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خمت�صر مفيد

النتائج مازالت �صفر ....
ع�شية ال�شاد�س والع�شرين 
كانت  املا�شي،  اآذار  من 
تنكر  ال�شيا�شية  املعطيات 
اإمكانية التدخل ال�شعودي 
�شد  املبا�شر  الع�شكري 
رغم  اهلل«  »اأن�شار  حركة 
والت�شعيد  التهويل  كل 

الأمور  زمام  �شيطرة احلركة على  الذي تال  الكالمي 
يف �شنعاء.

وما هي اإل �شاعات، حتى انفلتت الريا�س من عقالها 
مع  اأعلنته  الذي  حتالفها  طائرات  حمم  وانهالت 
ثم  �شنعاء،  العا�شمة  على  ودوليني  اقليميني  حلفاء 
امتدت لت�شمل كل �شرٍب على الأرا�شي اليمنية، اللهّم 

ما عدا تلك التي ي�شيطر عليها تنظيم »القاعدة«.
اليمن،  على  واحل�شار  العدوان  من  انق�شى  يوم   300
ُتذكر ومل حتقق  مكا�شب  ال�شعودية  مل جتِن خاللها 
عودة  �شوى  الع�شكري  للتدخل  املعلنة  اأهدافها  من 
عدن،  يف  املعا�شيق  ق�شر  اإىل  هادي  من�شور  ربه  عبد 
حيث يحا�شره عنا�شر تنظيم »القاعدة« ول يتمكن 

من احلركة اإل مبروحية خوفًا من الغتيال.
مقتل اأكرث من ثمانية اآلف مدين بغارات »التحالف« 
اأهله  يرزح  بلٍد  يف  التحتية  البنية  تام  �شبه  تدمري 
حتت وطاأة الفقر منذ عقود، حمو متعّمد للتاريخ عرب 
املواطنني  جتويع  التاريخية،  واملواقع  الآثار  �شرب 
منظمات  باعرتاف  حمرمة  اأ�شلحة  وا�شتخدام 
اأيام احلرب على اليمن و�شعبه.  دولية، هي ح�شيلة 
اأما �شبب هذه احلرب، فبح�شب اإعالن »التحالف« يف 
»ال�شرعية«  اليوم  ال�شرعية«.  »عودة  كان  البداية، 
ب�شبب  »املحررة«  املناطق  اإىل  العودة  عن  عاجزة 
اأن�شار  »ان�شحاب  اأما  املتطّرفة.  التنظيمات  انت�شار 
»التحالف«  عليه  ي�شدد  عاد  فما  �شنعاء«،  من  اهلل 
بعدما طالبت »اأن�شار اهلل«، خالل جولت املفاو�شات 
ال�شابقة، بالتفاق على اآلية ملراقبة الن�شحاب لئال 
العا�شمة  وتركع  �شنعاء،  يف  عدن  �شيناريو  يتكرر 

حتت �شيف »القاعدة« و»داع�س«.
التي  احلرب  من  عام  انق�شاء  م�شارف  على  واليوم، 
من  تقريبًا  اإخراجها  يف  ال�شعودية  �شطوة  جنحت 
ال�شعودية  الطائرات  تكرر  العام،  الإعالمي  امل�شهد 
من  الوىل  اليام  يف  ق�شفتها  التي  املواقع  ا�شتهداف 
احلرب، وتوا�شل ت�شجيلها املجازر تلو الخرى من دون 
وت�شريحات  خجولة  تقارير  عدا  ما  رقيب،  اأو  وازع 
من المم املتحدة مل تعد قادرة على غ�س النظر عن 
الفظائع املرتكبة يف هذه احلرب. ومع ذلك، حتاول 
الريا�س والفريق اليمني املوؤيد لها اإ�شكات اأي �شوت 
بعد  جرى  مثلما  ممار�شاتها،  على  انتقاد  اإليها  يوجه 
حلقوق  املتحدة  المم  مفو�شية  قبل  من  اتهامها 

الن�شان، وحماولتها طرد ممثل املفو�شية يف اليمن.
حتارب  اأنها  اأخرى  مرًة  للريا�س  تبنّي  وقد  الآن 
خ�شمًا لي�س لديه ما يخ�شره، واأنها جّردته يف �شنوات 
ياأ�شف عليه، مل تعد  الو�شاية والنهب من كل ما قد 
بحاجة  هي  ما  جّل  لذّله،  اأو  اخل�شم  لرتكيع  تقاتل 
هو  النريان  اإ�شرام  يف  ا�شتمرارها  عرب  اليوم  اإليه 
يف  املقبلة،  اجلولت  يف  للتفاو�س  �شروطها  حت�شني 
من  جدّيًا  خطرًا  فيه  تواجه  اأ�شبحت  الذي  الوقت 

القوات اليمنية داخل حدودها اجلنوبية.
 رئي�س التحرير
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ترامب" .. "دونالد  بو�ست" من  "وا�سنطن  �سخرت  هكذا 

ال��ع��ا���س��ف��ة ال��ث��ل��ج��ي��ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ب���اأم���رك���ا

ت�شريحات  من  بو�شت”،  “وا�شنطن  �شحيفة  �شخرت 
وهو  ترامب”،  “دونالد  المريكي  الرئا�شي  املر�شح 

الذي دعا اىل منع دخول امل�شلمني اىل اأمريكا.
رت ال�شحيفة اأن معظم املر�شحني للرئا�شة يحاولون 
حالة  يف  ولكن  ت�شريحاتهم،  يف  حذرين  يكونوا  اأن 

دونالد ترامب، الأمور خمتلفة متام.
ون�شرت ال�شحيفة ت�شريحات ترامب الأكرث غرابة، 
ومنها وعده ببناء �شور على احلدود مع املك�شيك ملنع 

الهجرة واأطلقت عليه “�شور ترمب العظيم “.
تكاليف  جميع  اأن  ترامب  “يعتقد  �شاخرًة:  وقالت 
واإذا  املك�شيك.  بها  تتكفل  اأن  يجب  اجلدار  بناء 
امللياردير.  �شتغ�شب  فاإنها  ذلك،  تفعل  اأن  رف�شت 
التي قد يفر�شها  العقوبات املحتملة  لذلك، من بني 
ترامب على املك�شيك احلد من امل�شاعدات اخلارجية، 

واإلغاء تاأ�شريات الدخول لرجال الأعمال املك�شيكيني 
والدبلوما�شيون، وجتميد التحويالت املالية، وزيادة 
يف  احلدودية  الرقابة  وت�شديد  التاأ�شرية  ر�شوم 

املوانئ”.

الأجانب  دخول  منع  ب�شاأن  ت�شريحاته  اإىل  ولفتت 
فئات  ثالث  منهم  وا�شتثنى  موؤقت�س،  امل�شلمني 
الأعمال  ورجال  امل�شوؤولني  “كبار  النا�س:  من 

والريا�شيني”! .
واأ�شارت اإىل قوله اإنه  يجب طرد 11 مليون مهاجر 

غري �شرعي من الوليات املتحدة.
وقوله: اإنه يوؤيد تدفق العمال املهاجرين اإىل البالد، 

ووفقا لرتامب، “اأنهم هم من �شيجمع العنب”.
حت�شني  اعتزامه  ب�شاأن  ت�شريحاته  من  �شخرت  كما 
العالقات مع الزعيم ال�شيني �شي جني بينغ: “وبدل 
له  �شاأ�شرتي  اأنا فقط  له،  الع�شاء  اإقامة حفالت  من 

الهامربغر”، كما قال.
وكان الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما قد �شرح باأن 

ترامب غري موؤهل لقيادة الوليا املتحدة .

يف  اكتظاظا  ال�شد  املنطقة  العا�شفة  �شربت 
الوليات املتحدة ما اثر على 85 مليون ن�شمة.

مطارات  واغلقت  رحلة   4400 من  اكرث  والغيت   
كما  وبالتيمور.  ووا�شنطن  وفيالدلفيا  نيويورك 
عطلة  خالل  ن�شاطاتها  العام  النقل  �شبكة  علقت 
وحظر  الفدرالية  العا�شمة  يف  ال�شبوع  نهاية 
التنقل يف مدينة نيويورك الكرث كثافة �شكانية يف 

الوليات املتحدة.
�شوء الحوال  16 �شخ�شا على القل ب�شبب   وقتل 
يف  معظمهم  حمليني  م�شوؤولني  بح�شب  اجلوية 

حوادث �شري.
التيار  انقطاع  اىل  الثلوج  ت�شاقط  كمية  وادت   
المدادات  فيه  تكون  ما  نادرا  بلد  يف  الكهربائي 
200 الف  الكهربائية حتت الر�س وتاأثر اكرث من 

�شخ�س بالعطال.
�شحيفة  عليها  اطلقت  التي  العا�شفة  وكانت   
حمل  ما  متوقعة  »�شنوزيال«  ا�شم  بو�شت«  »وا�شنطن 

ال�شكان على التهافت اىل املحال التجارية للت�شبع.
من  مرت  ت�شاقط  فريجينيا  يف  لودون  كونتية  ويف   
الر�شاد  ملركز  وفقا  �شاعات  ب�شع  خالل  الثلوج 

اجلوية املحلي.

 - �شيارات مطمورة حتت الثلوج -
  ويف وا�شنطن حيث ت�شاقط م�شاء ال�شبت 56 �شنتم 
خالل  واملرتو  احلافالت  حركة  علقت  الثلوج  من 

عطلة نهاية ال�شبوع.
حديقة  على  الثلوج  ت�شاقطت  نيويورك  ويف   
�شنتم يف م�شتوى   64 �شماكتها  �شنرتال بارك وبلغت 
وعلقت   .1869 منذ  مرتني  ال  مثيل  له  ي�شهد  مل 
حركة احلافالت واملرتو والقطارات والغيت عرو�س 
برودواي واقفلت املتاحف واملحال التجارية ابوابها 

واعيد برجمة الن�شاطات الريا�شية.
 وبعد هدوء العا�شفة ليال يتوقع ان ترفع ال�شلطات 
من  اعتبارا  الحد  نيويورك  يف  التجول  حظر 
�شوارع  فتح  ويعاد  غ(  ت   12،00(  7،00 ال�شاعة 
ونيو  ايالند  لونغ  يف  الرئي�شية  واملحاور  املدينة 

جور�شي.
 وقال حاكم ولية نيويورك اندرو كوومو الذي اعلن 
حال الطوارىء »ل احد يرغب يف �شل حركة النقل 

والتجارة. لكن هذه العا�شفة كانت عنيفة جدا«.
نيويورك  يف  النظافة  خدمة  تعمل  ان  ويفرت�س   
يف  الرئي�شية  املحاور  على  الثلوج  لرفع  الليل  طوال 

املدينة حيث طمرت العديد من ال�شيارات.

عطلة  طيلة  وا�شنطن  يف  النقل  حركة  علقت  كما   
نهاية ال�شبوع وتاأثرت يف فيالدلفيا ونيو جور�شي.

على  ل�شاعات  ال�شيارات  �شائقي  من  اللف  وعلق   
ليل  �شهدت  التي  كنتاكي  يف  خ�شو�شا  الطرقات 
كلم   60 طول  على  خانقا  ازدحاما  ال�شبت  اجلمعة 

على الطريق ال�شريع 75.
 - العا�شفة تروق للباندا العمالق تيان تيان -

 يف نيو جريزي و�شع احلاكم كري�س كري�شتي جانبا 
حملته لالنتخابات التمهيدية اجلمهورية لال�شراف 
بقوة  وليته  تاأثرت  فقد  الغاثة.  عمليات  على 
مناطق  عدة  يف  بفي�شانات  ت�شببت  التي  بالعا�شفة 

�شاحلية جنوبية.
 ويف كل املنطقة الغيت معظم الرحالت لكن يتوقع 
ان ت�شتاأنف تدريجيا الحد مع رحالت مقررة ظهرا 

من واىل نيويورك.
تكون  قد  امريكيني  م�شوؤولني  تقديرات  وبح�شب   
مليار  عن  قيمتها  تزيد  با�شرار  ت�شببت  العا�شمة 

دولر.
حديقة  يف  تيان  تيان  العمالق  الباندا  ووحده 
التو�شية،  هذه  يحرتم  مل  وا�شنطن  يف  احليوانات 

والتقطت �شور له وهو يتدحرج بفرح على الثلج.

وا�شنطن :
امل�شرتكة  الأمريكية  الأركان  هيئة  رئي�س  دعا 
الأمريكي،  للرئي�س  الع�شكري  وامل�شت�شار 
اإىل  دانفورد،  جوزيف  اجلرنال  اأوباما،  باراك 
الع�شكرية �شد تنظيم  اأمريكا  ت�شعيد عمليات 
“الدولة ال�شالمية”” يف ليبيا وتدريب القوات 
الليبية ملحاربة التنظيم، اإثر تو�شيع اجلماعة 

الإرهابية عملياتها يف البالد.
يف  �شفره  اأثناء  ال�شحفيني  اجلرنال  واأخرب 
“اتخاذ  تريد  املتحدة  الوليات  اإن  اأوروبا 
الدولة  “لوقف  حا�شمة”  ع�شكرية  اإجراءات 
موا�شلة  مع  بالتزامن  ليبيا،  يف  ال�شالمية” 
دعم العملية ال�شيا�شية لت�شكيل حكومة فعالة 
يف الدولة. اإذ زاد قلق امل�شوؤولني الأمريكيني يف 
التقديرات  اأحدث  ب�شبب  الأخرية،  الأ�شابيع 
اأعداد  ارتفاع  اإىل  ت�شري  التي  ال�شتخبارية 
الآلف، وتعتقد  اإىل  ليبيا  التنظيم يف  عنا�شر 
قادة  كبار  بع�س  اأن  اأي�شا  املتحدة  الوليات 
“الدولة ال�شالمية” انتقلوا اإىل هناك، ح�شب 

ما قالت الـ”�شي ان ان”.
وتركز رحالت ال�شتطالع الع�شكرية الأمريكية 
ال�شرية  ال�شتخبارية  املعلومات  جمع  وبعثات 
ينت�شر  التي  املناطق  وحتديد  تعقب  على  الآن 
مل�شوؤول  وفقا  ال�شالمية”،  “الدولة  نفوذ  فيها 
اأن  واأ�شاف  الأمريكية.  الدفاع  بوزارة  كبري 

رئي�س هيئة الأركان الأمريكية امل�شرتكة ياأمل 
بتقدمي تو�شيات يف الأ�شابيع القليلة املقبلة من 
اأمريكي  لعمل ع�شكري  توفر خيارات  اأن  �شاأنها 
واإيطاليا  فرن�شا  مثل  حلفاء  مع  بالتعاون 
وبريطانيا. ومن املحتمل اقرتاح تدريب اأمريكا 
وحتارب  لتعود  البالد  خارج  الليبية  للقوات 

التنظيم.

احل�شول  خالل  من  اإنه  بالدفاع  م�شوؤول  وقال 
حول  ال�شتخباراتية  املعلومات  اأف�شل  على 
مواقع وجود التنظيم يف ليبيا وتنفيذ عمليات 
املتحدة  الوليات  تاأمل  ت�شتهدفه،  ع�شكرية 
التنظيم  وجود  حول  حماية”  “جدار  لو�شع 
داخل ليبيا، حتى ل يتمكن من التو�شع بدرجة 
اأكرب يف اإفريقيا اأو التحرك نحو جنوب اأوروبا.

 ل تزال حركة »اأن�شار اهلل« ثابتة على موقفها 
قبل  ال�شيا�شية  املحادثات  ل�شتئناف  الراف�س 
الكالم  كل  رغم  احلوار،  ورفع  العدوان  وقف 
املقابل عن ال�شتعداد للذهاب حلّل �شيا�شي وعن 

اإمكانية العودة اإىل خيار الدولة الحتادية
يف وقٍت عاد فيه احلديث عن جهود دولية حلّل 
موقفها  اهلل«  »اأن�شار  جددت  اليمنية،  الأزمة 
حيث  املحادثات،  من  اأخرى  جولة  عقد  من 
»اأن�شار  حركة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  اأكد 
اهلل«، حممد عبد ال�شالم، اأن ا�شتمرار العدوان 
الزمة  حّل  مينع  الذي  هو  ال�شامل  واحل�شار 

اليمنية وعقد حوار ميني.
اأوقف  من  اأن  اإىل  ال�شارة  ال�شالم  عبد  وجدد 
من  وهم  الأمريكيون  هم  �شوي�شرا  يف  احلوار 
بع�س  على  القفز  ومبحاولة  برتحيله  قاموا 

النتائج التي كان ممكنًا اأن حت�شل.
»الأخبار«  اإىل  حديٍث  يف  ال�شالم  عبد  واأكد 
اأي  يعر�س على احلركة  اأنه مل  )علي جاحز( 
واأن  اأخرى،  مقرتحات  اأي  ول  للحوار  موعد 
يف  احلوار  اأن  تدرك  اأ�شبحت  املتحدة  الأمم 
ظّل العدوان لن يفتح املجال لأي حل �شيا�شي. 
رغبة  لديها  املتحدة  الوليات  اأن  واأو�شح 
مع  تت�شابك  لأنها  احلرب،  هذه  ا�شتمرار  يف 
�شواء يف  ملفاتها،  املنطقة وتخدم  م�شاحلها يف 

�شوريا، اأو غريها من دول املنطقة.
ويف تعليق على حديٍث �شحايف لوزير اخلارجية 
امللك  عبد  هادي،  من�شور  ربه  عبد  حكومة  يف 
خيار  اإىل  للعودة  ال�شتعداد  حول  املخاليف، 
املقبل،  ال�شيا�شي  احلل  يف  الحتادية  الدولة 
اإن ق�شية الأقاليم والد�شتور  قال عبد ال�شالم 
املتعلقة  الق�شايا  من  وغريها  الدولة  و�شكل 
م�شوؤوليات  من  كانت  التي  الوطني  باحلوار 
وكانت  حت�شم  مل  ق�شايا  هي  الوطنية،  الهيئة 
حماولت القفز عليها وفر�شها بالقوة �شببًا من 

اأ�شباب اخلالف ال�شيا�شي الداخلي.
حمافظات  يف  »القاعدة«  تو�ّشع  اإىل  وبالن�شبة 
التنظيم  هذا  اإن  ال�شالم  عبد  قال  اجلنوب، 
يتو�شع وي�شقط حمافظات يف اجلنوب وي�شيطر 
عائدات  من  مليارات  على  ويح�شل  موانئ  على 
ال�شرائب واجلمارك والب�شائع يف املكال، م�شريًا 
لليمن  امل�شروع الذي يعد  اأن  اأن ذلك يوؤكد  اإىل 

على  ال�شيطرة  من  املتطرفة  القوى  متكني  هو 
ثروات البالد.

ا�شماعيل  الدويل  املبعوث  كان  الوقت،  هذا  يف 
اخلارجية  وزير  مع  يبحث  اأحمد  ال�شيخ  ولد 
الماراتي عبداهلل بن زايد التطورات اليمنية. 
يف  جهدًا  تدخر  »لن  دولته  اأن  زايد  بن  واأكد 
من  يخفف  اأن  �شاأنه  من  ما  كل  تقدمي  �شبيل 
على  اليمن  يف  اجلارية  الأحداث  تداعيات 

حياة ال�شعب اليمني عن طريق التحالف«.
على امل�شتوى امليداين، �شجل »التحالف« جمزرًة 
اليمني  القا�شي  قتل  حيث  �شنعاء،  يف  جديدة 
يحيى حممد ربيد مع �شبعة اأفراد من اأ�شرته يف 

غارٍة على منزل ربيد يف �شنعاء.
كان  الأخري  اأن  القا�شي  �شقيق  ابن  واأو�شح 
يراأ�س املحكمة اجلزائية املتخ�ش�شة يف ق�شايا 
اأوقات  يف  اأحكامًا  اأ�شدرت  والتي  الإرهاب، 
تنظيم  اىل  بالنتماء  متهمني  على  �شابقة 

»القاعدة«.
ويف غارات جوية على مديرية بالد الرو�س يف 
اجلن�شية  من  اأ�شخا�س  خم�شة  اأ�شيب  �شنعاء، 
»التحالف«  طريان  جدد  فيما  الإثيوبية، 
�شنعاء  يف  ال�شباحة  مع�شكر  على  غارات  �شّن 
منطقة  يف  دواجن  مزارع  على  اأخرى  وغارات 
حمافظة  يف  ريدة  ومنقطة  القحوم  بيت 

غارات  �شل�شلة  »التحالف«  �شن  كذلك  عمران. 
على �شنعاء ا�شتهدفت جبل نقم ومع�شكر احلفا 
النهدين  جبل  قرب  ومناطق  الهند�شة  ومبنى 

و�شط حتليق متوا�شل للطريان.
اجلي�س  ا�شتهدف  الداخل،  معارك  �شعيد  وعلى 
تابعًا  اأ�شلحة  خمزن  ال�شعبية«  و»اللجان 
يف  للعدوان  املوؤيدة  امل�شلحة  للمجموعات 

منطقة الأحيوق يف تعز.
ع�شكريون  قتل  احلدودية،  اجلبهات  على 
�شرقي  جنوب  قن�س  عملية  يف  �شعوديون 
اإعالم  و�شائل  نقلت  فيما  جيزان،  يف  الرم�شة 
ال�شعوديني  الع�شكريني  من  عدد  مقتل  مينية 
غرب  مدفعي  ميني  ق�شف  يف  اآخرين  واإ�شابة 

منفذ الطوال يف جيزان.
اخل�شل  يف  �شعودية  ع�شكرية  مواقع  و�شهدت 
وعالن  قرية  و�شمال  اأ�شعف  وبرج  والفري�شة 
ووداي �شرقان ومع�شكر قزع والدود يف جيزان 

ق�شفًا من قبل القوات اليمنية.
اإىل ذلك، اغتال م�شلحون رجل الأعمال اليمني 
يف  املن�شور  مدينة  يف  التميمي  عو�س  حممد 
عدن، بعد خروجه من منزله، وذلك يف موا�شلة 
عدن،  يف  جتري  التي  الغتيالت  لعمليات 
ت�شهده  الذي  الكبري  الأمني  النفالت  ظّل  يف 

املحافظة اجلنوبية.

�سد  الع�سكرية  عملياتها  ت�سعيد  ت��ري��د  اأم��ري��ك��ا  الع�سكري:  اأوب��ام��ا  م�ست�سار 
اأوروب��ا اإىل  زحفهم  خ�سية  ليبيا  يف  ال�سامية”  “الدولة  عنا�سر  من  “الآلف” 

احل������رب ا�����س����ت����م����رار  ت�����ري�����د  وا�����س����ن����ط����ن  اهلل«:  »اأن�������������س������ار 

اآليات العدوان: عقيدة اإ�صرائيلية 
وعقلية ال�صحراء

لقمان عبد اهلل
العرب،  مواجهة  يف  »الردع«  نظرية  على  ن�شاأتها  منذ  اإ�شرائيل  اعتمدت 
وغريها.  احلدود،  خلف  املعركة  ونقل  الطويلة،  اليد  اأدواتها:  ومن 
الفل�شطينيني  املدنيني  ارتكاب جمازر بحق  الأقوى منها هو  لكن اجلانب 
بالكلفة  الآخرين  واإ�شعار  الثمن«  »تدفيع  �شيا�شة  اإطار  يف  والعرب 

الباهظة ملقاومة الكيان ال�شهيوين.
يف »انتفا�شة الأق�شى«، ابتدعت املوؤ�ش�شة الع�شكرية ال�شهيونية )رئي�س 
الأركان ال�شابق مو�شيه يعلون( م�شطلح »كّي الوعي« القائم على توجيه 
�شربات قا�شية اإىل املدنيني الفل�شطينيني. الهدف من »امل�شطلح اجلديد« 
واإنزال  جهة،  من  الفرد  �شخ�شية  عمق  يف  »الردع«  اأدوات  حتديث 
الهزمية الثقافية والفكرية وتر�شيخ ال�شعور بالعجز يف الذهن اجلمعي 
بالإ�شافة  ال�شعبي،  الن�شال  جدوى  وبعدم  اأخرى،  جهة  من  الفل�شطيني 
اإىل عقم خيار »الكفاح امل�شّلح« يف ا�شتعادة الأر�س وحتقيق حلم الدولة.
يف املقابل، حر�شت املوؤ�ش�شة الأمنية الإ�شرائيلية يف عدوان متوز 2006 
خالل  من   2000 عام  التحرير  رمزية  انتزاع  حماولة  على  لبنان،  على 
الهجوم على مدينة بنت جبيل، لأن جمرد ال�شيطرة عليها ع�شكريًا ميثل 
»كّيًا لوعي« املقاومة يف لبنان وانهيار اأ�ش�س خطاب النت�شار الذي األقاه 
قائد املقاومة، ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل، يف 25 اأيار عام 2000 )اإ�شرائيل 

اأوهن من »بيت العنكبوت«( .
والغ�شب  الثاأر  بغريزة  ال�شعودية  اندفعت  اليمن،  على  العدوان  يف 
وال�شعور باخليبة وفقدان الدور، وا�شتح�شرت و�شية امللك املوؤ�ش�س عبد 
العزير بن �شعود، لبنائه »عّزكم يف ذّل اليمن، وذّلكم يف عّز اليمن«، واإن 
خروج هذا البلد من عهود الو�شاية والهيمنة، �شيوؤّهله للعب دور حقيقي 
على م�شاحة الوطن العربي والإ�شالمي، ول �شيما اأنه ميتلك موقعًا جيو 
ا�شرتاتيجي يربط البحر الأحمر ببحر العرب وامتداداته على املحيط 

الهندي، بالإ�شافة اإىل امتالكه خمزونًا نفطيًا هائاًل.
تدرك ال�شعودية اأن ال�شعب اليمني ميتلك قابلية عقلية وفكرية متقدة 
وثائرة اإذا ما اأتيح له الو�شول اإىل »اأمهات املعرفة والعلم«، واأنه �شيخرج 
به  ت�شتظل  اأ�شيلة  عربية  مرجعية  لي�شبح  واخل�شوع،  الرتهان  ذل  من 
متتد  ح�شارة  على  يرتبع  اأنه  فخرًا  ويزيده  العربية،  ال�شعوب  بقية 

جذورها يف اأعماق التاريخ.
الع�شكرية  املدار�س  التو�شعية من  ت�شتمد نظرياتها  اإ�شرائيل  كانت  واإذا 
الغربية، فاإن ال�شعودية تزاوج بني نظريات الغرب »احلليف« والعقلية 

القبلية ال�شحراوية املبنية على الثاأر والت�شلط وال�شتعالء.
ومن الأجدر اأن يطلق على نظريات اآل �شعود الع�شكرية م�شطلح »داح�س 
40 عامًا، لأنهم ذوو  والغرباء«، تلك احلرب يف اجلاهلية التي ا�شتمرت 
عقلية قا�شرة عن اإدراك امل�شالح النفعية بني الأطراف ب�شورة متبادلة 
روؤية  واأفقدهم  قلوبهم،  اأعمى  الذي  احلقد  اأ�شرى  هم  ومت�شاوية. 
العقود  يف  �شائدة  كانت  التي  واملقاربات  والإقليمية،  العاملية  التحولت 
الت�شالت  وثورة  واملعرفة  احلداثة  لعامل  �شاحلة  تعد  مل  املا�شية 

والتكنولوجيا.
اليمنية  التحتية  للبنى  املمنهج  التدمري  لآلة  العنان  �شعود  اآل  اأطلق 
واملعامل  وامل�شاجد  واملدار�س  امل�شت�شفيات  فدمروا  واخلا�شة،  الر�شمية 
تدمريهم،  من  ت�شلم  مل  املوا�شي  اأ�شواق  اأن  حتى  واحل�شارية،  الأثرية 
وانتقلت جمازرهم بحق املدنيني على م�شاحة الوطن من دون اأن تراعي 
حرمًة اأو دينًا اأو منطقة، ومل تفرق بني الأعرا�س، و�شيارات الإ�شعاف، 

حتى اأن ال�شحايا يتكرر ق�شفهم مرات للتثبت من مفارقتهم احلياة.
يف الأ�شبوع املا�شي حّذر املتحدث با�شم العدوان، اأحمد الع�شريي، املدنيني 
مقاّر  باأنها  اإياها  وا�شفًا  احلكومية،  املن�شاآت  عن  بالبتعاد  �شنعاء  يف 
»حوثية«، تال ذلك زيادة غري م�شبوقة بالغارات اجلوية ال�شعودية على 
موؤ�ش�شات  طاولت  اأيام،  ثالثة  يف  غارة   120 اإح�شاء  فجرى  العا�شمة، 
مدنية وحكومية، بالإ�شافة اإىل ع�شرات الغارات على بقية املحافظات 

التي اأوقعت املئات من ال�شحايا يف �شفوف املدنيني.
القتال.  العدوان على جبهات  امللحوظة جاءت بعد ف�شل  الغارات  زيادة 
وبعد زيارة املبعوث الدويل اإ�شماعيل ولد ال�شيخ ل�شنعاء حيث �شمع كالمًا 
اإجراء  ترافق  بتعهده  بالإيفاء  تطالبه  اليمنية  القيادات  من  وا�شحًا 

املفاو�شات مع وقف اإطالق النار.
اإن �شمود ال�شعب اليمني واإجنازات اجلي�س و»اللجان ال�شعبية« والقيادة 
على  اليمن  اإجبار  على  القدرة  بعدم  �شعوديًا  هاج�شًا  متثل  احلكيمة 
العقل  فذهب  الأكالف.  عن  النظر  بغ�س  وحريته  �شيادته  عن  التنازل 
الإ�شرائيلية يف عدوان متوز عام  التجارب  با�شتن�شاخ  ال�شعودي  الأ�شود 
كررتها  التي  ال�شاحية«،  »عقيدة  نظرية  با�شتخدام  لبنان  على   2006
اإ�شرائيل يف حروبها على غزة، بالتدمري املمنهج و�شرب كل �شبل احلياة 
لتدفيع  وا�شحة  �شيا�شة  وباعتماد  �شنعاء،  وعا�شمته  اليمن  مدن  يف 
ال�شعب ثمن �شموده. وما اإطالة مدة احلرب التي �شارفت على ال�شنة، اإل 
اليمنيني  واإ�شعار  واجلمعي،  الفردي  اليمني  الوعي  لكّي  يائ�شة  حماولة 
بالأكالف العالية والباهظة اإن فكروا مرة ثانية يف التمرد على الو�شاية 

ال�شعودية.



 اإبراهيم ال�شراجي
�شنعاء | فر�س م�شلحو تنظيم »القاعدة« 
احلوطة  مدينة  على  الكاملة  �شيطرتهم 
عا�شمة حمافظة حلج اجلنوبية، والتي 
مدينة  عن  كيلومرتًا   27 حواىل  تبعد 
مبنى  تفجري  من  �شاعة   24 بعد  عدن، 
»القاعدة«  م�شلحي  قبل  من  الأمن  اإدارة 
املدينة  مداخل  يف  اأم�س  انت�شروا  الذين 
ون�شبوا نقاط تفتي�س داخلها، يف خطوة 
التنظيم  �شيطرة  الأذهان  اإىل  اأعادت 
اأبني  حمافظة  عا�شمة  زجنبار  على 
املا�شي  الأول  كانون  مطلع  اجلنوبية 
عرب  نف�شها،  بالطريقة  جرت  والتي 
ثم  احلكومي  املجمع  على  ال�شيطرة 
ت�شتمر  حيث  املدينة  داخل  النت�شار 
�شيطرتهم اإىل اليوم على مراأى من قوات 

الحتالل املتعددة اجلن�شيات.
وانت�شار  احلوطة  على  �شيطرتهم  وبعد 
املدينة  مداخل  يف  الع�شكرية  نقاطهم 
»القاعدة«  م�شلحو  يجوب  و�شوارعها، 
الع�شكرية،  بالأطقم  املدينة  اأحياء 
بح�شب م�شادر اإعالمية جنوبية. ونقلت 
جنوبية  �شخ�شيات  عن  امل�شادر  بع�س 
جنوبية  قيادات  تعر�س  من  خ�شيتهم 
اجلماعية  للت�شفية  حلج  حمافظة  من 
من قبل م�شلحي »القاعدة«، على غرار ما 

يحدث يف عدن.
حمافظتي  على  التنظيم  ب�شيطرة 
قوات  على  اخلناق  ي�شيق  واأبني،  حلج 
اأ�شبحت  حيث  عدن،  يف  »التحالف« 
)حلج  املحافظتني  لكون  متامًا،  حم�شورة 
الوحيدتني  عدن  بوابتي  هما  واأبني( 
غري  ومدنه.  اليمن  حمافظات  باقي  اإىل 
التنظيم  خطوة  اأن  يوؤكدون  كثريين  اأن 

حمافظة  وقبلها  حلج  حمافظة  يف 
وتخطيط  بر�شى  جميعها  جرت  اأبني، 
اجلنوبية  املحافظات  لت�شليم  �شعوديني 
الف�شائل  على  والت�شييق  لـ»القاعدة« 
�شد  حترك  اأي  من  ومنعها  اجلنوبية 
املتعددة اجلن�شيات يف  »التحالف«  قوات 
عدن، خ�شو�شًا اأن عملية تدفق امل�شلحني 
اإىل عا�شمة حمافظة حلج مت عن طريق 
اأبني  حمافظة  طريق  وعن  نف�شها،  عدن 
الواقعة حتت �شيطرة التنظيم منذ اأقل 

من �شهرين.
التحالف  عالقة  اإمكانية  يعزز  وما 
»القاعدة«  تنظيم  ب�شيطرة  ال�شعودي 
ينت�شرون  التنظيم  م�شلحي  اأن  حلج  على 
املباين  من  ويتخذون  ونقاط  مواقع  يف 
ميكن  فيما  لهم،  معلنة  مقار  احلكومية 
الأبات�شي  طائرات  قبل  من  ا�شتهدافها 
املوجودة يف قاعدة العند اجلوية، اأحد 
يف  الواقعة  الحتالل  قوات  قيادة  مقار 

حمافظة حلج ذاتها.
غياب  يوؤكد  البع�س،  راأي  وبح�شب 
حلج  يف  اجلنوبية«  »املقاومة  م�شلحي 
ف�شائل  ل�شيطرة  خا�شعة  كانت  التي 
لدى  للعدوان،  موالية  متعددة  جنوبية 
اأن  احلوطة،  على  »القاعدة«  �شيطرة 
تتم  مل  املدينة  على  التنظيم  �شيطرة 
ت�شليم  بعملية  بل  ع�شكري،  بهجوم 

خمطط لها م�شبقًا.
اجلنوبي«  »احلراك  يف  قيادي  ويقول 
مل  الغزو  »قوات  اأن  للعدوان  املناه�س 
م�شلحي  �شيطرة  من  بالقلق  ت�شعر  ولن 
القاعدة على حمافظة حلج على مقربة 
تلك  فيها  املوجودة  القواعد  اأهم  من 
جرت  اأ�شا�شها  من  العملية  لكون  القوات، 

وفق خمططات �شعودية لتمكني القاعدة 
من املحافظات اجلنوبية.

ي�شيق  »القاعدة« على حلج  �شيطرة  بعد 
اخلناق على قوات »التحالف« يف عدن

عملية  اأن  اإىل  اجلنوبي  القيادي  وي�شري 
ت�شليم حمافظة حلج مل�شلحي »القاعدة« 
تاأتي على غرار �شيطرتهم على حمافظة 
ح�شرموت،  حمافظة  وقبلها  اأبني 
العدوان  اندلع  بعد  حدثت  وجميعها 

ال�شعودي �شد اليمن.
»قوات  اأن  اجلنوبي  القيادي  وي�شيف 
باتت  ال�شعودية،  راأ�شها  وعلى  التحالف، 
اجلنوبية  الف�شائل  حتركات  من  تخ�شى 
متثل  بداأت  والتي  للعدوان،  املناه�شة 
اإىل  م�شريًا  امل�شلحة«،  املواجهة  نواة 
ف�شائل  مع  ذلك  على  تفاهمات  وجود 
ارتباط  على  كانت  اأخرى  جنوبية 
املخطط  لها  يّت�شح  اأن  قبل  بالعدوان 
الذي يراد للجنوب، وهو ما تخ�شاه دول 

»التحالف«.
اأنه  لـ»الأخبار«  القيادي  وي�شيف 
ح�شرموت  على  »القاعدة«  ب�شيطرة 
وحلج واأبني، ووجودها اإىل جانب تنظيم 
ب�شكل كبري يف حمافظتي عدن  »داع�س« 
على  �شيطر  قد  التنظيم  يكون  و�شبوة، 
م�شريًا  اجلنوب،  م�شاحة  من   75% نحو 
القاعدة  لتمكني  خمطط  وجود  اإىل 
املحافظات  اآخر  املهرة،  حمافظة  من 
تقع على حدود  والتي  ال�شت،  اجلنوبية 
يراد  كذلك  عمان.  �شلطنة  مع  م�شرتكة 
من م�شلحي »القاعدة« مناو�شة ال�شلطنة، 
يف  الدخول  عن  عزوفها  خلفية  على 
وكذلك  حربه،  يف  ال�شعودي  التحالف 
كامل  من  »القاعدة«  متكني  ا�شتكمال 

الف�شائل  ح�شاب  على  اجلنوب  م�شاحة 
اجلنوبي«  »احلراك  فيها  مبا  اجلنوبية، 
تو�شع  من  الأكرب  اخلا�شر  كان  الذي 
وراء  من  �شيئًا  يجِن  ومل  »القاعدة« 
العدوان،  يف  ف�شائله  بع�س  انخراط 
عن  للت�شفية  قياداتها  تتعر�س  والتي 
يف  يومية  ب�شورة  الغتيالت  طريق 
تنظيمات  م�شلحي  اأيدي  على  عدن، 
اإرهابية من »القاعدة« و»داع�س«، وعلى 

مراأى قوات الحتالل.
عودة بحاح اإىل عدن

»القاعدة«  م�شلحي  �شيطرة  مع  åتزامنًا 
اجلنوبية،  حلج  حمافظة  عا�شمة  على 
خالد  امل�شتقيلة  احلكومة  رئي�س  عاد 
من  قادمًا  عدن  مدينة  اإىل  بحاح 

عا�شمة المارات اأبو ظبي.
جنوبية  اإعالمية  م�شادر  قالت  وفيما 
اإىل  بحاح  عودة  اإن  للعدوان  موؤيدة 
الإقامة  »بهدف  املرة  هذه  تاأتي  عدن 
تزاول  اأن  متوقعة  دائم«،  ب�شكل  فيها 
حكومته اأعمالها من عدن، �شككت م�شادر 

بحاح  عودة  اأن  واأكدت  اخلرب  يف  اأخرى 
اأن  خ�شو�شًا  اإعالمية،  خطوة  جمرد 
الظروف الأمنية التي اأدت اإىل مغادرته 
الهجوم  عقب  ملحوظ  ب�شكل  �شاءت  لها 
م�شلحي  قبل  من  حكومته  مقر  على 
»داع�س«. واتهمت حينها بع�س الأطراف 
ذلك  وراء  بالوقوف  وهادي  ال�شعودية 
الهجوم، باعتبار اأن بحاح رجل الإمارات 

املناف�س لهادي رجل ال�شعودية.
�شككت  التي  اجلنوبية  امل�شادر  ورّجحت 
اأن تنتهي زيارته  اأهداف عودة بحاح  يف 
م�شريًة  املقبلة،  ال�شاعات  خالل  عدن 
بحاح  فيها  عاد  م�شابهة  �شيناريوات  اإىل 
نيته  عن  اأنباء  تداول  وجرى  عدن  اإىل 
اأّي  يف  يحدث  مل  ما  وهو  فيها،  الإقامة 
اأن  اإىل  ال�شارة  جتدر  املرات.  تلك  من 
ظبي  اأبو  من  الخرية  بحاح  ت�شريحات 
قبل  الرهاب«  »مواجهة  �شرورة  حول 
ر�شالة  كانت  عدن،  اإىل  الدولة«  »عودة 
اإىل  مبطنة للريا�س التي طلبت عودته 

عدن.

�شّعدت القوات اليمنية من عملياتها على 
الخرية،  اليام  يف  احلدودية  اجلبهات 
اإىل  اأدى  ما  كمني،  من  اأكرث  ن�شبت  حيث 
ال�شعوديني،  اجلنود  من  الع�شرات  مقتل 
على  ال�شيطرة  من  فيه  متكنت  وقٍت  يف 

مواقع جديدة، ل �شيما يف جيزان

يحيى ال�شامي
جيزان | �شهد اليومان املا�شيان ت�شعيدًا 
القوات  عمليات  م�شتوى  على  كبريًا 
اليمنية �شد اجلي�س ال�شعودي يف جبهات 
ال�شعودية.  داخل  احلدودية  املناطق 
التي  القن�س  عمليات  جانب  اإىل 
ح�شدت ع�شرات اجلنود داخل مواقعهم 
الع�شكرية والكمائن التي ن�شبها اجلي�س 
القوات  �شيطرت  ال�شعبية«،  و«اللجان 
خلف  جديدة  مناطق  على  اليمنية 

احلدود.
ويف اإحدى اأبرز العمليات، قتل ما ل يقل 
عن 17 من اجلنود ال�شعوديني يف مناطق 
متفرقة على جبهة حر�س – الطوال يف 
جيزان، وهي اجلزء الذي ل يزال ي�شهد 
جزءًا كبريًا من معارك ال�شهر احلايل اإثر 
حماولة اجلي�س ال�شعودي التقدم باجتاه 
الطوال،  منفذ  من  الغرب  واإىل  املنفذ. 
اليمنية  املدفعية  القوة  ا�شتهدفت 
ما  ال�شعودي،  للم�شلحني واجلي�س  جتمعًا 
ذلك  اأعقب  منهم.  عدد  مقتل  اىل  اأدى 
اجلي�س  من  اأفراد  قن�س  عمليات  تنفيذ 
ال�شعودي وتدمري اآلية ع�شكرية مدرعة 

بالقرب من منفذ الطوال.
و«اللجان«  اجلي�س  اأعلن  الوقت،  هذا  يف 
جديدة  ع�شكرية  مواقع  على  ال�شيطرة 

يف اخلوبة يف جيزان، فيما نقلت و�شائل 
اجلنود  من  عدد  مقتل  عن  اأنباء  اإعالم 
نا�شفة  عبوات  تفجري  جراء  ال�شعوديني 
واآليتني ع�شكريتني  بناقلة جند حمملة 

يف جيزان.
وي�شل ُبعد بع�س املواقع الع�شكرية التي 
ت�شلل اإليها املقاتلون اليمنيون عن اأماكن 
ما  كيلومرتات،  خم�شة  اإىل  �شيطرتهم 
ُبعدًا يتجاوز م�شاألة  مينح هذه العمليات 
ال�شعوديني،  اجلنود  من  اأعداد  قن�س 
اإىل القدرة التي متتلكها القوات اليمنية 
اأو  املعركة  نقل  تقرر  حيث  الو�شول  يف 
اإىل  ُي�شري  اإليها، ما  اإي�شال نريان املعارك 
قدرة اليمنيني على ح�شم املعارك �شريعًا 
اذا جاء القرار لتو�شيع دائرة ال�شيطرة 

يف تلك اجلبهات.
ملحاولت  و»اللجان«  اجلي�س  ت�شدى 
الربوعة  جتاه  ال�شعودي  اجلي�س  تقدم 

يف ع�شري
اأن  لـ«الأخبار«  ميداين  م�شدر  ويوؤكد 
على  للح�شول  ال�شعودي  النظام  �شعي 
اأ�شلحة جديدة من بينها دبابات مدرعة 
الكبرية  اخل�شارة  نتيجة  جاء  فرن�شية 
دبابات  بها  ُمنَيت  التي  املتوقعة  غري 
الأمريكية  »براديل«  واآليات  »اأبرامز« 
خالل معارك الأ�شهر املا�شية والتي و�شل 
منها  اليمنيون  املقاتلون  اأحرقه  ما  عدد 
اىل املئات، وفقًا للم�شدر، وهو رقم كبري 
ن�شبيًا قيا�شًا باأ�شعارها الباهظة. واأ�شاف 
اجلي�س  ح�شابات  يف  يكن  مل  اأنه  امل�شدر 
املنحى  هذا  املعارك  تاأخذ  اأن  ال�شعودي 
النظام  متحديًا  ال�شخم،  ال�شتنزايف 
باخل�شائر  �شعبه  ُيكا�شف  اأن  ال�شعودي 

اأن  اأو  الأر�س  على  قواته  تتلقاها  التي 
يعلن عن اأعداد قتاله احلقيقيني.

واملدفعية  ال�شاروخية  القوة  وكانت 
قد  ال�شعبية«  و«اللجان  اليمني  للجي�س 
من  عدد  مقتل  املا�شي  ال�شبت  اأعلنت 
جنود اجلي�س ال�شعودي يف ق�شف مدفعي 
على منفذ الطوال بالإ�شافة اإىل ق�شف 
مواقع  على  بالعنيف  َف  ُو�شِ �شاروخي 
بريالني  ومع�شكر  و�شلة  ونهوقة  خبا�س 
اأن  امل�شادر  واأكدت  جنران.  يف  وجميعها 
الق�شف جاء بعد ر�شد جتمعات لالآليات 

الع�شكرية ال�شعودية واجلنود.
القوة  ق�شفت  لحق،  وقت  ويف 
جنران،  يف  رجال  مع�شكر  ال�شاروخية 
حريق  ن�شوب  احلربي«  »الإعالم  ور�شد 
يف املع�شكر ُيرجح اأن يكون ملخزن اأ�شلحة.

و«اللجان  اليمني  اجلي�س  وجنح 
تقدم  ملحاولت  بالت�شدي  ال�شعبية« 

للجي�س ال�شعودي جتاه مدينة الربوعة 
ع�شكري  م�شدر  وو�شف  ع�شري.  يف 
م�شريًا  �شابقه،  من  اأ�شخم  باأنه  الهجوم 
بالقوات  اأحلقت  كبرية  خ�شائر  اإىل 
ّد  �شُ قد  الهجوم  اأن  واأو�شح  ال�شعودية. 
حمور  من  اأكرث  من  تقدمه  من  بالرغم 
عدد  جتاوز  الذي  الطريان  م�شاندة  مع 
اأثناء  املدينة  على  الغارات  من  �شنه  ما 

الهجوم اأكرث من 25 غارة.
مدفعي  ق�شف  مع  الهجوم  �شّد  وترافق 
ا�شتهدف مواقع ع�شكرية �شعودية مثلت 
وعاودت  الهجوم،  لقوات  اإ�شناد  نقاط 
مواقع  ق�شف  اليمنية  املدفعية  القوات 
ال�شبكة وغرب منطقة غاوية  ع�شكرية 

يف حميط مدينة اخلوبة.
www .ghorbanews .com
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ع��دن يف  وب���ح���اح  ح�������س���رم���وت...  اإىل  حل���ج  م���ن  »ال���ق���اع���دة« 

����ع ع����م����ل����ي����ات ال�������داخ�������ل ال�����������س�����ع�����ودي: ق����ن���������س وك�����م�����ائ�����ن وت����و�����سّ

اأزم�������ة امل����ي����اه ت���ت���ف���اق���م... واحل����ل����ول ����س���ّي���ق���ة: ال�����ع�����دوان ي��ع��ّط�����س ال��ي��م��ن��ي��ني 

"الكابو�س"..درا�سة علمية  بالأردن حتذر: اإ�ستعدوا ل�"النكبة الثالثة" اأو اإ�ستيقظوا..

ب�شرى الغيلي
�شنعاء : يفتقد اليمنيون املياه ال�شاحلة لل�شرب ب�شبب 
وم�شخاتها،  املياه  لآبار  العدوان  طائرات  ا�شتهداف 
العدوان،  البالد قبل  املوجودة يف  الأزمة  ما فاقم من 
اإ�شافة اإىل انعدام امل�شتقات النفطية وارتفاع اأ�شعارها 

وانقطاع الكهرباء، التي ازدادت خالل احلرب
امل�شتمرة

 مل يلَق اإعالن من�شق الأمم املتحدة لل�شوؤون الإن�شانية 
الثاين  ت�شرين  يف  كالو،  دير  فا  يوهان�س  اليمن،  يف 
املا�شي، اأن اأكرث من 19 مليون ميني يفتقرون اإىل املياه 
ال�شاحلة لل�شرب وال�شرف ال�شحي، اهتمام دول العامل 
اإبادة  حرب  ميار�س  الذي  ال�شعودي  العدوان  لوقف 

بحق اليمنيني.
ما  اأن  لـ»الأخبار«  اأو�شحت  للق�شية  متابعة  م�شادر 
يف  املعنيني  اإدارة  �شوء  جانب  اإىل  العدوان  �شّببه 
قبل  من  باملو�شوع  الهتمام  وعدم  املياه  موؤ�ش�شة 
املواطنني ما عليهم من  العليا وعدم ت�شديد  ال�شلطات 
م�شتحقات ملوؤ�ش�شة املياه، كلها اأ�شباب اأ�شا�شية يف اأزمة 

البالد.
اأ�شعار مرتفعة

ومل يكن ينق�س �شكان اليمن يف معاناتهم القت�شادية 
نتيجة توقف الأعمال والرتفاع اجلنوين يف الأ�شعار 
حتى  الأ�شواق،  من  واملنتجات  الب�شائع  فقدان  ب�شبب 
اأ�شيف اإىل م�شاكلهم اأزمة توفري الأموال ل�شراء املياه 
التي تفاوت ثمنها بني منطقة واأخرى بح�شب جمريات 

املعارك يف املناطق.
3000 ريـال  اأ�شعار ال�شهاريج يف �شنعاء بني  وراوحت 
ي�شتمر  فيما  ميني،  ريـال  و6000  الواحد  لل�شهريج 
من  م�شتمر وجنوين  بنحو  الرتفاع  ال�شهريج يف  �شعر 
دون اأي رقابة. اأما يف املحافظات اجلنوبية، فاملناطق 
الواقعة يف مناطق احلرب تعاين من �شّح املياه وندرتها 
فقد  عدن،  اإىل  وبالن�شبة  واأبني.  وال�شالع  عدن  مثل 
املياه  �شبكات  تعطيل  اإىل  هناك  الدائرة  احلرب  اأدت 
بل  املدينة،  داخل  فيها  اآبار  وجود  لعدم  وخزاناتها 
تتغذى من بئر اأحمد وبئر نا�شر، وهي مناطق بعيدة 

وخارج عدن الكربى.
على  العائالت  بع�س  اأرغمت  املياه  توفري  اأزمة 
ال�شتغناء عن �شراء بع�س احلاجات الأ�شا�شية لتوفري 
ارتفاع  اإىل  وبالإ�شافة  املياه.  ل�شراء  الكايف  املال 
الأ�شعار، جلاأ بع�س الأهايل اإىل �شراء املياه من املحاّل 
باأ�شعار و�شلت اإىل 100 ريـال مقابل 15 ليرتًا ب�شبب 
تخوفهم من املياه املبيعة عرب الغالونات للمنازل لعدم 

ثقتهم مب�شدرها.
العودة للطرق التقليدية

وانقطاع  النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  ارتفاع  ومع 
الأرياف  يف  املياه  فقدان  �شّبب  الذي  الأمر  الكهرباء، 
حتتاج  التي  الآبار  على  الأهايل  اعتماد  نتيجة 
عادات  اإىل  الأهايل  بع�س  عاد  للت�شغيل،  للكهرباء 
بالطرق  الآبار  من  املياه  رفع  مثل  اندثرت،  قد  كانت 
الن�شاء  اأعباء  اإىل  ت�شاف  معاناة  وهذه  التقليدية، 

والأطفال على وجه اخل�شو�س.
الأرياف  يف  املزارعني  اأعمال  توقف  ذلك  اإىل  اأ�شف 
لري  اجلوفية  الآبار  مياه  على  اعتمادهم  نتيجة 
فقدان  و�شّبب  الزراعي  الإنتاج  يف  اأّثر  ما  املزروعات، 
بع�س املنتجات الأ�شا�شية. كذلك ي�شطر بع�س ال�شكان 
اإىل ال�شتعانة باحلمري لنقل املياه يف الطرق الوعرة 

واجلبال بني منطقة واأخرى.
الطريان ا�شتهدف خزانات املياه

اأن  درمو�س،  الدين  فتح  املياه،  وزارة  م�شت�شار  واأكد 
فقدان املياه يف اأمانة العا�شمة �شنعاء �شببه ا�شتهداف 
طائرات العدوان خلزانات املياه يف منطقة النهدين يف 
املكان  نف�س  اآخر يف  ال�شبعني، وكذلك خلزان  مديرية 
األف  ثالثون  منه  وي�شتفيد  مكعب،  لرت   500 ب�شعة 
دمرت  العدوان  طائرات  اأن  درمو�س  واأ�شاف  ن�شمة. 
الن�شر  حي  حدة،  منطقة  تغذي  �شخ  وحدة  اأي�شًا 

واحلي ال�شيا�شي.
وردًا على �شوؤال ال�شكان عن �شبب عدم و�شول املياه اإىل 
وزارة  م�شت�شار  اأو�شح  �شنعاء،  العا�شمة  اأمانة  اأحياء 
املياه اأن عدد امل�شرتكني يف خدمة املياه العمومية 95 
ي�شددون  الذين  امل�شرتكني  عدد  بينما  م�شرتك،  األف 
الفواتري ما يقارب 18 األف م�شرتك فقط، اأي ما يعادل 
دفع  الذي  الأمر  امل�شرتكني،  عدد  اإجمايل  من   20%
موؤ�ش�شة املياه اإىل قطع املياه عن املتخلفني، كا�شفًا اأن 
العا�شمة  اأمانة  يف  املياه  ملوؤ�ش�شة  امل�شتحقة  املديونية 
يعرقل  الأمر  وهذا  ريـال،  مليارات   8 نحو  بلغت  فقط 

و�شول اخلدمة ملعظم الأحياء يف العا�شمة.
منها  الأزمة،  يف  دورًا  توؤدي  اأخرى  اأ�شبابًا  اأن  واأ�شاف 
عن  الآبار  بع�س  وخروج  للكهرباء  الكلي  النقطاع 
اخلدمة وما ي�شحُب ذلك من اختاللت يف امل�شخات، ما 

يوؤدي للحاجة اإىل ال�شيانة و�شعف اإنتاج املياه.
و�شدد على اأن الوزارة تعمل يف اأق�شى طاقاتها لتوفري 
والو�شائل  القدرة  بح�شب  املحافظات  ل�شكان  املياه 

طائرات  من  املتوا�شل  ال�شتهداف  ظل  يف  املتاحة، 
اليمنية،  املحافظات  يف  املياه  حمطات  لكل  العدوان 
م�شريًا اإىل اأن لدى الوزارة »ا�شرتاتيجيات عدة تعمل 
مع  يتوافق  مبا  ذ  و�شُتنفَّ الراهن  الو�شع  ظل  يف  عليها 
حتديد  �شاأنها  من  التي  واملتوافرة  املتاحة  الإمكانات 

ال�شرتاتيجية املنا�شبة والفاعلة«.
ب�شبب  بلغت  الوزارة  خ�شائر  اأن  درمو�س،  وك�شف 
الأ�شرار  اإىل  اإ�شافة  دولر،  مليون   12 العدوان 
الأخرى امل�شتمرة ب�شبب احل�شار املفرو�س واجلائر من 

قبل دول »التحالف« على اليمن.
املنظمات الدولية ُت�شهم يف تخفيف الأزمة

ومن �شمن احللول التي اأقدمت عليها الوزارة للتخفيف 
والتن�شيق  املياه  وزارة  م�شوؤويل  ل  توا�شُ الأزمة،  من 
مادة  لتوفري  بالتدخل  املنظمات  من  جمموعة  مع 
ملدة  الديزل  من  كمية  توفري  جرى  حيث  »الديزل«، 
»اليوني�شف«.  منظمة  خالل  من  املا�شيني  ال�شهرين 
�شمل  »اليوني�شف«  مع  التفاق  اأن  درمو�س  وك�شف 
وت�شمل  مراحل،  على  »الديزل«  مبادة  الوزارة  تزويد 
وخم�شمئة  »الديزل«  من  لرت  مليون  ون�شف  مليونًا 
واأربعة اآلف لرت ملحطة املعاجلة املركزية، م�شيفًا اأنه 

جرى خف�س الدعم اإىل الن�شف حاليًا.
ممثلة  الوزارة  بني  التن�شيق  جرى  اأنه  واأ�شاف 
بـ»املوؤ�ش�شة املحلية للمياه وال�شرف ال�شحي« يف اأمانة 
»الديزل«  مادة  لتوفري  املنظمات  من  وعدد  العا�شمة 
املياه  نقل  ول�شهاريج  الأهلية  املياه  م�شاريع  لبع�س 
التي تعمل بـ»الديزل« للم�شاعدة على ا�شتقرار اأ�شعار 
ا�شُتحدثت  ذلك  جانب  اإىل  معقول،  بنحو  ال�شهريج 

نقاط �شبيل لالأماكن املحتاجة للمياه.
اإ�شافة اإىل ذلك، وفرت جلنة ال�شليب الأحمر الدويل 
اأمانة  يف  �شعوان  منطقة  يف  للبئر  ومولدًا  م�شخة 
العا�شمة وقطع غيار وزيوتًا للمولدات الأخرى، تقدر 

بحدود 60 مليون ريـال.

عمان-
 حذر خبري بارز يف جمل البحث العلمي ومتخ�ش�س يف  علم قراءة امل�شتقبل من ما اأ�شماه 

ب"كابو�س" اإبتالع فل�شطني من قبل امل�شتوطنني.
 و�شدر ملخ�س لدرا�شة رقمية وعلمية اإح�شائية قام بها الدكتور وليد عبد احلي وهو عامل 

مهم يف جمال البحث بامل�شتقبليات يف الأردن .
الكابو�س الذي يبتلع الأر�س هذه املرة عرب   وطالب الدكتور عبد احلي بالإ�شتيقاظ من 

الكتلة الإ�شتيطانية ولي�س عرب العمل الأمني او الع�شكري او التفاو�شي.
ملخ�شها  ن�شر  واعاد  اليوم  راأي  عليها  اإطلعت  التي  درا�شته  يف  احلي  عبد  الدكتور  وقال   
النا�شط نائل الزبيدي : باحل�شاب الريا�شي الدقيق يتبني اأن عدد �شكان اإ�شرائيل ارتفع 
خالل الفرتة من 2005 2015- مبعدل %10،7، بينما ارتفع عدد �شكان امل�شتوطنات يف 
ال�شفة الغربية خالل نف�س الفرتة %27،5، ويبلغ عدد �شكان امل�شتوطنات يف ال�شفة 356 
العن�شري و81 الف  الف�شل  األف و115 م�شتوطنا داخل جدار   247 األف م�شتوطن منهم 
اإىل حوايل ثمانية  الزيادة خارج اجلدار ت�شل  ن�شبة  ان  و878 داخل اجلدار،واملالحظ 
القد�س  يف  يقيمون  م�شتوطن  الف   300 قرابة  ان  مالحظة  اجلدار…مع  داخل  ا�شعاف 

ال�شرقية بالتعريف الإ�شرائيلي، مما يجعل عدد امل�شتوطنني هو 665 الف م�شتوطن.
ذلك يعني وفقا لدرا�شة عبد احلي  وباحل�شاب الريا�شي  املعطيات العلمية التالية :

ن�شبة  ثبات  ا�شا�س  )على  الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنني  عدد  �شيكون   2025 عام   #
األف   470-460 هو   )1،9% ت�شل  والتي  توالدهم  ن�شبة   + �شنويا(  الزيادة)2،5% 

م�شتوطن…
# عام 2025 �شيكون عدد امل�شتوطنني 
يف القد�س ال�شرقية ا�شتنادا لجتاهات 

الزيادة، هو 400 الف م�شتوطن
 ” يف  امل�شتوطنني  عدد  يكون  بذلك   #
ما  هو  املوهومة”  الفل�شطينية  الدولة 
850-870 الف م�شتوطن، وهو ما  بني 

يفوق عدد �شكان ا�شرائيل عام 1948
يف  التو�شع  ثبات  افرت�شنا  اإذا   #

ت�شكل  املنطقة  فهذه  لو�شلو،  طبقا  “ج”  املنطقة  على  واقت�شارها  ال�شتيطان  مناطق 
اية  لل�شلطة  ولي�س  وع�شكريا  مدنيا  ا�شرائيل  عليها  ال�شفة)ت�شيطر  م�شاحة  من   61%
�شالحيات فيها(، ويعي�س فيها 150 الف فل�شطيني فقط، فاإن 2،4 مليون فل�شطيني يعي�شون 
)مدن  �شكانيا  مركزا   360 حوايل  على  يتوزعون  ال�شفة  من   39% هي  م�شاحة  يف  الآن 
م�شاحة  ح�شبنا  …فاإذا  للمدن  الريف  من  الهجرة  تنامي  مالحظة  مع  وقرى(،  وبلدات 
من   85% حوايل  �شيكون   2025 عام  مع  فاإنه   ، ال�شكان  لعدد  قيا�شا  الفل�شطينية  املدن 

الفل�شطينيني يتكد�شون يف م�شاحة %14 من ال�شفة الغربية.
 وتقدم الدكتور عبد احلي باخلال�شة : ا�شتعدوا للنكبة الثالثة : الوىل 1948 والثانية 

ا�شتيقظو. 2025……اأو  والثالثة   1967

اليمن.. اإ�صقاط طائرة 
وتدمري 3 زوارق حربية 

للعدوان ال�صعودي
 

اأن اجلي�س  اأعلن م�شدر ع�شكري ميني 
اإ�شقاط  من  متكنا  ال�شعبية  واللجان 
طائرة تابعة للعدوان ال�شعودي اليوم 
اليمن،  �شمايل  �شعدة  حمافظة  يف 
بينما دمرت القوة ال�شاروخية ثالثة 
املخا  ميناء  �شواحل  يف  حربية  زوارق 

مبحافظة تعز جنوب �شنعاء.
لوكالة  ت�شريح  يف  امل�شدر  واأو�شح 
وحدات  اأن  »�شباأ«،  اليمنية  الأنباء 
واللجان  اجلي�س  يف  متخ�ش�شة 
الطائرة  اإ�شقاط  من  متكنت  ال�شعبية 
حمافظة  يف  جو   - اأر�س  ب�شاروخ 
من  مبزيد  الإدلء  دون  �شعدة، 

التفا�شيل.
عن  ع�شكري  م�شدر  اأعلن  جهته  من 
تابعة  حربية  زوارق  ثالثة  تدمري 
املخا  ميناء  �شواحل  يف  للعدوان 

مبحافظة تعز.
قوة  اأن  »�شباأ«،  لوكالة  امل�شدر  واأو�شح 
واللجان  للجي�س  ال�شاروخية  الإ�شناد 
�شواريخ  اليوم  فجر  اأطلقت  ال�شعبية، 
كانت  التي  الزوارق  هذه  على  موجهة 
اليمنية  ال�شواحل  داخل  تتحرك 
املواطنني  على  تعتدي  كانت  انها  كما 

واملن�شاآت العامة واخلا�شة.
اأ�شابت  ال�شواريخ  اأن  امل�شدر  واأكد 
اإىل  اأدى  ما  متناهية  بدقة  اأهدافها 

تدمري هذه الزوارق.



العدوان  ا�شتهدفهم  الذي  ال�شهداء  ان عدد  الن�شان  وزارة حقوق  اأكدت 
�شتة  بلغ   2015 مار�س  يف  بدايته  منذ  اليمن  على  المريكي  ال�شعودي 
و  الف   15 واإ�شابة  امراأة و938 طفال   843 منهم  �شهيدا   677 و  الف 

. طفال  و729  والف  امراأة   409 و  الف  منهم   176
واأو�شحت الوزارة يف تقريرها ال�شنوي الثاين الذي اطلقته اليوم حول 
اجلرائم والنتهاكات التى ارتكبها العدوان ال�شعودي المريكي يف اليمن 
املتمثلة يف  الن�شانية  اطار جرائم حرب وجرائم �شد  والتى تندرج يف 
القتل املتعمد واملمنهج من خالل ا�شتهداف املدنيني والتجمعات ال�شكانية 
والزراعية  وال�شحية  التعليمية  واملن�شاآت  التحتية  البنية  وا�شتهداف 
فر�س  خالل  من  املدنيني  وجتويع  والنفطية  والريا�شية  وال�شناعية 
املوانئ  الغذائية وتدمري  املواد  ومنع دخول  اليمن  ال�شامل على  احل�شار 
جلنة  اعدته  الذي  التقرير  واجل�شور.وت�شمن  والطرق  واملطارات 
خمتلف  من  ال�شادرة  البيانات  خالل  من  التقارير  لإعداد  خمت�شة 
واجلرائم  النتهاكات  تلك  ر�شدت  التى  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات 
حول  حمورين  الن�شاين  الدويل  والقانون  الن�شان  حلقوق  املخالفة 
اجلرائم والنتهاكات التى ارتكبت بحق اليمنيني والآثار ال�شلبية التى 
افرزتها ممار�شات دول العدوان على عدد من حقوق الن�شان وخ�شو�شا 

تلك احلقوق التى ينبغي حمايتها حتى يف ظل النزعات امل�شلحة .
القطاعات  خمتلف  يف  العدوان  بخ�شائر  اح�شائية  التقرير  و�شمل 
النتاجية وال�شحية وال�شناعية، حيث مت ا�شتهداف 937 جتمعا �شكنيا 
160 مرفق  711 نازحا اىل جانب اغالق  460 الفا و  ونزوح مليونني و 
الرعاية  على  �شخ�س  مليون   15.2 ح�شول  عدم  يف  ت�شبب  مما  �شحي 
ال�شحية ال�شا�شية والعالج، فيما ا�شبح 4.5 مليون طفل معر�شون خلطر 
التغذية وارتفاع  باأمرا�س الطفولة املختلفة والإ�شابة ب�شوء  ال�شابة 

معدلت ال�شابة باملالريا اىل 20 الف حالة واإ�شابة �شبعة اآلف 470 
بحمى ال�شنك واإ�شابة الف و 297 مبر�س احل�شبة .

واأظهر التقرير توقف املن�شاآت ال�شناعية والإنتاجية واملتمثل بفقدان 6 
12 الف �شياد اعمالهم وتوقف 146 جمعية عن العمل وكذا اح�شائية 
 2.9 اأي   47% اىل  املدار�س  خارج  الطفال  ن�شبة  ارتفاع  حول  ر�شمية 
يقارب من  ما  584 مدر�شة وحرمان  و  الآف  واإغالق ثالثة  مليون طفل 

. الدرا�شي  العام  وا�شتكمال  موا�شلة  من  طالب  مليون   1.9
وت�شمن  العدوان  نتيجة  الن�شان  حقوق  او�شاع  تدهور  التقرير  وبني 
اليمن  لها  تعر�شت  التى  واخل�شائر  ال�شرار  حلجم  الكمية  املوؤ�شرات 
انتهاك احلق يف احلياة  التقرير  التى وثقها  ومن �شمن تلك النتهاكات 
املراكز  وا�شتهداف  املدنيني  وا�شتهداف  قتل  خالل  من  والأمان  واحلرية 

واملن�شات المنية بهدف ن�شر الفو�شى وزعزعه المن واإعاقة العدالة .
وا�شتعر�س التقرير الآثار ال�شلبية واملدمرة للعدوان على اليمن و�شعبه 

من خالل ا�شتهدافه لكل مقومات احلياة يف اليمن .
وخالل حفل اإطالق التقرير او�شح القائم باأعمال وزير حقوق الن�شان 
اولية..  هي  التقرير  ت�شمنها  التى  الرقام  تلك  ان  تي�شري  �شالح  علي 
موؤكدا ان الهدف من اطالق التقرير ك�شف حقائق واأبعاد املوؤامرة التى 
يتعر�س لها اليمن وتو�شيح ب�شاعة النتهاكات وحجم الدمار الذي خلفه 

العدوان ال�شعودي الأمريكي املتوا�شل يف ا�شتهداف اليمن و�شعبه.

اأختارت منظمة المم املتحدة امل�شرية ال�شابة 
عن  كم�شئولة   . عام   )23( عبداحلميد  رنا 
خميم الزعرتة لالجيئن ال�شوريني علي احلدود 

الردنية .
عن  م�شئولة  ال�شابة  املفو�شة  �شتكون  حيث 
واملعنوي  والنف�شي  املادي  الدعم  تقدمي 

لالجئات ال�شوريات باملخيم.
عبد  رنا  ال�شابة  النا�شطة  ان  بالذكر  اجلدير 

 wise احلميد هي  موؤ�ش�شة منظمة
وهى منظمة  ن�شاأت من 5 �شنوات لتعليم الفتيات 
اى  �شد  النف�س  عن  الدفاع  و�شائل   امل�شلمات  
احلجاب  ب�شبب  العن�شرية  عن  ناجت  حتر�س 
الربنامج  اىل  ان�شم  التى  الفتيات  عدد  وكان 
ال�شالمية  املراكز  اأحد  بدروم  فى   . فتاة   15
.وبعد 5 �شنوات كن العمل ا�شتطاعت  wise اأن 
واملنظمات  املواقع  الكثري من  اأنظار  تكون حمل 
فى  مراكزها  انت�شرت  اأن  بعد  واجلرائد 
ونيوجري�شي   نيويورك  ..فى  املتحدة  الوليات 

وتك�شا�س  و وا�شنطن  وبو�شطن   بل وتعدت ذلك 
اإىل بالد اأخرى مثل  مدريد  و اأيدن بورج

الربنامج  امل�شتفيدين من  الفتيات  وجتاوز عدد 
ن�شاط  تو�شع  وكذلك  عام...  كل  ال150 
 . للفتيات  كامل  تاأهيل  لي�شمل  ل  املنظمة 

فقدمت لهم wise كور�شات فى  
 Public  speech

عن  وبرامج  ال�شحية   التوعية  عن  وبرامج 
اختيار اجلامعة والوظيفة املنا�شبة وغريها 

من  عديد  على  حت�شل  املنظمة  جعل  مما 
اجلوائز  من عديد من املنظمات 

من   العديد  يف  احلميد  عبد  رنا  جنم  ملع  وكما 
العديد  مع  وال�شحيفة  التلفزيونية   املقابالت 

من القنوات مثل 
 associated Press

Cbs
huffpost.com

mic.artic

Washington post   top
 Women of the world

NY time
Abc news

hejaby of NY كذلك نال موقع
عن  ويتحدث    WISE من  جزء  هو  والذى 
املحجبة  الفتاة  تقابل  التى  التحديات 
قامت  حيت   الكثريين  اهتمام  بنيويورك 
جريدة elle وهى ا�شهرجريدة  ازياء،ومو�شة 
بالزى  والفتاة  املنظمة  �شور   بو�شع  بالعامل 
تاريخ  فى  مرة  لأول  اأوىل   �شفحة  ال�شالمى 
املجلة ملحق مبقال ومقابلة تلفزيونية مع  رنا 

 wise عبد احلميد  موؤ�ش�شة  ورئي�شة
..و  املنظمة  حول  اإعالمية  �شجة  اأثار  مما 
انت�شار وا�شع   للمقال واملقابلة على اكرث من 20  
موقع   اأمريكى واروبى هذا وتعمل املنظمة الآن 
على ان�شاء  فرع اآخر لها فى لندن وكندا  حيث 

اأكرب جتمع للم�شلمات  .
للنا�شطة  ا�شتوريا  عرب  جريدة  وتتمني  هذا 
التقدم  كل  عبداحلميد  رنا  الجتماعية 

والتوفيق .
احمد مراد
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ال����اج����ئ����ني مل�����ل�����ف  ������س�����اب�����ة  م�����������س�����ري�����ة  ت�����خ�����ت�����ار  امل������ت������ح������دة  المم 

املايني قتل  اإىل  اأر���س��ّي��ٍة  ه���ّزٍة  ب�سبب  ت�ّسربها  ي���وؤّدي  ق��د  التي  ال��ن��ووّي��ة  الإ���س��ع��اع��ات  لدفن  بديلة  اأم��اك��ن  ع��ن  يبحث  الإ�سرائيلّي  دمي��ون��ا  مفاعل 

هل البلد بحاجة اىل �صناع 
قرار ورجال دولة؟

 �شعد بطاح الزهريي
ال�شيا�شية،  للعملية  ت�شدى  من  كثري   
اإ�شم �شيا�شي! ولكن  ممن يطلق عليهم 
قلما جتد قيادي مبعنى كلمة القيادة، 
اأو يكاد اأن يكون معدوم، بني رجالت 
الدولة، وبلدنا باأم�س بحاجة اىل من 
يقود ول ينقاد، ميتلك كل موا�شفات 
بواقع  للنهو�س  والإراده،  القيادة 
العراق، رغم توايل الأحزاب والكتل 
حتى   ،)2003( بعد  ما  تغيري  منذ 
يومنا هذا، على ت�شنم �شوؤون الدولة، 

ولكن ماذا قدموا لل�شعب؟ واىل اأين اأو�شلوا البلد؟ هناك اأحزاب لها 
باع كبري، يف اجلهاد والت�شدي، يف زمن الطاغية، وتاريخها الذي كان 
يعترب لدى الأغلبية نا�شع البيا�س، قد تغيري بعد ت�شديها للعملية 
ال�شيا�شية، يف عراقنا اجلديد، وجعلوا تلك ال�شورة اجلميلة م�شوهه 
اأنها مك�شوفة لكل متتبع  اإل  اأن اذكر من هي،  وقبيحة، لي�س ب�شدد 
الفر�شة  تاأخذ  مل  وكتل،  اأحزاب  وهناك  كبريًا،  اأم  كان  �شغريًا 
اأنها متتلك املقومات، التي توؤهلها  احلقيقة، لقيادة دفة البلد، رغم 
لل�شري بنا اىل بر المان. كعراقيون نعلم جيدًا، اأن من يقود البلد، 
تعطي  والتي  احلا�شر،  الوقت  يف  الر�شيدة  املرجعية  حكمة  هي 
توجيهاتها بكل اأريحية، للحكومة املت�شدية للعملية ال�شيا�شية، يف 
الرتدي  حالت  يف  العلل،  مكامن  وت�شخ�س  علنًا،  اجلمعوية  خطبها 
العراق  لكان  اأعظم، ولولها  واأما ما خفية كان  باأزالتها،  وتن�شحها 
وال�شيعة،  وال�شنة،  الكرد،  بني  ومقطع  خارطة،  على  ر�شمة  جمرد 
لقائدنا  والأخري  الأول  الف�شل  ولكن  الق�شاب،  بها  يتفنن  �شاة  مثل 
الوارف(.  ظله  )دام  ال�شي�شتاين  ال�شيد  ب�شخ�س  املتمثلة  الديني، 
قادرين  وهم  دولة،  رجال  بحق  كانوا  رجاٍل،  باريهم  اىل  منا  رحلوا 
على التغيري، و�شناعة القرار، لكونهم قادة م�شروع، والتعوي�س عنهم 
عطرت  التي  الزكية،  دمائهم  اأرتبطت  حني  ال�شهل،  بال�شيء  لي�س 
النجف  تربة  ومتزجت  امتالأت  حيث  ال�شهادة،  بعبق  الأر�س  اأدمي 
احلكيم  باقر  حممد  بال�شيد  املتمثلة  احلكيم،  اآل  بدماء  الأ�شرف، 
)طاب ثراه(، مع دماء جده الإمام علي )عليه ال�شالم(، لكن امل�شرية 
اأجل تطبيق م�شروع  الزكية، مل تقف من  الدماء  ر�شمت بهذه  التي 
املحراب  �شهيد  الأيدي.  مكتوفة  وهي  العادلة،  الع�شرية  الدولة 
حياته،  ايام  اآخر  حتى  واملواطن،  الوطن  خدمة  يف  جهوده،  كر�س 
الرثوات  توزع  باأن  الدين،  رجل  وبحكمة  القائد،  بثقة  نادى  حني 
اأطيافه  كل  بها  ت�شرتك  حكومة  وت�شكيل  العراقيني،  جميع  على 
ال�شعب، اإذن كانت روؤيته بعيدة ووا�شحة، ملا يعي�شه البلد من ت�شظي 
دورًا  لعب  العزيز،  ال�شيد عبد  اأما  الوطن.  ال�شريك يف  مع  وتناحر، 
بارزًا ووا�شحًا، من اأجل العراق، ولكن هناك من مل يفهمه، ومل يقراأه 
خاطب  عندما  الثاقبة،  ونظرته  الفكرية،  اأبعاده  وعرف  جيدًا، 
العراقيني بقوله ومطلبه، الذي مل يفارقه حتى �شاعة الأحت�شار، 
الذي  القلب،  بب�شرية  ينظر  كان  لأنه  فدراليًا،  احلكم  يكون  اأن 
اخلالق(.  )رحمه  حياته  من  رمق  اآخر  حتى  و�شعبه،  العراق  اأحب 
اآل  مدر�شة  من  القيادة  اأ�شحاب  ونف�س  رحلوا،  الذين  الرجال  نف�س 
عمار  ال�شيد  �شخ�س  يف  ومتزجت،  تالب�شت  قد  وجدناها  احلكيم، 
احلكيم )اأطال الباري يف عمره(، القائد ال�شاب الذي تعهد اأن ي�شري 
ال�شاحة  اليوم حديث  اأ�شبح  لذا  ال�شالح،  و�شلفه  اأبائه،  على خطى 
نا�شح  وم�شروع  وا�شح  ومنهاج  متكاملة  مدر�شة  فوجدناه  وال�شاعة، 

ورافدًا كبري من بحر جده الإمام حم�شن احلكيم . 

ال��ي��م��ن يف  ال�������س���ع���ودي  ال������ع������دوان  ج����رائ����م  ح������ول  ال����ث����اين  ال�������س���ن���وي  ت���ق���ري���ره���ا  ت���ط���ل���ق  الإن���������س����ان  ح����ق����وق  وزارة   

مو�سكو ت��خ�����س��اه  اأم���ري���ك���ي  ����س���وري  ع��ن��اق  ث��م��ة  ول   .. ���س��وري��ة  ت��خ�����س��اه  اأم���ري���ك���ي  رو����س���ي  ع��ن��اق  ل 

النقاب  العربّية  )هاآرت�س(  �شحيفة  ك�شفت 
عن اأّن مفاعل دميونا يقوم بفح�س عّدة اأماكن 
وذلك  منه،  ال�شادرة  النووّية  النفايات  لدفن 
العربّية،  الدولة  اأنحاء  من  ُمعيّنة  مناطق  يف 
بالإ�شافة  اأّنه  واأ�شافت  عنها،  الك�شف  يّتم  مل 
قرابة  اليوم  يعمل  الذي  الدفن  موقع  اإىل 
املفاعل، فاإّن امل�شوؤولني يفح�شون اإمكانية دفن 
ال�شمالّية- املنطقة  يف  النووّية  الإ�شعاعات 

ال�شرقّية من النقب.
تقريٍر  من  تبنّي  اأّنه  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
اأّنه  املعهد اجليولوجّي  ُن�شر على موقع   ، بحثيٍّ
يف مفاعل دميونا طلبوا يف ال�شنتني الأخريتني 
النفايات  لدفن  اأخرى  اأماكن  عن  البحث 
التقرير  يف  جاء  اأّنه  اإىل  ولفتت  الإ�شعاعّية، 
املواد  هذه  بدفن  تقوم  الدول  من  عدًدا  اأّن 
واأّن  الأر�س،  حتت  عميقة  اأماكن  يف  النووّية 
هو  ال�شحيفة،  قالت  احلايل،  التقرير  هدف 
البحث عن اأماكن دفن لالإ�شعاعات النووّية يف 

جنوب اإ�شرائيل، على حّد تعبري التقرير.
يف  الإ�شرائيلّي  النووّي  املفاعل  اأّن  اإىل  ُي�شار 
قرن  ن�شف  قرابة  بعد  قدمًيا  اأ�شبح  دميونا 
العازلة،  جدرانه  تاآكلت  بحيث  اإن�شائه،  على 
وهو ما قد يوؤدي اإىل ت�شرب بع�س الإ�شعاعات 

اأ�شراًرا  يحدث  قد  الذي  الأمر  املفاعل،  من 
وهذا  املنطقة،  ل�شكان  كبرية  و�شحية  بيئية 
الإ�شعاع ي�شبب اأ�شراًرا باملبنى لأّن النيرتونات 
تنتج فقاعات غازية �شغرية داخل الدعامات 
اخلر�شانية للمبنى، وهو ما يجعله ه�ًشا وقاباًل 
للت�شدع، هذا اإىل جانب الأخطار الناجتة عن 

التجارب النووية التي تنفذ فيه.
البنية  فاإّن  الأجنبّية،  التقارير  وبح�شب   
ب�شبب  تاآكلت  املفاعل  تغلف  التي  املعدنية 
ح�شب  وذلك  العايّل،  الإ�شعاعات  م�شتوى 
اخلبري النووي الأمريكّي هارولد هارو، والذي 
اأية  يف  املفاعل  يف  انهيار  حدوث  ي�شتبعد  مل 
ح�شوله  بعد  تقريره  هارولد  واأعد  حلظة، 
�شور  وكذلك  املفاعل،  داخل  من  وثائق  على 
العام  يف  رو�شية  جت�ش�س  طائرة  التقطتها 
ت�شرب  حدوث  على  دللت  ُتعطي   ،1985
امل�شاحات  غياب  بني  وقارن  كبري  اإ�شعاعات 
املحيطة  املنطقة  من  تال�شت  التي  اخل�شراء 
منطقة  يف  مماثلة  ظاهرة  وبني  باملفاعل 

هانفورد النووية القريبة من وا�شنطن.
دميونا  مفاعل  ُي�شّكل  اخلرباء،  وبح�شب 
املنبعث  الذري  الغبار  اأّن  حيث  بيئًيا  خطرًا 
خطًرا  ميثل  الأردن  نحو  يتجه  والذي  منه 

حال  يف  املتوقع  من  كما  وبيولوجًيا،  بيئًيا 
لدائرة  عنه  الناجت  ال�شرر  ي�شل  قد  انفجاره 
وبنف�س  قرب�س  اإىل  ي�شل  قد  قطرها  ن�شف 
موؤخرًا  وُك�شف  حوله.  دائرة  يف  امل�شافة  هذه 
يف  بال�شرطان  الإ�شابة  حالت  من  الكثري  عن 
املناطق  يف  الفل�شطينيني  املواطنني  �شفوف 
املجاورة مثل مدينة اخلليل. عالوة على ذلك، 
اأفادت التقارير، اأّن اململكة الأردنّية الها�شمّية 
وجود  احتمالية  من  حقيقًيا  خطًرا  ُتواجه 
خمتربات  وثالثة  للمفاعل  اإ�شعاعي  ت�شرب 
ال�شبع  بئر  منطقة  يف  نووية  وم�شارعات 
قيام  عن  موؤخرًا  النقاب  ُك�شف  وقد  حتديًدا، 
وزارة ال�شحة الإ�شرائيلية بالتعاون مع وزارة 
نتيجة  اإىل  بالتو�شل  الإ�شرائيلّية  الأمن 
م�شنًعا  لـ17  الفرتا�شي  العمر  بانتهاء  تفيد 
الكافية  التح�شينات  وجود  وعدم  كيميائًيا 
ملواجهة الآثار الزلزالية املتوقعة يف املنطقة.
اأعّدته  تقرير  ك�شف  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
ك�شف  الإ�شرائيلّي،  للتلفزيون  الثانية  القناة 
املفاعل  عمال  من  الع�شرات  اأّن  عن  النقاب 
النووي ماتوا تاأثًرا بال�شرطان يف وقٍت ترف�س 
الإ�شرائيلّية  واحلكومة  املفاعل  اإدارة  فيه 
موتهم،  َثم  ومن  اإ�شابتهم،  بني  الربط  جمرد 

املحاكم  اأّن  كما  مت�شربة.  اإ�شعاعات  وبني 
 45 من  اأكرث  يف  الآن  تنظر  الإ�شرائيلية 
دعوى ق�شائية تقدمت بها عائالت املهند�شني 
واخلرباء والفنيني العاملني يف املفاعل النووي 
تف�شي  ب�شبب  النقب،  ب�شحراء  دميونا  يف 
الأخرية  ال�شنوات  خالل  بال�شرطان  الإ�شابة 
بعد اخرتاق الإ�شعاعات النووية لأج�شادهم.

ب�شرعة  املقدمة  ال�شكاوى  يف  طالبوا  وقد 
 50 بنحو  تقدر  عاجلة  تعوي�شات  �شرف 
بهم  حلقت  التي  الأ�شرار  نتيجة  دولر  مليون 
تقارير  ت�ّشربت  وقد  عملهم.  �شنوات  خالل 
الإ�شعاعات  اإّن  تقول:  ا�شتخباراتية  غرّبية 
املت�ّشربة من مفاعل دميونا يف �شحراء النقب 
من  �شخ�س  مليون   20 حوايل  حياة  �شُتهدد 
املياه،  الإن�شان،  ي�شيب  فالتلوث  املنطقة،  دول 
دميونا  مفاعل  بني  فامل�شافة   ، والهواء  الرتبة 
�شوى  تبعد  ول  كم   15 الأردنية  واحلدود 
ب�شع دقائق طريان واأقل من �شاعة بال�شيارة. 
املفاعل  خطورة  الأجنبّية،  التقارير  وبح�شب 
تكمن يف اإنتاجه ب�شكل عام لأّن اإنتاج كل كيلو 
غرام واحد من البلوتونيوم يولد 11 لرًتا من 
النفايات ال�شائلة ال�شامة وامل�شعة، ول توجد 

معلومات موؤّكدة عن اأماكن دفنها.

تلك  من  اإ�شرائيل  تتخل�س  اأْن  ُي�شتبعد  ول   
يف  اأْو  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف  النفايات 
البحر، وقد ك�شفت عدة حماولت لها للتخل�س 
من املواد اخلطرة عن طريق دفنها يف املناطق 
الفل�شطينية. والنفايات النووية الإ�شرائيلية 
مدفونة  فهي  امل�شريني  على  خطًرا  ت�شكل 
من  بحر  فوق  امل�شرية  احلدود  من  بالقرب 

املياه اجلوفية.
دميونا،  مفاعل  يف  ال�شابق  التقنّي  وكان 
مردخاي فعنونو، قد ك�شف لالإعالم بع�س من 
اإّن  الإ�شرائيلي، وقال  النووي  الربنامج  اأ�شرار 
املفاعل  لت�شّدع  �شيوؤدي  اأر�شية  هزة  حدوث 
جتاوز  الذي  دميونا  يف  الإ�شرائيلي  النووي 
بت�شّرب  و�شيت�شبب  عاًما،  خم�شني  عمره 
البلدان  يف  املاليني  تهدد  نووية  اإ�شعاعات 
اإّنه يجب على  العربية املجاورة، وتابع قائاًل 
الأردن اإجراء فحو�س طبية ل�شكانه املقيمني 
اإ�شرائيل  مع  احلدود  من  القريبة  املناطق  يف 
وتوزيع  بالإ�شعاعات  تاأثرهم  مدى  ملعرفة 
الأدوية ال�شرورية عليهم كما فعلت اإ�شرائيل 
لأّن  دميونا،  مفاعل  قرب  املقيمني  �شكانها  مع 
تكون  عندما  اإّل  تعمل  ل  املفاعل  مداخن 

الرياح يف اجتاه الأردن، كما قال.

*كتب: املحامي حممد احمد الرو�شان*
*ع�شو املكتب ال�شيا�شي للحركة ال�شعبية الأردنية*

يف علم �شناعة الأزمات وعلم التفاو�س)والأخذ والعطى(
وتقدمي التنازلت، فاّنه من املمكن اأن ينجح ت�شعيد اأي اأزمة 
يف بع�س الأحيان، عندما يكون قدرتك على حتمل التبعات 
لتقدمي  عليه  ت�شغط  فقط  وعنّدها  مناف�شك  من  اأكرب 
علم  ويف  لكن  اآخر.  و�شع  يف  عليها  يقدر  ل  التي  التنازلت 
�شناعة الأزمات اأي�شًا، فاّن الأزمات بحد ذاتها ل ت�شري دومًا 
يف خطوط م�شتقيمة، فقد يكون خ�شمك اأكرث �شالبة منك 
و�شرامة ولديه يف جعبته حياًل غري متوقعة، و�شيقود �شوء 
تقديرك هذا اىل الأ�شرار بك من حيث ل تدري، وعندما 
ف�شوف يخ�شر كالكما.  �شوء تقدير مماثل  يقرتف خ�شمك 
ويف هذا ال�شياق العام قادت العوملة ب�شورها املختلفة، اىل 
�شعوبة يف فهم العالقات الثنائية اأو حّتى التنبوؤ مب�شاراتها 
املتعددة واملختلفة واملتباينة بني الدول ومنظومات عملها، 
وال�شوؤال هنا: هل �شوء التقدير املتبادل على طول خطوط 
الأخطاء  اأحد  هو  مثاًل،  الأمريكية  الرو�شية  العالقات 

الأكرث خطورة يف ال�شيا�شة اخلارجية لكال العا�شمتني؟.
اأوباما ف�شح حقيقة �شيا�شة وا�شنطن حني قال ذات  باراك 
رو�شّيا(،  �شوى  العامل  يف  خطر  يوجد  )ل  اأمريكي:  نهار 
امل�شالح  حماية  لكيفية  املتحدة  الأمم  توظف  ووا�شنطن 
اأوحد  كقطب  مكانتها  و�شمان  العاملي،  ونفوذها  الأمريكية 
بالعامل، وان كانت ال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية احلالية 
الأقليم  من  اأنظمة  فاّن  النفاذ،  و�شك  على  ر�شيدها  �شار 
اجلرائم  م�شح  عرب  اأي�شًا،  النفاذ  يف  املتبقية  اأيامها  دخلت 
التي ارتكبت من قبلهم با�شعال الفو�شى يف املنطقة، وا�شعالها 
يف اأوكرانيا الآن ولحقًا يف دول اأ�شيا الو�شطى حيث تنظيم 
خرا�شان الأرهابي الن�شخة امل�شرقة من تنظيم داع�س، كل 
عرب  داع�س  بقتال  العرب  هوؤلء  بع�س  اأيديهم  بفعل  ذلك 
م�شل�شل احلرب على داع�س بحلقات متتالية، حيث املخرج 
وكاتب الن�س وا�شنطن، واملنتج ديكتاتوريات اخلليج، واملوّزع 
والأقليميني  املحليني  البيادق  وبع�س  دولر  البرتو  اعالم 
وباقي  اهلل  وحزب  وطهران  ومو�شكو  دم�شق  والدوليني. 
الهدف مبجمله من م�شل�شل احلرب على  اأّن  املحور، يعرفون 
وع�شكري  ب�شري  ا�شتنزاف  هو:  الأمريكية  املاما  دواع�س 
كبري وحتطيم ممنهج لن�شيج املجتمع ال�شوري ولبنية الدولة 
التحتية، مع فر�س نظام �شيا�شي برملاين طائفي مثل لبنان 
مد  تعرقل  دم�شق  وبعمق.  ه�شا�شة  اأكرث  وب�شكل  والعراق 
اآنابيب من قطر عرب ال�شعودية والأردن و�شورية اىل  خط 
�شاطىء املتو�شط ثم اىل جنوب اأوروبا، وهذا امل�شروع يهدف 
العمل  مع  للغاز،  الرو�شي  اجلنوبي  ال�شيل  خط  اف�شال  اىل 
ال�شخمة  وال�شيا�شية  املادية  رو�شية  موارد  ا�شتنفاذ  على 
هجومها  ت�شن  اأمريكا  وهاهي  الأوكرانية،  الأزمة  عرب 
مكافحة  عنوان  وحتت  اجلنوبي  الأجتاه  عرب  رو�شّيا  على 
التطرف الأ�شالمي، كل ذلك لتغيري ال�شلطة يف مو�شكو اأي�شًا 
باأخرى موالية لها، والهيمنة على م�شادر الطاقة يف العامل، 
اأو ثمة  اأمريكي تخ�شاه مو�شكو،  لذلك ل ثمة عناق �شوري 

عناق رو�شي اأمريكي تخ�شاه �شورية، حيث اجلميع م�شتهدف 
التنفيذ،  م�شار  النووي  الأتفاق  دخول  رغم  ايران  فيه  مبا 
وحزب اهلل وباقي املقاومات، وحّتى دول الدمى يف املنطقة 
م�شتهدفة وال�شاحات ال�شيا�شية ال�شعيفة والقوية على حد 

�شواء.
لديه  يبدو  كامريون  ديفيد  الربيطاين  الوزراء  رئي�س 
بالن�شبة  ومعقولة  ومقنعة  دقيقة  ا�شتخباراتية  تقارير 
جهاز  من  وخا�شة  اأمنية  م�شتويات  من  مرفوعة  حلكومته، 
اللوردات  جمل�س  لدى  تنقيحها  اعادة  بعد  �شك�س  اأي  الأم 
ارهابية  دولة  القول:  اىل  دفعه  ما  وهذا  هناك،  احلاكم 
يف  ع�شو  لدولة  وا�شرتاتيجي  عميق  تهديد  املتو�شط  على 
تخوفات  هناك  وتابع:  الأطل�شي(...  �شمال  الناتو)حلف 
تنا�شى  اأو  ون�شي  ولبنان  الأردن  اىل  للدواع�س  متددات  من 
الدواع�س  ومتددات  ي�شيف...  اأن  ديفيد  الكامريون  هذا 
ياهو  الننت  روؤية  مع  لين�شجم  وغّزة  الغربية  ال�شفة  اىل 
بيبي وجمتمع خمابراته، لي�شار اىل �شيطنة كل �شيء فيما 
اأّن رجال املخابرات الأجنليز  بعد. واملعروف ا�شتخباراتنًا، 
بنف�س  واخلبيث  الذكي  الأجنليزي  الريف  اأبناء  من  هم 
اأي  الوقت، وخا�شًة العاملون يف جهاز الفرع اخلارجي الأم 
�شك�س هذا من جانب، ومن جانب اآخر يقول �شديقي املغرتب 
واخلبري الأ�شرتاتيجي: بالرغم من اأّن بريطانيا والوليات 
عميق  تناف�س  هناك  اأّن  اّل  حلفاء،  الأمريكية  املتحدة 
وحميم بينهما يف مناطق وعلى مناطق النفوذ الربيطانية 
العالقات  حقيقة  يو�شح  �شيء  ول  واحلالية،  ال�شابقة 
الأمريكية الربيطانية خارج نطاق املجامالت الر�شمية، اّل 
حجم التفاهم اأو التوتر بني ال�شعودية وقطر والتحالفات 
ال�شابق على  اأمري قطر  الأقليمية لكل منهما، فبعد انقالب 

والده جد الأمري احلايل عادت قطر للمظلة الربيطانية.
اأمريكية، وبعد  حّتى ايران ال�شاه ر�شا بهلوي كانت مظلتها 
اأهم  اأحد  وهذا  الربيطانية،  املظلة  حتت  عادت  الثورة 
ذلك  ومنذ  اللحظة  حّتى  وامل�شتمر  املنطقة  ا�شتعال  اأ�شباب 
اأمر  احلني. اذًا التناف�س موجود بني لندن ووا�شنطن وهذا 
مناطق  تق�شيم  واأن  اخلا�شة،  الدول  عالقات  يف  طبيعي 
ت�شر�شل  بني  يالطا  اجتماع  يف  مت  والذي  العامل  يف  النفوذ 
و روزفلت و�شتالني منح كثريًا من مناطق النفوذ الربيطاين 
لالأمريكيني، وقبلت لندن حينها وعلى م�ش�س ب�شبب �شعف 
موقفها بعد احلرب العاملية الثانية وت�شعى الآن لأ�شتعادة 
الع�شر،  وماأجوج  ياأجوج  والن�شرة  داع�س  نفوذها.  مناطق 
اللوردات  جمل�س  خماوف  مكنونات  عن  عرّب  وكامريون 
بع�شها  دول  هناك  اأّن  يعلم  والذي  بريطانيا،  يف  احلاكم 
فعلها  فعلت  وهنا  الدواع�س،  �شيهزمها  املنطقة  يف  دمى 
املخابرات الربيطانية)كونها لديها داتا معلومات وهي جزء 
مطابخ  يف  الدواع�س  و�شناعة  طور  مفا�شل  املطبخ(يف  من 
حديثًا  ن�شمع  ف�شرنا  وبلدربريغها،  الأمريكية  الأدارة 
وحتديدًا هذه الأيام عن ان�شقاقات يف داع�س تقاتل داع�س 
القعقاع  لحقًا  و�شرنى  اجلّراح  عبيدة  اأبو  م�شميات  وحتت 

وخالد وما اىل ذلك.

للوليات  العجوز  والظل  الظل  دور  دائمًا  دورها  فربيطانيا 
املتحدة الأمريكية مع امكانيات تناف�شها لأ�شتعادة نفوذها 
ال�شائع يف ال�شابق، فلندن تعترب مثاًل �شقوط �شورية يف يد 
داع�س والعراق، يعني مثاًل �شقوط لبنان والأردن وال�شفة 
»ا�شرائيل«  وامل�شخ  املحتل  غّزة  وقطاع  املحتلة  الغربية 
ال�شمال الفل�شطيني املحتل، وهنا هذا يعني تغري دراماتيكي 
اأن يكون اخلليج  يف اخلارطة الأ�شرتاتيجية للمنطقة دون 
فهناك  الكارثية.  التداعيات  عن  مبناأى  وم�شيخاته 
ارهابية  داع�شية  وت�شوناميات  جيوا�شرتاتيجية  حتولت 
الت�شظي  حالة  تعزيز  اأجل  من  اأمريكي،  بفعل  املنطقة  يف 
لتنتج  متّهد  كي  واملنطقة،  و�شورية  العراق  ي�شهدها  التي 
ل�شرعنة  وذلك  اثنية  اأو  طائفية  كيانية  اأرخبيالت  ميالد 
حلدود  تر�شيمات  مع  املنطقة،  يف  ال�شهيونية  ا�شرائيل 
 BLOOD نفوذ جديدة مع حلفاء مع فر�س خرائط دم 
وعرب  القي�شرية،  العمليات  مب�شارط  واقع  كاأمر   MAPS
 ETHNIC والطائفي  العرقي  التطهري  ا�شرتاتيجيات 
CLEANSING كل ذلك مع التفكيك املمنهج والتفتيت 
واف�شال  الوطنية،  الوحدة  بجينات  والتالعب  اجلغرايف 
وا�شتهدافات    FAILIN STATES الوطنية  الدول 
واحالل  الوطنية  العقيدة  ذات  الوطنية  للجيو�س 
دميقراطيات التوماهوك وبديلها الداع�شي، لتاأمني م�شالح 
املنطقة.  يف  النفطية  والأوروبية  الأمريكية  ال�شركات 
املنطقة، فّزجت  اأزمة  التحكم ومراقبة  ف�شلت يف  وا�شنطن 
مل  حم�شلتها  يف  والنتائج  التطورات  اأن  كون  داع�س  بورقة 
خط  طرف  هو  اآخر  طرف  �شالح  يف  بل  �شاحلها،  يف  ت�شب 
املقاومة يف املنطقة، فتدخلت بريطانيا من جديد ووجدت 
النفوذ  مناطق  بع�س  لأ�شتعادة  ومواتية  �شانحة  فر�شتها 
ا�شتثمارتها  و�شرنى  داع�س،  يف  الأويل  الأن�شقاق  فكان 

وتوظيفاتها وتوليفاتها لداع�س لحقًا.
 think الفكر  التفكري)دّبابات  بخاليا  مّنا  عالقات  له  من 
اأّن  يعرف  الآن،  املحتقن  الأمريكي  الداخل  يف   )tanks
الأمريكية)الأمرباطورية  املتحدة  للوليات  الولء 
من  اأخطر  كورد�شتان(  دولة  عرب  اجلديدة  الرومانية 
يقرتن  معها  والتحالف  خماطره،  له  لها  فالعداء  معاداتها، 
الدولة  نواة  تعي  فهل  والدمار،  بامل�شائب  واأبدًا  دائمًا 
وال�شغرى؟  الكربى  �شقيقاتها  من  ومثيالتها  ذلك  الأردنية 
 real ال�شيا�شية  الواقعية  برمز  املعروف  كي�شنجر  يقول 
 :world order بعد  ين�شر  مل  الذي  كتابه  يف   politic
بني  العالقة  حول  بنف�شها  نف�شها  تناق�س  الآن  وا�شنطن 
الأن�شان  وحقوق  الدميقراطية  ن�شر  من  وموقعها  م�شاحلها 
اأمريكا  كانت  اأ�شاًل  متى  وي�شيف:  الر�شيدة  واحلاكمية 
تقيم وزنًا للمثل والقيم الأن�شانية اذا تعلق الأمر مب�شاحلها 
يف  الغرب  بها  قام  مغامرة  كل  اأي�شًا:  وي�شيف  احليوية؟ 
ايجابيًا متوياًل  ال�شعودية دورًا  فيها  لعبت  الأو�شط  ال�شرق 
العاملية  احلرب  ومنذ  �شتار  وراء  من  اأو  علنًا  اّما  وتغطيًة، 

الثانية حتالف ال�شعودية العربية مع الغرب.
خطاأ  ارتكب  ثيوقراطي  نظام  ال�شعودي  النظام  ويقول: 

ما  لوهلة  النظام  قادة  اعتقد  عندما  قاتل  ا�شرتاتيجي 
وحمددة اأنهم ي�شتطيعون موا�شلة دعم الأ�شالم الراديكايل 
اآثارها  ت�شل  ان  بدون  اخلارج  يف  الأ�شالمية  واحلركات 
التنظيمات  ينتج  والذي  امللتهب،  ال�شعودي  للداخل 
اللحظة، حيث مل تعد  ال�شاكنة حّتى  املتطرفة  واحلركات 
غرف  ويف  الداخل  يف  بل  ال�شعودية  تخوم  على  الأخرية 

النوم.
�شيا�شي  ديني  �شراع  الآن  الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شراع  اّن   
الفا�شلة،  الدول  اأرخبيالت  ونتائجه:  اآن واحد  جغرايف يف 
اأنظمة  على  الأبقاء  م�شاحلها  تقت�شي  اأمريكا  حيث 
ال�شيطرة عليها، فهي ل تريد فعاًل عودة  لت�شهل  متناق�شة 
عاد  اجلميع  املنطقة.  يف  احلكم  مراكز  اىل  قوّية  �شنّية 
من  وامل�شنودة  ال�شورية  الثابتة  اىل  حّبًا  اأو  كرهًا  ويعود 
يف  امل�شنوع  الأرهاب  حماربة  اأولوية  يف  وال�شيني،  الرو�شي 
اأقبية الغرف ال�شوداء ملجتمع املخابرات الأمريكي، وامل�شّنع 
ظروفها  ب�شبب  املجاورة  العربية  الدواخل  بع�س  يف  بع�شه 
الأن�شان  وحقوق  العدالة  وغياب  اخلا�شة،  الأقت�شادية 
والبطالة والفقر واجلوع، هذا الأرهاب املدخل اىل الداخل 
اىل  عاد  اجلميع  حيث  الأربع،  الأر�س  جهات  من  ال�شوري 

الثابتة ال�شورية او ان �شئت الثالثية ال�شابق ذكرها.
ودولية،  اقليمية  حاجة  وايران  اهلل  وحزب  �شورية 
يف  وا�شنطن  اأنتجتها  التي  الأرهاب  فريو�شات  ملحاربة 
دواع�س  من  الأ�شتخباراتية،  البيولوجية  خمترباتها 
وفواح�س وبواع�س وقوار�س وزواحف، واأي جبهة اقليمية 
ت�شويات  اىل  حتتاج  الفريو�شات  تلك  ل�شرب  ودولية 
حني  يف  وملفاتها.  اخلالفات  بوؤر  يف  ت�شبقها  �شيا�شية 
معها،  حتالف  ومن  خمابراتها  وجمتمعات  وا�شنطن  تعمل 
رو�شّيا،  يف  الأنف�شالية  الأ�شالمية  لالأجتاهات  دعمها  على 
يف  اأخرى)القوزاق(  وقوميات  داغ�شتان  ال�شي�شان  مناطق 
اثني يتجه  اأّن يف دعمها لأي طرف  فهي ترى  كازاخ�شتان، 
داخل رو�شّيا لالأنف�شال، �شيوؤدي اىل ا�شغال مو�شكو بنزاعات 
ال�شاحة  على  التحرك  على  قدراتها  فت�شعف  داخلية، 
الدولية، ونف�س هذا ال�شيناريو تريد فر�شه على ال�شني ويف 

دعم اثنية الأيغور امل�شلمني وغريها يف ال�شمال ال�شيني.



النهاية حتى  الغزو  مواجهة  م��اأرب:  قبائل 

عبداهلل ال�شريف
ماأرب | ت�شهد حمافظة ماأرب الواقعة �شمايل �شرق اليمن مواجهات 
امل�شلحة  واملجموعات  الغزو  وقوات  املحافظة  قبائل  بني  عنيفة 
على  لل�شيطرة  املتوا�شلة  ال�شعودية  املحاولت  ظّل  يف  لها،  املوؤيدة 

مناطق قبلية يف ماأرب.
يف  احلرب  بدء  منذ  واجلرحى  ال�شهداء  ع�شرات  القبائل  وقدمت 
تعمل  الذي  ال�شيادي  خياره  وعن  اليمن  عن  للدفاع  ن�شاًل  تراه  ما 

ال�شعودية وحلفاوؤها على جتريده منه.
تنت�شر  حيث  ماأرب،  قبائل  بني  م�شرتكًا  قا�شمًا  ال�شهادة  واأ�شبحت 
وال�شوارع  القبلية(  )املجال�س  الدواوين  جميع  يف  ال�شهداء  �شور 
ويكاد  ب�شهدائها،  القبائل  فخر  على  كمثال  وال�شيارات  العامة 
�شهيد ق�شى يف مواجهة قوات  املرء ل يجد مكانًا خاليا من �شورة 

»التحالف« اأو امل�شلحني املوؤيدين لها.
�شهيدين،  اأو  �شهيد  تقدمي  على  تقت�شر  ل  القبائل  ت�شحيات 
من  ولعل  واحدة.  اأ�شرة  من  �شهداء  خم�شة  قدمت  الأ�شر  فبع�س 
تواأما  ولدا  �شقيقني  ا�شت�شهاد  هي  ماأرب،  يف  املوؤثرة  الق�ش�س  اأكرث 
وا�شت�شهدا يف �شاعة واحدة و من اأبناء قبيلة »جهم« كربى قبائل 
حمافظة ماأرب. ال�شهيدان عبد احلميد وعيا�س )24 عامًا( التحقا 
ب�شفوف »اللجان ال�شعبية« بعد بدء العدوان ال�شعودي على اليمن، 
و�شاركا يف جبهات القتال لي�شت�شهدا يف يوم 20 كانون الثاين املا�شي 
هيالن  جبل  يف  موقعهما  ا�شتهدف  الذي  العدوان  طريات  ق�شف  يف 

ال�شرتاتيجي يف منطقة �شرواح املهمة يف املحافظة.
واجلرحى من خمتلف الأعمار خالل املواجهات يف املحافظة

»الأخبار«،  اإىل  حديث  يف  اأكد  العيال  جمال  ال�شهيدين  �شقيق 
»موا�شلة اجلهاد �شد العدو ال�شعودي ومرتزقته حتى تطهري كامل 

تراب حمافظة ماأرب من دن�س الغزاة«.
ع�شرات ال�شهداء واجلرحى من خمتلف الأعمار ومن قبائل متعددة 
من  اأكرث  منذ  ماأرب  حمافظة  يف  الدائرة  املواجهات  خالل  �شقطوا 
اأبناء  من  كبرية  جمموعات  انطلقت  اإذ  احلرب،  لبدء  اأيام   305
ال�شعبية«  و«اللجان  اجلي�س  جانب  اإىل  للقتال  املاأربية  القبائل 
قوات  ردع  يف  كبري  دور  لت�شحياتهم  وكان  واملحتلني  الغزاة  لطرد 
على  ال�شيطرة  ويف  املحافظة  يف  اأطماعه  من  واحلد  »التحالف« 

ثرواتها النفطية الكبرية.
ال�شيخ حمد راكان ال�شريف اأحد اأبرز م�شايخ ماأرب، قدم، على �شبيل 
املثال، خم�شة �شهداء من اأ�شرته يف مواجهة العدوان، كان اآخرهم 
ويف  راكان.  عبدال�شالم  »اأن�شاراهلل«،  حركة  يف  امليداين  القيادي 
عرو�س  �شتزيل  ال�شهداء  »دماء  اأن  راكان  اأكد  لـ«الأخبار«،  ت�شريح 
والدفاع  اهلل  �شبيل  يف  اأنف�شهم  بذلوا  قد  واأ�شرته  واأنه  الظاملني 
ال�شعودية«.  الغطر�شة  مواجهة  يف  و�شيادته  وكرامته  الوطن  عن 
�شهيدًا   65 من  اأكرث  قدمت  »الأ�شراف«  قبيلة  اأن  اإىل  راكان  ولفت 
املاأربية  القبائل  »جميع  اأن  على  م�شددًا  العدوان،  مواجهة  يف 
واأ�شار  والعر�س«.  الأر�س  للدفاع عن  �شبابها ورجالها  قدمت خرية 
ال�شيخ راكان اإىل »ال�شتمرار يف الكفاح واجلهاد حتى طرد الغزاة 

واملحتلني مهما كان ثمن احلرية والكرامة باهظًا«.
ولعل اأ�شرة »اآل راكان« و«اآل العيال« منوذجًا ب�شيطًا �شمن ع�شرات 
الأ�شر التي قدمت اأبناءها �شهداء يف مواجهة الغزو والعدوان الذي 

نالت ماأرب ح�شًة كبرية منهما منذ اأ�شهر عدة.
املحافظة  اأبناء  اإ�شرار  جهتها،  من  فتختزل  اجلرحى،  ق�ش�س  اأما 
على هزمية العدوان وطرد قوات »التحالف« من مناطق ماأرب، حيث 
برفاق  جمددًا  لاللتحاق  ال�شفاء  من  هناك  املعارك  جرحى  يتاأمل 
ال�شالح على جبهات القتال. حممد �شالح اأحد هوؤلء، فعلى الرغم 
من اإ�شابته البالغة التي اأعاقت حركته، يتمنى اأن يتماثل لل�شفاء 
الب�شيطة  الطبية  الإمكانات  وبرغم  رفاقه.  م�شاندة  اإىل  ليعود 
والعالج املتوا�شع الذي يقدم للجرحى فاإن الإ�شابات بالغة ويحتاج 
معظمها ال�شفر اإىل اخلارج ل�شتكمال العالج، اإل اأن احل�شار الذي 

تفر�شه ال�شعودية على اليمن يحول دون ذلك.
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ق��ادر �ساىل   .. الأو���س��ط  بال�سرق  لل�سام  ال��ف��دراىل  الحت���اد 

 الأم��������ني ال����ع����ام ي��ع��ل��ن اإن���������س����اء ع����ن جل���ن���ة دول����ي����ة رف��ي��ع��ة
امل�����س��ت��وى ل��ت��ح��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف مت��ك��ني امل������راأة الق��ت�����س��ادي

ال�������س���ل���ط���ة حت�����ت اأق�����������دام ال�����ُط�����غ�����اة..!

نيويورك: اأحمد حمارم
ومقره  النا�شط  املدنى  املجتمع  منظمات  احد  هو 
المريكية  املتحدة  بالوليات  نيويورك  مدينة 
واملنظمات  الهيئات  مبعظم  وثيقة  �شلة  وعى 

الدولية التابعة لالأمم املتحدة .
اجلادة  املبادرات  من  العديد  يقدم  وليزال  قدم 
من  علينا  لتطل  ع�شيبة  اأوقات  يف  تاتى  والتي 
وهى   ) قادر  �شلوى   ( قادر  �شاىل  ال�شيدة  خالله 
الريئ�س واملمثل لدى الأمم املتحدة والذى يذهب 
يف لقاء �شاىل قادر يف مكتبها يتوقف قليال او كثريا 
امام ال�شور والتي تزين حوائط املكتب – كل كبار 
والمراء  امللوك   – العامليني  القادة   – امل�شوؤلني 
معهم  لها  كانت  العامة  وال�شخ�شيات  والروؤ�شاء 
الذاكرة  ال�شور على جدران  فان  لقاءات ومن ثم 
حدثت  التي  والفعاليات  الأن�شطة  معها  حتمل 
خالل زيارة هذه ال�شخ�شيات اىل الأمم املتحدة .

من اهم وابرز هذه الفعاليات وبداية من احداث 
احلادى ع�شر من �شبتمرب والهجوم الذى وقع على 
مبنى برج التجارة العاملى وتبعه هجوم اخر على 
غري  هجمات  من  ذلك  تبع  وما  البنتاجون  مبنى 
�شاعد  والعالم  وامل�شلمني  العرب  على  م�شبوقة 
ب�شكل مبا�شر يف اظهار العرب وامل�شلمني ب�شكل قلب 
الانها  قادر  �شاىل  ال�شيدة  من  كان  وما  الأو�شاع 
كانت دائما تنظر اىل ن�شف الكوب املليان ودعت 
مكانا  له  اخذ  موؤمتر  او  اجتماع  اىل  مرة  ولأول 
باحل�شور  و�شارك  املتحدة  الأمم  اأروقة  داخل 

وامل�شيحية  الإ�شالم  الثالثة  الديانات  ممثلي  فيه 
واليهودية و�شاركت رموز مثلت العديد من منظمات 
ظهورها  خالل  من  ابدت  والتي  املدنى  املجتمع 
امل�شرتك مدى قوة املجتمع املدنى من قدرته على 
واملكان  الزمان  يف  ال�شحيحة  الر�شالة  يو�شل  ان 
كبري  �شدى  املوؤمتر  هذا  –وكانلنجاح  املنا�شبني 
ارادت  حيث  والإعالمية  ال�شيا�شية  الأو�شاط  يف 
ال�شيدة قادر من خالل ن�شاطها ان تبني احلقيقة 
احلقيقية  الذهنية  ال�شورة  النا�س  على  وتعر�س 

للعرب وامل�شلمني .
متثلها  التى  امل�شداقية  زادت  املنطلق  هذا  ومن 
بال�شرق  لل�شالم  الفدراىل  الحتاد   ( موؤ�ش�شة 
الأو�شط ( وتوالت املبادرات والأن�شطة وت�شابكت 
املدنى  املجتمع  منظمات  من  الكثري  مع  العالقات 
والهيئات الدولية وكان ال�شرق الأو�شط هو حمور 
حيث  والفعاليات  لالن�شطة  الرئي�شى  الهتمام 
يعقد موؤمتر �شنوي لل�شباب وي�شارك عدد كبري من 
ال�شيدة  من  ودعم  بتزكية  العربى  العامل  �شباب 
املوؤمتر  يعقد  مار�س  �شهر  خالل  واأي�شا   – قادر 
من  قوية  م�شاركات  هناك  وتكون  للمراة  ال�شنوي 
العامل العربى والعديد من املوؤمترات وور�س العمل 
واللقاءات والتي ت�شارك فيها او تنظمها او تدعوا 

اليها ال�شيدة قادر .
وانطلقت الفعاليات اىل ن نطاق ارحب من خالل 
حيث  احتياجا  الأكرث  للفئات  املبا�شر  الدعم 
متت زيارات اىل مراكز ال�شباب يف العامل العربى 

واهداء اأدوات او مالب�س ريا�شية لالندية والفرق 
–وكذلك كانت هناك  من اجل رفع الروح املنوية 
الجتماعية  الرعاية  مراكز  لبع�س  زيارات 
ال�شرق  انحاء  من  خمتلفة  لماكن  والطبية 
اأجهزة  الدعم يف �شورة  الأو�شط من اجل تقدمي 

طبية او اأدوات م�شاعدة ل�شعاف ال�شمع .
وتتيح  العام  العمل  باأهمية  قادر  ال�شيدة  توؤمن 
الفر�شة للكثريين من الراغبني يف العمل التطوعى 

ان تتاح لهم فر�س التدريب يف مقر الحتاد.
من  الرغبة  لديه  من  بكل  قادر  ال�شيدة  ترحب 
له  ويكون  يتواجد  ان  العربية  اجلاليات  اأبناء 
من  العامل  وروؤية  خربات  اإ�شافة  واأي�شا  ا�شهام 
خالل التفاعل وتبادل اخلربات مع �شباب العامل .

امل�شاواة بني  التقدم يف تعزيز  الرغم من   على 
يتعلق  فيما  فجوات  هناك  تزال  ل  اجلن�شني، 
لالأمم  وفقا  للمراأة،  القت�شادي  بالتمكني 

املتحدة. 
ويف هذا ال�شياق، اأعلن اأمني عام الأمم املتحدة 
اإن�شاء  عن  اخلمي�س  اليوم  مون،  كي  بان 
الن�شاء  بتمكني  معنية  امل�شتوى  رفيعة  »جلنة 
الفوارق  من  احلد  يف  للم�شاعدة  القت�شادي« 

وتعزيز النمو القت�شادي امل�شتدام وال�شامل.
املنتدى  يف  م�شاركته  هام�س  على  ذلك  جاء 

القت�شادي العاملي يف دافو�س ب�شوي�شرا.
نوعها،  من  الأوىل  اللجنة  عن  الإعالن  وعقب 
قال بان كي مون »اإذا كان العامل يريد حتقيق 
اأهداف التنمية امل�شتدامة، فنحن بحاجة اإىل 

نقلة نوعية يف متكني املراأة اقت�شاديا«.
اأهداف  لتنفيذ  تو�شيات  اللجنة  و�شتقدم 
 )SDGs( اجلديدة  امل�شتدامة  التنمية 
لتح�شني النتائج القت�شادية للن�شاء. و�شي�شمل 
حتقيق  يف  للمراأة  القيادي  الدور  تعزيز  ذلك 
النمو القت�شادي بحيث يكون �شامال وم�شتداما 

بيئيا.

من  قادة  امل�شتوى  رفيعة  اللجنة  و�شتجمع 
وجمموعة   ،)IMF( الدويل  النقد  �شندوق 
للمراأة،  املتحدة  الأمم  وهيئة  الدويل،  البنك 

من  متنوعة  وجمموعة  العمالية،  والنقابات 
اخلرباء املعنيني بالنوع الجتماعي والقت�شاد 

والأعمال. .

عريقات �سائب  الدكتور  مكتب  يف  فل�سطيني  جا�سو�س 
مكتب  يف  الإ�شرائيلية  ال�شتخبارات  ل�شالح  يعمل  جا�شو�س  على  العثور 
الدكتور �شائب عريقات هوبحد ذاته مدعاة لال�شتهزاء وال�شخرية بقدر ما 

هومدعاة للواقع املاأ�شاوي الذي تعي�شه الق�شية الفل�شطينية. 
العثور على جا�شو�س يقدم معلومات ل�شرائيل اذا ما �شح النباأ وملدة ع�شرين 
نقلها  ميكن  هامة  اأفكار  توجد  هل  الهام  وال�شوؤال  كربى  مهزلة  هي  عاما 
للجميع ول يوجد يف  اأوراقهم مك�شوفة  الفل�شطينيون  الإ�شرائيلي.  للجانب 
ملفات ال�شتيطان والقد�س والالجئني واملعابر واحلدود واملياه اأفكار بناءة 

ميكن ال�شتفادة منها من الطرف الإ�شرائيلي.
لطاملا اأعلنت القيادة الفل�شطينية عن حربها وبال هوادة �شد الرهاب وعن 
الرئي�س  اأعلن  ولطاملا  الإ�شرائيلي  الحتالل  �شد  ال�شلمية  املقاومة  �شرعية 
الفل�شطيني مرارا وتكرارا عن اأهمية التن�شيق الأمني مع اجلانب الإ�شرائيلي 
واجلانب الأمريكي وعن عدم تكرار انتفا�شة ع�شكرية ثالثة وم�شلحة �شد 
ا�شرائيل وعن ال�شتعداد التام وغري امل�شروط بالعودة اإىل طاولة املفاو�شات 
للعلم م�شبقا باأن اجلانب الإ�شرائيلي متفوق ع�شكريا وعلميا وا�شتخباراتيا 

واأن اأي حرب �شتكون مكلفة ب�شريا وماليا على الفل�شطينيني.
املوؤمل واملرير والتخلف القت�شادي والجتماعي  العربي  الواقع  ويف ظالل 
التي  الطاحنة  واحلروب  العربية  الدول  لغالبية  والثقايف  والع�شكري 
املجتمعات  اأو�شاط  يف  وامل�شلم  العربي  لالن�شان  ال�شلبية  ال�شورة  عززت 
الغربية وو�شط تعنت ا�شرائيل وانتهاكاتها امل�شتمرة ملبادئ حقوق الن�شان 
وا�شتمرار  اللحظة  حتى   1948 عام  منذ  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي  يف 
املقد�شات  على  املتوا�شلة  والنتهاكات  والقتحامات  الإ�شرائيلي  العدوان 
اليهودي  وال�شتيطان  الغا�شمة  القوة  وا�شتخدام  وامل�شيحية  ال�شالمية 
وهدم  اجلماعية  والعقوبات  الفل�شطيني  الرتاب  كافة  على  امل�شت�شري 
البيوت وتدمري البنى التحتية والعدامات امليدانية والقتحامات امل�شتمرة 
للم�شتوطنني اليهود وبحماية اجلي�س وال�شرطة الإ�شرائيلية وتكري�س نظام 
التفرقة والتمييز العن�شري وت�شييق اخلناق على املدن والقرى الفل�شطينية 
املفاو�س  بجعبة  �شيء  يكون  اأن  ميكن  هل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف 

الفل�شطيني.
فلم  الحتالل  لتوطيد  اأداة  املفاو�شات،  اأجل  من  املفاو�شات  اأ�شبحت  لقد 
عن  التخلي  على  ا�شرائيل  لرغام  الفل�شطيني  املفاو�س  جيب  يف  �شيء  يعد 
لجبار  اأفكار  اأي  الفل�شطيني  املفاو�س  ميلك  وهل  اآنفا  املذكورة  �شيا�شاتها 
املدنية والثقافية والجتماعية  انتهاك احلقوق  التخلي عن  ا�شرائيل على 

وال�شيا�شية والقت�شادية للفل�شطينيني؟
وتفكيك  ال�شتيطان  ووقف  الحتالل  لدحر  اأفكار  الفل�شطينيني  عند  هل 
امل�شتوطنات اليهودية ووقف تغيري هوية وهودنة القد�س ال�شريف تاريخيا 
وجغرافيا وتراثيا وهل عند الفل�شطينيني اأفكار لجبار ا�شرائيل عن ازالة 
عند  يوجد  وهل  الدولية  العدل  حمكمة  لتو�شية  والذعان  العازل  اجلدار 
احلرم  حلرمات  امل�شتوطنني  انتهاكات  لوقف  اأفكار  الفل�شطيني  املفاو�س 
امل�شيحية  املقد�شات  وحرمات  املبارك  الأق�شى  وامل�شجد  ال�شريف  القد�شي 
عام  منذ  القائم  الو�شع  بتغيري  ا�شرائيل  �شيا�شات  لوقف  اأفكار  يوجد  وهل 

1967؟
اخلطط  ك�شفت  والتي  الفل�شطيني  اجلا�شو�س  نقلها  التي  الأفكار  وماهي 
الفل�شطينية التي كادت جترب ا�شرائيل على احرتام القانون الدويل والقانون 
الدويل الن�شاين والقانون الدويل حلقوق الن�شان وتطبيق اتفاقية جنيف 
الرابعة يف فل�شطني املحتلة. وما هي الأفكار التي نقلت للجانب الإ�شرائيلي 
وكادت ترغم ا�شرائيل على الكف عن الزج بالفل�شطينيني العزل اإىل ال�شجون 
والتنكيل  القتل  عن  والكف  بداخلها  هم  من  �شراح  واطالق  الإ�شرائيلية 
القانون  والت�شرف كدولة مارقة فوق  والهدم والغتيال والظلم  والتعذيب 

الدويل تنتهك الن�شانية واملقد�شات وتخو�س حروب ابادة وبال رادع. 
احراز  يتم  ومل  م�شت  عقود  �شبعة  طيلة  لديه  ما  قدم  الفل�شطيني  اجلانب 
باأن  اأنف�شهم  الفل�شطينيني  وباعرتاف  املتعرثة  ال�شالم  عملية  يف  تقدم  اأي 
اأو�شلوماتت واملفاو�شات باتت عقيمة ومن اأجل املفاو�شات وبدون احراز اأي 
تقدم ملمو�س ينهي الحتالل الإ�شرائيلي على اأر�س فل�شطني املحتلة ويكفل 
و�شع �شقف زمني لالحتالل الإ�شرائيلي ميهد لقيام دولة فل�شطينية م�شتقلة 

على خطوط الرابع من حزيران/يونيوعام 1967.
موؤخرا  فل�شطني  تلفزيون  مع  مقابلته  يف  مرتبكا  بدا  عريقات  الدكتور 
واأبدى  ا�شرائيل  مع  �شامل  ل�شالم  التو�شل  و�شعوبة  الف�شل  اأعلن  وهوالذي 
الأوان  اآن  باخت�شار  عنها.  العدول  قبل  ال�شتقالة  لتقدمي  ا�شتعداده 
بحقوق  والتغني  الن�شاد  من  والنتقال  الفل�شطيني  ال�شعب  معاناة  لنهاء 
التطبيق  اإىل  الفل�شطينية  الق�شية  وبعدالة  فل�شطني  يف  امل�شلوبة  الن�شان 
وال�شتقرار  والأمن  العدالة  وحتقيق  الدولية  ال�شرعية  لقرارات  العملي 
العربية  لالأرا�شي  احتاللها  ثمن  دفع  على  ا�شرائيل  واجبار  للفل�شطينيني 

والفل�شطينية.
فالأفكار  والفل�شطينية  العربية  بالعقول  ال�شتخفاف  يكفي  وباخت�شار 
الفل�شطينية مك�شوفة فوق الطاولة للجميع ول يوجد �شيء غري الن�شمام 
القانونية  وال�شبل  الأطر  �شمن  ال�شعب  عن  والدفاع  الدولية  للمنظمات 
مع  العمل  ومتابعة  الفل�شطيني  لل�شعب  الدولية  احلماية  وطلب  وال�شلمية 
هل  الأهم  وال�شوؤال  ا�شرائيل  جرائم  لك�شف  الدولية  اجلنايات  حمكمة 
املرير  بالواقع  جهالة  على  زالوا  ما  ال�شالم  عملية  راعية  واأمريكا  العامل 
والرتهيب  والرعب  والت�شريد  امليدانية  وبالعدامات  الفل�شطيني  لل�شعب 

وال�شتيطان املمنهج الهادف لتدمري حل الدولتني املدمر اأ�شال.
لكم اأمتنى باأن يقدم جهاز املخابرات ومكتب الدكتور �شائب عريقات جميع 
الأفكار التفاو�شية امل�شروقة واملقدمة للجانب الإ�شرائيلي التي رجحت كفة 

ا�شرائيل التفاو�شية طيلة ال�شبعة عقود املن�شرمة.
د. منجد فريد القطب

اجل��دي��د ال���ع���ام  اح��ت��ف��الت  ت��ك��ل��ف��ة  دولر  م��ل��ي��ار   ن�����س��ف 
ب��دب��ي ون�����س��ف م��ل��ي��ون لج����يء ����س���وري يف م��ه��ب ال��ث��ل��وج

اليمن يف  القراءة  لت�سجيع  �سبابية  فعالية  تقراأ”  “عدن 

نقلت وكالة الأنا�شول عن م�شادر و�شفتها باملطلعة 
اخلمي�س اأن تكاليف احتفالت مدينة دبي بالعام 
اجلديد بلغت نحو 460 مليون دولر، اأي ما يزيد 
على ثالثة اأ�شعاف تكلفة اإطالق الألعاب النارية 
العام اجلديد والتي بلغت  اأملانيا كلها مبنا�شبة  يف 

دولر(. مليون   150( يورو  مليون   124
اأ�شماءها-  ذكر  رف�شت  -التي  امل�شادر  واأ�شافت 
دولر  مليون  �شتني  بنحو  تزيد  التكلفة  تلك  اأن 
تكلفة  بلغت  حيث   ،15% بزيادة   ،2014 عن 
اأربعمائة مليون دولر، م�شرية  الحتفالت وقتها 
اإىل اأن التكلفة النهائية قد تقرتب من ن�شف مليار 

دولر.
الثالثاء  اأعلن  الأملاين  ال�شناعيني  احتاد  وكان 
اجلديد  العام  بقدوم  الحتفالت  اأن  املا�شي 
مليون   124 بقيمة  نارية  األعاب  اإطالق  �شت�شهد 

يورو تقريبا.
متيزت  �شخمة  احتفالت  الإمارات  و�شهدت 
�شماء  اأ�شاءت  التي  النارية  الألعاب  باإطالق 
واملقيمني  املواطنني  من  اإقبال  و�شط  الدولة، 

والزوار على م�شاهدة فعاليات الحتفالت.
تكاليف  يف  “الزيادة  اإن  امل�شادر  وقالت 
الحتفالت هذا العام ترجع اإىل مد وقت الألعاب 

النارية لك�شر الرقم القيا�شي العاملي ال�شابق”.
وكانت دبي �شجلت رقما قيا�شيا عامليا يف مو�شوعة 
غيني�س حني ا�شتقبلت عام 2014 باأ�شخم عر�س 
لالألعاب النارية ا�شتمر �شت دقائق، وا�شتخدم فيه 

نحو 490 األف مقذوف ناري.
قيا�شي جديد

مو�شوعة  تدخل  اأن  العام  هذا  دبي  وا�شتطاعت 
بلغت  العامل  يف  �شا�شة  اأكرب  مع  ثانية  غيني�س 
م�شاحتها 32 األف مرت تقريبا مت تثبيتها على برج 
“خليفة” الأطول يف العامل والذي ي�شل ارتفاعه 

اإىل 828 مرتا.
بدبي  والت�شويق  ال�شياحة  دائرة  يف  م�شدر  وقدر 
احل�شور  عدد  الأنا�شول-  لوكالة  ت�شريحات  -يف 
لهذه الفعالية باأكرث من 1.5 مليون متابع ينتمون 
برج  منطقة  على  توافدوا  دولة   220 من  لأكرث 

خليفة.
بخرباء  ال�شتعانة  متت  اأنه  اإىل  امل�شادر  واأ�شارت 
واملتفجرات  النارية  الألعاب  جمال  يف  دوليني 
عرو�س  تقدمي  يف  جنحوا  العامل  اأنحاء  كل  من 
ما  وعن  م�شت،  التي  الأعوام  عن  متاما  خمتلفة 
عر�س يف العوا�شم الأجنبية مثل نيويورك ولندن 

و�شيدين.
بلغ  فقد  الأنا�شول،  عليها  ح�شلت  لأرقام  ووفقا 
عدد العاملني بعرو�س الألعاب النارية مائتني من 
ق�شوا  العامل،  اأنحاء  كافة  من  واملهنيني  اخلرباء 

نحو 192 األف �شاعة عمل.
املفرقعات،  اأطنان من   4.7 من  اأكرث  ا�شتخدم  كما 
مع اإطالق اأكرث من 25 األف �شعاع يف �شماء املدينة، 
 25 من  اأكرث  ا�شتخدام  الحتفالت  تطلبت  كما 

األف مرت من الكابالت.
دبي  على  اجلديد  العام  احتفالت  تقت�شر  ومل 
وال�شارقة  اأبوظبي  العا�شمة  اإىل  امتدت  واإمنا 

وباقي الإمارات.
عا�شفة ثلجية ت�شرب لبنان وتزيد معاناة ن�شف 

مليون لجئ �شوري
ت�شاعد  لن  لحتفالت  الكبري  النفاق  هذا  واأمام 
حقوق  �شعيد  على  الإمارات  �شورة  حت�شني  يف 
ثورات  لجها�س  تدخلها  �شعيد  على  ول  الإن�شان 
العرب يعي�س الالجئون ال�شوريون يف لبنان حتت 
رحمة عا�شفة ثلجية بعك�س املهاجرين اإىل دول 
الغنية  اخلليجية  الدول  تقدم  اأن  دون  اأوروبية 
غري  ظروف  يف  يالقونها  التي  املعاناة  يجنبهم  ما 

اإن�شانية
يناير/  اجلمعة1  ثلجية  عا�شفة  �شربت  وقد 
كانون الثاين 2015 لبنان وقطعت ال�شبل ب�شائقي 
من  الألوف  ع�شرات  معاناة  من  وزادت  ال�شيارات 

ال�شوريني الذين توؤويهم مالجئ موؤقتة.
يف  ال�شوريني  الالجئني  ن�شف  من  اأكرث  ويعي�س 
يف  �شخ�س-  مليون  الإجمايل  وعددهم  لبنان- 

اأو  لل�شيارات  مواقف  اأو  �شكنية  جتمعات  يف  خيام 
مبان مهجورة.

وحاولت جرافات خدمات الطوارئ فتح الطرق يف 
لكن  واجلنوب  ال�شمال  يف  داخلية  جبلية  مناطق 

اجلهود تعرثت بفعل ا�شتمرار ت�شاقط الثلوج.
وحو�شرت  املناطق  من  عدد  يف  الطرق  واأغلقت 

الكثري من ال�شيارات.
معاناة الالجئني تتزايد

يف  ال�شوري  اللجوء  من  م�شت  �شنوات   5 اأن  ورغم 
اأي�شر  اأو  اأ�شهل  الأو�شاع  جتعل  مل  اأنها  اإل  لبنان 
بالن�شبة ملئات الآلف الذين يزيد ال�شتاء الطويل 

القا�شي اأحوالهم �شوءا.
لتوزيع  الدولية  الإن�شانية  املنظمات  وت�شعى 
حلول  قبل  الدعم  ومواد  الإغاثية  امل�شاعدات 
من  التخفيف  حماولة  والثلوج  الأمطار  مو�شم 

عبء حياتهم.
التي  املادية  والأعباء  ال�شعوبات  وتتزايد 
من  اأكرث  مرور  مع  حتملها  اإىل  الالجئون  ي�شطر 
�شوريا  يف  الأهلي  ال�شراع  بدء  على  �شنوات  اأربع 
اإذ  توؤويهم.  التي  وامل�شاكن  اخليم  اإيجارات  مثل 
البناء  مكتملة  غري  غرف  يف  يعي�س  معظمهم  اإن 
خا�شة  اأرا�س  على  مقامة  ع�شوائية  خميمات  اأو 
وتختلف الإيجارات بني حجم اخليمة اأو الغرفة 
وموقعها وترتاوح بني 100 األف و200 األف لرية 
�شهريًا(  دولرًا  و133  دولرًا   66 )بني  �شهريًا 

بالإ�شافة اإىل بدل الكهرباء.

عدن ـ فوؤاد م�شعد:
تتوا�شل يف مدينة عدن اليمنية لليوم الثاين على 
التوايل فعاليات “ب�شطة كتب”، وهو معر�س كتاب 
وطالب  �شباب  ونا�شطات  ن�شطاء  يقيمه  م�شغر، 

جامعيون، وي�شتمر ثالثة اأيام.
املعر�س الذي اختار املنظمون اإقامته جوار واحد 
“منارة  وهو  اليمنية،  التاريخية  املعامل  اأهم  من 
القراءة  على  املجتمع  ت�شجيع  اإىل  يهدف  عدن”، 
باأ�شعار  الكتب  على  احل�شول  ت�شهيل  خالل  من 

منا�شبة.
اأحد  عبدالرحمن،  اأجمد  النا�شط/  وبح�شب 
القائمني على امل�شروع فاإن املعر�س حظي بتفاعل 
املجتمع،  فئات  خمتلف  من  ملحوظ  واإقبال  كبري 
الأوىل  اللحظات  منذ  اجلامعات،  طالب  وخا�شة 

لفتتاح املعر�س.
وقال لـ”راأي اليوم”، اإن القائمني على امل�شروع هم 
جمموعة من ال�شباب املتطوعني ال�شاعني خلدمة 
احل�شاري  دورها  لإبراز  بال�شعي  عدن  مدينة 
الثقافة  جمالت  يف  الرائدة  مكانتها  وا�شتعادة 

والأدب والإبداع.
على  القائمني  اأن  اإىل  حديثه  يف  اأجمد  واأ�شار 
ويقومون  الكتب  من  كمية  ب�شراء  قاموا  املعر�س، 
ببيعها يف املعر�س ب�شعر اأقل من �شعرها يف ال�شوق، 
وبتحفي�س يتجاوز ي�شل اإىل 70 باملائة، من اأجل 
يف  القراء  من  ممكن  قدر  اأكرب  اإىل  الكتب  اإي�شال 

خمتلف التخ�ش�شات.
امل�شرفات  اإحدى  اللحجي،  نورا  تقول  جهتها  من 
متوا�شلة  جهودا  بذلوا  ال�شباب  اإن  املعر�س،  على 

من  الب�شيطة،  باإمكاناتهم  املعر�س،  هذا  لإقامة 
يف  الكتاب،  اقتناء  وت�شهيل  القراءة،  دعم  اأجل 
دويل  معر�س  تنظيم  فيها  يتعذر  �شعبة  ظروف 
غري  اأو�شاع  من  البالد  تعي�شه  ملا  بالنظر  للكتاب 

م�شتقرة.
كلية  وبدوره يقول عمر حممد حم�شن، طالب يف 
ا�شتفاد كثريا من  اإنه  الآداب بجامعة عدن يقول 
التي يقدمها املعر�س، بعد ما لحظ  التخفي�شات 
التي  الكتب  من  عدد  يف  ال�شعر  يف  فوارق  وجود 

يحر�س على اقتنائها.
ثقافية  م�شروعات  باكورة  املعر�س  هذا  ويعد 

يف  ين�شوون  عدن،  مدينة  يف  ن�شطاء  يقيمها 
التي  تقراأ”،  “عدن  عليها  يطلقون  جمموعة 
تاأ�ش�شت عقب انتهاء احلرب، وحترير مدينة عدن 
تتبع  م�شلحة  )جماعة  احلوثيني،  �شيطرة  من 
العا�شمة  عدن  وباتت  ال�شيعي(،  الزيدي  املذهب 
غالبية  تزال  ل  فيما  لليمن،  املوؤقتة  ال�شيا�شية 
بني  م�شلحة  مواجهات  ت�شهد  اليمنية  املحافظات 
�شالح  عبداهلل  ال�شابق/علي  والرئي�س  احلوثيني 
جهة  من  احلكومية  والقوات  واملقاومة  جهة  من 

ثانية.

اأثري ال�شرع
فالتجارب  باأحد؛  الظنون  ن�شيئ  مل 
عانى  ما  عانى  ك�شعب،  لنا  اأثبتت 
يف  عاثوا  طغاٍة  من  وجور  ظلم  من 
اأر�ِس العراق ف�شادًا، واأ�شاعوا هيبة 
ب�شعارات  ومت�شكوا  وال�شعب،  الدولة 
اإن معظم  تنايف �شيا�شاتهم الهوجاء، 
�شما�شرة  يحكمها  العربية  الدول 

ولي�س حكام !
منذ  اأي  الثمانينات،  بداية  منذ 
�شدام  املخلوع  الديكتاتور  ت�شلط 
اأ�شبح  حوله  ومن  والعراق  ح�شني، 
يومنا  حتى  اإ�شتمرت  حرب  �شاحة 
الطاغوت  حكم  تال  ومن  هذا، 
املر�شوم  ال�شيناريو  اأكمل  البعثي، 
ل�شالح الإمربيالية العاملية وم�شالح 
اإن قادة  اإن قلنا  اإ�شرائيل، ول نبالغ 
عن  نيابَة  �شعوبهم  يقاتلون  العرب 

اإ�شرائيل.
ما �شيحدث يف قادم الأ�شهر، �شيثبت 

ال�شلطة،  ت�شلقوا  من  معظم  عمالة 
مل  ومذهبية،  دينية  �شعارات  عرب 
لذلك  مرادفة  �شعارات  �شوى  تكن 
ال�شعار امل�شوؤوم : اأمة عربية واحدة 
ما  مزق  والذي  خالدة،  ر�شالة  ذات 
واأخرجها  العربية  الأمة  ي�شمى 
اإن  خرياتها،  من  وجردها  نورها  من 
ماهي  البرتول:  اأ�شعار  تدين  خطة 
الدول  �شتجعل  مر�شومة  خطة  اإّل 
الدول  واأهمها  للنفط  امل�شدرة 
وحلفائها  اأمريكا  تطالب  العربية، 
الإقت�شادي  الإختناق  لفك  للتدخل 

والأمني وال�شيا�شي.
اأمريكا  اإ�شرتاتيجية  هي  اأين 
وال�شلم  الأمن  لتحقيق  وبريطانيا 
العراق  خ�شع  فعندما  العراق؟  يف 
عقوق  ب�شبب  قا�شية  لعقوبات 
اأمريكا،  بهم  اأتت  الذين  احلكام 
على  ومت�شلطني  حكامًا  ون�شبتهم 
بحياة  �شوى  تطمع  ل  �شعوٍب،  ِرقاب 

ومل  م�شاملًا،  وجمتمعًا  كرمية  اآمنة 
الدمار  طعم  �شوى  ال�شعب  يذق 
الإ�شرتاتيجية  اإن  واخلراب؛  واملوت 
هي  وحلفائها:  لأمريكا  القادمة 
واحدة،  �شلة  يف  ال�شيعة  جمع 
يف  الكورد  فعل  كما  ال�شنة،  وكذلك 
تطبيق  يعني  وهذا  العراق،  �شمال 
خطة تق�شيم العراق بطريقة ذكية 

تر�شي جميع الأطراف.
اإن العراق رمبا �شيكون مركزًا لقيادة 
لت�شوية  املنطقة،  �شت�شهدها  معارك 
خالفات طال اأمدها، ولر�شم خارطة 
اإ�شرائيل؛  لطماأنه  جديدة  طريق 
قوتها،  جماراة  ت�شتطيع  قوة  ل  باأن 
اأمريكا  �شتوردها  التي  الأ�شلحة  واإن 
اإّل  ماهي  العربية،  الدول  اإىل 

اأ�شلحة �شتقتل من ي�شتخدمها! 
العراق  قادة  �شيا�شة  اإ�شتمرت  اإن 
�شيحفرون  اإنهم  فنحذر  احلالية، 
فاخلالفات  باإيديهم؛  قبورهم 

الأحزاب،  قادة  بني  لتنتهي  التي 
من  التعاقد  اأمريكا  من  �ش�شتجعل 
وثورة  جديد  و�شداٍم  جديد  بعٍث 
ت�شريحات  ودليلنا  جديدة؛  عربية 
بها  اأف�شح  التي  موؤخرًا  بلري  توين 
�شدام،  لإ�شقاط  الكبري  الندم  عن 
كاذبة،  معلومات  فخاخ  يف  والوقوع 
ال�شابق  القائد  ت�شريح  وكذلك 
حللف �شمال الأطل�شي ويل�شي كالرك 
يق�شد  كان  ماذا  نفهم  »مل  بقوله 
عام  يف  قال  عندما  ح�شني  �شدام 
اإذا  جهنم  اأبواب  �شتفتحون   2003
متكنتم من الإطاحة بي، والآن بات 

كل �شيء وا�شحًا.



ل  اأنه  اجلبري  عادل  اخلارجية  وزير  اأكد 
بني  اتفاق  من  تنفيذه  جرى  ما  و�شف  ميكن 
بـ”تبادل  واإيران  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�شجناء”.
م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  خالل  اجلبري،  واأو�شح 
ما  اأ�شمي  “ل  كريي  جون  الأمريكي  نظريه  مع 
جرى من تبادل لل�شجناء بني الوليات املتحدة 
واإيران تبادل؛ لأن ال�شجناء الإيرانيني رف�شوا 

العودة لإيران”.
اأكد  الإيرانية،  الأمريكية-  العالقات  وعن 
الأمريكية تدرك  املتحدة  الوليات  اأن  اجلبري 
يتعلق  فيما  الإيراين،  ال�شلوك  خطر  جيًدا 
مبمار�شات اإيران واأن�شطتها ال�شلبية يف املنطقة، 
الإرهاب،  دعم  يف  ا�شتمرارها  جانب  اإىل 
عن  ناهيك  اإرهابية،  تنظيمات  واحت�شانها 
ثبوت تورط م�شوؤولني من املخابرات الإيرانية 
قائمة  دخولهم  اإىل  اأدى  اإرهابية،  اأعمال  يف 
قيامها  اأو  الإرهاب،  ق�شايا  يف  اأمنًيا  املطلوبني 
العامل،  اأمام  �شورهم  اأ�شخا�س وعر�س  باإعدام 
بلد  باأنها  اإيران  ادعاءات  يبطل  هذا  وجميع 

طبيعي وتت�شرف بطريقة طبيعية.
املعطيات  هذه  على  بناًء  اأنه  اجلبري  واأ�شاف 
ب�شلبية  يت�شرف  بلد  اإيران  اأن  توؤكد  التي 
وجود  منطقية  يف  اجلبري  �شكك  كبرية، 

اإيرانية فيما يخ�س تبادل  اأمريكية-  عالقات 
الوليات  يف  يعي�س  �شخ�س  اأي  لأن  ال�شجناء؛ 
املتحدة لن يفكر يف املغادرة بل �شيختار البقاء 

هناك لأنها بلد عظيم.
اأن  على  اجلبري  �شدد  النووي  التفاق  وحول 
عت على ذلك التفاق، وعليها اللتزام  اإيران وقَّ
اإذا مل  تبعات  �شتكون هناك  فاإنه  واإل  ببنوده، 

تنفذ اإيران هذا التفاق.

الوليات  عام  “ب�شكل  اخلارجية:  وزير  وقال 
ال�شلوكيات  خطر  جيًدا  تدرك  املتحدة 
جمل�س  ل�شيما  حلفائها،  مع  وتعمل  الإيرانية، 
ال�شبل  لإيجاد  العربي؛  اخلليج  لدول  التعاون 
الكفيلة بوقف املمار�شات والأن�شطة الإيرانية 
ال�شلبية، ول اأعتقد اأن اأمريكا لديها �شك ب�شاأن 
احلكومة الإيرانية وطبيعتها، وهو ما نعمل مع 

اأ�شدقائنا الأمريكيني عليه”.

نزار بدران
دخلت اإيران يوم ال�شاد�س ع�شر من كانون الثاين )يناير( 
من هذا العام )2016(على خط الدول التي ت�شتطيع بيع 
الغربية عنها.  العقوبات  رفع  بعد  العاملي،  بال�شوق  نفطها 
هذه  اأن  روحاين  ح�شن  الرئي�س  اأعلن  املنا�شبة  هذه  ويف 
اإيران ب�شكل غري مبا�شر، عندما دفعتها  اأفادت  العقوبات، 
الرثوة،  م�شادر  بتنويع  النفطي  الريع  ا�شتبدال  ملحاولة 

عن طريق تطوير وتنويع الإنتاج وال�شوق املحلي.
ه�شا�شة  مدى  تظهر  كبري،  ب�شكل  املتدنية  النفط  اأ�شعار 
بالإ�شافة  ُبليت  والتي  النفطية،  الدول  هذه  اقت�شاد 
اإنتاجية  �شيا�شة  اأي  بانعدام  الديكتاتورية،  اأنظمتها  اإىل 
فالدول  النفط.  اأن حتل حمل  ت�شتطيع  حملية حقيقية، 
مبداخيلها  الطاقة  هذه  على  تعتمُد  النفطية،  العربية 
بتثبيت  ي�شمح  ما  وهو  باملئة،  الت�شعني  تتجاوز  بن�شب 
الديكتاتورية من جهة، عن طريق اإعطائها و�شائل القمع، 
وكذلك �شراء ال�شلم الجتماعي ب�شيا�شة ر�شوية، ل�شكات 
التوظيف  طريق  عن  وذلك  عمل،  عن  الباحثني  ال�شباب 
حقيقية  حاجة  هناك  يكن  مل  ولو  حتى  الرواتب،  ودفع 

لهذه الوظائف.
العربية  اململكة  �شيا�شة  بداأته  والذي  الأ�شعار،  انهيار 
بالإنتاج،  الزيادة  2014، عن طريق  ال�شعودية منذ عام 
�شرب  وخ�شو�شًا  للمملكة،  الأ�شا�شية  اأهدافها  حتقق  مل 
ال�شخرية،  والغازية  النفطية  للطاقة  اجلديدة  امل�شادر 

جيو�شيا�شية  ُمعطيات  مع  تالوؤمًا  اأ�شال  جاءت  وهي 
جديدة، خ�شو�شًا احلرب الرو�شية الأوكرانية، واإمكانية 

عودة اإيران اإىل ال�شوق النفطي.
احلاد  النخفا�س  بعد  اجلزائر،  مثل  دولة  اأن  على 
عن  املجتمع،  بر�شوة  ت�شتمر  اأن  ت�شتطيع  لن  بال�شعار، 
وهي  الفردية،  للم�شاريع  املايل  والدعم  الوظائف  طريق 

التي تعتمد بن�شبة %98 من دخلها القومي على النفط.
وا�شح  اجلواب  علينا؟،  نعمة  بالدنا  يف  النفط  كان  فهل 
وكل  دولة،  وع�شرين  لثنني  مق�شمون  فنحن  بالنفي، 
حروب  يف  اأو  عائالت،  هيمنة  حتت  اإما  النفط،  مناطق 
اأهلية  حربا  عا�شت  اأو  وال�شودان،  وليبيا  كالعراق  دامية 
ُمكلفة جدًا كاجلزائر، والتي فقدت يف ال�شنوات ال�شوداء، 

اأكرث من ثالثمئة األف قتيل.
بالدنا؟،  ُيطور  اأن  الِعز«  يف«زمن  النفط  دخل  ا�شتطاع  هل 
عقالنية  �شيا�شة  اأي  ُتنب  ومل  �شكليًا،  اإل  يحدث  مل  هذا 
للجزء  جدًا  املرتفعة  والن�شب  الإنتاج،  م�شادر  لتنويع 
النفطي من الدخل القومي ُيبني ذلك، بعك�س دول اأخرى 
كل  و�شعت  والتي  املُنتجني،  اأكرب  من  وهي  الرنويج،  مثل 
بداية  منذ  القت�شادية  الدورة  خارج  نفطها،  دخل 

الت�شعينات، وخ�ش�شته فقط لالأجيال القادمة.
بلغ  النفط  على  اعتمادها  لأن  حاًل،  اأف�شل  اإيران  لكن 
روحاين،  يقول  كما  العقوبات،  و�شاعدتها  فقط!   60%
با�شتيعاب مفهوم تنويع م�شادر الرثوة الوطنية، لبلد ُيعد 

�شكانه حوايل ت�شعني مليونا، وله ثروات زراعية و�شياحية 
كبرية، وتاريخ �شناعي ي�شهل اإعادة اإحيائه.

بل  ب�شيء،  النا�س  يفد  مل  لأنه  نقمة،  هو  حقيقة  النفط 
اأدخلهم لعامل الفقر واحلروب والأعمال الوهمية، وفر�س 
عليهم اأنظمة ا�شتبدادية، ل تهتم اإل بكيفية �شرقة دخل 

النفط، واإ�شكات الأ�شوات املُحتجة واملعار�شة.
�شعر النفط املنخف�س، قد يكون نقمة على احلكام ونعمة 
اإىل  الدول  هذه  عودة  اإىل  �شيوؤدي  لأنه  ال�شعوب،  على 
املنظومة التي تتبنى �شيا�شات اقت�شادية حديثة متطورة، 
ال�شتهالكي  ال�شوق  وتطوير  بالإنتاج  التنوع  على  مبنية 
الداخلي، ليكون حمرك القت�شاد، كما راأينا باليابان ثم 

كوريا اجلنوبية والآن بال�شني.
ال�شخرية،  والغازية  النفطية  للطاقة  م�شادر  وجود 
اإىل  اأم عاجاًل،  اآجاًل  �شتوؤدي  املتحدة،  وخا�شة بالوليات 
العربية  الدول  برتول  على  الأمريكي  العتماد  تقليل 
ودعم اأنظمتها، وما �شيكون لذلك من انعكا�س على الأو�شاع 
جمتمع  وبناء  الدميقراطي  النفتاح  نحو  الداخلية 

حديث.
ي�شت�شعر  بداأ  العامل  لأن  �شي�شتمر،  النفط  �شعر  انخفا�س 
هذه  ودور  الإن�شانية،  م�شتقبل  على  امل�شدر  ذلك  خطر 
اتفاق  احلراري.  والنحبا�س  البيئي  بالتلوث  الطاقة 
مبا  دولة   195 جمع  والذي  املناخ،  على  الأخري  باري�س 
اإىل  للو�شول   ،2050 عام  حدد  العربية،  الدول  فيها 

تراجع با�شتعمال الطاقة الأحفورية )نفط، غاز وفحم( 
النهائي منه، مما  التخل�س  %80، قبل  بن�شبة تزيد عن 
تبيع  حتى  النفطي،  اإنتاجها  لزيادة  الدول  بع�س  يدفع 
اأكرب كمية ممكنة قبل بدء تقل�س ا�شتعماله، الأمر الذي 
يحمل معه مزيدا من انخفا�س الأ�شعار، ويف هذا الإطار، 
فاإن الدول الغازية �شتكون اأوفر حظًا، لأن الغاز ُيعترب اأقل 
النفط،  بدل  اأكرب  ب�شكل  و�شُي�شتعمل  املناخ،  على  تاأثريًا 
الوليات  وغرب  بكندا  وخ�شو�شًا  بالغرب،  بداأ  قد  وهذا 
املتحدة، عن طريق تطوير و�شائل موا�شالت، تعتمد الغاز 
النامية  الدول  �شتقوم  اأخرى،  ناحية  من  البنزين.  بدل 
الفريقية،  كالدول  النمو  طريق  يف  واأخرى  الهند،  مثل 
اإىل تف�شيل الطاقة النظيفة، لتطوير اقت�شاداتها، بدعم 

غربي �شيتجاوز 100 مليار دولر �شنويًا كحد اأدنى.
العربية  الأمة  الوا�شحة، فما على  املعطيات  يف ظل هذه 
عن  وُتزيل  احلقائق،  تلك  كل  بالعتبار  تاأخذ  اأن  اإل 
الجتماعي  التغيري  نحو  وتنطلق  النفط،  غ�شاوة  عينيها 
الدميقراطي، والذي ل بديل عنه، من اأجل بناء اقت�شاد 
وُيوؤمن  حقوقه  يحفظ  وا�شتهالكي،  اإنتاجي  متنوع، 
عند  خ�شو�شًا  ممكن،  �شيء  وهذا  املواطنني،  كل  �شعادة 
وال�شيا�شية  املالية  الديكتاتورية  الأنظمة  دعائم  انهيار 

الداعمة له من الغرب.

وال�شعودية  اإيران  بني  الأخرية  الأزمة  ت�شكل 
الناجمة عن اإعدام اململكة رجل الدين ال�شيعي 
اختبارا  اجلاري  ال�شهر  بداية  النمر  »منر 
لقدرة �شلطنة عمان على احلفاظ على حيادها 
على  الريا�س  اإ�شرار  ظل  يف  ال�شرتاتيجي 
ماذكرت  بح�شب  طهران،  �شد  حلفائها  توحيد 

�شحيفة »املونيتور« الأمريكية.
اأن  على  يدل  �شيء  ل  اإنه  ال�شحيفة  وقالت 
املقاربة  هذه  عن  التخلي  و�شك  على  عمان 
على  العمانيون  امل�شوؤولون  رد  فقد  التوفيقية. 
ت�شاعد العداوة بني اجلانبني باأ�شلوبهم الهادئ 

العتيادي.
الوجود  على  العنيفة  الهجمات  ا�شتنكروا  كما 
اإيرانيتني  مدينتني  يف  الدبلوما�شي  ال�شعودي 
التحركات  تلك  معتربين  »النمر،  اإعدام  بعد 

غري مقبولة.
لكن م�شقط، وخالفا لبقية الدول الأع�شاء يف 
عالقاتها  تقطع  مل  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

الدبلوما�شية مع طهران اأو تخففها.
بن  »يو�شف  العمايّن،  اخلارجية  وزير  و�شافر 
علوي بن عبداهلل، وال�شفري العماين يف اإيران، 
اإىل طهران ملقابلة  اأحمد الربواين،  »�شعود بن 

امل�شوؤولني الإيرانيني ومناق�شة الأزمة.
الهرمز  م�شيق  ملكية  عمان  وتت�شارك 

تهدئة  فاإن  وبالتايل  اإيران،  مع  ال�شرتاتيجي 
جمل�س  يف  الأع�شاء  الدول  بني  التوترات 
الإ�شالمية  واجلمهورية  اخلليجي  التعاون 

ت�شب يف قلب م�شاحلها الوطنية.
طويلة  ال�شلطنة  احتياجات  م�شاألة  وتربز 

الأمد املتعّلقة بالطاقة يف الواجهة.
ومع اأن امل�شروع مل يتقدم بال�شرعة التي اأملتها 
م�شقط، اإل اأن عمان واإيران ت�شعيان حاليا اإىل 
املاء  حتت  الطبيعي  للغاز  اأنابيب  خط  تطوير 

بني الدولتني.
بالنفط بقدر  لي�شت غنية  التي  وتعترب عمان، 
دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى وتواجه 
النفط  اأ�شعار  نتيجة  كبرية  اقت�شادية  م�شاكل 
املتدنية، ا�شترياد الغاز الطبيعي الإيراين هدفا 

اقت�شاديا وجيو�شيا�شيا مهما.
�شتتوخى  �شك  ل  اأنه  ال�شحيفة  واأو�شحت 
م�شقط احلذر وتتفادى اخلطوات التي قد ت�شر 
مع  الطاقة  جمال  يف  املتنامية  العالقة  بهذه 
اإيران، التي ت�شمح لعمان بالنفتاح على الأمم 

الغنية بالغاز يف اآ�شيا الو�شطى.
عنا�شر  من  عن�شرًا  الطائفية  ت�شكل  كما 
اإبا�شية،  اأكرثية  ت�شم  التي  فعمان،  املعادلة. 
امل�شلمني  بني  الطائفي  ال�شراع  ت�شاعد  تعترب 
ماأ�شاة  الأو�شط  ال�شرق  يف  وال�شنة  ال�شيعة 

بالن�شبة اإىل العامل الإ�شالمي الأكرب.
وعو�شا عن الن�شمام اإىل ال�شعودية يف ت�شليح 
الإيراين،  للنفوذ  للت�شدي  املنطقة  يف  ال�شنة 
من  النوع  هذا  يف  طرفا  تكون  اأن  عمان  تفادت 

النزاعات، مف�شلة التو�شل اإىل حل �شلمي.
فعززت عمان حيادها لتطوير عالقات موثوقة 
ال�شورية  الأزمتني  يف  الأطراف  جميع  مع 
و�شيطا  تكون  اأن  لل�شلطنة  �شمح  ما  واليمنية، 
�شرعيا وحمايدا ب�شكل تعجز عنه دول جمل�س 

التعاون اخلليجي الأخرى.
بالفعل  هي  عمان  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وخل�شت 
الدولة الوحيدة املختلفة عن غريها يف جمل�س 
عمل  اإطار  عن  فبانف�شالها  اخلليجي.  التعاون 
م�شقط  ت�شمح  مل  ال�شعودية،  بقيادة  املجل�س 
»النمر  اإعدام  على  الغا�شب  اإيران  فعل  برد 
بتربير قطع العالقات الدبلوما�شّية مع طهران.
جمل�س  يف  الوحيدة  الدولة  هي  عمان  اأن  ومبا 
عالقات  على  حافظت  التي  اخلليجي  التعاون 
فهي  اإيران،  مع  امل�شتويات  اأعلى  على  ر�شمية 
الذي  للريا�س  الوحيد  احلليف  الأرجح  على 
يتمتع مبوقع قوي مبا يكفي لتهدئة التوترات 
من  واإيران  ال�شعودّية  بني  اأخريًا  املت�شاعدة 

خالل الو�شاطة.
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د. عبد احلميد �شيام
من  موجة  يعي�س  العربي  العامل  كان  �شنوات  خم�س  قبل 
جديد  فجر  بانبالج  والأمل،  املتجددة  والطاقة  النبعاث 
بعد نحو اأكرث من ثالثني �شنة من ال�شياع واجلمود والرتاجع 
تلك  والف�شاد.  والحتاللت  واحلروب  والت�شتت  والهزائم 
الطاقة التي انبعثت يف الأمة على اإثر موجة النتفا�شات 
املتتالية التي انطلقت من �شيدي بوزيد يف تون�س، �شد اأعتى 
تغري  اأن  كادت  العربي  بالربيع  �شمي  فيما  الع�شر،  طغاة 
كثريا من املفاهيم الرا�شخة التي كانت تعامل العامل العربي 
الدميقراطية  نحو  كله  يتجه  لعامل  ال�شتثناء،  اأنه  على 

والتعددية و�شيادة القانون ومتكني ال�شعوب.
اأرذل  تعود تلك الذكرى هذه الأيام والعامل العربي يعي�س 
اأيامه، رمبا منذ عهد املغول، الذين دمروا بغداد عام 1258، 
غري اأن مغول اليوم مل يكتفوا بتدمري بغداد بل اأجهزوا على 
على  منفلتا  زال  ما  واحلبل  وليبيا،  واليمن  والعراق  �شوريا 

غاربه.
ربيع فتح �شهيتنا لعامل نتمناه

لعامل  �شهيتنا  ال�شادقة  ال�شعبية  الهّبات  تلك  فتحت  لقد 
عربي جديد وجميل، حنون على اأبنائه �شديد على اأعدائه 
بنيه  على  ثرواته  ويوزع  الإن�شان  يف  خرياته  ي�شتثمر 
وبناته، ويبني م�شتقبال ملاليني ال�شباب الذين يبحثون عن 
قنوات  وان�شداد  العوز  ي�شطرهم  فال  �شريفة،  عي�س  لقمة 
حدوده  يفتح  عربي  عامل  اأوطانهم.  هجرة  اإىل  الأمل 
اأ�شواكه  يقلع  عربي  عامل  اأعدائه.  اأمام  ويغلقها  لأبنائه 
عامل  القريب.  اأخاه  ليقهر  بالغريب  ي�شتنجد  ول  بيديه 
اإمكانياته  وي�شع  جهوده  ويوحد  بع�شا  بع�شه  ي�شم  عربي 
لإعادة العتبار لق�شية العرب الأوىل، التي هم�شتها اأنظمة 
الف�شاد واخلنوع. عامل عربي يتجه نحو التنمية الر�شيدة 
القت�شاد  ا�شتقالل  ويف  اأول،  الإن�شان  يف  ت�شتثمر  التي 
مثقفون  �شباب  يقوده  عربي  عامل  التبعية.  من  والفكاك 
واعون يعرفون علوم الع�شر ول ي�شطرون ل�شباغة �شعرهم 
اأزيد. عامل عربي يفتح  اأو  الثمانني حول  كي يخفوا �شيب 
الأقليات  ويدمج  املراأة  وين�شف  واملبادرات  لالإبداع  املجال 
يبقى  فال  حلما،  ل  حقيقة  املت�شاوية  املواطنة  وت�شبح 
فيه »بدون« ول مهاجر بوثيقة �شفر فقط، ول مواطن من 
الدرجة الثانية اأو الثالثة، ول اأحد يـُعّرف عليه باأ�شوله اأو 
دينه اأو مذهبه، بل بوطنه واأمته. لكن احللم �شيء والواقع 
خم�س  �شنوات  بعد  اآخر.  �شيء  الآن  اإليه  و�شلنا  الذي 
عجاف تبدد احللم و�شحونا على واقع مرير ما زال الطغاة 
تبني  يوم.  بعد  يوما  اأركانه  يهدون  والتكفرييون  والع�شكر 
اأ�شيلة  الثورات  كانت  ما  اأنه مبقدار  �شنوات  بعد خم�س  لنا 
وحقيقية، اإل اأن خيوط املوؤامرات عليها كانت اأكرب، وبداأت 
حتاك من اأول يوم من اأعداء الأمة وممثليهم الأكرث تخلفا 

ورجعية وقمعا حتى ل ي�شلهم الطوفان.
ج�شدتها  التي  ال�شورة  ن�شرتجع  احلزينة  الذكرى  هذه  يف 
�شنني،  خم�س  قبل  العربي  ال�شباب  ماليني  �شرخات 
الردة  وقوى  الطغاة  متكن  اأن  بعد  اليوم،  نراه  مبا  ونقارنها 
من  احلدود  خارج  من  وم�شاندوهم  والتكفرييون  والرجعية 
لو  التي  احلديث،  الع�شر  يف  �شعبية  حركة  اأعظم  اإجها�س 
انبعاث  اإىل  واأدت  التاريخ  وجه  لغريت  تنجح  اأن  لها  كتب 

جديد يف اأمة تكالبت عليها قوى الهيمنة اخلارجية وقوى 
اهلل  الكبريعبد  اليمني  ال�شاعر  قال  كما  الداخلية،  القمع 

الربدوين »فمن م�شتعمر غاٍز اإىل م�شتعمر وطني«.
ثورة اأم موؤامرة؟

وقف العامل م�شدوها نهاية عام 2010 واأوائل عام 2011 
وهو يرى ماليني ال�شباب العربي وهم يتدفقون على ميادين 
و�شنعاء  وبنغازي  والقاهرة  تون�س  يف  والتحرير،  احلرية 
واملنامة والرباط واجلزائر ودرعا وحماة وعمان و�شاللة 
وال�شليمانية والقطيف، ليعدلوا تلك ال�شورة النمطية التي 
كانت تر�شم العرب على اأنهم �شعوب خاملة يقبلون بال�شيم 
يقبلون  اأ�شنام  اإىل  القادة  ويحولون  الذل  وي�شتمرئون 
املليونية �شورة جديدة  اأياديهم. لقد ر�شمت تلك امل�شريات 
لل�شباب العربي املعتد بكرامته واملطالب بحقوقه يف احلرية 
املت�شاوية والتعددية  الكرمي واملواطنة  والكرامة والعي�س 
الف�شاد  ع�شابات  ورف�س  القانون  و�شيادة  ال�شلطة  وتناوب 

واحرتام احلقوق الأ�شا�شية وم�شاواة الرجل باملراأة.
جرى  ما  كل  اأن  تعترب  التي  املوؤامرة،  لنظرية  الرتويج  اإن 
اإهانة لل�شعوب العربية التي نزلت  حرفيا �شنع يف اخلارج، 
باملاليني اإىل ال�شوارع لتغلق ملف بع�س الطغاة، نعتربه من 
اخلطايا غري املغفورة. فمن غري املقبول اأن نتهم هذه املاليني 
باأنها تتحرك بناء على تعليمات ديفد ليفي اأو �شركوزي اأو 
ال�شي اآي اأيه. اإنها ثورات حقيقية �شريفة حاولت جادة اأن 
العديد  رغم  املدنية،  الدولة  نحو  ال�شلمي  النتقال  حتقق 
على  تقف  مل  ال�شر  قوى  لكن  واملطبات.  الأخطاء  من 
مكتوفة  تبق  مل  امل�شادة  الثورة  وعنا�شر  تتفرج،  ال�شياج 
ما  وهي  عليها  انق�شت  بل  الثورة،  جناح  بانتظار  الأيدي 
زالت يف طور الرباعم، حتى ل ي�شتد عودها، فوقع ال�شباب 
فري�شة الع�شكر والطاغية والتكفريي وبئر النفط والقوى 
جميعها،  الثورات  اإجها�س  مت  وهكذا  باخلارج،  املرتبطة 

بينما ظلت تون�س متثل ال�شتثناء.
الأ�شباب احلقيقية لثورات 

الربيع الربيع العربي عام2011
حالة  بل  املدوي،  النفجار  هذا  �شبب  من  املوؤامرة  لي�شت 
كامب  اتفاقية  بعد  الأمة  وتفتت  الهزائم  وم�شل�شل  الياأ�س 
م�شائب  زالت  وما  الأمة  على  جّرت  التي  امل�شوؤومة،  ديفيد 
ج�شم  يف  تتعمق  النق�شامات  بداأت  اآخر.  ول  لها  اأول  ل 
الأمة وا�شتعلت احلروب البينية والعابرة للحدود، وتغولت 
وبغداد  بريوت  اإىل  الطويلة  ذراعها  وو�شلت  اإ�شرائيل 
وحرب  لبنان  يف  اأهلية  حرب  ودبي.  الزور  ودير  وتون�س 
وحرب  غزة  على  اإ�شرائيلية  وحروب  واإيران  العراق  بني 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  رحيل  اإىل  اأدت  لبنان  على 
ال�شمود  جبهة  وانهارت  العدو،  مع  متا�س  نقطة  اآخر  عن 
والت�شدي، وكلل النظام العراقي م�شل�شل التفتيت باحتالله 
للكويت، ما اأعطى املربر للوليات املتحدة، التي انفردت يف 
اأن  ال�شوفييتي،  الحتاد  انهيار  بعد  العظمى  الدولة  موقع 
الحتالل  اإىل  و�شول  العقوبات  طائلة  حتت  العراق  تكبل 
بتوقيعها  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  كّوعت  املبا�شر. 
بني  عربة  وادي  اتفاقية  تلتها  الكارثية،  اأو�شلو  اتفاقية 
ال�شودان،  عن  ال�شودان  جنوب  انف�شل  واإ�شرائيل.  الأردن 
ودخل العراق يف ما ي�شبه احلرب الأهلية، وغابت م�شر عن 

التاريخ واجلغرافيا وكاأنها غري موجودة. لقد ا�شتقر الياأ�س 
عميقا يف النفو�س، رغم حماولت ف�شائل املقاومة يف لبنان 
�شاهد  املواطن  اأن  اإل  الروح،  من  �شيئا  تنع�س  اأن  وفل�شطني 
تدمري اجلنوب اللبناين وغزة والعراق، و�شاهد تلك الوجوه 
جانب  اإىل  يقفون  كرا�شيهم  على  تكل�شوا  لروؤ�شاء  الكاحلة 
انت�شر  اللبناين.  واجلنوب  غزة  واأحرق  العراق  دمر  من 
التناف�س بني رجال الأعمال على من ينهب  الف�شاد واأ�شبح 
الفكر  وانت�شر  اخلارج.  يف  ويكد�شها  ثرواتها  وي�شرق  البلد 
الظالمي املتخلف والفتاوى الغريبة املهوو�شة بج�شد املراأة 
غزة  على  احلرب  اأعلنت  ليفني  ت�شيفي  عوراتها.  وتعداد 
من القاهرة يوم 26 دي�شمرب 2008، والوفود الإ�شرائيلية 
جتوب البالد يف جتارة اأو ريا�شة اأو فن. لقد اأ�شبح النظام 
العربي املحنط جزءا من ماأ�شاتنا اليومية، ويكفي اأن نعرف 
�شنة   128 حكموا  اأً�شقطوا  الذين  الأربعة  الروؤ�شاء  اأن 
مبعدل 32 �شنة لكل واحد منهم لنعرف حجم املاأ�شاة التي 

عا�شتها الأمة.
�شورة العامل العربي اليوم

عدا  ما  جميعا  الثورات  اإجها�س  مت  �شنوات  خم�س  بعد 
تون�س، التي رغم كثري من العرثات متكنت من الوقوف اأمام 
يوقفوا  اأن  م�شر  يف  الع�شكر  ا�شتطاع  العاتية.  العوا�شف 
م�شتغلني  الدميقراطية،  نحو  ال�شلمية  التحول  م�شرية 
اإن�شاء  منذ  امل�شلمون  الإخوان  يقودها  حكومة  اأول  ف�شل 
احلركة عام 1928، ومت الرتاجع عن كل ما اأجنزته ثورة 
وببط�س  احلكم  اإىل  عادوا  مبارك  فلول  اأن  بل  يناير،   25
ه�شام  )تقرير  اأخريا  ن�شر  حيث  اأكرث،  نهب  وب�شهية  اأكرب 
املنهوبة  الأموال  جمموع  اأن   )2015 دي�شمرب   23 جنينة 
600 مليار جنيه  يف ال�شنوات الثالث الأخرية فقط جتاوز 
م�شري. ول يكاد مير يوم بدون انفجار اأو عملية اإرهابية اأو 
اغتيال. ليبيا تتقا�شمها امليلي�شيات وبها حكومتان وبرملانان 
وتنظيم »الدولة« ي�شيطر على مدينة �شرت. واليمن تتجزاأ 
 21 نحو  خارجية  م�شاعدات  اإىل  املحتاجني  عدد  وي�شل 
عبد  علي  وع�شاكر  احلوثيني  ميلي�شيات   .  80٪ اأي  مليونا، 
التحالف  وطائرات  الأر�س،  من  اليمنيني  تقتل  �شالح  اهلل 
كما�شة  فكي  بني  وقع  اليمني  وال�شعب  اجلو،  من  تقتلهم 
يحاول اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأن يخل�شهم منها بدون فائدة. 
اأما ثورة البحرين فاأجه�شتها قوات ما ي�شمى درع اجلزيرة 

من باك�شتانيني و�شودانيني واأردنيني.
الكوارث  حجم  يف  الأول  املوقع  حتتل  زالت  ما  �شوريا 
ال�شوري  ال�شعب  له  تعر�س  ما  لهول  العاملية،  الإن�شانية 
التجويع  �شالح  اأن  لدرجة  الأخرية،  اخلم�س  ال�شنوات  يف 
حتى املوت دخل اإىل جانب الرباميل وال�شواريخ وامللغمات 
امل�شردين  عدد  و�شل  فقد   . الروؤو�س  وجز  والنتحاريني 
يعادل  ما  اأي  اإن�شان،  مليون   13.5 نحو  وخارجيا  داخليا 
القتلى  عدد  زاد  م�شرد.  اأو  لجئ  اإما  اثنني  بني  من  �شوري 
وعدد   80000 اإىل  ي�شل  ال�شجناء  وعدد   300000 عن 
الأطفال الذين انقطعوا عن املدار�س اأكرث من اأربعة ماليني. 
بقطعة  اأ�شبه  واأ�شبحت  ال�شورية  اخلريطة  تخردقت 
اجلماعات  مع  النظام  يتقا�شمها  �شفراء  �شوي�شرية  جبنة 
على  ال�شيطرة  اإعادة  على  قادر  النظام  فال  الإرهابية. 
على  تعمل  موحدة  روؤية  ذات  معار�شة  توجد  ول  البالد، 

ناأمل  �شنبقى  �شيا�شي موحد، ومع هذا  اإعادة تفعيل موقف 
ال�شلمي  احلل  حلحلة  بداية  عقد،  اإن   ،3 جنيف  يكون  اأن 

للكارثة ال�شورية.
اأما العراق فقد اأثمرت �شنوات املالكي القا�شية دولة مفككة 
الأمنية.  الأجهزة  وتغول  والطائفية  الف�شاد  على  قائمة 
التي  اله�شة  الدولة  انهيار تلك  اأحد من �شرعة  فال يعجنب 
اأورثها املحتل للمالكي واأورثها املالكي للعبادي مع اأول حتٍد 
ونينوى  الأنبار  باحتالل  »داع�س«  قيام  يف  متثل  حقيقي 
الدولة  عجزت  لقد  ودياىل.  الدين  �شالح  من  واأجزاء 
الوطنية  وال�شيادة  وال�شعب  احلدود  حماية  عن  العراقية 

فماذا بقي من الدولة.
والآن اإىل اأين؟

اأعتى  من  اأربعة  اإ�شقاط  اأن  على  الكثريون  يختلف  ل  قد 
ومك�شبا  ذاته،  حد  يف  عظيما  اإجنازا  يعد  العرب  الطغاة 
اإل  وامل�شلوبة،  املهم�شة  امل�شطهدة  و�شعوبها  العربية  لالأمة 
اأن عملية الرتداد عن الثورات العربية ومهاجمتها واإعادة 
يف  بع�شها  واإغراق  ال�شابقة  العهود  رموز  لبع�س  العتبار 
الدم اأو الفو�شى اأو الطائفية املقيتة اأو �شيطرة التكفرييني 
زحف  وقف  كذلك  ومت  متت،  قد  امل�شلحة  بالقوة  قمعها  اأو 
املحظور  يح�شل  ل  حتى  البالد  تلك  عن  بعيدا  الثوارت 
كما  امللح«،  »مدن  فيها  مبا  مكان  كل  الثورة  ن�شيم  ويدخل 
و�شفها املرحوم عبد الرحمن منيف، ما اأدى يف النهاية اإىل 
انف�شا�س كثري من اجلماهري العربية عن الثورات، مف�شلني 

بذلك ال�شتقرار والأمن على التغيري والدميقراطية.
اإن خم�س �شنوات من عمر اأي ثورة اأو حركة تغيري جذرية، 
تعترب اأق�شر من رم�شة عني يف كتاب التاريخ. فال توجد ثورة 
تولد كاملة وتنتقل اإىل ال�شتقرار فورا. فكما كانت مرحلة 
امليالد طويلة وع�شرية، فال �شك اأن الفرتة النتقالية التي 
تطول  قد  ال�شتقرار  �شاطئ  اإىل  لت�شل  ثورة  كل  تعربها 
خارج  مو�شوعية  واأخرى  ذاتية  عوامل  على  بناء  وتق�شر 
�شيطرتها. فالقوى املعادية للثورة والقوى العميلة املرتبطة 
اخلارجية  التدخالت  اإىل  بالإ�شافة  خارجية،  باأجندات 
املبا�شرة وغري املبا�شرة كلها تلعب دورا يف ت�شريع اأو تاأجيل 
التحول النهائي نحو دولة ال�شتقرار والقانون والتعددية 
لكن  لل�شلطة،  ال�شلمي  والنتقال  الإن�شان  حقوق  واحرتام 
تنتحر  ل  احلية  فال�شعوب  فيها  ريب  ل  اآتية  املرحلة  تلك 

كما تعلمنا من كتب التاريخ.
حما�شر يف مركز درا�شات ال�شرق الأو�شط بجامعة رتغرز

 “املونيتور”: �سلطنة عمان عالقة “بكل هدوئها املعتاد” بني ال�سعودية واإيرانخم�س �سنوات على انتفا�سة ال�سباب العربي � من ربيع طلق اإىل زمهرير قاتل

 لهذا ال�سبب يرف�س عادل اجلبر م�سطلح ‘تبادل ال�سجناء بني وا�سنطن وطهران‘

ن����ع����م����ة؟ اأم  ن�����ق�����م�����ة  ال������ن������ف������ط  ه���������ل 

الرجاء من كل عربي حر التوا�شل مع البيت الأبي�س 
العدوان  على  احتجاجا  الأمريكية  واخلارجية 
والن�شاء  الأطفال  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 البي�س :  

call the White house
202-647-6575

الرقم التايل للخارجية المريكيةجون كريي : 

Call US State 
Deportment 

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

children in Yemen.

ين�سمون  تون�سيون  �سيا�سيون 
الإم��ارات  اتهام  يف  امل��رزوق��ي  اإىل 
بادهم يف  ال�ستقرار  بزعزعة 

لدولة  الإتهامات  تتالت 
املتحدة  العربية  الإمارات 
من  جمموعة  قبل  من 
ال�شيا�شيني التون�شيني على 
التون�شي  الرئي�س  غرار 
املرزوقي  املن�شف  الأ�شبق 
عدنان  ديوانه  ومدير 
وراء  بوقوفها  من�شر 

الدميقراطي  الإنتقايل  امل�شار  الإ�شتقرار وتعطيل  حماولة زعزعة 
يف تون�س يف الآونة الأخرية.

فبعد موجة الإحتجاجات التي �شهدتها تون�س خالل الأيام املا�شية، 
اعترب املرزوقي اليوم اجلمعة على قناة France 24 اأن الإمارات 
“عدوة الثورات ومتول الإنقالبات”، فيما امتدح قطر “لوقوفها اإىل 

جانب الثورة التون�شية” بح�شب تعبريه.
من  �شاعات  فبعد  كثريا،  يتاأّخر  مل  التون�شية  الر�شمية  اجلهات  رّد 
لها اجلمعة،  بيان  وزارة اخلارجية يف  ا�شتنكرت  املرزوقي،  ت�شريح 
الإمارات  دولة  ”اإقحام  بخ�شو�س  ال�ّشابق  الرئي�س  ت�شريحات 
اإىل  العربية”، م�شرية  املنطقة  اأو�شاع يف  العربية يف ما يحدث من 
بني  العميقة  الأخوة  اأوا�شر  تعكري  الت�شريحات  هذه  �شاأن  من  اأّنه 
تون�س والإمارات وتوتري العالقات املتميزة بني البلدين ال�شقيقني.”
م�شيدة  ”بالالم�شوؤولة”  املرزوقي  ت�شريحات  الوزارة  وو�شفت 
”بحر�س دولة الإمارات حكومة و�شعبا على م�شاندة تون�س ودعمها 

على جميع امل�شتويات”.
اأم�س  ا�شتقبل  اجلهيناوي  خمّي�س  التون�شية  اخلارجية  وزير  وكان 

اخلمي�س �شفري دولة الإمارات يف تون�س �شامل عي�شى الزعابي.
اإعطاء  على  تون�س  “عزم  بيانها  يف  التون�شية  اخلارجية  وجّددت 
بدولة  تربطها  التي  املتميزة  الأخوية  للعالقات  جديد  دفع 
الإمارات العربية املتحدة والعمل على تطويرها وتعزيزها ملا فيه 

خري وم�شلحة ال�شعبني ال�شقيقني.”
ويف �شهر يونيو املا�شي، منعت الإمارات التون�شيني من احل�شول على 
ي�شرفون  التي  م�شاريعهم  اأو  اأعمالهم  ملبا�شرة  الدخول  تاأ�شريات 
اأن  التون�شيني املقيمني بها باعتبار  ا�شتياء  عليها، و هو ما نتج عنه 

ذلك فيه تعطيل مل�شاحلهم.”
يذكر اأن جملة “جارت�شك حياة” الرتكية ن�شرت تقريرًا قبل اأيام 
اأكدت  اأردوغان”،  انقالبي متعدد اجلن�شيات �شد  “خمطط  بعنوان 
فيه اأن الإمارات العربية املتحدة تخطط بدعم من رو�شيا واإيران 
اأردوغان بعدما مت تخ�شي�س ميزانية لذلك قيمتها  لالنقالب على 
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�شيئًا  مالحمها  تتكثف  الأركان  مكتملة  اإ�شالمية  اإمارة 
وحتديدًا  اليمن،  جنوب  ح�شرموت  حمافظة  يف  ف�شيئًا 
العرب  جزيرة  يف  »القاعدة«  تنظيم  املكال.  مدينة  يف 
مزيد  على  قب�شته  ويحكم  املدينة  على  �شيطرته  يو�شع 
�شكانها  اإخ�شاع حيوات  ويت�شدد يف  مرافقها احليوية  من 
لأنظمته ال�شارمة. يوجه �شربات اإ�شافية لقواها املحلية 
وحلفائها.  ال�شعودية  قبل  من  عجل  على  ت�شكلت  التي 
ح�شرموت  عا�شمة  ت�شهده  ما  على  املطلعني  بع�س 
بالدعابة  الت�شوير  �شبيل  القت�شادية ل يرتددون على 
يف القول: اإنه ل ينق�س املكال اإل اأن ياأتي التنظيم بالإبل 
بجميع  القاعدية  الف�شيف�شاء  تكتمل  حتى  واخليم 

عنا�شرها

دعاء �شويدان
كان يفرت�س بتنظيم »القاعدة«، بناًء على مفاو�شات متت 
بينه وبني املجل�س الأهلي احل�شرمي يف حزيران الفائت، 
املدينة  يف  واحلكومية  الأمنية  املقار  جميع  ي�شّلم  اأن 
ويف  »الأهلي«،  وجوه  رفع  احلني،  ذلك  يف  املجل�س.  اإىل 
�شقف  العوبثاين،  ربيع  با�شمه  الر�شمي  املتحدث  مقدمهم 
توقعاتهم، متحدثني عن جهاز �شرطة جديد ي�شمل الأمن 
العام و�شرطة النجدة و�شرطة ال�شري ويتاألف »من �شباط 

قدامى معروفني بنزاهتهم«.
عزز هذه التوقعات جناح »جتربة ت�شليم وت�شلم« �شهدها 
ميناء  ال�شريعة«  »اأن�شار  اأخلت  حيث  املا�شي،  اأيار  �شهر 
اململوك  املحافظ  ومنزل  املحافظة  ديوان  ومبنى  املكال 

للدولة ليقوم مقامها فيها املجل�س احل�شرمي.
اجلانبني  بني  التفاق  وبداأ  اأ�شهر  ثالثة  حواىل  مرت 
ي�شلك �شبيله اإىل التنفيذ بعدما اعرت�شته �شل�شلة عقبات 
�شديد  بيان  اإ�شدار  اإىل  اأثرها  على  »الأهلي«  ا�شطر 
بوعودها.  بالوفاء  ال�شريعة«  »اأن�شار  فيه  طالب  اللهجة 
2015 اإدارة  هكذا �شلم التنظيم يف �شهر اأيلول من العام 
يدير  يزال  ل  كان  الذي  احل�شرمي  للمجل�س  املكال  اأمن 
بيان  يف  »القاعدة«  واأعلن  املدينة،  يف  اخلدمية  ال�شوؤون 
�شادر عنه اإغالق فرع املوؤ�ش�شة القت�شادية الذي اتخذه 
مقرًا لإدارة اأمن املكال منذ �شيطرته على املدينة، داعيًا 
ومراكز  املكال  اأمن  مديرية  اإىل  التوجه  اإىل  املواطنني 

فروع ال�شرطة »التي �شيفعل املجل�س عملها«.
»اأن�شار  عليها  اأقدم  التي  اخلطوات  اأن  يتبني  اليوم، 
ال�شريعة« يف ما م�شى مل تكن اأكرث من اإجراءات ترقيعية 

ا�شتهدفت تهدئة الأو�شاع وامت�شا�س الغ�شب ريثما تتهياأ 
الأر�شية املالئمة لإطباق فكي الكما�شة على املكال. طيلة 
الأ�شهر ال�شالفة، اجتهدت اجلماعة التكفريية يف متديد 
اأذرعها واإ�شعاف �شرايني املجل�س الأهلي حتى ل تقوم له 
قائمة. هدف يبدو وا�شحًا اأنه بات قاب قو�شني اأو اأدنى 
من  ح�شرموت  من  الواردة  املعلومات  توؤكده  ما  ظل  يف 
ت�شخم ج�شم »القاعدة« وتكاثر وظائفه على امل�شتويات 

كافة.
العاملني  »اجلهاديني«  اأحد  عن  جنوبي  م�شدر  ينقل 
قوله  املكال  يف  التنظيم  زعيم  باطريف  خالد  اإمرة  حتت 
واإن  الإطالق  على  املدينة  من  ين�شحب  لن  »القاعدة«  اإن 
املدينة.  اأهايل  بقبول  الأهلي مفكك ول يحظى  املجل�س 
احلا�شرة  يف  ال�شريعة  لأن�شار  اأ�شحى  اأنه  امل�شدر  ويوؤكد 
وا�شتخبارية  اأمنية  اأجهزة  العرب  بحر  على  الواقعة 
�شياق  يف  موردًا  جميعها،  النواحي  من  تامة  واإعالمية 
حديثه عددًا من املمار�شات القاعدية التي ت�شارعت على 

نحو غري م�شبوق يف الآونة الأخرية.
يف  منت�شرين  اأ�شبحوا  التكفريية  اجلماعة  عنا�شر 
جميع �شوارع املكال وعند كل مداخلها معززين باملدرعات 
مع�شكرات  من  �شابقًا  نهبوها  التي  الع�شكرية  والآليات 
م�شل�شل  عودة  مع  يرتافق  النت�شار  هذا  اليمني.  اجلي�س 
م�شلحو  املحليني.  امل�شوؤولني  منازل  على  ال�شتحواذ 
على  املا�شية  القليلة  الأيام  خالل  ا�شتولوا  »القاعدة« 
اأ�شرته  وطردوا  باحميد  عادل  امل�شتقيل  املحافظ  منزل 
منه حتت ذريعة »عدم اإعالن توبته عن الدميوقراطية 
نف�شها،  وبالذريعة  الطواغيت«.  وموالة  والعلمانية 
خالد  ال�شابق  املحافظ  منزيل  التنظيم  م�شلحو  اقتحم 
اإل  العكربي،  عمر  املحلية  الإدارة  وزارة  ووكيل  الديني 
بفعل  املنزلني  حمتويات  م�شادرة  من  يتمكنوا  مل  اأنهم 
ت�شدي عنا�شر قبليني لهم واإجبارهم اإياهم على تقدمي 

العدائل والحتكام لالأعراف القبلية.
اجلبل  �شركة  على  »القاعدة«  مقاتلو  �شيطر  بالتوازي، 
وامل�شتلزمات  لالأدوية  املف�شل  و�شركة  النخيل  و�شركة 
خمازنها  من  الب�شائع  و�شادروا  املدينة  يف  الطبية 
مل�شلحة  وجريوا  لها  التابعة  ال�شيارات  على  وا�شتولوا 
خليل  مالكها  »اأن  بحجة  املالية،  اأ�شولها  كل  خزانتهم 
غالب اجلبل يدعم احلوثيني ويتعاون معهم«. اإىل جانب 
ما تقدم، عززت »اأن�شار ال�شريعة« �شبكتها املافيوية التي 
تتوىل تهريب النفط وال�شالح واملخدرات اإىل ال�شومال، 

ومنها اإىل اأماكن اأخرى.
املافيا املذكورة تتخذ م�شرحًا لعملياتها ميناء املكال الذي 
التجار  خم�شعًا  بجماركه،  التحكم  اإىل  التنظيم  عاد 
لعمليات ابتزاز مهولة. م�شادر من داخل ح�شرموت ت�شري 
للدولة  ال�شرائب  دفع  يحرم  الذي  »القاعدة«  اأن  اإىل 
يفر�س على ال�شفن املحملة بالب�شائع وامل�شتقات النفطية 
اأن التنظيم، على  خوات باملاليني، كما ت�شري امل�شادر اإىل 
�شاحل  مديريات  يف  »القات«  تعاطي  منعه  من  الرغم 
اإل  املكال،  على  �شيطرته  من  فقط  اأيام  عقب  ح�شرموت 
اأنه بات ي�شمح للتجار باإدخال القات اإىل املحافظة مقابل 
يوميًا.  القاعدة  اإىل  منهم  كل  يدفعها  ريال  ماليني  �شتة 
اأ�شلحته يف  اإ�شهار  نهج ا�شتغاليل مل يتورع »القاعدة« عن 
مواجهة �شركة الت�شالت الرئي�شية باليمن »اإم تي اأن«، 
جمربة اإياها على دفع مبالغ مالية مقابل وجود اأبراجها 

على قمم اجلبال.
قيامها  مراحل  اآخر  من  تقرتب  قاعدية  اإمارة  هي 
عن  متواترة  اأنباء  توارد  مع  يرتافق  اقرتاب  باملكال. 
العداء  يف  املتجذرة  تلك  حتى  اجلنوبية  املحافظات  اأن 
لل�شلفية اجلهادية، انطالقًا من اإرثها ال�شرتاكي العريق 
اللتحاق  على  اأبنائها  من  مفزعة  اأعداد  اإقبال  ت�شهد 

باجلماعات التكفريية.
املناطق  مقدمة  يف  عدن  حمافظة  تاأتي  الظاهرة  هذه 
ت�شهد  فتئت  ما  التي  نف�شها  املحافظة  هي  بها.  املبتالة 
ت�شاعدي  نحو  على  اغتيال  وعمليات  اأمنية  ا�شطرابات 

طه  العقيد  اغتيال  يف  متثل  ف�شولها  جديد  خطري، 
ال�شبيحي امل�شوؤول يف اإدارة اأمن عدن على اأيدي م�شلحني 
هجوم  اأ�شبوع  بحواىل  �شبقه  اغتيال  اأم�س.  يوم  �شباح 
ح�شني  حممد  العقيد  وت�شفية  عدن  مطار  على  م�شلح 
رئي�س حتريات �شرطة املن�شورة، اإ�شافة اإىل قتل العميد 
ال�شابق يف اجلي�س اخل�شر �شالح درامة اأثناء وجوده اأمام 

بوابة قاعدة التاج باملنطقة عينها.
وقد  نف�شه  ال�شعودي  التحالف  يجد  �شلف،  ما  كل  و�شط 
بداأت تفلت من يده اآخر فر�س احلفاظ على احلد الأدنى 
ونائبه  هادي  من�شور  ربه  عبد  الفار  الرئي�س  �شلطة  من 
العدوان  حتالف  حماولت  تاأتي  هنا،  من  بحاح.  خالد 
الداع�شي  القاعدي  ال�شيل  ومنع  املبادرة  زمام  ا�شتعادة 
حمكومة  تبقى  املحاولت  تلك  اأن  اإل  زباه.  يبلغ  اأن  من 
عامالن:  يتقدمها  والتي  الف�شل  اأ�شباب  من  بالكثري 
اجلنوب  يف  الأو�شاع  حيال  ال�شعودية  الروؤية  ت�شع�شع 
حديثًا  جتلى  الذي  الرتق  من  بنوع  اأ�شحابها  واكتفاء 
حل�شرموت،  حمافظًا  بريك  بن  اأحمد  اللواء  تعيني  يف 
وثانيهما ا�شتعجال الإمارات يف ح�شم اأمني جت�شدت اآخر 
�شعد  حلقاته يف التفاق مع حمافظ عدن جعفر حممد 
لتاأمني  ال�شعبية« على خطة  »املقاومة  وعدد من قيادات 
�شيبلغ  اأنه  يبدو  ل  ال�شتعجال  هذا  اأن  اإل  عدن،  مدينة 
غاياته، اأقله على املدى املنظور كون الطرف الرئي�شي يف 
العدوان غري م�شتعد لأكرث من متنية »اجلنوبيني« باحللم 

النف�شايل.

 وكالت 
م�شرية  تنظيم  اإىل  يونانيون  ن�شطاء  يتجه 
ع�شكريا  املح�شنة  احلدود  على  �شياج  باجتاه 
القيود  بتخفيف  للمطالبة  الأحد،  تركيا،  مع 

املفرو�شة على عبور الالجئني.
ومن املنتظر اأن تعقد احتجاجات مماثلة لدعم 
الالجئني، على اجلانب الرتكي من ال�شياج، وفق 

ما ذكرت الأ�شو�شيتد بر�س.
اإثر  املنطقة،  يف  يومني  الحتجاجات  وت�شتمر 
جناة  �شرتات  يرتدون  متظاهرين  من  اإطالقها، 
يونانية،  حدودية  بلدة  يف  حرارية  واأغطية 

بعد يوم من غرق 46 مهاجرا يف بحر اإيجه.
املياه  يف  الأقل  على  م�شرهم  �شخ�شا   60 ولقي 
حماولتهم  اأثناء  احلايل،  يناير  اليونانية، 
العبور من تركيا اإىل اجلزر اليونانية يف طق�س 
لهم  تقدمها  متهالكة  قوارب  م�شتخدمني  �شيء، 

ع�شابات التهريب الرتكية.
يف  مرييك  با�شم  املعروف  اإفرو�س،  نهر  ويف�شل 
تركيا،  معظم احلدود الربية )200 كيلومرت( 

بني اليونان وتركيا.
الربية  احلدود  تلك  من  كيلومرت   12.5 لكن 
الألغام  حقول  كانت  بعدما  �شياج،  الآن  يف�شلها 

تعزلها يف ال�شابق.

ال�شرطة  وتخ�شع املنطقة حلرا�شة دوريات من 
واجلي�س يف الرب والبحر، اإ�شافة اإىل �شبكة من 
الكامريات وعدد قليل من عنا�شر الأمن تابعة 
لوكالة حماية احلدود الأوروبية »فرونتيك�س«.

الثورات  اأن  يعتقد  من  اإن  من�شور،  اأحمد  العالمي  قال 
متكنت  بعدما  “خمطئ”،  نريانها،  انطفاأت  قد  العربية 
الأنظمة العميقة يف معظم الدول العربية التي قامت فيها 
الثورات من ا�شتعادة مكانتها واأم�شكت بتالبيب ال�شلطة من 

جديد.
جديد”،  من  ت�شتعل  “الثورات  بعنوان  له  مقال  �شياٍق  ويف 
ت�شتد  موجات  تكون  ما  عادة  “الثورات  اأن  من�شور  اأ�شاف 
مقاومة  يف  وت�شتمر  اأخرى  يف  وت�شعف  الأوقات  بع�س  يف 

ال�شنني  ع�شرات  مدى  على  ت�شكلت  التي  العميقة  الدولة 
حتى تخلعها من جذورها”.

منه  يتخوف  وما  الآن  تون�س  يف  يحدث  ما  “لعل  واأ�شاف: 
و�شوريا  وليبيا  اليمن  يف  قائم  هو  وما  امل�شري  النظام 
اندلع  من  �شنوات  اأربع  بعد  ولنا  ذلك،  يوؤكد  مقاومة  من 
التي  البائدة  الأنظمة  به  قامت  عما  نت�شاءل  اأن  الثورات 
تقاوم الثورات من القيام به، ففي م�شر مل يجد النا�س غري 
اإيل بر  الثقة ليعربوا بالثورة  امل�شلمني ليمنحهم  الأخوان 

الأمان، لكن الإخوان امل�شلمني الذين ت�شدروا لقيادة امل�شهد 
التي  الأمانة  اأداء  على  املقدرة  اأو  الكفاءة  لديهم  تكن  مل 
النظام  من  يتخل�شوا  فلم  امل�شري،  ال�شعب  عليها  ائتمنهم 
اأن  بها وحاولوا  ا�شتعانوا  واإمنا  العميقة  الدولة  اأو  البائد 
جديدة،  ثورية  مبنظومة  ل  مبنظومتهم  الدولة  يديروا 
ا�شتعادة  من  والع�شكر  العميقة  الدولة  ومتكنت  فف�شلوا 
الزمام من جديد لكنهم ماذا فعلوا ؟ مل يفعلوا �شيئا �شوى 
مزيٍد من الف�شل والف�شل والف�شل، والظلم والظلم والظلم .

ظل  يف  اليمنية،  الأزمة  حل  يف  املتحدة  الأمم  تعرّث  مع 
ال�شغوط وال�شروط التي ت�شعها ال�شعودية، يبدو اأن رو�شيا 
اليمنية  لالأزمة  �شلمية  حلول  لإيجاد  املبادرة  اتخذت 
واإنهاء احلرب، عرب خطة عمل قدمتها مو�شكو حلل الأزمة
اإذاعة »مونت كارلو« الدولية عن م�شدر ميني مّطلع  نقلت 
اأن ات�شالت دبلوما�شية رو�شية جرت مع الرئي�س ال�شابق 
اهلل«  »اأن�شار  حركة  يف  وم�شوؤولني  �شالح،  اهلل  عبد  علي 
اليمن،  يف  املتحاربة  الأطراف  بني  �شالم  خطة  بحثت 
ت�شمنت ت�شكيل حكومة وطنية، واإر�شال قوات دولية اإىل 

اليمن.
فالدميري  اليمن،  يف  الرو�شي  ال�شفري  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
يف  الأزمة  حلل  خطة  �شابق،  وقت  يف  عر�س  ديدو�شكني، 
ولد  اإ�شماعيل  املتحدة،  الأمم  مبعوث  مع  بتن�شيق  اليمن 
اليمنية  الأطراف  جمع  يف  ال�شيخ  ولد  ف�شل  بعد  ال�شيخ، 
جمددًا يف اجلولة الثالثة من حمادثات ال�شالم التي كانت 
الرو�شي  املقرتح  اأن  امل�شدر  وك�شف  ال�شهر.  هذا  مقررة 
»حتت  اليمنية  الأزمة  حل  على  ي�شدد  اجلديد،  الأممي 
امل�شاألة  يف  ال�شلة  ذات  وقراراتها  املتحدة«،  الأمم  مظلة 

اليمنية.
هدنة  تامة،  ب�شرية  املحاطة  مو�شكو  خطة  وتت�شمن 
املعتقلني، وفقًا لقرار جمل�س  اإن�شانية، والإفراج عن بقية 
الأمن الدويل 2216، و»اإر�شال قوات دولية لالإ�شراف على 

التزام الأطراف وقفًا دائمًا لإطالق النار«.
من  لقوات  الأ�شلحة  »ت�شليم  على  الرو�شي  املقرتح  ون�ّس 
الأمم املتحدة، تتوىل بدورها يف ما بعد ت�شليمها للجي�س 
اليمني بعد ت�شكيل حكومة وطنية«. ومل تك�شف اخلطة 
ربه  عبد  الفاّر  الرئي�س  �شيوؤديه  الذي  الدور  املقرتحة 

من�شور هادي.
ت�شريح  يف  بحاح  خالد  حكومة  يف  م�شدر  رف�س  وفيما 
الرو�شية  خطة  على  التعليق  الدولية،  كارلو«  لـ»مونت 
املقرتحة، �شدد على »اأن احلل الذي ل حياد عنه، هو قرار 

جمل�س الأمن 2216«.
العليا«  الثورية  »اللجنة  من  مقرب  م�شدر  نفى  املقابل،  يف 

لفتًا  ر�شمية،  رو�شية  مبادرة  اأو  خطة  وجود  لـ»الأخبار« 
يجريها  ات�شالت  عن  »عبارة  الآن  حا�شل  هو  ما  اأن  اإىل 
ال�شفري الرو�شي يف �شنعاء مع كل الأطراف املعنية مل�شاعدة 
و�شدد  للحل«.  توافقية  �شيغة  اإيجاد  يف  الدويل  املبعوث 
امل�شدر على اأن »احلديث عن اإر�شال قوات دولية اإىل اليمن 
غري مطروح ومل ُيطَرح البتة، بل هناك حديث ومقرتحات 
اأطراف  من  حملية  مراقبة  جلان  ت�شكيل  ت�شمنت  عدة 
حملية حمايدة على تنفيذ احللول التي �شيجري التو�شل 

اإليها«.
لقاءات  بعد  اجلديدة  الرو�شية  اخلطة  اإعالن  وياأتي 
عديدة اأجراها اأخريًا �شفري مو�شكو يف �شنعاء مع الرئي�س 
الثورية  »اللجنة  ورئي�س  �شالح  اهلل  عبد  علي  ال�شابق 
»اأن�شار اهلل«. واأثريت  العليا«، حممد احلوثي وقيادات يف 
خرق  ت�شجيل  على  الرو�شية  اخلطة  قدرة  عن  ت�شاوؤلت 
اأي فر�شة حلله ووقف  الريا�س  اأف�شلت  الذي  امل�شهد  على 

العدوان على اليمن.
اأجل  اأكرث من مرة تدخاًل رو�شيًا من  وكان �شالح قد طلب 
اآخر  يف  اأعرب  وقد  بالده،  يف  »�شاملة«  �شيا�شية  ت�شوية 
املا�شي،  الأ�شبوع  نهاية  الرو�س،  بالدبلوما�شيني  له  لقاء 
�شوء  يف  �شاملة  »ت�شوية  اأجل  من  رو�شي  لدور  تطلعه  عن 
التنفيذية والتفاقات املربمة  واآليتها  املبادرة اخلليجية 
عن  مرتاجعًا  اليمنية«،  ال�شيا�شية  والقوى  الأطراف  بني 
الرئي�س  حكومة  مع  مبا�شرة  ملحادثات  الراف�س  موقفه 

الفاّر عبد ربه من�شور هادي.
كريي الأخرية توؤكد اأن العدوان قرار اأمريكي بامتياز

خالد  حكومة  يف  اخلارجية  وزير  اأعلن  مت�شل،  �شياق  يف 
و»املوؤمتر  اهلل«  »اأن�شار  اأن  املخاليف،  امللك  عبد  بحاح، 
املفاو�شات  من  ثالثة  جولة  عقد  رف�شوا  العام«  ال�شعبي 
ال�شيا�شية، مع وفد الرئي�س هادي برعاية الأمم املتحدة.

يف غ�شون ذلك، دعا البيت الأبي�س كل الأطراف امل�شاركة 
يف الأزمة اليمنية اإىل ا�شتئناف مفاو�شات ال�شالم. واأعلن 
نيد  الأمريكي«،  القومي  الأمن  »جمل�س  با�شم  املتحدث 
براي�س، يف بيان اأول من اأم�س، اأن »الوليات املتحدة تاأخذ 

بجدية كل الروايات املوثوق بها عن مقتل مدنيني«، داعيًا 
من جديد »كل اأطراف ال�شراع يف اليمن اإىل بذل اأق�شى ما 

يف و�شعها لتفادي اإحلاق ال�شرر باملدنيني«.
للهجمات  الفوري  الوقف  اإىل  اأي�شًا  الأبي�س  البيت  ودعا 
لل�شماح  الأحمر  البحر  على  املطلة  اليمن  موانئ  على 
الأ�شا�شية  والإمدادات  الغذائية  الإمدادات  بو�شول 

الأخرى لكل اليمنيني.
رئي�س  اجتماع  عقب  �شادر  بيان  اأدان  اأخرى،  جهة  من 
جمل�س  مع  احلوثي،  حممد  العليا«،  الثورية  »اللجنة 
وزير  ت�شريحات  ب�شدة  اأم�س،  الوزراء،  باأعمال  القائمني 
اخلارجية الأمريكي جون كريي خالل لقائه اأول من اأم�س 
اليمن  على  احلرب  ب�شاأن  الريا�س  يف  اخلليجني  نظراءه 
والتمادي  »الإمعان  يف  ال�شعودي  للنظام  ال�شريح  وتاأييده 
وغري  القبيح  النحو  ذلك  على  اليمنيني  دماء  اإراقة  يف 

الأخالقي وغري امل�شبوق«.
اليمن،  ب�شاأن  الأخري  كريي  ت�شريح  يف  الجتماع  وراأى 
ت�شديدًا على اأن قرار العدوان على اليمن هو قرار اأمريكي 

بامتياز.

ي�شببها  التي  الكارثية  التبعات  وا�شنطن  البيان  وحّمل 
بحق  مروعة  جمازر  من  يرتكبه  وما  يوم  كل  العدوان 
الآمنني وتدمري ملقومات احلياة وانتهاكات �شارخة حلقوق 

الإن�شان يف اليمن، ومن دعم وت�شليح لالإرهابيني.
اأن  اإىل  م�شريًا  كريي،  على  رّد  قد  احلوثي  حممد  وكان 
حل  لإيجاد  املتحدة  الأمم  جهود  على  ق�شت  ت�شريحاته 

�شيا�شي لالأزمة اليمنية.
التي  امل�شينة«  »الأعمال  الجتماع  اأدان  اأخرى،  جهة  من 
املجتمع  »ابتزاز  من  بحاح  خالد  حكومة  فريق  بها  يقوم 
اليمني  ال�شعب  با�شم  موارد  ح�شد  يف  وال�شتمرار  الدويل 
ل  احلقيقة  يف  هم  بينما  الأعمار،  اإعادة  لفتة  وحتت 

ميثلون اإل اأنف�شهم وم�شاحلهم اخلا�شة«.
الإغاثة  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  من�شق  اأكد  ذلك،  اإىل 
الغذائية  املواد  اأن  ماكغولدريك،  جيمي  اليمن،  يف 
الغاز  واإ�شطوانات  للمواطنني  الأ�شا�شية  والحتياجات 
يف  مواجهات  ت�شهد  التي  املناطق  كل  اإىل  ت�شل  املنزيل 
اأنه �شاهد بنف�شه خالل زيارته  حمافظة تعز، م�شريًا اإىل 

للمحافظة يف اليومني املا�شيني.

اأن  عن  العربي،  الإخبارّي  “وال”  موقع  ك�شف 
مع  ع�شكرية  ملواجهة  م�شتعدة  باتت  “ا�شرائيل” 

حزب اهلل اللبناين وحركة حما�س يف قطاع غزة.
فاإّن  فينكل”  “غال  الإ�شرائيلي  الباحث  وبح�شب 
احلرب  يف  �شي�شن   ال�شرائيلّي  الحتالل  جي�س 
القادمة عملياٍت مت�شابكة، مع تفعيل القوة النارية 
من  جزء  وهي  ذاته،  الوقت  يف  الدقيقة  املكثفة 
على  حربه  من  تعلمها  التي  الدرو�س  ا�شتخال�س 

لبنان 2006، وحربه الأخرية على غزة 2014.
واأجرى اجلي�س ال�شرائيلّي العام املا�شي، تدريباٍت 
ع�شكرية مفاجئة، على اعتبار اأن العتقاد ال�شائد 
اأو لبنان  لديه يفيد باأن املواجهة القادمة يف غزة 
تندلع دون اإنذار م�شبق، مما يتطلب عماًل ع�شكريًا 
مكثفًا �شريعًا، بالتزامن مع بقاء القوات الع�شكرية 

يف املنطقة امل�شتهدفة من احلرب.
يف  “اإ�شرائيل”  تخو�شها  قد  التي  احلروب  اأن  كما 
امل�شتقبل ل يجب اأن تعيدها حلروب املا�شي، بح�شب 
ت�شبه  2014 ل  فاإن حرب غزة  “فينكل”، ولذلك 

كثريا حرب غزة الأوىل عام 2008، كما اأن احلرب 
احلربني  من  تعقيدا  اأكرث  �شتكون  غزة  يف  القادمة 

ال�شابقتني.
اأنه  الإخباري،  “وال”  موقع  على  فينكل،  وقال 
ال�شيا�شي  امل�شتوى  لدى  نقا�شات  اإجراء  دون  من 
الإ�شرتاتيجية  الأهداف  “الإ�شرائيلي” يف حتديد 
املعركة  فاإن  وغزة  لبنان  يف  الع�شكرية  للمواجهة 

�شتكون مثل �شابقاتها.
التي  الع�شكرية  الإجراءات  “فينكل”  وا�شتح�شر 
اآيزنكوت”  “غابي  احلايل  الأركان  رئي�س  بها  قام 
كان  التي  ال�شاحية”  “عقيدة  ب�شاحب  املعروف 
حني  اهلل،  حزب  ا�شتهداف  يف  الأكرب  الدور  لها 
ونائبا   ،2006 عام  ال�شمالية  للمنطقة  قائدا  كان 
غزة  على  الأخرية  احلرب  يف  الأركان  لرئي�س 

.2014
التي  الأوىل  اللحظة  منذ  وا�شحًا  كان  اأنه  واأ�شاف 
وقت  لديه  لي�س  اأن  اجلي�س  اآيزنكوت  فيها  تراأ�س 
كثري لي�شيعه، حيث اأقر خطة “جدعون” لتطوير 

اجلي�س، وت�شمنت ت�شريح خم�شة اآلف من �شفوف 
املواقع  من  خم�شة  وتقلي�س  النظامية،  اخلدمة 
من  عدد  وتخفي�س  الأركان،  هيئة  يف  القيادية 
القيادات امليدانية، واإقامة ذراع جديد يف اجلي�س 
وكتيبة  الإلكرتونية،  للحرب  “ال�شايرب”  ي�شمى 

الكوماندوز لتنفيذ العمليات اخلا�شة.
ت�شمى  م�شبوقة  اأي�شًا وثيقًة غري  اآيزنكوت  واأ�شدر 
روؤيته  الإ�شرائيلي” �شمنها  اجلي�س  “اإ�شرتاتيجية 
الأوىل  الوثيقة  وهي  القادمة،  للفرتة  القتالية 
غوريون” )رئي�س  بن  “ديفد  عهد  منذ  تن�شر  التي 
الأ�شبق(  الإ�شرائيلي  الدفاع  ووزير  احلكومة 
من  تتطلب  التي  التهديدات  اآيزنكوت  فيها  وحدد 
تلك  �شواء  لها،  وال�شتعداد  “اإ�شرائيل” مواجهتها، 
مثل  البعيدة  بالدول  املتمثلة  باملخاطر  املتعلقة 
اإيران، اأو املنظمات مثل حركة حما�س وحزب اهلل.

بها  يقوم  التي  العمليات  اإن  بالقول  الكاتب  وختم 
اجلي�س  يخو�س  اأن  الأ�شا�شي  هدفها  اجلي�س  قائد 

معركته القادمة وهو يف كامل جاهزيته.
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احلرب الإ�سرائيلية املقبلة على لبنان وغّزة �ستتم بهذه الآلّية ات�سالت رو�سية � دولية � مينية لإيقاف احلرب

»اإم����������������ارة« امل������ك������ا: ه����ن����ا »ال�����ق�����اع�����دة«

ي����ون����ان����ي����ون ي����ط����ال����ب����ون ب���ت���خ���ف���ي���ف ال����ق����ي����ود ع����ل����ى ع�����ب�����ور ال���اج���ئ���ني

���س��ن��وات ع�����س��ُر  ال���ث���ورة  ا���س��ت��م��رت  ل��و  ح��ت��ى  م�����س��ر  يف  ال�سلطة  ���س��ت��ع��ود  م��ن�����س��ور:  اأح��م��د   

اليمن  جتاه  العدائية  كري  ت�سريحات  احلوثي:  حممد 
جديدة ولي�ست  اأمريكي  ق��رار  “العدوان”  اأن  توؤكد 

�شنعاء ـ  هاجم حممد علي احلوثي 
العليا” يف  الثورية  اللجنة  “رئي�س 
اخلارجية  وزير  ت�شريحات  اليمن 
الريا�س  يف  كريي  جون  الأمريكي 
اخلليجيني  بنظرائه  لقائه  خالل 
لل�شعودية  وا�شنطن  دعم  واإعالنه 
وو�شفها  احلوثيني،  على  حربها  يف 
لي�شت  واأنها  اليمن  جتاه  بالعدائية 

جديدة”.
اليمنية  الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  العليا  الثورية  اللجنة  رئي�س  وقال 
“موا�شلة  “�شبوتنبك” اإن  وكالة  احلوثيون،ونقلتها  يديرها  التي  )�شباأ( 
العدوان  اأن  يوؤكد  لل�شعودية  والإ�شناد  الدعم  تقدمي  املتحدة  الوليات 

على اليمن هو قرار اأمريكي”.
الوزير  ت�شريحات  جاءت  يوم   300 من  اأكرث  وبعد  اأنه  “اإل  واأ�شاف، 
الأمريكي لتق�شي على جهود الأمم املتحدة جتاه احلل ال�شيا�شي يف اليمن، 
وهو ما اأكد عليه الأمني العام يف خطابه اأمام جمل�س الأمن واأقره والذي 

على اأثره مت تكليف املبعوث اخلا�س اإ�شماعيل ولد ال�شيخ”.
“ت�شريحات امل�شئول الأمريكي تعني ال�شتمرار  اإن  واأكد احلوثي بقوله، 
نواحي  خمتلف  يزال  وما  طال  الذي  والدمار  واخلراب  الدماء  �شفك  يف 

احلياة يف اجلمهورية اليمنية”.
وكان كريي �شرح خالل لقائه نظريه ال�شعودي، عادل اجلبري، اإن “اأحداث 
القاعدة  ووجود  اهلل[  اأن�شار  ]جماعة  احلوثي  والتمرد  اليمن، 

ي�شكالن خطر على وحدة اليمن”.
ما  كل  تبعات  املتحدة  الوليات  العليا”  الثورية  اللجنة  “رئي�س  وحمل 
للقوانني  وانتهاك  وح�شار  دمار  من  اليمن  يف  وغريها  ال�شعودية  به  تقوم 

وال�شيادة ودعم وت�شليح اأدواتهم من الإرهابيني وغريهم”.
وقال، “اإن ذلك يوؤكد اأنهم من يعيقون احلوار واحلل ال�شيا�شي واملبا�شرون 
اأمريكا  اأن  للعدوان والقتل يف اليمن وهو ما يوؤمن به املواطن و�شار يردد 

تقتل ال�شعب اليمني”.
على  والكفاح  الن�شال  موا�شلة  اإىل  الثائر  اليمني  “ال�شعب  احلوثي  ودعا 
وعربدة  اأمريكا،  غطر�شة  ملواجهة  الع�شكرية  خ�شو�شا  ال�شعد  كافة 

حلفائها” ح�شب و�شفه.
كما دعا “رئي�س اللجنة الثورية العليا” �شعوب الأمة العربية والإ�شالمية 
التحالف  هذا  ينتهجه  ما  بخطورة  والوعي  امل�شوؤولية  ا�شت�شعار  اإىل 
كان  حيث  ال�شهيونية،  الأجندة  تنفيذ  يف  اأعمى  انخراط  من  الأمريكي 
الأوىل بهوؤلء فك ح�شار غزة وحترير فل�شطني، بدًل من النخراط �شمن 
م�شروع ا�شتعماري عدائي للعرب وامل�شلمني، كما ن�شرت ذلك وكالة الأنباء 

اليمنية “�شباأ “.

اأن��ب��وب��ة  ت�سحب  ال��ب��ح��ر  ال��ث��ان��ي��ة..اأم��واج  ل��ل��م��رة 
ال�����س��خ امل�����س��ري��ة ال���ت���ي ت���غ���رق ح�����دود غ��زة

مع  تزامًنا  ال�شديد  الهواء  تيار  نتيجة  املرتفعة  البحر  اأمواج  �شحبت 
التي  امل�شرية  ال�شخ  اأنبوبة  البالد،   ي�شرب  الذي  اجلوي  املنخف�س 

ي�شتخدمها اجلي�س لإغراق احلدود مع قطاع غزة. 
اأنبوبة  �شحبت  كبري  ب�شكل  املرتفعة  البحر  اأمواج  اأّن  اأمني  م�شدر  واأفاد 

ال�شخ الكبرية جدا وغرقتها. 
وبني امل�شدر اأن �شالح البحرية امل�شرية وقوات اجلي�س امل�شري املنت�شرة 
والتقاطها  و�شحبها  انقاذها  حاولوا  غزة،  قطاع  مع  احلدود  طول  على 

لكنهم مل يتمكن من ذلك.
املتو�شط  البحر  مياه  من  كبرية  كميات  ب�شخ  قام  امل�شري  اجلي�س  وكان 
�شابق  وقت  يف  متديدها  مت  الثقوب  مئات  ت�شم  عمالقة  اأنابيب  داخل 
داخل خندق ميتد على طول احلدود بني الأرا�شي امل�شرية وقطاع غزة، 
وا�شع  »نهر«  ي�شبه  ما  اأي  �شيول،  منطقة  اإىل  احلدودية  املنطقة  حول 

ب�شبب الكميات الكبرية من املياه التي تدفقت اإىل داخل النفاق.
وي�شار اإىل اأن اجلي�س امل�شري بداأ تنفيذ م�شروع ع�شكري وتنموي لأول 
مرة على حدود قطاع غزة، وذلك بحفر اأحوا�س مائية كبرية لال�شتزراع 
ال�شمكي، بهدف حفر اأحوا�س مائية على اعماق كبرية لرتبية ال�شماك 
حفر  ملكافحة  املتو�شط  البحر  مبياه  اعماقها  وغمر  الرتبة  وخللخة 

النفاق.
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! ل�سكانه  ال�سحية  والبيئة  امل���راأة  حقوق  �سمان  يف  متاأخر  امل��غ��رب  تقرير: 
الرباط- 

عامليا  الـ35  املرتبة  املغرب  احتل 
اأف�شل   « تقرير  يف  مغاربيا  والأوىل 
 » جملة   اأ�شدرته  الذي   ،» البلدان 
مع  ب�شراكة  الأمريكية   »  usnews
جلامعة  التابعة   » وارتون   « مدر�شة 
نتائجه  �شتقدم  والذي   ،» بن�شلفانيا   «
 » دافو�س   « منتدى  اأ�شغال  خالل 
الأربعاء  اليوم  اأ�شغاله  انطلقت  الذي 

ب�شوي�شرا.
بلدا   60 �شمل  الذي  التقرير،  وو�شع 
الـ12  املرتبة  يف  املغرب  العامل،  عرب 
يف موؤ�شر  « القدرة على رفع التحديات 
 « موؤ�شر  يف  والـ17   ،» القت�شادية 
يف  الـ23  املرتبة  و   ،» املوروث  غنى 
اإقبال لهواة  موؤ�شر  « الوجهة الأكرث 

وحمبي املغامرة «.
يف  لتاأخر  من  مزيدا  املغرب  و�شجل 
الإن�شان،  وحقوق  املواطنة   « موؤ�شر 

واحلرية  اجلن�شني  بني  واملنا�شفة 
الدينية «، حيث احتل املغرب يف هذه 
املجالت املرتبة الـ23، و املركز الـ52 
العامل  يف  املغرب  تاأثري   « موؤ�شر  يف 

الوليات  دول  عليه  هيمنت  الذي   ،»
رو�شيا،  اأملانيا،  الأمريكية،  املتحدة 
ملكانتها  بالنظر  وبريطانيا،  ال�شني، 

املتميزة يف العالقات الدولية.

اأ�شدرت  الت�شنيف  هذا  مع  وباملوازاة 
ثانوية  ت�شنيفات  الأمريكية  املجلة 
من  عدد  يف  الدول  باأداء  تعنى 

املجالت احليوية.

املغرب  التقرير  بواأ  ال�شدد،  هذا  ويف 
 « موؤ�شر  يف  عامليا  الـ27  املرتبة 
يف  للدرا�شة  املغاربة  الطالب  متابعة 
موؤ�شر  يف  الـ33  واملرتبة   ،» اخلارج 
يف  الـ35  واملركز   ،» وحيدا  ال�شفر   «
املرتبة  و   ،» املقاولة  اإن�شاء   « موؤ�شر 
 .» املريح  التقاعد   « موؤ�شر  يف  الـ45 
املغرب  اأ�شوا ت�شنيف ح�شل عليه  اأما 
فهو املت�شل بـ «حقوق الن�شاء، والبيئة 
«، الذي احتلت فيه  لل�شكان  ال�شحية 
الـ51  املرتبتني  التوايل  على  اململكة 

و الـ53.
عامليا  الأوىل  املرتبة  اأملانيا  واحتلت 
القت�شادية،  قوتها  اإىل  بالنظر 
وتاأثريها يف العامل وقدرتها على رفع 
كم�شكلة  الكربى  العاملية  الرهانات 
الالجئني، ووحدة املنطقة الأوربية، 
الوليات  بريطانيا،  بكندا،  متبوعة 

املتحدة الأمريكية، تلتها ال�شويد.

احتلت  ال�شعودية  العربية  اململكة 
يف  برتكيا  متبوعة  الـ29،  املرتبة 
تون�س  احتلت  فيما  الـ30،  املركز 
يف  باجلزائر  متبوعة  الـ47  املرتبة 
املركز الـ60، وقبلها املغرب يف املرتبة 

الـ35.
البلدان  ت�شنيف  يف  التقرير  وي�شتند 
باملغامرة،  تت�شل  موؤ�شرات  ت�شع  اإىل 
يف  لأوقاتهم  ال�شياح  ق�شاء  واإمكانية 
 « وموؤ�شر  وال�شرور،  البهجة  من  جو 
يف  للبلد  الثقايف  التاأثري   ،» املواطنة 
اخلارج، روح املقاولة، الرتاث، القدرة 
على مواجهة التحديات القت�شادية 
القت�شاد  على  النفتاح  العاملية، 
الدولة،  و�شورة  تاأثري  والتجارة، 
البلد  يوفرها  التي  احلياة  وجودة 

ملواطنيه.

العمل  ملركز  اأخري  تقرير  ـ”ناق�س  املحتلة  القد�س 
التنموي/ معا واقع ا�شتخدام قوات الحتالل لقنابل غاز 
جمهولة النوعية �شد املتظاهرين لتحدث حالت اختناق 
واإ�شابات منها ما ي�شل اإىل حد الوفاة، وذلك يف ظل ردة 
بعبوات  عادًة  املت�شلحني  ال�شبان  قبل  من  احرتازية  فعل 
تلك  من  بع�ٍس  بتذويب  منزليًا  املح�شرة  اخلمرية  حملول 
املادة يف عبوة مياه ير�شها املتظاهر على وجهه عند اإطالق 

قنابل الغاز امل�شيل للدموع.
ي�شيف  ال�شبان،  بني  ما  منت�شر  الت�شرف  هذا  اأن  رغم 
التقرير، اإل اأنه بقي �شمن اإطار الت�شكيك يف جدواه يف ظل 
عدم معرفة نوع الغاز امل�شتخدم �شد املتظاهرين، وبالتايل 
يبقى هذا  وبالتايل  الغاز،  لهذا  امل�شاد  ما هو  معرفة  عدم 
الت�شرف اجتهادا �شخ�شيا، فهناك اأنواع من الغاز قد يزيد 
تكون  وبالتايل  وانت�شارها،  اآثارها  من  املياه  ا�شتخدام 
الإ�شعاف  مدير  رمياوي  با�شم  د.  ح�شب  عك�شية  النتيجة 

والطوارئ يف وزارة ال�شحة.
بينما اأكد املخت�س يف الكيمياء يف جامعة بريزيت د. زكي 
ح�شن اأن اخلربة الب�شرية مهمة يف هذا اجلانب، واإذا وجد 
ميكنها  غريه  اأو  واخلل  كاملاء  معينة  جتربة  اأن  ال�شباب 
تقليل اآثار الغاز فهذه جتربة مهمة، وهي تطور قائم على 

التجربة العملية.
منذ  الن�شيحة  اأن  ح�شن  د.  فقال  العالج  كيفية  عن  اما 
الثمانينات كانت با�شتخدام املياه مل�شح الغاز وتقليل اآثاره، 
الأماكن  فهذه  املغلقة،  الأماكن  يف  الغاز  يتبلور  اأن  وميكن 
اخلل،  اأو  ال�شوديوم  وبيكربونات  باملاء  تنظف  اأن  يجب 

حتى يتبلور الغاز وتقل اآثاره.
اأعرا�س خمتلفة

الهالل  جلمعية  التابع  والطوارئ  الإ�شعاف  مركز  مدير 
قوات  با�شتخدام  �شّرح  قد  كان  نزال”  “منذر  الأحمر 
للدموع  امل�شيل  الغاز  من  وجمهول  جديدا  نوعا  الحتالل 
باإ�شابة من يتعر�س  الغاز  خالل املواجهات، ويت�شبب هذا 

له بت�شنجات واإغماء.
الحتالل  اأن  فل�شطينية  �شحفية  م�شادر  ذكرت  كما 
ال�شهيوين ا�شتخدم خالل املواجهات يف القد�س غازًا لأول 
مرة ي�شتبه يف اأنه غاز اأع�شاب. واأ�شافت امل�شادر اأنه غاز 
تهيجه.  وي�شبب  اجللد  ويوؤذي  فريو�شات  يحتوي  �شام 
جراء  امل�شابني  من  عددا  فاإن  الطبية  امل�شادر  وح�شب 
ا�شتن�شاقهم هذا الغاز ظهرت عليهم اأعرا�س غريبة كتورم 
اأطراف  كامل  وارتخاء  وارجتاف  واحمرارها  العينني 

اجل�شم بالإ�شافة للغثيان والرغبة يف التقيوؤ.
طالبات  من  عدد  اإ�شابة  مت   2015/11/19 تاريخ  ويف 
قوات  اإلقاء  بعد  وذلك  اخلليل،  مبدينة  الزهراء  مدر�شة 

الحتالل قنابل الغاز امل�شيل للدموع جتاه املدر�شة.
Top of Form

الآثار ال�شحية والبيئية
امل�شتخدم  الغاز  اأن  الرمياوي  د.  قال  ذلك  على  تعقيبا 
على  تدل  الآن  حتى  درا�شات  يوجد  ول  النوع  جمهول 
الوقت  حتتاج  الدرا�شات  فهذه  الغاز،  لهذا  البيئية  الآثار 
لإعدادها، كما اأن الآثار اجلانبية البيئية تظهر بعد فرتة 
ولي�س مبا�شرة، والآن ل ميكن احلديث عن اأ�شرار بيئية ل 

ن�شتطيع توثيقها و�شبطها.
مبا�شرة،  فتظهر  الرمياوي  ح�شب  ال�شحية  الآثار  اما 

فتوؤدي  التنف�شي  اجلهاز  يف  م�شاكل  لديهم  من  على  وتوؤثر 
لختناقهم، وهناك نوع جديد من الغازات يوؤدي حلروق، 

كالغاز الذي ا�شتخدم يف العتداء على طواقم الإ�شعاف 
عند مدخل البرية ال�شمايل كما اأو�شح د. الرمياوي.

د.ح�شن اأو�شح اأن الغاز الذي يطلقه اجلي�س ال�شرائيلي 
ال�شن  وكبار  الأطفال  على  كبري  اأثر  له  املواجهات  اأثناء 
مل�شاكل  يوؤدي  كونه  جدا  خطري  وهو  املناعة،  و�شعيفي 
يحدث  حيث  الدموع،  نزول  غزارة  ي�شبب  كونه  من  اأكرث 
املناعة  جهاز  على  ويوؤثر  الهوائية،  الق�شبات  يف  التحّور 
الرئتني  املاء من  الغاز  اأن ميت�س هذا  املمكن  لديهم، ومن 

فيحدث الوفاة، وبالتايل هو خطر جدا.
اأن ُيحِدث التقيوؤ واآلٍم  اأي�شا، وفق التقرير،  وميكن للغاز 
يوؤدي  اأن  ميكن  املغلقة  الأماكن  ويف  ودوخان،  البطن  يف 
توفوا  ملن  الأوىل  النتفا�شة  يف  املوت  حالت  للموت، 
منظمة  اأ�شارت  وقد  �شخ�شًا،   40 حوايل  كانت  بالغاز 
الغازات  اأن  كما  املو�شوع.  لهذا  اأمن�شتي  الدولية  العفو 
توؤثر على الأغنام واملوا�شي اأي�شا، حيث نفق الكثري منها 
جراء التعر�س للغاز يف الكهوف واملغائر، يقول د. ح�شن.

الغاز  اأنواع  بع�س  يف  يدخل  اخلطري  الربومايد  مثيل 
وي�شتخدمه بع�س املزارعني

امل�شتعملة  للغازات  اأنواع  عدة  هناك  اأن  اأو�شح  ح�شن  د. 
منذ النتفا�شة الأوىل حتى يومنا هذا، منها غاز ي�شمى 
الكيماوية  وتركيبته  له،  التجاري  ال�شم  وهذا   ،CS
هذا  حلقي،  ومركب  النيرتوجني  من  وذرتني  كلور  ذرة 
الغاز حاليا ي�شّدر لإ�شرائيل وامل�شتعمل حاليا ي�شاف له 
انت�شاره  ويعتمد  اأبي�س  لونه  طبيعته  ومن  الفلفل،  غاز 
الغازات تقوم  ال�شم�س، هذه  الرياح وحرارة  �شرعة  على 
بامت�شا�س املياه من الق�شبة الهوائية والعيون، وبالتايل 

تظهر الدموع بعد ا�شتن�شاقه.
اأو�شحت  اأبو الهدى من جامعة النجاح،  الدكتورة كفاية 
اأن هناك نوعًا من الغاز ت�شتخدمه اإ�شرائيل يف املواجهات، 
 ،  Methyl Bromideالربومايد مثيل  على  ويحتوي 
الغازات  بني  ال�شمية  درجات  اأعلى  من  الغاز  هذا  ويعترب 
�شديد  وهو  العاملية،  ال�شحة  منظمة  ت�شنيف  ح�شب 
غري  مزارعني  قِبل  من  وي�شتخدم  والتطاير،  التفجر 
مدربني ل�شتخدامه، خا�شة اأثناء ا�شتخدامه يف البيوت 

البال�شتيكية ” ال�شوبات الزراعية” املغلقة.
البيئة  حماية  وكالة  اأعلنت  الغاز  هذا  وخلطورة 
الأمريكية يف الوليات املتحدة عن منع اإنتاج اأو ا�شترياد 
مثيل الربومايد وت�شديره منعًا باتًا، على الرغم من انه 
ل يزال ي�شتخدم بني بع�س مزارعي قطاع غزة وال�شفة 

الغربية
 واأ�شارت د. اأبو الهدى اىل اأن الفراط يف ا�شتخدام مثيل 

)وهي  الأوزون  طبقة  على  �شلبية  تاأثريات  له  الربومايد 
البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  من  الأر�س  حماية  على  تعمل 
ال�شارة(. ويعترب مثيل الربومايد مدمرًا لها اأكرث بخم�شني 
عليه  ويرتتب   ،CFCفلوركربون الكلورو  غاز  من  مرة 

زيادة احتمالية الإ�شابة ب�شرطان اجللد.
ب�شع  منذ  حظرت  الفل�شطينية  الزراعة  وزارة  اأن  ورغم 
�شنوات ا�شتعمال هذا الغاز يف الزراعة، اإل اأنه بح�شب د. 
اأبو الهدى فاإن هذا الغاز ل يزال ي�شتخدم من قبل بع�س 
لتعقيم  الغربية  ال�شفة  يف  املروية  الزراعة  يف  املزارعني 
طولكرم  حمافظة  الزراعية.وتعترب  الآفات  من  الرتبة 
فيها  املزارعني  بع�س  يزال  ل  التي  املحافظات  اأكرث  من 

الزراعة  ي�شتخدمون مثيل الربومايد، لكونه ي�شتخدم يف 
املحمية يف البيوت البال�شتيكية “ال�شوبات الزراعية”.

يف  الربومايد  مثيل  ا�شتعمال  اأن  الهدى  اأبو  د.  واأ�شافت 
اإىل تاأثريات  تعقيم الرتبة الزراعية لعدة �شنوات يوؤدي 
داخل  اإىل  يتغلغل  كما  نف�شها،  املزروعات  على  �شلبية 
الكائنات  دمار  اإىل  يوؤدي  وهذا  �شم،   50 بعمق  الرتبة 
احلية الدقيقة املوجودة يف الرتبة لفرتة طويلة فالرتبة 
الزراعية توجد على عمق 10-15 �شم فقط،  وي�شل مثيل 
والتي  الرتبة  من  القريبة  اجلوفية  املياه  اإىل  الربومايد 
امل�شاكل  العديد من  اإىل ح�شول  لل�شرب، وتوؤدي  ت�شتخدم 

ال�شحية مثل الإ�شابة بالعقم والأمرا�س ال�شرطانية.

اخل��ط��رة ال��روم��اي��د  مثيل  م���ادة  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه  م��ن  وخم����اوف  الفل�سطينيني…  ب��امل��ت��ظ��اه��ري��ن  يفتك  جم��ه��ول  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  غ���از 

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

للإ�ستف�سار .. �ت�سل �لآن

Mortgages

REAL ESTATE

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

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

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

على Pre - approval بدون تقدمي الإقرار 

Income Tax ) ال�صريبي ) الدخل

ن�صاعد يف ت�صليح الكريدت اأو يف بناء 

الكريدت خالل 30 يوما

Foreclosure ن�صاعد يف توقيف الـ

نعلمك 
�سر البنوك

ادفع 30 �سنة يف 10
 �سنوات

لدينا 
زبائن �ساعدناهم

ميكنك الإت�سال والتاأكد من خدماتنا
خرة 27 عاما يف هذا

Broker Cathy Ghuzlan ) 718 ( 439 - 1219
خرة 27 �سنة يف بيع و�سراء املنازل والعمارات عن طريق البنك اأو الأوك�سن اأو ال�سورى �سيل وتوفر املورج�س 

خال 30 يوما
نتحدث العربية

) By appointment only (

 Short
Sales

املنازل والعمارات 
املتوفرة للبيع

Bay Ridge - Brooklyn
2 Family House

Located at Corner of 83 th Street & 6 th Ave

Dyker Heights - Brooklyn
 1  Family House

Located at corner of 76th Street & 10 th Ave

Bensonhurst - Brooklyn
2 Brick Family House

( 82 nd Street & 16 th Ave )

Sheepshead bay - Brooklyn
3 Houses For Sale

( Brown St - Ford St - Batchelder St )

Staten Island - Brooklyn
Two Houses ( 1 Family )

First exit from Verrazano Bridge
Call For Details

Manhattan
Hot Hot Hot (corner Location )

8 Family Brick House & 2 Stores
Call for Details

Business for Sale
$ 45,000 Gross / Week

Call for Details
ملزيد من املعلومات :
Real Estate



www .ghorbanews .com

FRIDAY , JANUARY 29 . 2016   / Vol . 6 - Issue 230ريا�صة16

www .ghorbanews .com

17 FRIDAY , JANUARY 29 . 2016   / Vol . 6 - Issue 230اعالنات

�صيدلية االأفينيو اخلام�ض 
 Pharmacy on fifth

جميع ا�صت�صاراتنا 
جمانية الخواننا 

العرب

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

�صيدلية االأ�صرة العربية 

ال�صيديل اأكثم ح�صني 

تركيب و�صرف االأدوية
خدمة كاملة للو�صفات الطبية

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

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

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

ا�صعارنا يف متناول اجلميع

 6914 5th Ave
Brooklyn, NY 11209

TEL :
718-238-9600

الدكتور حممد اجلنابي

الدكتورطارق كربانالدكتورة ر�صمي

DDS

DDS

و�صتكون الزيارة االأوىل جمانا ... واأهال و�صهال

  9012 5th Avenue Brooklyn, NY 11209

E-mail:info@brooklyn-smiles.com

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

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

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

افتتح عيادته اجلديدة واملجهزة باأحدث االأجهزة يف منطقة بريج - بروكلن

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

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

�سيحرم ك���ان  ال����ذي  ال��ط��ب��ي   اخل���ط���اأ 
ال�����س��احل��ي م���ن مم��ار���س��ة ك���رة ال��ق��دم

الرباط – 
قال جنم فريق الوداد البي�صاوي يا�صني ال�صاحلي، اأنه كان يف بداية م�صوراه 
الريا�صي �صحية خلطاأ طبي، كان �صيحرمه من موا�صلة لعب كرة القدم وحتقيق 
حلم النجومية يف هذا امليدان. واأو�صح ال�صاحلي اأن الطبيب �صدمه، حينما قال 
له اأنه مري�ض بالقلب، لكن عندما ق�صد طبيبا اآخر نفى نفيا قاطعا اإ�صابته باملر�ض 

الذي �صخ�صه له الطبيب الأول.

كو�ستا بامتاك  حمظوظ  ت�سيل�سي  هيدينك: 
اإن  الإجنليزي،  لت�صيل�صي  املوؤقت  الفني  املدير  هيدينك،  جو�ض  الهولندي  قال 

فريقه حمظوظ بامتالك لعب بقيمة ال�صباين دييجو كو�صتا.
اأن  اعتقد  بالهدوء،  التي تطالبها  الالعبني  “كو�صتا من نوعية  وا�صار هيدينك: 
ذلك امرا جيدا، فاأنا اف�صل ان اأقول لالعب اأهداأ قلياًل بدًل من اأحم�صه”، بح�صب ما 

ن�صرته �صحيفة )ديلي �صتار( الربيطانية.
واأ�صاف: “كو�صتا �صخ�ض خمتلف خارج امللعب، يبدو اأكرث هدوءا ومرحا، كما 
اأنه يتعامل مع النا�ض بلطف دون تكرب اأو عجرفة، ولكن على اأر�صية امللعب هو ل 

يقبل �صوى بالفوز .

اجل��زائ��ري��ة الذهبية  ال��ك��رة  منح  ي��ت��وىل  تريكة  اأب���و  حممد 
جنم  املنظمون  اختار  اأ(-  ب  ـ)د  اجلزائر 
كرة القدم امل�صرية والعربية ال�صابق حممد اأبو 
الذهبية اجلزائرية  الكرة  لت�صليم جائزة  تريكة 

التي تنظمها �صحيفة ” الهداف” �صنويا.
كبريين  واحرتام  بتقدير  تريكة  اأبو  ويحظى 
والريا�صية،  الإن�صانية  ملواقفه  اجلزائر  يف 
و�صبق ل�صحيفة ” الهداف” اأن اختارته اأح�صن 

لعب عربي يف ا�صتفتاء نظمته عام .2012
يف  الذهبية  الكرة  جائزة  على  ويتناف�ض 
لعب  براهيمي  يا�صني  من  كل  الـ15  ن�صختها 
توج  والذي  الربتغايل  بورتو  نادي  و�صط  خط 

لي�صرت  جنم  حمرز  ريا�ض  واأي�صا  الربتغايل  ل�صبونة  �صبورتينج  نادي  مهاجم  �صليماين  واإ�صالم  املا�صي  املو�صم  بها 
الكرواتي  زغرب  دينامو  نادي  مهاجم  �صوداين  هالل  والعربي  اليطايل  نابويل  نادي  مدافع  غالم  وفوزي  الجنليزي 

و�صفيان فيجويل لعب نادي فالن�صيا ال�صباين.
ويقام حفل جائزة الكرة الذهبية م�صاء غد الأحد باأحد فنادق العا�صمة اجلزائرية بح�صور �صيا�صيني وريا�صيني، 

حيث يفرت�ض اأن يعقد اأبو تريكة موؤمترا �صحفيا قبل انطالق احلفل.

اجتمع بيب جوارديول املدير الفني لبايرن ميونيخ مع م�صوؤويل 
مان�ص�صرت يونايتد الأ�صبوع املا�صي يف العا�صمة الفرن�صية باري�ض 
الفريق  اإدارة  مهمة  الإ�صباين  املدرب  تويل  اإمكانية  بحث  اأجل  من 

املو�صم املقبل.
وكما ذكرت �صحيفة »ليكيب« الفرن�صية فاإن اإدارة يونايتد قامت 
بتدريب  ليقوم  له  عر�صا  تقدمي  اأجل  من  بجوارديول  بالجتماع 

الفريق خلفا للوي�ض فان جال.
الجتماع  يونايتد  مان�ص�صرت  م�صوؤولو  نفى  ذاته  الوقت  يف  لكن 
بجوارديول طبقا ملا ذكرته هيئة الإذاعة الربيطانية »بي بي �صي«.
ال�صحفية يف وقت  التقارير  العديد من  اأ�صارت  بعدما  ياأتي هذا 
خلفا  �صيتي  مان�ص�صرت  بتدريب  �صيقوم  جوارديول  اأن  اإىل  �صابق 

ملانويل بيلليجريني.
بنهاية  ميونيخ  بايرن  عن  رحيله  اأعلن  قد  جوارديول  وكان 
املو�صم اجلاري بعد انتهاء تعاقده مع الفريق البافاري الذي امتد 

لثالث �صنوات.
م�صريته  يف  املقبلة  وجهته  اأن  لرب�صلونة  ال�صابق  املدرب  واأكد 

التدريبية �صتكون يف الدوري الإجنليزي.

ت��ق��اري��ر – ج����واردي����ول ي��ج��ت��م��ع مب�������س���وؤويل ي��ون��اي��ت��د.. ول��ك��ن

اإي��������رادات ري�����ال م���دري���د الأع����ل����ى ب���ني اأن����دي����ة ك����رة ال��ق��دم

وك���ي���ل ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي ي���و����س���ح م��وق��ف 
ب�����اي�����رن م���ي���ون���ي���خ م�����ن ب���ي���ع ال���اع���ب

اآ�سيا كاأ�س  يف  اجلنوبية  وكوريا  الأردن  مباراة  يقود  اإي��راين  حكم 

اعالن ال�صحاب ال�صركات واملحالت
اىل ا�صحاب ال�صركات واملحالت الذين يبحثون عن ايدي عامله

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

غربة نيوز على هاتف :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

روبرت  اأعمال  وكيل  كوت�صار�صكي،  �صيزاري  نفى 
بايرن  بنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  مهاجم  ليفاندوف�صكي، 

ميونيخ الأملاين، رحيل موكله عن �صفوف الفريق البافاري.
جريمان،  �صان  وباري�ض  الإ�صباين  مدريد  ريال  اأندية  وتعد 
اأداًء  يقدم  والذي  البولندي،  الدويل  مع  بالتعاقد  املهتمني  اأبرز 
جولة   17 خالل   يف  هدًفا   15 �صجل  اإذ  البايرن،  رفقة  رائًعا 

بالبوند�صليجا.
“ليكيب”  ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  كوت�صار�صكي،  وقال 
ل  ميونخ،  بايرن  يف  للغاية  �صعيد  “ليفاندوف�صكي  الفرن�صية: 

اأعتقد اأن النادي ينوي بيعه”.

“بالن�صبة يل، هو اأف�صل من يحمل الرقم ت�صعة يف  واأ�صاف: 
العامل، واجلميع يعرف �صعر اأف�صل املهاجمني، ولكن ل اأ�صتطيع 

اأن اأعطيكم رقما حمددا”.
واأن  خا�صة  له،  �صعر  عن  اأحتدث  اأن  اأريد  “ل  وتابع: 
كرة  يف  ولكن  اجلمعة،  اليوم  اأخرى  مرة  �صتبداأ  البوند�صليجا 

القدم، ل ميكن ان تعرف ما �صيحدث يف امل�صتقبل”.
بليفاندوف�صكي،  جريمان  �صان  باري�ض  اهتمام  عن  وب�صوؤاله 
�صيء حيال  اأي  قول  عدم  الأف�صل  من  لدي،  تعليق  “ل  اأجاب: 

ذلك”.

عمان- 
حكام  اأ�صماء   ، القدم  لكرة  الآ�صيوي  الإحتاد  اعلن  
 23 حتت  اآ�صيا  كاأ�ض  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  مباريات 

عاما والتي تقام يف قطر .
الأردن وكوريا اجلنوبية احلكم: علي  و�صيدير مباراة 
)اإيران(،  �صوخاندان  ر�صا  وي�صاعده  )اإيران(  فغاين  ر�صا 

�صاتو  الرابع:  احلكم  و  )اليابان(  اوت�صوكا  هاروهريو 
ريوجي )اليابان(.

ويقود مباراة الإمارات والعراقاحلكم: كري�صتوفر بيث 
)اأ�صرتاليا( ،وي�صاعده يون كوانغ يول )كوريا اجلنوبية(، 
اأدهم خمادمة  الرابع:  و احلكم  )قطر(  املري  �صامل  طالب 

)الأردن(.

قالت جمموعة ديلويت اإن ريال مدريد هو اأغنى اأندية 
فيما  التوايل  على   11 للعام  الإيرادات  حيث  من  العامل 

تقدم غرميه بر�صلونة للمركز الثاين.
وحافظ ريال مدريد على �صدارة القائمة التي اأعلنت 
اليوم اخلمي�ض باإيرادات �صنوية بلغت 577 مليون يورو 
القائمة  اإيرادات فرق  )629.3 مليون دولر( وارتفعت 
البالغ عددها 20 فريقا بن�صبة ثمانية يف املئة لت�صل اإىل 

6.6 مليار يورو.
اأ�صل  األقاب من  وا�صتفاد بر�صلونة من فوزه بخم�صة 
اوروبا  اأبطال  الدوري ودوري  بينها  �صتة يف 2015 من 
ليتقدم للمركز الثاين على ح�صاب مان�ص�صرت يونايتد التي 

تراجع للمركز الثالث.

الأندية  اإيرادات  تتجاوز  التي  الأوىل  املرة  وهي 
الثالثة الأوىل حاجز 500 مليون يورو.

وعلى الرغم من تراجع يونايتد اإل اأن الأمور ما زالت 
الجنليزي  الدوري  بلقب  فوزا  الأكرث  للفريق  اإيجابية 

املمتاز.
وقال تيم بريدج امل�صوؤول البارز يف جمموعة ديلويت 
املو�صم  هذا  اوروبا  اأبطال  دوري  اإىل  يونايتد  عودة  اإن 
اإ�صافة اإىل العديد من عقود الرعاية وال�صراكة التجارية 

�صتح�صن موقف النادي يف 2016-2015.
وقال بريدج يف بيان »مع و�صع ذلك يف العتبار فاإن 
ت�صدر يونايتد للقائمة يف العام املقبل للمرة الأوىل يف 12 

عاما لن يكون اأمرا مفاجئا.«

القائمة  يف  مكانها  على  الجنليزية  الأندية  وحافظت 
بوجود ت�صعة اأندية و�صلت اإيراداتهم اإىل ثالثة مليارات 

يورو.
وتراجع ت�صيل�صي للمركز الثامن يف حني تقدم ار�صنال 
وجاء  ال�صابع  املركز  اإىل  الجنليزي  الدوري  مت�صدر 
مان�ص�صرت �صيتي وليفربول يف املركزين ال�صاد�ض والتا�صع 

على الرتتيب.
الدوري  مباريات  بث  عقد  »مع  بريدج  وقال 
الجنليزي اجلديد يف مو�صم 2016-2017 من املتوقع 
اأن حتافظ الأندية الجنليزية على مكانها يف قائمة اأعلى 
30 ناديا يف ال�صنوات املقبلة مع احتمال تقدم بع�ض هذه 

الأندية لتكون من اأعلى 20 ناديا.«
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امل����������������������رك����������������������ز ال���������������ط���������������ب���������������ي امل�����������ت�����������ك�����������ام�����������ل

ال�سعودية؟! قبائل  م��ن  ن��اي��ف  ب��ن  حممد  ي��ري��د  م���اذا 
زيدون النبهاين

اأ�شيَع موؤخرًا عن لقاءات ُيجريها،  حممد بن نايف ويل العهد ال�شعودي، مَع قبائل ووجهاء ال�شعودية، وهي �شابقة 
يف �ِشياقات َعمل ويل العهد، ِمثلما ُت�شجل �شابقة على ت�شرفات الأ�شرة املالكة.

الت�شريبات اأكدت اإن بن نايف ُيحاول جاهدًا، تق�شية جزء ِمن يومه يف لقاءات مع ركائز املُجتمع ال�شعودي، وهذا 
بالطبع لي�َس عادة الأمراء، لهذا يكون الأمر باعثًا لل�شكوك، يف خطوات الأمري الباحث عن ِخالفة امللك.

مرًة اأخرى ُيثبت نظام بني �شعود وجود ِخالف داخل الأ�شرة، ففي الوقت الذي توؤكد الت�شريبات، ُقرب تنازل 
امللك �شلمان عن املُلك لولده، تتزايد ِحدة ال�شراع بني املُحمدين )بن �شلمان وبن نايف(، ما يطفو الأمر ويتعدى 

اأروقة الق�شور، اإىل امل�شاكل التي تتعر�س لها ال�شعودية.
بداأ امللك �شلمان بت�شويق اأبنه؛ كاأنه رجل احللول الأول، فقد �شور ال�شحفي الأمريكي البارز »توما�س فريدمان«، 
ذلك  جاء  والع�شكرية،  وال�شيا�شية  الأقت�شادية  امل�شكالت  حل  على  قادر  باأنه  والده،  خلالفة  املُر�شح  ال�شاب 
الع�شل،  يف  ال�ُشم  فيه  د�سَّ  وقد  الأمريكية،  تاميز  النيويورك  �شحيفة  �شابق،  وقٍت  يف  ن�شرته  الذي  تقريره  يف 
فبنَي ماو�شفه من تغيري حا�شل يف ال�شعودية، يوؤكد »فريدمان« على تواجد األف متطوع �شعودي �شمن املجاميع 

الأرهابية، حماولة منه لأعطاء جانب ال�شراحة على حديث الأمري ال�شاب!
اإذًا؛ ما هو �شبب تاأخري اإعالن تنازل امللك �شلمان؟!

بالرجوع اإىل بيعة امللك �شلمان ملكًا لل�شعودية، وما تبعها من اأنتخاب ويل و ويل ويل العهد، وقتها بداأ احلديث 
املنا�شب بني  التي وزعت  املُتحدة،  عن خالفات حادة داخل الأ�شرة، كان م�شريها جمهوًل لول تدخل الوليات 

اجلناحني املت�شارعني، لك�شب تاأييد الأ�شرة ومتنع حدوث اأن�شقاقات غري متوقعة.
الأ�شل مل يكن �شليمًا، فاملنا�شب وزعت بالت�شاوي فيما عدى من�شب امللك ال�شوري حاليًا، فالداخلية كانت ح�شة 
بن نايف، الذي يحاول بني الفينة واأخرى اأبراز ع�شالته، فيما ذهبت الدفاع لنب �شلمان ال�شاب الذي زجَّ نف�شه 

وال�شعودية، بحرٍب خا�ِشرة يف اليمن.
�شل�شلة تغيريات طالت كبار م�شوؤويل النظام، وكل البدائل كانوا من املوالني للجناح ال�شديري، الذي ميثله امللك 

واأبنه، والذي يت�شارع منذ القدم مع الأجنحة الأخرى، التي تختلف معه بالن�شب )من جهة الأم(.
ينفذ  طائ�س،  مبلٍك  جدًا  مقتنعون  الأمريكان  جانبهم  ومن  بولده،  الأمريكان  اأقنَع  قد  �شلمان  اأن  يعني  هذا 
�شيا�شاتهم يف املنطقة، ما بقي �شيء اإل اأقناع الداخل ال�شعودي، الذي يعترب بن �شلمان غريبًا عنه، وهذه فر�شة 
اتيحت ملحمد بن نايف لأ�شتمالة القبائل اإليه، خ�شو�شًا وهو يتمتع بعالقات مع زعماءها، لتهيئة الأجواء لزجها 

يف اي �شراع حمتمل..
كان وما يزال، املجتمع ال�شعودي بقبائله ومثقفيه ل ميثل �شيئًا مهمًا لالأ�شرة املالكة، لكن يبدو اإن بن نايف يتوقع 
جديًا ن�شوب �شراع داخلي، قد يتحول اإىل اأقتتال داخلي عام، خ�شو�شًا مع توتر الأجواء الداخلية عقب حالت 

الأعدام الأخرية، وتعر�س احلدود ال�شعودية لق�شف القوات اليمنية.
واأجتماعيًا  واأقت�شاديًا  �شيا�شيًا  الأزمات،  اأكرب  يواجه  �شلمان  وريث  �شيبقى  يح�شل،  مل  اأم  ذلك  ح�شَل  �شواٌء 

وع�شكريًا، و�شيكون غري حمظوظ باملرة، لأنه لن ميكث طوياًل..

نيويورك : احمد حمارم 
قن�شل  فاروق  احمد  ال�شفري  وجه 
نيويورك  مدينة  يف  العام  م�شر 
اأبناء  من  لرموز  الدعوة  وجه   –
للح�شور  امل�شرية  اجلالية 
بذكرى  الحتفال  يف  وامل�شاركة 
الظروف  ورغم   – يناير   25 ثورة 
مناطق  بها  مرت  التي  اجلوية 
الوليات  من  ال�شرقى  ال�شاحل 
الأيام  خالل  المريكية  املتحدة 
القليلة املا�شية والعا�شفة الثلجية 
مدينة  لها  تعر�شت  اىل  ال�شديدة 

ان  ال  نيوجر�شى  واأي�شا  نيويورك 
جت�شيدا  كانت  وامل�شاركة  احل�شور 

واهتمامهم  اخلارج  يف  م�شر  اأبناء  بني  الرتابط  ملدى  حيا 
القى   . واخلاطر  القلب  يف  دائما  م�شر  وان  العام  بال�شان 
عن  وعرب  باحل�شور  فيها  رحب  كلمة  فاروق  احمد  ال�شفري 
كل  وعلى  امل�شرية  اجلالية  اأبناء  به  يقوم  ملل  تقديره 
احلقيقية  ال�شورة  اظهار  يف  وتفانى  جهد  من  امل�شتويات 
للم�شاهمة  ا�شتعدادهم  ومدى  وتطلعاتهم  وابناءها  مل�شر 
لرت�شيخ  الفر�شة  يتيح  ان  �شانه  من  ما  كل  يف  وامل�شاركة 
القى   . وامل�شريني  م�شر  عن  احلقيقية  الذهنية  ال�شورة 
كلمة  امريك  م�شلمى  احتاد  رئي�س  يون�س  حممد  املهند�س 
اخلارج  يف  الوطن  اأبناء  تكاتف  اأهمية  اىل  فيها  اأ�شار 
املحافل  كافة  يف  تواجد  من  لنا  ومبا  م�شر  دعم  اجل  من 

يظهر  ان  يف  تواجدنا  من  ن�شتفيد  ان  فيجب  والتجمعات 
عطاوؤنا للوطن يف �شورة ملمو�شة . وحتدث ممثل الكني�شة 
اأ�شاد بروح  امل�شرية ) الب جريجورى �شاروفيم  (والذى 
اأبناء  من  عديدة  قطاعات  ميزت  والتي  والتعاون  املحبة 
م�شر باخلارج واننا ن�شعر جميعا بال�شعادة والفخر عندما 
فهى  نيويورك  يف  م�شر  قن�شلية  �شقف  حتت  هنا  نلتقى 
الأكرب  الأخ  هو  ال�شفري  �شعادة  وان  امل�شريني  بيت  بحق 
لنا  اخوة  جميعا  يعتربوا  بالقن�شلية  العاملني  وفريق  لنا 
ونقدر حمبتهم للجميع – ثم حتدث المام الدكتور احمد 
واأ�شاف  مانهاتن  بو�شط  ال�شالمى  املركز  امام   – دويدار 
ان هناك معانى كثرية وكبرية ملثل هذه الحتفالية وهذا 
التجمع وان حكمة املوىل �شبحانه وتعاىل تتجلى يف كثري 

من اليات واملحبة كانت وما زالت و�شوف تظل هي ال�شمة 
واكد  الع�شور  مر  على  امل�شريني  حياة  ميز  الذى  والطابع 
على اأهمية ان نت�شامى وان ننظر مل�شلحة الوطن العليا وان 
ل نتيح الفر�شة ملن اأراد ببلدنا و�شعبنا �شوءا – وان جتمعنا 
هذا لهو خري دليل على ان م�شر �شتظل قوية بف�شل جهود 
بع�س  اجلميع  تناول   . مكان  كل  يف  ابناءها  من  املخا�شني 
الوطنية  لالغانى  بال�شتماع  و�شعدوا  امل�شرية   الأطعمة 

عبد  وب�شوت  جاهني  �شالح  الراحل  كلمات  من   ) �شورة   (
بافكارنا  جميعا  نعود  ان  اجلميع  ومتنى  حافظ  احلليم 
وافعالنا اىل الزمن اجلميل وان جن�شد عبقرية امل�شريني 
اىل  م�شريا  حمدان  جمال  الراحل  عنها  حتدث  والتي 
تفاعل  مبعنى   ) الزماكان   ( او  واملكان  الزمان  عبقرية 
م�شر  �شورة  تظل  ان  اجل  من  معا  واملكان  الزمان  عن�شرى 

و�شعبها كما اأراد لها املوىل ان تكون .

ي���ن���اي���ر   25 ث�����������ورة  ب�������ذك�������رى  ي����ح����ت����ف����ل����ون  ن������ي������وي������ورك  يف  امل�����������س�����ري�����ون 

؟ الأملانية  “كولونيا”  مبدينة  اجلن�سي  التحر�س  اح��داث  يف  مغربية  ع�سابة  تورطت  هل  الفرن�سية:  افريك”  “جون 

خر هام
كل  يف  الكرام  قرائنا  اىل 

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

.
نن�شر  الواقع  يف  ونحن 

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

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

اجلريدة .

ملخاطر  يتعر�سن  اأوروب���ا  عر  املتنقات  الن�ساء 
الأم���ان ب��ر  اإىل  ال��و���س��ول  حم��اول��ة  يف  ره��ي��ب��ة 

بقلم �شمرية بار نيويورك
 اأعربت املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني و�شندوق الأمم املتحدة 
لل�شكان، وجلنة املراأة الالجئة )WRC( عن القلق اإزاء املخاطر 
اجل�شيمة التي تتعر�س لها الالجئات واملهاجرات والفتيات اللواتي 
يتنقلن عرب اأوروبا. جاء ذلك يف بيان م�شرتك اأ�شارت فيه اإىل اأنه 
اأوروبا ب�شبب  على الرغم من انخفا�س عدد النا�س الوافدين اإىل 
ظروف ال�شتاء القا�شية هذا ال�شهر مقارنة مع الأ�شهر ال�شابقة، اإل 
اأن معدل الأ�شخا�س الذين ي�شلون اإىل القارة كل يوم يبلغ 2000 

�شخ�س.
يف  الإن�شانية  امل�شاعدات  برامج  م�شت�شارة  دقاق،  هانيا  وقالت 
خو�س  يف  يرغب  ل  »اأحدا  اإن  لل�شكان،  املتحدة  الأمم  �شندوق 
اإذا كان  التي قد ل ينتهي منها حيا،  اأوروبا  اإىل  الرحلة اخلطرة 

ينعم بالأمان وال�شتقرار يف بلده«.
التقرير  حول  يعقوب  مي  الزميلة  اإىل  تتحدث  كانت  التي  دقاق 
تواجهها  التي  اجلن�شي  العنف  مبخاطر  املعني  اجلديد  الأممي 
واأطفال،  ن�شاء ورجال  اأن هوؤلء،  اأكدت على  اأوروبا،  الالجئات يف 
هم لجئون يفرون من املوت، بحثا عن مالذ اآمن لعائالتهم خا�شة 

اأولئك الفارين من �شوريا واليمن.

الرباط ـ �شعيد ولفقري:
عن  الفرن�شية  افريك”  “جون  جملة  ت�شاءلت 
اأملانيا،قد  يف  مغربية  ع�شابة  وجود  امكانية 
اجلن�شي  التحر�س  احداث  يف  متورطة  تكون 
راأ�س  ليلة  الأملانيات  الن�شاء  له  تعر�شت  ،الذي 

ال�شنة املا�شية مبدينة “كولونيا” الأملانية.
ال�شرطة  ان  اىل  الفرن�شية  املجلة  اوردت  و 
امل�شتبه  من   30 على  بالقب�س  ،قامت  الملانية 
مغربية  اأ�شول  من  �شخ�شا   25 بينهم  ،من  بهم 

وجزائية.
لذات  لها  ت�شريح  يف  ال�شرطة  ت�شتبعد  ومل 
املجلة ان تكون هناك فر�شية انتماء املتحر�شني 

لع�شابة مغربية ،تتواجد مبدينة “دو�شلدورف” 
“دي  �شحيفة  نفت  املقابل  يف  الأملانية،لكن 
ت�شايت” الملانية ان تكون اعمال التحر�س تلك 
خمطط لها من قبل تنظيم ع�شابي،مو�شحة ان 

المر قد ينم عن ت�شرفات عفوية
امكانية  ،عن  اي�شا  افريك”  “جون  وت�شاءلت 
ازمة  و  “كولونيا”  حادثة  بني  عالقة  وجود 
القب�س  مت  انه  اىل  باأملانيا،م�شرية  الالجئني 
حادثة  يف  تورطهم  يف  ي�شتبه   15 لجئا   على 
التحر�س،و وفق ما�شرحت به ال�شرطة الملانية 
هوؤلء  ظروف  ا�شتغالل   يتم  ،فاإنه  للمجلة 
الالجئني وا�شتقطابهم من قبل “�شبكة ع�شابات 

اجرامية”.
املهاجرين  ق�شايا  يف  املخت�س  الباحث  و�شرح 
زيلينكر”،للمجلة  باأروبا،”مارتن  املغاربة  
نتاج  هي  احلادث  دوافع  ان  ،اىل  الفرن�شية 
لظروف املهاجرين الغري �شرعيني ،مو�شحا انهم 
لالندماج  فر�س  مال،وبال  “بال  انف�شهم  يجدون 
الجتماعي ، والكرث من ذلك انهم ل يتوفرون 
ان  على  بالبلد”،موؤكدا  لالقامة  وثائق  على 
غ�شون  يف  بالطرد  مهددون  املهاجرين  هوؤلء 
�شنتني او ثالث �شنوات،ماي�شطرهم اىل البحث 
الغري  فيها  مبا  الو�شائل  بكل  املال  ك�شب  عن 

�شرعية.

ال�شغري احمد فاروق يلقى كلمة احتفالبذكرى 25 يناير

ال�شفري احمد فاروق قن�شل م�شر العام فى مدينة نيويورك متو�ش�شطا المام الدكتور احمد دويدار امام املركز ال�شالمى فى و�شط مانهاتن والب جريجور�س ممثل الكني�شة القبطية فى نيوجر�شى
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اإعالن هام لكل عمالء غربه نيوز الكرام             

 
اإيل العمالء الكرام برجاء اإر�شال دفعاتكم على العنوان

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

مع اأ�شخا�س 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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اأ�شعار  تراجع  م�شهد  يبدو  ـ  ا(  )دب  ـ  اأوت  البريت  ـ  فيينا 
كتدفق  املا�شي،  العام  ون�شف  العام  مدى  على  النفط 
اإىل حو�س منخف�س، وفى ظل هذه  مياه من منحدر عال 
الأجواء غري امل�شبوقة، �شوف يهناأ الرابحون ، بينما يلعق 

اخلا�شرون جراحهم لبع�س الوقت.
لقد تراجع �شعر برميل النفط اإىل اأقل من 40 دولرا يف 
مائة  من  اأكرث  مقابل  املا�شي،  العام  دي�شمرب  اأول/  كانون 

دولر يف حزيران/يونيو عام .2014
اإذن من هم الرابحون واخلا�شرون فى �شوق النفط الراكد؟ 

*الرابحون-:
حاجاتهم  على  احل�شول  باإمكانهم  امل�شتهلكون:اأ�شبح   –
املثال  �شبيل  على  اأملانيا،  ويف  رخي�شة،  باأ�شعار  الوقود  من 
يورو  من  اأقل  اىل  الديزل  لرت  �شعر  تراجع  احل�شر،  ل 
واحد حتى نهاية العام املا�شي، بينما �شجل وقود التدفئة 

اأدين �شعر له منذ �شت �شنوات.
يقول بيرت برزين�شت�شيك، كبري املحللني فى بنك رايفاي�شن 
خف�س  ي�شبه  النفط  اأ�شعار  تراجع  اإن  النم�شا:”  فى 
�شريبي كبري”، م�شريا اإىل اأن تراجع اأ�شعار النفط يحافظ 

على كبح معدلت الت�شخم.
التي  امل�شانع  ان  املحللون  يقول  امل�شانع:  اأ�شحاب   –
�شوف  النفط  او  الطاقة  من  كبرية  كميات  ت�شتخدم 
ال�شلب  م�شانع  ذلك  وي�شمل  الأ�شعار،  انهيار  من  ت�شتفيد 
املواد  ومنتجى  الطبية  وامل�شتح�شرات  واملعدات  واللت 

الكيميائية.
ويف الوقت نف�شه،�شوف يقبل امل�شتهلكون على انفاق املزيد 

على �شراء ال�شلع املنزلية املعمرة، بح�شب برزين�شت�شيك.
تكاليف  خف�س  على  اأي�شا  النفط  اأ�شعار  انهيار  و�شاعد 

قطاعي النقل والطريان.
الوروبي  الحتاد  حقق  ال�شناعية:  القت�شادات   –
القائمة  القت�شادات  من  وغريهما  املتحدة  والوليات 
النفط  ا�شترياد  وراء  من  كثرية  منافع  الت�شنيع  على 
على  امل�شتهلكني  طلب  قوة  من  واي�شا  رخي�شة  باأ�شعار 

ال�شراء.
فى  الوروبي  املركزي  البنك  مدير  دراجى  ماريو  وقال 

كانون اأول/دي�شمرب املا�شي:” ان دائرة النتعا�س اأ�شبحت 
اأكرث  امل�شتهلكني  قدرة  من  زخما  واكت�شبت   ، ات�شاعا  اأكرث 
مما حققته من ال�شادرات” يف ا�شارة اىل انخفا�س اأ�شعار 

النفط.
فى  الطاقة  خرباء  كبرية  كيمفريت،  كالوديا  تقول 
بو�شع  اإنه  برلني  فى  القت�شادية  لالأبحاث  الأملاين  املعهد 
اىل  ي�شل  ما  توفري  املثال،  �شبيل  الأملاين،على  القت�شاد 
تكاليف  فى  دولر/  مليار  9ر21  يورو/  مليار  ع�شرين 

الطاقة �شنويا.
التي   ، النا�شئة  الدول  جتني  النا�شئة:  القت�شادات   –
فوائد  النفط،  من  وارداتها  على  كاملة  ب�شورة  تعتمد 
:ال�شني  الدول  هذه  وت�شمل  ال�شعار،  انهيار  جراء  كبرية 

والهند وتركيا.
اخل�شائر،تقول  من  ن�شيبها  الدول  هذه  تتحمل  ذلك،  ومع 
على  ي�شاعد  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  ان  كيمفريت:” 
التنمية القت�شادية، ولكنه يعرقل اأي�شا التحول باجتاه 
اأف�شل  كفاءة  حتقيق  ا�شاليب  نحو  او  البديل  الوقود 

للطاقة.
* اخلا�شرون: – م�شدرو النفط: ان تراجع اأ�شعار النفط 
ي�شر مبنتجيه من الأغنياء والفقراء على ال�شواء، ان �شخ 
اإىل  ا�شعاره  انخفا�س  مع  بكثري  فائدة  اأقل  اأ�شبح  النفط 
تعتمد  التي  الدول  وتعاين   ، للربميل  دولر   40 من  اأقل 
فنزويال  مثل   ، النفط  على  خا�شة  ب�شورة  اقت�شادياتها 

ورو�شيا الكثري من اآثار ذلك.
العربية  اململكة  مثل  الغنية،  الدول  فاإن   ، ذلك  ومع 
ال�شعودية ودول اخلليج الخرى تتعر�س ل�شغوط ب�شبب 
احتمالت  من  الدويل  النقد  �شندوق  وحذر  الو�شع،  هذا 
حجمها  البالغ  النفط  من  ال�شعودية  احتياطات  ن�شوب 

�شنوات. خم�س  خالل  برميل  مليار   660
ان  املهم  ال�شندوق:” من  مديرة  لجارد  كري�شتني  وقالت 
من  ا�شالحات  اجراء  اىل  )ال�شعودية(  احلكومة  ت�شارع 
 ، اخلا�س  القطاع  فى  املواطنني  توظيف  تزيد  اأن  �شاأنها 
بعيدا  له  بديله  روافد  وايجاد  القت�شاد  م�شادر  وتنويع 

عن النفط”.

الذي  الوقت  فى  الأمريكي:  ال�شخري  النفط  -منتجو 
بالنفط،  ال�شواق  اغراق  اخلليج  دول  فيه  توا�شل 
اي�شا  تتبع  بل  ال�شعار،  انهيار  فى  فقط  لت�شاهم  فاإنها 
من  ال�شخري  النفط  اإخراج  اإىل  توؤدي  ا�شرتاتيجية 

ال�شوق.
ويتم ا�شتخراج هذا النوع من النفط المريكي من ال�شخور 
ولي�س من الآبار، وبالتاىل فاإن تكاليفه تكون اأعلى عما هو 

عليه بالن�شبة لنفط اخلليج.
عليها  تهيمن  التي  للبرتول  امل�شدر  الدول  منظمة  وقالت 
ال�شعودية فى كانون اأول/دي�شمرب املا�شي:”قامت �شركات 
املتحدة  الوليات  فى  ال�شخري  النفط  عن  التنقيب 
بخف�س انفاقها و عدد العاملني بها خالل العام اجلاري مع 

انهيار ال�شعار”.
العمالقة  الطاقة  �شركات  تكبدت  النفط:  -�شركات 
م�شروعاتها  تقلي�س  اىل  دفعتها  كبرية  خ�شائر  موؤخرا 
�شركة  واعلنت  الن�شف،  النطاق اىل  وا�شعة  ال�شتثمارية 
توقف  �شوف  انها  املا�شي  اأيلول/�شبتمرب  فى  “�شل” 

عمليات التنقيب عن البرتول فى ال�شكا، وهو قرار يكبد 
ت�شل  خ�شائر  امل�شرتكة  الهولندية  الربيطانية  ال�شركة 

اىل مليارى دولر.
�شركات  ان  اىل  الدولة  الطاقة  وكالة  تقديرات  وت�شري 
النفط خف�شت انفاقها على تطوير وت�شغيل مواقع النتاج 

خالل العام اجلاري.
ب�شان  حتذيرات  اخلرباء  بع�س  ا�شدر  العاملى:  املناخ   –
تكنولوجيات  تطوير  طريق  فى  الرخي�س  النفط  وقوف 
ال�شيارات  بقطاعى  يتعلق  فيما  خا�شة  للبيئة،  �شديقة 

والت�شييد.
ت�شتهلك  التى  الريا�شية  ال�شيارات  على  الطلب  زاد  لقد 
والوليات  املانيا  مثل  دول  فى  البنزين  من  كبرية  كميات 

املتحدة.
ان  ميكن  النفط  ا�شعار  انخفا�س  ان  كيمفريت:”  تقول 
يوؤدي اىل ال�شراف يف ال�شتهالك، واىل افرتا�س خاطئ 
بان النفط �شوف يبقى على ا�شعاره املنخف�شة اىل البد”.

ال�������راك�������د ال������ن������ف������ط  ��������س�������وق  يف  واخل����������ا�����������س����������رون  ال���������راب���������ح���������ون 
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يف  م�شاكل  من  تعاين  كنت  اإذا   ، للجن�س  مفيدة  اع�شاب  اأهم  اإليك 
النباتات  بع�س  فهناك  اأف�شل  جتعلها  اأن  وتريد  اجلن�شية  حياتك 
والأع�شاب التي تعمل على تعزيز القدرة اجلن�شية ب�شكل جيد،ومن 
اأهم الأع�شاب التي ت�شاعد على تعزيز القدرة اجلن�شية وحت�شينها 

هي الأع�شاب التالية مفيدة حقا يف العالقة الزوجية
-1 مويرا بواما وهو ع�شب ل يقارن يف تاأثريه الإيجابي على القوة 
اجلن�شية ومعاجلة ال�شعف اجلن�شي لدى الرجال والن�شاء خ�شو�شا 

عندما يوؤخذ مع ع�شب الكاتوابا.
للرغبة  املثرية  الربازيلية  الأع�شاب  اأ�شهر  من  هو  كاتوابا   2-
طويل  تاريخ  وله  جن�شي،  كمن�شط  فاعليته  اأثبت  وقد  اجلن�شية، 

من ال�شتخدام الآمن فال ي�شاحبه اأي اآثار جانبية �شارة.
فهو  تاأثريه  قوة  يف  اجلن�شية  الهرمونات  ي�شبه  وهو  جين�شنج   3-
اأثبتت  ولقد  اجلن�شي  الأداء  ويح�شن  اجلن�شية  الرغبة  يعزز 

الدرا�شات املعملية على فئران التجارب قوة فعاليته وتاأثريه.
الأداء  لتح�شني  امل�شتخدمة  الأع�شاب  اأ�شهر  من  وهو  الداميانا    4-

اجلن�شي لأنه ي�شاعد على ال�شرتخاء الذهني والبدين.
وهو  لذيذ  مذاق  له  يكون  العو�شج  من  امل�شنوع  الع�شري  العو�شج   5-

ي�شاعد على زيادة القوة والعنفوان وزيادة القدرة اجلن�شية.
يف  اإنتاجها  يتم  امل�شحوق  ت�شبه  مادة  هي  النحل  لقاح  حبوب   6-  
 15 –  10 على  حتتوي  املادة  وهذه  النحل،  ويجمعها  الأزهار  طلع 
من  والكثري   ، ج  وفيتامني  املركب  ب  وفيتامني  الربوتني  من   %
الإنزميات وعنا�شر مثل الكال�شيوم والنحا�س واحلديد واملاغن�شيوم 
احلالة  تعزيز  يف  جدا  هام  دور  ولها   ، وال�شوديوم  والبوتا�شيوم 
هرمونات  على  وحتتوى  بالطاقة  اجل�شم  ميد  اأنه  حيث  اجلن�شية 
القدرة  كذلك  وتزيد  اجلن�شية  الأع�شاء  وتغذى  تن�شط  طبيعية 
ال�شعور  من  وتقلل  العام،  وال�شعف  النيميا  تهاجم  وهب  اجلن�شية 

بالكتئاب

هرمون للحد من رغبتنا يف تناول ال�صكر والكحول
يف  رغبتنا  جماح  كبح  ميكنه  الكبد  من  م�شتمدا  هرمونا  يكت�شفون  علماء 
تناول ال�شكريات واملواد الكحولية. الهرمون اجلديد قد يجد حال ملعاجلة 

الكثري من الأمرا�س، مثل الإدمان على الكحول ومر�س ال�شكري.
ينتاب الكثري من الأ�شخا�س �شعور بالرغبة يف تناول اأطعمة مليئة بال�شكر 
يعجز  ما  وغالبا  الكحولية.  املواد  �شرب  اأو  ال�شيوكولتة  من  قطعة  اأو 
اأن  اإىل  لي�س  �شبب ذلك  ال�شكرية، ويعود  املواد  اإغراء  هوؤلء عن مقاومة 
طعم هذه املواد لذيذ فح�شب، واإمنا اأي�شا ب�شبب هرمون الكبد “اأف جي اأف 
21 الذي يزيد من رغبة اجل�شم يف تناول هذه املواد، ح�شب ما ذكر موقع 

الأملاين. “فوكو�س 
الكبد  اأن  الأمريكية  “اأيوا”  جامعة  عن  �شادرة  جديدة  درا�شة  وذكرت 
يفرز هرمون “اأف جي اأف 21 الذي ميكنه اأن يكبح الرغبة ال�شديدة لدى 
الدماغ  اإىل  اإ�شارات  اإر�شاله  طريق  عن  وذلك  ال�شكريات،  لتناول  اجل�شم 

تاأمر اجل�شم بالتوقف عن تناول ال�شكريات.
يف  امل�شاركني  اأحد  وهو  بتهوف،  ماثيو  ال�شيدلة  علم  يف  الأ�شتاذ  وذكر 
الكبد  من  م�شتمد  هرمون  اأول  هو   21 اأف  جي  “اأف  هرمون  اأن  الدرا�شة، 
الذي يخت�س بتنظيم تناول ال�شكريات”. وقالت الدرا�شة اإن زيادة ن�شبة 

هذا الهرمون يف اجل�شم تكبح الرغبة يف تناول ال�شكريات.
على �شعيد مت�شل، اأكدت جمموعة من الباحثني يف املركز الطبي يف جامعة 
يف  درا�شتهم  نتائج  ون�شروا  هذه  نتائج  الأمريكية  تك�شا�س  غرب  جنوب 
دورية “�شيل ميتابوليزم” العلمية. وا�شتطاع العلماء اإثبات ن�شاط هرمون 
“اأف جي اأف 21، حيث يقول العامل البيولوجي �شتيفن كاليوير، وهو اأحد 
تتناول  يف  الرغبة  يزيد  اأن  للهرمون  ميكن  اإنه  الدرا�شة،  على  امل�شرفني 

ال�شكريات واملواد الكحولية عند الثدييات.
من  يزيد  الهرمون  اأن  نعتقد  جتعلنا  درا�شتنا  “نتائج  كاليوير:  واأ�شاف 
الرغبة يف تناول بع�س الأ�شياء عند الإن�شان. وهذا ما يزيد من احتمالية 
ا�شتخدام هذا الهرمون يف عالج الإدمان على الكحول مثال”، كما ذكر موقع 

الأملاين. “فوكو�س 
ويطمح العلماء بعد هذه الدرا�شات اجلديدة حول هرمون “اأف جي اأف 21 

باأن يجدوا حلول ملعاجلة عدة اأمرا�س م�شتع�شية، مثل مر�س ال�شكري.

الأع�شاب  �شاي  فوائد  عن  احلديث  يكرث 
ال�شحية. لكن ذلك قد ل يكون �شحيحًا، اإذ وفقًا 
ال�شاي،  اأنواع  بع�س  على  اأجريت  لختبارات 
تبني اأن بع�شها قد ي�شبب �شرطان الكبد، لتدرج 
ال�شحة.  على  اخلطرية  املنتجات  قائمة  �شمن 

اأين تكمن خطورة �شاي الأع�شاب؟
وفقًا لختبار اأجرته جملة “ماركت” الأملانية 
واملعنية ب�شوؤون املنتجات الأملانية وامل�شتهلكني، 
تبني اأن بع�س اأنواع ال�شاي، ومنها �شاي الأع�شاب 
اأملانية  �شركات  امل�شنعة من قبل  النعناع  و�شاي 
م�شهورة، يحتوي على كميات عالية من ال�شموم 
على  خطرية  تعد  ال�شموم  هذه  واأن  النباتية، 

ال�شحة ومن املمكن اأن توؤدي اإىل تلف الكبد.
من  اأخذت  لعينات  املخربي  التحليل  واأظهر 
من  اأربعة  اأن  النعناع  و�شاي  الأع�شاب  �شاي 
مادة  على  حتتوي  ال�شاي  من  اأنواع  �شتة  اأ�شل 
�شبه  املركبات  من  وهي  “بريوليزيدين”، 
بالكبد،  وامل�شرة  ال�شامة  النباتية  القلوية 
ح�شبما ورد على موقع “اأوج�شربجه ” الأملاين.
جامعة  من  ماز،  اإدموند  الربوف�شور  واأكد 
هذه  تناول  اأن  كيل،  يف  األربي�شت  كري�شتيان 
ال�شموم النباتية حتى ولو بكميات قليلة ميكن 
يوؤكد  وهو  بال�شرطان،  الإ�شابة  اإىل  يوؤدي  اأن 
منع  و�شرورة  “بريوليزيدين”  مركب  خطورة 

ا�شتخدامه يف كافة اأنواع الأغذية.
لهذا يعد �شاي الأع�شاب خطريًا:

فاإن هذا املركب يوجد يف �شاي الأع�شاب و�شاي 
املركب  هذا  اأن  هو  وال�شبب  غالبًا،  النعناع 
بني  تنمو  التي  ال�شارة  الأع�شاب  تنتجه 

الأع�شاب التي ُي�شنع منها �شاي الأع�شاب، ومبا 
املمكن  فمن  يدويًا،  يتم  ل  الع�شاب  ح�شاد  اأن 
اأن جُتمع الأع�شاب ال�شارة مع املفيدة، علمًا باأن 
عن  للدفاع  املركب  هذا  تنتج  ال�شارة  الأع�شاب 
هذا  ويتيمز  املفرت�شة.  احليوانات  من  نف�شها 
ومقاومته  املاء  يف  للذوبان  قابل  باأنه  املركب 

لدرجات احلرارة املرتفعة.
حتى الآن، ل يوجد حّد قانوين لن�شبة مركب 
يف  با�شتخدامها  امل�شموح  “بريوليزيدين” 
املعهد  يحذر  ذلك  ورغم  الغذائية.  املنتجات 
اأكرث  ا�شتهالك  من  املخاطر  لتقييم  الحتادي 
من 0،42 ميكروجرام من هذا املركب يف اليوم 

للبالغني. لكن الدرا�شات املخربية التي اأجرتها 
املركب  هذا  قيمة  اأن  اأكدت  “ماركت”  جملة 
يف  فنجان  لكل  ميكروجرام   0.67 اإىل  ت�شل 
بع�س منتجات �شاي النعناع والأع�شاب التابعة 

ل�شركات م�شهورة.
وبالرغم من اأن كمية هذا املركب ال�شار ل تزيد 
عن 0.36 لكل فنجان يف منتجات اأخرى، اإل اأن 
من  تو�شية  على  ح�شلت  اأي�شًا  ال�شركات  هذه 
قبل املعهد الحتادي لتقييم املخاطر ب�شرورة 
تخفيف قيمة هذا املركب يف اأقرب وقت ممكن 

ح�شبما ورد يف موقع “NDR” الأملاين.

له  )الكاميليا(  البابوجن  نبتة  من  امل�شتخرج  ال�شاي 
فوائد ل حت�شى، قد تكون اأهمها احلفاظ على اجللد 
وتطهري اجلروح وتهدئة الأع�شاب وحماية الب�شرة 

واجللد وتقوية جهاز املناعة يف اجل�شم.
الغذائية  البابوجن  فوائد  القدماء  ال�شينيون  عرف 
ال�شاي  و�شرب  ا�شتعماله  على  واأقبلوا  والطبية 
والإغريق  القدماء  امل�شريون  وكان  منه.  امل�شنوع 
لت�شريع  اجلروح  على  البابوجن  نبتة  اأوراق  ي�شعون 
اأوروبا  يف  البابوجن  �شاي  �شرب  انت�شر  فيما  �شفائها. 

ويف البلدان الأخرى حديثا يف القرن املا�شي.
وهذه بع�س الفوائد ل�شاي البابوجن كما ذكرها موقع 

فيلت” الأملاين: فالنت�شني  “هايل 
م�شاد لالأك�شدة

عالج الأمرا�س التنا�شلية
عالج التهابات الفم واللثة
عالج الأمرا�س التنف�شية

تهدئة الأع�شاب
تن�شيط عمل الأمعاء
حماربة حب ال�شباب

حماية الب�شرة من الندوب
اإزالة ق�شور الوجه وخاليا اجللد اجلافة

ت�شريع عملية ال�شفاء من اجلروح
حماية اجللد من حروق ال�شم�س

ا�شرتخاء الع�شالت
تقوية جهاز املناعة يف اجل�شم

الق�شاء على البكرتيا
تنظيم ن�شبة ال�شكر يف الدم

عالج نزلت الربد
عالج وجع الراأ�س وال�شداع الن�شفي

امل�شاعدة على النوم
مدر للبول

عالج البوا�شري
البابوجن  من  لال�شتفادة  اأخرى  طرق  وهناك 
بارد  �شراب  �شناعة  ومنها  ال�شاي.،  اإىل  بالإ�شافة 

حلو املذاق منه )�شموذي(:
البابوجن  �شراب  ل�شناعة  الو�شفات  بع�س  وهذه 
دير  “ت�شينرتوم  موقع  ذكرها  واتي  البارد، 
جي�شوندهايت” الأملاين املخت�س يف تقدمي الن�شائح 

الطبية:
الو�شفة الأوىل:

بابوجن  اأوراق   10 اإىل  و8  طازجة  موزات  ثالثة 
للتحلية.  ال�شكر  وبع�س  ماء  كوب  ون�شف  جافة 
للح�شول على  املواد جيدا يف اخلالط  وتخلط هذه 

�شراب )�شموذي( من البابوجن.
الو�شفة الثانية:

واحدة  وموزة  البذور  مع  الأحمر  البطيخ  من  كوب 
و8 اإىل 10 اأوراق جافة من البابوجن وربع كوب ماء 
وبع�س ال�شكر للتحلية. وتخلط جميعها يف اخلالط 

للح�شول على ع�شري بارد من البابوجن.
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نادية ع�شام حرح�س
عند  مــرة  كــل  يف  للتربير  بحاجة  كنت  ان  ــرف  اع ل 
كتابتي عن الرئي�س. ول اعرف ان كانت هذه احلاجة اىل 
التربير نابعة من خوف او حت�شب . ولكن يف كل احلالت 
هناك حاجة للكتابة يف مو�شوع الرئي�س. فهو الرئي�س . 
ول اعرف للحق ان كان كالمي يف �شبيل العتاب او التحليل 

او املحاكاة او الت�شاوؤل. لنقل انه كل المور جمتمعة.
و�شاأين ك�شائر ال�شعب  اترقب ظهور الرئي�س واتابع ما 

ي�شدر منه وعنه.
بكلمة  بداأ  كتابتي  �شبب  عن  ونف�شي  ت�شاوؤيل  ان  ومبا 

هنا. من  “عتاب” لنبداأ 
من  مــرة  كل  يف  غريتي  يف  يكمن  الرئي�س  على  عتبي 
تلفزيونيا  حــوارا  كان  �شواء   . ال�شرائيليني  مع  خطابه 
او لقاءا و�شط جمموعات خمتلفة كهذا الذي ح�شل قبل 
الرئي�س  بني  مفتوح  حوار  هكذا  اأرى  ان  اود  كنت  يومني. 
وابناء ال�شعب يف �شفاتهم املختلفة ، ال�شحافة ، املنظمات 
تلفزيوين  حــوار   ،  … ا�شرى   ، ثكلى  املختلفة،  الهلية 
مكتوب  خطاب  او  حواجز  بال  فيه  الرئي�س  معنا  يتكلم 

وا�شئلة معدة م�شبقا .
بهذه  الرئي�س  ين�شح  من  هناك  هل   ، ت�شاوؤيل  وي�شتمر 
من  طرحها.  وطريقة  اخلطابات  من  والتقنيات  الليات 
خالل متابعتي للرئي�س منذ توليه الرئا�شة ، �شاهدته بعدة 
وجوه خطابية تختلف يف كل مرة عن الخرى ، فتجعلني 
بكل مرة ات�شاءل ما الدافع وراء هذا . واحيانا ا�شاأل ، اي 
من هذه ال�شخ�شيات ميثل الرئي�س فعال ؟ هناك اخلطاب 
بطريقة  الرئي�س  به  يقوم  ،الــذي  العام  العاملي  الر�شمي 
الفتحاوي  اخلطاب  وهناك  ومدرو�شة.  وجيدة  مقبولة 
بها  الرئي�س  يبدو  التي   ، احلركة  باجتماعات  نراه  الذي 
خمتلفا متاما عما اراه يف اخلطاب الر�شمي. هناك ما هو 
ملفت بهذا اخلطاب ، يهيبني احيانا وافكر يف مدى تاأثري 
امل�شتخدمة  اللغة  نوع   . وتركيبته  املجتمع  على  الف�شيل 
فيه من القرب من نهج معني من جهة ، وفيه البعد الكامل 
املجتمع من فئات من جهة اخرى  عن باقي ما يرتتب من 
التي  الفل�شطينيةامل�شرتكة  اللغة  من  يبدو  ما  وهناك   .

تدغدغ مكانا ما مبا يجمعنا ك�شعب تقربه منا.
وهناك اخلطاب املبا�شر مع ال�شعب ، والذي يكون عادة 
يف وقت الزمات ، وهو نادر . هذا اخلطاب مدرو�س بعناية 
يكون مقت�شبا   ، به غ�شبا عنه  يقوم  وكاأنه  يبدو   ، فائقة 
افهم من يقف وراءه على الرغم من  ،ومكتوب. خطاب ل 

. ويف كل مرة  براأيي  . هو اخلطاب الهم  امللحة  اهميته 
بينه  ما  حاجزا  ت�شع  خطابات  بهكذا  الرئي�س  يخرج 

وبيننا.
فيه  يكون  والذي   . ال�شرائيليني  مع  اخلطاب  وهناك 
مع  حواراته  ا�شاهد  ان  احواله.احب  باأح�شن  الرئي�س 
ال�شرائيليني،وكالمه لهم. ل اقول انه مكرث يف هذا كذلك 
. ولكن اذا ما قارننا خطاباته املوجهة لهم وتلك املوجهة 

لنا ، فهناك ترجيح خلطابه لهم من حيث الكرثة.
وهنا تكمن امل�شكلة واملع�شلة.

ـــاذا يــبــدو الــرئــيــ�ــس مــرتــاحــا اكـــرث يف خــطــابــه مع  مل
املنفتحة  ال�شرائيليون  طبيعة  اهــي  ال�شرائيليني؟ 
ر�شائل  من  توجيهه  يريد  ما  ان  ام  ؟  ــوار  احل على  اكــرث 
لال�شرائيليني او�شح وا�شهل بالن�شبة له؟ اي ان المور اقل 
ب�شاأن  ال�شرائيلي  ال�شارع  يطرحها  ا�شئلة  هناك  تعقيدا. 
. وبهذا هو يزيل  الفل�شطينية وهو يجيب عليها  ال�شيادة 
الغمو�س ويقول بنف�شه ما يريدهم �شماعه ، بال ت�شوي�س 

من خربائهم ول حكومتهم.
املجتمع  ــع  م الــرئــيــ�ــس  تــوا�ــشــل  ان   ، �ــشــك  ادنـــى  ــل  ب
بهذا  فهو   . اليجابية  املزايا  من  الكثري  له  ال�شرائيلي 
مبا  بالتفرد  الفر�شة  ال�شهيوين  املتطرف  للفكر  يرتك  ل 

يعرفه ال�شارع ال�شرائيلي عن الفل�شطينيني.
 . الفل�شطيني  ال�شارع  يحتاجه  مبا  هي  امل�شكلة  ولكن 
الفل�شطيني  ال�شارع  بحاجة  هي  الكربى  امل�شكلة  لنقل  او 
نف�شه  العنف ويقدم  الرئي�س  رئي�شه. عندما ينبذ  ل�شماع 
يتكلم  ثم   ، لال�شرائيلي  غاندي  نهج  على  �شلمي  كرئي�س 
الفتحاوي  باخلطاب  �شلمية  كانت  ولو  حتى  الثورة  بلغة 
ايحااآتها  ان  ال  مت�شابهه  بدت  وان  بكلمات  ال�شعبي،  او 
خمتلفة ، فهناك م�شكله. ملا احب خطاب الرئي�س يف لغته 
مع  خطابه  لغة  احــب  ول  ال�شرائيليني  يخاطب  بينما 

ال�شعب؟
ل اقول ان الرئي�س يحاول ا�شرت�شاء ال�شرائيليني .انا 
يو�شل  ان  يريد  اخري  حماولة  يف  انه  تامة  قناعة  على 

نب�س الفكر املناه�س للعنف لال�شرائيليني .
ل  عندما  املطب  نف�س  يف  احلالة  هــذه  يف  يقع  ولكنه 
ما  يرى  ال�شرائيلي  الو�شوح.  بنف�س  ك�شعب  معنا  يتكلم 
يجري حوله وما ي�شمعه من ال�شارع الفل�شطيني ويعي�شه. 
يوم  كل  ويف  مثال  العنف  ينبذ  برئي�س  اقتنع  ان  يل  كيف 

هناك عملية طعن؟
ال�شارعني  بــه  ا�شيب  امل�شاألة  فهم  يف  الت�شارب  هــذا 

الفل�شطيني وال�شرائيلي . ت�شارب خلق فجوة اكرب ما بني 
الكالم الر�شمي وما يجري على الر�س.

ل اعرف ملا ل يخاطبنا الرئي�س بنف�س النف�س. بنف�س 
هذا  بالنهاية   . الكالم  بنف�س   . اخلطاب  بنف�س   . اللغة 
مكان  على  مق�شورا  يعد  مل  العالم  اليوم   . ي�شلنا  الكالم 
الحاديث  ووتــوارد  القارات  تلتحم  زر  فبكب�شة  جهة.  او 

واحلوارات .
ال�شلطة  حكام  من  ال�شادة  فيه  يقع  الذي  املطب  نف�س 
وكــاأن   ، خارجي  واخــر  داخلي  خطاب  هناك  املختلفني. 

الن�شان العادي ل ي�شله ال ما يريد احلاكم ان ي�شله.
ال�شحافة  ــع  م حــــواره  يف  الــرئــيــ�ــس  قــالــه  ــا  م بع�س 
كفل�شطينية.  يل  بالن�شبة  جدا  مهما  كان  ال�شرائيلية 
 ، لنا  ال�شابق  الرئي�س  كمو�شوع الق�شى مثال . يف خطاب 
تكلم بنف�س اخر بهذا املو�شوع اخافني ، مع علمي بنهجه 
البعيد عن التحري�س وا�شتثارة امل�شاعر . ما قاله مبو�شوع 
حماولة حتويل ال�شراع من �شيا�شي اىل ديني مهم جدا . 
اهم لنا ان ن�شمعه من ان ي�شمعه ال�شرائيليون. ملا ل يقول 

لنا ان �شراعنا مع ا�شرائيل �شيا�شي ولي�س ديني ؟
اريد رئي�شا ينبذ العنف والدم والقتل . كلنا نريد هذا . 

ولكننا نريد ان ن�شمعه يندد بقتلنا كما
يندد لقتلهم. ل اريد ان يربر الرئي�س افعالنا امامهم . 

فهم املعتدون ولي�س نحن.
عندما يتكلم الرئي�س عن التن�شيق المني "اآملقد�س" . 
ن�شمع تهديدا  ملا   . . ما اهميته  ملا ل يفهمنا ما معنى هذا 
ووعيدا بحل ال�شلطة مرة ثم ن�شنمع عن اهمية ال�شلطة 
ثم   ، املفاو�شات  بوقف  تهديد  عن  ن�شمع  ملا  ؟  اخرى  مرة 

ن�شمع ان الرئي�س ي�شتجدي اللقاء مع نتانياهو؟
اين احلقيقة بال�شبط؟

حتى  مــفــتــوحــة  بــاآ�ــشــئــلــة  بــرحــابــة  الــرئــيــ�ــس  �شمح 
با�شتخدام كلمات ل ي�شتحي ال�شرائيليون من ا�شتخدامها 
يتكلم  مل  ولكن  �شهيد.  ن�شميه  ملن  الرهابي  ك�شفة  امامنا 
الرئي�س عن امل الفقدان لال�شر الثكلى . للدمار احلا�شل . 
للدموع التي ابدا لن جتف. ان يعرف الرئي�س الم امهات 
… اين الرئي�س من  القتلى ال�شرائيليني هو جيد. ولكن 
التي  الرئي�س من اجلثث  اين  اليومية؟  الب�شرية  املخا�شر 
اين  البيوت؟  هدم  من  الرئي�س  اين  بالثالجات؟  جتمدت 
ق�شية  من  الرئي�س  اين  والتنكيل؟  التهجري  من  الرئي�س 

الفتى احمد منا�شرة الذي ظنه ا�شت�شهد..
ل زلت ل افهم اين اخللل… ول بد ان كالمي ل يزال 

يكمن  اين   ، ا�شاأل  وبجد  ولكني   . املهاترات  ف�شاء  يف  يقع 
ق�شرية  والحــداث  املكان  بني  احلقيقية  امل�شافة  اخللل؟ 
جدا ،ل يعقل انها بهذا البعد عنه . اهو من يقرر جمرى 
، ام ان هناك من يقول له . من يقدم  المور بهذا ال�شكل 

خدمات ا�شت�شارية يبدو انه يثق بها ثقة عمياء.
هل من املمكن ان هناك من يغيبه عن امل�شهد احلقيقي 
وكــاأن  ا�شعر  احيانا  ـــس؟  الر� على  يــجــري  ملــا  الــواقــعــي 
الرئي�س موجود يف املهجر. ولهذا ل ي�شتطيع التوا�شل. ثم 
ا�شمعه بحوار كذلك مع ال�شرائيليني ، واعيد النظر… ل 
انه موجود. كيف يعرف العقل ال�شرائيلي اكرث من العقل 

الفل�شطيني؟
ام هو مرة اخرى مو�شوع الف�شيل . ايعقل ان الرئي�س ل 

يرى ال حركة فتح ، ويرى ال�شعب كله فيها ؟
ف�شيل  فكل   . بالعك�س  هنا.  فتح  من  التقليل  لاق�شد 
. ولكن  الف�شيل الهم  ،فان فتح هي  ادنى �شك  مهم .وبال 
وا�شح  انق�شام  اىل  ادى  الخــرية  ال�شنوات  يف  يجري  ما 
تفرقه هوة بني ما تعني فتح وما يعني ال�شعب. اقول هذا 
وانا ا�شعر بال�شى ، لنني ان�شانة كربت وانا اظن ان فتح 
بال�شارع  فتحاوي  نب�س  هناك   . لفل�شطني  اخر  ا�شم  هي 
ان  ولكن  بــه.  ال�شتهانة  ميكن  ل  وثقافته  الفل�شطيني 
فهذا  والتعامل  اخلطاب  فتحاوي  �شيادة  املجتمع  ي�شبح 
ال�شيادة يف ظل انق�شام فا�شل  خطاأ . خطاأ فادح ترتكبة 
فتح  رئي�س  .ا�شمع  الرئي�س  ا�شمع  عندما  ولكنني  ا�شال. 
ولي�س بال�شرورة رئي�س فل�شطيني. وهذا لرمبا يكون �شبب 

اخللل.

ال����رئ����ي���������س ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ول����ق����ائ����ه م�����ع ال�������س���ح���اف���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة

 ت�شف و�شائل العالم الربيطانية والوروبية يوم ام�س 
باأنه “اربعاء ا�شود”، ب�شبب النهيار الكبري الذي حدث يف 
ال�شواق املالية، وحالة الهلع التي باتت الظاهرة الالفتة 
حتى  النهيار،  هذا  جراء  من  املتعاملني  جميع  وجوه  على 
ان بور�شة لندن التي تقدر قيمة ا�شهم ال�شركات امل�شجلة 
فيها اكرث من 40 تريليون دولر خ�شرت 50 مليار جنيبه 
المريكي  داوجونز  اما  ال�شود،  اليوم  ذلك  يف  ا�شرتليني 
وتقدر  عــامــا،   12 منذ  م�شتوياته  ادنــى  اىل  هبط  فقد 
ال�شتثمارات العربية يف هذه ال�شواق الغربية باأكرث من 

تريليوين دولر.
ا�شباب  عدة  اىل  الوىل  بالدرجة  يعود  النهيار  هذا 

رئي�شية نوجزها كما يلي:
دولرا   27 من  اقل  اىل  النفط  ا�شعار  انخفا�س  اول: 
التوقعات  وزيادة   ،2003 عام  منذ  الوىل  للمرة  للربميل 

بو�شولها اىل حاجز الع�شرين دولرا )النف�شي(.
ثانيا: تباطوؤ معدل النمو يف القت�شاد ال�شيني اىل ادنى 
م�شتوى منذ 25 عاما، واىل ما حتت الثنني يف املئة بعد ان 

و�شل اىل ما فوق 7.5 يف املئة لعدة �شنوات متوا�شلة.
لكل  الوروبــيــة  املــركــزيــة  البنوك  ا�شتنفاذ  ثالثا: 
املالية  ال�شواق  يف  النهيار  ملنع  حماولتها  يف  ذخائرها 
رمبا  املالية   2008 عام  ازمة  باأن  خرباء  وتكهن  العاملية، 

تتكرر يف اليام وال�شابيع املقبلة.
انهيار ا�شعار النفط، وبن�شبة 25 باملئة منذ بداية العام 
فقط، يظل العامل البرز، مما يوحي، بل يوؤكد، ان هناك 
اقت�شاديات  حتطيم  اجل  من  خلفه،  يقف  �شيا�شيا  قرارا 
خ�شوم الوليات املتحدة يف العامل، وخا�شة رو�شيا وايران 
الــوليــات  وتعتمد  عموما،  "الربيك�س"  ودول  وفــنــزول 
اململكة  حليفتها  على  ال�شرتاتيجية  هــذه  يف  املتحدة 
باأكرث  العاملية  ال�شواق  اغرقت  التي  ال�شعودية  العربية 
من مليوين برميل، ورف�شت كل الدعوات من اع�شاء منظمة 

لل�شيطرة  النتاج  لكبح  طارئة  اجتماعات  لعقد  “اوبك” 
على ال�شعار وا�شتقرارها متهيدا لبدء �شعودها.

 50 ن�شبته  مبا  النفط  على  يعتمد  الرو�شي  القت�شاد 
اقت�شادية  حربا  تخو�س  التي  املتحدة  والوليات  باملئة، 
الولة  �شقني:  من  ا�شرتاتيجية  تتبع  رو�شيا  �شد  �شر�شة 
يوؤدي  مبا  ممكن  م�شتوى  ادنى  اىل  النفط  ا�شعار  تخفي�س 
حروب  يف  رو�شيا  اغــراق  والثاين،  اقت�شادي،  انهيار  اىل 
ملا حدث  �شورية واوكرانيا يف تكرار  اقليمية يف  ا�شتنزاف 
يف مطلع الثمانينات، حيث جرى ا�شتخدام املخطط نف�شه 

لهزمية الحتاد ال�شوفيتي كمقدمة لتفكيكه.
يف  امريكيا  املطلوب  هو  بوتني  فالدميري  الرئي�س  راأ�ــس 
ا�شعار  املتوا�شل يف  ما يف�شر النهيار  الوقت احلايل، وهذا 
جزئيا،  ولــو  ثماره  يعطي  ال�شيناريو  هــذا  ــداأ  وب النفط، 
فالروبل، العملة الرو�شية، خ�شر 12 باملئة من قيمته منذ 
قبل  �شمد  الذي  القت�شاد  هذا  ولكن  فقط،  العام  بداية 
عام، وجتاوز الزمة عندما انخف�س �شعر الربميل من 120 
دولرا اىل خم�شني دولرا، �شيتجاوز الزمة احلالية اي�شا، 

ح�شب تقديرات الرئي�س الرو�شي نف�شه.
�شافيز  هوغو  وحــزب  فعال،  تاأثر  الرو�شي  القت�شاد 
الربملانية  النــتــخــابــات  خ�شر  امــريــكــا  ــدو  ع الــفــنــزويل 
النفط،  ا�شعار  انخفا�س  ب�شبب  �شهرين(  )قبل  الخــرية 
ودول  ال�شعودية،  العربية  واململكة  وا�شنطن  حلفاء  ولكن 

اخلليج، �شيكونون من اكرب اخلا�شرين اي�شا.
دولر  مليار   1.6 تخ�شر  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
يوميا، اذا ا�شتمر �شعر برميل النفط فوق الثالثني دولرا 
حوايل  خ�شارة  اىل  �شي�شل  الرقم  هــذا  ولكن  للربميل، 
دون  اىل  ال�شعر  انخف�س  اذا  يوميا  دولر  مليارات  ثالثة 
الع�شرين دولرا، وهو انخفا�س �شبه موؤكد، ح�شب توقعات 

اخلرباء لال�شهر املقبلة.
اليرانيون ي�شتعدون ل�شخ ن�شف مليون برميل يوميا بعد 

عليهم،  املفرو�س  احل�شار  رفــع 
بانهيارات  �شي�شرع  الــذي  المــر 
ان  املفارقة  ومن  لال�شعار،  اكرب 
التي  هي  اماراتية  �شحن  �شركة 
الكميات  ينقل  من  اول  �شتكون 
ال�ــشــواق  اىل  ــذه  ه ال�شافية 

العاملية!
و�شعت  ال�شعودية  احلكومة 
على  اجلــديــد  للعام  ميزانيتها 
يف  النفط  لربميل  �شعري  ا�شا�س 
واتخذت  دولرا،  اربعني  حدود 
من  �شر�شة  تق�شفية  اجـــراءات 
بينها رفع الدعم بن�شب متفاوتة 
ــيــة، وفــر�ــس  ــا�ــش عـــن �ــشــلــع ا�ــش
من  الوىل  ــرة  ــم ــل ل �ــشــرائــب 
ولكن  العجز،  لتقلي�س  تاريخها 
النخفا�س اىل ما دون الثالثني 
دولرا، وب�شكل مت�شارع �شيدفعها 
اجــــراءات  عــلــى  اىل القـــــدام 

اخرى يف الطار نف�شه، المر الذي قد ترتتب عليه حالة 
من التململ ال�شعبي الداخلي، ان مل يكن اكرث، بالنظر اىل 

التورط ال�شعودي يف حربي اليمن و�شورية.
تتاآكل  اخلليج  ــدول  ل النفطية  املالية  الحتياطات 
ال�شعودي  نفاذ  يتوقع  الــدويل  النقد  و�شندوق  ب�شرعة، 
منها يف غ�شون خم�س �شنوات، ولكن اذا هبطت ال�شعار اىل 
عامني  اىل  �شينخف�س  ال�شقف  هذا  فان  دولرا  الع�شرين 

فقط.
“النفطية”  حربها  يف  ال�شعودي  حليفها  ورطت  امريكا 
بكميات  ال�شواق  اغراق  اىل  ودفعتها  وايران،  رو�شيا  �شد 
الفــال�ــس،  حــافــة  اىل  واي�شالها  الــنــفــط،  مــن  ا�شافية 

وقامت يف الوقت نف�شه برفع احل�شار عن ايران، وافرجت 
تدريجيا عن 30 مليار دولر من جمموع مئة مليار دولر من 
امام  والعاملية  الوروبية  ال�شواق  وفتح  املجمدة،  اموالها 

�شادراتها.
ويعتربها  امريكا  على  يراهن  من  لكل  بليغ  در�ــس  انه 

حليف ميكن الوثوق به.
لقد طارت الطيور باأرزاقها.. وتبخرت الموال العربية، 
العرب اكرب �شحاياها.. وما  او معظمها، يف لعبة امم كان 

اجلديد على اي حال.
اليوم” “راي 

تواطئها ثمن  تدفع  وال�سعودية  ال�سباب..  احد  النفط  ا�سعار  انخفا�س  املت�سررين..  ابرز  والعرب  العاملية  املالية  ال�سواق  يف   انهيار 
..يف هذا املخطط.. دول اخلليج تخ�سر 1.6 مليار دولر يوميا ومر�سحة للزيادة مرتني اذا هبط �سعر الرميل حتت الع�سرين دولرا

ه������ل ي�������س���ب���ب ������س�����اي الأع�������������س������اب ������س�����رط�����ان ال���ك���ب���د؟

%  04 ع�������م�������رك  ي�����ط�����ي�����ل  ه��������رم��������ون  اك�����ت�����������س�����اف 

ت���ع���رف ع���ل���ى ف����وائ����د ال���ب���اب���وجن امل��ذه��ل��ة

الزعرتية  الغدة  تفرزه  هرمون  وجود  عن  اأمريكي  بحث  فريق  ك�شف 
الباحثون من  %، وقال   40 بن�شبة  الإن�شان  اإطالة عمر  باإمكانه  باجل�شم 
»اف جي  ا�شم  الذي يطلق عليه  الهرمون  م�شتويات  ارتفاع  اإن  ييل  جامعة 

اف21« يحمي جهاز املناعة �شد الآثار ال�شلبية للتقدم يف العمر.
هذه  اأن  اإىل  الربيطانية،  ميل«  »ديلي  ل�شحيفة  وفقا  الباحثون،  واأ�شار 
الدرا�شة قد تعود بالنفع يف امل�شتقبل من اأجل حت�شني كفاءة جهاز املناعة 
عند كبار ال�شن وملقاومة ال�شمنة واأمرا�س مثل ال�شرطان وال�شكر من النوع 

الثاين.
تقوم  طبيعي  ب�شكل  تعمل  وعندما  الزعرتية  الغدة  اأن  الباحثون  واأو�شح 
يف  التقدم  مع  ولكن  املناعة،  جهاز  اأجل  من  جديدة  تائية  خاليا  باإنتاج 

العمر، تفقد الغدة قدرتها على اإنتاج هذه اخلاليا احليوية.
واأ�شاف فريق البحث اأن انعدام وجود خاليا تائية جديدة يف اجل�شم هو 
اأحد م�شببات زيادة الإ�شابة بالعدوى ملختلف الأمرا�س والإ�شابة باأنواع 

معينة من اأمرا�س ال�شرطان عند كبار ال�شن.
اأن  فوجدوا  الفئران  على  جتاربهم  الباحثون  اأجرى  الدرا�شة،  اإطار  ويف 
ارتفاع م�شتويات »اإف جي اإف21« يف الفئران الأكرب �شنا اأدى اإىل حماية 
الغدة الزعرتية من التدهور بفعل ال�شن مما زاد قدرتها على اإنتاج خاليا 

تائية جديدة.



عدم  اأن  مــن  بريطانية  طبية  درا�ــشــة  حــذرت 
انتظام �شربات القلب ي�شكل خطرا اأكرب على �شحة 

الن�شاء اأكرث من الرجال.
 واأو�شحت الدرا�شة التي ن�شرت يف العدد الأخري 
الرجفان  اأن  ــت  ــرتن الإن »BMJ«على  جملة  مــن 
لالإ�شابة  الأقــوى  اخلطر  عوامل  اأحد  هو  الأذينى 
بال�شكتات الدماغية واأمرا�س القلب وف�شل وظائف 

القلب والوفاة بني الن�شاء مقارنة بالرجال.
الأذينى  الرجفان  اأن  اإىل  الأبــحــاث  واأ�ــشــارت   
منظمة  غري  كهربائية  اإ�شارات  ت�شبب  عند  يحدث 
فى اثنني من الغرف العلوية للقلب الأذين للت�شنج، 
لل�شحة، وغالبا  الأمريكية  الوطنية  للمعاهد  وفقا 
ما يرتبط الرجفان الأذينى بحالة مع زيادة خطر 
�شربات  اإيقاع  لأن  الدماغية،  ال�شكتات  الإ�شابة 
التجمع  اإىل  الـــدم  يــدفــع  مــا  املنتظم  غــري  القلب 
تعد  الن�شاء  بني  اأنــه  اإل  الأذيــنــني،  فى  والتجلط 
الرجال  �شعف  الأذينى  الرجفان  الإ�شابة  حالت 
الأدلة  مراجعة  بعد  الباحثون  اإليه  خل�س  ما  وهو 

من 30 درا�شة �شملت 4،3 مليون مري�س.
الرجفان  مري�شات  اأن  اإىل  البيانات  وت�شري   
للوفاة   93% بن�شبة  عر�شة  الأكــرث  هن  الأذينى 
منهم   55% ونــحــو  الــقــلــب،  بــاأمــرا�ــس  مــتــاأثــرات 
مقابل  فــى  قلبية،  نــوبــات  مــن  للمعاناة  معر�شات 
وظائف  فى  ق�شور  لتطوير  معر�شات  منهن   16%

للوفاة  عر�شة  ــرث  الأك منهن   12% ونحو  القلب، 
باأ�شباب اأخرى مقارنة بالرجال من مر�شى الرجفان 

الأذينى.
الأوبئة  علم  اأ�شتاذ  اإمدين  كنور  الباحث  وقال   
جامعة  فى  الدموية  والأوعــيــة  القلب  واأمــرا�ــس 

فى  العاملية  لل�شحة  اأكــ�ــشــفــورد  ومعهد  »جــــورج« 
من  جمموعة  الدرا�شة  هــذه  »ت�شيف  بريطانيا: 
اأمرا�س  اأن املراأة قد تواجه  الأدلة اجلديدة تبني 
ب�شكل  اخلطر  وعوامل  الدموية  والأوعية  القلب 

خمتلف عن الرجل«.

 اأعلنت �شركة »اآبل« عن اإنتاج ن�شخة حمدثة 
قيا�س  من  ب�شا�شة   «  iPhone 5s« هاتف  من 
 iPhone 6s هاتف  اإطالق  من  بدًل  اإن�س   4
�شركة  نية  اإىل  ت�شري  ال�شائعات  وكانت  م�شغر، 
اإن�س   4 قيا�س  من  ب�شا�شة  هاتف  اإطــالق  اآبــل 
التقرير  ان  اإل   ،iPhone 6c ا�شم  يحمل 
ين�شب   9to5mac موقع  ن�شره  الذي  اجلديد 

معلوماته مل�شدر قام با�شتعمال الهاتف.
احلاليني  عمالئها  لإر�شاء  ال�شركة  وت�شعى   
اآيفون  هاتف  على  للح�شول  ي�شعون  الــذيــن 
عن  اإن�س  و4.7  اإن�س   5.5 من  اأ�شغر  ب�شا�شة 
ن�شخة جديدة حمدثة من هاتف  طريق طرح 
يف  مرة  لأول  اإ�شداره  مت  الذي   iPhone 5s

خريف عام 2013.
الهاتف  احــتــفــاظ  اإىل  املعلومات  وت�شري   
 iPhone 5s هــاتــف  بــتــ�ــشــمــيــم  اجلـــديـــد 
و�شيحوي على مدخل ل�شماعة الراأ�س، ويحمل 
 ،N69 الرمزي  ال�شم  ال�شركة  داخل  الهاتف 
 iPhone الإطالق  ا�شم  يكون  اأن  املرجح  ومن 

.5se
 وقام احد موظفي �شركة اآبل ب�شرح لحقة 
اىل  الأوىل  الطريقة  ت�شري  بطرقتني،   se
 special خا�شة  طبعة  تعني  الالحقة  ان 
 4 يبلغ  �شا�شة  الهاتف مع حجم  edition من 
اإن�س، بينما ت�شري الطريقة الثانية اإىل ن�شخة 
 iPhone هاتف  من   enhanced حم�شنة 

.5s
الهاتف  مــن  املقبلة  الن�شخة  اأن  ويــبــدو   
ت�شميم  �شتحمل   5se املقبلة  اأن  والــواقــع 
ولكن   2013 لعام  الرائد  اآبــل  لهاتف  مماثل 
برجمية  وحت�شينات  داخلية  حت�شينات  مــع 
القدمي  الت�شميم  مابني  متزح  والتي  وعتادية 
مع التقنيات احلديثة لهواتف اآيفون الأخرية.

التغيريات  من  قائمة  اإىل  امل�شادر  وت�شري   
 iPhone 5se التي �شتكون موجودة يف هاتف
ا�شتبدال  مثل   iPhone 5s لهاتف  كرتقية 
املنحني  بالزجاج  والالمعة  امل�شطوفة  احلواف 

.iPhone 6sو iPhone 6 مثل هواتف

 8 بــدقــة  خلفية  كــامــريا  الهاتف  وميتلك   
اأمامية بدقة  بينما ميتلك كامريا  ميجابيك�شل 
الأمامية  للكامريا  م�شابهة  ميجابيك�شل   1.2
لو�شع  اأكــــرب  ودعــــم   ،iPhone 6 لــهــاتــف 
الت�شوير بانوراما ولل�شبط التلقائي لل�شورة يف 

عملية ت�شجيل الفيديو.
بــارومــرت  مقيا�س  على  الــهــاتــف  ويــحــتــوي   
ال�شحة،  تطبيق  اأجــل  مــن   Barometer
خم�ش�شة   NFC رقــاقــة  لــوجــود  بالإ�شافة 
مع   ،Apple Pay اآبـــل  مــن  الــدفــع  خلــدمــة 
هاتف  يف  املوجودة   M8و  A8 و�شرائح  وجود 

.iPhone 6
بلوتوث  التــ�ــشــال  لإمكانيات  بالإ�شافة   
4.2 وVoLTE و�شريحة واي فاي من هاتف 
 ،802.11ac معيار  تــدعــم   iPhone 6s
 Live Photos ميزة  لإمتالكه  بالإ�شافة 
�شياأتي  كما   ،iPhone 6s بهاتف  اخلا�شة 
لهاتف  املــتــاحــة  نف�شها  ـــوان  ـــالأل ب الــهــاتــف 
والر�شا�شي  الف�شي  وهـــي   iPhone 6s

والذهبي الوردي.
املوجودة   Live Photos ميزة  ان  ورغم   

بوا�شطة  تعمل   6s اآيفون  �شل�شلة  هواتف  على 
 5se اللم�س ثالثي الأبعاد اإل ان �شا�شة هاتف
تكون  ولن   2013 عام  لطراز  مطابقة  �شتكون 

ح�شا�شة لل�شغط.
بــاعــتــبــاره   5se هــاتــف  اآبــــل  ــتــقــدم  ــش و�  
ودعم  احلديثة  التكنولوجيا  ملواكبة  و�شيلة 
ان  بدون   iOS لنظام  امل�شتقبلية  التحديثات 
الأحدث   iPhone 6s لهواتف  مناف�س  ي�شكل 

والأكرب.
 وتاأمل اآبل ان يوؤدي هذا النموذج من الهاتف 
الذين  امل�شتخدمني  من  املزيد  على  حل�شولها 
هواتف  عند  لديهم  متوقف  الــزمــن  زال  مــا 
iPhone 5 اأو ما قبل ذلك لتعلقهم بالهواتف 

ذات ال�شا�شات ال�شغرية.
 وت�شيف امل�شادر اإىل ان الهاتف دخل مرحلة 
الإنتاج، وان اآبل قد تخطط لإطالق الهاتف يف 

وقت مبكر من �شهر مار�س اأو اأبريل القادم.

 يعترب الأمان من اهم اخل�شائ�س التي يبحث 
التعر�س  عدم  بهدف  اجلوالت  م�شتخدم  عنها 

لي خرق خل�شو�شيته.
 ويف هذا ال�شياق، ا�شارت بع�س التقارير اىل 
ان »م�شتخدمي ايفون من ابل التي تعمل بنظام 
iOS هم حر�شني اكرث على �شرية جوالتهم، 
بنظام  تعمل  التي  اجلـــوالت  م�شتخدمي  من 
لي�س   iOS نظام  يف  المــان  ان  ال  ــدرويــد،  اأن
%100، لكن مت اكت�شاف ان %90 من الجهزة 
براجمية  تت�شمن  اأندرويد  بنظام  تعمل  التي 

خبيثة«.
 Duo  « �شركة  بها  قامت  درا�شة  وك�شفت   
اجلــوالت  ي�شتخدم  »مــن  ان   «  Security
انـــدرويـــد ل  بــنــظــام  الــتــي تعمل  والجـــهـــزة 
اجلــوالت  يف  املوجودة  المــان  مزايا  ي�شتعمل 
وال�شخ�شية«،  اخلا�شة  بيناته  حماية  بهدف 
بتفعيل  قــام   10 اأ�شل  من   1« ان  اىل  م�شرية 
�شرية  برموز  ــالع  الق عند  الت�شفري  خا�شية 

للمرور«.
 واكت�شفت ال�شركة ان »ثلث م�شتخدمي نظام 

اندرويد ل ي�شعون قفاًل لل�شا�شة بهدف المان 
ايفون فالن�شبة ل  اما من ي�شتخدم  جلوالتهم 

تتجاوز 0.5%«.
 كما لفتت الدرا�شة ان »%32 من اجلوالت 

وهو   Android 4.0 بنظام  تعمل  زالــت  ما 

ابل  اجهزة  ن�شف  املقابل  يف  لالخرتاق  عر�شة 

.»iOS 9 تعمل بال�شدار الخري لنظامها
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 واجهة جديدة حلالة الطق�س على
هواتف اندرويد

 

 اأعلنت �شركة جوجل عن حتديثات على تطبيق »حالة الطق�س« املتوفر 
داخل نظام اندرويد.

مع  الطق�س  حالة  حول  ُمف�شلة  معلومات  اجلديدة  الواجهة  و�شت�شمُّ   
ر�شومات للتعبري عنها بطريقة اأف�شل، و�شتعر�س درجات احلرارة املتوقعة 
خالل النهار بالإ�شافة اإىل الع�شرة اأيام القادمة، واأوقات �شروق وغروب 

ال�شم�س.
بداأت  اجلديدة  »الواجهة  اأنَّ  الر�شمية  مدّونتها  يف  »جوجل«  واأعلنت   
بالظهور تدريجًا جلميع ُم�شتخدمي »اآندرويد« بدًءا من21 كانون الثاين، 

ول يحتاج املُ�شتخدم اإىل تثبيت اأي حتديث من متجر جوجل بالي«.
 و�شيتمكن امل�شتخدم من احل�شول على بيانات تف�شيلية اأكرث حول حالة 

الطق�س من خالل ال�شغط على الواجهة اجلديدة.
اأجهزة  على  الطق�س  حالة  لتطبيق  اجلــديــدة  الواجهة  وتت�شابه   
يف  املُت�شفح  عرب  البحث  حُمــرك  واجهة  على  املتوفرة  بتلك  »اآنــدرويــد« 

احلوا�شب.
�شتبقى   »iOS« بنظام  تعمل  التي  الذكية  »اآبل«  اأجهزة  اأنَّ  اإىل  ي�شار   
يف الوقت احلايل من دون الواجهة اجلديدة، ومل حتدد »جوجل« تاريخ 

و�شول هذه اخلدمة اإىل اأجهزتها.

جوجل حتجب 780 مليون اإعان كاذب
ـــة »جــــوجــــل«  ـــرك ـــش �  متـــكـــنـــت 
على  بحث  حمرك  اأ�شهر  الأمريكية، 
اأكــرث  حجب  مــن  الإنـــرتنـــت،  �شبكة 
 ،2015 عام  اإعــالن  مليون   780 من 
اأو  ــومــات كـــاذبـــة  مــعــل ــا  ــه ــوائ ــت لح

انطوائها على الحتيال.
 وعلقت ال�شركة عمل اأكرث من 10 

اآلف موقع و18 األف ح�شاب تخ�س معلنني ب�شبب عمليات تزوير، اإ�شافة 
اإىل حواىل 7 اآلف موقع اآخر ي�شتخدمه قرا�شنة.

 واأ�شارت جوجل اإىل اأنها حظرت اأكرث من 12.5 مليون اإعالن كاذب يف 
حائزة  غري  اأدوية  اإعالنات  بينها  من  لوحده،  الدوائية  ال�شناعات  قطاع 

على تراخي�س للبيع، وفق ما نقلت »وكالة اأنباء البحرين«.
 وت�شتعني جوجل يف الك�شف عن »الإعالنات ال�شيئة« بنماذج ح�شابية 
معلوماتية، وخربات ب�شرية مع فريق متخ�ش�س يف هذه املهمة ي�شم اأكرث 

من األف �شخ�س.
اإيــرادات  من  الأكــرب  الق�شم  توفر  الإعــالنــات  اأن  اإىل  الإ�ــشــارة  جتدر   
على  »جمانية«  خدمات  تقدم  التي  ال�شركات  باأكرثية  اأ�شوة  جوجل، 

الإنرتنت.

خطة لتزويد الطائرات باإنرنت فائق ال�سرعة
 

»دون   )Via Sat( �شركة  فى  التجارية  احلركة  رئي�س  نائب  قــال   
خدمة  على  قــادرة  �شتكون  العامل  حول  الطريان  �شركات  ان  بوكانان«، 

الإنرتنت عايل ال�شرعة على منت الطائرات يف غ�شون 5 �شنوات.
ت�شفح  خدمات  لتاحة  ت�شعى  ال�شركات  ان  �شحفية  تقارير  وقالت   
املو�شيقى  وت�شغيل  الإلكرتوين  الربيد  ر�شائل  واإر�شال  الإنرتنت  مواقع 

والأفالم على ارتفاع ي�شل اإىل 30000 قدم للركاب.
 وذكر بوكانان اأن الأقمار ال�شناعية ذات القدرة العالية �شوف تتمكن 
من الت�شال ب�شبكة الإنرتنت على م�شاحات وا�شعة من الأر�س، مما ي�شمح 

للطائرات للتقاط اإ�شارة اأينما كانت.
 واأ�شاف اأن هناك حواىل 60 – 70 باملئة من الطائرات فى الوليات 
املتحدة الأمريكية و10 – 20 باملئة من الطائرات فى بقية العامل تقدم 
�شرعة  لكن  الطائرة،  منت  على  فــاي  واي  من  نــوع  اإىل  الو�شول  بالفعل 
اخلطة  ومــع  للغاية،  �شعيف  يكون  ما  عــادة  الت�شالت  هــذه  ونوعية 
ومقاطع  اأفــالم  ت�شغيل  من  العامل  حول  امل�شتخدمني  �شيتمكن  اجلديدة 
يوتيوب ب�شرعة فائقة على منت الطائرات ب�شكل غري م�شبوق، وفقا ملوقع« 

»mirror الربيطاين.

اأ�ساتذة هندو�س ي�سيئون اإىل القراأن الكرمي

بولية  متهال«  »جامعة  يف  الهندو�س  واملدر�شني  املديرين  بع�س  اأقــدم 
»بيهار« الهندية بالإ�شاءة للقراآن الكرمي بدوافع عن�شرية، وقد قام اأحد 

املدر�شني باإلقائه من النافذة.
ال�شابق  والتجارة  العلوم  كلية  »بدر عامل خان« مدير  الدكتور   و�شرح 
وطالبوا  امل�شلمني،  غ�شب  اأثــارت  قد  الإ�شاءة  هذه  باأن  متهال«  بـ«جامعة 
بعقوبة جميع اجلناة امل�شيئني للقراآن الكرمي، واتخاذ القرار الالزم، حتى 

ل يكررها اأحد.
�شماغم«  »�شاتر  الدكتور »حممد كالم« رئي�س منظمة  ا�شتنكر   وكذلك 

اخلريية الإ�شالمية تلك الإ�شاءة، مطالًبا بالتحقيق يف الواقعة.
من  خطة  الكرمي  للقراآن  الإ�شاءة  هذه  اإن  قائاًل:  الدكتور  واأ�شاف   

خطط اأعداء الإ�شالم يريدون بها ت�شويه �شورة الإ�شالم.
 واجلدير بالذكر اأنه مَت اإيقاف الدكتور امل�شلم »بدر عامل خان« مدير 
املديرين  بوا�شطة  اجلامعة،  من  عمله  عن  ال�شابق  والتجارة  العلوم  كلية 
واملدر�شني الهندو�س املتع�شبني قبل ب�شعة اأيام بدوافع عن�شرية، ومل تقم 

احلكومة بالتحقيق يف واقعة اإيقافه عن عمله.

 موقع اإلكروين لعر�س جتارب
امل�سلمني امل�سطهدين

حالت  مع  امل�شلمني  جتارب  ي�شم  اإلكرتوين  موقع  بتاأ�شي�س  اإمــام  قام   
منعهم من ا�شتقالل الطائرات بعد ما عاناه كتجربة �شخ�شية.

 وظهرت يف الآونة الأخري حالت انتهاك حلقوق امل�شلمني يف »الوليات 
املتحدة«، اإما بالحتجاز، اأو منعهم من ركوب الطائرات دون اإبداء اأ�شباب 

وا�شحة لذلك.
 ومن تلك احلالت منع اإمام ومقدم برامج تلفزيونية من ركوب الطائرة 
العامة  اأحد متابعي �شفحته  »نيويورك«، بزعم ال�شتباه يف  اإىل  املتجهة 

على موقع التوا�شل الجتماعي التي ت�شم ما يزيد عن 28 األف متابع.
  وقد �شرح الإمام باأن الغر�س من وراء تاأ�شي�س هذا املوقع، هو عر�س 
ما ُيعاين منه امل�شلمون من ا�شطهاد وتع�شب ديني، خا�شًة بعد ت�شريحات 

»دونالد ترامب« وبع�س ال�شيا�شيني خلطاباتهم املعادية لالإ�شالم.

اإيطاليا تن�سئ جمل�س للعاقات مع الإ�سام
 اأعلنت احلكومة الإيطالية اإن�شاء »جمل�س للعالقات مع الإ�شالم« يكون 

مبثابة هيئة ا�شت�شارية بهدف اإدماج امل�شلمني يف اإيطاليا.
جامعيني  ي�شم  الذي  املجل�س  اأن  الإيطالية  الداخلية  وزارة  واأو�شحت 
اآراء  باإعطاء  مكلفا  �شيكون  الإ�شالمية،  والديانة  الثقافة  يف  وخــرباء 

وتقدمي اقرتاحات حول م�شاألة الندماج يف البالد.
ت�شكيل  اجتماع  تراأ�س  الــذي  األفانو  اأجنلينو  الداخلية  وزيــر  وقــال 
املجل�س اإن »الحرتام والتعاون بني الهويات الثقافية والدينية املوجودة 

يف اإيطاليا يجب اأن يكونا قاعدة حلوار من �شاأنه اإثراء الدميقراطية«.  
احرتام  و�شط  بلدنا  وازدهــار  تنمية  يف  »امل�شاهمة  اإىل  امل�شلمني  ودعا 

قوانيننا وتقاليدنا«.
ويف غياب اإح�شاءات دقيقة، ت�شري تقديرات الباحثني واجلمعيات اإىل 

وجود نحو مليون م�شلم يف اإيطاليا.
احلكومة  اأن  باإعالنه  جدل  األفانو  اأثار  باري�س،  اعتداءات  اأعقاب  ويف 
ملكافحة  امل�شلمني  لــدى  لل�شالة  امل�شروعة  غري  الأمــاكــن  اإغــالق  تعتزم 

التطرف على حد زعمت.
�شهولة  عــدم  ب�شبب  امل�شروعة،  غري  الأمــاكــن  هــذه  تكون  ما  وغالبا 

احل�شول على مكان لل�شالة جراء معار�شة العديد من امل�شوؤولني املحليني.

اإن�����ض  4 ب�����ص��ا���ص��ة   iPhone 5se ت��ط��ل��ق  اآب�����ل 

خ����ط����ر! يف  ان������ت������م  اأن������������دروي������������د..  مل���������ص����ت����خ����دم����ي 

ال���ع���ام ل����ه����ذا  اجل�����دي�����دة  م���ي���زت���ه���ا  ع����ن  ت���ع���ل���ن  اأب  وات���������ض 

ع���������������دم ان���������ت���������ظ���������ام ����������ص���������رب���������ات ال��������ق��������ل��������ب ي�������������ص������ك������ل خ����������ط����������را ع��������ل��������ى ��������ص�������ح�������ة ال������ن�������������ص������اء

 خمي�س النقيب
 جاء النبيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم يف مرحلٍة من 
اأ�شد مراحل الف�شاد يف الأر�س والإف�شاِد يف احلياة، 

كيف؟
 " اهلل:  دون  من  الأوثان  عبادة  كانت  ا:  عقائديًّ
ِ ُزْلَفى " ]الزمر:  ُبوَنا اإِىَل اهللَّ َما َنْعُبُدُهْم اإِلَّ ِلُيَقرِّ
3[، وكان هناك اأكرث من ثالثمائة و�شتني �شنًما 

حول الكعبة.
 ن�شبوا الأ�شناَم حول البيِت احلرام، وعاثوا يف 
اد  ُعبَّ هناك  كان  اأخرى  اأماكن  ويف  ف�شاًدا،  الأر�ــس 
الكواكب،  ــاد  وعــبَّ واحلــجــر،  ال�شجر  ــاد  وعــبَّ الــنــار، 

اد البقر. وعبَّ
لم للمراأة يف كربها، وَواأدها  ا: كان الظُّ  اجتماعيًّ
يِّ َذْنٍب ُقِتَلْت  يف �شغرها؛ " َواإَِذا امْلَْوُءوَدُة �ُشِئَلْت * ِباأَ

.]9  ،8 "]التكوير: 
النخا�شة  �شوق  يف  وي�شرتى  ُيباع  الإن�شان  وكان   

نا باأنواعه املختلفة! والعبيد، ف�شاًل عن انت�شار الزِّ
ِفئة  واحتكار  با،  بالرِّ التعاُمل  �شاع  ا:  اقت�شاديًّ  
ٍة  طبقيَّ يف  املجتمع،  باقي  وحرمان  للمال،  قليلة 

بغي�شة؛ لي�َشْت فقراء واأغنياء، بل �شادة وعبيد!
زعماء  بع�س  بني  لطة  لل�شُّ احتكاٌر  ا:  �شيا�شيًّ  
القبائل يف ع�شبيَّة مقيتة، اأف�شَدت الِقَيم والأخالق، 
وكان  والــغــرور،  وال�شلف  الِكرب  �شوى  يحكمها  ول 

�شعارهم:
اأَل ل يجهَلْن اأحٌد علينا

فَنجهَل فوَق جهِل اجلاهليَنا
ون�شرب اإن وَرْدنا املاَء �شفًوا

وَي�شرب غرُينا كدًرا وِطيَنا
دخَلت  اأن  املختلَّة  املنظومة  هذه  عن  نتج  ولقد   
طويلة  �شنوات  ت  ا�شتمرَّ طاِحنة،  حروب  يف  العرُب 

لأَتفه الأ�شباب؛ مثل داح�س والغرباء.
مهيًنا؛  واقــًعــا  كــان  للعرب  اخلــارجــي  والــواقــع   
الروم  وبــالد  فار�س  بالد  من  العظمى  القوى  حيث 
الليلة  اأ�شبه  وما  قاطبة،  العربيَّة  القبائَل  ت�شتذلُّ 

بالبارحة!
َيخرج  املرير،  والواقِع  املوؤ�ِشف  احلال  هذا  بني   
ربي  �شلوات  ــة  الــرَبيَّ خري  مولد  يف  متمثاًل  الأمـــُل 
وَرفــع  الواقع  هــذا  َتغيري  يف  الأمــل  عليه،  و�شالمه 
الإ�شالم  دعوة  وظهور  ة،  الب�شريَّ كاِهل  عن  املعاناة 
ا�س يف كل نواحي احلياة؛  ت�شعى يف َتقدمي اخلري للنَّ

ا... ا واأخالقيًّ ا، و�شيا�شيًّ ا واجتماعيًّ عقائديًّ
الب�شر  َخــري  مولد  يف  متمثاًل  الأمــل  فجُر  بــزغ   
ٍة،  ي و�شالمه عليه، فكان ميالده ميالد اأمَّ �شلوات ربِّ
جاءت  ر�شالة  مقدم  وَمقَدُمه  َرحمة،  بعثة  وبعثُته 
وعطر  الأر�ــس،  وجــَه  َبيَّ�س  التاريخ،  جمرى  لتغريِّ 
الواقع  �شوؤوَن احلياة ، غريَّ هذا  ونظم  الكون،  َن�شيم 
على  وق�شى  الب�َشر،  كاِهل  عن  املعاناة  ورفَع  ال�شيِّئ، 
التي  الإ�ــشــالم  دعــوة  واأثــمــَرت  وُظلِمه،  جهل  اأبــي 
مكارم  م  لأمتِّ ُبِعثُت  ا  ))اإمنَّ جديد؛  من  الأمَل  بعَثت 

اهلل  �شلى  اإليه  العامَل  حاجة  فكانت  الأخـــالِق((، 
فاء، والعط�شان  عليه و�شلم حاجة املري�س اإىل ال�شِّ
اه العني  اإىل املاء، والعليِل اإىل الدواء، والنَّظر تتمنَّ

العمياء.
 هذه الأحوال التي كانت َتعي�شها الب�شريَّة قبل 
تت�شاَبه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  النبيِّ  ميالد 
اإىل حدٍّ كبري مع الَفرتة التي نعاين منها يف واِقعنا 
والحتكاِر  وامليوعة،  الُعري  انت�شار  حيث  املعا�شر؛ 
ـــداِع واخليانة،  ــفــاق، واخل والــنِّ والــكــذب  ــلــم،  والــظُّ
من  الأمـــل  َتبعث  كلها  ــس  ــرا� الأم هــذه  وجمابهة 
طالئع  منها  م  نتن�شَّ الُب�شريات  هــي  وهــا  جــديــٍد، 
العربيَّة،  تني:  لالأمَّ َنن�شده  الذي  والإ�شالح  التغيري 

والإ�شالمية.
ُظلَمة  وتـــزداد  �ــشــوًءا  الأمـــور  َت�شتدُّ  قــد  نعم،   
وجل  عزَّ  اهلل  يف  والثِّقة  ــل  الأَم َيبقى  لكن  اللَّيل، 
احلني  ال�شَّ عباده  عن  واملداِفِع  امل�شت�شعفني،  نا�شر 
الكرمي  القراآن  يف  ُيخربنا  تعاىل  فاهلل  امل�شلحني، 
اإِنَّ  َوُر�ُشِلي  اأََنا  َلأَْغِلنَبَّ   ُ اهللَّ َكَتَب   " لعباده:  بَن�شره 
 " وقال:   ،]21 " ]املجادلة:  َعِزيٌز  َقــِويٌّ   َ اهللَّ
ْنَيا َوَيْوَم  َياِة الدُّ ُر ُر�ُشَلَنا َوالَِّذيَن اآَمُنوا يِف احْلَ اإِنَّا َلَنْن�شُ

َيُقوُم اْلأَ�ْشَهاُد "]غافر: 51[.
لم،  الظُّ على  ثــورًة  ميالُده  فكان  احلبيب،  ُولــد   
وبعُثه جندة للمظلومني، اأُطِفَئت ناُر فار�س، وزلزَلت 
عرو�ُس قي�شر، وانهدَمت ق�شوُر ال�شتبداد، و�شقَطت 
لم، بعد اأن كان العامَل غابًة ياأكل القويُّ  �شرفات الظُّ

عيف، وَيلتهم الغنيُّ الفقرَي. فيها ال�شَّ
الة  ب علينا بداية ِبناء الروح؛ بال�شَّ  لذلك يتوجَّ
دق والإخال�س، وبناء  والقراآن، وبناء الثِّقة؛ بال�شِّ
الف�شاد  على  والق�شاء  والأَمــل،  بالعمل  القت�شاد؛ 
وَدحر املف�شدين؛ حتى ن�شل اإىل ا�شتقالل املجتمع؛ 
اأقــوات  يف  م  يتحكَّ ول  حمتِكٌر،  القوَت  يحتكر  فال 
واأغنياء  الأغرا�س،  اأ�شحاب  َلع  ال�شِّ واأ�شعار  النا�س 

احلرب، ومنتِهزو الأزمات.
 ملَّا هاجر النبيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل املدينة 

بقيع  مو�شع  يف  لل�شوق  ًنا  معيَّ مكاًنا  لأ�شحابه  د  حدَّ
التعاُمل  اإىل  ودعاهم  قبًة،  فيه  و�شرب  الغرقد، 
فيه  ا�س  النَّ كرُث  ملَّا  ثمَّ  اليهود،  �شوق  عن  بعيًدا  فيه 
واأكرث  منه  اأنفع  املكان  هذا  غرَي  راأى  لع،  ال�شِّ وزاَدت 
حَتقيًقا مل�شالح امل�شلمني، فعدل َعنه وذهب اإىل مكاٍن 
ا، وكان اأقرب اإىل  ه بِرجله طوًل وعر�شً َف�شيح، َوَخطَّ
ول منه اإىل العر�س، يف املنطقة املعروفة اليوم  الطُّ
باملناخة غربي امل�شجد النبوي، وهي متتدُّ من احلدِّ 
الغمامة  َم�شجد  مو�شع  )يف  العيد  مل�شلَّى  مايل  ال�شَّ
اليوم(، اإىل منطقة جرار �شعد يف منازل بني �شاِعدة 
قرب َثنيَّة الوداع �شمايل املدينة، وقال لأ�شحابه: 
عليه  ُي�شربنَّ  ول   ، ُينتق�شنَّ فال  �ُشوقكم،  ))هــذا 

َخراج((.
بناًء  الأوىل  الإ�شالم  لدولة  الِبناء  روعُة  هذه   
ا  و�شيا�شيًّ ا  واقت�شاديًّ ا،  واجتماعيًّ ا  روحيًّ متكاماًل؛ 
التَّ�شحيات  مــن  كــثــرية  مــراحــل  بعد  ــا،  وعــ�ــشــكــريًّ
واملوؤامرات، وَبذل اجلهد يف البناء، مت�شلِّحني يف كلِّ 

ذلك بالإميان والثِّقة والأَمل يف ن�شر اهلل تعاىل.
واحتكار،  ف�َشاٌد  بالبارحة؛  الليلة  اأ�شبه  ومــا   
َهتك  عــن  �س  تتمخَّ وحــــروب  ــة،  ــالع وخ ــــرٌي  وُع
احلال  هذا  يتغريَّ  ولن  الأرواح،  واإزهــاق  الأعرا�س 
نا، واأخذنا  بعنا قراآَن ربِّ نا ما باأنف�شنا، واتَّ اإلَّ اإذا غريَّ
اأَْقَوُم  ِللَِّتي ِهَي  " اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن َيْهِدي  نا:  ب�شنَّة نبيِّ
" ]الإ�شراء: 9[، وعن مالك بن اأن�س قال: قال 
فيكم  ))تركُت  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شوُل 
كتم بهما: كتاب اهلل، و�شنَّة  اأمرين، لن َت�شلُّوا ما مت�شَّ

ر�شوله((؛ رواه يف املوطاأ.
وكلمِة  الإ�شالم،  ِفطرة  على  ــَة  الأمَّ اجمع  اللهمَّ   
عليه  اهلل  �شلى  حممد  نا  نبيِّ وديـــن  الإخــال�ــس، 
و�شلم، وملَِّة اأبينا اإبراهيم حنيًفا م�شلًما وما كان من 

امل�شركني.

اأمة  ميالد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  مولده 

ميزة  اأهـــم  ــن  ع اآب«  »واتــ�ــس  �ــشــركــة  اأعــلــنــت    
�شتختربها هذا العام لإ�شافتها على تطبيق املرا�شلة 

ال�شهري.
�شت�شاعد  اجلــديــدة  املــيــزة  اأن  ال�شركة  وتــقــول   
امل�شتخدمني يف التوا�شل مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي 
يخرتونها اأو يتعاملون معها، اأي اأنه �شيتمكن امل�شتخدم 
من  معه  يتعامل  الذي  البنك  مع  التوا�شل  من  قريبًا 

حتى  او  بها  قــام  م�شرفية  عملية  اأي  متابعة  اأجــل 
تقدمي �شكوى، اأو طلب اأي خدمة يقدمها امل�شرف.

تذكر  اإل  ي�شعنا  ل  املــيــزة  هــذه  عــن  بالتحدث   
ــار اجلــديــد  ــي ــن اخل الــتــ�ــشــريــبــات الــتــي حتــدثــت ع
اإم،  »في�شبوك  الآن  باختباره  في�شبوك  تقوم  الذي 
Facebook M«، حيث تقدم امليزة، نف�س اخلدمات 
التي حتدثت عنها وات�س اآب، كالتوا�شل مع ال�شركات 

واملوؤ�ش�شات، واإذا متت اإ�شافة امليزة من قبل ال�شركة 
حجز  مــن  امل�شتخدمني  �شيتمكن  في�شبوك،  الأم 
التجارية،  املحال  مع  والتوا�شل  اجلوية  الرحالت 
اختيار  من  امل�شتخدمني  �شيتمكن  ذلــك  من  والأهـــم 
التجارية  واملحال  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي  العرو�س 
اإىل هواتفهم فور  �شت�شل  التي يتعاملون معها، والتي 

الإعالن عنها.



يبلغ  مل  �شاب  قفز  ــام،  ع مــن  ــل  اأق يف   
لي�شري  املجهول،  من  العمر  من  الثالثني 
دراماتيكي  تطّور  يف  للبالد،  الفعلي  امللك 
غـــري مــ�ــشــبــوق يف تـــاريـــخ الــ�ــشــعــوديــة. 
تتويجًا  قريب  عّما  ن�شهد  هل  ال�شوؤال: 

ر�شميًا له ملكًا على البالد؟
فوؤاد اإبراهيم

ويل  ويل  م�شتقبل  حــول  �شيناريو  اأي 
العهد، حممد بن �شلمان، يف وراثة العر�س 
بالنظام  ي�شطدم  اأن  بــد  ل  ال�شعودي 
 ،1992 اآذار  يف  ال�شادر  للحكم  الأ�شا�شي 
مبا  مطلقة  �شالحيات  امللك  مينح  الــذي 
ذلك  يعني  الوحيد.  القرار  �شانع  يجعله 
بب�شاطة اأن كل ال�شلطات التي يتمتع بها 
قوته  من  نابعة  لي�شت  حاليًا  �شلمان  بن 

الذاتية، بل مكت�شبة من والده.
ال�شيناريو  يتقّدم  هذه،  احلقيقة  وفق 
ــول  ــش وو� احلــــايل  ــك  ــل امل ـــوت  م الأول: 
يعني،  نـــايـــف،  بـــن  حمــمــد  ــده  ــه ع ويل 
لبــن  ال�شيا�شية  الــنــهــايــة  بــبــ�ــشــاطــة، 
�شلمان. حينذاك، �شوف يتمّتع ابن نايف 
كان  التي  نف�شها  املطلقة  بال�شالحيات 
قبله،  من  ال�شعوديون  امللوك  بها  يتمتع 
اأكان ذلك قبل النظام الأ�شا�شي للحكم اأم 
يف ما بعده، الفارق بينهما �شفر، لأن امللك 
قبل اآذار 1992 كان احلاكم املطلق، ولكن 
دون قانون مكتوب، ثم �شار بعده حاكمًا 

مطلقًا، وبالقانون.
»اآل  ـــراء  اأم مــن  املــقــّربــة  املجال�س  يف 
�شعود« حديث عن تهمي�س لدور ويل العهد 
الذي  نايف،  بن  حممد  الداخلية،  ووزير 
مل يعد الرجل الثاين، يف ظل اكت�شاح ابن 
�شلمان اجلهاز البريوقراطي للدولة. فهو 
كما  والتنمية  القت�شاد  ملفات  مي�شك 
على  ويهيمن  وال�شلم،  احلرب  قرار  ميلك 
ملف ال�شيا�شة اخلارجية اإىل القدر الذي 
اجلبري  عــادل  اخلارجية  وزيــر  من  جعل 

جمّرد متحّدث اإعالمي با�شم الوزارة.
الوليات  مع  املتمّيزة  العالقة  حتى 
يف  عليها  نايف  ابــن  راهــن  التي  املتحدة 
باتت  العر�س  وراثــة  يف  موقعه  تعزيز 
ملن  و�شلت  جّمة  ر�شائل  م�شمونة.  غري 
يهمه الأمر، تفيد برتجيح وا�شنطن خيار 
الأبي�س  البيت  بيان  منها  �شلمان،  ابــن 
مع  اأوبــامــا  بـــاراك  الرئي�س  لقاء  عقب 
املا�شي.  اأيلول  الرابع من  �شلمان يف  امللك 
نقتطف منه الفقرة التالية ذات ال�شّلة: 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  الزعيمان  »ناق�س 
جديدة للقرن الـ21 وكيفية رفع م�شتوى 

العالقة ب�شكل كبري بني البلدين.
امللكي الأمري  ال�شمو  اأطلع �شاحب  وقد 
حممد بن �شلمان )الرئي�س باراك( اأوباما 
ال�شراكة  ب�شاأن  اململكة  على وجهات نظر 
وامللك  الرئي�س  ووّجــه  ال�شرتاتيجية. 
بلديهما  حكومتي  يف  امل�شوؤولني  �شلمان 
للم�شي قدمًا  املنا�شبة  ال�شبل  ل�شتك�شاف 

يف الأ�شهراملقبلة«.
البيان  يف  �شلمان  ابــن  ا�ــشــم  يــرد  مل 
فقرة  كــانــت  ــل  ب ــيــة،  اعــرتا�ــش كجملة 
مب�شتقبل  ال�شلة  ذات  بالدللت  مكتنزة 
الــ�ــشــلــطــة والـــرهـــانـــات الأمـــريكـــيـــة يف 
ذكاء«  »�شرب  جمرد  يكن  مل  ال�شعودية. 
من ديفيد اغناتيو�س حني اختار عنوانًا 
 The son who would?« اإخباريًا 
ن�شر  الذي   ،»be the Saudis‘ king
املا�شي،  اأيلول   8 يف  بو�شت«  »وا�شنطن  يف 
القمة  لــقــاء  على  اأيـــام  اأربــعــة  بعد  اأي 
بح�شور حممد بن �شلمان. حقيقة الأمر، 
التي  املعطيات  خال�شة  كانت  املقالة  اأن 
البيت  دوائـــر  مــن  الكاتب  عليها  ح�شل 

الأبي�س.
دعــوات  حملت  لحقة،  مقالت  ثمة 
اإىل امل�شوؤولني يف دوائر القرار بالنفتاح 
بل  ــيــه،  اإل ــغــاء  والإ�ــش �شلمان  ــن  اب على 
توما�س  مقالة  تكون  قد  عليه.  الرهان 
 25 يف  تــاميــز«،  »نيويورك  يف  فريدمان 
ت�شرين الثاين املا�شي، بعنوان »ر�شالة من 
ال�شعودية«، ومبن�شوبها الدعائي املرتفع، 
ال�شيا�شية  املــيــول  على  دللـــة  ـــرث  الأك
ــالم  الأق والتقاط  وا�شنطن  يف  العامة 
البارزة لالإ�شارات يف وقت مبكر. فريدمان 
الذي كتب مقاًل نقديًا يف الثاين من اأيلول 
بالإرهاب،  ال�شعودية  فيه  و�شم  املا�شي 
لالأمريكيني  التهديد  م�شدر  فيها  وراأى 
لــزيــارة  دعـــوة  ا�ــشــتــدرج  اإيــــران،  ولي�س 
»مركز  يف  حما�شرة  واألقى  ال�شعودية، 
امللك �شلمان لل�شباب« يف الريا�س، وكانت 
اإذ  ال�شعودية،  ل�شورة  ت�شويب  مبنزلة 
اخلارج،  من  عنها  الكتابة  »جترمي«  اأراد 
لأنها تتو�ّشل �شورة افرتا�شية م�شّوهة من 
قبيل اأن ال�شعودية »كم�شدر لأكرث اأ�شكال 

الإ�شالم ق�شوًة وامل�شادة للتعددية«.
يف  �شلمان  ابن  على  ال�شيف  فريدمان، 
عر�شها  اأخــرى  بب�شاعة  عــاد  الريا�س، 
بــاآيــات  وامل�شبعة  املــذكــورة،  مقالته  يف 
لالأمري  املرغوبة  لل�شخ�شية  التبجيل 
حفلت  ا�شتعرا�شية  مطالعة  الــ�ــشــاب. 
بات  كــاأنــه  يوحي  مبــا  عنه،  مقالته  بها 
يكون  يده  على  الــذي  »املخّل�س«  ال�شاب 
بفعل  املزمن  جمودها  من  اململكة  اإنقاذ 
حكم »الدينا�شورات«، بل مل يعد ينق�س 
لتوجيه  م�شتعدة  »قيادة  �شوى  اململكة 
عبارة  الإ�ــشــالح«!  نحو  الــطــاقــات  هــذه 
امل�شتقبل  عن  دللتها  يف  الكثافة  �شديدة 
الذي ير�شم للمملكة حتت حكم »الفار�س 
ال�شلطة  حلبة  ــل  دخ الـــذي  ــد«،  ــدي اجل
التي  الكيفية  حتويل  مهمة  يف  »و�ــشــرع 

حُتكم فيها اململكة«، وفق فريدمان.
مل  مــا  �شلمان  ــن  اب يف  فــريــدمــان  ــال  ق
يقله مالك يف اخلمر، ول �شيما خماطبته 
الوزراء: »اأقول لكم اأيها الوزراء: منذ اأن 
الكربى  القرارات  �شلمان،  بن  حممد  قدم 
يجري  �شنتني،  ت�شتغرق  كــانــت  الــتــي 
اأ�شبوعني«.  غ�شون  يف  الآن  تنفيذها 
ـــد مـــن جمــــرد الإطـــــــراء.  ـــع ـــا هـــو اأب م
�شلة  لذلك  هل  الكبري:  ال�شوؤال  يكمن 
الوراثة؟  ملف  يف  الأمريكية  باخليارات 
اأو  »نــعــم،  بثنائية  حت�شم  ل  ــة  ــاب الإج
اآليات  ا�شتح�شار  دون  مــن  جمـــّردة،  ل« 
العقل ال�شيا�شي الرباغماتي الذي ير�شم 
خيارات الوليات املتحدة يف كل مرحلة. 
ــان الأمـــريكـــي عــلــى حمــمــد بن  ــره ال اإن 
الأكرث  بو�شفه  املثال،  �شبيل  على  نايف، 
ا�شتعدادًا للتعامل مع احتياجات وا�شنطن 
يف املنطقة، ل يعني على الإطالق اإقفال 
فاإن  وعليه،  اأخــرى.  رهانات  اأمــام  الباب 
اإىل حمــمــد بن  ــان  ــره ال نــقــل  اإمــكــانــيــة 
احلالية  املرحلة  يف  الأقــل  على  �شلمان، 
مبقاليد  مي�شك  والده  فيها  يزال  ل  التي 

احلكم يف ال�شعودية، قائمة وراجحة.
على �شوء ما �شبق، ما هي ال�شيناريوات 
ملكًا؟  �شلمان  بن  حممد  لتتويج  املحتملة 
لتحقيق  له  فر�شة  ثمة  هل  ذلــك،  قبل 
يدرك  تف�شيلي:  كالم  اجلــواب  يف  ذلك؟ 
اأن  اآخــر  �شخ�س  اأي  قبل  �شلمان  امللك 
ــوظ جنــلــه املـــدّلـــل مــتــوقــفــة على  ــظ ح
�شمانات  ول  العر�س.  قيد  على  بقائه 
اأي  يف  �شلمان  ابن  تبقي  اأن  ميكن  اأخــرى 
من مواقعه، مبا يف ذلك وزارة الدفاع، يف 

حال موت والده.

من ال�شروري لفت النتباه اإىل اأن مواد 
 ،52  ،5،6،44( للحكم  الأ�شا�شي  النظام 
55،56 ـ 58، 61 ،63( متنح امللك تفوي�شًا 
�شاماًل ونهائيًا يف كل �شوؤون الدولة. املادة 
مرجع  هــو  »املــلــك  اأن  على  تن�س   )44(
ويعفيه  العهد  ويل  يعنّي  وهو  ال�شلطات«، 
»حل  حــق  ــه  ول  ،)5 ـــادة  )امل ملكي  بــاأمــر 
واإعــادة تكوينه« )املادة  الــوزراء  جمل�س 
57(، كما له »حل جمل�س ال�شورى واإعادة 
امللك  باخت�شار،   .)68 ــادة  )امل تكوينه« 
ومينع  ي�شاء  من  مينح  باأمره،  احلاكم  هو 
وهم  يفعل  كان  عما  ُي�شاأل  ول  ي�شاء،  من 

ُي�شاألون!
وهبه  مبــا  الحتماء  ميكنه  ملك  كــل 
�شلطات،  من  للحكم  الأ�شا�شي  النظام  له 
تغيريات  من  عبداهلل  فعله  فما  وعليه، 
لفتح طريق العر�س اأمام ابنه متعب، تارة 
الوطني  احلر�س  بتحويل  تــوزيــره  عرب 
من�شب  با�شتحداث  ــرى  واأخ وزارة،  اإىل 
مقرن  الأمـــري  وتعيني  العهد،  ويل  ويل 
لو�شول  افرتا�شية  �شمانة  ليكون  فيه 
كل  باإزاحة  وثالثة  العر�س،  اإىل  متعب 
املناف�شني املحتملني من طريق الأخري من 
اأبناء عمومته من اآل فهد واآل �شلطان، قد 
ب�شيغ  لو  حتى  جديد  ملك  اأي  مع  تتكرر 
اأخرى؛ فخطة تاأهيل ال�شلطة ل�شتيعاب 
ال�شنني،  من  عقد  نحو  ا�شتغرقت  متعب 
العر�س  عبداهلل،  ــده،  وال تــويّل  منذ  اأي 
يف اآب 2005 حتى وفاته يف كانون الثاين 
�شلمان،  امللك  اإىل  بالن�شبة  لكن   .2015
غ�شون  يف  ف�شولها  اخلــطــة  ا�شتكملت 
ت�شكيل  بــاإعــادة  وذلـــك  اأ�ــشــهــر،  ثــالثــة 
ال�شلطة بطريقة انقالبية مّهدت لإدماج 

ابنه يف خط الوراثة ب�شورة خاطفة.
رغم ذلك كله، تبقى امل�شكلة قائمة؛ من 
ي�شمن األ يفعل ابن نايف ال�شيء نف�شه مع 
تركة �شلمان، واأن ياأتي، على �شبيل املثال، 
بن  �شعود  ال�شرقية  املنطقة  اأمري  باأخيه 
نايف وليًا للعهد، وتقريب بع�س الأمراء 
بن  حممد  وا�شتبعاد  اأخــرى  اأجنحة  من 
التي تدير حاليًا وزارات  �شلمان وفرقته 
الدولة. ثمة من يقرتح تعدياًل جوهريًا 
للحكم،  الأ�شا�شي  النظام  بنود  بع�س  يف 
مبا ي�شمح ملن هم دون امللك باحل�شول على 
منا�شبهم  من  اإعفائهم  كتجّنب  �شمانات، 
العهد(.  العهد وويل ويل  )خ�شو�شًا ويل 
امللك حق  يد  ُينتزع من  اأخــرى،  يف حالة 
البيعة،  اإعفاء ويل العهد، ويعطى لهيئة 
متامًا كما هو مقرر يف الالئحة الداخلية 
اخليار  ــذا  ه يــكــون  قــد  الهيئة.  لنظام 
اإىل  بالن�شبة  مطمئن  غري  ولكنه  مريحًا 
اإىل  احلاجة  تبقى  لأنــه  وجنله،  �شلمان 
ويل  ويل  موقعية  لتثبيت  اأقوى  �شمانات 

العهد.
حاليًا  يتحقق  وهو  الآخــر،  ال�شيناريو 
بن  حمــمــد  يتغلغل  ـــاأن  ب الأر�ـــــس،  عــلــى 
�شلمان يف كل مفا�شل الدولة، مبا يفر�س 
�شوى  ينق�شه  ل ميكن جتاوزه، ول  واقعًا 
من  خيار  يكون  وقــد  الر�شمي.  التتويج 
�شلمان  اإىل  بالن�شبة  مثاليًا  القبيل  هذا 
ب�شورة  ابنه  �شلطات  متدد  اأن  يرى  الذي 
ياألفونه  النا�س  هادئة وتدريجية يجعل 
الــعــر�ــس  ــويل  ــت ل ــحــة  مــر�ــشّ ك�شخ�شية 

بان�شيابية وبتلقائية.
�ــشــلــمــان على  فــــاإن قــفــز  ــل،  ــاب ــق امل يف 
العـــتـــبـــارات الــعــائــلــيــة والـــتـــوازنـــات 
الذي  الزمن  عامل  حتى  بل  ال�شيا�شية، 
املجتمع  ـــي  وع مــ�ــشــتــوى  مـــع  يــتــعــار�ــس 
�شمانة  يوفر  ل  الإ�شالحية،  وتطلعاته 
ال�شيناريو  هــذا  جنــاح  لإمكانية  اأكــيــدة 

احلايل.  امللك  موت  بعد  اأي  امل�شتقبل،  يف 
�شلمان  ابــن  تتويج  �شيناريو  يبقى  لكن، 
يف  ال�شوؤال  ولكن  وراجــحــًا،  قائمًا  ملكًا 
�شكل اإخراجه. ثمة من يرّجح ال�شيناريو 
القطري، بتنّحي امللك عن العر�س مل�شلحة 
ابنه حممد، على اأن يبقى حممد بن نايف 
امللك  ينال  فيما  للعهد،  كويل  من�شبه  يف 
�شلمان �شفة »امللك الوالد«. وهو �شيناريو 
العر�س،  �شلمان  تــويّل  بداية  منذ  طــرح 
العائلة  ل�شوؤون  مراقبون  عنه  وحتــّدث 

املالكة يف احلجاز.
ترجيح  اإىل  ميــيــل  اآخــــر  �ــشــيــنــاريــو 
من�شبه  من  نايف  بن  حممد  عــزل  خيار 
اأمام حممد بن �شلمان كي  لإف�شاح املجال 
ي�شبح وليًا للعهد مع بقاء والده ملكًا، اأي 
اأراد  الــذي  املجه�س  النموذج  ا�شتح�شار 
اآواخــر  يف  حياته  يف  فر�شه  �شعود  امللك 
بــاأن  املــا�ــشــي،  الــقــرن  مــن  اخلم�شينيات 
اأفقية. ورغم  يجعل الوراثة عمودية ل 
تبدو  ال�شعودية  الــدولــة  »�شلمنة«  اأن 
عمومًا،  �شلمان  بيت  لدى  حا�شرة  رغبة 
على  خماطر  على  تنطوي  نزعة  فاإنها 
ووحدتها  املالكة  الأ�شرة  متا�شك  م�شتوى 
بالإجماع  ـــالل  الإخ ولأن  وم�شتقبلها، 
يهّدد  الرئي�شة  الأجنحة  بني  والتوافق 

الكيان برمته. فما البديل؟

�شعيفًا،  يبدو  اآخــر  �شيناريو  هناك 
ولكنه غري م�شتبعد، وهو اعتماد النموذج 
الكويتي، باأن ي�شري امللك يف بيت، وولية 
يف  امللك  يكون  كــاأن  ــر،  اآخ بيت  يف  العهد 
بيت  يف  العهد  ولية  وتكون  �شلمان  بيت 
يتطلب  ال�شيناريو  هذا  مثل  ولكن  نايف. 
مواد  تعديل يف  من  بد  ل  لذلك  ت�شريعًا، 
من  والبديل  للحكم.  الأ�شا�شي  النظام 
ذلك اعتماده عرفًا، وهذا يوجب توافقًا 
عائليًا. لكن كيف ميكن ذلك يف ظل غياب 
الن�شجام بني الأجنحة نتيجة التهمي�س 
اأغلبية  طـــاول  الـــذي  الــنــطــاق  الــوا�ــشــع 
بيتني  يف  ال�شلطة  وتــركــيــز  الأجــنــحــة 

وتاليًا �شخ�شني: ابن نايف وابن �شلمان؟
يف كل الأحوال، اأمام امللك �شلمان مدة 
ق�شرية حل�شم قراره يف ما يتعلق بامل�شري 
ال�شيا�شي لنجله املدّلل. من الوا�شح حتى 
الآن اأن �شلمان مييل اإىل عملية جراحية 
دقيقة لتحقيق ن�شاب يكفل انتقاًل �شل�شًا 
دون  ولكن  ملكًا،  ابنه  بتتويجه  لل�شلطة 

تداعيات... ال�شوؤال: متى �شيفعل ذلك؟
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ه����ل ي��ن��ق��ل��ب ���ص��ل��م��ان ع���ل���ى ال���ع���ائ���ل���ة وي����ت����ّوج اب���ن���ه م��ل��ك��ًا؟
كتابة  منع  الإيرانية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
على  الرقابة  فر�س  وكذلك  »النبيذ«،  كلمة 
وكبار  الأجنبية  احليوانات  اأ�شماء  ا�شتخدام 
الــبــالد.  يف  تن�شر  كتب  اأي  يف  ال�شخ�شيات 
وبح�شب بيان الوزارة فاإن هناك قواعد جديد 
الثقايف  »الغزو  اأ�شمته  مما  الإيرانيني  حلماية 

الغربي«.
الثقافة  بــوزارة  الكتب  هيئة  رئي�س  ون�شر   
ت�شجيل  يتم  »عندما  اإنــه  قال  �شيلجي  حممد 
�شفحة  مبطالعتها  نــقــوم  اجلــديــدة،  الكتب 
ب�شفحة للتاأكد اإذا ماكانت حتتاج اإىل تغيريات 
الــثــورة  مــبــادئ  مــع  تتنا�شب  حتى  حتريرية 
الغربي  الثقايف  الهجوم  ملواجهة  الإ�شالمية، 
�شحيفة  بح�شب  ــاء«،  ــي ــب الأن ــة  ــان اإه ولــعــدم 

»تلغراف« الربيطانية.
كلمة  حتــوي  التي  الكتب  منع  ومبنا�شبة   
بــاأبــرز  لئــحــًة  يلي  فيما  اإيــــران،  يف  »نــبــيــذ« 

املمنوعات يف اإيران:
 -الكحوليات

داخل  الكحوليات  ــول  دخ ال�شلطات  متنع   
حدودها، وذلك منذ الثورة اخلمينية يف العام 
1979، رغم اأن بالد فار�س القدمية كانت م�شدر 
ا�شتهالك  ينخف�س  مل  ذلك  ومع  للنبيذ.  اإنتاج 
عن  تهريبها  يتم  كما  ـــران،  اإي يف  الكحوليات 
النفط،  �شاحنات  يف  العراقية  احلدود  طريق 

بح�شب نائب برملاين.
 -�شل�شلة روايات »هاري بوتر«

»هاري  روايــة  اأن  الإيرانية  احلكومة  ترى   
لرتباطها  الإ�شالم،  تعاليم  مع  تتعار�س  بوتر« 
كتبت  الرواية  اأن  ال�شلطات  وت�شري  بال�شحر، 
اأن  حتاول  التي  ال�شيطانية  القوى  تاأثري  حتت 

حتيد املوؤمنني اإىل الطريق املظلم.
 -قم�شان بال اأكمام

 ل ي�شمح لل�شاب يف اإيران ارتداء القم�شان اأو 
الـ«تي �شريت« بدون اأكمام، اأو اأي مالب�س حتدد 

�شكل اجل�شم �شواًء للن�شاء اأو الرجال.
 -ت�شريحات ال�شعر الغريبة

التقليدية  وغري  الغربية  ال�شعر  ت�شريحات   
ـــــران مــثــل الـــ  ممــنــوعــة عــلــى الـــرجـــال يف اإي
دلياًل  احلــكــومــة  و�شعت  كما   ،Ponytail

بق�شات ال�شعر امل�شموح بها فقط.
 -عزف املو�شيقى دون ت�شريح

 اإذا اأردت اأن تعزف على اأي اأداة مو�شيقية يف 
مكان عام، فعليك اأن ت�شتخرج ت�شريحًا مكتوبًا 

باملوافقة على ذلك.
 -ربطات العنق

الرجال  ارتــداء  الإيرانية  ال�شلطات  متنع   
مع  تتناق�س  باأنها  لعتقادهم  العنق،  لربطات 

تعاليم الإ�شالم.
 -اقتناء الكالب

بها  وال�شري  الكالب  اقتناء  طهران  جتــرم   
اخلا�شة،  ال�شيارات  يف  اأو  العامة  الأماكن  يف 
تقليد  مبثابة  اأنها  الإيرانية  ال�شرطة  وتزعم 

اأعمى للثقافة الغربية.
على  املــحــرمــة  اجلــامــعــيــة  -التخ�ش�شات   

الن�شاء
 لي�س من حق الفتيات يف اإيران درا�شة اأكرث 
من 70 تخ�ش�شًا علميًا، مثل الهند�شة والتاريخ 
بزعم  ال�شيا�شية  والعلوم  الإنكليزية  واللغة 
وجود  وعــدم  ـــراأة،  امل لطبيعة  مالءمتها  عــدم 

وظائف منا�شبة لهن يف �شوق العمل.
 املعار�شون اأكدوا اأن ال�شبب يف ذلك هو اإعادة 
اأخرى، كما لوحظ يف  البيوت مرة  اإىل  الن�شاء 
الذكور  على  ــاث  الإن تفوق  ــرية  الأخ ال�شنوات 

الذين يف�شلون الت�شرب من التعليم مبكرًا.
 -الختالط وال�شالم بني اجلن�شني

 متنع اإيران اأي �شكل من اأ�شكال الختالط يف 
غري  اجلن�شني  بني  وال�شالم  الدرا�شة،  اأو  العمل 

م�شموح به.

اأجنبتا  اأنهما  اأمريكيتان  �شيدتان  تدعي   
عالقات  اإقامة  خالل  من  الأطفال  من  العديد 
هــوؤلء  ويعي�س  ف�شائيني،  رجــال  مع  متعددة 
الأطفال يف الوقت احلايل مع اآبائهم على �شفن 

ف�شائية عمالقة.
 وتقول ال�شيدتان اإنهما تنتميان اإىل جمتمع 
الف�شائيون  يحاول  حيث  الهجينني،  الأطفال 
منذ �شنوات عديدة ا�شتخدام احلم�س النووي 
بني  جتمع  خملوقات  لإنتاج  بالب�شر،  اخلا�س 

خ�شائ�س الإن�شان والكائنات الف�شائية.
ال�شابقة  الت�شويق  م�شوؤولة  من  لكل  ووفقًا   
بريدجيت ني�شلون )27 عامًا( وم�شممة األعاب 
اإجناب  فاإن  عامًا(   23( فري�شي  األونا  الفيديو 
الأطفال يتم اإما عن طريق التلقيح ال�شناعي، 
اأو عرب العالقات اجلن�شية التقليدية، واأجنبتا 

معًا 13 طفاًل من الرجال الف�شائيني.
 وتقول بريدجيت اإن العديد من الن�شاء حول 
الف�شائيني  من  هجينني  اأطفاًل  اأجنــنب  العامل 
ذاته  الوقت  يف  وترف�س  ذلك،  يدركن  اأن  دون 
الف�شائية،  املخلوقات  وجـــود  بــعــدم  الــقــول 
الن�شاء  يختارون  الف�شائيني  الرجال  اأن  حيث 
دايلي  �شحيفة  بح�شب  للتكاثر  فقط  املوؤهالت 

مريور الربيطانية.

مع  تعي�س  بريدجيت  اأن  من  الرغم  وعلى   
اأريــزونــا  بــوليــة  �شيدونا  مدينة  يف  والــدهــا 
الأمريكية، اإل اأنها تقول اإنها على ات�شال دائم 
الآن  حتى  واأجنبت  الف�شائية،  املخلوقات  مع 

10 اأطفال من بينهم 4 �شبيان و6 فتيات.
�شورًا  واألــونــا  بريدجيت  مــن  كــل  ور�شمت   
الرغم من امتالك  املزعومني، وعلى  لأطفالهن 
اأنهم  اإل  الب�شر،  ل�شفات  الأطــفــال  ـــوؤلء  ه

يظهرون يف ال�شور وكاأنهم زواحف بعيون كبرية 
بّراقة.

املرات يف  اإحدى  كانت يف  اأنها  األونا  وت�شف   
خملوق  حــب  يف  وقعت  عندما  درا�ــشــي،  ف�شل 
اأمــام  الــزواحــف  وي�شبه  اأخ�شر  لونه  ف�شائي 
باقي زمالئها، قبل اأن ت�شعد معه على ال�شفينة 

الف�شائية.

اإي�������ران! يف  امل���ح���رم���ات  ق���ائ���م���ة  اإىل  ت���ع���رف  ال���ن���ب���ي���ذ..  ب���ع���د 

�������ص������ي������دت������ان اّدع����������ت����������ا اإجن�����������������اب اأط����������ف����������ال م���������ن رج���������������ال ف���������ص����ائ����ي����ني

عمري   ب��ن  م�صعب  م�صجد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
م�����ص��اع��دات غ��ذائ��ي��ة مل�����ص��اي��ا ال�����ص��وري��ة

نظم عدد من الن�شطاء ال�شوريني املقيمني بربوكلني بالتعاون مع 
تقدمي  بربوكلني  الربيدج  مبنطقة  عمري  بن  م�شعب  م�شجد  رواد 
م�شايا  مبدينة  املحا�شرين  للم�شلمني  عينية  غذائية  م�شاعدات 

ال�شورية.
واحلبوبواملعلبات  اجلافة  الغذية  من  كميات  جتميع  مت  حيث 
والغطية يف �شاحنة م�شاعدات عينية توطئة لر�شالها ايل �شوريا 

عن طريق منظمات العمل املدين وال�شليب الحمر.

ه����ل ���ص��م��ع��ت ب���ال���ف�������ص���اد ال�����ص��رع��ي
 

بقلم ا�شعد عبد اهلل عبد علي
 كنا يف عيادة احد اأ�شدقائنا 
املر�س،  من  يئن  وهــو  الأعـــزاء، 
حيث اأ�شيب بورم �شرطاين، وهو 
من عائلة فقرية، كنا نوا�شيه يف 
حمنته، لن ل عالج للفقراء يف 
عراق اليوم، وال�شفر للعالج فقط 
احلديث  فــدار  لالأغنياء،  متاح 
املنت�شر،  والــفــ�ــشــاد  الــبــلــد  عــن 

وكان احد احل�شور رجل م�شن، يدعى اأبو جليل، فقال تعقيبا على 
كالمنا : )) ال�شمجة خاي�شة من راأ�شها ((، فال اأمل لنا باأي عالج، 
ملا موجود اليوم من نخبة حتكم، اإل بالإزالة، لأنهم جمرد اأ�شنام 
نتانة، فادعوا اإن يكون يوم اخلال�س، من كل ما موجود، من كيانات 

اآثمة، قريبا.  
ف�شاد البلد نبع من قمة الهرم، من ال�شلطات العليا، الت�شريعية 
والتنفيذية والق�شائية، ليتكاثر يف امل�شتويات الأدنى، ليتحول اإىل 

حالة �شائعة.
ن�شرت  حكومية،  وقــرارات  برملانية  قوانني  املقنن،  الف�شاد  انه 
اخلطيئة على هذه الأر�س، التي مازالت تئن من جراحها، فكل من 
حكمها اأدماها، ب�شوء ت�شرفه، ويف فتحهم اأبواب الظلم، واإطفاء اأي 

م�شعل نور، كي ت�شيع الأمة، يف ظالم ل ينتهي، تتيه فيه امل�شرية.
قانون  ت�شريع  هو  ال�شارقة،  النخبة  اأ�ش�شتها  التي  اخلطايا  اأول 
رواتب خا�س بهم، مل ي�شهد التاريخ مثيل له، فهو بدعة عراقية، 
وامتيازات،  ونفقات  خم�ش�شات  يف  املــوازنــات،  ــوال  اأم بدد  بحيث 
للم�شئولني احلكوميني والربملانيني والرئا�شات الثالث، ول من جهة، 

ممكن اإن توقف هذا التبديد امل�شرعن لأموال الدولة.
فرهود  بعملية  ال�شيا�شية،  الطبقة  قيام  الثانية،  اخلطيئة 
عام  يف  قرار  اإ�شدار  عرب  احلكومية،  والأمــالك  لالأرا�شي  كبرية، 
من  املميزة  املناطق  يف  اأرا�ــشــي،  قطع  بتخ�شي�س  يق�شي   ،  2006
والــوحــدات  ــدور  ال لتمليك  بالإ�شافة  رمــزيــة،  وباأ�شعار  بــغــداد، 
اأنها  والربملان،  احلكومة  لأع�شاء  اخل�شراء،  املنطقة  يف  ال�شكنية، 

ل�شو�شية بن�س القانون.
احلــرام،  فعل  لهم  ت�شرع  قانونية  بن�شو�س  تعد،  ل  اخلطايا 
خا�شة  وتعيينات  طائلة،  بــاأمــوال  وعــالج  و�ــشــفــرات،  ايــفــادات 
وال�شعي  درا�ــشــة،  دون  من  لأبنائهم  تخرج  و�شهادات  لأقاربهم، 
لدميومة النزاعات، لن فيها بحبوحة عي�شهم، وتعطيل القوانني 
ب�شم�شرة حتت  العاملية،  ال�شركات  البلد مع  اأموال  املهمة، وتقا�شم 
اأن ننتظر خري و�شالح من  غطاء القانون، فهل بعد كل هذا، ميكن 

النخبة احلاكمة!؟
اأبطاله  ف�شاد  العراق،  يف  امل�شرعن  للف�شاد  ب�شيطة  �شورة  هذه 
النخبة احلاكمة، من �شخ�شيات وكتل، تتقا�شم اخلزينة بن�شو�س 
ال�شورة  عن  ال�شرفاء،  يختفي  اإن  املوؤ�شف  ومــن  اآثمة،  قانونية 
اآثام،  يتقا�شمون  املوجودين  فكل  العزل،  اأو  بالإق�شاء  ال�شيا�شية، 

�شرقة اأموال العراق، بقوانني حتميهم من اأي م�شالة.
التخل�س منها  راأ�شها، ل فائدة منها، ويجب  امللوثة من  ال�شمكة 

�شريعا، واإل فالعذاب من نتانتها و�شمومها ل ينتهي. 

اأمانيهم لتحقيق  الرجال  على  ت�صري  اأبقار 
 

عن  فيديو  مقطع  الربيطانية   ” ميل  “ديلى  �شحيفة  ن�شرت 
تنفيذًا  بالطريق وذلك  نائمون  ت�شري على رجال  الأبقار  جمموعة 
لطقو�س قدمية يتبعها اأ�شحاب الديانة الهندو�شية فى و�شط الهند 

لتحقيق الزدهار والأمانى فى احلياة.
 واأ�شار التقرير اإىل اإن هذه الطقو�س تقام كل اأ�شبوعني من �شهر 

اأوجاين فى و�شط الهند.



بريوت- راي اليوم
اآلف  ت�شاوي  قد  �شورة  اأن  يقال 
يكون  اأن  لذلك  ميكن  ول  الكلمات، 

�شحيحًا اأكرث مما هو يف هذه الق�شة.
بيال  وكلبتها  ــاروت  ب فالريي  هــذه 

التي تعمل على خدمتها طبيًا.
فالريي باروت، العرو�س:

مرافقتي  على  تدريبها  مت  “لقد 
ــًا كــفــريــق مــنــذ اأكــــرث من  ــع ــحــن م ون

�شنتني”
الهلع  ا�شرابات  من  فالريي  تعاين 
وت�شاعدها  الن�شفي،  ال�شداع  ومــن 
بيال باأن تنذرها قبل حدوث اأي �شيء 

بدقائق.
مادي بي�شونغ، م�شورة

انت�شارًا  لقت  التي  ال�شورة  “يف 
بعملها،  ــوم  ــق ت بــيــال  ــت  ــان ك كـــبـــريًا، 
ــة فـــالـــريي. فــيــوم  ــدئ ــه وحتــــــاول ت
للتوتر،  ومثرًي  حممومًا  يكون  الزفاف 
وبــيــال كــانــت هــنــاك لــتــتــاأكــد مــن اأن 
�شربات القلب �شمن معدلها الطبيعي 
فبيال  مرتفعًا،  لي�س  القلق  معدل  واأن 

كانت تعمل”
يوم العمل هذا لدى بيال موثقًا يف 
هذه ال�شورة اأ�شر قلوب املاليني. مادي 
فالريي،  زفاف  م�شورة  كانت  بي�شونغ 
وقامت بن�شر ال�شور املف�شلة يف اليوم 

التايل.
اأحد  من  ر�شالة  تلقيت  اأيام  “بعد 

ن�شرت  ال�شورة  اأن  تقول  الأ�شدقاء 
الرقم  وكانت    reddit موقع  على 
اأمرًا  ذلك  وراأيــت  املوقع،  على  اأربعة 
ــًا وبــغــايــة الأهــمــيــة، فــاأخــربت  ــع رائ
فالريي وكنا متحم�شتني جدًا، وخالل 
ات�شالت  نتلقى  بداأنا  تقريبًا  �شاعة 
اأنحاء  كافة  من  ــالم  الإع و�شائل  من 

الوليات املتحدة”
ــرك مـــادي وفــالــريي يف  هــو اأمـــر ت

حالة من عدم الت�شديق
بهذه  �شتكون  اأنها  اأبــدًا  اأظن  “مل 

الأهمية، فحني ن�شرت ال�شورة فكرت 
وكلبها،  لفتاة  لطيفة  �ــشــورة  اأنــهــا 
اأحبتها  وقد  روؤيتها،  �شتحب  وفالريي 

جدتي كثريًا”
ولكنها  لــالإعــالن  ــدًا  ج ممتنة  هي 
تقول اأن هناك اأكرث من ذلك يف الأمر

اأعطت  اأنها  هو  ــرب  الأك “الق�شة 
كالب  عــن  للحديث  من�شة  فــالــريي 
ــة، وقــيــمــة مــرافــقــتــهــا، لي�س  ــدم اخل
ميكن  الــتــي  ــور  ــالأم ل بالن�شبة  فقط 
روؤيتها و�شماعها، واإمنا لالأمرا�س غري 

املرئية كما هي احلال مع بيال”
حياة  من  كبريًا  جــزءّا  بيال  ت�شغل 
كبريًا  جــزءًا  كانت  وبالتايل  فالريي، 
اأنها حظيت هي  زفافها، حتى  من يوم 
اأندرو،  مع  لقاء  اأول  ب�شورة  الأخــرى 

العري�س.
“كانت حياتي �شتكون خمتلفة من 
اأن  اأمكنني  و�شراكتنا،  بيال  مع  دونها. 
مل  ما  وجه  اأكمل  على  حياتي  اأعي�س 

يكن ليكون ممكنًا من دونها”

ل خطة لتو�شيع معركة التحالف ال�شعودي لت�شمل 
البارجتان  اليمني.  اجلنوب  يف  »القاعدة«  تنظيم 
املكال،  ميناء  على  ح�شارًا  فر�شتا  اللتان  احلربيتان 
قبل اأيام قليلة، ل متثالن، كما يبدو، مقدمة ملواجهة 
�شيطرته  يفر�س  حيث  ح�شرموت،  يف  التنظيم  مع 

ونفوذه منذ اأ�شهر ب�شورة علنية
لقمان عبداهلل

ــز حمافظة  ــرك م املـــكـــال،  مــديــنــة  �ــشــقــوط  مــنــذ 
الأ�شبوع الأول  »القاعدة« يف  ح�شرموت، بيد تنظيم 
من العدوان ال�شعودي على اليمن، مل ت�شهد املحافظة 
اليمنية  الــقــوى  اأو  »التحالف«  لــقــوات  حتــرك  اأي 
امللتحقة بها، بالرغم من اأن مقار »القاعدة« علنية يف 
الق�شر  القيادية، ويف مقدمها  املقار  املدينة، مبا فيها 
»اأمري القاعدة يف جزيرة  اجلمهوري الذي يقيم فيه 

العرب«، خالد باطريف.
ويف الأ�شا�س، جاءت �شيطرة »القاعدة« على املكال 
يف ني�شان املا�شي، بطريقة تثري الكثري من الت�شاوؤلت، 
ح�شل  ما  اأن  يعتربون  املحافظة  اأبناء  اأن  درجة  اإىل 
هو عملية »ت�شليم وت�شلم« قامت بها القوى الع�شكرية 
مع  هــادي  من�شور  ربــه  عبد  الفار  للرئي�س  املوالية 

عنا�شر التنظيم.
ال�شيطرة  من  مّكنه  املكال  اإىل  »القاعدة«  دخــول 
على املرافق احليوية، ومنها ميناء املدينة، بالإ�شافة 
جمموع  فيما  النفطية،  ال�شركات  على  �شيطرته  اإىل 
اإىل خزينته مليون ون�شف مليون  التي ترد  اجلباية 
يف  الأقوى  التنظيم  يجعله  الذي  الأمر  يوميًا،  دولر 

جنوب اليمن.
اليمني  اجلــنــوب  يف  ـــداث  الأح ملجريات  املــراقــب 
اأنه ل  ليكت�شف  التفكري  الكثري من  اإىل  لي�س بحاجة 
يوجد قرار لدى دول »التحالف« مبحاربة »القاعدة« 
خالل  مــن  يكت�شف  اأكـــرث،  وبالتدقيق  و»داعــ�ــس«. 
متد  التي  ال�شلفية  التنظيمات  »التحالف«  دول  دعم 
)»القاعدة«  املتطرفة  التنظيمات  مع  قوية  ج�شورًا 
و»داع�س«(، اأن ارتباطًا قويًا بالوكالة يتم بناوؤه، واأن 
�شلفية  م�شاركة قوى  مع  متانة  يزداد  الرتباط  هذا 

اأقرب اإىل »القاعدة« و»داع�س« يف معارك تعز وماأرب 
اليمنية  احلــدود  على  امل�شتقدمة  القوى  جانب  اإىل 

ال�شعودية حتت راية هذا »التحالف«.
يوم  حربيتان  بارجتان  حا�شرت  مت�شل،  �شياق  يف 
كثيف  حتليق  حتــت  املكال  ميناء  املا�شي  الــثــالثــاء 
ال�شفن  من  الطلب  مع  بالتزامن  »اأبات�شي«،  لطائرة 
اإليه  الــدخــول  تنتظر  التي  اأو  امليناء  يف  الرا�شية 
»التحالف«،  من  ت�شريحات  حتمل  ول   )20 )عددها 
من  التحذيرية  النريان  اإطالق  بعد  الفورية  املغادرة 

الطائرة.
عرب  امليناء  »كونرتول«  البارجتان  اأبلغت  بعدها، 
خ�شية  ال�شفن  تفتي�س  من  التاأكد  ب�شرورة  الال�شلكي 
وجود اأ�شلحة ومتفجرات على متنها اآتية اإىل تنظيم 
على  »الكونرتول«  يف  القبطان  وحتري�س  »القاعدة«، 
املكال«،  مــن  واإخــراجــه  القاعدة  »حمــاربــة  �ــشــرورة 
لطرد  املطلوب  الدعم  �شيقدم  »التحالف«  اأن  وتاأكيد 

فني،  موظف  باأنه  رّد  القبطان  اأن  اإل  »الــقــاعــدة«. 
ولي�س اجلهة التي يجب توجيه هذا اخلطاب اإليها.

من جهته، توا�شلت اإدارة امليناء مع البوارج لل�شماح 
حاويات  حتمل  لكونها  احلــاويــات  �شفينة  بــدخــول 
اإغاثة لأهايل ح�شرموت ملواجهة وباء حمى ال�شنك 
الأخرى  واملــدن  املكال  باأهايل  �شهر  منذ  يفتك  الذي 
احلاويات  �شفينة  تفتي�س  مت  وبعدما  املحافظة.  يف 
و�شفينة ا�شمنت رو�شية، ادعت اأن ال�شفن حتمل مواد 

متفجرة واأ�شلحة ولن ي�شمح لها بالدخول.
مواقع  وحفلت  خــريًا  ا�شتب�شروا  املواطنني  بع�س 
التوا�شل الجتماعي باأخبار تظّهر ما ح�شل يف ميناء 
املكال على اأنه »طليعة القوات القادمة التي �شتخل�س 
الآخر  البع�س  �شعر  فيما  القاعدة«،  من  املكال  اأهايل 
ب�شبح احلرب فهرعوا متزاحمني اإىل حمال الأغذية 

وحمطات البرتول.
ل  ح�شل  ما  كل  اأن  لــهــوؤلء  تبني  ما  �شرعان  لكن 
اأجندة  يف  مدرجة  »القاعدة«  حماربة  اأن  اإىل  ي�شري 

الفر�شية  هذه  �شحت  لو  واأنــه  وقواته،  »التحالف« 
والتهيئة  التجهيز  ــوات  ــق ال بــهــذه  يــفــرت�ــس  لــكــان 
الربية  الع�شكرية  الــقــوى  حت�شيد  ثــم  والتمهيد، 
املحلية  القوى  مع  والتوا�شل  واجلــويــة  والبحرية 
وحلف  اجلنوبي«  »احلــراك  قوى  واأبرزها  النافذة؛ 
الف�شيلني  يف  قادة  مع  توا�شلت  »الأخبار«  القبائل. 
املذكورين يف املحافظة، اأكدوا اأن �شيئًا من هذا القبيل 
مل يح�شل، ونفوا علمهم باأي خطة لقوات »التحالف«، 
على الرغم من اإبداء اجلاهزية وال�شتعداد للتخل�س 

من القوى املتطرفة يف املحافظة.
مقار  اإحداثيات  اأن  لـ»الأخبار«  امل�شادر  واأ�شافت 
لدى  مــوجــودة  العلنية  ــري  وغ العلنية  »الــقــاعــدة« 
قوات »التحالف«. وكان التنظيم قد نقل يف الأ�شبوع 
حتمل  ومدرعات  دبابات  منها  ثقيلة؛  اأ�شلحة  املا�شي 
قاطرات اإىل مع�شكرهم يف منطقة الأدوا�س القريب 
يف  دبابات  حتمل  قاطرة  تعطلت  وقــد  الـــوادي.  من 
بني  الوحيد  الطريق  واأغلقت  غريب  عبداهلل  عقبة 
ال�شاحل والوادي ملدة اأربعة اأيام ومل يتم ق�شفها من 
كانوا  »القاعدة«  مندوبي  اأن  كما  »التحالف«.  قبل 
اإىل  بالإ�شافة  املكال،  ميناء  يف  املا�شي  الثالثاء  يوم 
فندق  من  تتخذ  التي  بـ»القاعدة«  اخلا�شة  القوة 
اأن تتعر�س لأي تهديد،  لها من دون  ح�شرموت مقرًا 
فيما يعمل »القاعدة« على اإن�شاء �شبكة اأنفاق ويح�شد 

يف مع�شكراته على مراأى من النا�س.
وعلمت »الأخبار« اأن قوى حم�شوبة على »القاعدة« 
الأهلي«،  »املجل�س  م�شاورات مكثفة ل�شتبدال  جتري 
الذي يدير ال�شوؤون العامة يف ح�شرموت والقريب من 
اجلناح  بني  اخلالفات  به  تع�شف  والــذي  »القاعدة« 
»ال�شباب  من  مبجل�س  ــالح«،  ــش »الإ� وجناح  ال�شلفي 
هذا  اأن  ويبدو  العامة،  اخلدمات  لإدارة  والأعيان« 
اأوقف  »القاعدة«  اأن  �شيما  ول  جديًا،  اأ�شبح  اخليار 
»املجل�س  حل�شاب  تقدم  كانت  التي  املالية  امل�شاعدة 

الأهلي«، متهيدًا لإجراء التغيري املذكور.

فيما ل يزال الإعالم اخلليجي املوؤيد للعدوان على 
اأو�شح وفد  لـ»ح�شار تعز«،  اليمن يركز على الرتويج 
الأمم املتحدة الذي زار املحافظة اأّن يف تعز »مناطق 
يجعل  مــا  العنيفة،  املــواجــهــات  عــن  ناجمة  �ــشــراع« 

اإدخال امل�شاعدات الإن�شانية متعذرًا
علي جاحز

�شنعاء | يف وقٍت جتاوز فيه العدوان واحل�شار على 
للتحالف  املوؤيد  اليمن ثالثمئة يوم، ين�شغل الإعالم 
تعز«،  لـــ»حــ�ــشــار  ــج  الــرتوي يف  معه  ومــن  الــ�ــشــعــودي 
بدء  منذ  مواجهات  اأعنف  فيها  تدور  التي  املحافظة 

احلرب.
ال�شعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�س  ينفي  وفيما 
الثورية  »اللجنة  دعت  اخل�شم،  الإعــالم  ادعــاءات 
تعز  ـــارة  زي اإىل  اأممـــني  ممثلني  �شنعاء  يف  العليا« 
ومعاينة واقع احلال هناك، وهو ما دفع املوفد الأممي 
املمثل املقيم لل�شوؤون الإن�شانية يف �شنعاء، جيمي ماك 
ب�شهادة عّما يجري  زيارتها، والعودة  اإىل  غولدريك، 

يف مناطق املحافظة، وعن اأو�شاع اأهلها و�شكانها.
اإىل  الأول،  املقام  يف  رمــت،  الأممــي  املوفد  مهمة 
يف  النا�س  واحتياجات  الإن�شاين  الو�شع  ا�شتطالع 
اجلي�س  بــني  م�شلحًا  �ــشــراعــًا  ت�شهد  الــتــي  املناطق 
املوالني  امل�شلحني  وبني  جهة،  من  ال�شعبية«  و»اللجان 
»الإ�ــشــالح«،  حــزب  مقاتلو  �شيما  ول  لـ»التحالف«، 

داخل تعز.
يف غ�شون ذلك، كان حمافظ تعز، عبده اجلندي، 
من  عـــدد  جــانــب  اإىل  الأممــــي  املــوفــد  ا�شتقبال  يف 
ثم  التما�س،  مناطق  اإىل  رافــقــوه  الذين  امل�شوؤولني 
داخــل  اإىل  للعدوان  مــوؤيــدة  قــيــادات  برفقة  دخــل 
املوفد  ومتكن  امل�شلحون.  عليها  ي�شيطر  التي  املناطق 
من احل�شول على موافقة من امل�شلحني لإدخال ثالثة 
اآلف �شلة م�شاعدات غذائية كان متعذرًا اإدخالها اإىل 

تلك املناطق.

ويف حديث م�شرتك لل�شحافة، تكلم ماك غولدريك 
اجلندي  اأو�شح  فيما  الزيارة،  ح�شيلة  عن  واجلندي 
م�شاعدة  يتطلب  عمومًا  تعز  يف  الإن�شاين  الو�شع  اأن 
خا�شة من الأمم املتحدة. واأ�شاف اجلندي: »ل نريد 
نحا�شرهم«،  اأن  ول  النا�س  جتويع  من  ن�شتفيد  اأن 
نظرًا  ماأ�شوي  املدينة  يف  الإن�شاين  الو�شع  اأن  معتربًا 
واحل�شار،  العدوان  ب�شبب  الأ�شا�شية  املــواد  �شح  اإىل 
مثلها مثل مناطق كثرية يف اليمن مو�شع ال�شتباكات. 
وبنّي اأن دخول ال�شحنات املكونة من ثالثة اآلف �شلة 
اإىل  العاملي  الغذاء  برنامج  من  غذائية  م�شاعدات 
اأمام دخول دفعات  املجال  مناطق ال�شتباكات، تفتح 

جديدة.
ــه زار اأمــاكــن عدة  ــد املــوفــد الـــدويل اأن كــذلــك، اأك
ح�شار  حتت  الواقعة  وبخا�شة  �شعبًا  و�شعًا  ت�شهد 
ال�شتباكات بني طريف ال�شراع. ولفت اإىل اأن »هناك 

نف�شه  ال�شعب  الو�شع  ت�شهد  اليمن  يف  كثرية  اأماكن 
اأنه �شاهد  وحتتاج اإىل اجلهد نف�شه«. واأو�شح، اأي�شًا، 
املرافق  من  عدد  واإغالق  واخلراب  الدمار  من  الكثري 
ل  الــذي  ــدواء  ال اإىل  النا�س  واحتياجات  ال�شحية 
مهمته  اأن  موؤكدًا  واملياه،  الأ�شا�شية  واملــواد  يجدونه 
هي م�شاعدة النا�س لي�س يف تعز وح�شب، واإمنا يف كل 

املناطق اليمنية.
بخ�شو�س  »الأخــبــار«  طرحته  �شوؤال  على  رّد  ويف 
فيها  يوجد  التي  واملــنــاطــق  تعز«  »ح�شار  حقيقة 
زيارته  يف  �شاهده  ما  عرب  �شحته  حال  يف  �شببه  وما 
عن  يتحدث  »مل  اأنــه  ــي  الأمم املوفد  اأكــد  امليدانية، 
اإدخال املواد  اإمكانية  ح�شار تعز«، بل عن »املهمة يف 

الأ�شا�شية يف داخل مناطق ال�شتباكات«.
احلرب  ب�شبب  الغذائية  املواد  نقل  �شعوبة  وحول 
»بغر�س  تعز  يف  يكن  مل  باأنه  اأفاد  ع�شكري،  والواقع 

اأن غر�شه  العبور«، م�شيفًا  البحث يف �شبل فتح طرق 
مــن الــزيــارة هــو تــقــومي الــو�ــشــع الإنــ�ــشــاين وبحث 
زيــارة  اأجــرى  اأنــه  على  م�شددًا  النا�س«،  احتياجات 
تنظيم  ب�شدد  وهو  اأ�شبوعني،  قبل  ل�شعدة  مماثلة 
زيارة حلجة وتكرار زيارة �شعدة للغر�س نف�شه الذي 

جرى يف تعز.
»الأخبار«  ر�شدتها  التي  امليدانية  املعطيات  وفق 
مناطق  تزال  ل  تعز،  مناطق  بع�س  يف  جولتها  خالل 
عدة و�شط املدينة م�شتعلة ومو�شع ا�شتباكات عنيفة، 
اإن�شانية �شعبة لتعذر دخول  الأمر الذي يولد حالة 
املواد الغذائية وامل�شتلزمات الطبية وال�شرورية. ويف 
ا�شتطالع �شريع لآراء بع�س الأهايل، كرثت ال�شهادات 
عدد  يف  لـ»التحالف«  املوؤيدة  امليلي�شيات  حّملت  التي 
املتفاقمة  الأو�شاع  م�شوؤولية  املدينة،  مديريات  من 
الب�شائع  نقل  جمال  يف  عاملون  واأفــاد  املحافظة.  يف 
اأحد  ي�شتطيع  فال  للغاية،  �شعبة  النقل  م�شاألة  باأن 
اأن يجازف بحياته ويدخل ب�شائع اإىل تلك املناطق. 
اأغلقت  التجارية  املحالت  اأكــرث  اإن  مواطنون  وقــال 

لل�شبب نف�شه.
�شيطر  التي  املناطق  يف  احلياة  جتري  املقابل،  يف 
طبيعية،  ب�شورة  ال�شعبية«  و»اللجان  اجلي�س  عليها 
الفنادق  اأبوابها، وحتى  التجارية  املحاّل  حيث تفتح 
ق�شف  برغم  الطبية،  وامل�شتو�شفات  واملوؤ�ش�شات 
من  ــف  ــذائ ق و�ــشــقــوط  عليها  »الــتــحــالــف«  طـــريان 

املجموعات امل�شلحة يف املناطق املحيطة.
من  اأول  ليلة  ق�شفت  العدوان  طائرات  اأن  يذكر 
فنادق  اأكــرب  وهو  ال�شياحي،  ال�شوفتيل  فندق  اأم�س 
املتحدة  الأمم  موفد  زيــارة  قبيل  عدة  بغارات  تعز، 
بداية  منذ  مغلقًا  كان  الفندق  اأن  وبرغم  ب�شاعات. 
العدوان لأ�شباب اأمنية، راأى مراقبون اأن ق�شفه ياأتي 
يعقد  اأن  املتوقع  من  كان  الذي  الدويل  للوفد  ر�شالة 

موؤمترًا �شحافيًا فيه.
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ال���������ص����ع����ودي����ة اأج��������ن��������دة  ع�����ل�����ى  ل����ي���������ص����ت  ال�����ي�����م�����ن  يف  »ال�������ق�������اع�������دة«  حم�������ارب�������ة 

�����ص����راع« »م����ن����اط����ق  ع����ن  ب����ل  ح�������ص���ار  ع����ن  ن���ت���ح���دث  ال  ت����ع����ز:  يف  امل����ت����ح����دة  االأمم  وف������د 

����ص���ورة م����وؤث����رة ل���ع���رو����ض م���ع ك��ل��ب��ه��ا جت���ت���اح م���واق���ع االن���رن���ت

بفلوريدا م���زاد  يف  ت��ط��رح  كينيدي  م��ن��زل  اأث���اث  قطع 

ميامي – فران�س بر�س
الأثاث  وقطع  املقتنيات  ع�شرات  تطرح 
مــزاد  يف  فــلــوريــدا  يف  كينيدي  مــنــزل  مــن 
ـــزادات  امل دار  ك�شفت  مــا  ح�شب  ال�شبت، 

. اأوك�شونريز  هيندمان  “لي�شلي 
عائلة  مــنــزل  يف  الــقــطــع  هـــذه  ــت  وكــان
البحر  على  املطل  بيت�س  بامل  يف  كينيدي 
الأبــيــ�ــس  بـ”البيت  ــعــرف  ي كـــان  الــــذي 
عــادة  الأمــريكــيــون  ويق�شد  ال�شتوي”. 

فيها  العطل  لإم�شاء  ال�شتاء  يف  فلوريدا 
هربًا من الربد القار�س.

وكان املنزل ملكًا لأهل جون كينيدي لكن 
لعقد  بانتظام  يق�شدها  كان  الأخــري  هذا 

اجتماعات ر�شمية.
وت�شمل هذه املقتنيات املطروحة للبيع، 
والبالغ عددها 153 قطعة، �شريرًا نام فيه 
املتحدة ومائدة  للوليات  ال�شابق  الرئي�س 
مــاآدب  حولها  جتــري  كانت  التي  الطعام 

الع�شاء العائلية.
اآلف  و6   4 بــني  الــطــاولــة  �شعر  وقـــدر 
اأخرى  طاولة  �شعر  يرتاوح  حني  يف  دولر، 

بني األفني و4 اآلف، بح�شب التقديرات.
مع  املــنــزل  كينيدي  عائلة  باعت  وقــد 
التي  كا�شل  لعائلة   1995 �شنة  الأثـــاث 
 31 مقابل  يف  املا�شي  العام  بيعها  ــادت  اأع

مليون دولر وهي تعر�س اأثاثها يف املزاد.

رج����ل ا���ص��ل��ع راأ����ص���ة ي��ج��ذب ال��ع��ل��ب امل��ع��دن��ي��ة 
دوالر ب��������٨000  ع��ل��ي��ه  ت��ع��ل��ن  وال�������ص���رك���ات 

يـــعـــاين رجــــل مـــن وليـــة 
ــكــيــة حــالــة  ــوى المــري ــن ــي ال
را�شة  من  جعلت  ــادره  ن طبية 
املغناطي�س  ي�شبه  ما  الأ�شلع 
العلب  ــذب  ــج ب ــوم  ــق ي حــيــث 

املعدنية والبال�شتيكية.
من  الــبــالــغ   ) اول  حــالــة) 
لغزا  متــثــل  عــامــا   47 الــعــمــر 
ـــاء ولــكــنــهــم  ـــالأطـــب حمــــريا ل
له  المـــر  هــذا  ان  يعتقدون 
ا�شابه  غام�س  مبر�س  عالقه 
قبل ع�شرين عاما بعدما حلق 

درجه   38 حدود  اىل  حرارته  درجة  ارتفاع  اىل  ذلك  اأدى  و  متاما  را�شه  �شعر 
بعدها امتلك )اول (خا�شيه متكن را�شة الأ�شلع من جذب القطع ال�شغرية و علب 

امل�شروبات املعدنية والبال�شتيكية.
ومل يتوقف المر عند هذا احلد ، فبات ج�شمه يجذب الع�شي والزجاج وحتى 

الهواتف املتنقلة !
يف حديثه لو�شائل العالم يقول )اول ( بان ال�شركات واملعلنون ي�شتخدمون 

ج�شده لالإعالن عن منتجاتهم ويك�شب مقابل ذلك 8000 دولر اأ�شبوعيا !
يف  الوحيده  وهي  النادره  احلالت  من  تعد  )اول(  حالة  فان  لالأطباء  ووفقا 
عامليا  فقط  م�شابهه  حالتني  هناك  الأرجــح  وعلى  المركيه  املتحدة  الوليات 

ويعي�شان يف الهند.

طفلة م��ع��دة  م���ن  دودة   52 ا���ص��ت��خ��راج 

ا�شطنبول:
 52 با�شتخراج  بيتلي�س  مبدينة  تاتفان  بلدة  يف  الأطباء  ا�شتخرج 
اأمعاء طفلة تبلغ  اأطوالها ما بني 10 و27 �شنتيمرتا من  دودة ترتاوح 

من العمر 5 �شنوات بعدما كانت ت�شكو من اأمل يف بطنها.
التابعة  جورومياك  لبلدة  تابعة  قرية  يف  اآ�شكاي  عائلة  وكانت 
ملدينة بيتلي�س نقلت ابنتهم جولدانور اآ�شكاي البالغة من العمر خم�س 
�شنوات اإىل م�شت�شفى تاتفان احلكومي اأول من اأم�س ب�شبب معاناتها من 

اأمل حاد يف بطنها.
الأمعاء.  الطفلة تعاين من احتقان يف  اأن  الفحو�شات عن  وك�شفت 
لعملية  الطفلة  اإخ�شاع  الأ�شرة  قــررت  بهذا  اأ�شرتها  اإخطار  وعقب 
جراحية. واأ�شفرت العملية الناجحة عن ا�شتخراج 52 دودة ترتاوح 

اأطوالها ما بني 10 و 27 �شنتيمرتا من اأمعاء الطفلة.

 ���ص��ي��ل��ني دي�������ون ت�������ودع زوج����ه����ا ري��ن��ي��ه 
االآالف ح�������ص���ره���ا  ج�����ن�����ازة  يف  اجن���ل���ي���ل 
رينيه  �شيلني ديون )47 عاما( زوجها  الكندية  املغنية  اأ(- ودعت  مونرتيال )د ب 

اجنليل يوم اجلمعة يف جنازة ح�شرها الأقارب والأ�شدقاء والآلف من املحبني.
نوتردام يف مونرتيال حيث تزوجا يف عام  واأقيمت مرا�شم اجلنازة يف كاتدرائية 

1994.
اأبناوؤها الثالثة من زوجها الراحل اجنليل، وهم رينيه ت�شارلز )14  ورافق �شيلني 

عاما( والتواأم نيل�شون واإيدي )5 اأعوام(.
“خم�شة ع�شر عاما لي�شت فرتة طويلة  لتاأبني والده  وقال رينيه ت�شارلز يف كلمة 
الكفاية  فيه  مبا  جيدة  ذكريات  مع  تركتني  لكنك   … ــده  وال على  للتعرف  لالبن 

لأتقا�شمها مع اإخوتي ال�شغار”.
منك”. تعلمته  ما  تعليمهما  على  �شاأعمل  غائب،  واأنت  ال�شن،  يف  يكربون  “عندما 

تويف اجنليل الأ�شبوع املا�شي بعد �شراع مع مر�س ال�شرطان عن عمر )73 عاما(، 
كما تويف �شقيق ديون دانيال بعد ذلك بيومني، اإثر اإ�شابته مبر�س ال�شرطان اأي�شا.



ال�سيخ وم��ن  م�سلمني  امركيني   اربعة 
 ي��دع��ون ع��ل��ى ���س��رك��ة ل��ل��ط��ران بعد
مظهرهم ب�سبب  ط��ائ��رة  م��ن  ان��زال��ه��م 

رفع   – ب(  ف  )اأ  ـ  نيويورك 
ثالثة  هم  امريكيني  اربعة 
ورجل  نيويورك  من  م�شلمني 
من ال�شيخ دعوى امام الق�شاء 
الفدرايل المريكي يطالبون 
فيها �شركة الطريان امريكان 
من  وغريها  ايرلينز 
باحد  القليميني  �شركائها 
بعدما  دولر  مليون  ع�شر 
ب�شبب  طائرة  من  اخرجوا 

مظهرهم.
ويالحق المريكيون الربعة 
ا�شول  من  يتحدرون  الذين 

عربية واآ�شيوية �شركة امرييكان ايرلينز وثالثة �شركاء لها )ريبابليك ايرلينز واينفوي اير 
وامرييكان ايغل(، موؤكدين انهم واجهوا متييزا وخ�شائر مالية واعانة ومعاناة نف�شية.

ويقول الرجال الربعة وجميعهم يف العقد الثالث من العمر انهم انزلوا من طائرة تابعة ل�شركة 
كانون  من  الثامن  يف  نيويورك  اىل  للعودة  تورونتو  من  تقلهم  ان  يفرت�س  كان  ايرلينز  امرييكان 

الول/دي�شمرب ب�شبب مظهرهم اخلارجي فقط.
وعندما  ميالد.  عيد  حفل  حل�شور  كندا  اىل  توجهوا  انهم  الدعوى  يف  الربعة  ال�شدقاء  واكد 
ان  بدون  الطائرة  غادرة  عدائي  ب�شكل  منهم  تطلب  مب�شيفة  فوجئوا  للعودة  الطائرة  ا�شتقلوا 

يطرحوا اي �شوؤال.
ودفع اثنان من الرجال الربعة مبلغا ا�شافيا لينقلوا اىل درجة العمال.

باغرا�شهم  ومت�شكوا  تع�شب  عن  وتنم  عن�شرية  بتعليقات  ادلوا  “الركاب  ان  املدعون  وا�شاف 
وباطفالهم بالقرب منهم كما لو ان امرا ما �شيحدث”.

وقد ابلغهم موظف يف ال�شركة بعد ذلك ان قبطان الطائرة “ل ي�شعر بالرتياح ب�شبب وجودهم 
على منت الرحلة”.

واكد املدعون انهم “طلبوا ان يعرفوا ما اذا كان مظهرهم بب�شرتهم القامتة وحلاهم هو �شبب كل 
ذلك لكن املوظف نظر اليهم وقال ان مظهرهم +ل ي�شاعد+”.

و�شمح لال�شدقاء الربعة بان ي�شتقلوا الرحلة التالية اىل نيويورك لكن لي�س اجللو�س يف درجة 
العمال.

ورف�شت امريكان ايرلينز الدلء باي تعليق على هذا امللف.
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اإعالن
املعلنني اجلدد الكرام

تعلن جريدة غربة عن تقدمي 
خ�شم 30٪ على كل اعالن جديد

للمهتمني الت�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

اأ(- �شرح م�شئولون  نيودلهي)د ب 
األف   19 من  اأكرث  اأن  بالهند 
 114 ل�شغل  تقدموا  �شخ�س 
مدينة  يف  نظافة  كعمال  وظيفة 
كثري  بينهم  ومن  البالد  ب�شمال 
وحملة  اجلامعات  خريجي  من 
�شهادات املاج�شتري يف جمال اإدارة 

الأعمال.
البطالة  معدلت  ارتفاع  ودفع 
املاهرة  العمالة  بع�س  الهند  يف 
واملوؤهلة تعليميا اإىل ال�شعي ل�شغل 
علما  نظافة  عمال  مثل  وظائف 
باأن هذه الوظيفة تعترب من اأدنى 

الوظائف يف البالد.
وقال فايز عالم امل�شئول الإ�شرايف 
اأمروها  مدينة  بلدية  جمل�س  يف 
اآلف  بني  “من  اإنه  الهند  ب�شمال 
كثري  هناك  الآن،  حتى  املتقدمني 

جمال  يف  ماج�شتري  وحملة  عليا  �شهادات  حاملي  عن  ف�شال  والهند�شة  والعلوم  الآداب  جمال  يف  اجلامعات  خريجي  من 
اإدارة الأعمال”.

واأو�شح اأن هذه الظاهرة “تك�شف م�شتويات البطالة” يف البالد.
وقال م�شئول كبري يف املدينة يدعى برام براكا�س اإن الوظيفة املتاحة ل تتطلب اأي درجة من التعليم لأن العمل يتعلق 
بتنظيف ال�شوارع بوا�شطة مكن�شة مع �شيانة �شبكة ال�شرف يف الطرق. ويبلغ الراتب ال�شهري لهذه الوظيفة 17 األف 

روبية )250 دولر(.
واأفادت �شحيفة “تاميز اأوف اإنديا” اليومية اأن اآلف ال�شباب املوؤهلني علميا مازالوا ينتظرون تلقي مكاملات ب�شاأن اإجراء 

مقابلة ل�شغل الوظيفة.

ك�شف  باحث اأردين بارز عن ان ن�شبة الهدر والف�شاد املايل يف  امل�شتوى املتعلق بالتن�شيق 
ميزانيات  قيمية  من   %  40 اإىل  و�شل  واإ�شرائيل  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  الأمني 
اإدارة عمليات التن�شيق الأمني وهي من اأعلى ن�شب العالقة بني الف�شاد املايل والأمن 

يف العامل .
وافاد الدكتور وليد عبد احلي وهو من اأبرز الباحثني الإ�شتق�شائني يف املجال ال�شيا�شي 
وعلم امل�شتقبليات باجلامعات الأردنية باأن الدرا�شات املعمقة املخت�شة جتمع على اأن 

الف�شاد املايل حتديدا يف �شلطة التن�شيق الأمني  تعد من اأعلى الن�شب يف العامل .
 وفقا لدرا�شة  اأعدها عبد  احلي طال الف�شاد الأمني ما قيمته نحو 40 %من ميزانية 

ال�شلطة.
 الوقائع الرقمية مدرو�شة وفقا لتقاريرالبنك الدويل وموؤ�ش�شة ال�شفافية الدولية 
ق�شايا  يف  معمقة  درا�شات  ملراكز  بالإ�شافة  نف�شها  الفل�شطينية  الرقابة  وتقارير 

ال�شرق الأو�شط.
وح�شب الدرا�شة حددت املحكمة الأوروبية ملدققي احل�شابات حجم الف�شاد املايل يف 
اأجهزة ال�شلطة الفل�شطينية ب مليارين و400 مليون دولرا تقريبا خالل �شنوات اربع 

ما بني عام -2008 1012 .
وا�شار الدكتور عبد احلي اإىل ان العديد من املنابر الرقابية الدولية خ�ش�شت موؤخرا 
م�شاحة وا�شعة لذكر الأ�شماء والأرقام فيما يتعلق بف�شاد ال�شلطة خ�شو�شا يف جمال 

امل�شاريع الوهمية وكذلك الوظا�شف الوهمية.
و�شاأل الدكتور عبد احلي: هل هذا الف�شاد هو ثمن للطريقة التي تدار بها املفاو�شات؟ 

وهل عدم التجديد يف القيادة الفل�شطينية هو ل�شمان اأمن “اأبطال الرواية”؟
ما  وهو  الف�شاد،  على  التعمية  يف  ي�شاهم  التنظيمي  العمى  اأن  الوا�شح  من   : وا�شاف   
“الفهلوة”  وثقافة  الحباط  ويتعمق   ، تدريجيا  تتاآكل  الثورية  الأخالق  يجعل 

وا�شتيقاظ الع�شبيات اجلهوية. ….
من  جزء  هي  المني  التن�شيق  �شلطة  اأروقة  يف  الف�شاد  حمى  اأن  احلي  عبد  راأي   يف 
لهذا  الولء  �شمان  اآليات  من  اآلية  هي  بل  عنه،  مف�شول  ولي�س  الأمني  التن�شيق 

التن�شيق.

واإ���س��رائ��ي��ل.. ال�سلطة  ب��ني  الأمني”  “التن�سيق  ل���  ال����ولء  اآل��ي��ات  م��ن  امل���ايل  ال��ف�����س��اد  ���س��ادم��ة:  علمية   درا���س��ة 
ال��ع��امل يف  الأع���ل���ى  ال��ن�����س��ب��ة  وه����ي  وه��م��ي��ة  ووظ���ائ���ف  مب�����س��اري��ع  “منهوب”  الأم���ن���ي  امل�����ال  م���ن  م���ن   %40 

 خ���ري���ج���و ج����ام����ع����ات وح���م���ل���ة �����س����ه����ادات ع��ل��ي��ا
ي��ت��ق��دم��ون ل�����س��غ��ل وظ��ي��ف��ة ع��م��ال ن��ظ��اف��ة يف ال��ه��ن��د
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