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ت������وزع جم��ان��ا

ال��ي��م��ن ب��ن امل��ف��او���ض��ات 
وره����ان����ات االن��ت�����ض��ار

ال��ن��ار وق���ف  بتثبيت  ���ض��م��ان��ات  ب��ع��د  ت��ب��داأ  امل��ف��او���ض��ات 

القريبة واالأ���ض��اب��ي��ع   االأي����ام 
�ضيا�ضية مواقف  »�ضتحمل   املقبلة 
امل��األ��وف« عن  �ضتخرج  وا�ضحة 

الناطق الر�ضمي با�ضم الرئا�ضة

ت����ل اأب����ي����ب ُم��رت��ب��ك��ة

ال�ضاخن اخل��ط  من   اه��داء 
ال�����ض��اخ��ن��ة االر������ض  اىل 

�سعر حبيب جودة

�سفحة 2

م�ضت�ضار االمن القومي االمريكي: 
احلكومة ال�ضعودية مل تعري اهتمامًا 
ت�ضخ  كانت  التي  لالموال  كافيًا 
والتي  االرهابية  اجلماعات  اىل 
“القاعدة” تنظيم  ل�ضعود  ادت 



االمريكي  القومي  االمن  م�شت�شار  نائب  قال 
“Ben Rhodes” ان احلكومة ال�شعودية 
التي  االموال  اىل  كافيًا  اهتمامًا  تعري  مل 
كانت ت�شخ اىل اجلماعات االرهابية و التي 

ادت بالتايل اىل �شعود تنظيم القاعدة.
مقابلة  خالل  جاء   ”Rhodes“ كالم 
يثار  ما  حول  تعليقه  معر�ض  يف  و  اذاعية 
�شعوديني  م�شوؤوؤلني  �شلوع  عن  موؤخرًا 

بهجمات احلادي ع�شر من ايلول.
ان   ”Rhodes“ اعترب  وبينما 
تدعم  ال  احلكومية  ال�شعودية  �شيا�شة 
“عدد  عن  نف�شه  بالوقت  القاعدة،حتدث 
ال�شعودية  يف  جدًا  االثرياء  االفراد  من 
ب�شكل  يتربعون،احيانًا  كانوا  الذين 
ا�شاف  املتطرفة”.كما  للجماعات  مبا�شر، 
اىل  احيانًا  ت�شل  كانت  التربعات  ان 
بعد  فيما  تبني  التي  اخلريية  “املوؤ�ش�شات 
انها ت�شكل و�شيلة لغ�شل االموال ل�شالح هذه 

اجلماعات”.
“الكثري  بان   ”Rhodes“ �شرح  وعليه 

التعبري  �شح  اذا  البذور  االموال،اموال  من 
ملا  القاعدة(  بذور  زرع  هنا  )املق�شورد 
من  القاعدة،جاءت  تنظيم  بعد  فيما  �شبح 
كان  اذا  عما  �شوؤاآل  على  ردًا  ال�شعودية”.و 
ممكن ح�شول ذلك من دون ادراك احلكومة 
ال�شعودية، اعرب “Rhodes” عن اعتقاده 
جاهدة  ت�شعى  تكن  “مل  احلكومة  هذه  بان 

اىل منع حدوث ذلك”.
“بع�ض  ان  اىل   ”Rhodes“ ا�شار  كذلك 
افرادًا  او  احلكومة  داخل  من  اال�شخا�ض 

تلقاء  من  العمل  من  عائالتهم”،متكنوا  من 
نف�شهم،و هو ما �شمح بتدفق االموال.بالتايل 
احلكومي  اجلهاز  اعطاء  عدم  عن  حتدث 
ال�شعودي”اهتمامًا كافيًا مل�شري هذه االموال 

على مدار اعوام عدة”.
�شوؤاآل عن كيفية ت�شمية  هذا و يف رده على 
بينما  حلفاء  بانهم  ال�شعوديني  امريكا 
بالعنا�شر  العميقة”  “اجلذور  هذه  لديهم 
هذه  ان   ”Rhodes“ املتطرفة،قال 
العالقات تقام مع احلكومات “الننا نت�شارك 
على  و  انه  ا�شاف  امل�شالح”.و  بع�ض  معهم 
اال�شا�شية  امل�شلحة  طويلة،كانت  فرتة  مدار 
يعني  كان  ما  هو  االمن،و  و  بالنفط  تتمثل 
بان الواليات املتحدة كانت “بطيئة باعطاء 
باجلماعات  االرتباط  عن�شر  اىل  االهتمام 
�شرح  ال�شعوديني(”،و  )ارتباط  املتطرفة 
نفكر  جعلتنا  العالقة  “تركيبة  بان  كذلك 
فقط باالمن و النفط” دون ان يتم الدخول 

يف جماالت اكرث عمقًا.
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خمت�صر مفيد

�إىل متى.....؟
االأغنيات  �شراب  من  القادم  االأمل  لنحب  �شنكتب   
و�شنكتب  ال�شيا�شة،  �شيعته  وطن  عن  العاطفية 
نعود  حني  مدننا  هي  ال�شعيدة  املدن  اأن  اأكرث  لنحلم 
وحدتها  يوؤن�ض  ال  واحل�شرة   الفرح  بكامل  اإليها، 
عبث االأطفال وال نكايات الن�شاء وكيدهن وال �شحك 

الرجال بال�شوت املرتفع ً.
�شنكتب بعد حني عن حنيننا ملدينة من مدننا الكثرية 
فلرمبا  متاأكدًا،  ول�شت  نقمتنا،  عن  رمبا  اأو  اليمن،  يف 

كتبنا عن رغبتنا بالعودة اإليها.
منها   اأهلنا  ُهّجر  التي  وقرانا  مدننا  هل    .. و�شوؤال 
لدينا ذاكرتهم عنها، نعم ولكننا حني نعود اإليها، لن 
�شتكون  بل  االأجداد،  وذاكرة  خميلتنا  يف  كما  تكون 
يف  خميفًا  امل�شهد  يكون  قد  ا�شباح.  مبدن  اأ�شبه 
احلنني  مو�شم  انق�شى  اإن  واأخ�شى  االأوىل،  اللحظات 
وهي  ت�شبهني  ال  التي  اليمن،  اأخاف  اأن  والده�شة، 
بهذه احلال املتاخرة، من معظم النواحي العمرانية 

وال�شناعية والزراعية و...الخ.
هي  احلب،  والأجل  واالأمل  احلياة  الأجل  �شنكتب 
اأدوات احللم، حلمنا بعودة ما اإىل الوطن، وهي اأدوات 

تنقذنا عادة من ا�شتعار الواقع يف وجهنا.
بها  وليحلم  املخيلة،  يف  اأحلى  اليمن  لت�شبح  �شنكتب 
و�شعنا  يف  لي�ض  الأنه  �شنكتب  قليل،  بعد  �شيولد  طفل 

اأكرث من ذلك.
رئي�ض التحرير
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الريا�ض مع  العالقات  يف  فتور  و�ضط  ال�ضعودية  اىل  زيارته  يبداأ  اأوباما 

لالموال  كافيًا  اهتمامًا  تعري  مل  ال�ضعودية  احلكومة  االمريكي:  القومي  االمن  م�ضت�ضار 
“القاعدة” تنظيم  ل�ضعود  ادت  والتي  االرهابية  اجلماعات  اىل  ت�ضخ  كانت  التي 

باراك  االمريكي  الرئي�ض  و�شل   – ب(  ف  )اأ  ـ  الريا�ض 
بن  �شلمان  امللك  يلتقي  حيث  ال�شعودية  االربعاء  اوباما 
مكافحة  جهود  تعزيز  يف  �شتبحث  زيارة  يف  العزيز  عبد 
وحماولة  واليمن،  �شوريا  يف  النزاع  وملفي  اجلهاديني 

ترطيب اأجواء العالقات بني احلليفني التقليديني.
 1300 ال�شاعة  قرابة  الرئا�شية  الطائرة  وحطت 
بالتوقيت املحلي )1000 تغ( يف مطار امللك خالد الدويل 
م�شوؤولني  اوباما  ا�شتقبال  يف  كان  حيث  الريا�ض،  يف 

�شعوديني تقدهم امري الريا�ض بندر بن عبد العزيز.
وعادة تبث القنوات الر�شمية مبا�شرة زيارات امل�شوؤولني 
انتقل  الذي  اوباما  و�شول  تنقل  مل  انها  اال  البارزين، 
بع�ض  لتم�شية  الريا�ض،  فنادق  احد  اىل  باملروحية 
الوقت قبل االنتقال اىل ق�شر عرقة للقاء امللك �شلمان.

لقادة  الريا�ض،  اوباما غدا يف قمة ت�شت�شيفها  وي�شارك 
االربعاء  و�شلوا  الذين  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول 
تباعا اىل قاعدة امللك �شلمان اجلوية يف الريا�ض، قبيل 
العاهل  وكان  االمريكي.  الرئي�ض  و�شول  من  ق�شري  وقت 
املبا�شر  البث  بح�شب  القادة،  ا�شتقبال  يف  ال�شعودي 

لقنوات التلفزة.
و�شهدت الوالية الثانية الأوباما حمطات تباين عدة بني 
االخرية  اللحظة  يف  امتناعه  منها  ووا�شنطن،  الريا�ض 
لنظام  �شربات  توجيه  عن   ،2013 العام  �شيف  يف 
املعار�شني  من  الريا�ض  تعد  الذي  اال�شد  ب�شار  الرئي�ض 
له، واالتفاق الذي تو�شلت اليه الدول الكربى مع ايران، 
طهران  ملف  حول  لل�شعودية،  اللدود  االقليمي  اخل�شم 

النووي، يف �شيف العام 2015.
ابراز اهمية عالقة وا�شنطن  البيت االبي�ض اىل  و�شعى 
الزيارة  ان  موؤكدا  عاما،  ل�شبعني  تعود  التي  والريا�ض 
بني  تذكارية  �شورة  اللتقاط  فر�شة  جمرد  لي�شت 
مطلع  واليته  تنتهي  الذي  واوباما  ال�شعوديني  امل�شوؤولني 

ال�شنة املقبلة.
دائما  كانت  “العالقة  اوباما  م�شت�شار  رود�ض  بن  وقال 
حول  تعاون  قاعدة  دائما  ثمة  انه  اال   )…( معقدة 

امل�شالح امل�شرتكة، ال�شيما منها مكافحة االرهاب”.
ال�شرق  لدرا�شات  وا�شنطن  معهد  يف  الباحث  وبح�شب 
الزيارة على  لو قدمت  “حتى  �شاميون هندر�شون  االدنى 
انها منا�شبة لتعزيز التحالف، اال انها �شتظهر اىل اي حد 
تباعدت وا�شنطن والريا�ض على مدى االعوام الثمانية 

املا�شية”، يف ا�شارة اىل مدة واليتي اوباما.
ا�شاف الباحث يف مقال ن�شر يف جملة “فوري�ض بولي�شي” 
ال�شرق  يف  املركزية  امل�شكلة  الوباما،  “بالن�شبة  انه 
اال�شالمية.  الدولة  تنظيم  مكافحة  هي  االو�شط 

بالن�شبة اىل ال�شعودية، امل�شكلة هي ايران”.
الع�شكري  الدعم  زيادة  يف  التعاون  جمل�ض  دول  وتاأمل 
االيرانية  “التدخالت”  مواجهة  يف  ال�شيما  االمريكي، 

التي باتت من ابرز هواج�شها.
االمريكي  الدفاع  وزير  و�شل  اوباما،  زيارة  بدء  وع�شية 
على  امريكي  م�شوؤول  وقال  الريا�ض.  اىل  كارتر  اآ�شتون 
هام�ض الزيارة ان بالده تقرتح على دول اخلليج تكثيف 

اخلا�شة  القوات  تدريب  خ�شو�شا  الدفاعي  التعاون 
“زعزعة  ن�شاطات  ملواجهة  البحرية  القدرات  وتنمية 

اال�شتقرار” االيرانية.
كانون  مطلع  طهران  مع  عالقاتها  الريا�ض  وقطعت 
الثاين/يناير اثر مهاجمة بعثات دبلوما�شية لها يف ايران 
ال�شيعي  ال�شعودي  ال�شيخ  اعدام  على  حمتجني  قبل  من 
يوجه  ان  يف  اخلليج  قادة  وياأمل  النمر.  منر  املعار�ض 
ت�شريحاته  بعد  ال�شيما  لطهران،  حازمة  ر�شالة  اوباما 

االخرية التي اثارت انتقادات يف ال�شحافة ال�شعودية.
ال�شهر  اتالنتيك”  “ذي  جملة  مع  مقابلة  يف  قال  فقد 
املا�شي ان “املناف�شة بني ال�شعودية وايران التي �شاهمت 
والعراق  �شوريا  يف  الفو�شى  ويف  بالوكالة  احلرب  يف 
واليمن، تدفعنا اىل ان نطلب من حلفائنا ومن االيرانيني 
ان يجدوا �شبيال فعاال القامة عالقات ح�شن جوار ونوع 

من ال�شالم الفاتر”.
ويري  فريدريك  كارنيغي  معهد  يف  الباحث  ويقول 
الطريقة  منذ مدة طويلة، من  املتحدة قلقة  “الواليات 
التي يت�شرف بها ال�شعوديون يف املنطقة. وهذا الرئي�ض 
)اوباما( عرب عن ذلك بطريقة مبا�شرة اكرث من الذين 

�شبقوه”.
– ايلول/�شبتمرب   11 اىل  – عودة 

اال ان التباين حول امللفات االقليمية لي�ض نقطة اخلالف 
فالكونغر�ض  والريا�ض.  وا�شنطن  بني  حاليا  الوحيدة 
يف  النظر  االمريكي  للق�شاء  يجيز  قرار  م�شروع  يبحث 
او  ال�شعودية  احلكومة  تطال  اليه،  ترفع  قد  دعاوى 
ايلول/  11 احداث  يف  لهم  مفرت�ض  دور  على  م�شوؤولني، 

�شبتمرب 2001.
واأكد اوباما االثنني معار�شته م�شروع القرار.

ان  املا�شي  اال�شبوع  تاميز"  "نيويورك  �شحيفة  وافادت 
وزير اخلارجية ال�شعودي عادل اجلبري حذر من ان اقرار 
امل�شروع �شيدفع ال�شعودية لبيع �شندات خزينة امريكية 

مبئات مليارات الدوالرات، و�شحب ا�شتثمارات.
كما يدور نقا�ض يف الواليات املتحدة حول ما اذا كان يجب 
رفع الت�شنيف ال�شري عن 28 �شفحة من تقرير حوادث 
تابعة  حتقيق  جلنة  عن  ال�شادر  ووا�شنطن  نيويورك 
للكونغر�ض. ويعتقد ان هذه ال�شفحات تتطرق اىل ادوار 

حمتملة حلكومات وكيانات اجنبية بينها ال�شعودية.

وتاأمل االدارة االمريكية يف اال توؤثر هذه اخلالفات على 
خ�شو�شا  اجلهاديني  مكافحة  وهو  اال�شا�شي،  تركيزها 
تنظيم الدولة اال�شالمية. والريا�ض جزء من التحالف 
�شد   2014 �شيف  منذ  وا�شنطن  تقوده  الذي  الدويل 
التنظيم الذي ي�شيطر على م�شاحات من �شوريا والعراق.

اال ان ال�شعودية من�شغلة منذ اآذار/مار�ض 2015، بقيادة 
حتالف داعم للحكومة اليمنية �شد املتمردين. وا�شتفاد 
اجلهاديون اي�شا من هذا النزاع لتعزيز نفوذهم يف اليمن.
وترى وا�شنطن ان حل النزاع يف �شوريا واليمن �شي�شاهم 
حماوالت  ان  اال  اجلهاديني.  مكافحة  على  الرتكيز  يف 
التو�شل اىل حلول يف هذين البلدين تواجه عقبات عدة، 
يف  ال�شورية  املفاو�شات  تعرث  مع  اال�شبوع  هذا  خ�شو�شا 

جنيف، واملباحثات اليمنية يف الكويت.
اوباما  الدولية  العفو  منظمة  طالبت  اآخر،  �شعيد  على 
بطرح م�شاألة حقوق االن�شان و”خنق” ا�شوات املعار�شني 
ا�شكات هذه اال�شوات  ان  ال�شعودية واخلليج، معتربة  يف 

اخلليجي”. التعاون  جمل�ض  دول  يف  روتينا  “بات 
ال�شعودي  الدفاع  وزير  العهد  ويل  ويل  اأكد  جهته  ومن 
االأمري حممد بن �شلمان اليوم االربعاء على �شرورة العمل 

ب�شكل جدي ملجابهة االإرهاب وتدخالت اإيران.
وزراء  اجتماع  بداية  يف   ، �شلمان  بن  حممد  االمري  وقال 
الدفاع  وزير  مع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  دفاع 
)اخلليجي  االجتماع  اإن   ، اليوم  كارتر  اآ�شتون  االأمريكي 
العامل  تواجه  كبرية  حتديات  ظل  يف  يعقد  االمريكي( 
امل�شتقرة  غري  الدول  و  االإرهاب  واأهمها  واملنطقة 

والتدخالت االإيرانية يف �شوؤون دول املنطقة.
ملجابهة  العمل  على  يركز  �شوف  االجتماع  اأن  واأو�شح 
جتمع  التي  ال�شراكة  خالل  من  �شويا  التحديات  هذه 
وهي  االأمريكية  املتحدة  والواليات  العربي  اخلليج  دول 

�شراكة طويلة وعريقة.
هذه  ملجابهة  جدي  ب�شكل  نعمل  اأن  يجب  “اليوم  وقال 
التحديات”، موؤكدا اإنه “فقط بالعمل �شويا �شوف جنتاز 
كل العقبات التي تواجهنا”. ورحب مرة اأخرى باجلميع 
متمنيا لهم التوفيق يف يوم االنطالقة لتحقيق اال�شتقرار 

لهذه املنطقة.
عن  كارتر  ا�شتون  االأمريكي  الدفاع  وزير  عرب  فيما 
�شعادته بامل�شاركة يف االجتماع والرغبة امل�شرتكة ملزيد 
من التعاون يف مكافحة االإرهاب وال�شعي ال�شتقرار واأمن 
التعاون  جمل�ض  لدول  العام  االأمني  األقى  كما  املنطقة. 
برغبة  خاللها  نوه  كلمة  الزياين  عبداللطيف  الدكتور 
التعاون وال�شداقة  اجلانبني يف موا�شلة تعزيز عالقات 
يف خمتلف املجاالت، م�شريا اإىل اأهمية التعاون الدفاعي 
والتحديات  الظروف  ظل  يف  واأمريكا  اخلليج  دول  بني 
االإرهاب  خماطر  فيها  مبا  املنطقة  تعي�شها  التي  االأمنية 
وا�شتقرار  اأمن  لزعزعة  امل�شتمرة  االإيرانية  والتدخالت 

املنطقة ورعاية التنظيمات االرهابية ومتويلها.
على  حمافظة  �شتظل  اخلليج  دول  اأن  الزياين  واأكد 
التحديات  ملواجهة  الدولية  وم�شوؤولياتها  التزاماتها 

واالأزمات التي تهدد ا�شتقرار املنطقة.

ج�شد  واحد..  اآن  يف  وموؤملًا  مرعًبا  كان  امل�شهد    
املوقع  من  قريب  ورجل  �شمت  يف  النريان  تلتهمه 
يتدخل  �شغري  طفل  بعدها  �شمت،  يف  املوت  يراقب 
من  اجل�شد  ذلك  تخلي�ض  يحاول  ميكن،  ما  الإنقاذ 
الثياب املحرتقة، يتمكن من اإبعاد النريان، ويعدها 

يتدخل رجل اآخر بلحاف يّلم به اجل�شد املحرتق.
داخل  من  ت�شويره  مت  الذي  الفيديو  ذلك  كان 
لـ”مي  وقع  ما  على  االأكرب  ال�شاهد  اإداري  مركز 
فتيحة”، بائعة حلوى يف حي اوالد مبارك مبدينة 
احرتقت  الرباط.  العا�شمة  غرب  القنيطرة، 
اإىل  ُنقلت  اأبريل/ني�شان،   9 ال�شبت  يوم  ال�شيدة 

امل�شت�شفى، وبعدها اأ�شلمت الروح يوم االثنني.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
ا�شم  )مي  فتيحة  مي  ق�شة  بداأت  رويًدا  رويًدا 
على  تهمني  املحلية(  باللهجة  االأم  على  يطلق 
االإعالم املغربي، احتجت الراحلة التي كانت بائعة 
متجولة، على حجز ب�شاعتها، لكن م�شوؤول لل�شلطة 
�شهود عيان  لها، يقول  اأن يعيدها  املنطقة رف�ض  يف 
حيث  االإدارة  مقّر  اإىل  رافقته  واإنها  اأهانها،  اإنه 
ويف  حلوياتها،  باإعادة  تطالب  هناك  بقيت  يعمل، 
وابتاعت  عقارير،  حمل  اإىل  اجتهت  غ�شب  حلظة 
مادة م�شتعلة، �شكبتها على ج�شدها وبعدها اأ�شرمت 

النريان.
اأخت  منزل  اإىل  اأبريل   15 اجلمعة  يوم  اجتهنا 
رف�شت  هناك  املوجودة  العائلة  لكن  الراحلة، 
بع�ض  قبل  النهاية  يف  قاطع.  ب�شكل  اإلينا  احلديث 
اأفراد العائلة احلديث لنا لكن بوجه غري مك�شوف، 
لتبداأ عملية تقفي حكاية مي فتيحة، ومعها حكاية 

الكثري من �شكان حي والد مبارك.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
 االأم املكافحة

تختزل ق�شة مي فتيحة حكايات املئات من الن�شاء 
مبارك  والد  بحي  ا�شتقرت  املكافحات،  املغربيات 
منذ عقود، قادمة من نواحي �شيدي قا�شم. تكّفلت 
بابنتها الوحيدة منذ وفاة الزوج يف �شنوات �شبابها. 
يوم  كل  تخرج  فتيحة  كانت  �شفيحي،  �شكن  من 
خمتلفة،  مهن  بني  تنقلت  احلياة،  لقمة  عن  بحًثا 
احلليب  لبيع  )حمل  حملبة  اكرتت  اأنها  اآخرها  من 
وم�شتقاته واحللويات( لكنها مل ت�شتمر على اتفاق 
مع �شاحب املحل. ويف اأحد االأيام، اأخربتها واحدة 
من قريباتها عن وجود هام�ض للربح من خالل بيع 
العمل  يف  فتيحة  فانطلقت  ال�شوق،  يف  احللويات 
للحياة.. �شار طريًقا  اأن يكون طريًقا  الذي عو�ض 

للموت.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
كغريها من الباعة املتجولني، تنقلت مي فتيحة بني 
قريبة  مدر�شة  اأطفال  احلي،  هذا  يف  اأماكن  عدة 
ما  “دائما  اأحدهم:  لنا  قال  جيًدا،  وجهها  يعرفون 
كرمية”.  �شيدة  كانت  ن�شرتيه..  مما  اأكرث  تعطينا 
كانت مي فتيحة حتلم يف يوم ما اأن تتّوفر على حمل 
خا�ض بها، متاًما كعدد من الباعة املتجولني الذين 
مكنتهم الدولة من حمالت يف ال�شوق، لذلك اختارت 
يف  حت�شر  حتى  ال�شوق  باب  يف  مكاًنا  الدوام  على 
قوائم امل�شتفيدين اإن حتددت، اإاّل اأنها رحلت وبقي 

مكانها يف ال�شوق �شاهًدا عليها.
�شوق  اأمام  الراحلة  جتل�ض  كانت  حيث  املكان  زرنا 
اإيواء الباعة املجتولني، كل الب�شائع هنا رخي�شة، 
جتل�ض  �شيدة  رخي�شة.  باتت  االإن�شان  حياة  حتى 
تبيع  وجهها،  على  بادًيا  احلزن  يزال  ال  بقربها 
اململحات املغربية )امل�شمن والبغرير(. كان جوابها 
عندما �شاألناها عن الراحلة:” منذ اأن �شمعت بخرب 
العمومية  القوة  كانت  كبرية،  معاناة  يف  واأنا  موتها 
االحتقار  من  عانينا  الدوام،  على  مًعا  تطردنا 
والتهمي�ض” ت�شمت قلياًل ثم ت�شتطرد: “اهلل ياخذ 

احلق”.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
جار اآخر يبيع القطاين قّدم �شهادته: “كنت اأراها 
الأ�شهر  البيع  مكان  تقا�شمنا  امراأة..  ولي�ض  رًجال 
وت�شّرفت معنا جميعا بكثري من االحرتام، وعانينا 
ال�شهرين  يف  ا�شتدت  التي  واملالحقات  الطرد  من 
داخل  اإىل  تطردنا  العمومية  فالقوات  االأخريين، 
ال�شوق، واأ�شحاب املحالت يطردوننا خارجه، ف�شار 
قوتنا اليومي مهدًدا، وبتنا نعي�ض يومًيا على خطر 

م�شادرة ب�شاعتنا القليلة”.
مغلقة،  كثرية  حمالت  النموذجي،  ال�شوق  داخل 
ال�شوق �شعيف جًدا مقارنة  التجاري داخل  الرواج 
بالرواج داخله، اأحد الباعة قال لنا: “تاأملنا جميعا 
لوفاة الراحلة، لكننا حتى اأ�شحاب املحالت يعانون 
هناك  اخلارج،  يف  املتجولني  الباعة  وجود  ب�شبب 
الزبناء،  جلب  الأجل  ويعاين  الكراء  يوؤدي  من  منا 
ال  اأنهم  مبا  منا  اأف�شل  يبيعون  اخلارج  يف  فالباعة 

يطلبون هام�ض ربح كبري”.
 ال�شكن ال�شفيحي.. اأ�شل امل�شكل

يف اإطار برنامج مكافحة دور ال�شفيح، مكنت الدولة 
عدًدا من �شكان براريك والد مبارك من بقع اأر�شية 
يف منطقة ت�شمى بجنان. بداأ الربنامج عام 2004 
يزال  وال  الرباريك،  �شكان  اإح�شاء  مت  عندما 
جولتنا  اأثناء  عايناه  ما  لكن  االآن،  اإىل  م�شتمًرا 
باحلي، بنّي اأنه ال تزال هناك عدة عائالت تعي�ض 

و�شط براريك ال ت�شمن اأبًدا العي�ض الكرمي.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
ا�شتطاعت  لكنها  �شنوات،  طوال  هنا  فتيحة  �شكنت 
مبا  بنتها  االأر�شية.  ببقعتها  تظفر  اأن  موؤخًرا 
جمعته من دراهم طوال �شنوات عملها. البيت االآن 
اأن  املنتظر  من  وكان  االأخرية،  اإ�شالحه  مراحل  يف 
بعد  القادمة  االأ�شهر  يف  نهائية  ب�شفة  اإليه  تنتقل 
اإكمال البناء واإدخال خدمات املاء والكهرباء، ويف 
من  فيه  تبيتان  وابنتها  فتيحة  كانت  ذلك  انتظار 
حني الآخر، بينما تتقا�شمان بقية االأيام مع قريبة 

لهما يف براكة اأخرى.
الت�شعينيات  بداية  هنا  ال�شفيح  دور  تفريخ  وقع 
للقنيطرة  البوادي  �شكان  من  الكثري  هاجر  عندما 
ق�شد العمل يف املعامل. تتذكر مريا، �شاهدة عيان، 
نهاية  الرباريك  هذه  يف  اأر�شية  بقعة  ا�شرتت  اأنها 
الت�شعينيات وبنتها حتى ت�شمن لنف�شها قرب حياة. 
الدولة  عليه  اأ�شرفت  الذي  الربنامج  اأن  تخربنا 
األف درهم  بـ14  الالئق بداأ  لل�شكن  ال�شكان  لتمكني 
لكل بقعة ما بني 63 و80 مرًتا، وو�شل موؤخًرا اإىل 
30 األف درهم، وهو مبلغ عجز عن دفعه الكثري من 

�شكان الرباريك.
اأحرقت  التي  املراأة  فتيحة«..  »مي  حكاية  اأ�شول 

نف�شها يف حي هام�شي باملغرب
اأ�شباب  عن  تتحدث  الرباريك  �شكان  من  �شيدة 
بقائها: “منذ عام 2004 وا�شمي مدرج يف القائمة. 
اأخر ا�شتفادتي،  لكن �شاعت يل رخ�شة ال�شكن مّما 
بعدها ا�شتطعت اإجناز الرخ�شة من جديد، اإاّل اأنني 
فوجئت بحذف ا�شمي. اأعي�ض هنا مبفردي واأعاين 

يف ال�شيف وال�شتاء وال زلت اأنتظر بقعتي”.
�شيدة اأخرى فتحت لنا باب منزلها، حيث تعي�ض مع 
اأقعده  مزمن  مر�ض  من  يعاين  منهم  واحد  اأبنائها، 
درهما  بـ450  الرباكة  هذه  اأكرتي   ” الفرا�ض: 

براكتي  هدمت  بعدما  لل�شهر، 
يف  اأ�شرتي  ا�شم  ورود  اإثر  االأوىل 
رف�شوا  لكنهم  امل�شتفديني،  قائمة 
غياب  مبرّبر  يل  البقعة  مترير 
اأحد اأبنائي الذي �شافر منذ مدة 
ح�شور  يطلبون  فهم  يعد،   ومل 
جميع اأبنائي مبرّبر كونهم وارثني 
يف  البقعة  توجد  الذي  لزوجي 

ا�شمه”.
خّزانات انتخابية

جديدة  تفا�شيل  مريا  لنا  تقدم 

ترى  �شيا�شية  “�شخ�شيات  ال�شفيحي:  ال�شكن  عن 
يعرقل  من  ومنهم  انتخابي  خزان  جمّرد  احلي  يف 
يعود  ال  جديدة  براريك  خلق  من  تراه  ما  اإنهاءه. 
اإىل �شكان احلي، بل هم نا�ض جدد ا�شرتوا براريك 
البقع  من  اال�شتفادة  الأجل  االأخرية  االأ�شهر  يف 
االأ�شليني  ال�شكان  من  الكثري  عاد  بينما  االأر�شية، 

اإىل قراهم لعجزهم عن دفع ثمن البقع″.
ه�شام مداحي، م�شت�شار عن حزب العدالة والتنمية 
غالبية  لنا:”  يتحدث  املدينة  جمل�ض  يقود  الذي 
م�شاكل املنطقة تبداأ من بطء برنامج الق�شاء على 
ال�شكن ال�شفيحي، فما تزال تقريًبا 40 يف املئة من 
اإيفاد  هو  حالًيا  فاملطلوب  لذلك  قائمة،  الرباريك 
واأن  خا�شة  البطء  هذا  اأ�شباب  يف  حتقيق  جلنة 
هناك من ي�شتغل ا�شتمرار ال�شفيح حل�شد االأ�شوات 
االنتخابية اأو االعتماد على ال�شكان اأثناء احلمالت 

االنتخابية”.
من  هي  “الرباريك  احلديث:  يف  ه�شام  ومي�شي 
الذين  املتجولني  الباعة  ظاهرة  انت�شار  �شجعت 
ال�شلطات  قامت  احلي.  يف  مهيكل  غري  �شوقا  خلقوا 
الوطنية  املبادرة  اإطار  يف  منوذجيا  �شوًقا  مبنحهم 
للتنمية الب�شرية، غري اأنه مت ت�شجيع تفريخ �شوق 
الباعة  تطميع  ومت  �شيا�شوية،  الأغرا�ض  جديد 
باأنهم �شي�شتفيديون كذلك من �شوق م�شابه. فكانت 
عالقة  ال  اأ�شخا�ض  الباعة  اإىل  ان�شم  اأن  النتيجة 
�شمان  الأجل  �شيء  اأي  يبيعون  بالتجارة،  لهم 

اال�شتفادة من حمالت جتارية”.
اأن  يجب  “ما  املتجّولني:  الباعة  عن  مريا  تدافع 
بقوت  �شوى  يرغبون  ال  الباعة  هوؤالء  اأن  نعلمه 
يومهم، وال يريدون خلق اأي م�شكل للنا�ض، وما دامت 
متجولني.  باعة  هناك  ف�شيكون  براريك  هناك 
ف�شياأتي  جتارية  حمالت  البع�ض  منح  مت  ما  اإذا 
يف  وا�شعة  مناطق  هناك  بذلك.  ويطالبون  اآخرون 
احلن�شة  فمنطقة  الرباريك،  تغزورها  القنيطرة 

لوحدها تعادل 4 اأو 5 اأ�شعاف اأوالد مبارك”.
يف تفا�شيل حكاية مي فتيحة، يظهر البون �شا�شًعا 
بو�شط  اأحياء  يف  وراقية  نظيفة  قنيطرة  بني 
اأحزمة  اإىل  حتّولت  فقرية  اأحياء  وبني  املدينة، 
مع  والعطالة  واالأمية  الفقر  تّولد  الرباريك  من 
ا�شتثناءات �شغرية لنا�ض جتاوزوا ظروفهم ال�شعبة. 
اال�شتثناءات،  هذه  من  واحدة  فتيحة  مي  كانت 
يف  وابنتها  هي  تعي�ض  باأن  كثرية  اأحالم  لها  كانت 
و�شط اأف�شل بعدما جنحت يف اخلروج من ال�شفيح، 
لكنها وجدت نف�شها �شحية حجز للب�شاعة وتعامل 
ذاقت  بعدما  حرًقا  حياتها  اإنهاء  فاختارت  �شيء، 
حتّلي  كانت  التي  املراأة  وهي  “احلكرة”..  مرارة 

األ�شنة النا�ض بحلوياتها الب�شيطة.
الرباط، – راي اليوم 

باملغرب هام�ضي  حي  يف  نف�ضها  اأحرقت  التي  امل��راأة  فتيحة”..  “مي  حكاية  اهداء من اخلط ال�ضاخن اىل االر�ض ال�ضاخنةاأ�ضول 
�سعر حبيب جودة

فل�سطيني �أنا و�هلل فل�سطيني
�أبًا عن جد يا هذ� فل�سطيني 

كنوز �الر�ض ما كانت لتغنيني
الأن �الأر�ض مالكها فل�سطيني

�ساألت �الأر�ض عن يافا  
وعن �سهد�ء حطيني

وعن قد�سي وعن حيفا وجينيني

  �سمعت ند�ءها غزة 
ويف �الأعماق ال ز�لت تناديني

�سيبقى �إبن تلك �الأر�ض 
�إن يف �ل�سرق ...�أو يف �لغرب...
 رغم �أنوفهم يبقى فل�سطيني

ورغم �لقهر و�لت�سريد و�لتهجري
 �أبقى حاماًل روحي على كفي  

وبيتي د�ئمًا يبقى يناديني
 

فد�ئي ال �خاف �ملوت 
حيث �ملوت �أمنيتي 

وما يف �ملوت  من �سيٍء �سيثنيني

فل�سطيني يع�سع�ض حبها بدمي 
ويجري يف �سر�ييني

�ساأرجع ر�فعا ر�أ�سي 
على ر�أ�سي ترى �لكوفية �لغر�ء قد �سمخت 

عليها و�سمة �الأحر�ر مكتوٌب فل�سطيني 
فل�سطيني فل�سطيني 

هذه �لكلمات �للتي  د�رت يف خاطري فكتبتها وما هي �ال 
نب�سات قلب فل�سطيني يف �ستات �الر�ض

ترامب وكلينتون يفوزان باالنتخابات 
التمهيدية يف والية نيويورك

وا�شنطن- د ب اأ- يقرتب دونالد ترامب اجلمهوري االأوفر حظا لنيل 
يف  الفوز  من  االأمريكية  الرئا�شة  انتخابات  خلو�ض  حزبه  تر�شيح 
اأن تفوز هيالري كلينتون  م�شقط راأ�شه والية نيويورك، كما يتوقع 

عن احلزب الدميقراطي يف تلك الوالية.
وت�شتند النتائج اإىل توقعات ل�شبكات تلفزيونية اأمريكية، ويتوقع 

اأن تعلن النتائج الر�شمية م�شاء الثالثاء بالتوقيت املحلي.
من  الكثري  بها  وبنى  فيها  ولد  التي  الوالية  يف  ترامب  وفاز 
مع  االأ�شوات  من   %  61 على  ح�شل  حيث  العقارية،  اإمرباطوريته 

فرز %54 منها.
وح�شلت كلينتون على %59 من االأ�شوات مع فرز %67 منها.



علي جاحز
الداعمة  والدولية  االإقليمية  امل�شاعي  ف�شلت   | �شنعاء 
يف  اليمنية  االأطراف  بني  الرابعة  املحادثات  جلولة 
اللحظات  يف  طراأت  التي  العقبات  تذليل  يف  الكويت، 

االأخرية، وطارت معها اجلولة اإىل توقيت مل يحّدد بعد.
وف�شل املبعوث الدويل اإىل اليمن، اإ�شماعيل ولد ال�شيخ، يف 
الثقة« مع وفد �شنعاء الذي حدد �شروط  »خطوات بناء 
موقف  هما  اأ�شا�شيتني،  بنقطتني  الكويت  اإىل  الذهاب 
اأجندة  وحتديد  النار،  اإطالق  وقف  انتهاك  من  حا�شم 

املحادثات.
بعودة  الهدنة  تثبيت  وف�شل  املحادثات  تاأجيل  وينذر 
توقفت،  قد  كانت  التي  الع�شكرية،  والعمليات  املواجهات 
احلدود  وعلى  داخلية  جبهة  من  اأكرث  يف  ن�شبي،  ب�شكل 

اليمنية ال�شعودية.
وفيما مل ي�شدر بيان ر�شمي عن االأمم املتحدة يو�شح فيه 
االآمال  يعقد  الدويل  املجتمع  كان  التي  املحادثات،  م�شري 
عليها الإنهاء االأزمة اليمنية، حّث املبعوث الدويل »اأن�شار 
م�شوؤولياتهم  »حتّمل  على  العام«  ال�شعبي  و»املوؤمتر  اهلل« 
الوطنية والعمل على حلول توافقية و�شاملة«، داعيًا، يف 
بيان �شادر عن مكتبه، الطرفني اإىل عدم ت�شييع الفر�شة 
ومن  االأرواح،  من  املزيد  خ�شارة  اليمن  جتّنب  قد  »التي 
املفرت�ض اأن ت�شع حاًل لدوامة العنف يف البالد«. واأكد اأن 
»ال�شاعات القليلة املقبلة حا�شمة«، فيما اأ�شار م�شوؤوالن يف 
اأن  اإىل  ربه من�شور هادي  امل�شتقيل عبد  الرئي�ض  حكومة 

من املرّجح اأن ت�شل وفود �شنعاء، اليوم، اإىل الكويت.
وفد  اأن  »االأخبار«،  عليها  ح�شلت  التي  املعلومات،  واأكدت 
اإىل  للذهاب  راف�شًا  موقفًا  يتخذ  مل  الوطنية«  »القوى 
وقف  جتاه  حا�شمًا  موقفًا  ينتظر  ولكنه  الكويت،  موؤمتر 

اإطالق النار ب�شكل �شامل، وحتديد اأجندة املحادثات.

املتحدث الر�شمي با�شم »اأن�شار اهلل«، حممد عبد ال�شالم، 
الوطنية«،  »القوى  وفد  حر�ض  على  الت�شديد  جدد 
»مل�شلحة  �شيا�شي  حوار  اإجراء  على  وامل�شتمر،  الدائم 
ال�شعب اليمني وعموم املنطقة«. وقال يف بيان ن�شره على 
العدوان  ا�شتمرار  »مع  اإنه  »فاي�شبوك«  موقع  يف  �شفحته 
فاإننا  وزحوفات،  وغارات  حتليق  من  املختلفة،  مبظاهره 
نرى اأن تثبيت وقف اإطالق النار، وال�شماح للجان املحلية 
يتحول  حتى  احلوار  اإجناح  يف  كثريًا،  ي�شاعد،  باالنعقاد 
اإعالن وقف احلرب اإىل م�شاديق عملية«، وذلك يف اإ�شارة 
وا�شحة اإىل االأ�شباب الرئي�شية وراء تاأجيل الذهاب اإىل 

الكويت.
كان  »لقد  التفاو�شي:  اهلل«  »اأن�شار  وفد  رئي�ض  واأ�شاف 
اأجواء  يف  احلوار  يكون  اأن  االأول،  اليوم  منذ  مطلبنا، 
اإعالن  ومنذ  ولالأ�شف  وا�شتقرار،  و�شالم  هدوء  ي�شودها 
االثنني ١١ ني�شان مل يتوقف العدوان، فقد ا�شتمر الق�شف 
اجلوف  جلنة  وتعّر�شت  خمتلفة،  مناطق  على  اجلوي 
متوا�شلة  الزحوفات  وظلت  جويتني،  لغارتني  املحلية 
اأن  ال�شالم  عبد  اأكد  الحق  وقت  ويف  جبهة«.  من  اأكرث  يف 
للحوار  وا�شحة  اأجندة  و�شع  ت�شتطع  مل  املتحدة  »االأمم 

ميكننا التو�شل اإليها«.
اأر�شلها  التي  االأجندات  يف  امل�شكلة  اأن  املعلومات  وتوؤكد 
و»املوؤمتر  اهلل«  »اأن�شار  مطالبة  تت�شمن  الدويل،  املبعوث 
على  تن�ض  التي  اخلم�ض  النقاط  بتنفيذ  العام«  ال�شعبي 
واإعادة  االأ�شلحة،  وت�شليم  ال�شرعية  ي�شمى  ما  عودة 
واإطالق  املواقع  كل  من  واالن�شحاب  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
جميع االأ�شرى واملعتقلني، ومل تت�شمن اأي �شيء ي�شري اإىل 
كطرف  املتحدة  االأمم  قبل  من  مطروحة  اأجندات  اأنها 
و�شيط وحمايد. وبح�شب املعلومات، ترى »القوى الوطنية« 
من  الكويت  ملفاو�شات  كاأجندات  النقاط  تلك  طرح  اأن 

وفد  يح�شرها  حفلة  جمّرد  املحادثات  يجعل  اأن  �شاأنه 
ال�شعودي  العدوان  يريده  مبا  للت�شليم  الوطنية«  »القوى 
مل  التي  االأهداف  حتقيق  على  والتوقيع  ومرتزقته، 

ي�شتطع العدوان حتقيقها يف خالل عام من احلرب.
»القوى  وفد  بني  االت�شاالت  ا�شتمرار  اإىل  اإ�شارة  ويف 
بخ�شو�ض  املتحدة  االأمم  وبني  الداخل  يف  الوطنية« 
املتحدث  اأفاد  لالأجندات،  مر�شية  �شيغة  اإىل  التو�شل 
»القوى  وفد  باأن  ال�شالم،  عبد  حممد  اهلل«،  »اأن�شار  با�شم 
الوطنية« ال يزال »�شاعيًا ال�شتي�شاح االأمم املتحدة ب�شاأن 
البناء  احلوار  من  جادة  ملرحلة  توؤ�ش�ض  حوار  اأجندة 
ال�شراكة  يعتمد  �شيا�شي  م�شار  اإر�شاء  اإىل  يوؤدي  وامل�شوؤول 
املعروفة،  واملرجعيات  الدولية  للقرارات  وفقًا  والتوافق، 
االإق�شاء«،  �شيا�شة  وانتهاج  العدوان  ال�شتمرار  ولي�ض 
مطالبًا املجتمع الدويل بدعم م�شار ال�شالم »حتى نتجّنب 

انعقاد جولة حوار فا�شلة«.

حزب  عن  التفاو�شي  الفريق  ع�شو  اأكدت  جهتها،  من 
»املوؤمتر«  وفد  اأن  ال�شيد،  فايقة  العام«،  ال�شعبي  »املوؤمتر 
حل�شور  �شنعاء  العا�شمة  من  يتحّرك  لن  اهلل«  و»اأن�شار 
املحادثات الكويت، ما مل ُيلَزم الطرف االآخر بوقف اإطالق 

النار واإيقاف غارات طائرات »التحالف«.
جناح  يف  اأملها  عن  ال�شعودية  اأعربت  ذلك،  غ�شون  يف 
مباحثات ال�شالم اليمنية - اليمنية. وقال وزير الثقافة 
ملجل�ض  جل�شة  عقب  الطريفي،  زيد  بن  عادل  واالإعالم 
جناح  يف  اأمله  عن  عرّب  الوزراء  »جمل�ض  اإن  الوزراء، 
امل�شاورات، من اأجل ا�شتكمال اجلهود الرامية للتو�شل اإىل 
ت�شوية لالأزمة اليمنية، وفق املبادرة اخلليجية وخمرجات 

احلوار الوطني وقرار جمل�ض االأمن رقم 2216«.

دعاء �شويدان
ال�شالم  مفاو�شات  النعقاد  مقّرًا  الكويت  اختيار  يبدو  ال 
اأ�شوات  ثّمة  االأزمة.  اأطراف  جلميع  مر�شيًا  اليمنّية 
تعلو، من داخل الفريق الواحد، رف�شًا للتوجه نحو دولة 
كان لها باع يف العدوان. بالن�شبة اإىل هوؤالء، كان خلياَري 
باعتبارهما  املطلقة،  االأف�شلّية  عمان  و�شلطنة  اجلزائر 
دولتني حمايَدتني، مل توغال يف دماء اليمنّيني، ومل تزّينا 

لل�شعودية فعلتها، ولو على �شبيل بيع املواقف.
لكّن ت�شارع التطورات املت�شلة بالعملّية التفاو�شّية موؤّخرًا، 
واإ�شفارها عن نتائج رمّبا مل تكن يف ح�شبان كثريين، جعال 
يع�شر  ال  التي  الو�شط،  املحطات  من  نوعًا  الكويت  خيار 

املرور عربها كـ»اآخر دواء«.
يّت�شح التقدير املتقّدم باالإ�شارة اإىل اأّن ال�شعودية نف�شها، 
املا�شية  االأ�شابيع  يف  �شهدت  اليمن،  على  العدوان  قائدة 
تهدئة  اإىل  اأّدت  اهلل«،  »اأن�شار  مع  مبا�شرة  مفاو�شات 
حديث  باأّن  اأوحت  تهدئٌة  اجلنوبّية.  احلدود  على  بّينة 
اأ�شواطًا متقّدمة، ال يبدو معها االعرتا�ض  الت�شوية قطع 
امل�شاركة  �شاحبة  الكويت،  يف  املحادثات  انعقاد  على 
كّل  ذا جدوى. يف  اأو  الرمزّية يف »عا�شفة احلزم«، مقنعًا 
االأحوال، يظهر اأّن جملة عوامل �شيا�شّية تعا�شدت لتجعل 
من الدولة، املعروفة بتمايزها عن اأ�شّقائها، قبلًة للجولة 

اجلديدة من مفاو�شات ال�شالم.
يف �شدارة تلك العوامل ياأتي التهّيب ال�شعودي من انعقاد 
اإليهما  يتطّلع  اللتني  العا�شمَتني  من  اأّي  يف  املحادثات 
ح�شابات  يف  وم�شقط.  اجلزائر  بهما  نعني  اليمنيون، 
جمل�ض  عباءة  عن  خارجًا  طرفًا  عمان  ُتعّد  الريا�ض، 
خ�شو�شًا  امل�شاّد،  املحور  من  ومقّربًا  بل  اخلليجّي،  التعاون 
اأّن عربه مّر العديد من حلقات االتفاق النووّي االإيراين. 
فتورها،  اأوج  يف  اإاّل  معها  العالقات  تبدو  فال  اجلزائر،  اأّما 
اأقرب  االأفريقية  الدولة  �شل�شلة مواقف ظهرت فيها  بعد 
ال�شعودّية.  لل�شيا�شات  املماالأة  من  التناق�ض  موقع  اإىل 
انت�شارًا  �شيعني  كان  عمان  اأو  اجلزائر  خيار  باخت�شار، 
منذ  ال�شعودية  حاذرته  ما  وهذا  اهلل«،  لـ»اأن�شار  معنوّيًا 
يونيو  حزيران/  يف  ال�شالم  عملية  عن  احلديث  بدء 
بو�شفها  الكويت،  على  االختيار  وقع  هنا،  من   .2015
من  ثقيٍل  اإ�شٍر  دومنا  لكن  احلزم«،  »عا�شفة  من  جزءًا 

الدماء واخلراب، من �شاأنه ا�شتفزاز اليمنيني.
امل�شاورات  ال�شت�شافة  الكويتي  اال�شتعداد  تلّقف  عّزز 
النزاعات  اإيقاف  يف  اخلليجّية  للدولة  تاريخيًا  ر�شيدًا 
اأبرز  ولعّل  لها.  �شيا�شية  حلول  واإيجاد  البينية،  اليمنية 
وّقعت  التي  االتفاقية  »االإيجابي«  الر�شيد  ذلك  جتّليات 
عام 1979، بني �شطَري اليمن ال�شمايل واجلنوبي، الإنهاء 

هنا،  االندماجّية.  للوحدة  والتهيئة  الع�شكري  النزاع 
حت�شن املقارنة بني الظروف التي اأجنبت تلك االتفاقية، 
وال�شياقات التي تاأتي يف اإطارها املحادثات اليمنّية راهنًا. 
جاءت قّمة اآذار 1979 يف الكويت، بني رئي�ض اجلمهورية 
ورئي�ض  �شالح،  عبداهلل  علي  اآنذاك  اليمنية  العربية 
اليمن  جمهورية  يف  االأعلى  ال�شعب  جمل�ض  رئا�شة  هيئة 
اإ�شماعيل،  الفتاح  عبد  )�شابقًا(  ال�شعبية  الدميقراطية 
هي  م�شلحة  مواجهات  يف  ال�شطرين  قّوات  دخول  بعد 
1972 احلدودية. متّكنت قوات ال�شطر  االأ�شّد منذ اأزمة 
اجلنوبي، يف تلك املواجهات، من التوّغل داخل حمافظات 
التاريخّية،  املراجع  بع�ض  اإّن  حتى  عدة.  �شمالية 
م�شارف  بلغت  اإّنها  تقول  »�شوفياتية«،  باأقالم  املخطوطة 

�شنعاء.
على اإثر ات�شاح املوؤ�شرات اإىل ن�شر »جنوبي« حمتمل، بداأ 
عداوة  على  كانت  التي  ال�شعودّية  اأروقة  يف  يدّب  القلق 
القلق،  انتاب  كذلك  اليمن.  جنوبي  نظام  مع  تخفى  ال 
حالة  يف  حينها،  كانت،  التي  االأمريكية  االإدارة  اأي�شًا، 
مناطق  من  مبزيد  للظفر  ال�شوفياتّي  االحتاد  مع  ت�شابق 
النفوذ. و�شعت ال�شعودية قواتها امل�شّلحة يف حالة تاأّهب، 
يف  ال�شالم  حفظ  قّوة  �شمن  العاملني  جنودها  وا�شتدعت 
واحلر�ض  اجلي�ض  من  بقوات  ودفعت  )يونيفيل(،  لبنان 
اأّما   .1979 اآذار   1 يف  احلدودية  املناطق  اإىل  الوطني 
الواليات املتحدة فوّجهت حاملة الطائرات »كون�شثيلي�ض« 
وثالث بوارج حربية اإىل البحر العربي، واأر�شلت طائرَتي 

جت�ّش�ض من نوع »اأواك�ض« اإىل ال�شعودية.
ومع ا�شتداد حدة امل�شادمات، بداأ ال�شغط االإقليمي )�شوريا 
اإيقاف  باجتاه  املتحدة(،  )الواليات  والدويل  والكويت(، 
التعامل  يف  ال�شوفياتي  االحتاد  يرتّدد  مل  �شغط  احلرب. 
معه اإيجابًا، عن طريق االإيعاز اإىل قيادة اليمن اجلنوبي 
املفاو�شات.  اإىل  والتوّجه  النار  اإطالق  وقف  ب�شرورة 
االتفاقية  وكانت  الكويت،  اإىل  النزاع  طرفا  توّجه 
اإىل  ال�شطرين  قّوات  عودة  على  ت  ن�شّ التي  التاريخية 
حدودهما ال�شابقة خالل مهلة اأق�شاها ع�شرة اأّيام، ف�شاًل 
عن تكليف جلنة د�شتورية م�شرتكة باإعداد د�شتور دولة 
اأ�شهر، ثّم تنظيم ا�شتفتاء عام على   6 الوحدة يف غ�شون 
م�شروع الد�شتور وانتخاب �شلطة ت�شريعية موحدة للدولة 
ال�شعبية«  اليمن  »جمهورية  ا�شم  �شتحمل  التي  اجلديدة، 

وعا�شمتها �شنعاء.
ال�شعودية  مل�شلحة  مائاًل  امليدايّن  الواقع  يظهر  ال  اليوم، 
حمافظات   .1972 عام  يف  عليه  كان  مما  اأكرث  وحلفائها 
خلّط  عر�شة  قريب،  وقت  اإىل  ظلت،  اجلنوبية  اململكة 
نريان يومية، ال تزال ح�شيلتها طّي ال�شجاّلت املكتومة يف 

حملية  ت�شكيالت  من  ال�شعودي  النظام  وحلفاء  الريا�ض. 
يف  وحقيقي  جاّد  خرق  حتقيق  عن  عجزوا  واأجنبية 
املحافظات ال�شمالية، بل اإّن حمافظة تعز، التي كان ُيعّول 
عامل  اإىل  حتّولت  اال�شرتاتيجي،  امليزان  كرّمانة  عليها 
فتحّولت  »املحّررة«،  اجلنوبّية  املحافظات  اأّما  ا�شتنزاف. 

اإىل �شاحة �شراع دموّي ال ميكن اأحدًا التنبوؤ مباآالته.
بات  امل�شتمر،  االقت�شادي  النزف  جانب  اإىل  ذلك،  كّل 
ال�شعي  على  اإّياها  حاّثًا  اململكة،  على  �شغط  عامل  ي�شّكل 
يف اخلروج من �شرنقة اليمن. �شعٌي تدفعه قدمًا اخل�شية 
و»الدولة  »القاعدة«  تنظيمي  متّدد  من  االأمريكّية 
دائرة  عن  وخروجهما  البالد،  جنوبي  يف  االإ�شالمّية« 
بني  ال�شراع  انك�شاف  تقّدم،  ما  اإىل  ُي�شاف  ال�شيطرة. 
قائمًا  جديدًا  طورًا  ودخوله  ال�شعودي  التحالف  اأطراف 
على اال�شتثمار يف ورقة االإرهاب، ولعّل التطورات االأخرية 
من  اأكرث  لي�شت  واحلوطة،  املن�شورة  مدينتا  �شهدتها  التي 
حماولة اإماراتية الإ�شماع اجلانب ال�شعودي بـ»اأّننا ما زلنا 

موجودين وقادرين على التاأثري«.
اهلل«  »اأن�شار  يتوّجه  ذكرها،  ال�شالف  الظروف  و�شط 
اأن يعني ذلك  الكويت، من دون  اإىل مفاو�شات  وحلفاوؤهم 
تنتجه  ما  اإّن  اإذ  لهم،  م�شمونًا  �شيكون  كاماًل  ن�شرًا  اأّن 
ما  مع  واحلتمية  بال�شرورة  يتواءم  ال  عادًة،  املفاو�شات، 
الذي  االإقليمي،  العامل  اأّن  على  عالوًة  امليدان،  يظّهره 
يبدو تاأثريه وا�شحًا يف تزخيم اأجواء الت�شوية، لن يكون 
املباحثات.  والعطاء على طاولة  االأخذ  لعبة  معزواًل عن 
الكويت  اإىل  ال�شعبي« يذهبان  و»املوؤمتر  »اأن�شار اهلل«  لكّن 

يدًا بيد، بح�شب ما اأّكد البيان امل�شرتك ال�شادر عنهما يوم 
ال�شبت، والذي �شّدد على »التن�شيق الكامل يف حتقيق �شالم 
ال�شجعان«، كذلك فاإّن الطرفني يجل�شان اإىل الطاولة ويف 
جعبتهما الكثري من اأوراق قّوتهما واأوراق �شعف خ�شومهما. 
وعليه، ووفقًا للتداعي املنطقّي لالأحداث، فاإّن املفرت�ض اأن 
فعلى  ت�شّيدهما،  تكّر�ض  مل  اإن  مكا�شب،  ال�شريكان  ل  يح�شّ

االأقل متنحهما كلمة ف�شل يف م�شتقبل اليمن.
االإجراءات  اإّن  القول  ميكن  املتقدم،  اال�شتنتاج  على  بناًء 
حتّماًل  البع�ض  فيها  راأى  التي  والت�شووية،  التفاو�شية 
اأو  َيُهن،  مل  وجه  ملاء  اإراقًة  اأو  حتدث،  مل  هزمية  الأعباء 
اإال  هي  ما  اليمني،  ال�شعب  ت�شحيات  مب�شتوى  ا�شتخفافًا 
يف  لل�شعودية.  م�شّرف  خمرج  لتاأمني  مطلوبة  خطوات 
»اأن�شار اهلل«  هذا ال�شياق رمبا، ميكن و�شع توّجه وفد من 
ف�شاًل  هناك،  مبا�شرة  مفاو�شات  واإجرائه  الريا�ض،  اإىل 
مع  االأو�شط«  »ال�شرق  �شحيفة  اأجرته  الذي  احلوار  عن 
اأعلن  الذي  ال�شالم،  عبد  حممد  اجلماعة،  با�شم  الناطق 
فيه »موافقتهم على ت�شليم ال�شالح الثقيل للدولة«. املراد 
املطاف،  نهاية  يف  ال�شارة  �شريفع  من  هو  املنت�شر  اإّن  قوله 
جلان  وي�شّكل  ندامًة،  اأ�شابعه  �شيع�ّض  من  هو  واملنهزم 
حتقيق، ويقيل م�شوؤولني، ويعيد هيكلة موؤ�ّش�شات، ويتق�ّشف 
اجلنوبي،  احلراك  اأّما  الطريق.  خامتة  يف  فاأكرث  اأكرث 
الذي ُي�شتبعد ممّثلوه من مفاو�شات الكويت، فال يظهر اإال 

م�شداقًا للمثل القائل: »اأُكلت يوم اأُكل الثور االأبي�ض«.
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م���ف���او����ض���ات ال���ك���وي���ت ت��ل��ف��ظ اأن���ف���ا����ض���ه���ا... امل���ف���او����ض���ات ال��ي��م��ن��ي��ة ب���ع���د ����ض���م���ان���ات ب��ت��ث��ب��ي��ت وق�����ف ال���ن���ار
و»ال������ق������وى ال����وط����ن����ي����ة« ع���ل���ى ث���واب���ت���ه���ا

االنت�ضار وره��ان��ات  امل��ف��او���ض��ات  اأر����ض  ب��ن  اليمن 

الكويتية  العا�شمة  يف  اليمنية  املفاو�شات  تبداأ 
وفد  بقاء  ب�شبب  اأيام  ثالثة  ا�شتمّر  تاأجيل  بعد 
ال�شعبي  »املوؤمتر  وحزب  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
قراره  عن  �شنعاء«  »وفد  عدول  �شنعاء.  يف  العام« 
دولية«  »�شمانات  نتيجة  جاء  املحادثات  بتاأجيل 
بتثبيت وقف اإطالق النار الذي دخل حّيز التنفيذ 
االأمم  وتراُجع  اجلاري،  ال�شهر  من  العا�شر  يف 
املتحدة عن »النقاط اخلم�ض« التي �شملتها اأجندة 

املفاو�شات.
ومع مغادرة الوفد العا�شمة اليمنية، عاد التفاوؤل 
الذي خّيم يف االأ�شابيع االأخرية بقرب حّل االأزمة 
جديد،  من  االأجواء  اإىل  احلرب  ووقف  اليمنية 
»تطيري«  بـ  املتبادلة  التهديدات  من  الرغم  على 
الف�شل  الكلمة  وترك  املحادثات  من  اجلولة  هذه 

للميدان.
�شلمان،  ال�شعودي  امللك  اأعرب  الوقت،  هذا  يف 
اخلليجية  للقمة  االفتتاحية  اجلل�شة  خالل  يف 
يف  اأمله  عن  الريا�ض،  يف  اأم�ض  م�شاء  انطلقت  التي 
»تقدم  عن  اليمنية  ال�شالم  مباحثات  ت�شفر  اأن 

اإيجابي«.
املتحدة  االأمم  بني  �شينية  و�شاطة  اأن  وتبنّي 
بعد  �شنعاء  يف  القوى  طماأنت  قد  اليمني  والوفد 
دفع  ما  النار،  اإطالق  لوقف  املتكررة  االنتهاكات 
�شنعاء  يف  البقاء  قرار  عن  العدول  اإىل  الوفد 
ونقل  حمدد.  غري  موعد  اإىل  املحادثات  وتاأجيل 
ال�شفري ال�شيني لدى اليمن ر�شالة من �شفراء الدول 
اإىل  االأمن  جمل�ض  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�ض 
اإىل  احل�شور  ب�شرعة  فيها  طالبوه  �شنعاء«  »وفد 
والق�شايا  املخاوف  كافة  وطرح  الكويت  م�شاورات 
لقاء  يف  البحث  طاولة  على  طرحها  يريدون  التي 

الكويت.
املتحدث  من  ر�شالة  �ُشربت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
ال�شالم،  عبد  حممد  اهلل«،  »اأن�شار  با�شم  الر�شمي 
امل�شاركة  على  املوافقة  فيها  يوؤكد  ال�شيخ،  ولد  اإىل 
 19 يف  موؤرخة  ر�شالة  يف  اإليه  اأ�شرمت  ما  �شوء  »يف 
ت�شجيل  يف  بحقنا  احتفاظنا  مع   ،2016 ني�شان 
وقف  التزام  عدم  حال  يف  منا�شبًا  نراه  موقف  اأي 
متوافق  غري  اأجندة  فر�ض  اأو  الع�شكرية  االأعمال 

عليها«.

وبعد توجه الوفد اليمني من مطار �شنعاء الدويل 
املتحدث  اأعلن  الكويت،  اإىل  ثم  عمان  �شلطنة  اإىل 
مفاو�شات  اأن  اأم�ض،  م�شاء  املتحدة،  االأمم  با�شم 
وكانت  الكويت.  يف  اليوم  �شتبداأ  اليمنية  ال�شالم 
م�شوؤولني  عرب  اأعلنت  قد  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
اإىل  االن�شمام  على  موافقتها  قيادية  م�شادر  وعرب 
املحادثات بعد تلقيها تعهدات اأممية بتثبيت وقف 
اإطالق النار الذي �شهد انتهاكات عدة من قبل قوات 
التحالف ال�شعودي. يف الوقت نف�شه، وقبيل مغادرة 
و»اللجان  اجلي�ض  ال�شالم  عبد  حممد  دعا  �شنعاء، 
ا�شتمّر  طاملا  والرّد  واحلذر  »التنبه  اإىل  ال�شعبية« 
العدوان«، م�شيفًا: »نحن ال نثق باأعدائنا ولنا احلق 
يف اتخاذ املوقف املنا�شب اأمام اأي جتاوزات يف ما مت 

التعهد به«.
وقال رئي�ض املجل�ض ال�شيا�شي يف »اأن�شار اهلل«، �شالح 
ال�شماد، اإن اأع�شاء الوفد تلقوا »تاأكيدًا من املبعوث 
وقف  تثبيت  باأولوية  ال�شفراء،  من  وعدد  الدويل 
للدخول  و�شرورية  اأ�شا�شية  كخطوة  النار  اإطالق 
يف حوار ناجح تتوافق االأطراف املتحاورة مبوجبه 
واأ�شاف  اأجندته يف طاولة احلوار«.  اأولويات  على 
الذهاب  على  املوافقة  »متت  ذلك  على  بناًء  اأنه 

للمفاو�شات«.
»املوؤمتر«  حلزب  امل�شاعد  العام  االأمني  اأكد  بدوره، 
م�شاركة الوفد الوطني يف م�شاورات الكويت. وقال 
العوا�شي لل�شحافيني يف مطار �شنعاء قبيل مغادرة 
يف  نقا�شات  هناك  تكون  »لن  ُعمان:  اإىل  الوفد 
االأجندة ال�شيا�شية ما مل يتم تثبيت وقف اإطالق 
ال�شعودي  العدوان  قبل  من  به  وااللتزام  النار 
»اأن�شار  زعيم  مكتب  مدير  اأكد  كذلك،  وحلفائه«. 
بـ»اأن  مرتبطة  امل�شاركة  اأن  امل�شاط،  مهدي  اهلل«، 
الق�شايا  وتالم�ض  وا�شحة  احلوار  اأجندة  تكون 
التي من �شاأنها اخلروج بحلول �شلمية تنهي احلالة 
القائمة، على اأن يكون لنا تعليق امل�شاركة اإن مل يتم 

�شيء مما ُذكر«.
عبد  امل�شتقيل  الرئي�ض  حكومة  قالت  جهتها،  من 
ملغادرة  م�شطرة  »�شتكون  اإنها  هادي  من�شور  ربه 
الكويت اإذا مل تبداأ مفاو�شات ال�شالم يوم اخلمي�ض 
بداأ  احلوثيني  اإزاء  »�شربها  اأن  م�شيفًة  )اليوم(، 

ينفد«.
الربية  املعارك  توا�شلت  امليداين،  امل�شتوى  على 
�شيما  وال  النار،  اإطالق  لوقف  خرق  يف  اأم�ض،  يوم 
طريان  وجدد  �شنعاء.  �شرقي  نهم  منطقة  يف 
و�شرواح  هيالن  منطقتي  على  الغارات  »التحالف« 
يف حمافظة ماأرب، بالتزامن مع حتليق مكثف فوق 

اجلوف وماأرب.



يعي�ض االردن ككيان و�شط حميط عربي ملتهب، 
ت�شهد  به  حتيط  التي  اجلوار  دول  فجميع 
حروبا او ازمات، او حتوالت �شيا�شية، وحتاول 
قيادته جاهدة ان تبقي انفها فوق املاء يف ا�شواأ 
االحوال لتجنب الغرق، ولذلك تتخذ يف معظم 
خطوات  على  تقدم  او  قرارات  على  االحيان 
تبدو مفاجئة، واحيانا غري مفهومة يف حينها 

الت�شامها، او بع�شها، بالتناق�ض.
من  قدر  باأقل  واال�شتمرار،  البقاء،  هدف 
اال�شا�شية  ال�شيا�شية  العقيدة  هو  اخل�شائر، 
ميكن  الزاوية  هذه  ومن  االردين،  للحكم 
القرارات  بع�ض  تف�شري  او  ا�شتقراء،  حماولة 
االردين  ال�شفري  ا�شتدعاء  اآخرها  كان  التي 
االخوان  حركة  مقرات  واغالق  طهران،  من 
الرئي�شي  املقر  من  ابتداء  البالد،  يف  امل�شلمني 
املدن  يف  الفروع  اىل  وامتدادا  العا�شمة  يف 

االخرى.
تطورين  بعد  جاء  احلراك  هذا  ان  الالفت 

رئي�شيني يف املنطقة:
نطاق  على  ن�شرت  التي  الت�شريبات  االول: 
لقائه  اثناء  االردين  العاهل  ل�شان  على  وا�شع 
عن  فيها  وحتدث  الكونغر�ض،  قادة  من  بعدد 
�شد  حرب  خلو�ض  خا�شة  قوات  بالده  ار�شال 
قوات  وت�شكيل  ليبيا،  اال�شالمية” يف  “الدولة 
الرئي�ض  واتهم  درعا،  يف  للقتال  بدوية  قبلية 
ال�شالم  بدعم  اردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
الراديكايل، واكد ان املنطقة على ابواب حرب 

عاملية ثالثة.
التي قام بها االمري حممد بن  الزيارة  الثاين: 
العقبة،  اىل  ال�شعودي  العهد  ويل  ويل  �شلمان 
زيارة  اختتام  بعد  االردين  بالعاهل  ولقائه 
وتوقيع  القاهرة،  اىل  �شلمان  امللك  والده 
مع  عدة  وا�شرتاتيجية  ا�شتثمارية  اتفاقات 
الرئي�ض عبد الفتاح ال�شي�شي من بينها ا�شتعادة 
جزيرتي “�شنافري” و”تريان” يف مدخل خليج 

العقبة.

فجاأة  طهران  من  االردين  ال�شفري  ا�شتدعاء 
وبعد ايام من زيارة االمري ال�شعودي ال�شاب كان 
الدول  ت�شتدعي  ان  العادة  جرت  فقد  مفاجئا، 
�شفراءها يف حال ارتكاب الدولة املعنية، عمال 
�شيا�شيا، او امنيا، ي�شكل خرقا مبا�شرا لالعراف 
ال�شفارات او  الدبلوما�شية، مثل االعتداء على 
يحدث  مل  العمل  هذا  مثل  ولكن  املواطنني، 

مطلقا.
ل�شوؤون  الدولة  وزير  املومني  حممد  ال�شيد 
هذه  برر  احلكومة  با�شم  واملتحدث  االعالم، 
عدم  يف  ت�شتمر  ايران  “ان  بقوله  اخلطوة 
اال�شتجابة ملطالب االردن بالتوقف الكامل عن 
�شيادة  واحرتام  العربية،  ال�شوؤون  يف  التدخل 
باقامة  العربي  للم�شعى  واال�شتجابة  الدول، 
عالقات متوزانها معها”، وهذا يعني ان االردن 
وتبني  ال�شعودي  اخلندق  يف  الوقوف  قرر 
ال�شلطات  تطرحها  التي  ال�شنية”  “القومية 

ال�شعودية كاأر�شية فكرية يف مواجهة “الهالل 
من  اول  االردين  العاهل  كان  الذي  ال�شيعي”، 
وحذر  تقريبا،  �شنوات  ع�شر  قبل  عنه  حتدث 

منه.
اما اخلطوة الثانية، وهي اغالق مكاتب حركة 
تناق�شا  تعك�ض  فرمبا  امل�شلمني”،  “االخوان 
احلركة  فهذه  اآنفا،  ذكره  جرى  ما  مع  وا�شحا 
اقامة  اهدافها  بني  ومن  الطابع،  “�شنية” 
“خالفة �شنية”، ومن املفرت�ض انها ت�شكل �شدا 
يف مواجهة الهالل ال�شيعي، واحد ادوات احلرب 

عليه.
حركة  مكاتب  اغالق  ان  املوؤكد  االمر 
من  اكرث  بعد  االردن  يف  امل�شلمني”  “االخوان 
والعمل  الها�شمي،  للنظام  دعمها  من  عاما   60
بحالة  عالقة  له  لي�ض  منه،  بت�شريح  عالنية 
املنطقة،  يف  املذهبي  او  الطائفي،  اال�شتقطاب 
وابرزها  القائمة،  ال�شيا�شية  باملحاور  وامنا 

حربا  يعلن  الذي  االماراتي  امل�شري  املحور 
�شيا�شية واعالمية وامنية �شد هذه احلركة يف 
“عابرة  املنطقة والعامل، التي يعتربها حركة 
للحدود”، وت�شكل خطرا على انظمة احلكم يف 

املنطقة.
يف  امل�شلمني”  “االخوان  حركة  مكاتب  اغالق 
االردن �شينزل بردا و�شالما على قلب الرئي�ض 
قيادة  وقلوب  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري 
نف�شه  الوقت  يف  ولكنه  ظبي،  ابو  يف  االمارات 
مع  العالقات  يف  التوتر  زيادة  اىل  �شيوؤدي 
الرئي�ض الرتكي رجب طيب اردوغان، احلا�شن 
الرئي�شي لهذه احلركة يف الوقت الراهن، ولعل 
غياب العاهل االردين امللك عبد اهلل الثاين عن 
واال�شتقبال  ا�شطنبول،  يف  اال�شالمية  القمة 
داوود  احمد  لل�شيد  ذلك  �شبق  الذي  الفاتر 
زيارته  اثناء  الرتكي  الوزراء  رئي�ض  اوغلو، 
التوتر  هذا  يعك�ض  ا�شبوعني،  قبل  عمان  اىل 
يف جميع االحوال وينبيء بقطيعة �شبه كاملة 
نف�شه،  املع�شكر  يف  تقفان  اللتني  الدولتني  بني 
ان  نعتقد  فال  ال�شورية،  باالزمة  يتعلق  فيما 
اتهامات  ب�شهولة  �شتن�شى  الرتكية  القيادة 
اال�شالمي،  للتطرف  بدعمها  االردين  العاهل 
“الدولة اال�شالمية”، وال دخان  ا�شارة اىل  يف 

بدون نار.
ال�شلطات االردنية اتبعت التدرج يف حماوالتها 
ونفوذ  وجود  على  الق�شاء،  ثم  ومن  ا�شعاف، 
التي  االردن،  يف  امل�شلمني”  “االخوان  حركة 
يف  كربى  “خطيئة”  احلركة،  اي  ارتكبت، 
نظرها )ال�شلطات(، عندما �شاركت يف “احلراك 
مع  وت�شامنت  باال�شالح،  املطالب  االردين” 
وحتالفت،  م�شر،  يف  العربي” وثورته  “الربيع 
و�شاندت نظام “االخوان امل�شلمني” الذي و�شل 
وبرملانية  رئا�شية  بانتخابات  فيها  احلكم  اىل 

ات�شمت بال�شفافية والنزاهة.
احلركة  �شق  يف  اوال  متثل  التدرج  هذا 
جلناح  ال�شلطات  وتبني  االردنية،  االخوانية 

املعار�ض  االول  جتمعه  اىل  باال�شارة  “زمزم”، 
للحركة االم  يف فندق يحمل اال�شم نف�شه، ثم 
بعد ذلك اللعب على �شراع االجنحة يف اجل�شم 
مقرها  اغالق  واخريا،  للحركة،  اال�شا�شي 

ومكاتبها قبل ايام.
ا�شتندت  التي  احل�شابات  دقة  مدى  نعرف  ال 
يف  بعيدا  ذهابها  يف  االردنية  ال�شلطات  اليها 
داعما  دائما  ظلت  حلركة  ر�شمي  “اجتثاث” 
بقاءها  ان  املعروف  فمن  للدولة،  رئي�شيا 
ال�شطح وحتت اال�شواء اف�شل  واع�شاءها على 
بع�ض  او  عملها،  من  خطورة،  واقل  كثريا، 
اع�شائها حتت االر�ض، وال بد ان �شانع القرار 
االردين واجهزته االمنية يعرف هذه املعلومة 

البديهية جيدا، وال يحتاج اىل التنبيه.
العالقة  توتري  اخلطوتني،  هاتني  ان  �شك  ال 
“االخوان  حركة  مكاتب  واغالق  ايران،  مع 
اجلراأة،  من  الكثري  على  تنطويان  امل�شلمني” 
نف�شه،  الوقت  يف  اي�شا  اخلطورة  على  ولكن 
ونحن نتحدث هنا عن بلد �شغري فقري يف املوارد 

الطبيعية، ويعي�ض و�شط حقل الغام اقليمي.
واقت�شادية  مالية  ظروفا  يعي�ض  االردن 
�شعبة تتمثل يف ارتفاع الدين العام )35 مليار 
)حوايل  امليزانية  يف  العجز  وازدياد  دوالر(، 
املليار دوالر(، ويرى كيف تتدفق  مليار ون�شف 
دون  حوله،  من  دول  اىل  املليارات  ع�شرات 
الفتات،  نقول  وال  القليل،  قليل  اال  ي�شله  ان 
“مغامراته” هذه م�شاعدات  ان تكافاأ  واملاأمول 
احلكام  معاناة  من  تخفف  وا�شتثمارية  مالية، 
ال�شكوك  واملحكومني معا، وان كان لدينا بع�ض 
و�شعبني  بلدين  ان  نعرف  الننا  امل�شمار،  هذا  يف 
غري م�شموح لهما اال العي�ض على حافة اجلوع، 
ويعرفها  نعرفها،  ال�شباب  واليمن،  االردن  هما 
ل�شردها،  هنا  املجال  ولي�ض  جيدا،  االردنيون 

فهذا مو�شوع اآخر.
اليوم” “راي 

�شهيب عنجريني
حمادثات  من  احلالية  اجلولة  ف�شل 
ذلك  يف  �شاأنه  مفاجئًا،  لي�ض  جنيف 
باتت  التي  »الهدنة«  م�شري  �شاأن 
املا�شي.  من  جزءًا  الواقع  اأر�ض  على 
بدايات  اإىل  الو�شول  اأن  جلّيًا  ويبدو 
عدد  يكون  اأن  ي�شتدعي  للحل  فعلّية 
احلرب  انتهاء  يف  الراغبني  الالعبني 
يف  الراغبني  نظرائهم  من  اأكرب 
وهو  وخارجّيًا(،  )داخلّيًا  ا�شتمرارها 

ما مل يتحّقق يف امللف ال�شوري بعد.
بني  حقيقي  توافق  وجود  وبفر�ض 
والواليات  )رو�شيا  االأبرز  القطبني 
للحرب  حد  و�شع  على  املّتحدة( 
امل�شتعرة يف البالد، فاإّن مراحل ن�شوء 
اأحلقت  وتطورها  ال�شورية«  »امل�شاألة 
ُفر�ض  جتعل  تعقيداٍت  جملة  بامللف 
ثنائّي  توافٍق  على  اعتمادًا  اإقفاله 
وبعيدًا  االأوهام.  من  �شربًا  )فقط( 
امل�شوؤولية  حول  التهم  تقاذف  عن 
االأعمال  وقف  »اتفاق  انهيار  عن 
جنيف  جولة  تقوي�ض  اأو  القتالية« 
معظم  اإّن  القول  ميكن  االأخرية 
هذه  تعي  باحلرب  املعنّية  االأطراف 
امل�شّلمات وحتاول ن�شب »فخاخ« لبقية 
م�شتجّد  اأي  جتيري  بغية  االأطراف 
»االلتزام«  اأّن  ويبدو  مل�شلحتها. 
الذي قوبل به »اتفاق وقف االأعمال 
لدى  اأهدافه  ا�شتكمل  قد  القتالّية« 
الالعبني  معظم(  نقل  مل  )اإن  بع�ض 
االأخرية.  جنيف  جولة  انطالق  قبل 
يف  �شُت�شرف  الهدنة«  »فخ  ترجمة 
بطبيعة  الت�شعيد  من  مزيدًا  امليدان 
اإىل  االأجرا�ض  دق  تاأخري  اأّما  احلال، 
ما بعد اكتمال ن�شاب »جنيف« فيمكن 
رّده اإىل اأ�شباب »اإعالمية« بحتة. ويف 
ما بات مرّجحًا اأّن داعمي املجموعات 
مرحلة  ت�شخري  اأح�شنوا  قد  امل�شّلحة 
الهدنة مل�شلحتهم، يبدو اأّن دم�شق قد 
ال�شيا�شية  املعار�شة  جّر  يف  جنحت 
الهدنة«. وبداًل  بـ»نعي  امل�شارعة  اإىل 
منا�شبًة  املحادثات  تكون  اأن  من 

اإىل  حتّولت  امليدان«  »جلم  ملحاولة 
اأيام  وخالل  ت�شعريه.  الإعالن  من�شة 
قليلة ت�شابق اأع�شاء »هيئة الريا�ض« 
ت�شعيدّية،  ت�شريحات  اإطالق  يف 
املفاو�شني«  »كبري  دعوة  من  بدءًا 
»اإ�شعال  اإىل  علو�ض  م�شطفى  حممد 
الهدنة  نعي  اإىل  و�شواًل  اجلبهات« 
للهيئة«  العام  »املن�شق  ل�شان  على 
تعد  »مل  اأّنها  وتاأكيده  حجاب  ريا�ض 

قائمة«.
»الريا�ض«  تلّقفت جنوح وفد  مو�شكو 
حمادثات  يف  م�شاركتها  تعليق  اإىل 
»تغّلب  على  دلياًل  واعتربته  جنيف 
الت�شريحات  الوفد.  يف  املتطّرفني« 
املندوب  ل�شان  على  جاءت  الرو�شية 
األيك�شي  املتحدة  االأمم  لدى 
لوكالة  قال  الذي  بورودافكني 
الوفد  »متطّريف  اإّن  الرو�شّية  »تا�ض« 
ا�شتمرار  على  يعّولون  زالوا  ما 
تاأكيد  الفتًا  وبدا  الدموي«.  النزاع 
»املفاو�شات  اأّن  الرو�شي  الدبلوما�شي 
جمموعة  جانب  فاإىل  �شت�شتمر، 
القاهرة  جمموعات  هناك  الريا�ض 
للمعار�شة  وحميميم  ومو�شكو 
املجموعات  »هذه  واأن  ال�شورية«... 
�شتحدد  التي  هي  يبدو  ما  على 
اإ�شافة  للمفاو�شات  العام  االجتاه 
ولي�ض  ال�شورية«.  احلكومة  وفد  اإىل 
هذه  كانت  اإذا  ما  بعد  الوا�شح  من 
على  ال�شغوط  من  نوعًا  الت�شريحات 
بالفعل  تعك�ض  اأّنها  اأم  الريا�ض،  وفد 
م�شاعي رو�شّية لنزع �شفة احل�شرية 
على  اأّما  ووفدها.  »الهيئة«  عن 
متقاطعٌة  معلوماٌت  فتفيد  االأر�ض، 
معظم  باأّن  »االأخبار«  عليها  ح�شلت 
يف  الفاعلة  امل�شّلحة  املجموعات 
احلرب كانت قد تلّقت »اإخطارًا« قبل 
اأ�شبوعني من انعقاد اجلولة االأخرية 
»انعقاد  اأّن  مفاده  املحادثات  من 
جنيف �شرٌّ ال بّد منه لكّنه لن ُيحدث 
وي�شرح  للمعركة«.  ا�شتعدوا  فرقًا... 
م�شدر ميدايّن »معار�ض« اأّن »�شيئًا مل 

جنيف  قبل  ال  اإلينا،  بالن�شبة  يتغرّي 
وال بعده.

املعركة،  �شوت  على  يعلو  �شوت  ال 
امل�شدر  متامًا«.  ذلك  ندرك  ونحن 
املرتبط بواحدة من اأكرب املجموعات 
يف ال�شاحة ال�شورّية قال لـ»االأخبار« 
ت�شتدعي  قد  املعارك  »ظروف  اإّن 
معّينة  ل�شغوط  اال�شتجابة  اأحيانًا 
�شوى  لي�شت  ال�شيا�شي  احلل  ولعبة 
مع  متامًا  تكّيفنا  لقد  منها،  جزء 
عام«.  من  اأكرث  منذ  احلقيقة  هذه 
حول  املعلومات  �شّحة  امل�شدر  يوؤكد 
املجموعات،  تبّلغته  الذي  »االإخطار« 
يقني  من  نابع  »االأمر  اإّن  يقول  لكّنه 
النظام  جدّية  بعدم  الداعمني 
يف  وال  الهدنة  �شاأن  يف  ال  و�شركاه، 
نف�شه  الوقت  يف  املفاو�شات«.  �شاأن 
تقيُم  ال  جمموعته  باأّن  امل�شدر  يقّر 
وزنًا لكال االأمرين )الهدنة وجنيف( 
اأ�شحاب  فنحن  خمتلف  »االأمر  لكّن 
وا�شتمّرت  النظام«.  عك�ض  حق، 
خالل االأّيام املا�شية عمليات »اإعادة 
املجموعات  �شفوف  يف  التمو�شع« 
واإدلب  حلب  ريفي  يف  امل�شّلحة 
ودخل   .)2859 العدد  )»االأخبار«، 
الرتك�شتاين«  االإ�شالمي  »احلزب 
حلب  ريف  يف  التمركز  خط  على 
و�شول  عن  اأنباء  توارد  مع  اجلنوبي، 
عدد  اإىل  مقاتليه  من  كبرية  اأعداد 
قرية  حلب  اإىل  اأقربها  القرى  من 

الريف  يف  كم   30 )حواىل  البوابّية 
م�شاركة  ورغم  الغربي(.  اجلنوبي 
يف  �شابقة  معارك  يف  »الرتك�شتاين« 
انتقال  هو  اجلديد  اأّن  غري  حلب، 
مقاتليه وجزء من عوائلهم للتمرت�ض 
عليه  داأب  ملا  تكرارًا  القرى  تلك  يف 
وُينظر  والالذقّية.  اإدلب  ريفي  يف 
اأّنهم  على  »الرتك�شتاين«  مقاتلي  اإىل 
الهجومية  االأعمال  يف  متخ�ش�شون 
و»االنغما�شّية«، وقد داأبوا على تلّقي 
كامل  تركي  بدعم  مكّثفة  تدريبات 
»فتح  معارك  يف  موؤثرًا  دورًا  واأّدوا 

اإدلب« )»االأخبار«، العدد 2593(.
ويف هذا ال�شياق، تنبغي االإ�شارة اإىل 
حول  االأخرية  الرتكّية  الت�شريحات 
وتعك�ض  احلدود«.  »اإغالق  م�شاألة 
ل�شان  على  جاءت  التي  الت�شريحات 
اأوغلو  داود  اأحمد  الوزراء  رئي�ض 
حتديًا ملو�شكو على و�شك اخل�شو�ض. 
»ُتلزم«  دولية  قرارات  وجود  ورغم 
داود  لكّن  حدودها«  بـ»�شبط  اأنقرة 
مع  احلدود  »م�شاألة  اأن  اأّكد  اأوغلو 
والكلمة  تركيا  تخ�ض  ق�شية  �شوريا 
امل�شاألة  لهذه  بالن�شبة  االأخرية 
الرتكّية  الت�شريحات  الأنقرة«. 
الرئي�شني  تناول  على  رّدًا  جاءت 
احلدود  ق�شية  واالأمريكي  الرو�شي 
م�شاء  هاتفّية  حمادثة  خالل 
اأّنه  اأوغلو  اأّكد  الذي  االأمر  االثنني، 

»لي�ض له معنى بالن�شبة لرتكيا. 

 2015 عام  تراجع  يف  ال�ضحافة  حرية 
االم��ريك��ي��ة ال���ق���ارة  يف  وخ�����ض��و���ض��ا 

 2015 العام  خالل  ال�شحافة  حرية  �شجلت   – ب(  ف  )اأ  باري�ض- 
التي  االمريكية  القارة  يف  وخ�شو�شا  العامل  انحاء  جميع  يف  تراجعا 
ملنظمة  ال�شنوي  الت�شنيف  بح�شب  افريقيا  بعد  االوىل  للمرة  جاءت 
مرا�شلون بال حدود ال�شادر االربعاء، فيما جاءت الدول العربية التي 

ت�شهد نزاعات يف املراتب االخرية.
وكما يف ال�شنة املا�شية �شنفت �شوريا يف املرتبة 177 من هذا الت�شنيف 
حلرية ال�شحافة الذي ي�شمل 180 بلدا، مبا�شرة بعد ال�شني )176( 
وقبل تركمان�شتان )178( وكوريا ال�شمالية )179( واريرتيا )180(.
ويف بع�ض الدول التي ت�شهد نزاعات مثل العراق )املرتبة 158( وليبيا 
ال�شحافة  “ممار�شة  ان  اىل  املنظمة  لفتت   ،)170( واليمن   )164(

تعود اىل فعل �شجاعة”.
العامل  انحاء  جميع  يف  ال�شحافة  حرية  و�شع  تراجع  على  وتعليقا 

ب�شورة عامة،
بر�ض  فران�ض  لوكالة  دولوار  كري�شتوف  للمنظمة  العام  االمني  وقال 
�شلطات عامة  ت�شهد على تدهور. ثمة  الت�شنيف  موؤ�شرات  “جميع  ان 
عديدة حتاول ا�شتعادة ال�شيطرة على بلدانها، خ�شية ح�شول انفتاح 

كبري يف النقا�ض العام”.
التوجه  يف  متزايدة  �شهولة  اليوم  ال�شلطات  جميع  “جتد  وا�شاف 
عنف  بالتايل  وثمة  اجلديدة،  التقنيات  بف�شل  اجلمهور  اىل  مبا�شرة 

اكرب حيال كل الذين ميثلون االعالم امل�شتقل”.
�شهدت  االمريكية  القارة  ان  اىل  لفتت  احلكومية  غري  املنظمة  ان  اال 
اكرب تدهور يف جمال حرية ال�شحافة، وال �شيما مع عمليات االغتيال 

التي ا�شتهدفت �شحافيني يف امريكا الو�شطى.
منذ  املنظمة  ت�شدره  الذي  ال�شحافة  حلرية  الت�شنيف  هذا  وي�شتند 
وا�شتقاللية  التعددية  هي  املوؤ�شرات  من  جمموعة  اىل   2002 العام 
القانوين  واالطار  الذاتية،  والرقابة  والبيئة  االعالم  و�شائل 

وال�شفافية والبنى التحتية والتجاوزات.

ت��ف��ا���ض��ي��ل اإط���اح���ة م��غ��رب��ي��ات 
بال�ضنغال للدعارة  �ضبكة  باأكرب 

نقل  مل  اإن  اأ�شهر  ب�شعة  �شوى  ال�شنغال  اإىل  هجرتهن  على  مت�ض  مل 
رغيد  بعي�ض  ينعمن  اأن  اأمل  وكلهن  حقائبهم  جمعن  اأيام،  ب�شعة 
روابط  باملغرب  تربطه  الذي  االإفريقي،  البلد  هذا  يف  وفري  ورزق 
خم�ض  اإنهن  الق�شبان،  خلف  املطاف  بهن  لينتنهي  وقوية،  وثيقة 
ينحدرن  �شنة،   25 و   18 بني  ما  �شنهن  يرتواح  مغربيات  فتيات 
قدمتها  �شكاية  بعد  الدعارة  تهمة  لهم  وجهت  خمتلفة،  مدن  من 
م�شغلهن  �شد   » مغربيات   « نف�شها  اجلن�شية  يحملن  فتيات  اأربع 

اللبناين)م�شطفى،ع( الذي ميلك ملهى ومرق�ض ليلي.
ووفق جريدة » امل�شاء « فاإن الق�شية ت�شدرت خمتلف و�شائل االإعالم 
جل�شات  اأوىل  اأن  اإذ  الق�شاء  اأمام  معرو�شة  ومازالت  ال�شنغالية، 
مرحلة  بعد  اجلاري،  اأبريل  �شهر  من   21 يوم  �شتكون  املحاكمة 
اأبريل   4 يوم  امللف  يف  نظر  الذي  القا�شي  قبل  من  معهن  التحقيق 

والذي عرف غياب امل�شتكيات املغربيات.

فرن�شا  اإن  العربية  »هاآرت�ض«  �شحيفة  قالت 
ال�شلطة  على  كبرية  �شغوطات  موؤخرًا،  مار�شت 
البناء  الإدانة  م�شروعها  ل�شحب  الفل�شطينية 
ال�شفة  اأرا�شي  على  االإ�شرائيلي  اال�شتيطاين 
على  تعمل  والذي  املحتلتني،  والقد�ض  الغربية 

طرحه اأمام جمل�ض االأمن يف االأمم املتحدة.
الفل�شطينية  القيادة  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
اأقرب لال�شتجابة للطلبات الفرن�شية بالعدول 
االأمن،  مبجل�ض  امل�شتوطنات  اإدانة  م�شروع  عن 
وهو طلب ان�شمت اإليه »بع�ض الدول ال�شديقة« 

لل�شلطة الفل�شطينية.
عن  الك�شف  رف�ض  فل�شطيني،  قيادّي  واأو�شح 
تظل  االأمن  ملجل�ض  الّتوجه  »فر�شة  اأن  هويته 
فر�شة  مبنح  نرغب  ونحن  الدوام،  على  قائمة 
للمبادرة الفرن�شية، الأنه يف نهاية املطاف هذه 
بنا«،  مت�ض  مبادرة  ولي�شت  ل�شاحلنا،  مبادرة 

بح�شب ال�شحيفة نف�شها.
الفرن�شي  ال�شفري  اأن  اإ�شرائيلي  قيادي  و�شّرح 
توجه  دلرتا،  فرن�شوا  املتحدة،  االأمم  يف 
ريا�ض  الفل�شطيني،  لنظريه  املا�شي  االأ�شبوع 
�شد  قرار  تقدمي  »اإ�شكالية  له  و�شرح  من�شور، 
امل�شتوطنات يف جمل�ض االأمن يف هذا التوقيت«.

اإدانة  قرار  عن  العدول  مو�شوع  اأن  وُعلم 
االإليزيه،  ق�شر  يف  طرح  قد  امل�شتوطنات 
الذي  اللقاء  خالل  املا�شي،  اجلمعة  يوم 
ال�شطلة  ورئي�ض  الفرن�شي  الرئي�ض  جمع 
رغبته  عبا�ض  حممود  اأبدى  اإذ  الفل�شطينية، 
تنكب  الذي  لل�شالم  الدويل  املوؤمتر  انعقاد  يف 
يف  خ�شو�شًا  عقده،  على  الفرن�شية  القيادة 

بالق�شية  الدويل  االهتمام  يف  االنح�شار  ظّل 
الفل�شطينية.

واأملح عبا�ض، خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي اأعقب 
اجتماعه بهوالند، اإىل العدول عن فكرة طرح 
بامل�شتوطنات،  اال�شتيطان  اإدانة  قرار  م�شروع 
باال�شت�شارة  �شيتم  »التوقيت  اأن  اإىل  اأ�شار  اإذ 

والتعاون مع الدول العربية«.
وقال قيادي فل�شطيني، رف�ض اأي�شًا الك�شف عن 
للفل�شطينيني،  توجهوا  »الفرن�شيني  اإن  هويته، 
اأنه ال جدوى  مبحادثات مغلقة، ليو�شحوا لهم 
با�شتثمار جمهود مب�شروع قرار مبجل�ض االأمن، 

بينما هناك �شك كبري ب�شاأن احتمال امل�شادقة 
عليه، �شواء من ناحية جتنيد االأ�شوات و�شواء 

ب�شبب فر�ض حق النق�ض االأمريكي«.
وفل�شطينية  اإ�شرائيلية  م�شادر  واأو�شحت 
لل�شحيفة اأن كاًل من االأردن، وال�شعودية وم�شر 
مبجل�ض  القرار  م�شروع  طرح  عن  را�شية  غري 

االأمن يف هذا التوقيت.
من جهة اأخرى، فاإن اإ�شرائيل تبدو را�شية عن 
الوقت  ال�شلطة، يف  الفرن�شية على  ال�شغوطات 
الدويل  املوؤمتر  من  �شخطها  عن  عربت  الذي 

الذي تعمل فرن�شا على عقده.
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ن��وع��ّي��ة وغ����رُي م��ت��وق��ع��ٍة وق���ّوة  ال��ق��د���ض  ��ة وُم��ت��ل��ع��ث��م��ة وُت���ّق���ر: عملية  ُم��رت��ب��ك��ة وُم��ت��وج�����ضّ اأب��ي��ب  ت��ل 
ال�����ردع االإ���ض��رائ��ي��ل��ّي��ة ت��اآك��ل��ت ون��ت��ن��ي��اه��و ال ي�����ض��ت��ّح��ق ب���امل���ّرة ل��ق��ب ���ض��ّي��د االأم�����ن وال���ق���ادم اأع��ظ��م

هذا  خلف  ال�ضر  ه��و  وم��ا  بال�ضبط؟  ي��ج��ري  ال���ذي  م��ا  امل�ضلمن”..  “االخوان  مكاتب  وتغلق  ط��ه��ران  م��ن  �ضفريها  ت�ضحب  االردن��ي��ة  ال�ضلطات 
اخلطوتن؟ بهاتن  �ضلمان  ب��ن  حممد  االم���ري  زي���ارة  ع��الق��ة  وم��ا  اال���ض��الم��ي��ة؟  ا�ضطنبول  قمة  االردين  ال��ع��اه��ل  ق��اط��ع  ومل���اذا  امل��ف��اج��يء؟  احل���راك 

ُم���ع���ل���ن« م������وت  »وق�����ائ�����ع  ج���ن���ي���ف:  اإىل  ال���ه���دن���ة  م����ن 

ع��ب��ا���ض ي��راج��ع ع��ن م�����ض��روع اإدان�����ة اال���ض��ت��ي��ط��ان يف ال�����ض��ف��ة وال��ق��د���ض؟

�شعور  تلعثم،  اإحباط،  وارتباك،  اإرباك 
وتوّج�ض  قلق  واالآمان،  االأمن  بفقدان 
�شعور  تلخي�ض  مُيكن  هكذا  القادم،  من 
عملية  بعد  و�شعًبا،  قيادًة  االإ�شرائيليني، 
املُحتّلة.  القد�ض  يف  احلافلتني  تفجري 
االنفجار  بعد  �شاعات  ثالث  من  اأكرث 
القد�ض مل يعرف قادة االأجهزة  الذي هّز 
�شبب  حتديد  م�شاربها  جميع  على  االأمنّية 
االنفجار: خلل فنّي اأْم عملية فدائّية؟ يف 
عقد  املحلّي،  بالتوقيت  التا�شعة  ال�شاعة 
قائد لواء القد�ض يف ال�شرطة االإ�شرائيلّية 
موؤمتًرا �شحافًيا وب�ّشر “ال�شعب اجلال�ض يف 
ولكّنه  فدائّية،  العملية  باأّن  �شهيون”، 
قبل  من  التنفيذ  كان  اإذا  فيما  يعرف  مل 
يف  القنبلة  و�شع  الفدائّي  اأّن  اأْم  انتحارّي 

احلافلة وهرب.
 و�شائل االإعالم االإ�شرائيلّية تلّقت النباأ ب�شدمٍة كبريٍة، على 
نتنياهو،  بنيامني  االإ�شرائيلّي،  الوزراء  رئي�ض  تبجح  خلفية 
اأّيام باأّن �شيا�شته قد اأّدت اإىل تراجع االنتفا�شة  قبل عّدة 
الثالثة، فجاءت هذه العملية لتوؤّكد لكّل َمْن يف راأ�شه عينان، 
يف  املُخ�شرمة  املُحللة  احلقيقة.  يقول  ال  نتنياهو،  اأّن  على 
�شحيفة )يديعوت اأحرونوت(، �شيما كدمون كتبت اليوم اأّن 
نتنياهو، الذي زاحم وناف�ض اجلميع على لقب “�شّيد االأمن”، 
و�شخر من ُمناف�شيه على هذا اللقب، اأثبت اأّنه ال ي�شتّحق هذا 

اللقب بتاًتا، بل على العك�ض، بح�شب اأقوالها.
ع�شية  نتنياهو  وعود  اإىل  ن�شتمع  عندما  قائلًة:  واأ�شافت 
نبكي؟،  اأْم  اأن�شحك  نعرف  ال  انتخابات،  كّل  االنتخابات، 
اأّن اإ�شرائيل مل تتمّكن من احل�شول على الردع  ُم�شّدّدة على 
العدوانّية  احلرب  اأْي  ال�شامد”،  “اجلرف  عملية  خالل 
وراأت   .2014 العام  �شيف  يف  غّزة  قطاع  �شّد  الرببرّية 
الفل�شطينّية  العمليات الفدائّية  اأّن كّل انخفا�ض يف  املُحللة 

هي حم�ض �شدفة، ال اأّقل وال اأكرث، بح�شب تعبريها.

“االأخ  من  تعليمات  يبدو،  ما  على  تلّقى  العربّي،  االإعالم 
االأكرب” بالت�شديد يف تقاريره االإخبارّية، ولي�ض التحليالت، 
على اأّن عملية القد�ض ال ُتعترب ارتفاًعا نوعًيا يف العمليات، 
اإمّنا تّدل على اأّن احلديث يجري عن عملية نادرة وخارجة 

عن ال�شياق.
يف  عادًة  الذي  م�شاربه،  خُمتلف  وعلى  عينه  االإعالم  ولكّن 
ظروٍف من هذا القبيل، يتطّوع الإيجاد املرُبرات والت�شويغات 
للعملّية الفدائّية خرج اليوم عن اأطواره، و�شّن هجوًما الذًعا 
بنيامني  رئي�شها  وعلى  االإ�شرائيلّية  احلكومة  على  و�شديًدا 
ال�شحف  كربى  اأحرونوت(،  )يديعوت  �شحيفة  نتنياهو. 
�شفحتها  �شدر  على  رئي�شّي  بعنوان  خرجت  االإ�شرائيلّية، 
االإ�شرائيلّي  الردع  اأّكدت:  العري�ض  وبالبنط  الرئي�شّية 
تاآكل. كما تبنّي اأّنه على الرغم من املوارد الب�شرّية واملالّية 
حوادث  ملنع  )ال�شاباك(  العام  االأمن  جهاز  ي�شرفها  التي 
اأمنّية  م�شادر  اعرتفت  فقد  هباًء،  ذهبت  القبيل  هذا  من 
معلومات  اأّية  ميلك  يُكن  مل  ال�شاباك  باأّن  رفيعة  اإ�شرائيلّية 
االأمنّية،  االأجهزة  مع  االأمنّي  التن�شيق  اأّن  كما  العملية،  عن 
باأّن  املعلومات، علًما  ُتوّفر  الفل�شطينّية، مل  لل�شلطة  التابعة 

اجتماًعا مهًما ُعقد بالقد�ض املُحتّلة بني الطرفني يف الليلة 
�شاعات،  خم�ض  ملّدة  وا�شتمّر  واالثنني،  االأحد  بني  الواقعة 
ولكن بعد مرور 12 �شاعة وقعت العملية الفدائّية. ال�شوؤال 
الذي طرحه كبار املُحللني: َمْن يقف وراء العملية؟ هل هي 
عملية فردّية اأْم مدعومة من قبل تنظيٍم فل�شطينّي؟ كيف 
متّكن الفدائيني من اإدخال املواد املُتفجّرة اإىل القد�ض، على 

الرغم من احلرا�شة املُ�شّدّدة؟
رونني  د.  االإ�شرتاتيجّية،  ال�شوؤون  حُملل  ذلك،  من  واأكرث 
يتمالك  مل  املُدلل،  االأمنّية  املوؤ�ش�شة  ابن  وهو  بريغمان، 
يخافون،  ال  الفل�شطينيني  اإّن  وكقال  يبدو  ما  على  اأع�شابه 
وتابع قائاًل اإّن هناك ربًطا مبا�شًرا بني انتفا�شة ال�شكاكني، 
عدٍد  واإحباط  حما�ض،  حلركة  الهجومّية  االأنفاق  وم�شروع 
اإىل  ُم�شرًيا  احلافلة،  عملية  واأم�ض  الفدائّية،  العمليات  من 
واحلكومة  الردع،  قّوة  يوٍم  بعد  يوًما  تفقد  اإ�شرائيل  اأّن 
املُنا�شب  االجتاه  جتد  ال  بريغمان،  اأ�شاف  االإ�شرائيلّية، 
هي  اأّنها  علًما  االإ�شرائيلّي،  ال�شعب  ولتوجيه  نف�شها  لتوجيه 

امل�شوؤولة عنه، على حّد تعبريه.
وتابع قائاًل اإّنه يف ظّل عدم وجود عالج ملا اأ�شماه باالإرهاب 

بالعملية  عليها  ُيطلق  فيما  اجلمود  وباملُقابل  الفل�شطينّي، 
ال�شلمّية، فاإنّنا �شُنوا�شل اال�شتماع اإىل ت�شريحات رناّنة من 
بح�شب  جوع،  عن  ُتغني  وال  ُت�شمن  ال  التي  اإ�شرائيل،  قادة 

و�شفه.
يف ال�شياق عينه، قال حُملل ال�شوؤون الع�شكرّية يف �شحيفة 
اأكرث من  بعد  االأوىل  للمّرة  اإّنه  )هاآرت�ض(، عمو�ض هارئيل، 
يتمّكن  احللّية،  الـ”اإرهاب”  موجة  عمر  على  �شنة  ن�شف 
قلب  يف  حافلة  تفجري  عملية  تنفيذ  من  الفل�شطينيون 
التي يقوم  املُركّزة  اأّن عمليات االإحباط  اإىل  القد�ض، الفًتا 
بها ال�شاباك واجلي�ض االإ�شرائيلّي يف ال�شّفة الغربّية املُحتّلة 
خططت  التي  العمليات  من  كبرٍي  عدٍد  اإحباط  عن  اأ�شفرت 
خالًفا  اأّنه  اإىل  لفت  ذلك،  على  عالوة  حما�ض.  حركة  لها 
لرئي�ض  التابعة  االأمنّية  االأجهزة  فاإّن  الثانّية،  لالنتفا�شة 
�شّد  واعتقال  دهم  بحمالت  تقوم  عّبا�ض،  حممود  ال�شلطة، 
االأمر  )حما�ض(،  االإ�شالمّية  املقاومة  حركة  يف  ن�شطاء 
اإىل حّيز  اإخراج عمليات نوعّية  ُي�شّعب على احلركة  الذي 

التنفيذ، بح�شب تعبريه.
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اجلوية  الظفرة  قاعدة  من  لها  تقرير  يف  الفرن�شية  ال�شحافة  وكالة  ذكرت   
يف االإمارات العربية املتحدة اأن وزير اخلارجية االأمريكي اأ�شتون كارتر بحث 
مع القادة الع�شكريني االأمريكيني يف طرق اإ�شافية ت�شتطيع من خاللها اأمريكا 
العراق و�شوريا مبا يف ذلك  »الدولة« يف كل من  ال�شغوط على تنظيم  تكثيف 
الغارات اجلوية والهجمات االألكرتونية ون�شر قوات على االأر�ض. وقال كارتر 

اإن بالده تريد القيام باملزيد وما مينعها هو براعتها واأفكارها.
وعرب عن ثقته مب�شادقة البيت االأبي�ض على التو�شيات التي �شيقدمها م�شريًا 
اإىل اأنه مل يرف�ض اأي طلب تقدم به يف ال�شابق. وكان كارتر يتحدث يف قاعدة 
الظفرة قرب اأبو ظبي والتي تعترب واحدًا من مراكز انطالق الطريان االأمريكي 

يف احلرب �شد اجلهاديني باملنطقة.
لتو�شيع احلمالت اجلوية  البنتاغون  اأعلنت عنها  زيارته مع خطط  وتزامنت 
وحديث عن زيادة اأعداد القوات االأمريكية يف العراق. ويرى كارتر اإمكانية 
واإ�شافة  اجلهاديني  �شد  الع�شكرية  حملتها  طبيعة  املتحدة  الواليات  تغيري 
عمليات �شريعة �شدهم يف �شوء تطور املعلومات االإ�شتخباراتية عنهم. وقال 

»كلما عرفنا املزيد واملزيد عن العدو قمنا بعمليات ا�شتهداف«.
وتت�شاوق ت�شريحات كارتر مع تلك التي اأطلقها رئي�ض هيئة االأركان امل�شرتكة 
القوات  يف  زيادة  عن  فيها  وحتدث  املا�شي  ال�شهر  دانفورد  جوزيف  اجلرنال 
العراقي  اجلانب  مع  تفاو�شًا  نهائي  قرار  اأي  ويتطلب  العراق.  يف  االأمريكية 

وم�شادقة من الرئي�ض باراك اأوباما.
القوات  م�شتوى  لرفع  االأبي�ض  البيت  �شتجرب  الزيادة  كانت  اإن  يعرف  وال 

االأمريكية يف العراق وعددهم 3780 جنديًا.
مهمة  يف  اجلنود  بع�ض  الأن  نظرًا  جندي   5000 بـ  الرقم  يحدد  من  وهناك 
ق�شرية. وتعني عملية الت�شعيد �شد تنظيم »الدولة« ح�شب كارتر ودانفورد 
ا�شتخدام مروحيات مقاتلة واالعتماد على عنا�شر قوات العمليات اخلا�شة. 
ومن املحتمل اأن تقدم الواليات املتحدة دعمًا مدفعيًا للقوات العراقية عندما 

تتقدم نحو ا�شتعادة مدينة املو�شل.
دول  قادة  بت�شجيع  �شيقومون  االأمريكيني  وامل�شوؤولني  اأوباما  اإن  كارتر  وقال 
اخلليج لعمل املزيد من اأجل اإعمار العراق بعد هزمية وطرد تنظيم »الدولة«. 
ويتوقع اأن يح�شر اأوباما اجتماع قادة جمل�ض التعاون اخلليجي الذي �شيعقد 

يف ال�شعودية االأ�شبوع املقبل.
الزحف نحو الرقة

اأون  »ميل  �شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  �شوء  يف  االأمريكية  التح�شريات  وتاأتي 
�شنداي« الربيطانية عن العقيد �شتيف وارن املتحدث با�شم القوات االأمريكية 
يف العراق وقال فيها اإن هناك اأكرث من 25.000 مقاتل تابع لتنظيم »الدولة« 
اجلهاديني.  �شد  املتحدة  الواليات  تقودها  التي  اجلوية  احلملة  ب�شبب  قتلوا 
للن�شف  التنظيم  قدرات  تخفي�ض  احلملة  ا�شتطاعت  �شهرًا   20 مدى  فعلى 

وقتلت عددًا من قادته.
وقال وارن اإن قدرة التنظيم على �شخ وبيع النفط لتمويل عملياته الع�شكرية 
تكريره  وم�شايف  النفط  من�شاآت  على  اليومي  الق�شف  ب�شبب  تراجعت  قد 

البدائية.
يف  القوي  معقله  �شد  بحملة  للقيام  تخطط  الدويل  التحالف  قوات  اإن  وقال 

مدينة الرقة ال�شورية.
يف  وهو  قوية  ل�شربات  تعر�ض  الذي  »املالكم  مثل  داع�ض  اأن  وارن  واأ�شاف 
منت�شف املباراة. ونعتقد اأن االأرجل بداأت بال�شعف والراأ�ض بداأ باالنخفا�ض 
�شهرًا  الع�شرين  خالل  عليهم  و�شعناه  الذي  ال�شغط  باأثر  ي�شعرون  وبداأوا 

املا�شية«.
وك�شف وارن عن مقتل 600 من مقاتلي التنظيم خالل االأ�شابيع املا�شية نتيجة 
للغارات اجلوية الدقيقة والعمليات اخلا�شة ب�شكل جعلت قيادة التنظيم يف 
املن�شاآت  لها  تعر�شت  التي  ال�شربات  اإن  وقال  والفو�شى«.  الرهاب  »من  حالة 
على  التنظيم  واأجربت  الثلث  اإىل  املالية  املوارد  تراجع  اإىل  اأدت  النفطية 

تخفي�ض رواتب املوظفني واملقاتلني اإىل الن�شف.
وب�شبب ال�شغط اجلوي من قوات التحالف اأجرب التنظيم على االن�شحاب من 
ن�شبة %40 من املناطق التي كانت خا�شعة له. واأ�شاف وارن اأن حملة جوية 
اأمام  الطريق  و�شتعبد  الرقة  »اخلالفة«-  عا�شمة  عليها  يطلق  ما  على  �شتبداأ 

قوات احلماية ال�شعبية الكردية لدخولها.
الربيطانية  اأو  االأمريكية  الطائرات  ا�شتهداف  اإن  بغداد  يف  مقره  من  وقال 
للزعيم املراوغ اأبو بكر البغدادي هي م�شاألة وقت. وحتدث امل�شوؤول الع�شكري 
اإىل  اأدت  التي  االأ�شلحة واالأموال  ا�شتهدفت خمازن  التي  الغارات اجلوية  عن 
قتلوا  التنظيم  عنا�شر  ن�شف  اأن  واأ�شاف  الدوالرات.  من  املاليني  مئات  حرق 
يواجه  فيما  مقاتل.   30.000 من  اأقل  �شوى  منهم  يبتق  ومل  الغارات  جراء 
اأزمة جتنيد مقاتلني جدد ب�شبب االإجراءات امل�شددة على احلدود الرتكية- 

ال�شورية.
وتقول تقارير اإن الطريان االأمريكي قتل 100 من قادة داع�ض من بينهم اأبو 
لتعزيز قوات  اأر�شل  �شوريا حيث  ال�شي�شاين، وزير احلرب والذي قتل يف  عمر 

التنظيم هناك.
وجه اآخر

وتتنا�شق اجلهود االأمريكية لزيادة ال�شغوط على تنظيم »الدولة« مع اأوامر 
الرئي�ض اأوباما تو�شيع احلملة عليه ويف اأكرث من جبهة، ولهذا يفهم ما ورد يف 
حلفائها  لدعم  وا�شنطن  بها  تقوم  التي  اجلهود  عن  بو�شت«  »وا�شنطن  تقرير 
االأجنبية ملحاربة  القوى  التي تقدمها يف جمال تدريب  وامل�شاعدة  يف اخلارج 
اأوغندا وكينيا  اإىل  والعراق ومتتد  اأفغان�شتان  اأبعد من  دواًل  االإرهاب. وت�شم 
وموريتانيا وتون�ض ومايل والفلبني وكولومبيا حيث وفرت القوات االأمريكية 
اأو ما يعرف  الدول  الدعم والتدريب لقوى مكافحة االإرهاب يف هذه  اخلا�شة 

باللغة الع�شكرية »ن�شائح قتالية« و»مرافقة« و»رفع« م�شتويات.

جديدًا  طابعًا  اتخذ  االأجنبية  للدول  الع�شكري  الدعم  اإن  ال�شحيفة  وتقول 
يف  العدد  وتخفي�ض  العراق  من  قواتها  �شحب  املتحدة  الواليات  قررت  بعدما 
املحلية  للقوى  القتايل  االأداء  بتقوية  وا�شنطن  بداأت  هنا  ومن  اأفغان�شتان. 
ذات  االإ�شرتاتيجية  اأن  ال�شحيفة  وتعلق  والت�شدد.  االإرهاب  ملحاربة  وتهيئها 
امل�شتوى املتدين من املخاطر واإن ح�شنت القوات االأمريكية من وقوع خ�شائر 
يف �شفوفها اإال اأنها مل توؤد لتحوالت جذرية يف البلدان التي تعاين من م�شاكل 
املتحدة  الواليات  االإ�شرتاتيجية،  ومنحت  والتطرف.  االإرهاب  مع  عميقة 

وحلفاءها اإح�شا�شًا زائفًا باالأمن.
الرتكيز على اأفريقيا

وبعد  تون�ض  ففي  اأفريقيا.  يف  املحلية  للقوى  االأمريكي  الدعم  معظم  وتركز 
واأدى  اآذار/مار�ض   18 يف  تون�ض  يف  باردو  متحف  على  الهجوم  من  اأيام  ع�شرة 
اإىل مقتل 20 �شخ�شًا و�شرب ال�شياحة التون�شية، نفذت قوات احلر�ض الوطني 
عملية يف منطقة قف�شة ا�شتهدفت الراأ�ض املدبر لعملية متحف باردو، خالد 

ال�شيب املعروف با�شم لقمان بن �شخر.
وكانت عملية جريئة جعلت امل�شوؤولني التون�شيني يتحدثون عنها بفخر، ولكن 
ما مل ي�شريوا اإليه هو الدور الذي لعبته القوات االأمريكية اخلا�شة التي كانت 

تعمل من اخللف يف قتل ال�شيب وجمموعته.
فبعد ثورة عام 2011 طلب قادة تون�ض اجلدد امل�شاعدة من احللفاء مبا فيهم 
القوات  وقامت  ليبيا.  مع  التون�شية  احلدود  تاأمني  واأملانيا  املتحدة  الواليات 
عنا�شر  بتدريب  عن�شر   100 البلد  يف  عددها  البالغ  اخلا�شة  االأمريكية 

احلر�ض الوطني والقوات التون�شية اخلا�شة.
وتنتظر  لتون�ض  اإيغل«  »�شكان  ا�شتطالع  طائرات  توفري  على  وا�شنطن  وعملت 
كان  املتحدة. وعليه  الواليات  من  ا�شرتتها  ت�شلم طائرات بالكهوك  احلكومة 
الدعم االأمريكي حيويًا يف تنظيم عملية قف�شة ح�شب م�شوؤول تون�شي. فقد 
قدم االأمريكيون التدريب والدعم االأمني وقاموا بتعطيل ال�شيارة التي كانت 
للحكومة  مهما  انت�شارًا   2015 اآذار/مار�ض  عملية  وكانت  االإرهابيني.  تقل 

التون�شية التي كانت تكافح كي حتقق وعود ثورة عام 2011.
تزايد  من  تعاين  التي  الأنها  االإفريقية  للدول  االأمريكي  الدعم  تركز  وياأتي 

ن�شاطات تنظيم »الدولة« و«القاعدة« يف اأرا�شيها.
العمليات  وامل�شاركة من اخللف يف  التدريب  االأمريكي على  الدعم  وال يقت�شر 
القتالية، فح�شب ليندا روبن�شون من موؤ�ش�شة »راند« التي تقوم مبتابعة عمليات 
القوات االأمريكية اخلا�شة فهناك »منظور كامل بني تقدمي الن�شح العملياتي 

وامل�شاعدة«.
فبناء على هذا التو�شيف تقوم القوات االأمريكية اخلا�شة بالتعاون مع القوى 
القدرات  فيها  وت�شتخدم  اخلطورة  من  قدر  على  لعمليات  التخطيط  املحلية 
الع�شكرية االأمريكية املتطورة واملعلومات االإ�شتخباراتية مبا يف ذلك طائرات 
قوات  االأمريكية  الع�شكرية  املقاتالت  نقلت  العمليات  بع�ض  ويف  التج�ش�ض. 

الدول احلليفة اأو انتظرت قريبًا من املعارك الإجالء اجلرحى.
القتايل  الن�شح  لتقدمي  اأوامر  االأمريكية  القوات  تلقت  اأخرى  منا�شبات  ويف 
ظرف  من  تختلف  اخلا�شة  العمليات  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وت�شري  اجلبهة.  على 
عام  الدن  بن  اأ�شامة  القاعدة  زعيم  الغتيال  العملية  بني  فرق  فهناك  الآخر، 
2011 وحماولة اإنقاذ الرهائن االأمريكيني لدى تنظيم »الدولة« يف �شوريا عام 

.2014
رغم  عليها  للموافقة  ا�شتعداد  عن  عرب  العمليات  هذه  يف  اأوباما  اأن  وت�شيف 
فر�ض  عن  بالبحث  قادته  اأمر  اأخرى  مرات  يف  ولكنه  خماطر.  من  حتمله  ما 

وعمليات غري مبا�شرة ت�شع العبء على القوات احلليفة.
ح�شب  للبلد«  الر�شيد  وتعطي  وح�شورنا  ب�شماتنا  »تختفي  احلالة  هذه  ويف 
كان  الذي  ويت�ش�شلر  اأف  ويليام  ويعقد  ا�شمه.  ذكر  عن  امتنع  اأمريكي  م�شوؤول 
م�شوؤواًل بارزًا يف البنتاغون واأ�شرف على ن�شاطات العمليات اخلا�شة اأن حت�شري 
يقت�شي  مبا�شرة  اأمريكية  م�شاركة  وبدون  بعمليات  للقيام  االأجنبية  القوات 

حتقيق توازن بني االأهداف ق�شرية وبعيدة املدى.
بناء  اأن  اإال  مبا�شرة  بالعمليات  القيام  االأمريكيني  على  ال�شهل  من  اأنه  فمع 

القوات املحلية يعني قبول خماطر وتقدمي دعم لها.
االأجنبية  القوات  ودعم  بتدريب  اخلا�شة  العمليات  قوات  م�شاركة  وتتميز 
بتدين كلفتها مقارنة مع امليزانيات الهائلة التي ر�شدتها اإدارة الرئي�ض ال�شابق 
جورج دبليو بو�ض لبناء وحتويل اجليو�ض يف كل من العراق واأفغان�شتان وبدون 

نتائج عملية.
ففي العراق انهارت القوات االأمنية التي اأنفقت وا�شنطن عليها 20 مليار دوالر 
ويف   .2014 عام  »الدولة«  تنظيم  مقاتلي  من  خفيفة  وحدات  اأمام  اأمريكي 
ل�شعف  نظرًا  هناك  من  قواتها  �شحب  تاأجيل  وا�شنطن  ت�شطر  قد  اأفغان�شتان 

اأداء القوات احلكومية اأمام وحدات طالبان.
العمليات  وحدات  املدعومة  املحلية  القوى  حققتها  التي  النجاحات  ورغم 
وتقول  البعيد.  املدى  على  هذا  كل  اأثر  حول  �شكوكًا  هناك  اأن  اإال  اخلا�شة 
قدرة  حول  ت�شاوؤم  عن  عربوا  االأ�شخا�ض  من  »الكثري  اإن  »راند«  من  روبن�شون 
الواليات املتحدة بناء قدرات القوات ال�شريكة. وفيما اإن كانت كافية ملواجهة 

التهديد االأمني«.
ف�شل يف مايل وجناح يف ال�شومال

والتي  مايل  يف  للتجربة  االأجنبية  القوات  دعم  برنامج  ال�شحيفة  وتربط 
�شاعدت فيها وا�شنطن ببناء القوات املحلية يف الفرتة ما بني -2005 2009 

ومع ذلك مل تكن هذه القوات قادرة على تقدم اجلهاديني يف �شمال البالد.
االأجنبية  الدول  قوات  مع  تعمل  وبداأت  الدر�ض  املتحدة  الواليات  وتعلمت 

ب�شكل قريب عو�شًا عن تركها تواجه التهديد وحيدة.
يف  الناجحة  املهمة  اإىل  البنتاغون  م�شوؤولو  ي�شري  مايل  در�ض  عن  وبعيدًا 
ال�شومال حيث تقدم وحدات العمليات اخلا�شة الن�شح والدعم لقوات االإحتاد 

على  هذه  االإفريقية  القوات  االأمريكية  القوات  وت�شاعد  هناك.  االإفريقي 
وطائرات  اجلوي  الغطاء  لتوفري  باالإ�شافة  العمليات،  وتنفيذ  التخطيط 
االإ�شتطالع للقوات ال�شريكة. وقال م�شوؤول اأمريكي اإن القوات االأفريقية تقوم 

باجلهد االأكرب.
منظور  عك�شت  واإن  ال�شومال  يف  اجلوية  الغارات  زيادة  اإن  ال�شحيفة  وتقول 
اأنها تعرب عن تزايد يف  الن�شاطات التي تقوم بها قوات االإحتاد االأفريقي اإال 
املدن  معظم  من  اخلروج  على  اأجربت  التي  االإ�شالمي  ال�شباب  حركة  ن�شاطات 

ال�شومالية.
ويرى مارك ميت�شل، امل�شوؤول ال�شابق يف البيت االأبي�ض والذي عمل يف القوات 
اخلا�شة اأن اإر�شال القوات االمريكية يف مهام اإىل جانب القوات املحلية يعطيها 
بحقوق  يتعلق  فيما  خا�شة  القوات  هذه  ت�شرفات  ومراقبة  لتدريب  الفر�شة 

االإن�شان وا�شتغالل االأدلة التي جمعت اأثناء العمليات.
كل هذا ال يعني بقاء القوات االأمريكية بعيدة عن املخاطر. ففي العام املا�شي 
قتل اأول جندي اأمريكي يف عملية حترير رهائن لدى تنظيم »الدولة« نفذتها 

القوات االأمريكية اخلا�شة مع مقاتلي البي�شمركة االأكراد �شمايل العراق.
يف اليمن والفلبني اأي�شًا

وت�شري ال�شحيفة اإىل حمدودية االأثر الذي يرتكه التعاون االأمريكي مع قوات 
الدول االأجنبية يف جمال مكافحة االإرهاب. فعادة ما ترتاجع القوى املحلية 
اأو رحيل القوات االأمريكية. واأو�شح مثال على هذا هو  بعد تخفي�ض م�شتوى 

اليمن الذي اأدارت فيه الواليات املتحدة برناجمًا طوياًل ملالحقة القاعدة.
ولكنه انهار عندما �شحبت وا�شنطن قواتها بعد انهيار الو�شع االأمني يف البالد 

نتيجة �شيطرة احلوثيني على العا�شمة �شنعاء يف اأيلول/�شبتمرب 2014.
ومل تعد وا�شنطن متلك القدرة على مالحقة مقاتلي تنظيم القاعدة يف �شبه 
اجلزيرة العربية. وتك�شف التجربة عن مظاهر الق�شور يف التجربة اليمنية، 
فهي واإن اأعطت القوات اخلا�شة هناك الدعم التكتيكي اإال اأنها مل تكن كافية 
لبناء قوات اأمنية اأو مناخ �شيا�شي تعمل من خالله. فبدون تغيريات وا�شعة يف 
القيادة الع�شكرية ونظام لتدريب ودفع رواتب اجلنود وجهود ملكافحة الف�شاد 

فاأثر الدعم االأمريكي �شرعان ما يتال�شى.
تتبدد كل اجلهود  االأمريكية  القوات  فبعد عام من رحيل  ميت�شل  يقول  وكما 

و«نعود للمربع االأول«.
وترى روبن�شون اأن جتربة تدريب القوات الفلبينية اخلا�شة ملواجهة مقاتلي 
اأبو �شياف يف جنوب البالد جتنبت اأخطاء اليمن ومايل الأنها نوعت التدريب 
يف  تنته  مل  االأمريكية  القوات  والأن  اجلي�ض.  وحدات  من  وا�شع  عدد  داخل 

اخلطوط االأمامية وتركت مهمة القتال للوحدات املحلية.
قوات خا�شة يف ليبيا

ليبيا،  يف  م�شكلة  املتحدة  الواليات  تواجه  ال�شابقة  الدول  خالف  وعلى 
فرن�شية  قوات  جانب  اإىل  اخلا�شة  قواتها  من  عنا�شر  وجود  من  الرغم  فعلى 
وبريطانية داخل البالد ملواجهة تنظيم »الدولة« اإال اأن التدخل الع�شكري اأو 
فايز  برئا�شة  الوطنية  الوحدة  ا�شتقرار حكومة  رهن  م�شرتكة يظل  عمليات 

ال�شراج.
وذكرت �شحيفة »�شنداي تاميز« اأن 100 من عنا�شر الوحدات اخلا�شة »اأ�ض 
للف�شائل  االإ�شت�شارة  وتقدمي  وحماية  مل�شاعدة  ليبيا  يف  موجودة  اأ�ض«  اإي 

املحلية يف وقت حت�شر فيه بريطانيا ودول الناتو لتدخل ع�شكري جديد.
»حقائب  بـ  واأمريكيني  بريطانيني  ا�شتخبارات  رجال  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
على  موافقتهم  و�شراء  القبائل  زعماء  بر�شوة  يقومون  باالأموال«  حم�شوة 
التدخل الغربي يف بالدهم. وقالت ال�شحيفة اإن القوات اخلا�شة الربيطانية 
والفرن�شية تقوم بتوفرياحلماية لل�شراج واأع�شاء حكومته املقيمني يف قاعدة 
بحرية يف طرابل�ض والتي يحاول منها املهند�ض املعماري ال�شابق توحيد البالد 
عام  القذايف  معمر  بالرئي�ض  االإطاحة  اأعقبت  التي  الفو�شى  من  �شنوات  بعد 
عنا�شر  من   6.000 وجود  ب�شبب  املهمة  حتقيق  يف  �شعوبة  ويجد   .2011
تنظيم »الدولة« يف البالد وي�شيطرون على مدينة �شرت، م�شقط راأ�ض القذايف.
وتقول م�شادر يف ليبيا اإن ما 30 40- من القوات اخلا�شة الربيطانية هم اأفراد 
من  فهم  البقية  اأما  �شرية.  بعمليات  القيام  مهمتها  خا�شة  ا�شتطالع  فرقة  يف 

�شباط االإ�شتخبارات وخرباء اللغة وخرباء تفكيك العبوات النا�شفة.
ومتابعة  منها  ال�شديقة  ومراقبة  امل�شلحة  اجلماعات  تدريب  مهامهم  وت�شمل 
يقومون  اأنهم  ويعتقد  مواقعهم.  ور�شد  وقادته  »الدولة«  تنظيم  حتركات 
بتحديد اأهداف لل�شرب يف امل�شتقبل. وقال م�شدر اإن ح�شور القوات اخلا�شة يف 
ليبيا منذ اأربعة اأعوام ولكن بدرجات متفاوتة. ويعتقد اأن بريطانيا تخطط 

الإر�شال األف جندي كجزء من قوة دولية مكونة من 6.000 جندي.
وقالت م�شادر اأمنية اأن اال�شتخبارات االأمريكية والربيطانية حت�شر االأجواء 
اأمراء احلرب وزعماء القبائل مقابل تاأكيدات بعدم  للتدخل من خالل ر�شوة 
معار�شة التدخل الع�شكري. وقال م�شدر »يتجول عنا�شر اأم اأي6- )املخابرات 
الربيطانية( و«�شي اآي اإيه« بحقائب مليئة بالنقود ل�شراء اأمراء احلرب وقادة 

الف�شائل لتوفري اجلو املنا�شب للعمليات«.
اإبراهيم دروي�ض
لندن ـ »القد�ض العربي«:

عن  اأعلن  م�شتعارة،  اأ�شماء  �شبعة  له  واحد،  »رجل 
تنظيم  اأخطر  يف  الثاين  الرجل  مرات،  اأربع  مقتله 

اإرهابي اليوم، وها بداأ الغمو�ض ينق�شع«
»حجي اإمام«، »على االأنباري«، »اأبو عالء العفري«، 
»حجي اإميان« اأو »القادويل« جميعهم اأ�شماء �شخ�ض 
واال�شتخبارات  العراقية  ال�شرطة  اأربك  واحد 
اأ�شا�شية  �شمة  �شار  الغمو�ض  اأن  ويبدو  االأمريكية، 
كما  حلياتية،  �شريتني  ت�شع  ويكيبيديا  فحتى  له، 
الدولة.  تنظيم  يف  الثاين  الرجل  اأمريكا  تعتربه 
القانوين  ا�شمه  اإن  »ذا ديلي بي�شت«  تقول �شحيفة 

هو »عبدالرحمن م�شطفي القادويل«.
يف  »القادويل«  مقتل  عن  االأمريكي  اجلي�ض  اأعلن 
 25 يف  �شوريا  �شرق  الزور«  »دير  يف  جوية  غارة 
اإعالن  من  الرغم  وذلك على  املا�شي،  )اآذار(  مار�ض 
عن  اأمريكا  واإعالن  مرات،  اأربعة  مقتله  العراق 
ديلي  »ذا  �شحيفة  تك�شف  قبل.  من  مرتني  مقتله 
يف  واأدواره  وتاريخه  القادويل  حقيقة  عن  بي�شت« 
من  متكنت  اأنها  لها  تقرير  يف  ذكرت  كما  التنظيم، 
لـ20  امتدت  للقادويل  ت�شجيالت  على  احل�شول 
ي�شمع  مل  رجل  اأنه  اإىل  م�شرية  خطبه.  من  �شاعة 
هو  الوقت  نف�ض  ويف  املتكرر،  مقتله  وقت  اإال  عنه 
بالتاكيد  هو  اأمريكا،  و�شف  ح�شب  الثاين  الرجل 
اأمر جلل، وخا�شة، بعد هالة االأ�شاطري وال�شائعات 

ف�شاًل عن الت�شليل الذي حلق �شريته.
من هو القادويل؟

اأن  ال�شحيفة،  بح�شب  الروايات،  اأحد  ت�شري 
لقوافل  ان�شم  فيزياء  مدر�ض  هو  »القادويل« 
قائًدا  كان  اإنه  ويقال   ،1980 عام  منذ  املجاهدين 
حياته  القادويل«   « بداأ  العراقي.  اجلي�ض  يف  عاًما 
تعر�ض  التي  امل�شايقات  وبعد  ر�شمي،  غري  كداعية 
العراق  ترك  ونظامه،  ح�شني  �شدام  قبل  من  لها 
وعاد   .1990 اأواخر  يف  اأفغان�شتان  اإىل  متجها 
�شرق  �شمال  يف  ال�شليمانية«   « اإىل   2000 عام  يف 
اأحد  وهو  االإ�شالم،  اأن�شار  اإىل  ين�شم  حتى  العراق 
اإقليم  التي تقوم بعمليات يف  التنظيمات اجلهادية 
م�شتقلة  جمموعة  د�شن   2003 يف  »كرد�شتان«. 

بجماعات  عرفت  تلعفر«   « يف  اإ�شالمية  حملية 
اجلهاد؛ ملقاتلة قوات االحتالل االمريكية. وان�شم 
لتنظيم القاعدة يف العراق عام 2004. و�شار حتت 

قيادة اجلهادي االأردين »اأبي م�شعب الزرقاوي«.
وت�شري ال�شحيفة اأنه على الرغم من الو�شول لبع�ض 
تاريخه، كما ذكر �شابًقا، اإال اأنه ما يزال يحيط به 
الغمو�ض، على �شبيل املثال: ما هي مدينة ميالده؟ 
اأهي » تلعفر«، ولذلك اأطلق عليه العفري؟ مع العلم 
لت�شديرها  �شمعتها؛  ب�شوء  ا�شتهرت  املدينة  اأن 
االأ�شلي  موطنه  اأن  اأم  لداع�ض!  املجندين  من  �شيل 
اإال  االأنباري؟  عليه  اأطلق  لذلك  »االأنبار«،  منطقة 
ال�شحفيني  اأحد  ل�شان  عن  اأوردت  ال�شحيفة  اأن 
والتنظيمات  املجموعات  يف  املتخ�ش�شني  امل�شهورين 

االإ�شالمية اأنه ولد يف جنوب منطقة »نينواة«.
اأفكاره

عدة  خلطب  �شاعة   20 مدته  ت�شجيل  خالل  من 
كل  على  التنظيم  قادة  على  القادويل  األقاها 
على  ركز  اأنه  جند  منها،  العليا  حتى  امل�شتويات 
العقيدة االإ�شالمية، ونظرته ملعايري الدميوقراطية 
اأن  االأمريكية،  ال�شحيفة  وفق  ويت�شح،  احلديثة. 
خطاباته مبنية على كراهيته املََر�شيَّة لليزيديني، 
ملجرد  الفا�شدين  اأو  امللتزمني  غري  بال�شنة  وهو�شه 
بالن�شبة  امل�شلمني.  غري  م�شاركة  يف  رغبتهم 
»للقادويل« لي�ض هناك الكثري من اخليارات: اإما اأن 
تتعامل  اأو  التكفريية  التنظيمات  مليلي�شيات  تن�شم 

مع موؤ�ش�شات الدولة الدميوقراطية.
اليزيديون

 « خطب  ت�شجيالت  اإن  بي�شت«  ديلي  »ذا  تقول 
كانت  خطبه  اأن  عام  ب�شكل  تظهر  القادويل« 
اآرائه  عن  فيها  عرب  اأ�شا�شية  نقاط  لعدة  مق�شمة 
�شد القوانني واملوؤ�ش�شات – الو�شعية – والربملانات 
تق�شيم  مثل  الدميوقراطية  واالأعراف  واملحاكم 
فيها  يعر�ض  كما  ال�شعبية،  وال�شيادة  ال�شلطة 
اليزيديني«   « وباالخ�ض  االخرى،  لالأقليات  روؤيته 
بو�شوح. فعلى �شبيل املثال: هو يرى اليزيديني على 
اأنهم »كفار«، وال يجوز للم�شلمني امل�شاركة يف برملان 
اأحد اأع�شائه من اليزيديني، وال يجوز من االأ�شا�ض 
والت�شريعات  الربملانات  الكفار  امل�شلمني  م�شاركة 

الدميوقراطية.
الت�شجيالت  فاإن  بي�شت«  دديلي  ذا   « تقول  كما 
العراقي؛  الد�شتور  ينكر   » »القادويل  اأن  اأظهرت 
ي�شمح  وال  عبادة  دور  بناء  لليزيديني  ل�شماحه 
ويظهر  امل�شلمني.  غري  عبادة  دور  بهدم  للم�شلمني 
اجلبوري«  �شليم  لـ»  الوا�شح  مقته  »القادوىل« 
املتحدث ال�شني با�شم الربملان العراقي، والقيادي يف 
احلزب االإ�شالمي العراقي املنحاز جلماعة االإخوان 
اليزيديني  عودة  يريد  الأنه  وذلك  امل�شلمني؛ 
العبادة  دور  بناء  حرية  لهم  ترتك  واأن  ملوطنهم، 
اخلا�شة بهم، بل لو ا�شتطاع الأمدهم باملال لبنائها. 
اأن ذوي  »ذا ديلي بي�شت«  اأي�شا ح�شب مقال  ويذكر 
العراقي  للنظام  التابعني  االأئمة-  اأي   – العمائم 
�شي�شمحون لهم بذلك. باالإ�شافة اإىل ذكره ال�شيعة 
اأنه  الد�شتور  على  يعيب  اأنه  كما  الت�شجيالت،  يف 
وحرية  وحمايتها  العبادة  دور  بناء  للكفار  يكفل 

ممار�شة الطقو�ض الدينية. )�شا�شة بو�شت(

عبد احلليم قنديل
اأخ�شى اأن يكون االأوان قد تاأخر على االإ�شالح 
اجلذري للنظام امل�شري، فقد طالبنا الرئي�ض 
»مذبحة  �شميناه  مبا  يوم  اأول  من  ال�شي�شي 
يف  علي  حممد  فعله  مبا  وذكرنا  مماليك«، 
للدولة احلديثة،  النهو�ض االأول  بداية عهد 
مار�ض  اأزمة  النا�شر يف  فعله جمال عبد  ومبا 

.1954
الرئي�ض  واإن  اأخطر،  االآن  الو�شع  اإن  وقلنا 
مملوكية،  خرائب  اإىل  حتولت  دولة  ا�شتلم 
الدولة  بناء  اإعادة  يف  االأوىل  اخلطوة  واأن 
هي اإنهاء الو�شع اململوكي، لكن الرئي�ض ف�شل 
خطوات  واإىل  الرتدد،  اإىل  وانتهى  الرتيث، 
ما  وهو  للخلف،  بخطوات  م�شحوبة  لالأمام 
وازدحام  املتاهة«،  »جمهورية  زمن  يف  جعلنا 
جدول حياتنا اليومية مبتناق�شات ال تنتهي.
امللمو�ض،  املرئي  التناق�ض  يف  الق�شة  واأ�شل 
بالنظام  ليحكم  جديد  رئي�ض  جاء  فقد 
القدمي نف�شه، رئي�ض ال ي�شك اأحد يف اإخال�شه 
النهو�ض  على  وعزمه  ونزاهته  ووطنيته 
بالبلد، ونظام ال دين له وال وطن غري الف�شاد 
النا�ض،  الكفاءة، واعتياد الكذب على  وتدين 
الطاعة  واإظهار  املواطنني،  كرامات  وده�ض 
التاآمر  واإ�شمار  اجلديد،  للرئي�ض  ال�شورية 
حادثة  األف  عليه  دلت  كما  عليه،  املنهجي 
لن  واالأمن،  واالقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  وحادثة 
الطالب  وقتل  تعذيب  ق�شية  اآخرها  تكون 
التي جرى افتعال  االإيطايل جوليو ريجيني، 
كلها  اأن  ثبت  روايات  وتقدمي  فيها،  الغمو�ض 
�شوى  ينتهي  ال  �شيناريو  ويف  وفربكة،  كذب 
اإيطاليا،  مع  النامية  م�شر  عالقات  لن�شف 
يف  الرئي�ض  منجزات  اأف�شل  من  واحدة  وهي 
اكت�شافات  بها  وارتبطت  الدولية،  العالقات 
البحر  يف  امل�شرية  الغاز  حلقول  كربى 
املتو�شط، تعمل �شركة »اإيني« االإيطالية على 
وقد  لالإنتاج.  واإعدادها  وتطويرها  تنميتها 

املوؤمنني،  تنفع  والذكرى  نذكركم،  اأن  نحب 
�شيماء  الي�شارية  املنا�شلة  مقتل  ق�شية  اأن 
تدخل  بعد  اإال  األغازها  تنفك  مل  ال�شباغ 
الرئي�ض، كان وزير الداخلية وقتها هو اللواء 
مرارا  ـ  الوزارة  واأنكرت  اإبراهيم،  حممد 
وتكرارا ـ حمل اأي �شابط ل�شالح اخلرطو�ض، 
بل واتهمت الدكتور زهدي ال�شامي ـ 77 �شنة ـ 
بقتل �شيماء، والرجل م�شاب بداء القلب، فوق 
اإليه  كونه قياديا باحلزب الذي كانت تنتمى 
ال�شابة،  زميلته  يوؤذي  اأن  يعقل  وال  ال�شهيدة، 
ميدان  اإىل  رمزية  م�شرية  يف  معها  خرج  التي 
يناير،  لثورة  الرابعة  الذكرى  يف  التحرير 
وكانت الكذبة فوق ما يحتمل �شمري اأي عاقل 
حني  اإال  احلقيقة  تظهر  ومل  اأبله،  حتى  اأو 
اأظهر الرئي�ض العني احلمراء، وو�شف �شيماء 
الق�شا�ض  على  م�شمم  واأنه  ابنته،  مثل  باأنها 
م�شرح  من�شة  على  من  الرئي�ض  واأمر  لدمها، 
اجلالء وزير الداخلية وقتها بالنهو�ض واقفا، 
وطلب منه تعهدا �شريحا بت�شليم القاتل حتى 
ب�شاعات،  بعدها  مت  ما  وهو  �شابطا،  كان  لو 
وبداأت حماكمة ال�شابط، الذى تبني اأنه كان 
لوزارة  االأوىل  االدعاءات  عك�ض  على  م�شلحا 
بقرار  ذروتها  الدراما  وو�شلت  الداخلية، 
الرئي�ض بعدها باإقالة اللواء حممد اإبراهيم.
والق�شة اأكرب من جمرد اإقالة وزير الداخلية، 
اأو  ال�شنيع،  التق�شري  اأو  االإخفاء  وبتهمة 
العجز اخللقي عن فك غمو�ض حادثة بحجم 
بتدمري  تهدد  التي  ريجيني،  جوليو  مقتل 
م�شالح م�شر العليا، وتلويث �شمعتها الدولية، 
ي�شاأل  مل  مل�شريني  اأفظع  حوادث  جرت  فقد 
وقتل  تعذيب  �شباط  يقدم  ومل  اأحد،  عنهم 
كل  يف  الرئي�ض  تدخل  بعد  اإال  للمحاكمة 
التناق�ض  جوهره  بخلل  ي�شي  ما  وهو  مرة، 
الفادح، فقد كانت وزارة الداخلية وجهاز اأمن 
املخلوع  حلكم  الرئي�شي  ال�شالح  هما  الدولة 
اجلي�ض  دور  تهمي�ض  وجرى  وجنله،  مبارك 

وقد  االأخرى،  والرقابية  ال�شيادية  واجلهات 
فر�شتها  القدمية  الداخلية  دوائر  وجدت 
ال�شعب  وتعاطف  االإرهاب،  �شد  احلرب  يف 
من  ي�شقطون  �شهداء  مع  ال�شادق  الطبيعي 
رجال ال�شرطة، وكان التعاطف كفيال بتعديل 
النا�ض،  ده�ض  غواية  عن  واالبتعاد  ال�شلوك، 
ال�شي�شي  للرئي�ض  م�شيئا  كان  جرى  ما  لكن 
بالذات، فقد جرى جتاوز ال�شرورات املفهومة 
للحرب �شد جماعات االإرهاب، وجرى تو�شيع 
دوائر اال�شتباه ب�شبب العماء االأمني املوروث، 
وا�شت�شهال دفع النا�ض اأفواجا بعد اأفواج اإىل 
ثارات  بنوازع  والتحرك  ال�شجون،  غياهب 
قدمية مع جماعات من ال�شباب الثوري، كانت 
يف غالبها �شد حكم مبارك ثم حكم االإخوان، 
ال  مبظامل  ال�شجون  الكتظاظ  اأدى  ما  وهو 
باإنهاء  ووعد  الرئي�ض،  بها  اعرتف  لها،  نهاية 
مت  ما  وهو  املظلومني،  �شبيل  واإخالء  املظامل، 
اإىل  االأعداد  حمدودة  دفعات  على  بع�شه 
واملطلوب  طويال،  اليزال  ال�شوط  لكن  االآن، 
املئات  ولي�ض  االآالف  ع�شرات  �شبيل  اإخالء 
وال الع�شرات، ويف لقاء للرئي�ض مرة مع رهط 
من �شباب االإعالميني، ك�شف عن �شر التباطوؤ، 
يف  التو�شع  من  حتذر  اأمنية  اأجهزة  اإن  وقال 
املفرج  يكون  اأن  تخ�شى  واأنها  االإفراج،  قوائم 
مع  جديدة،  اإرهابية  اأعمال  يف  �شببا  عنهم 
اأ�شال  يتهموا  مل  منهم  ال�شاحقة  الغالبية  اأن 
ا�شتمرار  اأن  ومع  نوع،  اأي  من  اإرهابي  عمل  يف 
ونوازع  الياأ�ض  اإىل  يف�شي  الذي  هو  املظامل 
لتنمية  خ�شوبة  اأكرث  بيئة  ويخلق  االنتقام، 
الرئي�ض  يلزم  قد  ما  وهو  االإرهاب،  خماطر 

عند  كثريا  فيه  يتوقف  ال  اآخر،  بت�شرف 
تقارير االأجهزة، التي تريد ت�شخيم اأدوارها 
الرئي�ض  �شعبية  ح�شاب  وعلى  وامتيازاتها، 

نف�شه.
بالطبع  مق�شورين  والتناق�ض  اخللل  ولي�ض 
تناق�ض  فثمة  واأجهزته،  االأمن  ق�شية  على 
فال  والتنمية،  االقت�شاد  ق�شية  يف  اأفدح 
�شوى  وكفاءة  ب�شدق  الرئي�ض  مع  يعمل  يكاد 
غري  ال�شي�شي  اإجنازات  وكل  اجلي�ض،  هيئات 
اإىل اجلي�ض،  اأطراف خيوطها  املنكورة تنتهي 
غري  عمل  ور�شة  على  وي�شرف  يدير  الذي 
قد  ما  بها  يعمل  م�شر،  تاريخ  يف  م�شبوقة 
والفنيني  املهند�شني  من  املليونني  على  يزيد 
تبدو  باهر  �شوء  بقعة  ويف  املدنيني،  والعمال 
يتيمة، يحيطها ظالم تقاع�ض واإهمال وف�شاد 
للدولة،  االإداري  اجلهاز  كفاءة  وانحطاط 
والع�شوائية  واملح�شوبية  التواطوؤ  و�شيطرة 
�شناعة  يف  والرغبة  احلكومة،  وزارات  على 
ماآزق للرئي�ض نف�شه، وعلى طريقة »القرارات 
ال�شعبة« التي ب�شر بها اأو نفر رئي�ض الوزراء، 
الو�شطى  والطبقات  الفقراء  حتمل  والتي 
الإ�شعال  وت�شعى  املوازنة،  عجز  �شد  عبء 

غ�شب غالبية امل�شريني �شد الرئي�ض.
قادر  هو  �شيئا  الرئي�ض  يفعل  اأن  نت�شور  وقد 

عليه، قبل اأن يفوت االأوان بال عودة.
خطر التق�شيم:

خطر  هو  ليبيا،  يف  »داع�ض«  من  االأخطر 
»برقة«  كيانات  اإىل  والعودة  التق�شيم، 
كان  ما  اإىل  اأي  و«طرابل�ض«،  و«فزان« 
يف  املعا�شرة  ليبيا  توحيد  قبل  عليه  االأمر 
اأن  �شحيح  الع�شرين.  القرن  خم�شينيات 
التمزق  من  تخلو  االجتماعية  ليبيا  خرائط 
وعلى  امل�شلمني،  من  كله  فالبلد  الطائفي، 
مذهب واحد هو »املالكية«، واإن كانت اللوحة 
املتجان�شة ال تخلو من نعرات اإثنية، كالرببر 
عن  »الطوارق«  ف�شل  وحماوالت  و«التبو«، 
من  يقلل  ال  ذلك  كان  واإن  العربي،  ن�شيجهم 
متانة الن�شيج العربى الليبي، فالعروبة لي�شت 
ت�شكلت  ر�شالية  ثقافية  قومية  بل  عرقا، 
العربية،  يتحدث  من  كل  وت�شم  تاريخيا، 

مل  ولو  حتى  االإ�شالمية،  بالثقافة  ويدين 
يكن م�شلما بالدين، ويقيم يف االإقليم العربي 

جغرافيا.
ُي�شك  ال  مما  ـ  اإذن  ـ  ووحدتها  ليبيا  عروبة 
وتتعر�ض  تعر�شت  ليبيا  لكن  اأ�شالته،  يف 
يفرت�ض  كان  فقد  مرعبة،  جتريف  ملحنة 
واأن  اأف�شل،  مقام  اإىل  ليبيا  تنقل  اأن  بالثورة 
لكن  لنا�شه،  جنة  برتوليا  الغني  البلد  جتعل 
البلد  و�شعت  الفظة،  اخلارجية  التدخالت 
ون�شرت  دولته،  اأمان  وحطمت  اجلحيم،  يف 
وحولت  مكان،  كل  يف  والع�شابات  امليلي�شيات 
واقعيا،  منف�شلة  وجهات  مدن  اإىل  ليبيا 
مهلكة،  بيئة  اإىل  ثم  م�شلحة،  زواريب  واإىل 
ا�شتدعت وح�شية »داع�ض« اإىل قلب ال�شورة، 
ومبا جعل املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية واالقت�شادية 
الفو�شى،  من  حال  يف  واالجتماعية 
»اتفاق  مع  تنتهي  اأن  لليبيا  املحبون  اأمل 
ت�شع  وفاق،  حكومة  وت�شكيل  ال�شخريات«، 
طماأنينة  وال  ارتياح  بغري  طرابل�ض  يف  قدما 
�شواء  لل�شالح،  اليوم  االأوىل  فالكلمة  كاملة، 
للتدخل  يعود  الذي  االأجنبي  ال�شالح  كان 
املوزع  املحلي  ال�شالح  اأو  اخل�شن،  اال�شتعماري 
الثورة،  �شعارات  كلها  ترفع  جماعات،  على 
وتتحدث عن اإنقاذ وتوحيد ليبيا، لكنها تدين 
النزعات  وتفاقم  اأخرى،  الأ�شياء  بالوالء 
يجعل  قد  مبا  واالإثنية،  والقبلية  اجلهوية 

احلكومة املوحدة املفرت�شة حربا على ورق.
ليبيا  ال�شتعادة  ـ  نظن  ما  يف  ـ  طريق  واأ�شلم 
الواحد،  النظامي  جي�شها  بناء  هو  املوحدة، 
ولي�ض  العام،  الوطني  التجنيد  اأ�شا�ض  وعلى 
بالعراق  انتهى  الذي  امليلي�شيات  دمج  بطريق 
الفقري  العمود  هو  فاجلي�ض  الهالك،  اإىل 
العربي، ويف غياب  الوطنية يف عاملنا  للدولة 
عن  كثري  لكالم  قيمة  فال  القوية،  الدولة 

دميقراطية تذهب مع الريح.

قوات بريطانية خا�ضة يف ليبيا حلماية حكومة ال�ضراج… وعمالء بحقائب نقود ل�ضراء �ضكوت اأمراء احلرب
اجلهادين �ضد  طويلة  حربا  تخو�ض  وا�ضنطن  ق��وات  والفلبن...  ال�ضومال  اإىل  وم��ايل  تون�ض  من 

االإ�ضالمية” “الدولة  تنظيم  يف  امل��دب��ر  والعقل  ال��ث��اين  ال��رج��ل  ع��ن  نعرفه  م��ا  ك��ل  بي�ضت«:  »دي��ل��ي 

ج����م����ه����وري����ة امل���ت���اه���ة

اأكدت مريكل  االأملانية:  احلكومة  با�ضم   املتحدث 
لبالدنا �ضك  بال  ينتمي  االإ�ضالم  اأن  مرة  من  اأكرث 

املناه�شة  ال�شيا�شة  االأملانية  احلكومة  رف�شت  اأ(-  ب  )د  ـ  برلني 
لالإ�شالم التي يتبعها حزب البديل الأجل اأملانيا “ايه اف دي” املناوئ 

لالحتاد االأوروبي واملعار�ض لعمليات اإنقاذ اليورو.
وقال �شتيفن زايربت املتحدث با�شم احلكومة االأملانية اليوم االثنني 
يف العا�شمة برلني اإن امل�شت�شارة االأملانية اأجنيال مريكل اأكدت اأكرث 
اأي  بال  الأملانيا  حاليا  ينتمي  االإ�شالم  اأن  وا�شح  اأمر  “اأنه  مرة  من 

�شك”.
واأ�شاف اأن الد�شتور يكفل حرية العقيدة وحرية ممار�شة ال�شعائر 

الدينية دون اأية عوائق، واأكد قائال: “هذا االأمر �شاري”.
برنامج  على  تعلق  اأن  احلكومة  مهام  من  لي�ض  اأنه  اإىل  اأي�شا  واأ�شار 

حزب البديل الوليد.
�شرتوخ  فون  بياأترك�ض  البديل  حزب  رئي�شي  اأحد  نائبة  اأن  يذكر 
ت�شايتوجن”  زونتاج�ض  اأجلماينه  “فرانكفورتر  ل�شحيفة  قالت   ،
“اإن االإ�شالم يف حد ذاته  االأملانية يف عددها ال�شادر اأم�ض االأحد: 
اأنه  اإىل  اإيديولوجية �شيا�شية ال تتفق مع الد�شتور”، واأ�شارت  يعد 

يعد “ج�شما غريبا” يف اأملانيا وال ميكنه اأن يجد “وطنا” بها.
�شهر  نهاية  له  االأ�شا�شي  الربنامج  على  امل�شادقة  حزبها  ويعتزم 

ني�شان/اأبريل اجلاري.



اإذ  بغداد  يف  االحتجاجات  جتددت  وكاالت: 
اعت�شم املئات للمطالبة بتغيري احلكومة بعد 
ف�شل قادة البالد يف التو�شل اإىل ت�شوية تنهي 

املحا�ش�شة الطائفية.
اإجراءات  االحتجاجات  هذه  ورافقت 
وبع�ض  رئي�شية  �شوارع  وقطع  م�شددة  اأمنية 
وازدحامات  �شري  ازمة  اإىل  اأدى  ما  اجل�شور، 
عدة  منذ  العراق،  وي�شهد  اأم�ض.  خانقة 
حول  خالفات  �شببها  �شيا�شية  ازمة  اأ�شابيع 
الوزراء،  رئي�ض  ي�شعى  حكومية  ت�شكيلة 
حيدر العبادي، اإىل ان تكون من التكنوقراط 
وزراء  من  بدال  واالأكادمييني،  امل�شتقلني 
االأزمة  حدة  وا�شتدت  باأحزاب.  مرتبطني 
الربملان،  رئي�ض  النواب  من  عدد  اأقال  بعدما 
كانت  جل�شة  تعليقه  اإثر  اجلبوري،  �شليم 
على  للت�شويت  املا�شي،  الثالثاء  منعقدة 
بعد  قدمها  مر�شحا   14 من  حكومة  الئحة 

التفاو�ض عليها مع روؤ�شاء الكتل ال�شيا�شية.

يذكر ان ان�شار زعيم »التيار ال�شدري«، رجل 
اعت�شموا  ال�شدر،  مقتدى  ال�شيعي  الدين 
مداخل  عند  املا�شي  ال�شهر  اأ�شبوعني  مدة 
احلكومة  مقر  حيث  اخل�شراء  املنطقة 
لل�شغط على رئي�ض الوزراء للقيام باإ�شالحات 
اإنهاء  اإىل  �شعيا  تكنوقراط  حكومة  وتقدمي 

املحا�ش�شة.
بغداد،  و�شط  يف  التحرير،  �شاحة  و�شهدت 
جمددا  والبدء  للتجمع  متظاهرين  توافد 
النواب  جمل�ض  ف�شل  بعد  جديد  باعت�شام 

اأم�ض يف اختيار رئي�ض للربملان.
حني  يف  م�شددة،  اأمنية  اإجراءات  وفر�شت 
خطوات  ال�شدري  التيار  عنا�شر  اتخذ 
حممد  وقال  االعت�شام.  �شاحة  حلماية 
يف  االعت�شام،  على  امل�شرفني  اأحد  خيون، 
ت�شريحات �شحافية: »اعت�شامنا هدفه اإنهاء 

املحا�ش�شة ال�شيا�شية قبل كل �شيء«.
وهو  عاما(،   39( �شايت  عماد  قال  بدوره، 

اأحد املعت�شمني من مدينة ال�شدر: »مطالبتنا 
باالإ�شالح تهدف لتاأمني م�شتقبل اأطفالنا، الأن 
�شيء  اي  للبلد  يقدموا  مل  ال�شيا�شيني  هوؤالء 
وحتى   2003 عام  امل�شوؤولية  توليهم  منذ 

االآن«.
يعي�ض  كيف  هوؤالء  يعرف  »ال  وتابع: 
التي  القا�شية  الفقر والظروف  او  العراقيون 
الأنه  االعت�شام  »�شنوا�شل  موؤكدا:  يعانونها«، 

يخدم جميع العراقيني«.
الكتل  من  �شر�شة  معار�شة  العبادي  ويواجه 
مبر�شحيها  تتم�شك  التي  الكبرية  ال�شيا�شية 
وتت�شمن  م�شلحة.  ف�شائل  لديه  وبع�شها 
فرباير   / �شباط  يف  اأعلنها  التي  خطته، 
اإ�شالحات  ال�شدري،  التيار  من  واملدعومة 
اأكادميية  �شخ�شيات  اإدخال  خالل  من 
الكتل  لكن  احلكومة.  اإىل  وتكنوقراط 
ال�شلطة  على  تهمني  التي  الكبرية  ال�شيا�شية 

وتتقا�شم املنا�شب املهمة تعرقل ذلك.

يبدو اأّن العالقات ال�شرّية بني الدولة العربّية وبني 
اليوم وال  ال�شعودّية، لي�شت وليدة  اململكة العربّية 
اأم�ض، وال اأم�ض االأّول، بل هي عالقات قدمية جًدا، 
اللتني  الدولتني  بني  اأمريكّية  بو�شاطٍة  كانت  واإْن 
م  خ�شّ ففي  دبلوما�شّية.  عالقات  بينهما  ُتقيمان  ال 
على  ال�شيادة  لنقل  االإ�شرائيلّي  االإعالم  تغطية 
جزيرتي �شنافر من م�شر اإىل ال�شعودّية، والتاأكيد 
من  ٌم�شبقٍة  مبوافقٍة  مّت  االأمر  اأّن  على  االإ�شرائيلّي 
اإىل  العربّية  )هاآرت�ض(  �شحيفة  عادت  اأبيب،  تل 
اجلزيرتني  يف  ال�شيادة  نقل  اإّن  قائلًة  االأر�شيف، 
اأذهان  اإىل  اأعادت  ال�شعودّية  العربّية  للمملكة 
وقعت  التي  الدراما  و�شعًبا،  قيادًة  االإ�شرائيليني، 
�شواريخ  �شفينة  عربت  اأْن  بعد   1981 العام  يف 
اإيالت )اأم  اإىل  اإ�شرائيلّية م�شيق تريان يف طريقها 
ر�شر�ض( يف جنوب الدولة العربّية، وجرفتها املياه 

نحو �شواطئ اململكة العربّية ال�شعودّية.
و�شاقت ال�شحيفة العربّية قائلًة اإّن الواقعة بقيت 
ال�شواريخ  قارب  بقي  اأْن  بعد  طويلٍة،  لفرتٍة  �شرّيًة 
تل  بح�شب  ُتعّرف  منطقة  يف  عالًقا  االإ�شرائيلّي 
عالوة  الإ�شرائيل.  معادية  دولة  باأنها  باأّنها  اأبيب 
اأّن عملية  اإىل  العربّية  ال�شحيفة  لفتت  على ذلك، 
القوات  بني  بالتعاون  �شاعة   62 ا�شتمرت  االإنقاذ 
ال�شعودية،  ونظريتها  االإ�شرائيلية  ة  اخلا�شّ

وو�شفتها باأّنها كانت عملية مثرية ومعقدة.
العربّية  ال�شحيفة  اأو�شحت  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة 
 1981 العام  من  �شبتمرب  )اأيلول(  اأواخر  يف  اأّنه 
مّتت عملية االإنقاذ التي اأطلق عليها ا�شم “اأولندي 
ماعوف” بنجاٍح، وظلت يف �شرّيٍة تاّمٍة الأكرث من 10 
اأ�شارت  كما  االإ�شرائيلّية.  االإعالم  و�شائل  عن  اأيام 

اأّن قارب ال�شواريخ االإ�شرائيلي كان  ال�شحيفة اإىل 
يف طريقه اإىل اإيالت، ونتيجة عطل فني جنح على 

ال�شاحل ال�شعودي من م�شيق تريان.
ولفتت ال�شحيفة العربية اإىل اأّن �شفينة ال�شواريخ 
وهي من طراز “�شاعر INS” كانت قد ُبنيت ب�شكٍل 
خا�ضٍّ للقوات البحرّية يف فرن�شا ومّت تهريبها اإىل 
الفرن�شّي  احلظر  ظّل  يف   1969 العام  يف  اإ�شرائيل 
يف  االأو�شاع  ب�شبب  الإ�شرائيل  االأ�شلحة  بيع  على 

املنطقة واحلرب بينها وبني م�شر.
�شفينة  اإّن  قائلًة  العربّية  ال�شحيفة  وتابعت 
ال�شواريخ املذكورة غادرت ميناء حيفا يف 22 اأيلول 
1981، وكانت يف طريقها اإىل القاعدة  )�شبتمرب( 
اأ�شدود  ميناء  وعربت  لل�شيانة،  اإيالت  يف  البحرية 
)اأ�شدود( وبور�شعيد وقناة ال�شوي�ض اإىل اأْن و�شلت 
اإىل م�شيق تريان فى طريقها اإىل اإيالت، وفى �شباح 

يوم 24 اأيلول )�شبتمرب(، تابعت ال�شحيفة، حدث 
واملالحة  الرادار  اأنظمة  لتعطيل  اأّدى  فنًيا  عطاًل 
وب�شبب �شوء تدريب املالحني على متنها جنحت اإىل 

اأرا�شى اململكة العربية ال�شعودية.
االإ�شرائيلي  االأمن  وزير  اإّن  ا  اأي�شً ال�شحيفة  وقالت 
يف حينها اآرييل �شارون، قد اأ�شدر تعليماته للجي�ض 
انحراف  لفح�ض  حتقيق  جلنة  باإن�شاء  االإ�شرائيلّي 
ال�شفينة، وذلك بعد اأْن متت عملية االإنقاذ بو�شاطة 
اأمريكية بني اإ�شرائيل واململكة العربية ال�شعودية.
تق�شف  كانت  التي  ال�شفينة  اأّن  بالذكر  جدير 
اإغراقها  يف  اهلل  حزب  وجنح  اللبنانية،  االأرا�شي 
من   2006 العام  ب�شيف  الثانية  لبنان  حرب  يف 
اأنقذتها  التي  ذاتها  هي  تكون  ورمّبا  الطراز،  نف�ض 

ال�شعودّية.
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د. عبد احلميد �شيام٭
حنا  املرحوم  العظيم  الروائي  من  اأوال  باالعتذار 
رائعته  مع  املعنى  يف  ولي�ض  املبنى  يف  لتقارب  مينه 
رجل  نهاية  م�شهد  اأمام  فنحن  �شجاع«،  رجل  »نهاية 
�شفاح مل يتوان عن ح�شد اآالف االأرواح الربئية من 

م�شلمي البو�شنة وكرواتها.
�شدر  املا�شي  مار�ض  �شهر  من  والع�شرين  الرابع  ففي 
عن حمكمة اجلنايات الدولية اخلا�شة بيوغ�شالفيا 
ال�شابقة :حكم بال�شجن ملدة اأربعني �شنة على جمرم 
ال�شربي  كاراجيت�ض  رادوفان(  )اأو  ر�شوان  احلرب 
اأثناء  ارتكبت  التي  الب�شعة  املجازر  عن  امل�شوؤول 
احلرب االأهلية يف جمهورية البو�شنة والهر�شك بني 

عامي 1992 و1995.
11 تهمة، من  10 تهم من جمموع  جاء احلكم على 
احلرب  وجرائم  الب�شرية  االإبادة  جرمية  بينها 
ميلي�شياته  ارتكبتها  التي  االإن�شانية  �شد  وجرائم 
اأثناء  يتورع  ال  كان  لقد  االأهلية.  احلرب  خالل 
بعزمه  الرعناء  الت�شريحات  يطلق  اأن  عن  احلرب 
اإذا مل ير�شخوا  البو�شنة،  اإبادة جميع م�شلمي  على 
امل�شروط.  غري  ا�شت�شالمهم  ويعلنوا  ل�شروطه 
ويتوعد  يهدد  وهو  و�شبابته  يديه  ي�شتخدم  وكان 
ويرعد ويزبد وكاأن بع�ض الطغاة العرب تعلموا من 
كاراجيت�ض وقلدوه يف تكتيكاته وحركاته. بع�شهم 
فم�شري  ينتظر،  وبع�شهم  اأ�شواأ،  اأو  نف�شه  امل�شري  لقي 
اأفعالهم  تت�شابه  كانت  كما  يت�شابه  ما  غالبا  الطغاة 
حكاية  لنحكي  معي  وتعالوا  احلكم،  �شنوات  اأثناء 

هذا ال�شفاح من اأولها.
نهاية احلرب الباردة واحلروب االأهلية

 1989 عامي  بني  الباردة  احلرب  نهاية  بعد 
الوجه  تغري  ال�شوفييتي  االحتاد  وتفكك  و1991 
احلدود  عرب  احلروب  فانتقلت  لل�شراعات،  االأكرب 
من  جمموعة  العامل  �شهد  وقد  داخلها.  حروب  اإىل 
الظواهر التي جاءت نتيجة مبا�شرة النتهاء احلرب 

االأهلية:
مكونة  كانت  التي  الكربى  الدول  تفكك  اأولها   -
فما  من�شجمة،  غري  ودينية  عرقية  جمموعات  من 
العقد  تناثر  حتى  املركزية  الدولة  �شعفت  اأن 
منها يف اجتاه. تفكك  وانفرطت حباته كل واحدة 
االحتاد ال�شوفييتي وخرجت من عباءته 14 دولة، 
باالإ�شافة  دول،  �شت  اإىل  يوغ�شالفيا  عقد  وانفرط 

اإىل كو�شوفو، وت�شيكو�شلوفاكيا اأ�شبحت دولتني.
على  منق�شمة  كانت  التي  الدول  توحد  وثانيها   –

نف�شها مثل اأملانيا واليمن.
بقيت  م�شتع�شية  ونزاعات  م�شاكل  حل  وثالثها   -
نهاية  بعد  مللمتها  ومتت  طويلة  ل�شنوات  مفتوحة 
احلرب الباردة، مثل نيكاراغوا وال�شلفادور وناميبيا 
وليبرييا  ال�شرقية  وتيمور  واإرترييا  وكمبوديا 

و�شرياليون وغريها الكثري.
مكونات  بني  االأهلية  احلروب  انطالق  ورابعها   -
البلد الواحد، كما جرى يف كرواتيا والبو�شنة وبني 

كراباخ  ناغورنو  قطاع  حول  واأذربيجان  اأرمينيا 
اأبخازيا  مع  جورجيا  وداخل  وال�شي�شان  رو�شيا  وبني 
الهوتو  بني  رواندا  وداخل  ال�شومال  ويف  واأو�شيتا 

والتوت�شي وهايتي وال�شومال وغريها.
البو�شنة  جمهورية  يف  االأهلية  احلرب  كانت  لقد 
تعقيدا،  واالأكرث  دموية  واالأكرث  االأعنف  والهر�شك 
ب�شبب تداخل الفئات الثالث املكونة ل�شكان الدولة، 
حيث ي�شكل امل�شلمون نحو 48 يف املئة يليهم ال�شرب 
املئة.  يف   14 بنحو  الكروات  ثم  املئة  يف   35 بنحو 
اأعلن عزت بيغوفيت�ض ا�شتقالل البالد يوم 7 اأبريل 
1992 اأ�شوة مبا جرى يف �شلوفينيا وكرواتيا، وقبلت 
 .1992 مايو   22 يوم  املتحدة  االأمم  يف  ع�شويتها 
لكن ال�شرب بقيادة كاراجيت�ض وجمموعة من ال�شبا 
اال�شتقالل  هذا  مينعوا  اأن  �شمموا  املتع�شبني  ط 
ملا  تابعة  والهر�شك  البو�شنة  تبقى  واأن  بالقوة، 
على  ال�شاملة  احلرب  واأعلنوا  يوغ�شالفيا  من  تبقى 
عام  لنهاية  ا�شتمرت  التي  والكروات،  امل�شلمني 
وارتكب  االأرواح  من  االألوف  مئات  ح�شدت   1995
من  اأكرث  اأعرا�ض  وانتهكت  املجازر  من  العديد  فيها 
االإجرام  قادة  اأحد  وكان  م�شلمة،  امراأة  األف   50
ورادي�شالف  ومالديت�ض  كاراجيت�ض  ر�شوان  فيها 
املحكمة  حكمته  الذي  ال�شربي  اجلرنال  كنزيت�ض، 
نف�شها بال�شجن ملدة 64 عاما لدوره يف مقتل اأكرث من 

�شربرينت�شا. م�شلمي  من  اآالف   7
كاراجيت�ض واإطالق حرب االإبادة

انتخب �شرب البو�شنة كاراجيت�ض رئي�شا للبالد وقلد 
املن�شب بتاريخ 13 ايار/ مايو 1992. وكان انتخابه 
امل�شلمني  على  اإبادة  حرب  ل�شن  تفوي�ض  مبثابة 
من  بل  فح�شب،  البالد  �شرب  من  لي�ض  والكروات، 
�شلوبودان  تع�شبا  االأكرث  وزعيمها  نف�شها  �شربيا 
�شربية  مبيل�شيات  م�شنودا  كان  لقد  ميلو�شوفيت�ض. 
ال�شربي،  للعرق  املنتمني  اجلي�ض  من  واأفراد  مدربة 
م�شنودا  الوطني، وكذلك  ان�شقوا عن اجلي�ض  الذين 
باحتياط اإ�شرتاتيجي كبري يتمثل يف نظام ما تبقى 
جمهوريتني  على  واملق�شور  ال�شابقة  يوغ�شالفيا  من 
ا�شتقلت الحقا بطريقة  التي  �شربيا اجلبل االأ�شود 
�شلمية يوم 3 يونيو 2006. وين�ض د�شتور جمهورية 
اأي  الرئي�ض،  يكون  اأن  على  البو�شنية  ال�شرب 
كاراجيت�ض، القائد االأعلى للجي�ض وميلك �شالحيات 

غري حمدودة يف زمن احلرب.
والقائد  مالديت�ض  اأركانه  ورئي�ض  كاراجيت�ض  قرر 
البالد  ا�شتقالل  مينعوا  اأن  كينزيت�ض  امليداين 
جميعا.  امل�شلمني  اإبادة  ذلك  كلفهم  لو  حتى  بالقوة 
وقد عر�ض يف حماكمته عددا من الت�شجيالت التي 
نطق بها ومنها: »�شوف تتحول �شراييفو اإىل مرجل 
اآخر:  وت�شجيل  امل�شلمني«.  كل  فيه  ميوت  اأ�شود 
مرة  ويف  االأر�ض«.  هذه  وجه  عن  يختفون  »�شوف 
يقبل  اأن  اإما  قال،  التلفزيون  عد�شات  واأمام  اأخرى 
حرب  �شيواجهون  اأو  قيد  بدون  ب�شروطي  امل�شلمون 
الت�شفية النهائية. وقال يف منا�شبة اأخرى »لتمار�ض 

اأوروبا الرذيلة )كلمة خمففة من االأ�شل( مع نف�شها 
)اإبادة  املهمة  اأنهينا  قد  نكون  اأن  بعد  اإلينا  وتعود 

امل�شلمني(«.
لقد كان بالفعل ينوي اإبادة جميع امل�شلمني والكروات 
على  متاما  املعباأة  امللي�شيات  فاأطلق  البو�شنة.  من 
دير  اأو  و�شاتيال  �شابرا  خميمي  دخلوا  من  طريقة 
يف  وبروانة  حم�ض  قرب  احلولة  جمزرة  اأو  يا�شني 
حمافظة دياىل. وقد حمل �شخ�شيا م�شوؤولية مقتل 
كما  ح�شارها،  اأثناء  �شراييفو  داخل  م�شلم   7500
يوليوعام  يف  �شربرنيت�شا  مذبحة  م�شوؤولية  حمل 
من  جوا  »اإخلقوا  توجيهاته  يف  قال  حيث   1995
ينجو«.  اأن  الأحد  اأمل  يبقى  ال  بحيث  االأمن  انعدام 
بكلمات اأخرى »اأقتلوا كل اإن�شان«. وقد اأدين بخم�ض 
وثالث  االإن�شانية«،  �شد  »جرائم  م�شنفة  حاالت 
وحالة  احلرب«،  لقوانني  »انتهاكا  م�شنفة  حاالت 
جنيف  التفاقية  فظيعا  انتهاكا  م�شنفة  واحدة 
واحدة  وحالة  العمد،  القتل  بند  حتت  الرابعة 
ب�شبب  �شكناهم  اأماكن  من  املدنيني  »ترحيل  بتهمة 
يف  بلد  اأي  يف  اجلرائم  وهذه  الديني«.  انتمائهم 
العامل ميار�ض حكم االإعدام تقود اإىل املق�شلة. لكن 
طولها  زنزانة  يف  اأيامه  بقية  يق�شي  اأن  االأف�شل  من 

خم�شة اأمتار وعر�شها ثالثة اأمتار.
االعتقال واملحاكمة

اختباأ كاراجيت�ض كالفاأر املذعور وغري ا�شمه و�شكله 
واأ�شبح ا�شمه دراغان ديفد دابيت�ض ويحمل بطاقة 
مزورة بهذا اال�شم، ويقدم خدمات طبية فيما ي�شمى 
ا�شمها  وهمية  �شركة  ا�شم  حتت  البديل«  »الطب 
نف�شي  طبيب  اأنه  مدعيا  اإنريجي«  كوانتم  »هيومان 
حليته  واأطلق  الع�شبية،  االأمرا�ض  يف  متخ�ش�ض 
على  طبية  نظارات  واأبقى  االأبي�ض  �شعره  واأطال 
يتعرف  اأال  مطمئنا  �شكنه  اأماكن  يغري  وبقي  عينيه 
والبارات  املقاهي  على  يرتدد  اأ�شبح  بل  اأحد،  عليه 
ويزور مقهاه املف�شل يف بلغراد »كفانا« ذات االأ�شول 
العثمانية، التي تقدم القهوة ممزوجة بالكحول مع 
اأحد تلك  املو�شيقى. ويف  اأنغام  بع�ض احللويات على 
املقاهي كان �شاحب املقهى يعتز ب�شربيته، حيث علق 
جمرم  ومالديت�ض  لكاراجيت�ض  �شورة  اجلدار  على 
املو�شيقى  �شوت  ارتفاع  وعند  االأ�شر�ض.  احلرب 
وبعد اأن يبداأ مفعول الكحول كان يقفز اإىل ال�شاحة 

ملمار�شة رق�شته ال�شعبية املف�شلة امل�شماة »كولو«.
عن  مقاالت  جمموعة  ن�شر  عندما  اأكرث  ومتادى 
جملة  يف  دابيت�ض  توقيع  حتت  البديل  الطب 
املجلة  حمرر  به  التقى  حيث  ال�شحية«،  »احلياة 
اأي  من  اخلالية  ال�شربية  ولغته  بثقافته  واأعجب 
فيها  وعا�ض  فيينا  اإىل  انتقل  ثم  بو�شنية،  لكنة 
ادعى  غلومات�ض«،  »بيرت  كرواتي  ا�شم  حتت  فرتة 
البولي�ض  له  تعر�ض  وقد  طبية.  اأع�شاب  موزع  اأنه 
يف مايو 2007 اأثناء غارة حول جرمية قتل، لكنه 
ف�شل يف التعرف عليه بعد االطالع على جواز �شفره 
البندقية بجواز  زار  اأن  الكرواتي. وو�شل به االأمر 

�شفره الكرواتي وح�شر مباريات كرة القدم.
�شربيا  رئي�ض  اأعلن  حيث  ال�شرك،  يف  وقع  واأخريا 
قوات  اأن   2008 يوليو   21 يوم  تاديت�ض  بوري�ض 
تقدمي  بدون  كاراجيت�ض  ر�شوان  اعتقلت  االأمن 
�شديقه  اإن  وقيل  االكت�شاف.  كيفية  عن  تفا�شيل 
مالديت�ض القابع يف ال�شجن قدم معلومة �شاهمت يف 
اعتقاله بدون التاأكد من هذا اخلرب. مت حتويله اإىل 
الهاي لتقدميه للمحكمة اخلا�شة مبحاكمة جمرمي 
يف  و�شعته  والتي  ال�شابقة،  يوغ�شالفيا  يف  احلرب 
روؤ�شاء  اآخر  نف�شها،  ميلو�شوفيت�ض  �شلوبودان  زنزانة 
يوغ�شالفيا املوحدة الذي وجد ميتا يف زنزانته يوم 

.2006 مار�ض   11
رف�ض  ميلو�شوفيت�ض  زعيمه  طريقة  وعلى 
اأن يدافع  اأي حماٍم م�شرا على  اأن ميثله  كاراجيت�ض 
املوجهة  التهم  كافة  اأنكر  لقد  بنف�شه.  نف�شه  عن 
التي  امليلي�شيات  اأن  مدعيا  تهمة   11 وعددها  اإليه 
منه،  اأوامر  بدون  ت�شرفت  املجازر  هذه  ارتكبت 
اأن  رف�ض  الدويل.  القانون  يف  مرفو�شة  حجة  وهي 
عليه  دولية  موؤامرة  ذلك  واعترب  فعل  عما  يعتذر 
وعلى يوغ�شالفيا، واعترب اأن املحكمة هي اأحد اأذرع 
الناتو، وقد ن�شحه اأحد ق�شاة املحكمة بتعيني حمام 
لعله ياأخذ حكما خمففا، لكنه رف�ض ذلك حتى �شمع 

احلكم باأذنيه.
درو�ض للطغاة العرب وغريهم

العامل،  اأنحاء  جميع  من  الطغاة  حكم  ينتهي  يكاد 
اإال من منطقتنا العربية. اأنظر اأين كان م�شري طغاة 
اأمريكا الالتينية واأفريقيا واآ�شيا واأوروبا ال�شرقية. 
من �شاموزا اإىل الفون�شني ومن �شاو�ش�شكو اإىل هونيكر 
ومن موبوتو اإىل �شارلز تايلور ومن القذايف اإىل علي 
يف  بوت  بول  اإىل  اأمني  عيدي  ومن  �شالح  اهلل  عبد 
منهم  االأحياء  التاريخ  مزابل  اإىل  كلهم  كمبوديا. 
اال�شتثناء  هي  العربية  منطقتنا  لكن  واالأموات. 
بل  �شعوبهم  دماء  يف  يوغلون  الطغاة  بع�ض  زال  فما 
ويفرطون يف �شيادة بالدهم ويعززون الطائفية �شد 
االأم�ض  اأعداء  مع  ويتحالفون  املت�شاوية  املواطنة 
�شد اإخوتهم يف العروبة اأو االإ�شالم اأو االثنني معا. 
والكّي�ض  كاراجيت�ض.  مب�شري  يعترب  منهم  اأحدا  لعل 
من يتعلم من اأخطائه هو، واالأكرث كيا�شة من يتعلم 
من اأخطاء غريه قبل اأن يندم ويتذكر قول املهلهل بن 

مالك »ندم البغاة والت �شاعة مندم«.

ال��ع��رب للطغاة  ودرو�����ض  ���ض��ف��اح  رج���ل  ن��ه��اي��ة   � ك��اراج��ي��ت�����ض  �ضواريخ ر���ض��وان  �ضفينة   1981 بالعام  اأن��ق��ذت  ال�ضعودّية  تك�ضف:  ه��اآرت�����ض 
ت��ريان م�ضيق  خ��ط��اأً  دخ��ل��ت  اأْن  بعد  لبنان  تق�ضف  ك��ان��ت  اإ�ضرائيلّية 

“كرثة  ع��ل��ى  ردا  ال��ن��ظ��ام  ���ض��د  م��ع��رك��ة  ت��ب��دا  م��ق��ات��ل��ة  ف�����ض��ائ��ل 
املفاو�ضات بتعليق  ت��ل��وح  وامل��ع��ار���ض��ة  ال��ه��دن��ة..  رغ��م  االنتهاكات” 

ال��ع��راق يف  ب��االإ���ض��الح  للمطالبة  ال�ضعبية  االح��ت��ج��اج��ات  جت��دد 

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

والربي والبحري الظامل. 
الرقم التايل للبيت االبي�ض :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية االمريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

اجل��ان��ب  ت��ك�����ض��ف  بنما”  “اوراق 
كونغ ه��ون��غ  يف  امل����ال  ل��ق��ط��اع  اخل��ف��ي 
هونغ كونغ )اأ ف ب( – تك�شف وثائق “اوراق بنما” ان هونغ كونغ املدينة 
املتطورة الكربى التي يتمتع �شكانها بحريات ال مثيل لها يف اماكن اخرى 
املالذات  من  كواحدة  بو�شعها  مرتبط  غام�ض  بجانب  تت�شم  ال�شني،  من 

ال�شريبية.
املحاماة مو�شاك فون�شيكا لالحتاد  و�شمح حتليل ماليني من وثائق مكتب 
ال�شريبية  املمار�شات  حجم  بك�شف  اال�شتق�شائيني  لل�شحافيني  الدويل 

التي تفتقد اىل ال�شفافية لبنما.
لكنها ك�شفت اي�شا الدور الذي تلعبه هذه امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة 

يف دوائر االوف�شور القادمة من ال�شني.
ن�شاط  اي  متار�ض  وال  اخلارج  يف  م�شجلة  �شركة  هي  اوف�شور  �شركة  واي 
يف البلد الذي �شجلت فيه لكنها تتمتع بامتيازات �شريبية يف هذا البلد. 
اداة  ي�شبح  ان  لكن ميكن  قانوين  امرا غري  لي�شت  اوف�شور  �شركة  واقامة 

فعالة الخفاء ن�شاطات واموال مثرية لل�شبهات.
اوف�شور اي  الفا و300 �شركة   16 البنمي اكرث من  املحاماة  وان�شاأ مكتب 
هونغ  يف  زبائنه  حل�شاب   ،2015 يف  “الن�شيطة”  االوف�شور  �شركات  ثلث 

كونغ وال�شني.
من  وهو  كا�شينغ  يل  والرثي  ال�شينية  القيادة  يف  اع�شاء  هوؤالء  وبني 
هونغ كونغ واملمثل جاكي �شان… ومعظم هذه ال�شركات مقارها يف اجلزر 

العذراء الربيطانية.
ويف 2009، افلتت هونغ كونغ يف اللحظة االخرية وبعد مفاو�شات �شاقة 
التعاون  ملنظمة  ال�شريبية  املالذات  الئحة  على  ادراجها  من  ال�شني،  مع 

والتنمية االقت�شادية.
قانونية” – غري  او  قانونية  – “اعمال 

 — الثانية  املرتبة  يف  ال�شرق” باتت  “بلوؤلوؤة  تو�شف  التي  كونغ  وهونغ 
بعد �شوي�شرا — بني الدول االكرث غمو�شا على ال�شعيد املايل يف العامل، 

ح�شب ترتيب و�شعته منظمة “تاك�ض جا�شتي�ض نيتورك” يف 2015.
وقال املحامي دوغال�ض كالرك ان “كل �شئ يف هونغ كونغ م�شنوع لت�شهيل 
قطاع االعمال )…( وهذا يعني انه من ال�شهل القيام باي نوع من االعمال 

�شواء كانت قانونية او غري قانونية”.
وتت�شم امل�شتعمرة الربيطانية ال�شابقة ب�شفتني ا�شا�شيتني الي مركز مايل 

واحلرية. االمن  “اوف�شور” هما 
 19 ان تعود قبل  �شنة قبل   150 ومتتعت هونغ كونغ بحماية بريطانيا 
عاما اىل ال�شني. وقد بقيت منطقة تنعم باال�شتقرار ال�شيا�شي يف منطقة 
م�شطربة. ومنذ عودتها اىل بكني يف 1997 تتمتع هونغ كونغ بحكم ذاتي 

وا�شع ومل تواجه اي م�شكلة على ال�شعيد االقت�شادي.
وقال املحلل توم هوالند ان “تاريخ هونغ كونغ كمركز مايل يغ�ض النظر 

عما يخ�شع يف مكان اآخر لتحقيقات، يعود اىل �شتينات القرن املا�شي”.
ويح�شب لوزير مالية هونغ من 1961 اىل 1971 ال�شري جون كاوبرثويت 

انه حول هذه املنطقة اىل مركز مايل كبري.
حتى  يرف�ض  للدولة،  االيجابي”  التدخل  “عدم  عن  املدافع  هذا  وكان 

اجراء اح�شاءات اقت�شادية خوفا من منح احلكومة �شالحيات وا�شعة.
حروبا،  �شهدت  منطقة  “احلر” يف  املالذ  لهذا  ميكن  ال�شنوات،  تلك  ومنذ 

جذب كل ا�شكال روؤو�ض االموال.
وا�شتند الزعيم ال�شيني دينغ �شياوبينغ اىل هذه امل�شتعمرة يف االنفتاح 
االقت�شادي ال�شيني الذي بداأ يف 1980 باقامة اول “منطقة اقت�شادية 

خا�شة” يف �شينزين.
من  االفالت  يف  ترغب  التي  ال�شينية  للنخبة  مثايل  مركز  كونغ  وهونغ 

املراقبة.

بريوت ـ )اأ ف ب( – اعلنت ف�شائل مقاتلة معار�شة 
على  ردا  ال�شوري،  النظام  قوات  �شد  معركة  بدء 
فيما  بها،  يقوم  االنتهاكات” التي  “كرثة  ا�شمته  ما 
يف  م�شاركته  بتعليق  جنيف  يف  املعار�ض  الوفد  لوح 
ا�شافية  تعقيدات  اىل  يوؤ�شر  ما  ال�شالم،  حمادثات 

يف النزاع الدامي امل�شتمر منذ خم�ض �شنوات.
العليا  الهيئة  يف جنيف، اكد ريا�ض حجاب، رئي�ض 
املعار�شة  من  وا�شعة  الطياف  املمثلة  للمفاو�شات 
يف  اال�شتمرار  املقبول”  “غري  من  انه  ال�شورية، 

التفاو�ض يف ظل االو�شاع احلالية.
غالبيتها  مقاتلة،  �شورية  ف�شائل  اعلنت  ميدانيا، 
ا�شالمية وبينها “احرار ال�شام” و”جي�ض اال�شالم”، 
بعد  املظامل”  “رد  ا�شم  عليها  اطلقت  معركة  بدء 
قوات  قبل  من  واخلروقات  االنتهاكات  “كرثة 
والق�شف  النازحني  ملخيمات  ا�شتهداف  من  النظام 
االحياء  على  القريبة  النظام  نقاط  من  املتوا�شل 

ال�شكنية”.
واكد املتحدث با�شم “جي�ض اال�شالم” ا�شالم علو�ض 
لوكالة فران�ض بر�ض ان املعركة املعلن عنها “تتعلق 

بريف الالذقية )غرب( ال�شمايل”.
�شنته  بهجوم  اليوم  �شباح  فعليا  املعركة  وبداأت 
الف�شائل املقاتلة �شد مواقع قوات النظام، وفق ما 

اكد علو�ض واملر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
واو�شح م�شدر يف الفرقة االوىل ال�شاحلية املوقعة 
“النظام  ان  بر�ض  لفران�ض  الف�شائل،  بيان  على 
ال�شمايل  الالذقية  ريف  يف  ليتقدم  الهدنة  ا�شتغل 
طفح  لكن  منه،  يخرجنا  وكاد  كثريا  �شربنا  وقد 

الكيل وحان الوقت ال�شتعادة املناطق”.
27 �شباط/ وخالل اال�شبوع الذي �شبق الهدنة يف 
فرباير، احرزت قوات النظام تقدما وا�شعا يف ريف 
كن�شبا،  بلدة  على  و�شيطرت  ال�شمايل  الالذقية 
تلك  يف  واملقاتلة  اال�شالمية  الف�شائل  معاقل  اآخر 

املنطقة.
ميتة” – – “هدنة 

الهدنة  خالل  ال�شمايل  الالذقية  ريف  و�شهد 
والف�شائل  النظام  قوات  بني  متقطعة  ا�شتباكات 

اال�شالمية واملقاتلة، وبينها جبهة الن�شرة.
ت�شهد  اذ  الالذقية،  على  املعارك  تقت�شر  وال 
ت�شعيدا  احلايل  ال�شهر  بداية  منذ  حلب  حمافظة 
وتنوعت  املا�شي،  اال�شبوع  حدته  زادت  ع�شكريا 

اطرافه بني جهاديني وقوات نظام وف�شائل مقاتلة 
وجبهة الن�شرة.

املا�شي يف مدينة  ال�شبت  يوم  منذ  مدنيا   30 وقتل 
بني  املدينة  �شطري  بني  ق�شف  تبادل  جراء  حلب 

قوات النظام والف�شائل املقاتلة.
راف�شا  ال�شام”  احرار  “حركة  يف  قيادي  وقال 
الك�شف عن ا�شمه لفران�ض بر�ض ان “الهدنة ولدت 

ميتة عند احلركة وغريها من الف�شائل”.
املفاو�شات  كوالي�ض  يف  الت�شعيد  ا�شداء  وترددت 

اجلارية يف جنيف.
وكتب ريا�ض حجاب يف تغريدة على موقع “تويرت”، 
ي�شر  والنظام  بالتفاو�ض  ن�شتمر  اأن  مقبول  “غري 
وخمالفة  ال�شعب  حقوق  انتهاك  على  حلفائه  مع 
والتجويع  احل�شار  ويفر�ض  الدويل،  القانون 

والق�شف على املدنيني”.
�شتافان  �شوريا  اىل  املتحدة  االمم  موفد  وا�شتاأنف 
املحادثات  من  �شعبة  جولة  االربعاء  مي�شتورا  دي 
واملعار�شة،  للحكومة  ممثلني  بني  املبا�شرة  غري 
ترتكز على بحث االنتقال ال�شيا�شي، لكنها ت�شطدم 
بتم�شك الطرفني مبواقفهما حيال م�شتقبل الرئي�ض 

ال�شوري ب�شار اال�شد.
الوفد  مع  االثنني  ظهر  لقاء  مي�شتورا  دي  وعقد 
احلكومي برئا�شة مندوب �شوريا الدائم اىل االمم 
املتحدة ب�شار اجلعفري، على ان يلتقي وفد املعار�شة 
ت   13،00( جنيف  بتوقيت  الثالثة  ال�شاعة  عند 
ال�شحافيني عند اخلام�شة م�شاء  غ(، ويتحدث اىل 

)15،00 ت غ(.
موؤمترا  بدوره  حجاب  ريا�ض  يعقد  ان  املقرر  ومن 
ت   17،00( م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  عند  �شحافيا 

غ(.

وت�شهد الهيئة العليا للمفاو�شات تباينات يف وجهات 
النظر بني مكوناتها حيال خيار تعليق امل�شاركة يف 
ذكرت  ما  بح�شب  بها،  امل�شي  ام  املحادثات  جولة 

م�شادر يف الوفد املعار�ض.
املعار�شة  مفاو�شي  كبري  علو�ض،  حممد  وكان 
لفران�ض  قال  اال�شالم،  جي�ض  ف�شيل  اىل  واملنتمي 
امل�شاركة  تعليق  كان  اذا  عما  �شوؤال  على  ردا  بر�ض 

وارد “كل �شيء وارد و�شنختار ما هو االن�شب”.
وكان علو�ض طلب ام�ض من الف�شائل املقاتلة “�شرب 
النظام”، على الرغم من الهدنة املعمول بها منذ 27 

�شباط/فرباير.
– االآراء  يف  – تباين 

جنيف  اىل  املعار�شة  وفد  يف  مفاو�ض  م�شدر  وقال 
“ثمة  ا�شمه  عن  الك�شف  راف�شا  بر�ض  لفران�ض 
الذي  املوقف  حول  الهيئة  داخل  االراء  يف  تباين 
يجب اتخاذه، مبعنى ان ممثلي الف�شائل الع�شكرية 
راأ�شها  وعلى  ال�شيا�شية  املعار�شة  قوى  وبع�ض 
تعليق  اىل  مييلون  املعار�ض  ال�شوري  االئتالف 

امل�شاركة”.
باجتاه  االخرى  “املكونات  امل�شدر،  وفق  وت�شغط، 
�شروطها  على  اال�شرار  مع  جنيف  يف  البقاء 

ال�شتكمال امل�شاركة” يف اجلولة احلالية.
واقر ع�شو الوفد اال�شت�شاري املرافق للهيئة العليا 
للمفاو�شات يحيى العري�شي االثنني بوجود تباين، 
الهدف  “اتفاقا على  ان هناك  املقابل  اكد يف  لكنه 
اال�شمى وهو التوافق على هيئة حكم انتقايل كاملة 
وع�شابته  اال�شد  م�شاركة  دون  من  ال�شالحيات 

ومب�شاركة �شوريني مل تتلطخ ايديهم بالدماء”.
العليا  الهيئة  �شتتخذه  قرار  “اي  ان  واو�شح 
كان  ان  كثرية  م�شوؤوليات  �شيحملها  للمفاو�شات 
اال�شتمرار  لناحية  ام  املفاو�شات  تعليق  لناحية 

فيها”.
بالتو�شل  م�شروطا  �شيكون  “اال�شتمرار  ان  وا�شاف 
و13   12 البندين  خ�شو�شا  ملمو�شة،  نتائج  اىل 
امل�شاعدات  باي�شال  املتعلقني   ،2254″ القرار  من 
املعتقلني  واطالق  املحا�شرة  املناطق  اىل  �شيما  ال 

تع�شفا ووقف الهجمات على املدنيني.
�شلبية  يطرح  االن�شحاب  فان  العري�شي  وبراي 
هو  فما  املفاو�شات  توقفت  ان  ال�شوؤال  يف  تتمثل 

اخليار االخر املطروح؟



فرحتها  الر�شمّية  اإ�شرائيل  ُتخِف  مل 
جزيرتي  عن  م�شر  تنازل  من  العارمة 
العربّية  اململكة  ل�شالح  و�شنافري  تريان 
�شيا�شّية  م�شادر  قالت  حيث  ال�شعودّية، 
واأمنّية، ُو�شفت باأّنها رفيعة املُ�شتوى، قالت 
اأْو  التنازل  عملية  اإّن  )هاآرت�ض(  ل�شحيفة 
واأّنها  اإ�شرائيلّية،  مبوافقٍة  مّتت  التبادل 
للمّرة االأوىل تّتم عملية تبادل اأرا�شي بني 
دولتني عربيتني مُب�شاركة تل اأبيب ب�شورٍة 
فعلّيٍة، االأمر الذي ُي�شّكل �شابقة اإيجابّية، 
االأرا�شي  بتبادل  يتعّلق  فيما  وحتديًدا 
النهائي  احلّل  يف  الفل�شطينّية  ال�شلطة  مع 

للق�شّية، على حّد تعبريها.
رئي�ض  اأّن  اإىل  عينها  امل�شادر  واأ�شارت 
ال�شلطة، حممود عّبا�ض، كان قد اأعلن مراًرا 
وتكراًرا عن موافقته على تبادل االأرا�شي 
للق�شّية،  النهائّي  احلّل  �شمن  اإ�شرائيل  مع 
مع  اأجراها  التي  املحادثات  خالل  وذلك 
امل�شادر  ولفتت  ال�شابق.   يف  االإ�شرائيليني 
عينها يف حديثها ملوقع �شحيفة )هاآرت�ض( 
ظّل  يف  اأّنه  اإىل  لفتت  االإنرتنيت،  على 
اأبيب مع  تل  التي تربط  القوّية  العالقات 
توقيع  اأعتاب  على  البلدين  فاإّن  الريا�ض، 
معاهدة �شالم جديدة كما جرى بني م�شر 
امل�شري  الرئي�ض  عهد  خالل  واإ�شرائيل 

االأ�شبق، حممد اأنور ال�شادات.
بني  العالقات  اأّن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
بني  ت�شري  ظّلت  واإ�شرائيل  ال�شعودية 
اأْو  و�شطاء  وعرب  �شريٍّ  اإطاٍر  يف  البلدين 
كما  الريا�ض،  ورائها  تختفي  اآخر  غطاء 
طّيار  بدون  الطائرات  �شفقة  خالل  حدث 
االإ�شرائيلية حيث ا�شرتت اململكة الطائرات 
عالوة  اإفريقيا.  جنوب  وراء  التخفي  عرب 
على ذلك، لفتت امل�شادر االإ�شرائيلّية، كما 
كجزٍء  اأّنه  اإىل  العربّية،  ال�شحيفة  ذكرت 
جنل  �شلمان،  بن  حممد  االأمري  زيارة  من 
االأردن،  اإىل  الدفاع  وزير  ال�شعودي  امللك 
“جمتهد”،  ال�شعودي  املُغّرد  التقى، بح�شب 

مواقف  لتن�شيق  اإ�شرائيليني  م�شوؤولني  مع 
العربّية،  الدولة  مع  ال�شعودّية  اململكة 
يربط  ج�شر  لبناء  التخطيط  ومناق�شة 
ال�شعودية وم�شر، معتربة  العربية  اململكة 
عالقات  الإقامة  مقدمة  االأخري  اللقاء  اأّن 

بني اململكة واإ�شرائيل.
االإ�شرائيلّي  االأمن  وزير  اأّن  اإىل  ُي�شار 
ح وقال  مو�شيه يعلون، كان قد اأو�شح املُو�شّ
اإّن تل اأبيب اأعلنت عن موافقتها على بناء 
بعد  ُم�شبًقا،  وال�شعودّية  م�شر  بني  اجل�شر 
اأْن قامت القاهرة باإبالغ �شّناع القرار بتل 

اأبيب حول املخطط املُتبلور، كما قال.
عن  نقاًل  العربّية،  ال�شحيفة  ولفتت 
امل�شرية  احلكومة  اأّن  اإىل  عينها،  امل�شادر 
تظهر  وثائق  عادي  غري  نحو  على  اأ�شدرت 
مملوكتني  و�شنافري  تريان  جزيرتي  اأّن 
تعهدت  الريا�ض  اأّن  م�شيفًة  لل�شعوديني، 
املوقعة  ديفيد  كامب  باتفاقية  بااللتزام 
 ،1979 العام  منذ  واإ�شرائيل  م�شر  بني 
يف  املالحة  بحرّية  الإ�شرائيل  وال�شماح 
اخلارجّية  وزير  ا  اأي�شً اأملح  كما  املنطقة، 
ال�شعودّي، عادل اجلبري يف املوؤمتر ال�شحايّف 
يف  اجلاري  االأ�شبوع  بحر  عقده  الذي 

القاهرة.
العربّية  اململكة  اأّن  هاآرت�ض  واأّكدت 
حول  علنًيا  بياًنا  اأ�شدرت  ال�شعودّية 
ديفيد،  كامب  باتفاقية  بااللتزام  تعهدها 
على  تاأكيد  الر�شالة  هذه  تكون  حتى 
طريق  عن  عليه  االتفاق  ومّت  �شبق  ما 
االت�شال املبا�شر اأْو غري املبا�شر بني ممثلي 
و�شاقت  واالإ�شرائيليني.  ال�شعوديني  من 
دوائر  اإّن  قائلًة  االإ�شرائيلّية  ال�شحيفة 
اإقامة  انتظار  يف  ال�شيا�شّي  القرار  �شنع 
العربية  اململكة  بني  دبلوما�شية  عالقات 
لي�ض  اأّنه  معتربًة  واإ�شرائيل،  ال�شعودية 
اجلزيرتني  ملكية  نقل  اأّن  يف  �شك  هناك 
واعرتاف  ال�شعودّية،  العربّية  اململكة  اإىل 
خطوة  ديفيد،  كامب  باتفاقية  اململكة 

اإىل  باالإ�شافة  جًدا.  مهمة  اإ�شرتاتيجّية 
اأّن  االإ�شرائيلّية  ال�شحيفة  اأو�شحت  ذلك، 
يثري  اأبيب  تل  مع  والتقارب  التحرك  هذا 
ال�شيا�شة  يقرر  الذي  َمْن  حول  ت�شاوؤاًل 
�شلمان  امللك  فظاهرًيا  للمملكة،  اخلارجية 
الكلمة  له  عاًما   80 العمر  من  البالغ 
من  ويعاين  مري�ض  الرجل  لكن  االأخرية، 
يف  الرتكيز  فقدان  اإىل  مييل   ، معنّيٍ مر�ٍض 
فاإّن  �شّدّدت،  وبالتايل،  املحادثة،  و�شط 
االأمور بيد االأمري ال�شغري حممد بن �شلمان، 

بح�شب تعبريها.
التعقيدات  اأّن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
وف�شل  وم�شر  تركّيا  بني  العالقات  يف 
يوجد  بينهما،  ال�شدع  راأب  يف  الريا�ض 
الوقت  يف  ُم�شريًة  هام،  اإ�شرائيلّي  در�ض 
تُعد  مل  العربّية  الدولة  اأّن  اإىل  عينه 

حوله  تدور  الذي  اال�شرتاتيجّي  الالعب 
اجلمهورّية  حّلت  فقد  االإقليمّية،  اللعبة 
كالتهديد  حمّلها  االإيرانّية  االإ�شالمّية 
ولكن  العربية،  الدول  على  اال�شرتاتيجّي 
هذه لي�شت منظومة اأدوات متداخلة يكون 

فيها اأعداء اإيران هم اأ�شدقاء اإ�شرائيل.
�شحيفة  يف  العربّية  ال�شوؤون  حُملل  وقال 
اإّن  بارئيل،  ت�شفي  املُ�شت�شرق  )هاآرت�ض(، 
ا�شتئناف  من  قريبة  لي�شت  ال�شعودية 
نقل  بف�شل  اإ�شرائيل  مع  العالقات 
من  قريبة  لي�شت  وم�شر  اإليها،  اجلزيرتني 
بينها  التوتر  ب�شبب  اإ�شرائيل  مع  التطبيع 
جازًما  القول  اإىل  وخُل�ض  تركيا،  وبني 
للدول  عدٍو  مبثابة  اإ�شرائيل  تزال  ال  اإّن 
العربّية، على حّد تعبريه. وتابع: �شيتعنّي 
مع  ب�شالٍم  يتعاي�ض  اأْن  �شلمان  امللك  على 

مهم  االقت�شادية،  امل�شاعدة  اأّن  حقيقة 
ال�شيا�شية  الطاعة  ت�شمن  ال  كبرية،  كانت 
من جانب الزبائن، كما حدث مع م�شر، واأّن 
االأمريكية  لالإدارة  بالن�شبة  �شحيح  هو  ما 
ا  اأي�شً �شحيح  اإ�شرائيل  مع  عالقاتها  يف 

بالن�شبة لل�شعودية يف عالقاتها مع م�شر.
اخلطوة  هذه  ف�شل  اإّن  القول  اإىل  وخُل�ض 
ال يجعل م�شر اأو تركيا خ�شًما لل�شعودية، 
بها  خا�شة  م�شالح  منهما  واحدة  لكّل 
ولكن  اململكة،  مع  وثيقة  عالقات  تفرت�ض 
لكّل واحدٍة منهما، مثلما لل�شعودية، توجد 
وباالأ�شا�ض  خارجّية،  �شيا�شّية  مبادئ 
داخلّية متنع يف هذه اللحظة اإمكانية بناء 
بح�شب  وا�شعة،  اإ�شرتاتيجية  حتالفات 

تعبريه.

قبول  مع  بداأت  التي  التغرّيات  اأن  يبدو 
»اأن�شار  مع  املبا�شر  بالتفاو�ض  الريا�ض 
الكويت.  مفاو�شات  ع�شية  تتوا�شل  اهلل« 
موؤ�شرات �شعودية اأفادت بقبول حممد بن 
�شلمان باإيقاف احلرب قريبًا، بالتزامن مع 
دعمًا  وا�شنطن  من  االإمارات  طلب  اإعالن 
»القاعدة«  على  هجمات  ل�شّن  ع�شكريًا 

جنوبي اليمن

لقمان عبد اهلل
على اأعتاب املفاو�شات اليمنية  يف الكويت، 
يطغى على اليمنيني اأمل بانتهاء العدوان 
قريبًا، وال �شيما يف ظل عدد من املوؤ�شرات 

الع�شكرية وال�شيا�شية.
ويف االأيام املا�شية، عك�شت بع�ض املعطيات 
يف  تغريًا  ظبي  واأبو  الريا�ض  من  ال�شادرة 

اال�شرتاتيجية اإزاء امللف اليمني.
التهدئة  �شمود  اأي�شًا،  ال�شعور  هذا  ويعزز 
يوم  بدئها  منذ  املتكررة  اخلروقات  برغم 
الالفت  االلتزام  كذلك  املا�شي،  االثنني 
بتهدئة احلدود بني البلدين مع انخفا�ض 
الغارات اجلوية التي كانت ت�شتهدف تلك 

املناطق ب�شورة ع�شوائية.
غاب  ال�شابقة،  الُهدن  جتارب  وبخالف 
با�شم  واملتحدث  الدفاع  وزير  م�شت�شار 
عن  ع�شريي  اأحمد  ال�شعودي  التحالف 
اأن  حتى  وال�شيا�شي،  االإعالمي  امل�شهد 
عن  يتحدث  اأ�شبح  اخلليجي  االإعالم 
�شياق  ويف  العدوان«.  بعد  »ما  مرحلة 
علمت  نف�شها،  االإيجابية  املوؤ�شرات 
ويّل  وويّل  الدفاع  وزير  باأن  »االأخبار« 
اأ�شبح  �شلمان،  بن  حممد  ال�شعودي،  العهد 
مقتنعًا ب�شرورة اإيقاف احلرب على اليمن، 
املقبلة  املرحلة  يف  لديه  االأولوية  وباأن 
ال�شعودي  اجلي�ض  هيكلة  الإعادة  باتت 
جتربته  من  باال�شتفادة  قوته  وبناء 
بعدما اأثبت ف�شاًل ذريعًا وانهيارًا ملنظومته 
العقائدية والع�شكرية وتراجعًا ب�شمعته، 
الدول  اأكرث  من  ال�شعودية  اأن  خ�شو�شًا 

ت�شّلحًا يف العامل.
ابن  خطط  اأن  اإىل  املعلومات  واأ�شارت 
�شلمان ال تقت�شر على اإعادة هيكلة القطاع 
القوى  �شت�شمل  بل  فقط،  االقت�شادي 
ومن  اأي�شًا.  والبحرية  الع�شكرية اجلوية 
مبئات  اجلو  �شالح  حتديث  اأي�شًا  اخلطط 
�شيما  وال  االإ�شافية،  احلربية  الطائرات 
اأ�شبح  ال�شعودي  احلربي  الطريان  اأن 
م�شاركته  بعد  �شيانة  اإىل  ما�ّشة  بحاجة 
على  اليمن  على  الطلعات  اآالف  بع�شرات 

مدار �شنة.
و»املوؤمتر  اهلل«  »اأن�شار  يذهب  املقابل،  يف 
ال�شعبي العام« اإىل مفاو�شات الكويت، ويف 
بالو�شعية  م�شنودة  قوة  اأوراق  جعبتهما 
ال�شعبية«  و»اللجان  للجي�ض  الع�شكرية 
اليمنيني.  ت�شحيات  من  الهائل  وبالكّم 
وبالرغم من انتهاكات التحالف ال�شعودي 
التهدئة، تعّول القوى ال�شيا�شية يف �شنعاء 
طريان  وكان  وا�شتمرارها.  جناحها  على 
»التحالف« قد ا�شتهدف اأم�ض �شنعاء وتعز 
وماأرب  وال�شالع  وحلج  واحلديدة  و�شبوة 
واجلوف، اإىل جانب هجمات للم�شلحني يف 
بع�ض املحافظات، وال �شيما ماأرب واجلوف 

ويف جبهة نهم �شرقي �شنعاء.
التي  الكويت  اإىل  االأنظار  تتجه  وفيما 
مل  التي  اليمنية  املحادثات  ت�شت�شيف 
جدول  على  َفق  ُيتَّ ومل  �شكلها  يحدد 
اأعمالها بعد، ال بّد من طرح �شوؤاٍل اأ�شا�شي 
على قوى �شنعاء، وهو اإذا ما كانت �شيغة 
القوى  عليها  توافقت  التي  التفاهمات 
�شاحلة  تزال  ال  احلرب  قبل  اليمنية 
اأن  اأو  امل�شتقبل،  يف  للتفاهمات  كاأ�شا�ض 
تلك  ت�شتوعب  اأخرى  �شيغ  املطلوب 
الت�شحيات. ويف التفا�شيل الذي �شتنطوي 
اأي�شًا  ال�شوؤال  ميكن  املحادثات،  عليها 
)االإخوان  »االإ�شالح«  حزب  كان  اإذا  عّما 
اجلولة،  هذه  يف  �شيح�شر  امل�شلمون(، 
اأمام  »فيتو«  ت�شع  االإمارات  اأن  خ�شو�شًا 
اليمن.  يف  احلزب  لهذا  م�شتقبلي  دور  اأي 

باتهام  بداأ  قد  االإماراتي  االإعالم  وكان 
بع�ض اأع�شاء احلزب االإخواين بالتوا�شل 
مع تنظيم »القاعدة« وت�شهيل عملياته يف 

املحافظات اجلنوبية.
وميكن املراقب للم�شهد روؤية اأن ال�شعودية 
باملفّرق  »االإ�شالح«  حزب  مع  تتعاطى 
ياأتي  املثال،  �شبيل  فعلى  باجلملة.  ولي�ض 
يف  االأحمر  حم�شن  علي  الفريق  تعيني 
الرئي�ض  قبل  من  الرئي�ض  نائب  من�شب 
امل�شتقيل عبد ربه من�شور هادي الأنه رجل 
والئه،  يف  املخل�ض  التاريخي  ال�شعودية 

ولي�ض على خلفية قربه من »االإ�شالح«.
من  فيتح�ش�ض  »االإ�شالح«،  حزب  اأما 
الراهن.  الوقت  يف  ال�شعب  و�شعه  جهته 
واالحت�شان  الدعم  ك�شب  ا�شتطاع  هو  فال 
يعيد  اأن  على  قادر  هو  وال  ال�شعوديني، 
تقدمي نف�شه على امل�شتوى الوطني لل�شعب 

اليمني ب�شبب تاأييده العدوان.
ال�شعودية  حتاول  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
العمل على اإيجاد بدائل �شيا�شية متعددة 

تعوي�شًا عن فقدانها معظم القوى اليمنية 
رعايتها.  حتت  كانت  التي  التقليدية 
ع�شرين  نحو  الريا�ض  دعت  لذلك، 
قياديًا من ال�شف الثاين وميثلون قوًى يف 
لزيارتها. وقد ح�شر  »احلراك اجلنوبي« 
حتى االآن ع�شرة من القادة اإىل الريا�ض، 
وعقدوا قبل يومني لقاًء مع مبعوث االأمم 
يف  د  و�ُشدِّ ال�شيخ،  ولد  اإ�شماعيل  املتحدة، 
موؤمتر  اإقامة  �شرورة  على  اللقاء  خالل 
القيادة واالأهداف  جنوبي جامع لتوحيد 

اجلنوبية يف خالل �شهر.
ولد ال�شيخ من جهته، اأكد للوفد اأن الق�شية 
واالأهم«  االأكرب  »الق�شية  هي  اجلنوبية 
تبداأ  اأن  املقرر  ومن  احلرب.  توقف  بعد 
ال�شعوديني  امل�شوؤولني  مع  الوفد  لقاءات 

بداية االأ�شبوع املقبل، وفقًا للمعلومات.
ومن �شمن ما ميكن و�شعه يف خانة التغري يف 
لـ»التحالف«،  وال�شيا�شي  الع�شكري  العمل 
بني  اخلالفات  نتائج  �شمن  من  رمبا  اأو 
اأع�شائه، طلُب اأبو ظبي من وا�شنطن دعمًا 

اليمن.  يف  »القاعدة«  ملواجهة  ع�شكريًا 
م�شوؤولني  عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
الواليات  اأن االإمارات طلبت من  اأمريكيني 
وبحث  طبية  اإجالء  عمليات  املتحدة 
�شمن  التنظيم  قتال  خالل  يف  واإنقاذ 
ولوج�شتي  ا�شتخباراتي  بدعم  اأكرب  طلب 
االإمارات  اإن  امل�شوؤولون  وقال  اأمريكي. 
»القاعدة  تنظيم  على  حملة  ل�شن  جتهز 
لكنهم رف�شوا االإدالء  العرب«،  يف جزيرة 

بتفا�شيل.
ويف ال�شياق نف�شه، اأفادت م�شادر ع�شكرية 
من�شور  ربه  لعبد  املوالية  القوات  باأن 
»القاعدة«  هادي متكنوا من طرد م�شلحي 
حمافظة  عا�شمة  احلوطة  مدينة  من 

حلج.
تابعة  مروحية  اأن  تقارير  واأوردت 
على  هجومها  يف  القوات  دعمت  للتحالف 

م�شلحي »القاعدة«.

علي جاحز
�شنعاء / هددت اخلروقات الكبرية من وقف اإطالق النار 

يف اليمن بانهيار التهدئة وباإف�شال م�شار املفاو�شات .
وعقب هجمات كبرية نفذتها املجموعات امل�شلحة املوالية 
املحافظة  �شرقي  نهم  جبهة  على  ال�شعودي  للتحالف 
�شنعاء، اأعلنت حركة »اأن�شار اهلل« اأن التهدئة اأمام خطر 
املرة  هذه  ُعقدت  التي  االآمال  كل  بانهيار  ينذر  ما  جّدي، 

على قدرة الطرفني يف التو�شل اإىل حلٍّ �شيا�شي قريب.
»اأن�شار اهلل«، حممد  با�شم حركة  الر�شمي  املتحدث  واأكد 
عبد ال�شالم، اأّن من ال�شعب اأن يكون هناك اأي جولة حوار 
ما دامت احلرب قائمة، مذكرًا بتجربة املحادثات املا�شية 
اأجزاء  يف  بالتقدم  االآخر  الطرف  قام  حني  �شوي�شرا،  يف 

وا�شعة من حمافظة اجلوف م�شتغاًل الهدنة.
اأعتقد  »ال  »االأخبار«:  اإىل  حديث  يف  ال�شالم  عبد  وقال 
الوقت  يف  م�شيفًا  التجربة«،  تلك  مثل  تكرار  ميكننا  اأنه 
اأفهمت احلركة  اأن التفاهمات االأخرية مع الريا�ض  نف�شه 
اإيقاف احلرب.  اإىل  للتوجه  نية فعلية  اأن هناك  اليمنية 
مع  التوا�شل  اأن  املحادثات  اإىل  احلركة  وفد  رئي�ض  واأكد 
ال�شعودية ال يزال م�شتمرًا واأن هناك وعودًا لتجاوز هذه 

املرحلة.
وتعليقًا على ما �شهدته جبهة نهم ، قال عبد ال�شالم اإن ما 
حماولة  يف  كامل  هجوم  هو  بل  خرق،  جمرد  لي�ض  حدث 
يف  و�شعه  ميكن  ما  واملتو�شطة،  الثقيلة  باالأ�شلحة  للتقدم 

اإطار ا�شتمرار احلرب.
واأكد عبد ال�شالم اأّن اخلروقات توؤثر يف م�شار التفاهمات 
املقبلة، م�شريًا اإىل اأن هناك جتار حروب ال يروقهم ال�شالم 

الأنه يوؤثر يف م�شاحلهم.
املبعوث  جدد  املرتقبة،  املحادثات  حمتوى  يخ�ّض  ما  ويف 
اخلم�شة  املحاور  تاأكيد   ، ال�شيخ  ولد  اإ�شماعيل  االأممي 
من  اجلديدة  اجلولة  عليها  �شرتكز  التي  الرئي�شية 

املفاو�شات، وهي: وقف اإطالق النار واالن�شحاب من املدن 
اىل  باالإ�شافة  الدولة،  موؤ�ش�شات  واإعادة  ال�شالح  وت�شليم 

ملف االأ�شرى واملعتقلني.
واملعتقلني  االأ�شرى  ملف  اأن  ال�شالم  عبد  اأكد  جهته،  من 
احلوار،  طريق  يف  عرثة  حجر  ال�شابق  يف  مّثل  الذي 
حممود  الدفاع  وزير  فيهم  مبن  احلل،  اإىل  طريقه  يف 
هادي،  و�شقيق  رجب  في�شل  الركن  والعميد  ال�شبيحي 
م�شريًا اإىل تبادل الك�شوفات مع ال�شعودية يف هذا املو�شوع. 
اأما بالن�شبة اإىل املوقف من قرار جمل�ض االأمن رقم 2216 
ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  قوات  ان�شحاب  اإىل  الداعي 
احلركة  اإن  ال�شالم  عبد  قال  ال�شالح،  وت�شليم  املدن  من 
الدولة،  موؤ�ش�شات  خارج  ال�شالح  وجود  يف  �شحة  ترى  »ال 
وال �شيما اأن احلرب اأفرزت اأ�شكااًل متعددة النت�شار ال�شالح، 
اجلميع  �شراكة  ي�شمن  الذي  ال�شيا�شي  التوافق  يتطلب  ما 

يف بناء الدولة«.
التهدئة  لتثبيت  عملها  با�شرت  قد  التهدئة  جلان  وكانت 
ال�شالم  عبد  قال  االإطار،  هذا  ويف  اخلروقات.  ور�شد 
اللجان  هذه  يف  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  ممثلي  اإن 
بع�شهم  يزال  ال  الذين  االآخر  الطرف  مبمثلي  يتوا�شلون 
يف ال�شعودية، فيما يرتدد بع�شهم االآخر يف اأن يكون هناك 

حترك حقيقي لوقف النار.
عبد  امل�شتقيل  الرئي�ض  التقى  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  وعلى 
ربه من�شور هادي بولد ال�شيخ يف الريا�ض، ملناق�شة جدول 
املقبل.  االأ�شبوع  الكويت  يف  �شتعقد  التي  املفاو�شات  عمل 
الذي  لل�شالم  اليوم  يحتاج  اليمني  ال�شعب  اإن  هادي  وقال 

ي�شتحقه بعد معاناة طويلة من اخلراب.
من جهته، اأكد رئي�ض الوزراء اليمني املعني حديثًا، اأحمد 
مفاو�شات  يف  امل�شارك  احلكومي  الوفد  اأن  اأم�ض،  دغر،  بن 
ال�شالم  حتقيق  اأجل  من  معها  اإيجابيًا  �شيتعاطى  الكويت 
مع  لقاء  خالل  دغر  بن  واأعرب  البالد.  يف  واال�شتقرار 

ال�شفري االأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر عن اأمل احلكومة 
لن  »ال�شالم  اأن  على  م�شددًا  امل�شاورات،  جناح  يف  اليمنية 
واأن  امل�شلحة  املجموعات  من  ال�شالح  ُنزع  اإذا  اإال  يتحقق 

يكون ملكًا للدولة«.
اإقامة  مكان  نقل  اإمكانية  على  موؤ�شر  يف  اأخرى،  جهة  من 
امل�شوؤولني اليمنيني املوالني لهادي من الريا�ض اإىل اليمن، 
اأكدت و�شائل اإعالمية �شعودية رف�ض ال�شلطات االأمنية يف 
ال�شعودية جتديد تاأ�شريات »الزيارة احلكومية« لليمنيني 

املقيمني على اأرا�شيها، من دون اإي�شاح االأ�شباب.
الهجمات  اأن  لـ»االأخبار«  ميداين  م�شدر  اأو�شح  وع�شكريًا، 
مدفعي  بغطاء  م�شنودة  كانت  اأم�ض،  يوم  نهم  فر�شة  على 
كثيف واحتوت على ع�شرات الدبابات واملدرعات. وبح�شب 
امل�شدر، �شقط يف معارك الفر�شة ع�شرات اجلرحى والقتلى 

اأثناء  م�شرعه  منهم  عدد  ولقي  امل�شلحني،  �شفوف  يف 
ملاأرب  الغربية  االأطراف  يف  احلمر  التباب  على  الهجوم 
املحاذية للفر�شة. واأكد امل�شدر امليداين مقتل اأركان حرب 
»اللواء 314« املعني من هادي اأخريًا، العميد زيد احلوري، 

واأكرث من 15 عن�شرًا من مرافقيه خالل تلك املعارك.
 50 من  اأكرث  هناك  اإن  احلربي«  »االإعالم  يف  م�شدر  وقال 
نهم  ــ  ماأرب  طريق  على  ملقاة  زالت  ما  للم�شلحني  جثة 
والتمركز  الت�شلل  للم�شلحني  اأخرى  حماولة  ف�شل  بعد 
�شباح  ونهم  ماأرب  بني  اجلبلية  ال�شل�شلة  تباب  اإحدى  يف 
قوات  النار  وقف  �شريان  مينع  مل  امل�شدر،  وبح�شب  اأم�ض. 
اجلي�ض و»اللجان ال�شعبية« من الت�شدي للهجمات املتكررة 
ال�شعاب  يف  الهرب  امل�شلحني  من  ا�شتطاع  َمن  ومالحقة 

املنت�شرة على جانبي الطريق.
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»القاعدة« لقتال  اأمريكيًا  دعمًا  تطلب  واالإم��ارات  املفاو�ضات...  قبيل  �ضعودية  انعطافة 

»اأن�ضار اهلل«: ا�ضتمرار اخلروقات ُيف�ضل م�ضار املفاو�ضات

باملنطقة وا�ضعٍة  اإ�ضراتيجّيٍة  حتالفاٍت  متنع  الداخلّية  وال�ضيا�ضات  الطاعة  ت�ضمن  ال  االقت�ضادّية  املعونات  اأّن  يوؤّكد  وم�ضر  تركّيا  بن  امل�ضاحلة  بعقد  �ضلمان  امللك  ف�ضل  اأبيب:  تل 

ال�������ض���ي���خ ال���������ض����ع����راوي وق�����ض��ت��ه 
ال���ع���ج���ي���ب���ة م����ع االإم���������ام ب��ل��ق��اي��د

بالغا  اأثًرا  ال�شعراوي  لل�شيخ  االإمام  لف�شيلة  كان 
يف تقريب النا�ض من كتاب اهلل عز وجل وتب�شيط 
القا�شي  عليه  فاأجمع  لهم،  اهلل  كتاب  تف�شري 

والداين.
 ١٥ ال�شعراوي  متويل  حممد  ال�شيخ  �شيدي  ولد 
مركز  دقادو�ض  قرية  يف  ميالدًيا   ١٩١١ اأبريل 
وحفظ  مب�شر،  الدقهلية  غمرمبحافظة  ميت 
يف  عمره.  من  ع�شرة  احلادية  يف  الكرمي  القراآن 
االبتدائي  الزقازيق  مبعهد  التحق  عام1922م 
حفظه  يف  ال�شغر  منذ  نبوغًا  واأظهر  االأزهري، 
القول واحلكم، ثم ح�شل على  واملاأثور من  لل�شعر 
1923م،  �شنة  االأزهرية  االبتدائية  ال�شهادة 

ودخل املعهد الثانوي االأزهري.
ال�شعراوي،  ال�شيخ  حياة  يف  حتول  نقطة  كانت 
ال�شريف  باالأزهر  اإحلاقه  والده  اأراد  عندما 
يبقى  اأن  يود  ال�شعراوي  ال�شيخ  وكان  بالقاهرة، 
الوالد  اإ�شرار  ولكن  االأر�ض،  لزراعة  اإخوته  مع 
امل�شروفات  ودفع  القاهرة،  اإىل  دفعه ال�شطحابه 

وجتهيز املكان لل�شكن.
فما كان منه اإال اأن ا�شرتط على والده اأن ي�شرتي 
واللغة  الرتاث  يف  الكتب  اأمهات  من  كميات  له 
النبوي  احلديث  وكتب  والتفا�شري  القراآن  وعلوم 
والده  ير�شى  حتى  التعجيز  من  كنوع  ال�شريف، 
تلك  اإىل  فطن  والده  لكن  القرية.  اإىل  بعودته 
احليلة، وا�شرتى له كل ما طلب قائاًل له: اأنا اأعلم 
لي�شت مقررة عليك،  الكتب  اأن جميع هذه  يا بني 
من  تنهل  كي  بها  لتزويدك  �شراءها  اآثرت  ولكني 

العلم، فكان ذلك نقطة حتول يف حياته، فالتحق 
على  حا�شاًل  منها  ليتخرج  العربية  اللغة  بكلية 
يف  بعدها  ويتدرج  ميالدًيا.   ١٩٤٠ عام  العاملية 
للتدري�ض  ال�شعودية  للمملكة  وي�شافر  املنا�شب 

هناك، وكذلك للجزائر.
ومن الق�ش�ض العجيبة يف حياة ال�شيخ ال�شعراوي 
�شيدي  ال�شالح  بالويل  لقاءه  ق�شة  اهلل  رحمه 

حممد بلقايد يف اجلزائر.
�شافر اإمام الدعاة ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي 
رئي�شًا  اجلزائر  اإيل   1963 عام  يف  اهلل  رحمه 
لبعثة االأزهر هناك، وقد عا�ض ال�شيخ يف اجلزائر 
�شبع �شنوات، ارتبط فيها ارتباطًا �شديدًا بال�شيخ 
وكان  وقتها،  اجلزائر  علماء  اإمام  بلقايد  حممد 
ويف  جمال�شه  يف  دائمة  ب�شفة  ي�شارك  ال�شعراوي 

حلقات الدرو�ض التي يعقدها.
ولكن كيف عرف ال�شيخ ال�شعراوي االإمام بلقايد؟ 
اإن  عجب  ال  ولكن   .. عجيبه  ق�شة  حًقا  اإنها   ..
واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قول  معنى  عرفنا 
منها  تعارف  فما  جمندة،  جنود  “االأرواح  و�شلم: 

ائتلف وما تنافر منها اختلف”.
عن  بلقايد  حممد  االإمام  ال�شعراوي  ال�شيخ  عرف 
احلقيقة  يف  يلقاه  اأن  قبل  املنام  يف  الروؤيا  طريق 
ال�شيخ  على  عر�ض  حيث  وذلك  اجلزائر،  يف 
اإىل  االأزهر  لبعثة  كرئي�ض  ي�شافر  اأن  ال�شعراوي 
يف  رجل  فجاءه  بالرف�ض،  هم  ولكنه  اجلزائر 
وطلب  اإلينا،  القدوم  تريد  ال  ملاذا  ي�شاأله  الروؤية 
راأيه  منه ال�شفر للجزائر، فغري ال�شيخ ال�شعراوي 

وقبل بال�شفر.
الذكرى  اأقيم مبنا�شبة  الذي  اال�شتقبال  يف حفل 
الرئا�شي  الق�شر  يف  اجلزائر  ال�شتقالل  الثامنة 
باجلزائر، ملح ال�شيخ ال�شعراوي رجاًل جال�ًشا �شمن 
ال�شخ�ض  ذلك  هو  به  واإذا  العلماء،  من  جمموعة 
قبل،  من  راآه  قد  يكن  ومل  الروؤيا  يف  جاءه  الذي 
وحينها اأ�شرع ال�شيخ ال�شعراوي اإىل االإمام حممد 
نظم  وقد  فتعانقا،  له  وابت�شم  راآه  الذي  بلقايد 

ال�شعراوي ق�شيدة يف مدح االإمام حممد بلقايد.

االأعلى بعد  بالرفيق  بلقايد  االإمام حممد  التحق 
مر�ض اأقعده، ع�شية اجلمعة يوم 28 ربيع الثاين 
1419هـ املوافق لـ 22 اأغ�شط�ض 1998م بوهران 

ودفن يوم ال�شبت بتلم�شان.
ال�شعراوي  اجلليالن  ال�شيخان  ان  والغريب 
 ،1911 عام  وهو  العام،  نف�ض  يف  ولدا  وبلقايد 
 ،1998 عام  وهو  العام  نف�ض  فى  توفيا  وكذلك 
وتوفىال�شيخ ال�شعراوي قبل �شيخه االإمام بلقايد 

ب�شهرين فقط.
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لالإ�ستف�سار .. �ت�سل �الآن

Mortgages

REAL ESTATE

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

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

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

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�صاعد يف ت�صليح �لكريدت �أو يف بناء 

�لكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�ضر البنوك

ادفع 30 �ضنة يف 10
 �ضنوات

لدينا 
زبائن �ضاعدناهم

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

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خربة 27 �ضنة يف بيع و�ضراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو االأوك�ضن اأو ال�ضورى �ضيل وتوفري املورج�ض 

خالل 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate

رئي�ضة الربازيل… املراأة احلديدّية التي اأذّلت نتنياهو علًنا ورف�ضت تعين ُم�ضتوطًنا �ضفرًيا الإ�ضرائيل

االأمني التن�ضيق  ب�ضاأن  مل�ضاءلته وحما�ضبته  عبا�ض ودعوات  للرئي�ض  االنتقاد  لغة  من  ت�ضّعد  الف�ضائل 
الناطق الر�ضمي با�ضم الرئا�ضة

امل��األ��وف« عن  �ضتخرج  وا�ضحة  �ضيا�ضية  مواقف  »�ضتحمل  املقبلة  القريبة  واالأ�ضابيع  االأي���ام 

على الرغم من امل�شاكل الداخلّية التي ُتواجهها 
رئي�شة الربازيل، ديلما رو�شيف، فاإّن هذه املراأة 
العنجهّية  على  انت�شاًرا  �شجّلت  احلديدّية، 
تعيني  قبول  رف�شت  رو�شيف  االإ�شرائيلّية: 
داين داّيان �شفرًيا الإ�شرائيل يف بالدها، معللة 
بذلك باأّن داّيان هو من اأ�ّشد غالة امل�شتوطنني، 
وعملًيا  نظرًيا  يعني  تعيينه،  على  واملُوافقة 
اال�شتيطايّن  امل�شروع  على  الربازيل  موافقة 
املُحتّلة.  الغربّية  ال�شّفة  يف  االإ�شرائيلّي 
وباملُقابل، اأعلنت وزارة اخلارجية االإ�شرائيلّية 
اأّنها �شت�شتخدم كّل الو�شائل املتاحة لديها لدفع 
الربازيل اإىل املوافقة على اعتماد رئي�ٍض �شابٍق 
الغربّية املحتّلة  ال�شفة  امل�شتوطنني يف  ملجل�ض 

�شفريًا للدولة العربّية يف برازيليا.
بنيامني  االإ�شرائيلّي  الوزراء  رئي�ض  وكان 
املا�شي  )اأغ�شط�ض(  اآب  مطلع  يف  عنّي  نتانياهو 
احلكومة  لكّن  برازيليا،  يف  �شفرًيا  دايان 
التعيني.  هذا  على  ُتوافق  مل  الربازيلّية 
�شُتخف�ض  اأّنها  من  الربازيل  اإ�شرائيل  وحّذرت 
على  توافق  مل  حال  يف  الدبلوما�شي  متثيلها 
برازيليا.  يف  الإ�شرائيل  �شفرًيا  دّيان  اعتماد 
دايان،  داين  االإ�شرائيلية  احلكومة  وعينت 
اليهودي  اال�شتيطان  حلركة  �شابق  زعيم  وهو 
الربازيل  لدى  �شفريًا  املحتّلة،  االأرا�شي  يف 
على  ُتوافق  مل  االأخرية  اأّن  اإاّل  �شهور،   7 قبل 
اخلارجية  وزير  نائبة  و�شّرحت  التعيني.  هذا 
اإ�شرائيل  باأّن  حوطوفلي  ت�شيبي  االإ�شرائيلّي 
�شتقوم بتخفي�ض م�شتوى التمثيل الدبلوما�شّي 
تعيني  على  برازيليا  توافق  مل  ما  الربازيل  مع 

دّيان.
عن  ا  عو�شً اآخر  �شفري  ا�شم  نطرح  لن  واأ�شافت 
ت�شريحات  على  الربازيل  ُتعّلق  ومل  دايان. 
حوطوفلي. وُيعّرف القانون الدويّل وموؤ�ش�شات 
اأنها  على  اليهودّية  امل�شتوطنات  املتحدة  االأمم 

ا املوقف املعروف لدولة  غري قانونية، وهو اأي�شً
الدويّل  القانون  يف  خرباء  وراأى  الربازيل. 
ت�شاهل  على  �شيُدّل  دّيان  بتعيني  القبول  اأّن 
وُيعطي  ممار�شاته،  مع  الدولّية  ال�شرعية 
مل�شروع  الدويّل  ال�شعيد  على  �شرعّيًة  �شبغًة 
ال�شعب  على  ويالت  من  يحمله  وملا  اال�شتيطان 

الفل�شطيني.
واأ�شار النائب العربّي يف الكني�شت االإ�شرائيلّي، 
دّيان  ن�شرها  مقاالت  اإىل  جّبارين  يو�شف  د. 
اإىل تو�شيع اال�شتيطان  باالإجنليزية دعا فيها 
واإىل عدم اجلدوى من املطالبة بحل الدولتني. 
املعار�شة  اأحزاب  من  جمموعة  اأّن  ُيذكر 
دعموا  عتيد(  و)ي�ض  ال�شهيوين  كاملع�شكر 
رئي�شة  ودعوا  الربازيل  يف  �شفرًيا  دّيان  تعيني 
للدور  نظًرا  التعيني  هذا  قبول  اإىل  الربازيل 
الهام الذي يقوم به دّيان على امل�شتويني املحلّي 
تكتِف  ومل  تعبرييهما.  حد  على  والدويّل، 
املُتحّدة  الواليات  جنّدت  بل  بذلك،  اأبيب  تل 
االأمريكّية لل�شغط على رو�شيف لقبول التعيني، 
رت  اإاّل اأّن الرئي�شة الربازيلّية مل تر�شخ، واأ�شّ
الروحّي  االأب  لتعيني  الراف�ض  موقفها  على 

للُم�شتوطنني �شفرًيا الإ�شرائيل يف بالدها.
وتوعّد،  هّدّد  واأزبد،  اأرغى  الذي  نتنياهو، 
هو  الربازيلّي  الرف�ض  باأّن  نتيجة  اإىل  ل  تو�شّ
والتهديدات،  ال�شغوطات  جُتدي  ولن  نهائّي، 
ُقن�شاًل  دّيان،  تعيني  عن  اأعلن  اأّيام  عّدة  وقبل 
اأخرى،  بكلمات  نيويورك.  يف  اأبيب  لتل  ا  عامًّ
الرئي�شة  اإّن  والف�شل  واجلزم  القول  مُيكن 
روؤو�ض  على  نتنياهو  واأهانت  اأذّلت  رو�شيف، 
االأ�شهاد، ولّقنته در�ًشا يف احرتام ال�شعوب التي 
التنازل  اإىل  دفعه  الذي  االأمر  نف�شها،  حترتم 
يف  للوزراء  رئي�ًشا  ب�شفته  التعيني،  هذا  عن 
ا الأّنه يتبواأ من�شب وزير  الدولة العربّية، واأي�شً
�شلٍة  على  احلالّية.  احلكومة  يف  اخلارجّية 

اأعّدت القناة العا�شرة يف التلفزيون  مبا �شلف، 
ُمقاطعة  عن  تقارير  �شل�شلة  االإ�شرائيلّي 
وبح�شبها،  االأمريكّية،  اجلامعات  يف  اإ�شرائيل 
ا اليهود الإ�شرائيل  فاإّن نظرة االأمريكيني واأي�شً

تغرّيت كثرًيا وباتت نقي�ض النقي�ض.
وعر�ض التلفزيون تقريًرا جاء فيه اأّنه تقريًبا 
يف كّل جامعٍة اأمريكّية توجد خلّية كبرية من 
املوؤّيدين للق�شية الفل�شطينّية، الذين يرتب�شون 
اإىل  يح�شروا  الذي  االإ�شرائيليني،  للمثلني 
االإ�شرائيلّية،  النظر  وجهة  ل�شرح  اجلامعات 
يقومون  الإ�شرائيل،  املُناه�شني  الطالب  وتابع: 
االإ�شرائيلّي  املندوب  ومنع  املُظاهرات،  بتنظيم 
بـ”تفجري”  يقومون  ثّم  ومن  كلمته،  اإلقاء  من 

اإىل  التقارير  ُمّعد  ولفت  املُحا�شرة.  اأْو  املوؤمتر 
اجلامعات  يف  االإ�شرائيليني  املندوبني  ظهور  اأّن 
رئي�ض  منع  اآخرها  كان  نكتًة:  بات  االأمريكّية 
يف  كلمته  اإلقاء  من  املُحتّلة  القد�ض  بلدية 
منه،  كان  فما  االأمريكّية،  اجلامعات  اإحدى 
االإعالم  و�شائل  على  عممه  بياًنا  اأ�شدر  اأْن  اإاّل 
االإ�شرائيلّية ليك�شب خرًبا اأْو عنواًنا يف االإعالم 
اأع�شاء  من  بعثًة  اأّن  على  اأّكد  كما  العربّي، 
للواليات  و�شلت  التي  االإ�شرائيلّي،  الكني�شت 
املُتحّدة لطرح وجهة النظر االإ�شرائيلّية عادت 
الطالب  منعها  فقد  حنني:  بخفي  البالد  اإىل 
الكلمات،  اإلقاء  من  للفل�شطينيني  املوؤّيدين 
وعند  املوؤمتر،  قبيل  كبريًة  مظاهرًة  ونّظموا 

باإطالق  وبا�شروا  القاعة  اإىل  دخلوا  افتتاحه 
�شبيل  املُعادية الإ�شرائيل، ومنها على  الهتافات 
تقتل  العربّية  الدولة  احل�شر:  ال  الذكر 
الف�شل  نظام  وُتكّر�ض  الفل�شطينيني،  االأطفال 
من  الفل�شطينّي  العربّي  ال�شعب  �شّد  العن�شرّي 
طريف ما ُي�ّشمى باخّلط االأخ�شر. ُي�شار اإىل اأّن 
تل اأبيب باتت تعترب املقاطعة، التي تهدف اإىل 
اأمنها  على  اإ�شرتاتيجًيا  تهديًدا  دولًيا،  عزلها 
مالين  كّلفت  التي  احلمالت،  ولكّن  القومّي، 
باءت  بالعامل  �شورتها  لتح�شني  الدوالرات 

بالف�شل، باعرتاف من اأركانها.

بالت�شريحات  فل�شطينية  تنظيمات  نددت 
االأخرية املن�شوبة للرئي�ض حممود عبا�ض، 
حول ا�شتمرار التن�شيق االأمني، واعتربتها 
فيما  لالنتفا�شة«،  »تنكرا  حما�ض  حركة 
التنفيذية  اللجنة  ال�شعبية  اجلبهة  دعت 
فيه  ك�شفت  وقت  يف  الرئي�ض،  مل�شاءلة 
لدى  توجه  وجود  عن  اإ�شرائيلية  تقارير 
التن�شيق  هذا  لوقف  الفل�شطينية  ال�شلطة 

»يف نطاق معني.«
وقال الناطق با�شم حركة حما�ض �شامي اأبو 
»القد�ض  تلقت  �شحايف  ت�شريح  يف  زهري، 
»تنظر  حركته  اإن  منه  ن�شخة  العربي« 
الرئي�ض  ت�شريحات  اإىل  اخلطورة«  ببالغ 
التي اعرتف فيها بالتن�شيق االأمني  عبا�ض 
اأقر  الرئي�ض  اأن  واأ�شاف  االنتفا�شة.  �شد 
ملجلة  بها  اأدىل  التي  الت�شريحات  تلك  يف 
بالتعاون  اأنه اعتقل  االأملانية  »دير�شبيغل« 
رام  مدينة  من  �شبان  ثالثة  االحتالل  مع 
اهلل موؤخرًا كانوا يخططون لتنفيذ عملية 

فدائية كبرية.
»تنكر  حما�ض  حركة  با�شم  الناطق  واأدان 
املقاومة«.  وعمليات  لالنتفا�شة  عبا�ض 
املواقف  هذه  عن  »التوقف  اإىل  ودعاه 
�شعبنا  ثقافة  عن  الغريبة  والت�شريحات 

ومواقفه الوطنية«.
يف  ال�شعبية  اجلبهة  جددت  جهتها  من 
ت�شريح �شحايف، دعوتها اللجنة التنفيذية 
اأمام  وامل�شاءلة  باملحا�شبة  »الوقوف  لــ 
املتجاوز  ال�شيا�شي  و�شلوكه  ال�شلطة  رئي�ض 
الأعراف وتقاليد �شعبنا وثورته املعا�شرة«. 
واعتربت ت�شريحاته اجلديدة مع �شحيفة 

»دير �شبيغل« االأملانية، »اإمعانًا يف �شيا�شاته 
التي ُت�شّكل ا�شتفزازًا واإثارة مل�شاعر �شعبنا، 
التي  ال�شعبي  االإجماع  حالة  عن  وخروجًا 
اأي وقت م�شى  اأ�شد اقتناعًا من  باتت االآن 
النهج  هذا  وبعقم  ال�شلطة  خيارات  بف�شل 

الذي اأودى بنا اإىل كارثة حقيقية.«
جاءت  التي  العبارات  اجلبهة  وا�شتهجنت 
اإنها  قالت  التي  الرئي�ض  ل�شان  على 
واالفتخار  باالإرهاب،  املقاومة  »تو�شم 
االأمني«،  التن�شيق  با�شتمرار  الغريب 
�شبان  ثالثة  باعتقال  باعرتافه  وذلك 
للقيام  تخطيطهم  بزعم  فل�شطينيني 
ينذر  ما  وهو  االحتالل،  �شد  بعملية 

مبالحقتهم من قبل االحتالل.
واأكدت اجلبهة اأن »هذه الت�شريحات التي 
الهجمة  فيه  تزداد  التي  الوقت  يف  تاأتي 
ال�شهيونية على �شعبنا خ�شو�شًا يف مدينة 
اأن متثل �شعبنا وال موقف  القد�ض ال ميكن 
�شافرًا  اعتداًء  ومتثل  الوطنية،  احلركة 
اأكدت  والتي  املركزي  املجل�ض  على قرارات 
من  التحلل  و�شرورة  �شعبنا،  مقاومة  على 

اتفاقية اأو�شلو، ووقف التن�شيق االأمني.«
»هذا  مواجهة  على  اإ�شرارها  وجددت 
وال�شغط  لق�شيتنا  وامل�شيء  ال�شار  العبث 
من اأجل م�شاءلة وحما�شبة رئي�ض ال�شلطة 
على هذه التجاوزات امل�شتمرة«، م�شرية اإىل 
واأ�شاليبه  االحتالل  جرائم  »ت�شرعن  اأنها 
ال�شعبية  وقالت  �شعبنا.«  �شد  االنتقامية 
الت�شريحات  تلك  من  »بداًل  بيانها  يف 
امل�شيئة كان يجب على الرئي�ض االحتجاج 
للكيان  الداعمة  االأملانية  ال�شيا�شة  على 

النووية  بالغوا�شات  وتزويده  ال�شهيوين، 
جمانًا«.

املجاهدين  حركة  و�شفت  اأي�شا  جهتها  من 
املن�شوبة  الت�شريحات  الفل�شطينية، 
للرئي�ض بـ »اخلطيئة والكارثة الوطنية«. 
وقالت يف بيان لها اإنها متثل »�شربة غادرة 
الذي  القد�ض  النتفا�شة  اغتيال  وحماولة 
ا�شتمرار  على  واأكدت  �شعبنا«،  تبناها 

االنتفا�شة حتى حتقيق اأهدافها.
يف  الفل�شطينية  االأمنية  االأجهزة  وكانت 
ال�شفة الغربية قد اعتقلت قبل عدة اأيام 
ثالثة �شبان، بعد اأن اختفوا عن منازلهم يف 

منطقة جبلية.
هوؤالء  اأن  تقارير  ذكرت  االعتقال  وعقب 
�شد  عملية  ل�شن  يخططون  كانوا  ال�شبان 
خمططهم  اأوقف  اعتقالهم  واأن  االحتالل، 

لتنفيذ الهجوم.
وهناك انتقادات كبرية لعمليات »التن�شيق 

االأمني« 
ال�شلطة  الفل�شطينية  الف�شائل  وتطالب 
ملنظمة  املركزي  املجل�ض  قرار  بتنفيذ 
من  اآذار  مار�ض/  يف  اتخذ  الذي  التحرير، 
التن�شيق  بوقف  والقا�شي  املا�شي،  العام 
االإ�شرائيلي  اجلانب  التزام  لعدم  االأمني، 

باالتفاقيات املوقعة. 
يف غ�شون ذلك نقلت االإذاعة االإ�شرائيلية 
عن م�شدر فل�شطيني مطلع قوله اإن ال�شلطة 
مع  االأمني«  »التن�شيق  بوقف  هددت 
موا�شلة  على  »احتجاجا  جزئيا  اإ�شرائيل 
للمناطق  االإ�شرائيلي  اجلي�ض  اقتحام 
واأ�شار  اأو�شلو«.  اتفاق  ح�شب  )اأ(  امل�شنفة 

امل�شدر اإىل اأن التن�شيق »�شيتوقف يف نطاق 
معني«، دون اأن يعطي مزيدا من التفا�شيل. 
مت  وقد  بالفعل  اتخذ  القرار  »هذا  وقال 
اإ�شرائيل به خالل اجتماع عقد بني  اإبالغ 
يف  موؤخرا  واالإ�شرائيليني  الفل�شطينيني 

القد�ض«.
قد  الفل�شطينيون  االأمن  م�شوؤولو  وكان 
عقدوا قبل يومني لقاء جديدا مع م�شوؤولني 
اإ�شرائيليني، يف اإطار خطط ال�شلطة لوقف 

التن�شيق االأمني.
الناطق  اأعلن  اأن  ب�شاعات  ذلك  و�شبق 
ردينة  اأبو  نبيل  الرئا�شة  با�شم  الر�شمي 
جولته  يف  عبا�ض  الرئي�ض  يرافق  الذي 
واالأ�شابيع  االأيام  اأن  احلالية،  اخلارجية 
�شيا�شية  »�شتحمل مواقف  املقبلة  القريبة 
اأن  دون  املاألوف«،  عن  �شتخرج  وا�شحة 
يك�شف طبيعة هذه املواقف. واأ�شاف القول 

مفرتق  اأمام  الفل�شطينية  »الق�شية  اإن 
عربيا  يتحرك  عبا�ض  والرئي�ض  طرق، 

ودوليا لو�شع اجلميع اأمام م�شوؤولياته«.
امل�شغر  الوزاري  املجل�ض  �شرع  اإ�شرائيل  ويف 
يوم  منذ  واالأمنية  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
بنقل  القا�شية  اخلطة  مناق�شة  يف  اأم�ض، 
امل�شنفة  املناطق  على  االأمنية  ال�شيطرة 
»اأ« اإىل ال�شلطة الفل�شطينية وفر�ض قيود 

على دخول قوات اجلي�ض لهذه املناطق.
اأعرب  »ال�شاباك«  العام  االأمن  جهاز  وكان 
االأن�شطة  حجم  لتقلي�ض  معار�شته  عن 
التي  املناطق  يف  االإ�شرائيلية  االأمنية 
معتربا  الفل�شطينية،  ال�شيطرة  حتت  تقع 
اإحباط  اأمام  �شعوبات  ي�شع  قد  ذلك  اأن 

االعتداءات.



الأملاين  ت�صدر  اأ(-  ب  )د   – �صنغهاي 
فرياري  فريق  �صائق  فيتيل  �صيبا�صتيان 
جائزة  ل�صباق  الثالثة  احلرة  التجربة 
الأحد  غدا  اإقامته  املقرر  الكربى  �صنغهاي 
)اجلائزة  العامل  بطولة  فعاليات  �صمن 

الكربى( ل�صباقات �صيارات فورمول1- .
واأقيمت فعاليات التجربة و�صط هطول 
الأمطار ، وت�صدرها فيتيل بفارق 710ر0 

فريق  �صائق  بوتا�س  فالتريي  عن  ثانية 
�صائق  برييز  �صريخيو  حل  فيما  وليامز 

فور�س اإنديا يف املركز الثالث.
ومل يحقق �صائقا مر�صيد�س الأملاين نيكو 
روزبرج والربيطاين لوي�س هاميلتون حامل 

لقب البطولة اأي زمن يف هذه التجربة.
الفائز  روزبرج  �صيكون   ، هذا  ورغم 
هذا  البطولة  يف  املا�صيني  بال�صباقني 

املو�صم وهاميلتون ، الذي تعر�س لعقوبة 

النطالق  ترتيب  يف  مراكز  خم�صة  اإنزاله 

بال�صباق الر�صمي غدا ، اأبرز املر�صحني يف 

مر�صيد�س  فريق  واأن  خا�صة  الغد  �صباق 

املوا�صم  يف  �صنغهاي  �صباق  لقب  احتكر 

الأربع املا�صية.

ميونيخ- )د ب اأ(: اقرتب بايرن ميونيخ خطوة 
ي�صبح  باأن  التاريخي  الإجناز  حتقيق  من  جديدة 
القدم  لكرة  الأملاين  الدوري  بلقب  يتوج  فريق  اأول 
فوزه  عقب  متتالية،  موا�صم  لأربعة  )بوند�صليجا( 
املرحلة  يف  �صالكه  �صيفه  على  �صفر   /  3 الثمني 

الثالثني للم�صابقة ال�صبت.
بايرليفركوزن  فوز  عن  املباريات  باقي  واأ�صفرت 
على �صيفه اينرتاخت فرانكفورت 3 / �صفر و فريدر 
وهوفنهامي   ،2  /  3 فولف�صبورج  �صيفه  على  برمين 
على  ودارم�صتاد   ،1  /  2 برلني  هريتا  �صيفه  على 
على  واأوج�صبورج  �صفر،   /  2 اإجنلو�صتات  �صيفه 

�صيفه �صتوجتارت 1 / �صفر.
اخلام�س  فوزه  حقق  الذي  بايرن،  وعزز 
على  واخلام�س  املو�صم  هذا  البطولة  يف  والع�صرين 
اإىل  ر�صيده  رفع  بعدما  للم�صابقة  �صدارته  التوايل، 
مالحقيه  اأقرب  اأمام  نقاط  ع�صر  بفارق  نقطة،   78
غرميه التقليدي بورو�صيا دورمتوند الذي ي�صت�صيف 

هامبورج يف املرحلة ذاتها الأحد.
قبل  للدور  بتاأهله  املنت�صي  بايرن،  واأ�صبح 
النهائي لبطولة دوري اأبطال اأوروبا موؤخرا، بحاجة 
املتبقية  الأربعة  لقاءاته  من  فقط  مبباراتني  للفوز 
لنتائج  النظر  دون  اللقب  يح�صم  كي  بوند�صليجا  يف 

دورمتوند.
يف املقابل، جتمد ر�صيد �صالكه عند 45 نقطة ليظل 

يف املركز ال�صابع برتتيب امل�صابقة.
ال�صوط  خالل  ال�صباك  هز  عن  الفريقان  وعجز 
قبل  اأهداف،  بدون  بالتعادل  انتهى  الذي  الأول 
ليفاندوف�صكي  روبرت  البولندي  النجم  يفتتح  اأن 
بعدما   54 الدقيقة  يف  للجدل  مثري  بهدف  الت�صجيل 
م�صيدة  يف  وقوعه  التليفزيونية  الإعادة  ك�صفت 

الت�صلل اأثناء ت�صجيله الهدف.
اأخرى  مرة  ال�صباك  لهز  ليفاندوف�صكي  وعاد 
ليحكم   65 الدقيقة  يف  لبايرن  الثاين  الهدف  م�صجال 
قب�صته على �صدارة قائمة هدايف البطولة حيث رفع 
ر�صيده اإىل 27 نقطة بفارق اأربعة اأهداف اأمام اأقرب 
مهاجم  اأوبامياجن  اإميرييك  بيري  اجلابوين  مالحقيه 

دورمتوند.
الثالث  الهدف  فيدال  اأرتورو  الت�صيلي  واأ�صاف 
يف  هوايته  ممار�صة  ليوا�صل   74 الدقيقة  يف  لبايرن 
هز ال�صباك للمباراة الثانية على التوايل بعدما �صجل 
هدفا خالل تعادل الفريق البافاري 2/2 مع م�صيفه 
بنفيكا الربتغايل يف اإياب دور الثمانية لدوري الأبطال 

يوم الأربعاء املا�صي.
لبايرن  والأربعني  ال�صابع  الفوز  هو  هذا  ويعد 

 18 مقابل  �صالكه  مع  املبا�صرة  مواجهاته  تاريخ  يف 
خ�صارة و27 تعادل.

امل�صابقة  يف  �صحوته  بايرليفركوزن  ووا�صل 
بفوزه  التوايل  على  اخلام�س  انت�صاره  حقق  بعدما 
3 / �صفر على �صيفه اينرتاخت فرانكفورت يف وقت 

�صابق اليوم.
ترتيب  يف  الثالث  املركز  بذلك  ليفركوزن  وانتزع 
اأبطال  بدوري  املجموعات  دور  اإىل  املوؤهل  امل�صابقة 
اأوروبا يف املو�صم املقبل، بعدما رفع ر�صيده اإىل 51 
نقطة   27 عند  فرانكفورت  ر�صيد  جتمد  فيما  نقطة، 
ويتاأزم  الأخري(  )قبل  ع�صر  ال�صابع  املركز  يف  ليظل 
اإىل  الهبوط  من  للهروب  �صراعه  يف  ب�صدة  موقفه 

الدرجة الثانية.
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�صيدلية �الأفينيو �خلام�ض 
 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�ض �صغط �لدم وفح�ض �ل�صكري

معد�ت طبية و�جهزة قيا�ض �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�ض �الأفالم 

��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�أهال و�صهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

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

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

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

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

موراتا يف  يفكر  �ضيتي   مان�ض�ضر 
اإ�ضرليني مليون   80 �ضفقة  من  بدال 

األفارو موراتا  للتعاقد مع ال�صباين  نادي مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي،  ي�صعى 
خط  دعم  اأجل  من  املقبل  ال�صيفي  املريكاتو  خالل  الإيطايل،  يوفنتو�س  مهاجم 

هجومه يف املو�صم اجلديد.
ووفًقا ملا ورد ب�صحيفة “ديلي �صتار” الإجنليزية، فاإن بيب جوارديول، املدير 
الفني القادم لل�صيتي، معجب بالالعب بعد اأدائه اأمام بايرن ميونيخ الأملاين يف ثمن 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
وقالت ال�صحيفة: “ينظر اإىل موراتا كبديل حمتمل يف مان�ص�صرت �صيتي، لويلفريد 

بوين، مهاجم الفريق”.
يف  مدريد  ريال  حلق  نظًرا  ال�صيء،  بع�س  معقدة  ال�صفقة  “تبقى  واأ�صافت: 

ا�صتعادة موراتا مقابل 20 مليون جنيه اإ�صرتليني هذا املو�صم”.
واأردفت: “قد تخلق �صفقة انتقال موراتا لل�صيتي جًوا من امل�صاومات يقت�صي 
يوفنتو�س  جنم  بوجبا  بول  على  مدريد  لريال  الإجنليزي  الفريق  مناف�صة  بعدم 

الآخر”.
واأمتت: “ال�صيتي قد يرتاجع عن �صم بوجبا، الذي يقدر ثمنه بـ80 مليون جنيه 

اإ�صرتليني، ل�صالح الريال من اأجل التعاقد مع موراتا يف ال�صيف املقبل”.

اإن������ر ون���اب���ويل ل���ق���اء  ي��ق��ه��ر اجل����ن����وب يف  ال�������ض���م���ال 
�صيفه  على  ميالن  اإنرت  تغلب   —  
بهدفني  نابويل،  اجلنوب،  من  القادم 
الـ33  اجلولة  مباريات  �صمن  نظيفني، 
الإيطايل،  الأوىل  الدرجة  دوري  من 
لتتقل�س فر�س اأبناء اجلنوب يف مقارعة 

مت�صدر جدول الرتتيب، يوفنتو�س.
ميالنو،  “العاملي”  الت�صجيل  وافتتح 
اإيكاردي،  ماورو  الأرجنتيني،  الالعب 
اللقاء  الثالثة فقط من عمر  الدقيقة  عند 
مياتزا  جو�صيبي  ملعب  على  اأقيم  الذي 

يف ميالنو.
الثاين  الهدف  و�صجل  بروزوفيت�س  مار�صيلو  لالإنرت،  الكرواتي  الالعب  عاد  بدقيقتني،  الأول  ال�صوط  نهاية  وقبل 

لفريقه، لتنتهي املباراة بفوز “الأ�صود والأزرق” بهدفني نظيفني على �صيفهم “ال�صماوي”.
وبهذا الفوز، ارتفع ر�صيد اأبناء املدرب الإيطايل، روبريتو مان�صيني، اإىل 61 نقطة يف املركز الرابع، مبتعدين بفارق 

ثالث نقاط فقط عن �صاحب املركز الثالث، روما الذي �صيخو�س مباراة خارج قواعده اأمام اأتالنتا، الأحد.
وباملقابل، جتمد ر�صيد اأبناء املدرب الإيطايل الآخر، ماوري�صيو �صاري، عند النقطة 70، يف املركز الثاين، مبتعدين 
عن �صاحب ال�صدارة، يوفنتو�س الذي �صيخو�س مباراة �صهلة ن�صبيا على اأر�صه اأمام بالريمو، الأحد، بفارق �صت 

كن اأن ت�صبح ت�صعا، يف حال فوز اليويف. نقاط ميمُ

البوند�ضليجا التاريخي يف  �ضالكه بثالثية ويقرب من االإجناز  بايرن يتخطى 

�ضنغهاي ل�ضباق  ال��ث��ال��ث��ة  احل���رة  ال��ت��ج��رب��ة  يت�ضدر  فيتيل 

�عالن ال�صحاب �ل�صركات و�ملحالت
�ىل ��صحاب �ل�صركات و�ملحالت �لذين يبحثون عن �يدي عامله

يتوفر لدينا عمال مهرة و��صحاب خربة وجاهزون للعمل
على من يرغب من ��صحاب �ل�صركات و�ملحالت �الت�صال مع

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

رئ��ي�����ض ال��ف��ي��ف��ا ي���زور 
اأيام خالل  وقطر  رو�ضيا 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  رئي�س  يعتزم 
اإىل  بزيارة  القيام  اإنفانتينو،  جياين  “الفيفا”، 
كاأ�س  نهائيات  �صت�صت�صيفان  اللتني  الدولتني 
يف  وقطر،  رو�صيا  و2022،   2018 يف  العامل 

وقت لحق من ال�صهر اجلاري.
وقال الفيفا يف بيان له: “�صيبداأ رئي�س الفيفا 
زيارة لرو�صيا، ت�صتمر ليومني، يف 19 اأبريل/
مو�صكو،  يف  لوجنيكي  اإ�صتاد  بزيارة  ني�صان، 
الفتتاحية  املباراتني  �صي�صت�صيف  والذي 

والنهائية لكاأ�س العامل 2018 .
اإىل  �صيتوجه  اإنفانتينو  اأن  الفيفا  واأ�صاف 
�صيلتقي  حيث  اأبريل/ني�صان،   20 يف  الدوحة، 
للم�صاريع  العليا  اللجنة  م�صوؤويل  كبار  مع 
والإرث، امل�صوؤولة عن تنظيم النهائيات، ومع 

م�صوؤولني يف احلكومة القطرية.



www .ghorbanews .com

FRIDAY , APRIL 22 . 2016   / Vol . 6 - Issue 236�عالن18

www .ghorbanews .com

19 �خبار منوعة FRIDAY , APRIL 22 . 2016   / Vol . 6 - Issue 236

امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل
جل�شت  التوت،  ب�شجرة  املظلل  منزلها  فناء  و�شط 
الفلفل  حبات  تعالج  )اأربعينية(  �شيلة  فاطمة 
باأ�شابع  ال�شم�ض،  اأ�شعة  حتت  املجفف  االأحمر 
بذوره  منه  فتزيل  ال�شفراء،  القفازات  اأخفتها 
االإناء  يف  و�شعه  قبل  ال�شوائب،  وتق�ض  وتقلبه 
توجه  واالأخرى  الفينة  وبني  اأمامها.  املنت�شب 

نظراتها اىل ابنها كاأنها تراقبه.
واجبا  تنفذ  هي  بل  عائلية  اأكلة  فاطمة  جتهز  ال 
غري  اجتماعية  اقت�شادية  بادرة  �شمن  مهنيا 
البطالة  ن�شب  تزايد  ملجابهة  بتون�ض،  م�شبوقة 
القريوان  حمافظة  من  امراأة   164 بطلتها  والفقر، 
على  تعمل  تعاونية  �شركة  يف  تتمثل  )و�شط(، 
حتويل الفلفل االأحمر الوافر، اإىل معجون غذائي 
مبوا�شفات  احلارة”  “الهري�شة  ي�شمى  تقليدي 

موروثة عن االأجداد.
فاطمة ت�شطر لرتك  تعد  العمل مل  من خالل هذا 
من  البعيدة  الفالحية  ال�شيعات  باجتاه  منزلها 
اأجل اأجر زهيد لقاء يوم �شق من العمل، حتت اأ�شعة 

ال�شم�ض بعيدا عن اأطفالها.
واأ�شبحت فاطمة جتني من عملها اجلديد 10 دنانري 
/5 دوالرات يف اليوم، وبني 100 و200 دينار )50 
فاإنها  ظريف  كونه  ورغم  بال�شهر.  دوالر(  و100 
دخل  توفري  بني  جتمع  وهي  راحة  اأكرث  اأ�شبحت 

للعائلة ورعاية �شوؤون بيتها.
تقوم  الذي  العمل  بنف�ض  يقمن  امراأة   50 حوايل 
به فاطمة يف امل�شروع اأما باقي الن�شوة في�شتغلن يف 
حتويل الفلفل االأحمر اجلاف اىل “هري�شة” معلبة 
لال�شتهالك  موجهة  اأنيق  ب�شكل  غذائي(  )معجون 

املحلي وللت�شدير.
ت�شم “التعاونية ” الن�شائية فئات عمرية خمتلفة 
م�شتويات  ومن  ال�شاد�ض،  والعقد  الثالث  العقد  بني 
ومنهن  اجلامعات  خريجات  منهم  خمتلفة  تعليمية 

عامالت فالحة ومنهن موظفات.
انخرطت الن�شاء يف ال�شركة التعاونية التي اختاروا 
لها ا�شم “التحدي” ب�شراء اأ�شهم )بـ 10 دنانري /5 

دوالرات لل�شهم الواحد(.
وتتفاوت قيمة امل�شاهمة بني 50 دينارا/25 دوالرا 
ويفرت�ض  دوالر،  دينار/500  واألف  تقدير  كاأدنى 
ذلك توزيع االرباح على املنخرطات، ولكن ال�شركة 
ح�شب  بعد  اأرباحا  حتقق  ومل  التاأ�شي�ض  طور  يف 

املديرة املالية.
اأنهن من منطقة  القا�شم امل�شرك بني جميع الن�شوة 
منزل املهريي )40 كلم غرب مدينة القريوان( التي 

ت�شتهر بانتاج الفلفل والثوم.
الفالحية  ال�شيعات  يف  اأجريات  ا�شتغلن  جميعهن 
البطالة  على  االقت�شادية  الظروف  اأحالتهن  ثم 
اتقانهن  هو  اجلديد  مل�شروعهن  بالن�شبة  واالهم 

�شناعة الهري�شة التقليدية يف منازلهن.
اي م�شنع وال يختلف  ي�شبه  الن�شوة ال  ف�شاء عمل 
التجهيزات  بع�ض  با�شتثناء  املنزل  ف�شاء  عن 
تلقيها  مع  �شحّيا(.  الواقية  واملالب�ض  ال�شغرية 
ن�شاء  4 و6  الهري�شة تتجند بني  طلبية لكمية من 

لبدء عملة �شنع الهري�شة.
مير الفلفل املجفف مبراحل عديدة قبل اخلروج يف 

علب انيقة.
املعدة  اجلاف  الفلفل  كمية  بتنظيف  العملية  تبداأ 
للرحي )فرم( باملاء يف اواين متو�شطة احلجم. مع 
الفلفل  كمية  تو�شع  الغليان  من  القدر  ماء  اقرتاب 
ثم  ثان.  اإناء  يف  تر�شح  ثم  حمددة  دقائق  وترتك 

يف  خم�ش�شة  اآلة  يف  الفلفل  رحي  اىل  الفريق  مير 
مرحلتني مع مزجها بحبات الثوم املنتقاة والتوابل 

وزيت الزيتون.
وقبل و�شع اخلليط االأحمر ال�شهي يف علب زجاجية 
املاء  يف  و�شعها  عرب  العلب  تعقيم  عملية  هناك 
املحددة  الكمية  و�شع  يتم  جتفيفها  بعد  ثم  املغلي، 
من الفلفل وتعاد الكرة بعد غلق العلبة ويف االأخري 
الكميات  وو�شع  اال�شهارية  املل�شقات  و�شع  يتم 
املطلوب يف علب كرتونية ثم توجه اىل احلريف او 

ال�شوق او املعر�ض.
الن�شوة  لع�شرات  عمل  فر�ض  اإيجاد  حاليا  “هدفنا 
اجلملي،  اكرام  تقول  املادي”،  الربح  من  اأكرث 
التعاونية  بال�شركة  واملحا�شبة  الت�شويق  مديرة 

“التحدي”.
اإكرام �شابة تخرجت �شنة 2012 ا�شتغلت يف جمال 
م�شتقر  غري  “العمل  الأن  انقطعت  ثم  الفالحة 
طموحها  اأن  حني  يف  تقول،  كما  �شعيف”  واملرتب 
وكذلك  كبريا  كان  االجتماعي  و�شعها  تغيري  يف 
تغيري واقع منطقتها التي ت�شكو من غياب موؤ�ش�شات 

م�شغلة.
كيف  النا�ض  ي�شدق  مل   ،2013 �شنة  البداية،  يف 
بعد  ولكن  امل�شروع،  يف  النجاح  مراأة  ل164  ميكن 
ب�شغوطات  املمزوج  والتطوع  ال�شرب  من  �شنوات 

املجتمع حت�شنت الظروف”، تتابع اإكرام.
ال�شركة  بف�شل  حميطهن  يف  الن�شوة  اأثرت  “لقد 
ومل  �شغل،  وطلبات  ان�شمام  طلبات  نتلقى  واأ�شبحنا 
كالمها  اكرام  تختم  منا”،  ي�شخر  من  هناك  يعد 
اإدارة  وهو  يراودها  الذي  احللم  عن  باحلديث 

م�شروع ن�شائي.
فاطمة ال�شاملي كانت تعمل خياطة مبنزلها، التحقت 
مل  عاما(   56( عمرها  يكون  اأن  امل�شروع.  بفريق 
اأ�شهم  يف  وامل�شاركة  املغامرة  خو�ض  من  مينعها 
ال�شركة من مدخرات امل�شروف اليومي واحللم بغد 

اأف�شل لها والبنائها بعد تخرجهم من اجلامعات.
يوفر  اأن  االجتماعي  النمط  ذو  امل�شروع  وا�شتطاع 
بقرية  حميطه  على  ي�شع  واأن  للن�شاء  عمل  اأيام 
تعي�شها  �شعبة  اقت�شادية  ظروف  يف  املهريي  منزل 

البالد منها تنامي ن�شب البطالة والفقر .
“التحدي”  �شركة  رئي�شة  �شيفالوي  جنوى 
ال�شركة  راأ�شمال  ان  لالأنا�شول  تقول  للهري�شة، 

قليال  يعترب  دوالر(  اآالف  دينار/8  الف   16(
امراأة.   164 بها  ل�شركة �شناعية ت�شتغل  بالن�شبة 
ا�شعفهن  الن�شوة،  واجهتها  التي  ال�شعوبات  ورغم 
“بومبات”  احلظ يف تبنيهن وتاطريهن من منظمة 
والدعم  العمل  ف�شاء  لهم  وفرت  التي  ال�شوي�شرية 
اللوج�شتي والتكوين وو�شفة ت�شنيع وتعليب منتوج 

“الهري�شة” وت�شويقها.
التنمية  منظمة  لدى  اخلبري  �شالح،  بن  فاروق 
عن  متحدثا  يقول،  املتحدة  لالأمم  ال�شناعية 
الن�شاء  تكوين  “مت  امل�شروع  لهذا  املنظمة  م�شاعدة 
طرق  عرب  والت�شويق  ال�شحة  حفظ  �شروط  يف 
عالمة  لل�شركة  ا�شبح  حيث  متطورة.  ت�شويق 

جتارية م�شجلة وهوية جتارية ب�شرية”.
التعريف  من  الن�شاء  متكني  ” ومت  �شالح  بن  وتابع 
على  �شاعد  ما  الواب  موقع  طريق  عن  مبنتوجهن 
و�شول طلبيات من ايطاليا تعتربها الن�شوة فاحتة 

خري نحو اال�شواق العاملية.”
وال�شلطات  احلكومة  تطالب  امل�شروع  مديرة  جنوى 
فالحي،  اأو  �شناعي  مق�شم  من  بتمكينهن  اجلهوية 
يف  يفكرن  الن�شوة  واأن  خا�شة  امل�شروع  لتو�شيع 
تطوير ال�شركة واإ�شافة مكونات اأخرى مثل تعليب 
التوابل و�شنع املخلالت وتعليبها مع االعتماد دوما 

على عن�شر اجلودة.
جناح امل�شروع االقت�شادي االجتماعي ل164 امراأة 
من  العاطلني  تدفع  قاطرة  مبثابة  ي�شبح  اأن  ميكن 
جهة  يف  مماثلة  م�شاريع  بعث  يف  التفكري  اىل  جهة 
 29.7 بن�شبة  الفالحة  هو  االبرز  ن�شاطها  يعترب 
وفق  باملائة   70 بن�شبة  الن�شاء  من  اغلبهم  باملائة 
اإح�شائية قدمها لالأنا�شول املدير اجلهوي للت�شغيل 

والتكوين بالقريوان االأجمد ال�شربي.
ح�شن  بن  �شكري  القريوان  حمافظ  جهته  من 
“التحدي”  تعاونية  جتربة  اإن  لالأنا�شول  قال 
جتربة مميزة وميكن ا�شت�شراف جناحها وعرب عن 
ا�شتعداده مل�شاعدتهن، معتربا اأن اأي م�شروع يحدث 
قبل  من  تبنه  يتم  جهويا  م�شروعا  يعترب  باجلهة 

الهياكل اجلهوية امل�شوؤولة ق�شد تعميم جتربته.
ووفق اح�شائيات ر�شمية ت�شجيل حمافظة القريوان 
عدد  ويقدر  باملائة  ب15.8  تقدر  بطالة  ن�شبة 
و130 معظمهم الأ�شحاب  الًفا  ال�شغل ب27  طالبي 

ال�شهادات العليا، بينهم 11.735 األف امراأة

احلار” “الفلفل  ب�  والفقر  البطالة  يكافحن  ن�ضاء  التون�ضية  القريوان  يف 

مظلة ذكية تنبه امل�ضتخدم اإىل احتمالية �ضقوط االأمطار

مقد�ض  ق����ارب  م��ق�����ض��ورة  اك��ت�����ض��اف   : م�����ض��ر 
ب��اأ���ض��وان ج��زي��رة  يف  “حت�ضب�ضوت”  للملكة 

االآثار  قطاع  رئي�ض  عفيفي  حممود  الدكتور  – اأعلن  اأ(  ب  د   (- القاهرة 
امل�شرية بوزارة االآثار الك�شف عن جمموعة من الكتل احلجرية من املرجح 
“حت�شب�شوت” واملخ�ش�شة  اأنها كانت ت�شكل مق�شورة قارب مقد�ض للملكة 
لالإله “خنوم”، وذلك اأثناء اأعمال احلفائر التي جتريها البعثة االأثرية 
االأملانية برئا�شة د. “فيليك�ض اآرنولد” بجزيرة األفنتني مبدينة ا�شوان / 

القاهرة./ جنوب  كم   1250
واأو�شح عفيفي ، يف بيان �شحفي اليوم اخلمي�ض ، اأن الكتل املكت�شفة م�شور 
عليها امللكة حت�شب�شوت يف هيئة امراأة، االأمر الذي يوؤكد على اأهمية هذا 
الك�شف حيث يلقي مزيدًا من ال�شوء على ال�شنوات االأوىل لفرتة حكم هذه 
رجل  هيئة  على  ت�شويرها  يتم  اأن  قبل  كامراأة  فيها  ورت  �شُ والتي  امللكة 
فيما بعد، خا�شة واأن املباين التي مت الك�شف عنها حتى االآن م�شور عليها 

حت�شب�شوت كامراأة تعد قليلة.
اكت�شاف مقربه )3(

امللكة  عالقة  تف�شري  يف  كذلك  ي�شاهم  الك�شف  اأن  عفيفي  واأ�شاف 
جزيرة  يف  ال�شائدة  الدينية  واملعتقدات  اأ�شوان  مبنطقة  “حت�شب�شوت” 
البحث  من  للمزيد  بحاجة  اأننا  اإىل  الفتًا  حكمها،  فرتة  اإبان  األفنتني 
امللكة خا�شة يف  الغمو�ض الذي يكتنف حياة تلك  للك�شف عن  والدرا�شة 

�شنوات حكمها االأوىل.
اكت�شاف مقربه )1(

البعثة  اإن  والنوبة  اأ�شوان  اآثار  عام  مدير  �شالمة  ن�شر  قال  جانبه  من 
االأملانية �شوف توا�شل عملها خالل املو�شم القادم الإعداد اأعمال الدرا�شة 
للبدء يف اإعادة تركيب الكتل احلجرية املكت�شفة ال�شتعادة املبنى القدمي 
وهو عبارة عن حجرة حتيطها من جهاتها االأربع جمموعة من االأعمدة 

تظهر عليها نقو�ض خمتلفة لالإله “خنوم” وبع�ض االآلهة االأخرى.
اكت�شاف مقربه )2(

تقديره  عن  البعثة  رئي�ض  اآرنولد”  “فيليك�ض   ، اأعرب  مت�شل  �شياق  ويف 
للدور البارز الذي تقوم به وزارة االآثار من دعم البعثات االأجنبية العاملة 

باملواقع االأثرية، اآماًل يف الك�شف عن املزيد خالل موا�شم العمل القادمة.

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

لطرف على االخر .
كما  احلقيقة  نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

ت�شلنا.
ونحن �شنظل مع ال�شعوب دائما وابدا 

مراة �شادقة .
نحن مع االوطان ول�شنا مع احلكام وال 
البنية التحتية يف الوطن  مع تدمري 
عليه  بامل�شاركة  يرغب  ومن  العربي  

بار�شال رايه اىل موقع اجلريدة .

تقنية  اأحدث   Clement Guillot الفرن�شي  ابتكر 
جديدة ك�شف عنها موؤخرًا يف مظلة ذكية لديها القدرة 
مع  االأمطار،  �شقوط  توقع  اإىل  امل�شتخدم  تنبيه  على 

�شعر مقرتح 75 دوالرًا.
ت�شم مظلة Oombrella الذكية هيكاًل قويًا مقاومًا 
مكانًا  بها  اأن  كما  ب�شكل المع،  اأنيق  ت�شميم  مع  للرياح، 
اأن  اإال   ،GoPro كامريا  مع  ليتوافق  الكامريا؛  لتثبيت 
للمطر ميكن  املقاومة  املظلة  التي حتاكي هذه  املظالت 
موقع  بح�شب  دوالرًا،   30 من  باأقل  عليها  احل�شول 

التقنية بال حدود.
ولذا فاإن غالبية ما يتم دفعه مقابل املظلة هو لتقنية 
الكب�شولة املوجودة داخل مقب�ض املظلة، والتي ميكنك 
اإ�شرتلينيًا،  جنيهًا   29 مقابل  منف�شل  ب�شكل  �شراوؤها 
وال�شغط،  احلرارة،  درجة  لر�شد  �شغرية  من�شة  وهي 
تت�شل  حيث  خفيفة،  ا�شت�شعار  اأجهزة  مع  والرطوبة، 

الأداء  البلوتوث؛  عرب  الذكي  بالهاتف  بتطبيق 
جمموعة من املهام.

 Oombrella ملظلة  املبتكرة  ال�شركة  و�شممت 
اإىل  ت�شم  والتي  للطق�ض،   Wezzoo من�شة  الذكية 
االآن نحو 200 األف م�شتخدم، حيث ي�شتخدم التطبيق 
تقنية تعمل على التنبيه قبل �شقوط املطر بفرتة 15 
اإىل  التوجه  قبل  املظلة  با�شطحاب  لتذكريك  دقيقة، 

اخلارج.
مظلة Oombrella حتاكي اأي�شًا العديد من املن�شات 
الذكية التي تطلق موؤخرًا، حيث مت دعم املظلة بعدة 
مهام لتتبع امل�شتخدم عن طريق ات�شال املظلة بالهاتف 
الذكي، لتقدم للم�شتخدم اإح�شاءات يف تتبع الرحالت 
هذا  امل�شتخدم،  اإليها  يتوجه  التي  واالأماكن  املمطرة، 

اإىل جانب ر�شد ال�شتخدام املظلة الذكية.
وتدعم املظلة امل�شتخدم اأي�شًا باإ�شاءة توم�ض للتنبيه 

للمظلة  ميكن  كما  الر�شائل،  اأو  الواردة،  املكاملات  اإىل 
جلعل  وم�شاركتها؛  البيانات  بجمع  تبداأ  اأن  الذكية 
لـ  وفقًا  وذلك  دقة،  اأكرث  حتملها  التي  الطق�ض  بيانات 

.Wezzo
الذكية   Oombrella مظلة  لتمويل  حملة  وبداأت 
جنيه   59000 متويل  اإىل  لت�شل   ،Kickstarter يف 
 59 اإىل  املظلة يف احلملة  �شعر  اإ�شرتليني، حيث و�شل 
جنيهًا اإ�شرتلينيًا، لكن اإىل االآن مل حتقق احلملة اأكرث 

من 10،000 جنيه اإ�شرتليني فقط.
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اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

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

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

اإدارة غربه نيوز
www .ghorbanews .com
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رف�ض  اأ(:  ب  )د  وا�شنطن- 
االحتادي  االحتياط  جمل�ض 
االأمريكي  املركزي(  )البنك 
قدمتها  التي  اال�شرتاتيجيات 
اخلم�ض  امل�شرفية  املوؤ�ش�شات 
املتحدة  الواليات  يف  الكربى 
ملواجهة االأزمات املالية الطارئة، 
امل�شريف  القطاع  حماية  بهدف 
لعملية  املتتالية  التداعيات  من 
افال�ض حمتملة. وقال املجل�ض اإن 
هذه اال�شرتاتيجيات غري كافية.

االحتياط  جمل�ض  وطالب 
�شمان  وموؤ�ش�شة  االحتادي 
جيه. بنوك  االحتادية  الودائع 

بي مورجان ت�شي�ض وويلز فارجو 
و�شتيت  اأمريكا  اأوف  وبنك 
نيويورك  اأوف  وبنك  �شرتيت 
ملواجهة  ميلون بتح�شني خططهم 
اأول/  ت�شرين  اأول  قبل  االأزمات 

اأكتوبر املقبل.
الرقابية  ال�شلطات  حددت  كما 
التي  اخلطط  يف  ال�شعف  نقاط 
�شاك�ض  جولدمان  بنكا  قدمها 

ومورجان �شتانلي.
يذكر اأن املوؤ�ش�شات املالية الثماين 
مطالبة  اأمريكا  يف  الكربى 
مرة  الكاملة  خططها  بتقدمي 
يوليو  متوز/  اأول  بحلول  اأخرى 

2017.
الرقابية  ال�شلطات  و�شككت 
االإجراءات  يف  االأمريكية 

املوؤ�ش�شات  هذه  اقرتحتها  التي 
اإن  وقالت   2015 عام  املالية 
حل  اأي  ت�شهل  “لن  اخلطط  هذه 
االإفال�ض  لقانون  وفقا  منظم 

االأمريكي”.
الرقابية  ال�شلطات  ذكرت  كما 
تقيم  مازالت  اإنها  االأمريكية 
اأربعة  قدمتها  التي  اخلطط 
باركليز  منها  اأجنبية  بنوك 
�شوي�ض  وكريدي  الربيطاين 
ودويت�شه  ال�شوي�شري  جروب 

اإ�ض(  بي  و)يو  االأملاين  بنك 
ال�شوي�شري.

يذكر اأن اخلطط املطلوب تقدميها 
معروفة با�شم “االإرادات احلية” 
وجاءت نتيجة القانون االأمريكي 
املعروف با�شم قانون دود-فرانك 
الذي مرره الكوجنر�ض بعد تفجر 
االأزمة املالية يف خريف .2008

قد  االأمريكية  ال�شلطات  وكانت 
الكربى  املالية  املوؤ�ش�شات  دعت 
اأنها  اأي�شا  عليها  يطلق  التي 

تركها  يتم  اأن  من  اأكرب  “بنوك 
النموذج  تقدمي  اإىل  تنهار” 
كافية  م�شتويات  و�شمان  واملثال 
تداعيات  ملواجهة  ال�شيولة  من 
واالأزمات  العمالء  اإفال�ض 
اإىل  احلاجة  دون  احلادة  املالية 
من  حكومي  دعم  على  احل�شول 
اأموال دافعي ال�شرائب كما حدث 

اأثناء االأزمة املالية ال�شابقة.

اأمريكا يف  ال��ك��ربى  اخلم�ض  للبنوك  ال��ط��وارئ  بخطط  مقتنع  غ��ري  االحت����ادي  االح��ت��ي��اط  اج�����واء م���ن ال���ت�������ض���اوؤم ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ات جمل�ض 
����ض���ن���دوق ال���ن���ق���د ال�������دويل وال���ب���ن���ك ال�����دويل
وا�شنطن  يف  العاملية  املالية  املوؤ�ش�شات  قادة  – يلتقي  ب(  ف  )اأ  ـ  وا�شنطن 
والبنك  الدويل  النقد  ل�شندوق  الربيع  اجتماعات  بدء  مع  اخلمي�ض 
مع  وترديه  الركود  من  العاملي  االقت�شاد  اقرتاب  من  قلق  و�شط  الدويل، 

احتمال خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي.
ويواجه وزراء املال وم�شوؤولو امل�شارف املركزية حتذيرات �شديدة من انه 
يف حال عدم اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز النمو واال�شتهالك فاإن العامل 

يواجه خطر التباطوء اىل حد انكما�ض حمتمل.
وا�شتهل �شندوق النقد الدويل اال�شبوع بخف�ض توقعاته للنمو االقت�شادي 
العاملي للمرة الثالثة يف �شتة اأ�شهر بقوله ان “النمو �شهدا تباطوؤا �شديدا 

لفرتة طويلة”.
وقال ان املخاطر املالية وال�شيا�شية املتزايدة حول العامل من ا�شواق مالية 
االقت�شاد  جعلت  املناخي،  التغري  اىل  ا�شافة  ال�شوري  النزاع  اىل  متقلبة 

متزايد”. ب�شكل  “ه�شا 
– للم�شاعدة  متزايدة  – طلبات 

واعرب ال�شندوق عن قلقه ب�شاأن املد القومي املتزايد و”تداعي ” الوحدة 
بريطانيا  خروج  واحتمال  الهجرة  اأزمة  ب�شبب  االوروبي  االحتاد  يف 
يف  بقائها  م�شاألة  حول  ا�شتفتاء  بريطانيا  وتنظم  االوروبي.  االحتاد  من 

التكتل الذي ي�شم 28 دولة، يف 23 حزيران/يونيو املقبل.
وخف�ض �شندوق النقد توقعاته للنمو لعام 2016 اىل 3،2 باملئة مقارنة 

ب3،8 باملئة كان يتوقعها قبل �شنة.
اوب�شتفيلد  موري�ض  النقد  �شندوق  يف  االقت�شاد  خرباء  كبري  وقال 
“كلما  واأ�شاف  االخطاء”.  الرتكاب  جمال  ال  انه  يعني  النمو  “انخفا�ض 
�شعف النمو، كلما زادت فر�ض املخاطر، ويف حال حدوث هذه املخاطر فانها 

�شتجر االقت�شاد العاملي اىل مزيد من التباطوؤ”.
من  مل�شاعدة  ال�شاعية  الدول  عدد  زيادة  و�شط  االجتماعات  وتفتتح 

�شندوق النقد والبنك الدويل.
ا�شعار  برتاجع  اقت�شادها  ت�شرر  التي  انغوال  طلبت  املا�شي،  واال�شبوع 
النفط، من �شندوق النقد الدويل برنامج انقاذ مدته ثالث �شنوات. وقال 
البنك الدويل االثنني ان اقرا�شه للدول املحتاجة ارتفع العام املا�شي اىل 

مالية”. اأزمات  خارج  تعرف  مل  “م�شتويات 



�لتو�بل �ل�صحرية �لتي تفتح �ل�صر�يني وتنّظفها

هذه جمموعة من التوابل واالع�شاب التي تفتح ال�شرايني وتنظفها 
عليها … تعرفوا 

القرفة
االإ�شابة  خطر  تخّف�ض  القرفة  من  واحدة  ملعقة  اأن  تعلمون  هل 
اليوم  يف  املطحونة  القرفة  من  كبرية  ملعقة  جمّرد  قلبّي؟  مبر�ض 
ال�شفائح.  تكّد�ض  مانعة  الكولي�شرتول  ن�شبة  تخّف�ض  اأن  ميكنها 
القلب  �شّحة  حت�ّشن  التي  االأك�شدة  مب�شادات  ا  اأي�شً غنّية  القرفة 
واالأوعية الدموية اإذ حتافظ على تاأك�شد الدم. اإ�شتبدلوا اإًذا ال�شّكر 
بالقرفة وجّربوا هذا التابل املعطر يف فنجان من ال�شاي اأو ر�ّشوه يف 

قهوتكم.
– الكركم

املكّون االأ�شا�شي للكركم هو الكركمني وهو م�شاد اإلتهاب قوّي. وميكن 
الإ�شافة الكركم اإىل نظامكم الغذائي اأن يخّفف االإلتهاب واالأ�شرار 
التي تلحق بجدران االأوعية الدموية التي هي االأ�شباب الرئي�شية 
لتكّد�ض ال�شفائح واجللطات يف الدم. من جهة اأخرى اأظهرت درا�شات 
اأن  ميكنها  الكركم  يف  املوجودة  الكركمني  من  العالية  الن�شبة  اأن 
ت�شاعد على تخفي�ض ن�شبة الروا�شب الدهنية يف االأوعية الدموية 

اإىل حّد اأق�شاه 26%

�لرمان �لفاكهة �لوحيدة �لتي ت�صاعدك 
يف �لتخل�ض من �لكر�ض نهائيًا!!

يحلم اجلميع باحل�شول على ج�شم ر�شيق ومم�شوق ويفعلون امل�شتحيل 
اإثر  الكر�ض  ظهور  ويبداأ  وال�شحوم،  املرتاكمة  الدهون  من  للتخل�ض 
ت�شخم يف البطن، ويكون ذلك نتيجة لرتكز الدهون يف هذه املنطقة، 
وغالبا ما يكون هذا من خالل اإ�شرافك يف تناولك الطعام وال�شراب، 

وب�شكل م�شتمر، وهذا قد يوؤثر على اجل�شم.
فقد اأ�شبح “الكر�ض” من اأكرث امل�شاكل املنت�شرة ب�شكل كبري يف ع�شرنا 
هذا، وخا�شة للرجال وتراكم الدهون يف هذه املنطقة ي�شبب الكثري 
من امل�شاكل اجل�شدية والنف�شية، فهو يعطى منظر غري الئق، لكن نوع 
من الفاكهة اللذيذة جدًا، لت�شاعدنا على التخل�ض من م�شكلة الكر�ض 

نهائيا.
القراآن  فى  الفاكهة  هذه  ذكرت  فقد  الرمان،  هي  الفاكهه  وهذه 
الكرمي يف اكرث من مو�شع، االمر الذي يوؤكد باأن لها فوائد عظيمة 
لالن�شان، وقد اكدت درا�شة غربية انه لكي يتم التخل�ض من م�شكلة 
الن  يوميًا،  الرمان  ع�شري  من  كوب  ت�شرب  اأن  يجب  نهائيًا،  الكر�ض 
لديه قدرة عجيبة على تفتيت الدهون املرتاكمة يف منطقه البطن.
وقد قام بع�ض االطباء بعمل درا�شة على ع�شري الرمان ووجدوا انه 
باملواظبة على �شرب كوب واحد يوميا من ع�شري الرمان وملدة �شهر، 
يخل�شك من الكر�ض نهائيًا النه ي�شاعد على تقليل احلم�ض ال�شحمي 
املوجود يف منطقة البطن الذي ي�شمى نيفا، باال�شافة اىل اأن ع�شري 

الرمان ي�شاعد على خف�ض �شغط الدم والوقاية من امرا�ض القلب.

البابوجن: متزج ملعقة كبرية من زيت الزيتون 
به  تدهن  البابوجن.  زيت  من  قطرات   5 مع 
املنطقة امل�شابة مع عمل م�شاج ملدة 10 دقائق. 
اليوم.  الو�شفة مرتان يف  ا�شتخدام هذه  يكرر 

يكرر ا�شتخدام هذه الو�شفة حتى ال�شفاء.
زيت  من  بقليل  املنطقة  تدهن  الرتم�ض:  زيت 
من  كوب  �شرب  مع  اليوم،  يف  مرتان  الرتم�ض 
الو�شفة  هذه  ا�شتخدام  يكرر  العرق�شو�ض. 

حتى ال�شفاء.
جوزة  من  كبرية  ملعقة  متزج  الطيب:  جوزة 
زيت  من  �شغرية  ملعقة  مع  املطحونة  الطيب 
الزيتون. يو�شع على املنطقة امل�شابة و يرتك 
الو�شفة  ا�شتخدام هذه  20 دقيقة. يكرر  ملدة 

مرة يف اليوم لعدة اأ�شابيع.
بزيت  يوميا  املنطقة  تدهن  الريحان:  زيت 
الريحان مع �شرب كوب من مغلي حبة الربكة 
اأي�شا  منا�شبة  الو�شفة  بالع�شل.)هذه  حملي 

لالأطفال امل�شابني باالأكزميا(.
ال�شوداء  حبة  من  كوب  يغلي  ال�شوداء:  حبة 
يف كوبني من خل التفاح. ي�شاف كوب من الن�شا 
و  النار  عن  يبعد  يتما�شك.  حتى  التحريك  مع 
ي�شاف زيت الزيتون. توؤخذ منه كمية و تدهن 

و  القدمني  و  اليدين  يف  االإ�شابة  منطقة  به 
تغطي بقطة من القما�ض و يرتك لليوم الثاين. 
النوم  الو�شفة يوميا قبل  ا�شتخدام هذه  يكرر 

حتى ال�شفاء.
فا�شوليا اجلافة: يطبخ كوب من الفا�شوليا يف 

كمية قليلة من املاء، ثم تهر�ض مباء �شلقها يف 
اخلالط. تدهن به املنطقة امل�شابة مرتان يف 

اليوم حتى ال�شفاء.
ال�شبار  بجل  امل�شابة  املنطقة   تدهن  ال�شبار: 

الطبيعي 3 مرات يف اليوم.

عندما نتعمق يف االإطالع على اجل�شم الب�شري 
وطريقة عمله، نذهل من بع�ض االأمور املعّقدة 
التي جتعلنا نوؤمن باأّن اأج�شامنا اأ�شبه باملعجزة، 
تغريت  كثرية  اأمور  جيل،  اإىل  جيل  فمن 
ومنها  تلقائيًا،  اإختفى  ما  فمنها  تدريجيًا، 
مع  وتاأقلمنا  حاجاتنا  ح�شب  وذلك  ظهر،  ما 
ظروفنا، ولعل هذه الظاهرة ال تطال االإن�شان 

فقط، بل احليوانات اأي�شًا.
ال  واأّنها  يبدو  التي  االأع�شاء  عن  ماذا  ولكن، 
على  الدودية  كالزائدة  ظاهر،  دور  اأي  تلعب 

�شبيل املثال ال احل�شر؟
اأمامك،  �شطح  اأي  اأو  طاولة  على  يديك  �شع 
�شّم  خالل  من  بيدك  املخلب  ي�شبه  ما  و�شّكل 
قلياًل،  الداخل  اإىل  و�شّدها  واخلن�شر  االإبهام 
نف�شها  النتيجة  على  حت�شل  ال  قد  ترى؟  ماذا 
ي�شبه  ما  نفور  يلحظ  فالبع�ض  كاأ�شدقائك، 
عرق من مع�شمه عند فعل هذه احلركة، فيما 

اأّن البع�ض االآخر ال ميتلك هذه امليزة.
ونفور هذا العرق هو دليل على وجود وتر �شغري 
 ،Palmaris Longus اأ�شبه بالع�شلة يدعى

ولكّن حوايل %15 من االأ�شخا�ض ال ميتلكونه 
اإطالقًا ويولدون من دونه.

باأي  يقّلل  ال  الوتر  هذا  اأّن  الدرا�شات  واأثبتت 
اأّن  حيث  ال�شخ�ض،  لدى  القب�شة  قّوة  ن�شبة 

ذلك،  يعون  مثاًل  واجلراحة  التجميل  اأطباء 
يف  الرتميمية  للجراحات  اإجمااًل  وي�شتعملونه 

موا�شع اأخرى من اجل�شم.

 هل حتظى مبقدار كاٍف من اجلن�ض؟ اأم اأنه زائد 
عن احلد؟ 

مقدار  حول  موؤخرًا  اأجريت  درا�شة  واأظهرت 
يجب  ال  باأنه  االأزواج،  به  يحظى  الذي  اجلن�ض 
يوم  بعد  اجلن�ض  ميار�ض  باأن  ال�شخ�ض  على 
متعب من العمل واالعتناء باالأوالد، بل اأظهرت 
بعالقة  امللتزمني  االأ�شخا�ض  اأو  املتزوجني  باأن 
عاطفية قريبة اأظهروا �شعادة ور�شا يف عالقتهم 
اأ�شبوعيًا،  واحدة  مرة  اجلن�ض  ممار�شة  اإطار  يف 
اأما االآخرون الذين اأ�شاروا ملمار�شة اجلن�ض اأربع 
مرات اأو اأكرث اأ�شبوعيًا مل يظهروا باأنهم ي�شعرون 

ب�شاعدة اأكرب من الفئة االأوىل.
الدرا�شة  على  امل�شرفة  موي�ض  اإميي  وتقول 
بجامعة  اجلن�شية  العالقات  يف  والباحثة 
قد  االأزواج  باأن  “اأعتقد  كندا:  يف  دلهاوزي 
بتكرار  اجلن�ض  ممار�شة  نحو  بال�شغط  ي�شعرون 
“قد ت�شكل  باأن مرة يف االأ�شبوع  اأكرب،” م�شيفة 
هدفًا اأكرث منطقيًا من ممار�شته ب�شكل يومي، وقد 

ي�شبح عبئًا لتحاول االبتعاد عنه.”
كما اأظهرت الدرا�شة باأن اجلن�ض ميكنه اأن يرفع 
بالر�ض  االأ�شخا�ض  ي�شعر  الأنه  ال�شعادة  معدل 
التي  للدرا�شة  وفقًا  العاطفية،  عالقاتهم  جتاه 

�شّمت 2400 من املتزوجني يف اأمريكا.

لالأ�شخا�ض  وبالن�شبة  “اأنه  اإىل  موي�ض  واأ�شارت 
جودة  فاإن  عاطفية،  بعالقة  املرتبطني 
ب�شكل  تدل  اأن  ميكنها  العالقة  يف  الرومان�شية 
م�شيفة  لديهم،”  ال�شعادة  موؤ�شر  على  كبري 
مرة  من  اأكرث  اجلن�ض  ممار�شة  “اإن  بقولها: 
الرابط  ذلك  دعم  يف  ت�شاعد  ال  قد  باالأ�شبوع 
يعد  ال  قد  اأنه  رغم  العالقة،  يف  ال�شخ�شني  بني 

بال�شرورة اأمرًا �شيئًا.”
لكن الباحثني اأ�شاروا اإىل عدد من التحديات اأمام 
نتائج الدرا�شة، اإذ ال ميكن تقييم م�شدر ال�شعادة 
يف  باالأ�شل  �شعداء  كانوا  لو  فيما  لالأ�شخا�ض، 
قد  العالقة  من  املرتّتب  اجلن�ض  اأن  اأو  حياتهم 
ي�شبان  قد  العاملني  اأو  �شعادتهم،  رفع  يف  �شاهم 
�شويًا يف �شالح النتائج، اإذ ميكن للجن�ض اأن يح�ّشن 

ال�شعادة، وميكن لل�شعادة اأن حت�ّشن اجلن�ض.
ما هو املقدار ال�شحيح للجن�ض؟

احلوار  تبداأ  اأن  ميكنها  الدرا�شات  هذه  مثل  اإن 
وفقًا  اجلن�ض  ملمار�شة  املعقول  الرقم  حول 
ممار�شة  يحب  من  فهنالك  االأ�شخا�ض،  لطبيعة 
وهنالك  بالر�ض،  وي�شعر  باالأ�شبوع  مرة  اجلن�ض 
ممار�شة  بكرثة  العالقة  يف  ال�شعادة  يربط  من 

اجلن�ض.
وتقول خبرية العالج اجلن�شي املقيمة يف برلني، 

فيني�شا مارين اإن بع�ض االأزواج قد ال يتناق�شون 
يتوجب  التي  املرات  عدد  حول  االأ�شل  يف 
يعني  قد  مما  اجلن�ض،  ممار�شة  فيها  عليهم 
الر�شا  على  يدل  عالقتهم  يف  يعي�شونه  ما  باأن 
وال�شعادة، اأو قد يدل على مدى ان�شغال الزوجني 

وانقطاعهما عن التفكري بهذا املو�شوع.
االرتباط  عدم  اأهمية  على  مارين  ت�شدد  كما 
بجدول معني عند حتديد عدد املرات التي تتم 
وامللل  الرتابة  من  خوفًا  اجلن�ض،  ممار�شة  فيها 

وال�شعور وكاأنه واجب على الطرفني القيام به.
علوم  بروفي�شور  لوين�شتاين،  جورج  واأيد 
كارنيج  بجامعة  النف�شية  وال�شحة  االقت�شاد 
“اأخربت  اإن  قائاًل  هذه،  النظر  وجهة  ميلون 
فاأنت  ما  اأمر  فعل  عليه  يتوجب  باأنه  �شخ�شًا 

ت�شرق املتعة من التجربة.”
الذين  االأ�شخا�ض  اأولئك  لوين�شتاين  وين�شح 
اأو  �شركائهم  مع  اجلن�ض  ممار�شة  عن  توقفوا 
يجربوا  باأن  اإليهم  باالجنذاب  ال�شعور  فقدوا 
طرقًا خمتلفة لك�شر الروتني، اإذ ميكن تخ�شي�ض 
خارج  لعطلة  التوجه  مثل  �شويًا،  الوقت  بع�ض 

املدينة اأو حجز اإقامة لعدة ليال يف الفندق.
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العام  االمــني  اعترب   – ب(  ف  )اأ  ـ  الدوحة 
القره  علي  امل�شلمني  لعلماء  ــدويل  ال لالحتاد 
داغي ان امللياردير دونالد ترامب، االوفر حظا 
لالنتخابات  اجلمهوري  احلــزب  تر�شيح  لنيل 
الرئا�شية االمريكية يهاجم اال�شالم “للو�شول 

اىل احلكم”.
و�شبق لرتامب الذي يتقدم ال�شباق اجلمهوري 
اىل البيت االبي�ض، ان اطلق �شل�شلة ت�شريحات 
مثرية للجدل خالل حملته االنتخابية ابرزها 
الواليات  دخول  من  امل�شلمني  منع  اىل  الدعوة 

املتحدة.
لوكالة  ت�شريحات  يف  داغــي  القره  واعترب 
فران�ض بر�ض ، ان ترامب “ي�شتغل الهجوم على 
هذه  ي�شتغل  كما  احلكم  اىل  للو�شول  اال�شالم 
ينبغي  ال  وهــذا  �شعاراته  �شمن  الت�شريحات 

ادبيا وال اخالقيا”.
مع  تــرامــب  ت�شريحات  “تتعار�ض  ا�ــشــاف 
طبيعة امريكا املكونة من �شعوب خمتلفة ومنهم 

امل�شلمون وجميعهم �شاهم يف نه�شة امريكا”.
يراأ�شه  الذي  لالحتاد  العام  االمني  واعترب 
قطر  مــن  ويتخذ  القر�شاوي  يو�شف  ال�شيخ 
مقرا له، ان التاأييد الوا�شع لرتامب يف �شفوف 
الناخبني اجلمهوريني هو امر “مزعج”، م�شيفا 
تا�ش�ض  الذى  االمريكي  لل�شعب  ذلك  نريد  “ال 

على الدميقراطية واحلرية والتعددية”.
من  �شل�شلة  حملته  ــالل  خ تــرامــب  واطــلــق 

يف  وا�ــشــعــا  جـــدال  اثــــارت  الــتــي  الت�شريحات 
ت�شييد  نيته  مثل  والعامل،  املتحدة  الواليات 
 ١١ طــرد  او  املك�شيك،  مع  احلــدود  عند  جــدار 
يف  �شرعي  غري  ب�شكل  يقيمون  �شخ�ض  مليون 
بالده، ومنع امل�شلمني من دخولها القتناعه بان 

اال�شالم “يكره” الواليات املتحدة.
وانتقاداته  الت�شريحات  هــذه  رغــم  وعلى 

احلادة ملناف�شيه التي و�شلت يف بع�ض االحيان 
اىل حدود التجريح ال�شخ�شي، والتي اعتربت 
يبدو  االمــريكــيــة،  ال�شيا�شة  يف  مــاألــوفــة  غــري 
احلــزب  برت�شيح  للفوز  حظا  االوفـــر  تــرامــب 
اجلمهوري اىل االنتخابات الرئا�شية املقررة يف 

ت�شرين الثاين/نوفمرب.

بغداد ـ )اأ ف ب( – �شوت اع�شاء جمل�ض النواب 
العراقي اخلمي�ض ل�شالح اقالة رئي�ض املجل�ض �شليم 
اجلبوري اثر ازمة �شيا�شية ناجتة عن خالف حول 
ت�شمية وزراء جدد اقرتحهم رئي�ض الوزراء حيدر 
العبادي بني موؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتم�شكني 

بامتيازات االحزاب ال�شيا�شية.
وقال عدنان اجلنابي الذي تراأ�ض جل�شة اليوم، 
عنها،  اجلــبــوري  غياب  وب�شبب  �شنا  االكــرب  كونه 
با�شقاط  العراقي  لل�شعب  ب�شرى  “نزف  ل�شحافيني 

اول راأ�ض من روؤو�ض املحا�ش�شة”.
 ،)…( القانوين  الن�شاب  اكتمال  “بعد  وا�شاف 
القالة  قانون  ب�شكل  موقعا  طلبا  نائبا   ١7٤ قدم 
ب�شكل  االقالة  ومتت  النواب،  جمل�ض  رئا�شة  هيئة 

د�شتوري”.
الربملان  رئي�ض  من  “موؤلفة  الهيئة  ان  واو�شح 

وارام  حمودي  )همام  ونائبيه  اجلبوري(  )�شليم 
�شيخ حممد(”.

وا�شار اىل انه �شيتم يوم ال�شبت القادم فتح باب 
هيئة  ورئا�شة  لع�شوية  مر�شحني  امــام  الرت�شيح 

رئا�شة جديدة.
واكد مقرر اجلل�شة النائب نيازي اوغلوا لوكالة 
جمل�ض  رئا�شة  هيئة  اقالة  “متت  بر�ض  فران�ض 
باجماع  ت�شويت  عرب  اليوم  جل�شة  خالل  النواب 
هم   328 ا�شل  من  اجلل�شة”،  ح�شروا  نائبا   ١73

جمموع اع�شاء املجل�ض.
الــنــواب  جمل�ض  عــن  �ــشــادر  ر�شمي  بــيــان  واكـــد 
هيئة  اقالة  على  باملوافقة  �شوتوا  نائبا   ١7١ ان 

الرئا�شة من ا�شل ١7٤ ح�شروا اجلل�شة.
الذين  ــنــواب  ال ــدد  ع يف  ب�شيط  فـــارق  ويــوجــد 
�شوتوا ل�شالح االقالة، بح�شب امل�شادر، لكنه يبقى 

من   ١+ ن�شف  ي�شكل  كونه  قانونيا  احلــاالت  كل  يف 
عدد اع�شاء املجل�ض.

وبداأت االزمة التي دفعت بالنواب اىل املطالبة 
جل�شة  ــوري  ــب اجل تعليق  اثـــر  ــوري  ــب اجل بــاقــالــة 
الت�شويت  بهدف  الثالثاء  منعقدة  كانت  برملانية 
احلكومة  لع�شوية  مر�شحا   ١٤ مــن  الئحة  على 
قدمها رئي�ض الوزراء حيدر العبادي بعد التفاو�ض 

مع روؤ�شاء الكتل ال�شيا�شية.
على  الت�شويت  النواب  من  كبري  عدد  رف�ض  فقد 
اوىل  الئحة  اىل  بالعودة  مطالبني  الالئحة،  هذه 
مر�شحا   ١6 ا�شماء  وت�شمنت  العبادي  عر�شها  كان 
اىل  ا�شطر  لكنه  فقط،  وم�شتقلني  تكنوقراط  من 
التي  ال�شيا�شية  االحـــزاب  مــن  ب�شغط  تعديلها 

تتم�شك بتقدمي مر�شحيها اىل احلكومة.

احلكم اىل  “للو�ضول  اال�ضالم  يهاجم  ترامب  ان  يعترب  امل�ضلمن  علماء  احت��اد  “اأم��ن 

�ضيا�ضية ازم���ة  اث���ر  اجل��ب��وري  �ضليم  رئي�ضه  يقيل  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�ض 

الرباط : حذر العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�ض، 
بـ”خريطة  و�شفه  ما  ر�شم  اإعادة  حماوالت  من 
االإ�شالمية  الدول  داعًيا  االإ�شالمي،  للعامل  جديدة” 
“مرحلة  لتجاوز  مالئمة  ا�شرتاتيجيات  و�شع  اإىل 

ع�شيبة” مير بها العامل االإ�شالمي.
جاء ذلك يف كلمته اأمام الدورة الـ 13 لقمة “منظمة 

التعاون االإ�شالمي”،  يف مدينة اإ�شطنبول الرتكية.
على  تعمل  ي�شمها(  )مل  جهات  اإن  قال  املغربي  امللك 
لـ”اإذكاء  املنطقة؛  يف  اله�ض”  “الو�شع  ا�شتغالل 
جديدة  خريطة  ر�شم  واإعادة  االنف�شالية،  النزعات 

للعامل االإ�شالمي”.
جديدة  خريطة  ر�شم  اإعادة  حماوالت  اأن  وراأى 
م�شائر  يف  للتدخل  مبيتة”  “نوايا  تعك�ض  للمنطقة؛ 

االأمم، واملجازفة باالأمن واال�شتقرار العامليني.
اأي�شا، لفت العاهل املغربي، يف كلمته، اإىل اأن املرحلة 
للدين  املناه�شة  التيارات  بـ”ت�شاعد  تتميز  احلالية 
اجتاه  والكراهية  واحلذر  اخلوف  وثقافة  االإ�شالمي، 
معرًبا  الغربية”،  املجتمعات  داخل  امل�شلمة  االأقليات 
عن قلقه من تو�شع ظاهرة “االإ�شالموفوبيا” )اخلوف 

املر�شي من االإ�شالم( يف الغرب.
�شابقة  الظواهر  بدرا�شة  ال�شاد�ض  حممد  وطالب 
االأ�شباب  ومعرفة  وعمق”،  “بتجرد  وتقييمها  الذكر 

الكامنة ورائها؛ من اأجل “تعبيد الطريق لتجاوز هذه 
املرحلة الع�شيبة”، داعًيا اإىل “و�شع اال�شرتاتيجيات 
االإ�شالمية(،  )للدول  املالئمة  االإ�شالحية  والربامج 
وتنفيذها، مع مراعاة تامة للخ�شو�شيات الوطنية”.

ومل يغفل امللك املغربي االإ�شارة اإىل “ت�شاعد النعرات 
التطرف  ظاهرة  وتنامي  واالنق�شامات  الطائفية 
�شرورة  على  م�شدًدا  االإ�شالمي،  العامل  واالإرهاب” يف 
معرفة العوامل املوؤدية اإىل تنامي وات�شاع رقعة هذا 

من  بالعديد  واملنذر  بـ”ال�شاذ  و�شفه  الذي  الو�شع، 
املخاطر”.

كتكتل  االإ�شالمي،  التعاون  منظمة  “قوة  اأن  واعترب 
بقدر  تزداد  م�شلم،  مليار  من  اأكرث  ي�شم  عاملي  �شبه 
بني  املتاحة  التكامل  فر�ض  ا�شتغالل  من  التمكن 
جتارب  ومن  تاريخها،  من  اال�شتفادة  وبقدر  بلدانها، 
من  متقدمة  درجات  بلغت  التي  االأخرى  التكتـالت 

االندماج والبناء امل�شرتك”.
اأن  على  بالتاأكيد  كلمته  ال�شاد�ض  حممد  امللك  وختم 
للقوة،  اآخر  م�شدر  على  تتوفر  االإ�شالمية  “البلدان 
ق�شية  االأوىل،  ق�شيتها  بعدالة  االإميان  يف  يتمثل 
هذا  يف  داعًيا  حولها”،  واحتادها  وفل�شطني  القد�ض 
القد�ض،  لن�شرة  التعبئة  “موا�شلة  اإىل  االإطار 
ومواكبة  املمنهج،  التهويد  �شيا�شة  من  واإنقاذها 

اأولويات املقد�شيني واحتياجاتهم املتجددة”.
التعاون  “منظمة  لقمة   13 الـ  الدورة  وانطلقت 
�شباح  الرتكية،  اإ�شطنبول  مدينة  يف  االإ�شالمي”، 
اأجل  من  والت�شامن  “الوحدة  �شعار:  حتت  اليوم، 
التي تتوا�شل  القمة،  العدالة وال�شالم”، وي�شارك يف 
حتى يوم غد اجلمعة، ممثلون عن اأكرث من 50 دولة 

اإ�شالمية بينهم نحو 30 زعيما.

االإ���ض��الم��ي ل��ل��ع��امل  جديدة”  “خريطة  ر���ض��م  اإع����ادة  م��ن  ي��ح��ذر  امل��غ��رب��ي   ال��ع��اه��ل 
الع�ضيبة ال�”مرحلة  ل��ت��ج��اوز  م��الئ��م��ة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات  ل��و���ض��ع  “وي���دع���و 

اأف���������ض����ل ال����ع����الج����ات ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة مل����ر�����ض االأك�����زمي�����ا

ه������ل ي�������ربز ال������ع������رق م������ن م���ع�������ض���م���ك ب�����ه�����ذا ال�������ض���ك���ل؟

العاطفية؟ عالقتك  يف  ب��ه  حتظى  اأن  يجب  ال���ذي  اجلن�ض  م��ق��دار  ك��م 

احل��ك��وم��ة ال��ك��ن��دي��ة ت��داف��ع ع��ن ق��راره��ا ال�����ض��م��اح ببيع 
ا���ض��ل��ح��ة ل��ل�����ض��ع��ودي��ة ت��ع��ر���ض��ت الن��ت��ق��ادات امل��ع��ار���ض��ة 
اليمن  يف  احل��رب  ت��وؤج��ج  ان  ميكن  احلقوقية  واملنظمات 

جا�شنت  بقيادة  الكندية  الليربالية  احلكومة  دافعت   – ب(  ف  )اأ  اوتاوا- 
ترودو التي تتعر�ض النتقادات املعار�شة واملنظمات احلقوقية، االربعاء عن 

قرارها ال�شماح ببيع ا�شلحة لل�شعودية ميكن ان توؤجج احلرب يف اليمن.
2014 عقدا  �شباط/فرباير  ال�شابقة وقعت يف  املحافظة  وكانت احلكومة 

لبيع ال�شعودية مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دوالر امريكي.
لكن املحافظني يحذرون اليوم من �شفقة البيع هذه التي يعتقد انها االكرب يف 
الليرباليني بت�شليل  تاريخ كندا، بينما يتهم احلزب الدميوقراطي اجلديد 

الكنديني.
الليرباليون  رف�ض   2015 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  احلكم  توليهم  ومنذ 
ميكن  وال  ا�شرتاتيجي”  �شريك  مع  مربم  “عقد  انه  معتربين  العقد  الغاء 

الغاوؤه بدون عقوبات وخ�شارة وظائف.
لكن وزارة العدل الكندية ن�شرت هذا اال�شبوع وثائق ردا على دعوى ق�شائية 
تطالب بوقف العمل باالتفاق، ك�شفت ان وزير اخلارجية �شتيفان ديون وقع 
اجلمعة املا�شي تراخي�ض ت�شدير املعدات من قبل الفرع الكندي للمجموعة 

االمريكية جرنال دايناميك�ض.
ون�شرت و�شائل االعالم الكندية فقرات من الوثائق تفيد ان ديون قال ان 
�شي�شاعد  للدبابات  م�شادة  وا�شلحة  ر�شا�شة  مبدفعيات  املزودة  االآليات  بيع 
تنظيم  ومكافحة  اليمن”  يف  اال�شطرابات  “لتطويق  جهودها  يف  الريا�ض 

الدولة اال�شالمية.
ان  اىل  االربعاء  الكندي  اخلارجية  وزير  ا�شار  االنتقادات،  على  وردا 
ال�شعودية ا�شتخدمت بطريقة م�شوؤولة منظومات ا�شلحة مماثلة بيعت لها 

منذ 1993.
مل  ال�شعودية  ان  تفيد  املعلومات  واحدث  “اف�شل  ان  لل�شحافيني  وقال 
“هذه  ان  وا�شاف  االن�شان”.  حقوق  ينتهك  ب�شكل  اال�شلحة  هذه  ت�شتخدم 
لكندا  اال�شرتاتيجية  امل�شالح  تخالف  بطريقة  اي�شا  ت�شتخدم  مل  املعدات 

وحلفائها”.
�شادرات  مراقبة  ان  راأى  كليمنت  توين  املحافظني  حزب  عن  النائب  لكن 
كندا من اال�شلحة ال حتتاج اىل ادلة على خمالفات، بل عن احتمال �شوء 
ا�شتخدام. وقال “اذا كان هناك دليل على امكانية ا�شتخدامها �شد ال�شكان 

املدنيني )…( فالعقد يجب ان يلغى”.
من جهته، قال توما�ض مالكري زعيم احلزب الدميوقراطي اجلديد )ي�شار( 
فقال ان “احلكومة كذبت على الكنديني حول من وقع ماذا يف عقد اال�شلحة 

مع ال�شعودية وهذا امر خطري جدا”.
اظهرت  الت�شدير” اذا  تراخي�ض  الغاء  او  “بتعليق  اخلارجية  وزير  وتعهد 
“معلومات ذات م�شداقية ان هذا العتاد الع�شكري ا�شتخدم بطريقة �شيئة”.
واجج اجلدل حول بيع مدرعات لل�شعودية و�شع املدون ال�شعودي رائف بدوي 
الذي تعي�ض زوجته الجئة يف كندا مع اطفالها الثالثة. وبدوي امل�شجون يف 
بال�شجن   2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  عليه  حكم   2012 منذ  اململكة 

ع�شر �شنوات والف جلدة بعد ان ادين ب “اهانة الدين اال�شالمي”.



التكنولوجيا  خمرتعو  دائما  ي�شعى    
ينالوا  كــي  لديهم  مــا  اأفــ�ــشــل  لتقدمي 
�شركات  حــال  وهــي  عمالئهم،  اإعــجــاب 
على  تعمل  الــتــي  املحمولة،  الــهــواتــف 
تزويد م�شتخدميها باأحدث التقنيات يف 
عامل االت�شاالت، والتي مل تعد مقت�شرة 
على اإجراء املكاملات ال�شوتية بل تعدتها 
برامج  مــن  التطبيقات  مــن  الكثري  اإىل 
اجتماعي  توا�شل  و�شبكات  حمــادثــة 

وغريها.
الذكي  الهاتف  جهاز  اأ�شحى  حتى   
ي�شتطيع  ال  بحيث  النا�ض،  حلياة  مالزمًا 
اأي  يف  عنه  اال�شتغناء  االأ�شخا�ض  بع�ض 
من  باعتباره  النهار،  اأو  الليل  من  وقت 
ــريت حياة  اأكـــرث االخــرتاعــات الــتــي غ
نظره،  وجهة  مــن  االأ�ــشــهــل  نحو  الــفــرد 
االخرتاع  هذا  يحمله  ما  يدرك  اأن  دون 
بــالــرغــم مــن مــيــزاتــه مــن اأخــطــار على 

�شحتهم.
االأمريكية  الدرا�شات  بع�ض  وك�شفت   
على  يوؤثر  اأن  ميكن  النقال  الهاتف  اأن 

�شحة االإن�شان من نواٍح خمتلفة بينها:
 - اجلراثيم والبكترييا:

وول  �شحيفة  ن�شرتها  درا�شة  اأظهرت 
الهاتف  جهاز  اأن  املا�شي،  العام  �شرتيت 
يــحــمــل عـــــددًا كـــبـــريًا مـــن اجلــراثــيــم 
واملـــيـــكـــروبـــات املــ�ــشــبــبــة لــلــعــديــد من 
توؤدي  التي  تلك  بينها  ومن  االأمــرا�ــض، 
اإ�شافة  االأمـــعـــاء،  بالتهاب  لــالإ�ــشــابــة 
لوجود اأنواع من البكترييا ال توجد �شوى 

يف احلمامات.
 - التاأثري على ال�شمع:

اأن يوؤدي اال�شتماع اإىل االأغاين  ميكن 
ــاز الــهــاتــف  ــه بــ�ــشــوت مــرتــفــع عــلــى ج
ال�شمع  خاليا  يف  اأ�ــشــرار  اإىل  املحمول، 
املحيطة  االأ�شوات  حتويل  عن  امل�شوؤولة 
وي�شبب  الدماغ،  اإىل  تنتقل  اإ�شارات  اإىل 
متييز  على  االأذن  قــدرة  يف  �شعفا  ذلــك 

االأ�شوات.
 - اأمل العنق:

يـــــزن دمــــــاغ االإنــــ�ــــشــــان حــــــوايل 5 
اجللو�ض  وعند  و�شطيًا،  كيلوغرامات 
االنــحــنــاء  و�شعية  يف  طــويــلــة  لــفــرتة 

على  الر�شائل  كتابة  اأثناء  االأمــام  اإىل 
ينتج  كبريًا  �شغطًا  ذلك  ي�شبب  الهاتف، 
ميتد  اأن  وميكن  الرقبة،  يف  اآالم  عنه 

االأمل اإىل العمود الفقري اأي�شًا.
 - اأمل وت�شنج يف ر�شغ واأ�شابع اليد:

ينتج عن ق�شاء وقت طويل يف كتابة 
الر�شائل الن�شية وممار�شة االألعاب على 
يف  وت�شنج  اأمل  املحمول  الهاتف  اأجهزة 
يتطور  اأن  وميكن  اليدين،  واأ�شابع  ر�شغ 
االأوتـــار  بالتهاب  االإ�ــشــابــة  اإىل  االأمـــر 

وال�شاعد.
 - االإدمان:

 ،2012 عــام  اأجريت  درا�شة  اأثبتت 
اأو  بالقلق  ي�شعرون  الب�شر  من   66% اأن 
االبتعاد  اأو  هواتفهم  فقدان  من  اخلوف 
اأن  اإىل  باالإ�شافة  ب�شيطة،  مــدة  عنها 
االإح�شائيات التي اأجريت موؤخرًا بينت 
تــرتاوح  الــذيــن  ال�شباب  مــن   50% اأن 
ي�شتعملون  عامًا   29-18 بني  اأعمارهم 

هواتفهم املحمولة داخل احلمامات.
 - اأعرا�ض االنقطاع عن الهاتف:

ميكن اأن يت�شبب منع ا�شتخدام اأجهزة 
باأعرا�ض  باالإ�شابة  املحمول،  الهاتف 
مثل تلك التي حتدث لدى املدمنني على 
بالتململ  وال�شعور  القلق  مثل  املخدرات، 

والتعب والهزال.
 - ارتفاع معدل االإ�شعاع:

اأن  بعد  تثبت  مل  االأبــحــاث  اأن  رغــم 
اأجـــهـــزة الــهــاتــف املــحــمــولــة ميــكــن اأن 
ال�شحة  منظمة  لكن  ال�شرطان،  ت�شبب 
العاملية حتذر من م�شتويات االإ�شعاع التي 
امل�شموح  احلد  تتجاوز  والتي  ت�شدرها، 
به، و ميكن اأن ي�شبب التعر�ض لها طوياًل 

اأمرا�شًا خطرية ت�شل اإىل ال�شرطان.
 - التوهم باهتزاز الهاتف:

ما  مبتالزمة  النا�ض  من  الكثري  ي�شاب 
الهاتف،  باهتزاز  ال�شعور  تخيل  ي�شمى 
ا�شتعماله لوقت طويل،  وهي ناجتة عن 
من   90% اأن  االإح�شائيات  واأظــهــرت 
ال�شباب �شبق وتعر�شوا لهذا االإح�شا�ض.

 - قلة النوم:
طالب  على  اأجريت  اإح�شائية  بينت 
منهم   75% اأن  �ــشــتــانــفــورد،  جــامــعــة 
ال�شرير  يف  معهم  الهاتف  جهاز  يرتكون 
منه  املنبعث  ال�شوء  ويوؤثر  النوم،  اأثناء 
اإنتاج مادة امليالتونني التي ت�شاعد  على 
على النوم، بالتايل يوؤدي اإىل قلة عدد 

�شاعات النوم التي يحظى بها االإن�شان.

االإنرتنت  »موجات  اأو  فــاي«  »الــواي  خدمة   
لالت�شال  ن�شتخدمها  ــي  ــت ال الــال�ــشــلــكــيــة«، 
اآثــار  لها  لكابالت،  احلاجة  بــدون  باالإنرتنت 
بع�ض  يف  تقتل  وقـــد  �شحتنا  عــلــى  وخــيــمــة 

االأحيان.
العامل الذي يقوم  اأن  اأن يعلم اجلميع  يجب 
لديه  بيوتنا  يف  فــاي«  »الـــواي  برتكيب  عــادة 
الواي  اأ�شرار  لتقليل  يتبعها  حمددة  تعليمات 
فاي«  »الواي  اعتبار  ميكن  �شحته،اإذ  على  فاي 

مبثابة القاتل ال�شامت الذي يقتلنا ببطء.
كبري  ب�شكل  فــاي«  ــواي  »ال ا�شتخدام  انت�شر 
ا�شتخدامه  ميكن  اإذ  االأخــــرية،  ال�شنوات  يف 
واالأجــهــزة  الهاتف  عرب  باالإنرتنت  لالت�شال 
متعددة  واأجهزة  طبعا  والكمبيوتر  اللوحية 

اأخرى.
»الواي  جهاز  ي�شدرها  التي  للموجات  وميكن 
فاي« اأن ت�شبب اأ�شرارا وخيمة ل�شحتنا وغالبا 
ما نتجاهل هذه احلقيقة، الأننا ال نعرف تقريبا 

اأي �شيء عن خماطر الواي فاي.
وقد قامت وكالة حماية ال�شحة يف بريطانيا 
موجات  اأن  اإىل  خاللها  من  تو�شلت  بدرا�شة، 
والنباتات على  االإن�شان  »الواي فاي« متنع منو 

حد �شواء.
التعر�ض مبا�شرة ملوجات االإنرتنت الال�شلكية 

اأو »الواي فاي« يوؤثر ب�شكل �شلبي على املخ، مما 
بع�ض  يف  ــوؤدي  ي كما  الرتكيز،  قلة  اإىل  ــوؤدى  ي

االأحيان اإىل اأمل يف االأذنني.
كامربيدج،  جامعة  يف  اأجريت  درا�شة  وثمة 
اإىل  تــوؤدي  الال�شلكية  الــرتددات  اأن  اإىل  ت�شري 
�شعوبة يف احلمل، باالإ�شافة اإىل وجوب توخي 
االأجهزة  ا�شتخدام  من  احلذر  احلوامل  الن�شاء 
لالأ�شعة  التعر�ض  كرثة  الأن  وذلك  الال�شلكية، 

قد يوؤدى اإىل االإجها�ض.
االإن�شان  ب�شحة  فاي«  »الــواي  اإ�شرار  ورغم 
بع�ض  باتخاذ  ين�شح  لهذا  اإليه،  بحاجة  فاإننا 
»الواي  كاإطفاء  اأ�شراره،  من  للتقليل  التدابري 
كما  للنوم،  الفرا�ض  اإىل  الــذهــاب  قبل  ــاي«  ف
يف  احلاجة  عدم  عند  اإطفاوؤه  اأي�شا  ي�شتح�شن 
النهار وين�شح بعدم و�شع جهاز »الواي فاي« يف 

املطبخ ويف غرفة النوم.
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 �ضاروخ لوكهيد مارتن امل�ضّغر
يحلق بقدرات جديدة

 

ك�شفت �شركة »لوكهيد مارتن«، الرائدة عامليًا يف جمال التقنيات 
اإطالق  جتربة  جناح  عن   )LMT نيويورك  بور�شة  يف  )ورمزها 
االإ�شابة  بتقنية  واملدمج  امل�شغر  االعرتا�ض  �شاروخ   ،MHTK
عر�ض  خالل  املتعددة  الوظائف  ذات   MML قاذفة  من  املبا�شرة 
نيو  ال�شواريخ،  الإطــالق  �شاندز  وايت  ميدان  يف  هند�شي  تو�شيحي 

مك�شيكو.
الهوائية  والــقــدرات  احلركة  خفة  ــالق  االإط جتربة  واأظهرت   
ال�شواريخ  لقهر  �شممت  والتي   ،MHTK �شاروخ  بها  يتمتع  التي 
واالأ�شلحة املدفعية ومدافع هاون )ال�شواريخ ذات الهياكل الدوارة( 
ال�شواريخ  اإطالق  نظم  تبلغه  ما  كبري  حد  اإىل  تتجاوز  نطاقات  يف 
القائم  اأداء الربنامج  احلالية واملوؤقتة. و�شتعزز هذه التجربة من 
وتزيد م�شتوى اندماج �شاروخ MHTK بتقنية االإ�شابة املبا�شرة 

مع قاذفة MML ذات الوظائف املتعددة.
 وقال هال �شتوارت، مدير برنامج MHTK لدى لوكهيد مارتن: 
» تتطلب بيئة االأمن الدولية اليوم حلواًل حركية �شريعة يف املدى 
العدو  �شواريخ  من  واملواطنني  اجلنود  حماية  اأجــل  من  القريب، 
اإجنــازًا  االختبار  هذا  وميثل  هــاون.  ومدافع  املدفعية  واالأ�شلحة 
كبريًا، كونه يو�شح مدى تقدم التقنيات امل�شتخدمة يف هذا ال�شاروخ 
االعرتا�شي. ونحن نتطلع اإىل موا�شلة البناء على هذه النجاح من 
خالل ا�شتخدام اأهم البيانات التي مت جمعها خالل جتربة االإطالق 

اليوم«.
املبا�شرة  MHTK بتقنية االإ�شابة   و�شمم �شاروخ االعرتا�ض 
امل�شافات  اإىل  الو�شول  اإمكانية  على  احلفاظ  مع  �شغري  بحجم 
البعيدة وقدرات الفتك املدمرة واملوثوقية التي تتمتع بها تقنيات 
االعرتا�ض باالإ�شابة املبا�شرة. ويبلغ عر�ض ال�شاروخ 61 �شنتيمرتًا 
ال�شاروخ  حجم  �شغر  ويتيح  االإطــالق.  عند  كيلوجرام   2.2 ووزنه 

تعبئة دفعات متعددة منه داخل فاذفة MML واحدة.
املكونات  من  املتعددة  الوظائف  ذات   MML قاذفة  وتعترب   
القدرات  ذات  االعرتا�شية  لل�شواريخ  اجلي�ض  لربنامج  االأ�شا�شية 
الربنامج  و�شمم  التهديدات.  من  املبا�شرة  غري  للحماية  االإ�شافية 
الطائرات  ونظم  كروز  �شواريخ  من  اجلي�ض  لقوات  احلماية  لتوفري 
 MML بدون طيار وتهديدات االأ�شلحة املدفعية. كما �شمم نظام
�شواريخ  قاذفة  عرب  ال�شواريخ  اأنواع  وخمتلف  احلمولة  لي�شتوعب 

واحدة.
 ي�شتخدم �شاروخ االعرتا�ض MHTK تقنية االإ�شابة املبا�شرة، 
التي  احلركية  الطاقة  خــالل  مــن  التهديدات  على  تق�شي  التي 
املبا�شرة  االإ�شابة  تقنية  وتعمل  معًا.  اجل�شمني  التحام  عند  تعمل 
ال�شواريخ  حتدثها  التي  اجلانبية  االأ�شرار  خماطر  من  احلد  على 
 MHTK االعرتا�ض  �شاروخ  وي�شتكمل  التقليدية.  االعرتا�شية 
بتقنية  املــزودة  مارتن  لوكهيد  من  االأخــرى  االعــرتا�ــض  �شواريخ 
االإ�شابة املبا�شرة من خالل تدمري الهدف من م�شافة قريبة، حيث 
اأثبتت هذه التقنية جناحها من حيث توفري قدرات دفاعية متعددة 

الطبقات.

 اأمريكا.. قلق من ت�ضاعد
املمار�ضات املعادية للم�ضلمن

 11 يف  العدل  م�شوؤويل  ان  االأمريكية  العدل  لــوزارة  بيان  اعلن   
يف  للم�شلمني  املعادية  املمار�شات  لت�شاعد  قلقهم  عن  اعربوا  والية 
جمتمعية  لقاءات  �شل�شلة  تنظيم  عن  واأعلنوا  املتحدة،  الواليات 

لتوعية مواطنيهم اإزاء هذه امل�شكلة.
قوات  اإىل  ان�شموا  امل�شوؤولني  هــوؤالء  اأن  الــوزارة  بيان  واو�شح   
»بــردود  للتنديد  ال�شكانية  املجموعات  وممثلي  املحلية  ال�شرطة 
الفعل العنيفة بحق امل�شلمني والعرب وال�شيخ واالأمريكيني املتحدرين 
بروك�شل  يف  املا�شاوية  االإرهابية  االعتداءات  اثر  اآ�شيا  جنوب  من 

وباري�ض و�شان برناردينو«.
 و�شددت وزيرة العدل االحتادية لوريتا لين�ض يف البيان »اأنه ال 
مكان لعدم الت�شامح يف بالدنا«، موؤكدة اأنه يف االأ�شهر االأخرية »وقع 
�شحايا  اآ�شيا،  جنوب  من  اأو  ال�شيخ  اأو  العرب  اأو  امل�شلمني  من  اأفــراد 

م�شايقات وعنف يف اأنحاء البالد«.
 ومنذ 11 اأيلول 2011 حققت وزارة العدل يف األف حادث عنف 
مالحقة  عمليات  وجرت  ال�شكانية  املجموعات  هذه  �شد  تهديد  اأو 

ق�شائية يف 60 حالة، بح�شب البيان.

مانويل فال�ض يثري غ�ضب م�ضلمي فرن�ضا

 اأثار حوار �شحفي لرئي�ض احلكومة الفرن�شية، مانويل فال�ض، مع 
يومية »ليربا�شيون« الفرن�شية االأربعاء غ�شب اجلالية امل�شلمة التي 
ما  وفق  الأفرادها،  جديدة  و�شم  حماولة  فال�ض،  ت�شريحات  يف  راأت 

ن�شرت اإذاعة »ار.ام.�شي« الفرن�شية.
 وعرب رئي�ض مر�شد مكافحة االإ�شالموفوبيا، عبد اهلل زكري، عن 
»لي�ض هناك من  فال�ض قائال  مانويل  ال�شديد من ت�شريحات  غ�شبه 
داعي الأن تثبت اجلالية امل�شلمة اأي �شيء، �شبق وقمنا بذلك. �شبق 

واأن اأثبتنا اأن امل�شلمني يحرتمون مبادئ اجلمهورية الفرن�شية«.
 واأ�شاف متوجها اإىل رئي�ض احلكومة عرب اآثري االإذاعة »لقد �شئمنا 
من موا�شلة و�شمنا، لقد �شئمنا من حماوالت اتهامنا، و�شئمنا من هذه 

اخلطابات ال�شعبوية التي هي اأ�شواأ من خطابات اليمني املت�شدد«.
اأ�شبحنا نتحدث عن مبداأ العلمانية يف كل االأوقات،   وتابع »لقد 
الذي   1905 قانون  الفرن�شية، ونحن نحرتم  العلمانية  نحن نحرتم 
يوؤ�ش�ض لها« ملمحا اإىل اأن بع�ض امل�شوؤولني »هم من ي�شبون الزيت فوق 

النار و�شيوؤدي الو�شع حتما اإىل االنفجار«.
 وزاد زكري »يف هذا احلوار، يتحدث رئي�ض احلكومة عن احلجاب 
عالمات  ــد  واأح اأ�شا�شي  مطلب  احلجاب  اأن  زاعمًا  االأمــور  ويخلط 
الأننا  الدمياغوجية،  اإىل  ي�شل  ب�شكل  االأمــور  يخلط  اإنه  التطرف. 
من  تن�شل  وفــيــه  انتخابية  بح�شابات  مرتبط  االأمـــر  اأن  نــعــرف 

امل�شوؤولية«.
 وكان مانويل فال�ض قال يف حواره ال�شحفي اإنه »مقتنع من قدرة 
اإثبات اجلالية امل�شلمة الأغلبية الفرن�شيني الذين ي�شكون يف توافق 

االإ�شالم مع مبادئ اجلمهورية«.
»تواجه  اإنها  قائال  العلمانية  مبداأ  عن  احلكومة  رئي�ض  وحتدث   
اأن  »اأرغــب  م�شيفا  جمتمعاتنا«  يف  االإ�شالم  ومكان  التطرف  تنامي 
اإثبات قدرة االإ�شالم على التوافق مع مبادئ اجلمهورية«  نتمكن من 
االإ�شالم  توافق  يف  ت�شك  املواطنني  من  كبرية  �شريحة  »هناك  الأن 

واجلمهورية«.
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كمال عبداملنعم خليل
لها  االأل�شنة،  على  دارجــة  عبارة  ُي�ْشر«  ين  »الدِّ
اأ�شل يف الكتاب وال�شنة؛ فاهلل تعاىل يقول: " ُيِريُد 
ُ ِبُكُم اْلُي�ْشَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْشَر " ]البقرة:  اهللَّ
ا�ْشَتَطْعُتْم"  َما   َ اهللَّ ُقوا  "َفاتَّ ويقول:   ،]185
َجَعَل  "َوَما  �شبحانه:  ويقول   ،]16 ]التغابن: 
بل   ،]78 ]احلج:  َحَرٍج"  ِمْن  يِن  الدِّ يِف  َعَلْيُكْم 
اإنها دعوة للموؤمنني، علَّمها اإياهم ربُّ العزة �شبحانه 
ِبِه"  َلَنا  َطاَقَة  اَل  َما  ْلَنا  مِّ حُتَ "َواَل  وتعاىل يف قوله: 
النبوية  ال�شنة  ــــدت  واأكَّ  ،]286 ]الــبــقــرة: 
عن  �شحيحه  يف  البخاري  روى  ذلك؛  على  املطهَّرة 
اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه -: اأن ر�شول اهلل �شلى 
ُي�ْشر، ولن ي�شادَّ  ين  اهلل عليه و�شلم قال: ))اإن الدِّ
واأب�ِشروا،  وقاربوا  دوا  ف�شدِّ غَلبه؛  اإال  يَن  الدِّ اأحٌد 
جلة((،  ْوحة، و�شيٍء ِمن الدُّ وا�شتعينوا بالَغْدوة والرَّ
ويف ال�شحيحني من حديث اأن�ض بن مالك ر�شى اهلل 
قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأن  عنه: 
روا((، وغري  روا وال تنفِّ روا، وب�شِّ روا وال تع�شِّ ))ي�شِّ
ذلك من االأدلة الوافرة التي توؤكد على وجود هذا 
الُي�شر يف ديننا احلنيف، اإال اأن بع�ض النا�ض يفهمون 
الفرائ�ض،  الُي�شر على غري حقيقته؛ فيرتكون  هذا 
اأو  ُي�ْشر،  ين  الدِّ اأن  بحجة  اأدائها،  يف  رون  يق�شِّ اأو 
ين ُي�ْشر، اأو يتعاملون  ياأكلون احلرام، بحجة اأن الدِّ
بالربا، اأو ي�شتبيحون املنكرات، وغري ذلك من اأوجه 
الي�شر  اإىل  تنت�شب  ال  التي  واالإفـــراط  التفريط 

املق�شود يف �شيء.
بهذه  انفردت  غريها  دون  االإ�شالم  �شريعة  اإن   
التي  التكاليف  اأداء  يف  الي�شر  ميزة  اأق�شد  املَْيزة، 
فر�شها اهلل تعاىل على املكلفني، ونظرٌة �شريعة اإىل 
ال�شا�شع،  الفرق  بهذا  حُت�ضُّ  جتعلك  قبلنا  َمن  �شرع 
كان  مــن  و�شريعة  �شريعتنا  بــني  الــوا�ــشــع  والــبــون 
التوبة  كانت  احل�شر:  ال  املثال  �شبيل  فعلى  قبلنا، 
املذنب  على  توجب  قبلنا  من  �شريعة  يف  الذنب  من 
اهلل  قال  ذنبه؛  من  ويتطهر  يرباأ  حتى  نف�ِشه؛  قتَل 
اإِنَُّكْم َظَلْمُتْم  تعاىل: "َواإِْذ َقاَل ُمو�َشى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم 
َباِرِئُكْم  اإِىَل  َفُتوُبوا  اْلِعْجَل  َخاِذُكُم  ِباتِّ اأَْنُف�َشُكْم 
َفَتاَب  َباِرِئُكْم  ِعْنَد  َلُكْم  َخرْيٌ  َذِلُكْم  اأَْنُف�َشُكْم  َفاْقُتُلوا 
ِحيُم" ]البقرة: 54[،  اُب الرَّ وَّ َعَلْيُكْم اإِنَُّه ُهَو التَّ
قال ابن كثري ـ رحمه اهلل ـ يف تف�شريه لهذه االآية: 
»عن ابن عبا�ض، قال: قال اهلل تعاىل: اإن توبَتهم 
ووالد،  ولد  ِمن  لِقَي  َمن  كلَّ  منهم  كلُّ رجل  يقتل  اأن 
فيقتله بال�شيف، وال يبايل َمن قتل يف ذلك املوطن، 
مو�شى وهارون  َخِفَي على  كانوا  الذين  اأولئك  فتاب 
ما  وفعلوا  بها،  فاعرتفوا  ذنوبهم،  من  اهلل  اطلع  ما 
اإال  واملقتول«،  للقاتل  تعاىل  اهلل  فغَفر  به،  اأمــروا 
من  واال�شتغفار  التوبة  �شرَع  االإ�شالمي  ِديننا  اأن 
الذنب دومنا حاجٍة لقتل النف�ض؛ قال اهلل تعاىل: 
ُيْر�ِشِل   * اًرا  َغفَّ َكاَن  اإِنَُّه  ُكْم  َربَّ ا�ْشَتْغِفُروا  "َفُقْلُت 
َوَبِننَي  ْمَواٍل  ِباأَ ِدْدُكْم  َومُيْ  * ِمــْدَراًرا  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�شَّ
]نوح:  اأَْنَهاًرا"  َلُكْم  َوَيْجَعْل  اٍت  َجنَّ َلُكْم  َوَيْجَعْل 
عن  م�شنده  يف  اأحمد  االإمام  وروى   ،]12  -  10
قال  قــال:  ـ  عنه  اهلل  ر�شى  ـ  ــدري  اخل �شعيد  اأبــي 
حني  قال  ))َمن  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 
اإال  اإلــه  ال  الــذي  اهلَل  اأ�شتغفر  فرا�شه:  اإىل  يــاأوي 
غَفر   - مرات  ثالث  اإليه،  واأتوب  القيوَم،  احليَّ  هو، 
اهلل له ذنوبه، وان كانت ِمثل َزَبِد البحر، وان كانت 
َرْمل عالٍج، واإن كانت مثل عدد ورق ال�شجر((،  ِمثل 
تقويه،  كثرية  �شواهَد  له  اأن  اإال  االألباين،  فه  �شعَّ
كثرية  َيغه  و�شِ وف�شله  اال�شتغفار  يف  واالأحــاديــث 
ا، ال�شاهد اأن اهلَل تعاىل مل يجعل قتل االإن�شان  جدًّ

لنف�شه توبًة ِمن الذنب.
دليَل  قبلنا  َمن  �شرع  يف  تعاىل  اهلل  جعل  كذلك   
هذه  حُتــِرق  نــاٍر  نــزوَل  وال�شدقات  الُقربات  َقبول 
الُقربات من �شدقة وغريها؛ قال اهلل تعاىل: "َواْتُل 
َل ِمْن  َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبِّ قِّ اإِْذ َقرَّ َعَلْيِهْم َنَباأَ اْبَنْي اآَدَم ِباحْلَ
َقاَل  َك  ْقُتَلنَّ اَلأَ َقاَل  ااْلآَخــِر  ِمَن  ْل  ُيَتَقبَّ َومَلْ  اأََحِدِهَما 
 ،]27 ]املائدة:  ِقنَي"  امْلُتَّ ِمَن   ُ اهللَّ ُل  َيَتَقبَّ ــا  َ اإِمنَّ
ملخ�شه:  ما  ــة  االآي لهذه  تف�شريه  يف  ال�شدى  قــال 
حزمة  قابيل  ب  وقرَّ �شمينة،  َجَذعة  هابيُل  ب  »قرَّ
فاأكلها،  ففركها  عظيمة،  �شنبلًة  فيها  فوجد  �ُشْنبل، 
قربان  وتركت  هابيل،  قربان  فاأكلت  النار  فنزلت 
َنَباأَ  َعَلْيِهْم  "َواْتُل  قوله:  يف  جماهٍد  وعن  قابيل«، 
َبا ُقْرَباًنا" ]املائدة: 27[  قِّ اإِْذ َقرَّ اْبَنْي اآَدَم ِباحْلَ
ب هابيُل َعناًقا ِمن اأح�شن  قال: »هابيل وقابيل، فقرَّ
فاأكلت  قال:  زرعــه،  من  زرًعــا  قابيل  وقرب  غنمه، 
َك"  "اَلأَْقُتَلنَّ فقال:  الــزرع،  تاأكل  ومل  الَعناَق،  الناُر 
ِمَن   ُ اهللَّ ُل  َيَتَقبَّ ا  َ "اإِمنَّ قــال:   ،]27 ]املــائــدة: 

ِقنَي" ]املائدة: 27[. امْلُتَّ
 وملا كان ذلك معهوًدا لدى اأتباع االأمم ال�شابقة، 
من  ياأتيهم  نبي  لكل  �شراحًة  قولهم  ِمن  كان  فقد 
اإِنَّ  َقاُلوا  "الَِّذيَن  �شبحانه:  قال  تعاىل؛  اهلل  ِقَبل 
َ َعِهَد اإَِلْيَنا اأَالَّ ُنوؤِْمَن ِلَر�ُشوٍل َحتَّى َياأِْتَيَنا ِبُقْرَباٍن  اهللَّ
َناِت  ِباْلَبيِّ َقْبِلي  ِمْن  ُر�ُشٌل  َقْد َجاَءُكْم  ُقْل  اُر  النَّ َتاأُْكُلُه 
اِدِقنَي"  �شَ ُكْنُتْم  اإِْن  َقَتْلُتُموُهْم  َفِلَم  ُقْلُتْم  َوِبالَِّذي 

]اآل عمران: 183[.
اأوجه  من  كثرية  �شوًرا  تعاىل  اهلل  بنيَّ  كذلك    
الت�شديد على َمن قبلنا، حتى يف ذبائحهم التي كانوا 
الذبيحة،  من  اأجــزاًء  لهم  اهلل  اأحل  فقد  ياأكلونها؛ 
الذبيحة  نف�ض  يف  اأخـــرى  ـــزاء  اأج عليهم  م  وحـــرَّ
لر�شل  وتكذيبهم  عنادهم  جزاء  العقاب؛  من  كنوع 
ــاُدوا  َه ــِذيــَن  الَّ "َوَعَلى  تعاىل:  اهلل  قــال  لهم؛  اهلل 
ْمَنا  َحرَّ َواْلَغَنِم  اْلَبَقِر  ــَن  َوِم ُظُفٍر  ِذي  ُكــلَّ  ْمَنا  َحرَّ
َواَيا  احْلَ اأَِو  ُظُهوُرُهَما  َحَمَلْت  َما  اإِالَّ  �ُشُحوَمُهَما  َعَلْيِهْم 
ــا  َواإِنَّ ِبَبْغِيِهْم  َجَزْيَناُهْم  َذِلــَك  ِبَعْظٍم  اْخَتَلَط  َما  اأَْو 
146[، ختم اهلل تعاىل  اِدُقوَن" ]االأنعام:  َل�شَ
االآية بقوله: "َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم" ]االأنعام: 
بهم  فعلناه  ــا  اإمن الت�شييق  هــذا  اأي:  146[؛ 
واألزمناهم به؛ جمازاًة لهم على َبْغيهم وخمالفِتهم 
َهاُدوا  الَِّذيَن  ِمَن  "َفِبُظْلٍم  اأوامَرنا؛ كما قال تعاىل: 
َعْن  ِهْم  دِّ َوِب�شَ َلُهْم  اأُِحــلَّــْت  َباٍت  َطيِّ َعَلْيِهْم  ْمَنا  َحرَّ
وقوله:   ،]160 ]الن�شاء:  َكِثرًيا"   ِ اهللَّ �َشِبيِل 
واإنَّا  اأي:  146[؛  ]االأنعام:  اِدُقوَن"  َل�شَ "َواإِنَّا 
لعادلون فيما جزيناهم به، وقال ابن جرير: »واإنا 
ل�شادقون فيما اأخربناك به يا حممُد ِمن حترمِينا 
ذلك عليهم، ال كما زَعموا ِمن اأن اإ�شرائيَل هو الذي 

مه على نف�شه«. حرَّ
جوانَب  يف  ا  جليًّ لنا  يبدو  ــالم  االإ�ــش ــَر  ُيــ�ــشْ اإن   
املكلََّف  اأعَطى  فقد  العقدي؛  اجلانب  اأولها  �شتى، 
م�شوؤولية  له  حمَّ الوقت  نف�ض  ويف  االختيار،  حرية 
اأمام خالقه �شبحانه وتعاىل؛ قال تعاىل:  اختياره 
َفَمْن  اْلَغيِّ  ِمَن  �ْشُد  الرُّ  َ َتَبنيَّ َقْد  يِن  الدِّ يِف  اإِْكَراَه  "اَل 
ا�ْشَتْم�َشَك  َفــَقــِد   ِ ِبـــاهللَّ ــْن  ــوؤِْم َوُي اُغوِت  ِبالطَّ َيْكُفْر 
َعِليٌم"  �َشِميٌع   ُ َواهللَّ َلَها  اَم  اْنِف�شَ اَل  اْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَوِة 
"َوُقِل  قائل:  ِمن  عز  وقال   ،]256 ]البقرة: 
َفْلَيْكُفْر  �َشاَء  َوَمْن  َفْلُيوؤِْمْن  �َشاَء  َفَمْن  ُكْم  َربِّ ِمْن  قُّ  احْلَ
َواإِْن  �ُشَراِدُقَها  ِبِهْم  اأََحــاَط  َناًرا  امِلنَِي  ِللظَّ اأَْعَتْدَنا  اإِنَّا 
ِبْئ�َض  اْلُوُجوَه  َي�ْشِوي  َكامْلُْهِل  اٍء  مِبَ ُيَغاُثوا  َي�ْشَتِغيُثوا 
 ،]29 ]الكهف:  ُمْرَتَفًقا"  ــاَءْت  ــشَ َو� ــَراُب  الــ�ــشَّ
وما  النا�ض  ترك  يف  ا  جليًّ االإ�شالم  ُي�ْشُر  ظَهر  لقد 
االإ�شالم،  يف  الدخول  على  اإكراِههم  دون  يعتقدون 
من  فيه  وما  االإ�شالمي  للتاريخ  املتاأنية  والــقــراءة 
فتوحاٍت اإ�شالمية لالأقطار واالأم�شار جتَعُلك ُتدرك 
هذه ال�شماحة وهذا الُي�ْشَر الذي تعاَمل به االإ�شالُم 
مع خمالفيه قبل اأتباعه، واأن لهم ما لنا وعليهم ما 
الذي  واجَلــْور  والظلم  االإجحاف  عن  بعيًدا  علينا، 
مع  االإ�ــشــالم  قبل  والعقائد  املـِـَلــل  اأ�شحاُب  اتبعه 

خمالفيهم.
 اأما اأتباع االإ�شالم فيدركون الُي�ْشَر الذي �شرعته 
امللة احلنيفية ال�شمحُة للمكلفني؛ كيال ي�ُشقَّ عليهم 
واملكَرِه،  املن�َشِط  يف  املكلَّف  حلال  مراعاة  تكليف، 
التيمم  �شرع  مثاًل  الطهارة  ففي  عة،  وال�شَّ وال�شيق 
اأو  املــاء،  َفْقِد  حال  يف  والغ�شل  الو�شوء  عن  بدياًل 
امل�شح على  اأو قلَّته، كما �شرع  ا�شتعماله،  العجِز عن 
للمراأة،  واخلــمــار  واجلــبــرية،  واجلــوربــني  اخلفني 

وتف�شيل ذلك يف كتب الفقه.
 ويف ال�شالة اأجاز ال�شرع للمكلَّف اأداَء ال�شالة يف 
اأن ي�شلي  له  اأجاز  اأدركته فيه، وللمري�ض  اأي مكان 
على  اأو  قــاعــًدا،  راحته،  فيها  تكون  التي  بالهيئة 

ال�شالَة  و�شع  كما  براأ�ِشه،  باالإمياء  حتى  اأو  جنِبه، 
ال�شالة  ن�شف  ــع  وو�ــشَ والنف�شاء،  احلائ�ض  عــن 
ا جمع ال�شالة  الرباعية عن امل�شافر، واأجاز له اأي�شً
�شرعت  كما  له،  يتي�شر  ما  ح�َشب  وتاأخرًيا  تقدمًيا 
�شالة اخلوف بهيئتها املبينة يف كتب الفقه من باب 
التي�شري على املجاهدين يف ميدان القتال؛ خ�شية اأن 

ٍة. يوؤَخذوا على ِغرَّ
ميلكون  ــن  وَم االأغــنــيــاء  على  ُفر�شت  والــزكــاة   
بلغت  اإذا  الزكاة  فيه  جتب  مما  وغريها  االأمـــوال 
يلزم  ومل  احلــول،  عليها  وحــال  املحددة  االأن�شبة 
هــذه  ي�شتحقون  ممــن  جعلهم  بــل  بــهــا،  الــفــقــراء 
امل�شاواة،  اإىل  اأقرب  املجتمع  يكون  حتى  الزكوات؛ 

وحتى ال يقت�شر تداول املال على فئة دون اأخرى.
�شهر  وهو  العام،  يف  واحد  �شهر  فهو  ال�شيام  اأما   
على  وامل�شافر،  املري�ض  �شيامه  من  ُيعَفى  رم�شان، 
القادرين  غــرُي  املر�شى  اأمــا  ذلــك،  بعد  يق�شيه  اأن 
بدياًل  الِفدية  فعليهم  ال�شن،  وكبار  ال�شيام  على 
والنف�شاء تفطر حتى  واملراأة احلائ�ض  ال�شوم،  عن 
يزول العذر الذي يجِهد املراأة وي�شعفها، ثم تق�شي 
ما اأفطرته بعد رم�شان، وغري ذلك من اأحكام الُي�ْشر 
يف عبادة ال�شيام، ومن مات وعليه �شيام �شام عنه 

وليُّه.
اهلل  قــول  ُي�ْشُر  فيها  فيكفي  احلــج  فري�شة  اأمــا   
ا�ْشَتَطاَع  َمِن  اْلَبْيِت  ِحجُّ  ا�ِض  النَّ َعَلى   ِ "َوهلِلَّ تعاىل: 
فر�ض  فاحلجُّ  97[؛  عمران:  �َشِبيال" ]اآل  اإَِلْيِه 
ا  ماديًّ ا�شتطاع  واإذا  ا،  وبدنيًّ ا  ماديًّ امل�شتطيع  على 
يحجُّ  َمن  ُينيَب  اأن  له  االإ�شالُم  اأجــاز  ا  بدنيًّ وعجز 

عنه؛ �شريطَة اأن يكون قد حجَّ عن نف�شه.
ديننا:  يف  االأ�شولية  الفقهية  القواعد  ــن  وِم  
ُة جتِلُب التي�شرَي«، وهي ِمن اأو�شح االأدلة التي  »امل�شقَّ
وقد  االإ�شالمي،  ديننا  يف  املكلَّفني  عن  احلرج  ترفع 

ُ تف�شيالتها.  ُحها وتبنيِّ اأفرد العلماء لها كتًبا تو�شِّ
ع  اإن اأبواب الُي�ْشِر يف ِديننا �شِمَلِت الُبعَد عن التنطُّ
ُل االإن�شان نف�شه ما ال  واملغاالة يف العبادة؛ فال يحمِّ
االأمة  عنوان  هي  التي  الو�شطية  يلتزم  بل  يطيق، 
الرهط  حديث  ويف  اأمـــوره،  كل  يف  وذلــك  امل�شلمة، 
الذي جاء اإىل بيت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ما 
اأن�ض بن  البخاري يف �شحيحه عن  يوؤكد ذلك؛ روى 
مالك ـ ر�شي اهلل عنه ـ قال: جاء ثالثة رهط اإىل 
بيوت اأزواج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شاألون عن 
اأُخــرِبوا  فلما  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عبادة 
�شلى  النبي  من  نحن  واأين  فقالوا:  تَقالُّوها،  كاأنهم 
اهلل عليه و�شلم؛ قد ُغِفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تاأخر؟ قال اأحدهم: اأما اأنا فاإين اأ�شلي الليل اأبًدا، 
وقال اآخر: واأنا اأ�شوم الدهر وال اأفطر، وقال اآخر: 
ر�شول  فجاء  اأبــًدا،  اأتــزوج  فال  الن�شاء  اأعتزل  واأنــا 
))اأنتم  فقال:  اإليهم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
الأخ�شاكم  اإين  واهلل  اأمــا  ــذا؟  وك كــذا  قلتم  الذين 
هلل، واأتقاكم له، لكني اأ�شوم واأفطر، واأ�شلِّي واأرقد، 
تي فلي�ض مني((. واأتزوج الن�شاَء؛ فَمن رغب عن �شنَّ

ترك  بب�شاطة  معناه  �شريعتنا  يف  الُي�ْشَر  اإن   
اأو  تنطع  وال  تــهــاون،  فــال  والــتــفــريــط؛  االإفــــراط 
كان  االأمم،  بني  املحمدية  ــة  االأم وملكانة  مغاالة، 
لزاًما على َمن ينتمون اإليها اأن ي�شربوا املَثل للعامَلني 
الغلوِّ  عن  مبــنــاأًى  واأنــهــم  ـــة،  اأمَّ خــرُي  اأنهم  اأجمعني 
يف  خا�شة  والعمل،  والــقــول،  الفكر،  يف  والتطرف 
هُم لالإ�شالم واأتباعه. زماننا هذا الذي ُتكاُل فيه التُّ

ين ُي�ْصر.. كيف نفَهمها  �لدِّ



يرمز  االأخ�شر  اللون  بالدنا،  علم  “يف 
مــررنــا به،  مــا  ــر ميثل  ــم لــلــزراعــة، االأح
احلــــروب وطـــرد الــربتــغــالــيــني، والــلــون 
بلد  االآن  نحن  لل�شالم،  يــرمــز  االأبــيــ�ــض 
ونحن  العماين  الدليل  يل  قال  م�شامل”، 
ال�شخرية  الــطــريــق  طـــول  عــلــى  نــ�ــشــري 

الوعرة يف جبل �شم�ض.
مل تكن هذه بالتاأكيد اأول وال اآخر مرة 
اأ�شمع فيها عبارة ال�شالم يف �شلطنة عمان؛ 
�شعبة  �شورة  تبدو  والــهــدوء  فال�شكينة 
اليمن  حلــرب  متاخمة  اأمــة  �شمن  الفهم 
وحم�شورة ما بني التوترات امل�شطرمة ما 
ال�شنية  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني 
التوليفة  اأن  كــمــا  ال�شيعية،  واإيـــــران 
بالف�شل،  حمكومة  وكاأنها  تبدو  العمانية 
اإ�شالمية  حيث ت�شم البالد ثالث طوائف 
وال�شيعة،  وال�شنة  االإبا�شية  خمتلفة، 
العربية  مــتــعــددة،  اأنــ�ــشــاب  وجمــمــوعــة 
ف�شاًل  والهندية،  والبلو�شية  واالإفريقية 
عن مليوين �شخ�ض من العمالة الوافدة من 

اآ�شيا واأوروبا.
بال�شال�شة  ومع ذلك، فوجئت حًقا  لكن 
العماين  املجتمع  ن�شيج  عليها  يبدو  التي 
يتنزه  م�شقط،  ففي  الــطــوائــف؛  متعدد 
طول  على  العمانيون  والن�شاء  الــرجــال 
التقليدية،  باأثوابهم وعباءاتهم  ال�شاطئ 
متجنبني ال�شياح االإيطاليني واالأملان الذي 
البيكيني  ال�شباحة  بلبا�ض  يت�شم�شون 

وال�شراويل الق�شرية.
العمانيني  االأزواج  تـــرى  اأن  ميكنك 
ر�شيف  على  الــطــائــرة  الري�شة  يلعبون 
فيه  ي�شتمتع  الــذي  الوقت  يف  ال�شاطئ، 
والباك�شتانيون  العرب واالأفارقة  الرجال 
ويتزامن  التقليدية،  احلوالي�ض  بلعبة 
اإىل  ال�شيعية  االأقــلــيــة  ذهـــاب  مــع  ــك  ذل
واجهة  يف  يقع  الـــذي  ال�شيعي  امل�شجد 
اأن  ميكنك  كما  ال�شاخب،  مطرح  كورني�ض 
وهم  ال�شباب  االأثــريــاء  العمانيني  تــرى 
البارزة  الكحولية  بامل�شروبات  يتمتعون 
الوقت  يف  الــفــنــادق،  يف  طــاوالتــهــم  على 
قفل  القاطنني  اأغلبية  فيه  يرف�ض  الذي 
اجلرائم  اأن  على  الإ�شرارهم  �شياراتهم، 

اأمر نادر احلدوث.
على عك�ض اجلارة اليمنية التي متتلك 
لالإرهاب  نتيجة  املوت  اأعلى معدالت  اأحد 
 ،7.6 يبلغ  عاملي  اإرهاب  وموؤ�شر  العامل  يف 
العربية  اململكة  من  ا  اأي�شً النقي�ض  وعلى 
من  عدد  اأكرب  ثاين  تنتج  التي  ال�شعودية 
اإرهــاب  موؤ�شر  ومتتلك  االأجانب  املقاتلني 
عاملي يبلغ ٤، تتمتع عمان مبوؤ�شر يبلغ ٠، 

داللة على عدم تاأثري االإرهاب يف البالد.
اإبا�شية،  فعائلتي  ال�شالم،  نحب  “نحن 
توجد  وال  �شيعي،  مــن  تــزوجــت  وابنتي 
عامل  يل  قال  بيننا”،  حقيقية  خالفات 

عماين يف امليناء بفخر تام.
فال  جرًما؛  العمانيني  اأحد  ارتكب  “اإذا 
فنحن  منها،  ينحدر  التي  اخللفية  يهم 
متفقون جميًعا على وجوب عقابه”، قال 

دليلي العماين.
مطرح،  يف  املجوهرات  بائع  ي�شري  كما 
باأنه  الهندية،  ك�شمري  من  اأ�شا�ًشا  ينحدر 
عاًما،   3٠ منذ  عمان  يف  باحلياة  ي�شتمتع 
اإنــهــم  الــعــمــاين،  ال�شعب  “اإنه  ــول:  ــق وي
عامالن  ويتفق  ولطفاء”،  للغاية  ودودون 
يف اأحد املقاهي من بنغالدي�ض و�شري النكا 
مع ال�شائغ، فعلى الرغم من اأنهما ي�شتاقان 
كمكان  عمان  يجدان  اأنهما  اإال  لبالدهما، 
اآمن ومريح ومرّحب للغاية، علًما باأن هذا 
�شارخ  تناق�ض  يف  يقف  امل�شاعر  من  النوع 
مع امل�شاعر التي بثها يل العاملون يف جمال 
درا�شتي  اأثناء  التقيتهم  عندما  ال�شيافة 

يف قطر.
حكم ال�شلطان قابو�ض

على الرغم مما تقدم، اإال اأن عمان نادًرا 
خا�شة  مــوحــًدا،  بلًدا  تاريخًيا  كانت  ما 
والـــده،  �شعيد  بــن  قابو�ض  اأزاح  عندما 

�شلطان  لي�شبح  تيمور،  بن  �شعيد  ال�شلطان 
البالد يف عام ١٩7٠، وعلى الرغم من اأنه 
�شخ�شية ي�شتحيل رمبا اأن تلتقيها، اإال اأنك 
ت�شتطيع اأن تلم�ض وجود ال�شلطان قابو�ض 
عمان؛  �شلطنة  اأنــحــاء  مــن  مــكــان  كــل  يف 
ف�شوره، الكبرية وال�شغرية، تزين واجهات 
املتاجر، اأبواب ال�شيارات، ردهات الفنادق، 

واجهات املحالت، و�شطوح املكاتب.
القرون  دولــة  اخلم�شينيات،  “عمان 
اعتالء  بعد  كاحللم”  اختفت  الو�شطى، 
كاتب  كتب  كما  للحكم،  قابو�ض  ال�شلطان 
فالبالد  موري�ض؛  جــان  الالمع  الرحالت 
من  مــروعــة  م�شتويات  مــن  عانت  حينها 
طريًقا  اإال  ت�شم  تكن  ومل  والفقر،  املر�ض 
كيلومرتات،   ١٠ بــطــول  واحــــًدا  مــعــبــًدا 
مــدار�ــض  ثــالث  واحـــد،  خــا�ــض  م�شت�شفى 
ف�شاًل  الكهرباء،  �شبكة  بدون  ابتدائية، 
اأن العمانيني االأوفر حًظا من التعليم  عن 
يف  كمغرتبني  بالغالب  يعي�شون  كــانــوا 

اخلارج.
العمانيني، وخا�شة  من  للكثري  بالن�شبة 
ــذه االأيـــام  ـــرب �ــشــًنــا، تــبــدو ه اجلــيــل االأك
املظلمة ك�شبح يطارد ذاكرتهم اجلماعية؛ 
بلدة  وهـــي  ــرا،  ــم احل اإىل  طــريــقــي  فــفــي 
العا�شمة،  مــن  �شاعة  بعد  على  �شغرية 
قرية  يف  ال�شياحي  ودليلي  ــا  اأن توقفت 
مهجورة، حيث مت ذبح معظم �شكان البلدة 
الــثــورة  تنظيم  يف  االإمـــام  مــع  لتعاونهم 
من  املــدعــوم  تيمور  ال�شلطان  حكم  �شد 
بو�شف  دليلي  با�شر  وحينها  بريطانيا، 
 ٤٠ قبل  وقريته  عائلته  حياة  اأ�شلوب 
عاًما، عندما كان بقاوؤهم يعتمد على �شيد 
اليوم، حيث  مع  مقارنة  والطيور،  االأرانب 
تعمل �شقيقته كمدّر�شة للغة االإجنليزية 

ويعمل هو يف جمال ال�شياحة.
ِقبل  مــن  الــيــوم  بعمان  االعــــرتاف  مت 
كاإحدى  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج 
موؤ�شر  حمرك  باأعلى  تتمتع  التي  البلدان 
ـــ٤٠  ال الــ�ــشــنــوات  يف  الب�شرية  التنمية 
هذا  يف  تطورها  يت�شابه  حيث  املا�شية، 
ال�شني وكوريا اجلنوبية، ويتم  املجال مع 
االإ�شارة اإىل هذا التحول الكبري يف البالد 
ال�شنوي  االحتفال  خالل  متوا�شع  ب�شكل 
بيوم النه�شة، وهو اليوم الذي اعتلى فيه 

ال�شلطان قابو�ض على العر�ض.
ـــرة، حــنــكــتــه يف  ـــاه ـــظ ــجــاعــتــه ال �ــش
اأو�شطية،  ال�شرق  الدبلوما�شية  القيادة 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  يف  وبراغماتيته 
االإعــجــاب  قــابــو�ــض  اأكــ�ــشــب  ذلــك  جميع 
�شبيل  على  فعمان،  الدوليني؛  واالحــرتام 
الوحيدة  اخلليجية  الدولة  هي  املثال، 
الــذي  للتحالف  االن�شمام  رف�شت  التي 
ن�شح  كما  اليمن،  يف  ال�شعودية  تــقــوده 
الــ�ــشــلــطــان قــابــو�ــض كـــاًل مــن اإ�ــشــرائــيــل 
دوًرا  ولعب  التوتر،  فتيل  لنزع  وفل�شطني 
اأ�شا�شًيا يف ت�شهيل املحادثات النووية بني 

اإيران والواليات املتحدة.
الكثري من ال�شكان العرب و�شكان جنوب 
�شفحاتهم  على  يــ�ــشــاركــون  اآ�ــشــيــا  �ــشــرق 
اأولئك  خا�شة  عمان،  �شلطان  اأعجوبة 

وعــود  جـــّراء  باخليانة  ي�شعرون  الــذيــن 
ثمار الدميقراطية الكاذبة؛ فمثاًل عندما 
حتدثت اإىل عامل باك�شتاين يف عمان عن 
لي�شت  “باك�شتان  وقــال:  ارتعد  وطنه، 
الو�شع  ولكن  دميقراطية،  لدينا  جيدة، 
اإنهم  جــيــدة،  ــة  دول عمان  للغاية،  �شيء 

يتمتعون بال�شالم، اإنهم لي�شوا عنيفني”.
ولكن ما هي التكلفة؟

اأي  من  اخلــاوي  امل�شهد  يبدو  ذلــك،  مع 
املتنازع  غري  والقاعدة  عمان  يف  انتقادات 
االأعــني  يف  ال�شلطان  يحتلها  التي  عليها 
“ال�شورة  مريح،  وال  مقنع  غري  الدولية 
�شلطنة  يف  والتقدمية  ال�شياحية  العامة 
عمان تخفي خلفها واقًعا خمتلًفا للغاية” 
ــا نــيــمــار، مــديــر الــ�ــشــوؤون  ــدج يــقــول رادي
منظمة  عن  اخلليج  منطقة  يف  القانونية 
حلقوق  م�شتقلة  منظمة  وهــي  الكرامة، 
“ال  ويــتــابــع:  بجنيف،  مقرها  االإنــ�ــشــان 
يوجد عملًيا اأي م�شاحة حلرية التعبري”.
عام  يف  عمان  ل�شلطنة  زيــارتــه  خــالل 
2٠١٤، وجد املقرر اخلا�ض لالأمم املتحدة 
ال�شلمي،  التجمع  حرية  يف  باحلق  املعني 
ال�شيد كياي، باأن “ثقافة ال�شمت واخلوف 
اأن  يريد  �شخ�ض  اأي  على  توؤثر  ال�شائدة 
يف  االإ�ــشــالحــات  اأجــل  مــن  ويعمل  يتكلم 
بني  ما  ال�شطحي  الف�شل  اأن  كما  عمان”، 
ي�شع  الق�شائية  التنفيذية  ال�شلطتني 
يتجراأون  الذين  وال�شحفيني  الن�شطاء 

على االنتقاد اأو ال�شوؤال يف و�شع خطري.
النطاق،  الوا�شعة  اجلنائية  القوانني 
“توؤدي  مطبوعة  اأي  حظر  ذلــك  يف  مبا 
اأو  ــة  ــدول ال بــاأمــن  مت�ض  اأو  الفتنة  اإىل 
حقوقه”  اأو  االإن�شان  كرامة  اإىل  ت�شيء 
)املادة 3١ من النظام االأ�شا�شي يف �شلطنة 
اأو  حلقوق  ــاءة  االإ�ــش اأو  واإهــانــة  عــمــان(، 
قانون  من   ١26 )املــادة  ال�شلطان  �شلطة 
�شالحيات  احلكومة  تخول  العقوبات(، 
تقرر  حيث  وا�ــشــعــة،  تع�شفية  عقابية 
اعتقاله،  يتوجب  الذي  ال�شخ�ض  منفردة 
معتقاًل،  يبقى  اأن  ينبغي  الذي  وال�شخ�ض 
اأي  للمدة التي تراها مالئمة، كما حُتظر 
جتمعات خا�شة الأكرث من ت�شعة اأ�شخا�ض 
بدون اال�شتح�شال على موافقة ال�شلطات، 
ــات مع  ــالق ــع وكــذلــك يــحــّظــر تــكــويــن ال

املنظمات االأجنبية.
حممد الفزاري، هو مواطن عماين عانى 
من االأعمال االنتقامية النتقاده احلكومة 
وال�شيا�شية،  املدنية  باحلرية  ومطالبته 
الربيع  احتجاجات  يف  امل�شاركني  وكاأحد 
العربي لعام 2٠١١، احتج الفزاري مطالًبا 
برملان  تاأ�شي�ض  الدميقراطية،  بتحقيق 
و�شع  ت�شريعية،  ب�شلطة  يتمتع  حقيقي 
ال�شفافية  د�شتور تعاقدي جديد، حتقيق 
ذلك،  اأعقاب  ويف  ال�شلطات،  بني  والف�شل 
و   2٠١2 عامي  مدار  على  الفزاري  واجه 
تع�شفية  وا�شتجوابات  اعتقاالت   ،2٠١3
بـ”اإهانة  اتهامه  ــك  ذل يف  مبــا  عــديــدة، 
غري  “جتمع  يف  واالنــخــراط  ال�شلطان” 

قانوين”.
الفزاري �شحيفة  اأ�ش�ض  يف عام 2٠١3، 

م�شتقلة  اإخبارية  جملة  وهــي  املــواطــن، 
ذلك  وبعد  العماين،  املجتمع  ب�شاأن  ُتعنى 
اأ�شبحت حياته �شعبة للغاية، كما يقول؛ 
عليه  القب�ض  اأُلقي   ،2٠١٤ اأغ�شط�ض  ففي 
مطالبته  �شخ�شًيا” بعد  تخ�شه  “الأ�شباب 
العمانيني للتحدث مع املقرر اخلا�ض لالأمم 
كياي،  ال�شيد  التجمع،  حلرية  املتحدة 

خالل زيارته لعمان.
منظمات  ِقبل  من  عاجلة  نــداءات  بعد 
موؤ�ش�شة  ذلــك  يف  مبــا  ــان،  ــ�ــش االإن حــقــوق 
اأيام  قبل  الفزاري  �شراح  اأُطلق  الكرامة، 
املراقبة  ــع حتــت  وُو�ــش كــيــاي  ـــارة  زي مــن 
اأ�شهر، وعندما حاول  ال�شارمة، ولكن بعد 
وثائق  م�شادرة  متــت  املــطــار،  مــن  ال�شفر 
اخلـــارج،  اإىل  ال�شفر  مــن  ومنعه  هويته 
وثائق  م�شادرة  من  الرئي�شي  والغر�ض 
ال�شفر  “منعه من  نيمار  ال�شفر، كما يقول 
ــا  واأيــ�ــشً الجـــئ،  �شفة  عــلــى  ــول  واحلــ�ــش
�شت�شبح  اأوراقـــه  وبــدون  ــه  الأن ملعاقبته، 

اأن�شطته داخل البالد حمدودة للغاية”.
الهروب  من  الفزاري  متّكن  باملح�شلة، 
حالًيا  ويعي�ض  اأوراقــــه  دون  عــمــان  مــن 
وب�شبب  بريطانيا،  يف  �شيا�شي  كــالجــئ 
االعتقاالت االأخرية واال�شتجوابات التي 
خ�شع لها ال�شحفيون االآخرون يف �شحيفة 
املواطن الذين يعي�شون يف عمان، ا�شطرت 
ال�شحيفة للتوقف عن الن�شر يف ١٤ يناير 

من عام 2٠١6.
ال�شحفيون لي�شوا الفئة الوحيدة التي 
حُترم من اإبداء الراأي؛ فطالب املاري، وهو 
يق�شي  ال�شلطان،  �شورى  جمل�ض  يف  ع�شو 
�شنوات  اأربــع  ملــدة  بال�شجن  حكًما  حالًيا 
بعد  الدولة”،  بهيبة  “االإ�شرار  بتهمة 
ِقبل  مــن  للتدخل  حمـــاوالت  ــدة  ع ف�شل 
خرباء من االأمم املتحدة الإطالق �شراحه، 
علًما باأن املاري كان يحتج �شد اآثار التلوث 
املحلي يف  بالبرتوكيماويات على جمتمعه 
�شيلطخ  االعتقال  هذا  ومثل   ،2٠١3 عام 
بالتاأكيد جدية جائزة اليون�شكو الدولية 

لل�شلطان قابو�ض حلماية البيئة.
تربيرات

الرئي�ض  ا�ــشــتــجــاب   ،2٠١٤ عـــام  يف 
نيكوال�ض  الب،  درمي  ل�شركة  التنفيذي 
ن�شرتها  التي  التج�ش�ض  مللفات  ماينكورت، 

ويكيلياك�ض التي ت�شري اإىل تورط ال�شركة 
ال�شوي�شرية و�شركة املراقبة الربيطانية، 
مراقبة  معدات  تركيب  يف  غــروب،  غاما 
للتج�ش�ض على االإنرتنت يف عمان، بقوله: 
العامل  يف  تقدًما  االأكرث  البلد  هي  “عمان 
الن�شاء  تــرى  ال�شاطئ  على   … العربي 
عمان  وكون  البيكني،  البحر  زي  يلب�شون 
وال�شلطان  غربية  دميقراطية  لي�شت 
ي�شتطيع نق�ض قرارات الربملان ال يجعلها 

بلًدا �شيًئا”.
بــ�ــشــكــل ممـــاثـــل، طـــرحـــت احلــكــومــة 
على  رًدا  م�شابهة  ــرات  ــربي ت العمانية 
تقرير حرية التجمع الذي اأ�شدره كياي، 
العمانية  احلكومة  ــاأن  ب اأو�شحت  حيث 
“الراحة العامة على اال�شطراب،  تف�شل 

ال�شالم والهدوء على ال�شغب”.
�شمان  ــاأن  ب كياي  اأكــد  ذلــك،  مع  ولكن 
وحتقيق  وال�شيا�شية  املــدنــيــة  احلــقــوق 
ا،  بع�شً بع�شهما  ي�شتبعدان  ال  اال�شتقرار 
لتحقيق  االأ�شا�ض  هي  االإن�شان  “حقوق 
كياي،  قال  وم�شتدام”  حقيقي  ا�شتقرار 
احلكومة  تف�شل  “عندما  حمــذًرا:  وتابع 
فاإنها  ال�شعبية،  للم�شاعر  منفذ  توفري  يف 
االأمــة،  نب�ض  جل�ض  ثمينة  فر�شة  ت�شيع 
مغلق  �شغط  وعاء  فعال  نحو  على  وتخلق 
املطاف  نهاية  يف  ينفجر  اأن  �ــشــاأنــه  مــن 

حمدًثا عواقب وخيمة”.
قابو�ض  ال�شلطان  و�شول  ومــع  اأخـــرًيا، 
مر�ض  من  ومعاناته  ال�شيخوخة،  �شن  اإىل 
ــدم وجـــود اأبــنــاء  الــ�ــشــرطــان، ويف ظــل ع
اأفق  يبدو  العر�ض،  لريثوا  له  اأحفاد  اأو 
نحو  عــلــى  �شبابًيا  عــمــان  يف  امل�شتقبل 
متزايد، فهل ميكن لعمان اأن تتحمل و�شول 
�شيفتقر  واأنه  خا�شة  اآخر،  م�شتبد  حاكم 
لل�شالت املبا�شرة مع ال�شلطان قابو�ض؟ اأم 
�شتبقى، كما  العمانية اخلا�شة  اأن احلالة 
يتوقع كياي، تقبع كقنبلة موقوتة يف ظل 

ا�شتمرار ال�شمت؟

مادلني ميلر
�شحفية م�شتقلة مهتمة ب�شوؤون 
ال�شرق االأو�شط والقانون الدويل 
وال�شحافة اال�شتق�شائية.
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اأحيانا الكثري من االأخطاء يف البناء، بع�شها يكون عاديا   قد حتدث 
من املمكن تفاديه وا�شالحه باأقل اخل�شائر، وبع�شها االآخر يكون مميتا 
يق�شي على االأرواح ب�شبب االهمال ، او �شرعة التنفيذ، او عدم االإنتباه، 

اأو فقدان ال�شمري. 
من  الكثري  ا�شتكى  حيث  برو�شيا  املباين  اأحد  يف  ق�شتنا  احداث  تدور 
املواطنني القاطنني يف املبنى املذكور، من درجه املك�شور، خوفا من اإ�شابة 
ا�شتغرقت  لكنها  ان�شاء  اعــادة  لعملية  الــدرج  خ�شع  بعدها  �شخ�ض،  اأي 
وقتا طويال، االمر الذي دفع بقاطني املبنى لزيادة ال�شكاوى واملطالبة 
�شرعت  اذ  ارادوه،  ما  مت  وبالفعل  الدرج،  هذا  من  االنتهاء  يف  بال�شرعة 
وترية العمل يف البناء وانتهى ان�شاء الدرج يف غ�شون 3 اأ�شابيع، وهي فرتة 

قيا�شية، حر�شا على �شالمة االأهايل. 
 بعد االإنتهاء من بناء الدرج، اأ�شبح االأهايل ي�شمعون �شجة واأ�شواتا 
غريبة ليال قادمة من حتت االأر�ض وحتديدا من اأ�شفل الدرج، فاعتقدوا 
حي  كائن  من  �شادرة  كانت  فعال  االأ�شوات  لكن  باأ�شباح،  يتعلق  االأمر  اأن 

يقبع حتت االأر�ض!
بعد ت�شاعد ال�شراخ، قاموا باإر�شال �شكوى الأحد امل�شوؤولني، لكن اأحدا 
هذه  �شبب  عن  للبحث  باأنف�شهم  احلفر  فقرروا  االأمــر،  ملعاجلة  يــاأت  مل 
االأ�شوات، وهذا ما مت بالفعل، وهنا املفاجاأة، لكونهم وجدوا مامل يتوقعه 
اأحد منهم، وجدوا كلبا يتلوى من اجلوع واخلوف.. مت بناء الدرج فوق 

ج�شده من دون اأن يدري به اأحد!.

لفيديو  م�����ص��اه��دة  م��ل��ي��ون   40 م��ن  �أك����ر 
 

ظي �شريٌط م�شّور لعملية ت�شريح ذيل االأفعى املجلجلة، ُن�شر على موقع 
يوتيوب باأكرث من ٤١ مليون م�شاهدة، خالل اأقل من اأ�شبوع على ن�شره.

»وات�ض اإن�شايد« هي قناة يوتيوب �شهرية اأن�شاأها »دانيال ماركهام« مل�شروع 
دوري  ب�شكل  وابنه  االأب  يقوم  اإذ  العلوم،  مبــادة  اخلا�ض  »لنكولن«  ابنه 
باإلقاء نظرة على ما بداخل االأ�شياء بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
االأب وابنه لديهما اإجاباٌت اأحيانًا تكون مذهلة، عن جممل االأ�شياء التي 
ي�شادفانها يف حياتهما اليومية، ومنها احليوانات. حيُث يقومان مب�شاركة 

النتيجة مع اجلميع عرب ن�شر مقطٍع م�شّور يف قناتهما املذكورة.
بت�شريح  وابنه  االأب  قيام  القناة،  على  املن�شور  االأخري  الفيديو  وُيظهر 

ذيل اأفعى ا�شرتاها الوالد عن طريق موقع »اإي باي« من رجل يف تك�شا�ض.

“اجلزيرة  حمطة  اغـــالق  حلظة  كــانــت 
امريكا” حلظة حمزنة الكرث من 8٥٠ موظفا 
العا�شمة  يف  الرئي�شي  مقرها  يف  يعملون 
مبختلف  مكاتبها  يف  او  وا�شنطن،  االمريكية 
الواليات املتحدة االمريكية، ويزيد تعدادها 

عن ١2 مكتبا.
فبعد ثالث �شنوات من العمل، قررت ادارتها 
انوارها،  اطفاء  الدوحة  يف  العليا  القطرية 
لها  ولي�ض  “اقت�شادية”،  انها  قالت  ال�شباب 
القطرية  امليزانية  يف  بالعجوزات  عالقة 
)١3 مليار دوالر هذا العام(، وانخفا�ض دخل 
ب�شبب  الثلثني  من  باأكرث  القطرية  الدولة 

تراجع ا�شعار النفط والغاز.
ــــوداع عــلــى الــ�ــشــا�ــشــة، وقــبــل االغـــالق  ال
اكــدت  حيث  للغاية،  مــوؤثــرا  ــان  ك النهائي 
من  املحطة  فــريــق  ان  الرئي�شية  املــذيــعــة 
ا�شتطاع  والفنيني  وال�شحافيني  الباحثني 
ال�شائد  عن  خمتلفة  اخبارية  خدمة  تقدمي 
املناف�شة،  االمريكية  االعـــالم  و�ــشــائــل  يف 
النجاح،  لها  يكتب  مل  املحاوالت  هذه  ولكن 
�شيء  كــل  “هذا  قائلة  كلماتها  واختتمت 
هناك  امريكا  اجلــزيــرة  يف  الينا  بالن�شبة 
املئات من ال�شحافيني حاولوا ان يقدموا لكم 
وفينا  نكون  ان  وناأمل  ال�شحافة،  يف  االف�شل 

بوعدنا ك�شوت للذين ال �شوت لهم”.
“راي اليوم” ان معدالت امل�شاهدة  وعلمت 
حــوايل  اىل  انخف�شت  للمحطة  اليومية 
ع�شرين الف م�شاهد يوميا، وهو رقم منخف�ض 
جدا ال ميكن ان يجذب اي حمالت اعالنية، 
او م�شادر دخل للمحطة لتعوي�ض خ�شائرها.

ا�شرتت  قــد  “اجلزيرة”  �شبكة  وكــانــت 
ال  مــن  دوالر  مــلــيــار  ن�شف  مببلغ  املــحــطــة 
اال�شبق،  االمــريــكــي  الرئي�ض  نــائــب  غـــور، 
دوالر  املليار  ون�شف  مليار  حــوايل  وانفقت 
اخلــربات  خــرية  وتوظيف  تطويرها،  على 
االمريكية، ولكن هذا االنفاق ال�شخم، وغري 
يعط  مل  �شنوات  ثــالث  مــدى  على  امل�شبوق، 

ثماره املاأمولة.

ال�شبكة  ادارة  ان  اليوم”  “راي  وعلمت 
“اجلزيرة  باقامة  م�شروع  عن  اي�شا  تخلت 
بريطانيا” الذي كانت تريد ان يكون باللغة 
املحلية  الــقــنــوات  ويــنــافــ�ــض  االنــكــلــيــزيــة، 
و  نــيــوز«  و«�ــشــكــاي   BBC مثل  الربيطانية 
“ITV”، ولكن عدم جناح جتربة “اجلزيرة 
نهائيا،  عنه  النظر  �شرف  اىل  ادى  امريكا” 
يقرب  ما  مع  والتعاقدات  التفاهمات  والغاء 

من مئة �شحايف ومذيع وفني.
الــغــت  قـــد  “اجلزيرة”  �ــشــبــكــة  وكـــانـــت 
كانوا  وفني  �شحايف  الــف  حــوايل  تعاقدات 
م�شطفى  الدكتور  واكد  قنواتها،  يف  يعملون 
ان هذه اخلطوة  بالنيابة  العام  املدير  �شواق 
االداريــــة  الهيكلة  اعــــادة  ـــار  اط يف  ــاأتــي  ت
وقال  االداري،  للرتهل  حد  وو�شع  للمحطة، 
ان التخفي�شات لن تطال االجهزة التحريرية 

وكبار جنوم القناة العامة العربية.
لـ”راي  وثيقة  اعالمية  م�شادر  واكـــدت 
املقبلة  ــوة  ــط اخل ان  الـــدوحـــة  يف  اليوم” 
الــرتكــيــة،  “اجلزيرة”  اغـــالق  ت�شمل  قــد 

و”اجلزيرة” الوثائقية، لتقلي�ض النفقات.
وقالت هذه امل�شادر ان ادارة ال�شبكة تعتمد 
الت�شخم  مــن  التخل�ض  يف  الــتــدرج  �شيا�شة 
الناجحة،  غري  املحطات  واغــالق  الوظيفي 
ومن غري امل�شتبعد ان ياأتي الدور على القناة 
اال�شهر يف ال�شبكة اي “اجلزيرة االم” حيث 
جنومها،  و”بهتت” بع�ض  “ترهلت” املحطة، 
التي بداأت معها منذ حلظات التاأ�شي�ض االوىل 
قبل ع�شرين عاما، و�شخ دماء جديدة �شابه، 
حاليا،  بالفعل  املحطة  ادارة  تتبعه  ما  وهذا 
مل�شلحة  “النجوم” كثريا  ظهور  تقل�ض  حيث 

وجوه جديدة.
من  بحالة  ال�شبكة  يف  العاملون  وي�شعر 
رغم  م�شتقبلهم  على  حاليا  ال�شديد  القلق 
الهيكلة  اعادة  عملية  باأن  االدارة  تاأكيدات 
لن ت�شتهدف النجوم التاريخيني والعاملني يف 
التحرير، وان كانت م�شادر مقربة من االدارة 
بع�ض  �شتطال  التخفي�ض  عمليات  ان  اكــدت 
املرحلة  يف  وفنيا  وظيفيا  املت�شخمة  املكاتب 

املقبلة.

  من حلق الوادي التون�شية اإىل �شالرينو 
االإيطالية.. ومن روما اإىل بر�شلونة.. ومن 
ومن  املغربية،  طنجة  اإىل  باإيطاليا  كاتانيا 
اإزمري الرتكية اإىل برينديزي االإيطالية.. 
املغزى  اأّن  بيد  ــرافــئ،  وامل ال�شبل  تــعــّددت 
البحر  اإنه  اأي�شا..  واملكان  واحــد،  والهدف 
ين�شج  وهو  حلله  اأبهى  يف  املتو�ّشط  االأبي�ض 
املطّلة  البلدان  جميع  بني  الوحدة  اأوا�شر 
اأو  الــعــائــمــة«،  »املكتبة  خــالل  مــن  عليه، 
ال�شفينة املحّملة بالكتب، هذه املبادرة التي 
اإىل  ي�شعون  خطوة  يف  اإيطاليون،  اأطلقها 

تعميمها على جميع بلدان املتو�ّشط.
 واإىل جميع هوؤالء ال�شاعني اإىل زرع بذور 
�شريجيو  اإجابة  فــاإّن  والت�شّتت،  االإنق�شام 
باملجلة  التحرير  عــن  املــ�ــشــوؤول  اأوريــكــيــو، 
للجميع«،  »الــقــراءة  ال�شهرية  االإيطالية 
اأحد املرّوجني لتظاهرة »�شفينة  اأي�شا  وهو 
الكتب«، كانت لتكون حا�شمة: »فلتعلموا اأّن 

الثقافة هي ما يجمعنا«. 
احلدث يفر�ض نف�شه الأهّميته والأبعاده، 
اأو  بالكتب،  املحّملة  العائمة  ال�شفينة  فهذه 
هذه املكتبة العائمة، �شتنطلق، خالل اإحدى 
رحالتها الرابطة بني ميناء »ت�شيفيتافيكيا« 
االإ�شبانية،  بر�شلونة  اإىل  و�ــشــوال  بــرومــا 

حمّملة مب�شافرين غري اعتياديني..
وجمهور  ومو�شيقيون  و�شينمائيون  كّتاب 
واختاروا  اإيطاليا،  من  قادمون  القّراء  من 

باليوم  لالحتفال  اإ�شبانيا  اإىل  الــتــوّجــه 
ــذي  وال االأخـــري،  البلد  يف  للكتاب  العاملي 
ني�شان  اأبريل/  �شهر  من   23 الـ  مع  يتوافق 
اجلاري. رحلة بحرية �شتكون فر�شة لعدد 
ع�شق  جمعهم  ممن  االإيطاليني  الكّتاب  من 
وا�شتعرا�ض  رواياتهم  �شرد  من  الكلمات، 
وحتى  وتطّلعاتهم  وجتاربهم  كتاباتهم، 
اأفكارهم من اأجل منطقة متو�ّشطية موّحدة 

واآمنة.
اإير�شيليا  واإميانويال  �شيلفا،  دي  دييغو   
لبناين،  ــل  اأ�ــش مــن  واالإيــطــالــيــة  عــبــا�ــض، 
اأ�شل  من  االإيطاليان  واأي�شا  اخلليل،  ليلى 
فــرح،  وعــلــي  كري�شتينا  اأوبــــاه  �ــشــومــايل، 
ــم، ممــن قــــرروا املــ�ــشــاركــة يف هــذه  ــريه وغ
من  والتي  ال�شابعة،  ن�شختها  يف  التظاهرة 
هذا  من   2٤ اإىل   2٠ من  تعقد  اأن  املنتظر 

ال�شهر، حول مو�شوع »الهجرة«.
لالأنا�شول:  حديث  يف  اأ�شاف،  اأوريكيو   
»نتطّلع اإىل اإثراء االأدب يف حو�ض املتو�ّشط، 
وتعزيز ال�شالم والت�شامن يف مواجهة جميع 
مو�شوع  اخرتنا  و«لئن  الثقافية«،  احلواجز 
الهجرة ملناق�شته خالل رحلتنا، فالأننا على 
قناعة تاّمة باأّن اإدارة هذه امل�شاألة بطريقة 
املهاجرين  من  يجعل  اأن  �شاأنه  من  منا�شبة 

فر�شة بالن�شبة الأوروبا ولي�ض اإ�شكاال«. 
فـ »اليوم«، يتابع بحما�ض، »توجد جالية 
تون�شية يف اإيطاليا، متاما كما توجد جالية 

الثقايف  والــتــكــامــل  تــونــ�ــض،  يف  اإيــطــالــيــة 
رّد  اأف�شل  ي�شّكل  اعتقادي  يف  واالجتماعي 
لتنظيم  نخّطط  و«نحن  ال�شراعات«،  على 
خمتلف  يف  تتوّقف  الكتب،  ل�شفينة  رحلة 
دول احلو�ض )املتو�ّشطي( ال�شتقبال الكتاب 
ذلك  و�شيكون  االأنــحــاء،  تلك  يف  والــقــّراء 
ال�شاعني  هــوؤالء  على  ال�شايف  الــرّد  مبثابة 
الثقافة،  مبكانة  والتذكري  االإنق�شام،  اإىل 
�شعب  ثقافة  يع�شقون  الــذيــن  اأولــئــك  الأن 
وكتبه ومطبخه ال ي�شعهم اأبدا اأن ي�شبحوا 

اأعداءه !«.
الكتب«  »�شفينة  اأّن  اإىل  خل�ض  اأوريكيو 
اإغفال  دون  الثقافات،  بني  ج�شرا  ت�شّكل 
عبور  من  متّكنوا  الذين  اأولئك  اأّن  حقيقة 
املثّقفني،  من  وغريهم  قرون،  منذ  املتو�شط 
ا�شتطاعوا، وب�شكل قاطع، تغيري مالمح هذه 
االإفريقي )نحو  املنطقة، بينهم ق�شطنطني 
امل�شتعرب  الطبيب  هــذا   ،)١٠87  -١٠١٥
بتون�ض،  الــقــريوان  اأو  قرطاجة  يف  املولود 
حمّملة  �شفينة  مــنت  على  غــادرهــا  والـــذي 
من  واملاأخوذة  العربية،  العلمية  باملوؤّلفات 
نحو  متوّجها  بتون�ض،  الزيتونة  جامعة 
نف�شها  والرحلة  اإيطاليا،  جنوبي  �شالرينو 

قامت بها، موؤخرا، مرا�شلة االأنا�شول.
»كــامــبــانــيــا«  مــديــنــة  اإىل  ــولــه  وبــو�ــش  
من  كــم   ٥٠ حـــوايل  بعد  على  ال�شاحلية 
البنديكتي مبونت  الدير  اإعتزل يف  نابويل، 

كا�شينو، غري بعيد عن 
�ــشــالــرينــو، حــيــث قــام 
 ١٠ من  اأكرث  برتجمة 
العربية،  املوؤلفات  من 
وخا�شة الطّبية منها، 
بع�ض  اإىل  اإ�ــشــافــة 

املوؤلفات اليونانية. 
ن�شو�ض  وتــعــتــرب   
املرتجمة  ق�شطنطني 

»املدر�شة  عليها  ت�شتند  التي  االأ�ش�ض  من 
جــامــعــة  اأّول  ــة«،  ــي ــرين ــال ــش ــ� ال الــطــبــيــة 
قرو�شطية على ال�شاحل االإيطايل اجلنوبي 
احلادي  القرن  معا�شري  اإن  بل  �شالرينو،  يف 
هذه  فيها  تاأ�ش�شت  الــتــي  احلقبة  ع�شر، 
اجلامعة، كانوا يعتقدون اأن تلك الرتجمات 
اأن  اأي�شا  كانت من تاأليف ق�شطنطني )يقال 
من  لها  كــان  ملا  نف�شه(،  اإىل  ن�شبها  االأخــري 
وهذا  عــام،  ب�شكل  الطب  جمال  على  تاأثري 
بح�شب  اليوم،  حتى  �شاريا  يزال  ال  التاأثري 
بعنوان  مــقــالــهــا  يف  بــرو�ــشــولــيــت  جــاكــلــني 
 ،»)١٠87  -١٠١٥( االإفريقي  »ق�شطنطني 

ال�شادر باملو�شوعة العاملية لعام 2٠١٥.
 »اإفريقي« اآخر، من ال�شمال، وهو احل�شن 
اأو  االإفــريــقــي«،  »لــيــون  بـــ  ال�شهري  الــــوزان 
املوؤرخني  »يوحنا االأ�شد االإفريقي«، )بع�ض 
والبع�ض  م   ١٤٩٥ عــام  ولــد  اأنــه  يرجحون 
االآخر يف ١٥٠٠ م( والذي ا�شتهر مبوؤّلفاته 

اجلغرافية، اأبرزها »و�شف اإفريقيا«، ويعترب 
من امل�شتك�شفني، وهو اأي�شا دبلوما�شي خالل 

القرنني ١٥ و١6 ميالدي.
�شقّليني،  قبل  من  البحر  يف  عليه  قب�ض   
يف عام ١٥78، لدى عودته من اأداء منا�شك 
ليقّدم  املغرب،  اإىل  املكّرمة،  مّكة  يف  احلج 
هدية للبابا »ليون العا�شر«، ليمنحه االأخري 
اإيطاليا،  يف  اإقامته  فــرتة  وطــوال  ا�شمه. 
اإىل الالتينية  اإ�شافة  البلد،  تعّلم لغة هذا 
ال�شهري  كتابه  يــوؤّلــف  اأن  قبل  والعربية، 
اإفريقيا«، والذي يعترب حتى اليوم،  »و�شف 
ــالق  االأخ عــن  للمعلومات  الوحيد  امل�شدر 
والعادات والتقاليد االإفريقية يف القرن الـ 

١٥ ميالدي.
االأزل،  منذ  يــوؤّمــنــه،  للثقافات  تــالقــح   
البحر االأبي�ض املتو�ّشط، عرب ممراته التي 
�شكلوا على  �شلكها مفكرون ومثّقفون وكتاب 
مدار ال�شنني، همزة و�شل وج�شر تبادل بني 

خمتلف ح�شارات البلدان املطّلة عليه.

ود�ع موؤثر للعاملني يف قناة “�جلزيرة �مريكا” بعد �غالقها نهائيا.. و�لغاء م�صروع 
“�جلزيرة بريطانيا” وت�صريح بع�ض �ملر�صحني للعمل فيه.. و�نباء توؤكد �غالق  
قنو�ت �خرى مثل “�جلزيرة تركيا” و”�جلزيرة بلقان”.. و”�حلبل على �جلر�ر”

��ط��ي��ة ���ص��ف��ي��ن��ة �ل��ك��ت��ب �ل��ع��ائ��م��ة.. �ل��ث��ق��اف��ة م���ن �أج����ل �ل���وح���دة �مل��ت��و���صّ



علي جاحز، ر�شيد حداد
�شنعاء / دخلت التهدئة ال�شاملة املتفق عليها بني 
ترجمة  يف  التنفيذ،  حّيز  اليمن  يف  ال�شراع  طــريف 
يف  ُت�شتكمل  اأن  املفرت�ض  من  التي  للتفاهمات  اأّولية 

مفاو�شات الكويت يف الثامن ع�شر من ال�شهر احلايل.
و�شبق وقف اإطالق النار ت�شعيد ع�شكري كبري على 
التي �شهدت ع�شرات الهجمات  جبهات اجلوف وماأرب 
امل�شلحة  واملجموعات  ال�شعودي  التحالف  لــقــوات 
الت�شّدي  من  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  متكن  لها، 
الهدوء  خّيم  فقد  �شنعاء،  العا�شمة  اأمــا  ملعظمها. 
لطائرات  املكثف  التحليق  من  اأيام  بعد  اأجوائها  على 
�شّنت غارات عدة على جبلي عطان  التي  »التحالف« 

والنهدين.
جلنة  عليها  ت�شرف  اأن  املفرت�ض  من  التي  التهدئة 
خا�شة، متثل اختبارًا جّديًا لرغبة الطرفني يف و�شع 
�شمدت  التي  احلدودية  التهدئة  بعد  للحرب،  حّد 
و»اللجان  اجلي�ض  طالب  وقد  اخلروقات.  بع�ض  رغم 
حالة  يف  والبقاء  باليقظة  بـ»التحلي  ال�شعبية« 
تقوم  قد  حماوالت  اأي  �شّد  بهدف  ق�شوى«،  ا�شتنفار 
بها القوات املوالية لـ»التحالف« خالل االأيام املقبلة.

زحمة  العا�شمة  �شوارع  �شهدت  اأم�ض،  �شباح  ومنذ 
غياب  م�شتغلًة  احلركة  عادت  بعدما  خانقة  مرورية 
الطائرات احلربية عن االأجواء، فيما عاودت املحال 
غري  الــ�ــشــوارع.  خمتلف  يف  اأبــوابــهــا  فتح  التجارية 
�شكان  على  خّيمت  والت�شكيك  الرتقب  من  حالة  اأن 
بعد  �شيما  ال  ال�شابقة،  الُهدن  ف�شل  بعد  العا�شمة 
و�شول تعزيزات ع�شكرية لقوات »التحالف« من منفذ 

الوديعة احلدودي اإىل اجلبهات ال�شمالية.
يف  االإن�شانية  لل�شوؤون  املتحدة  االأمم  من�ّشق  وكان 
ال�شراع  طريف  دعا  قد  ماكغولدريك،  جيمي  اليمن، 
مطالبًا  القتال،  وقف  باتفاق  االلتزام  �شرورة  اإىل 

اأول  بحماية املدنيني. واأ�شاف ماكغولدريك، يف بيان 
مفاو�شات  نتائج  عن  النظر  »ب�شرف  اأنــه  اأم�ض،  من 
ال�شالم، فاإن االأمم املتحدة و�شركاءها املعنيني بالعمل 
ا�شتجابتهم  يف  امل�شي  على  العزم  عقدوا  االإن�شاين، 
اأينما يكونون، ومهما  لالحتياجات االإن�شانية لل�شكان 

يبلغ حجم العقبات التي �شيواجهونها«.
التهدئة،  بــدء  قبيل  االأخـــرية  ال�شاعات  وحتى 
امل�شلحة  واملــجــمــوعــات  »الــتــحــالــف«  قـــوات  حــاولــت 
ــوف.  واجل مـــاأرب  جبهات  على  التقّدم  لها  املوالية 
وحترك امل�شلحون يف مناطق املتون والغيل والعقبة يف 
القتلى  فيها ع�شرات  �شقط  اأعقبه معارك  ما  اجلوف، 
اجلرحى. وقال م�شدر ميداين لـ»االأخبار« اإن املعارك 
يتمكن  اأن  قبل  اأمــ�ــض،  م�شاء  حتى  م�شتمرة  ظلت 
م�شت�شفى  من  امل�شلحني  طرد  من  و»اللجان«  اجلي�ض 
املزوية  يف  املواقع  من  وعدد  ال�شرفان  وقرية  املتون 
التابعة للمتون التي �شّنت عليها طائرات »التحالف« 
فقد  املــيــداين،  امل�شدر  وبح�شب  غــارة.   ١2 من  اأكــرث 
�شقط اأكرث من 2٠ من امل�شلحني يف املواجهات واأ�شيب 
امل�شلحة  املجموعات  با�شم  املتحدث  بينهم  اآخــرون، 
املدعو  والقيادي  االأ�شرف  املدعو عبداهلل  يف اجلوف 

عامر الراعي.
من  الغربي  اجلنوب  اإىل  الواقعة  الغيل  جبهة  اأما 
قوات  متكنت  فقد  احلــزم،  مدينة  املحافظة،  مركز 
وم�شاحات  يرب  جبل  تاأمني  من  و»اللجان«  اجلي�ض 
امل�شدر  واأفــاد  الغيل.  جنوبي  اأيرب  وادي  من  وا�شعة 
اجلي�ض  بــني  دارت  عنيفة  مــعــارك  بـــاأن  الع�شكري 
اأخـــرى،  جهة  مــن  وامل�شلحني  جهة  مــن  و»الــلــجــان« 
القتلى  من  العديد  فيها  �شقط  ل�شاعات،  ا�شتمرت 
اجلي�ض  تــ�ــشــّدى  كــذلــك،  �شفوفهم.  يف  ــى  ــرح واجل
منطقة  �شمايل  هجمات  خم�ض  من  الأكرث  و»اللجان« 
العقبة املطلة على مدينة احلزم، حتت غطاء جوي 

كثيف.
ومتكن اجلي�ض و»اللجان« من التقدم يف وادي هراب 
الواقع بني احلزم والعقبة بعد ال�شيطرة على مناطق 
مواقع،  اأربعة  من  امل�شلحني  وطرد  الوادي  يف  وا�شعة 

و�شواًل اإىل جبل �شيحاط وقرن اجلدعان.
على ال�شعيد نف�شه، �شهدت حمافظة ماأرب ت�شعيدًا 
على  لل�شيطرة  امل�شلحة  املجموعات  قبل  من  كبريًا 
امل�شدر  واأو�شح  املحافظة.  غربي  �شرواح  مديرية 
�شرواح  ملديرية  ال�شرقية  االأطـــراف  اأن  الع�شكري 
املــعــارك  ــدء  ب منذ  االأعــنــف  هــي  مــواجــهــات  �شهدت 
اأن هجومًا كبريًا  امل�شدر  واأكد  املا�شي.  العام  منت�شف 
باجتاه  حمــاور  ثالثة  مــن  امل�شلحني  قــوات  نفذته 

�شرواح.
»جمتهد«  ال�شعودي  املغرد  ن�شره  ما  على  وتعليقًا 
من  واالإماراتية  ال�شعودية  القوات  ان�شحاب  حول 
هذه  �شحة  ع�شكري  م�شدر  نفى  واجلــــوف،  ـــاأرب  م

االأنباء. وقال اإن امل�شلحني كانوا قد حاولوا طيلة ليل 
اأول من اأم�ض التقدم باجتاه �شرواح حتت غطاء جوي 
حمور  جهة  من  االأبات�شي  طائرات  ومب�شاركة  مكثف 
هيالن.  وحمــور  االأ�شقري  جبل  وحمــور  امللح  وادي 
من   ٤٠ مقتل  اإىل  اأّدت  املــعــارك  اأن  امل�شدر  وك�شف 
امل�شلحني، بينهم القيادي عبد الكرمي منران، واإ�شابة 

الع�شرات يف معركة ا�شتمرت نحو ١٥ �شاعة.
واملحاذية  ماأرب  ملحافظة  الغربية  املناطق  يف  اأما 
امل�شدر  اأو�شح  فقد  اجلدعان،  جهة  من  نهم  ملديرية 
ال�شعبية«  و»الــلــجــان  اجلي�ض  قــوات  اأن  الع�شكري 
جهة  من  امل�شلحون  نفذها  تقدم  ملــحــاوالت  ت�شدوا 
قرود باجتاه منطقة امللح ومب�شاركة نحو 27 مدرعة. 
بينهم  امل�شلحني  من  عــدد  مقتل  اإىل  املــعــارك  واأّدت 

القيادي �شالح االأقرع وعدد من مرافقيه.
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يبد�أ �لهدنة  �ختبار  �الأخرية:  �ل�صاعات  يف  �صعودي  ت�صعيد 

ر�شيد  الف�شائل  بني  االنق�شامات  توؤدي 
احلداد

تعز على خطى عدن  /  مت�شي  �شنعاء 
للفو�شى  ال�شعودي  التحالف  �شّلمها  التي 
الــفــو�ــشــى  اأن  اإال  املــا�ــشــي.  ـــوز  مت مــنــذ 
املوالية  الف�شائل  وتناحر  الع�شكرية 
تعرّث  يف  ي�شهمان  الــ�ــشــعــودي  للتحالف 
املعركة مع اجلي�ض و»اللجان ال�شعبية« يف 

املحافظة.
�ــشــراع،  طــريف  عــن  تعز  يف  حــديــث  ال 
بــل عــن اأطـــــراف مــتــعــددة االجتــاهــات 
جبهة  يف  تــارًة  تقاتل  وااليديولوجيات 
بــدءًا  بينها،  ما  ــرى يف  اأخ ــارة  وت ــدة  واح
مـــرورًا  ـــالح«  ـــش »اال� حـــزب  مبيلي�شيات 
للواء  املــوالــيــة  الع�شكرية  بــالــقــيــادات 
تنظيم  اإىل  و�شواًل  االأحمر  حم�شن  علي 
ــدة« احلــا�ــشــر يف عـــدد كــبــري من  ــاع ــق »ال
جبهات املحافظة. هذا بالتزامن مع تنامي 
تتكاثر  التي  اجلهادية  ال�شلفية  تيارات 
»الدولة  بتنظيم  وانتهاًء  اآخر،  بعد  يومًا 
ال�شعاليك«  و»لواء  )داع�ض(  اال�شالمية« 
الــــذي يــ�ــشــم املـــئـــات مـــن املــتــطــرفــني يف 

�شفوفه.
اإىل  اليمنية  الثقافة  عا�شمة  حتّولت 
فيها  تخو�ض  مفتوحة،  حــرب  �شاحة 
اأ�شهر.  منذ  نفوذ  �شراع  متعددة  تيارات 
حــزب  فــيــه  يح�شر  الــــذي  الــوقــت  ويف 
ب�شورة  مينية  جبهات  �شبع  يف  »االإ�شالح« 
ــود  ــن وج ــن احلــــزب ع ــل ــري مــعــلــنــة، اأع غ
من  اأكــرث  منذ  تعز  حمافظة  يف  م�شلحيه 
»معركته  عام. فاحلزب يعترب جبهة تعز 
امل�شلحة  جمموعاته  عرب  وذلك  الكربى«، 
الذي  املخاليف  حمود  ال�شيخ  يقودها  التي 
االآونة االأخرية مل�شلحة  نفوذه يف  انح�شر 
عبده حمود ال�شغري. االأخري يعمل معلمًا 
يف اإحدى مدار�ض مدينة تعز، و�شّكل قبل 
معظم  يعّد  التي  الطالب«  »جبهة  اأ�شهر 
�شباب  ومــن  املــدار�ــض  طــالب  من  مقاتليها 

حزب »االإ�شالح«.

اإال اأن احلزب االإ�شالمي الذي حاول اأن 
احلفاظ  يف  ف�شل  تعز،  يف  امل�شهد  يت�شّدر 
جــزءًا  واأ�شبح  »املــقــاومــة«،  متا�شك  على 
التيارات  �شم  حماوالته  رغــم  الكل،  من 
حتت  جامع  اإطــار  يف  امل�شلحة  والف�شائل 
ال�شعبية  املقاومة  تن�شيق  »جمل�ض  م�شمى 
يف تعز«، حتى ي�شهل اال�شتفراد يف القرار. 
قبل  مــن  بالرف�ض  قــوبــل  الــتــوجــه  هــذا 
املجموعات االأخرى ومن قبل »التحالف«، 
حزب  اتهمت  الــتــي  االإمـــــارات  �شيما  ال 
»االإ�شالح« اأكرث من مرة مبحاولة الوقوف 

حجر عرثة اأمام »حترير تعز«.
الــذي  واال�ــشــتــفــراد  الت�شّيد  اأ�ــشــلــوب 
القوى  حفيظة  اأثــار  »االإ�ــشــالح«  انتهجه 
االأخرى التي قاتلت خالل االأ�شهر االأوىل 
من ال�شراع اإىل جانبه. تلك القوى �شّكلت 
التي  »املقاومة«  اإطار  معار�شة داخلية يف 

يدعمها »التحالف«.
العقيدة«  »حماة  جماعة  بداأت  وفيما 
بـ»اأبو  امللقب  ــارع،  ف عــادل  يقودها  التي 
»االإ�شالح«  جانب  اإىل  بالقتال  العبا�ض«، 
قوة  اإىل  حتولت  املا�شي،  حزيران  مطلع 
مناف�شة على االأر�ض منت�شف اآب املا�شي. 
اأعلى  اإىل  العقيدة«  »حماة  دور  وتنامى 
قبل  من  كبري  بدعم  وحظيت  امل�شتويات، 
»التحالف«، ال �شيما االإمارات التي ُترجع 
جلبهات  »التحالف«  خ�شارة  يف  ال�شبب 
ح�شور  اإىل  والــوازعــيــة  وكــر�ــض  بــاب  ذو 

»االإ�شالح« فيها.
وقالت م�شادر متابعة اإن اخلالفات بني 
»االإ�شالح« و»حماة العقيدة« التي ت�شم يف 
ال�شلفيني،  املت�شددين  من  املئات  �شفوفها 
ب�شبب  امل�شتويات  اأعــلــى  اإىل  ت�شاعدت 
»التحالف«  بدعم  ــالح«  ــش »االإ� ا�شتئثار 
خالل االأ�شهر االأوىل من احلرب. واتهمت 
ـــالح«  ــقــيــدة« حـــزب »اال�ـــش ــع »حـــمـــاة ال
مطالبًة  تــعــز«،  بق�شية  ــرة  ــاج ــت ـــ»امل ب
اأنزلتها  التي  ال�شالح  كميات  عن  بالك�شف 
التي  املالية  واملبالغ  »التحالف«  طائرات 

قدمت كدعم لـ»املقاومة«.
جماعة  اأّن  اإىل  ــادر  ــ�ــش امل ـــارت  ـــش واأ�
على  رّدت  ال�شلفية  الــعــقــيــدة«  »حــمــاة 
املايل  الدعم  من  لها  »اال�ــشــالح«  اإق�شاء 
اأجزاء من منطقة  �شيطرتها على  بفر�ض 
الن�شريية  ومنطقة  املدينة  غرب  �شينة 
�شرق  جنوب  املع�شل  ووادي  لها،  املحاذية 
املــجــاورة  املناطق  اإىل  اإ�شافة  املدينة، 
القريب  ال�شميل  و�شوق  القاهرة،  لقلعة 
مع  وت�شادمت  املحافظة.  اأمــن  اإدارة  من 
ميلي�شيات »االإ�شالح« املوجودة يف مناطق 
الرو�شة ومنطقة حو�ض االأ�شراف و�شواًل 
اإىل الق�شر اجلمهوري. وعمدت يف ت�شرين 
خا�شة  حمكمة  اإن�شاء  اإىل  املا�شي  االأول 
تتوىل مهمة ال�شراعات املحلية، والق�شايا 
و�شيطرت  النا�ض،  بني  واملالية  ــة  االإداري
كانت  التي  ال�شرطة  اأق�شام  من  عدد  على 

حتت �شيطرة ميلي�شيات »االإ�شالح«.
»اأمـــري حماة  اتــهــام  وجـــاء ذلــك عقب 
املخاليف  حمود  العبا�ض،  اأبــو  العقيدة«، 
االأول  كــانــون  يف  لــــ»االإ�ـــشـــالح«،  ـــوايل  امل
الفارين  من  فرد   2٠٠ با�شتيعاب  املا�شي، 
اإطــار  يف  تــعــز،  يف  ــزي  ــرك امل ال�شجن  مــن 
يو�شف  املدعو  قيادة  حتت  املوت«  »كتائب 
املخاليف  العبا�ض  اأبـــو  واتــهــم  احلــيــاين. 
للق�شاء  ال�شوابق«  »اأ�شحاب  با�شتخدام 
والق�شاء  العقيدة«  »حماة  كتائب  على 

عليه.
الطرفني،  بــني  اخلــالفــات  وت�شاعدت 
ماجد  املدعو  االإمـــارات  ا�شتدعت  كذلك 
االأ�شعري«،  يعقوب  بـ»اأبو  امللقب  العدين، 
الرجل الثاين يف جماعة »حماة العقيدة«، 
عدد  برفقة  ظبي  اأبــو  اإىل  و�شل  والــذي 
ال�شهر  منت�شف  ال�شلفية  الــقــيــادات  مــن 
االأ�شعري  التقى  الزيارة،  وخالل  نف�شه. 
زايد،  بن  حممد  االإمــاراتــي  الدفاع  وزيــر 
واملــايل.  الع�شكري  الدعم  بحث  وجــرى 
من  الــتــخــلــ�ــض  اإىل  »االإ�ــــشــــالح«  وعــمــد 
»حماة العقيدة« ب�شتى الطرق، ليعلن عن 

ت�شكيالت جديدة معار�شة لـ»اأبو العبا�ض« 
ال�شعاليك«  »لواء  مثل  العقيدة«،  و»حماة 
ــن عــلــي املــقــّرب  ــوده احلــ�ــشــن ب ــق ـــذي ي ال
ـــري حماة  مــن »االإ�ـــشـــالح«. وتــعــر�ــض »اأم
ملحاولة  اأخـــريًا  العبا�ض،  اأبــو  العقيدة«، 

اغتيال يف مدينة تعز.
الداخلي،  الــ�ــشــراع  ت�شاعد  ظــل  ويف 
متّدد تنظيما »القاعدة« و»داع�ض« داخل 
يف  »القاعدة«  واأكد  اأحيائها.  ويف  املدينة 
الفاعلة  اأكرث من �شريط فيديو م�شاركته 

يف جبهات القتال داخل املدينة، وخ�شو�شًا 
مثل  املــزدحــمــة،  ال�شكانية  االأحــيــاء  يف 
وحي  اال�ــشــراف  وحو�ض  اجلحملية  حي 
يف  حملية  م�شادر  وك�شفت  اجلــمــهــوري. 
اأن  املا�شي،  االأ�شبوع  اأواخــر  تعز،  مدينة 
يف  لــه  مقار  بفتح  ــداأ  ب »داعــ�ــض«  تنظيم 
عدد من اأحياء مدينة تعز اأي�شًا، ال �شيما 
املعقل  بــات  الــذي  ال�شميل  �شوق  حي  يف 

الرئي�شي للتنظيم.

�����ص����ر�ع »�الإخ����������وة« ي���ف���اق���م م����ن ت���ع���ّر »م���ع���رك���ة ت��ع��ز«

العاملية  املمثلة  فقدت  اأن  بعد 
وزنها  مــن  الكثري  ــويل  ج اجنلينا 
حتى ظهرت عليها النحافة ب�شورة 
خا�شة  اجلميع  اأ�شبح  ملحوظة 
جماهريها يتابعون و يبحثون عن 

اخر اخبار اجنلينا جويل.
اأن  االأطــبــاء  بع�ض  اأو�ــشــح  فقد 
وزن اجنلينا يعادل االن وزن طفلة 
يف ال�شابعة من عمرها بينما ذكرت 
هي  و  ابلينايفا  مارينا  الدكتورة 
رو�شية انه يجب ان تخ�شع لطرق 

زيادة الوزن فى م�شت�شفى خا�شة.
اأن  اإىل  الطبيبة  اأي�شا  واأ�شارت 
الغري  ال�شورة  بهذه  الوزن  نق�شان 
حــدوث  اإىل  ـــوؤدي  ي قــد  طبيعية 
و  بل  الداخلية  االأع�شاء  يف  خلل 
كتلة  من  الكثري  تفقد  الأنها  نظرا 
على  �شلبا   هذا  �شيوؤثر  الع�شالت 

التوازن الكلي للج�شم.
اأنــــه رمبــا  و يــتــوقــع الــبــعــ�ــض 
منها  اإعــالنــا  ذلــك  اجنلينا  فعلت 
الذين  االأطفال  مع  ت�شامنها  عن 
يــعــانــون مــن املــجــاعــات كــي تلفت 
مل  اأنــهــا  اإال  اإليهم  الــعــامل  انتباه 
االآراء  هذه  �شحة  تنفي  اأو  توؤكد 

اإىل االآن.

ظهرت  رمبا  االآراء  تلك  اأن  على 
موؤخرا الأن الكثريين يعرفون مدى 
تاأثر اجنلينا بالنواحي االإن�شانية 
�شفرية  لــقــب  اعــطــاءهــا  مت  فــقــد 
الهتمامها  نظرا  احل�شنة  النوايا 

بالالجئني و اأي�شا باالأطفال.
بالق�شايا  اهتمت  مــا  كــثــريا  و 
نتج  ما  و  ال�شاحة  على  املتواجدة 

عنها من نتائج مدمرة على امل�شتوى 
االإن�شاين مثل ما يحدث يف �شوريا و 

غريها من االأماكن.
جــويل  اجنــلــيــنــا  عــمــر  ي�شل  و 
لديها  و  عاما  اأربعون  حوايل  االن 
بينهم  مــن  لكن  و  ــال  ــف اأط �شبعة 
االآخرين  الثالثة  و  اأربعة تبنتهم 
براد  امل�شهور  زوجها  من  اجنبتهم 

بيت و منهم اثنان تواأم.
جويل  املمثلة  اأعلنت  قد  و  هذا 
عن  خــطــاب  بــاإلــقــاء  �شتقوم  انــهــا 
الالجئون  يواجهها  التي  االأزمــات 
يف  اخلــطــاب  ــك  ذل اإلــقــاء  �شيتم  و 
�ــشــهــر مايو  الــ�ــشــاد�ــض عــ�ــشــر مــن 
االإذاعة  طريق  عن  ذلك  و  القادم 

الربيطانية.

عمرها م��ن  �ل�صابعة  يف  طفلة  وزن  ي��ع��ادل  ج���ويل  �جنلينا  وزن 

�ل�صي�صي وتعاتب  و�لدها  حياة  فى  �الأخرية  �للحظات  تك�صف  زيان  �صيد  �ميان 
�شيد  اميــان  املنتجة  ك�شفت 
يف  االأخــــرية  اللحظات  زيـــان 
حياة والدها الذي تويف م�شاء 
اأم�ض عن عمر يناهز 73 عاما 

بعد �شراع طويل مع املر�ض.
يف  زيــان،  �شيد  اميان  وقالت 
برنامج  يف  هاتفية  مداخلة 
قناة  م�شاء”على  “العا�شرة 
�شعيد  كــان  والــدهــا  اأن  درمي، 
جــدا يف االيـــام االخـــرية من 
على  “كان  وتــابــعــت  حــيــاتــه 
وكانت  ورا�ــشــي  مبت�شم  طــول 
اختي تقراأه القران قبل نومه 
ال�شهادة  قـــول  مــنــه  وطــلــبــت 
فقالها ب�شوت منخف�ض فطلبت 
مرتفع  ب�شوت  يقولها  اأن  منه 
قــام  اأنــــه  ليلتها  وتــفــاجــئــنــا 
و�شايف  فــرحــان  ــرات  م ثــالث 
جدا  با�شطاه  امــامــه  حــاجــة 
وكان ينادي على والدته وعلى 

اخواته الذين توفه”.
كما اأبدت عتبها على رئا�شة 
ب�شبب  امل�شرية  اجلمهورية 
عـــدم اهــتــمــامــهــم بــالــراحــل 
اجلمهورية  “رئا�شة  وقــالــت 

�شيد زيان  بالها من  ما خدت�ض 
�شفرية  امللف قبل  بعتلهم  وانا 

وحرند  �شيبيه  وقالويل  املانيا 
وت�شاءلت  ب�شرعة”  عليك 

دي  بالقيمة  فــنــان  “ازاي 
الدولة تتجاهله”.

�الإجناب” “عدم  ق��ر�ره��ا  �صر  تك�صف  عبيد  نبيلة 

قالت الفنانة امل�شرية الكبرية نبيلة عبيد اإنها �شحت كثرًيا من اأجل الو�شول 
اإىل قلوب النا�ض، م�شرية اإىل اأنها رف�شت االإجناب من اأجل الفن.

واأ�شافت نبيلة، يف ت�شريحات خا�شة الإرم نيوز، اأنها قدمت اأعمااًل تعي�ض يف 
وجدان النا�ض، ولكن بعد تقدم العمر بها، اأدركت اأنها ارتكبت خطاأ كبرًيا، الفتة 

اإىل اأنها نادمة على قرار عدم االإجناب.
واأو�شحت النجمة القديرة، اأنها تزوجت من املخرج الكبري عاطف �شامل، وكان 
يكربها بـ2٥ عاًما، وكان بالن�شبة لها م�شدًرا للحماية، ولكن ب�شبب فارق ال�شن 
الفنية،  ال�شاحة  الغرية يف قلبه، وعندما طلب منها االبتعاد عن  بينهما، دبت 

رف�شت، لذا حدث االنف�شال بح�شب موقع ارم.
وعلى ال�شعيد الفني، قالت الفنانة املحبوبة، اإنها رف�شت امل�شاركة يف اأكرث من 
عمل فني موؤخًرا، وذلك ب�شبب �شعف ال�شيناريو، موؤكدة اأنها لن تقدم عماًل فنًيا 

ي�شحب من ر�شيدها لدى اجلمهور.

ح��ق��ي��ق��ة ت����ده����ور �حل����ال����ة �ل�����ص��ح��ي��ة 
ل���ل���ن���ج���م �ل����ك����ب����ري ع���������ادل �إم��������ام

نفت ال�شفحة الر�شمية للنجم الكبري عادل اإمام على فاي�شبوك، ما 
تردد عن تدهور حالته ال�شحية، وهي ال�شائعات التي انت�شرت عقب 

دخوله اأحد امل�شت�شفيات.
واأكدت ال�شفحة اأن الزعيم تعر�ض لوعكة �شحية خفيفة وعادية 
اليوم،  نف�ض  يف  امل�شت�شفى  وغــادر  احلالية،  اجلوية  التقلبات  ظل  يف 
ويوا�شل ت�شوير م�شل�شله الرم�شاين اجلديد “ماأمون و�شركاءه” ب�شكل 

طبيعي.

8 �حل������ارة”  “باب  ك��و�ل��ي�����ض  م���ن  ف��ي��دي��و  �أول  ����ص���اه���دو� 
يو�شف  مــيــالد  الــفــّنــان  ن�شر 
ــو مـــن كــوالــيــ�ــض  ــدي ــي مــقــطــع ف
ت�شوير اجلزء الثامن من �شل�شلة 
“باب احلارة”، حيث يتابع اأداء 
ا�شتهر  التي  “ع�شام”  �شخ�شية 

بها خالل املوا�شم ال�شابقة.
ـــارك يــو�ــشــف الــفــيــديــو  ـــش و�
تطبيق  عــلــى  ــه  ــاب ــش ــ� ح ـــرب  ع
ت�شوير  موقع  من  “ان�شتغرام” 
خارج احلارة، موؤكدًا على كالمه 
ال�شابق حول تواجد ال�شخ�شية 

ب�شكل كبري خارج احلارة.

عن  �شحايف  ت�شريح  يف  وقال 
ـــوالت كــبــرية �ــشــتــطــراأ على  حت
لل�شخ�شية،  الـــدرامـــي  اخلـــط 
حكيم  البن  مواجهات  و�شن�شهد 
جديدة  �شخ�شيات  مــع  احلـــارة 
خارج حارته، كما �شتكون املاأ�شاة 
اأحد  عائلته  لها  تتعر�ض  التي 

املحاور الرئي�شة لهذا اجلزء.
ن�ض  اأن  يــو�ــشــف  ـــرب  ـــت واع
ــامــن خمــتــلــف عما  ــث ال اجلــــزء 
يف  يــغــو�ــض  انـــه  خــا�ــشــة  �شبقه 
عوامل او�شع من "حارة ال�شبع"، 

اإىل  عربها  امل�شل�شل  و�شيخرج 
ــة اإىل  ــاف ــش ــدة اإ� ــدي اأمـــاكـــن ج
اجلمهور  اعــتــاد  الــتــي  احلــــارة 

عليها �شابقًا.
اأن  ــوري  ــش ــ� ال الــنــجــم  وراأى 
الــتــي حت�شب  الــنــقــاط االأبــــرز 
للجزء اجلديد هي تناوله للفكر 
التنويري من جهة، واخلو�ض يف 
تفا�شيل مرحلة هامة من تاريخ 

�شوريا )حقبة الثالثينيات(.



ك�شف تقرير اأمريكي حديث عن اأن تنامي الف�شاد وو�شوحه 
ي�شمى  ملا  النطاق  وا�شعا  ا�شتخداما  هناك  واأن  االأردن،  يف 
بالوا�شطة واملح�شوبية ، االأمر الذي اأدى اإىل تنامي ال�شعور 
احلراك  �شعف  جانب  اإىل   ، ال�شباب  فئات  لدى  باالإحباط 
مفا�شل  يف  الف�شاد  عن  الناجم  واالقت�شادي  االجتماعي 

موؤ�ش�شات الدولة.
الكونغر�ض  يف  االأبحاث  دائرة  عن  ال�شادر  التقرير  واأ�شار 
يف  ظاهرة  يعتربان  والوا�شطة  الف�شاد  باأن  االأمريكي 
االقت�شاد االأردين يوؤدي اإىل اإيجاد �شعور متنام باالإحباط 
لدى ال�شباب االأردين ، ما دفع الكثري من البحث عن الهجرة 

خارج البالد خا�شة املوهوبني منهم.
الواليات  بني  العالقات  حول  متحور  الذي  التقرير  وبني 
يواجهها  التي  امل�شاكل  بني  من  اأنه  اإىل  واالأردن  املتحدة 
االأردن منذ زمن م�شكلتي البطالة والفقر الذي تقدر ن�شبته 
االأخرية بنحو ب 14.4 % ، جراء لتنامي الف�شاد والف�شاد 
البطالة  معدالت  اإىل  اإ�شافة  االقت�شادي،  النمو  وتباطوؤ 
بـ  تقدر  والتي  االإناث  بني  البطالة  ذلك  يف  مبا  املرتفعة 

حمليني. وفق   ،%  30 –  25 بني  اأو   ،  %  12.5
حيث  والكفاءات  االأدمغة  هجرة  مب�شكلة  التقرير  ويقر 
عن  يبحثون  االأردنيني  اآالف  هناك  عام  كل  يف  باأّنه  يقول 
وظائف وفر�ض عمل خارج اململكة ، رغم حماولة احلكومة 

مكافحتها بهدف االإبقاء على الكفاءات املحلية.
ويذكر التقرير نتائج لدرا�شة حديثة ملوؤ�ش�شة “بيو” تقول 
لالأو�شاع  �شلبية  نظرة  لديهم  االأردنيني  من   %  73 باأن 
احلالية  احلكومة  �شيا�شة  جراء   ، البالد  يف  االقت�شادية 
لالأيدي  االأكرب  امل�شغل  تعترب  التي   ، امل�شتمر  الدولة  ونهج 

العاملة يف اململكة بنحو ثلثي العاملني .
باأن  اأقر  الدويل  النقد  �شندوق  باأن  التقرير  وي�شيف 
االقت�شاد االأردين بات يتعافى ببطء من االأزمة يف املنطقة 
االإجمايل  املحلي  الناجت  ينمو  اأن  املتوقع  ومن   ،2011 منذ 

بحوايل 2.5 % وفق التوقعات رغم ان االأردن يحتاج لنمو 
ي�شل اإىل 6 % ال�شتيعاب الداخلني اجلدد من الالجئني وفق 

البنك.
للغذاء  احلكومة  تقدمه  الذي  الدعم  باأن  التقرير  ويذكر 
والطاقة ، اإ�شافة اإىل القطاع احلكومي املت�شخم فاإن االأردن 
الدويل  املجتمع  منا�شدة  خالل  من  ميزانيته  عجز  يدير 

لتقدمي الدعم املبا�شر للخزينة.
وافق   ” مايل  االأردن  ا�شتقرار  جل   ” ومن  اأنه  اإىل  وي�شري 
�شندوق النقد الدويل يف 2012 على تقدمي 2 مليار دوالر 
�شرطها  مقابل  �شنوات،   3 مدار  على  يقدم  لالأردن  كقر�ض 
امل�شتهلك  على  الكهرباء  اأ�شعار  رفع  االأردين  اجلانب  اإلزام 

وفر�ض املزيد من ال�شرائب.
وكان التقرير ذكر باأن الواليات املتحدة �شتخ�ش�ض لالأردن 
دوالر،  مليار   1.475 اىل  ت�شل  احلايل  للعام  م�شاعدات 

مقارنة بـ 1.1 مليار دوالر العام املا�شي.
حوايل  اىل  �شت�شل  االقت�شادية  امل�شاعدات  اأن  اإىل  واأ�شار 
812.3 مليون دوالر، وامل�شاعدات الع�شكرية �شتقدر بحوايل 
450 مليون دوالر، فيما �شيتم تخ�شي�ض 200 مليون دوالر 
ل�شندوق ال�شراكة ملكافحة االإرهاب، اإ�شافة اإىل تخ�شي�ض 
ومكافحة  النووي،  االنت�شار  منع  لربامج  دوالر  مليون   8.8

االإرهاب ونزع االألغام، والربامج ذات ال�شلة.

تنازل  حول  تقريرا  االإ�شرائيلي  والال  موقع  ن�شر   
م�شر عن جزيرتي تريان و�شنافري لل�شعودية، موجها 
األف حتية اإىل م�شر على هذا القرار، وغمزة للريا�ض 

التي تربطها عالقات �شرية مع تل اأبيب.
واأ�شاف املوقع االإ�شرائيلي اأن املفاو�شات بني القاهرة 
والريا�ض اأ�شفرت عن نقل اجلزيرتني الواقعتني عند 
مدخل خليج العقبة اإىل اململكة ال�شعودية، مو�شحا 
اأن اإ�شرائيل ت�شعى اإىل تعزيز العالقات العالنية مع 

م�شر، والعالقات ال�شرية مع ال�شعودية.
على  ال�شيطرة  نقل  اأن  االإ�شرائيلي  والال  موقع  واأكد 
اجلزيرتني من م�شر اإىل اململكة العربية ال�شعودية 
يكن  مل  البلدين،  بني  املفاو�شات  من  االنتهاء  بعد 
مفاجئا الإ�شرائيل بل جاء هذا التحرك بعد موافقة 
تل اأبيب على نقل اجلزيرتني، وتغيري �شروط معاهدة 
ال�شالم بني اإ�شرائيل وم�شر املوقعة منذ عام 1979.

وقال م�شوؤول اإ�شرائيلي اأن ترتيبات جتري حاليا بني 
م�شر  بني  للمفاو�شات  ا�شتكماال  اأبيب،  وتل  القاهرة 
واململكة العربية ال�شعودية ب�شاأن نقل ال�شيطرة على 

اجلزيرتني اإىل الريا�ض.
اإ�شرائيل  اأن  من  بالرغم  اأنه  والال  موقع  واأو�شح 
عالقات  تقيمان  ال  ال�شعودية  العربية  واململكة 
حدوث  �شهد  املا�شي  العقد  لكن  ر�شمية،  دبلوما�شية 
تقارب هادئ بني البلدين على خلفية االتفاق حول 
النووي  الربنامج  معار�شة  بينها  م�شرتكة  ملفات 
االإيراين، كما اأن اململكة العربية ال�شعودية اقرتحت 
تت�شمن  الإ�شرائيل  تاريخية  مبادرة   2002 عام  يف 
ودولة  العربية،  الدول  جميع  بني  �شامال  �شالما 

فل�شطينية تقام على اأ�شا�ض حدود عام 1967.

نقل  على  املوافقة  اأن  االإ�شرائيلي  املوقع  واعترب 
العربية  اململكة  اإىل  اجلزيرتني  على  ال�شيطرة 
فيها  تبدي  التي  االأوىل  املرة  لي�شت  ال�شعودية 
اإ�شرائيل املرونة يف عالقاتها مع م�شر، معتربة اأن هذا 
يتوقف على الظروف وال�شيا�شات يف املنطقة االأمنية 
قد تغريت منذ تاريخ توقيع االتفاق النووي، خا�شة 

تعمل  التي  االإرهابية  اجلماعات  مواجهة  اإطار  يف 
اإ�شرائيل مل�شر  �شيناء، حيث �شمحت  �شبه جزيرة  يف 
املنطقة  يف  النطاق  وا�شعة  ع�شكرية  قوات  الإدخال 

)ج(.
املرونة  �شمن  من  اأنه  اإىل  والال  موقع  ولفت 
مع  عالقاتها  بتعزيز  مل�شر  ال�شماح  االإ�شرائيلية 

واحدة  اأ�شبحت  التي  ال�شعودية،  العربية  اململكة 
�شعود  منذ  العربي  العامل  يف  م�شر  حلفاء  اأهم  من 
عام  يف  ال�شلطة  اإىل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  اجلرنال 
االآن  حتى  مل�شر  ال�شعودي  الدعم  وبلغ   ،2013

ع�شرات مليارات الدوالرات.
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�إعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 3٠٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني االت�شال على :
917 - 488 - 9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com : امييل
Dear new advertisers

 Weird newspaper announces offering a 30%
discount on all New Ad

For those interested call:
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

 م���وق���ع اإ����ض���رائ���ي���ل���ي: ب��ع��د ت��ن��ازل��ه��ا ع���ن اجل��زي��رت��ن 
“معاريف” ل��ل�����ض��ع��ودي��ة.. األ�����ف حت��ي��ة مل�����ض��ر وغ���م���زة ل��ل�����ض��ع��ودي��ة �شحيفة  اأكدت 

االأيام  اأن  االإ�شرائيلية 
�شت�شهد  املقبلة  القليلة 
“حتالف  مالمح  اكتمال 
وتل  القاهرة  يجمع  ثالثي” 
اأن  موؤكدة  والريا�ض،  اأبيب 
ال�شعودية  بني  العالقات 
واإ�شرائيل �شتخرج قريبا اإىل 

العلن، ولن ت�شتمر يف نطاقها ال�شري احلايل.
اأن  وطن  ترجمته  الذي  تقريرها  يف  االإ�شرائيلية  ال�شحيفة  واعتربت 
“غي�ض من في�ض” من  تنازل م�شر عن جزيرتي تريان و�شنافري اإمنا جمرد 
التحركات ال�شرية التي حتدث وراء الكوالي�ض، فظاهريا نقل ال�شيطرة على 
هذه  �شتطال  التي  التغيريات  من  جزء  ال�شعودية  اإىل  م�شر  من  اجلزيرتني 

املرة اتفاق ال�شالم املوقع بني اإ�شرائيل وم�شر.
اأن الواليات املتحدة االأمريكية الراعي االأول التفاقية  واأو�شحت معاريف 
اإىل  اجلزيرتني  نقل  على  موؤخرا  تعرت�ض  مل  واإ�شرائيل  م�شر  بني  ال�شالم 
ال�شعودية كونها ترى اأن الريا�ض وتل اأبيب والقاهرة حلفاء بارزين ي�شكلون 
نوعا من التحالف ال�شري الذي بداأ يطفو على ال�شطح خالل االأيام االأخرية.
اإىل  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�ض  و�شول  منذ  اأنه  على  ال�شحيفة  و�شددت 
وثيقة  عالقة  لديهما  واأ�شبح  م�شر  مع  اإ�شرائيل  عالقات  وتعززت  ال�شلطة، 
كما  وقت،  كل  يف  التح�شن  يف  اآخذة  البلدين  بني  االأمنية  والعالقات  جدا، 
�شيناء  يف  االإرهاب  مكافحة  يف  املتمثلة  البلدين  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  اأن 

وحماربة حما�ض، تدفع تل اأبيب والقاهرة نحو تقارب وا�شع.
وانتقل التقرير العربي من م�شر اإىل احلديث عن العالقات التي جتمع اململكة 
العربية ال�شعودية واإ�شرائيل، معتربا اأن الو�شع اأكرث تعقيدا، ال �شيما واأنه 
املقبلة  الفرتة  اأن  مو�شحا  ر�شمية،  عالقات  واململكة  اإ�شرائيل  بني  يوجد  ال 
�شت�شهد خروج العالقات اإىل العلن، خا�شة واأن البلدين لديهما عالقات غري 
مبا�شرة اقت�شادية، ح�شب التقرير الذي ترجمته وطن فال�شلع االإ�شرائيلية 
ال�شلطة  خالل  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شل  الزراعة  وتكنولوجيا 
ات�شاالت،  وجود  هو  اأهمية  اأكرث  هو  وما  وقرب�ض،  واالأردن  الفل�شطينية 

واالجتماعات بني امل�شوؤولني يف تل اأبيب والريا�ض.
واأكدت معاريف اأن امل�شلحة امل�شرتكة يف املقام االأول بني ال�شعودية واإ�شرائيل 
مواجهة اخلطر االأكرب املتمثل يف اإيران، حيث يف املا�شي كانت هناك تقارير 
عرب  االإ�شرائيلي  اجلو  �شالح  طائرات  متر  اأن  وافقت  ال�شعودية  باأن  تفيد 

جمالها اجلوي يف حال قررت ا�شرائيل مهاجمة املن�شاآت النووية االإيرانية.
واختتمت التقرير باأنه وفقا لتقارير اأجنبية، ورئي�ض املو�شاد ال�شابق مائري 
داغان، فقد اجتمع م�شوؤولون اإ�شرائيليون مع نظرائهم ال�شعوديون كثريا، كما 
اأجرى حمادثات مع االأمري بندر بن  اأوملرت  اإيهود  ال�شابق  الوزراء  اأن رئي�ض 
اتفاق اجلزيرتني االأخري  اأن  الذي كان �شفريا يف وا�شنطن، معتربة  �شلطان، 

�شيدعم ا�شتمرار االت�شاالت وامل�شالح امل�شرتكة بني ال�شعودية واإ�شرائيل.

 م��ع��اري��ف: ان��ت��ظ��رون��ا ق��ري��ب��ا.. 
مالحمه اكتملت  ال��ث��الث��ي   التحالف 
ال�ضري نطاقها  يف  ت�ضتمر  لن  والعالقات 

ال�ضباب حتبط  وال��وا���ض��ط��ة  االأردن  يف  وا���ض��ح  الف�ضاد 

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