سر  مثل:  االإقليمية،  القيادة 
وال�سعودية، لن تقف مكتوفة االأيدي يف 
ًة واأن وا�سنطن مل  امليدان النووي، خا�سّ
وُيرّجح  االأمن،  لتوفري  عليها  ل  ُيعوَّ يعد 
الإقناع  وا�سنطن  حماوالت  تف�سل  اأْن 
القوى االإقليمّية باالعتماد على املظّلة 
ملنع  حماولة  يف  االأمريكّية  النووّية 
�سرق  ظهور  و�سيكون  النووّي،  االنت�سار 
اأو�سط نووي متعدد االأقطاب- النتيجة 

النووية  االأمريكية  للت�سوية  املنطقية 
مع اإيران- كابو�ًسا ا�سرتاتيجًيا للجميع، 

بح�سب تعبريها.
ولفتت اإىل اأّن اإيران االأكرث جراأة- والتي 
تعمل عادة عرب وكالء ولي�س عن طريق 
حملتها  من  ُتَكثِّف  قد  الع�سكري-  الغزو 
عن  رمّبا  ال�سعودية،  �سّد  التخريبية 
طريق اللعب بورقة ال�سيعة يف املنطقة 
ال�سرقية الغنية بالنفط ذات االأغلبية 
اإىل  فقدانها  �سيوؤدي  والتي  ال�سيعية، 
حدٍّ  اإىل  ال�سعودية  الدولة  اإ�سعاف 
تفككها.  اإىل  حتى  ي�سل  ورمّبا  كبرٍي، 
متاًما  الدرا�سة،  �سّدّدت  رو�سيا،  وتدرك 
اإعادة تاأكيد دورها يف املنطقة  اإمكانية 
عقب الرتاجع االأمريكّي، ولتحقيق هذه 
بالتدخل  الغاية، اتخذت خطوة كبرية 
نظام  بقاء  ل�سمان  �سورّية  يف  ع�سكرًيا 
متثل  ال�ساحلية  �سورّية  اأّن  ذلك  االأ�سد، 
قاعدة حيوية لتعزيز الوجود البحري 
باالإ�سافة  املتو�سط.  �سرق  يف  الرو�سي 
فر�س  حماية  رو�سيا  تريد  ذلك،  اإىل 

الطاقة التي تعتمد على بقاء االأ�سد.
عام  منذ  الإيران  حليفة  �سورّية  وكانت 
ال�سرق  يف  حتالف  اأطول  وهو   ،1979
االأ�سد  نظام  على  واحلفاظ  االأو�سط، 
االإيرانية،  للم�سالح  االأهمية  بالغ  اأمر 
ا حلزب اهلل،  الأّن دم�سق متثل حموًرا هامًّ
تخدم  وهكذا  لبنان.  يف  طهران  وكيل 
اجلهود التي تبذلها رو�سيا بالنيابة عن 
ب�سكل  االإيراين  النظام  م�سالح  االأ�سد 
�سوف  جناحها،  حال  ويف  مبا�سر،  غري 
يف  االإيرايّن  النفوذ  اجلهود  هذه  تعزز 
الدرا�سة،  راأت  �سورّية،  وخارج  املنطقة. 
يف  رو�سيا  اإىل  اإيران  ان�سمام  نرى  قد 

من  الكردية  ال�سيا�سة  طموحات  دعم 
اأجل اإ�سعاف تركيا، مناف�سة اإيران على 
مل�سر،  وبالن�سبة  االإقليمية.  القيادة 
االأمريكّي  الرتدد  يلعب  الدرا�سة،  قالت 
الرو�س،  ل�سالح  ال�سي�سي  نظام  دعم  يف 
الذين يبيعون ال�سالح مل�سر، ويتفاو�سون 
حول ميناء االإ�سكندرية، ويزودون م�سر 
ا، نرى  مبفاعالت نووية. يف العراق اأي�سً
التن�سيق  يف  الرو�سّي  الوجود  اإرها�سات 
املتوا�سل  الرتاجع  ظّل  يف  اإيران،  مع 

للنفوذ االأمريكّي.
اإيران  �سعود  اأّن  على  الدرا�سة  و�سّدّدت 
االأكرث عدوانية، وهو النتيجة املبا�سرة 
مزيد  اإىل  يوؤدي  قد  وا�سنطن،  لرتاجع 
واالأردن  م�سر  بني  ال�سمنّي  التعاون  من 
الكبري  وال�سوؤال  واإ�سرائيل.  وال�سعودية 
اإىل مثل  �ستن�سم  اإذا كانت تركيا  ما  هو 
هذا التوافق املعادي الإيران. يف املقابل، 
حتًما  املنطقة  يف  اأمريكا  �سعف  �سيوؤّدي 

اإىل نتائج اإيجابية يف اأجزاء اأخرى من 
االأمريكية  امل�سداقية  اأّن  بيَد  العامل. 
الدرا�سة  قالت  االآن،  ت�سكك  حمل 
واأ�سافت ورمّبا يقرر احللفاء يف اأي مكان 
اآخر اأّن احلكمة تقت�سي التزام احليطة 
حتديات  هناك  فاإّن  لذلك  رهاناتهم،  يف 
خارج  املتحدة  الواليات  تنتظر  اأكرب 

منطقة ال�سرق االأو�سطِ.
ان�سحاب  �سيا�سة  فاإّن  للدرا�سة،  ووفًقا 
عهد  يف  االأو�سط  ال�سرق  من  اأمريكا 
�سرًرا  وحليفاتها  الأمريكا  ُت�سبب  اأوباما 
يوجد  ال  اأّنه  ذلك  خطرًيا،  اإ�سرتاتيجًيا 
اإىل القول  لها بديل. وخُل�ست الدرا�سة 
اجلديد  االأمريكّي  الرئي�س  انتخاب  اإّن 
وا�سنطن  �سيا�سة  يف  لتغيري  يوؤّدي  قد 
على  اأّكدت  التي  االأو�سط،  بال�سرق 
قالت  باملّرة،  م�سوؤولة  غري  �سيا�سة  اأّنها 

الدرا�سة.

واإج��م��اع  الإي��ران��ّي��ة  ال�صاير  هجمات  �صّد  يف  للريا�ض  اأب��ي��ب  ت��ل  ُم�صاعدة  ع��ن  الك�صف 
دول خلم�ض  �صورّية  وتق�صيم  ال�صعودية  مع  الإقليمّي  للتحالف  لانتقال  يوؤّكد  اإ�صرائيلّي 

م��رك��ز ب��ي��غ��ن-ال�����ص��ادات: ال���رتاج���ع الأم���ري���ك���ّي ب��امل��ن��ط��ق��ة ُي��ن��ّب��ئ ع���ن ���ص��ع��ف وُي�����ص��ّج��ع ���ص��ع��ي اإي����ران 
واإ���ص��رائ��ي��ل وال�����ص��ع��ودي��ة  والأردن  م�صر  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ن  مل��زي��ٍد  وي�����وؤّدي  الإق��ل��ي��م��ّي��ة  للهيمنة  ورو���ص��ي��ا 



 لقمان عبد اهلل
»املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�سار  حركة  اأن  يبدو 
تاأ�سي�س  عن  االعالن  عرب  اأرادا  العام«  ال�سعبي 
جمل�س �سيا�سي اأعلى يف �سنعاء يف هذا التوقيت، 
اأفق املحادثات، وك�سب ورقة  الرد على ان�سداد 
اأن  يريدانه  الذي  ال�سيا�سي  امل�سار  خالل  قوة 

ي�ستمر
االأطراف  بني  التفاو�سية  اجلوالت  تكن  مل 
امليدان  لنب�س  وا�سحًا  انعكا�سًا  اإال  اليمنية 
قوات  كانت  مرة  كل  يف  الع�سكرية.  والعمليات 
ت�سعري  اإىل  فيها  تعمد  ال�سعودي  التحالف 
خروق  اإحداث  بغية  فيها  واحل�سد  اجلبهات 

لتوظيفها على طاولة املحادثات.
ح�سدت  والثانية،  االأوىل  جنيف  مفاو�سات  يف 
للرئي�س  املوالية  والقوات  االإماراتية  القوات 
امل�ستقيل عبد ربه من�سور هادي لـ»حترير تعز« 
ويف  �سنعاء.  على  لل�سيطرة  مفتاحًا  باعتبارها 
كلتا املرحلتني، ف�سلت الهجمات على تعز وف�سل 
معها التوظيف ال�سيا�سي وا�ستثمارها يف جنيف. 
كانت  الكويت،  حمادثات  يف  الدخول  وقبل 
القوات ال�سعودية وحلفاوؤها قد �سنوا ما يقرب 
من 30 هجومًا ع�سكريًا كبريًا على مدينة ميدي 
ال�سحراوية  احلدود  عن  تبعد  التي  ال�سغرية 
اأن كل هذه  اإال  30 كلم،  بني اليمن وال�سعودية 

الهجمات ف�سلت يف اإ�سقاط مدينة ميدي.
الكويت،  حمادثات  من  الثانية  اجلولة  واأثناء 
املوالية  امل�سلحة  واملجموعات  ال�سعودية  �سنت 
لها هجومًا على منفذ حر�س احلدودي مبوؤازرة 
اليمنية،  القوات  اأن  طريانها،غري  من  كثيفة 
�سّدت الهجوم واأوقعت خ�سائر كبرية يف �سفوف 
على  متعددة  هجمات  اإىل  اإ�سافة  املهاجمني، 
باإمكان  يكن  ومل  �سنعاء،  �سرقي  وماأرب  نهم 
وفد الريا�س اال�ستفادة منه عمليًا على طاولة 

احلوار.
يف  املفاو�سات  ا�ستمرت  ال�سيا�سي،  امل�سار  يف 
على  تزال  وال  اأ�سهر  ثالثة  من  اأكرث  الكويت 
حالها من املرواغة، على الرغم من اإعالن وفد 
حماوالت  تبعتها  التي  االن�سحاب  الريا�س 
اجلولتني  ويف  امل�ساورات.  الإنقاذ  دولية 
االأخريتني يف الكويت، عاد االأطراف اإىل املربع 
االأول، وبرغم عدم حتقيق ال�سعودية وحلفائها 

اأي اإجناز على االأر�س، كان وفد الريا�س يرفع 
�سقف مطالبه م�سّرًا على �سحب ال�سالح الثقيل 
من »اأن�سار اهلل« وان�سحابهم من املدن، ويرف�س 
اأو  رئا�سي  جمل�س  وت�سكيل  ال�سيا�سي  امل�سروع 
حكومة وفاقية جتمع االأطراف كافة وت�سرف 

على تنفيذ اخلطة االأمنية.
»اأن�سار  بني  االتفاق  جاء  االإطار  هذا  ويف 
على  وحلفائهما  العام«  ال�سعبي  و»املوؤمتر  اهلل« 
ت�سكيل »جمل�س �سيا�سي اأعلى« مكونًا من ع�سرة 
اأع�ساء بهدف توحيد اجلهود ملواجهة العدوان 
يف  الدولة  �سوؤون  والإدارة  وحلفائه،  ال�سعودي 
واقت�ساديًا  واأمنيًا  وع�سكريًا  �سيا�سيًا  البالد 

واجتماعيًا وغري ذلك وفقًا للد�ستور.
اخلطوة اليمنية باالإعالن عن املجل�س ال�سيا�سي 
اأتت يف توقيت مدور�س وموفق بعد اإعالن ف�سل 
الذي  نف�سه  الكويت  اأمري  قبل  من  املفاو�سات 
ت�ست�سيف بالده املحادثات. وياأتي االإعالن عن 
اجلانب  من  �سيا�سي  ت�سعيد  �سياق  يف  االتفاق 
وان�سداد  املفاو�سات  اإف�سال  على  ردًا  اليمني، 
اأي  برف�س  ال�سعودي  والتزمت  ال�سيا�سي  االفق 
بعدم  الريا�س  اإ�سرار  ظّل  ويف  توافقية  �سيغة 

القبول باحللول الو�سط.
وال �سك اأن االإعالن عن ت�سكيل املجل�س ال�سيا�سي 

االأعلى فاجاأ اجلانب ال�سعودي باعتباره خطوة 
امليداين  ال�سمود  عن  اأهمية  تقل  ال  �سيا�سية 
�سبقت  التي  احلدودية،  الع�سكرية  والر�سائل 
االإعالن ال�سيا�سي؛ غري اأن ال�سعودية، كعادتها، 
الع�سكرية  خروقها  مرحلة  اأن  تدرك  مل 
وتعنتها ال�سيا�سي لن ت�ستمر من دون اأن يطاولها 
الرد. لذا، جاءت مفاعيل هذه اخلطوة �سريعة 
واخلليجي،  ال�سعودي  االإعالم  و�سائل  يف 
وحتميل  �سنعاء«  بـ»تدمري  بع�سه  توعد  الذي 
املكونات الوطنية اليمنية امل�سوؤولية عن ذلك. 
يقطع  �سنعاء  يف  ال�سادر  االإعالن  فاإن  كذلك، 
ابتداأت  التي  اخلاطئة  الرهانات  على  الطريق 
منذ بداية احلرب ب�سق ال�سفوف الوطنية وبث 
ت�سكيل  يلغي  لن  ال�سعب.  مكونات  بني  الفرقة 
بل  التفاو�سي،  امل�سار  االأعلى  ال�سيا�سي  املجل�س 
قوة،  ورقة  �سنعاء  وفد  جعبة  اإىل  �سي�سيف 
وكان  جتاوزها.  االآخر  الطرف  ي�ستطيع  ال 
املتحدث با�سم »اأن�سار اهلل« حممد عبد ال�سالم، 
يف  النقا�سات  يف  يوؤثر  لن  االتفاق  اأن  اأكد  قد 
االأطراف  توافقت  اإذا  اأنه  م�سيفًا  الكويت، 
وكل  »�سنكون  �سيا�سي  حل  اأي  على  اليمنية 
حلفائنا يف طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك يف 

اإطاره ويدعم تنفيذه«.

الكويت  حمادثات  بتمديد  اليمنيان  الطرفان  قِبل 
اأن التو�سل اإىل اتفاق ال  اإ�سافيًا، فيما يبدو  اأ�سبوعًا 
على  الريا�س  وفد  فيه  وافق  وقت  ويف  بعيدًا.  يزال 
خالفية  بنوٍد  على  ن�ّس  الذي  املتحدة  االأمم  مقرتح 
رف�س  االأ�سلحة،  وت�سليم  املدن  من  االن�سحابات  مثل 

وفد �سنعاء املقرتح ب�سبب »جتزئته احلّل«

ر�سيد احلداد
من  الكويت  حمادثات  الإنقاذ  حماولٍة  يف   : �سنعاء 
الف�سل، ا�ستجابت دولة الكويت لطلب االأمم املتحدة 
ال�سابع  حتى  اإ�سافيًا  اأ�سبوعًا  اجلولة  هذه  متديد 
يف  امل�ساركني  الوفدين  منح  ما  اجلاري،  ال�سهر  من 

املباحثات فر�سًة اأخرية.
الريا�س وحماولته فر�س  اأن ت�سّلب مواقف وفد  اإال 
وعدم  اجلولة  هذه  ف�سل  يرجح  كحّل  اال�ست�سالم 

تو�سل الطرفني اإىل اتفاق �سامل.
من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  وفد  اأعلن  وفيما 
املبعوث  به  تقدم  حل  مقرتح  على  موافقته  هادي 
الدويل ا�سماعيل ولد ال�سيخ، جدد وفد �سنعاء رف�سه 
احللول املجّزاأة، جمددًا مت�سكه باحلّل ال�سامل لالأزمة 

اليمنية.
يف هذا الوقت، ك�سفت قناة »رو�سيا اليوم« عن »لقاءات 
�سّرية« عقدها رئي�س وفد �سنعاء حممد عبد ال�سالم 
م�سقط.  العمانية  العا�سمة  يف  �سعوديني  مب�سوؤولني 
اأن  اإال  املعلومات،  هذه  من  التاأكد  »االأخبار«  وحاولت 

وفد �سنعاء حتّفظ عن تاأكيدها اأو نفيها.
ورحب وفد �سنعاء، يوم اأم�س، باإعالن االأمم املتحدة 
على  م�سددًا  اإ�سافيًا،  اأ�سبوعًا  امل�ساورات  متديد 
مرحلة  يف  الدخول  بهدف  التمديد  يكون  اأن  اأهمية 

حا�سمة ُتعنى ب�سياغة اتفاق �سامل يت�سمن اجلوانب 
ال�سيا�سية واالإن�سانية واالقت�سادية واالأمنية كافة، 
من دون جتزئتها اأو ترحيل اأي منها. واأو�سح الوفد يف 
بيان �سرورة اأن يكون يف مقدمة ذلك االتفاق �سلطة 
موؤ�س�سة  هيئتي  ت�سمل  جديدة  توافقية  تنفيذية 
بالتفاهمات  التزامًا  وذلك  واحلكومة،  الرئا�سة 
وجتنب  يومًا،  الت�سعني  خالل  اإليها  التو�سل  مت  التي 

الرتاجع عن االأ�س�س التي مت االتفاق عليها.
ال�سيخ  ولد  قدمه  الذي  ال�سيا�سي  املقرتح  وين�س 
ورحبت به حكومة هادي، على ان�سحابات من �سنعاء 
وتعز واحلديدة قبل احلوار ال�سيا�سي وعودة ال�سلطة 
اللجنة  اإ�سراف  حتت  يومًا   45 خالل  العا�سمة  اإىل 
ت�سليم  اإىل  اإ�سافًة  الطرفني،  من  امل�سكلة  الع�سكرية 
وفك  املعتقلني،  عن  واالإفراج  للدولة،  الثقيل  ال�سالح 
احل�سار عن املدن، واإلغاء »املجل�س ال�سيا�سي االأعلى« 
على  التوقيع  يتم  اأن  على  العليا«،  الثورية  و»اللجنة 
يف  وطنية  وحدة  حكومة  وت�سكيل  ال�سيا�سي  امللف 
اأخرى يتم حتديد مكانها وزمانها الحقًا، وهو  جولة 
وفد  فّو�س  الذي  وحكومته  هادي  برتحيب  قوبل  ما 
الريا�س بالتوقيع عليه. اإال اأن وفد �سنعاء و�سف ما 
مت تناوله من قبل حكومة هادي بخ�سو�س اتفاقات 
»فقاعات  كونه  يعدو  ال  اأحادية  حلول  وم�ساريع 
وت�سعى  اجلارية  امل�ساورات  ت�ستهدف  اإعالمية« 
فر�س  وحماولة  الت�سريبات  خالل  من  اإف�سالها  اإىل 
اأجندات حمددة تخدم قوى العدوان وتوفر الغطاء 
الالزم مل�ساريعها وخمططاتها. واأكد الوفد اأن ما تقدم 
جمرد  كونه  يعدو  »ال  اأم�س  يوم  الدويل  املبعوث  به 
ومطروحة  االأمني  اجلانب  يف  للحل  جمّزاأة  اأفكار 
للنقا�س �ساأنها �ساأن بقية املقرتحات واالأفكار االأخرى 

املثال  �سبيل  على  ومنها  الطاولة،  على  املطروحة 
ت�سكيل  �سملت  والتي  ال�سيا�سي  اجلانب  حول  االأفكار 

موؤ�س�سة رئا�سية جديدة وحكومة وحدة وطنية«.
موؤمتر  خالل  �سنعاء  وفد  اأبلغ  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
�سحايف عقده م�ساء ال�سبت ولد ال�سيخ مبوقف مبدئي 
يعطي االأولوية ملحادثات ال�سالم، مبا »ال ينتق�س من 
»حل  م�سفوفة  و�سمن  الوطنية«،  وال�سيادة  الكرامة 

�سامل وكامل ال ي�ستثني اأي مو�سوع«.
اأبو  عبداهلل  �سنعاء  وفد  ع�سو  اأكد  جهته،  من 
اللم�سات  و�سع  اإىل  و�سل  قد  كان  وفده  اأن  حورية، 
وذلك  املتحدة،  االأمم  مع  اتفاق  من  الأكرث  االأوىل 

مبعرفة واطالع �سفراء الدول املعنية، م�سيفًا »لكننا 
الأ�سبوعني،  امتدت  اإجازة  بعد  الثانية  اجلولة  يف 
اأقل اىل  اإن مل  ال�سفر  اإىل  باأن هناك عودة  فوجئنا 
وقدمت  والنقاط  الق�سايا  هذه  حول  ال�سفر  قبل  ما 
جتزئة  عن  تتحدث  التي  االأطروحات  بع�س  لنا 
الريا�س  لوفد  ال�سريعة  املباركة  اأن  واأ�ساف  احلل«. 
دليل على اأن هناك نية مبيتة واأن امل�سروع يخدمهم 
ال  املفاو�سات  اأن  اإىل  م�سريًا  غريهم،  يخدم  مما  اأكرث 
تزال م�ستمرة، »و�سنكون موافقني على احلل ال�سامل 

والكامل والعادل اإن وجد«.

–  )د ب اأ(- ك�سف الثنائي الرو�سي  ريو دي جانريو  
تن�س  العبا  ت�سيبايف  واألك�سندر  ميخايلوفا  بولينا 
ال�سديد بعدما ح�سال على  ارتياحهما  الطاولة عن 

اإذن للمناف�سة باإ�سم رو�سيا يف اأوملبياد ريو املقبلة.
ال�سوء  على  دوجليخ  ماريا  بجانب  الثنائي  وح�سل 
االحتاد  قبل  من  االأوملبياد  يف  للم�ساركة  االأخ�سر 

الدويل لتن�س الطاولة يوم االأربعاء املا�سي.
واأ�سدر االحتاد الدويل القرار بعدما رف�ست اللجنة 
جميع  حظر  املا�سي  االأ�سبوع  الدولية  االأوملبية 
ميا  االأوملبياد  يف  امل�ساركة  من  الرو�س  الريا�سيني 
برعاية  املن�سطات  تعاطي  تف�سي  مبزاعم  يتعلق 

للخدمة  ميخايلوفا  البالد.وقالت  يف  الدولة 
طوال   ”: التدريب  عقب  لالأوملبياد  االإخبارية 
االنرتنت  على  نتابع  كنا  املا�سيني  االأ�سبوعني  فرتة 
ذلك،  اأكدوا  لقد  هنا،  ولكننا  االخبار.  من  ونتحقق 

واالآن، بالطبع نتدرب لنظهر اأف�سل م�ستوى لنا”.
واأ�سافت :” بالطبع، ميكننا اأن نتنف�س ب�سكل طبيعي 
بعد كل هذا.اإنه موقف �سعب جلميع الريا�سيني الن 

كل احتاد ميكنه اتخاذ قراره ال�سخ�سي”.
وقال �سيبايف :”اأ�سعر اأنني ب�سحة جيدة، و�سعيد 
لكل  االأوملبياد.  يف  اللعب  اإمكانية  حول  للغاية 

�سخ�س هذه اأف�سل مناف�سة”.

الربازيلي  الرئي�س  �سرح   – ب(  ف  برازيليا)اأ 
“بارتياح  ي�سعر  اأنه  اجلمعة  تامر  مي�سال  بالوكالة 
كبري” ب�ساأن امن دورة االلعاب االوملبية يف ريو دي 
اآب/اغ�سط�س  من  اخلام�س  يف  �ستبداأ  التي  جانريو 

و�سط اجراءات مراقبة م�سددة جدا.
وكاالت  من  لعدد  �سحايف  موؤمتر  يف  تامر  وقال 
االنباء الدولية بينها فران�س بر�س “لدينا االآن يف 
“ن�سرنا  وا�ساف  ا�ستثنائية”.  امنية  اجراءات  ريو 
دولية  احداث  مع  باملقارنة  القوات  من  اكرب  عددا 
�سابقة”، موؤكدا انه “يف جمال االمن نحن مرتاحون 

جدا”.
وكانت ال�سلطات الربازيلية ذكرت انها قامت بتعبئة 
ال�سخ�سيات من  الف �سرطي وع�سكري حلماية   85
اآالف و500  البالغ عددهم نحو ع�سرة  الريا�سيني 
�سيزورون  �سائح  الف   500 جانب  اىل  �سخ�س 

الربازيل بهذه املنا�سبة.
وي�سكل عديد قوات االمن يف ريو حواىل �سعف عدد 
العنا�سر الذين ن�سروا خالل دورة االلعاب االوملبية 

يف لندن يف 2012.
واملانيا  فرن�سا  �سربت  التي  االعتداءات  ودفعت 
موؤخرا ال�سلطات الربازيلية اىل ت�سديد اجراءاتها 

االمنية قبل بدء االوملبياد.
وقال تامر ان “احلكومة متنبهة لهذه امل�ساألة. جرت 
موؤخرا”.  بهم  م�ستبه  ال�سخا�س  وقائية  اعتقاالت 
لكنه ا�ساف “ال ميكننا ان ن�سمن عدم قيام �سخ�س 
هناك  ان  القول  ال�سعب  من  لكن  غبي  بعمل  خمتل 

منظمة ارهابية مل تر�سدها ال�سلطات موجودة يف 
الربازيل”.

املا�سي  اال�سبوع  اوقفت  الفدرالية  ال�سرطة  وكانت 
لهجمات  يخططون  كانوا  بانهم  ي�ستبه  رجال   12
لتنظيم  والءهم  منهم  عدد  واعلن  االوملبياد  خالل 
الدولة اال�سالمية. وكان احد هوؤالء يحاول �سراء 

بندقية.
جانريو  دي  ريو  يف  الفدرالية  ال�سرطة  اوقفت  كما 
�ساعر  ا�سمه  لبناين  ا�سل  من  برازيليا  اخلمي�س 
بتنظيم  بعالقته  لال�ستباه  عاما(   28( قالوون 

الدولة اال�سالمية.
وك�سف ادي�سون فرييرا حمامي امل�ستبه به لفران�س 
امل�ساء  هذا  اقتادته  “ال�سرطة  ان  اخلمي�س  بر�س 
ب�سبب  اوقف  حيث  ريو  يف  فرانكو  اري  �سجن  اىل 
ن�سره تعليقات )على و�سائل التوا�سل االجتماعي( 
لها عالقة بتنظيم الدولة اال�سالمية”. لكنه او�سح 

انه “لي�س هناك اي �سيء ملمو�س .

ان  االأعالن  هذا  وح�سب  املقرر  من  كان  لقد 
 07  /25  /  2016 االأثنني  اليوم  يكون 
منهاتن  يف  االأحتالل  �سفارة  امام  مظاهرة 
 42 �سارع رقم  الثاين تقاطع مع  االآفنيو  على 
ال�ساعه اخلام�سة م�ساء و كنت قد قمت باأبالغ 
وكذلك  معهم  االأت�سالت  خالل  من  املجموعة 
قمت بتح�سري االأعالم واليافطات متواعدين 
على اللقاء يف املكان والزمان ومل يكن يف ذهن 
كيفية  اال  الطق�س  خلفية  عن  �سيئ  منا  اي 
ادري  وال  احلارقة  ال�سم�س  ا�سعة  تفادي 
رغم  مظلة  بدوم  اخرج  ان  جعلني  الذي  ما 
الفعاليات  الأدوات  املعد  الكي�س  يف  وجودها 
هي  ال�ساده  ايها  هذه  واملظلة  واملظاهرات 
لل�سمود  جداأ  ال�سروريه  االأدوات  احدى 
وخ�سو�ساأ  اآخرها  حتى  الفعالية  معارك  يف 
ل�سخ�س يف مثل عمري ولكني خرجت بدونها 
وذهبت من جزيرة )�ستاتن اأيلند( حيث �سكني 
م�ستقالأ احلافلة ثم املعدية ) اي الفري ( اىل 
جزيرة )منهاتن(  وكانت و�سيلة املوا�سالت يف 
�سرتيت   42 االأنفاق اىل  منهاتن هي قطارات 
عليها  يطلق  االأر�س  حتت  �سككيه  معديه  ثم 
حتى  ال�سطل  يف  نحن  وبينما  )�سطل(  لقب 
والنهيق  بالزعيق  وبدء  تلفوين  قيامة  قامت 
االأر�س  معلناأ عن كارثة ما حت�سل على وجه 
العاملني  رب  من  ال�سرت  فطلبنا  تكون  تكاد  او 
وهي  �سنرتل  غراند  حمطة  و�سلنا  ان  اىل 
اكرب حمطه �سكه حديد داخليه وخارجيه يف 
العامل وهي الوجهة االآخرية يل قبل االألتحام 
باملعركة ولكن وما ان و�سلت املحطة املن�سودة 
كانت  حتى  البناية  خارج  اىل  براأ�سي  وطللت 
والربق  ال�سواعق  اآتون  يف  تغو�س  الدنيا 
وكاأنها  عادي  الغري  ال�ستاء  حبات  ترى  وتكاد 
مزاريب على روؤ�س الب�سر واحلجر وهذا ما مل 
يكن يف ذهن احداأ منا وكنت انا على بعد 100 
مرت فقط عن مكان املعركة وال حيله يل اليها 
حمجوزون  االآخون  ومالئي  وكان  مبظلة  اال 
حمطات القطارات ومنهم ال�سيد �سالح عجاج 
ملعرفة  معي  االأت�سال  دائمني  وهم  اياد  ابو 
اآخر امل�ستجدات  وبعد ان اوهمت نف�سي بخفة 
متظلالأ  املجاورة  البناية  اىل  قفزت  املطر 

فوجدت  البناء  متعهدوا  ي�ستعملها  ب�سقالة 
كبري(  )قوار  اي  الورود  للزراعة  حو�ساأ 
ال�ستاء  ولكن  الع�سر  و�سليت  عليه  جل�ست 
وما  ال�ستاء  بت�سوير  وقمت  غزارة  يزداد 
او  واحدة  دقيقة  اال  هي  وما  بالنا�س  يفعله 
تكاد ان تكون حتى ابي�ست ال�سا�سة معلنة ان 
الذاكرة قد امتلئت وانه ال جمال الأخذ �سوراأ 
الوقوف  �سالح  خ�سارتي  وبعد  وهنا  اخرى 
�ساخماأ امام ال�سفارة مندداأ باأحتاللهم لوطني 
وخ�سارتي  ال�ستاء  هذا  قبل  من  فل�سطني 
وهي  املعركة  ل�ساحة  الو�سول  و�سيلة  ل�سالح 
الوقائع  الأثبات  الت�سوير  �سالح  واالآن  املظلة 
 ...! املغررين  وكل  واالأ�سدقاء  لالأحفاد 
الكاندي  لبيع  كوخ  انتباهي  لفت  وعندها 
اي  د�سبوزبل  كامرات  يبيع  هو  اذ  عما  �ساألته 
عما  �ساألته  ثم  ال  قال  واحده  ملرة  ا�ستعمال 
ما  لن�سخ  متنقلة  ذاكرة  اي  فال�س  عنده  اذ 
ال  فقال  عليها  تلفوين  ذاكرة  يف  موجود  هو 
ولكن هذا هو حمل �ستابل وا�سار اليه وعندها 
ال�ستاء  باأن  اآخرى  مرة  نف�سي  باأيهام  قمت 
املحل  اىل  ال�سارع  قاطعاأ  وقفزت  خف  قد 
باأنتظاري  هم  املوظفني  معظم  وجدت  وكاأين 
الفريق  معظم  فوجدت  املظالت  اين  و�ساألتهم 
ي�سريون يل عليها وحملت اح�سنها ولكن ثمنها 
جعلني القيها بعيداأ وكاأين ل�سعت من الكهرباء 
مع  دوالر   15 حوايل  ارخ�سها  عن  وبحثت 
ال�سريبة ثم �ساألت احدهم عن فال�س ودخلت 
ارخ�سها ولكن طلبت  وانتقيت  االأ�سعار  دوامة 
يف  ما  باأفراغ  مهارته  ي�ستعمل  ان  املوظف  من 
هاتفي عليها اال انه قال ان مثل هذه العمليت 
هي بحاجة اىل كومبيرت و وقت طويل وا�سار 
الكائنات احلية وهي  ا�سرتي احدى  باأن  علي 
وبعد  �سغريه  فول  حبة  ق�سرة  بحجم  قطعة 
الكرتونة  من  اخراجها  عملية  يف  غا�س  ان 
واال هي بالكاد ان تراها بالعني املجردة وفتح 
الهاتف اخرج منه البطارية وزرع هذا الكائن 
فوق ال�سم كارد وقال يل االآن ت�ستطيع ت�سوير 
اال  �سعرها  لغالء  اتعجب  وكنت  كله  العامل 
ا�ستعمال  منه  طلبت  قيمتها  عرفت  االآن  اين 
للزبائن  ممنوع  انه  على  وبالرغم  احلمام 

 ( �ساألته   حني  ا�ستلطفني  قد  ال�ساب  ان  اال 
ياأكل فول  الكائن كان  الذي �سنع هذا  ان  هل 
يف  فل�سطني  لعلم  روؤيته  ان  على  واعتقد   )
اذهب  باأن  يل  وي�سري  يخاطر  جعله  الكي�س 
وهنا  حاجتي  لق�ساء  الكوبيرتات  خلف  من 
بالتقدم  وقمت  ا�سلحتي  بواقي  بلملمة  قمت 
التقيت ببع�س من تبقى  املعركة وهناك  نحو 
خمتباأ من املطر ومعهم ذاك الرجل االأمريكي 
الذي هو مالزماأ دائماأ للطالب يف مظاهراتهم 
بامل�ستطاع  و�ساألت ماذا ح�سل قالوا لقد قمنا 
بوقوف  امل  ال  ولكن  ال�ستاء  رغم  وتظاهرنا 
وعلى  الت�سريح  فعالية  انتهاء  قبل  ال�ستاء 
مع�سر  يا  لهم  قلت  املظاهرة  انتهت  هذا 
اىل  ايلند  �ستاتن  من  اآتي  مل  اين  الطالاب 
انتم كجيل �ساعد وواعد  لكم  اال الأثبت  هنا 
باخلنوع  تتهمونه  الذي  اجليل  من  انني  على 
انف�سكم  تظنون  وانكم  امل�سوؤلية  حتمل  وعدم 

اجليل  عن  مدافع  هنا  فاأنا  اجلدد  الفاحتني 
الذي �سبقنا اوؤالئك الذين كانوا يبيعون اغلى 
وكذلك  م�سد�س  او  مرتينه  ل�سراء  عندهم  ما 
دفاعاأ عن جيلي الذي كان باملر�ساد لالأحتالل 
وتو�سعاته حماوالأ م�سح هذه االأ�سرائيليات من 
احلقيقة  وتبيان  منكم  الفهم  �سعفاء  مفهوم 
 24 عددهم  ا�سبح  الذي  واوالدهم  الأوالدي 
وهنا  ؟..   واوالدهم  وحفيده  حفيد  بني  ما 
قلت للباقيني انا جئت اىل هنا ولن اعود اال 
وقفنا  حيث  كان  ما  وهذا  مظاهره  عامل  وانا 
مقابل تلك ال�سفارة امللعونه وهتفنا لفل�سطني 
ولكنها  �سغريه  تظاهره  عملنا  ال�سور  واخذنا 
ردت يل الروح بعد خنقها واحلمد هلل  تيمناأ 
مظاهره  عامل  كان  واحد  امريكي  ب�سخ�س 
وحده وهو مثبت اليافطات على كتفيه وراأ�سه 
و�سدره وظهره .. وكان االأخ �سالح عجاج احد 
من  املقد�سيني  للمرابطني  االآوفياء  امل�سجعني 

وخريها   ...! الهادفة  التظاهرة  هذه  �سمن 
بغريها حتياتي

الر�سالة  هذه  اكتب  مل  انا  املتابعني  اعزائي 
ورغم  كذاب  نف�سه  مادح  الأنه  نف�سي  الأمدح 
لكني  بوك  في�س  على  انزلتها  قد  كنت  اين 
هذا  من  االآالف  مئات  هنالك  ان  على  اعرتف 
عمل  مني  اكرث  هم  ممن  الفل�سطيني  ال�سعب 
وال�سابات  ال�سباب  اوؤالئك  وخ�سو�ساأ  وعطاء 
ويزرعون  املعمورة  بقاع  يحرثون  الذين 
عدم  اثبات  اريد  وامنا  فيها  فل�سطني  جذور 
على  وانا  والعطاء  بالعمل  العمر  مقيا�س 
للعمل  و�سوياأ  فمعاأ  وال�سبعني  الرابعة  ابواب 
اجلماعي اجلاد لتثبيت هويتنا الدولية وذلك 
للغالية  نف�سي  نذرت  الأين  االأوان  فوات  قبل 
وراء  من  واهلل  اللحد  اىل  املهد  من  فل�سطني 
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ال���وط���ن���ي امل���������ص����وار  رح��������اب  يف  رح����ل����ه  جم���������ّزاأة ح�����ل�����ول  ل  امل�����ت�����ح�����دة:  الأمم  اق����������رتاح  ي����رف���������ض  ����ص���ن���ع���اء  وف�������د 

�صنعاء وف��د  جعبة  يف  ق��وة  ورق���ة  الأع��ل��ى»  ال�صيا�صي  «املجل�ض 

الوملبية اللعاب  لدورة  المنية  لاجراءات  مرتاح  بالوكالة  الرازيلي  الرئي�ض 

الأوملبياد يف  م�صاركتهم  تاأكد  بعد  ارتياحهم  يبدون  الرو�ض  الطاولة  تن�ض  لعبو 

 امل���ن���ت���خ���ب الأرج���ن���ت���ي���ن���ي
املك�صيك يف  لل�صرقة  يتعر�ض 

–  )د ب اأ( – ذكر االحتاد االأرجنتيني لكرة القدم  ري دي جانريو 
الفريق  مواجهة  اأثناء  عليها  ال�سطو  مت  الرجال  فريق  غرف  اإن 
لنظريه املك�سيكي يف ودية اأقيمت اأم�س اجلمعة ا�ستعدادا لالأوملبياد.
وم�سوؤولو  الالعبني  مع  املك�سيكية  بويبال  مدينة  �سرطة  وحتقق 

الفريق املت�سررين.
وذكر االحتاد االأرجنتيني يف بيان له :” نقود واأ�سياء ثمينة �سرقت 

من الغرف التي مت ال�سطو عليها”.
يتم  مل  ولكن  املفقودة  االأ�سياء  قيمة  الفندقي  التاأمني  و�سيدفع 
تالحظ  اأن  بدون  الغرف  من  كبري  عدد  اقتحام  مت  كيف  تو�سيح 

اجلرمية.
كرة  مناف�سات  وتنطلق  ال�سلبي.  بالتعادل  الودية  املباراة  وانتهت 
املقبل، قبل احلفل االإفتتاحي  اآب/اأغ�سط�س   4 للرجال يوم  القدم 

لالأوملبياد بيوم.

 م��ق��ت��ل ���ص��اب��ط و���ص��ت��ة ج��ن��ود
����ص���ع���ودي���ني ع���ل���ى احل�����دود
خالل  �سعوديني  ع�سكريني  �سبعة  مقتل  ال�سعودي  التحالف  قيادة  اأعلنت 
معارك عنيفة على احلدود بني اليمن وال�سعودية. وجاء يف بيان اأ�سدره 
للرئي�س  موالني  جنود  من  املدعومني  احلوثيني  »مقاتلي  اأن  »التحالف« 
عند  ال�سعودية  احلدود  اخرتاق  حاولوا  �سالح،  عبداهلل  علي  ال�سابق 
ُقتل  عنيفة  معارك  ن�سوب  اإىل  اأدى  ما  ال�سبت،  يوم  الربوعة  منطقة 
اأن »ع�سرات املقاتلني  اإثرها �سابط و�ستة جنود �سعوديني«، واأ�ساف  على 
احلوثيني قتلوا قرب ال�سريط احلدودي وان مركباتهم الع�سكرية دمرت 

ب�سبب �سربات التحالف اجلوية التي �سّدت هجومهم«.
و اأطلق اجلي�س و»اللجان ال�سعبية« عددًا من ال�سواريخ على جتمع مكّون 
من 17 اآلية �سعودية يف مركز املعزاب يف جيزان. اأما يف جنران، فاأطلقت 
يف  ال�سعودي  اجلي�س  جتمعات  على  »اأوراغان«  �ساروخ  ال�ساروخية  القوة 

منطقة اخل�سراء.

 م�����ص��رع ���ص��ت��ة مي��ن��ي��ني ج���ّراء
ال�������ص���ي���ول ����ص���رق���ي ال���ب���اد
عن  الناجتة  ال�سيول  جراء  م�سرعهم،   اأ�سخا�س  �ستة  لقي   : ح�سرموت 
يف  االأحد،  �سباح  حتى  وا�ستمرت  ال�سبت  منذ  الغزيرة،  االأمطار  هطول 

حمافظة ح�سرموت �سرقي اليمن، بح�سب م�سوؤول حملي.
وقال م�سوؤول يف ال�سلطة املحلية مبحافظة ح�سرموت،  اإن “�ستة مواطنني 
�سهدت  بعدما  ح�سرموت،  باأودية  ال�سيول  تدفق  جراء  غرقًا  قتلوا 

املحافظة اأمطارًا غزيرة”.
غيل  مديرية  يف  ال�سيول  جرفتهن  �سيدات  ثالثة  ال�سحايا،  بني  من  اأن  و 
بن ميني، فيما عرث مبدينة املكال على جثة �سخ�سني، ويف مدينة �ساه على 

�سخ�س اآخر.
ويف نف�س ال�سياق، قال م�ساعد وكيل حمافظة ح�سرموت ل�سوؤون مديريات 
يف  ت�سببت  القوية،  “ال�سيول  اإن  ال�سعيدي،   ه�سام  وال�سحراء،  الوادي 

انهيار وت�سرر 16 منزاًل وور�سة حدادة”.
لـ8  جزئي  وت�سرر  بالكامل  منزلني  انهيار  يف  ت�سببت  “ال�سيول  واأ�ساف: 
بيوت، و�ستة ور�س للحدادة، يف مدينتي �سيئون و�سبام، و�سط ح�سرموت”.
واأفاد امل�سوؤول املحلي اأن “عددًا من اأعمدة الكهرباء �سقطت، مما ت�سببت 

يف انقطاع التيار الكهربائي عن مدن املحافظة”.
واأكد ال�سعيدي اأن ال�سلطات املحلية تتابع مو�سوع النازحني الذين ت�سررت 

منازلهم من اأجل توفري ال�سكن البديل لهم.
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�صيدلية �الأفينيو �خلام�س 
 Pharmacy on fifth

جميع ��صت�صار�تنا 
جمانية الخو�ننا 

�لعرب

من �الأثنني �ىل �ل�صبت     ٩ �صباحا �ىل ٩ م�صاء�

�صيدلية �الأ�صرة �لعربية 

�ل�صيديل �أكثم ح�صني 

تركيب و�صرف �الأدوية
خدمة كاملة للو�صفات �لطبية

كافة �نو�ع �الأدوية �جلاهزة و�مل�صكنات
خدمة قيا�س �صغط �لدم وفح�س �ل�صكري

معد�ت طبية و�جهزة قيا�س �ل�صكر و�ل�صغط
جميع �نو�ع �لعطور وم�صتح�صر�ت �لتجميل 

حتويل �الأمو�ل د�خل وخارج �لواليات �ملتحدة 
دفع �لفو�تري بكافة �نو�عها
تخفي�صات خا�صة للم�صينني
جميع حاجيات �الأطفال 
طبع وحتمي�س �الأفام 

��صعارنا يف متناول �جلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

�لدكتور حممد �جلنابي

�لدكتورطارق كربان�لدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون �لزيارة �الأوىل جمانا ... و�أها و�صها

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

�حلائز على�صهادة �لبورد �الأمريكي
 يف �خت�صا�س تقومي �الأ�صنان

�فتتح عيادته �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

 �خت�صا�س طب �الأ�صنان - لاطفال
�فتتحت عيادتها �جلديدة و�ملجهزة باأحدث �الأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

مرح ما�سي
�ساقت االأر�س بال�سوريني اأحياء واأمواتًا كما 
اأ�سعار  واأحزانهم.  باأحالمهم  ال�سماء  �ساقت 
فاقت  بعدما  لرية،  املليون  جتاوزت  القبور 
املزيد  ا�ستيعاب  على  العا�سمة  مقابر  قدرة 
من املوتى، ما ا�سطر كثريين اإىل دفن اأبنائهم 
خروج  بعد  �سيما  وال  منازلهم،  حدائق  يف 

مناطق عدة عن �سيطرة الدولة
اأن جتد  مل يكن عاديًا قبل احلرب ال�سورية 
العديد من النا�س ُيوِدعون موتاهم يف اأرا�سي 
�سريح  زيارة  اأن  غري  املنزلية،  حدائقهم 
يف  �سعيد،  مريفت  اجلمهوري  احلر�س  �سهيدة 
واقعًا  االأمر  جتعل  جبلة،  ريف  قرى  اإحدى 
ال�سهيدة،  قرية  �سكان  معه  يتعاي�س  منطقيًا 

بل ويفخرون به.
نقاط  اإحدى  على  ا�ست�سهدت  التي  الفتاة 
التما�س، �سمن مدينة داريا، جنوب العا�سمة 
ترقد  راأ�سها،  يف  قن�س  بر�سا�سة  ال�سورية، 
يوحي  ما  عائلتها،  منزل  قرب  بطماأنينة 
الفتاة ورفيقاتها،  التي مل تعرفها  بال�سكينة 
اجلي�س.  يف  وتطوعهن  احلرب  ا�ستداد  مع 
�سوريون  يعانيه  ما  يعانوا  مل  ال�سهيدة  اأهل 
اأر�سهم،  يف  ابنتهم  دفنوا  اإنهم  اإذ  اآخرون، 
مع  فقدانها  على  اأحزانهم  طقو�س  ومار�سوا 

اأهايل قريتهم، على اعتبار الراحلة البعيدة 
اأ�سحت قريبة، ب�سكل ما، حتت نافذة والدتها 

املطلة على املرقد احلزين.
ينتِه  مل  الذي  مو�سمه  يف  ت�ستد  املوت  وطاأة 
وال�سماء  االأر�س  �سيق  من  يزيد  ما  بعد، 
باأبناء البالد، من غري اأي تفريق بني معار�س 
االأرا�سي  يف  يقيم  من  وبني  للنظام،  مواٍل  اأو 
تلك  اأو  ال�سوري  اجلي�س  عليها  ي�سيطر  التي 
ومع  امل�سلحة.  الف�سائل  عليها  ت�سيطر  التي 
انقلب  التي  البالد  يف  املوتى  ن�سبة  ازدياد 
تبلغ  عقب،  على  راأ�سًا  فيها  ال�سكاين  التوزع 
ملّحة  القبور  من  املزيد  تاأمني  اإىل  احلاجة 
م�ساحات  تو�سيع  اإىل  اللجوء  درجة  اإىل 
حم�س  حمافظة  عليه  تعمل  ما  وهو  املقابر، 
يف  اجلديدة  القبور  اآالف  تاأمني  بهدف  مثاًل، 
عائالتهم  عن  للتخفيف  ال�سهداء،  مقربة 

معاناة تاأمني مدافن اأبنائها.
زاد  القبور،  من  املزيد  اإىل  احلاجة  تنامي 
عدد  ارتفاع  بعد  به،  مبالغ  ب�سكل  اأ�سعارها 
اأُخرى،  ح�ساب  على  ما  منطقة  يف  ال�سكان 
االأمر  الداخلية.  النزوح  حركة  جراء 
ي�ست�سهلون دفن ذويهم  ال�سوريني  الذي جعل 
اخلا�سة،  مزارعهم  اأو  املنازل  حدائق  يف 
العا�سمة  داخل  مقربة   33 �ساقت  بعدما 

وف�سلت  اإليها،  اجلدد  بـ»الوافدين«  ال�سورية، 
دفن  »مكتب  ا�سطر  ما  املزيد،  ا�ستيعاب  يف 
املوتى« اإىل تخ�سي�س اأر�س كبرية يف منطقة 
مقربة  واإن�ساء  دم�سق،  جنوب  احل�سينية، 
ال�سامي  املثل  يعزز  ما  هذا  ويف  جديدة. 
�سيما  وال  قرب!«،  ع�سة  املوتة  »فوق  القائل: 
يف ظل ا�سطرار البع�س لدفن موتاهم اجلدد 
على رفات موتاهم القدامى، بعد فتح القبور، 
من  اأكرث  ذاتها  ا�ستخدامها  اإىل  م�سطرين 

مرة.
االأرياف بدت قادرة على ا�ستيعاب »املنتقلني 
جتار  رحمة  من  بداًل  تعاىل«،  رحمته  اإىل 
يف  املوتى  جتار  فيهم  مبا  ظلمهم،  اأو  احلرب 
�سعر  يزيد  ففيما  ال�سعب.  ال�سوري  الزمن 
لرية  مليون  على  دم�سق  مدينة  يف  القرب 
اإىل  الالذقية  مدينة  يف  وي�سل  �سورية، 
جودة  بح�سب  لرية،  األف   600 يقارب  ما 
بدا  ال�سوري  الريف  فاإن  االأخري،  املنزل 
حا�سنًا اأبناءه، يف ظل ات�ساع ن�سبة االأرا�سي 
امليت  لذوي  يقّدم  القرب  جعل  ما  اجلرداء، 
جمانًا. والالفت اأن قرار حمافظة دم�سق جاء 
ال�سوريني  ليق�ّسم قبور  خالل �سنوات احلرب 
اإىل درجات، اإذ حدد تكلفة الدرجة املمتازة 
12200 لرية، فيما جتاوز القرب ذو  بـ  للقرب 

الدرجة االأوىل الـ 10 اآالف لرية، والقرب ذو 
ذو  القرب  اأما  لرية.  اآالف   9 الثانية  الدرجة 
الدرجة الثالثة، واملخ�س�س ملن هم دون عمر 
14 عامًا، فقد حدده قرار حمافظة دم�سق بـ 
ال�سوريون  يعانيه  ما  وبح�سب  لرية.  اآالف   6
القرار  وفق  املحددة،  التكاليف  فاإن  طبعًا، 

املذكور، غري مفعلة على اأر�س الواقع.
وتتجاوز معاناة ال�سوريني التكاليف الباهظة 
حد  اإىل  الوفاة،  ومتطلبات  القبور  الأ�سعار 
ا�ستحالة تنفيذ و�سايا ذويهم بدفنهم حيث 
يرغبون، اإذ اإن ما كان مطلبًا عاديًا ومنطقيًا 
واحلرب  خاللها.  هو  كما  لي�س  احلرب،  قبل 
اأن  ا�ستطاعت  ال�سوريني،  بني  باعدت  التي 

حتّول و�سايا موتاهم اإىل م�ستحيالت، بح�سب 
عليها  وامل�سيطر  املنطقة  يف  املتحكم  اإرادة 
ع�سكريًا. ويف ق�سة دفن ال�سهيد اأنزور اأباظة 
قبل ثالثة اأعوام ما ي�سرح هذه املعاناة، اإذ اإن 
ع�سو جمل�س ال�سعب ال�سيدة جان�سيت قازان 
اأودعت وزوجها ابنهما ال�سهيد اأر�س حديقة 
التي  و�سيته  تنفيذ  ا�ستحالة  ب�سبب  منزلها، 
اجلنوب  مناطق  اإحدى  يف  بدفنه  تق�سي 
امل�سلحة  الف�سائل  ت�سيطر  حيث  ال�سوري، 
منزل  حديقة  حّول  ما  اإليها.  الطريق  على 
قازان اإىل مدفن البنها، متر مبحاذاته يوميًا، 
وتزوره مطّواًل كل يوم جمعة، حتادثه بينها 

وبني نف�سها، وت�سّلي له.

ت�سدر  جريدة  اأول  هي  نيوز  غربة  جريدة  كانت 
بالعربية تكلمت عن احلدث مبجرد وقعه يف العدد 
للقاري  لنعر�س  القة  فول  نكمل  واليوم  ال�سابق 
العربي ف�سال من ت�سحيات ظباط ال�سرطة ووالهم 

للمجتمع االأمريكي حيث
كرمت �سرطة نيويورك ال�سريجينت امل�سلم من ا�سل 

افغاين
ح�سره  حفل  يف   Hameed Armani
 hon.wikkiaam jنيويورك �سرطة  رئي�س 
  . bratton – police commissioner
ت�سحيته  عن  وذلك  بال�سيو  دي  نيويورك  وعمدة 
فبينما   . ال�سليم  القرار  اأتخاذه  و�سرعة  و�سجاعته 
نوبة حرا�سته علي  اثتاء  امل�سلم  الظابط  كان يقف 
حوايل  يف  منهاتن  قلب  يف  الباردواي  مع   46 �سارع 
يقود  القي �سخ�س  والن�سف �سباحا   احلادية ع�سر 

�سيارة دفع رباعي  ج�سم غريب علي �سيارة ال�سرطة 
لوحة  علي  اجلهاز  �سقط  حيث  قنبلة  انه  اعتقد 
ان  القيادة وا�سدر فرقعة عالية  فما كانه منه اال 
مل�سافة  �سيارته  وقاد  �سريعا  ال�سجاع  قراره  اأتخذ 
ومت  املدينة  زحام  عن  ليبتعد  تقريبا  ميل  ن�سف 
ا�ستدعاء خرباء املفرقعات الذين وجدوا ان العبوة 
هيكيلة عبارة عن بطارية تعمل بالطاقة ال�سم�سية 
ومت  بي�ساء  قما�س  وقطعة  ق�سدير  بورق  ملفوفة 

القب�س علي من القاءها فيما بعد .
  Hameed لل�سابط   ال�سكر  وجه  العمدة 
خا�س  حديث  ويف   . بنف�سه  وكرمه   Armani
جلريديتنا اجاب الكابنت حميد ارماين حوله �سوؤاله 
عن كيفية اأتخاذه لهذا الفرار ال�سعب قال بانه مل 
التدريب العايل  اأن  لثانية واحدة  حيث  يرتدد ولو 
يقدم  ان  بال�سرطة  عمله  خال  عليه  ح�سل  الذي 

م�سلحة املواطنني الذين يحتاجون ايل حماية عن 
اأول �سخ�س  �سوؤاله عن  م�سلحته هو �سخ�سيا وحول 
ال�سغرية ذات االثني ع�سر  ابنته  جال بخاطره هو 

عام .
يتمتع  والذي  امل�سلم  الظابط  ان  بالذكر  اجلدير 
جده  ايل  باال�سافة  اأقرانه  بني  احل�سنة  بال�سمعة 
واأجتهاده فانه يحر�س علي اداء اأركان دينه ب�سكل 
متوزان مما مينحه ال�سالم الروحي فقد قام الظابط 

ال�ساب باداء فري�سة احلج عام 2008 م .
به  قام  ما  انا  نا�سر  اأحمد  الكابنت  قال  بينما 
بكل  بطويل  عمل  هو   Hameed Armani
ال�سرطيني  لكل  ح�سنة  قدوة  اأ�سبح  وانه  املقايي�س 
مثل  الناجحة  النماذج  اأبراز  علينا  وان  االأمريكيني 
يف  وت�سحيتهم  ال�سباط  والء  علي  لنوؤكد  اأرماين 

خدمة املجتمع االأمريكي .

�سخ�سيا  بال�سيو  دي  نيويورك  عمدة  ابدي  بينما 
بت�سحيته  واأ�ساد  امل�سلم  الظابط  بت�سرف  اأعجابه 
اأي�سا  يف  والت�سحية  الوالء  يعك�س  الذي  وت�سرفه 
�سيتم  والتي  اجلديدة  ال�سرطة  مالب�س  اأ�ستعرا�س 
عن  عبارة  وهي  القادم  مار�س  �سهر  من  بها  العمل 
خوذة و�سديري جديد �سد الر�سا�س وحول �سوؤاله 
اأفاد  الوالية  ميزانية  اجلديدة  املالب�س  كلفت  كم 
عمدة نيويورك ان املالب�س  اجلديدة تكلف حوايل 

�سبعة ماليني ون�سف امليلون دوالر .
التي  اجلديدة  املعدات  العمدة  اأ�ستعر�س  اأي�سا 
ادخال  مت  حيث  الوالية   �سرطة  عليها  ح�سلت 
بال�سرطة  للعمل  املتطورة  الهوائية  الدراجات 

والعديد من االأجهزة االلكرتونية الذكية  .
اأعداد وت�سوير : اأحمد مراد

املقابر ال�صورية ت�صيق ب�«�صيوفها»: «فوق املوتة ع�صة قر»

 بطل كل يوم الذي كرمه العمدة
ال���ظ���اب���ط الف����غ����اين ال������ذي ح������ارب الأره���������اب ب���ال���ث���ب���ات الن���ف���ع���ايل
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
الطوب  من  املبنية  التقليدية  البيوت  ظلت  ـ   �سنعاء 
عام  مدار  وعلى  اليمنيني  لدى  للفخر  م�سدرا  اللنب 
البيوت فر�سا  املدمرة توفر هذه  االأهلية  من احلرب 

للعمل مطلوبة ب�سدة يف العا�سمة القدمية �سنعاء.
املدينة  خارج  اللنب  للطوب  التقليدي  م�سنعه  ويف 
هي  كما  الت�سنيع  عملية  على  ال�سباحي  علي  ي�سرف 

دوما يف االأيام ال�سعيدة ويف الظروف ال�سعبة االآن.
احليوانات  وروث  بالق�س  الطني  العمال  ويخلط 
واملاء ويرتكونه ليجف يف ال�سم�س لعدة اأيام قبل اأن 

ي�سكلونه يف قوالب م�ستطيلة ال�سكل.
فرن  اإىل  القوالب  حتمل  اأخرى  مرة  جفافه  وبعد 

حلرقه وحتتاج مدة احلرق ما بني 15 و20 يوما.
الذي  الفقري  البلد  اليمن  بغريب على  ال�سراع  ولي�س 
يعج بال�سالح وي�سعف فيه حكم القانون. لكن احلرب 
االنت�سار  وا�سع  املا�سي خلفت دمارا  العام  ن�سبت  التي 
تقودها  جوية  �سربات  اإثر  ورائها  وما  �سنعاء  يف 

ال�سعودية.
وجنت معظم املنازل التقليدية يف �سنعاء املدرجة يف 
قائمة منظمة اليون�سكو للرتاث العاملي والتي يقال اأن 

ابن النبي نوح هو من �سيدها.
واأ�سفرت �سربات جوية لقوات التحالف عن قتل �ستة 
اأ�سخا�س و�سوت باالأر�س عددا من املنازل الطينية يف 
يف  باملدينة  القدمية  االأحياء  اأحد  القا�سمي  حي 

يونيو حزيران.
لكن  االجتماعية  واحلياة  االأرواح  احلرب  واأزهقت 
نادرة يف  اللنب ال تزال بقعة م�سيئة  �سناعة الطوب 

اليمن الذي دخل يف كارثة اإن�سانية ب�سبب ال�سراع.
يقدر  �سنعاء  بالعا�سمة  للطوب  فرن  يف  وبعمله 
اإبراهيم العمري البالغ من العمر 25 عاما على اإعالة 

اأبويه واأ�سرته.
اأو  �سهادة  اإىل  العمل  هذا  يحتاج  “ال  العمري  وقال 
العمل  من  تتمكن  حتى  لع�سالت  يحتاج  اإنه  موؤهل 

هنا.”
االأجيال  من  ورثناه  عمل  “اإنه  قائال  واأ�ساف 

املا�سية…اأعمل هنا منذ كان عمري 12 عاما.”
م�سيدة  اأبنية  وانت�سار  التدمري  تهديد  ورغم 
وامليزانيات  اأعوام  ع�سرة  مدار  على  باخلر�سانة 
الفن  يف  الرغبة  تزال  ال  احلرب  ب�سبب  التق�سفية 

القدمي قوية.

الطوب  �سناعة  يف  يعمل  الذي  العماري  حممد  وقال 
يجعله  هند�سيا  ت�سكيله  و�سهولة  الطوب  “مرونة 

جذابا للزبائن يف الت�سييد والزينة.”
وبف�سل جهوده �ستظل منازل املدينة حتتفظ بجمالها 

الفريد الأجيال مقبلة على االأرجح.

يف  وقعت  انتحارية  تفجريات  اأدت   – رويرتز  بريوت- 
لبنان ال�سهر املا�سي اإىل اعتقاالت جماعية وفر�س حظر 
على  انتقامية  اعتداءات  وقوع  عن  اأنباء  و�سط  للتجول، 
الالجئني ال�سوريني الذين يتواجدون باأعداد كبرية، وهو 

ما بث بني الكثري منهم �سعورا باخلوف والقلق.
يقول الجئون ون�سطاء حقوقيون اإن االإجراءات االأمنية 
االعتقال  بالفعل  يخ�سون  -الذين  ال�سوريني  على  ت�سعب 
التع�سفي- التحرك بحرية اأو العمل. وي�سعر البع�س اأي�سا 

بتزايد العداء �سدهم من ال�سكان يف بع�س املناطق.
وقال الجئ يف خميم ب�سهل البقاع، طلب عدم ن�سر ا�سمه، 
الفجر  عند  كبرية  مداهمة  هناك  كانت  خائفون.  “نحن 
واعتقل  اأنا�سا  و�سرب  )اجلي�س(  جاء  اأيام.  ب�سعة  قبل 

اأنا�سا ال يحملون وثائق اأو معهم وثائق منتهية.
واأ�سافت “اإذا حاول اأحد الفرار يطلقون النار يف الهواء”.
وللبنان تاريخ طويل من ال�سراع الطائفي وتاأثر باحلرب 
امل�ستمرة منذ خم�س �سنوات يف �سوريا املجاورة، وي�ست�سيف 

اأكرث من مليون الجئ �سوري ميثلون نحو ربع �سكانه.
ال�سوري،  بال�سراع  ال�سلة  ذات  االأمنية  احلوادث  وتكررت 
وتقاتل  �سّنة.  مت�سددون  نفذها  هجمات  ذلك  وي�سمل 
لرئي�س  دعما  �سوريا  يف  اللبنانية  اهلل”  “حزب  جماعة 

النظام ال�سوري ب�سار االأ�سد.
ثمانية  فّجر  حزيران  يونيو   27 يوم  هجوم  اأحدث  ويف 
ال�سورية  احلدود  قرب  القاع  قرية  يف  اأنف�سهم  انتحاريني 

مما اأ�سفر عن مقتل خم�سة اأ�سخا�س.
ومل جتد ال�سلطات �سلة مبا�سرة بني الهجمات التي نفذها 
عليهم  يغلب  الذين  ال�سوريني  الالجئني  وبني  املت�سددون 
ال�سّنة. وقالت اإنها تعتقد اأن تنظيم “الدولة االإ�سالمية” 
من  جاءوا  املهاجمني  واإن  القاع،  تفجريات  عن  م�سوؤول 

داخل �سوريا ولي�س من خميمات الالجئني.
لكن قائد اجلي�س اللبناين العماد جان قهوجي قال اإن يف 
متناميا  اأمنيا  املخيمات تهديدا  مثلت  املا�سي  العام  اأواخر 
قال  القاع  هجمات  وبعد  للمت�سددين.  حمتملة  كمخابئ 
وزير اخلارجية جربان با�سيل اإن االإرهابيني ت�سللوا و�سط 

الالجئني.
القاع  املداهمات االأمنية بعد تفجريات  وا�ستهدفت معظم 
�سهل  يف  املوجود  املخيم  ذلك  يف  مبا  الالجئني،  خميمات 
خالل  �سوري   700 من  اأكرث  على  القب�س  واألقي  البقاع. 
ال  اأو  منتهية  اإقامة  باأوراق  منهم  كثري  ويعي�س  اأ�سبوع، 
اأمنية  م�سادر  وقالت  الإقامتهم.  قانونية  اإثباتات  ميلكون 

اإن نحو 450 من هوؤالء ما زالوا حمبو�سني.

اأثارت احلملة خوف الالجئني، الذين يتجنب الكثري منهم 
عند  عليهم  القب�س  اإلقاء  خ�سية  م�ساكنهم  عن  االبتعاد 
نقاط التفتي�س. ويقيم كثريون ب�سكل غري م�سروع يف لبنان 
التي  ال�سنوية  االإقامة  ر�سوم  �سداد  ي�ستطيعون  ال  الأنهم 
مفو�سية  لدى  م�سجلني  كانوا  لو  حتى  دوالر،   200 تبلغ 

االأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني.
جتربة  من  الالجئني  ب�ساأن  ال�سا�سة  بع�س  خماوف  وتنبع 
قيام  بعد  اأن�سئت  التي  الفل�سطينية،  املخيمات  مع  لبنان 
قواعد  املخيمات  هذه  بع�س  واأ�سبح  اإ�سرائيل.  دولة 
للجماعات امل�سلحة التي تتهم بلعب دور يف اإ�سعال احلرب 

االأهلية اللبنانية التي دارت بني عامي 1975 و1990.
التوازن  على  الالجئني  تاأثري  من  بالقلق  ي�سعرون  وهم 
وال�سيعة  امل�سيحيون  يتقا�سم  حيث  لبنان،  يف  الطائفي 

وال�سّنة وطوائف اأخرى ال�سلطة.
دراجات  �سودرت  املخيمات  يف  االأمنية  املداهمات  خالل 

نارية غري مرخ�سة، وهو ما اأعاق حركة الالجئني.
حظر  فر�ست  البلديات  من  الكثري  فاإن  نف�سه  الوقت  يف 

التجول على ال�سوريني اأثناء الليل.
خارج  بلدة  يف  يعي�س  �سوري  وهو  عاما(،   25( ربيع  وقال 

بريوت، “�سيقوا اخلناق علينا بعد الهجمات يف القاع .
واأ�ساف، خالل م�سرية مناه�سة للتمييز دعما لالجئني يف 
العا�سمة، “اأريد اأن اأمتكن من مغادرة املنزل ليال، لكنني ال 

اأ�ستطيع الأن البلدية فر�ست حظر جتول”.
على  ال�سعب  من  جعل  التجول  حظر  اإن  قائال  وم�سى 
الو�سول  ليلية،  عمل  نوبات  يف  يعملون  الذين  ال�سوريني، 

اإىل اأماكن عملهم.
وقال “يف الليلة املا�سية ذهب �سهري ليح�سر البنه دواء 
ال  باأنه  واإبالغه  اإيقافه  مت  باحلمى.  م�سابا  كان  الأنه 

ي�ستطيع اخلروج”.
ربيع  هوية  بطاقات  �سادرت  ال�سرطة  اأن  واأ�ساف 
واأ�سدقائه، بينما كانوا متجمعني يف منزل يف وقت متاأخر 

باإحدى الليايل هذا االأ�سبوع.
وقال م�سوؤولون اإن حظر التجول اإجراء اأمني احرتازي.

�ساري  لبنان  بجنوب  مرجعيون  بلدية  رئي�س  نائب  وقال 
غلمية اإن حظر التجول ي�ستمر من ال�سابعة م�ساء وحتى 
اأن البلدية اتخذت قرارا مبنع  ال�سابعة �سباحا. واأ�ساف 

االأجانب من اخلروج خالل هذه الفرتة.
وتابع اأن اأهم �سيء هو تعزيز مراقبة ما يحدث يف البلدة 

واإبالغ ال�سلطات باأي �سيء يثري الريبة.
ا�سميهما  ن�سر  عدم  طلبا  كبريان،  اإغاثة  عامال  وقال 
غري  التجول  حظر  اإن  "رويرتز"  لـ  املو�سوع،  حل�سا�سية 

قانوين.
واأ�سافا اأن البلديات لي�ست لها �سلطة فر�س حظر التجول، 
بعد  واجلي�س  احلكومة  على  تقت�سر  ال�سالحية  هذه  واأن 

اإعالن منطقة ع�سكرية اأو حالة الطوارئ.
 هجمات

زيادة  اإىل  اخلارجية  وزير  با�سيل  دعا  املا�سي  ال�سهر  ويف 
دوريات ال�سرطة للبحث عن ال�سوريني.

منع  يف  اأ�سا�سي  دور  لها  البلدية  املجال�س  اأن  واأ�ساف 
اأو  جتمهرات  اأي  متنع  اأن  ويجب  االأمنية،  اخلروقات 

خميمات لالجئني ال�سوريني.
الإعادة  دولية  خطة  اإنها  قال  ملا  رف�سه  عن  با�سيل  وعرّب 
توطني الالجئني ال�سوريني يف لبنان ب�سفة دائمة، وهو ما 

نفته منظمة االأمم املتحدة.
وامل�ساعر  احلملة  ب�ساأن  قلقها  حقوقية  جماعات  واأبدت 

املعادية لل�سوريني.
وقال جورج غايل من منظمة األف احلقوقية اللبنانية اإن 
هناك الكثري من االعتقاالت والكثري من ال�سرب، معربا عن 
تهاونت  املحلية  وال�سرطة  بل  املحلية  القيادة  الأن  اأ�سفه 
الو�سع  اإطار  يف  ذلك  تربير  ومت  كثرية  اأحيان  يف  معها 

االأمني احلايل.
وعرّب عن قلقه من اأن االعتقاالت لي�ست انتقامية فح�سب، 

بل تنطوي على خوف عام من االأجانب.
اإعالمية حملية بوقوع عدد من الهجمات  واأفادت تقارير 
�سرب  منها  االأخرية،  االأ�سابيع  يف  �سوريني  ا�ستهدفت  التي 
وهجومان  بريوت  �سمايل  م�سيحية  قرية  يف  رجال  عدة 
�سهل  يف  بالر�سا�س  قتل  وحادث  اأخرى  اأماكن  يف  طعنا 

البقاع.
وجرى تداول من�سورات يف اإحدى مناطق �سهل البقاع تهدد 
 48 اإذا مل يرحلوا خالل  القتل  اأو  باالغت�ساب  ال�سوريني 

�ساعة. واأدانت البلدية املحلية هذا املن�سور.
املناخ  ظل  يف  اإن  احلفني  اأ�سرف  احلقوقي  النا�سط  وقال 
علنا  احلديث  ب�سدة  ال�سوريني  من  الكثري  يخ�سى  احلايل 

عن اأي انتهاكات.
واأ�ساف احلفني اأن هذا يحدث منذ فرتة، لكن ال اأحد يريد 
هذا  على  تكون  االأمور  اأن  اإىل  واأ�سار  االأمر.  عن  احلديث 
احلال كل عام، بل وتزداد �سوءا، وقال اإن النا�س يخ�سون 

احلديث وبالتايل ال حتظى الق�سية باهتمام.

اليمن يف  احل����رب  يتحمل  ال��ل��ن  ال��ط��وب  ���ص��ن��اع��ة  ف��ن 

تفجريات بعد  التجول  وحظر  العتقالت  من  يعانون  لبنان  يف  ال�صوريون 
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ا�سول  من  �سخ�س  الف  عن  يزيد  ما  نظم 
 110 �ــســارع  مــن  حا�سدة  م�سرية  افريقية 
ــع اجلـــادة  125 م ــارع  ــس � مبــنــهــاتــن وحــتــي 
االمــريــكــي  بــالــيــوم  يــعــرف  فيما  ال�سابعة 
ال�سويف  القطب  ــري  ذك الحــيــاء  االفريقي 

خادم لر�سول ال�سيخ احمد مبب.
الر�سول  خـــادم  او  مبــب  احــمــد  وال�سيخ 
قام  قد   – يعرفه  مل  ملن   – املدينة  ويل  او 
باللغة  الق�سائد  مــن  كبري  عــدد  بتاليف 
حب  عنه  عــرف  الر�سول  مــدح  يف  العربية 
الر�سول  نف�س خادم  ال�سديد و�سمي  الر�سول 

وعرف بهذا اال�سم .
ولل�سيخ تاريخ طويل يف جمابهة اال�ستعمار 
مل  من  ال�سوفية  م�سايخ  لكنهمن  الفرن�سي 
اأعــداء  وجــه  يف  بندقية  وال  �سيفا  يرفعوا 
اهلل، ولكنهم راحوا يف ثبات عظيم ي�سيدون 
رقعته،  ويو�سعون  القلوب،  يف  االإ�سالم  بناء 
ح�سب  واليقني  االإميــان  من  قالعًا  ويبنون 
بحوايل  يــقــدرون  الــذيــت  ال�سيخ  مريدين 
ال  افريقيا  غــرب  يف  �سخ�س  ماليني  اربعة 

�سيما ال�سنغال.
مـــن قبل  الــر�ــســول  ــقــال خــــادم  اعــت مت 
ال�سلطات الفرن�سية  ونفيه خارج البالد اإىل 
– ح�سب  العطائات  عليه  توالت  و  »جابون« 
مريديه - يف تلك الظروف ال�سديدة، لذلك 
الف: »يا اأيام الع�سرة وال�سدة.. كم لك على 
اأمة احلبيب من اأياد!«، ويذكر فيها جملة من 
وينتقد  ال�سيخ،  عن  ا�ستهرت  التي  الكرامات 
من يعر�سون عن ذكر الكرامات عند احلديث 
امل�سلمون  اأ�سبح  »هل  فيقول:  عن رجال اهلل 
االأولــيــاء  كــرامــات  ذكــر  من  ي�ستحون  اليوم 
�سدقهم،  على  عالمة  لهم  اهلل  وهبها  التي 
اأبرزها اهلل  ما  وتثبيتا الأهل االإميان، والتي 

اإال لينتفع بها، ولو �ساء الأخفاها. لقد انخدع 
الذي  هو  العلمى  املنهج  اأن  بظن  منا  كثريون 
من  وهــذا  الغيبيات.  ذكر  عن  بنف�سه  يناأى 
اأعظم اخلطاأ، اإذ اأن االإميان بالغيبيات زيادة 
يف العلم، وما علمه النا�س يف كل زمان ومكان 
يف جنب مامل يعلموا ي�سبه اأن يكون قطرة يف 

بحر«
ال�سيخ  عن  ينقل  انــه  بالذكر  اجلدير  و 
»النهج  كتابه  يف  الطوبوى  املحمود  حممد 
القومي يف �سرية ال�سيخ اخلدمي« قوله: »كان 
ميالأ ال�سنغال كله اللهو واللعب واخلرافات.. 
اهلل  اإىل  النا�س  ودعا  اخلدمي  ال�سيخ  فجاء 
البدع  وتــرك  وحــده،  له  العبادة  باإخال�س 
االأخـــالق،  مبــكــارم  والتخلق  واخلـــرافـــات، 
واالإعرا�س عن هذه الدنيا الفانية، واالإقبال 
على اهلل بالكلية.« مما حدا بال�سيخ »تيورو 

اأمباكى« اأن يقول يف ق�سيدة ميدحه بها:
كــلــهــم... على  الــنــا�ــس  ــات  م لـــواله  واهلل 

طريقة ابلي�س الذي �سمجا
اأم�ساها يف  ال�سيخ بعد ثالثني عاما  توفى 
االأربعاء  يوم  يف  اجلربية  واالإقامة  املنفى 
يوليو  املوافق19  هـ   1346 �سنة  حمرم   20
�سنة 1927 م. يقول املوؤلف: »بنى تالميذه 
وحمبوه على قربه م�سجدًا هو اليوم من اأكرب 
 18 يــوم  ويف  االأفريقية..  الــقــارة  م�ساجد 
-التي  طوبا  مدينة  ت�سهد  عام  كل  من  �سفر 
اإذ  دفن بها- م�سهدا ي�سبه يوم احلج االأكرب، 
من  املريدين  من  كبرية  اأعــداد  اإليها  يتوافد 
كل مكان ترتاوح بني مليونني وثالثة ماليني، 
يحتفلون بذكرى �سيخهم، وبالتحديد ذكرى 
اليوم الذي ركب فيه ال�سفينة اإىل منفاه يف 

جابون، ونال فيها من ربه ما نال.
ا�ستوريا  ويف حديث خا�س جلريدة عرب 
الذين ح�سروا  احد  اودا  الرحمن  قال عبد 
امل�سرية يف هارمل عن �سبب ح�سوره انه فخور 
بال�سيخ الذي كان قائد للم�سلمني يف ال�سنغال 

امل�ستعمر  الوقت وقام بالوقوف �سد  يف ذلك 
الهوية  حمــو  يــريــد  كـــان  ـــذي  ال الفرن�سي 
الفرن�سني  من  �سخر  بل  لل�سنغال  اال�سالمية 
عندما طلبوا توقيعه علي وثيقة بالغاء ن�س 
الدين  اال�سالم  بــان  ال�سنغايل  الد�ستور  يف 
هو  قل  توقيعه  من  بدال  وكتب  لها  الر�سمي 
وقاموا  الفرن�سني  غ�سب  اثار  مما  احد  اهلل 

بنفيه.
انها اتي  اأمينة كمارا والتي اخربتني  اما 
احتفال  حل�سور  خ�سي�سا  اأهاويو  والية  من 
الكثري  علمهم  ــذي  ال ال�سيخ  بيوم  اجلالية 

فذلك ي�ساعدها علي ال�سالم الروحي .
ال�سوفية  بالطقو�س  خا�س  �سوال  وعــن 

كالرق�س  اال�سالم  علي  الغربية  امل�سرية  يف 
ال�سيدة  املختلط بني الرجال والن�ساء قالت 
فاطمة موجابي ان هذا جمرد فلكور ال ميت 

لتعاليم ال�سيخ ب�سلة.
الطقو�س  مــن  جمــمــوعــة  احلــفــل  �ــســاهــد 
بالتوباك  القوية  القهوة  االفريقية كتوزيع 
عــلــي املـــــارة مـــن االمـــريـــكـــان والــرقــ�ــســات 

االفريقية علي دقات الطبول.
بالتليفزيون  ال�سابعة  القناة  وقامت  هذا 
بتغطية  منهاتن  فــار�ــس  وقــنــاة  االمــريــكــي 

فعاليات اليوم .
احمد مراد

الأ�صام ال�صويف يغزو هارمل!!



عبدالباري عطوان
اخريا.. وبعد تردد ا�ستمر ما يقرب العام 
ابو  ال�سيد  ظهر  تقريبا..  العام  ون�سف 
الن�سرة”  “جبهة  زعيم  اجلوالين  حممد 
على قناة “اجلزيرة” الف�سائية، بال�سوت 
مع  جبهته  ارتباط  فك  ليعلن  وال�سورة، 
عالقاته  كل  وقطع  “القاعدة”،  تنظيم 
من  ابعد  هو  ما  اىل  وذهب  وارثها،  معها 
فتح  “جبهة  اىل  جبهته  ا�سم  وّغري  ذلك، 

ال�سام”، م�سقطا ا�سم “الن�سرة” كليا.
�سابا  ال�سورة  يف  ظهر  اجلوالين  ال�سيد 
ولبا�سا  بي�ساء،  عمامة  يرتدي  و�سيما، 
الذي  اللبا�س  مع  كليا  يتطابق  ع�سكريا 
كان يرتديه ال�سيخ ا�سامة بن الدن، زعيم 
اغتياله على يد  “القاعدة”، قبل  تنظيم 
ايار  يف  خا�سة  امريكية  كوماندوز  وحدة 
اباد  ابوت  مدينة  يف   2011 عام  )مايو( 

الباك�ستانية.
كان من املفرت�س ان ُيقدم ال�سيد اجلوالين 
عام،  من  اكرث  قبل  اخلطوة  هذه  على 
املذيع  من�سور،  احمد  الزميل  زاره  عندما 
مقابلة  معه  و�سجل  “اجلزيرة”،  قناة  يف 
ولكنه،  وجهه،  اخفاء  على  خاللها  حر�س 
ا�ستجابة لن�سائح بع�س �سيوخ ال�سلفية من 
بينهم، ال�سيخني ابو حممد املقد�سي، وعمر 
ال�سيخ  على  عالوة  قتادة(،  )ابو  عمر  ابو 
بالعقيدة  مت�سك  املحي�سني،  اهلل  عبد 
مع  وارتباطه  لتنظيمه،  االيديولوجية 
من�سور  الزميل  وكرر  “القاعدة”،  تنظيم 
املحاولة بعد ذلك بب�سعة ا�سهر، ومل يفلح 
ولكن  االرتباط،  فك  “قرار”  انتزاع  يف 

جاء احلال خمتلفا يف املرة الثالثة.
***

ل�سان  على  ورد  الذي  الر�سمي  التف�سري 
يقول  اخلطوة  هذه  لتربير  اجلوالين 
دفع  يف  ال�سام  اهل  رغبة  عند  “نزوال 
الدويل  املجتمع  بها  يتذرع  التي  الذرائع 
ق�سفهم  يف  ورو�سيا  امريكا  راأ�سه  وعلى 
ال�سام،  يف  امل�سلمني  عامة  وت�سريدهم 
التابعة  الن�سرة  جبهة  ا�ستهداف  بحجة 
الغاء  قررنا  اجلهاد،  قاعدة  لتنظيم 
واعادة  الن�سرة  جبهة  با�سم  العمل 
ت�سكيل جماعة جديدة حتمل ا�سم جبهة 
الت�سكيل  هذا  “ان  واكد  ال�سام”،  فتح 
جهة  باأي  عالقة  اي  له  لي�س  اجلديد 
قادة  اىل  بال�سكر  متوجها  خارجية” 
“القاعدة” لتفهمهم �سرورات فك  تنظيم 

االرتباط اي فك البيعة”.

هذه  االرتباط  فك  خلطوة  التح�سري 
“القاعدة” بداأ قبل ا�سهر، حيث  بتنظيم 
مت ار�سال مندوبني اىل كل حواجز جبهة 
حلب  يف  امليدانية  وقواعدها  الن�سرة 
وادلب ومنبج، ل�سرحها والتمهيد العالنها 
تعر�ست  التي  ال�سغوط  و�سرح  ر�سميا، 
قطر  يف  داعميها  من  خا�سة  اجلبهة،  لها 
درجة  اىل  وو�سلت  وتركيا،  وال�سعودية 
وقف الدعمني املادي والع�سكري اذا ا�ستمر 

االلتزام بالبيعة لتنظيم “القاعدة”.
ال�سيد اجلوالين كان يعار�س فك االرتباط 
بقوة، ومعه جمل�س �سورى اجلبهة، ويقول 
الو�سطاء،  من  اخلطوة  بهذه  يطالبونه  ملن 
بفك  اقبل  يقولون  “اليوم  اكرثهم،  وما 
جنيف  اىل  اذهب  ذلك  وبعد  االرتباط، 
�سد  القتال  يف  انخرط  ثم  والريا�س، 

داع�س.. اي حتول اىل قوة �سحوات”.
كانوا  احلركة  �سورى  جمل�س  اع�ساء 
املوقف  هذا  تبني  يف  بقوة  يوؤيدونه 
مع  االرتباط  فك  ان  ويوؤكدون  املت�سدد، 
من  اجلبهة  حرمان  اىل  �سيوؤدي  القاعدة 
واملتعاطفني  االن�سار  من  عري�س  جمهور 
يف العاملني العربي واال�سالمي، عالوة على 
معا،  والرو�س  باالمريكان  ثقتهم  عدم 
ووعودهم، مثلما اكد لنا م�سدر مقرب من 

اجلبهة يف ات�سال هاتفي.
درجة  على  اخلطوة  هذه  اتخاذ  توقيت 
لال�سباب  وذلك  االهمية،  من  كبرية 

التالية:
حلب  معظم  �سقوط  مع  تتزامن  اوال: 
معقل  بالذات  زيد  بني  وحي  ال�سرقية 
طريق  واغالق  امل�سلحة،  الف�سائل 
ال�سريان الوحيد لدعمها  الكا�ستيلو، خط 

من قبل قوات اجلي�س ال�سوري.
ثانيا: تو�سل القوتني العظميني، اي رو�سيا 
“الدولة  بت�سفية  تفاهم  اىل  وامريكا، 
متهيدا  الن�سرة”،  و”جبهة  اال�سالمية” 
غ�سون  يف  التفاو�سية  العملية  ال�ستئناف 
جنيف،  يف  االكرث  على  ا�سابيع  ثالثة 
من  با�ستثنائها  وعودا  “الن�سرة”  وتلقت 

الق�سف اذا تخلت عن “القاعدة”.
ال�سورية  املعار�سة  حلفاء  تخلي  ثالثا: 
اخلليج،  دول  يف  خا�سة  عنها  امل�سلحة 
تداعيات  ملعاجلة  داخليا  تركيا  وانكفاء 
وذيول االنقالب الع�سكري الفا�سل، وتطهري 
اجلي�س وموؤ�س�سات الدولة بالتايل، من كل 
ومتتني  معه،  املتعاطفني  او  فيه  املتورطني 
حليفة  برو�سيا،  تركيا،  اي  عالقاتها، 

النظام يف دم�سق.
والع�سكري  املايل  الدعم  توقف  رابعا: 
ال�سورية  احلا�سنة  �سغوط  وتزايد 
جبهة  على  وحلب  ادلب  يف  املدنية 
الن�سرة، للخروج، او التخلي عن االرتباط 
يوؤدي  التخلي  هذا  كان  اذا  بالقاعدة، 
من  املزدوج  اجلوي  الق�سف  وقف  اىل 

التحالفني الرو�سي واالمريكي.
خام�سا: اغالق تركيا حدودها بالكامل مع 
�سورية، واطالق النار على ال�سوريني الذين 
يحاولون الهرب اليها باأرواحهم من جراء 

الق�سف وقتل الع�سرات منهم.
حول  �سيكون  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال 
هذه  بعد  الن�سرة”  “جبهة  م�ستقبل 
ف�سائل  فعل  وردود  املفاجئة،  اخلطوة 
العظمى  والقوى  االخرى،  املعار�سة 
وال�سورة  ال�سورية،  االزمة  يف  املتورطة 
التي �سيكون عليها امل�سهد ال�سوري املعار�س 

برمته الحقا؟
ولكن  الغيب،  نقراأ  ان  علينا  ال�سعب  من 
ميكن حماولة اال�ستقراء، والتكهن ببع�س 

التطورات ب�سكل او باآخر:
ان�سقاق  ان يحدث  امل�ستبعد  اوال: من غري 
امل�ستويني  على  الن�سرة  جبهة  �سفوف  يف 
اعداد  وان�سمام  واملقاتلني،  القيادي 
املت�سددين، اىل  كبرية، خا�سة اال�سوليني 

اال�سالمية”. “الدولة 
“جبهة  على  ال�سغوط  تعاظم  ثانيا: 
ال�سام”  فتح  و”جبهة  �سابقا  الن�سرة” 
قوات  �سفوف  يف  لالنخراط  حاليا، 

احلر”،  ف�سائل”اجلي�س  وبع�س  التحالف، 
اال�سالمية،  “الدولة  على  احلرب  واعالن 
اىل  جنبا  ارهابية”،  “حركة  باعتبارها 
والفرن�سية  االمريكية  القوات  مع  جنب 
والرو�سية اخلا�سة، ورمبا ال�سورية اي�سا.

دول  من  املالية  امل�ساعدات  تدفق  ثالثا: 
اخلليج وخا�سة قطر وال�سعودية جمددا، 
�سيغتها  يف  اجلبهة  من  مندوبني  وار�سال 
العليا  الهيئة  اىل  لالن�سمام  اجلديدة 
ريا�س  ال�سيد  يتزعمها  التي  للمفاو�سات 
اىل  والذهاب  الريا�س،  ومقرها  حجاب، 

مفاو�سات جنيف الحقا حتت مظلتها.
قبل  من  وخطرية  كبرية  مغامرة  انها 
تاأكيدات  اي  توجد  فال  اجلوالين،  ال�سيد 
او �سمانات باأن الق�سف اجلوي �سيتوقف، 
ناهيك  والرو�س،  االمريكان  وتغا�سي 
“جبهة  ما�سي  عن  دم�سق  يف  النظام  عن 
“القاعدة”،  مع  وعالقاتها  الن�سرة”، 
وبالتايل ازالتها من قائمة االرهاب، وحتى 
لو جرى فعال تقدمي مثل هذه ال�سمانات، 

فهل �سيتم االلتزام بها الحقا؟
***

نطرح هذه االحتماالت الننا نعرف جيدا 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  جتربة 
الغربية  لل�سغوط  ور�سوخها  الغرب،  مع 
امل�سلح،  الكفاح  عن  والتخلي  والعربية، 
مثلما ندرك اي�سا النتائج التي ترتبت على 
�سروح،  اىل  حتتاج  وال  معروفة  وهي  ذلك 
اىل  اال�سارة  العجالة  هذه  يف  يفيد  ورمبا 
جرى  التي  ال�سعودية  ال�سالم  مبادرة 

بريوت  قمة  من  تبنيها  ثم  ومن  تقدميها، 
 ،2002 عام  )مار�س(  اآذار  يف  العربية 
جبهة  �ستكون  فهل  عليه،  انتهت  وما 
حظا  اف�سل  اجلوالين،  وزعيمها  الن�سرة 
من املنظمة ورئي�سها عرفات، وحن هنا ال 
الن�سرة  او  وعرفات  اجلوالين  بني  نقارن 
ومنظمة التحرير، فالفارق كبري واملنظمة 
كانت حتارب عدوا ا�سرائيليا، ولكننا ن�سري 
ايا  للوعود،  ونكثه  الغرب  خداع  اىل  هنا 

كان الطرغ االخر الذي ي�سدق وعوده.
وهل من قبيل ال�سدفة ان قناة “العربية” 
عاديا  او  عاجال  خربا  تبث  مل  ال�سعودية 
الن�سرة”،  “جبهة  يف  االنقالب  هذا  عن 
�سيا�سيا وعقائديا؟ نرتك الباقي لفهمكم، 
وع�سكري  �سيا�سي  ت�سونامي  امام  نحن 

كا�سح �ستكون له الكثري من االرتدادات.
قلنا يف هذا املكان ان مدينة حلب، ونتائج 
هوية  �ستحدد  التي  هي  عليها  ال�سراع 
“جبهة  اختفاء  ولعل  اجلديدة،  �سورية 
الن�سرة” ب�سكلها القدمي، وتقدم التحالف 
يف  ع�سكريا  االيراين  ال�سوري  الرو�سي 
باأن  اخلرباء  من  الكثري  وتاأكيد  حميطها، 
النه  و�سيكا،  بات  ع�سكريا  حلب  �سقوط 
حللفاء  بالن�سبة  احمر  خطا  يعد  مل 
واالمريكان،  واالتراك  العرب  املعار�سة 
كلها عوامل متهد حلدوث انقالب يف امل�سهد 
ال�سوري، ميهد لتطبيق التفاهمات ال�سرية 
االمريكية الرو�سية، التي جرى طبخها يف 

الغرف ال�سوداء املغلقة.. وااليام بيننا.

كيب تاون- )د ب اأ(: قالت منظمة العفو 
الدولية، املعنية بحقوق االإن�سان، اإن قوات 
جنوب ال�سودان وميلي�سيات متحالفة معها 
ن�ساء،  واغت�سبت  مدنيني،  وقتلت  طاردت 
العام  املعار�سة  معاقل  يف  قرى  واأحرقت 

املا�سي بعد اأن اأقر رئي�سها اتفاق �سالم.
ومار�ست احلكومة اعمال عنف “�سادمة” 
لري  مقاطعة  يف  باأكملها  وقرى  اأفراد  �سد 
�سمايل البالد، يف االأ�سهر الثالثة التالية 
التفاق ال�سالم الذي وقع يف اآب/ اأغ�سط�س 
ومناف�سه  كري  �سلفا  الرئي�س  بني  املا�سي 

ال�سيا�سي رياك م�سار، وفقا للتقرير.
وتعد مقاطعة لري م�سقط راأ�س م�سار.

ملا فقيه، كبرية م�ست�ساري االأزمات  وقالت 
يف منظمة العفو الدولية “جرائم احلرب 
ارتكبت  التي  االنتهاكات  من  وغريها  هذه 
يف جميع اأنحاء البالد هي نتيجة لظاهرة 
ال  التي  امل�ستمرة،  العقاب  من  االإفالت 
ال�سودان،  جنوب  يف  ال�سراع  توؤجج  تزال 
يف  القتال  جتدد  يف  ذلك  روؤية  مت  كما 

االأ�سابيع االأخرية”.
من  العديد  فاإن  العفو،  ملنظمة  ووفقا 
مقابلتهم،  متت  الذين  الـ71  االأ�سخا�س 
اأثناء  قتلوا  ون�ساء،  رجال  هويات  حددوا 
اأعدموا  واآخرين  مهاجميهم،  من  فرارهم 

باإطالق النار عليهم من م�سافة قريبة.
اجلنود  اأن  مقابلتهم  متت  من  كل  وقال 
يرتدون  كانوا  عليهم  اعتدوا  الذين 
اإحدى  وقالت  املموهة.  اجلي�س  مالب�س 
الن�ساء “كان هذا الزي هو الذي يرتديه 

التابعون ل�سلفا كري”.
وو�سف الذين متت مقابلتهم اأي�سا كيف مت 
حرق االأطفال وكبار ال�سن وهم على قيد 
اغت�ساب  مت  وكيف  منازلهم،  يف  احلياة 
قبل  من  مرات  عدة  والن�ساء  الفتيات 
ملقاومتهن  اأخريات  وقتلت  جنود.  عدة 

االغت�ساب.
قال  الهجمات،  من  واحدة  حول  متحدثا 
“اأطلقوا  اأطفال  لثالثة  اأب  وهو  مالوث 
واأطلقوا  النهر.  يف  اأخي  )وقتلوا(  النار 

ثم  منزلها،  يف  اأبي  زوجة  )وقتلوا(  النار 
اإىل  واأقتادوهما  وزوجتي  اأختي  اأم�سكوا 

النهر واغت�سبوهما”.
املختطفات  والفتيات  الن�ساء  واأجربت 
نهبها  التي  للب�سائع  كحماالت  العمل  على 
وعلى  هاجموها،  التي  القرى  من  اجلنود 
اأخرى،  منزلية  باأعمال  والقيام  الطبخ 

وفقا للتقرير.
وقالت امراأة م�سنة، جنت من هجوم، اإنها 
�ساهدت من خمبئها كيف اأطلق جنود النار 

على زوجها يف الراأ�س وال�سدر والظهر.
االأوروبي  االحتاد  مفو�س  وقال 
االأزمات،  واإدارة  االإن�سانية  للم�ساعدات 
“الت�سعيد  اإن  �ستايليانيد�س  كري�ستو�س 
،يف  العدائية  لالأعمال  االأخري  الدموي 
للغاية،  مقلق  موؤخرا  ال�سودان،  جنوب 

ويهدد الو�سع اله�س للغاية يف البالد”.
االأمن  جمل�س  يف  �سحفي  موؤمتر  وخالل 
حذر  نيويورك،  يف  املتحدة  لالأمم  التابع 
مون  كي  بان  املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 

من اأن جنوب ال�سودان ال تزال “تقف على 
حافة الهاوية على نحو خطري”.

وقال بان كي مون “وعود الدولة اجلديدة 
فر�س  وتوفري  والعدالة  ال�سالم  بتحقيق 

العمل تبددت”.
ال  ما  الأن  بالهلع"  "اأ�سيب  اأنه  واأ�ساف 
العنف  حاالت  من  حالة   120 عن  يقل 
املتحدة  االأمم  اإىل  اأبلغت  قد  اجلن�سي 

ال�سهر،  هذا  للعنف  االأخري  الت�سعيد  منذ 
االأعمال  جميع  عن  “امل�ساءلة  اإىل  ودعا 

الوح�سية”.
وت�سهد اأحدث دولة اإفريقية �سراعا منذ 
ت�ساعد نزاع على ال�سلطة بني كري وم�سار 
اإىل �سراع ع�سكري يف كانون اأول/ دي�سمرب 
2013، ما اأ�سفر عن مقتل ع�سرات االآالف 

وت�سريد اأكرث من مليوين �سخ�س.

قمة �لنز�هة يف زمن �لف�صاد
باقر العراقي

ا�سود كالح، فهي مبثابة  عندما تكون هناك نقطة بي�ساء يف ف�ساء 
النجم الذي يدور حوله ذلك الف�ساء، وعندما يكون هناك نفق من 
املاآ�سي واالأحزان، فالقب�س يكون اأمال كبريا باخلروج من هذا النفق، 
لكن عندما يعم الف�ساد اأرجاء الدولة والبالد، فالنزاهة تكون �سك 

الغفران الذي يبحث عنه اجلميع دون جدوى.
�سعق اأكرث العراقيني يف يوم االثنني القائظ، خالل متابعتهم جلل�سة 
الربملان، وا�ستمتاعهم بعطلة »احلر«، لي�س ب�سبب ما ذكر من معلومات 
من  فهذا  منا�سبهم،  واختالف  وتنوعهم،  كرثتهم  اأو  الفا�سدين،  عن 
ا�ستغربوا ل�سجاعة الطرح، واتهام  الف�ساد وفنونه، لكنهم  بديهيات 
النواب » النائبات« بتحريك مافيات الف�ساد، فهذه احلادثة �سابقة 

خطرية على امل�ستوى ال�سيا�سي يف العراق.
للوزير،  امل�ستجوبة  النائبة  واأ�سبحت  اللعبة،  انقلبت  اأم�س  يوم 
اأن تبني ال�سبهات التي  متهمة بالف�ساد، يف حني ينتظر منها ال�سعب 
اأخذ ي�سرب ميينا  اإثارتها حول ف�ساد وزارة الدفاع، بينما العبيدي 
و�سماال ومن دون اأن ي�ستثني اأحدا، حتى و�سلت االتهامات اإىل قمة 

هرم جمل�س النواب، واىل رئي�س املجل�س نف�سه.
وهي  للدفاع،  و�سيلة  خري  الهجوم  خطة؛  هو  الدفاع،  وزير  فعله  ما 
خطة �سبق اأن �سرح وهدد م�ستجوبيه بها، مبا معناه لو مل يكن هناك 
املعلومات،  من  الهائل  الكم  هذا  يعرف  اأن  الأحد  يكن  مل  ا�ستجواب، 
اآالف  حال  حالها  الن�سيان،  طي  �ستبقى  وكتل  لنواب  االتهام  وهذا 

الق�سايا املخفية عن هذا ال�سعب البائ�س.
لذلك فاإن الوزير مل يخرج من دائرة االتهام، عندما ي�ستجوب؛ ثم 
هو من يتهم اآخرين، واإن كان اإدعاوؤه �سحيحا، واأدلته قطعية، فاإن 
ذلك ال يعفيه من حتمله مل�سوؤولياته، الأن هذه املعلومات واالتهامات 
واإال  الفرتة،  تلك  طوال  عنها  ي�سكت  اأن  يجب  وال  جدا،  خطرية 
اتهاماته  ا�ستخدم  الأنه  اأي�سا،  االتهام  دائرة  يف  الوزير  �سيبقى 
يف  ورميها  اال�ستجواب،  من  والتمل�س  لالبتزاز،  تكون  وقد  للدفاع، 

ملعب كتل اأخرى.
هذه الكتل عا�ست اأجواء يوم اأم�س، اأو اأجواء اال�ستجواب الالهبة، 
اأن  ب�سيء من القلق، ومعه كثري من الهلع ورمبا الرعب، فاخلوف من 
مفخخة  �سيارة  مبثابة  هو  اال�ستجواب،  هذا  يف  اأحدهم  اأ�سم  يذكر 
على  مقبلون  ونحن  خ�سو�سا  املتهم،  بوجه  �ستنفجر  فنبلة،  ولي�ست 

انتخابات، بداأ يحمي وطي�سها، وي�ستعد لها جميع ال�سيا�سيني.
على  تطراأ  مل  اجلميع،  يخافها  والتي  تلك،  الوا�سعة  الف�ساد  دائرة 
بال ف�سيل �سيا�سي واحد، ومل تهز كيانه، بل هو يف مناأى عنها مهما 
كربت،  وكرثت اال�ستجوابات وتنوع املتهمون، نواب هذا الف�سيل هم 
ال�سهداء الذين ي�سخون بدمائهم الغالية يف �سبيل االأر�س والعر�س، 

ال من اأجل اأن يعي�س ال�سراق وتكرب رووؤ�سهم.
متر  الذي  البخاتي،  �سالح  القائد  ال�سهيد  هو  ذلك  على  مثال  خري 
باذال  بطال،  جماهدا  عا�س  فقد  االأربعون،  ذكراه  االأيام  هذه  علينا 
هي  بل  ال�سيا�سة،  على  يعتا�س  ومل  الوطن،  معارك  حلت  اأينما  دمه 
النزاهة  ليلة دهماء، وهو قمة  اإنه فعال قمر يف  بهدر دمه،  عا�ست 

يف زمن الف�ساد.

منتظر حممد
يف االآونة االأخرية، ظهرت لعبة جديدة يف االأجهزة 
الذكية املحمولة، هذه اللعبة جرى اإنت�سارها ب�سكل 
تفاجاأت  لها  امل�سممة  ال�سركة  وحتى  معهود،  غري 
اإن�سغل  اإنها كانت جتريبية،  اإنت�سارها رغم  ب�سرعة 
النا�س فيها بكرثة، حتى اإنها حققت اأرباحا خيالية 
تتميز  اأنها  حني  يف  اأبدا،  متوقعة  تك  مل  لل�سركة، 
بغري  اأ�سبه  مناطق  يف  البوكيمونات  باإ�سطياد 

املتوقعة .
ال�سركة  ت�سنعه  مل  �سيعي  بوكيمون  هناك  لكن 
املنتجة، بل �سنعه وزير الهجوم عفوا وزير الدفاع 
االإ�ستجواب  العبيدي، خالل جل�سة  العراقي خالد 
التي جرت يف جمل�س النواب، حيث حتول من متهم 
وردت  وهناك  هنا  جرت  �سفقات  على  يحا�سب 
اإىل  اإدارية،  واأخرى  مالية  ف�ساد  �سبهات  حولها 
جمل�س  اأع�ساء  من  ي�سري  غري  عدد  اإتهم  م�ستجوب 
النواب، كان اأبرزهم رئي�س املجل�س �سليم اجلبوري، 
ن�سيف،  عالية  النائب  االإ�ستجواب  طلب  و�ساحب 
والنائب حنان الفتالوي، �سيئا مل يك متوقعا، فاأن 
تاأتي متهما لتدافع عن نف�سك وكثري من امللفات قد 
جمعت �سدك، ففجاأة تتحول اأنت ل�ساحب الهجمة 

ال�سريعة املرتدة وحتقق هدفا �سهال  .
املواقع االإلكرتونية  الفليم اخليايل، �سج  بعد هذه 
مبا فيها مواقع التوا�سل االإجتماعي التي يلجاأ اإليها 

وطرح  همومهم  عن  للتفريغ  العراقيني  من  كثري 
واأحا�سي�سهم  م�ساعرهم  فيه  ويكتبون  م�ساكلهم، 
ال�سخ�سية   ال�سفحات  اإمتالأت  امل�سحكة،  وطرفهم 
من  العبيدي،  فعله  مبا  والرتحيب  باالإ�سادة 
خلف  مت�سرتة  كان  ف�ساد  وجوه  اأكرب  ك�سف 
النا�س  تخدع  كانت  لطاملا  وجوه  الطائفي،  الوجه 
ب�سعاراتهم، التي ما جدت يوما ما اأي نفع للبلد �سوى 
�سيئا  تتزايد  التي  االإعالمي،  والرتا�سق  الت�سعيد 

ف�سيئا مع قرب املواعيد االإنتخابية .
خالل  ال�سيعي  القلب  بك�سب  العبيدي  جنح  هل 
مناورته، وهل �سمن التاأييد الكامل من قبل ال�سارع 
طائفيا  لت�سندقه  عليه،  ناقما  كان  الذي  ال�سيعي، 
وقد  حمروقة،  ورقة  العبيدي  كان  منه،  وتخوفه 
و�سعه ال�سيعة يف دائرة االإتهام، واأي خرق يح�سل 
القائد  اإن  رغم  باإتهامه،  النا�س  ي�سارع  ما  نق�س  اأو 
امل�سلحة هو من بيده حتريك القوات  العام للقوات 
اإال  الوزير  مهمة  وما  اجلي�س،  فيها  مبا  الع�سكرية 
اأي كان حمدود  اإداريا وماليا،  الوزارة  اأمور  تنظيم 

ال�سالحيات .
جولة  بعد  العبيدي  لعبها  متوقعة،  غري  �سربة 
جرت قبل االإ�ستجواب، زار فيها بع�س من القيادات 
الكاظمية  العتبة  زار  االإ�ستجواب  وبعد  ال�سيعية، 
وخا�سة  باإ�ستمرار  ال�سيعة  يزورها  التي  املقد�سة، 
حتظ  مل  رائعة  اإ�ستقباال  كان  البغدادية،  العوائل 

اأطلقت الهتاف  ال�سيعية،  فيه حتى بع�س القيادات 
هل  علي«،  وياك  »علي  للوزير  ال�سيعي  اجلماهريي 
اإ�ستطاع اأن يفتح �سفحة جديدة مع ال�سيعة، بعدما 
كان العميل املتخاذل ال�سني، اأم هناك اأمر ما �سيدبر 

له بليل، كما فعله غريه .
عليه  تعاقب  اأمر  الف�ساد،  �سفقات  على  الت�سرت  اإن 
هذه  طيلة  مت�سرتا  كان  مِلَ  العراقية،  القوانني 
الفرتة، ومل ك�سف كل �سيء بهذا الوقت بالتحديد، 
هل خ�سي اأن حترقه النار، فف�سل اأن يحرق بع�سهم 
�سيء  وهذا  نفوا  النار،كلهم  اإليه  ت�سل  ال  حتى 
طبيعي، فكيف الل�س بعرتف ب�سرقته من اأول اإتهام 
فهذا حمال، الق�ساء العراقي امل�سي�س، الذي يخ�سع 
امللفات  من  كثري  وقفل  ت�سرت  لطاملا  معني،  حلزب 
امل�سبوه، مع من يقف هذه املرة، علما اإن املتهمني من 

حلفاء هذا احلزب .
اأو  �ستتال�سى  الوقت  مرور  مع  الق�سية،  اإن  يبدو 
ت�سمحل، اذا ما �سحح م�سار الق�ساء العراقي، الذي 
لطاملا نادت املرجعية ب�سرورة اإ�سالحه، حتى يقوم 
املتهمني  وحما�سبة  للبلد،  ال�سيا�سية  العملية  م�سار 
بعدما  الربملان،  �سي�سمد  هل  ترى  يا  واملجرمني، 
الطبيعي،  من  فلي�س  الوزير،  بيد  اأ�سحوكة  اأ�سبح 
اأن تك�سف هكذا اأمور، قد اأحطت من �سمعة الربملان 
الذي  النفوذ  ب�سبب  متفككا،  يزال  وال  كان  الذي 

تفر�سة االأحزاب عليه .

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي
والتنظيمات  القوى  با�سم  املتحدثون  اأكرث 
واأع�ساء  العامون  واالأمناء  الفل�سطينية، 
خمتلف  من  ال�سيا�سية  املكاتب  وروؤ�ساء 
الت�سريحات  من  والتوجهات،  القوى 
الداخلية  التنظيمية  والتعليمات  االإعالمية 
على  عزمهم  فيها  اأكدوا  التي  واخلارجية، 
اأ�سا�ٍس  على  البلدية  االنتخابات  خو�س 
قوائٌم  هناك  تكون  لن  واأنه  �سرٍف،  مهنٍي 
وفق  اأو  �سيا�سيون  مر�سحون  وال  حزبية، 
برامج �سيا�سيٍة، واأن قوائمها �ستعتمد الكفاءة 
احلزبية،  واالنتماءات  الوالءات  ال  واملهنية، 
واأن مر�سحيها �سيكونون اأ�سحاب اأيادي بي�ساء 
وطنية، من امل�سهود لهم بال�سدقية والكفاءة، 
والتجربة  واخلربة  والعفاف،  والنزاهة 
وينفعون،  يفيدون  الذين  املعرفة،  وعموم 
حاجات  ويدركون  ويعملون،  ويخدمون 
وياأملون  باأوجاعهم،  ويح�سون  املواطنني 
الآالمهم، ويتمنون اأن يكونوا يف خدمتهم، واأن 
ي�سخروا من اأجلهم طاقاتهم، واأن يكونوا عونًا 

لهم ال عليهم، ويدًا معهم ال �سدهم.
االأكرث  وهو  اليوم،  املرفوع  ال�سعار  هو  ذلك 
بفخٍر،  امل�سوؤولون  به  يتغنى  ورواجًا،  �سيوعًا 
من  ب�سفافيٍة  اإعالنه  باالأمر  املعنيون  ويكرر 
وقٍت اإىل اآخر، وكاأنهم بهذا يدينون التجارب 
ال�سابقة، ويلعنون نتائج االنتخابات االأخرية، 
على  ونظمت  حزبي،  اأ�سا�ٍس  على  قامت  التي 
حزبيًا،  باملنتمني  فجاءت  �سيا�سية،  قواعد 
واملوالني �سيا�سيًا، وهم االأعلى �سوتًا، واالأكرث 
اخلربة  اإىل  يفتقرون  الذين  ووالءًا،  قربًا 
اأو  جتربة  �سابق  لديهم  يكن  ومل  والكفاءة، 
والهتاف  اأحزابهم،  تاأييد  اإال  اللهم  معرفة، 
اإىل  حملوهم  الذين  قادتهم،  وحياة  با�سم 
املقاعد،  هذه  على  واأجل�سوهم  املنا�سب،  هذه 
وجعلوهم �سادًة يت�سدرون، واأعيانًا يتقدمون، 
ووجهاء يحرتمون، يف الوقت الذي ن�سوا فيه 
اأجله انتخبوا، وتخلوا عن  الواجب الذي من 
االنتخابات  وخا�سوا  رفعوها  التي  الربامج 
على اأ�سا�سها، ولكن حالوة املنا�سب اأ�سكرتهم، 

و�سطوة ال�سلطة اأغرتهم.
ويتمنونه  ال�سعار  بهذا  الفل�سطينيون  يرحب 
ودائمًا  �سعارًا،  ال  وواقعًا  خيااًل،  ال  حقيقًة 
ال  عمٍل  وبرنامج  متغريًا،  ال  وثابتًا  موؤقتًا،  ال 
لري�سح  يتقدم  اأال  وياأملون  انتخاباٍت،  داعية 
كان  من  اإال  اخلدمية  االنتخابات  لهذه  نف�سه 
يف  فعاًل  واأنه  به،  وجديرًا  املن�سب  لهذا  كفوؤًا 
ويخدم،  ينفع  غريه،  وب�سهادة  نف�سه  قرارة 
لن  واأنه  ويثابر،  ويجتهد  ويعطي،  وي�سحي 
يحابي قريبًا ولن يظلم غريبًا، واأنه لن ين�سر 

يقف  ولن  �سعيٍف،  ن�سرة  يف  يق�سر  ولن  قويًا 
مع الغني ويدير ظهره للفقري، واأنه لن ير�سي 
للم�سوؤولني  خادمًا  يكون  ولن  يرت�سي،  ولن 
مل�سالح  حار�سًا  وال  املواطنني،  على  و�سرطيًا 
احلزب على ح�ساب الوطن، وال م�سريًا ل�سوؤون 
جماعته على ح�ساب م�سالح �سعبه، ذلك اأنهم 
التي  ال�سابقة،  التجارب  من  الكثري  عانوا 
زادت معاناتهم، وعمقت اأزمتهم، و�ساعفت من 
رهقًا  زادتهم  وبااًل،  عليهم  فكانت  م�ساكلهم، 

وتعبًا، واأورثتهم ذاًل ومهانًة، وحقدًا وكرهًا.
عليهم  يتوىل  اأن  ي�ستحقون  الفل�سطينيون 
خيارهم، واأن يتقدمهم اأ�سفياوؤهم، واأن يحمل 
اأمانتهم اأمناوؤهم، واأن يت�سدى للمهام ال�سعبة 
للدفاع  ينربي  واأن  اأقوياوؤهم،  تواجههم  التي 
عن حقوقهم اأخل�سهم، واأن يكون يف خدمتهم 
العذاب  مثلهم، ومن عانى �سنوف  املر  من ذاق 
يف  وي�سكنون  بينهم،  يعي�سون  ممن  معهم، 
جتتاح  كيف  ويعرفون  وبلداتهم،  خميماتهم 
قيظ  يحرق  وكيف  بيوتهم،  االأمطار  مياه 
يعدون  ممن  واأج�سامهم،  وجوههم  ال�سيف 
ال�ساعات الطويلِة يف انتظار التيار الكهربائي، 
�ساعات  يف  لينجزوها  اأعمالهم  ويوؤجلون 

الو�سل املحدودة.
الفل�سطينيون يف حاجٍة اإىل منتخبني الإدارة 
ال�سوارع  يف  مي�سون  ممن  البلدية،  جمال�سهم 
اأقدامهم،  االأر�س  يف  وت�سوخ  ثيابهم،  فتغرب 
ي�سعرون  الذين  خطواتهم،  عليها  وتتعرث 
الرتابية،  ال�سوارع  من  املواطنني  مبعاناة 
ال�سيارات  ت�ستطيع  ال  التي  باحلفر،  املليئة 
اجتيازها، وال يرتاح امل�ساة يف عبورها، والتي 
ي�سكوا النا�س جميعًا من تكد�س القمامة على 
ومك�سوفًة  حاويات،  بال  م�سفوحًة  جنباتها، 
منتنٌة،  عفنٌة  روائح  منها  فتفوح  اأكيا�س،  بال 
يف  الالهبة  ال�سم�س  حرارة  نتنها  من  تزيد 

ف�سول ال�سيف احلارقة.
بلديٍة  رجال  اإىل  حاجٍة  يف  الفل�سطينيون 
ال�سوارع  ينظمون  �سادقني،  خمل�سني 
توفرت  اإن  لياًل  وينريونها  والطرقات، 
االأ�سجار  جوانبها  على  ويغر�سون  الكهرباء، 
وحديد  الردم  منها  ويزيلون  اخل�سراء، 
من  ب�سرعٍة  ويتخل�سون  اخلربة،  ال�سيارات 
كل ما يوؤذي االأنوف وتعافه النفو�س الكرمية، 
دون  اجلميلة،  العيون  عليه  تقع  اأن  وتكره 
عن  ق�سرت  ما  اإزالة  على  مواطنًا  يكرهوا  اأن 
اإزالته البلدية، وتاأخر عن القيام بها عمالها 
بها، وال يريدون موظفني يح�سنون  واملكلفون 
و�سرف  العقوبات  وفر�س  ال�سرائب  جمع 
املحال  خمالفة  يف  يتفننون  ممن  املخالفات، 
والعربات  الب�سطات  واأ�سحاب  التجارية، 

ال�سغرية، ولكن عيونهم تعمى واأيديهم تق�سر 
اإن اأكرمهم واأغدق عليهم املخالفون.

الفل�سطينيون يف حاجٍة اإىل بلدياٍت اإن�سانيٍة، 
تهتم باملواطن الفل�سطيني، وت�سعى للتخفيف 
عنه والوقوف اإىل جانبه يف اأزماته وملماته، 
للم�ساريع  وتوؤ�س�س  ال�سعبية،  امل�ساكن  تبني 
ونزاهة  التوزيع  عدالة  وت�سمن  ال�سكنية، 
على  اأمينًة  وتكون  والتق�سيم،  القرعة 
لت�سل احلقوق  والهبات،  واملعونات  امل�ساعدات 
وي�سكن  اأهلها،  منها  يحرم  وال  اأ�سحابها،  اإىل 
االأزواج  من  م�ستحقوها  اجلديدة  البيوت 
ودمرت  بيوتهم  هدمت  وممن  اأواًل،  ال�سباب 
االإ�سرائيلية  واالعتداءات  احلروب  ب�سبب 
ب�سبب  اأو  الفل�سطينية،  املناطق  على  املتكررة 
قرارات الهدم والن�سف التي تقوم بها �سلطات 

االحتالل الع�سكرية.
بلديٍة  جمال�س  اإىل  حاجٍة  يف  الفل�سطينيون 
تطور بلداتهم، وحت�سن اخلدمات العامة فيها، 
وترفع من م�ستوى املواطنني وال�سكان، وجتمل 
من  وحت�سن  وتزينها  وتنظفها،  البلدات 
م�ساحاٍت خ�سراء  مظهرها، وتعمل على خلق 
يف  النا�س  اإليها  ويلجاأ  املواطنون،  فيها  يرتاح 
االهتمام  يف  نف�سها  وجتهد  راحتهم،  اأوقات 
فتنبني  الطالعة،  واالأجيال  باالأطفال 
واحلدائق  االأطفال،  وريا�س  املالعب  لهم 
واالأندية  واملالهي  واملدار�س  واملنتزهات، 
ي�ساعد  مما  ذلك  وغري  والثقافية،  الريا�سية 

على ن�سئ اجليل وح�سن تربيته.
هل ينجح الفل�سطينيون هذه املرة يف انتخاب 
خدمتهم  على  يقوم  من  واختيار  ينفعهم،  من 
قرارهم،  يف  اأقوياء  فيكونون  بهم،  والنهو�س 
يدركون  اأنهم  اأم  اختياراتهم،  يف  وم�ستقلني 
اأن هذه الدعوات لي�ست اإال �سعارات انتخابية 
اأول  فتح  عند  تتبخر  ما  �سرعان  جوفاء، 
واأن  النتائج،  اأوىل  وظهور  انتخابي  �سندوٍق 
وخمادعني  منافقني،  كاذبني  اإليها  الداعني 
املن�سب،  وحلمهم  املقعد،  همهم  ومزورين، 
احلزب،  على  وعيونهم  ال�سلطة،  وغايتهم 
اآخر  الوطن  بينما  اجلماعة،  على  وقلوبهم 

همهم، وال�سعب خارج كل ح�ساباتهم.  
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علني ظهور  اول  يف  الع�صكرية  وبزته  لدن  بن  ا�صامة  �صيخه  بعمامة  متعمما  ظهر  وملاذا  “القاعدة”؟  بتنظيم  ارتباطه  اجلولين  فك   ملاذا 
“اعتداله”؟ ورو�صيا  امريكا  �صتقبل  وهل  املفاجيء؟  “الت�صونامي” غري  هذا  على  �صترتتب  التي  النتائج  هي  وما  “اجلزيرة”؟  �صا�صة  على  له 

ال�صام اتفاق  بعد  حرب  جرائم  ارتكبت  ال�صودان  جنوب  حكومة  الدولية:  العفو 

ال������������ب������������وك������������ي������������م������������ون ال���������������ص�������ي�������ع�������ي

الن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ب���ني امل��ه��ن��ي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة

 New York City Department of
Consumer Affairs

 Notice of Extension of
Comment Period

 
 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the
 Department of Consumer Affairs (DCA)
 is extending the comment period for the
 Displaced Grocery Workers rules, which
 seek to clarify provisions found in Chapter
 8 of Title 22 of the Administrative Code of
 the City of New York (as added by Local Law
 11 for the year 2016), establish requirements
 to implement the law and meet its goals,
 and provide guidance to covered grocery
establishments and protected employees.
 The proposed rules were published on May
 16, 2016.  DCA is extending the comment
 period from June 15, 2016 to August 12,
2016.



 اأحمد برطيع:
 يبدو اأن اأزمة الر�سائل امل�سربة من ح�ساب املر�سحة 
يف  الكبري  االأثــر  لها  كان  االأبي�س  للبيت  الدميقراطية 
الظهور الفاتر لهيالري كلينتون رغم حماولتها التما�سك 
على  وحتى  حمياها  على  بــاديــا  كــان  ال�سعف  اأن  اإال 
وم�ستعدة  اأناقة  اأكرث  تكون  اأن  بها  يجدر  كان  هندامها، 
خ�سمها  وبني  بينها  املنق�سمني  اأن�سارها  يقنع  بحما�س 
التي  القوية  ترمب  �سورة  لتمحو  بريين،  الدميقراطي 

ر�سمها لنف�سه االأ�سبوع املا�سي.
من  فيالديلفيا  توقيت  ح�سب   11 ال�ساعة  حــوايل 
ال�ساحكة  املــراأة  وع�ساق  اأن�سار  ميل  مل  اخلمي�س،  ليلة 
على  تواىل  االنتظار..  من  كلينتون..  هيالري  دائما.. 
التي  الدميقراطية  ال�سخ�سيات  مــن  العديد  املن�سة 
الرجال  هزمت  التي  القوية  للمراأة  دعمها  عن  اأعــرب 
هناك..  يكون  “لن  اأوباما  عنها  وقال  الدميقراطيني.. 
اأمريكا  خلدمة  هيالري  من  كفاءة  اأكرث  امــراأة  اأو  رجال 
 35 حوايل  دام  الذي  خطابها  موعد  حان  ثم  كرئي�س  
على  م�سرة  بدت  واإن  و�سعفا  هوانا  اأكرث  لتطل  دقيقة، 
دونالد  اأجل  ترمب..  اجلمهوريني..  الرجال  اآخر  هزم 
ترمب الذي و�سفناه �سابقا.. الرجل املعجب بالبنادق..

كليفالند،  ليلة  عن  خمتلفة  كانت  فيالديلفيا  ليلة 
هيالري  جمهور  خمتلفة..  كانت  اأي�سا  العر�س  وقاعة 
االأفارقة  وال�سود  والن�ساء  الفتيات  بني  متنوعا..  كان 
مدخال  ال�ساحكة  ـــراأة  امل دخلت  هنا  مــن  واملــعــاقــني.. 
املوؤرقة  الق�سايا  مع  اإيجابيا  تفاعل  تقدميا  حداثيا 

لل�سعب االأمريكي..
هيالري.. كما يحب اأن يدعوها زوجها بيل.. ب�سوته 
كلمتها  ــداأت  ب امل�سارعة،  مذيعي  طريقة  وعلى  احلــاد 

اإياهم  خماطبة  �ــســانــدرز  بــريين  اأنــ�ــســار  خاطر  بجرب 
على  عرجت  ثم  ق�سيتنا”،  ق�سيتكم  �سمعتكم..  “لقد 
اإياه برغبته  العاب�س ترمب، متهمة  ت�سريحات اخل�سم 
عن  يف�سلنا  اأن  يريد  ترمب  وقالت:  اأمريكا  عــزل  يف 
من  اجلمهوريني  يخرج  اأن  يريد  “اإنه  وتابعت  العامل” 

النور اإىل الظالم” لتتعاىل الت�سفيقات.
تقا�سمت ذكرياتها.. حيث ق�ست على اأن�سارها ق�سة 
اأبويها وهي �سغرية..  “اخلادمة” التي تخلى عنها  اأمها 

تقول كلينتون: اإن اأمها هي التي حفزتها على املواجهة 
وعدم الهروب حتى من املتنمرين واملت�سلطني يف حيها.. 
ثم  تختبئي..  اأن  ال  املتحر�سني  كل  تواجه  اأن  واأمرتها 
ردت مرة ثانية على ترمب: لن نبني جدارا حولنا.. بل 
�سنبني اقت�سادا مزدهرا و�سنعطي جن�سيتنا للمهاجرين، 

ونعمل على توفري العمل.. ورفع االأجور..
ترمب  عــزم  هــيــالري  ـــارت  اأث بالدين  يتعلق  مــا  ويف 
ا�سطرابات  تعرف  التي  البلدان  من  القادمني  منع  على 

وقالت:  االإ�سالمية،  اجلماعات  انت�سار  ب�سبب  اإرهابية 
نحن لن نحظر اتباع ديانة معينة… و�سنهزم االإرهاب” 
واأقوى  جي�س،  اأقوى  “لدينا  وا�سرت�سلت  حلفائنا..  مع 

اقت�ساديني وقيم احلرية والدميقراطية..”.
اأن�سارها بق�س�سها  دغدغت هيالري �سعور واأحا�سي�س 
للمراأة  رمزا  تعتربها  التي  اأمها  حياة  وعن  حياتها  عن 
م�سارها  عن  احلديث  اإىل  انتقلت  ثم  والأمريكا،  القوية 
لتعقب  بلدا..”   112 زرت  للخارجية  “كوزيرة  املهني 
كانت  كما  قوية  تعد  مل  اأمريكا  اأن  ترمب  قــول  على 
يف  �سفارتها  مهاجمة  بعد  مهزوزة  اأ�سبحت  و�سورتها 
ليبيا..وعندما وعد اأن ي�سلح الو�سع مبفرده دون حاجة 
ال  �سعيفا..  لي�س  بلدنا  االآخرين،وقالت:  م�ساعدة  اإىل 
ت�سدقوا من يقول.. وحدي ا�ستطيع اأن اأ�سلح الو�سع؟؟” 
اإنذارا”  “ت�سكل  اجلملة  هذه  اأن  على  هيالري  وعلقت 

يجب الوقوف عنده واخلوف منه، ح�سب قولها.
35 دقيقة  الذي دام حوايل  واأنهت هيالري خطابها 
وني�س  اأمريكا  �سرب  الذي  االإرهــاب  لظاهرة  بالتطرق 
واأورالندو وغريها من االأماكن التي تعر�ست لالعتداءات 
االإرهابية وقالت اأنها �ستحارب االإرهاب رفقة حلفائها..
تزكية  يف  اأخطاأ  قد  الدميقراطي  احلــزب  اأن  يبدو 
"ال�سر�س" دونالد ترامب  اأمام  هيالري كلينتون لتمثيله 
الذي طلب من رو�سيا البحث عن ر�سائل زوجة كلينتون 
ما  اآخــر  هيالري  “اإمييالت  الرو�س  عليه  يــرد  اأن  قبل 
ي�سغل تفكرينا”، اإذا بقيت احلمالت الدميقراطية بهذه 
ل�سالح  اال�ستطالعات  موؤ�سرات  ت�ساعد  اأمــام  الــربودة 
االآن  منذ  ترمب  تهنئ  اأن  هيالري  فعلى  اجلمهوريني.. 

على انتقاله اإىل البيت االأبي�س.

ع�سكريني  ــادة  ق ت�سمل  التي  االعتقال  حمالت   
واغالق  املدر�سني،  اآالف  طرد  وكذلك  اعــالم،  ورجــال 
بعد  مــا  مرحلة  يف  م�ستمرة  واملـــدار�ـــس،  ال�سحف، 
الق�سية  لكن  تركيا،  يف  الفا�سل  الع�سكري  االنقالب 
غولن  اهلل  فتح  الداعية  م�سري  تكون  رمبــا  اال�سخن 
وما  االنــقــالب،  اي  خلفه،  بالوقوف  الرئي�سي  املتهم 
مع  �ستتجاوب  االمريكية  املتحدة  الواليات  كانت  اذا 
طلبات الرئي�س رجب طيب اردوغان بت�سليمه للمثول 
هذه  حــول  التفافية  طرقا  �ستجد  ام  الق�ساء،  امــام 
احلليف  مع  معاوية”  “�سعرة  على  لالبقاء  امل�ساألة 

الرتكي، ودون ان تخ�سر �سمعتها وماء وجهها؟
وزير العدل الرتكي ال�سيد بكري بوزداغ فاجاأنا اليوم 
معلومات  هناك  “ان  فيه  قــال  بت�سريح  )اخلمي�س( 
ا�سرتاليا  اىل  امريكا  من  غولن  هــروب  احتمال  عن 
او اىل م�سر”،  افريقيا  او جنوب  كندا  او  املك�سيك  او 
واكد ان بالده “قدمت اربع ملفات اىل وا�سنطن حتثها 
على ت�سليم غولن اىل تركيا”، م�سريا اىل ان امل�سوؤولني 

االمريكان ابدوا ا�ستعدادهم يف هذا االطار”.
من الوا�سح ان م�ساألة الت�سليم هذه �ستكون عن�سرا 
الواليات  بني  العالقة  م�ستقبل  حتديد  يف  حا�سما 
املتحدة وتركيا، فقد هدد ال�سيد بن علي يلدرمي رئي�س 
الوزراء قبل ايام باأن بالده �ستعيد النظر يف �سداقتها 
و�سفه  الذي  غولن،  الداعية  ت�سلم  مل  اذا  امريكا  مع 

وحركته باالرهاب.
املتحدة،  الواليات  بت�سليم  تفيد  �سوابق  توجد  ال 
بارزة  معار�سة  �سخ�سيات  االوروبية،  الدول  ومعظم 
اىل دول يف العامل الثالث، جلاأوا اليها ومار�سوا ان�سطة 
ونعتقد  فيها،  االآمن  بلدانهم من مالذهم  �سيا�سية �سد 
ان الرئي�س االمريكي حاول ان ميت�س الغ�سب الر�سمي 
الرتكي بالقول ان ادارته م�ستعدة لدرا�سة هذا الطلب 
والنظر يف االدلة التي �ستقدمها االدارة الرتكية حول 
و�ستتعاطى  االنقالب،  عملية  يف  غولن  ال�سيد  تورط 

معه، اي الطلب، وفق القوانني االمريكية.
تقدم  ان  ميكن  الــتــي  ترجيحا  االكـــرث  اخلــطــوة 
ال�سعب  اال�سكال  هذا  حلل  االمريكية  االدارة  عليها 
غولن  الداعية  من  الطلب  يف  تتمثل  رمبــا  واملــحــرج، 
اللجوء  له  توفر  ثالثة،  دولــة  اىل  ارا�سيها  مغادرة 
هي  ما  هو:  يظل  ال�سوؤال  ولكن  منها،  وباإيعاز  االآمــن، 

هذه الدولة؟ وملاذا يتم اختيارها امريكيا لهذه املهمة؟
وزير العدل الرتكي ال�سيد بوزداغ �سّمى خم�س دول 
غولن،  الداعية  ال�ست�سافة  مر�سحة  تكون  ان  ميكن 
وما  ع�سوائية،  الت�سمية  هــذه  تكون  ان  نعتقد  وال 
ا�سرتاليا  بعد  اي  اآخرها،  كانت  م�سر  ان  نظرنا  لفت 
هذا  جــاء  رمبــا  افريقيا،  وجنوب  وكندا،  واملك�سيك، 

التاأخري متعمدا.
قال  ا�سماعيل،  �سريف  امل�سري  الــــوزراء  رئي�س 
امل�سرية  االنباء  وكالة  بثته  "مدرو�س"  ت�سريح  ويف 
اي  وجــود  او  “علمه  ينفي  انــه  ـــس.ا(  )ا.� الر�سمية 
معلومات ب�ساأن تقدمي فتح اهلل غولن طلب جلوء اىل 
الطلب  هذا  �ستدر�س  القاهرة  “ان  قال  ولكنه  م�سر”، 
يف حال تقدم االخري به”، وعلى حد علمنا مل ي�ساأل 
احدا رئي�س الوزراء امل�سري عن هذه امل�ساألة، مما يعني 

انه و�سع ال�سوؤال واجلواب معا.
الفقرة االخرية من هذا الت�سريح التي تتحدث عن 
غولن،  لل�سيد  جلوء  طلب  اي  لدرا�سة  م�سر  ا�ستعداد 
توحي بالكثري حول ا�ستعداد م�سر ال�ست�سافة الرجل 
متاما  االمريكية  ال�سلطات  من  وباإيعاز  ارا�سيها،  على 
حكومة  ا�ست�سافت  عندما   1979 عــام  حــدث  مثلما 
ر�سا  حممد  ايران  �ساه  ال�سادات  انور  حممد  الرئي�س 
عندما  اخلميني،  االمــام  ثــورة  بعد  وا�سرته،  بهلوي 

اغلقت االدارة االمريكية يف حينها ابوابها يف وجهه.
ورقــة  ا�ستخدام  تــريــد  ــا  رمب امل�سرية  احلكومة 
الرئي�س  تركيا  مع  م�ساومة  كورقة  غولن  الداعية 
اردوغان، وان تقول لها، انتم ترحبون مبعار�سينا من 
قنوات  لهم  وتفتحون  امل�سلمني،  االخوان  حركة  رموز 
ارا�سيكم  فوق  بالن�ساط  لهم  وت�سمحون  تلفزيونية، 
ال�سيء  نفعل  نحن  وها  ا�ستقرارنا،  ولزعزعة  �سدنا 

نف�سه با�ست�سافة الداعية غولن واكرام وفادته.
نحن نتكهن هنا باالحتماالت ونقراأ ما بني ال�سطور، 
ونقدم �سورة عما ميكن ان يحدث يف امل�ستقبل املنظور 
يف منطقتنا احلافلة بال�سراعات، واحلروب، والتناطح 
ـــراف املتبعة يف  ـــروج عــن كــل االع ـــدول، واخل بــني ال

اخل�سومات.
الداعية غولن اذا حط الرحال يف م�سر، وهذا غري 
الجيء  واخطر  اهم  �سيكون  حــال،  اي  على  م�ستبعد 
ا�ستخدام  يــحــاول  وقــد  املنطقة،  تــاريــخ  يف  �سيا�سي 
مثلما  ا�سطنبول،  اىل  للقفز  انطالق  كنقطة  القاهرة 
طهران،  اىل  للقفز  باري�س  اخلميني  االمــام  ا�ستخدم 
امل�سري  ــوزراء  ال رئي�س  تلويح  كان  ما  اذا  نفاجاأ  ولن 
با�ستعداد حكومته لدرا�سة طلب جلوئه ر�سالة حتذير 

جدية اىل الرئي�س اردوغان.
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�صباط  ��صتبعاد  �أم��ريك��ي:  م�����ص��وؤول 
“يعرقل”  ق��د  �ل��رتك��ي  �جلي�س  م��ن 
�ل���ت���ع���اون �ل���رتك���ي �الأم���ري���ك���ي يف 
�ال�صامية” “�لدولة  تنظيم  مكافحة 

جيم�س  قال   : وا�سنطن 
اال�ستخبارات  مدير  كالبر 
اإنه  االأمريكية،  الوطنية 
اإقالة  اأو  اإبعاد  “جرى 
امل�سوؤولني  من  كبري  عدد 
االأتراك”  الع�سكريني 
ممن لعبوا دورا يف حماولة 
 15 يف  الفا�سلة  االنقالب 

التعاون  ذلك  يعرقل  اأن  “اإحتمال  اإىل  م�سريا   ، احلايل  يوليو/متوز 
الرتكي االأمريكي يف مكافحة تنظيم الدولة اال�سالمية االإرهابي”. 

على حد زعمه.
جاء ذلك خالل كلمة األقاها كالبر يف منتدى اأ�سنب االأمني، بوالية 
بابعاد  الرتكية  احلكومة  قيام  من  قلقه  عن  فيه  اأعرب  كولورادو، 

العديد من �سباط القوات امل�سلحة الرتكية من وظائفهم.
الدولة  �سد  احلرب  على  تركيا  يف  االأحداث  بتاأثري  يتعلق  وفيما 
مكونات  كل  على  اأثرت  الأنها  تاأثري  “لها  كالبر  اأ�ساف  اال�سالمية، 

هيكل االأمن الوطني يف تركيا”.
االأ�سخا�س  من  الكثري  �سجن  اأو  اإ�ستبعاد  “جرى  كالبر:  وقال 
“، ملمحا اإىل  )م�سوؤولني يف اجلي�س الرتكي( ممن كنا نتعامل معهم 
ق�سايا  ب�ساأن  تركيا  مع  التعاون  جمال  يف  م�ساكل  حدوث  اإمكانية 

اأمنية م�سرتكة.
اجلرنال  االأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  اأ�سار  جانبه،  من 
الذين  القادة  اإىل �سجن بع�س  املنتدى ذاته،  “جوزيف فوتيل”، يف 
“اأعتقد اأن بع�سهم  كان يعملون معهم )على ذمة التحقيق(، م�سيفا 

يف ال�سجن حاليا”.
املعتاد،  عملها  “اإجنريليك” اإىل  قاعدة  عودة  بتاريخ  يتعلق  وفيما 
لفت فوتيل، اإىل اأنه من الطبيعي بروز م�ساكل اأو تداعيات ملحاولة 
“ن�سعى للق�ساء على هذه  اإنقالبية نفذتها منظمة اإرهابية، م�سيفا 

امل�ساكل يف الوقت الراهن”.

انتقادات يهودية لكلينتون بدعوى دفاعها عن الإ�صام
 تعر�ست املر�سحة الدميقراطية لالنتخابات االأمريكية، هيالري كلينتون، 
اأنها تدعم االإ�سالم  لهجوم من قبل احد املوقع اليهودية االأمريكية بدعوى 

وتدافع عنه على نهج الرئي�س باراك اأوباما والرئي�س ال�سابق جورج بو�س. 
مماثلة  االأخــري  خطابها  يف  قالتها  التي  كلينتون  كلمات  املوقع  واقتب�س   
والكره  الهجوم  �سد  نقف  اأن  »علينا   :2001 عــام  بو�س  به  اأدىل  لتعليق 

واخلطاب املعادي للم�سلمني البغي�س«. 
باأن  اجلمهوري  احلزب  يف  اأ�سدقائنا  اأذّكــر  اأن  »اأريــد  كلينتون:  ووا�سلت   
حتدث  والذي  ترامب  دونالد  لغرميها  اإ�سارة  يف  حق«،  على  كان  بو�س  جورج 
ال�سباق  يف  فــوزه  حال  البالد  دخــول  من  للم�سلمني  مقرتح  حظر  عن  مــرارا 

الرئا�سي.

رف�ض وا�صع باأملانيا لدعوة اإيقاف هجرة امل�صلمني
دعوة  باأملانيا  واملعار�سة  احلكومة  من  واأحــزاب  الداخلية  وزارة  رف�ست 
اإيقاف  املتطرف،  اليميني  الأملانيا«  »بديل  حزب  رئي�س  غاوالند  األك�سندر 
هجرة امل�سلمني للبالد وتعليق حق اللجوء لهم، حلني االنتهاء من ت�سجيل كل 

الالجئني الذين و�سلوا الأملانيا ومراقبتهم واالنتهاء من فح�س طلباتهم.
واليورو  االأوروبــيــة  للوحدة  معاديا  حزبه  يعد  الــذي  غــاوالنــد  وقــال   
واأن�سباخ  ميونيخ  يف  االأخــرية  الهجمات  بعد  اأملانيا  اإن  واالإ�سالم  والالجئني 
من  مزيدا  با�ستقبال  ال�سماح  اأو  االأمنية،  االأعباء  من  مزيد  حتمل  ميكنها  ال 

الهجرة غري املنظمة للم�سلمني.
االأربعاء-  برلني  يف  �سحفية  ت�سريحات  -يف  اليميني  ال�سيا�سي  واأ�ساف   
الدينية  الدوافع  ذات  االإرهــاب  حــوادث  لكن  اإرهابيني،  امل�سلمني  كل  »لي�س 
امل�سلمني  ال�سرعيني  غري  املهاجرين  وبني  م�سلمني،  من  دائما  كانت  باأملانيا 

القادمني للبالد اأعداد متزايدة من االإرهابيني«.
للحزب  العام  ال�سكرتري  اتهم  غاوالند  ت�سريحات  على  فعل  رد  اأول  ويف   
امل�سيحي الدميقراطي احلاكم بيرت تاوبر ال�سيا�سي اليميني بـ«ن�سر املخاوف 
ل�سحيفة  ت�سريحات  -يف  تاوبر  وقــال  املــواطــنــني«،  بني  للغباء  والــرتويــج 
اأن ت�سمح باإيقاف هجرة  اأملانية ال ميكنها  اأي حمكمة  اإن  ديرتاج�س�سبيغيل- 

امل�سلمني للبالد.
والعنف  الكراهية  بذور  »بزرع  املعار�س غاوالند  اتهم حزب اخل�سر   كما 
ت�سريحات  يف  بيرت  �سيمونا  اخل�سر  رئي�سة  وقالت  البالد«،  يف  االأقليات  �سد 
لدير تاج�س�سبيغيل اإن »غاوالند عرب عن ت�سور حمتقر للب�سر ومعاد للد�ستور 
الديني، ومطالبته بعدم  انتمائهم  للتمييز �سد ب�سر ب�سبب  االأملاين بدعوته 

توفري اأي حماية للمالحقني �سيا�سيا من هوؤالء النا�س«.
 واعتربت زعيمة حزب اخل�سر اأن »كل من يحاول مثل نائب رئي�س حزب 
لدعاية  الرتويج  يف  ــرية  االأخ االإرهابية  الهجمات  ا�ستغالل  الأملانيا  بديل 

�سعبوية متدنية ين�سر الكراهية والعنف �سد االأقليات الدينية«.

لن  �جل�����د�ر..  نبني  ل��ن  ت���ر�م���ب..  �ل��ع��اب�����س  ل��ل��رج��ل  ه���ي���اري..  �ل�صاحكة  �مل����ر�أة  ر���ص��ائ��ل 
و�ل��ع��امل �أم��ري��ك��ا  ���ص��ع��ارن��ا:  وح��دن��ا  ن��ك��ون  ل��ن  �ل�����ص��ود..  نق�صي  ل��ن  م��ع��ني..  دي���ن  نحظر 

و�صط  كحل  �لقاهرة  �ىل  غولن  �هلل  فتح  �مريكا  حل  �صرترُ ه��ل 
��صطنبول؟  �ىل  للقفز  حمطته  �صتكون  وهل  تركيا؟  خ�صارة  لتجنب 

وم�سلمة.  م�سلم  مليون   20 من  اأكرث  رو�سيا  يف  اإن  االأولية  التقديرات  تقول 
والداغ�ستانيني،  وال�سي�سان،  كالترت،  امل�سلمة،  االأقــوام  اأ�سا�سا،  ي�سمل،  وهذا 
اأنا�س  وهــوؤالء  اجلــدد«،  »امل�سلمون  ي�سمون  من  ثمة  ولكن  وغريهم.  والب�سكري، 
قرروا عن وعي اعتناق االإ�سالم. »رو�سيا ما راء العناوين« تقدم ق�س�س ثالث 

ن�ساء رو�سيات قررن اأن يكن م�سلمات.
 فالرييا )22 عاما، اعتنقت االإ�سالم قبل 5 �سنوات(

�سديقاتي.  اإحدى  معارف  من  حمجبة،  فتاة  على  تعريف  من  �سيء  كل  بداأ    
وجدت اأن من ال�سيق اأن اأعرف ما هو هذا الدين الذي يفر�س على الن�ساء اأن 
اأن  يجب  وكيف  االإ�سالم،  يف  االأ�سرة  مو�سوع  هو  جذبني  ما  واأكــرث  يتحجنب. 

يعامل الرجل املراأة. 
اأقربائي.  اأ�سرة تدين بامل�سيحية، وقراري اعتناق االإ�سالم �سدم  ن�ساأُت يف   
اأيدي  اأن لريا )اأنا( وقعت يف  يف البداية حتركت لديهم ال�سورة النمطية، اأي 
جمموعة طائفية، وقريبا �ستذهب لتفجري ال�سيارات واحلافالت. ولكنني، على 

اأية حال، ممتنة جدا لعائلتي ملا تكنه يل من احرتام. 
 وخا�سة اأمي، التي خالل وقت ق�سري ن�سبيا، تقبلت قراري، حتى اأنها دافعت 
عنه اإىل جانبي يف دائرة العائلة واالأ�سدقاء املقربني.تقبل االأ�سدقاء االأمر 
اأنني  اأن البع�س �ساندين. كنت اأعلم  اأن القرار قراري. بل  كحق يل، واعتربوا 
اأ�سهر،  ثالثة  وبعد  ال�سحيح.  الطريق  يف  اأ�سري  واأنني  ت�سريف،  يف  �سواب  على 
ارتديت  اآخرين  �سهرين  وبعد  ال�سالة.  بداأت  االإ�سالم،  درا�سة  بعد  بال�سبط، 

احلجاب. 
اإذ ال خيار يف   وب�ساأن اللبا�س، كان من ال�سعب عليَّ تكوين طرازي اخلا�س، 
�سوق املالب�س املحت�سمة، فكل �سيء هناك قدمي الطراز، ومن منط واحد. مع 
بتـاأكيد  تتلخ�س  مهمتي  اأن  راأيت  فقد  ن�سبيا،  ب�سرعة  التكيف  من  ذلك متكنت 
نف�سه. وبعد ذلك تعرفت  الوقت  واأنيقة يف  اقتناء مالب�س متوا�سعة  اإمكانية 
رو�سيا(،  و�سط  تعي�س  م�سلمة  قومية  )الترت  ترتي  وهو  امل�ستقبل.  زوج  على 
اأنا وهو، فقد ثبتنا نهائيا على  اأما  ولكن عائلته ال تلتزم االأ�سول االإ�سالمية. 

عقيدتنا. 
 اأوليانا )30 �سنة، اعتنقت االإ�سالم قبل 7 �سنوات( 

  كنت دائما اأ�سعر مبيل نحو االإ�سالم، ومنذ الطفولة. ومبرور الوقت، تو�سلت 
اإىل اإدراك ذلك بجدية اأكرب. يف اجلامعة در�ست اأ�سول الدين، واللغة العربية، 
اأ�س�س  ب�سلوكهم  يل  اأو�سحوا  الذين  امل�سلمني،  االأ�سدقاء  من  العديد  يل  وكان 

حياة جديدة متاما، غري ماألوفة لبيئتي. 
 يف التقاليد االإ�سالمية كل �سيء كان بالن�سبة يل مفهوما، ومنطقيا، ومربرا. 

ولذلك قررت اعتناق االإ�سالم. اأهلي واأ�سدقائي املقربني تفهموا موقفي، وكانوا 
م�ستعدين ل�سري االأحداث على هذا النحو. 

يف حياتي اليومية، اأنا ال ارتدي احلجاب، بل اأتخذه غطاء اأثناء ال�سالة. 
وما  اللبا�س،  من  الالئق  يرتدي  اأن  امراأة(  اأم  كان  )رجال  للم�سلم  املهم  اأن  اأرى 
من  كان  االأوىل  الوهلة  يف  اأي�سا.  الئق  ب�سكل  والت�سرف  االآخرين.  ي�ستفز  ال 

ال�سعب ال�سوم، لكن بعد ثالث �سنوات تقريبا، �سارت كل االأمر على ما يرام. 
الــراأي  هذا  مع  اأتفق  ال  اأنــا  �سارمة.  ديانة  االإ�سالم  اأن  يعتقدون  كثريون   
اأبدا. كافة الر�ساالت االإلهية مبعثها احلب الكبري لالإن�سان. ولالأ�سف، كثريون 
ال يدركون ذلك، وال يرون اجلوهر، ويفكرون وفق قوالب منطية، دومنا رغبة 
الديانات  ي�سمل  بل  االإ�ــســالم،  على  اليقت�سر  وهــذا  امل�ساألة.  بتفح�س  منهم 

االأخرى. 
ق�ساة،  اأنا�س  امل�سلمني  اأن  مثال  منها  كثرية،  االإ�سالم  عن  النمطية  القوالب   
و«ال  زوجاتهم«،  و«ي�سربون  الربئية«،  »احليوانات  وينحرون  »الكفار«،  يقتلون 
يتقبلون االآخر«. اأما �سبب هذه النظرة فيعود لغياب املعارف، وعدم الرغبة يف 
احل�سول عليها. وطاملا ال تفهم �سيئا ما، وتتخوف منه، فعليك بدرا�سته، لتعرف 
اأم ال. معظم هذه املخاوف تتبدد مع تنامي االطالع  اإن كانت خماوفك مربرة 

والتوا�سل مع االأبناء احلقيقيني لهذه الطائفة الدينية. 
اأي  الدين االأكرث »دميقراطية«،  باأنه  اأن من االأدق و�سف االإ�سالم  واأعتقد   
االأقرب اإىل االإن�سان، والتقاليد الروحية. دين التوجه اإىل االإن�سان احلقيقي، 

العادي، غري الكامل، مع كل ما ي�سمه من نق�س وحمدودية.  
 زينب )يلينا( ، 55 �سنة، اعتنقت االإ�سالم قبل 15 �سنة 

 كان ذلك اأواخر ت�سعينات القرن املا�سي، عندما �سافرت اأنا وزوجي اإىل م�سر 
يف رحلة �سياحية، وكانت تلك اأول مرة اأرى فيها بلدا اإ�سالميا. راأيت اأنا�سا من 
ذهنية خمتلفة متاما، وعالقة باحلياة خمتلفة كذلك. واإذ تعرفت على هذه 
بدرا�سة  واأخــذت  العربي.  ال�سرق  مبو�سوع  كبري  اهتمام  لدي  ن�ساأ  الثقافة، 

القراآن. 
املراأة  اأن  اأفكر باعتناق االإ�سالم. كان يبدو يل  اأن   بقيت فرتة طويلة قبل 
امل�سلمة حدودها املطبخ، واالأ�سرة، يف حني كنت اأهوى اأنواع الريا�سة اخلطرة، 
اأعي�س منط حياة مفعم باحليوية والن�ساط. ولكن مبرور بع�س الوقت  وكنت 
م�سلمة،  واأبقى  اأعمال  �سيدة  اأكــون  اأن  فيمكن  جدا،  مرن  االإ�سالم  اأن  اأدركــت 
وميكن اأن اأكون ربة بيت واأبقى م�سلمة، وميكن ممار�سة الن�ساط العلمي والبقاء 

م�سلمة.. وغري ذلك. 
 عندما كنت يف االأربعني من العمر، قلت لزوجي اإنني اأريد اعتناق االإ�سالم. 

فكانت  والدتي  اأما  هدوء.  بكل  قراري  وتقبلوا  االأمر  تفهموا  واالأوالد  زوجي 
ثمة م�سكالت معها بهذا اخل�سو�س، اأ�سا�سا فيما يتعلق باحلجاب. ولكن كل �سيء 
وجد طريقه اإىل احلل من تلقاء ذاته، بل اأن اأمي االآن تعد يل الطعام احلالل 

بنف�سها. وبعد اأربع �سنوات اعتنقت ابنتي الكربى االإ�سالم. 
 ومبرور بع�س الوقت من اعتناقي االإ�سالم، اأدرت اأن الكثري قد تغري، وتلك 

املراأة التي كانت لينا، لو تعد موجودة. عندئذ قررت اتخاذ ا�سم اإ�سالمي.
وعندما  واالأملانية.  االإنكيزية  اللغتني  من  تقنية  كمرتجمة  اأعمل  كنت   
اأول  واأكرث. وعند  اأكرث  العمل ت�سوء  العالقة معي يف  ارتديت احلجاب، بداأت 
رفت من العمل. كنت يف غاية االرتباك. وبعد �سهرين تلقيت دعوة  ذريعة �سُ
من �سركة مناف�سة عر�ست علي عمال مماثال مبرتب اأكرب. قلت للم�سوؤولني فيها 

اإنني ارتدي احلجاب، فقالوا اإنهم غري مهتمني مبظهري، بل مبعاريف املهنية. 
عن  احلياة،  هــذه  يف  �سيء  كل  عن  بامل�سوؤولية  ال�سعور  االإ�ــســالم  اأعطاين   
االأر�س،  اأي مغزى حياتك على هذه  فهم اجلوهر،  ومنحني  والكلمة.  ال�سلوك 

وباأي طريق ت�سري. 
 يف رو�سيا االآن، ال توؤثر و�سائل االإعالم على املوقف من االإ�سالم، بقدر تاأثري 
اجلموع الكبرية من املهاجرين من اآ�سيا الو�سطى. كثريون منهم، ويا لالأ�سف، ال 

عالقة حقيقية لهم باالإ�سالم. 
 ولكن اأغلبية الرو�س يبنون ا�ستنتاجاتهم على اأ�سا�س جتربتهم اخلا�سة يف 
فقراء  اأنا�س  امل�سلمني  باأن  انطباع  لديهم  يتكون  وبالتايل  النا�س،  مع  التوا�سل 
يريدون مالب�س رثة، ميالون للجرمية، يرتددون على امل�سجد مبنا�سبة االأعياد 
فقط، وال يطبقون اأحكام الدين يف حياتهم اليومية. اإن مهمتنا تتلخ�س باإظهار 
لكل  امل�سلم هو من يحمل اخلري  منه.  النا�س  وتغيري موقف  االإ�سالم احلقيقي، 
النا�س، ال للم�سلمني فقط. النا�س ال مييلون ل�سماع اخلطب الطويلة الذكية عن 

االإ�سالم، بل ينظرون اإىل اأعمالك. وهذا االآن يف غاية االأهمية.

ـ  جمــدوب  خالد  من  ـ  )املــغــرب(  البي�ساء  ــدار  ال
و�سغاًرا،  كباًرا  املكان  على  تتوافد  النا�س  من  اأفواج 
قــريــب،  مــكــان  مــن  بع�سهم جـــاء  ــاًء،  ــس ــ� ون رجــــااًل 
ع�سرات  وقطع  ال�سفر،  عناء  تكبد  االآخر  والبع�س 
الكيلومرتات، لياأتي اإىل هنا؛ حيث “م�سجد احل�سن 
غربي  �سمال  البي�ساء،  الــدار  مدينة  يف  الثاين”، 

املغرب.
فـ”عذوبة” �سوت “عمر القزابري”، اأحد اأ�سهر 
املقرئني املغاربة، واإمام امل�سجد، الذي يعد االأكرب يف 
املغرب واأفريقيا، جتذب ع�سرات االآالف من امل�سلني 
اإليه م�ساء كل يوم من اأيام �سهر رم�سان؛ الأداء �سالة 
الروحانيات  تغلفها  اأجــواء  يف  والرتاويح،  الع�ساء 

وي�سودها اخل�سوع.
على  تتقاطر  واملقيمني  املــواطــنــني  مــن  قــوافــل 
ال�سوارع املحاذية للم�سجد، وكاأنها خاليا من النحل؛ 
فالكل ي�سارع اخلطى الإدراك ال�سالة داخل امل�سجد، 
الذين  بامل�سلني  ويفي�س  والذي ميتلئ عن جنباته، 
جماال  تقل  ال  التي  الكبرية،  �ساحته  يف  ي�سطفون 

عن الداخل.
األــف   25 ال�ستيعاب  اأ�ــســال  خم�س�س  وامل�سجد 
م�سٍل، بينما ت�ستطيع باحته احت�سان نحو 80 األف 
م�سٍل، لكن يف �سهر رم�سان تفد اإليه اأعداد اأكرب من 

ذلك بكثري.
الدينية  الفعاليات  منظمو  به  اأفــاد  ما  وح�سب 
�سالة  يــوؤدون  م�سل  األــف   30 نحو  فــاإن  امل�سجد،  يف 
االأيام  من  يوم  كل  يف  “القزابري”  خلف  الرتاويح 
يرتفع  بينما  رم�سان،  �سهر  من  االأوىل  الع�سرين 
ال�سهر  االأواخر من  الع�سر  ب�سكل كبري خالل  العدد 
املبارك، وي�سل اإىل نحو ربع مليون خالل ليلة ختم 
 27( القدر  ليلة  خالل  اأو  رم�سان(،   26( القراآن 
من  كبري  عدد  تخ�سي�س  يقت�سي  ما  وهو  رم�سان(؛ 

املكلفني بالتنظيم.
ال�سرطة  عنا�سر  من  العديد  تخ�سي�س  يتم  كما 
لل�سهر على االأمن، ف�سال عن �سيارات اإ�سعاف متاأهبة 

بعني املكان للتعامل مع اأي طارئ.
امل�سجد،  رواد  اأحد  عتيق”،  العايل  “عبد  يقول 
من  يــاأتــي  اإنـــه  عــامــا(،  حكومي)40  مــوظــف  ــو  وه
مدينة اأزّمور )�سمال/والتي تبعد 75 كم عن الدار 
�سوته  ب�سبب  القزابري؛  وراء  لل�سالة  البي�ساء( 
اجلميل؛ وب�سبب اخل�سوع الذي ي�سعر به، وهو يوؤدي 

ال�سالة باأكرب م�سجد يف البالد.
االأ�سرة  مبعّية  “ناأتي  لـ”االأنا�سول”:  وي�سيف 
الكبري  العدد  اأن  خ�سو�سا  امل�سجد  هذا  يف  لل�سالة 
وروحانيات  خ�سو�سية  املكان  على  ي�سفي  للم�سلني 

دينية قل نظريها مب�ساجد اأخرى”.
وال�سعى  بالعبادة،  من�سغل  الكل  “عتيق”  حول 
وهذا  ال�سالة،  قيام  ينتظر  �سيخ  فهذا  ربه؛  ملناجاة 
�ساب يتلو بع�س االآيات من القراآن الكرمي، بيما تلهج 

�سفاة �سيخ اآخر بالذكر والدعاء.
فخامته  للم�سجد  امل�سلني  جــذب  عــوامــل  ومــن 
واالإبداع يف زخارفه؛ حيث بنى امل�سجد يف عهد امللك 
الراحل “احل�سن الثاين”، وا�ستغرق بناءه 6 �سنوات 

ابتداء من �سنة 1987.
الفرن�سي  املهند�س  �سممه  الذي  امل�سجد،  فزائر 
ال�سخم،  البناء  هذا  بعظمة  ينبهر  بين�سو،  مي�سيل 
كما  هكتارات،  بـ9  تقدر  م�ساحة  على  اأُقيم  الــذي 
يعجب ب�ساحته الف�سيحة وماأذنته ال�ساهقة )210 

اأمتار( ذات الطابع االأندل�سي.
وزخارفه  الفريد  بت�سميمه  امل�سجد  يتميز  كما 
العربية  العمارة  ــراز  ط مــن  امل�ستوحاة  الرائعة 
ال�سناع  ا�ستخدم  حيث  املــغــربــيــة؛  االأنــدلــ�ــســيــة 
كالزليج  املــواد  من  جمموعة  بنائه  يف  واحلرفيون 

واجلب�س وخ�سب االأرز الذي يزين ال�سقف املتحرك 
من  جمموعة  مــع  ولــفــوهــا  وقــد  الــ�ــســالة،  لقاعة 
يفتح  الذي  التلقائي  كال�سطح  الع�سرية  التقنيات 
اأ�سعة الليزر  ويغلق ب�سكل اأوتوماتيكي، اإ�سافة اإىل 
التي تنبعث من اأعلى املئذنة باجتاه القبلة، وي�سل 

مداها اإىل 30 كيلومرتا.
“�سعيدة التاقي”، �سابة مغربية من الدار  تقول 
يف  ال�سالة  على  حتر�س  اإنها  �سنة(،   30( البي�ساء 
وعذوبة  العمران،  يف  تفرده  ب�سبب  امل�سجد  هــذا 
�ــســوت االإمــــام حيث يــوجــد املــقــرئ املــغــربــي عمر 

القزابري.
هذا  اأن  “االأنا�سول” اإىل  مع  حديثها  يف  ولفتت 
امل�سجد متفرد من حيث عمرانه؛ وهو ما ي�سجع على 
ال�سالة داخله، حيث يجد املرء نف�سه اأمام هند�سة 

تبني اأ�سالة املعمار املغربي.
فيه  �ُسيد  جيل  اإىل  اأنتمي  “اأنا  قائلة:  واأ�سافت 
به  مرتبطة  يجعلني  ما  وهو  العظيم،  امل�سجد  هذا 

ب�سكل كبري به”.
واعتربت اأن املغاربة يقدرون هذا امل�سجد االأكرب 
البالد، وهو ما يجعلهم يحر�سون على  من نوعه يف 

اأداء �سالة الرتاويح به.

عذوبة �صوت “�لقز�بري” ت�صتدعي �الآالف ل�”تر�ويح” �أكرب م�صاجد �ملغرب

�الإ���ص��ام؟ العتناق  �لرو�صيات  �لن�صاء  تدفع  �لتي  �ال�صباب  على  تعرف 



ميار�سها  لعبة  الــتــجــاهــل،  ثــم  االإعــجــاب 
حقًا  فهل  ال�سواء.  حد  على  والرجال  الن�ساء 
يحب الرجل اأن يتم جتاهله، وهل ذلك يجعله 

ي�سعى للح�سول على اإعجاب املراأة؟
االإجابة اأكرث تعقيدًا من نعم اأو كال، فهناك 
يتم  اأن  يحب  جتعله  الــتــي  اجلــوانــب  بع�س 
جتاهله وبع�س اجلوانب التي جتعله ينفر من 
هذا االأ�سلوب. االأمر يرتبط بالدرجة االأوىل 
نف�سها  وباملراأة  وباملوقف  الرجل  ب�سخ�سية 

اأي�سًا.
التحدي واجلائز

من  يحارب  االأمــري  فــاإن  الق�س�س  جميع  يف 
اأجل احل�سول على االأمرية، فيتغلب على تنني 
اأو على �ساحرة �سريرة. وعليه فاإن »اجلائزة« 
التي  النهائية التي �سيح�سل عليها االأمري هي 
حتفزه خلو�س تلك املخاطرات. لكن ما لو مل 

تكن اجلائزة على قدر توقعاته؟
ال�سيناريو االأول هو اأنه لن يحاول مالحقتك 
الأنك بالن�سبة اليه »جائزة« ال ت�ستحق العناء 
ال�سيناريو  التجاهل.  اأ�سلوب  ينفع  لن  وحينها 
جلذب  جاهدًا  بالعمل  �سيقوم  اأنه  هو  الثاين 
والعمل  املالحقة  مبداأ  يع�سق  النه  اإنتباهك، 

جاهدًا للح�سول على ما يريد. املالحقة ت�سكل 
متعة لبع�س الرجل، جهده هذا �سيجعله يثبت 
 ، جبهتني  على  يفوز  وبالتايل  للمراأة  نف�سه 
جعلها ت�سعر باأهميتها ومتكن من احل�سول على 

حبها.
اأي نوعية من الرجل ال حتب لعبة التجاهل
يتم  اأن  يحبون  ال  الــرجــال  من  كبري  عــدد 
للرجال هو تعر�سهم  اأ�سواأ عدو  جتاهلهم الأن 
للرف�س. لكن يف املقابل الرجل النا�سج الواثق 
من نف�سه، وهم قلة، يتعامل مع االأمر بطريقة 
العقلية  االألعاب  يف  يدخل  ال  فهو   . خمتلفة 
مت  حــال  ويف  مبا�سرة  نيته  عن  ويف�سح  هــذه 
جتاهله �سيبتعد ب�سكل كامل. فاإن قامت املراأة 
هنا يف هذه املرحلة باعتماد لعبة التجاهل ثم 
اجلذب فهذا يعني اأنها تعاين من قلة الن�سوج. 
اإن كان  املراهقات فقط يع�سقن التالعب هذا، 
يعجبك  ال  كــان  واإن  القبول  فعليك  يعجبك 

ميكنك بكل ب�ساطة الرف�س.
الرجل الذي ي�سعر باإنعدام االأمان وي�سارع 
بع�س امل�ساكل اخلا�سة به وبثقته بنف�سه يكره 
�سخ�سية.  امل�ساألة  يعترب  الأن  جتاهله  يتم  اأن 
بع�س الرجل يعتربون باأن »وجودهم« كذكور 

يح�سلون  الـــذي  االإهــتــمــام  بحجم  يرتبط 
يتم  اأن  يكرهون  فهم  وعليه  الن�ساء  من  عليه 
امل�ساعر  يكن  الذي  الرجل  عادة   .. جتاهلهم 
وبــ�ــســدة تعر�سه  يــكــره  الـــذي  ــو  ه ــمــراأة  ــل ل
ال�سيطرة  يفقد  وكاأنه  ي�سعر  الأنــه  للتجاهل 

على جمريات االمور ما يفقده �سوابه.
�سيف ذو حدين

االإ�سكالية البديهية هنا ترتبط بواقع اأنه 
يعرف  اأن  املفرت�س  من  فكيف  اإرباكه،  �سيتم 
تظهر  ال  كانت  اإن  به  معجبة  املــراأة  كانت  اأن 
اإ�سارات  تر�سل  االأقــل  على  اأو  به  اإهتمام  اأي 
خمتلطة. التعامل مع كل الرجال وفق النمط 
اأن  نف�سه لن يعود على املراأة بالفائدة. عليها 
تدرك باأن بع�س الرجال اإن مت جتاهلهم فهم 
�سريحلون ولن يلتفتوا اليها جمددًا. لذلك قبل 
جتربته  املــراأة  على  التجاهل  اأ�سلوب  اإعتماد 
اإن  ــدًا،  ج ــدودة  حم ولفرتة  اأ�سكاله  باأب�سط 
ترك التاأثري املطلوب فحينها ميكنها امل�سي يف 
اإن �سعرت باأن جتاهلها جعله  اأما  لعبتها تلك. 
اأخرى  اإعتماد مقاربة  يتجاهلها بدوره فعليها 

خمتلفة.
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عادت االغتياالت املتبادلة بني الف�سائل 
ال�سعودي  للتحالف  املــوالــيــة  والــتــيــارات 
ت�سفية  تنامي  مع  الواجهة،  اإىل  عدن  يف 
على  جديد  من  ي�سيء  ما  �سلفيني،  م�سائخ 
خليط  بــني  االإيديولوجية  االخــتــالفــات 
الف�سائل غري املتجان�س املوايل لـ»التحالف«

ر�سيد احلداد
الت�سفيات  حــرب  ت�ساعدت   : �سنعاء 
املوالية  امل�سلحة  اجلماعات  اأو�ــســاط  يف 
هادي  من�سور  ربه  عبد  امل�ستقيل  للرئي�س 
يف  ال�سعودي  التحالف  قبل  من  وامل�سنودة 

عدد من املحافظات اليمنية اأخريًا.
مبا�سرة  ت�سفيات  احلــرب  هــذه  وت�سهد 
عـــرب االغـــتـــيـــاالت املــنــظــمــة والــكــمــائــن 
املعنوية«  »الت�سفيات  جانب  اإىل  املتبادلة، 
عمليات  لقيادة  كيدية  بالغات  رفــع  عرب 
احلربي  الطريان  تدخل  وطلب  »التحالف« 

ل�سّن غارات جوية على تلك املجموعات.
امل�سلحة  يف تعز، حيث تعاين اجلماعات 
وامل�سالح  النفوذ  �سراع  ب�سبب  توتر  حالة 
بني  امل�سلحة  املــواجــهــات  جتـــددت  بينها، 
)»حماة  ال�سلفية  العبا�س«  ــو  اأب »كتائب 
»االإ�ــســالح«  حــزب  وجماعات  العقيدة«( 
يف  املخاليف  �سعيد  حمود  للقيادي  التابعة 
املحافظة، وذلك على خلفية اغتيال ع�سو 
اإب«،  يف  »املقاومة  يف  الع�سكري«  »املجل�س 

�سارع  يف  خرا�سان،  عبداهلل  اأحمد  مالك 
بر�سا�س  املدينة  تعز  يف  االأ�سفل  التحرير 
اأبو  »كتائب  اإىل  انتماوؤهم  يعتقد  م�سلحني 

العبا�س«.
التيار  دور  تعاظم  ومع  اأخــرى،  جهة  من 
وزيــر  بقيادة  عــدن  حمافظة  يف  ال�سلفي 
بريك،  بن  هاين  هادي  حكومة  يف  الدولة 
اجلماعات  بني  الت�سفيات  اأي�سًا  ت�ساعدت 
والتيارات املتطرفة لتطاول عددًا من رموز 
وحاول  وحلج.  عدن  يف  اجلهادية  ال�سلفية 
جمهولون يوم االأحد املا�سي اغتيال ال�سيخ 
ال�سلفي عبد الرحمن الزهري، اأمام امل�سجد 
م�سجد  تعّر�س  كذلك  عــدن،  من�سورة  يف 
ومنزله،  املرفدي  عبداهلل  ال�سلفي  ال�سيخ 
قبل  من  لالقتحام  عدن  يف  كريرت  حّي  يف 

جماعة م�سلحة جمهولة يف اليوم نف�سه.
قد  عــدن  يف  االغتياالت  موجة  وكانت 
حني  اأيــار،  �سهر  يف  �سابقًا  ت�سعيدًا  �سهدت 
قتل م�سلحون القائم باأعمال مدير ال�سجن 
ال�سلفي،  التيار  اإىل  املنتمي  جنيب،  وهــاد 
بعد خروجه من �سالة اجلمعة. وجاء ذلك 
بعد اأكرث من �سهر من اغتيال ال�سيخ ال�سلفي 
البارز عبد الرحمن العدين، يف اآذار املا�سي.
بني  عــدن  يف  الت�سفيات  حــرب  وكــانــت 
ــيــة لــهــادي  ــوال اجلــمــاعــات والــتــيــارات امل
ال�سيخ  باغتيال  بـــداأت  قــد  و»الــتــحــالــف« 
بـ»ال�سيخ  املــعــروف  العزيز  عبد  �سمحان 

راوي«، اأحد قادة التيار ال�سلفي يف منطقة 
الربيقة يف كانون الثاين من العام اجلاري. 
وعقب اإعالن تنظيم »داع�س« تبني اغتيال 
وزير  دعــا  الــعــدين،  مزهر  ال�سلفي  ال�سيخ 
ميتلك  الــذي  بريك،  بن  ال�سلفي،  الــدولــة 
»القاعدة«  قتال  اإىل  عدن  يف  كبريًا  نفوذًا 
و»داعـــ�ـــس«. وقـــال بــن بــريــك الـــذي يــراه 
التي  االأمنية  القيادات  اأكرب  اأحد  كثريون 
تثق بها القوات االإماراتية يف املدينة عرب 
داع�س  اأن  نعرف  »حتى  »تــويــرت«:  موقع 
انظر  باملقاومة،  لهم  عالقة  ال  والقاعدة 
ومل�سايخ  املقاومة  لقيادات  ال�ستهدافهم 

الدعوة«.
املمار�سات  تنامت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
االنتقامية بني تلك اجلماعات وامليلي�سيات، 
الناجتة من ت�سدع �سفوف اجلبهات املوالية 
التي تتكون من تركيبة معقدة غري  لهادي 
وتفرقها  وامل�سالح  املال  جتمعها  متجان�سة 
حماوالت  اإىل  يــوؤدي  ما  االإيديولوجيات، 
الف�سائل  فع�سرات  االآخــر.  بع�سها  اإلغاء 
امل�سلحة املتعددة الوالء، تقاتل اإىل جانب 
قوات هادي التي ُتَعّد خليطًا من االآالف من 
االنتماء  ذات  والدينية  احلزبية  العنا�سر 
من  املئات  اإىل  اإ�سافًة  وال�سلفي،  االإخواين 
عنا�سر »القاعدة« و»داع�س« املوجودين يف 
اجلبهات املوالية لهادي بكثافة، باالإ�سافة 
اإطــار  يف  القبائل  من  املئات  انخراط  اإىل 

الت�سفية  ود�سنت  لهادي.  املوالية  القوات 
املكونات  بــني  ال�سعودية،  احلـــرب  ــالل  خ
با�ستهداف  امل�سلحة  واجلماعات  ال�سيا�سية 
مع�سكر  غــارات  ب�سل�سلة  التحالف  طــريان 
»اللواء 2٣ ميكا« املوؤيد لهادي و»التحالف« 
يف منطقة العرب حمافظة ح�سرموت مطلع 
متوز من عام 2٠1٥، ما اأدى اإىل مقتل 17٠ 
مــوالــون  معظمهم  املــئــات،  وجـــرح  جــنــديــًا 
ـــالح« ولــلــواء عــلــي حم�سن  ـــس حلـــزب »االإ�
االأحمر. وعلى الرغم من مطالب التحقيق 
جلنة  هادي  حكومة  وت�سكيل  اجلرمية  يف 
اأعــادت  اأنها  اإال  فيها،  للتحقيق  ع�سكرية 
الذين  اأفـــراده  واإبـــادة  املع�سكر  ا�ستهداف 
ال�سمالية  املحافظات  اإىل  معظمهم  ينتمي 
اإىل  ت�سري  اأن  دون  مــن  خــاطــئ  ــالغ  ب اإىل 

وا�ستعرت  البالغ.  خلف  وقفت  التي  اجلهة 
التي تعك�س  املبا�سرة  الت�سفيات غري  حرب 
اجلبهات  يف  الداخلية  ال�سراعات  حجم 
منطقة  من  و»التحالف«،  لهادي  املوالية 
العرب يف ح�سرموت اإىل تعز وماأرب واجلوف 
تقارير  وتقدر  املندب.  وباب  وحلج  و�سبوة 
�سنها  الــتــي  الهجمات  �سحايا  حقوقية 
طريان »التحالف« على الع�سرات من مواقع 
وجمموعات موالية لهادي و»التحالف« مبا 
يقارب ٥٠٠ قتيل منهم 17٠ يف غارة العرب 
وما  اجلــوف،  يف  و٤٠  حلج  �سبيحة  يف  و2٠ 
الهجمات  من  عدد  يف  قتياًل   8٠ على  يزيد 
الــتــي طــاولــت مــواقــع وجمــمــوعــات تابعة 

لـ»املقاومة يف ماأرب«.

الكويت على االنهيار  �سارفت حمادثات 
منها  االن�سحاب  الريا�س  وفد  اإعالن  بعد 
»اأن�سار اهلل«  اإعالن حركة  اعرتا�سًا على 
ت�سكيل  الــعــام«  ال�سعبي  »املــوؤمتــر  وحــزب 
لت�سيري  �سنعاء  يف  اأعلى«  �سيا�سي  »جمل�س 
�سنًة  دام  اإداري  فــراٍغ  بعد  البالد  �سوؤون 

واأربعة اأ�سهر

ر�سيد احلداد
على  بثقلها  اأرخت  خطوٍة  يف   / �سنعاء 
اليمنية،  االأزمـــة  حلــّل  ال�سيا�سي  امل�سار 
اأعلنت حركة »اأن�سار اهلل« وحزب »املوؤمتر 
�سيا�سي  »جمل�س  ت�سكيل  العام«  ال�سعبي 
اأعــمــال  وت�سيري  الــبــالد  الإدارة  ــى«  ــل اأع
باإعالن  الريا�س  وفــد  قابله  ما  الــدولــة، 
من  كــان  التي  املــحــادثــات  مــن  االن�سحاب 
املفرت�س اأن يتم متديدها اأ�سبوعًا اإ�سافيًا.
العليا«  الثورية  »اللجنة  اإطــالق  ومنذ 
االإعالن الد�ستوري يف �سهر �سباط من عام 
2٠1٥، اأثريت ت�ساوؤالت عن اإحجام حركة 
»اأن�سار اهلل« وحلفائها عن ت�سكيل جمل�س 
واالأمني  ال�سيا�سي  الفراغ  ظّل  يف  رئا�سي 

املتف�سي يف البلد.
مل  وحلفاءها  اليمنية  احلركة  اأن  اإال 
يف  االآن،  اإال  »الــورقــة«  هــذه  ي�ستخدموا 
على  خّيم  الذي  بالتاأزم  ربطه  ميكن  فعٍل 
وعرقلة  بجولتيها،  الكويت،  مفاو�سات 
�سلطة  تاأ�سي�س  يف  لل�سروع  االآخر  الطرف 
امللفات  حّل  يف  ت�سرع  انتقالية  �سيا�سية 

االأخرى العالقة.
ووفقًا لن�سو�س االتفاق، يتكّون املجل�س 
من  من كل  اأع�ساء  املتفق عليه من ع�سرة 
حزب »املوؤمتر« وحلفائه ومن »اأن�سار اهلل« 
توحيد  »بــهــدف  بالت�ساوي،  وحلفائهم 
اجلهود ملواجهة احلرب امل�ستمرة والإدارة 
امل�ستويات  على  البالد  يف  الدولة  �سوؤون 
وغريها  والع�سكرية  واالإدارية  ال�سيا�سية 
وفقًا للد�ستور«. وحدد االتفاق �سالحيات 
ــدار  اإ�ــس �سمنها  مــن  للمجل�س؛  وا�ــســعــة 
والــقــرارات  املنظمة  واللوائح  الــقــرارات 
احلرب،  ومواجهة  البالد  الإدارة  الالزمة 
رئا�سة  تكون  اأن  على  اجلانبان  اتفق  كما 
وحلفائه  »املــوؤمتــر«  بــني  دوريـــًة  املجل�س 
االأمر  وي�سري  وحلفائهم  اهلل«  و»اأن�سار 

املجل�س.  رئي�س  نائب  من�سب  على  نف�سه 
املذّيل  الثالثة من االتفاق  الفقرة  ون�ست 
لـ»اأن�سار  ال�سيا�سي  املجل�س  رئي�س  بتوقيع 
حزب  رئي�س  ونائب  ال�سماد  �سالح  اهلل« 
را�ــس،  ــو  اأب اأمــني  �سادق  ال�سيخ  »املــوؤمتــر« 
الذي  ال�سيا�سي  للمجل�س  يكون  اأن  على 
الثورية  »اللجنة  �سالحيات  اآلية  نقلت 
اأمانة  عامة/  )�سكرتارية  تلقائيًا  العليا« 
اخت�سا�ساته  حتديد  يتوىل  واأن  عامة(، 
ومهماته الالزمة ملواجهة العدوان واإدارة 
البالد ور�سم ال�سيا�سة العامة للدولة وفقًا 
للد�ستور وذلك بقرارات ي�سدرها املجل�س.

توقيع  مــن  ــهــدف  ال اأن  الــبــيــان  واأكــــد 
ــرف احلــــايل »تــوحــيــد  ــظ االتـــفـــاق يف ال
وت�سيري  البالد  الإدارة  ال�سيا�سية  االإرادة 
ا�ستقاللية  يحقق  مبــا  ــة،  ــدول ال اأعــمــال 
الــوطــنــيــة  واالإرادة  ــوطــنــي  ال الـــقـــرار 
التاريخي  اأن االتفاق  اإىل  واأ�سار  احلرة«. 
التاريخية  امل�سوؤولية  منطلق  من  ياأتي 
اهلل«  »اأنــ�ــســار  يتحملها  التي  والوطنية 
ـــر« يف هـــذه املــرحــلــة احلــرجــة  ـــوؤمت و»امل
وجــراء  والتعقيد  ــورة  ــط اخل والــبــالــغــة 
عدم  على  ــرار  واالإ�ــس الــعــدوان  ا�ستمرار 
ال�سالم  اإحالل  ت�سمن  حلول  اإىل  التو�سل 
نقل  الـــذي  االتــفــاق  والــكــامــل.  ال�سامل 
من  اهلل«  »اأنــ�ــســار  حركة  بــني  التحالف 
اإدارة  يف  ال�سراكة  اإىل  ال�سرورة  حتالف 
حمللون  عــّده  العدوان،  ومواجهة  البالد 
لــتــوحــيــد جهود  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  خــطــوة 
التباينات  واإزالة  و»املوؤمتر«  اهلل«  »اأن�سار 
تغيريًا  »�سُيحدث  اأنه  اإىل  اإ�سافًة  بينهما، 
البالد،  يف  وال�سلم  احلــرب  مــعــادالت  يف 
خمتلف  يف  الع�سكرية  اجلبهات  و�سيعزز 
يف  مفاجئًا  تغيريًا  يحدث  وقــد  اجلبهات 
بح�سب  الع�سكرية«،  املــواجــهــات  م�سار 

املراقبني.
اخلطوة،  هذه  على  له  تعليق  اأول  ويف 
االتــفــاق  هــدف  اأن  ال�سماد  �سالح  اأكـــد 
اإىل  م�سريًا  الداخلية،  اجلبهة  توحيد 
ــــود مـــوؤ�ـــســـرات خــطــرية تــفــيــد بـــاأن  وج
على  �سيطرته  اإبــقــاء  يريد  »التحالف« 
االأزمة اليمنية. وقال ال�سماد اإن االتفاق 
بعد  »جــاء  باال�سرتاتيجي،  و�سفه  الــذي 
الوطنية  القوى  هذه  بذلتها  كبرية  جهود 

�سواء يف ما يتعلق باملفاو�سات واخلروج من 
الواقع امل�سلول«.

مــن �سنعاء  الــ�ــســادر  االإعــــالن  وعــقــب 
ولد  ا�سماعيل  الدويل  املبعوث  اأكد  اأم�س، 
»ي�سكل  االتــفــاق  هــذا  توقيع  اأن  ال�سيخ 
انتهاكًا لقرار جمل�س االأمن الرقم 2216«. 
وطالب عرب موقع »فاي�سبوك« بـ»االمتناع 
ـــــــراءات  ـــزيـــد مـــن االإج عـــن اتـــخـــاذ امل
عملية  تقو�س  اأن  ميكن  التي  االنفرادية 
اإىل  داعيًا  اليمن«،  يف  ال�سيا�سي  االنتقال 
تندرج  التي  االأعمال  »التوقف عن جميع 
ال�سرعية يف  �سلطة احلكومة  نطاق  �سمن 
»الرتتيبات  اأن  اإىل  اأي�سًا  واأ�سار  اليمن«. 
العملية  مع  تت�سق  ال  اجلانب  االأحــاديــة 
اجلوهري  التقدم  وتعّر�س  ال�سيا�سية 

املحرز يف حمادثات الكويت للخطر«.
نائب  اأعــلــن  ال�سيخ،  ولــد  بيان  وعقب 
ربه  عبد  امل�ستقيل  الرئي�س  مكتب  مدير 
اأن  العليمي،  عــبــداهلل  هــــادي،  من�سور 
امل�ساورات »انتهت متامًا«، �ساكرًا »االأ�سقاء 
يف الكويت« على اجلهود. واأكد عرب موقع 
»تويرت« اأن ما جرى يف �سنعاء »هو الوجه 
االأخرية  والر�سا�سة  لالنقالب  احلقيقي 
على  بل  امل�ساورات،  م�سار  على  فقط  لي�س 
م�ستقبل العملية ال�سيا�سية برمتها، وعلى 
امليلي�سيات االنقالبية حتمل تبعات ذلك«.
اجلي�س  �سيطر  امليداين،  امل�ستوى  وعلى 
مديرية  على  اأم�س  ال�سعبية«  و»اللجان 
االأثاور ومنطقة اخلزجة  حيفان وعزلة 
حملي  م�سدر  واأكد  بالكامل،  تعز  جنوبي 
ال�سعبية«  و»الــلــجــان  اجلي�س  قــوات  اأن 
تعز  بني  الرابطة  العامة  الطرقات  اأمنت 
وحيفان وعزلة االأثاور. ويف مديرية نهم، 
�سرقي �سنعاء، جتددت املواجهات امل�سلحة 
ال�سعبية  و»الــلــجــان«  اجلي�س  قــوات  بني 
يام  جبهة  يف  لــهــادي  املــوالــيــة  ــوات  ــق وال
اأم�س. ووفق م�سادر حملية، فاإن تلك  يوم 
والقذاف،  ظافر  جبلي  �سملت  املواجهات 

والتالل املحيطة بهما.

�ذ� كنت تبحث عن عمل 
�و كنت بحاجة لبيع حمل 

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

عامل ديل
على من يجد بنف�سه 
�لكفاءة للعمل عليه 

�الت�سال مع غربة نيوز

»�لتحالف« ف�صائل  بني  �لت�صفيات  ت�صاعد  عدن...  �إىل  تعز  من 

�مل��ح��ادث��ات م���ن  ين�صحب  �ل��ري��ا���س  ووف����د  ���ص��ن��ع��اء...  يف  �أع���ل���ى«  ���ص��ي��ا���ص��ي  »جم��ل�����س  ت�صكيل 

�ل���ظ���و�ه���ري ل«�ل���ن�������ص���رة«: ب��اإم��ك��ان��ك��م 
�ل��ق��اع��دة م��ع  �لتنظيمية  �ل���رو�ب���ط  ف��ك 

اأذيع  �سوتي  ت�سجيل  يف  الن�سرة  جبهة  القاعدة  تنظيم  اأبلغ   
اخلمي�س، اأن بو�سعها الت�سحية بروابطها التنظيمية مع القاعدة، 
يف  املعركة  وموا�سلة  وحدتها  على  للحفاظ  الزمــًا  ذلك  كان  اإذا 

�سوريا.
وقال اأمين الظواهري زعيم القاعدة يف الت�سجيل املوجه جلبهة 
“اإن اأخوة االإ�سالم التي بيننا هي اأقوى من كل الروابط  الن�سرة، 
وتاآلفكم  واحتادكم  وحدتكم  واإن  واملتحولة،  الزائلة  التنظيمية 

اأهم واأعز واأغلى عندنا من اأى رابطة تنظيمية”.
االنتماء  فــوق  تعلو  �سفكم  ــدة  ووح واحتــادكــم  “فوحدتكم 
ــروابــط  ال بتلك  تـــردد  بــال  ي�سحى  بــل  واحلـــزبـــي،  التنظيمي 
ووحــدتــكــم  تــاآلــفــكــم  ــع  م تــعــار�ــســت  اإذا  احلــزبــيــة  التنظيمية 
وا�سطفافكم يف �سف واحد كالبنيان املر�سو�س، يف مواجهة عدوكم 

العلماين الطائفي وتتواطاأ معه احلملة ال�سليبية املعا�سرة.”

ت���ر�م���ب ي��ث��ري �جل�����دل ب��ت�����ص��ري��ح��ات��ه 
ح����ول �الع�������رت�ف ب��رو���ص��ي��ة »�ل���ق���رم«

االأمريكية  الرئا�سة  النتخابات  اجلمهوري  احلزب  مر�سح  اأثار 
دونالد ترامب �سجة اإعالمية بعد اأن �سّرح باأنه �سينظر يف م�ساألة 
االعرتاف ب�سيادة رو�سيا على القرم يف حال انتخابه رئي�سا للبالد.
وقال ترامب خالل موؤمتر �سحفي عقد االأربعاء 27 يوليو/متوز 
يف والية فلوريدا تعليقا على �سوؤال حول ا�ستعداده لالعرتاف باأن 
»نعم،  املفرو�سة على مو�سكو:  العقوبات  ورفع  رو�سية  اأر�س  القرم 

�سننظر يف ذلك«.
وامتنعت وزارة اخلارجية االأمريكية عن التعليق على ت�سريحات 
ترامب، وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية االأمريكية جوليا مي�سون 

اإنها ال تعلق على �سعارات احلملة االنتخابية.
اإىل  اجلمهوري  احلــزب  مر�سح  القرم  �سلطات  دعت  جانبها  من 
اإمكانية االعرتاف  زيارة �سبه اجلزيرة هذه لتعزيز موقفه ب�ساأن 

ب�سيادة رو�سيا عليها.
القرم  حكومة  لرئي�س  االأول  النائب  �سريمييت  ميخائيل  وقال 
اإن هناك  »نوفو�ستي« اخلمي�س 28 يوليو/متوز،  يف حديث لوكالة 
»ي�سرنا قدوم جميع  الغرب، م�سيفا  القرم يف  اأكاذيب كثرية حول 
االأ�سدقاء الذين ي�سلون لال�ستجمام واإلقاء نظرة على حياتنا هنا 

ب�سالم ورفاهية وازدهار«.
ترامب  نوايا  اإىل  ننظر  اأال  يجب  اأنه  �سريمييت  يرى  ذلك  ومع 
اأن  يف  اأمله  عن  معربا  فقط،  للرئا�سة  مر�سح  الأنه  كاملة  بجدية 
ت�سريحات  الأن  تــرامــب«  »الرئي�س  ت�سريحات  م�ستقبال  ي�سمع 

املر�سح ترامب ما هي اإال اأن تكون �سعارات انتخابية فقط.

االنف�سال  اأ�ــســبــاب  تــتــنــّوع      
اأن  بيد  كرث،  اأزواج  لدى  ودوافعه 
القا�سم  تعد  جوهرية  مــفــردات 
امل�سرتك، من قبيل اخليانة، �سوء 
وما  ال�سيئة  ال�سلوكيات  املعاملة، 
اأ�سباب قد  اإىل ذلك، بيد اأن ثمة 

ال تخطر على بالك.
فــيــمــا يــلــي اأغــــــرب اأ�ــســبــاب 

االنف�سال:
الـــنـــحـــويـــة  االأخــــــطــــــاء   -
ـــاء الــكــتــابــة  ـــن ـــة اأث ـــي واالإمـــالئ
ــائــل الــقــ�ــســرية  وطــبــاعــة الــر�ــس
ي�سي  ما  واالإنرتنت،  الهاتف  عرب 
بــاأن  االأزواج  مــن  لكرث  بالن�سبة 
ال�سوية  الطرف االآخر لي�س على 
كما  ومعرفيًا،  ثقافيًا  امل�سّرفة 
�سخ�سية  االأخــطــاء  هــذه  تعك�س 

غري دقيقة.
- التقاط ال�سيلفي بكرثة، وهو 
االأزواج  مــن  كثري  لــدى  يرمز  مــا 
لــدى  عــالــيــة  نرج�سية  لــدرجــة 
بو�سائل  م�ستمر  وهو�س  ال�سريك، 

التوا�سل االجتماعي.
تعّد  الغريبة  االأكــل  عــادات   -
من بني ما ينّفر االأزواج، من قبيل 
الطعام  لتناول  لياًل  اال�ستيقاظ 

وطلب  �سباحًا  اال�ستيقاظ  اأو 
من  ذلك  اإىل  وما  د�سمة،  وجبات 
بالن�سبة  غريبة  اأطــبــاق  تناول 

للطرف االآخر.
- طريقة النطق، كانت من بني 
اأ�سباب  حــول  اأزواج  به  اأدىل  ما 
ويندرج  املاألوفة.  غري  انف�سالهم 
التي ال  اللهجات  البند  حتت هذا 

ت�سوغ لدى االآخر، فيدرك الحقًا 
اختار  حــني  �سحيتها  وقــع  اأنـــه 

�سريكه.
غري  االأ�سباب  بني  من  ولعل   -
رائحة  وجود  لالنف�سال،  املاألوفة 
�سواًء  االآخــر،  لدى  م�ستحبة  غري 
اأو  اجل�سد  اأو  الَنَف�س  عرب  كانت 

التعرق.

واإخراج  والعطا�س  التمخط   -
مقززة  بطرق  والتج�سوؤ،  الريح 
بالن�سبة للطرف االآخر، وباأ�سلوب 
م�ستفز مبالغ به. كانت هذه على 
التي  ال�سائعة  غري  االأ�سباب  راأ�س 

اأف�ست الحقًا لالنف�سال!

��������ص������ب������اب غ������ري������ب������ة ل�������ل�������ط�������اق.. ل��������ن ت���������ص����دق����ه����ا؟

ه��������ل ي�����ح�����ب �ل��������رج��������ل �مل�����������������ر�أة �ل�������ت�������ي ت����ت����ج����اه����ل����ه؟



م�����ص��ر ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى ج���وائ���ز م��ه��رج��ان 
وه������ران ال������دويل ل��ل��ف��ي��ل��م ال��ع��رب��ي

اجلزائر  )د ب اأ(- �سيطرت م�سر على جوائز الدورة التا�سعة 
فعالياته  اختتمت  الذي  العربي  للفيلم  الــدويل  وهــران  ملهرجان 
غربي  وهران  مبدينة  �سقرون”  ح�سني   ” مب�سرح  االأربعاء  م�ساء 

اجلزائر.
خليل  هالة  امل�سرية  “نوارة” للمخرجة  الطويل  الفيلم  وحاز 
�سلبي  منة  ح�سدت  فيما  للمهرجان،  الذهبي  الوهر  جائزة  على 

جائزة اأف�سل دور ن�سائي لدورها يف الفيلم نف�سه.
وذهبت جائزة اأف�سل دور رجايل للبناين اأالن �سعادة عن دوره 

يف فيلم “كثري كبري” للمخرج مريجان بو�سعبا.
اأف�سل  وتوج ال�سيناري�ست واملخرج ال�سوري �سعيد جود بجائزة 

�سيناريو عن فيلمه “يف انتظار اخلريف”.
وعادت جائزة التحكيم اخلا�سة لفيلم “م�سافة ميل بحذائي” 
“�سمت  العراقي  الفيلم  وح�سد  حــالب.  �سعيد  املغربي  للمخرج 
ونال  خا�سة.  تنويه  جائزة  على  م�ستت  رعد  للمخرج  الراعي” 
 ” فيلمه  عن  اإخــراج  اأف�سل  جائزة  بو�سو�سي  لطفي  اجلــزائــري 

البئر”.
ونال فيلم “حار جاف �سيفا” للمخرج امل�سري �سريف البنداري 
على اجلائزة االأوىل مل�سابقة االأفالم الق�سرية، بينما ذهبت جائزة 
اجلزائري  للمخرج  البحر”  قنديل   ” لفيلم  اخلا�سة  التحكيم 
جميل  للمخرج  “غ�سرة”  التون�سي  الفيلم  اأمــا  اونــوريــه.  دميان 

النجار فح�سل على تنويه من جلنة التحكيم.
اجلزائري  للفيلم  الوثائقية  لالأفالم  االأوىل  اجلائزة  وعادت 

فرحاين. ح�سان  روبوان” للمخرج  را�سي  “يف 
وقامت حمافظة مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي بتكرمي 
اجلزائري  واملخرج  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلزائري  الرئي�س 
امل�سري  واملــخــرج  زيــدان  ــن  اأمي ال�سوري  واملمثل  علوا�س  مــرزاق 

الراحل حممد خان.
للفيلم  الــدويل  وهــران  ملهرجان  التا�سعة  الــدورة  اأن  اإىل  ي�سار 
العربي، �سهدت م�ساركة ٣٤ فيلما، منها 12 فيلما طويال و12 فيلما 

ق�سريا و1٠ اأفالم وثائقية.

جرائد”  جرائد..  احلادثة..  “اقراأ 
هتافات تنطلق من حناجر باعة ال�سحف 
املن�سة  كانت  زمــن  يف  الورقية  واملجالت 

االأوىل لالإعالم هي ال�سحف الورقية.
يف اأقل من عقد تطورت االأمور ب�سرعة 
بالغياب  مــهــددة  كــامــلــة  مــهــن  مــذهــلــة، 
ــاع الــالهــث لكل  ــق ــتــام، االإي واالنــدثــار ال
الب�سرية يتتابع يف غم�سة  جديد ت�سهده 
عني، الثورة الرقمية “الديجتال” زلزلت 
اأدت  فيما  واأدت  الورقية  ال�سحف  عرو�س 
ال�سحف واجلرائد”  “اأك�ساك  اإىل تهديد 

ولو اإىل حني..
“عم  بال  “نو�ستاجلي” مير على  بح�س 
عادل” طيف �ساحب نوبل جنيب حمفوظ 
الذي كان يعرب من كورني�س النيل لي�سرتي 
ال�سحف �سباح كل يوم ليلتهمها جميًعا مع 
فنجان قهوة واآخر على مقهى “علي بابا ” 
الذي  احلكيم  توفيق  وكذلك  بالتحرير، 
ال�سم�س  طلوع  مع  “البواب”  ُير�سل  كــان 
كل  الك�سك”  “موؤ�س�س  جده  من  لي�سرتي 

جرائد ال�سباح.
اإن  بقوله  عادل”  “عم  يفاجئك  لــن 
عن  “اأبا  فيه  يعمل  الذي  اجلرائد  ك�سك 
جد” مير باأ�سواأ مراحله منذ تد�سينه عام 
196٠، يقولها وهو يتكئ على جذع �سجرة 
مقرا  التاأ�سي�س  منذ  اتخذ  مائل  عمالق 
جــاردن  بحي  الكائن  جرائده  لـ”ك�سك” 

�سيتي القاهري العريق.
عم عادل، ٥8 عاما، يخت�سر لك امل�ساألة، 
يزالون  ال  الذين  القراء  من  قدمي  جيل 
الــورقــيــة  اجلــريــدة  بقيمة  يحتفظون 

ال�سحف  جمهور  هم  وغالبا  قلوبهم،  يف 
وجمهور  ــار،  ــب واالأخ كــاالأهــرام  القومية 
املوبايل” ويق�سد به  بـ”اأ�سري  اآخر و�سفه 
االإخبارية  واملــواقــع  اجلرائد  مت�سفحي 
بوا�سطة تقنيات الهاتف الذكي،  وهوؤالء 
من  ال�سحف  ي�سرتون  ال  تعبريه  حد  على 
وبداية  الع�سرينيات  جيل  وهم  االأ�سا�س، 

الثالثينات، كما يقول.
جانب  واإىل  اجلـــرائـــد،  “ك�سك”  يف 
دينية  وكتبا  جمــالت  �ستجد  ال�سحف، 
االأعلى  �سمن  م�سنفة  معظمها  وروايـــات 
باعتبار  عليها  عـــادل  عــم  يعلق  مبيعا، 
االأعلى  بال�سرورة  “لي�س  منها  كثريا  اأن 
لها  املــ�ــســاألــة  اأن  واعــتــرب  اأدبيا”  قيمة 
التي  الكتب  تلك  توزيع  بخريطة  عالقة 
“اأك�ساك”  املكتبات  جانب  اإىل  ت�ستهدف 

اجلرائد الرئي�سية.
ال�سحف  جمموعة  اإىل  كــذلــك  ــار  اأ�ــس
االأجــنــبــيــة كـــاجلـــاردن والــفــايــنــانــ�ــســال 
زال  ما  جمهورها  اإن  يقول  وغريها،  تاميز 
ثقايف  م�ستوى  من  جمهور  وهــو  حمــدودا، 
عمرية  فئة  من  وغالبا  رفيع،  واقت�سادي 
الذين  زبائنه  لبع�س  فئة  وهي  متقدمة، 

يتعاملون معه منذ �سنوات طويلة.
بالكاد”  واحـــدة  جــريــدة  “ي�سرتون 
حيث  احلـــال  نــاعــيــا  عــــادل،  عــم  يقولها 
�سنوات  ع�سر  من  اأكــرث  قبل  الزبائن  كان 
جرائد  �ست  نحو  ال�سباح  يف  يــ�ــســرتون 
ليت�سفحوها  واأ�سبوعية  يومية  بــني  مــا 
يعد  مــا مل  وهــو  املـــجـــاورة،  الــقــهــوة  على 
على  اأو  االقت�سادي  للظرف  �سواء  يحدث 

االأخــبــار  ي�ساهدون  “الأنهم  تعبريه  حــد 
وحتــلــيــالتــهــا يف بــرامــج الــتــوك �ــســو يف 

امل�ساء”.
يــتــذكــر قــبــل �ــســنــوات �ــســبــاح كــل يــوم 
كانوا  الذين  الزبائن  “طوابري”  جمعة 
“االأهرام”  ل�سراء عدد جريدة  يتهافتون 
“ب�سراحة” للراحل حممد  لقراءة مقال 
لعبد  اجلمعة”  و”بريد  هيكل،  ح�سنني 
ويرتحم  اللقطة  يتذكر  مطاوع،  الوهاب 
على اأيامها، يبت�سم م�ستعربا، يعلم اأنها لن 

تعود.
يف احلمراء بلبنان.. لن ميوت الورق

ال ميكن الأي �سخ�س كان، اأن يزور �سارع 
بريوت،  اللبنانية  العا�سمة  يف  احلمراء 
دون اأن ميّر على بائع ال�سحف حممود اأبو 

احل�سن.
بــعــد 2٥ عــامــًا مــن مــكــوثــه يف اإحـــدى 
عالمة  اإىل  حممود  حتــّول  ال�سارع،  زوايــا 
يف  االأ�سهر  ال�سارع  عــالمــات  مــن  ثقافية 
بريوت، اأ�سبح االأكرث �سهرًة على �سعيد بيع 
ال�سحف. يزوره قا�سدوه يوميًا، وتوطدت 

عالقات �سداقة معهم.
داخل ك�سك رمادي �سغري، يجمع حممود 
اللبنانية،  ال�سحف  من  تي�ّسر  ما  يوميًا 
اأنه  يوؤكد  وعربية.  حملية  جمالت  ومعها 
توزيعها  تتوىل  خا�سة،  �سركة  مع  يتعاون 

عليه.
يف  االأقدم  اأنه  على  احلديث  يف  يجاهر 
خاله  عن  املهنة  ورث  اأنه  ويروي  ال�سارع، 
ال�سحف.  بــيــع  يف  يــ�ــســاعــده  كـــان  ـــذي  ال
ي�ستمتع وهو ي�سرد حكايته مع تلك املهنة. 

منذ 2٥ عاما وحتى اليوم، يداوم يف ك�سكه 
الذي ال يفارق زاوية ال�سارع. يح�سر عند 
عند  ويغادر  �سباحًا  والن�سف  ال�سابعة 
اأما  الظهر.  بعد  من  والن�سف  اخلام�سة 
وموظفي  اأطــبــاء  بني  فيتنوعون  زبائنه 
مقاهي  ورواد  واأ�ساتذة  املجاورة  امل�سارف 

احلمراء.
احلمراء.  �سارع  ــارج  خ نف�سه  يجد  ال 
املا�سية. ي�ستذكر احلرب  عاي�س احلروب 
مــزاولــة  مــن  متنعه  مل  الــتــي  اللبنانية 
االإ�سرائيلية  متوز  حرب  اأيام  اأما  مهنته. 
على لبنان عام 2٠٠6، فال تفارق ذاكرته، 
يف  كبريا  رقمًا  حينها  حقق  اأنه  خ�سو�سًا 

املبيعات.
لكن ماذا عن و�سع مبيع ال�سحف اليوم؟ 
براأيه،  ويقلقه.  حممود  ال�سوؤال  يربك 
تراجع املبيع بن�سبة 8٠ يف املئة. ي�سرت�سل 

بالكالم عن زبائنه وكاأنه ال يريد التحدث 
عن واقع ال�سحف اليوم. تقاطعه �سيدة يف 
تعتقد  للحظة،  عمرها.  من  الرابع  العقد 
اأن ال�سبب وراء مقابلة حممود ال�سحفية 
ي�سرخ  املكان.  مغادرة  يف  نيته  اإىل  يعود 
بدي  “لوين  معرت�سا  وجهها  يف  االأخـــري 
خالدة،  “ال�سحف  حممود  فــرباأي  فل”،  
ولن متوت، فاحلياة من دون ال�سحف كيف 

�ست�ستمر؟”.
اأو  الــدخــان  ببيع  حمــمــود  يفكر  هــل 
ليح�سن  ال�سحف،  جانب  اإىل  ال�سكاكر 

و�سعه املادي يف ظل االأزمة؟
جديدة  مرة  ال�سوؤال.  بهذا  يرحب  ال 
وينهي  ال�سحف،  زوال  حقيقة  يرف�س 
هنا  وجــودي  على  عاما   2٥ “مّر  احلديث 

واأنا اأنتظر 2٥ عاما اأخرى”.

للمخرج الكبري حممد خان، م�سرية طويلة يف عامل الفن، 
مروًرا  االإعالنات،  اإىل  ال�سينما،  االأول  ع�سقه  من  بداية 
بالفيديو كليب والفوازير، �سرد الكثري عنها عرب لقاءات 
اإعالمية ممتدة على مدار تاريخه، غري اأن جانًبا اآخر مل 
روؤ�ساء  مع  حكاياته  عن  قليلة،  مرات  �سوى  اإليه  يتطرق 

م�سر، ن�سرد اأبرزها يف ال�سطور التالية.
حممد جنيب

يف بداية اخلم�سينيات، وقف ال�سبي “حممد خان” ذات 
زيه  اأناقة  من  ويتاأكد  �سعره،  ُي�سفف  مراآته،  اأمام  يوم، 
حدائق  منطقة  اإىل  عجل  على  يغادر  اأن  قبل  املدر�سي، 
النموذجية”،  “النقرا�سي  مدر�سته  تقع  حيث  القبة، 
حالة من التاأهب والرتقب �سادت االأجواء، ال�سمت يطبق 
الطلبة  �سفوف  اأمام  االأ�ساتذة  يقف  فيما  املكان،  على 
بقدوم  اأحدهم  ي�سيح  اأن  قبل  البوابة،  ناحية  وعينيهم 

الرئي�س.
دخل الرئي�س حممد جنيب، اإىل املدر�سة، ناظًرا لالأمام، 
املميزة  ع�ساته  اإبطه  وحتت  ثابتة،  ع�سكرية  بخطوات 
“خان”  كان  فيما  هناك،  الطلبة  اأحد  جنله  عن  باحثا 
واالأخرية  االأوىل  املرة  يف  الرئي�س،  اإيل  م�سدوًها  ينظر 
التي يراه بينما ال يف�سل بينهما �سوى اأمتار. كانت حلظة 

ال ُتن�سى-وفق خان-.
عبدالنا�سر

ال�سفوف  اأحد  يف  “خان”  وقف  ذاتها،  املدر�سة  اأمام 
امل�سري  بالعلمني  مُم�سكني  الطلبة،  من  املرتا�سة 
واليوغو�ساليف، متاأهبني، بينما مير اأمامهم “اأمني هنيدي” 
اإياهم  ُمذكًرا  الريا�سية-حينذاك-  الرتبية  مدر�س 
بكلمات ي�سمعها ال�سبيان دون اأن يفهموا منها �سيء، قبل 
اأن متر �سيارة مك�سوفة حتمل الرئي�س جمال عبدالنا�سر 
برفقة املار�سال جوزيف تيتو، رئي�س يوغو�سالفيا، لي�سيح 

“نا�سر” يلوح  اليوغ�ساليف.  بالهتاف  زمالئه  “خان” مع 
لهم بيديه، وال�سبي قلبه يرجتف.

 ال�سادات
مل يكن “حامد ح�سن خان” والد املخرج الكبري، من�سغاًل 
هوايته  اأو  ال�ساي،  وبيع  ا�سترياد  يف  بتجارته  فقط 
اأكتافه  على  حمل  حيث  ال�سينما،  اأفالم  اأحدث  مبتابعه 
م�سوؤولية اجلالية الباك�ستانية يف م�سر، ومن �سمن مهامه 
تنظيم االحتفاليات القومية الأبناء دولته، التي حتر�س 
طريق  عن  فيها  ال�سريف  التواجد  على  امل�سرية  الرئا�سة 

مُمثل لرئي�س اجلمهورية.
والده  رافق  عندما  “خان”،  ذاكرة  من  ي�سقط  ال  يوم 
لريى  الباك�ستانية،  اجلالية  احتفاليات  من  واحدة  يف 
للرئي�س  نائًبا  وقتها  اليزال  ال�سادات-وكان  اأنور  حممد 
ا  عبدالنا�سر- متواجًدا يف املكان، مقرتًبا من اأبيه، قاب�سً
“عبدالنا�سر”  تهنئة  ناقاًل  غامرة،  مبحبة  يديه  على 

بالعيد القومي لهم.
مرة اأخرى، يلتقي “خان” بـ “ال�سادات”، وهو مايزال يف 
اإحدى  اأثناء  الثالث  ال�سف  يف  يجل�س  عاما،   11 الـ  �سن 
يف  االأخري  يجل�س  بينما  يوليو،  ثورة  قيام  احتفاليات 
بها  احتفظ  واحدة.  �سورة  لتجمعهما  االأول.  ال�سف 

ال�سبي ل�سنوات قبل اأن ت�سيع منه.
حكاية املخرج الكبري مع “ال�سادات” مل تنتِه، حيث اأتته 
الفنان  اأفالمه  اأف�سل  الفر�سة عن طريق �سديقه وبطل 
اأثارته  م�سر،  رئي�س  عن  فيلم  الإخراج  زكي”  “اأحمد 
يوم  ذات  �سار  الذي  الفالح  للطفل  االإن�سانية  التفا�سيل 
و�سفه-  االإمكان-وفق  قدر  وحاول  ال�سلطة،  راأ�س  على 
ظهر  حيث  �سينمائًيا،  عنه  احلكي  يف  احليادية  اإتباع 

الفيلم يف عام 2001.
 مبارك

حممد  املعزول  الرئي�س  “خان” مع  فيهما  التقى  لقاءين 
معر�س  يف  اإحداهما  وجه،  اإىل  وجها  مبارك  ح�سني 
املخرج  تلقى  اأن  بعد  الت�سعينيات،  منت�سف  يف  الكتاب، 
اأحد  يف  احل�سور  ب�سرورة  اجلمهورية  رئا�سة  من  دعوة 
لقاءات الرئي�س مع املثقفني والفنانني على هام�س زيارته 
للمعر�س، ح�سر الفنان الكبري مبكًرا، جل�س يف ال�سفوف 
“مبارك”  فيها  و�سل  التي  الفرتة  عليه  مرت  االأخرية. 
تقليدية  يراها  التي  االأحاديث  ملل  ثقيلة، مل تخلو من 

وُمكررة.
املرة الثانية، عندما طلب “مبارك” م�ساهدة فيلم “اأيام 
ال�سادات” يف عر�س خا�س. بعد ظهور ترت النهاية، �سفق 
الرئي�س لفريق العمل، والتقى بهم، وعندما وقف “خان” 
اأمامه، ابت�سم له قائاًل “كنت فاكر نف�سي هنام ب�س الفيلم 

�سدين”.
مر�سي

كان “خان” اأحد الفنانني املتحم�سني الإنهاء ُحكم الرئي�س 
من  واحد  عام  بعد  �سريًعا،  مر�سي”  “حممد  املعزول 
ُحكمه، حيث �سارك يف التوقيع على حملة “مترد” التي 
مبكرة،  رئا�سية  بانتخابات  للمطالبة  حينذاك  اندلعت 
لكن املخرج مل يخِف حزنه لعدم متكنه من االإم�ساء على 

ا�ستمارات مترد لكونه ال يحمل اجلن�سية امل�سرية.
عديل من�سور

منذ عامني، حتديًدا يف �سهر مار�س 2014، اأ�سدر الرئي�س 
املوؤقت عديل من�سور، قراًرا جمهورًيا مبنح املخرجمحمد 
من  اخلام�سة  للمادة  طبًقا  امل�سرية،  اجلن�سية  خان 
وزير  على  عر�سه  بعد   ،1975 ل�سنة   26 رقم  القانون 
غامرة،  بفرحة  اخلرب  “خان”  ا�ستقبل  فيما  الداخلية، 

معترًبا اإياها “رد اعتبار
www .ghorbanews .com

FRIDAY , AUGUST 5 . 2016   / Vol . 6 - Issue 243ثقافة28

www .ghorbanews .com

29 منوعات FRIDAY , AUGUST 5 . 2016   / Vol . 6 - Issue 243

�لذكي �لهاتف  ويهددها  �حلنني..  ازمها  يرُ �ل�صحف”  “�أك�صاك 

الربيطانية  والقناة  الكرمي  للقراآن  ي�سيء  كرتون 
تعتذر..اإقراأ التفا�سيلكرتون ي�سيء للقراآن الكرمي 

والقناة الربيطانية تعتذر..اإقراأ التفا�سيل
اعتذرت قناة بريطانية عن ظهور اإحدى ال�سخ�سيات 
يف  الكرمي  القراآن  �سفحات  اإحدى  تده�س  وهي 
امل�سل�سل  حلقات  اإحدى  ويف  كرتوين.  م�سل�سل 
ظهرت   ،Fireman Sam الربيطاين  الكرتوين 
�سفحات  اإحدى  تده�س  وهي  ال�سخ�سيات  اإحدى 
 Channel 5 قناة  موقع  دفع  ما  الكرمي،  القراآن 
ما  بح�سب   ، احللقة  حذف  اإىل  امل�سل�سل  تبث  التي 
ذكرته القناة التلفزيونية، وفقًا ملا ن�سرته �سحيفة 

.The Guardian سحيفة�
“االإندبندنت” الربيطانية  ل�سحيفة  تقرير  وذكر 
الكرتوين  امل�سل�سل  من  ال�سابعة  احللقة  يف  اأنه 
ت�سري  االأطفال،  لدى  واملحبب  موا�سم   9 من  املكون 
امل�سروبات،  بع�س  حتمل  بينما  ال�سخ�سيات  اإحدى 
قبل اأن تنزلق ب�سبب تعرثها يف بع�س االأوراق على 
اأر�سية حمطة االإطفاء، لتتطاير بع�س االأوراق يف 

الهواء، فيما بدا اأن اأحد تلك االأوراق مكتوب باللغة 
العربية، وهي الورقة مثار اجلدل.

 HIT Entertainment �سركة  واعتذرت 
مل�ساهديها. وقالت  ب�سكل �سريح  للم�سل�سلة  املنتجة 
ال�سركة التي تنتج عدة م�سل�سالت كرتونية اأخرى 
 Thomas و Pingu و Bob the Builder مثل
عالقتها  قطعت  اإنها   ،the Tank Engine
اأنه  ذكرت  والذي  املتحركة،  الر�سوم  باأ�ستوديو 

املت�سبب يف ذلك اخلطاأ.
يف  اأنه  لنا  “تبني  ال�سركة:  با�سم  متحدث  وقال 
Fireman Sam )املو�سم  اإحدى حلقات م�سل�سل 
القراآن  من  ل�سفحة  �سورة  ظهرت   ،)7 احللقة   9-
يف  يظهر  اأن  املفرت�س  من  كان  �سريعًا.  الكرمي 
عن  ب�سدة  نعتذر  ونحن  مقروء،  غري  ن�س  ال�سفحة 
ت�سبب  اإ�ساءة  اأو  �سيق  اأي  عن  ونعتذر  اخلطاأ،  هذا 

فيه”.
اأ�ستوديو  مع  نعمل  لن  “نحن  املتحدث:  واأ�ساف 
امل�سوؤول عن هذا اخلطاأ جمددًا.  املتحركة  الر�سوم 

وباالإ�سافة لذلك، نحن نتخذ خطوات فورية حلذف 
مبراجعة  نقوم  كما  تداولها،  وعدم  احللقة  تلك 
عملية اإنتاج املحتوى ل�سمان عدم تكرار هذا اخلطاأ 
بو�سوح  اعتذارنا  نكرر  جديد،  من  اأخرى.  مرة 
العام  االأمني  فري�سي،  مقداد  وهاجم  مل�ساهدينا”. 
حدث  ما  الربيطاين،  االإ�سالمي  للمجل�س  امل�ساعد 
يف تغريدة له قال فيها: “ال اأدري ماذا خطر ببال 

املنتجني عندما تخيلوا اأن هذه فكرة جيدة”.
اأكتوبر/ت�سرين   8 يف  مرة  الأول  امل�سل�سل  بث  وبداأ 
االأول عام 2014، اإذ كان يبث حينها عرب االإنرتنت 
من خالل خدمة My 5 لطلب الفيديو، قبل اأن يبداأ 
بثه �سمن برنامج �سباحي لالأطفال على التلفاز يف 
من  احللقة  و�ُسِحبت  املا�سي.  يونيو/حزيران   28
موقع قناة Channel 5 على االنرتنت، مع تاأكيد 

من القناة اأنها لن تبث تلفزيونيًا.
نقال عن موقع هافينغتون بو�ست عربي

الطبعة  للرتجمة  القومى  املركز  عن  حديًثا  �سدر 
»بالغة  جنم  فوؤاد  اأحمد  ا�سعار  كتاب  من  العربية 
جنيب  كمال  وترجمة  تاأليف  من  البديل«  الرتاث 

عبد امللك، ومن تقدمي م�سعود �سومان.
عالمة  جنم  فوؤاد  اأحمد  اأن  بالذكر  واجلدير 
النقاد  بع�س  اختلف  بال�سعر،  الن�سال  تاريخ  يف 
اأجمعوا  لكنهم  �ساعريته،  حجم  حول  وال�سعراء 
على متيز �سخ�سيته وخ�سو�سيتها، وعلى الرغم من 
العامة  اأجمع  اجلدل الذي دار حول جتربته، فقد 
علما  يدعى  ال  فهو  يكتب،  وما  يقول  ما  حمبة  على 

عميقا بال�سعر و�سراديبه، لكنه يعرف هدفه.
تعليم  اأي  على  جنم  ح�سول  عدم  على  بالرغم  و 
ع�سرنا،  يف  العامية  �سعراء  اأهم  من  فهو  نظامى، 
فاجوميا  ورجال  تارة،  بوهيميا  فنانا  لنا  يبدو  فهو 
�سليط الل�سان تارة اأخرى، وهو �ساعر ينظم بعامية 
مواطنيه م�ستخدما اال�سكال الفلكلورية يف اأ�سعاره، 
العامى  جنم  �سعر  جند  الف�سحى  �سعر  عك�س  وعلى 
من  العظمى  الغالبية  وعقل  قلب  اإىل  يقرتب 
مواطنيه امل�سريني، حيث ي�سعر اأنه م�ستمد من لغة 
ال�سارع املعربة عن حكمة و�سخرية االأمة امل�سرية.

بطريقة  ال�سعبى  الرتاث  ي�ستخدم  ال  هو  واأي�سا 
اآلية وال لكى ي�سرت�سى اجلماهري، بل ميزج الرتاث 
املوروث  بطارية  وي�سحن  الثورى  ب�سوته  ال�سعبي 

والثورية  احلداثة  بتيار 
الفقراء  بق�سايا  وااللتزام 

واملحرومني.
الثقافى  املوروث  كان  واإذا 
يح�س العامة على الت�سالح 
يف  وقدرهم  مواقعهم  مع 
ماأ�ساوية،  احلياه، ولو كانت 
حتتفل  جنم  اأ�سعار  فاإن 
جديدة،  بالغة  بقدوم 
عن  تنف�س  بديلة  بالغة 
الرتاث  قدرية  ج�سدها 

وتقاليده البالية.
»بالغة الرتاث البديل« من 
الدكتور  وترجمة  تاأليف 
اأ�ستاذ  امللك  عبد  كمال 
اجلامعة  يف  العربى  االأدب 

التفوق  جائزة  على  واحلا�سل  دبي،  يف  االأمريكية 
من جامعة براون، ومن اجلامعة االأمريكية يف دبي 
واالأبحاث  التدري�س  يف  لتميزه  متتاليني  لعامني 
باالإجنليزية  املوؤلفات  من  كبري  عدد  وله  االأدبية، 
)بالغة  باالإجنليزية  موؤلفاته  ومن  والعربية، 
الفل�سطينى  االأدب  يف  واليهود  العرب  العنف: 
و)التقليد  املعا�سرة(  الفل�سطينية  وال�سينما 

واحلداثة وما بعد احلداثة يف االأدب العربي(.
حمرر الكتاب؛ م�سعود �سومان، �ساعر وباحث، ع�سو 
الرتجمات  من  كبري  عدد  وله  م�سر،  كتاب  احتاد 
اأ�سعار  كتب  كما  درامية،  اأعمال  يف  وامل�ساركات 
ويون�س(،  )عزيزة  منها  نذكر  امل�سرحيات  من  عدد 
ع�سكر(  )درب  الف�سيح(،  بالعربي  )املحرو�سة(،) 

و)اآخر الفر�سان(.

ق���ن���اة ب��ري��ط��ان��ي��ة ت��ع��ر���ض ك���رت���ون ي�����ص��يء ل���ل���ق���راآن ال��ك��رمي

ا���ص��ع��ار اأح��م��د ف����وؤاد جن��م «ب��اغ��ة ال����رتاث ال��ب��دي��ل» م��ن ت��األ��ي��ف وت��رج��م��ة ك��م��ال جن��ي��ب ع��ب��د امللك

يوغ�صايف وهتاف  مدر�صية  وزي��ارة  فيلم  م�صر..  روؤ���ص��اء  مع  ”خان”  حكايات 

امل�صرفة! الكعبة  ف��وق  تقاتل  البوكيمونات 

النقاطالبوكيمونات  وجتمع  امل�سرفة  الكعبة  فوق  تقاتل  البوكيمونات 
تقاتل فوق الكعبة امل�سرفة وجتمع النقاط

و�سلت لعبة البوكيمون موؤخرًا اإىل قتال �سخ�سياتها فوق الكعبة امل�سرفة 
ع�سو  وقال  احلرم،  بوابات  اأمام  الهدايا  جتميع  نقاط  تواجدت  حني  يف 
باالأمن  �سارة  لعبة  اأنها  قال  املنيع  عبداهلل  ال�سيخ  العلماء  كبار  هيئة 
الوطني، وتهدف اإىل ك�سف مواقع �سرية، مما يعد خيانة للوطن، يف حني 
رّجح ال�سيخ عي�سى الغيث قا�سي اال�ستئناف وع�سو جمل�س ال�سورى جتنب 

حترميها.
فوق  البوكيمون  قتال  �ساحات  يوجد  انه  اليوم”  “عني  �سحيفة  وقالت 
ال�سحيفة  فريق  الحظ  املطاف  من  وبالقرب  بالفعل،  امل�سرفة  الكعبة 
اعدادهم  تزايد  مع  اللعبة  يلعبون  كانوا  العبني  خم�سة  نحو  تواجد 
فمتواجدة  البوكيمون  وجتميع  الهدايا  نقاط  اما  دوري  ب�سكل  وتغريهم 

امام بوابات احلرم.
لها  معار�س  بني  اإطالقها،  منذ  وا�سعًا  جداًل  اأثارت  اللعبة  تلك  اأن  يذكر 
يراها اآداة للتج�س�س اأو لعبة �سممت �سد العامل االإ�سالمي، وبني مت�سامح 

يعتقد اأنها جمرد اأداة للرتفيه وال يجب حتميلها اأكرث مما ت�ستحق.

امل����ذي����ع����ة احل�����ام�����ل ت�����ن�����ال اع����ج����اب 
الج��ت��م��اع��ي ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع  رواد 

مذيعة قناةمذيعة قناة«�سكاي نيوز« تقدم ن�سرة االأخبار وهي حامل...
�ساهد

ظهرت مذيعة قناة �سكاي نيوز عربية “�سانتال �سليبا” على الهواء اأثناء 
التي  العربية  الن�سرة االإخبارية وهي حامل، مقدمة مثاال لالأم  تقدميها 
تقوم بعملها رغم اأي ظروف، لتوؤكد اأن حملها مل مينعها من ممار�سة عملها 

حتى موعد والدتها.
االجتماعى  التوا�سل  موقع  رواد  من  كبري  عدد  “�سانتال” اإعجاب  ونالت 
“في�سبوك”، معربين عن اإعجابهم بها وباإ�سرارها على موا�سلة عملها على 

الرغم من حملها.

خر هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

ينتمي  نيوز ال  جريدة وموقع غربة 
الي جهة كانت ، وال يتلقى دعما من 
انتقادات  و�سلتنا  حيث   ، جهة  اي 
باالنحياز  تتهمنا  االخوة  بع�س  من 

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�سر  الواقع  يف  ونحن 

ت�سلنا.
ونحن �سنظل مع ال�سعوب دائما وابدا 

مراة �سادقة .
نحن مع االوطان ول�سنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�ساركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�سال رايه اىل موقع اجلريدة .

�صوفيا املريخ ت�صارك جمهورها 
ول��ك��ن...! ابنتها  ���ص��ورة 
برنامج  جنمة  املريخ  �سوفيا  املغربية  النجمة  تواكب 
اأول موا�سمه م�ساركة جمهورها  اأكادميي يف  املواهب �ستار 
عرب ح�سابها ال�سخ�سي على موقع تطبيق ال�سور ان�ستغرام 
ب�سورة  ت�ساركهم  هي  وها  �سورها  من  جديد  هو  ما  بكل 

البنتها الال ال جناة.
 �ساركت النجمة �سوفيا املريخ جمهورها ب�سورة ابنتها الال 
ح�سابها  عرب  وجهها  مالمح  عن  الك�سف  دون  من  جناة  ال 
ح�سدت  ذلك  من  وبالرغم  ان�ستغرام  على  ال�سخ�سي 
عن  بالك�سف  مطالبينها  التعليقات  من  هائل  كم  ال�سورة 

مالمح ابنتها.
 �سوفيا املريخ اعتزلت الفن فور زواجها  من رجل اأعمال 
مغربي يف العا�سمة الرباط، بعد اأن كانت يف وقت �سابق 
حت�سر الألبومها الغنائي اجلديد واكتفت مبتابعة حياتها 

العائلية فقط.



لندن ـ:
فتاة  ل�سالح  حكما  بريطانية  حمكمة  اأ�ــســدرت 
اإىل  الـــعـــودة  يف  بحقها  اجلـــفـــري،  اأمــيــنــة  تــدعــى 
يف  يحب�سها  والدها  اأن  من  اإ�ستكت  اأن  بعد  بريطانيا، 

اململكة العربية ال�سعودية رغما عن اإرادتها.
وي�سمح الأمينة التي تبلغ من العمر 21 عاما، وفقا 
ولدت  حيث  بريطانيا،  اإىل  بالعودة  احلكم،  لذلك 

وترعرعت، ح�سب الـ”بي بي �سي”.
اإىل  اأخــذهــا  اجلــفــري  حممد  الفتاة  والــد  وكــان 
مدينة جدة ال�سعودية عام 2012، وقال حينها اإنه 
جرد  الوالد  اإن  قالت  املحكمة  لكن  حمايتها،  يريد 
ت�سهيل  على  يعمل  اأن  عليه  واأنه  حريتها،  من  الفتاة 

عودتها اإىل بريطانيا.
ونفى اجلفري اأن يكون جرد ابنته من حريتها، لكن 
الفتاة مزدوجة اجلن�سية، قالت اإن والدها حرمها من 

العي�س يف بريطانيا ب�سبب تقبيلها �سابا.
اأن  “البد  الفتاة  والــد  اإن  هوملان  القا�سي  وحكم 
يف  رغبت  اإذا  ويلز،  اأو  اجنلرتا  اإىل  عودتها  ي�سهل 
ذلك، واأن يدفع لها قيمة تذكرة ال�سفر” يف موعد ال 

يتجاوز 11 �سبتمرب/ ايلول.
القيام  ميكنها  “ال  املحكمة  اإن  قال  القا�سي  لكن 
على  �سيء  باأي  القيام  ت�ستطيع  كانت  اإن  بالقليل  اال 

االإطالق” لتنفيذ ذلك احلكم.
واأ�ساف القا�سي اأن اجلفري ميكن اأن يواجه تهمة 
االلتزام  دون  بريطانيا  اإىل  عاد  اإذا  الق�ساء  ازدراء 

بذلك احلكم.
كما قال القا�سي “لي�س هناك اتفاقات )ق�سائية( 
يف  املحاكم  تعرتف  لن  وال�سعودية.  بريطانيا  بني 
تعرتف  ال  الأنــهــا  اأ�سا�سها  مــن  بامل�سكلة  ال�سعودية 

بازدواج اجلن�سية.”
اإنها  هات�سين�سون  ماري  اأنا  اأمينة  حمامية  وقالت 
اأ�سبحت غري قادرة على تلقي تعليمات من اأمينة التي 
دي�سمرب/  يف  امييالت،  الكرتونية،  ر�سائل  لها  اأر�سلت 

كانون االأول عام 2015.
ونقلت املحامية عن اأمينة قولها: “اإنهم يريدونني 
رمبا  اأو  يقتلونني  �سوف  املــرة  هــذه   )…( اأمــوت  اأن 
للم�سابني  م�سحة  وهو  للن�ساء،  �سجن  يف  بي  �سيلقون 
باالأمرا�س العقلية، وهذا خطري جدا و�سوف اأعمل ما 

اأ�ستطيع للخروج اإذا �سنحت يل الفر�سة.”
للعنف اجل�سدي، مبا يف  اإنها تعر�ست  اأي�سا  وقالت 
راأ�سها على اجلدار،  ذلك �سربها �سربا مربحا ب�سدم 
اإىل  اإ�سارة  يف  غرفتها،  مغادرة  ت�ستطع  تكن  مل  واأنها 

اأنها كانت تق�سي حاجتها هناك اأي�سا.
القا�سي  اأن  للغاية  �سعيدة  “اإنني  املحامية  وقالت 
حقه  مــار�ــس  واأنـــه  الق�سية،  نظر  حــق  لــه  اأن  ــرر  ق

الق�سائي واأ�سدر حكما.”
)اجلــفــري(  يلتزم  اأن  اأتــوقــع  “اأنني  واأ�ــســافــت 

باحلكم.”
اإىل  الــعــودة  طلبت  ابنته  تكون  اأن  االأب  ونفى 

بريطانيا اأو اإىل اقليم ويلز.
وقال اإنه تقدم بطلب ملنعها من التحرك للحيلولة 

دون هروبها الأنه يخ�سى على حياتها.
تتلقى  واأنها  اآمان  يف  اأبنته  اأن  يتاأكد  اأن  اإنه  وقال 

معاملة ح�سنة.

–  اأعلنت احلكومة اليمنية،  اأنها باعت ثالثة  �سنعاء 
خزانات  يف  املجمد  اخلام  النفط  من  برميل  ماليني 
البالد،  �سرقي  ح�سرموت،  مبحافظة  ال�سبة  ميناء 
اندالع  ب�سبب  العملية  تعرث  على  عام  من  اأكرث  بعد 

احلرب يف مار�س/اآذار 2015.
عن  )�سباأ(،  الر�سمية  اليمنية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
م�سدر م�سوؤول بوزارة النفط، مل ت�سمه، اإن اإجراءات 
درجة  وعلى  و�سليم،  قانوين  ب�سكل  متت  النفط  بيع 
عالية من ال�سفافية؛ حيث مت عر�س الكمية املباعة 

البالغة 3 ماليني برميل على 29 �سركة عاملية.
�سراء،  عرو�س   3 تلقت  احلكومة  اأن  امل�سدر  واأو�سح 

�سركة   22 ترد  مل  فيما  �سركات،   4 اعتذرت  بينما 
نفطية.

“اللجنة  اعتمدت  املتبع،  النظام  اأنه، ح�سب  واأ�ساف 
العليا لت�سويق النفط اخلام” )حكومية مينية( بيع 
اإىل �سركة جلينكور )�سوي�سرية(  النفطية  ال�سحنة 

املقدمة الأف�سل االأ�سعار.
ومل يك�سف امل�سدر عن مبلغ ال�سفقة، والذي �سيدخل 
خزينة الدولة للمرة االأوىل منذ اندالع احلرب، لكن 
بتوريد  “�سيقوم  امل�سرتي  اإن  قال  احلكومي،  امل�سدر 
قيمة ال�سحنة كاملة ومبا�سرة اإىل احل�ساب احلكومي 

كاإيراد عام”.

الرتكي،  اخلارجية  وزير  – ا�ستقبل  – االأنا�سول  اأنقرة  
مولود جاوي�س اأوغلو، ،  ال�سحفية اليمنية توكل كرمان، 
مبقر   ،2011 عام  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  احلائزة 

الوزارة بالعا�سمة اأنقرة.
اأن  لالأنا�سول  الرتكية  اخلارجية  يف  م�سادر  وذكرت 
حماولة  تفا�سيل  على  كرمان  اأطلع  اأوغلو  جاوي�س 
االنقالب الفا�سلة التي وقعت بالبالد منت�سف يوليو/متوز 

اجلاري، وما تالها من م�ستجدات.
بال�سكر  تقدم  اخلارجية  وزير  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 
لكرمان نظري مناه�ستها للمحاولة االنقالبية، وم�ساركتها 
الدميقراطية”،  “�سون  مظاهرات  يف  الرتكي  ال�سعب 

ودعمها لقيم احلرية وال�سالم.
ونالت كرمان )37 عاما( جائزة نوبل لل�سالم عام 2011 
يف  امل�ساركة  يف  وحقها  املراأة  حلماية  ال�سلمي  لـ”ن�سالها 

�سنع ال�سالم”.
)غري  قيود”  بال  “�سحفيات  منظمة  كرمان،  وتراأ�س 
واملوؤمترات  الربامج  من  عديد  يف  و�ساركت  حكومية(، 
الف�ساد،  ومكافحة  التعبري،  حرية  حول  الدولية 

واالإ�سالحات ال�سيا�سية يف العامل العربي.
وقت  يف  اإ�سطنبول،  ومدينة  اأنقرة  العا�سمة  و�سهدت 
حماولة  يوليو/متوز(،   15( اجلمعة  م�ساء  من  متاأخر، 
انقالب فا�سلة، نفذتها عنا�سر حمدودة من اجلي�س، تتبع 

االإرهابية،  املوازي(  )الكيان  غولن”  اهلل  “فتح  ملنظمة 
حاولوا خاللها اإغالق اجل�سرين اللذين يربطان ال�سطرين 
اإ�سطنبول )�سمال غرب(،  االأوروبي واالآ�سيوي من مدينة 
املوؤ�س�سات  وبع�س  فيها  االأمن  مديرية  على  وال�سيطرة 

االإعالمية الر�سمية واخلا�سة.
وقوبلت املحاولة االنقالبية، باحتجاجات �سعبية عارمة 
بح�سود  املواطنون  توجه  اإذ  والواليات؛  املدن  معظم  يف 
واملطار  بالعا�سمة،  االأركان  ورئا�سة  الربملان  جتاه  غفرية 
عدد  يف  االأمن  ومديريات  اإ�سطنبول،  مبدينة  الدويل 
حولها  تنت�سر  كانت  ع�سكرية  اآليات  اأجرب  ما  املدن،  من 
اإف�سال املخطط  �ساهم ب�سكل كبري يف  على االن�سحاب مما 

االنقالبي.
غولن”  اهلل  “فتح  منظمة  عنا�سر  اأن  بالذكر  جدير 
– غولن يقيم يف الواليات املتحدة االأمريكية  االإرهابية 
يف  بالتغلغل  طويلة  اأعوام  منذ  قاموا   1998- عام  منذ 
واجلي�س  والق�ساء  ال�سرطة  يف  �سيما  ال  الدولة،  اأجهزة 
مفا�سل  على  ال�سيطرة  بهدف  التعليمية؛  واملوؤ�س�سات 
املحاولة  الذي برز ب�سكل وا�سح من خالل  الدولة؛ االأمر 

االإنقالبية الفا�سلة.
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�إعان
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�سم ٣٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�سال 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

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

احلرب بدء  منذ  خام  نفط  �صحنة  اأول  تبيع  اليمنية  اإىلاحلكومة  بالعودة  حكم  على  حت�صل  اجلفري  اأمينة   ال�صعودية 
اإرادت��ه��ا عن  رغما  �صنوات   4 بجدة  حب�صها  بعد  بريطانيا 

كرمان” باأنقرة “توكل  ي�صتقبل  اأوغلو  جاوي�ض 

للر�صا�ض م�����ص��ادة  ك��وف��ي��ة  ي�����ص��م��م  ل��ب��ن��اين  م��ه��ن��د���ض 

�عان ال�صحاب �ل�صركات و�ملحات
�ىل ��صحاب �ل�صركات و�ملحات �لذين يبحثون عن �يدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة و��صحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ��صحاب �ل�صركات و�ملحات �الت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

اأخريًا عرب  ال�سيفية  ُنقل م�سعل االألعاب االأوملبية 
يف  احلدث  النطالق  ا�ستعدادًا  فريو،  كابو  يف  اخلليج 
مدينة ريو دي جانريو الربازيلية غدًا اجلمعة، على 
وتعد  احلايل.  )اأغ�سط�س(  اآب   21 حتى  ي�ستمر  اأن 

االأوملبية،  االألعاب  يف  الرئي�سية  املرا�سم  من  ال�سعلة 

االأوملبياد  فكرة  وقيم  مبادئ  انتقال  اإىل  ترمز  وهي 

من اليونانيني القدماء اإىل العامل احلديث. )اأ ف ب(

�صورة وخرب

تنقل  مميزة  كوفية  القا�سي،  �سامل  املهند�س  اللبناين  االأزيــاء  م�سمم  عر�س   
ا�ستخدام هذا النوع من غطاء الراأ�س اإىل اآفاق جديدة، حيث تتميز هذه الكوفية 

باأنها م�سادة للر�سا�س.
 ت�سميم املهند�س القا�سي اجلديد يثري ردود اأفعال متباينة،حيث اعتربه البع�س 

اأنه خم�س�س لالإرهابيني، واآخرون نظروا اإليه على اأنه م�سروع فني.
 K29“ للر�سا�س  امل�سادة  كوفيته  القا�سي  �سامل  واملهند�س  امل�سمم  وعر�س   

الثالثاء. بريوت،  اللبنانية  العا�سمة  اك�سرب�س” يف  “جريك  معر�س  001” يف 
 وقد مت عر�س الت�سميم اجلديد للكوفية الأول مرة يف مهرجان اأ�سبوع املو�سة يف بريوت، وهي م�سنوعة من 

مادة الـ”كيفلر” )األياف ا�سطناعية من البارا اأراميد(.
وقت  منذ  عاملنا  من  جزءا  تعد  “الكوفية  اإن  املتحدة  الواليات  من  املادة  هذه  جلب  الذي  القا�سي  وقال   
طويل، ويرتديها الكثري من النا�س، �سواء االأجانب اأو ال�سكان املحليون، وبطريقة ما اأ�سبحت رمزا للمقاومة 

ولالحتجاج واالعرتا�س”.
االأمر  اإىل  واآخرون نظروا  لالإرهابيني،  العمل خم�س�س  اإن هذا  النا�س قالوا  “الكثري من  املهند�س  واأ�ساف   
باعتباره م�سروعا فنيا، بينما اعتقد اأ�سخا�س اآخرون اأنه لن يجدي نفعا، ولكنني اأعتقد اأن ت�سميمي قد حقق 

وظيفته، باإثارة كل هذه التفاعالت واالآراء املختلفة حوله”.
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