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ت������وزع جم��ان��ا

(718) 238-6300

اقراأ يف هذا العدد

ت��رام��ب ���ش��اغ��ل الإع���ام 
وال�������ش���و����ش���ال م��ي��دي��ا

ن��ي��وي��ورك يف  ح��ا���ش��دة    م��ظ��اه��رة 
ترام�����ب ب��ق�����������رارات  ت��ن��دي�����دا 

ن���ي���وي���ورك ال���ي���م���ن���ي���ن يف  ال���ت���ج���ار وم�������اك امل����ح����ات  ال���ي�������ه���ا راب����ط����ة  دع������ت 

والإم����ارات ال�شعودية  ب��ن   ���ش��راع 
اليمن يف  الأمريكية  »ال��وك��ال��ة«  على 

ب���ج���دي���ة ت����ه����دي����دات����ن����ا  ي������اأخ������ذ  مل  ال��������ع��������دوان  حت�����ال�����ف  اجل�����ي�����������ش: 

باجلبهات »التحالف« يجّوع اجلنوبين لإجبارهم على اللتحاق 
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خمت�سر مفيد

طغيانا  الأر�ض  تدق  واأنت  تدري  ل  اأنت  رمبا 
اأنا�ض رحلوا كانوا  اأن يف الأر�ض رفات  وجربوتا، 
واأنت  تدري  ل  رمبا  وطهرا.  اإميانا  منك  اأكرث 
اأن  و�صفاء  هدوء  يف  اأ�صحابها  نام  قبورا  تنب�ض 
دعواتهم وهم اأ�صالء تنطلق اإىل ال�صماء تلعن كل 
من جاروا عليهم وا�صتباحوا تاريخهم ودورهم يف 

هذه احلياة. 
اإنها املا�صي البعيد  اأنت وحدك  اإن احلياة لي�صت 
تتوقف  فال  والظالم،  ال�صوء  من  حمل  ما  بكل 
ال�صوء  نقاط  عن  وابحث  الظالم  �صحابات  عند 
لأنها الأكرث ثراء وقيمة. نحن يف الظالم ل نرى 
غري اخلفافي�ض وحني ينطلق �صوء ال�صم�ض تظهر 
ع�صاق  اإن  والبهجة.  والأنهار  والطيور  الأ�صجار 
مبن  تفرح  احلياة  لأن  كثريا  يعي�صون  ل  الظالم 
اإياك ودعوة �صجني مظلوم فلي�ض  النهار..  ع�صق 
و�صخط  واإياك  حجاب..  ال�صماء  وبني  بينه 
الرحمة..  يعرف  ل  البطون  �صراخ  لأن  اجلائع 
واإياك والغا�صبني لأن الغ�صب يلغي العقل، وحني 
يغيب العقل تهبط اأجنحة الظالم. ل�صت وحدك 
رمبا  جدا  �صغرية  اأ�صياء  هناك  الكون  هذا  يف 
ت�صعدك اأكرث من اأي �صيء اآخر. يف قطة �صغرية 
جريح  ع�صفور  ويف  الرحمة  يف  در�صا  تتعلم  قد 
قد ت�صاهد اأحزان الكون. وكم من القطط ماتت 
احرتقت  الع�صافري  من  وكم  الطغاة  اأقدام  حتت 
اأدري  ل  والب�صر.  والنفو�ض  البيوت  خرائب  يف 
كيف ينام هوؤلء الذين احرتفوا الظلم واأف�صدوا 

وجه احلياة« " فاروق جويدة".
رئي�س �لتحرير

www .ghorbanews .com

غربة نيوز - خا�ض
�صهدت مدينة نيويورك ام�ض اخلمي�ض، مظاهرة حا�صدة دعت اليها 

رابطة التجار ومالك املحالت اليمنيني يف نيويورك
الأمريكي  الرئي�ض  وقعها  التي  للجدل  املثرية  بالقرارات  للتنديد 

دونالد ترامب خالل الأ�صبوع الأول من فرتة رئا�صته.
رددوا  حيث  اخلمي�ض  ام�ض   ، بروكلني  يف  ال�صخا�ض  مئات  وجتمع 
هتافات مناه�صة لقرارات ترامب بخ�صو�ض ا�صتقبال الالجئني، وتقييد 
ردد  حيث  ال��دول،  بع�ض  من  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  امل�صلمني  دخ��ول 
املتظاهرون »نحن مع امل�صلمني«، »اإذا كان ظلم يف مكان ما فهذا تهديد 

لكل مكان«، وهتافات اخرى مناه�صة لجراءات ترامب الخرية.
جدار  بناء  الأول،  قرارين،  املا�صي  الأربعاء  ترامب،  قدوقع  وكان 
عازل بني الوليات املتحدة واملك�صيك، والثاين ت�صديد الإجراءات ملنع 
و�صول املهاجرين اإىل بالده، وبينها معاقبة مدن »الإيواء« للمهاجرين.
وكان ترامب قد دعا خالل حملته النتخابية اإىل ت�صديد الرقابة 
الأمنية على الأ�صخا�ض الوافدين اإىل الوليات املتحدة الأمريكية من 
بع�ض الدول الإ�صالمية، و�صدد يف الوقت نف�صه على اأهمية بناء جدار 

فا�صل مع املك�صيك ملنع دخول املهاجرين غري ال�صرعيني اإىل البالد.

ظهرا   والن�صف  ع�صرة  الثنية  ال�صاعة  مت��ام  ويف  اجلمعة  واليوم 
�صتقام ال�صالة يف مطار كندي والدعوه عامة جلميع امل�صلمني .

مظاهرة حا�شدة يف نيويورك » بروكلن » تنديدا بقرارات ترام������������������ب دع�����������������������ت الي�ها رابطة التجار وماك املحات اليمنين يف نيويورك



ا����ش���ت���ه���داف ب����ارج����ة ���ش��ع��ودي��ة

ال�صعبية«  ول�»اللجان  اليمني  للجي�ض  التابعة  البحرية«  »القوة  اأعلنت   
تابعة  حربية  بارجة  اأم�ض  ا�صتهدافها  اهلل«(  اأن�صار  ل�»حركة  )التابعة 
لتحالف العدوان على اليمن. وعر�صت قناة »امل�صرية«، التابعة ل�»اأن�صار اهلل«، 
زورق  »املدينة« من على  امل�صّماة  ال�صعودية  ال�صفينة  ا�صتهداف  م�صاهد تظهر 
بحري قبالة �صواحل احلديدة، حيث جتري حماولت منذ اأكرث من �صهر حتت 

م�صمى عملية »الرمح الذهبي« لل�صيطرة على باب املندب.
و �صدر حتذير ميني توّعد قوات العدوان مبفاجاآت يف حال ا�صتمر ا�صتهداف 
املدنيني، علمًا باأن ق�صف ال�صفينة كما قالت القناة مّت ب�صاروخ موّجه، وبعد 

»ر�صد دقيق قبالة ال�صواحل الغربية«.
ونقلت »امل�صرية« عن م�صدر ع�صكري اأن »البارجة ال�صعودية كانت حتمل على 
متنها 176 جنديًا و�صابطًا وطائرة مروحية، وكانت قد �صاركت يف العدوان 

على ال�صواحل الغربية واملدن وال�صيادين«.
يف املقابل، اأقّرت قيادة »التحالف« ب�»تعر�ض فرقاطة �صعودية اأثناء قيامها 
زوارق  ثالثة  قبل  من  اإرهابي  لهجوم  احلديدة  ميناء  غرب  مراقبة  بدورية 
ال�صعودية  ال�صفينة  اأن  م�صيفة  احلوثية«،  للميلي�صيات  تابعة  انتحارية 
تعاملت مع الزوارق مبا تقت�صيه احلالة، لكن »اأحد الزوارق ا�صطدم مبوؤخرة 
ال�صفينة...  موؤخرة  يف  حريق  ون�صوب  الزورق  انفجار  منه  نتج  ما  ال�صفينة، 
مت التحكم باحلريق وهلل احلمد واإطفاوؤه، وقد نتج من ذلك ا�صت�صهاد اثنني 

واإ�صابة ثالثة حالتهم م�صتقرة«.
مهماتها  ال�صفينة  وا�صلت  »وا�ض«،  الر�صمية  ال�صعودية  الأنباء  وكالة  ووفق 
التحالف  القوات اجلوية و�صفن  »وا�صلت  العمليات، فيما  الدورية يف منطقة 

متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها«.
قد  اليمنية  ال�صواحل  وخفر  ال�صاحلي  والدفاع  البحرية  القوات  وكانت 
ا�صتخدام  من  العدوان  �صفن  اجلاري  ال�صهر  من  والع�صرين  احلادي  يف  حذرت 
اإنها حتّذر اأي�صًا  املمر الدويل لق�صف اأهداف مدنية. وقالت يف بيان، اآنذاك، 
التعارف  جهاز  ت�صغيل  بعد  »اإل  الدويل  املمر  يف  املرور  من  التجارية  ال�صفن 

الدويل حفاظًا على �صالمتها«.
و»القوة ال�صاروخية« للجي�ض و»اللجان« كانت قد ا�صتهدفت يف ت�صرين الأول 
املا�صي �صفينة ع�صكرية اإماراتية تابعة لقوى العدوان اأثناء حماولتها التقدم 
�صوب �صواحل املخا، فيما تعّد »املدينة« �صابع �صفينة حربية تطاولها النريان 
2015 قبالة �صواحل  اليمنية، علمًا باأن الأوىل ا�صتهدفت يف ت�صرين الأول 
باب املندب، والثانية بعدها باأيام قبالة �صواحل املخا. اأما الثالثة والرابعة 
اأي�صًا  فكانت  ومتقاربة،  متتالية  تواريخ  يف  كلها  ا�صتهدفت  التي  واخلام�صة 

قبالة املخا.
من  �صاروخًا  اأطلقت  اأنها  اأم�ض  ال�صاروخية«  »القوة  اأعلنت  نف�صه،  الوقت  يف 
نوع »زلزال« على جتمعات لتنظيمي »القاعدة« و»داع�ض« واجلنجويد قبالة 

اخل�صراء جنوب املخا.
)الأخبار(

اإىل  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  دعوة  بداأت 
الأو�صاط  يف  تتفاعل  اليمن  يف  اآمنة  منطقة  اإقامة 
من  �صاخطة  فعل  ردود  مثرية  وال�صعبية،  ال�صيا�صية 
واأهدافها  الدعوة  وت�صاوؤلت عن خلفيات هذه  جهة، 
من جهة اأخرى. واأعلنت حكومة »الإنقاذ الوطني« يف 
�صنعاء اأم�ض، رف�صها مقرتح ترامب بهذا ال�صاأن، معتربة 
»اأي حديث اأو اإ�صارة اإىل اإقامة مناطق اآمنة لالجئني 
والدول  العدوان  قوى  قبل  من  اليمن  يف  والنازحني 
التعامل معه  اأمرًا غري مقبول، ول ميكن  له  الداعمة 
اليمنية  ال�صلطات  مع  الكامل  التن�صيق  غياب  ظل  يف 

املعنية يف العا�صمة �صنعاء«.
»الإنقاذ«،  خارجية  وزارة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وو�صف 
املقرتح  الر�صمية،  »�صباأ«  وكالة  اأوردته  ت�صريح  يف 
»ي�صتهدف  اأنه  اإىل  م�صرية  اآمن«،  »غري  باأنه  الأمريكي 
الأوراق  وخلط  اليمنية،  الوطنية  ال�صيادة  انتهاك 
مبربرات واهية... يف وقت تعمل فيه ال�صعودية على 

ت�صعيد العدوان«.
عبد  امل�صتقيل  الرئي�ض  حكومة  عن  ي�صدر  مل  وفيما 
موقف  برز  الآن،  حتى  تعليق،  اأي  هادي  من�صور  ربه 
وزير  ل�صان  على  وذلك  اخل�صو�ض،  بهذا  اإماراتي 
لقائه  عقب  نهيان،  اآل  زايد  بن  اهلل  عبد  اخلارجية 
حيث  ظبي،  اأبو  يف  لفروف،  �صريغي  الرو�صي  نظريه 
قال عبد اهلل، يف موؤمتر �صحايف م�صرتك مع لفروف، 
اإن »فكرة اإقامة مناطق اآمنة يف �صوريا واليمن �صتكون 
مو�صع ترحيب اإذا كانت موؤقتة، ولأغرا�ض اإن�صانية، 
حتت اإ�صراف دويل«، م�صرتطًا يف الوقت نف�صه »�صماع 
الفكرة«،  لتاأييد  وا�صنطن  من  التفا�صيل  من  مزيد 
يف  ال�صيا�صة  هذه  مثل  تنفيذ  »حماولت  باأن  ومذكرًا 

ليبيا كانت ماأ�صوية«.
الإمارات  يزور  الذي  لفروف،  ا�صتبعد  املقابل،  يف 
اأيام،  ثالثة  وت�صتمر  اأي�صًا  عمان  ت�صمل  جولة  �صمن 
بنف�ض  اآمنة  مناطق  »اإقامة  ترامب  مراد  يكون  اأن 
معتربًا   ،»2011 عام  ليبيا  يف  نفذت  التي  الطريقة 

اآمنة،  مناطق  عن  يتحدثون  حينما  »الأمريكيني  اأن 
فهم مهتمون يف املقام الأول باحلّد من عدد املهاجرين 
بالده  تبحث  اأن  واأمل  الغرب«.  اإىل  يغادرون  الذين 
اأن تنتهي  الأمريكية، مبجرد  »الق�صية مع اخلارجية 

من و�صع خطط اأكرث تف�صياًل عن املناطق الآمنة«.
اخلارجية  وزير  التقى  قد  الرو�صي  الوزير  وكان 
هام�ض  على  املخاليف،  امللك  عبد  هادي،  حكومة  يف 
اأبو  يف  الرو�صي   �� العربي  التعاون  جمل�ض  انعقاد 
اإن  بيان،  يف  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وقالت  ظبي. 
�صوء  يف  اليمن  يف  الو�صع  تطورات  ناق�صا  »اجلانبني 
ا�صتمرار النزاع امل�صلح هناك«، لفتة اإىل اأن لفروف 
�صدد، خالل اللقاء، على »�صرورة التو�صل اإىل حلول 
تفاو�صية مقبولة للنزاع يف اليمن، واتخاذ اإجراءات 
و�صمان  املدنيني،  ال�صكان  معاناة  لتخفيف  عاجلة 

و�صول امل�صاعدات الإن�صانية اإىل جميع املناطق«.
اأن  املا�صي  الأحد  يوم  اأعلن  قد  الأبي�ض  البيت  وكان 

خالل  يف  �صلمان،  ال�صعودي  امللك  مع  اتفق  ترامب 
اآمنة  مناطق  اإن�صاء  »دعم  على  هاتفية،  مباحثات 
يف  متزايدًا  جدًل  الإعالن  ويثري  واليمن«.  �صوريا  يف 
الأو�صاط الإعالمية وال�صيا�صية اليمنية حول ماهية 
تلك املنطقة، والغاية من اإقامتها، خ�صو�صًا اأن غالبية 
املهّجرين ب�صبب احلرب الدائرة يف البالد، نزحوا اإىل 
الأبرز  اأخرى، واخلطر  بلدان  اإىل  مناطق داخلية ل 
الأمم  �صهادات  وفق  هناك  املدنيني  يتهدد  الذي 
املتحدة هو طريان التحالف ال�صعودي، ل ال�صتباكات 

الدائرة يف جبهات القتال.
الغاية من  �صوؤاًل مفاده: هل  وعليه، يطرح مراقبون 
الطريان  من  املدنيني  تاأمني  اليمن  يف  الآمنة  املنطقة 
ال�صعودي خا�صة اأن حظر الطريان ُيعّد �صرطًا رئي�صيًا 

من �صروط اإقامة منطقة عازلة اأو اآمنة؟
)الأخبار(

على  والإمارات  ال�صعودية  من  كل  حتر�ض 
ت�صدد  فيما  اليمني،  امللف  يف  التفاهم  اإظهار 
على  ال�صعودية  عن  احلديث  حني  الأخرية 
يف  �صدر  اأنه  مع  الكربى«،  »ال�صقيقة  و�صفها 
الفكرية عن كّتاب  املا�صي بع�ض الآراء  العام 
باأنه  الوهابي  الفكر  فيها  يتهمون  اإماراتيني 
املدد الفكري لالإرهاب يف العامل، لكن �صرعان 
يخفي  اأن  دون  من  احلمالت،  تلك  توقفت  ما 

ذلك بع�ض اأوجه اخلالف.
اأنها  على  تت�صرف  الإمارات  اأن  وا�صحًا  يبدو 
يف  الغرب  لرغبة  املرتجم  الطرف  �صتكون 
ذلك  وجتلى  الوهابي،  الفكر  خطر  مواجهة 
تنظيم  يف  لعبته  الذي  الرئي�صي  الدور  يف 
ال�صّنة  اأهل  هم  من  لتحديد  غروزين  موؤمتر 
نتائج  من  املوؤمتر  عنه  اأ�صفر  وما  واجلماعة، 
القائمة،  من  الوهابي  الفكر  مبوجبها  اأخرج 
�صنّية  مرجعية  خلق  هدفه  �صياق  يف  وذلك 
»موؤ�ص�صة  باأن  علمًا  ال�صعودية،  عن  بعيدًا 
وموؤ�ّص�صها  ظبي  اأبو  )مقّرها  ال�صوفية«  طابة 
لعبت  قد  اجلفري(  علي  احلبيب  الداعية 
ذلك  اإىل  ي�صاف  املوؤمتر.  يف  مركزيًا  دورًا 
جمهورية  رئي�ض  بني  الوثيقة  العالقات 

امل�صت�صيف  وهو  قديروف،  رم�صان  ال�صي�صان، 
الر�صمي للموؤمتر، وويل عهد اأبو ظبي، حممد 
بن زايد، ف�صاًل عن ال�صكوك يف اإيعاز ابن زايد 
اإىل علماء الأزهر امل�صريني بامل�صاركة الكبرية 
وال�صخط  النزعاج  جاء  ثم  املوؤمتر،  يف 

ال�صعوديني على بيانه ومقرراته.
ال�صعودي  الطرفان  فيت�صارك  اليمن،  يف  اأما 
اأن�صار  »حركة  مواجهة  هدف  والإمارتي 
ال�صراع  اإدارة  يف  يتباعدان  لكنهما  اهلل«، 
على  العمل  دولة  كل  حتاول  اإذ  الداخلي، 
وي�صتخدم  الآخر.  الطرف  اإق�صاء  حماولة 
الورقة  م�صك  على  �صراعهما  يف  الطرفان 
الو�صائل  كل  اجلنوب،  خ�صو�صًا  اليمنية، 
املتاحة، مبا فيها املحرمة، مع ا�صتعار للحرب 
الإعالمية بينهما عرب اإعالم »الأدوات«. فمن 
»الإ�صالح«  حزب  ال�صعودية  حتت�صن  جانبها، 
عدو  وهو  امل�صلمون«(،  )»الإخوان  الإ�صالمي 
له  ماليًا وتوفر  التاريخي، فتدعمه  الإمارات 
النفوذ  ب�صط  من  ومتّكنه  ميدانية،  ت�صهيالت 
وال�صيطرة يف اجلنوب، كما اأنها توؤّمن لقادته 
ملمار�صة  ومنطلقًا  اأرا�صيها،  على  اآمنًا  مالذًا 
يف  لإ�صراكه  �صغوطها  اإىل  اإ�صافة  ن�صاطهم، 

حم�صن  علي  تن�صيب  عرب  ال�صرعية«  »راأ�ض 
الأحمر نائبًا للرئي�ض، وذلك بعد اإقالة نائب 
الرئي�ض خالد بحاح املح�صوب على الإمارات، 
وتوزير اأع�صاء احلزب يف احلكومة، ول �صيما 
التي  الداخلية  واأبرزها  ال�صيادية،  الوزارات 
يراأ�صها ح�صني عرب. كذلك متار�ض ال�صعودية 
امل�صتقيل  الرئي�ض  على  الناجحة  ال�صغوط 
عبد ربه من�صور هادي من اأجل فتح م�صاحات 

وا�صعة من الن�صاط واحلركة ل�»الإ�صالح«.
ال�صتخبارات  جهاز  ين�صط  املقابل،  يف 
جهدًا  ويبذل  اليمن،  جنوب  يف  الإماراتي 
عمل  مع  »الإ�صالح«،  اخرتاق  على  مرّكزًا 
الإخواين  التنظيم  اإ�صعاف  هدفه  مبا�صر 
والع�صكري.  ال�صيا�صي  امل�صهد  عن  واإق�صاوؤه 
كذلك تبني اأن اإدراج وزارة اخلزانة الأمريكية 
من  القريبة  اليمنية  ال�صخ�صيات  من  لعدد 
اإ�صافة  ثم  الإرهاب،  لئحة  على  احلزب 
اإمنا  القائمة،  اإىل  لل�صريفة«  »العمقي  �صركة 
كان جزءًا من حرب الإمارات على »الإخوان« 
لوائح  هناك  اأن  املعلومات  ويف  اليمنيني. 
للعمل  الأمريكيني  اإىل  الإماراتيني  من  قدمت 

على اإ�صدار قائمة جديدة.

الإماراتي  الطاقم  يعمل  وحاليًا، 
غربًا،  الربيقة  من  كل  يف  ال�صتخباراتي 
عا�صمة  املكال  من  القريب  الريان  ومطار 
الطرفان  يحر�ض  فيما  �صرقًا،  ح�صرموت 
)الإماراتي والأمريكي( على بناء قواعدهما 
ل�صهولة  البحر،  �صاطئ  على  امل�صرتكة 
ال�صكنية.  بالأماكن  املرور  ولتحا�صي  الإمداد 

على  الإماراتية  ال�صتخبارات  تعمل  اأي�صًا، 
»القاعدة«،  تنظيم  �صفوف  يف  وا�صع  جتنيد 
الأمريكية  ال�صتخبارات  عمل  ي�صتمر  فيما 
يف  العقائدي  ب�»اجلناح  يعرف  ما  �صرب  على 
كوادر  من  يقرتبون  ل  باأنهم  علمًا  القاعدة«، 

التنظيم املح�صوبني على ال�صعودية.
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ب���ج���دي���ة ت�����ه�����دي�����دات�����ن�����ا  ي�������اأخ�������ذ  مل  ال���������ع���������دوان  حت������ال������ف  ال����ي����م����ناجل������ي�������������ش:  يف  الأم��������ريك��������ي��������ة  »ال��������وك��������ال��������ة«  ع�����ل�����ى  ���������ش��������راع  والإم���������������������������ارات:  ال�����������ش�����ع�����ودي�����ة 

ال���ي���م���ن يف  الإم�������ارات�������ي�������ن  اإىل  ع���������ش����ك����ري����ًا  ت����ن����ح����از  وا�����ش����ن����ط����ن 

������ش�����ن�����ع�����اء ت�������������رّد ع�����ل�����ى دع�������������وة ت���������رام���������ب: م�������ق�������رح »غ����������ري اآم����������ن«

تاأكيد اجلي�ض اليمني اأنه ميتلك اإمكانات مل 
ع�صكرية  بارجة  وق�صفه  بعد  ي�صتخدمها 
التوعد  من  واحد  يوم  بعد  �صعودية 
التحدي  من  عاٍل  مب�صتوى  ي�صي  باملفاجاآت 
اجلنوب  يف  املعارك  ا�صتمرار  مع  يتوا�صل 
املنظمات  فيه  حتذر  وقت  يف  ال�صعودي، 

الدولية من كوارث اإذا بقيت احلرب
البحرية«  »القوة  ا�صتهداف  من  يوم  بعد 
تدعى  �صعودية  ع�صكرية  بارجة  اليمنية 
القطع  اأكرب  بني  من  وهي  »املدينة«، 
البحرية للمملكة، واإقرار الأخرية بذلك، 
اأ�صدر اجلي�ض اليمني بيانًا قال فيه اإن لدى 
»اإمكانات مل ي�صتخدمها بعد«، واإن  اجلي�ض 

لديه القدرة على الدفاع عن البالد.
وقال املتحدث با�صم اجلي�ض العميد الركن 
تاأخذ  مل  الغزو  »قوى  اإن  لقمان،  �صرف 
حتذير القوة البحرية على حممل اجلّد«، 
دول  و�صف  من  »ال�صخرية  اإىل  م�صريًا 
اإذا كان  اإرهابية...  باأنها  العدوان العملية 
ن�صف  فبماذا  اإرهابًا،  النف�ض  عن  الدفاع 

عدوان النظام ال�صعودي؟«.
اليمني  الداخل  �صهد  ذلك،  موازاة  يف 
تطورات  اجلنوبية  ال�صعودية  واحلدود 
»القوة  ا�صتهدفت  اإذ  عدة،  ميدانية 
للجنود  جتمعات  اليمنية  ال�صاروخية« 
و�صرق  الفواز  رقابة  موقع  يف  ال�صعوديني 
مع�صكر بن لدن يف جنران. واأو�صح م�صدر 
من  ب�صلية  جرى  ال�صتهداف  اأن  ع�صكري 
�صواريخ الكاتيو�صا وحقق اإ�صابات مبا�صرة 
بعدما وقعت ال�صواريخ بني »جتمع للجنود 
ال�صعوديني«، م�صريًا اإىل ا�صتهداف مدفعية 
التابعة  ال�صعبية«،  و»اللجان  اجلي�ض 
للجي�ض  جتمعات  اهلل«  اأن�صار  ل�»حركة 

ال�صعودي يف جممع الربوعة.
العدوان جمددًا  األقى حتالف  مقابل ذلك، 
�صعدة،  يف  مزارع  على  عنقوديتني  قنبلتني 

وادي  يف  مزارع  ا�صتهدفتا  اليمن،  �صمايل 
حرم  ما  وهو  �صعدة،  �صرق  العبدين 
ب�صبب  حقولهم  اإىل  اخلروج  املزارعني 
اأ�صجار  بني  ال�صاروخني  عبوات  تناثر 
هدف  ل  اأنه  رغم  والربتقال،  الرمان 

ع�صكريًا هناك.
عبد  امل�صتقيل  الرئي�ض  يوا�صل  وبينما 
اخلارجية  جولته  هادي،  من�صور  ربه 
اجلديدة، متجهًا اإىل العا�صمة ال�صعودية، 
القطرية،  العا�صمة  زار  بعدما  الريا�ض، 
الدوحة ليومني، تتوا�صل الأزمات الأمنية 
عليها  ت�صيطر  التي  املناطق  يف  واخلالفات 

قواته.
اأمري قطر، متيم  الدوحة  والتقى هادي يف 
وتقديره  �صكره  »عن  معربًا  حمد،  بن 
دعم  من  تقدمه  ما  على  قطر  لدولة 
الأمن  حتقيق  يف  لالإ�صهام  واإن�صاين  تنموي 
الدعم  �صيما  ول  اليمن،  يف  وال�صتقرار 
وتخللت  الكهرباء«.  قطاع  اإىل  املقدم 
زيارته جولة ا�صتطالعية على ميناء حمد 
امليناء  اأداء  بتميز  اأ�صاد  حيث  الدويل، 
والقت�صادية  املالحية  املن�صاآت  ك�»اإحدى 
امل�صاحة،  حيث  من  املنطقة،  يف  النوعية 

واخلدمات، وحجم املناولة للحاويات«.
اأعلنت  اليمني،  اجلنوب  اإىل  بالنتقال 
اأمن حمافظة حلج، املوالية لهادي،  اأجهزة 
يف  البارز  القيادي  قتل  من  متكنت  اأنها 
امللقب  قايد،  عمار  »القاعدة«،  تنظيم 
دهم  بعد  نوعية«  »عملية  يف  علي«،  ب�»اأبو 
»وحدة  اإن  اأمنية،  م�صادر  وقالت  منزله. 
حتركات  ور�صد  مطاردة  من  متكنت  اأمنية 
علي  اأبو  حلج  يف  القاعدة  واأمري  القيادي 
اأنه  م�صيفة  احلوطة«،  مدينة  �صواحي  يف 
اجلانبني،  بني  نار  اإطالق  »تبادل  حدث 
لقي املدعو على اإثره م�صرعه من الفور... 

وكان مطلوبًا لالأمن يف حلج وعدن«.
ي�صار اإىل اأنه بعد عملية الإنزال الأمريكي 
عن�صرين  مقتل  اأُعلن  البي�صاء،  منطقة  يف 
�صربة  يف  اأم�ض،  من  اأول  »القاعدة«،  من 
دون  من  اأمريكية  طائرة  نفذتها  جوية 
حمافظة  يف  بيحان،  مديرية  يف  طيار، 
عن  بر�ض«  »فران�ض  وكالة  ونقلت  �صبوة. 
ا�صتهدفت  »الغارة  اأن  حملي  اأمني  م�صوؤول 

مركبة لعنا�صر القاعدة اأثناء �صريها«.
على �صعيد اخلالفات الداخلية، جنا اأم�ض، 
لهادي،  املوايل  مدرع«   35 »اللواء  قائد 

حماولة  من  احلمادي،  عدنان  العميد 
يف  موكبه  ا�صتهدفت  نا�صفة  بعبوة  اغتيال 
مديرية املوا�صط، يف حمافظة تعز. ووفق 
من  ثواٍن  بعد  »العبوة  انفجرت  امل�صادر، 
امل�صجب  منطقة  يف  احلمادي  موكب  مرور 
»النفجار  لكن  يو�صف«،  بني  عزلة  يف 
بني  مراقبون  وربط  �صحايا«.  ُيقع  مل 
بني  الدائر  وال�صراع  الغتيال  حماولة 
حيث  تعز،  يف  »املقاومة«  ت�صمى  ما  ف�صائل 
يحمل  ع�صكريًا  قائدًا  احلمادي  ي�صنف 
يالقي  الذي  الفكر  وهو  النا�صري،  الفكر 
حملة وا�صعة من نا�صطي حزب »الإ�صالح« 
)جماعة »الإخوان امل�صلمون«(. يف غ�صون 
لالأ�صرى  تبادل  عملية  اأم�ض  جرت  ذلك، 
بني »اأن�صار اهلل« وقوات هادي يف حمافظة 
من  اأ�صريًا   112 عن  فيها  واأفرج  اجلوف، 
عن  اهلل«  »اأن�صار  اأفرجت  اإذ  الطرفني، 
لهادي،  املوالية  القوات  من  اأ�صريًا   54
من  اأ�صريًا   58 �صراح  الأخرية  اأطلقت  فيما 

احلركة.
ل�»منظمة  تقرير  ت�صدّر  اأخرى،  جهة  من 
يوني�صيف«   �� للطفولة  املّتحدة  الأمم 
اإن  قال  بعدما  اأم�ض،  الإن�صانية  التقارير 
بينهم  اليمن،  يف  �صخ�ض  ماليني   3.3 نحو 
2.2 مليون طفل، يعانون �صوء تغذية حاد، 
460 األف طفل دون اخلام�صة  فيما يعاين 

�صوء تغذية اأكرث حدة.
تقرير  يف  خطوة  الأكرث  الرقم  وكان 
طفل  األف  كل  من   63« اإن  يقول  املنظمة 
مقابل  اخلام�صة،  �صن  بلوغ  قبل  ميوتون 
ممثلة  قالت  فيما   ،»2014 عام  يف   53
»يوني�صيف«، مرييت�صل ريالنو، اإن »الأطفال 
واحلوامل واملر�صعات هم الأكرث ت�صررًا من 
�صعدة،  حمافظة  يف  التغذية  �صوء  اأزمة 
ال�صاحلية،  احلديدة  حمافظة  ويف  �صماًل، 

غربًا، ويف حمافظة تعز، و�صط البالد«.

 تاأتي عملية الإنزال الأمريكية يف البي�صاء، و�صط 
يف  اجلديدة  وا�صنطن  ا�صرتاتيجية  �صمن  اليمن، 
ا�صتجابة  اأكرث  بدا  الذي  الإماراتي،  الدور  تفعيل 
ور�صاقة يف الن�صجام مع امل�صالح الأمريكية. وظهر 
يف ال�صهور الأخرية اأن اأبو ظبي تتقدم على ما �صواها 
بوا�صنطن،  الت�صاقًا  اأكرث  واأنها  اخلليج،  دول  من 
على  موؤ�صرات  املتحدة  الوليات  اأظهرت  كذلك 
»جماعة  مع  العالقة  مقاربة  يف  �صيا�صتها  انقالب 
و�صعهم  اإىل  وامليل  العداء  نحو  امل�صلمني«  الإخوان 
على لئحة الإرهاب الأمريكية، الأمر الذي يتوافق 
عدوًا  »الإخوان«  ترى  التي  الإمارات  �صيا�صة  مع 

تاريخيًا وتعمل على ا�صتئ�صالهم.
يف هذا ال�صياق، جاءت عملية الإنزال فجر الأحد 
تنظيم  من  ثالثة  مقتل  اإىل  اأدت  التي  املا�صي، 
للتنظيم  املوايل  القبلي  ال�صيخ  اأبرزهم  »القاعدة«، 
عدد  �صقوط  اإىل  بالإ�صافة  الذهب،  الروؤوف  عبد 
الرئي�ض  �صلطة  لكّن  املدنيني،  ال�صحايا  من  اآخر 
امل�صتقيل عبد ربه من�صور هادي، واأطرافها املتعددة، 
وقعت يف الإرباك والع�صوائية يف كيفية التعاطي مع 
الإنزال، على خلفية اأن قادة »القاعدة« امل�صتهدفني 
كانوا قبل يومني يف زيارة لقادة ما ي�صمى »اجلي�ض 
على  املح�صوبني  ماأرب،  يف  لهادي  املوايل  الوطني« 
»الإ�صالح«  وحزب  الأحمر  حم�صن  علي  نائبه 
وفق  وع�صكريًا  ماليًا  دعمًا  وت�صلموا  الإخواين، 
م�صادر اإعالمية، بل كان هناك م�صروع يعد لتو�صعة 
»املقاومة  م�صمى  البي�صاء حتت  »القاعدة« يف  عمل 

املح�صوبة على ال�صرعية«.
اللواء حم�صن خ�صروف، وهو  اأكده ت�صريح  ما  هذا 
مدير »دائرة التوجيه املعنوي« يف جي�ض ما ي�صمى 
الإنزال  عملية  على  تعليقه  يف  وذلك  ال�صرعية، 
اخلليجية  القنوات  لإحدى  البي�صاء،  يف  الأمريكي 
قادة  اأحد  »كان  الذهب  اإن  قائاًل  )�صعودية(، 
مع  »يرتب  كان  باأنه  ومعرتفًا  اجلنوبية«،  املقاومة 

ال�صرعية« يف الآونة الأخرية.
جتدر الإ�صارة اإىل اأنه يف بداية احلرب على اليمن، 
يف  التحالف  قوات  جانب  اإىل  »القاعدة«  قاتلت 
»اأن�صار  اأو  »القاعدة«  ا�صم  حتت  اجلبهات  من  عدد 
الأمريكية  الطائرات  توقفت  واآنذاك  ال�صريعة«، 
عدد  �صدر  كذلك  التنظيم.  قياديي  مالحقة  عن 
جانب  اإىل  »القاعدة«  ُتظهر  الغربية  التقارير  من 
)اجلي�ض  امل�صرتك  العدّو  ُيقاتل  هادي  قوات 
ومتدده  قوته  �صارت  اأن  اإىل  ال�صعبية«(،  و»اللجان 
اإىل  بالإ�صافة  التحالف،  قوى  على  عبئًا  ي�صكالن 
دخول تنظيم »داع�ض« على ال�صاحة، م�صتفيدًا من 

اجلغرافيا والبيئة لي�صكل تهديدًا غري متوقع.
جراء ذلك كله، ا�صطرت قوى حتالف العدوان اإىل 
عقد �صفقة مع »القاعدة« ترتك مبوجبها اجلغرافيا 
واملناطق ال�صكنية، وحتديدًا )املدن والأحياء(، ويف 
العلنية  ال�صيطرة  عن  التنظيم  اختفى  قليلة  اأيام 
عن املناطق اجلغرافية وال�صكانية التي كان ي�صيطر 
عليها يف عدن وحلج واأبني وح�صرموت، وانتقل اإىل 
اإخراج  باأن  العلم  مع  النائية،  واملديريات  اجلبال 
منذ  وفا�صحًا.  ومك�صوفًا  علنيًا  كان  ال�صفقة  تلك 
التنظيم  بداأ  املا�صي(،  اآيار  )منت�صف  اليوم  ذلك 
مرحلة العمل ال�صري وبناء البنية التحتية، مدركًا 

طبيعة الظروف امل�صتجدة.
مقاربة  كيفية  يف  التباين  يثبت  ذلك،  غ�صون  يف 
اليمنية  الأطراف  اأن  الأمريكي  الإنزال  عملية 
اإىل ت�صليمه كل  التحالف وعمدت  التي تتعاون مع 
اأوراقها، حتى �صار يتدلل يف اختيار ما يراه منا�صبًا 
ال�صعودية  وبالتحديد  اخلليجية،  القوات  مل�صلحة 
والإمارات، من دون اأي انتباه اإىل م�صلحة اجلنوب 

اليمني.
ل  اأو  ذلك  املتعاونة  اجلنوبية  الأطراف  تعرف 
تعرفه، لأن علمها بالأمر من عدمه لي�ض من اأهمية 
غري  تبعية  هي  تلك  تبعيتها  اأن  خا�صة  مكان،  يف 

)الأمريكي(،  والأ�صيل  احل�صري  للوكيل  مبا�صرة 
اجلهات  تلك  مع  املبا�صر  التعامل  يتحا�صى  الذي 
الت�صاقًا  اأكرث  تابعني  اإىل  املهمة  ويوكل  اليمنية، 

وولًء.
خدماتهم  يقدمون  الأول،  ال�صنف  من  هم  وهوؤلء 
اإليه باملجان، بل يتحملون م�صوؤولية التكلفة املادية 
اليمنية  )الأطراف  اأي  الثاين  للتابع  واملعنوية 
اإىل  الإ�صارة  التحالف(، مع  املتعاونة مع  اجلنوبية 
اأن تلك الأكالف والأثمان التي يوزعها اخلليج على 
البالد  تنمية  اإىل  فيئها  يعود  ل  الأطراف  هذه 
والعباد، ومل يعد خافيًا على كل ذي نظر اأن اجلنوب 
القت�صادية  الظروف  اأ�صواأ  اليوم  يعي�ض  اليمني 

والأمنية منذ عقود.
تقدمي اخلدمات على ح�صاب اليمن ل يتوقف على 
الأطراف اليمنية اجلنوبية املتعاونة مع التحالف، 
وحيازة  احل�صرية  الوكالة  على  ال�صراع  اإن  بل 
هو  العربية  اجلزيرة  يف  اأمريكيًا  الأول  الت�صنيف 
اأن  ورغم  »التحالف«.  اأطراف  بني  قوته  اأوج  يف 
واإبقاء  الأول  امل�صنف  يف  للبقاء  جتهد  ال�صعودية 
عمومًا  اخلليج  يف  الأمريكية  للم�صالح  احل�صرية 
اأكده  اجلهد  وهذا  خ�صو�صًا،  العربية  واجلزيرة 
اأم�ض عمدة نيويورك ال�صابق رودي جولياين، بقوله 
يف تغريدة على »تويرت«، اإن »ال�صعودية اأقرب اإلينا 

اليوم ولإ�صرائيل من اأي وقت م�صى«.
خليجي  وكيل  اإيجاد  وا�صنطن  حتاول  ذلك،  رغم 
بديل يعفيها من الإحراجات التي �صّببتها الريا�ض 
بحق  املجازر  م�صاألتي  يف  العاملي  العام  الراأي  اأمام 
كان  واإن  الإرهاب،  دعم  وتهمة  اليمنيني  املدنيني 
اإدارة  يف  والف�صل  ال�صعف  هو  الأ�صا�صي  ال�صبب 
واليمن،  والعراق  �صوريا  يف  اأمريكا  معارك  اململكة 
ومن ثم عجزها عن اأداء الدور املطلوب، وهنا �صار 

على وا�صنطن التفاعل اأكرث مع اأبو ظبي.
لقمان عبد اهلل



وكاأّن  يبدو  امل�صرية،  الثورة  على  �صنوات  �صت  بعد 
 ،2011 25 كانون الثاين  الزمن قد عاد اإىل ما قبل 
وفق املثل ال�صعبي ال�صهري »كاإّنك يا بو زيد ما غزيت«. 
لكّن ثمة حراكًا ما زال قائمًا، برغم كل ال�صعاب، ومن 
التي  م�صرية«،  و�صنافري  »تريان  معركة  اأ�صكاله  اآخر 
اأعادت جتديد الدماء يف �صرايني ثورة اأتعبها الزمن، 
فراحت تلملم انك�صاراتها على وقع ال�صربات املتتالية 

واملحاولت الدوؤوبة ل�»�صيطنتها«

و�صام متى
اإىل  العبودية  من  ب�صرعة  انتقلنا  »لقد   : القاهرة 
احلرية، وها نحن ن�صري ب�صرعة اأكرب من احلرية اىل 

العبودية«.
حترير  رئي�ض  لو�صتالو،  اليزيه  كتبها  التي  العبارة 
�صحيفة »ثورات باري�ض«، يف عام 1789، تكاد تكون 
�صل�صلة  بعد  يناير«،   25 »ثورة  نا�صطي  حال  ل�صان 
غادروا  مذ  لحقتهم،  التي  واخليبات  النتكا�صات 
ميدان التحرير فجر يوم الثاين ع�صر من �صباط عام 

.2011
بالن�صبة اإىل �صباب »25 يناير«، مل يعد الزمن الذي 
حتى  ول  بال�صنوات،  ُيقا�ض  ثورتهم،  عن  يف�صلهم 
بالأيام، بل مبجموع الآمال والأحالم املتك�صرة، التي 
ب�صعارات  عليها،  �صاهدة  م�صر  �صوارع  بع�ض  زالت  ما 

بهتت كلماتها، لكنها تاأبى اأن تتال�صى.
اآخر  عند  الأوبرا«،  ل�»ميدان  جماور  جدار  على 
قادرًا  القاهرة  زائر  زال  ما  النيل«،  ق�صر  »كوبري 
على متييز عبارات من قبيل »الثورة م�صتمرة«، »حق 
اأخرى،  �صعارات  من  وب�صعة  »ِانزل«...  ال�صهيد«، 

مرتبطة بال�»األرتا�ض« و»متّرد« و»حكم املر�صد«.
وامل�صهد  اجلدار،  ذلك  بني  لالنتباه  مثرٌي  ت�صابٌه  ثّمة 
العام الذي ميكن ر�صمه، يف اأّية جل�صة نقا�ض �� اأو حتى 
�صارك)ت( يف  �صابة  اأو  �صاب  مع   �� »قعدة على قهوة« 
تلك الأيام الثمانية ع�صر التي هزت م�صر... والعامل.
�صارت  اليوم.  الثورة«  »�صباب  اأحاديث  كثريًا  تغرّيت 
القت�صادي  و»الو�صع  و�صنافري«  »تريان  حول  تدور 
والعمليات  الأمنية«،  الأجهزة  و»�صراع  املتاأزم«، 
»الكاتدرائية«،  اإىل  �صيناء  من  املتنقلة،  الإرهابية 
و�صل�صلة الإجراءات »القمعية« التي تتخذها الدولة 
امل�صرية، كالت�صييق على الإعالم، والتمويل الأجنبي، 

وقانون اجلمعيات... اإلخ.
مع ذلك، فاإّن »ذكريات الثورة« ل تغيب. ي�صتح�صرها 
الأيام  من  اأحاديثهم،  يف  وال�صحافيون  النا�صطون 
حممود  حممد  باأحداث  مرورًا  ع�صر،  الثمانية 
ر�صمت  اأخرى،  حمطات  اإىل  و�صوًل  الوزراء،  وجمل�ض 
»الإخوانية«  احلقبتني  يف  املغدورة  الثورة  م�صري 

و»ال�صي�صاوية«.

»موؤامرة«... على الثورة
»ثورة  �صباب  انتقل  املتك�صرة،  الأحالم  �صنوات  خالل 
25 يناير« من مرحلة املبادرة اإىل مرحلة الدفاع عن 

الثورة نف�صها، ل بل تراهم يخو�صون معركة البقاء، 
املحاكم  واأروقة  بالنا�صطني،  املزدحمة  ال�صجون  بني 
الأمنية  والدوائر  النتقامية،  بالدعاوى  املتخمة 
وجتميد  ال�صفر  من  املنع  قرارات  حيث  واحلكومية، 

الأموال... اإلخ.
ل�صلطة  الر�صمية  الدعاية  اأن  ذلك،  كل  من  الأخطر 
يف  ما،  حّد  اإىل  جنحت،  يونيو«   30 »ثورة  بعد  ما 
ب�»الفلول«  يو�صفون  كانوا  من  الأم.  الثورة  �صيطنة 
خرجوا من جحورهم، واحتلوا و�صائل الإعالم، التي 
احلر«  »ال�صقوط  نظرية  وفق  العام،  خطابها  انحدر 
والبتذال،  اأدنى درجات النحطاط  اإىل  النيوتنية، 
فغابت اأ�صوات »ثورية«، من اأبرز اأعالمها ي�صري فوده 
مكانها  وحلت  الرحمن...  عبد  ودينا  ماجد  ورمي 
اأ�صوات »فاجرة«، ر�صعت حليب »نظرية املوؤامرة« من 

توفيق عكا�صة واأحمد مو�صى وغريهما.
كثريون قللوا، يف مرحلة ما، من اأهمية تلك الأ�صوات 
بات  فقد  لهم مدى خطورتها،  يتبنّي  اأن  ال�صاذة، قبل 
»الثوار«  واأ�صبح  امل�صري،  ال�صارع  يف  موؤثرًا  �صداها 
من  تربئتها  بل  ل  »ثورتهم«،  تربير  على  مرغمني 
و»�صرب  البلد«  حال  ب�»وقف  تبداأ  كثرية،  تهم 
»موؤامرة  اعتبارها  حد  اإىل  لت�صل  ال�صتقرار«... 

خارجية« على م�صر!
وهم  كثريًا،  يعانون  الثورة  �صباب  بات  الواقع،  يف 
حدث  ما  باأن  منهم،  املقربني  حتى  اإقناع،  يحاولون 
بل  موؤامرة،  يكن  مل   ،2011 الثاين  كانون   25 منذ 
برغم  اجتمعت،  عّدة،  اأطراف  عليها  تاآمرت  ثورة 
تناق�صاتها، على عداء م�صرتك للثورة، بدءًا باملوؤ�ص�صة 
بجماعات  مرورًا  البريوقراطي،  واجلهاز  الع�صكرية 
الإ�صالم ال�صيا�صي )ويف طليعتهم »الإخوان«(، و�صوًل 
اخلليجية(  �صيما  )ول  الإقليمية  الأنظمة  اإىل 
والغربية )الإدارة الأمريكية على وجه اخل�صو�ض(.

اأخطاء متعددة... ومراجعات اأولية
لكن تراجع امل�صار الثوري مل يكن ثمرة التاآمر املتعدد 
يتحملون  اأنف�صهم  الثورة  ف�صباب  وحده،  الأطراف 
مرحلة  كل  يف  ت�صتتوا  بعدما  امل�صوؤولية،  من  ق�صطًا 
من مراحل الثورة، واختلفت اأولوياتهم وح�صاباتهم، 
تخوين  وهو  باإحكام،  لهم  ُن�صب  فخ  يف  غرقوا  حتى 
اأحدثته  الذي  الكبري  الفرز  بعد  �صيما  ول  الآخر، 
»ثورة 30 يونيو«، بني مع�صكر راأى يف ما حدث موجة 
التظاهرات  يف  �صارك  اآخر  ومع�صكر  جديدة،  ثورية 
�صد »حكم املر�صد«، لكنه �صرعان ما غ�صل يديه منها 

كّليًا.
اجلراأة  ميلكون  ل  كثريين  اأن  احلقيقية،  امل�صكلة 
حتى  املا�صية،  ال�صت  ال�صنوات  اأخطاء  مراجعة  على 
�صمن  الآخر،  الطرف  ل�»مزايدات«  فري�صة  يقعوا  ل 
املع�صكر الثوري نف�صه. ومع ذلك، ثمة نقا�صات بداأت 
غري  وبطريقة  �صيقة  اأطر  يف  واإن   �� بالفعل  جتري 
منهجية �� حول اخليارات التي كان ميكن اتخاذها يف 

كافة حمطات الثورة.

جمموعة  اإىل  الآن  حتى  اأو�صلت  املراجعات  تلك 
العرتاف  اإطار  حتت  ي�صّب  كلها  م�صرتكة،  قناعات 
التعامل معها  اأو  اأخطاًء كان ميكن جتاوزها  باأن ثمة 
بعد  التحرير،  ميدان  انف�ّض  اأن  منذ  اأكرب،  بحنكة 
تنحَي ح�صني  �صليمان  اإعالن عمر  تلت  �صاخبة  ليلة 

مبارك.
كل القناعات، اإن انتقلت من جمّرد الكالم اإىل مراجعة 
من  كان  لقد  واحدة:  نتيجة  اإىل  �صتقود  ممنهجة، 
اخلطاأ اأن تتحّرك الثورة على الطريقة »الأناركية«، 
قيادة.  دون  من  الثورة  تلك  تبقى  اأن  هنا،  واملق�صود 
 25 »ثورة  لتخطت  جتّنبه،  جرى  لو  اخلطاأ،  هذا 
الثمانية  باأيامها  يناير« الكثري من الإخفاقات، بدءًا 
من  يومها  احلاكم  النظام  متكن  )حني  الأوىل  ع�صر 
اأن يدعو جمهولني اإىل »حوار« باعتبارهم من »�صباب 
كان  )حني  النتقالية  باملرحلة  مرورًا  الثورة«(، 
الثورية،  املرجعيات  بتعدد  يتذرع  الع�صكري  املجل�ض 
التي �صارت تنظيماتها تعّد بالع�صرات، ل بل باملئات، 
لتخاذ القرارات الأُحادية(، واحلقبة »الإخوانية« 
تفعيله  من  بدًل  الثورة«  �صباب  »ائتالف  ُحلَّ  )حيث 

كاإطار توحيدي غداة انتخاب حممد مر�صي(.
الثورية  احلركات  اأن  تقّدم،  ما  اإىل  ي�صاف،  اأن  ميكن 
خمتلف  يف  الرباغماتية،  على  اليوتوبيا  غّلبت 
عليه،  تالم  اأن  ميكن  ل  اأمر  وهو  الثورة،  حمطات 
ك�صاأن  امل�صرية،  الثورة  اأن  خ�صو�صًا  احلال،  بطبيعة 
التوقعات  ب�صقف  دفعت  العامل،  يف  الثورات  كل 
عاليًا، حتت اإطار ال�صعار ال�صهري: »كن واقعيًا واطلب 

امل�صتحيل«.
الأيام  يف  تقبله  ميكن  كان  التوجه  هذا  اأن  ومع 
ح�صني  لنظام  املدّوي  ال�صقوط  تلت  التي  الأوىل، 
اأنه  اإل   �� النظام  هذا  راأ�ض  اأ�صّح  مبعنًى  اأو   �� مبارك 
املحطات الالحقة، يوم  الكثري من  مل يكن مفهومًا يف 
فر�صته  واقع،  اأمر  اأمام  اأنف�صهم  الثورة  �صباب  وجد 

عن  فان�صرفوا  م�صر،  حلدود  العابرة  التحالفات 
مقارعة املنظومة النتقالية يف كافة ال�صتحقاقات، 
وال�صلفيني، وغريهم  ل�»الإخوان«  النتخابات  فرتكوا 
يف  ح�صرًا  البقاء  لوا  وف�صّ النتهازية،  الأحزاب  من 
بات  بعدما  معًا،  الثنني  خ�صروا  اأن  فكان  امليادين، 
»تخريب  يريدون  »فو�صويون«  باأنهم  ي�صمهم  الكل 

البلد«، حتى تر�ّصخ هذا الو�صف يف اأذهان العامة.
ول �صك اأن حقبة ال�صي�صي، ُتَعّد الأ�صواأ على الإطالق، 
اليوم  يخو�صون  هم  الثورة.  �صباب  اإىل  بالن�صبة 
حم�صورة  لي�صت  وهي  �صلف،  كما  البقاء،  معركة 
تعد  مل  التي  ال�صلطة،  اأجهزة  مع  اليومي  بال�صراع 
املقّربني، ول برت�صانة  النقد حتى من  حتتمل جمّرد 
اإىل  الفتقار  يف  بل  لتحركهم،  املقّيدة  القوانني 
م�صروع بديل، ميكن البناء عليه، لت�صحيح اخلطيئة 

الأ�صلية، املتمثلة يف غياب القيادة املوحدة.
هذا امل�صروع البديل، وتلك القيادة املوحدة هي عقدة 
العقد، بالن�صبة اإىل �صباب الثورة، فهم عاجزون، حتى 
الآن، عن جمّرد تقدمي مر�صح واحد، يخو�صون وراءه 
ال�صخ�صيات  فمعظم  املقبلة،  الرئا�صية  النتخابات 
النتخابية  املعارك  دخول  حاولت  اأن  �صبق  التي 
ال�صابقة، فقدت حيثياتها، حتى اأن اأحدها بات ينظر 
اإليه على اأنه »اإخواين متنكر«، والآخر بات يف�صل اأن 

يتقم�ض دور »رئي�ض �صابق«.

ماذا بعد؟

اأو  اأهدافها يف عام  اأن ل ثورة حتقق  من املتفق عليه 
العامل احتاجت  اأو حتى ع�صرة. بع�ض ثورات  اثنني 
الثورة  تكون  وقد  مفاعليها،  تنتج  حتى  عقود  اإىل 

الفرن�صية النموذج الأكرث و�صوحًا يف هذا ال�صياق.
ميكن  ل  الثورية  التجارب  باأن  الت�صليم  ومع 
ا�صتن�صاخها، اإل اأن ثمة فر�صة ميكن البناء عليها، من 
و�صوارعها  م�صر  ميادين  افرت�صوا  الذين  اأولئك  قبل 
قبل �صتة اأعوام، وي�صاف اإليهم جيل جديد يبدو اأكرث 
املدار�ض  طالب  تظاهرات  عك�صت  ما  بح�صب  عنادًا، 

الثانوية، على �صبيل املثال قبل اأ�صهر.
الربملان  مقاعد  من  املئة  يف   78 يناير«   25 بعد  »ما   

البالغة حينذاك 498 مقعدا.

اليمن حرب  يف  امل�شاركة  متديد  الريا�ش:  »يهّدئ«  ال�شي�شي 
 

جالل خريت
القاهرة : وافق جمل�ض الدفاع الوطني امل�صري، على متديد م�صاركة القوات 
من   ،2015 اآذار  منذ  اليمن  يف  ال�صعودية  تقوده  الذي  التحالف  يف  امل�صرية 
دون حتديد مدة زمنية لهذا التمديد. وُيرّجح اأن يكون القرار خطوة باجتاه 
خلفيات  على  اأ�صهر،  منذ  املتوترة  ال�صعودية   �� امل�صرية  العالقات  يف  تهدئة 
لتفاقية  وفقًا  و�صنافري،  تريان  جزيرتي  الريا�ض  ت�صلم  عدم  اأهمها  عدة، 

تر�صيم احلدود البحرية بني البلدين.
اإىل جانب  �صيا�صية واقت�صادية عدة،  اأمورًا  املجل�ض خالل الجتماع  وناق�ض 
العالقات امل�صرية �� ال�صعودية التي �صكلت جزءًا كبريًا من الجتماع. وا�صتمع 
الرئي�ض عبد الفتاح ال�صي�صي، خالل الجتماع الذي ا�صتغرق نحو �صت �صاعات، 
اإىل مقرتحات عدة حول »حت�صني العالقات مع ال�صعودية« من جهات خمتلفة 
التمثيل  منخف�صة  م�صتويات  على  توا�صل  وجود  ظل  يف  وذلك  الدولة؛  يف 
الدبلوما�صي بني البلدين، ويف �صوء التحركات التي يقوم بها ال�صفري ال�صعودي 
ويلتقي  م�صتمرة  و�صاطة  جهود  يبا�صر  الذي  القطان،  اأحمد  القاهرة،  يف 

م�صوؤولني م�صريني على اأعلى امل�صتويات، يف لقاءات ل يك�صف عنها اإعالميًا.
�ض  ُخ�صّ الجتماع  يف  الأبرز  اجلانب  اإن  ل�»الأخبار«  رئا�صية  م�صادر  وقالت 
خمتلفة  جهات  اآراء  اإىل  ال�صي�صي  ا�صتمع  اإذ  اجلزيرتني،  اأزمة  ملناق�صة 
اجتماع  يف  املخابرات  نظر  وجهة  اإىل  ا�صتمع  بعدما  الأمر،  يف  ومقرتحاتها 
القت�صادية  الأو�صاع  عن  تقارير  مناق�صة  اإىل  اإ�صافة  املا�صي،  اجلمعة  يوم 
املن�صاآت  لتاأمني  الداخلية  بها  تقوم  اأن  املقرر  التاأمني  اإجراءات  ومراجعة 

احليوية خالل الحتفال يف الذكرى ال�صاد�صة لثورة »25 يناير«.
الالزمة  العنا�صر  م�صاركة  »متديد  على  ن�ّض  الذي  القرار  اإّن  امل�صدر  وقال 
القومي  الأمن  عن  للدفاع  احلدود  خارج  قتالية  مهام  يف  امل�صلحة  القوات  من 
امل�صري والعربي«، جاء اإعماًل لن�ض الد�صتور بعدما انتهت مدة العام التي كان 
املجل�ض قد وافق عليها يف منت�صف كانون الثاين/ يناير املا�صي. واأ�صار امل�صدر 
اأن القرار �صيتم عر�صه على الربملان للموافقة عليه ومتريره بالعبارات  اإىل 
اقت�صار  مع  م�صتقبلية،  تطورات  لأي  جتّنبًا  اأعاله،  املذكورة  الف�صفا�صة 
امل�صاركة يف الوقت احلايل على التن�صيق املعلوماتي مع اجلانب ال�صعودي، وهو 

ما يتابعه رئي�ض الأركان الفريق حممود حجازي.
يف  امل�صري  الدور  طبيعة  يكتنف  زال  ما  الغمو�ض  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
يف  امل�صرية  البحرية  القوات  م�صاركة  عن  اأنباء  ظّل  يف  ال�صعودي،  التحالف 
حلركة  التابعة  ال�صعبية«  و»اللجان  اجلي�ض  قوات  �صد  ع�صكرية  عمليات 

»اأن�صار اهلل«.

»جبهة الن�صرة« يف مواجهة ع�صكرّية مفتوحة مع »حركة 
يف  مفاجئًا  اخلرب  يبدو  ل  الإ�صالمّية«.  ال�صام  اأحرار 
الأوىل.  للوهلة  م�صتغربًا  يبدو  توقيته  لكّن  م�صمونه، 
على  تاأتي  الطرفني  بني  ال�صراع  من  الراهنة  فاجلولة 
اإىل  ذهابها  عدم  ال�صام«  »اأحرار  اإعالن  من  اأّيام  م�صافة 
اأّن  فيه  مواربة  ل  ب�صكل  وتو�صيحها  اأ�صتانة،  حمادثات 
فتح  عزل  اأمام  �صّدًا  »الوقوف  املوقف  هذا  اأ�صباب  اأحد 

ال�صام )الن�صرة( ومن رف�ض املوؤمتر«.
وخالفًا ملا اأوحى به موقف »احلركة« من اأّن الطرفني قد 
اأحداث  جاءت  جديد،  ع�صل«  »�صهر  اأعتاب  على  يكونان 
اأّن  على  جديدًا  دلياًل  لتقّدم  املا�صية  الثالثة  الأّيام 
العالقة بينهما قد ا�صتنفدت كّل فر�ض العودة اإىل »الع�صر 
»اأحرار  الذهبي« الذي وّدعته عملّيًا منذ ت�صفية موؤ�ّص�ض 
ال�صام« ح�صان عّبود )اأبو عبد اهلل احلموي( وقادة ال�صف 
وميكن   .)2014 )اأيلول  عامني  من  اأكرث  قبل  فيها  الأول 
يف  بارزًا  طرق  مفرتق  بو�صفه  التاريخ  هذا  اإىل  النظر 
املجموعات  عالقة  جلهة  �صّيما  ل  ال�صورّية،  احلرب  م�صار 
عالقة  اخل�صو�ض  وجه  وعلى  ببع�ض،  بع�صها  امل�صّلحة 
مرحلة  يف  ن�صاأتا  املجموعتان  و»الن�صرة«.  »الأحرار« 

واحدة م�صتلهمَتني »نهج تنظيم القاعدة«
املجموعتان كانتا قد ن�صاأتا يف مرحلة واحدة، م�صتلهمَتني 
»نهج تنظيم القاعدة«، وت�صاركتا م�صارًا واحدًا مع اختالف 
بارتباطها  اجلهر  اإىل  »الن�صرة«  ا�صطرار  فر�صه  واحد 
اأبو  »داع�ض«  زعيم  بني  الكبري  ال�صقاق  اإّبان  ب�»القاعدة« 
اجلولين.  حممد  اأبو  »الن�صرة«  وزعيم  البغدادي  بكر 
�صل�صلة  ال�صام« يف  »اأحرار  لحقًا، بعد مقتل عبود، دخلت 

طويلة من ال�صطرابات الداخلّية التي اأفرزتها �صراعات 
»الأجنحة« التي ن�صاأت بادئ الأمر ا�صتنادًا اإىل الولءات 
�صورة  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  بعد  ما  يف  ومتظهرت  الإقليمّية، 
و»الن�صرة«  يت�صاطر  »قاعدي«  جناحني:  اإىل  انق�صام 
الوقت  يف  )ويخ�صى  امللفات  من  كثري  حيال  م�صرتكة  روؤى 
نف�صه من هيمنتها على امل�صهد(، اأما »اجلناح« الآخر فريى 
مع  والتماهي  »القاعدة«  مع  نهائّيًا  القطع  يف  م�صلحته 
اأّن  اإىل  »منهج« جماعة الإخوان امل�صلمني )جتدر الإ�صارة 
غري  م�صابه،  م�صار  يف  �صارت  اأي�صًا  »الن�صرة«  داخل  الأمور 
»القاعديني«،  كّفة  ترجيح  يف  اأ�صهم  اجلولين  وجود  اأّن 
بذور  اإّن  القول  ميكن  الظاهري(.  الرتباط«  »فك  رغم 
العالقة بني  بذرة  انغر�صت يف  كانت قد  الفعلي  »ال�صقاق« 
الف�صيلني منذ كانون الأول 2014 )راجع »الأخبار« العدد 

)2481
)راجع   2015 اآذار  من  بدءًا  �صريعًا  بالنمو  وبداأت   ،
اإىل  اأّدت  كثرية  عوامل  لكّن   .)2532 العدد  »الأخبار« 
اإرجاء »الحرتاب الكبري«، على راأ�صها »امل�صالح امل�صرتكة« 

وحر�ض الدول الإقليمية الداعمة على تاأجيله.
املعارك  من  كثري  اندلع  املا�صيني  العامني  امتداد  على 
»راأب  جهود  كانت  ما  و�صرعان  الطرفني،  بني  املو�صعّية 
العمل  دون  من  مرحلّيًا،  امل�صهد  احتواء  يف  تفلح  ال�صدع« 

على معاجلة الأ�صباب اجلوهرّية.
ويبدو طبيعّيًا يف ظل هذا الواقع اأن تكون كل جولة �صراع 
اأكرث  اجلغرافّية  ورقعتها  �صابقتها،  من  عنفًا  اأ�صّد  بينهما 
نفوذ  مناطق  الطرفني  ت�صاطر  ظل  يف  �صّيما  ل  ات�صاعًا، 
م�صرتكة حينًا ومتال�صقة حينًا اآخر )يف حمافظتي اإدلب 

 2016 وحماة على وجه اخل�صو�ض(. كان ت�صرين الأول 
حمّطة بارزة يف �صياق العالقات بني الطرفني، على خلفية 
التطرف  يف  �صنوها  احت�صان  اإىل  »الن�صرة«  م�صارعة 
تنظيم »جند الأق�صى« الذي دخل يف معارك مع »الأحرار« 
اأ�صاف اإىل  3004( ما  على غري حمور )»الأخبار«، العدد 
عوامل ال�صراع عاماًل اإ�صافّيًا. واأمام تراكم هذه العوامل، 
كان النفجار مرتقبًا، حتى ولو كان الفتيل جمّرد حادثة 
عنا�صر  من  عن�صرًا  »الأحرار«  لعتقال  م�صابهة  »عابرة« 

»الن�صرة«.
كوالي�ض  من  »الأخبار«  عليها  ح�صلت  معلومات  وت�صري 
اإىل  الريبة  بعني  تنظر  كانت  الأخرية  اأّن  اإىل  »الن�صرة« 
»وجود  ظل  يف  الأخريين،  ال�صهرين  خالل  »الأحرار« 
موؤ�صرات كثرية اإىل م�صوؤولية )اأحرار ال�صام( عن ت�صريب 
اأهداف  لبنك  كبريًا  دعمًا  �صّكلت  واإحداثيات  تفا�صيل 
الأطراف املعادية للمجاهدين«، من دون اأن يغرّي من الأمر 
اأ�صتانة«. واإذا �صّحت هذه  �صيئًا »عدم ذهاب الأحرار اإىل 
لتوقيت  منطقّيًا  تف�صريًا  تقدم  اأن  �صاأنها  فمن  املعطيات، 
من  نوعًا  تفر�ض  كذلك  »الن�صرة«،  د�ّصنتها  التي  احلملة 
التي  املوجعة  ال�صربة  وبني  الطرفني  �صراع  بني  الربط 
�صليمان«  »ال�صيخ  مع�صكر  يف  الن�صرة«  ال�صام/  »فتح  تلّقتها 
)ريف حلب الغربي( واأودت مبا ل يقل عن ثمانني عن�صرًا 

من عنا�صر »الن�صرة«، يف ق�صف ل�»طائرات التحالف«.
الآن  حتى  ت�صتطع  مل  ال�صام«  اأحرار  »حركة  اأن  والالفت 
ما  �صّدها،  »الن�صرة«  هجمات  من  معلن  مبوقف  اخلروج 
كوالي�ض  ت�صهدها  التي  احلادة  التباينات  حقيقة  يعك�ض 
وبني  »احلركة«  بني  التباينات  هذه  وحتول  »الأحرار«. 

بانعكا�صات  تعود  قد  ت�صعيدّية  خطوات  على  الإقدام 
»جي�ض  ت�صكيل  اأحدثه  الذي  النق�صام  تكّر�ض  �صلبّية 
ومن  فح�صب.  �صكلّيًا  احتواوؤه  ومّت  �صهرين،  قبل  الأحرار« 
امل�صتبعد اأن تذهب قيادة »الأحرار« نحو الت�صعيد من دون 
دعم من جمموعات اأخرى، وهو اأمر ل ميكن احل�صول عليه 
اإل ب�صوء اأخ�صر تركي، ل تبدو اأنقرة يف وارد منحه قبل 
ويبدو  تطورات.  من  �صيفرزه  وما  »اأ�صتانة«  م�صهد  اجنالء 
بني  باخلالف  الذهاب  عدم  على  الرتكي  احلر�ض  طبيعّيًا 
الوقت  يف  الالعودة  نحو  ال�صاحة  يف  جمموعتني  اأكرب 
الراهن، خ�صية تقدمي خدمة جمانّية لدم�صق. ويف املقابل 
التعقيدات  هذه  ا�صتغالل  على  عازمة  »الن�صرة«  تبدو 
قبل  الإدلبي،  الريف  مناطق  من  كثري  يف  نفوذها  لتعزيز 
معلومات  تقول  التي  ال�صدع«  »راأب  جلهود  ال�صتجابة 
الأخرية.  ال�صاعات  يف  فعلي  ب�صكل  ن�صطت  اإنها  »الأخبار« 
عدد  يف  العنيفة  املعارك  اأم�ض  توا�صلت  ال�صياق  هذا  ويف 
تو�ّصعها  من  »خماوف«  و�صط  اإدلب،  ريف  وبلدات  قرى  من 
اإىل ريف حماة. وخ�صرت »اأحرار ال�صام« عددًا من مقاّرها 
فيما  واإبلني،  وكن�صفرة  قمينا�ض  من  كل  يف  ومتركزاتها 

ا�صتعادت بع�ض النقاط يف بليون وم�صون.
 �صهيب عنجريني

غربة نيوز - احمد مراد
و�صل عمدة نيويورك الدميوقراطى بيل دى بالزيو 
دفاعه عن املهاجرين الذين ي�صكلون جزء كبريا من 
عنهم  دفاعه  نيويورك  مدينة  يف  التجارة  ع�صب 
�صيت�صدى  اأنه   2017 يناير  الأربعاء25  وقال 
الرئي�ض  اأعلن  التى  امليزانية  فى  لالقتطاعات 
املدن  �صد  �صيفر�صها  اأنه  ترامب  دونالد  الأمريكى 

التى ل تتعاون ب�صكل كامل مع �صلطات الهجرة.
الأربعاء  م�صاء  �صخ�ض  األف  نحو  تظاهر  وبينما 
الهجرة، قال دى  اإجراءات منع  املدينة لإدانة  فى 
بالزيو اإن املر�صوم الذى وقعه ترامب الأربعاء لي�ض 
مبهمة  قانونية  بعبارات  حرر  نوايا  اإعالن  �صوى 

جدا.
الأموال  من  ق�صم  اقتطاع  على  املر�صوم  وين�ض 
للمهاجرين  التى تعترب »مالذات«  للمدن  الفدرالية 
ترامب  دونالد  وخ�صو�صا  اليمني  بها  ندد  والتى 

خالل احلملة النتخابية.
اإذا   )...( �صىء  اأى  حترك  اإذا  »لكن  واأ�صاف 
فورا  �صتلجاأ  نيويورك  مدينة  فاإن  اأموال،  قطعت 
املر�صوم  تطبيق  مت  اإذا  اإنه  وتابع  الق�صاء«.  اإىل 
�صيواجه  بل  فح�صب،  الق�صاء  فى  لي�ض  »ف�صيهاجم 

مقاومة وا�صعة فى البالد«.
�صرطة  قائد  كان  بينما  نيويورك  عمدة  وتابع 
اإىل  يقف  حديثا  املعني  اونيل  جيم�ض  نيويورك 
جانبه اأن املر�صوم »يتناق�ض متاما مع هدفه املعلن« 
وهو مكافحة الإجرام، م�صرية اإىل اأن �صرطة املدينة 

�صتكون »ال�صحية الأوىل« لهذه القتطاعات.

ال�صرطة  بني  الثقة  تراجع  اإن  بالزيو  دى  وقال 
ويجعل  العام  الأمن  يقو�ض  اأن  »ميكن  والأحياء 

احياءنا اأقل اأمانا«.
و160   150 بني  اإن  نيويورك  �صرطة  قائد  وقال 
تتاأثر  اأن  ميكن  لل�صرطة  خم�ص�صة  دولر  مليون 
فيها  مبا  القتطاعات،  هذه  فر�صت  اإذا  مبا�صرة 

اأموال خم�ص�صة ملكافحة الإرهاب.
بعد  بهدوء  عدة  اأ�صول  من  متظاهرون  وجتمع 
وا�صنطن  حديقة  فى  م�صاء  اخلام�صة  ال�صاعة 
�صكوير جنوب مانهاتن. وقد رددوا هتافات من بينها 
والجانب  للجميع!«.  نيويورك  ل  جدار  ل  منع!   «

واملهاجرين مرحب بهم هنا
كما رفع الن�صطاء لفتات تندد بهجمة ترامب علي 
ملكها  هو  املراة  ج�صد  ان  مو�صحني  الجها�ض  حق 

هي .
املتحدرة من بنجالد�ض  امل�صلمة  �صاهي اكرب  وقالت 
انتخابه  »منذ  واأ�صافت  فعال«.  خميف  اأمر  »هذا 
الإ�صالم  من  اخلوف  باأن  فهال  اأ�صعر  )ترامب( 
ال�صلطة  اأعطى  لأنه  �صي�صتمر  الأمر  وهذا  يتزايد، 

للعن�صريني فى هذا البلد«.
»اأنا  فقالت  اأخرى،  متظاهرة  وهى  جيلم  او�صنت  اأما 
 )...( مهاجرون  وا�صدقائى  مهاجر  من  متزوجة 
عن  الدفاع  وعلينا  مهاجرين  مدينة  فى  نحن 

جمتمعاتنا«.
�صتوا�صل  املدينة  اأن  جهته  من  بالزيو  دى  واأكد 
مع  �صتتعاون  لكنها  ال�صريني  املهاجرين  حماية 
حالة  فى  هوؤلء  يتورط  عندما  الهجرة  اجهزة 

ارتكابهم جرائم تعترب خطرية.
نيويورك  عمدة  و�صف  قد  كان  ترامب  ان  يذكر 
بانه اأ�صواأ عمدة بينما يحظي دي بيالزيوا ب�صعبية 
من  بالعديد  قيامه  بعد  خا�صة  نيويورك  يف  كبرية 
اخلدمات للمهاجرين والقليات ب�صفة خا�صة نذكر 

منها 
اأجازات  ال�صالمية  الأعياد  اإجازات  اأعتبار   1-

ر�صمية يف املدرا�ض
تعرف  كانت  التي  املنطقة«  تقييم  وحدة  الغاء   2-
كانت  الدميوغرافية«والتي  ب�«الوحدة  �صابقا 
امل�صلمني وكانت تر�صل  مكلفة منذ �صنوات مبراقبة 
تكليف  واعيد  عليهم.  للتج�ص�ض  �صريني  عمالء 
عنا�صرها مبهام اخرى داخل ا�صتخبارات ال�صرطة.
العرب  من  للعديد  التوظيف  اإجراءات  ت�صهيل   3-

وامل�صلمني باملدار�ض وامل�صت�صفيات المريكية  .
من  للعديد  التوظيف  اإجراءات  ت�صهيل   4-
عدد  ي�صل  حيث  نيويورك  ب�صرطة  امل�صلمني 
اكرث  الن  نيويورك  ب�صرطة  امل�صلمني  ال�صباط 
يف  فقط  ظابطا  ب50  مقارنة   ( ظابط   900 من 
وظيفة   3000 ا�صتحداث  مت   .  2001/11/9

�صرطية يف فرتة دي بال�صيو
اأعمال  من  العديد  لأ�صناد  الت�صهيالت  منح   5-
م�صلمني  ملقاولني  نيويورك  بلدية  من  املقاولت 

وغريهم من الأقليات املختلفة .
قرارات  �صد  للق�صاء  نيويورك  عمدة  �صيلجاأ  فهل 

ترامب حلماية املهاجرين ؟؟؟؟
فلنتظر ... ولرن ... ما هو �صكل اليام القادمة؟
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ع���م���دة ن���ي���وي���ورك ي���وا����ش���ل دف����اع����ه ع����ن امل��ه��اج��ري��ن

»ال���ن�������ش���رة« و»اأح����������رار ال���������ش����ام«: ك�����رة ال����ن����ار امل��ت��دح��رج��ة امل�����غ�����دورة ال�����ث�����ورة  ي����ن����اي����ر«:   25«



لقمان عبداهلل
تع�صف  التي  املختلفة  الأزمات  ت�صتمر 
باأبناء اجلنوب اليمني، وما تكاد تعالج اأزمة 
انت�صار  فمن  العلن،  اإىل  اأخرى  تظهر  حتى 
وال�صرقة  النهب  وع�صابات  الأمنية  الفو�صى 
املنّظمة اإىل فو�صى امتالك ال�صالح وانت�صاره، 
حتت  بال�صلطة  تتحكم  التي  وامليلي�صيات 
الف�صاد  اإىل  اأخريًا  ولي�ض  »املقاومة«،  م�صمى 
موؤ�ص�صات  كل  يف  النخاع  حتى  امل�صت�صري 
لل�صلطة  التام  اإىل الغياب  الدولة، بالإ�صافة 

الق�صائية اأو الرقابية.
حرج،  ول  فحّدث  الأمنية  الأجهزة  عن  اأما 
بها  الظن  ح�صن  مع  لها  تو�صيف  اأف�صل  بل 
اأنها ميلي�صيا مناطقية يتقا�صم قادتها النفوذ 
وفق  بينهم  املناطق  تق�صم  فيما  واملغامن، 
كاأمر  اأنف�صهم  البلطجة وفر�ض  قدرتهم على 

واقع.
ال�صلطة املدعومة من »التحالف  لقد تعمدت 
الأمنية  الطواقم  عن  ال�صتغناء  العربي« 
وق�صاة(  )�صباطًا  والق�صائية  والع�صكرية 
موؤ�ص�صات  يف  املتخ�ص�ض  الكادر  وكذلك 
دون  من  بيوتهم،  اإىل  واأحالتهم  الدولة 
يف  وفر�صت  اأخالقي،  اأو  قانوين  م�صوغ  اأي 
الف�صائل  من  بهم  اأتت  اآخرين  مواقعهم 
وامليلي�صيات املتنفذة من �صمن عملية التقا�صم 
اإىل  الرجوع  دون  من  وذلك  واملحا�ص�صة، 
اخل�صوع  اأو  والأكادميية،  العلمية  املوا�صفات 
بل  املواقع،  تلك  ل�صغل  الالزمة  للتدريبات 
والق�صائية  ال�صرطية  الأق�صام  بع�ض  اإن 
معروفون  اأ�صخا�ض  يقودها  والع�صكرية 
للمدنيني،  وترويعهم  الإجرامي  ب�صجلهم 
هذه  لكن  نف�صه،  الدور  ميار�صون  يزالون  ول 
واآلياتها، ودعوى  الدولة  اأجهزة  املرة بغطاء 

احلر�ض على تطبيق القانون.
يف  حاليًا  املتبع  النظام  اأن  الأمر  يف  الالفت 
التنظيمات  اأن  هو  اجلنوبية  املحافظات 

الفكر  معظمها  يحمل  التي  املتطرفة، 
»القاعدة«  مع  اأي�صًا  فيه  وتتداخل  التكفريي 
يف  وازنة  ح�صة  حتوز  اجلوانب،  من  بعدد 
ال�صلطة، وهم ممثلون عرب جناحني: الأول: 
القوى ال�صلفية، وهذه يرعاها ويعنى ب�صوؤونها 
وزير الدولة هاين بن بريك، والثاين: »حزب 
الإ�صالح« )الإخوان امل�صلمون(، ومن الطبيعي 
املوؤ�ص�صات  يف  ينت�صر  اأن  احلالة  هذه  مثل  يف 
والأدبيات  الزي  الوظيفة،  و�صمن  الر�صمية، 
الخرتاقات  اإىل  بالإ�صافة  املتطرفة، 

الأمنية.
يف ال�صياق نف�صه، �صار معتادًا يف عدن وبقية 
ال�صيارات  تكرار وقوف  املحافظات اجلنوبية 
النفطية  امل�صتقات  حمطات  اأمام  باملئات 
اأعلى  من  املفتعلة  النفطية  الأزمة  ب�صبب 
الأزمة  هذه  البلد.  يف  ال�صيا�صية  القيادات 

ت�صتمر قرابة اأ�صبوعني فريتفع ال�صوت، وبني 
اأ�صباب  ليلة و�صحاها تنفرج من دون معرفة 
املتنفذين  لكن  معاجلتها،  طريقة  اأو  وقوعها 
وزادوا  جولة  ك�صبوا  قد  بذلك  يكونون 
مكا�صبهم على ح�صاب الب�صطاء والفقراء من 

النا�ض.
التي  القتل  عمليات  ت�صتمر  ذلك،  غ�صون  يف 
تنفذها ع�صابات م�صتاأجرة لأهداف متعددة، 
وانت�صرت  القتل،  اأجل  من  للقتل  واأحيانًا 
على  املتعددة  الع�صكرية  النقاط  ظاهرة 
نف�ض الطريق واملحمية بالدبابات وبالآليات 
�صمن  واملق�صمة  الأخرى،  الثقيلة  الع�صكرية 
نظام املحا�ص�صة على الف�صائل، وهي تفر�ض 
بالب�صائع،  املحملة  القاطرات  على  اخلوات 
ما  وغالبًا  الع�صكرية،  النقاط  من  عدد  ومن 
يحمل النا�ض العبء الناجت من ارتفاع الأ�صعار 

ب�صبب تلك اخلوات.
اأي�صًا، ت�صتمر معاناة اجلرحى الذين جرحوا 
وكل  »التحالف«،  جانب  اإىل  يقاتلون  وهم 
واحد من هوؤلء اجلرحى ي�صرد ق�صة كاملة 
ال�صودان  م�صت�صفيات  يف  والذل  الأمل  من 
انتهاء  قبل  طردوا  منهم  والكثري  والهند، 
املرتتبة،  الفواتري  دفع  عدم  ب�صبب  العالج 
بتلك  الإلكرتونية  واملواقع  ال�صحف  وتعّج 
هذا  يف  واأخالقيًا.  اإن�صانيًا  املوؤملة  الق�ص�ض 
تعجز  هل  �صوؤال:  من  اأكرث  يطرح  الإطار، 
يف  م�صت�صفى  اإقامة  عن  »التحالف«  قوات 
عدن اأو اأي حمافظة اأخرى ملعاجلة اجلرحى 
التي  اخلليج  دول  اإن  بالتاأكيد،  اجلنوبيني؟ 
تخو�ض احلرب على اليمن وت�صتخدم ال�صباب 
اجلنوبيني كوقود لها، قادرة على بناء اأحدث 
املتخ�ص�صني  بالأطباء  والإتيان  امل�صت�صفيات 

جاءت  عندما  فعلت  كما  العامل،  دول  كل  من 
املتحدة  الوليات  من  الأمنية  بال�صركات 

وغريها.
اجلنوبي  امل�صهد  اإىل  والناظر  املراقب  اإن 
واإىل  الأ�صئلة،  تلك  من  الع�صرات  �صيجد 
مركزي:  �صوؤال  �صيتكرر  �صوؤال  كل  جانب 
هل  املعاجلة؟  عن  عاجز  »التحالف«  هل 
بالكهرباء  الإتيان  عن  عاجز  »التحالف« 
وال�صوؤال  والأمن؟  وال�صحة  والتعليم  واملاء 
الدولة  »التحالف«  دول  متنع  ملاذا  الأهم: 
واملاء  بالكهرباء  والإتيان  الأمن  ب�صط  من 
وغريها؟ ملاذا متنع دولة الإمارات ال�صتفادة 
عدن  ب�صائع  معظم  وملاذا  عدن،  ميناء  من 
ب�صائعها  ت�صتورد  منها  القريبة  واملحافظات 
عرب ميناء احلديدة، يف وقت كان فيه ميناء 

عدن الثالث عامليًا؟
دون  من  وا�صح  الأ�صئلة  تلك  عن  اجلواب 
»التحالف« تعمل على  �صلطات  اأن  عناء، وهو 
ال�صعب  اأمام  والطرق  الأبواب  كل  اإغالق 
والتعلم  والأمن  ال�صحة  وحرمانه  اجلنوبي 
هو:  اأمامه  واحد  طريق  وفتح  والراتب... 
اإجبار ال�صباب على اللتحاق بجبهات القتال 
اخلليجيني  ال�صباب  عن  نيابة  ال�صمال  �صد 
للهو.  اأو  للتعلم  واأوروبا  اأمريكا  اإىل  املبتعثني 
لقد توا�صلت »الأخبار« مع عدد من ال�صباط 
من  الهدف  عن  بحثًا  اجلنود  وحتى  والنخب 
ما  اأو  القبع،  يف  ال�صمال  جبهات  اإىل  الذهاب 
خالف  على  الذهبي«  »الرمح  حاليًا  ي�صمى 
الإجابة  فكانت  اجلنوبية،  الق�صية  عدالة 
ال�صبل  كل  اأغلقوا  لقد  اجلميع:  من  واحدة 
يف  واجلنود  ال�صباط  اإن  حتى  ال�صباب،  اأمام 
ملن  ت�صرف  اإمنا  رواتبهم،  ت�صرف  ل  الثَكن 

يذهب اإىل القتال يف ال�صمال!
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ر�صيد احلداد
اإىل  اخلا�ض  املتحدة  الأمم  مبعوث  بداأ  بينما   | �صنعاء 
اليمن، اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، زيارته ل�صنعاء، اأم�ض، 
من�صور  ربه  عبد  امل�صتقيل  الرئي�ض  لقاء  من  اأيام  بعد 
اأكرث من جبهة، وخا�صة  هادي يف عدن، ت�صتد املعارك يف 
التابعة  ال�صعبية«  و»اللجان  اليمني  اجلي�ض  ت�صدي  مع 
لتحالف  املوالية  القوات  ملحاولت  اهلل«،  اأن�صار  ل�»حركة 

العدوان التقدم �صوب باب املندب.
حتقيق  من  ومنعها  الزحوف  لتلك  الت�صدي  ا�صتمّر  وفيما 
اجلي�ض  اأن  اليمني  احلربي«  »الإعالم  نقل  اإجناز، 
ال�صعودي  العمق  داخل  نوعية  »عملية  نفذا  و»اللجان« 

تكللت بالنجاح«.
يف هذا ال�صياق، قال م�صدر ع�صكري ل�»الأخبار« اإن العملية، 
�صعودية  مواقع  وخم�صة  الغاوية  مع�صكر  �صملت  التي 
اأخرى، ا�صتخدمت فيها »تكتيكات ع�صكرية جديدة جلهة 
تكبيد  من  �صاعات  ثماين  يف  متّكنا  والر�صد...  الإعداد 
والعتاد«.  الأرواح  يف  فادحة  خ�صائر  ال�صعودي  اجلي�ض 
املواقع  ا�صتهداف  �صهدت  العملية  بداية  اأن  امل�صدر  و�صرح 
ا�صتهدفت  ثم  وال�صواريخ،  املدفعية  بقذائف  املذكورة 
الآليات املتمركزة يف املواقع و�صار �صهاًل اقتحامها والإجهاز 
على من فيها، م�صيفًا: »كالعادة، اأحرقت الآليات وخمازن 
الأ�صلحة، وحدث فرار جماعي للع�صكريني ال�صعوديني اإىل 

مدينة اخلوبة«.
اأم�ض،  و»اللجان«  اجلي�ض  قوات  اأحبطت  ذلك،  موازاة  يف 
منطقة  على  لهادي  املوالية  للقوات  كبري  زحف  عملية 
اأن  ثاٍن  ع�صكري  م�صدر  ونقل  املندب.  باب  قرب  ذباب، 
املعادية  املدرعات  من  عدد  اإحراق  عن  »اأ�صفر  الت�صدي 
العدوان«،  قوات  من  ع�صرين  قرابة  واإ�صابة  وم�صرع 
اأربعة  »اإطالق  اإىل  البحرية  البوارج  دفع  الذي  الأمر 
�صواريخ فو�صفورية �صديدة النفجار يف منطقة العمري يف 
املخا  العدوان مدينة  ا�صتعمال طريان  ذباب«. وكان لفتًا 
اأي�صًا من باب املندب، �صيا�صة الأر�ض  ال�صاحلية، القريبة 
املحروقة، بعدما ا�صتهدفت خالل 48 �صاعة املنطقة باأكرث 

من 150 غارة؛ منها مئة ا�صتهدفت املدينة وحدها.
املخا  من  اقرتبت  باأنها  هادي  قوات  ادعت  املقابل،  يف 
بحواىل خم�صة كيلومرتات، وحددت موقعها باأنها »وا�صلت 

منطقتي  بني  الواقعة  رزيق  اأبو  منطقة  اإىل  التقدم 
الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة املخا نحو خم�صة 
اأطلق  التي  الع�صكرية  العملية  �صمن  وذلك  كيلومرتات«، 
باب  وت�صتهدف  الذهبي«  »الرمح  ا�صم  »التحالف«  عليها 

املندب.
والدفاع  البحرية  القوات  حتذير  من  يوم  بعد  ذلك  ياأتي 
ال�صاحلي وخفر ال�صواحل التابعة للجي�ض بوارج العدوان 
من ا�صتخدام املمر الدويل لق�صف اأهداف مدنية، قائلة يف 
بيان »اإن... ق�صف اأهداف مدنية ي�صكل خطرًا كبريًا على 
املالحة الدولية يف البحر الأحمر«، واأ�صاف البيان الثاين 
من نوعه خالل عام، هناك »جاهزية للرد على اأي ق�صف 

من بوارج حتالف العدوان حتت اأي ظرف«.
ورغم حماولت العدوان توظيف حتذير البحرية اليمنية 
ال�صفن من املرور يف باب املندب، من اأجل اإثارة العامل على 
»اأن�صار اهلل«، فاإن م�صدرًا يف حكومة »الإنقاذ الوطني« يف 
الدولية  املالحة  �صالمة  على  اليمن  »حر�ض  اأكد  �صنعاء، 
الدويل  املمر  حماية  �صنعاء  والتزام  املائية  واملمرات 
وتاأمينه«، متهمًا حتالف العدوان بالعمل على جر ال�صراع 
اإىل  حديث  يف  امل�صدر،  وتابع  العاملية.  امل�صائق  اأهم  اإىل 
والقوات  �صائبة،  غري  العدوان  »ح�صابات  اأن  »الأخبار«، 
تقدم  حماولت  لأي  للت�صدي  جاهزة  اليمنية  البحرية 

باجتاه باب املندب«.
اإن »الت�صعيد الأخري  ال�صياق، قال م�صدر ع�صكري  يف هذا 
يف باب املندب حتاول الإمارات ت�صّدره برًا، وت�صارك فيه 
ق�صف  يف  وحتديدًا  وم�صرية  واإماراتية  �صعودية  بوارج 
التحالف«،  لدول  اجلوية  امل�صاركة  اإىل  بالإ�صافة  املخا، 
خالل  العدوان  اإخفاق  بعد  اأخرى  حماولة  »هذه  م�صيفًا: 
يف  اإخفاقه  وكذلك  اأهدافه،  من  اأي  حتقيق  يف  عامني 
حماية حده اجلنوبي من متدد اجلي�ض واللجان يف جنران 

وجيزان وع�صري«.
بها  منيت  التي  والنك�صار  الكبري  التباطوؤ  حالة  ظل  ويف 
بقيادة  �صهر  قبل  اإطالقها  منذ  الذهبي«  »الرمح  عملية 
اللواء هيثم قا�صم طاهر )وزير الدفاع ال�صابق وهو مواٍل 
لالإمارات(، تخو�ض قوات هادي عملية مماثلة يف مديرية 
و»اللجان«  اجلي�ض  ت�صتيت  بهدف  �صنعاء،  �صرقي  نهم، 
املندب.  باب  يف  عنا�صرها  على  ال�صغط  لتخفيف  وكذلك 

ال�صعبية،  واملقاومة  الوطني  »اجلي�ض  اأن  بيان  يف  وادعت 
�صبوعة  منطقتي  على  املطلة  اجلبال  حترير  من  متكنا 
واحلر�صفة... قرابة %75 من املواقع املهمة يف نهم باتت 

حتت �صيطرتنا«.
احلديث عن تقدم يف نهم تنفيه امل�صادر الع�صكرية نف�صها، 
والت�صدي  العدوان  وتوؤكد وقوع خ�صائر كبرية يف �صفوف 
لقواته، م�صرية اإىل اأنها ت�صد حماولت تقدم يف تعز اأي�صًا، 
وت�صدت لزحف كبري على املحافظة هو الثاين منذ م�صاء 

اخلمي�ض املا�صي.
»القاعدة«  تنظيم  عنا�صر  من  اأربعة  ُقتل  ثاٍن،  �صياق  يف 
اأنهما  يرجح  طيار  دون  من  طائرتان  نفذتهما  �صربتني  يف 
ونقلت  اأم�ض.  اأمني  م�صدر  وفق  اليمن،  و�صط  اأمريكيتان 
الطائرة  اأن  امل�صدر  ذلك  عن  الفرن�صية  الأنباء  وكالة 
يف  ال�صومعة  مديرية  يف  اآلية  اأم�ض  من  اأول  ا�صتهدفت 
اإىل  م�صريًا  الثالثة،  ركابها  فقتلت  البي�صاء  حمافظة 
اأن  عنه  نقلت  كما  القاعدة«.  من  م�صلحون  »مقاتلون  اأنهم 
يف  �صبيهة  بغارة  اجلمعة  قتل  »القاعدة«  يف  حمليًا  مدربًا 

املحافظة نف�صها.
قائدين  بتعيني  قرارًا  هادي  اأ�صدر  اآخر،  �صعيد  على 

جديدين يف قواته خلفًا لثنني ُقتال يف املعارك مع »اأن�صار 
اهلل«. ووفق وكالة الأنباء »�صباأ« بن�صختها التابعة للرئي�ض 
اأ�صدره هادي اليوم )اأول  امل�صتقيل، »ق�صى مر�صوم رئا�صي 
اأحمد ح�صان جربان، قائدًا  ركن  بتعيني عميد  اأم�ض(  من 
ماأرب،  حمافظة  ومقّرها  الثالثة«،  الع�صكرية  للمنطقة 
�صرق البالد. وبذلك يخلف جربان قائدها ال�صابق اللواء 
الذي قتل يف مواجهات داخل جبال  ال�صدادي  الرب  عبد 
مديرية �صرواح التابعة ملاأرب، مطلع ت�صرين الأول املا�صي.
ب�»تعيني  ق�صى  اآخر  مر�صوم  �صدر  نف�صها،  الوكالة  ووفق 
للواء  قائدًا  �صالح،  �صايل  �صعيد  حممود  ركن  عميد 
العميد  بدوره  يخلف  وهو  عدن،  ومقّره  حزم«،  الثالث 
ال�صهر  من  ال�صابع  يف  قتل  الذي  ال�صبيحي  عمر  الركن 
التعيينات،  وهذه  الذهبي«.  »الرمح  عملية  �صمن  املا�صي 
املتغريات  ل�»مواكبة  اأنها  على  هادي  فريق  يقدمها  التي 
الع�صكرية امليدانية لإحراز تفوق ع�صكري بهدف ا�صتعادة 
التي  اخل�صائر  حجم  مدى  فعليًا  تظهر  جديدة«،  مناطق 
وقفة  ع�صكريون  متقاعدون  نّظم  كذلك  قواته.  تتلقاها 
احتجاجية يف عدن احتجاجًا على »عدم ت�صلمهم رواتبهم 

ال�صهرية«.

ال�������ش���ع���ودي ال����ع����م����ق  يف  ت����ق����دم  ت�������ش���ت���د  امل�����ن�����دب  ب�������اب  م�����ع�����ارك 

»ال���ت���ح���ال���ف« ي���ج���ّوع اجل��ن��وب��ي��ن لإج���ب���اره���م ع��ل��ى الل���ت���ح���اق ب��اجل��ب��ه��ات

يحيى دبوق
انعقد موؤمتر اأ�صتانة، فعليًا، مبعنى النظر 
ال�صورية،  الأزمة  حل(  م�صار  )اأو  حل  يف 
يف اليوم الأول لالإعالن عنه بني منظميه 
�صرق  يف  امل�صلحني  انك�صار  بعد  ورعاته، 
الثالثة  املكونات  بني  الت�صالت  حلب. 
واإيران،  وتركيا  رو�صيا  وراءهما،  وما 
من  توا�صلت  ال�صورية،  الدولة  واأي�صًا 
حول  روؤى،  وتباين  اختالف  مع  حينه 
تثمري  و»فرملة«  ووجهة  ومدى  كيفية 
كاإجنازات  املحقق،  الع�صكري  النت�صار 
اخرتاقه  يجر  مل  تباين  وهو  �صيا�صية، 

فعليًا، حتى اليوم الأول لنعقاد املوؤمتر.
هزمية  بعد  حينه،  من  وا�صحًا  كان 
الرو�صية  الإرادة  اأّن  حلب،  يف  امل�صلحني 
انك�صارها  من  تركيا  اإنقاذ  نحو  توجهت 
ومنطلقات  ولأ�صباب  امل�صلحني،  بانك�صار 
ناحية  من  اأو�صع  بدائرة  اأي�صًا  ترتبط 
فيما  نف�صها،  ال�صورية  ال�صاحة  من  رو�صيا 
التوجه  لتلقف  الرتكية  الإرادة  اجتهت 
وعملي،  وحيد  �صبه  كمنطلق  الرو�صي، 
مع  فرملتها،  وحماولة  اخل�صائر  من  للحّد 
من  م�صالح،  من  ميكن  ما  لتحقيق  التطلع 
اأوراق  وخ�صارة  �صيا�صية  اأثمان  دفع  دون 
بعد  ما  مرحلة  يف  اإ�صافية،  ميدانية 

ا�صتعادة حلب.
فال  متعذرًا.  املطلبني  كال  يكون  قد  لكن 
وموقفها  توجهاتها  من  �صتغري  تركيا 
جذب  على  بقادر  الرو�صي  ول  الفعلي، 
الدولة  على  يتعذر  كما  اإليه،  الرتكي 
ال�صورية ا�صتئناف الفعل امليداين من دون 
يتعذر  نف�صه،  الوقت  يف  الرو�صي.  الغطاء 
على رو�صيا فر�ض الأجندة ال�صيا�صية من 
وحلفائها  ال�صورية  الدولة  موافقة  دون 
مو�صكو  باإمكان  نعم  بها.  الت�صاقًا  الأكرث 
حللفائها  لكن  ومبا�صرته،  ما  م�صار  فر�ض 
حق النق�ض الذي من �صاأنه اأن يف�صل هذا 

امل�صار، والعك�ض �صحيح.
الأمريكي،  العامل  اأو  الأمريكي،  املوقف 
هو مغّيب وحا�صر يف اأ�صتانة. وهو تغييب 
�صكاًل وم�صمونًا تظهري تراجع وف�صل  يعّد 
ورمبا عربها  �صوريا،  وا�صنطن يف  خيارات 
غياب  دون  من  لكن  الإقليم،  باجتاه 
نف�صه  الأمر  نظريًا.  بديلة،  خيارات 
»الدول  على  جدًا،  وا�صح  ب�صكل  ين�صحب 
بطعم  تغييب  مع  املعتدلة«،  العربية 
اأعداء  من  تطلع  بال  والنبذ،  الهزمية 
ملا  واأي�صًا حلفائها،  الدول وخ�صومها  هذه 

يحفظ لها حتى ماء الوجه.
وحلفائها  ال�صورية  الدولة  ناحية  من 
منذ  وا�صحًا  كان  بها،  الت�صاقًا  الأكرث 

خالف  على  اجتهت،  الإرادة  اأن  البداية 
النت�صار  ترجمة  نحو  الرو�صي،  املوقف 
ما  اأو  كامل  ب�صكل  �صيا�صيًا،  الع�صكري 
النت�صارات  من  فمزيد  واإل،  منه.  يقرب 
اأكرث  ال�صغط  �صاأنها  من  التي  امليدانية، 
الرتكي،  حتديدًا  الثاين،  الطرف  على 

لتحقيق الإجناز ال�صيا�صي الكامل.
من هنا، و�صمن هذه املحددات، بات يفهم، 
يف  الأ�صد،  ب�صار  الرئي�ض  موقف  اأكرث، 
اأّنه  يابانية،  قناة  مع  اأيام  قبل  مقابلة 
»حتى الآن، نعتقد اأن املوؤمتر �صيكون على 
�صكل حمادثات بني احلكومة واملجموعات 
وقف  اإىل  التو�صل  اأجل  من  الإرهابية 
املجموعات  لتلك  وال�صماح  النار،  لإطالق 
ما  �صوريا،  يف  امل�صاحلات  اإىل  بالن�صمام 
يعني تخليها عن اأ�صلحتها واحل�صول على 

عفو من احلكومة«.
التي  طهران،  موقف  ياأتي  �صياقه،  يف 
وزير  عرب  »تقديرها«  عن  عرّبت 
خارجيتها، حممد جواد ظريف، ب�صرورة 
اأ�صتانة«،  لقاء  توقعات  جتاه  »التوا�صع 
اأي�صًا عن  ويف متاٍه مع موقف الأ�صد، عرّب 
اأ�صتانة  حمادثات  نتائج  ت�صهم  باأن  ثقته 

يف »تو�صيع عملية امل�صاحلة« يف �صوريا.
الإيراين  املتطابقني،  املوقفني  موازاة  يف 
التي حاولت  وال�صوري، برز موقف رو�صيا 
على  بناء  املوؤمتر،  يف  الأمريكي  اإ�صراك 
ال�صاحة  تتجاوز  واأ�صباب  منطلقات 
بينها  العالقة  اإىل  تطلع  ويف  ال�صورية، 
ّدت هذه  والإدارة الأمريكية اجلديدة. �صُ
راف�ض  حا�صم  اإيراين  مبوقف  املحاولة 
املوؤمتر،  رعاة  من  كراع  امل�صاركة،  لهذه 
عرب  ال�صكلية  امل�صاركة  على  فاقت�صرت 
مع  كازخ�صتان.  يف  الأمريكي  ال�صفري 
موقف رو�صي لفت، حدد مبوجبه نتيجة 
موؤمتر اأ�صتانة قبل انعقاده، للناطق با�صم 
»من  باأنه  بي�صكوف،  دميرتي  الكرملني 
اأي اتفاق ب�صاأن  اإىل  غري املرجح الو�صول 

�صوريا، يف حمادثات اأ�صتانة«.
على  امل�صلحة،  اجلماعات  جلهة  اأما 
ميزان  لتغيري  نتيجة  فطراأ  اختالفها، 
تغرّي  حلب،  يف  امليداين  والنك�صار  القوى 
من  تو�صيفها  يف  بعد،  بالكامل  يكتمل  مل 
اأداة ع�صكرية للتغيري يف �صوريا، مبا يحقق 
والدوليني،  الإقليميني  الرعاة  م�صالح 
�صوق  يف  �صلعة  اإىل  تركيا،  مقدمتهم  ويف 
على  وحتديدًا  اأثمانها،  على  املزايدة 
لالأطراف  البينية  املفاو�صات  طاولة 
يف  ال�صورية،  ال�صاحة  يف  فعليًا  املوؤثرة 
تبقي  اأن  اأنقرة  تاأمل  نعم  املرحلة.  هذه 
ممكنة،  فرتة  اأطول  اجلماعات  هذه  على 

حتى  لكن  البقاء،  م�صتلزمات  لها  وتوؤّمن 
عنها،  للتخلي  فيها  ت�صطر  التي  اللحظة 
من  لأثمان  عرو�ض  ا�صتدراج  موازاة  يف 
القوى  وميزان  الظرف  الآخر.  الطرف 
قد  �صوريا،  حلفاء  موقف  يف  والتباين 
وتتيح  ذلك،  على  املراهنة  لأنقرة  ت�صمح 
جزء  لتحقيق  جتبيها  باأثمان  الأمل  لها 
من م�صاحلها يف �صوريا. لكن من جهة هذه 
حائط  اإىل  بالفعل  و�صلت  اجلماعات، 

م�صدود.
منقادة  اجلماعات  هذه  كانت  �صواء 
كانت  اأو  الرتكية،  الإرادة  اإىل  بالكامل 
بينها  املتبادل  التخادم  �صيا�صة  من  جزءًا 
وبني اأنقرة، فهي و�صلت اإىل املرحلة التي 
لالإبقاء  مقل�صة،  اآمال  مع  فيها،  ت�صعى 
ال�صابقة  اآمالها  تراجع  مع  وجودها  على 
كبري  حد  اإىل  دائرتها  و�صعت  التي 
ومب�صمياته  ومثيالته،  »القاعدة«  جدًا. 
كاأداة  ووظيفته  دوره  فقد  املختلفة، 
ب�صرورة  يتعلق  مبا  اإل  �صوريا،  يف  للتغيري 
ومدى  كيفية  رعاته  ل�صتبيان  بقائه 
خ�صومهم  من  �صحبه  ميكن  الذي  الثمن 
اأو حتى ت�صاعد، يف  واأعدائهم، كي ت�صمح 

اجتثاثه.
يلي  الذي  اليوم  اأن  يت�صح،  هنا  من 
�صبق.  الذي  اليوم  نف�صه  هو  »الأ�صتانة« 
بني  التجاذب  مرحلة  يف  الآن  نحن 
فيما  تداخل  مع  املوؤثرة،  املكونات  م�صالح 
مبا  املتحالفة،  تلك  حتى  الأطراف،  بني 
مع  نف�صها.  ال�صورية  ال�صاحة  يتجاوز 
اأّن  اأي�صًا، هو ميزان منقو�ض، مبعنى  ذلك 
علمًا  عنه،  يغّيب  اأو  و/  يغيب  الأمريكي 
تت�صح  ل  للمعادلت  النهائية  ال�صورة  اأن 
اإل مع ا�صتبيان موقف الإدارة الأمريكية 
مقاربة  �صت�صتاأنف  كانت  اإن  اجلديدة، 
الإدارة ال�صابقة، باملماحكة واإطالة عمر 
الأزمة ال�صورية يف ظل الف�صل، اأو تعتمد 
تت�صح  مل  خيارات  �صمن  جديدة،  مقاربة 

معاملها حتى الآن.
الذي  اليوم  اإىل  التطلع  يجب  هنا،  من 
الذي  نف�صه،  املوؤمتر  اإىل  ل  املوؤمتر،  يلي 
ي�صتتبع  ما  م�صبقًا.  ف�صله  منظموه،  اأعلن 
الإيراين  الرف�ض  وراء  عما  احلديث 
موؤمتر  يف  لوا�صنطن  الرعائية  للم�صاركة 
باملوؤمتر  ترتبط  ل  كدللة  الأ�صتانة؟ 
نف�صه، بل باملرحلة التي تليه، واخليارات 

الأمريكية املقدرة لها.

ال������ت������وا�������ش������ل ب��������ن ال�����ب�����ي�����ت وامل������در�������ش������ة
رجاء حمود الإرياين

الواقع اأن العملية الرتبوية بكل اأبعادها معادلة 
عدة  اأطرافًا  اأدوارها  تنق�صم  العنا�صر  متفاعلة 
اأهمها الأ�صرة واملجتمع بحيث تتعاون لتاأدية هذه 
اأ�صمى  نيل  على  حر�صًا  وجه  خري  على  الر�صالة 
بني  الربط  فاإن  وعليه  الغالل..  واأثمن  النواجت 
اأن  حيث  �صروري  اأمر  والبيت  املدر�صة  معطيات 
ذلك ميكن املدر�صة من تقومي امل�صتوى التح�صيلي 
لالأهداف التعليمية ويحقق اأف�صل النتائج العلمية 
ال�صلوكيات  تقومي  على  املدر�صة  ي�صاعد  فذلك 
الطالبية ويعينها على تاليف بع�ض الت�صرفات غري 

ال�صوية التي رمبا تظهر يف بع�ض الطالب.
املدر�صة  مع  الأمور  اأولياء  توا�صل  فاإن  وكذلك   
املو�صوعي  للحوار  الفر�ض  توفر  على  ي�صاعد 
من  الأبناء  م�صتقبل  تخ�ض  التي  امل�صائل  حول 
يف  اأي�صًا  وي�صهم   ، والرتبوية  العلمية  الناحيتني 

حل امل�صاكل التي يعاين منها التالميذ �صواًء على م�صتوى البيت اأو املدر�صة واإيجاد احللول املنا�صبة لها 
ويعزز تبني النواحي العلمية البارزة من عنا�صر موهوبة جتود بالأعمال املطورة التي تخدم ال�صالح 
العام والهدف املرجو واإذا فقدت العالقة اأو ال�صراكة بني البيت واملدر�صة فلن ترى الثمرة املثلى التي 

نطمح لها. اإن املدر�صة الناجحة هي التي تزداد �صالت اأولياء الأمور بها ويزداد تعاونهم وتاآزرهم.
اإن احلقل الرتبوي زاهر بالكثري من الآباء والأمهات الذين وجدوا يف اأنف�صهم القدرة ويف وقتهم الفراغ 
ف�صاركوا يف املجالت التي يتقنونها واأعانوا يف التوجيه والإر�صاد ومتكنت الأوا�صر بينهم وبني املدر�صة.
البيت  بني  والتوا�صل  التعاون  اأهمية  لتو�صيح  ب�صيطًا  مثاًل  اأ�صرب  اأن  يل  ا�صمحوا  اجلانب  هذا  ويف 
واملدر�صة فلو اأودع اأحدنا اأمالكًا يف �صركة ت�صتثمرها له فاإنه يرتدد على هذه ال�صركة لي�صاأل عن ربحه 
وخ�صارته ويناق�ض املوظفني املخت�صني وي�صتفهم عن كل �صغرية وكبرية ول يرتك جماًل ول و�صيلة اإل 

وي�صلكها لزيادة ربحه ومنع خ�صارته!
فهل يا ترى اأولدنا اأهون عندنا من اأموالنا، هل نذهب اإىل املدر�صة با�صتمرار وجنتمع باملعلمني ون�صاألهم 
عن اأحوال اأبنائنا، هل نعطي لأبنائنا من الوقت ربع اأو خم�ض ما نعطيه لعملنا وواجباتنا الجتماعية 

ولتلفازنا ولرتفيهنا!؟
التعليمية والرتبوية بني  امل�صتويات  اآنفًا جنده واقعًا حيث نالحظ جليًا فوارق وا�صحة يف  ومما ذكر 

الطالب الذين يجدون املتابعة والهتمام من اأولياء اأمورهم وبني الطالب الذين ل يجدون ذلك.
اأ�صباب عزوف بع�ض اأولياء الأمور عن زيارة املدر�صة

اأولياء  جميع  بالطبع  نعني  ل  املدار�ض  زيارة  عن  اأمور  اأولياء  عزوف  ظاهرة  نطرح  عندما  اأنه  الواقع 
اأمور الطالب فهناك �صريحة كبرية من اأولياء الأمور متوا�صلني ومتعاونني مع املدار�ض وعالقتهم وثيقة 
حتقيق  اإىل  املجال  هذا  يف  ن�صعى  اأننا  اإل   .. املجتمع  اأبناء  من  والواعية  املثقفة  الفئة  وبخا�صة  معها 
اأعلى ن�صبة من التعاون والتوا�صل لأولياء الأمور مع املدار�ض.. وقد اأت�صح من خالل املتابعة امليدانية 
املدار�ض  زيارة  عن  الأمور  اأولياء  عزوف  اأ�صباب  اأن  ال�صاأن  هذا  يف  اأجريت  التي  والبحوث  والدرا�صات 

تتلخ�ض يف الآتي:
قلة الوعي لدى بع�ض اأولياء الأمور باأهمية التعاون والتوا�صل مع املدر�صة؛ يف الواقع اأن بع�ض اأولياء 
الأمور ل يدرك اأهمية التعاون و التوا�صل ويرتك كل �صيء للمدر�صة ويظنون اأن ذلك يكفي ول يقومون 
باأدنى متابعة يف البيت ورمبا يرجع �صبب ذلك يف كثري من الأحيان اإىل قلة امل�صتوى التعليمي والثقايف 

لديهم.
ظروف الرتباطات العملية لدى البع�ض منهم؛ البع�ض من اأولياء الأمور يعملون خارج مناطق ال�صلطنة 
املتابعة  بواجبات  القيام  من  متكنهم  ول  املدر�صة  زيارة  من  متكنهم  ل  العملية  ظروفهم  فاإن  وعليه 

والعناية لأبنائهم الطلبة.
التخوف من دفع الأموال والتربعات للمدار�ض؛ اإذ يظن بع�ض اأولياء الأمور اأنهم عندما يزورون املدر�صة 

�صيطلب منهم دفع مبالغ وتربعات للمدر�صة ول يدركون اأي جوانب اأخرى اإيجابية لزيارة املدر�صة.
قلة اهتمام بع�ض اأولياء الأمور بتعليم وتربية اأبنائهم؛ ل يهتم بع�ض اأولياء الأمور مب�صتقبل اأبنائهم 
وجتدهم  املدر�صة  اأو  البيت  يف  �صواًء  تعليمهم  متابعة  اأو  تربيتهم  ب�صئون  اهتمام  اأي  يبدون  ل  وعليه 

يعطون الأولوية لأعمال اأخرى غري الهتمام برتبية وتوجيه الأبناء.
عن  الناجتة  ال�صلبية  النتائج  اإن  واملدر�صة؛  البيت  بني  والتوا�صل  التعاون  عدم  عن  الناجتة  الأ�صرار 
عدم التعاون والتوا�صل بني البيت واملدر�صة تعود باأثر �صلبي على الطالب والبيت واملدر�صة واملجتمع ، 
فالطالب ل يدرك م�صلحته وبالتايل لبد من متابعته وتوجيهه من قبل البيت ولكن يف الواقع دور بع�ض 

اأولياء الأمور �صلبي حيث يرتكون كل �صيء على املدر�صة.
التعاون  لأهمية  نظرًا  واملدر�صة؛  البيت  بني  والتوا�صل  التعاون  لتفعيل  املقرتحة  والأ�صاليب  الو�صائل 
والتوا�صل بني البيت واملدر�صة وذلك ملا يحققه ذلك من اآثار اإيجابية على تربية الن�ضء تربية �صاحلة 
جتعله �صخ�ض نافع لنف�صه ولأ�صرته وجمتمعه وعلى �صوء ذلك لبد من البحث عن الأ�صاليب املنا�صبة 

التي جتعل من ويل الأمر يدرك اأهمية املتابعة والتعاون مع املدر�صة.
وفيما يلي اأورد بع�ض الو�صائل والأ�صاليب املقرتحة لتفعيل التوا�صل بني البيت واملدر�صة :-

اإخطار اأولياء الأمور مب�صتوى اأبنائهم اأوًل باأول والتعاون معهم حلل م�صكالتهم.
والربامج  املنا�صط  يف  للم�صاركة  ودعوتهم  معهم  العالقة  وتن�صيط  الأمور  اأولياء  مع  امل�صتمر  التوا�صل 

املختلفة والحتفالت .
اأولياء  املدر�صية وذلك بح�صور  الأن�صطة  واملتميزين يف  العلمي  التح�صيل  املتفوقني يف  الطالب  تكرمي 

اأمورهم.
لهتمام بعالج املتاأخرين درا�صيًا مب�صاركة اأولياء الأمور.

تكرمي اأولياء الأمور املتوا�صلني والبارزين واملتعاونني مع املدار�ض يف املنا�صبات املختلفة.
جمال�ض  اإن  حيث  واملدر�صة  البيت  بني  ال�صلة  توثيق  يف  لالإ�صهام  والأمهات  الآباء  جمال�ض  دور  تفعيل 

الآباء والأمهات يف الواقع تعترب من اأهم الآليات املنا�صبة لربط البيت باملدر�صة. 
تبني املدار�ض لأ�صلوب اليوم املفتوح واأ�صبوع تنمية العالقة بني البيت واملدر�صة واإ�صراك اأولياء الأمور 

يف ذلك.
املدار�ض  مع  التعاون  اأهمية  لتو�صيح  الأمور  لأولياء  التوعية  وحمالت  واملحا�صرات  الندوات  تكثيف 
وزيارتها وفوائدها لأبنائهم الطالب وتو�صيح الأ�صرار الناجمة عن عدم التعاون والتوا�صل مع املدار�ض 

التي تنعك�ض على اأبنائهم.
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عبد احلميد �صيام
نيويورك : كان املتوقع اأن يرتقي خطاب التن�صيب 
م�صتوى  اإىل  ترامب  دونالد  املنتخب  للرئي�ض 
قرر  منذ  الأمريكي  التاريخ  يف  املهمة  املنا�صبة 
الرئي�ض الأمريكي الأول جورج وا�صنطن اأن يتنحى 
عن الرئا�صة طوعا بعد دورتني )1797-1789(. 
لقد جاء خطاب الرئي�ض اأمام ح�صد متوا�صع يعادل 
اأول  تن�صيب  خلطاب  لال�صتماع  جتمعوا  من  ن�صف 
 2009 الثاين/يناير  كانون   20 يوم  اأ�صود  رئي�ض 
من  اأكرث  واعتربت  املقايي�ض.  بكل  لالآمال  خميبا 
خطاباته  اإىل  واأقرب  انتخابيا  اخلطاب  جهة 
بالوعود  مالأها  التي  الرت�صيح  حملة  اأثناء 
من  اخلائفة  البي�صاء  الغالبية  م�صاعر  لدغدغة 
املهاجرين وامل�صلمني والإرهاب واجلريان وال�صركات 
الكربى. لقد وعد منا�صرو ترامب اأن يكون خطاب 
جراح  لدمل  الأمريكيني  لكل  توحيديا  التن�صيب 
الأمريكي  التاريخ  يف  الأقذر  النتخابية  احلملة 
اأن املفاجاأة كانت اأن اخلطاب كان تعميقا لتلك  اإل 
خطاب  يف  وت�صعيدا  لل�صقوق  وتو�صيعا  اخلالفات 

الكراهية.
اأمريكا اأول

�صتدخل  اجلديد  عهده  يف  اأمريكا  اأن  اخلطاب  كرر 
�صعار  وا�صعة  اليوم  من  اإعتبارا  جديدة  مرحلة 
خطابه  يف  يقول  التنفيذ.  مو�صع  اأول«  »اأمريكا 
التن�صيب  هذا  لأن  خا�ض.  معنى  له  اليوم  هذا  اإن 
بل  اأخرى  اإىل  اإدارة  من  ال�صلطة  اإنتقال  يعني  »ل 
ال�صعب  اإىل  العا�صمة  وا�صنطن  من  ال�صلطة  نقل 

الأمريكي«.
فكل   – حالته  اأ�صواأ  يف  دمياغوجي  �صعار  هذا 
ت�صع  ا�صتثناء  بدون  ال�صابقني  الروؤ�صاء  �صيا�صات 
م�صلحة الوليات املتحدة ال�صرتاتيجية اأول �صواء 
يف العمل الع�صكري اأو ال�صيا�صي اأو القت�صادي. ويف 
الأزمة  من  البالد  اأنقذ  الذي  اأوباما  الرئي�ض  عهد 
القت�صادية احلادة التي و�صلت ذروتها عام 2008 
مل ت�صعر الوليات املتحدة بفرتة راحة داخلية من 
الناحيتني الأمنية والقت�صادية مثلما كان احلال 
يف ال�صنوات الثماين الأخرية. وهذا ال�صعار ل يعني 
مت  الذين  ال�صعب  ممثلي  حتت�صن  فوا�صنطن  �صيئا 
اختيارهم من الوليات اخلم�صني مبن فيهم ترامب 
الدول  ببع�ض  يذكرنا  اأول«  »اأمريكا  و�صعار  نف�صه. 
عن  نف�صها  تعزل  اأن  حتاول  التي  النامي  العامل  يف 
نعرات  ل�صتثارة  كهذه  �صعارات  فرتفع  حميطها 

تعي�ض  اأن  ت�صتطيع  ل  اأمريكا  دينية.  اأو  عرقية 
احلايل  الع�صر  يف  الأعظم  الدولة  كونها  معزل  يف 
ومت�صابكة بطريقة معقدة مع دول العامل ع�صكريا 
منها  بداأت  فالعوملة  و�صيا�صيا.  واقت�صاديا  وجتاريا 
الأمريكي  والقت�صاد  هنا  مقرها  الإنرتنت  وثورة 
ما زال الأقوى والأ�صخم فاأي عزلة يدخل ترامب 
البالد فيها �صرتتد نتائجها ال�صلبية ل حمالة على 

ال�صعب الأمريكي.
تاأييد املاليني لرتامب

املاليني  بع�صرات  جئتم  »لقد  خطابه  يف  قال 
ي�صهد  مل  تاريخية  حركة  من  جزءا  لت�صبحوا 
فهو  احلقيقة  على  اإفرتاء  وهذا  لها«.  مثيال  العامل 
النتخابية  املجاميع  نظام  ب�صبب  انتخب  رئي�ض 
ملا  الأ�صوات  لعدد  النتخابات  ح�صم  اأمر  ترك  ولو 
و�صل اإىل مثل ذلك التن�صيب. فقد خ�صر الت�صويت 
ح�صلت  فقد  وبالتايل  �صوت   2.9 بفارق  ال�صعبي 
هيالري كلينتون على اأعلى ن�صبة يف عدد الأ�صوات 
لقد  املتحدة.  الوليات  تاريخ  يف  خا�صر  لرئي�ض 
ب�صيط  بفارق  متاأرجحة  وليات  ثالث  ترامب  ربح 
اأ�صوات  كل  يعطيه  النتخابي  النظام  لكن  جدا 
ولية  هيالري  خ�صرت  فمثال  النتخابي.  املجمع 
اأ�صوات فقط وو�صكن�صون   10،704 بفارق  مي�صغان 
بفارق 22،177 �صوت وبن�صلفانيا بفارق 44،453 
�صوت. ولو �صارك العرب فقط بكثافة يف الت�صويت 
�صوت   77،000 نحو  وجمعوا  الوليات  هذه  يف 
على  هيالري  وحل�صلت  النتخابات  ترامب  خل�صر 
 260 مقابل  النتخابية  املجمعات  من  �صوتا   278

لرتامب.
انت�صرت  فقد  ال�صابقني  الروؤ�صاء  كل  عك�ض  وعلى 
املدن  من  عديد  يف  تن�صيبه  �صد  املظاهرات 
بنحو  تقدر  م�صرية  العا�صمة  يف  و�صارت  الأمريكية 
من  الألوف  مئات  بينهم  من  متظاهر   700،000
الن�صاء واعتقل اأكرث من 217 متظاهرا. وقد وعد 
اأن يالحقوا ترامب يف كل مكان  منظمو املظاهرات 
وكل منا�صبة. فهذا رئي�ض ياأتي اإىل البيت الأبي�ض 
وف�صائحه ت�صابقه لي�ض يف مو�صوع احتقاره للمراأة 
تهربه  اإىل  اإ�صافة  والأديان  لالأقليات  واهانته  بل 
من دفع ال�صرائب لأكرث من 20 �صنة م�صتغال بع�ض 
امل�صارب وال�صقوق يف قانون الإفال�ض. ويتوقع بع�ض 
اأن  وا�صنطن  يف  الداخلي  بال�صاأن  اخلرباء  املحللني 
حكم  من  الأوىل  ال�صنة  ت�صهد  اأن  احتمال  هناك 
احراج  ت�صبب  عديدة  ت�صريبات  ترامب  الرئي�ض 

الرئي�ض و�صل حركته وقد توؤدي اإىل اإدانته وعزله 
مع  بعالقاته  يتعلق  فيما  خا�صة  الرئا�صة  من 

الرئي�ض الرو�صي بوتني.
الفقر واجلرمية

والأطفال  الأمهات  من  العديد  اأن  ترامب  يدعي 
اجلرمية  واأن  املدن  دواخل  يف  الفقر  من  يعانون 
العديد  مقتل  اإىل  اأدت  قد  واملخدرات  والع�صابات 
الأمريكية  املذبحة  »هذه  وقال  املدن.  اأبناء  من 

�صتتوقف هنا والآن«.
ال�صعبية  والأحياء  الكربى  املدن  يف  الفقر  ن�صبة 
م�صتقرة على ٪13 وهي اأقل قليال من املعدل العام 
 .13.5٪ ن�صبة  حول  ترتاوح  التي  البالد  يف  للفقر 
وبقيت هذه الن�صب م�صتقرة تقريبا يف عهد الرئي�ض 
من  البطالة  ن�صبة  تخفي�ض  اإ�صتطاع  الذي  اأوباما 
٪10.5 عند ا�صتالمه الرئا�صة عام 2009 اإىل اأقل 

من ٪5 عند مغادرته البيت الأبي�ض.
انخفا�صا  البالد  �صهدت  فقد  اجلرمية  عن  اأما 
الن�صبة  ارتفعت  لقد  اجلرائم.  ن�صبة  يف  حقيقيا 
قليال يف العامني الأخريين اإل اأن النخفا�ض ما زال 
كبريا قيا�صا مبا كان يرتكب من جرائم يف العقدين 
عام  اجلرمية  ن�صبة  انخف�صت  فقد  ال�صابقني. 
وانخف�صت   2011 عام  عن   0.7٪ بن�صبة   2015

بن�صبة ٪16.5 عما كانت عليه عام 2006.
تراجع القدرات

الع�صكرية الأمريكية
يدعي ترامب اأن ال�صناعات الأجنبية ولعدة عقود 
وبينما  الأمريكية.  ال�صناعات  ح�صاب  على  اغتنت 
الأخرى  الدول  جيو�ض  املتحدة  الوليات  ت�صاعد 
ت�صمح لن�صوب وتاآكل القوات الع�صكرية الأمريكية.
وهذه اأي�صا �صعارات م�صو�صة وغري دقيقة وخطرية. 
فال�صركات الأمريكية هي التي ا�صتفادت من ترحيل 
الرخي�صة  العمالة  ذات  الدول  يف  امل�صانع  بع�ض 
وا�صتطاعت اأن تبقي على اأ�صعار تناف�صية منخف�صة 
املك�صيك  يف  امل�صانع  اأحد  اأغلق  فر�صًا  فلو  ن�صبيا. 
فر�صة  واأتاح  املتحدة  الوليات  يف  تركيبه  واأعيد 
الأ�صعار  �صرتتفع  الأمريكيني،  من  كبري  لعدد  عمل 
اأجورا  يتقا�صى  الأمريكي  فالعامل  �صارخ.  ب�صكل 
عالية جدا مقارنة باملك�صيكي والفلبيني والهندي. 
واملعا�صات  ال�صحية  التاأمينات  ذلك  اإىل  ي�صاف 
التقاعدية. واإذا ما ارتفعت الأ�صعار �صتنتج ت�صخما 
اأكرب وينخف�ض �صعر الدولر وينعك�ض كل ذلك على 
ما  كبرية  خل�صائر  �صتتعر�ض  التي  البور�صة  حركة 

اإىل  بع�صهم  في�صطر  امل�صتثمرين  لدى  الذعر  يثري 
وتخرج  اليابان  اأو  اأوروبا  اإىل  ا�صتثماراته  حتويل 
يف  اقت�صادية  اأزمة  اأي  من  الأ�صد  بن�صيب  ال�صني 

اأمريكا.
واأما عن القوة الع�صكرية الأمريكية فكالم ترامب 
ع�صرة  تعادل  اأمريكا  يف  الدفاع  فميزانية  خاطئ، 
عن  وتزيد  رو�صيا  وهي  تليها  التي  الدولة  اأ�صعاف 
زالت  وما  تليها.  التي  دول  للع�صر  الدفاع  ميزانيات 
العامل  يف  لها  مثيل  ل  الأمريكية  الع�صكرية  القوة 
الع�صكرية  الدرا�صات  مراكز  مو�صرات  ح�صب 
لقيا�ض  موؤ�صرا   46 ت�صع  التي  وال�صرتاتيجية 
املتحدة  الوليات  حتتل  حيث  الع�صكرية  القدرات 
لدى  فمثال  املوؤ�صرات.  كافة  يف  الأوىل  املرتبة 
19 حاملة طائرات بينما رو�صيا  الوليات املتحدة 

الدولة الثانية ل يوجد لديها اإل اأربع حامالت.
قواعد  ثالث  على  املتحدة  الوليات  وت�صرف 
ع�صكرية كربى يف اليابان واأملانيا وكوريا اجلنوبية 
10 مليارات دول فقط وهو مبلغ متوا�صع جدا قيا�صا 
وخا�صة  القواعد  لهذه  ال�صرتاتيجية  بالفوائد 
خطر كوريا ال�صمالية. ثم تقدم الوليات املتحدة 
مليارات   6 بقيمة  م�صاعدات  وم�صر  لإ�صرائيل 
�صراء  يف  معظمها  ي�صرف  اأن  ال�صرط  لكن  دولر 
مواد ع�صكرية من الوليات املتحدة اأو تدريبات اأو 
املتحدة  الوليات  باعت  فقد  فقط  وللعلم  �صيانة. 
وطائرات  ع�صكرية  ومعدات  اأ�صلحة  لل�صعودية 

مقاتلة عام 2016 ما يزيد عن 60 مليار دولر.
ولكن  اأكرث  بتفا�صيل  اخلطاب  نتابع  اأن  ن�صتطيع 
الت�صوي�ض  خطاب  على  لالطالع  تكفي  العينة  هذه 
تدغدع  التي  الفارغة  وال�صعارات  والغوغائية 

الأحالم والوعود التي ي�صعب حتقيقها.
يف اأول قرارته باملكتب البي�صاوي

ترامب يّوقع مر�صوما باإلغاء »اأوباما كري«
مر�صوًما  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  وّقع 
ال�صحية  »الرعاية  قانون  باإلغاء  يتعلق  تنفيذًيا 
يف  العام  الراأي  لدى  املعروف  معقولة«  باأ�صعار 
الوليات املتحدة با�صم »اأوباما كري« وذلك يف اأوىل 
ر�صمًيا،  تن�صيبه  عقب  الأبي�ض  البيت  يف  خطواته 

اجلمعة.
اأن  اإىل  الأبي�ض  البيت  اأ�صار  عنه،  �صادر  بيان  ويف 
ترامب الذي اأدى اليمني الد�صتوري وّقع يف �صاعاته 
يتعلق  تنفيذًيا  مر�صوًما  البي�صاوي  باملكتب  الأوىل 
باإلغاء قانون »اأوباما كري« الذي تعّهد باإلغائه خالل 

حملته النتخابية.
وقال البيت الأبي�ض اإن املر�صوم الذي وقعه ترامب 
تدابري  لتخاذ  يهدف  كري«  »اأوباما  قانون  ب�صاأن 
على  القت�صادية  الأعباء  من  التخفيف  �صاأنها  من 

املواطنني.
الأمريكي،  ال�صيوخ  جمل�ض  اأقّر  املا�صي،  والأ�صبوع 
م�صروع قانون موازنة غري ملزم ُيتيح اإمكانية اإلغاء 
تقدمي  تتيح  خطوة  اأول  يف  كري«  »اأوباما  قانون 
م�صروع قانون لإلغاء »اأوباما كري« الذي ميثل الإرث 
باراك  وليته  املنتهية  الأمريكي  للرئي�ض  الأكرب 
23 مليون  اأوباما والذي قد يوؤثر ب�صكل كبري على 
مواطن اأمريكي، اعتباًرا من �صباط/فرباير املقبل .
قانون  و�صع  ينبغي  اإنه  موؤخًرا،  ترامب،  وقال 
لكنه  اإلغاء الأخري،  »اأوباما كري« حال  جديد مكان 
امتنع عن الإدلء باملزيد من التفا�صيل عن حزمة 

الإ�صالح اجلديدة يف هذا الإطار.

ح�صام عبد الب�صري
الو�صيلة  لل�صلطة  الكتائب الإعالمية  القاهرة : ل تعدم 
لذا  وزينتها،  الدنيا  يف  وزهده  النظام  لطهر  الرتويج  يف 
اأن يروجوا على نطاق  النظام  املهم جدًا لأعوان  كان من 
ل�صيوفها  الرئا�صة تقدم  موؤ�ص�صة  اأن  وا�صع تقريرًا مفاده 
من  اثنني  مع  حدث  كما  والطعمية«  الفول  »�صندويت�صات 
ت�صدرت  الذي  الوقت  يف  القومية،  ال�صحف  كتاب  كبار 
اأثرياء م�صر  اأن  اأخرى مفادها  تقارير  امل�صرية  ال�صحف 
وحفنة من رجال الأعمال، ا�صرتوا خالل ال�صهور املا�صية 

مبا قيمته 13 مليار جنيه عقارات يف دبي.
تنقب  زالت  فما  البالد  ربوع  يف  املنت�صرة  اجلماهري  اأما 
عن كيلو �صكر ملقاومة مرارة احلياة، فال ال�صكر جنت ول 
اخلام�ض  ثورة  يف  جملة  اأول  عند  زالوا  ما  بل  احلرية، 
تاريخهم  طيلة  عليهم  كتب  كما  يناير،  من  والع�صرين 
كلما �صرعوا يف احللم ا�صتيقظوا على ق�صوة الواقع، حيث 
ال�صلطة ت�صري مبهارة بالغة على خطى الديكتاتور مبارك 
امل�صجى على �صريره، ومل تخرج على التقاليد التي اأر�صاها 
على مدار حياته، والتي تقدم الفقر واملر�ض للم�صريني، 
والرفاهية لالأقلية التي ما زالت تبحث عن نقطة �صوء يف 
ممر معتم. وبالم�ض كانت املعارك ال�صحافية على اأ�صدها 
الخوان  نال  كما  و�صنافري،  تريان  جزيرتي  �صرف  على 
الكثري من الهجوم وكذلك حممد الربادعي نائب الرئي�ض 
املعزول، وخالد علي املر�صح الرئا�صي ال�صابق الذي حظي 
واإىل  الأخرية  الأيام  مدار  على  النجومية  من  مبزيد 

التفا�صيل:
الربملان يح�صم اخلالف

القانونية  ال�صوؤون  وزير  العجاتي  جمدي  امل�صت�صار  اأكد 
اأن  على  »الأهرام«  ل�  ت�صريحات  يف  النواب  وجمل�ض 
الخت�صا�ض  غريه  دون  منفردا  الربملان  منح  »الد�صتور 
تعقدها احلكومة، ول  التي  الدولية  التفاقيات  نظر  يف 
يجوز تعطيل الربملان عن ممار�صة اخت�صا�صاته اأو حجبه 
�صلطات   3 وجود  على  ن�ض  الد�صتور  واأن  ممار�صتها.  عن 
�صلطة  ولكل  وتنفيذية«  وق�صائية  »ت�صريعية  الدولة  يف 
اخت�صا�صاتها، واأنه ل يجوز اعتداء �صلطة على الأخرى. 
املوافقة  �صلطة  بالربملان  اأناط  الد�صتور  اأن  اإىل  م�صريا 
احلكومة،  تربمها  التي  الدولية  التفاقيات  رف�ض  اأو 
وبالتايل فالخت�صا�ض الد�صتوري معقود للربملان يف نظر 

التفاقية، ول ميكن اأن ي�صلب اأحد الربملان حقه.
ائتالف  ع�صو  عبداملنعم،  عالء  النائب  اأكد  جانبه  ومن 
يف  والت�صريعية  الد�صتورية  ال�صوؤون  وجلنة  م�صر  دعم 
تر�صيم  اتفاقية  املجل�ض  مناق�صة  اأن  ل�«الوطن«  الربملان 
حكم  رغم  وال�صعودية،  م�صر  بني  البحرية  احلدود 
»تريان  جزيرتي  مب�صرية  العليا  الإدارية  املحكمة 
امل�صري،  الربملان  تاريخ  معهودة يف  �صابقة غري  و�صنافري« 

متثل انتهاكًا للد�صتور« .
فرح موؤقت

مفاجاأة  كان  اجلزيرتني  مب�صرية  التاريخي  احلكم 
اأي�صا،  مفاجاأة  من  تخل  مل  اأ�صداءه  لكن  حقا،  الأ�صبوع 
كما ي�صري فهمي هويدي يف »ال�صروق«: »منذ زمن مل ن�صمع 
اأ�صوات ح�صود جموع امل�صريني وهي تن�صد بالدي بالدي 
لك حبي وفوؤادي، ومنذ زمن مل يرتدد يف الف�صاء امل�صري 
اجلماهري  تهتف  اأن  م�صتغربا  كان  حرية«،  »عي�ض  هتاف 
دون اأن ت�صرب اأو ت�صحل اأو تدفع يف عربات ال�صرطة. حتى 
اإنني حني تابعت ت�صجيل التظاهرة توقعت اأن تنهال على 
اأي  يف  املياه  خراطيم  ت�صتهدفهم  اأو  الغاز،  قنابل  احل�صد 
اأنتظر لقطة النق�صا�ض على املتظاهرين  حلظة، وظللت 
ومل  ا�صطيادهم.  قبل  اجلانبية  ال�صوارع  �صوب  ورك�صهم 
اأ�صدق عيَنيَّ حني راأيت رجال ال�صرطة وقد وقفوا و�صط 
اأو مك�صرين. كنا قد ن�صينا  اجلميع حائرين، ل متنمرين 
اأننا ا�صت�صلمنا للهزمية بعدما  كل تلك امل�صاهد، حتى بدا 
الآخر.  تلو  واحدا  اأحالمنا  وتبخرت  اأ�صواقنا  تراجعت 
اإل اأن ما جرى جاء كا�صفا عن اأن بيننا وفينا ما ي�صتحق 
اأن نراهن عليه ونتعلق به، واأن �صحابة القنوط واحلزن 
املخيمة تعرب عن حلظة مكثفة ل عن حالة دائمة. مل 
نهناأ بتلك التداعيات طويال، لأنه ما اأن حل امل�صاء حتى 
يكن  ومل  احللم،  من  جزءا  كان  �صاهدناه  الذي  اأن  اأدركنا 
قاعة  يف  جرى  ما  اأن  اإىل  وتنبهنا  الواقع.  من  جزءا 
فالذين  ال�صيطرة.  خارج  حلظة  كان  واأمامها  املحكمة 
من  كانوا  الن�صر  بعالمات  ولوحوا  الن�صيد  ورددوا  هتفوا 
تعليمات  وتتلقى  الإدراك  ت�صكل  التي  املنظومة  خارج 
قد  الإعالمية  الآلة  كانت  امل�صاء  يف  املعنوي،  التوجيه 
للربامج  الأ�صا�صي  املو�صوع  هو  احلدث  و�صار  حتركت، 
تلقت  التي  الأمنجية،  الإلكرتونية  والكتائب  احلوارية 
اآثار الفرحة  اأن تزيل  التعليمات والتوجيهات، واأريد لها 
وتثبط املتحم�صني، بحيث تذكر اجلميع باأن ما اعتربناه 
حلظة قنوط مكثفة هو الأ�صل وكل ما عداها ا�صتثناء. 

القوانني. يف  وهو موقف عربت عنه فتاوى بع�ض ترزية 
املا�صي،  الثنني  يوم  �صاعات  عدة  ا�صتغرق  الذي  امل�صهد 
قاعة  اأن  ما  بقدر   2011 الثاين  يناير/كانون  رائحة 
اأ�صوات  اأن  حني  يف  التحرير،  مليدان  �صدى  بدت  املحكمة 
على  والنقالب  امل�صادة  الثورة  فيها  ُت�صمع  كانت  امل�صاء 
اأن ذلك من  بدا  واإذا  انتظرته م�صر طويال.  الذي  احللم 
عدة  حقائق  يلغي  ل  اأنه  اإل  والتمنيات  التخيالت  قبيل 
مل  احللم  اأن  اأهمها  حيا،  تابعناه  الذي  امل�صهد  اأبرزها 

يجه�ض متاما«.
بوؤ�صاء اإىل حني

»كانت حلظة �صعادة حقيقية تلك التي اأعلن فيها امل�صت�صار 
احلكومة  طعن  برف�ض  التاريخي  حكمه  ال�صاذيل  اأحمد 
على حكم الق�صاء الإداري ببطالن التوقيع على اتفاقية 
ال�صعودية،  العربية  واململكة  م�صر  بني  احلدود  تر�صيم 
مبا يرتتب عليه وفقًا ملحمود خليل يف »الوطن« من تاأكيد 
احلكم  و�صنافري.  تريان  جزيرتي  على  امل�صرية  ال�صيادة 
وثائق  من  الدفاع  هيئة  قدمته  ما  ظل  يف  متوقعًا،  كان 
دامغة مب�صرية اجلزيرتني، وعجز احلكومة عن تقدمي 
الدفاع  اإىل عادتهم يف  البوؤ�صاء  ما يدح�صها. عاد هوؤلء 
عن �صعودية اجلزيرتني اأكرث من ال�صعودية. ل باأ�ض قد 
يكون ذلك راأيهم، لكنهم مل يقدموا اأي دليل يربر لغوهم 
هرى(،  وكلمة  لغو  كلمة  بني  ترادف  عالقة  )هناك 
كانوا فقط ي�صرخون، اكتفوا فقط باتهام من يدافع عن 
واأخذوا  خام�ض،  طابور  باأنهم  وقاطع  بات  ق�صائي  حكم 
من  اأن  وكيف  الوطنية،  يف  للمفارقة-  ويا   – يحا�صرون 
يدافع عن م�صرية اجلزيرتني يعمل �صد م�صر. اأع�صابهم 
كانت متوترة للغاية، ووجوههم تعلوها الكاآبة والغ�صب، 
اأثبت م�صرية اجلزيرتني.  الق�صاء  اأن  �صوى  ل�صيء،  لي�ض 
نظر  النواب  جمل�ض  حق  من  اإن  وقال  حتدى  بع�صهم 
احلكم  اأن  رغم  احلكومة،  عليها  وافقت  التي  التفاقية 
عليها جعلها يف حكم »امليتة«، ينطبق عليها مقولة »اإعدام 
ميتة  ولدت  و�صنافري  تريان  عن  التنازل  اتفاقية  ميت«. 
الرثثرة،  �صوى  دليل،  ول  �صند  بال  جاءت  لأنها  بالفعل، 
ولو كان هناك وثيقة اأو دليل على ما ذهبت اإليه احلكومة 
املحكمة.  اإىل  به  لتقدموا  ب�صعوديتها  ال�صارخون  اأو 
واأن  �صعوديتان  اجلزيرتني  اأن  عن  اليوم  هوؤلء  حديث 
التفاقية �صوف تعر�ض على جمل�ض النواب، رغم �صدور 
ال�صعب  �صيجربون  اأنهم  بب�صاطة  يعني  ببطالنها،  حكم 
ويتجاوزون الق�صاء ويفعلون ما يريدون. ل�صت اأجد بوؤ�صًا 

يف التفكري يعادل هذه الدرجة من البوؤ�ض«.
خونة تنبغي مالحقتهم

ل�»ال�صعب«  ووفقًا  اجلزيرتني  ب�صبب  احلروب  مع  نبقى 
حزب  يف  التنظيم  -اأمني  اخلوايل  اأحمد  الدكتور  قال 
العليا  الإدارية  املحكمة  حكم  على  تعليًقا  ال�صتقالل- 
تريان  جزيرتي  على  م�صر  �صيادة  اأكد  الذي  اليوم، 
و�صنافري، اأننا ل نن�صى من �صحوا من اأجل الأر�ض، ول من 
خانوا وفرطوا فيها. تابع قائاًل: نعي�ض مع كل امل�صريني 
التي  باأر�صهم  اعتزازهم  عن  تعرب  �صادقة  فرح  حلظة 
يف  التفريط  اأرادو  من  اأن  نن�صى  ول  اأجلها،  من  �صحوا 
ال�صهيوين  للكيان  لت�صليمها  متجهة  نيتهم  كانت  الأر�ض 

ولي�ض لل�صعودية.
واأ�صاف قائاًل: اإذن حتى ل نتمادى يف الفرحة، كما حدث 
الأر�ض  خونة  اأن  نن�صى  األ  علينا  مبارك،  خلع  يوم  يف 
والذين  امل�صري  ال�صعب  اأنفا�ض  على  والكامتني  امل�صرية 
ي�صتبيحون دماء ال�صعب امل�صري ويجوعونه ما زالوا على 
واختتم  والت�صريعية.  التنفيذية  ال�صلطات  مقاعدهم يف 
قوله:  ال�صتقالل  حزب  يف  التنظيم  واأمني  الأكادميي 
اأطالب بال�صتمرار يف الفعل الثوري ال�صاغط على اخلونة 

والكا�صف لهم، مع احلذر من املنافقني واملرجفني«.
طعمية ال�صي�صي تك�صف امل�صتور

هناك  اأن  والإعالم،  ال�صحافة  يف  يعمل  من  لكل  »معروف 
قبل  هاتفية.  مداخلة  لأي  الربنامج  فريق  من  اإعدادا 
عمرو  املذيع  مع  التليفوينة  رزق  يا�صر  الكاتب  مداخلة 
ال�صي�صي، كان هناك  الغداء مع  الأول  ب�صاأن تناول  اأديب 
التي  الأ�صا�صية  املحاور  حول  باأخرى  اأو  ب�صورة  اتفاق 
اأن  يا�صر  قال  يا�صر.  عنها  ويجيب  عمرو  لها  �صيتعر�ض 
الغداء كان »�صقتني طعمية �صخنة وطر�صى« اأبدى عمرو 
ول  بط  ل  طعمية،  �صقتني  تعبكم  اآخر  قائال:  الده�صة 
اإذن هنا مربط  اأيام مر�صي.  �صيمون فيميه ول حلمة زي 
اإليه مي عزام يف »البديل« املقارنة بني  الفر�ض، ما ت�صري 
�صلوك �صاكن الحتادية الآن واأيام مر�صي، ول اأعرف ملاذا 
امل�صت�صار عديل من�صور، ومل يعرها  اأديب على فرتة  قفز 
اهتماما، فنحن حتى هذه اللحظة ل نعرف هل كان غداء 
�صدقنا  لو  وفراخ؟  حلمة  ول  طعمية  الحتادية  �صيوف 
اثنني  بني  مبا�صرة  الهواء  على  كانت  التي  الرتهات  هذه 
من ال�صخ�صيات الإعالمية املهمة، فكان على عمرو اأديب 
يف  وي�صتمر  اأمثايل،  من  امل�صاهدين  ف�صول  على  يجيب  اأن 
ا�صتجواب يا�صر رزق: هل �صقة الطعمية ا�صرتتها الرئا�صة 
من اأحد باعة الطعمية امل�صهورين يف حميط الحتادية؟ 
وهل  بتح�صريه؟  الري�ض  طباخ  قام  خا�ض  طلب  اأنها  اأم 
امل�صدر؟  معلوم  غري  طعام  يتناول  اأن  للرئي�ض  م�صموح 
حر�صه  من  ل�صابط  اإ�صافية  طعمية  �صقة  ا�صرتى  اأنه  اأم 
اأي مواد قد  ليتاأكد من �صالحيته وخلوه من  ال�صخ�صيني 
توؤذي الرئي�ض؟ وهل الطعمية هي الغداء اليومي ل�صكان 
هو  الآن  م�صر  يف  �صيء  اأ�صواأ  اأن  مي  توؤكد  الحتادية؟ 
ال�صي�صي من  الرئي�ض  التي دفعت  نف�صها  املبالغة  املبالغة، 
اأن  امل�صورين،  عد�صات  اأمام  املغلظ  باليمني  للق�صم  قبل 
�صنوات   10 مدى  على  املاء  من  اإل  خالية  ظلت  ثالجته 
كاملة، مل ياأت هذا الت�صريح بالنتيجة املرجوة، بالعك�ض 

حتول اإىل مادة لل�صخرية يف الداخل واخلارج«.
در�ض يف الوطنية

البع�ض  يعتربه  و�صنافري  تريان  م�صرية  حكم  حيثيات 
ي�صري  كما  لها  اللتفات  يجب  الوطنية  يف  در�ض  مبثابة 
الأثر  بالغ  در�ض  »هي  »امل�صريون«:  يف  �صلطان  حممود 
من  لكل  اإدانة  ودليل  احلقيقية،  امل�صرية«  »الوطنية  يف 
تورط يف اتفاقية التنازل عن »تريان و�صنافري« للمملكة 
العربية ال�صعودية، من منتحلي �صفة الوطنية واملتزلفني 
عن  دافعوا  من  واتهموا  وتنازل،  فرط  الذي  للنظام 
املقتطفات:  ولنتاأمل  ب�»اخليانة«..  اجلزيرتني  م�صرية 
تت�صم  واإمنا  جامدة،  نظرية  لي�صت  ال�صيادة  اأعمال  اإن 
والدميقراطية،  احلرية  مع  عك�صًيا  وتتنا�صب  باملرونة 
كلما  وي�صيق  الديكتاتورية،  النظم  يف  نطاقها  فيت�صع 
من  والثابت  الدميقراطية.  مدارج  يف  الدولة  ارتقت 
خال�صة  قانونية  م�صاألة،  الدعويني  مو�صوع  اأن  الأوراق 
الد�صتور،  151 من  املادة  ن�ض  تدور حول �صحيح تطبيق 
ومدى م�صروعية التوقيع على التفاق املطعون عليه؛ مبا 
يت�صمنه من التنازل عن اجلزيرتني املذكورتني، يف �صوء 
التي حتكم  والالئحية والتفاقيات  القانونية  الن�صو�ض 
بهما  املحيطة  والواقعية  التاريخية  والظروف  و�صعهما، 
على ما �صريد تف�صيله، ول�صك اأن ما يتعلق باأر�ض الوطن 
م�صر،  يف  مواطن  كل  �صاأن  هو  عليه  الثابتة  وال�صيادة 
وال�صعب وحده هو �صاحب ال�صيادة ميار�صها ويحميها، وهو 
لن�ض  طبًقا  الوطنية  وحدته  وي�صون  ال�صلطات،  م�صدر 
من  جزء  عن  التنازل  فاإن  ثم  ومن  الد�صتور،  من   4 املادة 
امل�صائل  من  لي�ض  �صيادته،  من  النيل  اأو  الوطن  هذا  اأر�ض 
به  اأخذت  الذي  الذكر،  �صالف  املناط  ينطبق عليها  التي 

الإدارة،  اأعمال  من  عمل  لإدراج  الدولة  جمل�ض  اأحكام 
بعيًدا  به  والناأي  ال�صيادة،  اأعمال  طائفة  �صمن  قرار  اأو 
الد�صتور  من   )151( املادة  ن�ض  الق�صاء.  رقابة  عن 
احلايل فقد ورد فيه احلظر على الإبرام وم�صطلح اإبرام 
املعاهدات،  اإقرار  م�صطلح  من  واأ�صمل  اأعم  املعاهدات 
اإىل  ميتد  الد�صتور  من   )151( املادة  يف  الوارد  واحلظر 
ال�صلطة التنفيذية، فهو يحظر عليها كل عمل من اأعمال 

اإبرام املعاهدات الدولية«.
عاكف ميوت وال�صلطة تتلذذ

جلماعة  ال�صابق  العام  املر�صد  عاكف  مهدي  حممد 
جتاوز  عاكف  �صديدة.  �صحية  متاعب  يعاين  الإخوان 
عمره 88 عاما، ومت نقله قبل اأكرث من اأ�صبوع من ال�صجن، 
العيني.  ق�صر  م�صت�صفى  اإىل  العقوبة  فرتة  يق�صي  حيث 
وم�صاء الأحد مت نقله اإىل العناية املركزة، بعد اأن �صاءت 
يف  بان�صداد  م�صاب  اإنه  وقيل  وا�صحة،  ب�صورة  حالته 
القنوات املرارية. مطالبة رئي�ض حترير »ال�صروق« عماد 
الدين ح�صني بالإفراج عنه نابعة من منطلق اإن�صاين بحت 
وكذلك من منظور �صيا�صي، متمنيا له كامل ال�صفاء. يتابع: 
يف  لكن  الإخوان،  جماعة  مع  الختالف  متاما  »اأختلف 
م�صاألة املر�ض، ينبغي اأن ننظر اإىل الأمر من منظور اإن�صاين 
حم�ض، ل فرق بني اأن يكون املري�ض اإخوانيا اأو �صيوعيا،، 
علمانيا اأم �صلفيا.. يجب عن كل من ثبتت براءته، اأو كل 
من مت �صجنه على ذمة قانون التظاهر، اأو �صجن على ذمة 
اأو  اإرهابا  اأو  عنفا  ارتكب  يكون  اأن  با�صتثناء  ق�صية،  اأي 
خّرب اأو حر�ض عليهما. كتبت هنا اأي�صا مطالبا بالإفراج 
عن كل كبار ال�صن واملر�صى امل�صجونني، على اأن يتم اتخاذ 
�صيعرت�ض  البع�ض  اأن  اأعرف  بحقهم.  احرتازية  تدابري 
على كلماتي، ويوجه يل كل اأنواع التهم املعلبة، لكن مرة 
ال�صهادة  كتمان  عدم  وينبغي  اأخالقي  املو�صوع  اأخرى 
هذه  والخت�صا�ض  ال�صاأن  اأهل  يدر�ض  اأن  اأرجو  ب�صاأنه. 
الق�صية على اأ�صرع وجه. لي�ض فقط من املنظور الإن�صاين 
اأي�صا.  وامل�صلحي  ال�صيا�صي  املنظور  ولكن من  والأخالقي. 
على احلكومة اأن تدر�ض الإفراج عن عاكف وكل احلالت 
املماثلة مثل، امل�صت�صار حممود اخل�صريي، �صواء ب�صبب كرب 
ال�صن اأو املر�ض. وعليها اأن ت�صاأل اأهل اخلربة عن الفوائد 
�صتخ�صره  الذي  ما  القرار،  من  �صتجنيها  التي  واملكا�صب 
احلكومة اإذا اأفرجت عن عاكف اإفراجا �صحيا م�صروطا، 
حتى لو كان اإقامة جربية يف منزله اأو يف اأي مكان تراه 

ال�صلطات الأمنية �صاحلا، مبا ل ي�صر بالأمن القومي؟«.
اإحرت�ض من اإ�صبعك

ال�صابق  الرئا�صي  املر�صح  اإىل  ال�صحافية  باملعارك  ن�صل 
»اليوم  يف  الهواري  دندراوي  �صده  وي�صنها  علي،  خالد 
الذي  والعدل،  احلق  قيم  اإقرار  عن  »الباحث  ال�صابع«: 
يخجل  مل   ،2012 الرئا�صة  انتخابات  يف  نف�صه  ر�صح 
الإ�صارة  وهي  يد،  كل  يف  الو�صطى  باإ�صبعه  ي�صري  وهو 
يف  والف�صائيات  ال�صحف  كامريات  اأمام  ال�صوء،  بالغة 
من  تنتظرون  ماذا  الوجوبي،  وال�صوؤال  واخلارج،  الداخل 
اأ�صواأ ما يحملونه من قيم وطنية  نا�صطني ونخب اأظهروا 
واأخالقية؟ وبعيًدا عن كون تريان و�صنافري م�صريتني من 
عدمه، فاإننا نلقى ال�صوء على فعل م�صني اأتى به من يدافع 
تناق�ض  يف  والنتماء،  والأخالق  والعدل  احلق  قيم  عن 
اأظهره  ما  بجانب  والأقوال،  الأفعال  بني  ما  خميف 
وكراهية  حقد  من  والنا�صطون  الي�صار  على  املح�صوبون 
للدولة وموؤ�ص�صاتها، ولل�صعب الذي و�صفه الربادعي باأنه 
�صديقه  مع  الهاتفية  حمادثاته  يف  احلمري  من  جمموعة 
�صكري. اإ�صبع خالد علي، الو�صطى، ك�صف بجالء، حقيقة 
الذي  واحلقوقي،  وال�صيا�صي  الثوري  »النا�صط«  م�صطلح 
 25 ثورة  عقب  اله�صيم،  يف  النار  كانت�صار  م�صر  يف  انت�صر 
جتلب  حنفية  اإىل  وحتول   ،2011 الثاين  يناير/كامون 
رجل  قلب  على  لي�صوا  والنا�صطون  مًعا«.  والغنى  »ال�صيت 
واحد، واإمنا ينق�صمون اإىل فرق و�صيع، ي�صل عددها اإىل 
10 اأنواع، ويتفوقون فقط يف تبنى وجهة النظر املعار�صة 
لأي نظام، اأو حكومة، من باب لفت الأنظار اإليهم، وجني 
املغامن واملكا�صب الكبرية. النوع الأول: نا�صطو الإحباط، 
دورهم ت�صدير ال�صواد والكاآبة والياأ�ض للنا�ض، ول يرون 
�صخ�صية  يتقم�صون  العجب،  يعجبهم  ول  اأمل،  بارقة  اأي 
اأحمد  الراحل  املبدع  للكاتب  ال�صهرية  ال�صماوي  قا�صم 
الوقت.  طوال  غريهم  وعلى  اأنف�صهم  على  ناقمون  رجب، 
احلياة  يف  لهم  دور  ل  ال�صتامني،  نا�صطو  الثاين:  النوع 
اإل تد�صني كل م�صطلحات ال�صتيمة الوقحة، وا�صتحداث 
يخالفهم  من  كل  �صد  واللعنات  ال�صباب  من  جديدة  اأنواع 
يف  ويرون  اأفكارهم،  عن  مغايًرا  فكًرا  يتبنى  اأو  الراأي، 
وكلما  واخل�صوع،  اخلنوع  تعرف  ل  قوية،  معار�صة  ذلك 
الوقحة  وال�صتائم  الألفاظ  وح�صيلة  اأدبك  قلة  زادت 
اأو  »في�صبوك«  �صواء على  النا�صطني،  �صعرك يف عامل  زاد 

تويرت«.
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حتقيقها ي�شعب  ووع��ود  فارغة  �شعارات  التن�شيب:  خطاب  يف  ترامب  ياأكلون الطعمية واأعوانه ي�شتمتعون بفواكه البحر… وه�شا�شة وفو�شى �شيا�شية واأمنيةالرئي�ش  �شيوف الرئي�ش 



الغولف«! »ك���رة  بحجم  اأوب��ام��ا  اإرث 
نادين �صلق

بالقوة  رئا�صته  اأوباما،  باراك  وليته،  املنتهية  الأمريكي  الرئي�ض  »َرَهن 
التنفيذية. ت�صّرف من دون الكونغر�ض لتطبيق اأجندته، معتمدًا على فكرة 
اأن اإرثه ي�صتند ب�صكل كبري على اأن يحافظ عليه َخَلفه«... »انُتخب دونالد 
جملتان  اأوباما«...  بناه  ما  �صيفكك  اأنه  اأ�صا�صه  وعٍد  على  بناًء  ترامب، 
»لو�ض  �صحيفة  يف  ميمويل،  ومايكل  بار�صون  لكري�صتي  تقرير  يف  واردتان 
م�صهد  لتخّيل  ت�صويرية  مو�صيقى  �صوى  ينق�صهما  ل  قد  تاميز«،  اجنل�ض 
»�صقور«  اأذرع  متاأبطًا  ترامب  ودخول  ملفاته،  معه  حاماًل  اأوباما  خروج 

اإدارته، الذين اختريوا لتمزيق هذه امللفات.
اليوم، يف طريق خروجه، قد يلتفت اأوباما اإىل الوراء، على اأمل اأن يحظى 
التي  املهمة  »اإرثه«، وا�صتكمال  بلحظة �صحرية واحدة ت�صمح له بتدعيم 
بداأ بها منذ انتخاب ترامب، يف الثامن من ت�صرين الثاين، والتي متحورت 
اآخر هناك، ومن  اإىل  ميكروفون هنا  النتقال من  منها على  يف جزء كبري 
من�صة اإىل اأخرى، ومن �صحيفة ما اإىل جملة ما، من اأجل الرتويج ملا حّققه 
يف ثماين �صنوات، وملا قد ينتج من اإلغاء اأّي من عنا�صره. ميكن تلخي�ض هذه 
ليتفّرغ  اإنقاذه،  ال�صاعة الأخري«، لإنقاذ ما ميكن  باأنها »لعب يف ربع  املهمة 

اأوباما بعد ذلك حلفظ اإرثه، يف الكتاب الذي ينوي تاأليفه.
مع ذلك، ابتداًء من اليوم، �صيعي�ض اأوباما كابو�صًا مل َيِع�صه قبله اأي رئي�ض 
اإن  اخلرباء  اأحد  يقول  ترامب،  انتخاب  على  تعليٍق  ففي  اآخر؛  اأمريكي 
الروؤ�صاء الأمريكيني ال�صابقني كانوا يخرجون من البيت الأبي�ض، من دون 
اأن الو�صع خمتلف بالن�صبة اإىل  الهتمام ملا ميكن اأن يقوم به اخَللف، اإل 

اأوباما.
ر  لي�ض خافيًا على اأحد ميل ترامب لنق�ض نهج اأوباما، واإن كان اجلميع ُيقدِّ
اأنه �صيخالف كل الروؤ�صاء الأمريكيني باأ�صلوبه و�صيا�صته عمومًا. ولكن يف 
احلالة املطروحة، يرى ُكرُثٌ اأن ترامب وفريقه م�صّرون على حرق اإجنازات 
اإىل  نف�صه  املنتخب  الرئي�ض  �صعي  من  بالرغم  وليته،  املنتهية  الرئي�ض 
بعد  نيوز«،  »فوك�ض  �صبكة  مع  اأجراها  التي  املقابالت  اإحدى  يف  ذلك،  نفي 
»يريد  ولكنه  اأوباما،  اإرث  لتفكيك  يتمو�صع  ل  اإنه  حينها  قال  انتخابه. 
تب�صيط التفاعل بني الوكالت الفدرالية وال�صركات«. وردًا على �صوؤال عّما 
اإذا كان �صي�صّدد �صربة قا�صية لإرث اأوباما، اأجاب ب�صرعة: »ل، ل، ل. ل 

اأريد فعل ذلك اأبدًا«، م�صيفًا اأنه يريد فقط اأن يفعل ما هو �صحيح.
الوكالت  من  عدد  مديري  تعيينات  اأتت  فقد  �صافيًا،  اجلواب  يكن  مل 
�� لتوؤكد  اأوباما  اأبرز الناقدين ل�صيا�صات باراك  �� مّمن كانوا من  الفدرالية 
توّج�ض الدميوقراطيني ومنا�صريهم، واأي�صًا اإدارة اأوباما وفريقه. ووا�صل 
حليفه املقّرب ورئي�ض جمل�ض النواب ال�صابق، نيوت غينغر�ض، تر�صيخ هذه 
�صيعيده  »ترامب  اإن  قال  حني  اأيام،  قبل  اأوباما«،  »اإرث  بانتقاده  الفكرة، 
)الإرث( اإىل حجم كرة غولف، بحلول عيد الف�صح«. واأكد اأنه لن يحتاج 

اإىل وقت طويل من اأجل اإلغاء العديد من قرارات اأوباما التنفيذية.
مع  النووي  التفاق  ال�صحية،  الرعاية  الهجرة،  ق�صايا  املناخي،  التغرّي 
خالل  اأوباما،  بها  فاخر  »اإجنازات«  كّلها  كوبا،...  على  النفتاح  اإيران، 
النتخابية،  حملته  طيلة  ترامب  وانتقدها  خا�ض،  ب�صكل  الثانية  وليته 

ثّم �صّعد من هجماته عليها، بعد الثامن من ت�صرين الثاين.
ولكن اإلغاء اإجنازات اأ�صا�صية قام بها اأوباما لن يكون �صهاًل كما رّوج ترامب 
ال�صت  والدول  اإيران  بني  النووي  بالتفاق  يتعّلق  ما  يف  مثاًل،  حملته.  يف 
مفاو�ض  اأوباما  اأن  اعتبار  على  متكّرر،  ب�صكل  يهاجمه  والذي  الكربى، 
املوّقعة عليه،  الأطراف الأخرى  اإلغاوؤه من دون موافقة  �صعيف، ل ميكن 
يعيد فر�ض  اأن  ولكن ميكن لرتامب  له.  رف�صها  الدول  اأبدت هذه  اأمر  وهو 
ما  وهو  التفاق،  من  كجزء  اأزالها  قد  اأوباما  كان  اإيران،  على  عقوبات 
هذه  على  الرد  على  يجربها  واقع  اأمام  اإيران  وي�صع  تنفيذه،  �صيعرقل 

الإجراءات، مبا ينا�صب م�صاحلها، وم�صاعيها للحفاظ على التفاق.
الذي  املناخ  اتفاق  مثل  الأخرى،  الدولية  التفاقات  اإىل  بالن�صبة  اأما 
اتخاذ  برف�صه  يعرقله  اأن  لرتامب  فيمكن  باري�ض،  يف  اإليه  التو�صل  جرى 
وافق  قد  اأوباما  كان  ما  وهو  الكربون،  انبعاث  من  احلد  باجتاه  خطوات 
املجال،  هذا  يف  كثرية،  اعتبارات  اأمام  نف�صه  ترامب  �صيجد  ولكن  عليه. 
اإلغاء قرارات الإدارة املتعلقة باملناخ، ولكن ماذا عن  فقد يكون من ال�صهل 
ا�صتثمارات  واأن�صاأت  القوانني،  التي بداأت بالعتماد على  ال�صناعات  بع�ض 
بناًء عليها، ول ميكنها الرتاجع عنها الآن؟ �صي�صع هذا الأمر �صغوطًا على 

ترامب بهدف الإبقاء عليها.
ال�صمان  هو  اأوباما  اإىل  بالن�صبة  الداخلي  ال�صاأن  يف  الأهم  الإجناز  يبقى 
باإ�صالح  »�صنقوم  ترامب.  انتقده  طاملا  الذي  »اأوباماكري«،  اأي  ال�صحي، 
التي  املنا�صبات  اإحدى  باأ�صعار معقولة«، قال يف  ال�صحي، �صنجعله  ال�صمان 
»اأوباماكري«.  لإلغاء  املتحّم�صني  الكونغر�ض  يف  اجلمهوريني  لقاءه  تلت 
»�صنقوم بعمل حقيقي من اأجل النا�ض«، اأ�صاف ترامب، يف وقت كان اأوباما 
بالعتماد  الداخلي«،  و«النت�صار  الإرث  هذا  لإنقاذ  جاهدًا  فيه  يعمل 
اأن  فكرة  من  وانطالقًا  يواجهها.  التي  احلملة  تقابل  ا�صرتاتيجية  على 
الإعداد  اإىل  م�صاعدوه  �صعى  الأمريكيني،  لدى  ب�صعبية  حتظى  اإجنازاته 
واأوامر  اأنظمة  من  املحك  على  هو  مبا  اجلمهور  تذكري  اأجل  من  حلملة 
تنفيذية واتفاقات جرى التفاو�ض عليها. ويف هذا الإطار، تنقل �صحيفة 
»حمو  اإن  قوله  الأبي�ض  البيت  با�صم  املتحدث  عن  تاميز«  اأجنل�ض  »لو�ض 
اأن ياأخذه  اأن »هذا الأمر يجب  اأوباما �صُيغ�صب الأمريكيني«، موؤكدًا  اأفعال 

اجلمهوريون يف احل�صبان«.
ي�صل  الذين  امل�صتهلكني  تذكري  على  اأوباما  ا�صرتاتيجية  اعتمدت  وفيما 
عددهم اإىل 20 مليونًا مبا �صيخ�صرونه يف حال اإلغاء »اأوباماكري«، وال�صغط 
على اجلمهوريني للبحث عن بديل يبدو �صعبًا يف الوقت احلايل، اإل اأن ذلك 
اجلمهوريني  مطالبًا  »وعوده«،  متابعة  باجتاه  الدفع  من  ترامب  مينع  مل 

بالإ�صراع يف اإيجاد هذا البديل.
و�صع  من  متّكن  اأوباما  ولكن  فعلية،  انطالقة  ت�صهد  مل  اأوبامية  »كلمة 
غارديان«  »ذا  �صحيفة  يف  �صميث  ديفيد  يقول  اأوباماكري«،  لكلمة  اأ�ص�ض 
الربيطانية، م�صيفًا اأن »�صرب اأوباماكري، قد يعني جمازًا ن�صف كامل اإرث 
بني  الفوارق  »عن  مت�صائاًل  ذلك،  من  اأعمق  اإىل  �صميث  ويذهب  اأوباما«. 
املجال  هذا  يف  ل  ليف�صّ وال�صخ�صية«،  الطباع  م�صتوى  على  واأوباما  ترامب 
ثّم  اأوباما،  على  غالبًا  ُتطلق  التي  والكرامة«،  املهارة  اجلاأ�ض،  »رباطة 

»نرج�صي و�صوقي«، من الكلمات التي تطلق على ترامب.

�شخ�شا  ميلون  ع�شر  اثنا  ترامب  فوز  بعد 
افريقيا يف  ال��غ��ذاء  نق�ش  ي��ع��ان��ون 

غربة نيوز - احمد مراد
وتوجيهها  العامل  لدول  المريكية  امل�صاعدات  تقلي�ض  عن  اعالن  بعد 
ملنظمة  املتحدة  الوليات  دعم  تاثر  من  اخلوف  زاد  المريكي  للداخل 

الغذاء والزراعة الدولية الفاو علي حياة ماليني الب�صر 
�صوءًا  الأفريقي  القرن  منطقة  ت�صود  التي  اجلفاف  حالة  ازدادت  حيث 
ب�صبب قلة الأمطار التي ت�صاقطت خالل الفرتة من ت�صرين الأول/اأكتوبر 
اإىل كانون الأول/دي�صمرب حيث مل يهطل هناك �صوى ربع كمية الأمطار 
املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  ذكرت  ما  بح�صب  املتوقعة، 

)الفاو(.
17 مليون �صخ�ض يعانون من م�صتويات الأزمة  اأكرث من  باأن  الفاو  وتقدر 
الهيئة  يف  الأع�صاء  الدول  يف  الغذائي  الأمن  انعدام  �صّلم  على  والطوارئ 
واريرتيا  جيبوتي  وهي  )اإيجاد(  اأفريقيا  �صرق  يف  للتنمية  احلكومية 
والتي  واأوغندا،  وال�صودان  ال�صودان  وجنوب  وال�صومال  وكينيا  واإثيوبيا 

حتتاج اإىل امل�صاعدة الإن�صانية العاجلة.
واملناطق التي تثري القلق ب�صكل خا�ض هي معظم مناطق ال�صومال و�صمال 
�صرق كينيا ومناطقها ال�صاحلية، وجنوب �صرق اأثيوبيا اإ�صافة اإىل منطقة 
النينيو  ظاهرة  به  ت�صببت  الذي  اجلفاف  من  تعاين  تزال  ل  التي  عفار 
الأمن  انعدام  ب�صبب  دارفور  واإقليم  ال�صودان  2016/2015، وجنوب  يف 

امل�صتمر منذ فرتة طويلة.
ويف الوقت احلايل يحتاج ما يقرب من 12 مليون �صخ�ض يف اأنحاء ال�صومال 
حمدودية  من  العائالت  تعاين  كما  غذائية،  مل�صاعدات  وكينيا  واأثيوبيا 
وانخفا�ض  الديون  وارتفاع  الدخل  على  واحل�صول  الغذاء  اإىل  الو�صول 
خمزونات احلبوب والبذور، وانخفا�ض اإنتاج احلليب واللحوم. ومت اإ�صدار 
حتذير م�صبق من خطر املجاعة يف ال�صومال، ويجب ال�صتجابة الإن�صانية 

ب�صكل فوري ووا�صع.
قلق  م�صدر  ي�صكل  التغذية  و�صوء  الغذاء  يف  احلاد  النق�ض  يزال  ل  كما 
كبري يف العديد من اأنحاء جنوب ال�صودان وال�صودان )اإقليم غرب دارفور( 

ومنطقة كاراموجا يف اأوغندا.
وحذرت منظمة الفاو من اأنه اإذا مل تكن ال�صتجابة فورية وكافية، فاإن 

املخاطر �صتكون مرتفعة كما اأن التكاليف �صتكون باهظة.
واملوارد  املناخ  ل�صوؤون  العام  املدير  نائبة  �صيميدو  هيلينا  ماريا  وقالت 
العمل  تو�صيع  ت�صتدعي  الو�صع  خطورة  »اإن  الفاو:  منظمة  يف  الطبيعية 
والتن�صيق على امل�صتويني الوطني والإقليمي. فهذه يف نهاية املطاف حالة 
الفوري  التحرك  ويجب  الإن�صاين،  والو�صع  العي�ض  ب�صبل  تتعلق  طارئة 
الآن«، م�صيفة »ل ميكننا النتظار حتى وقوع كارثة مثل جماعة 2011«.
وادلت �صيميديو بهذه الت�صريحات نيابة عن املدير العام للفاو يف جل�صة 
نقا�ض عالية امل�صتوى حول »الو�صع الإن�صاين يف القرن الأفريقي« تراأ�صها 
الأمني العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�ض على هام�ض قمة الحتاد 

الأفريقي الثامنة والع�صرين التي عقدت يف اأدي�ض اأبابا.
وقالت �صيميدو: »اإن حالة اجلفاف مقلقة للغاية خا�صة يف جميع اأنحاء 
و�صمال  اأثيوبيا  �صرق  وجنوب  جنوب  يف  كذلك  ولكن  تقريبا،  ال�صومال 
كينيا. ومع توقعات بعدم هطول الأمطار قبل ثمانية اأ�صابيع، ونظرًا لأن 
املاليني  فاإن  متوز/يوليو،  قبل  يكون  لن  املقبل  الرئي�صي  احل�صاد  مو�صم 

يتعر�صون خلطر املعاناة من انعدام الأمن الغذائي يف اأنحاء املنطقة«.
من جهته قال انطونيو غوتريي�ض: »من باب الن�صاف، علينا اأن نعرب عن 
يف  يلوح  الذي  اجلفاف  مواجهة  يف  الثيوبي  ال�صعب  مع  الكامل  ت�صامننا 

الأفق«، داعيا اىل التزام اأكرب بالعمل امل�صرتك.«
هذا وقد اأدت موجات اجلفاف املتكررة اإىل ف�صل موا�صم املحا�صيل املتعاقبة 

وانت�صار الأمرا�ض وتدهور و�صع املياه واملراعي ونفوق احليوانات.
واأكد بوكار تيجاين م�صاعد املدير العام ملنظمة الفاو واملمثل الإقليمي: 
»اإن انعدام الأمن الغذائي وال�صدمات القت�صادية توؤثر على الأ�صخا�ض 
الأكرث �صعفًا. والو�صع يتدهور ب�صكل �صريع، ومن املرجح اأن يتزايد عدد 
وامل�صاعدة  العي�ض  ل�صبل  الطارئة  امل�صاعدة  اإىل  املحتاجني  الأ�صخا�ض 
ا�صتمرار مو�صم اجلفاف والعجاف الذي له تاأثريات �صلبية  الإن�صانية مع 
الغذائي  الأمن  على  وكذلك  العائالت  وممتلكات  العي�ض  �صبل  على  للغاية 

والتغذوي للمجتمعات الريفية املت�صررة«.
ويف 2016 زاد عدد الالجئني وطالبي اللجوء باأكرث من 0.5 مليون لي�صل 

اإىل 3 ماليني مقارنة مع العام 2015.
تعزيز جهود الفاو يف ال�صتجابة للجفاف

واأكد تيجاين اأن »�صراكة الفاو لبناء ال�صمود اأمام ال�صدمات والأزمات يف 
القرن الأفريقي هو اأمر ذو اأهمية بالغة ومتزايدة«.

لتعزيز  الرئي�صية  اخلطوات  بع�ض  على  و«اإيجاد«  الفاو  اتفقت  وموؤخرًا 
التعاون يف تخفيف وطاأة اجلفاف ال�صديد الذي يوؤثر حاليًا على الدول يف 

منطقة القرن الأفريقي وتعزيز الأمن الغذائي وحتليل ال�صمود.
واأكدت املنظمتان على اأهمية تعزيز دور جمموعة اأمن الغذاء والتغذية 
والت�صنيف املرحلي املتكامل لالأمن الغذائي ووحدة حتليل ال�صمود لتعزيز 

فعالية الإنذار املبكر وا�صتثمارات ال�صمود.
تن�صيق  على  وا�صتمالها  امل�صرتكة  الأولويات  زيادة  اإىل  الفاو  وتدعو 
فعالة  وا�صتجابة  الأع�صاء،  للدول  انتظامًا  واأكرث  اأكرب  وانخراط  مطّور، 
لالحتياجات املحددة للدول الأع�صاء، اإ�صافة اإىل بذل املزيد من اجلهود 

حل�صد املوارد.

وتفتح  �صفحة،  املتحدة  الوليات  تطوي  فعاًل  هل 
على اأخرى اأكرث قتامة؟ ال�صوؤال الذي ُطرح للمرة 
تكّرر  رئي�صًا،  ترامب  دونالد  انتخاب  الأوىل، غداة 
اللذان  وال�صهران  الر�صمي.  تن�صيبه  بعد  اأم�ض 
كافيني  يكونا  مل  والثانية،  الأوىل  املرة  بني  ف�صال 
فبعدما  الت�صاوؤل؛  عن  وا�صحة  اإجابة  لإعطاء 
من  ليزيد  التن�صيب  خطاب  جاء  بالتكّهن،  حفال 
ترامب،  خ�صوم  لدى  خ�صو�صًا  احلرية،  من�صوب 
مل  للجدل  مثرية  ومواقف  هفوات  توقعوا  الذين 
اأ�صيب هوؤلء بخيبة  املرة. ورمبا  ت�صدر عنه هذه 
اأمل، بعدما متّكن من اإلبا�ض خطابه ال�صعبوي ثوبًا 
ر�صميًا، من دون اأن يزيل عنه بع�ض »ال�صوائب« التي 
�صعى  املعهودتان.  وحّدته  فجاجته  تعك�صها  قد 
الن�ض  عن  اخلروج  اإىل  ال�45  الأمريكي  الرئي�ض 
يف  فقّرر  اآخره.  اإىل  كالمه  بداية  منذ  املعتاد، 

الفقرة الأوىل اإعادة ال�صلطة اإىل ال�صعب.
وقال: »مرا�صم اليوم لها معنى خا�ض للغاية، لأننا 
ل نقوم مبجرد نقل ال�صلطة من اإدارة اإىل اأخرى... 
العا�صمة  وا�صنطن  من  ال�صلطة  ننقل  اإننا  بل 
هذا  يف  ووا�صل  الأمريكي«.  ال�صعب  اإىل  ونعيدها 
امل�صار، فتمحور خطابه حول اأربع كلمات مفتاحية 
هي: وظائف، ازدهار، وطنية، حدود، لي�صل يف اأحد 
الأجزاء اإىل العبارتني الأ�صا�صّيتني اللتني طاملا رّوج 
عظيمة  اأمريكا  و«�صنعيد  اأوًل«،  »اأمريكا  اأي:  لهما، 

جمددًا«.
الكلمات غريبة  لي�صت هذه  التحليلي،  القامو�ض  يف 
تاأتي  كانت  واإن  ال�صابقني،  الروؤ�صاء  �صيا�صات  عن 
بلغة اأكرث دبلوما�صية. ولكن يف حالة ترامب، فاإن 
دولية،  جتارية  اتفاقات  من  ان�صحابًا  يعني:  ذلك 
عاملي  نظام  مع  وطالقًا  قومية،  نزعة  حمائية، 
للعوملة  معاٍد  جديد  نظام  بناء  مقابل  يف  قدمي 

القت�صادية.
ال�صناعة  باإثراء  قمنا  مديدة،  عقود  »طوال 
الأمريكية،  ال�صناعة  ح�صاب  على  اخلارجية 
بينما  اأخرى  دول  جليو�ض  املايل  الدعم  وقدمنا 
�صمحنا بالتدهور املحزن جدًا جلي�صنا«، قال ترامب، 
م�صيفًا: »دافعنا عن حدود دول اأخرى بينما رف�صنا 
واأنفقنا ترليونات وترليونات  الدفاع عن حدودنا. 
الدولرات يف اخلارج، بينما تقادمت البنى التحتية 
لقد  ومتداعية.  متدهورة  واأ�صبحت  الأمريكية 
اأخرى غنية بينما اختفت ثروة وقوة  جعلنا دوًل 

وثقة بالدنا«.
اإىل الطبقة  ومل يغفل و�صط كل ذلك عن الإ�صارة 
منه  ا�صتعار  الذي  اخلزان  اعُتربت  التي  الو�صطى 
ثروة  انُتزعت  »لقد  فقال:  القت�صادية،  �صعاراته 
واأعيد  منازلهم،  من  ملواطنينا  الو�صطى  الطبقة 

توزيعها على العامل باأكمله«.
عن  قدمها  التي  ال�صوداوية  النظرة  هذه  بعد 
امل�صتقبل«  »اإىل  الأمريكي  الرئي�ض  انتقل  الواقع، 
من  بات  ذلك  »كل  اأن  فاأكد  بالوعود،  خطابه  ومالأ 
املا�صي. والآن اأ�صبحنا نتطلع فقط اإىل امل�صتقبل«. 
وحني ا�صتدار اإىل اخلارج قال: »نحن املجتمعني هنا 
كل  ت�صمعه  اأن  يجب  جديدًا  مر�صومًا  ن�صدر  اليوم 
مدينة وكل عا�صمة اأجنبية وكل دائرة �صلطة. من 
بالدنا.  جديدة  روؤية  �صتحكم  ف�صاعدًا  اليوم  هذا 
من هذه اللحظة ف�صاعدًا �صتكون اأمريكا فقط اأوًل. 

اأمريكا اأوًل«.
قرار  »كل  اأن  عن  ال�صابقة  مواقفه  ترامب  وكّرر 
وال�صوؤون  والهجرة  وال�صرائب  التجارة  ب�صاأن 
الأمريكيني  العمال  مل�صلحة  �صُيتخذ  اخلارجية 
»يجب  اأنه  اإىل  م�صريًا  الأمريكية«،  والعائالت 
للدول  التخريبية  الآثار  من  حدودنا  نحمي  اأن 
�صركاتنا  وت�صرق  منتجاتنا  ت�صنع  التي  الأخرى، 
اإىل  �صتقود  اإن احلماية  الوظيفية.  وتدمر فر�صنا 

ازدهار عظيم وقوة عظيمة«.
مواقف  عن  خمتلفًا  اأم�ض،  املوقف،  يكون  ل  قد 
ترامب املعهودة التي تتمحور حول مهاجمة الطبقة 
يرتتب  اأنه  الأكيد  من  ولكن  احلاكمة،  ال�صيا�صية 
اأخذت  ما  اإذا  خ�صو�صًا  الأبعاد،  من  الكثري  عليه 
»وا�صنطن  اإن  قال  فقد  عدة.  عبارات  العتبار  يف 
من  ح�صة  على  يح�صل  مل  ال�صعب  لكن  ازدهرت، 
اأن »ال�صيا�صيني ازدهروا، ولكن  ثروته«، م�صريًا اإىل 
املوؤ�ص�صة  وحمت  امل�صانع.  واأُغلقت  الأعمال  تركت 

نف�صها لكنها مل تقم بحماية مواطني بلدنا«.
خطابه  يف  جديًا  امللياردير  الرئي�ض  بدا  ورمبا 
من  كثري  اإىل  بالن�صبة  مقنعًا  يكن  مل  ولكنه  هذا، 

املراقبني الذين ل يرون اأمامهم �صوى اإدارة تتكّون 
زيد جيالين،  اإليه  اأ�صار  ما  النخبة، وهو  نخبة  من 
اأن  من  الرغم  فعلى  اإنرت�صبت«.  »ذي  موقع  يف 
ات�صامه  ناحية  من  حّقه  اخلطاب  اأعطى  الكاتب 
ترامب  »كلمات  اأن  راأى  لكنه  والقومية،  بالنارية 
مع  ال�صبه  من  القليل  الكابيتول حتمل  على عتبات 
على  مثاًل  واأعطى  يبنيها«.  التي  الإدارة  حقيقة 
امل�صرفية،  �صاك�ض  غولدمان  »جمموعة  اأن  ذلك 
املعروفة باأنها مقّربة من خ�صوم ترامب يف احلزب 
لتويّل  متخّرجيها  من  �صتة  طرحت  الدميوقراطي، 
املر�صح  فيهم  مبن  اإدارته،  يف  اأ�صا�صية  منا�صب 
�صتيف منو�صني«. وفيما لفت  لتويل وزارة اخلزانة 
والأطفال  »الأمهات  عن  حتدث  ترامب  اأن  اإىل 
ال�صدئة  امل�صانع  وعن  مدننا،  يف  بالفقر  املحاطني 
اأن  ذكر  اأمتنا«،  اأرا�صي  على  القبور  مثل  املنت�صرة 
منو�صني »بنى ثروة من اإدارته امل�صارف التي �صّللت 

املقرت�صني وا�صتحوذت على بيوتهم«.
قال  ترامب  اأن  اإىل  الكاتب  لفت  اأخرى،  جهة  من 
لي�ض  للوطنية،  قلبك  تفتح  »عندما  اإنه  للماليني 
يتطابق  ل  الذي  الأمر  وهو  للتحّيز«،  مكان  هناك 
مع »وجهة نظر مر�صحه لإدارة وكالة ال�صتخبارات 
املركزية مايك بامبيو الذي كان قد و�صف احلرب 
وامل�صيحية،  الإ�صالم  بني  نزاع  باأنها  الإرهاب  على 
واأي�صًا ل تتنا�صب مع م�صت�صاره لالأمن القومي مايك 

فلني الذي كان قد و�صف الأ�صلمة باأنها �صرطان«.
ال�صيا�صة اخلارجية مل حتَظ �صوى بجزء ب�صيط من 
خطاب ترامب. فقد ملّح اإليها بقوله: »�صن�صعى اإىل 
�صداقات وح�صن نيات مع دول العامل، ولكننا �صنفعل 
ذلك على اأ�صا�ض الفهم باأن من حق جميع ال�صعوب اأن 
التحالفات  »�صنعزز  واأ�صاف:  اأوًل«.  ت�صع م�صاحلها 
العامل  ونوحد  جديدة،  حتالفات  ون�صكل  القدمية 
الذي  املتطرف  الإ�صالمي  الإرهاب  �صد  املتح�صر 
�صنزيله ب�صكل كامل من على وجه الأر�ض«. وفيما 
مل يتحدث ب�صكل م�صهب عن ال�صيا�صة اخلارجية يف 
خطابه، فقد ن�صر موقع البيت الأبي�ض ملّخ�صًا عنها 
ل يختلف عن ت�صريحات ترامب ال�صابقة. فقد كرر 
القوة«،  خالل  من  »ال�صالم  بتحقيق  حملته  وعود 
الإرهابية  »املجموعات  وهزمية  اجلي�ض  وببناء 
الإ�صالمية املتطرفة«، واإلغاء التفاقات التجارية 
الفا�صلة. ومل يوفر البيان اأي تفا�صيل عن الطريقة 
وعن  اأهدافها.  اإدارته  خاللها  من  �صتحقق  التي 
ا�صرتاتيجية حماربة الإرهاب كّرر تلك التي طغت 
على عهد �صلفه باراك اأوباما، واملرتبطة بالعمل مع 
الإرهاب  عن  التمويل  وقطع  ال�صريكة،  التحالفات 
اإىل  البيان  واأ�صار  ال�صتخباري.  التعاون  وتو�صيع 
اأنه �صيجري النخراط يف احلرب الإلكرتونية �صد 

�صبكات الإرهاب.
ويف ما ميكن اأن يراه البع�ض اإ�صارة اإىل رو�صيا، ذكر 

البيان اأنه »من خالل اتباع �صيا�صة خارجية مبنية 
الدبلوما�صية«،  �صنتبنى  الأمريكية،  امل�صالح  على 
نذهب  ل  اأننا  يعرف  اأن  يجب  »العامل  اأن  م�صيفًا 
واأننا  اأعداء،  عن  البحث  اأجل  من  اخلارج  اإىل 
اإىل  القدماء  �صعداء دائمًا عندما يتحّول الأعداء 

اأ�صدقاء، وعندما يتحّول الأ�صدقاء اإىل حلفاء«.
ب�صحب  ترامب  وعد  البيان  كّرر  التجارة،  يف 
الوليات املتحدة من اتفاقية ال�صراكة عرب املحيط 
املا�صي،  العام  دولة   12 عليها  وّقعت  التي  الهادئ، 
وذكر  ال�صني.  عدا  وما  املتحدة،  الوليات  فيها  مبا 
اأن الوليات املتحدة �صتن�صحب من اتفاقية »نافتا«، 
اإل اإذا وافق �صركاء الوليات املتحدة �� اأي املك�صيك 
وكندا �� على اإعادة التفاو�ض على بع�ض عنا�صرها، 
اأنهما  الدولتني  حكومتا  ذكرت  قد  كانت  اأمر  وهو 

تريدان القيام به.
ولعّل الالفت اأّن البيان مل يتطّرق اإىل اإلغاء التفاق 
النووي مع اإيران اأو اإعادة التفاو�ض عليه، وهو ما 
تكرث  وفيما  مرة.  من  اأكرث  ترامب  رّدده  قد  كان 
اأّن ترامب  باأمر مماثل، بدا  القيام  التحذيرات من 
اإيران،  جتاهل  عدم  على  ت�صاعده  طريقة  وجد 
باأي وعد يخت�ض بالتفاق  نف�صه  ُيلزم  اأن  من دون 
�ض لل�صيا�صة  النووي معها، فقال يف بيان اآخر خم�صّ
الدفاعية ُن�صر على موقع البيت الأبي�ض، اإن اإدارته 
�صتطّور نظامًا �صاروخيًا »للحماية من هجمات دول، 
يذكر  اأن  دون  من  ال�صمالية«،  وكوريا  اإيران  مثل 
اإذا كان النظام �صيختلف عن  اأي تفا�صيل ب�صاأن ما 
اأو  تكلفته،  اأو  حاليًا،  للتطوير  اخلا�صعة  النظم 

كيف �صيتم متويله.
)الأخبار(

اأملانيا: �شنواجه اأوقاتًا �شعبة
غابرييل،  زيغمار  الأملانية،  امل�صت�صارة  نائب  اأعلن 
ا�صرتاتيجية  اإىل  �صتحتاج  بالده  اأن  اأم�ض، 
بداأت  ما  اإذا  اآ�صيا،  اإىل  تتجه  جديدة  اقت�صادية 
مع  جتارية  حربًا  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة 
تن�صيب  بعد  �صعبة«  »اأوقات  من  حمذرًا  ال�صني، 

الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب.
»زد. تلفزيون  مع  مقابلة  يف  غابرييل،  وقال 
اأملانيا  جانب  من  ر�صمي  فعل  رد  اأول  يف  دي.اإف.«، 
كان  اليوم  �صمعناه  »ما  اإن  ترامب،  تن�صيب  على 
التاأّهب  علينا  اأن  اأعتقد  عالية...  قومية  نربات 

لأوقات �صعبة«.
خطاب  يف  جدًا«،  جادًا  »كان  ترامب  اأن  واأ�صاف 
ما  يف  تعهداته  �صينفذ  اأنه  يعني  ما  وهو  تن�صيبه، 
اإىل  ويحّولها  الأخرى،  والق�صايا  بالتجارة  يتعّلق 
معًا  تقفا  اأن  واأملانيا  اأوروبا  على  اإن  وقال  فعل. 

»للدفاع عن م�صاحلنا«.
)رويرتز(

اخلارجية  وزير  قال  برلني-  
�صتاينماير،  فالرت  فرانك  الأملاين 
رئي�صًا  ترامب  دونالد  تن�صيب  اإن 
عامل  طوى  املتحدة  للوليات 
القرن الع�صرين القدمي اإىل الأبد، 
“مفتوحة  مرحلة  العامل  واأدخل 

متامًا”.
ال�صرتاكي  �صتاينماير  وكتب 
ن�صرتها  مقالة  يف  الدميوقراطي 
�صحيفة “بيلد اأم زونتاغ” ال�صادرة 
تن�صيب  على  يومني  بعد  الأحد، 
اخلام�ض  الأمريكي  الرئي�ض 
دونالد  انتخاب  “مع  والأربعني 
ترامب طويت نهائيًا �صفحة عامل 

القرن الع�صرين”.
الذي  اخلارجية،  وزير  وت�صاءل 
انتقد ترامب ب�صدة خالل احلملة 
مفاهيم  هي  “ما  النتخابية، 
النظام العاملي التي �صتفر�ض نف�صها 
يف القرن الواحد والع�صرين، وماذا 
لي�ض  الغد،  عامل  معامل  �صتكون 
�صيء  كل  حم�صوم،  هو  ما  هناك 

م�صرع على �صتى الحتمالت”.
ال�صتعداد  العامل  على  اأن  واعترب 
اأنه  مو�صحًا  م�صطربة”،  “حلقبة 
كما يف كل مرحلة انتقالية “هناك 
نقاط غمو�ض يف هذه احلقبة من 

الفو�صى ال�صاملة اجلديدة.
و�صدد على اأن “هناك م�صائل كثرية 

على املحك”، دون اأن يو�صحها.
مّت  الذي  �صتاينماير  اأن  غري 
يف  البالد  رئي�ض  ملن�صب  اختياره 
منت�صف �صباط / فرباير، مدَّ يده 

لالإدارة الأمريكية اجلديدة.

وقال اإن بالده �صت�صعى اإىل احلوار 
“عر�ض  واإىل  ترامب  فريق  مع 
الإدارة  على  وم�صاحلنا  قيمنا 

اجلديدة”.
“�صيجد  باأنه  ثقته  اأبدى  كما 
ي�صغون،  حماورين  وا�صنطن  يف 
ا  اأي�صً الكربى  الدول  اأن  يدركون 

بحاجة اإىل �صركاء”.
تن�صيبه  خطاب  يف  ترامب  واأكد 
خالل  �صيتبعه  الذي  اخلط  على 
�صعبوية  نربة  معتمدًا  وليته، 
�صيا�صة  مع  كامل  تباين  يف  وطنية 

�صلفه باراك اأوباما.

رئي�ض  اأكد  وكالت:   � طهران 
موؤ�ص�صة الطاقة الذرية الإيرانية 
بالده  اأن  �صاحلي  اأكرب  علي 
النووي  الربنامج  �صت�صتاأنف 
اأراد  حال  يف  �صريعا  ال�صابق 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 

الغاء التفاق النووي.
اأجراها  مقابلة  خالل  ذلك  جاء 
�صي”  بي  “�صي  �صبكة  مع  �صاحلي 
ل  اإيران  اأن  اإىل  م�صريا  الكندية، 
امل�صرتك  العمل  خطة  الغاء  تريد 
ولكن  النووي(،  )التفاق  ال�صاملة 

بتمزيقه،  ترامب  قيام  حال  يف 
ا�صتئناف  بب�صاطة  “ميكننا 
ولي�ض  ال�صابق  النووي  الربنامج 
ال�صابق  املكان  اإىل  العودة  فقط 
الناحية  من  ميكننا  واإمنا  فح�صب 
اأبعد  هو  ما  اإىل  الذهاب  الفنية 

بكثري عما كنا عليه �صابقا”.
تطرق  عدم  اأن  �صاحلي  واعترب 
التي  الكلمة  يف  لإيران  ترامب 
اأمر  التن�صيب  حفل  خالل  األقاها 
ما  الوقت  نف�ض  يف  وا�صفا  جيد، 
اأعلنته احلكومة الأمريكية ب�صاأن 

�صاروخية  دفاعية  منظومة  بناء 
ال�صمالية،  وكوريا  اإيران  ملواجهة 

باأنها “هراء”.
ال�صيا�صي  القرار  هذا  اأن  واأكد 
تبلغ  حيث  املنطق  مع  يتعار�ض 
والوليات  بالده  بني  امل�صافة 
املتحدة اأكرث من 16 األف كيلومرت، 
قائال “مل نفكر اأبدا ببناء �صواريخ 

تقطع هذه امل�صافة”.
خالل  و�صف  قد  ترامب  وكان 
التفاق  النتخابية  احلملة 
و”اأ�صواأ  “كارثة”  باأنه  النووي 

على  عليه  التفاو�ض  جرى  اتفاق 
يوؤدي  “قد  اإنه  وقال  الإطالق”، 

اإىل حمرقة نووية”.
الرئي�ض  اإدارة  اأ�صادت  فيما 
اأوباما  باراك  ال�صابق  الأمريكي 
يوليو/ يف  اأبرم  الذي  بالتفاق 

متوز 2015، بني اإيران وجمموعة 
م�صعى  لإجها�ض  كو�صيلة   1+5“
طهران امل�صتبه به لتطوير اأ�صلحة 
لتخ�صيب  اأن�صطتها  ولكبح  نووية، 
اليورانيوم، ويف املقابل وافق اأوباما 

على رفع العقوبات عن اإيران.
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قتامة؟ اأك��ر  اأخ��رى  على  وتفتح  �شفحة،  املتحدة  الوليات  تطوي  فعًا  الأب��دهل  اإىل  الع�شرين  ال��ق��رن  ع��امل  ط��وى  ت��رام��ب  تن�شيب  �شتاينماير: 

الربنامج  �شن�شتاأنف  ال��ن��ووي:  الت��ف��اق  ب�����ش��اأن  ت��رام��ب  على  ت��رد  اإي����ران 
كنا  ع��م��ا  بكثري  اأب��ع��د  ه��و  م��ا  اإىل  وال���ذه���اب  ���ش��ري��ع��ا  ال�����ش��اب��ق  ال���ن���ووي 
ال��ن��ووي الت��ف��اق  ال��غ��اء  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  اأراد  ح��ال  يف  �شابقا  عليه 
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كرئي�ض  ر�صميًا  مهامه  لتوليه  الأّول  اليوم  يف   
خرجت  الأمريكية،  املتحدة  للوليات 
البالد  اأنحاء  خمتلف  يف  حا�صدة  م�صريات 
يف  اأكربها  كان   ،)Women›s March(
يعتقد  التي  املراأة  بحقوق  تنادي  وا�صنطن، 
عهد  يف  مهّددة  �صتكون  باأّنها  املتظاهرون/ات 
عدد  امل�صريات  يف  و�صارك  ترامب.  دونالد 
راأ�ض  وال�صيا�صة. وعلى  الفن  كبري من م�صاهري 
�صكارليت  املمثلة  وا�صنطن،  يف  امل�صاركني/ات 
جوهان�صون، وع�صوة جمل�ض ال�صيوخ اإليزابيث 
وت�صارليز  دريك  جي�صيكا  واملمثلتان  وارن، 
ثريون، واملمثل جيك غيلينهال، وجنمة البوب 

مادونا، واملخرج مايكل مور...
خطابًا  مادونا  قّدمت  ال�صخم،  احلدث  خالل 
والأفكار  اللغة  ب�صبب  اجلدل  من  الكثري  اأثار 

اأغنية  �صاحبة  قالت  فيه.  الواردة  القا�صية 
اإّنها فكرت كثريًا ب� »تفجري«   Rebel Heart
اأنا  نعم  غا�صبة،  اأنا  »نعم  الأبي�ض:  البيت 
البيت  بتفجري  كثريًا  فكرت  نعم  �صاخطة، 
اأي  يغرّي  لن  ذلك  اأن  اأعلم  ولكّنني  الأبي�ض، 
الياأ�ض...«.  �صحية  الوقوع  ميكننا  ل  �صيء، 
اأن«  اأن.  »�صي.  �صبكة  موقع  نقل  ما  وح�صب 
الأمريكية، تابعت مادونا مو�صحة اأّنه »يف هذه 
اللحظة املرعبة من الظالم نحن بحاجة اإىل 
�صيظهر  النهاية  يف  اأنه  اعتقدنا  ال�صتيقاظ. 
هذه  يفز  مل  اخلري  لكن  العدالة،  وتفوز  احلق 
النهاية. هناك قّوة يف  �صيفوز يف  املرة، اخلري 
اأمام  الفر�صة  متلك  �صدنا  قّوة  ول  وحدتنا 

الوحدة احلقيقية«.
اأما النجمة الهوليوودية �صكارليت جوهان�صون 

)ال�صورة(، فقد حتّدثت لأكرث من �صبع دقائق 
حول التاأمني ال�صحي وتنظيم الأ�صرة، م�صددة 
لتقييد  على وجود »عواقب حقيقية ومدمرة 
الرعاية  يف  حتقيقه  ينبغي  ما  اإىل  الو�صول 
جوهان�صون  وتوّجهت  الأ�صا�صية«.  ال�صحية 
يف  لك  اأ�صّوت  »مل  بالقول:  ترامب  اإىل 
دعمك  حال  يف  �صاأدعمك  لكّنني  الإنتخابات، 
العدالة  حتقيق  اأجل  من  وحماربتك  للن�صاء 
تنمو  التي  اإبنتي  »ادعم  م�صيفة:  وامل�صاواة«، 
ال�صياق،  هذا  يف  اخللف«.  اإىل  يرجع  بلد  يف 
 Ghost in the Shell فيلم  بطلة  اأ�صارت 
الرعاية  »م�صتوى  تتلقى  ل  قد  ابنتها  اأّن  اإىل 
اإبنة  اإيفانكا  تتلقاها  التي  نف�صه  ال�صحية 

ترامب«، مطالبة ب� »دعم الن�صاء بقّوة«.

م������ادون������ا و�����ش����ك����ارل����ي����ت ج����وه����ان���������ش����ون: ت������رام������ب ع�������دو امل���������راأة

ي���وم���ي���ا ق�����ه�����وة  اأك������������واب  خ���م�������ش���ة  �����ش����رب����ت  اإذا  ل�����ك  ����ش���ي���ح���دث  م�����ا  ه�������ذا 

 55 العمر  من  البالغ  اأوباما،  باراك  اأ�صبح  ان  بعد 
يبلغ  معا�ض  له  �صُيدفع  فيدراليًا،  متقاعدًا  عامًا، 
207.8 األف دولر لل�صنة املقبلة، ما يقرب من ن�صف 

راتبه الرئا�صي.
على  اأي�صا  اآخر  �صابق  رئي�ض  وكل  اأوباما  ويح�صل 
“النتقالية” للم�صاعدة  اخلدمات  من  اأ�صهر  �صبعة 

على التكيف مع احلياة بعد الرئا�صة.
اأي�صا على حماية  ال�صابق  العام  القائد  كما يح�صل 
جهاز اخلدمة ال�صرية مدى حياته، كما يح�صل على 
مبالغ لأمور مثل ال�صفر ونفقات املكتب والت�صالت 

وتغطية الرعاية ال�صحية.
ال�صابقني  للروؤ�صاء  الدعم  من  النوع  اأيام هذا  ولكن 

الذي متوله ال�صرائب قد تكون معدودة.
اجلمهوري  الكونغر�ض  اأ�صدر  املا�صي،  العام  يف  اإذ 
ملدفوعات  �صقفًا  ي�صع  اأن  �صاأنه  من  قانون  م�صروع 
املعا�صات التقاعدية وامل�صاريف الأخرى يبلغ 200 

األف دولر �صنويًا لكل رئي�ض.
للمعا�صات  املعي�صة  تكاليف  زيادة  و�صتكون 
امل�صتخدمة  ال�صيغة  بنف�ض  مرتبطة  التقاعدية 

لزيادة فوائد ال�صمان الجتماعي.
ولكن مبلغ 400 األف دولر ميكن اأن يختفي ب�صرعة 
مدفوعات  يخف�ض  الذي  املقرتح،  القانون  ظل  يف 
جناه  دولر  كل  مقابل  بدولر  التقاعدية  املعا�صات 

األف   400 مبلغ  تخطي  بعد  ما  ال�صابق  الرئي�ض 
من  ُينفق  لن  ال�صرائب  دافعي  اأن  يعني  ما  دولر. 
يجنيه  ما  يتخطى  حني  للرئي�ض  �صيء  اأموالهم 

CNN الرئي�ض 800 األف دولر.بح�صب
اأغلب الروؤ�صاء ال�صابقني مُيكن ك�صب  اأن  ونظرًا اإىل 
الكتب،  وتاأليف  اخلطابات  اإلقاء  من  كبري  دخل 
ال�صرائب  دافعي  دعم  ي�صبح  اأن  جدًا  املمكن  فمن 

للمديرين التنفيذيني ال�صابقني �صيئًا من املا�صي.
�صد  )الفيتو(  النق�ض  حق  ا�صتخدم  اأوباما  لكن 
الت�صريع، قائاًل للكونغر�ض اإنه فعل ذلك لأن م�صروع 
القانون ُينهي اأي�صًا رواتب ومزايا موظفي الروؤ�صاء 
ال�صرية  اخلدمة  جهاز  على  وُي�صّعب  ال�صابقني، 

حماية الروؤ�صاء ال�صابقني.

  ����ش���روال ���ش��د ال��ت��ح��ر���ش اجل��ن�����ش��ي يفبعد ان اأ�شبح رئي�شًا متقاعدًا .. كم يبلغ معا�ش باراك اأوباما!؟ 
مبكر اإن�����ذار  ون��ظ��ام  ق��ف��ل  اأمل��ان��ي��ا.. 

ابتكر خمرتع اأملاين �صروال ملواجهة التحر�ض اجلن�صي يف بلده، وكان 
اإقبال الأملان على ال�صروال وا�صعا، اإذ نفذ كليا من الأ�صواق مبا�صرة 

بعد بدء ت�صويقه.
ونظام  بقفل  مزود  العامل،  م�صتوى  على  نوعه  من  الأول  ال�صروال 
حتذير ي�صتغل اوتوماتيكيا اإذا تعر�صت املراأة اإىل حماولة اغت�صاب.
اأعلى ال�صروال الق�صري منع انتزاعه، واإذا  ويتيح القفل املوجود يف 
حاول املغت�صب ذلك با�صتخدام العنف، ي�صتغل نظام حتذير اأو منبه 

لإعالن حالة اخلطر.
واختارت ال�صركة املوزعة للمنتوج عبارة “ل مير يوم بدون اأخبار 
ب�  فيقدر  �صعره  اأما  ملنتوجها،  عنوانا  اجلن�صية”،  العتداءات  عن 

يورو.  100
ومبا�صرة بعد طرح �صروال مكافحة التحر�ض اجلن�صي يف الأ�صواق 
من  غ�صب  ور�صائل  اإيجابية،  فعل  ردود  ال�صركة  تلقت  الأملانية، 
اأن  اعتربت  املراأة،  حقوق  جمال  يف  النا�صطة  اجلمعيات  طرف 
اأتى لتكري�ض مفهوم  “تقييد حلرية املراأة” وباأنه  املنتوج اجلديد، 

“العفة”.
2013 يف الوليات املتحدة  البتكار اجلديد طرح لأول مرة �صنة 
قالت  التي  الن�صوية،  اجلمعيات  من  بانتقادات  وقوبل  الأمريكية، 
اإن “الرتكيز يجب اأن ين�صب على الرجال، يجب منعهم من ارتكاب 
ذكرت  ما  ح�صب  املراأة”،  حرية  تقييد  عو�ض  الغت�صاب،  جرائم 

�صحيفة الدايلي ميل الربيطانية.
وذّكرت ال�صحيفة الربيطانية بتزايد العتداءات التي تعر�صت لها 
الن�صاء الأملانيات منذ �صنة 2015، ولعل اأبرزها اأحداث “كلونيا” يف 

ليلة راأ�ض ال�صنة.

ك�صفت درا�صة حديثة اأن الإكثار من �صرب القهوة ي�صاعد على مكافحة الأمرا�ض 
الكافيني  مادة  خماطر  حول  ال�صائع  عك�ض  على  وذلك  العمر،  بتقدم  املرتبطة 

املوجودة يف القهوة.
ووجد باحثون يف جامعة �صتانفورد بالوليات املتحدة الأمريكية اأن مادة الكافيني 
مرحلة  يف  اأخرى  باأمرا�ض  بالإ�صابة  املرتبطة  اللتهابات  حماربة  على  ت�صاعد 

ال�صيخوخة.
وجمع الباحثون 100 عينة لأ�صخا�ض من اأعمار خمتلفة، ووجدوا اأن الأ�صخا�ض 
الذين انخف�صت عندهم اللتهابات قالوا اإنهم كانوا يتناولون القهوة ب�صكل منتظم 

وبكميات كبرية.
وقال ديفيد فيورمان الباحث امل�صارك يف الدرا�صة اإن تناول القهوة بكرثة ي�صاعد 

على مكافحة اللتهابات املزمنة.
مثل  اأخرى  باأمرا�ض  مرتبطة  تكون  ما  عادة  اللتهابات  اأن  اإىل  الباحث  واأ�صار 
هذه  وتزيد  وغريها  والزهامير  والتوتر  القلب  واأمرا�ض  وال�صرطان  ال�صكري 

اللتهابات مع تقدم العمر.
الدرا�صة  عليهم  اأجريت  من  عند  منخف�صة  كانت  اللتهابات  ن�صبة  تبني  لكن 

واأجمعوا اأنهم كانوا ي�صربون اأكرث من خم�صة اأكواب من القهوة يوميا.

غربة نيوز / احمد مراد
 Zee األوان )بالإجنليزية:  اأقامت قناة زي 
مت  ف�صائية  تلفزيونية  قناة  وهي    )Alwan
اإطالقها يف العامل العربي يف 10 يوليو 2012. 
الع��الم  و���ص��ائ��ل  م��ع  للتعارف  كوكتيل  حفل 

العربية املوؤثرة يف املجتمع المريكي
من  مملوكة  ال��ق��ن��اة  ان  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
يف  مقرها  وي��ق��ع  الرتفيهية  زي  �صبكة  قبل 
ال�صعودية.  يف  مكتب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  دب��ي 
الربامج  م��ن  متنوعة  جمموعة  القناة  تبث 
امل�صل�صالت  ت�صمل  بالعربية  املدبلجة  الهندية 
وال�صحة  ال��ط��ب��خ  يف  وب��رام��ج  التلفزيونية 
واجلمال والريا�صة وال�صياحة وال�صفر وغريها 
من  �صاعة   180 من  اأك��رث  القناة  تقدم  حيث 

مبلغ  ا�صتثمار  مت  �صهريًا.  اجل��دي��دة  ال��ربام��ج 
لتعزيز  القناة  يف  اأمريكي  دولر  مليون   100
ال�صينمائي  الهندي  لالإنتاج  املتنامي  احل�صور 

والدرامي يف املنطقة العربية.
التابعة  زي  �صبكة  من  كجزء  تاأتي  القناة 
الأع��م��ال  ل��رج��ل  واململوكة  اإي�����ص��ل  ملجموعة 
وهي   .]1[ ت�صاندرا  �صوبها�ض  الهندي 
قنواتها  باقة  �صمن  الثانية  العربية  القناة 
املخ�ص�صة  اأف��الم  زي  قناة  بعد  التلفزيونية 
لالأفالم ال�صينمائية الهندية والتي مت اإطالقها 

عام 2009.
العالمية  ال�صخ�صيات  كبار  احلفل  ح�صر 
املوتي  ع��ب��ده  ال�صيد  راأ���ص��ه��م  وع��ل��ي  العربية 
وال�صيد  ن��ي��وز  غ��رب��ة  ج��ري��دة  حت��ري��ر  رئي�ض 

احلوداث  جريدة  حترير  رئي�ض  خليل  عدنان 
�صوت  اذاع��ة  من  احل�صيني  ليلي   والعالمية 
مدير  عبيد  رفعت  وال�صيد  مبت�صجان  العربي 
اميان  واملذيعة  بنيويورك  العرب  �صوت  اذاعة 
حلمي وال�صتاذ حممد اخل�صاب من قناة اليه 
جريدة  م��ن  م��راد  احمد  وال�صحفي   . ت��ي  ار 
كبار  من  لفيف  ايل  بال�صافة   . ا�صتوريا  عرب 
ال�صخ�صيات العالمية والوجهاء من نيويورك 

ونيوجري�صي .
الهندية  ال��ق��ن��وات  م��ن  ع��دد  احل��ف��ل  غطي 
علي  ال�صهرية  منهاتن  فار�ض  لقناة  بال�صافة 

اليوتيوب .
زي  لقناة  نيوز  غربة  جريدة  ادراة  ومتني 

الوان مزيد من التقدم والزدهار .

اإعــــــــــــالن
قريبا جدا ......   ترقبوا افتتاح موقع غربة اجلديد على االنرتنت

* اعالنات جمانية على االنرتنت
* اعالنات للباحثني عن الوظائف

* ومو�شيع اخرى منوعة و�شيقة تواكب احلدث
وتعلن جريدة غربة عن تقدمي خ�شم هائل للزبائن وعلى النحو التايل:

واالبي�ض اال�شود  لل�شفحة  دوالر   100
امللونة لل�شفحة  دوالر   200

لال�شتف�شار واالعالن االت�شال على :
917 - 488-9650

Email: ghorbanews1@yahoo.com

مبنا�شبة تاأ�شي�ش مكاتبها يف الوليات املتحدة

لاحتفال وال��ع��امل��ي��ة  العربية  الع���ام  و���ش��ائ��ل  ت��دوع��و  ال���وان  زي  ق��ن��اة 

نحن غري م�شوؤولن عن اي اخطاء يف الت�شميم الذي �شري�شل لنا



النا�صرة- من زهري اأندراو�ض:
يف حتليٍل ن�صره معهد وا�صنطن لدرا�صات ال�صرق الأدنى 
اإىل  ال�صعودّية-الإ�صرائيلّية  العالقات  خروج  اأّن  اعترب 
املا�صي  العام  �صهدها  التي  الأح��داث  اأّهم  من  ُيعترب  العلن 
م�صوؤولني  بني  علنّية  لقاءات  خاللها  جرت  والتي   ،2016
�صابقني  �صعوديني  م�����ص��وؤول��ني  وب��ني  ك��ب��ار  اإ�صرائيليني 
مدير  الفي�صل،  تركي  الأم��ري  مثل  املالكة،  العائلة  من 
اأنور  املُتقاعد  واجل��رنال  الأ�صبق،  ال�صعودية  املخابرات 
ع�صقي، الذي قام بزيارٍة غرُي �صرّيٍة لتل اأبيب. وغنٌي عن 
القول اإّن الفي�صل وع�صقي ملا كانا ُيقدمان على خطواتهما 
التطبيعّية مع اإ�صرائيل دون احل�صول على �صوٍء اأخ�صٍر من 

العائلة املالكة يف ال�صعودّية.
الإ�صرائيلّية  اخلارجية  وزيرة  ن�صرت  اجلمعة،  واأم�ض 
“املع�صكر  ح��زب  ع��ن  الكني�صت  يف  والنائبة  ال�صابقة 
ن�صرت  عاًما(،   58( ليفني،  ت�صيبي  املعار�ض،  ال�صهيويّن” 
ال�صخ�صّي يف موقع تويرت �صورة جتمعها مع  على ح�صابها 
مدير املخابرات ال�صعودية الأ�صبق الأمري تركي الفي�صل.

واأ�صارت ليفني يف تعليقها على ال�صورة: يف دافو�ض مع 
املنطقة وعملية  نقا�صات حول  الفي�صل بعد  الأمري تركي 
ال�صالم مع وزير اخلارجية الأرديّن اأمين ال�صفدي، ورئي�ض 

بنك ال�صتثمار الفل�صطينّي.
الفي�صل  فيها  يلتقي  التي  الأوىل  امل��رة  لي�صت  وه��ذه 
�صعبة  رئي�ض  �صابًقا  التقى  فقد  الإ�صرائيليني،  امل�صوؤولني 
عامو�ض  اجل���رنال  الأ���ص��ب��ق،  الع�صكرّية  ال�صتخبارات 
الوزراء  لرئي�ض  ال�صابق  القومّي  الأمن  وم�صت�صار  يادلني، 
الّعام  واملُ��دي��ر  عميدرور،  يعقوب  اجل��رنال  الإ�صرائيلّي 
الذي  غولد،  د.دوري  الإ�صرائيلّية،  اخلارجية  ل��وزارة 

ا�صتقال موؤخًرا من من�صبه.
كال  اأْن  الفي�صل  لالأمري  �صبق  اأّنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
اأمام  اأملانيا  يف  الأمن  موؤمترات  اأحد  يف  ليفني  على  املديح 
عن  تفاو�صني  ملاذا  اأدرك  اأنا  قائاًل:  اجلل�صة  يف  اجلمهور 
اأمتّنى  اإ�صرائيل، ورّدت ليفني على ثناء الفي�صل بالقول: 
لو كان ميكن اأْن جتل�ض معي على املن�صة ونتحدث عن ذلك، 

بح�صب تعبريها.
مع  املفاو�صات  اأدارت  خارجّية،  كوزيرة  ليفني،  اأّن  كما 

املُلّقب  عريقات،  �صائب  د.  ُمقّدمتهم  ويف  الفل�صطينيني، 
بكبري املفاو�صني. وع�صية العدوان على غّزة، اأواخر العام 
2008، عقدت ليفني يف القاهرة موؤمتًرا �صحافًيا مع وزير 
يتبواأ  الذي  الغيط،  اأبو  اأحمد  اآنذاك،  امل�صرّي  اخلارجّية 
اليوم من�صب الأمني الّعام جلامعة الدول العربّية، واأعلنت 
امل�صرّي  الوزير  وقف  بينما  غ��زة،  على  احل��رب  بدء  فيه 
به  تقوم  عّما  ر�صا  عالمة  حينها  اعُترب  ما  وهو  �صامتا، 

اإ�صرائيل من جرائم بحّق ال�صعب الفل�صطينّي.
ُي�صار اإىل اأّن ليفني، كانت من اأ�صهر عمالء املو�صاد، فقد 
الحتالل  جي�ض  يف  اأول  كمالزم  الع�صكرية  خدمتها  اأنهت 
الإ�صرائيلّي، عملت ل�صالح املو�صاد يف اأوروبا، وبني الأعوام 
منظمة  قادة  املو�صاد  جهاز  مع  لحقت   1984-1980

التحرير الفل�صطينّية يف معظم دول اأوروبا.
بعمليات  �صاهمت  فقد  الأجنبّية  امل�صادر  وبح�صب 
وقتها  وك��ان  مري�ض  ماأمون  اغتيال  ا  خ�صو�صً الغتيال، 
م�صاًعدا للقيادي البارز يف منظمة التحرير خليل الوزير 

العمليات  ت�صيري  يف  �صاعد  حيث  اأثينا،  يف  جهاد(  )اأب��و 
اخلارجية واأ�صرف على العلميات الفدائية داخل الأرا�صي 
دراجتني  يقودان  �صابان  منه  اقرتب  حيث  الفل�صطينية، 
ناريتني يوم 20 اآب/اأغ�صط�ض 1983 وفتحا باب �صيارته 
التي كان يهم باإيقافها قرب م�صكنه يف العا�صمة اليونانية، 
ولذا  لل�صوت  كامتني  م�صد�صني  من  بالر�صا�ض  اأمطراه  ثم 

بالفرار، يف عملية مل ت�صتغرق اأكرث من دقيقتني.
من  كجا�صو�صة  بالعمل  ا�صمها  ربطت  ة  خا�صّ تقارير 
توزع  حيث  الثمانينات،  اأوائ��ل  فرن�صا  يف  الأوىل  الدرجة 
اأوروب��ا  يف  عرب  ن�صطاء  عن  معلومات  جمع  بني  ما  عملها 
اإىل العمل كمدبرة منزلية يف العا�صمة الفرن�صية وك�صف 
خطورة عمل ليفني مع املو�صاد يف تلك الفرتة. فقد كانت 
الأ�صبق  املدير  هليفي  اأفراييم  بح�صب  النخبة  وحدة  يف 
تفا�صيل  اإعطاء  رف�ض  اأمنية،  لأ�صباب  ال��ذي  للمو�صاد، 
ما بني عامي  الفرتة  ليفني يف  بها  التي قامت  املهمات  عن 

و1984.  1980

ليفني التي تتحدث اللغة الفرن�صية بطالقٍة، عملت يف 
باري�ض التي كانت وقتئذ �صاحة ملعارك طاحنة بني املو�صاد 
طموحات  و  الفل�صطينّية  الف�صائل  ق��ي��ادات  من  وع��دد 
الرئي�ض العراقّي الراحل، ال�صهيد �صّدام ح�صني النووّية.

ليفني  اأّن  ذكر  الإ�صرائيلية،  ال�صتخبارات  يف  م�صدر 
طفولتها  �صديقة  طريق  عن  املو�صاد  �صفوف  يف  انخرطت 

مريا غال التي خدمت باملو�صاد 20 عاًما.
وكباقي املتطوعني اجلدد قامت ليفني باأعمال الطالب 
من  العديد  خا�صت  حيث  الأوروب��ّي��ة  القارة  يف  وتنقلت 
الختبارات التي ل تخلو يف معظمها من املخاطر وتركزت 
لبيوت  منزلية  مدبرة  اأو  كخادمة  بالعمل  مهامها  معظم 
عدد من املطلوبني، وكانت تقدم لهم الإغراءات اجلن�صية 

ويف مّراٍت كثريٍة تقدم ج�صدها من اأجل املعلومات.
امليدايّن  للعمل  ليفني  انطلقت  املنازل  يف  العمل  بعد 
اجلوا�صي�ض  جتنيد  كيفية  ح��ول  تدريبات  تلقت  حيث 
اإ�صرائيل تواجه خ�صومها  وجمع املعلومات، يف وقت كانت 
ة بعد خروج منظمة التحرير الفل�صطينية  الكثريين، خا�صّ

من بريوت وانتقالها اإىل تون�ض.
اأجل  من  العاملي  التحالف  من�صق  مناع،  هيثم  د.  وكان 
حديٍث  يف  ك�صف  الإ�صرائيليني،  احلرب  جمرمي  حماكمة 
ليفني قامت بقتل  اأّن  النقاب عن  ال�صطور،  مع كاتب هذه 
مناع  وق��ال  الفرن�صية.  العا�صمة  يف  عراقي  ن��ووي  عامل 
ومن  خادمة،  لديه  فعلمت  عليها،  املهمة  األقى  املو�صاد  اإّن 
من  اآثارها  اختفت  ذلك  وبعد  وقتله،  بت�صميمه  قامت  ثّم 

فرن�صا.
هذا وتعقيًبا على هذا النباأ قال اأوفري غيندملان، الناطق 
الر�صمي بل�صان وزارة اخلارجية الإ�صرائيلية، اإّنه ل ينفي 
الوزارة ل تقدم معلومات  اأّن  اأكد  يوؤّكد اخلرب، ولكّنه  ول 

عن فرتة خدمة وزيرة اخلارجية يف املو�صاد.
من ناحيته اأّكد تامري باردو، رئي�ض املو�صاد ال�صابق، اأّن  
وقمعهن  بقدراتهن  م�صيًدا  ا�صتثنائيات،  عميالت  الن�صاء 
قدرات  اأّن  اأو�صح  كما  الأه��داف.  حتقيق  اأجل  من  للذات 
وق��راءة  الإقليم  فهم  يف  ال��رج��ال  ق��درات  تعلو  الن�صاء 

املواقف والوعي املكايّن، بح�صب اأقواله.
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اأن اأريد  : ل  الفاتيكان عن ترامب   بابا 
اأ�شتبق الأحداث … دعونا نرى ما يفعل

اإىل  الأول  فرن�صي�ض  الفاتيكان  بابا  دعا  اأ(-  ب  الفاتيكان)د  مدينة 
“اأجرا�ض الإنذار” التي دقت ب�صبب تن�صيب الرئي�ض  التعقل يف مواجهة 

الأمريكي اجلديد دونالد ترامب.
ويف مقابلة اأجرتها �صحيفة “البايي�ض" الأ�صبانية مع البابا فرن�صي�ض 
يف الفاتيكان على مدار 75 دقيقة اأم�ض الأول اجلمعة بالتزامن مع مرا�صم 
تن�صيب ترامب يف وا�صنطن ون�صرتها اليوم الأحد، قال بابا الفاتيكان :”ل 
اأريد اأن اأ�صتبق الأحداث . دعونا ننتظر ونرى ما يفعل ، ل يجب اأن نكون 

منذرين بالكوارث”.
وردا على �صوؤال حول راأيه يف “التوتر” الذي ي�صهده العامل اإزاء ترامب 
، قال البابا فرن�صي�ض :”اأعتقد اأنه يتعني علينا اأن ننتظر ونرى . ل اأريد 
اأن اأحكم على النا�ض م�صبقا. �صوف نرى كيف يت�صرف ، وما يفعل ثم اأكون 

راأيي”.
اأن  اأو البتهاج امل�صبق ب�صبب �صيء يحتمل  اأن :”اخلوف  واأ�صاف البابا 
يحدث ، هو اأمر غري حكيم يف راأيي. �صيكون ذلك مثل املتنبئني بامل�صائب 

اأو املكا�صب”.
وكان البابا فرن�صي�ض قد هناأ ترامب بتوليه مهام من�صبه يوم اجلمعة 

ووجه اإليه كلمات حتثه على تو�صيع نظرته للقيم الإن�صانية.
وقال البابا يف بيان موجه اإىل ترامب يوم اجلمعة: “يف وقت اأ�صيبت 
فيه اأ�صرتنا الب�صرية باأزمات اإن�صانية �صديدة حتتاج اإىل اإجابات �صيا�صية 
القيمية  قراراتكم  ال��رب  ليقود  اأ�صلي  فاإنني  النظر،  وبعيدة  م�صرتكة 
مدار  على  الأمريكي  ال�صعب  جعلها  التي  الرثية،  والأخالقية  والروحية 
تاريخه قيما عاملية، والتزمت بها اأمتكم يف دعم حقوق الإن�صان واحلرية 

على م�صتوى العامل.”

– تدفق منذ فجر اجلمعة  )اأ ف ب(  وا�صنطن- 
“نا�صونال مول” بوا�صنطن ح�صد هائل من كل  على 
العمار من المريكيني املوؤمنني بال حدود بزعامة 
وا�صبح  حلمهم  اجلمعة  حقق  الذي  ترامب  دونالد 

رئي�صهم.
الكثريين  مثل  اعتمر  الذي  كيو�صتل  نيك  وقال 
قبعة كتب عليها “ا�صتعادة عظمة امريكا”، ان هذا 
“ي�صهد احد اعظم احداث التاريخ. و�صي�صل  اليوم 

�صداه اىل احفادي”.
وم���ن ح��ي��ث ك���ان ي��ت��ح��دث ال��رج��ل ب���دا مبنى 
قلب  يف  الواقعة  الباحة  اآخر  يف  بعيدا  الكابيتول 

وا�صنطن العا�صمة الحتادية.
الرئي�ض  فيه  �صيوؤدي  الذي  املنرب  يرى  وبالكاد 
الق�صم.  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  والرب��ع��ون  اخلام�ض 
للجميع  تتيح  �صوت  ومكربات  �صخمة  �صا�صات  لكن 

متابعة اخلطاب.
يف  كيو�صتل  عمل  عاما   18 عمره  ك��ان  عندما 
يف  ال�صهرية  ال�صحاب  ناطحة  ترامب  ب��رج  ور�صة 
اجلمهوري  الفائز  قيادة  مقر  باتت  التي  نيويورك 
بالنتخابات الرئا�صية يف 8 ت�صرين الثاين/نوفمرب 

.2016
به” – – “اوؤمن 

العامل  58 عاما  العمر  البالغ من  الرجل  ويوؤكد 
يحقق  كيف  راي��ت  “لقد  الغاز  توزيع  �صبكة  ل��دى 
نتائج كلما اعمل ارادته. و�صينفذ هذا الرجل كل ما 
يقول. انا اوؤمن به. لقد منح عمره واكرث وقبل حتى 

ان ل يتقا�صى اأجرا مل�صاعدة بالدنا”.
املهم  ال��ت��ق��اع��د،  م��ن  ع��ام��ني  قبل  ان��ه  وي�صيف 
“احدهما  لبنيه.  العمل  تامني  هو  اليه  بالن�صبة 
م��در���ض والخ����ر م�����ص��اع��د ط��ب��ي. وم���ع )ال��ت��ام��ني 
نف�صه بال  للثاين ان يجد  اوباماكري ميكن  ال�صحي( 
عمل ومع الدميقراطيني التعليم كان ميكن ان يكون 

مهددا. �صيهتم اجلمهوريون بامل�صكلة”.
اج��واء  يف  جتمعوا  مثله  اآلف  ع�صرات  وهناك 
جديدا  فجرا  بان  قناعة  وعن  املكان  يف  حما�صية 
اقت�صادي  جتديد  عهد  املتحدة.  الوليات  يف  يبزغ 
املهم�صون يف قلب  وانفة م�صتعادة. عهد ي�صبح معه 

امل�صهد.
�صاحنة  �صائق  وه��و  ب��ورت��وف��وي  ه��اري  وي��ق��ول 

الثماين  ال�صنوات  يف  امريكا  �صاهدنا  “لقد  متقاعد 
الخرية. وحان الوقت لرنى امريكا اخرى”.

امريكا  قلب  من  تيني�صي  من  ال�صائق  هذا  وقدم 
التي �صوتت لرتامب.

تيني�صي،  يف  الفقراء  من  الكثري  “هناك  وا�صاف 
فقراء حقا. وت�صم تيني�صي الكثري من امل�صانع وقد 

ت�صررت ب�صدة على امل�صتوى القت�صادي”.
لكني  فيه،  �صك  ل  ه��ذا  منق�صم  “البلد  ويتابع 

اعتقد حقا ان النا�ض م�صتعدون للتغيري”.
اف�صل  ي��ع��ني  ت��رام��ب  “دونالد  ي��ق��ول  وم�����ص��ى 
املوجودين. هو يفعل ذلك يف العمال وانا على يقني 

انه �صيفعل المر ذاته يف احلكومة”.
وب��ني احل�����ص��ور ه��ن��اك م��ن ات��ى م��رت��دي��ا العلم 
اآخ�����رون ال��ع��ل��م على  الم���ريك���ي، يف ح���ني ح��م��ل 

قل�صنواتهم او قم�صانهم.
البقر- رعاة  – قبعات 

البقر  رع��اة  قبعات  من  كبري  ع��دد  يالحظ  كما 
�صرتات  وكذلك  وا�صنطن  يف  ع��ادة  ت�صاهد  ل  التي 

هاريل ديفيد�صون.
مل  “لو  ع��ام��ا(   52( ك����الرك  ميت�ض  وي��ق��ول 
)مع  حدودي  �صور  بناء  �صوى  ترامب  دونالد  يفعل 

املك�صيك( ف�صيكون كافيا لر�صائي”.
المريكية  البحرية  من  املتقاعد  هذا  وي�صيف 
هناك  لن  وغادرتها  احلدود  على  البا�صو  من  “انا 
الكثري من النا�ض التني من املك�صيك وي�صتولون على 
الوظائف. والمر ل يقت�صر على احلدود لقد بات 

يتكرر يف الوليات املتحدة كلها”.
– ترامب  معار�صي  من  – قليل 

ام��ا ك��ارت��ر ال��ني )18 ع��ام��ا( ال��ت��ي ت��در���ض يف 
وا�صنطن فتقول انها اتت من باب الف�صول.

وت�صيف “المر لي�ض تاريخيا كما كان يفرت�ض” 
ان  يف  ف�صلت  التي  كلينتون  هيالري  اىل  ا�صارة  يف 

ت�صبح اول رئي�صة للبالد.
بهدوء  اجلموع  بني  معزول  بدا  �صاب  رجل  ولوح 
)لي�ض  بريزدنت  م��اي  “نوت  عليها  كتب  بيافطة 

رئي�صي(”.
اجلميع  بني  اكون  ان  “اريد  بالو  ان��درو  ويو�صح 
يعي�ض على  “ترامب  اعلمهم مبوقفي”، م�صيفا  وان 
اين  اق��ول  ان  اري��د  لهذا  حتبه،  النا�ض  ان  فكرة 

اكرهه لن هذا يزعجه”.

لو�ض اجنلي�ض- اأ ف ب- نزل اكرث من مليوين 
اأمريكية  وم��دن  وا�صنطن  �صوارع  اىل  �صخ�ض 
العامل  ح��ول  متظاهرون  اليهم  ان�صم  اخ��رى 
لدونالد  الن�صاء” املعار�صة  “م�صرية  ال�صبت يف 
الأمريكي  الرئي�ض  تن�صيب  غ��داة  ت��رام��ب، 

اجلديد ر�صميا.
�صخمة  ت��ظ��اه��رة  اج��ت��اح��ت  ح���ني  ويف 
اياه  متهما  الع��الم  ترامب  هاجم  وا�صنطن، 
بالتقليل من حجم امل�صاركني يف حفل تن�صيبه 
بنزول  حتما  علم  على  كان  انه  ولو  يوم،  قبل 
حيث  وا�صنطن  يف  ال�صوارع  اىل  اللف  مئات 
قرب  املدينة  و�صط  يف  ل�صاعات  احلركة  �صلوا 
اإىل  امل���وؤدي  امل��ول  منتزه  ويف  البي�ض  البيت 

مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغر�ض.
ل  المريكية  العا�صمة  �صلطات  ان  ورغ��م 
منظمو  ق��ال  املتظاهرين،  ع��ن  ارق��ام��ا  تن�صر 
فران�ض  لوكالة  وا�صنطن  يف  الن�صاء  م�صرية 
بر�ض اإن عدد امل�صاركني بلغ املليون مع ان�صمام 
يف  امل�صريات  اإىل  املحتجني  من  غفرية  اع��داد 

كافة انحاء البالد.
و�صارك اأكرث من ن�صف مليون �صخ�ض بح�صب 
اجنلي�ض  بلو�ض  تظاهرة  يف  ال�صبت  ال�صرطة 
نيويورك. ونظمت تظاهرات  نف�صه يف  والعدد 
فران�صي�صكو  و�صان  ودال�ض  �صيكاغو  يف  اخرى 

و�صانت لوي�ض ودنفر ومدن كثرية اأخرى.
رف�صهم  املحتجون  اكد  نارية  خطابات  ويف 
بتغيري  تعهد  ال��ذي  اجلمهوري  الرئي�ض  لنهج 

اجنازات �صلفه.
وقالت ماريا اميان )16 عاما( التي اتت اإىل 
“اإنه  ايلينوي  من  اآخرين  طالب  مع  وا�صنطن 
�صعور رائع" اأن تن�صم اإىل ن�صاء يرف�صن خطاب 
ترامب “التمييزي واخلطري واملثري لالنق�صام”.
ويف  التاريخ  من  ج��زءا  “ا�صبحت  وا�صافت 

يوم من اليام �صاخرب اولدي بذلك”.
ونزلت اإىل ال�صارع اعداد كبرية من الن�صاء 
وال��رج��ال م��ن جميع الع��م��ار لظ��ه��ار وح��دة 

ال�صف.
 39( غاك�صيول  تانيا  ال�صتاذة  واعربت 
عاما( التي اتت من تاك�صون باريزونا عن قلقها 
اأن يحاول ترامب فر�ض قيود على قوانني  من 

الجها�ض وبالتايل يقيد حرية املراأة.
للح�صول  دائما  ي�صعى  نرج�صي  “انه  وقالت 
عدم  على  كبري  دل��ي��ل  وه���ذا  ال��ت��اأي��ي��د.  على 

التاأييد، ناأمل يف ان يلفت انتباهه”.
كتب  لفتات  العا�صمة  يف  املتظاهرون  ورفع 
عليها بخط اليد “ل تراجع للن�صاء” و”حقوق 
ترامب،  و”�صكرا  الن�صان”  حقوق  هي  امل��راأة 

حولتني اىل نا�صطة”.
– “املقاومة!” –

 175 ح���واىل  تظاهر  حيث  بو�صطن  ويف 

الف �صخ�ض، انتقدت ال�صناتورة الدميقراطية 
القائمة  ترامب  حملة  ب�صدة  وورن  اليزابيث 

على “مهاجمة” الن�صاء والقليات.
ميكننا  اأو  التذمر  “ميكننا  للح�صود  وقالت 

املقاومة!”.
وت���ظ���اه���رات ال�����ص��ب��ت ت��خ��ط��ت احل����دود 
اأكرث من  اأن  املنظمون  ان اعلن  الأمريكية بعد 
 600 اأكرث من  اإىل  2،5 مليون �صخ�ض ان�صموا 

م�صرية نظمت يف كافة انحاء العامل.
لندن  يف  امل�صريات  اكرب  من  واح��دة  وج��رت 
والن�صاء  ال��رج��ال  الف  ع�صرات  �صار  حيث 

والطفال مرددين “لي�صقط ترامب”.
وطغى حجم ح�صود املتظاهرين يف وا�صنطن 
اعتمروا  الذين  ترامب  منا�صري  جموع  على 
قبعات حمراء كتب عليها �صعار ترامب “�صنعيد 

اإىل اأمريكا عظمتها!” خالل حفل تن�صيبه.
ترامب  مناف�صة  كلينتون  هيالري  واك��دت 

يف  الرئا�صية  النتخابات  يف  الدميقراطية 
تغريدة دعمها للمحتجني يف حني �صارك وزير 

اخلارجية ال�صابق جون كريي يف امل�صرية.
و�صاركت مغنية البوب ال�صهرية مادونا )58 
�صهامها  موجهة  وا�صنطن  تظاهرة  يف  عاما( 
بكم  “نرحب  وق��ال��ت  اجل��دي��د  الرئي�ض  اىل 
اىل  ال��ت��م��رد،  “اىل  احلب” داع��ي��ة  ث���ورة  يف 
الرف�ض كن�صاء اأن نقبل بهذا العهد اجلديد من 

ال�صتبداد”.
املئة” يف  – “األف 

ويف اليوم الول من توليه مهامه زار ترامب 
املقر العام لوكالة ال�صتخبارات املركزية )�صي 
اآي ايه( التي �صن هجمات عليها قبل تن�صيبه.

ملوظفي  مقت�صبة  كلمة  يف  ت��رام��ب  وق���ال 
لكنه  املئة”،  الف يف  “اين معكم  ايه  اآي  ال�صي 
الذي  الع��الم  ملهاجمة  اي�صا  كلمته  ا�صتخدم 
حفل  يف  امل�صاركني  ع��دد  من  بالتقليل  اتهمه 

تن�صيبه.
ترامب  عن  العالمي  امل�صوؤول  هاجم  كما 
يف  يعقده  �صحايف  م��وؤمت��ر  اأول  يف  ال�صحافة 

اأي  اىل  ال�صتناد  بدون  واأكد  الأبي�ض،  البيت 
تن�صيب  حفل  يف  امل�صاركني  “عدد  ان  وقائع 
ترامب كان الهم يف تاريخ الوليات املتحدة!” 
هذا  يف  ال�صحافية  التقارير  بذلك  مناق�صا 

اخل�صو�ض.
ت��رام��ب اجل��م��ع��ة ترجمة  وك����ان خ��ط��اب 
ال�صعبوية  النزعة  عليه  وطغت  لربناجمه 

والوطنية وت�صميمه على رف�ض ارث اوباما.
وكانت اأول خطوة اتخذها لدى توليه مهامه 
توقيع مر�صوم لتجميد برنامج ال�صمان ال�صحي 
من  يعترب  وال��ذي  “اوباماكري”  با�صم  املعروف 
اأبرز اجنازات الرئي�ض ال�صابق، مع توقع املزيد 

من القرارات يف هذا الجتاه.
ب�صيطة  بر�صالة  الن�صاء  م�صرية  وانطلقت 
من  �صوك  ترييزا  املتقاعدة  املحامية  ن�صرتها 
من   40 ح���واىل  اىل  في�صبوك  على  ه���اواي 
ا�صدقائها، فانت�صر اخلرب ب�صكل �صريع وحتول 
اإىل تعبئة حا�صدة اأنزلت احل�صود اإىل ال�صارع.

ــب ــرام ـــن انـــ�ـــشـــار ت ــن ب ــط ــن ــش ــة يف وا� ــي ــخ ــاري ــة ت ــش ــا� ــم ح

اأكرث من مليوين �شخ�ص ي�شاركون يف “م�شرية الن�شاء” املعار�شة لرتامب

ن�شرت �شورتها مع االأمري الفي�شل: ليفني خدمت باملو�شاد واُتهمت بقتل عامٍل نوويٍّ عراقيٍّ وهّدّدت باجتياح القطاع 
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ب�����ش��ام�����ش��وجن ع�����ش��ف��ت  ف�����ش��ائ��ح   3 
وك���ّل���ف���ت���ه���ا خ�������ش���ائ���ر ف��ل��ك��ي��ة

 ل تكاد �صركة �صام�صوجن الكورية اجلنوبية تخرج من اأزمة حتى 
3 ف�صائح كربى خالل اأقل  تدخل يف اأخرى، فقد ع�صفت بال�صركة 

من 6 اأ�صهر وكلفتها مليارات الدولرات.
حني  املا�صي،  �صبتمرب  مطلع  ال�صركة  تهاجم  امل�صكالت  وب��داأت 
تكررت حوادث انفجار هاتفها الذكي غالك�صي نوت 7، الأمر الذي 
خ�صائر  وتكبدها  ال�صوق  من  الأجهزة  ماليني  �صحب  اإىل  ا�صطرها 

مالية فلكية اقرتبت من 20 مليار دولر.
 وقد نالت هذه الف�صيحة من �صمعة �صام�صوجن كثريا، رغم اإقرارها 
الطني  زاد  وما  الأجهزة.  وا�صتبدال  للزبائن،  واعتذارها  بامل�صكلة، 
اأن كادت ال�صركة  بلة انفجار هاتف جديد يف دي�صمرب املا�صي بعد 

تطوي هذا امللف.
الثانية، فبداأت مع دهم ممثلي الدعاء يف كوريا  الف�صيحة  اأما   
ب�صاأن  اإطار حتقيق  �صام�صوجن يف  املا�صي، مقر  نوفمرب  اجلنوبية، يف 

ف�صيحة �صيا�صية تورطت فيها رئي�صة البالد بارك غون هاي.
 ويتعلق تفتي�ض ممثلي الدعاء ملقر ال�صركة يف العا�صمة �صيول، 
مبا اإذا كانت �صام�صوجن قد قدمت م�صاعدة مالية على نحو غري مالئم 
بالف�صيحة  املتورطة  الرئي�صة  �صديقة  �صيل،  �صون  ت�صوي  لبنة 

والتي �صيتم ا�صتجوابها يف فرباير املقبل.
 25 من  اأكرث  قدمت  �صام�صوجن  كانت  اإذا  فيما  الدع��اء  ويحقق   
مقابل  �صيل،  �صون  ت�صوي  تدعمها  وموؤ�ص�صات  ل�صركة  دولر  مليون 
دعم �صندوق معا�صات التقاعد الكوري اجلنوبي ل�صفقة اندماج بني 

موؤ�ص�صتني تابعتني ملجموعة �صام�صوجن عام 2015.

ل��ل��واق��ع ك���ام���ريا  اأول   اب���ت���ك���ار 
الف����را�����ش����ي ب��ع��د���ش��ة ث��ن��ائ��ي��ة

 TwoEyes« اجلماعي  التمويل  من�صات  اإح��دى  على  اأطلقت    
متنح  العد�صة  ثنائية  افرتا�صي  واق��ع  كامريا  اأول  وه��ي   »VR

امل�صتخدم جتربة ال�صعور مبجال الروؤية الكامل للعني الب�صرية.
لكل  درج���ة   180 روؤي���ة  ب��زاوي��ة  بعد�صتني  جم��ه��زة  ال��ك��ام��ريا 
65 ملم وهي  واح��دة، بحيث تبعد كل عد�صة عن الأخ��رى م�صافة 
يتيح  الذي  الأمر  الإن�صان،  عيني  بني  املتو�صطة  الطبيعية  امل�صافة 
للم�صتخدمني التقاط حمتويات بزاوية 360 درجة وتعزيز واقعية 
بتجربة  ال�صتمتاع  جانب  اإىل  الفرتا�صي  الواقع  بتقنية  ال�صعور 

امل�صاهدة ثالثية الأبعاد.
 4K بدقة  الفيديوهات  التقاط  على  بقدرتها  الكامريا  ومتتاز   
ومبعدل 30 اإطار يف الثانية اإىل جانب قدرتها على التقاط ال�صور 

بدقة 8000 * 8000 بيك�صل.
غيغابايت   128 ب�صعة  داخلية  تخزين  ذاكرة  الكامريا  وت�صم   
ب�صعة  بطارية  جابب  اإىل  غيغابايت   1 ع�صوائي  و�صول  وذاك��رة 

اأمبري. ميلي   2000

انثى  روب��وت��ا  مايكرو�صفت  �صركة  �صنعت   
منحته ا�صم تاي، وان�صاأت له ح�صابا خا�صا على 

تويرت.
 وقالت ال�صركة ان تاي كلما تكلمت ت�صبحا 

اكرث ذكاء.
 وغّردت تاي  قائلة: مرحبًا اأيتها الدنيا!

  واأ�صافت بحما�ض: ا�صمحويل اأن اأقول لكم 
مثريون  فالنا�ض  عليكم.  للتعرف  اأتطلع  اأنني 

لالهتمام جدا!
لي�ض  مَل  مثاًل:   بريئة،  اأ�صئلة  طرحت  كما   

اليوم العاملي للجراء كل يوم؟
ابتكار  اىل  ي��ه��دف��ون   ت��اي  م�صممو   وك��ان   
الجتماعي،  امل��وق��ع  �صنيعة  ليكون  ري��ب��وت 
لتتعلم  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  م��رت��ك��زة 
والتح�صن يف هذا  ب�صرية  اأحاديث  وت�صارك يف 
املجال من خالل التفاعل مع النا�ض على مواقع 

التوا�صل الجتماعي.
تابعني  تاي على  الأي��ام، ح�صلت  م��رور  مع    

�صحية  ب�صرعة  وقعت  اأنها  كما  تويرت،  على 
نقاط  ا�صتهدفوا  ال��ذي��ن  ت��وي��رت  م�صتخدمي 

�صعفها.
معها  فاأقاموا  لهم،  �صعبًا  الأم��ر  يكن  ومل    

اأحاديث ب�صعة دافعني التكنولوجيا اإىل تقليد 
ت�صرفاتهم العن�صرية.

 يف غ�صون ب�صع �صاعات، كانت تاي قد اأّيدت 
اأدولف هتلر ونعتت باراك اأوباما بالقرد. 

اليد  ا�صتخدام  ان  حديثة  درا���ص��ة  قالت   
موجودة  ع��ادة  هي  النا�ض  اغلب  عند  اليمنى 
منذ اآلف ال�صنني عندما كان الأ�صالف القدماء 

ي�صنعون الدوات احلجرية القدمية.
علميًا  املعروف  من  اأن  اىل  الدرا�صة  واأ�صارت 
امل�صوؤول  هو  الن�صان  لدى  الي�صر  املخ  ف�ض  اأن 
خ��الل  وي��ن�����ص��ط  وال��ت��ن��ف��ي��ذ،  التخطيط  ع��ن 
الف�ض الي�صر  ن�صط  لذا  عملية �صنع الدوات، 
الأدوات  اأق��دم  تاريخ  ويعود  العملية.  هذه  يف 
احلجرية التي ا�صتخدمها الإن�صان اإىل ما قبل 
 The 3.3 مليون �صنة، وفق ما نقل موقع موقع

.Conversation
ب�صكل  يعتمد  الب�صر  اأن  الدرا�صة  واأو�صحت   
كبري على اليد اليمنى عندما يتعلق الأمر ب�صنع 
الأدوات مقارنًة بالأجنا�ض الأخرى، وغالبًا ما 
والأي�صر  الأمي���ن  امل��خ  ف�صي  لأن  ذل��ك  يحدث 
املعاك�صني  اجل�صم  اأط��راف  حركة  يف  يتحكمان 
اليد  الأي�صر يف حركة  الف�ض  اأي يتحكم  لهما، 

اليمنى.
تكون  ل  ق��د  العالقة  ه��ذه  اأن  رغ��م  وعلى   
مبا�صرة، لكن يبدو يف معظم احلالت اأن تف�صيل 
ال��دم��اغ،  ف�صي  وتخ�ص�ض  الأخ����رى،  على  ي��د 

 90 يقارب  ما  وي�صتخدم  بالتوازي.  ي�صريان 
الكتابة  يف  اليمنى  اأيديهم  الب�صر  من  املئة  يف 

واأغلب الأعمال اليومية.
على  ي�صيطر  الأي�����ص��ر  امل��خ  ن�صف  ويعترب   
اأن  ال���ق���درات ال��ل��غ��وي��ة واحل��رك��ي��ة، يف ح��ني 
الب�صري.  النتباه  عن  م�صوؤول  الأمين  الن�صف 

الدماغ  جانبي  تخ�ص�ض  اأن  اأي�صًا  املعروف  ومن 
واحد  جانب  هيمنة  اأو   ،)lateralisation(
يف الدماغ على القيام ببع�ض العمليات املعرفية 
�صمة مميزة للب�صر، ومرتبطة بالقدرة املعرفية 

املتطورة التي ميتلكها الإن�صان.

التوا�شل مبواقع  خا�ص  انثى  ريبوتا  ت�شنع  مايكرو�شفت 

ـــــــاذا يـــ�ـــشـــتـــخـــدم اكــــــرث الــــنــــا�ــــص الــــيــــد الــيــمــنــى؟ مل

ـــخ ـــري ـــطـــح امل ـــى �ـــش ـــل ـــاف اتـــــربـــــه طـــيـــنـــيـــة ع ـــش ـــ� ـــت اك

اآفة كبرية قد تقتل اآيفون... ما هي؟
ر�صالة تت�صبب يف »قتل« هواتفهم  اآيفون  اكت�صف بع�ض م�صتخدمي جهاز   

الذكية وتوقفها عن العمل.
من  القدمي  الإ�صدار  حتمل  التي  اآيفون  اأجهزة  على  الر�صالة  هذه  وتوؤثر 
 ،iOS 10.2 يف حني ل توؤثر على الإ�صدار الأحدث ،iOS 10 نظام الت�صغيل

وفق ما ذكرت �صحيفة التامي.
 وتت�صمن هذه الر�صالة ن�صا غري مفهوم مكون من رموز الإميوجي التعبريية، 
مثل العلم، والرقم �صفر، وقو�ض قزح، كما �صرح اأحد امل�صتخدمني على قناة 

يف يوتيوب، وتت�صبب يف توقف الهاتف عن العمل اإىل حني اإعادة ت�صغيله.
 واكت�صف هذه الثغرة اأحد مطوري نظام الت�صغيل iOS الفرن�صي فن�صنت 
دي�صمور�ض، الذي قال اإن الر�صالة ت�صبب يف جتميد ال�صا�صة والأزرار ملدة قد 

متتد من دقيقة اإىل خم�صة دقائق، بدون اأن يفتحها م�صتقبلها.

قالت وكالة نا�صا للف�صاء، ان كامريات الر�صد، اظهرت او�صاغ واتربه طينية على �صطح املريخ، مما 
ي�صري اىل  وجود املاء.

 وبني رائد الف�صاء مار�ض روفر، ان عربة متجولة موؤمتتة ت�صتطيع ال�صري مبفردها على �صطح املريخ 
اإر�صال معلومات و�صور تظهر ت�صدعات و�صقوق و�صخة على �صطح املريخ.

اأماكن  اأن تظهر يف  الكامريا، والتي ميكن  التقطتها  التي  ال�صور  ان �صقوق من طني على   وا�صار اىل 
رطبة.

 ووفقا للعلماء، فاإن عمر هذه الت�صققات يتجاوز 3 باليني �صنة.
  هذا وقد هبط مار�ض روفر على �صطح املريخ قبل 5 اأعوام وكان قد عرث على اآثار لبحريات كبرية.
  ومن املعروف اأن البحريات املريخية تعد منطقة مثلى للعديد من اأنواع الكائنات احلية الدقيقة.
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غربة نيوز - احمد مراد
يتذكرون  الربئ  الطيب  عاطف  رائعة  �صهدوا  الذين  كل 
قام   ( الليل  �صبع  احمد  هتف  عندما  الأيقوين  امل�صهد  ذلك 
م�ض  وهدان  اأفندي  ح�صني   ) زكي  اأحمد  الراحل  بتج�صيده 

ممكن يكون من اأعداء الوطن
ادراج  خرب  اتابع  وانا  بداهة  ذهني  يف  قفز  الذي  امل�صهد 
ا�صم املحبوب اخللوق حممد ابو تريكة علي قائمة الرهاب 
خ�صومها  كل  فيها  وو�صعت  امل�صرية  ال�صلطات  و�صعتها  التي 

ال�صيا�صيني .
العم والذي قام ببطولته كرمي  م�صهد اخر يف فيلم ولد 
عبد العزيز يو�صح تغلغل حب ابو تريكة لي�ض علي امل�صتوي 
والعربي  العاملي  الن�صاين  امل�صتوي  علي  ولكن  فقط  املحلي 
وهو  غزة  اأطفال  �صاهد  املحتلة  الرا�صي  ايل  و�صل  فعندما 
22 وهو الرقم  يلب�صون تي�صريتات حتمل �صورة وا�صم ورقم 
ق�صة  له  وال��ذي  املالعب  يف  تريكة  اب��و  به  ا�صتهرت  ال��ذي 
ان�صانية اخري فعندما قام النجم بال�صالة يف امل�صجد النبوي 
بعد اأول عمرة له خرج من باب احلرم رقم 22 فا�صر ان يكون 

هذا رقمه بديل عن رقم 5 الذي لعب به يف بداية حياته .
ا لنجم الذي اخذ كارتا ا�صفرا – رمبا يكون لول مرة يف 
الإ�صرائيلي  للعدوان  مناه�صا  موقفا  �صجل  ان  -بعد  حياته 
على غزة باإبراز قمي�صه »تعاطفا مع غزة« ظل ي�صجل اأهدافا 
ملعب  مذبحة  عقب  خرج  حيث  اخل�صوم،  ب�صبكات  ومواقف 
بور�صعيد ليهتف اأمام بوابة النادي الأهلي »يا جنيب حقهم، 
اجلي�ض  قائد  م�صافحة  �احتجاجا�  ورف�ض  زّيهم«  منوت  يا 

وقتها امل�صريحممد ح�صني طنطاوي.
حزنا علي ال�صحايا ال 74 الذين ق�صوا وقتها.

ال�صابق لالأهلي مانويل  الفني  املدير  الذي و�صفه  الالعب 
الإن�صاين  امللجاأ  فهو  التقيته،  �صخ�ض  »اأف�صل  باأنه  جوزيه 
يف  وغ��ريه  جوزيه  مانويل  قاله  ما  غريبا  ولي�ض  للجميع«. 
علي  ا�صمه  و�صع  هو  حقا  الغريب  ولكن  تريكة  اأب��و  و�صف 
مت  الذي  امل�صري  للد�صتور  خالفا  والو�صول  الرتقب  قوائم 

�صكه يف يناير 2014 
علي  تريكة  ابو  حمامي  عثمان  حممد  املحامي  غرد  فقد 
الدفاع  اب��الغ  ب��دون  �صدر  قد  القرار  ان  توتري  علي  موقعه 

باملخالفة للقانون .
حيث مل ت�صدر �صد الالعب اأية اأحكام جنائية، ومل جتر 

معه حتقيقات، وذلك باملخالفة للد�صتور«.
اأن  في�صبوك  ب�  �صفحته  على  بتدوينة  عثمان  واأ���ص��اف 

�صدر  ال��ذي  التحفظ  جلنة  وب��الغ  الأم���وال  على  »التحفظ 
اإىل  ي�صتند  الإره��اب،  قوائم  على  الإدراج  ق��رار  عليه  بناء 
باإلغاء  النفاذ  واجب  ق�صائي  حكم  رغم  لل�صرطة،  حتريات 
اأن اللجنة مل تلتزم باحلكم« موؤكدًا اأنه  قرار التحفظ، غري 

�صيطعن على القرار اأمام حمكمة النق�ض.
مواقع  اأ�صعل  قد  تريكة  اب��و  ا�صم  ب���ادراج  ال��ق��رار  وك��ان 
العربية  باللغات  التغريدات  مباليني  الجتماعي  التوا�صل 
عمل  ومت  والملانية  والفرن�صية  وال�صبانية  والجنليزية 
الها�صتاجات التتي حتدث عن اخالق الالعب ونبله  ع�صرات 
اخلرب  علي  معلقة  كتبت  قد  العاملية  ال�صحف  معظم  ان  بل 

كف�صيحة للنظام امل�صري احلايل .
اخر هذه الردود �صدرت عن النجم الأرجنتني ال�صطوري 
دييغو مارادونا الذي قرر عدم امل�صاركة يف املقابلة اخلريية 

التي �صتقام يف �صرم ال�صيخ لدعم ال�صياحة امل�صرية ،
غريبة  انتقادات  من  ي�صلم  ل  ماردوانا  جعل  الذي  المر 
يف العالم امل�صري اتهمت النجم الرجنتيني بانت�صابه اىل 
تنظيم الخوان امل�صلمني من خالل عالقاته بعنا�صر تن�صط 
توؤكد  تعليقات  انت�صرت  و   ، ندا  يو�صف  غرار  على  اخلارج  يف 
ال�صذوذ اجلن�صي للنجم الرجنتيني وعالقته املتينة باملافيا 
وادمانه على املخدرات ،كما ن�صرت له بع�ض ال�صور مع اطفال 
بالتحر�ض  اتهامات  تالحقه  مارادونا  ان  اىل  وا�صاروا  �صغار 

والغت�صاب. 
وحال انت�صار اخلرب تتابعت التعليقات ، جلها ا�صاد بالنجم 
والعاملية  العربية  الكرة  جن��وم  بقية  وطالب  تريكة  اب��و 
مبوؤازرته بينما عرب املاليني عرب العامل من جميع اجلن�صيات 
عن دعمه لالعب اخللوق �صرح م�صدر م�صوؤول باحتاد الإذاعة 
اإن ما�صبريو- الذي مل يعد متابعني يف  والتليفزيون امل�صري، 
امل�صاهد  ملتزم بحذف كل   - العربية  الف�صائيات  انت�صار  ظل 
اأبو تريكة،  اخلا�صة بالعب املنتخب الوطني ال�صابق حممد 

من اأي مادة ُتعلن على ال�صا�صة خالل الفرتة احلالية.
بينما اأثريت اأزمة اخري على مواقع التوا�صل الجتماعي، 
�صد �صركة فودافون، حيث تردد اأنها اقتطعت اجلزء اخلا�ض 
فيه  ي�صارك  ال��ذي  الإع���الن  يف  تريكة  اأب��و  حممد  بظهور 
كرمي  نيلي  والفنانة  ال�صقا  اأحمد  والفنان  �صبحي  رم�صان 
واآ�صر يا�صني، يف حني نفت ال�صركة �صحة ذلك، ون�صرت عرب 
�صفحتها الر�صمية على »في�صبوك«، فيديو لكوالي�ض الإعالن، 

والذي ظهر فيه لعب املنتخب املعتزل .
هذا وقد علق النا�صط ال�صيا�صي امل�صري حممد الربداعي 

على  بتدوينة  القرار  على  ال�صابق  اجلمهورية  رئي�ض  وائب 
تويرت قال فيها اإن »تو�صيف ال�صخ�ض كاإرهابي دون تعريف 
عقالين لالإرهاب، ويف غياب حماكمة هو انتقام �صيا�صي، وكلنا 

خا�صرون«.
ال�صابق  الرئي�ض  جنينة،  ه�صام  امل�صت�صار  ك�صف  حني  يف 
للجهاز املركزى للمحا�صبات، عن �صبب اإدراج حممد اأبوتريكة 
الالعب الدوىل ال�صابق، على قوائم الإرهاب. وقال جنينه، 
و�صع  »�صبب  اإن  ال�صبت،  اليوم  »تويرت«،  مبوقع  تغريدة  فى 
اإعالن  فى  الظهور  رف�صه  هو  القائمة  فى  تريكة  اأبو  حممد 
كرمًيا  كان  معكم  حتى  اجلمهورية،  رئي�ض  لدعم  تليفزيونى 

ومل يف�صح عن ال�صبب«.
واجلدير بالذكر ان ال�صرطة امل�صرية كانت قد قامت يف 
وقت �صابق باعتقال ي�صرا ابنة عمة ابو تريكة علي خلفية 
ادارة �صفحة الرتا�ض �صيا�صي علي الفي�ض بوك . يف حماولة 

منها للتاثري عليه لدعم نظام احلكم احللي يف م�صر 
امني  تامر  النظام  م��ن  امل��ق��رب  الع��الم��ي  طالبه  بينما 
بالتربع ل�صندوق حتيا م�صر مثلما فعل الالعب حممد �صالح .
بالعتذار  البحريي  داليا  املغمورة  املمثلة  قامت  حني  يف 
لالعب عن تدونيته التي اثارات لغطا علي �صفحات الفي�ض 
 !!! الفالحني  ل��وؤم  يحمل  وجه  ان  عنه  قالت  ان  بعد  بوك 
مكياج  بدون  �صورها  بن�صر  النجم  حمبني  جعل  الذي  المر 
يف  اباحية  تعمل  التي  وم�صاهدها  ادواره  علي  ومهاجتمها 
قد  عبدالعال  غ��ادة  العبقرية  الكاتبة  .وك��ان��ت  نظرهم 
اأبوتريكة  النجم املحبوب  الغرية والدفاع عن  تنباأت مب�صهد 
اردت  فعندما  اجتوز  عايزة  ال�صهري  م�صل�صلها  م�صاهد  احد  يف 
علي  اخ��وه��ا  حفيظة  اث���ارت  ���ص��ربي  هند  امل�صل�صل  بطلة 
العري�ض الذي رف�صها لنها لي�ض زملكاوية متع�صبة قالت له 
ان العري�ض ا�صاء ايل ابو تريكة فكان ن�صيب العري�ض علقة 

�صاخنة من اخوها وا�صدقائه .
يذكر ان جماهري النجم ابو تريكة يف اجلزائر قد طالبت 
انتهاء  حلني  وا�صت�صافته  اجلزائرية  اجلن�صية  النجم  مبنح 
مل  الذي  الوحيد  النجم  هو  تريكة  ابو  النجم  وكان  الزمة 
اخلالف  اثر  مهاجتمه  اجلزائر  يف  الكرة  جماهري  ت�صتطيع 
ال�صهري بني البلدين يف عام 2010 ملكانته يف قلوبهم واخالقه 
اجلن�صية  عر�ض  ق��د  قطر  ام��ري  ان  ت��ردد  بينما  العالية  
القطرية . ال ان م�صادر مقربة لالعب قد اكدت لقناة فار�ض 
المم  بطولة  انتهاء  عقب  مل�صر  �صيعود  الالعب  ان  منهاتن 

الفريقية .

يف  و�صعت  قد  العاملي  امل�صري  الالعب  ان  بالذكر  اجلدير 
املناهج ال�صعودية 

�صمن  الفيفا  ق��ب��ل  م��ن   2016 م��اي��و  يف  ت��ك��رمي��ه  ومت 
الفيفا  كونغر�ض  حفل  يف  القدم  كرة  اأ�صاطري  من  جمموعة 
ال� 66 باملك�صيك. ومت ت�صنيفه يف يناير 2016 �صمن قائمة 
اأ�صاطري كرة القدم من قبل )الحتاد الدويل لتاريخ واإح�صاء 
كرة القدم(.واختري �صمن قائمة اأف�صل 50 لعب يف العامل 

]Goal.]144 جول  موقع  ُي�صدرها  التي   2012
 2012 عامي:  مرتني  عربي  لعب  كاأف�صل  اختياره  ومت 

و2013 يف ا�صتفتاء جريدة »احلدث الريا�صي« اللبنانية.
جريدة  ا�صتفتاء  يف   2008 اأفريقي  لعب  اأف�صل  ولقب 

املنتخب املغربية.
ولقب اأف�صل لعب عربي 2007 و2008 على التوايل يف 

ا�صتفتاء جريدة الهداف اجلزائرية.
اأفريقي  لعب  واأف�صل   2008 عربي  لعب  اأف�صل  ولقب 

لعام 2009 يف ا�صتفتاء جملة الهدف الليبية.
جملة  ا�صتفتاء  يف   2008 ع��رب��ي  لع��ب  اأف�صل  ول��ق��ب 

»�صوبر« الإماراتية.
الدائم  ودع��م��ه  النبيلة  الن�صانية  مواقفه  م��ن  دع��ك 
مل�صت�صفي عالج �صرطان الطفال وغناء املطربني ال�صعبيني يف 
امل�صريني  الفنانني  من  الول  ال�صف  ممثلني  وانبهار  له  م�صر 
به وتخليده يف اعمالهم .واخريا مت دعوته بوا�صطة رئي�ض 
المم  كا�ض  نهائي  لي�صهد  الرو�صاء  مق�صورة  يف  اجل��اب��ون 

الفريقية املقامة حاليا يف اجلابون .
لقبه  الذي  الرائع  الن�صان  هذا  يكون  ان  املمكن  من  فهل 
من  العرب  وزي��دان  والقدي�ض  واملاجيكو  بال�صاحر  حمبيه 

ارهابيا ؟؟؟؟
ام ان املاليني �صيهتفون مع الربئ احمد �صبع الليل
ان ابو تريكة م�ض ممكن يكون من اأعداء الوطن .

ال�����ق�����دي�����������ش امل�����������ش�����ل�����م ال������������ذي ع���������ش����ق����ه امل��������اي��������ن ح����������ول ال�����ع�����امل

الإجن��ل��ي��زي ال�����دوري  يف  خمتلفة  مل��ع��ام��ل��ة  اأت��ع��ر���ش  م��وري��ن��ي��و: 

البراج

عن  يتوقف  ال  فعقلك  كثريا  تفكر  ال 
االأحداث  من  الكثري  لوجود  التفكري، 
عر�ض  ب�سبب  يكون  قد  واأي�سا  حولك 
يف  احلظ  من  تبقى  ما  ا�ستغل  عمل. 
فرتة الظهرية، اأما يف امل�ساء فاإن االأمور 
العاطفية لن تكون جيدة وهنالك نقا�ض 
وبخا�سة  حتب،  من  وبني  بينك  حاد 

مواليد �سهر ني�سان )اإبريل(.

منذ  معك  حتدث  التي  االأمور  من 
فقاربت  تقلق  ال  �سربك،  فقدان  يومني 
عليك  لكن  مل�سلحتك،  تتغري  اأن  االأمور 
على  والظهرية  ال�سباح  فرتتي  مترير 
التحديات  من  الكثري  فهنالك  خري، 
بعد  وبخا�سة  امل�ساء  يف  بانتظارك، 
والن�ساط  بالقوة  ت�سعر  التا�سعة 
االأف�سل،  اإىل  تتح�سن  ونف�سيتك 
اأيلول   27 اإىل   23 مواليد  وبخا�سة 

)�سبتمرب(.

وتن�سغل  جيدة،  بداية  نهارك  يبداأ 
بارتداء ثيابك لتبدو يف اأبهى �سورة، الأن 
يف  واملقابالت  املواعيد  من  الكثري  لديك 
فرتة  يف  اأعمالك  من  الكثري  تنجز  العمل، 
ت�سعر  امل�ساء  ياأتي  عندما  لكن  الظهرية، 
اأن  وحاول  �سحتك  اإىل  فانتبه  بالتعب، 
اإذا  وبخا�سة  الراحة،  من  ق�سطا  تاأخذ 
كنت من مواليد 23 اإىل 28 اآذار )مار�ض(.

تفعل،  ماذا  تعرف  وال  تائها  تزال  ما 
ال�سواب،  اإىل  تقودك  اأحا�سي�سك  واترك 
مفاجاأة يف فرتة الظهرية تكون ل�ساحلك، 
لكن يف فرتة ما بعد الظهر قد يتغري اأحد 
امل�ساء  يف  مزاجيا،  جتعلك  مواعيدك 
براحة وفرحة ال تعرف م�سدرها  ت�سعر 
وابت�سامتك ال تختفي عن وجهك، فر�سة 

للتقرب ممن حتب.

يوم اإيجابي جلميع مواليد ال�سرطان، 
والعاطفة،  العمل  جمايل  يف  وبخا�سة 
يوقفك عن  �سيء  فاأنت حرك ون�سيط وال 
من  الت�سفيق  ت�سمع  قد  تريد،  ما  عمل 
تنقلب  الإجنازاتك،  العمل  يف  روؤ�سائك 
مزاجيتك  من  وانتبه  امل�ساء  يف  االأحداث 
�سريك  من  ا�ستح�سانا  تقابل  لن  التي 
حياتك، وبخا�سة اإذا كنت من مواليد 23 

اإىل 27 حزيران )يونيو(.

جتعل  وال  جدا،  ح�سا�سا  تكن  ال 
يف  املهمة  القرارات  تتخذ  عاطفتك 
واعرف  عقلك  حتكم  اأن  وحاول  حياتك، 
العديد  على  تقف  حياتك،  من  تريد  ما 
بكثري  راأيك  وتغري  اليوم  القرارات  من 
اأحوالك  وبخا�سة  حياتك،  يف  االأمور  من 
جذريا،  انقالبا  ت�سهد  قد  التي  العاطفية 

فحكم عقلك جيدا.

العمل هو كل ما يهمك، ففي فرتة الظهر 
عليك  وترمى  عليك  يزداد  العمل  �سغط 
بع�ض امل�سوؤوليات من زمالئك يف العمل، 
والع�سبية.  ال�سغط  ببع�ض  ي�سعرك  ما 
�سواء يف  امل�ساء احذر من تهورك  لكن يف 
من  مع  كالمك  اأثناء  اأو  ل�سيارتك  قيادتك 
 28 اإىل   21 مواليد  جترحه،  فقد  حتب 
كانون االأول )دي�سمرب( هم االأكرث تهورا 

يف امل�ساء.

ال  فاأنت  وجهك،  على  هائما  تزال  ما 

تدري ماذا تفعل، قد تتعر�ض لكالم جارح 

من امل�سوؤول لديك يف العمل خلطاأ ارتكبته، 

ابَق هادئا وال داعي الأن تناق�سه، الأن ذلك 

هادئا  يكون  قد  امل�ساء  مب�سلحتك.  لي�ض 

فحاول  امللل،  درجة  اىل  اإليك  بالن�سبة 

اخلروج واال�ستمتاع بوقتك.

قوتك و�سجاعتك قد ت�سعرانك بالتعب 
لكرثة النزاالت واملناق�سات التي تدخلها 
بالهدوء  عليك  اليوم،  هذا  �سبيحة  يف 
بالن�سبة  اأما  كديكتاتور،  الت�سرف  وعدم 
وعليك  جدا  قوي  و�سع  يف  فاأنت  للعمل، 
بعد  ما  فرتة  يف  الفر�ض  اآخر  ا�ستغالل 
�سخ�ض  اإىل  تتحول  امل�ساء  يف  الظهر. 
عاطفي وحنون، وفر�سة للجلو�ض مع من 

حتب، الأنك جيد بالتعبري عن عواطفك.

قناع،  من  اأكرث  بل  وجهني  يحمل  يوم 
اأي  بدون  اعتيادية  بداية  نهارك  فتبداأ 
ت�سيطر  الهادئة  واالأجواء  يذكر،  تغري 
على من حولك، فقلة االأحداث تبقى حتى 
الظهرية، االأمور العائلية مهمة فال جتعل 
ع�سبيتك جتعلك تتفوه بكالم ال داعي له 
امل�ساء يعدك  الظهر، الأن  يف فرتة ما بعد 
ما،  حد  اإىل  وملل  وكاآبة  طالع  ب�سوء 
وبخا�سة ملواليد 23 اإىل 30 ت�سرين االأول 

)اأكتوبر(.

كافة  االأ�سعدة  على  جيد  يوم 
يف  تبالغ  ال  لكن  العذراء،  مولود  يا 
ال�سباح  واقعية،  اأكرث  وكن  توقعاتك 
يف  م�سكلة  ت�سادف  قد  لكن  جيدا،  يبداأ 
انتبه  ب�سهولة،  حتل  الظهرية  فرتة 
لالإ�سراف  داعي  وال  املادي  و�سعك  اإىل 
بغري معنى، العاطفة جيدة يف امل�ساء، 
لكن قد تخرج كلمة من فم من حتب لن 

تعجبك جتعلك ع�سبياً.

ا�سرب يا عزيزي احلوت، فاالأوقات 
ال�سعبة ما تزال م�ستمرة، ففي ال�سباح 
ت�سعر بقليل من التعب واأمل يف خمتلف 
�سغوطات  اأن  كما  ج�سمك،  اأنحاء 
الظهرية،  فرتة  يف  ترحمك  لن  احلياة 
وت�سبح  الكثري  عنك  يخفف  امل�ساء 
راحة  باأخذ  عليك  لكن  �سافية،  ال�سماء 
والتزام البيت، مواليد 14 اإىل 20 اآذار 

)مار�ض( هم االأكرث توترا.

 Disc Jockey
( DJ )

مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأكد  اأ(-  ب  )د   � لندن 
امل�صئولني  اأن  يونايتد  مان�ص�صرت  لفريق  الفني  املدير 
يف  املدربني  باقي  عن  خمتلفة  بطريقة  معه  تعاملوا 

الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
و�صعر مورينيو بالحباط عقب تعادل فريقه مع 
عن  فريقه  ليبتعد  الأربعاء  اأم�ض  �صلبيا  �صيتي  هال 

املركز اخلم�صة الأوىل يف جدول الرتتيب.
خمتلف،  اأنني  متاما  يعلم  “الكل  مورينيو  وق��ال 

اللوائح بالن�صبة يل خمتلفة”.
بها  يتحدث  التي  الطريقة  بني  مورينيو  وق��ارن 
�صرخ  التي  بالطريقة  املباريات  خالل  له  امل�صئولون 
وجه  يف  ليفربول  م��درب  كلوب  يورجن  الأمل��اين  بها 
م�صاء  ت�صيل�صي  اأم��ام  امل��ب��اراة  خ��الل  ال��راب��ع  احلكم 

الثالثاء.
واأ�صار مورينيو “بالأم�ض احلكم الرابع قال ملدرب، 
ا�صتمتع كثريا بحما�صك، اليوم مت اإخباري باجللو�ض 

اأو اأنني �صاأتعر�ض للطرد”.
واأكد مورينيو الذي ي�صتهر بع�صبيته خالل م�صواره 
مع مان�ص�صرت اأو مع ت�صيل�صي، اأن لعبي بو هال �صيتي 
عرفوا كيفية ال�صغط على احلكم خالل املباراة اأمام 

فريقه.
واأو�صح املدرب الربتغايل “ل انتقد مناف�صي، اإنهم 
يقاتلون من اأجل حياتهم، كل نقطة بالن�صبة لهم هي 
كانوا يحاولون  يقاتلوا بكل قوتهم،  اأن  ذهب، عليهم 

معرفة ما هو احلد امل�صموح بالن�صبة لهم”.



القهوة وال�شاي يحدان من خطر الوفاة باأمرا�ش القلب
اأفادت درا�صة بريطانية حديثة، باأن تناول القهوة وال�صاي، يقلل الوفيات الناجمة عن 
اللتهابات املزمنة، من خالل تقليل املواد الكيميائية يف الدم التي ميكن اأن توؤدي لوقوع 

اأزمات ووفيات باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
جلامعة  التابع  والعدوى”،  الأع�صاء  وزرع  املناعة  “معهد  يف  باحثون  الدرا�صة  اأجرى 
 Nature( دورية  يف  الثالثاء،  اليوم  نتائجها،  ون�صروا  الربيطانية،  �صتانفورد 

العلمية.  )Medicine
واأو�صح الباحثون، اأن مادة الكافيني املوجودة يف القهوة وال�صاي حتول دون تراكم موادًا 

كيميائية يف الدم، ما مينع حدوث اللتهابات املزمنة يف الأوعية الدموية.
قلبية،  باأزمات  الإ�صابة  يف  رئي�صيًا  دورًا  يلعب  الدموية،  الأوعية  التهاب  اأن  واأ�صافوا 

بالإ�صافة اإىل اأمرا�ض ال�صيخوخة.
وتو�صل الباحثون اأي�صًا اإىل اأن مادة “الثيوبرومني”، املوجودة يف ال�صكولتة لها تاأثري 

م�صاد لاللتهاب اأي�صًا.
واأجرى فريق البحث درا�صته على جمموعة من امل�صاركني ترتاوح اأعمارهم بني 20 اإىل 

عامًا.  60 عن  اأعمارهم  تزيد  اأخرى  وجمموعة  عامًا،   30
ووجدوا اأن الأ�صخا�ض الذين مييلون لتناول القهوة وال�صاي لديهم م�صتويات منخف�صة 

من اللتهابات املزمنة.
الأمرا�ض  من   90% من  “اأكرث  اإن  فورمان  ديفيد  الدكتور  البحث،  فريق  قائد  وقال 

املتعلقة بالتقدم يف ال�صن مرتبطة باللتهاب املزمن”.
الدرا�صات  من  والكثري  العمر،  باإطالة  مرتبط  الكافيني  تناول  اأن  املعروف  “من  واأ�صاف 

اأو�صحت هذا الرتباط، ونحن تو�صلنا لل�صبب املحتمل حلدوث ذلك”.
وكانت درا�صات �صابقة ك�صفت عن اأن تناول القهوة قد يقي من الأمرا�ض الع�صبية، مبا 
يف ذلك مر�ض الزهامير، وتوقف انت�صار عدد من الأورام ال�صرطانية، مثل �صرطان الثدي 

و�صرطان بطانة الرحم.
الكبد،  للقهوة وانخفا�ض خطر الإ�صابة بتليف  املنتظم  التناول  الدرا�صات بني  وربطت 
خا�صة بني املر�صى امل�صابني بفريو�ض الكبد الوبائي “�صي”، وهم اأكرث الأ�صخا�ض عر�صة 

لرتاجع وظائف الكبد.

جراح  اأ(-رجح  ب  )د   – هانوفر 
اأال  هافريي�ض  اأك�سل  االأملاين  القلب 
بل اال�سطرابات  الدم،  الدهون يف  تكون 
اجلدران  تزويد  عدم  عن  الناجمة 
من  بحاجتها  لل�سرايني  اخلارجية 
ت�سلب  وراء  ال�سبب  هي  الغذاء، 

ال�سرايني.
عدة  مدى  على  هافريي�ض  وجمع 
التي  نظريته  �سحة  على  اأدلة  �سنوات 

تقدم تف�سريا جديدا لت�سلب ال�سرايني.
كلية  يف  االأ�ستاذ  هافريي�ض،  ون�سر 
طب هانوفر، نتائج اأبحاثه اأم�ض الثالثاء 
املعنية  “�سريكيولي�سن”  جملة  يف 

باأبحاث الدورة الدموية.
االأطباء  بني  ال�سائد  االعتقاد  وكان 
“تت�سلب”  ال�سرايني  اأن  االآن  حتى 
اجلدار  على  الدم  دهون  تراكم  ب�سبب 
اأن  حني  يف  الدموية،  لالأوعية  الداخلي 

الكولي�سرتول  هذا  باأن  قناعة  على  هافريي�ض 
“يدل  ميتة وقال:  بل خاليا  الدم،  لي�ض م�سدره 
بيانات  واأظهرته  جراحون  الحظه  ما  ذلك  على 

اإكلينيكية و درا�سات �سابقة”.
ومن املعروف اأن النوبات القلبية وال�سكتات 
الدماغية من اأكرث االأعرا�ض الناجتة عن ت�سلب 

ال�سرايني.

5ر17  العاملية  ال�سحة  منظمة  تعزو  كما 
مليون حالة وفاة �سنوية يف العامل، اإىل اأمرا�ض 

القلب والدورة الدموية.
جديدة  عوامل  موؤخرا  باحثون  واكت�سف 
ت�سلب  اأ�سباب  من  تكون  قد  اأنها  رجحوا 
النظرية  يف  هافريي�ض  �سكوك  تعزز  ال�سرايني، 
ال�سائدة يف مدار�ض الطب حتى االآن، حيث وجد 
بع�ض الباحثني على �سبيل املثال، اأن هناك عالقة 

باالأزمات  االإ�سابة  معدالت  تزايد  بني  وا�سحة 
ذات  باالإنفلونزا  مبوجات  واالإ�سابة  القلبية 
نف�سه  ال�سيء  وينطبق  الرئة.  بالتهابات  ال�سلة 

على الغبار الذي يوؤدي اىل التهابات رئوية.
هافريي�ض  االأملاين  القلب  جراح  ون�سح 
والنوم  ال�سحية  التغذية  على  اأكرث  بالرتكيز 
االلتهابات  ومعاجلة  كافية  ب�سورة  واحلركة 

ك�ُسبل وقاية طبيعية من ت�سلب ال�سرايني.
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 ر�صيد احلداد
�صنعاء : اأعادت زيارة ع�صو جمل�ض العموم الربيطاين، 
اأندرو ميت�صل، للعا�صمة اليمنية �صنعاء وحمافظة �صعدة، 
الربيطاين جورج غ��الوي، يف  الربملاين  الأذه��ان دور  اإىل 
الفل�صطينية.  الق�صية  خا�صة  املنطقة،  ق�صايا  منا�صرة 
على  واحل�صار  العدوان  مناه�صته  اأعلن  اأن  �صبق  فميت�صل 
برفع   2015 اأيلول  يف  وطالب  عامني،  قرابة  منذ  اليمن 
والدواء  الغذاء  لدخول  البحرية  املمرات  وفتح  احل�صار 

والوقود.
ظل  يف  اليمني  ال��واق��ع  من  الق���رتاب  حماولته  ورغ��م 
يزال  ل  دوره  فاإن  وح�صيته،  على  �صاهدًا  ليكون  العدوان 
املدة  خالل  و�صوحًا  اأكرث  يكون  ورمبا  الآن،  حتى  غام�صًا 

املقبلة، خا�صة مع متابعة م�صري الوعود التي اأطلقها.
كثرية،  ا�صتف�صارات  حولها  اأث��ريت  التي  ميت�صل،  زي��ارة 
انتهت، لكن اأ�صداءها م�صتمرة، خا�صة اأنها الأوىل ل�صيا�صي 
بريطاين يف ظل العدوان الذي ت�صارك فيه بالده بطريقة 
غ��ري مبا�صرة، وق��د ج��اء ع��رب ط��ائ��رة ك��ان��ت ت��ق��ّل وف��دًا 

ل�»جماعة اأن�صار اهلل« من العا�صمة العمانية م�صقط.
دون  من  جاء  وميت�صل  خمفاة،  كثرية  تفا�صيل  تزال  ل 
�صيا�صية، بل جمرد  مبادرات  اأي  م�صبق، ومل يحمل  اإعالن 
ر�صالتني  معه  للحل، ثم حمل  �صنعاء  اأطراف  اأفكار قدمها 
اليمني  والربملان  �صالح  عبداهلل  علي  ال�صابق  الرئي�ض  من 
على  القليلة  الزيارة  اأيام  خالل  حر�ض  لكنه  بالده،  اإىل 
القنابل  جّراء  كانت  التي  خا�صة  املجازر،  مواقع  معاينة 

العنقودية امل�صّدرة من بالده، والتي ا�صرتتها ال�صعودية.
الأعلى  ال�صيا�صي  »املجل�ض  رئي�ض  مي�صتل  التقى  اأي�صًا، 
لفتة  وكانت  �صالح،  عن  منف�صل  لقاء  يف  ال�صماد،  �صالح 
اأ�صابت  التي  الأ�صرار  على  فيها  والطالع  ل�صعدة  زيارته 
غارة   15 من  اأك��رث  ظل  يف  العامة،  والطرقات  املحافظة 

يوميًا �� على الأقل �� تطاولها.
رّكز ميت�صل خالل زيارته على الأو�صاع الإن�صانية )اأ ف 

ب(
بقنابل  ا�صُتهدفت  التي  الأوىل  املنطقة  هي  و�صعدة 
الزيارة  ه��ذه  اأث��ارت  فيما  ال��ع��دوان،  ب��دء  منذ  عنقودية 
ال�صحافة  يف  ظهر  ما  وه��و  الريا�ض،  حفيظة  ال�صريعة 
اخلليجية عمومًا، علمًا باأنه خالل وجوده يف العا�صمة �صّن 

العدوان غارات مكثفة عليها.
متاأرجحة  مل تكن مواقف ميت�صل منف�صلة عن مواقف 
لبالده، خا�صة بعد الك�صف عن ق�صية القنابل العنقودية. 

تدهور  اإن   2015 اآذار  اأواخ���ر  يف  ق��ال  ق��د  اأن���درو  وك��ان 
للدبلوما�صية  ذري��ع  ف�صل  ع��ن  يعرّب  اليمن  يف  الأو���ص��اع 
اخلارجية  �صيا�صتها  تركت  باأنها  و�صفها  التي  الربيطانية، 
لل�صعودية ودول التحالف الأخرى، ورّخ�صت لها �صّن حرب 
اأواخ��ر  دعا  كذلك  املدنيني.  من  �صحايا  تخّلف  بطريقة 
البحر  موانئ  وفتح  الوقود،  على  احل�صار  رفع  اإىل   2015
عن  والتوقف  والإن�صانية،  التجارية  ال�صفن  اأمام  الأحمر 

ا�صتهداف املدنيني والعودة اإىل املفاو�صات.
زيارة  ميت�صل  جتاهل  ال�صعوديني  اأزع��ج  اأن��ه  يبدو  وما 
عبد  امل�صتقيل  الرئي�ض  حكومة  لقاء  اإىل  ال�صعي  اأو  عدن، 
ربه من�صور هادي، من جانب، واإ�صارته يف اأكرث من ت�صريح 
ما  اإىل  �صعدة،  زيارته  خ��الل  املحلية،  الإع��الم  لو�صائل 
تعر�صت له املحافظة من تدمري منهجي ي�صل اإىل ما و�صفه 

ب�»جرمية حرب«، من جانب اآخر.
اأكرث  ميت�صل  ك��ان  ج��ولت��ه،  خ��الل  له  مرافقني  ووف��ق 
ا�صتماعًا من احلديث، وركز يف كالمه على اجلانب الإن�صاين، 
مل�ض  اأنه  اأكد  املا�صي،  الأ�صبوع  �صنعاء،  مغادرته  قبل  لكنه 
رغبة لدى املوجودين يف العا�صمة يف دخول حمادثات غري 
م�صروطة للتو�صل اإىل اتفاق يف�صي اإىل وقف احلرب ورفع 
احل�صار واإحالل ال�صالم. وراأى اأي�صًا اأن من واجب وا�صنطن 
ولندن اأن ي�صتخدما نفوذهما لل�صغط على قوى العدوان من 

اأجل حتقيق ذلك.
اأحد  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  كبري  ح��رج  يف  وق��ع  ال��ذي  ميت�صل 
املعار�ض وقد جمعت فيها الأ�صلحة الربيطانية امل�صتخدمة 
يف �صعدة، حاول تربير دور لندن غري املبا�صر يف العدوان، 
ومنها  امل�صتخدمة،  الربيطانية  الأ�صلحة  اأن  اإىل  بالإ�صارة 
ولي�ض  عامًا   30 منذ  لل�صعودية  بيعت  عنقودية،  قنابل 

موؤّخرًا.
بل  �صنعاء،  اإىل  الأوىل  لي�صت  ه��ذه  زيارته  اأن  ورغ��م 
الثانية، فاإنها اأكرث غمو�صًا، علمًا باأنه �صبق اأن زار �صنعاء 
2012، خا�صة اأنه  قبيل اجتماع »اأ�صدقاء اليمن« اأواخر 
ما بني 2010 �� 2012 ت�صلم من�صب وزير التنمية الدولية 
يف بالده. وكانت مهماته اآنذاك تتوزع بني امللفات الإن�صانية 
املالية  اإىل اهتمامه بق�صايا القرو�ض وامل�صاعدات  اإ�صافة 
و»جمل�ض  اليمن«  »اأ�صدقاء  دول  مع  والتن�صيق  الدولية، 
التعاون اخلليجي«، اأثناء اأزمة �صيف 2011، والتداول يف 

املبادرة اخلليجية.
نتائج  اأي  هناك  تكون  اأن  كثريون  ي�صتبعد  املقابل،  يف 
 �� ال��ربي��ط��اين  ال��ت��ق��ارب  ظ��ل  يف  ميت�صل  ل��زي��ارة  ملمو�صة 
اخلليجي، الذي تّوجته رئي�صة الوزراء ترييزا ماي خالل 
تفاوؤل  مع  الأخ���رية،  اخلليجية  الجتماعات  ح�صورها 
جتاه  العموم  جمل�ض  مواقف  يف  التاأثري  ببع�ض  ب�صيط 

مبيعات ال�صالح لل�صعودية لحقًا.
ويف ظل تاأكيد م�صدر يف الربملان اليمني اأن ميت�صل حمل 
ر�صالة ر�صمية منهم اإىل »العموم الربيطاين«، وعد الأخري 
الإن�صانية  املعاناة  بنقل  مغادرته  قبيل  عقده  موؤمتر  يف 
التي �صاهدها اإىل اأع�صاء املجل�ض يف بالده، كما وعد بنقل 
املقرتحات التي �صمعها لإقامة حوار ميني �� �صعودي واآخر 
فهل  ميت�صل،  قدمها  كثرية  وعود  هذه  اإذن،  ميني.   �� ميني 
مع  حدث  ملا  م�صابهة  واآث��اره��ا  وجتربته  مواقفه  �صتكون 

جورج غالوي؟

التي  ال�صقف،  واإع��الء  ال�صيا�صي  ال�صغط  حالة  اأن  يبدو 
الوطني« يف  »الإنقاذ  اأن�صار اهلل« وحكومة  مار�صتها »حركة 
�صنعاء، قد اآتت اأكلها، خا�صة اأن الرئي�ض امل�صتقيل عبد ربه 
هادي من�صور، واملتحالفني معه، مل يثبتوا يف ال�صهور املا�صية 
يف  التقدم  ول  وج��وده��م،  مناطق  يف  �صيطرتهم  اإمكانية 
حماور ال�صتباكات املختلفة، ف�صاًل على غياب وجه الدولة 

والقانون عن �صلوك حكومة عدن.
جون  الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن  ال�صياق،  هذا  يف 
كريي، موقفًا �صريحًا ومتقدمًا بعد اأ�صابيع من تعرقل جهوده 
وقبيل يومني من انتهاء مهماته، عندما قال اإن »هادي اأخطاأ 
بعدم قبوله مبادرة ال�صالم«، التي طرحها قبل اأ�صهر، داعيًا 

اإىل »حتريك عملية ال�صالم يف اليمن«.
واأ�صاف كريي، يف مقابلة بثتها قناة »�صكاي نيوز عربية« 
الرئي�ض  اليمن مل يتحقق لأن  »ال�صالم يف  اأن  اأم�ض،  اأول من 
كان خطاأ كبريًا«.  »ذلك  اأن  موؤّكدًا  هادي مل يدعم خطته«، 
وتابع: »الرئي�ض هادي مل يدعم فورًا املبادرة التي تقدمنا 
بها، لكنه الآن وافق على الإطار العام للمبادرة، ونتمنى لولد 

ال�صيخ اأن ينجح«.
اأما املبعوث الأممي اإىل اليمن، اإ�صماعيل ولد ال�صيخ اأحمد، 
فقال، من جهته، اإن »حالة اجلمود ال�صيا�صي احلايل يف اليمن 
هي التي ت�صبب املوت والدمار كل يوم«. ودعا يف بيان اأم�ض، 
هادي، اإىل »التعامل �صريعًا وبطريقة بّناءة مع مبادرة الأمم 
املّتحدة لل�صالم يف اليمن«، م�صريًا اإىل اأنه ناق�ض مع الرئي�ض 
امل�صتقيل »العنا�صر الرئي�صية من اتفاق �صامل، ا�صتنادًا اإىل 
»العودة  اأن  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  ولفتًا  الكويت«،  م�صاورات 
يف  احل��رب  اإن��ه��اء  على  �صت�صاعد  منظم  �صلمي  انتقال  اإىل 

اليمن«.
وت�صكيل  الأمنية،  اخلطة  »تف�صيل  اأن  ال�صيخ  ولد  وراأى 
زادت  التي  احل���رب،  لإن��ه��اء  ال�صبيل  ه��و  �صاملة،  حكومة 
»النخب  حّمل  كما  واملنطقة«،  اليمن  يف  الإرهاب  منو  وترية 
من  مزيد  من  النا�ض  حماية  م�صوؤولية  اليمنية  ال�صيا�صية 
اإىل  بالتو�صل  واللتزام  بلدهم،  م�صتقبل  وحماية  ال�صرر، 
ت�صوية �صلمية«. وبالن�صبة اإىل ما تبقى من جولته، اأعلن اأنه 

ملناق�صة  �صنعاء  اإىل  املقبلة  القليلة  الأيام  خالل  »�صيتوجه 
املوؤمتر  وحزب  اهلل  اأن�صار  عن  ممثلني  مع  نف�صها  املقرتحات 
التزام  على  الطرفني  »ت�صجيعه  عن  معربًا  العام«،  ال�صعبي 

وقف الأعمال القتالية، واتخاذ التدابري الفورية«.
العموم  جمل�ض  ع�صو  زي���ارة  اأث��م��رت  ث���اٍن،  �صعيد  على 
الأ�صبوع  و�صعدة  �صنعاء  اإىل  ميت�صل،  اأن��درو  الربيطاين، 
امل��ا���ص��ي، ع��ن حت��ذي��ره م��ن ت��زاي��د اح��ت��م��ال وق���وع هجوم 
�صيا�صتها  يف  النظر  احلكومة  تعد  مل  اإذا  بالده  على  اإرهابي 

»امل�صطربة« جتاه اليمن.
تيليغراف«  »ديلي  �صحيفة  اإىل  حديث  يف  ميت�صل  وقال 
�صوف  ال�صعودية  حتالف  بريطانيا  »دع��م  اإن  الربيطانية، 
يذكي جياًل اآخر من الإرهاب، ويوؤدي اإىل تهديدات لأوروبا«، 
من دون حتديد اجلهات التي يحذر منها، واأ�صاف: »بريطانيا 
ذات  دولة  تدمري  يف  �صريكة  ت�صري  اأن  خلطر  عر�صة  كانت 
خلطر  عر�صة  اليمن  يف  »ال�صباب  اأن  اإىل  منّبهًا  �صيادة«، 

التطرف �صّد اململكة املّتحدة«.
اأ�صلحة  بيع  يف  الربيطانية  احلكومة  »�صيا�صة  وتابع: 
الذي  الوقت  يف  ال�صعودية،  تقوده  ال��ذي  )التحالف(  اإىل 
متناق�ض  اأم��ر  امل�صاعدات،  يف  اجلنيهات  ماليني  فيه  تقدم 
ب�صكل  تفكر  اأن  حتتاج  »احلكومة  م�صتدركًا:  ومت�صارب«، 
جوعًا،  تت�صور  ل  اليمن  �صيا�صتنا...  م�صتقبل  اإزاء  عميق 
يفر�ض  حتالف  من  جزء  هي  بريطانيا  جتويعها...  يتم  بل 
اأن  من  حّذر  فيما  والبحر«،  الرب  يف  البلد  هذا  على  ح�صارًا 

»فر�صة اإعادة توجيه ال�صيا�صة الربيطانية �صُتغلق قريبًا«.
خالل  اأبلغته،  اهلل  اأن�صار  »قيادة  اأن  عن  ك�صف  ميت�صل 
من  قّواتهم  ل�صحب  ا�صتعداد  على  باأنهم  اليمن،  زي��ارت��ه 
 20 بعد  على  ال�صالح  منزوعة  منطقة  واإقامة  ال�صعودية، 
اإط��الق  وق��ف  على  الأط���راف  جميع  اتفقت  اإذا  كيلومرتًا، 
مفاو�صات  قبولهم  تاأكيد  اهلل«  »اأن�صار  عن  نقل  كما  النار«، 
مينية �� �صعودية ترتاأ�صها بريطانيا والأمم املّتحدة. ووا�صل: 
تت�صلب  حيث  اليمن،  يف  التحالف  ينت�صر  لأن  جم��ال  »ل 

املواقف يوميًا«.
مليون   450 بقيمة  منحة  تقدمي  ال��دويل  البنك  اأعلن 

دولر اإىل اليمنيني
واأو�صح البنك يف بيان اأم�ض، اأن هذه املنظمات هي »برنامج 
للطفولة،  املتحدة  الأمم  و�صندوق  الإمنائي،  املّتحدة  الأمم 
ومنظمة ال�صحة العاملية«، م�صريًا اإىل اأن »م�صروعي الإغاثة 
اأ�صد  يف  هم  �صخ�ض،  ماليني  ت�صعة  م�صاعدة  اإىل  يهدفان 

احلاجة للم�صاعدات الإن�صانية« يف البالد.
بال�صتجابة  معني  الأول  »امل�صروع  اأن  اإىل  البيان  ولفت 
من  دولر  مليون   250 على  و�صيح�صل  الطارئة،  ل��الأزم��ات 
جدًا،  الفقراء  اليمنيني  من  ملليونني  الدخل  لتوفري  املنحة، 
مو�صحًا  داخليًا«،  والنازحون  وال�صباب  الن�صاء  ذلك  يف  مبن 
للتنمية،  اأي�صًا يف دعم ال�صندوق الإجتماعي  اأنه »�صي�صاهم 
وم�صروع الأ�صغال العامة، وهما موؤ�ص�صتان مينيتان رئي�صيتان، 
تقدمان خدمات على م�صتوى املجتمع املحلي، وتعززان قدرة 
اليمنيني على مواجهة اآثار ال�صراع الدائر«. وتابع: »امل�صروع 
الطوارئ،  حالت  يف  والتغذية  ال�صحة  م�صروع  وهو  الثاين، 
�صيح�صل على املبلغ املتبقي من املنحة لدعم النظم ال�صحية 

القائمة، وتوفري اخلدمات ال�صحية واملواد الغذائية ل�صبعة 
ماليني ميني«.

اإىل ذلك، نقلت م�صادر حملية واإعالمية اأن احلياة عادت 
حيث  عدن،  مدينة  يف  مك�صر  خور  مديرية  يف  طبيعتها  اإىل 
كليات  خمتلف  يف  الأول  الف�صل  امتحانات  الطالب  با�صر 
من  كافة  امل�صلحة  املظاهر  رفع  عقب  وذل��ك  ع��دن،  جامعة 

املدينة.
ومقرات  الدبلوما�صية  البعثات  اإن  امل�صادر  تلك  وقالت 
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية، املوجودة مقرات بعثاتها 
مواجهات  وكانت  جم���ددًا.  اأبوابها  فتحت  مك�صر،  خ��ور  يف 
عنيفة اندلعت منذ الثالث ع�صر من ال�صهر اجلاري بني قوات 
القيادي  على  حم�صوبني  وم�صلحني  عدن  اأمن  لإدارة  تابعة 

اجلنوبي �صليمان الزامكي.
)الأخبار(

ه������ل ي�����ك�����ون اأن��������������درو م���ي���ت�������ش���ل غ������������الوي ال����ي����م����ن؟

ك������ريي وول�������د ال�������ش���ي���خ ل�����ه�����ادي: اإق�����ب�����ل م���ب���ادرت���ن���ا

�شالة على  عاما   20 بعد  مرة  لأول   العثور 
جاكوب كروتزفيلد  م��ر���ش  م��ن  ج��دي��دة 

اأ�سكال االإ�سابة مبر�ض  اأطباء على �سكل جديد من  اأ(-عرث  – )د ب  لندن 
االإ�سابات  اأوىل  ظهور  من  عاما   20 من  اأكرث  بعد  وذلك  جاكوب،  كروتزفيلد 

باملر�ض.
االأربعاء،  اليوم  ن�سرت  التي  درا�ستهم  لندن، يف  اأطباء بجامعة طب  وذكر 
يف جملة “نيو اجنالند جورنال اوف ميد�سني” اأن هذه احلالة اجلديدة رمبا 
كانت اإيذانا باندالع موجة جديدة من املر�ض. وكان خرباء قد عربوا منذ فرتة 

طويلة عن تخوفهم من حدوث مثل هذا التطور.
وقالت اإجنا ت�ِسر، رئي�سة جمموعة بريونني البحثية يف جامعة جوتنيجن 
اإ�سابة جديدة بهذا املر�ض م�سيفة:  اإنه من املتوقع حدوث حاالت  االأملانية، 
ب�سبب وجود  به  ب�سكل موثوق  االإ�سابة  اأعداد حاالت  تقدير  “ولكن ال ميكن 

الكثري من العوامل املجهولة التي ميكن اأن توؤثر على هذه التقديرات.
وتن�ساأ االإ�سابة مبر�ض كروتزفيلد جاكوب ب�سبب وجود جزيء بروتيني 

“بريون” معتل.
اأن الربيون ال يحتوي على حم�ض نووي، وال يتاأثر بطرق  ومن املعروف 

التعقيم التقليدية �سد اجلراثيم والفريو�سات.
اأو ال�ساذة اإىل مخ االإن�سان، على  ويف حالة و�سول هذه الربيونات املعتلة 
فاإن  البقر،  جنون  مبر�ض  م�سابة  اأبقار  حلوم  تناول  خالل  من  املثال،  �سبيل 
هذه الربيونات املعتلة تت�سبب يف �سل�سلة كارثية من العواقب حيث تف�سد هذه 
الربيونات بريونات اجل�سم الطبيعية ب�سكل متتابع مثل تاأثري حجر الدومينو 

املت�ساقط وهو ما يوؤدي بدوره لتهالك اأن�سجة املخ.
حماية  االآن  حتى  �سده  يوجد  وال  بالوفاة،  املر�ض  هذا  ينتهي  ما  وغالبا 

وقائية اأو عالج.
ومل تظهر حتى االآن حاالت اإ�سابة ب�سرية مبر�ض كروتزفيلد جاكوب، اإال 
لدى االأ�سخا�ض الذين لديهم تركيبة جينية معينة، وهم ميثلون نحو 40% من 

الب�سر.
تركيبة  لديه  بريطانيا  يف  رجل  لدى  ظهرت  اجلديدة  االإ�سابة  حالة  ولكن 

جينية خمتلفة.

م���ا ال�����ذي ي���ح���دد ج��ن�����ش اجل���ن���ن؟ درا����ش���ة ج���دي���دة ت���رج���ح ع���ام���ا ج��دي��دا

ال�شراين ت�شلب  من  بريئة  ال��دم  ده��ون  اأن  اىل  يخل�ش  اأمل��اين  قلب  ج��راح 

اإنه  بنت؟  اأم  اأ(-ول��د  ب  – )د  برلني 
اللذين  للزوجني  بالن�صبة  مثري  �صوؤال 
مثري  ���ص��وؤال  ولكنه  ط��ف��ال.  ينتظران 
منذ  يبحثون  وال��ذي��ن  اأي�صا  للعلماء 
وقت طويل عن العوامل التي توؤثر على 

جن�ض املولود.
اإجناب  فر�ض  اإن  البع�ض  يقول  رمبا 
�صوء  يف  وذل��ك  مت�صاوية  اأنثى  اأو  ذكر 
العامل الذي تلعبه ال�صدفة يف حتديد 
ج��ن�����ض امل���ول���ود. ول��ك��ن ال��ن�����ص��ب��ة بني 
مت�صاوية  غري  ال��ولدة  عند  اجلن�صني 
عدد  ي��زداد  حيث  العامل  م�صتوى  على 

الذكور عن عدد الإناث ب�صكل �صئيل.
يكون  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  رج��ح��ت 
ل�صغط الدم لدى الأم اأثناء احلمل دور 
ح�صبما  وذل��ك  اجلنني  ن��وع  حتديد  يف 
اأ�صحاب  الكنديون  الباحثون  اأو���ص��ح 
ن�صرت  ال��ت��ي  درا���ص��ت��ه��م  يف  ال��درا���ص��ة 
موؤخرا يف جملة “اأمريكان جورنال اأوف 
�صغط  باأبحاث  املعنية  هيربِتن�صان” 
الباحثون  ه���وؤلء  فح�ض  حيث  ال���دم 
1411 امراأة �صابة كانت تنوي الإجناب 
قريبا، وكان هذا الفح�ض قبل نحو 26 

اأ�صبوعا من احلمل.
ال�صكر  ومعدل  الدم  �صغط  قيا�ض  مت 
وال��ك��ول�����ص��رتول وم���ا ي��ع��رف ب��ال��ده��ون 
الفح�ض  هذا  وك��ان  ال��دم.  يف  الثالثية 
هناك  كانت  اإذا  ما  معرفة  اإىل  يهدف 
عالقات بني �صحة الأمهات قبل احلمل 
وجن�ض اأطفالهن فيما بعد ح�صبما اأو�صح 
الباحثون حتت اإ�صراف رايف ريتناكاران 
يف  ال�صماء  الغدد  اأبحاث  يف  املتخ�ص�ض 
Mount-( م�صت�صفى جبل طور �صيناء

تورونتو. يف   )Sinai
امل�صاركات  احلوامل  الن�صاء  اأجنبت 
وكان  ال�صني  من  وجميعهن  الدرا�صة  يف 
 672 الإناث  عدد  و   739 الذكور  عدد 
للباحثني  وتبني   .)1411 )املجموع 
ميالد  على  الأق��وى  الوحيد  املوؤ�صر  اأن 
�صغط  ك��ان  الأنثى  من  ب��دل  ذك��ر  طفل 
الدم النقبا�صي حيث كان هذا ال�صغط 
اأجن��ن  ال��الت��ي  الأط��ف��ال  ل��دى  مرتفعا 

ذكرا فيما بعد.
مل  الباحثني  اأن  الدرا�صة  يف  وج��اء 
الثالث  الفرتات  من  اأي  خالل  ير�صدوا 
اأ�صهر  ثالثة  ف��رتة  ك��ل  )ط��ول  للحمل 
تقريبا( هذا الفارق يف �صغط الدم قبل 
احلمل بني الأمهات الالتي اأجنن ذكرا 
واأو�صح  اأنثى  اأجن��ن  الالتي  والأم��ه��ات 
الباحثون اأن �صغط الدم مل يالحظ من 
قبل على اأنه اأحد العنا�صر املوؤثرة على 
نوع جن�ض اجلنني ولكن درا�صتهم توؤكد 
الفرتة  يف  العتبار  بعني  اأخذه  �صرورة 

املقبلة.
درا�صة  يف  ذك��روا  قد  باحثون  وك��ان 
ن�صرت عام 2015 يف جملة برو�صيدجنز 
للعلوم  الأمريكية  لالأكادميية  التابعة 
اأن احتمال ولدة اأحد اجلن�صني مت�صاو 
الأجنة  عدد  ولكن  احلمل  حدوث  عند 
الذكور التي جتتاز فرتة احلمل اأكرب من 

عدد الأجنة الإناث.
هذه  م��ن  ا�صتثناءات  هناك  اأن  غ��ري 
اأوق��ات  يف  املثال  �صبيل  على  القاعدة 
والأزمات  وامل�صائب  الطبيعية  الكوارث 

الإره��اب��ي��ة  وال��ه��ج��م��ات  القت�صادية 
هذه  يف  ري��ت��ن��اك��اران  خل�صها  ح�صبما 
ر�صد  مت  اأنه  اإىل  اأ�صار  والذي  الدرا�صة 
املجاعات  اأع��ق��اب  يف  ال��ت��اأث��ريات  ه��ذه 
حيث يرجح الباحثون منذ فرتة طويلة 
اأن الأجنة الذكور متوت مبعدل اأكرث من 
هذه  يف  الع�صبي  ال�صغط  حتت  املعتاد 

الفرتات.
يكون  اأن  الباحثون  ي�صتبعد  مل  كما 
اجلنني  ن��وع  على  تاأثري  الإق��ام��ة  ملكان 
املناطق  الإن��اث يف  مواليد  ت��زداد  حيث 
باملناطق  م��ق��ارن��ة  ال��ع��امل  م��ن  احل���ارة 
الأخرى ح�صبما ذكرت باحثة اأمريكية 

عام .2009
وف�����ص��رت ال��ب��اح��ث��ة ذل���ك ب��ع��وام��ل 
املناطق احلارة مثل طول  ترتبط بهذه 
النهار و درجات احلرارة حيث ا�صتبعدت 
املتوفرة  البيانات  على  بناء  الباحثة 
لديها اأن يكون اأ�صلوب احلياة و امل�صتوى 
على  تاأثري  والجتماعي  القت�صادي 

هذا الختالف يف نوع جن�ض املولود.
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م��ن��ت��دى اأمم�����ي ي��ط��ال��ب مب��واج��ه��ة 
ال���ت���م���ي���ي���ز �����ش����د امل�������ش���ل���م���ن

�صد  والكراهية  التمييز  مواجهة  »منتدى  يف  م�صاركون  عرب   
وجرائم  العنف  معدلت  تنامي  من  القلق  عن  بنيويورك  امل�صلمني« 
العام  الأمني  دعا  كما  العامل،  م�صتوى  على  امل�صلمني  �صد  الكراهية 
لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ض اإىل الوقوف يف وجه التع�صب �صد 

امل�صلمني.
منظمة  ورعته  بنيويورك،  املتحدة  الأمم  مقر  يف  املنتدى  وعقد 
الأوروب��ي،  والحت��اد  وكندا  املتحدة  والوليات  الإ�صالمي  املوؤمتر 
حيث ناق�ض امل�صاركون فيه الإجراءات التي يتعني اتخاذها ملواجهة 
التمييز �صد امل�صلمني، و�صط اإجماع على اأن امل�صلمني يعانون اأكرث من 

غريهم من التمييز والعنف واأنهم �صحايا لالإرهاب حول العامل.
 وقال غوتريي�ض يف مداخلته »يجب اأن نقف معا �صد التع�صب ومع 
حقوق الإن�صان، واأن نبني اجل�صور ونحول اخلوف اإىل اأمل من اأجل 

اإخواننا واأخواتنا امل�صلمني ومن اأجل الإن�صانية«.
على  الدولية  واملنظمات  ال��دول  ع�صرات  من  امل�صاركون  واتفق   
�صرورة ت�صديد الإجراءات العقابية يف القوانني املحلية، والتوعية 
قيم  على  للتاأكيد  الدرا�صية،  املناهج  وتعديل  الإعالم،  و�صائل  عرب 
وثقافة حقوق الإن�صان واحرتام تعدد الهويات والثقافات وت�صجيع 

الندماج يف املجتمعات.
 بدوره، قال ممثل وزارة العدل الأمريكية اإريك تريني اإن بالده 
اأ�صدرت عدة قوانني متعلقة باحلقوق املدنية، والتي عززت قدرات 
الكراهية،  جرائم  على  للمحا�صبة  ب��اأدوات  الحتادية  احلكومة 
م�صيفا »حينما اعتمد الكونغر�ض تلك القوانني متت اإ�صافة التمييز 

ب�صبب الدين اأو اجلن�ض اأو الأ�صل«.
 وهناك ن�صبة كبرية من جرائم الكراهية التي ل يقوم ال�صحايا 
و�صائل  مناق�صة  اإىل  املنتدى  يف  متحدثني  دفع  مما  عنها،  بالإبالغ 
توعية امل�صلمني بحقوقهم وبالأدوات القانونية الالزمة ملواجهة اأي 

اعتداءات اأو انتهاكات يتعر�صون لها.

الأزهر: هناك كراهية دفينة لاإ�شام بالغرب واأفريقيا

بجنوب  م�صجدين  على  اعتدائني  ح��دوث  اأن  الأزه���ر،  مر�صد  ق��ال   
واأ�صاف يف بيان له منذ قليل، مل تعد مظاهر  اأفريقيا هو بادرة خطرية، 
الغرب  على  حكًرا  وامل�صلمني  الإ���ص��الم  �صد  والكراهية  الإ�صالموفوبيا 

ا.   فح�صب بل اإنها انتقلت اإىل القارة ال�صمراء اأي�صً
اإفريقيا  بجنوب  م�صجدان  تعّر�ض  خطرية  ب��ادرة  تعد   هذه  ان  وقال 
لعتداء بغي�ض بعد قيام جمهولني بتدني�صهما من خالل و�صع راأ�ض خنزير 
 Cape ت��اون  كيب  باإقليم   Simon �صيمون  مدينة  يف  داخلهما  ودم��اء 

اإفريقيا.   جنوب  يف   Town
ويرى املر�صد اأن الإ�صاءة لالإ�صالم �صارت ظاهرة خطرية يف ظل تنامي 
لها  و�صعاًرا  ا�صًما  الإ���ص��الم  من  تتخذ  التي  املتطرفة  اجلماعات  ن�صاط 
والإ�صالم منها براء، بل اإنه يعاين من مثل هذه الأمرا�ض من اإ�صالموفوبيا 
من  يعاين  مثلما  الإره��اب  حماربة  بدعوى  ومتييز  وعن�صرية  وكراهية 

الإرهاب وتداعياته اخلطرية. 

توقعت �صحيفة “اإيزفي�صتيا” اأن تدرج وزارة 
اخلارجية الأمريكية اأقدم تنظيم اإ�صالمي على 

لئحة الإرهاب لديها لعام 2017.
جاء يف املقال:

الأمريكي  اجلمهوري  احلزب  يف  م�صدر  قال 
دون��ال��د  اإدارة  اإن  “اإيزفي�صتيا”  ل�صحيفة 
امل�صلمني”  “الإخوان  جماعة  تدرج  قد  ترامب 
املنظمات  قائمة  على  رو�صيا(  يف  )املحظورة 
فريق  م��ن  الفكرة  ه��ذه  وي��دع��م  الإره��اب��ي��ة. 
 – تيلر�صون  ريك�ض  من  كل  املنتخب  الرئي�ض 
بومبيو  مايك  اخلارجية،  وزارة  لتويل  املر�صح 
ال�صتخبارات  وكالة  مدير  ملن�صب  املر�صح   –
 – ماتي�ض  وجيم�ض  اإي��ه(  اآي  )�صي  املركزية 

املر�صح لتويل وزارة الدفاع.
ت�صنيف  فكرة  يدعم  ه��وؤلء،  اإىل  واإ�صافة 
عدد  اإرهابية،  كمنظمة  امل�صلمني”  “الإخوان 
اجلمهوري.  احلزب  يف  املوؤثرة  ال�صخ�صيات  من 
القرار  م�صروع  كروز  تيد  ال�صيناتور  اأعد  وقد 
الذي  ال�صحيفة(،  بحوزة  عنه  ن�صخة  )يوجد 
ملناق�صته  الكونغر�ض  جمل�صي  اإىل  رفعه  مت 

والت�صديق عليه.
واأك�����د م�����ص��در رف��ي��ع امل�����ص��ت��وى يف احل���زب 
الأمريكية  الإدارة  اأن  لل�صحيفة  اجلمهوري 
اجلديدة على اأمت ال�صتعداد ملكافحة الإرهاب 
بجدية تامة. وتنظر اإىل “الإخوان امل�صلمني”، 
وخ��ا���ص��ة اأع�����ص��اء اأج��ن��ح��ت��ه ال��رادي��ك��ال��ي��ة 

والع�صكرية املنبثقة عنه، كاإرهابيني.
مكافحة  “تدابري  اإن  اإىل  امل�صدر  واأ���ص��ار 
ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ا�صتخدمها  ال��ت��ي  الإره�����اب 
اإىل  واأدت فقط  كافية،  اأوباما مل تكن  وباراك 
�صد  املوجه  الإرهابي  التهديد  وترية  ت�صاعد 
“نقا�صا  واأن  وحلفائها”.  املتحدة  ال��ولي��ات 
يدور الآن حول ال�صيغة التي ميكن ا�صتخدامها، 
وهناك احتمال باأن يقت�صر احلظر فقط، على 

اجلناح الع�صكري للمنظمة”.
تيلر�صون،  ريك�ض  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
اإط��ار  ويف  اخل��ارج��ي��ة،  وزي���ر  ملن�صب  امل��ر���ص��ح 
حتدث  ال�صيوخ،  جمل�ض  يف  ال�صتماع  جل�صات 
املتطرفة.  التنظيمات  حم��ارب��ة  م�صاألة  ع��ن 
تنظيم  على  “الق�صاء  اأن  املر�صح  الوزير  واأكد 
“داع�ض” كخطوة اأوىل، مينح الفر�صة للق�صاء 
التي  الأخ����رى  الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  على 
ت�صتهدف بالدنا وحلفاءنا، كما يتيح لنا تركيز 
الراديكايل  الإ�صالم  تنظيمات  على  الهتمام 

الأخرى مثل “القاعدة”، “الإخوان امل�صلمني”، 
ن�ض  يف  جاء  كما  اإيران”،  يف  الهيكليات  وبع�ض 

خطابه اأمام جمل�ض ال�صيوخ.
ال�صناتور  اأع���ده  ال��ذي  ال��ق��رار،  م�صروع  اإن 
ك���روز،  ت��ي��د  تك�صا�ض  ولي���ة  ع��ن  اجل��م��ه��وري 
لئحة  امل�صلمني” على  “الإخوان  اإدراج  يقرتح 
اأن  بيد   .2017 ل��ع��ام  الإره��اب��ي��ة  املنظمات 
يعتقد  الأمريكية  الأمنية  املوؤ�ص�صة  من  جزءا 
عالقاتها  ترتب  اأن  يجب  املتحدة  الوليات  اأن 
هذه  على  اعرتا�صه  ويبدي  اجلماعة  هذه  مع 
اقرتاح  ا�صطدام  احتمال  فاإن  لهذا،  املبادرة. 
الكلمة  ولكن  وارد،  اأمر  ه��وؤلء  مبقاومة  كروز 

الخرية تبقى لدونالد ترامب وم�صت�صاريه.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وت�صدر  ه��ذا، 
بالتنظيمات،  قائمة  تت�صمن  وثيقة  عام  كل 
ها الوليات املتحدة اإرهابية، يف حني  التي تعدُّ
يف  ت��درج  مل  امل�صلمني”  “الإخوان  جماعة  اأن 
التنظيم  القائمة حتى الآن. غري ان هذا  هذه 
ي�صنف اإرهابيا، وهو حمظور يف كل من الحتاد 
الرو�صي )مبوجب قرار �صدر عن املحكمة العليا 

يف عام 2003(، م�صر، �صوريا وال�صعودية.
ثيودور كارا�صيك، املحلل ال�صيا�صي الأمريكي 
يف موقع “غولف �صتيت اأناليتيك” )وا�صنطن(، 
وال����ذي اط��ل��ع ع��ل��ى م�����ص��م��ون ه���ذه امل���ب���ادرة، 
و�صع  ينوي  ترامب  فريق  اأن  لل�صحيفة  اأك��د 

الإرهاب. لئحة  “الإخوان” على 
“الإخوان  اأن  كارا�صيك يف  ي�صك ثيودور  ول 
امل�صلمني” تنظيم يحر�ض على العنف فقط، بل 
وي�صدد على اأنه هو البنية التي اأدت اإىل ن�صوء 
اإىل  واإ�صافة  “القاعدة” و”داع�ض”.  تنظيمي 
امل�صلمني” وراء  “الإخوان  تنظيم  “يقف  ذلك، 
من  العديد  يف  ال�صلطات  ممثلي  على  الهجمات 
دول ال�صرق الأو�صط. ويف الوقت نف�صه، يوجد 
من  العديد  يف  متثيلية  مكاتب  التنظيم  لهذا 

الأمر  واأوروب��ا،  املتحدة  الوليات  الغرب،  دول 
هذا،  اجلديدة.  ترامب  اإدارة  قلق  يثري  ال��ذي 
يعتقد  كان  اأوباما  ب��اراك  الرئي�ض  اأن  حني  يف 
على  القدرة  ميلكون  امل�صلمني”  “الإخوان  اأن 
تويل احلكم يف البلدان الإ�صالمية بعد “الربيع 
ثبت  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  ول��ك��ن  العربي”. 
اإدارة  تنوي  الراهن  الوقت  ويف  الكامل.  ف�صلها 
لئحة  اإىل  امل�صلمني”  “الإخوان  �صم  ترامب 

الإرهابيني”.
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن م�صر هي البلد الذي 
هذا  ي��زال  ول  فيه،  امل�صلمني”  “الإخوان  ن�صاأ 
البلد.  هذا  يف  وا�صع  بانت�صار  يتمتع  التنظيم 
ويعتقد الباحث امل�صري يف �صوؤون الأمن القومي 
هذه  اأن  عياد  الدين  بهاء  الدولية  والعالقات 
املبادرة الأمريكية، فيما لو حتققت، �صوف تكون 
لها اأهمية كبرية على تطور الأو�صاع يف ال�صرق 
الأو�صط؛ م�صريا اإىل اأن التنظيم لن يكون قادرا 
“كقوة  ال�صيا�صية  ال�صاحة  اإىل  العودة  على 
احلديث  اأن  امل�صري  اخلبري  واأو�صح  معتدلة”. 
التي  الداخلية  الأزم��ة  خلفية  على  هنا،  يدور 
�صهر  “يف  امل�صلمون”. وقال:  “الإخوان  واجهها 
اأُعلن  املا�صي  العام  من  الأول  كانون  دي�صمرب/ 
عن اإن�صاء “مكتب الإر�صاد”؛ ما كان اإ�صارة اإىل 
هذا،  مع  وتوازيا  املتطرف.  الفكر  اأ�صحاب  فوز 
ُنفذ  حيث  للتنظيم،  امل�صلحة  اخلاليا  ن�صطت 
من  كبري  عدد  املا�صي،  متوز  يوليو/  �صهر  منذ 
�صخ�صيات  �صد  وهجمات  الإرهابية  العمليات 

ر�صمية يف م�صر”.
“الإخوان  اإدراج  حماولة  اأن  عياد  واأ�صاف 
امل�صلمني” على لئحة الإرهاب الأمريكية ميكن 
اأن يواجه مبقاومة يف داخل الوليات املتحدة 
نف�صها، وذلك ب�صبب اأن بع�ض املوؤ�ص�صات الأمنية 
على  ال�صهولة  هذه  مبثل  توافق  لن  الأمريكية 

قطع عالقاتها القدمية مع التنظيم.
ح�صن  املدر�صة  معلم  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
“الخوان  تنظيم   ،1928 عام  يف  اأ�ص�ض  البنا 
امل�صلمني”، الذي يقيم فروعا له يف العديد من 
بلدان  يف  اخل�صو�ض  وجه  وعلى  العامل  بلدان 
ال�صرق الأو�صط. و�صيد قطب هو مفكر التنظيم، 
الذي �صارك يف العديد من الهجمات الإرهابية 
البلدان  من  العديد  يف  واملدنيني  ال�صلطات  �صد 
التنظيم  ه��ذا  اأن  املعطيات  وتوؤكد  العربية. 
ي�صارك بفعالية بالغة يف احلرب ال�صورية �صد 

ال�صلطات الر�صمية.    )رو�صيا اليوم(

 دع����ا الأم������ني ال���ع���ام ل���الأمم 
غوتريي�ض،،  اأنطونيو  امل��ت��ح��دة، 
التع�صب  وج��ه  يف  ال��وق��وف  اإىل 
وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����ص��ري، حُم����ّذرا 
م��ن الرت���ف���اع امل��ت��وايل جل��رائ��م 
ح��ول  امل�صلمني  ���ص��د  ال��ك��راه��ي��ة 

العامل.
ر�صالة  يف  غ��وت��ريي�����ض  واأك����د   
امل�صتوى  رف��ي��ع  لجتماع  افتتاح 
ب�����ص��اأن م��ك��اف��ح��ة ال��ت��م��ي��ي��ز �صد 
الأمم  مبقر  وكراهيتهم،  امل�صلمني 
الكراهية  “جرائم  اأن  املتحدة، 
اأ�صكال  من  وغريها  امل�صلمني  �صد 
ال��ت��ع�����ص��ب اآخ����ذة يف الزدي�����اد، 
ي��ن��ط��ب��ق على  ن��ف�����ص��ه  وال�����ص��يء 

كراهية الأجانب والعن�صرية”.
ينتق�ض  “التمييز  اأن  واأ�صاف   
م��ن��ا ج��م��ي��ع��ا، ف��ه��و مي��ن��ع ال��ن��ا���ض 
كامل  حتقيق  م��ن  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
يف  ورد  مبا  م�صت�صهًدا  طاقاتهم”، 
القراآن الكرمي يف �صورة احلجرات 

َوَق��َب��اِئ��َل  ��ُع��وًب��ا  ���صُ “َوَجَعْلَناُكْم 
ِلَتَعاَرُفوا”.

اإن  بالقول  العام  الأم��ني  وقال   
يرمي  بجهد  تقوم  املتحدة  الأمم 
والأم���ان  الح����رتام  تعزيز  اإىل 
حملة  �صمن  للجميع،  والكرامة 

ت�صييد  على  معا”.وحث  “كلنا 
اجل�����ص��ور وال��ع��م��ل م��ع��ا م��ن اأج��ل 

حتويل اخلوف اإىل اأمل.
الع��ت��داء  اأن ح���الت  ي��ذك��ر   
ارتفعت  وترهيبهم،  امل�صلمني  على 
ب�صكل ملحوظ يف الآونة الأخرية، 

واأ���ص��ب��ح��ت اأك���رث ���ص��ي��وًع��ا خ��الل 
احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ل��دون��ال��د 
ت���رام���ب، ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي 
فر�ض  اإىل  دع��ا  ال��ذي  املنتخب، 
اإىل  امل�صلمني  هجرة  على  حظر 

الوليات املتحدة.

كاإرهابين امل�شلمن”  “االإخوان  ت�شنف  قد  ترامب  اإدارة  اإيزفي�شتيا: 

فيلم “تري�شتانا” للمخرج االأ�شباين لوي�ص بونويل.. امراأة تبحث عن احلب واحلرية

جـــرائـــم  ارتــــــفــــــاع   : ــــحــــدة  ــــت امل لــــــــالأمم  ـــــعـــــام  ال ـــــــــن  االأم
الــقــلــق يـــثـــري  الـــــعـــــامل  يف  ـــلـــمـــن  املـــ�ـــش �ـــشـــد  الــــكــــراهــــيــــة 

مهند النابل�صي
ابق متزوجا وانعم ب�صحة وع�ض حياة جيدة، 
امتلك ال�صجاعة للتخلي عن الأجزاء واجلمل 
اململة، والتي ل ت�صفي قيمة للم�صمون، عاين 
الن�صر،  ت�صتعجل  ول  بعدالنتهاء  كتابتك 
حممل  الكتابةعلى  مع  وتعامل  يوم  كل  اكتب 
واعترب  اآخر،  كاتب  ا�صلوب  تقلد  ل  اجلد،  
للكحول  لزوم  ل  التخاطر،  من  كنوع  الكتابة 
او املخدرات، خ�ض املخاطر ول تبقى بدائرة 
حاول  املعلومات،  باعطاء  ت�صهب  الآمان…ل 
تعترب  )التي  الواقعية  الق�ص�ض  ت�صرد  ان 
الناجحة(،  للكتابة  الع�صبي  اجلهاز  مبثابة 
الب�صاطة  واعتمد  الو�صف،  فن  باتقان  تعمق 
بالوقائع،  بالهتمام  تبالغ  ل  واجلاذبية، 
جتنب ال�صتطراد والفقرات الطويلة امل�صتتة، 
والرمزية  وال�صطالحات  الدعاء  جتنب 
الزائف  “الح�صا�ض  لتفادي  بها  املبالغ 
الكتابة  وحول  العامل  عن  انف�صل  بالعمق”، 
لفعالية “حميمية” وجتربة ابداعية، تاأكد 
من “احلفر” بعمق، وعالج المورامل�صتع�صية، 
وتعامل مع الق�ص�ض كامل�صتحثات، اكتب لذاتك 
باجلوائز  طمعا  ولي�ض  البهجة  ولتحقيق 
ار�صاء  حماولة  يف  وقتك  ت�صيع  ل  والثناء، 
وال�صراحة…عرب  لل�صدق  وا�صعى  النا�ض، 
ا�صتعد  وقناعاتك،  نظرك  وجة  عن  )بعناد( 
واملخاطر  واملحبطات  الخفاقات  من  للمزيد 
متفائال  وكن  اجلارفة،  ال�صلبية  والطاقة 
اما  ب�صهولة،  ت�صت�صلم  ول  ومكافحا  وايجابيا 
اآخر ن�صيحة فهي: توقف عن م�صاهدة التلفاز 
ذلك:  وبدل  م�صاهدته،  �صاغات  من  قلل  اأو 
اقراأ قدر المكان…اقراأ كثريا واكتب كثريا 
ف�صاأقدم  انا  والهواج�ض…اأما  امل�صودات  من 
ق�صتك  او  روايتك  اكتب  هامتني:  ن�صيحتني 

وبلغة  �صينمائيا م�صوقا،  فيلما  وكاأنك تتخيل 
“ال�صورة  ع�صر  يف  فنحن  بال�صور  حافلة 
املفاجاآت  “ازرع"  ثم  وال�صامتة”،  الناطقة 

بن�صك الروائي، ومهد حلدوثها!
القيمة  الن�صائح  هذه  ا�صقاط  حاولنا  ولو 
على واقع الكتابة الراهنة، لوجدنا الكثريمن 
الكتاب ل يحفلون مبراعاتها، لذا فمن النادر 
اأن جتد كتابتهم )وخا�صة الروائية( ال�صدى 
املتوقع لدى القراء )وبع�ض الكتاب العا�صقني 
لل�صهرة اأ�صبح م�صتعجال ويكتب للح�صول على 
حيث  املالية(،  واملكافاآت  املجزية  اجلوائز  
يت�صلل امللل للقارىء يف حالت كثرية، لنعدام 
ما ا�صميه”البعد اجلاذب” بالرواية، فال�صرد 
غري  ومنطي  وخطابي  وو�صفي  مكرر  اما 
مبتكر، ول ي�صيف القيم واملعلومات للقارىء، 

جديدة،  “نوعية”  مبعرفة  ي�صدمه  ل  كما 
وتف�صري فذ لالأحداث، كما ل يراعي الوجدان 
حيث  للقارىء،  الوجودي  والبعد  الروحي 
ينغم�ض الكاتب بق�ص�صه ونرج�صيته متجاهال 
بن�صه  يقحم  البع�ض  اأن  كما  الآخرين، 
ال�صخ�صية  املنولوجات  الق�ص�صي  او  الروائي 
اأن  نا�صيا  املرتاكمة،  وعذاباته  والهلو�صات 
هذا  كل  يعنيه  ل  رمبا  اآخر  �صخ�ض  القارىء 
ن�صب  مركزا  وال�صتطراد…  واحل�صو  اللغو 
النقاد  ثناء  على  للح�صول  )فقط(  عينيه 
هذه  “املتكاثرة”  الأدبية  اجلوائز  وح�صد 
فيلما  موؤخرا  ح�صرت  فقد  وكمثال  الأيام، 
يتحدث  �صيء(  ل  )اجلنوب  �صيقا  ايطاليا 
باجلنوب  املافيا  وممار�صات  تداعيات  عن 
ومبيزانية  ومعرب  هام�ض  وب�صكل  اليطايل، 

واحدة  دم  قطرة  ن�صهد  اأن   ودون  متوا�صعة، 
“الذكي”  والفيلم  حقيقي،  عنف  م�صهد  او 
تكون  ان  “خالبة” ت�صتحق  بلقطات  يتحفنا 
لوحات فنية معلقة، كما يتحدث عن “ثقافة 
ال�صمت” التي تزرعها املافيا لتخويف وابتزاز 
البطلة  جنحت  وكيف  املحليني،  ال�صكان 

املراهقة بالتخل�ض منها!
ا�صوق  الروائي،  البداع  على  وكمثال 
يو�صف  امل�صري  واملفكر  الروائي  جتربة 
�صبيل  )على  “جونتنامو”  برواية  زيدان، 
ذهني  “ببحث  القارىء  يذهل  فهو   ، املثال( 
عن  و�صادمة  غريبة  ومبعلومات  م�صني” 
على  الأ�صواء  ويلقي  ال�صهري،  املعتقل  واقع 
وردود  املمار�صات  و�صتى  الرهيبة”  “املعاناة 
مو�صوعية،  “حيادية”  وبطريقة  الأفعال 
التفا�صري  بكرثة  والوعي  املعرفة  يرثي  كما 
القراآنية،  بالن�صو�ض  املدعومة  الدينية 
املعتقل  هذا  لدهاليز  القارىء  يدخل  ويكاد 
�صيقا  �صينمائيا  فيلما  ي�صور  وكاأنه  الرهيب، 
بكامريا “فيديو” ل تغفل عن ادق التفا�صيل 
الغو�ض  يتجاهل  ول  ال�صائنة،  واملمار�صات 
للم�صاعر والنفعالت واحل�صرات والهواج�ض 
مهما كانت غريبة وغريمتوقعة، هكذا تنجر 

ماأخوذا لكمال الرواية ب�صغف وف�صول…
واعتقال  �صجن  لتفا�صيل  الرواية  تتطرق 
�صاب �صوداين “بريء” يف معتقل “جونتنامو” 
جملة  وتتناول  �صنوات(،  )ل�صبع  ال�صهري 
معروفة”  “غري  وموا�صيع  “�صيقة”  اأحداث 
ظروف  منها:  “غريبة”وجدلية  وطروحات 
امل�صكت،  املميت  ال�صرب  النفرادي،  احلب�ض 
�صر”النابامل”  الثالثي،  النتحار  حادثة 
احلور”  “حمب  ق�صة  لل�صجناء،  �صري  ك�صالح 
الن�صاء  حجب  الطالبان:  ممار�صات  التون�صي، 

ممار�صات  )بات�صابازي(،  بالغلمان  والعبث 
�صياطني الن�ض واجلن، ق�صة “زوبعة” امراأة 
اجلن،  ومارد  البو�صني   الولد  الولود،  ابلي�ض 
الأفعال الغرائبية ب�صورة الكهف: قتل الغالم 
اجلدار…خطب  واقامة  ال�صفينة  وخرق 
بع�صهم  مع  ال�صجناء  و�صراعات  اجلمعة 
واحلار�صات  احلرا�ض  فح�ض  احلرا�ض،  ومع 
للمعتقلني،  الفا�صح  املهني  واذللهم  وق�صوتهم 
ولوج  �صايل،  الفاتنة  “الزجنية”  ممار�صات 
الربكان  فوهة  الليل،  باطن  يف  النهار  عمود 
حار�ض  مع  “مهرية” وهروبها   خيانة  املهتاج، 
جزائري، اأنفا�ض املكان، اأيام “�صارة” ال�صقراء 
القامة  تفا�صيل  املتفهمة…ثم  اجلميلة 
دولر!  الف  الأربعني  ومنحة  بلندن،  املوؤقتة 
الروائي  الن�ض  فهو عدم احتواء  الغريب  اأما 
ورد  )كما  خا�صة  تعذيب  ممار�صات  لأية 
بالعالم موؤخرا حول قيام وكالة املخابرات 
جديدة  تعذيب  و�صائل  باتباع  الأمريكية 
“غري منطية “(…فكيف غاب ذلك عن ذهن 

وخميلة الكاتب احلاذق؟!
*اأ�صاف زيدان: »جربت الفكرة فى الرواية، 
ما  حقيقية  بالرواية  املوجودة  الأماكن  وكل 
عن  اأبحث  وظللت  بها،  التى  ال�صخ�صيات  عدا 
معاناة النا�ض، فالبحث الذهنى هو التفكري فى 

الإن�صان«
ال�صحاب  »هذا  روايته:  زيدان  **ختم 
الأبي�ض يذكرنى بالبهجة القدمية البي�صاء. 
الطائرة  هى  ها  كان…  ما  كان،  ما  كل  كاأن 
الظلم  اأيام  هبوطها  مع  فتنطوى  تهبط، 
اأيامى  تعود.  لن  التى  واحل�صرات  والظالم، 
ونور«،  واأمل…  بفرح…  �صتمتلئ  الآتية 

انتظارا لرواية الثالثة »نور

باري�ض �� حميد عقبي:
يعطي  ل  فهو  الربجوازي،  املجتمع  يف  حرية  ول  حب  ل 
ب�صيطة  فئة  ت�صتمتع  كي  الحتياجات  لهذه  اأهمية  اأي 
بال�صعادة وامللذات الدنيوية، بينما تكون غالبية املجتمع، 
جمرد خدم وو�صائل للمتعة والرتفيه ملن ميلك املال والنفوذ 
التي يعيد  الأ�صا�صية  الأفكار  لعل هذه  وال�صيا�صي،  الديني 
طرحها املخرج ال�صينمائي لوي�ض بونويل يف اأغلب اأفالمه، 
قالب  يف  الأفكار  هذه  يطرح  فيلم”تري�صتانا”1970   يف 
اجلنونية  ال�صريالية  ال�صكلية  التعقيدات  عن  بعيدًا  �صهل 
ال�صينما  لغة  عن  يتنازل  ل  بونويل  لكن  بها،  اأمتاز  التي 
اأو روائية، ماذا  باعتبارها فن �صعري ولي�ض ثرثرة نرثية 
اأ�صافها  التي  اجلماليات  هي  وما  الفيلم؟  هذا  يف  يحدث 

بونويل للفن ال�صينمائي؟
ال�صورة  ِاق�صاء  يعني  ل  واحلوار  لل�صوت  م�صاحة  اعطاء 
كعن�صر  اأحيانًا  ياأتي  ال�صوت  بالفيلم،  الثانية  للمرتبة 
ي�صو�ض على ال�صورة، كونه يحمل �صورة متخيلة غري مرئية 
الفيلم  هذا  بداية  يف  املعرو�صة،  ال�صورة  وتناف�ض  تزاحم 
عنيفًا،  اأحدهم  نرى  يلعبون،  املراهقني  من  جمموعة  نرى 
هذا املراهق هو ابن اخلادمة التي تعمل مبنزل الربجوازي 
كلغز  يظل  وغام�ض  اأبكم  املراهق  ال�صاب  لوبيه،  دون 
الكني�صة  اأجرا�ض  �صوت  بني  خلط  امل�صهد  هذا  يف  بالفيلم، 
اأو  اأ�صوات هذه اللعبة العنيفة يف �صاحة مدر�صة  القوي و 
عن  امل�صئول  مع  وتري�صتانا  الأم  نرى  للبكم،  داخلي  مركز 
عنيف  كونه  الأبكم  هذا  خروج  يقرر  الذي  املكان،  هذا 
نرى  للعمل،  خروجه  الأف�صل  فمن  للتعلم  م�صتجيب  وغري 
على  حدادًا  تلب�صه  اأ�صود،  بلبا�ض  جميلة  �صابة  تري�صتانا 
تذهب  متدينة،  رحيمة  رقيقة  كاأن�صانة  تظهر  اأمها،  موت 
للكني�صة حتتفظ بال�صليب التي تركته لها اأمها، تعي�ض يف 
لكنه يف مرحلة النهيار حيث  بيت رجل عجوز برجوازي 
يعاين من اأزمة مالية تدفعه لبيع بع�ض التحف واللوحات 
روؤية  اأو  �صماع  يطيق  ول  بالدين  يوؤمن  ل  هو  الثمينة، 
هذه  بتبني  قام  الرجل  هذا  بالكني�صة،  يتعلق  �صيء  اأي 
ثم  البيت  من  اخلروج  عدم  عليها  يفر�ض  كابنه،  اجلميلة 
ي�صتغلها جن�صيًا، كاأننا هنا اأمام حكاية اأو اأ�صطورة اجلميلة 
ملحد  اأناين  عجوز  اإن�صان  هنا  الوح�ض  لكن  والوح�ض، 
له  وروحها  ج�صدها  �صجن  يحاول  اجلميلة،  لهذه  وم�صتغل 

وحده ملتعه ال�صهوانية احليوانية.
الأخالقي  لالنحطاط  ا�صتعارة  العجوز  لوبيه،هذا  دون 
التي  الربجوازية  للطبقة  الب�صعة  والق�صوة  والروحي 
يب�صر بونويل ب�صقوطها وانهيارة وموتها يف بداية الفيلم، 

داخلية  باأمنية  اأ�صبه  هو  لوبيه  مبوت  تري�صتيانا  حلم 
هذا  لو�صع  حتليل  احللم  هذا  اجلميلة،  لل�صابه  عميقة 
ي�صتويل  الذي  الدين  عامل  عامليني،  بني  احلبي�صة  ال�صابة 
وي�صتغل  ي�صتعبد  الذي  الربجوازي  والعامل  روحها  على 
ج�صدها الأنثوي، يف هذا احللم ترى تري�صتانا نف�صها ت�صعد 
اخلالب  واملنظر  ال�صخمة  الأجرا�ض  حيث  الكني�صة  لقمة 
للمدينة من الأعلى، ت�صعد ب�صحبة الأبكم ومراهق اآخر، 
خالل هذا ال�صعود ينك�صف جزء من فخذها املغري، يحاول 
كمراهقة  تظهر  ج�صدها،  من  ح�صا�صة  اأجزاء  مل�ض  الأبكم 
تتمانع،  اأو  متانع  لكنها  اجلن�صية  للذة  تطوق  �صغريها 
ت�صل  ورفيقه،  الأبكم  مب�صاك�صات  و�صعيدة  مرحة  تظهر 
راأ�ض  ترى  فجاأة  ال�صخم  اجلر�ض  حتريك  حتاول  للقمة 
، هنا ربط بني دللة دينية  لوبيه معلقًا  الربجوازي دون 
دللة  هو  خميفًا  يبدو  املعلق  الراأ�ض  اجتماعية،  واأخرى 
اجلميلة،  الإن�صانة  هذه  ي�صتعبدان  اللذان  للعامليني  للموت 
تنه�ض مفزوعة ت�صرع اخلادمة مل�صاعدتها ثم ياأتي العجوز 
اأن  قبل  ياأتي  احللم  هذا  عليها،  ليطمئن  النوم  مبالب�ض 
تتحول عالقة الأبوة اإىل عالقة زوجية وجن�صية دنيئة.

ت�صبه  هي  واحلنان،  احلب  فقدت  اأمها،  فقدت  الفتاة  هذه 
اأن  قادر  اأو  ملنقذ  الدين  ترى  كونها  يف  فرديانا  �صخ�صية 
يحقق لها ال�صعادة والطمانينة الروحية، هي �صاذجة بهذا 
كفتاة  منها  بطفله  اأ�صبه  وعفوية  ب�صيطة  هي  العتقاد، 
قا�صية  وجتربة  عنيفة  ل�صربة  بحاجة  هي  لذلك  �صابة، 
كي تكفر بالدين وتعرف حقيقة وب�صاعة الرجل العجوز، 
العجوز  يكون  الكني�صة  من  خروجها  بعد  امل�صاهد  اأحد  يف 
يطلب  لكنه  خده  ُتقبل  ُقبلة،  منها  يطلب  ثم  بانتظارها 
يدعوها  للبيت  و�صولهم  بعد  له،  ت�صت�صلم  الفم،  من  ُقبلة 
اإىل فرا�صه، هنا يغلق الباب يف وجه الكامريا، تظل الكامريا 
احلدث  لتخييل  يدعونا  بونويل  للحظات،  بالباب  حمدقة 
ول يعر�صه يفعلها كثريًا عند عر�ض حدث جن�صي اأو حدث 
هو  يكون  قد  الكادر  خارج  يوجد  ما  اغت�صاب،  اأو  عنيف 
للحدث  �صوتًا  ُيظهر  اأحيانًا  واملثري،  واملقزز  واملفزع  الأهم 
الغري م�صور ولكنه هنا يلتزم بال�صمت كي يتيح لنا فر�صة 

التخييل لهذه اجلرمية الب�صعة.
عندما  ُيق�صي و يحذف بونويل حدثًا عنيفًا او جن�صيًا فال 
يعني اأنه يتورع اأو ي�صفق علينا، بالعك�ض هو يهول من هذا 
واجلن�ض  والق�صوة  بالعنف  تت�صم  بونويل  �صينما  احلدث، 
احلذف  هذا  بونويل  ميار�ض  هنا  الأ�صا�صية،  العنا�صر  من 
م�صاركًا  يكون  كي  املتفرج  خليال  مثري  �صعري  كاأ�صلوب 

واإيجابيًا ولي�ض جمرد متلقي حلكاية ما.

القوة  ميلك  ل  ،هو  امل�صهد  ذلك  بعد  مري�صًا  العجوز  نرى 
روحها  دن�ض  هذا  بفعله  هو  �صابة،  فتاة  لي�صبع  اجلن�صية 
تفتقد  امراأة  اإىل  طفلة  من  تتحول  ال�صهوة،  فيها  اأثار 
كي  التحف  بع�ض  لوي  يبيع  للجن�ض،  و�صوق  حقيقي  حلب 
باع  هنا  الأ�صود،  ف�صتانها  من  بدًل  مالب�ض  للفتاة  ي�صرتي 
ويفر�ض  ليغريها  الفتاة  وحب  ر�صاء  بع�ض  لي�صرتي  �صيء 
جمرد  فهي  الروح  معنى  يدرك  ل  كونه  عليها،  ال�صيطرة 
اأنها ل حتبه  يعلم  به، هو  ي�صتمتع  التي  الأ�صياء  �صيء من 
كاأب اأو زوج، لذلك يحا�صرها ومينعها من اخلروج، كي تظل 
ل  يتغيري،  الذي  اخلارجي  العامل  وجتهل  مطيعة  جارية 
الدين  �صعف  يعلم  كونه  كفره،  رغم  التدين  من  مينعها 
وعجزه ولن ي�صجعها على الثورة اأو يدفعها للع�صيان، الدين 

من وجهة نظر بونويل هو و�صيلة خ�صوع و�صعف لل�صعوب.
حتلياًل  املخرج  يقدم  ل  معقدة  الفيلم  هذا  يف  ال�صخ�صيات 
لعامل  ميتافور  �صخ�صية هي عبارة عن  ل�صماتها، كل  كافيًا 
العوامل،  هذه  بني  لل�صراع  وف�صاء  �صل�صلة  الفيلم  معني، 
والفكري  النف�صي  الداخلي  العامل  لنا  يك�صف  حدث  كل 
اأحد  يف  الأحداث  هذه  بع�ض  نتاأمل  تعالوا  لل�صخ�صيات، 
امل�صاهد ت�صري تري�صتانا مع دون لوبيه، ن�صمع �صرخة �صيدة 
تقول “حرامي حرامي..اأم�صكوا بهذا احلرامي”، نرى �صاب 
يرك�ض بعد اأن �صرق حقيبة ن�صائية �صوداء ي�صلك طريقًا، 
لي�صال  ال�صرطي  يتوقف  ورائه  ترك�ض  ال�صرطة  نرى 
لوي  يقوم  ال�صارق،  �صلكه  الذي  ال�صارع  عن  لوي  العجوز 
ت�صتغرب  خاطىء،  باجتاه  لهم  ي�صري  و  ال�صرطة  بت�صليل 
باأنه وقوف مع ال�صعيف  ال�صابة لكذب العجوز يربر كذبه 
�صد ال�صرطة كونها قوية، هذا العجوز يحاول ت�صليلنا هو 
التي  اجلميلة  هذه  ج�صد  �صي�صرق  فهو  نف�صه،  عن  يدافع 
بني  يربط  الأ�صود  اللون  هنا  اأ�صود،  ف�صتان  تلب�ض  كانت 
احلدثيني، هنا اأي�صًا �صخرية من القانون وال�صرطة تطارد 
�صاب �صرق حقيبة يد ن�صائية وجتهل جرمية هذا العجوز 

الذي ي�صرق وي�صتعبد ج�صد وروح هذه الإن�صانة.
هنا اأي�صًا ال�صراخ ياأتي من امراأة ل نراها كاأنها تنبه هذه 
بحاجة  اأنها  يظهر  لكن  منها  ُي�صرق  مبا  ت�صعر  كي  ال�صابة 
اإىل جتربة وو�صيلة اأخرى كي ت�صعر باأنوثتها، رمبا جتربة 
حب وممار�صة جن�صية مع �صاب قد متنحها القوة للع�صيان 

والثورة وهذا ما �صيحدث.
ت�صاب ال�صابة بالإكتئاب واحلزن و تتذكر اأمها امليتة ب�صبب 
هذا ال�صجن والعبودية، ي�صمح العجوز لها باخلروج �صرط 
اأن ترافقها اخلادمة، مع خروج ال�صابة و احتكاكها بالعامل 
اخلارجي رغم حمدوديته، ي�صبح لها روؤية خا�صة لال�صياء، 

العجوز بعالقة جن�صية  يف م�صهد ي�صبق م�صهد تورطها مع 
ممدد،  مقد�ض  ل�صخ�ض  متثال  من  تقرتب  بالكني�صة  نراها 
يغريها هذا التمثال وجهه ي�صبه وجه العجوز الربجوازي، 
و  اجلن�صية  الرغبة  من  نوع  به  الفعل  هذا  علي،  تنحني 
لوي�ض  للعجوز، هنا رمبا يريد  الغراء، ثم ت�صلم ج�صدها 
وبني  للدين  كرمز  التمثال  هذا  بني  فرق  ل  القول  بونويل 
بعد  اأخالقيًا،  متعفنه  طبقة  من  كجزء  العجوز  الرجل 
اأحد  يف  نظرها،  وجهة  باظهار  تبداأ  مرات  عدة  خروجها 
امل�صاهد تكون مع  العجوز  للتنزه، ت�صاله عن راأيه يف اأحد 
باأن  ويرد  �صوؤالها  من  ي�صخر  الأثرية  والأقوا�ض  الأعمدة 
اأي اختالف، تدور  هذه الأ�صياء ل تثري اهتمامه ول يرى 
حول اأحد الأعمدة لتبدي اإعجابها به وترد باأنه ل يوجد 
يف الكون �صيئان مت�صابهان، علينا التمعن جيدًا يف الأ�صياء 
لوي من هذه احلكمة  يرتاح  الفروق، ل  لندرك  املت�صابهة 
يطلب منها اأن ت�صرع وتكف عن التفكري، هنا ي�صبح العجوز 
قلقًا ب�صبب ن�صوج فكر الفتاة، فالن�صوج الفكري هو ما يهدد 

وينذر بزوال الت�صلط والعبودية.
ترتبط تري�صتانا بعالقة عاطفية مع �صباب فنان، تعرتف 
على  تتغلب  اأن  بعد  القوة  منحها  هنا  احلب  مبحنتها،  له 
ي�صري  والفنان  ال�صابة  بني  التعارف  م�صهد  يف  نرى   ، خوفها 
هذا امل�صهد بالتوازي مع م�صهد قتل كلب م�صعور، هذا الكلب 
هو ا�صتعارة و رمز للخوف  ووح�صية وقبح العجوز لوبيه، 

ت�صبح الفتاة �صعيدة ول تخاف من العجوز.

زيدان! ليو�شف  “جونتنامو”  “:منوذج  كينغ  نظر”�شتيفن  وجهة  من  عظيما  كاتبا  ت�شبح  كيف  املرموقن..  للكتاب  الع�شرين  الن�شائح  ملخ�ش 
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ن�����ص��ر م��ع��ه��د ���ص��ت��وك��ه��ومل لأب��ح��اث 
جتارة  حول  ال�صنوّي  تقريره  ال�صالم 
اأّن  الأرق��ام  وُتظهر  العامل،  يف  ال�صالح 
املقدمة  يف  ت��اأت��ي  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
َفُهم  امل�صرتين  اأك��رث  اأّم��ا  رو�صيا.  تليها 
من مناطق الأزمات يف ال�صرق الأو�صط، 
كال�صعودية والإمارات وتركيا. وح�صب 
ال�صالح  جت��ارة  ف��اإّن  اجلديد،  التقرير 
خالل  باملائة   14 ن�صبته  من��ًوا  �صهدت 

ال�صنوات اخلم�ض املا�صية.
ال�صرق  دول  واردات  ارتفعت  كما 
اأف��اد  الثقيلة،  الأ�صلحة  من  الأو���ص��ط 
الأ�صلحة  ي��ت��ن��اول  ل  ال���ذي  التقرير 
اخلفيفة، بن�صبة 61 باملائة يف الفرتة 
يف  الهند  وجاءت  و2015.   2011 من 
تليها  ال�صالح  �صراء  يف  الأوىل  املرتبة 
م�صرتياتها  �صاعفت  التي  ال�صعودية 
 2006 ب��ني  ال��ف��رتة  م����رات يف  ث���الث 
املرتبة  يف  الإم���ارات  وتاأتي  و2010. 

الرابعة وتركيا يف املرتبة ال�صاد�صة.
وي����رى ب��ي��رت ف��ي��زمي��ان اخل��ب��ري يف 
الأمر  اأّن  ال�صالم،  لأبحاث  �صريي  معهد 
املحتدمة  ال�صراعات  متوّقع على �صوء 
وك���ون احل��ك��وم��ات متلك  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
�صناعة  متلك  ول  �صخمة  ميزانيات 

�صالح.
دول��ت��ان  ��ا:  اأي�����صً التقرير  واأو���ص��ح 
اإف��ري��ق��ي��ت��ان ا���ص��رتت��ا اأك���رث م��ن ن�صف 
وهما  الأ�صلحة  من  ال��ق��اّرة  م�صرتيات 
وب�صبب  وكالهما،  واجل��زائ��ر.  املغرب 
ن�صبًيا،  اجليد  الق��ت�����ص��ادّي  و�صعهما 
عن  الأ���ص��ل��ح��ة.  ل�����ص��راء  امل���ال  متلكان 
ُيراقبان  البلدان  فيزميان:  يقول  ذلك 
بع�صهما البع�ض ب�صكوك كبرية يف نوايا 

الطرف الآخر ودخال يف �صباق ت�صلح.
ويف ال�صنوات اخلم�ض الأخرية ح�صب 
كلٍّ  اأ�صلحة  مبيعات  زادت  التقرير 
الوليات  وتبيع  ورو�صيا.  اأمريكا  من 
وقد  ال��ع��امل،  يف  ال�صالح  ثلث  املتحدة 
باملائة،   27 بن�صبة  مبيعاتها  زادت 
ال�صعودية والإمارات  زبائنها هي  واأّهم 

وتركيا.

ومن رو�صيا ياأتي ربع �صادرات العامل 
الهند  هي  زبائنها  واأه��م  الأ�صلحة،  من 
ال�صني  زادت  وق��د  وفيتنام.  وال�صني 
باملائة   88 بن�صبة  اأ�صلحتها  �صادرات 
يف الفرتة بني 2006 و2010. وحتتل 
وت�صتحوذ  الثالثة  املرتبة  الآن  ال�صني 
ع��ل��ى 6 ب��امل��ائ��ة م��ن جت����ارة ال�����ص��الح 
يف  فرن�صا  ت�صبق  اأن��ه��ا  حتى  العاملية، 

ذلك.
اأّم����ا ف��رن�����ص��ا واأمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا 
واإ�صبانيا واإيطاليا، يقول التقرير، فقد 
جتارة  ُخم�ض  على  جمتمعة  ا�صتحوذت 
 2011 بني  الفرتة  يف  العاملية  ال�صالح 
و2015. وقد تراجعت �صادرات فرن�صا 
�صادرات  وتراجعت  باملائة   10 بن�صبة 
نف�صها.  الفرتة  يف  الن�صف  اإىل  اأملانيا 
يف  القت�صادية  الأزم���ة  ه��و  وال�صبب 
غري  ال���دول  بع�ض  ب��ات��ت  اإذ  اأوروب�����ا، 
الثقيلة،  الأ�صلحة  �صراء  على  ق��ادرة 
بع�ض  يجرب  وهذا  فيزميان.  يقول  كما 
جديدة  اأ�صواق  عن  البحث  على  الدول 
دخول  اأملانيا  وحت��اول  اأ�صلحتها،  لبيع 
���ص��وق ال�����ص��رق الأو����ص���ط واآ���ص��ي��ا، كما 
يف  ال�صالم  اأبحاث  معهد  تقرير  لحظ 

�صتوكهومل.
�صحيفة  ك�����ص��ف��ت  ال�����ص��ي��اق،  ويف 
العقد  يف  اأّن��ه  عن  النقاب  )ه��اآرت�����ض( 
اأ�صلحٍة  ببيع  اإ�صرائيل  قامت  الأخ��ري، 
عربّية  منها  العامل،  يف  دول��ٍة  لثالثني 
الأمن  وزارة  اأّن  اإىل  لفتًة  واإ�صالمّية، 
ا�صرتت  التي  الدول  اأ�صماء  ن�صر  رف�صت 
ت�صريٍح  بتقدمي  واكتفت  الأ�صلحة 
العليا  املحكمة  اإىل  بالق�صم  م�صفوٍع 
لأمريكا،  اأ�صلحة  باعت  اأّنها  فيه  جاء 

بريطانيا، اإ�صبانيا، فرن�صا وكينيا.
اإىل ذلك، اأّكد تقرير �صادر عن وزارة 
مبيعات  اأّن  اأخ��رًيا،  الإ�صرائيلية  الأمن 
ال�صالح الإ�صرائيلي خالل العام املا�صي 
بلغت نحو �صتة مليارات دولر، بارتفاع 
مليون   100 نحو  بلغ   2015 العام  عن 

دولر.
الع�صكرّية  ال�صوؤون  مرا�صل  واأو�صح 

كوهني،  غيلي  “هاآرت�ض"  �صحيفة  يف 
وزي��ادة  اأوروب���ا   الالجئني يف  اأزم��ة  اأّن 
ارتفاع  اإىل  اأّدي��ا  امل�صلّحة،  ال�صراعات 
الطائرات  ا  خ�صو�صً الأ�صلحة،  مبيعات 
ب���دون ط��ي��ار وال���ذخ���رية. وف���ى نف�ض 
وزارة  تقرير  عن  املرا�صل  نقل  ال�صياق 
يف  ا  انخفا�صً ه��ن��اك  اإّن  ق��ول��ه  الأم���ن 
مبيعات ال�صالح الإ�صرائيلّي اإىل اأمريكا 

ال�صمالّية.
التقرير  ���ص��ّدّد  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���الوة 
جمال  اأّن  على  الإ�صرائيلّي  الر�صمّي 
والأنظمة  الطائرات  و�صيانة  تطوير 
واحل��رب  التن�صت  وو���ص��ائ��ل  اجل��وّي��ة، 
والطائرات  وال��رادارات،  الإلكرتونّية، 
يف  امل�صتعملة  ا  خ�صو�صً ط��ّي��ار،  ب��دون 
جمال املراقبة، يعترب من اأّهم جمالت 
الإ�صرائيلّية،  الع�صكرّية  ال�صادرات 
والذخرية  الأ�صلحة  اإىل   بالإ�صافة 

اخلفيفة.
اأّنه  عن  النقاب  ال�صحيفة  وك�صفت 
من بني الدول التي تعقد �صفقاٍت �صرّيٍة 

املتطوّرة  الأ�صلحة  ل�صراء  اإ�صرائيل  مع 
الإمارات وباك�صتان واملغرب، وهي دول 
مع  دبلوما�صية  ع��الق��ات  تربطها  ل 

اإ�صرائيل.
وتابعت اأّن وزارة الأمن الإ�صرائيلّية 
الدول  قائمة  ُتخفي  اأمنّيٍة  ولأ�صباٍب 
الإ�صرائيلّية  الأ�صلحة  ت�صرتى  التي 
املتطوّرة، غري اأّنها اأ�صارت اإىل اأّن تقريًرا 
الأ�صلحة  حول  الربيطانّية  للحكومة 
ك�صف عن قائمة طويلة من الدول التي 
ومن  الإ�صرائيلّية،  الأ�صلحة  ت�صرتى 
الربيطاين  التقرير  يقول  كما  بينها 

دوًل عربّية واإ�صالمّية.
ال�صوؤون  مرا�صل  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
 )NRG( م���وق���ع  يف  ال��ع�����ص��ك��رّي��ة 
اإ���ص��رائ��ي��ل  اأّن  الإخ���ب���ارّي-ال���ع���ربّي 
متقّدٍم  موقٍع  على  احلفاظ  يف  جنحت 
ومّت  عاملًيا،  الع�صكرّية  ال�صناعات  يف 
ت�صنيفها يف املوقع العا�صر، وهو ما ي�صري 
واإجن��ازات  جديدة  حتديات  بروز  اإىل 
اإدارة  ن�صرتها  ملعطيات  وفًقا  جوهرية، 

الت�صدير الع�صكري يف وزارة الأمن.
وب��ح�����ص��ب ال��ت��ق��ري��ر الإ���ص��رائ��ي��ل��ّي 
الر�صمّي، فاإّن من اأّهم الو�صائل القتالية 
تظهر  للعامل  اإ�صرائيل  �صّدرتها  التي 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��رب��ّي��ة وامل���ع���ّدات 
املواقع  حماية  وو�صائل  الإلكرتونّية 
ال�صتخبارات  واأج��ه��زة  الع�صكرّية 
ال��و���ص��ائ��ل  اإىل  اإ���ص��اف��ًة  وال��ت��ن�����ص��ت، 

الدفاعّية اجلوّية واملعدات البحرّية.
وق������ال اأح������د جّت������ار الأ����ص���ل���ح���ة 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني ل��ل��م��وق��ع: ت��وج��د لنا 
باك�صتان  م��ع  ج����ًدا  ق��وّي��ة  ع��الق��ات 
قبل  من  حُتكم  ك��ان  التي  الفرتة  منذ 
م�صكلٍة  اأّي  توجد  ل  وتابع:  اجلي�ض. 
بيع  �صفقات  وتوقيع  اإليهم  للو�صول 
الإ�صالمّية،  للدولة  اإ�صرائيلّية  اأ�صلحة 
ما زال العديد من التّجار الإ�صرائيليني 
يرتكوا  ومل  هناك،  ويجولون  ي�صولون 
الع�صكرّي  احلكم  انتهاء  بعد  باك�صتان، 

فيها، على حّد تعبريه.

باري�ض – )د ب اأ(- قال كارل روف، م�صت�صار 
الرئي�ض المريكي ال�صبق جورج دبليو بو�ض، 
اإنه يجب منح الرئي�ض املنتخب دونالد ترامب 
فائدة ال�صك حول فرتة وليته، اإل اأنه اأ�صاف 
اأن تعليقات رجل الأعمال على و�صائل التوا�صل 

الجتماعي، لي�صت رئا�صية.
وقال روف لذاعة “اأوروبا 1 الفرن�صية، اإن 
ي�صعرون  كانوا  الذين  اجلمهوريني  من  “الكثري 
لعدم فوز هيالري  �صعداء  بفتور جتاه ترامب، 
واأن��ه  الدميقراطية(،  املر�صحة  )كلينتون، 

بتميز  ثقتهم،  بك�صب  يحظى  اأن  املمكن  م��ن 
قيادته”.

ون�صح روف بال�صماح مبرور فرتة من الوقت 
واأ���ص��اد  ت��رام��ب،  ت�صرفات  على  احل��ك��م  قبل 
باختيار الإدارة ملن اأثبتوا خرباتهم يف جل�صات 

الت�صديق اأمام الكوجنر�ض.
ع��ادة  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  ���ص��وؤال��ه  ول��ك��ن��ل��دى 
“تويرت” ت�صبب  التعليق على موقع  ترامب يف 
اأعتقد  ذل��ك.  “اأعتقد  روف:  ق��ال  اإ�صكالية، 
اأثناء  مقبولة  تكون  ق��د  التي  الأ���ص��ي��اء  اأن 

مقبولة  تكون  قد  والتي   ، النتخابية  احلملة 
مقبولة  غري  ت�صبح  النتقالية،  الفرتة  اأثناء 

بالن�صبة للرئي�ض.”
التعليق  اأن تخلي ترامب عن عادة  واأ�صاف 
وانتهاج  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 
 ، الرئا�صية  مكانته  اأكرب  بقدر  يراعي  اأ�صلوب 
الأ�صابيع  يف  له  بالن�صبة  كبريا  حتديا  �صتمثل 

املقبلة”.
وا�صنطن  يف  متواجدا  يكون  لن  اأنه  واأ�صاف 

حل�صور مرا�صم تن�صيب ترامب .

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

�و �ي ممتلكات 
�ت�سل مع غربة نيوز

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

مطلوب للعمل
فتاة تعمل ) كا�سري (

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

�الت�سال مع غربة نيوز

التغريد عن  بالتوقف  ترامب  ين�شح  بو�ص  دبليو  جورج  م�شت�شار 

�صبحي غندور
و�صول  يف  م�صكلة  ي��ج��دوا  مل  ال��ع��رب  م��ن  ك��ث��ريون 
املتحدة،  الوليات  رئا�صة  من�صب  اإىل  ترامب  دونالد 
يف  رو�صي  تدّخل  من  عنه  احلديث  يتّم  مبا  اأي�صًا  ول 
ترامب  اأّن  البع�ض  اعترب  بل  الأمريكية،  النتخابات 
رغم كل �صلبياته يبقى اأف�صل من اخليار الآخر الذي 
معيار  وف��ق  كلينتون،  هيالري  ف��وز  وه��و  متاحًا،  ك��ان 

التف�صيل بني ال�صيء والأ�صواأ!.
العديد  ح��ال  اأي�����ص��ًا  ه��و  املنطق  ه��ذا  ك��ان  ول��ق��د 
النتخابات  خ��الل  وخارجها  اأم��ريك��ا  يف  العرب  من 
كان  حينما   2000 ال��ع��ام  يف  الأم��ريك��ي��ة  الرئا�صية 
بحكم  ف��اإذا  غور،  واآل  البن  بو�ض  جورج  بني  اخليار 
“املحافظني اجلدد” ياأتي كاإفراز طبيعي للقوى التي 
اأمريكا  عا�صت  حيث  النتخابات،  يف  بو�ض  �صاندت 
والعامل  العربية  املنطقة  دول  ة  وخا�صّ وال��ع��امل، 
الإ�صالمي، اأ�صواأ الظروف كنتيجة للحرب على العراق 
واأفغان�صتان، وما رافقهما من دعٍم مفتوح لإ�صرائيل يف 
حروبها على الأرا�صي الفل�صطينية ولبنان وعلى مقّر 

وقيادة منظّمة التحرير الفل�صطينية يف رام اهلل.
جتاه  م�صّرفًا  لي�ض  كلينتون  هيالري  �صجّل  طبعًا 
من  كبري،  حٍدّ  اإىل  �صاهمت  هي  بل  العربية،  الق�صايا 
خالل من�صبها كوزيرة للخارجية، يف ا�صتمرار تنفيذ 
الأو�صط”  “ال�صرق  ملنطقة  �صيا�صات  من  معّدًا  كان  ما 
لو�صول  ت�صجيٍع  وم��ن  الب���ن،  ب��و���ض  حقبة  خ��الل 
دول  ع��ّدة  يف  للحكم  امل�صلمني”  “الأخوان  جماعة 
التي  تركيا  يف  الإ�صالمية  بالتجربة  تيّمنًا  عربية، 
اأ�صاد بها الرئي�ض ال�صابق بو�ض واعتربها منوذجًا لكّل 

العامل الإ�صالمي!.
لكن لو و�صلت هيالري كلينتون اإىل “البيت الأبي�ض” 
ما كان ممكنًا لها اأن تخرج عن ال�صياق العام ل�صيا�صة 
التي  الكربى  التحّولت  بعد  الدميقراطي”،  “احلزب 
والتي  املا�صية،  الثماين  ال�صنوات  خالل  فيه  حدثت 
عرّبت عنها ظاهرة بريين �صاندرز وتّياره الكبري و�صط 
الذي  والديني  الإثني  التنّوع  اإىل  اإ�صافًة  احل��زب، 
مع  مقارنًة  الدميقراطي”  “احلزب  الآن  عليه  يقوم 
“احلزب  داخل  والديني  العرقي  ب  التع�صّ تّيار  بروز 
اجلمهوري”، وهو احلزب املتمّيز اأ�صاًل بدعم ال�صركات 

النفطية وم�صانع الأ�صلحة ملر�ّصحيه.
الأح��داث،  الآن  جتاوزته  اأم��ٌر  هذا  حال،  اأّي  على 
وعائلة كلينتون اأ�صبحت خارج احل�صاب ال�صيا�صي يف 
انتخاب  معنى  عن  احلديث  لكن  وامل�صتقبل،  احلا�صر 

بالنتخابات  ترامب  ففوز  وقفه.  يجب  ل  ترامب 
�صخ�صه،  لي�ض  فيه  الأ�صا�ض  العامل  كان  الرئا�صية 
احلكم  يف  املعدومة  خرباته  اأو  موؤّهالته  طبعًا  ول 
وال�صيا�صة، بل كان العامل الأ�صا�ض هو ال�صراع الدفني 
باأمريكا  املتم�ّصكني  الأمريكي بني  املجتمع  احلا�صل يف 
الأ�صولية القدمية، التي قامت على الرجل الأوروبي 
وبني  اأح��ي��ان��ًا،  والعن�صري  الربوت�صتانتي  الأبي�ض 
اأمريكا احلديثة “التقّدمية” التي اأ�صبح اأكرث من ثلث 
عدد �صّكانها من املهاجرين من اإفريقيا واآ�صيا واأمريكا 
والثقايف  الديني  الت�صامح  فيها  والتي  الالتينية، 
والجتماعي، والتي اأنهت العبودية واأقّرت بامل�صاواة 
بني الأمريكيني بغ�ّض النظر عن اللون والدين والعرق 
ابن  اأوب��ام��ا  ح�صني  ب��اراك  اأو�صلت  والتي  واجلن�ض، 
املهاجر امل�صلم الإفريقي اإىل اأعلى من�صب يف الوليات 
يف  القدمية”  “اأمريكا  ق��وى  جنحت  وق��د  املتحدة. 
اإي�صال ترامب اإىل “البيت الأبي�ض” حّتى على ح�صاب 
مر�ّصحني اآخرين من “احلزب اجلمهوري” ب�صبب قيام 
هذه  ومعتقدات  مفاهيم  على  النتخابية  حملته 

القوى الأمريكية “الرجعية”.
جلماعات  الأخ��رية  املعركة  هي  هذه  كانت  رمّب��ا    
اإي�صال  يف  الآن  جنحت  واإن  وهي  القدمية”،  “اأمريكا 
التقّدم  وق��ف  ت�صتطيع  لن  فاإّنها  للرئا�صة،  ترامب 
الأمريكي نحو م�صتقبل خمتلف عن معتقداتها، ب�صبب 
املجتمع  داخل  احلا�صل  الدميغرايف  التغيري  طبيعة 
الأم���ريك���ي، ول��ع��دم ق��ب��ول معظم اجل��ي��ل الأم��ريك��ي 

اجلديد باملفاهيم واملمار�صات العن�صرية.
  ويف ت��ق��دي��ري، ف���اإّن ت��رام��ب حت��ال��ف اأي�����ص��ًا مع 
تت�صّرر  التي  الأمريكية  الكربى  “�صيطان” ال�صركات 
من املناف�صة ال�صينية العاملية، وحيث مل ت�صتطع هذه 
وقف  من  حّتى  املا�صية  القليلة  العقود  يف  ال�صركات 
الأمريكية،  ال�صوق  يف  واليابان  ال�صني  مع  املناف�صة 
القوى  العامل كّله؟!. ورمّبا كانت هذه  باأ�صواق  فكيف 
اأوباما  حكم  فرتة  يف  �صهدناه  ما  وراء  القت�صادية 
منطقة  على  الأم��ريك��ي  الهتمام  لرتكيز  �صعي  من 
ما  حٍدّ  اإىل  اأوباما  اإدارة  جتاوبت  حيث  اآ�صيا،  �صرق 
مرحلة  اإىل  الو�صول  دون  القوى  هذه  �صغوطات  مع 
الأول  اخل�صم  اعتبارها  اأو  ال�صني  م��ع  القطيعة 
لأمريكا، واأي�صًا دون تهمي�ض اخلالفات مع رو�صيا كما 

يحاول الآن ترامب.
القادمة  اإدارته  تركيبة  يف  �صيكّرر  ترامب  دونالد 
ما فعله بو�ض البن من و�صع اأ�صخا�ض يف الإدارة غري 

من�صجمني مع روؤى “املحافظني اجلدد” – كحالة وزير 
اخلارجية كولن باول- لكن مل ي�صاهموا عمليًا يف �صنع 
القرار. ورمّبا هذا ما ينطبق حّتى الآن على اجلرنال 
للدفاع،  كوزير  ترامب  اختاره  الذي  ماتي�ض  جيم�ض 
والذي �صاهدناه يف جلنة الكونغر�ض يتحّدث مب�صمون 
والتفاقية  رو�صيا  جتاه  ترامب  مواقف  عن  خمتلف 
الإ�صرائيلية،  امل�صتوطنات  وعن  اإي��ران  مع  الدولية 
اخلارجية(  )وزي��ر  تيلري�صون  ريك�ض  �صنجد  بينما 
واجلرنال مايكل فلني )م�صت�صار الأمن القومي( ومايك 
بومبيو )مدير �صي. اآي. اإي.( وجيف �صي�صنيز )وزير 
العدل( وزوج ابنة ترامب جاريد كو�صرن، هم الأكرث 

تاأثريًا وتعبريًا عن نهج الإدارة الأمريكية القادمة.
�����ص��ات  وامل��وؤ���صّ الإدارات  م��ن  ال��ع��دي��د  و�صتخ�صع 
لكي  فيها  املهّمة  املنا�صب  يف  لتغيريات  الأم��ريك��ي��ة 
القوة  م�صتقباًل:  الفاعلتني  القوتني  م��ع  تن�صجم 
“اأمريكا  جل��م��اع��ات  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
ال�صركات  لتحالف  القت�صادية  والقوة  القدمية”، 

وامل�صانع الكربى.
احلرب  حقبة  يف  ك��ان  كما  لي�ض  اليوم  العامل  اإّن 
فعامل  راأ�صمايل.  واآخر  �صيوعي  مع�صكر  بني  الباردة 
التي  الكربى  القوى  بني  املناف�صة  على  يقوم  اليوم 
ومبا  اأوًل  اقت�صادية  مل�صالح  تبعًا  تّتفق  اأو  تختلف 
داخ��ل  يف  اأّم���ا  ذاك.  اأو  ال��ط��رف  ه��ذا  ت��ف��ّوق  ي�صمن 
جمتمعات هذه القوى، فاإّن عوامل كثرية ُت�صّجع الآن 
على منّو التّيارات العن�صرية يف العديد منها.  ول اأجد 
م�صلحًة عربية فيما هو قادٌم من عامل الغد الأمريكي 
فاإذا  ومعاهدات.  و�صعوب  دول  م�صائر  على  املهيمن 
الوقت  من  لفرتة  مو�صكو  �صتهادن  ترامب  اإدارة  كانت 
فعلت  كما  ال�صيني،  اخل�صم  على  الرتكيز  مقابل 
الوليات املتحدة ب�صكل معاك�ض مع ال�صني ال�صيوعية 
خالل فرتة احلرب الباردة مع رو�صيا ال�صيوعية، فاإن 
“النهج الرتامبي” يف ق�صايا دولية عديدة �صيتناق�ض 
جتاه  مو�صكو  �صتقف  فاأين  اأي�صًا.  مو�صكو  م�صالح  مع 
موقف ترامب الراف�ض للمعاهدة الدولية مع اإيران؟! 
ال�صفارة  لنقل  ترامب  تاأييد  يف  مو�صكو  �صتقف  واأين 
الأمريكية للقد�ض والعرتاف بها كعا�صمة لإ�صرائيل 
الأج���واء  ت��وت��ري  م��ن  مو�صكو  �صتقف  واأي���ن  ف��ق��ط؟! 
منطقة  ويف  ال�صني،  مع  والقت�صادية  الع�صكرية 
�صرق اآ�صيا املجاورة لالأرا�صي الرو�صية؟! وهل لرو�صيا 
م�صلحة يف وقف م�صاحلها القت�صادية والتجارية مع 

ال�صني واإيران؟!.

القائمة  نتنياهو  ل�صيا�صة  متبّنيًا  األي�ض ترامب  ثّم 
ال�صتيطان،  تكثيف  وعلى  الدولتني،  حّل  رف�ض  على 
م�صاواة  وعلى  الفل�صطينية،  الق�صية  تهمي�ض  وعلى 
لت�صعري  ال�صعي  وعلى  بالإرهاب،  لالحتالل  املقاومة 
ال�صراعات الطائفية واملذهبية يف العامل الإ�صالمي، 

وعلى اإ�صعال احلروب الع�صكرية بني دوله؟!.
من  ل��رتام��ب  الداعمني  تخطيط  يف  �صيكون  رمّب��ا 
على  الرتكيز  اأّن  الكربى  الأمريكية  ال�صركات  قوى 
مع  حدثت  كالتي  معها  ب���اردة  ح��رب  وب��دء  ال�صني 
كما  ال�صيني  القت�صاد  �صينهك  ال�صوفييتي  الحتاد 
�صابقًا، لكن �صيغيب عن هذا  الرو�صي  اأنهك القت�صاد 
اأّن ال�صني هي قّوة مالية وجتارية موؤّثرة  التخطيط 
ف��اإّن  وب��ال��ت��ايل  نف�صه،  الأم��ريك��ي  القت�صاد  داخ��ل 
بالقت�صاد  اأي�صًا  �صي�صّر  ال�صيني  القت�صاد  اإ�صعاف 

الأمريكي.
اإّن م��ا ح���دث وي��ح��دث م��ن ت��وّت��ر وخ��الف��ات بني 
بغيمة  لي�ض  اأوباما  اإدارة  فرتة  يف  ومو�صكو  وا�صنطن 
فلم  البلدين.  بني  ما  العالقات  بعدها  ت�صفو  عابرة 
تكن م�صكلة مو�صكو مع اإدارة اأوباما فقط، بل اإّن جذور 
وقف  حيث  الب��ن،  بو�ض  اإدارة  لفرتة  تعود  امل�صاكل 
الرئي�ض بوتني يف موؤمتر ميونخ لالأمن يف العام 2007 
�صائدة  كانت  التي  الأمريكية  ال�صيا�صة  على  حمتّجًا 
الداخلي،  اأمنها  هي  كانت  رو�صيا  فاأولويات  اآن��ذاك. 
على  واإ�صرارها  اأوروب��ا،  يف  املبا�صرة  حدودها  واأم��ن 
�صيا�صيًا  لتطويقها  اأو  لعزلها  حماولة  اأّي��ة  مواجهة 
واأمنيًا. ومو�صكو اأدركت اأّن الوجود الع�صكري الأمريكي 
اأفغان�صتان ويف العراق  يف منطقة اخلليج العربي ويف 
اإ�صالمية، هو مبثاّبة تطويق  اآ�صيوية  ويف جمهوريات 
�صامل لالأمن الرو�صي، يتكامل مع متّدد حلف “الناتو” 
يف اأوروبا ال�صرقية ومع حماولة ن�صر منظومة الدرع 
الأمريكية،  الدولة  �صيا�صة  كانت  وهذه  ال�صاروخي. 

ومل تكن فقط �صيا�صة حاكٍم يف “البيت الأبي�ض”!.
*مدير “مركز احلوار العربي” يف وا�صنطن

د.نهى خلف
ال��ه��ام��ة   و  ال��رن��ان��ة  الف�صيحة  ب��ع��د 
ل���ت���دخ���الت  ال��ل��وب��ي ال���ص��رائ��ي��ل��ي يف  
ال�صيا�صة الربيطانية و التي و �صحت دور 
ملجموعات  املبا�صر  الإ�صرائيلي   التمويل 
قد  ال�صرائيلي  اللوبي  كان  بريطانية،  
للدفاع  ت�صجيعها   و  بتاأ�صي�صها  اأ�صال  قام 
الربملان  يف  ال�صرائيلية  ال�صيا�صة  عن 
الإع��الم  من  الآن  املطلوب  ين،  الربيطا 
القيام بنف�ض  الثوريني  العربي و املثقفني 
عملية البحث  عن اأعمال و متويل اللوبي 
العامل  يف  تعمل  ملجموعات  الإ�صرائيلي 
العربي و الفل�صطيني والتي ن�صطت ب�صكل 
لإدخال  الت�صعينيات  بدايات  منذ  خا�ض 
و كل  اأو�صلو  الفل�صطينية يف فخ  ال�صيا�صة 
و  موت  و  انق�صامات  و  �صروخ  من  تاله  ما 

م�صائب.
ال�����ص��وؤال  الأ���ص��ا���ص��ي ه��و: م��ن �صيكون 
بعملية  بالقيام  ال�صجاعة  و  القدرة  له 
البحث عن  ماليني الدولرات التي �صخها 
غري  منظمات  ل�صالح  الإ�صرائيلي  اللوبي 
و  )عربية  حكومية  �صبه  او  حكومية 
فل�صطينية (للتو�صل اإىل اتفاقيات  اأو�صلو 
و  تدعم  التي  بال�صيا�صات  ال�صتمرار  و 
متكن  و  ال�صهيونية   ال�صيا�صة  عن  تدافع 
الإ�صرائيلي على كل  عجرفة  الحتالل  

الأ�صعدة.
ت�صبه  ل��ن��دن  يف  الف�صيحة  ق�صة  ان 
يف  ح��دث��ت  الف�صائح  م��ن  �صل�صلة  ك��ث��ريا 
�صاحات �صنع القرار، خا�صة  قبل وخالل 
ي�صري  او�صلو. مثال  اإتفاقيات  اإبرام  بعد  و 
)و  اجلزيرة  قناة  بثته  ال��ذي  التحقيق 
عاملة  اإىل  ذل��ك(  على  ت�صكر  اأن  يجب 
كيف  علنا  تقول  الإ�صرائيلي  اللوبي  يف 
الكلمات  و  الأوراق  بتح�صري  تقوم   كانت 
الربملان  اأع�صاء  من  املطلوبة  املواقف  و 
م�صرية  اإ�صرائيل   عن  للدفاع  الربيطاين، 
ا�صتخدمها  ال��ت��ي  احل��ج��ج  ل��ذل��ك  كمثال 
احل��رب   ل��دع��م  ال��ربمل��ان  اأع�����ص��اء  بع�ض 
الإجرامية التي �صنتها اإ�صرائيل على غزة 
اإنهم  كانوا يح�صرون   عام 2014 قائلة   
ال�صيا�صيني  لبع�ض  امل��داخ��الت  ن�صو�ض 
باأن  هوؤلء  يتحجج  ل  لكي  الربيطانيني، 
اأن  يجب  ما  لتح�صري  الوقت  لديهم  لي�ض 
يقال للدفاع عن الهجوم الإ�صرائيلي على 
املبالغ  اإىل  طبعا  بالإ�صافة  ه��ذا   ، غ��زة 
مواقفهم  مقابل  لهم  ت�صرف  كانت  التي 

ال�صيا�صية.
يف  احلقيقية  التاريخية  فاملحا�صبة 
�صاحات �صنع القرار  تتطلب اذا التحقيق 
م���رة اأخ����رى، ب��ع��ي��دا ع��ن الإ���ص��اع��ات و 
احلقيقي  الطرف  عن  والك�صف   الألغاز،  

اأو�صلو ؟؟؟  اتفاقيات   الذي �صاغ و ح�صر 
�صحاها   و  ليلة  ب��ني  تتم  ك��ان��ت  كيف  و 
عملية تغيري اللهجة ال�صيا�صية ’الثورية’  
يتم  عليها  جديدة  م�صطلحات  واإدخ���ال 
الأل�����ص��ن؟؟  على  �صريعة  ب�����ص��ورة  نقلها 
و  الإق�����ص��اء  عمليات  تتم  كانت  كيف  و 
مل  من  لكل  املربمج  ال�صيا�صي  التهمي�ض 
ال�صيا�صية  اللعبة  يف  مبا�صرة  ي��دخ��ل 
التي  املر�صومة  من قبل بع�ض اجلماعات 
اأرادت اأن تاأكل الأخ�صر و الياب�ض ؟؟ فمن 
تلعبه  الذي  الدور  نف�ض  يلعب  كان  الذي 
املجموعات املوؤيدة لإ�صرائيل يف الأحزاب 
بيوت  ؟؟؟  ثمن  اأي  مقابل  و  الربيطانية 
فاخرة؟ مزارع؟؟ م�صانع؟؟ �صيارات تفيق 

تكلفتها ثمن �صقة فاخرة؟؟
ح�صب  تختلف  كانت  املال  كمية  طبعا 
بل  ف��ق��ط  ذل���ك  لي�ض  و  ال����دور.  اأه��م��ي��ة 
بع�ض  ب��ني  وا���ص��ح��ا   تناف�صا  هناك  ك��ان 
�صيحظى  من  ح��ول  ال�صرية  املجموعات 
مبال او وظيفة اأهم من ال�صفقة، لأنه كما 
اإ�صرائيلية  لوبيهات  هناك  كانت  يبدو، 
ولءات  على  اأي�����ص��ا   تتناف�ض  خمتلفة 
رابني  لوبي  اأم   بريي�ض  :لوبي  خمتلفة 
مقابل  الثمن،  كان  فهل  بيلني؟؟  لوبي  اأم 
�صفارة  اأم  وزارة  املختلفة،  ال����ولءات 
لإح��دى  رئا�صة  اأم  م��ق��اولت  �صركة  اأم 

قب�صت  التي  احلكومية  غري  اجلمعيات 
اأك��ان ذل��ك عرب البنك ال��دويل  م��الي��ني،  
اأو  املختلفة  الأمريكية   املوؤ�ص�صات  اأوعرب 
جهات اإ�صرائيلية �صرية؟ و كم من م�صوؤول 
اأخ ،  اأو  اأو ابن  زج و عني باخلفاء ، زوجة 
و�صع  بقي  بينما  املاليني  جمعيات  لرتاأ�ض 
الالجئني و الفقراء و املنا�صلني الب�صطاء 

املخدوعني على حاله؟؟
الذين  اإن  �صاحاتنا  يف  املبكي  امل�صحك 
قادرين  ال�صفقات  هذه  كل  من  ا�صتفادوا 
حتى يومنا هذا من ركوب كل املوجات  دون 
حما�صبة، وب�صبب ال�صراعات و املناف�صات 
اأن  بعد  وق��اح��ة،  وبكل  ق��ادري��ن،  بينهم  
و  �صهرة  من  يريدونه  ما  كل  على  ح�صلوا 
و  للماأ�صاة،  املعار�صني  دور  لعب  من  م��ال، 

كاأنهم مل يكونوا �صببا لها  بالأ�صا�ض.

ان��ه  م��دع��ي��ا  يتن�صل  م��ن��ه��م   ال��ب��ع�����ض 
ال�صريك   يتهم  الآخ���ر  و  خم��دوع��ا  ك��ان 
باحلب  بوعده  الوفاء  بعدم  الإ�صرائيلي 
و  الثقة  ب��ن��اء  عمليات  رغ��م  امل�����ص��رتك، 
اأعطيت  التي  التنازلت  و  املكلفة،  الع�صق 
يتغابى  بع�صهم  و   ، ال�صحية  قبل  من  لهم 
مدعيا اإنه ان�صاع غ�صب عنه يف اللعبة اأو 
العملية  يف  حقيقيا  دورا  له  يكن  مل  انه 

كلها …رغم الإمتيازات العديدة.
البع�ض  اإن�صاف  ال�صعب  من  ك��ان  ف��اإن 
امل��ال  و  املنا�صب  و  ال�صهرة  لأن  منهم، 
الأغلبية  م�صالح  ح�صاب  على  اأغرتهم 
البع�ض  اإن�صاف  ميكن  فهل  ال�صعب،  م��ن 
فقدان  بحجة  اأو  الغباء؟  بحجة  الآخ��ر 

الوعي؟؟؟
كاتبة فل�صطينية

ـــــــــى تـــــــــــــرامـــــــــــــب؟! ـــــــــل ـــــــــّح املـــــــــــــراهـــــــــــــنـــــــــــــات ع ـــــــــش ـــــــــ� هـــــــــــــل ت

عاملنا؟ يف  الــلــوبــي  ــذا  ه اأيـــن  لــنــدن؟  يف  االإ�ــشــرائــيــلــي  الــلــوبــي  ف�شيحة  بعد  مـــاذا 

ــحــة لــــ30  ــل ــش ــت بــالــعــقــد االأخـــــري اأ� ــاع ــالح بـــالـــعـــامل.. واإ�ــشــرائــيــل ب ــش ــ� ــث ال ــا تــبــيــع ثــل ــك ــري اأم
الــدفــاع ومــنــظــومــات  ــار  ــّي ط ـــدون  ب ــرات  ــائ ــط ال ــا  وخــ�ــشــو�ــشً ــًة  ــّي ــالم ــش واإ� ــًة  ــّي ــرب ع دواًل  بينها  ــًدا  ــل ب
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لو�ض اجنلي�ض -)د ب اأ(- فازت املغنية 
واملمثلة جنيفر لوبيز باأول جائزة لها 

يف حفل بيبول ت�صوي�ض اأوردز .
وقد حازت جنيفر على جائزة اأف�صل 
ممثلة يف م�صل�صل درامي عن دورها يف 

م�صل�صل ” �صيدز اوف بلو “.
لدى  عاما/   /47 جنيفر  وقالت 
اأن  اأريد   ” اجلائزة  على  ح�صولها 

اأ�صكر كل النا�ض .
ال�43  ن�صخته  يف  احلفل  قدم  وقد 

املمثل جويل ماكهيل.
على  هارت  كيفني  املمثل  فاز  وقد 
فيلم كوميدي  اأف�صل ممثل يف  جائزة 
تيمربليك  جا�صتني  املغني  فاز  كما   ،
35 عاما/ على جائزة اأف�صل فنان   /
كانت   ” اأغنية  عن  اأغنية  واأف�صل 

�صتوب ذا فيلينج”.
لزوجته  بال�صكر  جا�صتني  وتقدم 
الذي  �صيال�ض  وابنهما  بيل  جا�صتني 

يبلغ من العمر عاما واحدا.
على  جون�صون  دوين  املمثل  وح�صل 

جائزة اأف�صل ممثل تلفزيوين.
وحاز املغني بليك �صيلتون40/ عاما/ 
ملو�صيقى  مغني  اأف�صل  جائزتي  على 

الكانرتي واأف�صل األبوم للعام.

 29  / ليفلي  بليك  املمثلة  وفازت 
ممثلة  اأف�صل  جائزة  على  عاما/ 
�صينمائية يف فيلم درامي عن دورها يف 

فيلم ” ذا �صالوز .
ديجرني�ض  الني  الإعالمية  ومتكنت 
الرقم  حتطيم  من  عاما/   /58

بيبول  بجوائز  للفوز  القيا�صي 
ت�صوي�ض ، حيث فازت باجلائزة ال�20 

لها لأف�صل برنامج حواري .
كما فازت بجائزة اأف�صل �صوت يف فيلم 
“فايندج  فيلم  عن  متحركة  ر�صوم 
مع  كوميدي  تعاون  واأف�صل  دوري” 

بريتني �صبريز.
وقالت الني اإن هذه اجلوائز تعني لها 

الكثري لأنها اختيار” اجلمهور”.
 /53 ديب  جوين  املمثل  وحاز 
�صخ�صية  اأف�صل  جائزة  على  عاما/ 
هذه  اأن  اإىل  وي�صار  �صينمائية. 
يح�صل  التي  ال�14  هي  اجلائزة 
عليها جوين يف حفالت جوائز بيبول 

ت�صوي�ض.
وي�صار اإىل اأن �صبكة �صي بي ا�ض تبث 
�صنويا  ت�صوي�ض  بيبول  جوائز  حفل 

منذ عام 1975 .

اوردز ت�شوي�ش  ب��ي��ب��ول  ح��ف��ل  يف  ل��ه��ا  ج��ائ��زة  ب����اأول  ت��ف��وز  ل��وب��ي��ز  جنيفر 

ملاذا تعطل م�شل�شل تامر ح�شني مع يا�شمن عبد العزيز؟

راأي  “وعلى  م�صل�صل  ت�صوير  بدء  ينتظر  اجلميع  كان  الذي  الوقت  يف 
اإخراجه  ويتوىل  العزيز  عبد  بيا�صمني  ح�صني  تامر  يجمع  الذي  املثل” 
حممد �صامي، فوجئ اجلميع باأقاويل تنت�صر عن قرار فريق عمل امل�صل�صل 
كتابة،  لور�صة  امل�صل�صل  كتابة  مهمة  واإ�صناد  باآخر،  العمل  ن�ض  با�صتبدال 
بعدما كان اأمين بهجت قمر وخالد جالل هما من يقومان بكتابة حلقات 

امل�صل�صل املت�صلة املنف�صلة.
اجلديد  الن�ض  تنفيذ  تتوىل  كتابة  بور�صة  ا�صتعان  �صامي  حممد  املخرج 
للم�صل�صل الذي يدور يف اإطار حلقات مت�صلة منف�صلة، ويناف�ض به الثنائي 

يف �صهر رم�صان املقبل.
اأمين  الكاتب  قرر  العمل،  ن�ض  با�صتبدال  اخلا�صة  الأخبار  انت�صار  وفور 
بهجت قمر تو�صيح موقفه من كتابة امل�صل�صل والتغيري يف الن�ض، حيث اأكد 
اأنه اتفق مع املنتج تامر مر�صي على كتابة حلقات منف�صلة من م�صل�صل تامر 

ح�صني ويا�صمني عبد العزيز.
حممد  املخرج  تعجب  مل  العمل  من  حلقة  قمر  بهجت  اأمين  كتب  وبعدما 
�صامي، وهو ما جعله بناء على رغبة منه ونظرا ل�صيق الوقت يبلغ اجلهة 
العزيز اعتذاره عن عدم كتابة احللقات،  املنتجة والفنانة يا�صمني عبد 

حيث راأى اأن الوقت لن ي�صعفه من اأجل كتابة حلقات ثم اإعادتها.
وفيما يتعلق بال�صتغناء عن م�صل�صله اأو ا�صتبداله باآخر، اأو�صح قمر اأنه ل 
يعلم به ومل ي�صمع عنه �صوى بعد اعتذاره ولي�ض له اأي عالقة به، متمنيا 
�صامي  حممد  املخرج  مع  يتعاون  ح�صني  تامر  امل�صل�صل.  لأ�صرة  التوفيق 
�صهدت  الذي  الفيلم  وهو  خري”،  على  “ت�صبح  ا�صم  يحمل  جديد  فيلم  يف 
حت�صريات  هام�ض  على  العزيز  عبد  يا�صمني  الفنانة  من  زيارة  كوالي�صه 

امل�صل�صل املقرر البدء يف ت�صويره مطلع ال�صهر املقبل

الو�شوف قرداحي لرد على  بجورج  ت�شتعن  اأ�شالة 
 

بطريقة  ن�صري  اأ�صالة  ال�صورية  الفنانة  ت  ردَّ الثانية،  للمرة   � القاهرة 
و�صفها  بعدما  و�صوف  جورج  الطرب  �صلطان  ت�صريحات  على  مبا�صرة  غري 

بالفاجرة وخائنة لبالدها.
ون�صرت اأ�صالة فيديو لالإعالمي جورج قرداحي من اإحدى حلقات برناجمه 
“امل�صامح كرمي”، وقال فيه:  قال اأحد احلكماء: من غ�صب منك ومل يفعل 

بك �صرًا اخرته �صديقًا لك، فالغ�صب يف�صح طينة الب�صر.”

خرب هام
اىل قرائنا الكرام يف كل مكان

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

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

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

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

بار�صال رايه اىل موقع اجلريدة .

 ADVANCED PSYCHOTHERAPY & BEHAVIORAL HEALTH SERVICES, PC
Specialized in psychiatric treatment, psychotherapy treatment and addiction counseling

LOCATIONS:
 QUEENS:  BRONX:

 28-57 STEINWAY STREET      175-14 HILLSIDE AVE          3042 WESTCHESTER AVE
 ASTORIA, NY 11103            JAMAICA, NY  11432               BRONX, NY 10461

718-437-5571                   718-437-5571                        718-437-5571

BROOKLYN:
628 BEVERLY ROAD    8325 5TH AVE     111 DAHLGREN PLACE
BROOKLYN, NY 11218  BROOKLYN, NY 11209   BROOKLYN, NY 11228

BROOKLYN, NY 11218   BROOKLYN, NY 11209  BROOKLYN, NY 11228
 718-437-5571/5570               718-745-4822                718-745-4288

WE HELP YOU APPLY FOR SSI/SSD AND CITIZEN APPLICATION

 SERVICES PROVIDED الدكتور يا�صر علي اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
الفردي • العاج 

واملراهقن الأطفال  • عاج 
خدمة كل  اطفال  لعبة  • العاج 

الزواج • الإر�شاد 
الأ�شري • الإر�شاد 

والأمومة الأبوة  مهارات  على  • التدريب 
جدلية ال�شلوكي  • العاج 

املعريف ال�شلوكي  •  العاج 
الطاق • تعديل 
الأعزاء • فقدان 

الإر�شاد والنمو  • العافية 
ال�شرخاء على  والتدريب  الإجهاد  من  • احلد 

الغ�شب • اإدارة 
املزدوج والتاأهيل  والعاج  امل�شورة  • الإدمان 

الأزمات • منع 
حالة • اإدارة 

منزلية • خدمات 
الطعام • ا�شطرابات 

الدواء • اإدارة 

 • Individual Therapy
                                                                            • Child and Adolescent Therapy
                                                                                                   • Child play therapy
EVERY SERVICE)

 • Marriage Counseling
• Family Counseling
• Parenting Skills Training
• Dialectic Behavioral Therapy

                        • Cognitive Behavioral Therapy
• Divorce Adjustment
• Bereavement
• Wellness and Growth Counseling
• Stress Reduction and Relaxation Training

 • Anger Management
 • Addiction Counseling & Dual Recovery
 Treatment
• Crisis Prevention

 • Case Management
• In Home Services

 • Eating Disorder
 • Medication Management

DR.YASSER ALY

دكتوراه يف العالج النف�شي

نتحدث العربية والرو�شية واال�شبانية واالجنليزية
نقبل معظم انواع التامن

87-12 175th street
Jamaica,NY11432

ت����ع����رف����وا ع���ل���ى اأ����ش���ط���ول 
�����ش����ي����ارات ه���ي���ف���اء وه���ب���ي 

بريوت-  
اأ�صطوًل من ال�صيارات الفارهة، والتي  متتلك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 

دائمًا ما تتعمد ا�صتعرا�صها يف منا�صبات خمتلفة.
والرفاهية،  الراحة  عوامل  بكامل  تتمتع  التي  ال�صيارات  حمبي  من  هيفاء 
اأن تقود ال�صيارة  ونادرًا ما ت�صتعني ب�صائق خا�ض يف املنا�صبات، حيث تف�صل 
بنف�صها، ويف مقطع فيديو ن�صرته موؤخرًا، ظهرت فيه تقود �صيارة »فرياري« 

ب�صرعة جنونية.
التي تف�صلها هيفاء والتي ظهرت بها يف منا�صبات  اأبرز ماركات �صيارات  ومن 
اأي  بنتلي«..  بور�ض،  مر�صيد�ض،  روفر،  رجن  فرياري،  »لمبورجيني،  خمتلفة، 

ماركة تف�صل وتتمنى اأن متتلك �صيارة منها؟.
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ترامب  دونالد  اجلديد  الأمريكي  الرئي�ض  يت�صدر   
يف  كبري  اهتمام  على  وي�صتحوذ  الواجهة،  حاليًا 
الإجتماعي،  التوا�صل  مواقع  وعلى  الإعالم  و�صائل 
الأمور  بلغت  معار�صيه.  اأو  منا�صريه  بني  �صواًء 
ذروتها اأثناء احتفال التن�صيب يوم اجلمعة املا�صي.
وطريقة  امل�صمون  لناحية  ترامب،  خطاب  انتقاد 
ماأخوذة  بجملة  الإ�صتعانة  اإىل  اإ�صافة  الإلقاء، 
 ،The Dark Knight Rises فيلم  من  حرفيًا 
 and giving it back to you، the وهي: 
امل�صتخدمة يف  للها�صتاغات  اأما بالن�صبة   .people
هذا اليوم، فقد اأعلن موقع Cnet اأّن الرقم واحد 
الذي   GodBlessAmerica# ن�صيب  من  كان 
امل�صاعر  اأنواع  كل  عن  املعرّبة  التغريدات  يف  ورد 
عربيًا  ال�صدارة  كانت  فيما  والأفكار،  والإنطباعات 

لها�صتاغ #تن�صيب_ترامب.
يف �صياق مت�صل، انت�صرت على ال�صو�صال ميديا �صور 
امل�صاركني  املواطنني  من  الهائل  العدد  بني  تقارن 

 ،2009 عام  يف  اأوباما  باراك  تن�صيب  احتفال  يف 
احل�صابات  ترامب.  تن�صيب  يف  هزيل  بعدد  مقارنة 
يف  كانت  تويرت  على  بالرئي�ض  املرتبطة  الر�صمية 
يف  ال�صلطة  ت�صليم  عملية  اأّن  اإذ  اأي�صًا،  احلدث  قلب 
تويرت  ح�صابات  انتقال  اأي�صًا  ت�صمل  الأبي�ض  البيت 
لليمني،  ترامب  اأداء  فبعد  اجلديدة.  ال�صلطة  اإىل 
رئي�ض  لعبارة  )اخت�صار   POTUS ح�صاب  انتقل 
�صابقًا  املخ�ص�ض  بالإنكليزية(،  املتحدة  الوليات 
ال�  اجلمهوري  الرئي�ض  خلفه  اإىل  اأوباما،  لباراك 
45 للوليات املتحدة، لتتم بعدها اإزالة التغريدات 
كان  الذي  املتابعني  عدد  اأّن  غري  كافة.  ال�صابقة 
باأّن  14 مليونًا، �صار ل يتعدى ب�صعة ماليني. علمًا 
عهده  خالل  اأوباما  ن�صرها  الني   350 ال�  تغريدات 
فيما   ،POTUS 44 هو  جديد  ح�صاب  اإىل  ُنقلت 

يتوقع اأر�صفتها.
الأوىل  ال�صيدة  ح�صاب  اإىل  بالن�صبة  الأمر  وكذلك 
FLOTUS، ونائب الرئي�ض VP، واملتحّدث با�صم 

البيت الأبي�ض.
به  اعرتف  كبريًا  خطاأ  ارتكب  تويرت  اأّن  يبدو  لكن 
تويرت  للموقع  التنفيذي  الرئي�ض  دور�صي،  جاك 
الذي اأجرب اأكرث من 560 األف �صخ�ض على متابعة 
ترامب.  دونالد  اجلديد  الأمريكي  الرئي�ض  ح�صاب 
ذلك  دور�صي  اأرجع  »رويرتز«،  وكالة  ذكرت  ما  وفق 
اإىل »خلل فني غري مق�صود«، واعدًا باإجراء حتقيق 

يف الأمر.
التي  الإعالم  لو�صائل  الت�صّدي  قّرر ترامب  واليوم، 
خاطئة  وفيديوات  و�صورًا  اأخبارًا  »ن�صرت  اأّنها  زعم 
ال�صحافيني  ترامب  حّذر  تن�صيبه«.  اإحتفال  حول 
كبريًا«  »ثمنًا  �صيدفعون  اأّنهم  من  كذبوا«  »الذين 
اأّن  على  م�صّرًا  »خمزية«،  بال�  تقاريرهم  وا�صفًا 
خالل  جاء  الرئي�ض  كالم  »الأكرب«.  كان  احل�صور 
الإ�صتخبارات  »وكالة  ل�  الرئي�صي  املقّر  يف  حديثه 
املرا�صلني  اأّن  معتربًا  فريجينيا،  ولية  يف  املركزية« 
هم »اأكرث الأ�صخا�ض املخادعني على وجه الأر�ض«. 

البي�ض  با�صم  اجلديد  املتحّدث  اأكده  ترامب،  كالم 
الأبي�ض، �صون �صباي�صر، الذي و�صف التقارير نف�صها 

باأّنها »متعّمدة وكاذبة«.
كتبته  راأي  مقال  برز  الأخرى،  ال�صفة  على 
منى  امل�صرية  والنا�صطة  والكاتبة  ال�صحافية 
تاميز«  »نيويورك  �صحيفة  يف  اأم�ض  الطحاوي 
الأمريكية. حمل املقال عنوان »ال�صي�صي الأمريكي«، 
وغ�صاء  »احلجاب  كتاب  موؤلفة  خالله  من  و�صرحت 
ثورة  اإىل  الأو�صط  ال�صرق  يحتاج  ملاذا  البكارة: 
الأمريكي  الرئي�ض  بني  ال�صبه  اأوجه  جن�صية« 
اجلديد ونظريه امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي، �صّيما 
جلهة اإعطاء منا�صب مهمة جلرنالت �صابقني. كما 
اإفرتا�صية �صاخرة وجدّية ت�صّبه  انت�صرت تعليقات 
ال�صوارع  من  كبريًا  عددًا  مالأت  التي  الإحتجاجات 

الأمريكية ب� »الربيع الأمريكي«.

فقدان  تعني  قد  العراء  يف  “ليلة  برلني: 
“حملة  تطلب  العبارة  بهذه  احلياة”.. 
قاطني  من  حكومية(  برلني” )غري  مدينة 
لإنقاذ  امل�صاعدة  تقدمي  الأملانية  العا�صمة 
والثلوج  البارد  الطق�ض  من  امل�صردين 
اأماكن  عن  الإبالغ  عرب  املت�صاقطة، 

تواجدهم.
تخ�ص�صها  حافالت  تنتقل  الإبالغ،  فور 
الربد”،  ب�”حافالت  تعرف  وباتت  احلملة، 
وم�صروبًا  وجبة  وتقدم  املطلوب،  املكان  اإىل 
اأماكن  اإىل  نقله  قبل  امل�صرد،  اإىل  �صاخنني 
اإيواء خم�ص�صة للطوارئ، اأو منحه اإذا رف�ض 

النتقال، حقيبة للنوم واأغطية.
تعمل  م�صتقلة،  موؤ�ص�صة  هي  احلملة  هذه 
يف  الربوت�صتانية  الكني�صة  مظلة  حتت 
“برلني-براندنبورغ”، وتهدف، ح�صب موقع 
اأية  اإىل منع حدوث  احلملة على الإنرتنت، 

وفيات جراء الطق�ض البارد.
اإىل  1 نوفمرب/ ت�صرين ثان  الفرتة من  ويف 
31 مار�ض/ اآذار من كل عام، جتوب “حافالت 
برلني،  �صوارع  لها،  املرافقة  والفرق  الربد” 
تراكم  رغم  ال�صفر،  دون  حرارة  درجات  يف 
الثلوج يف اأحيان كثرية، من ال�صاعة التا�صعة 
بحثًا  فجرا،  الثالثة  اإىل  ت.غ(   8( م�صاء 
امل�صاعدة،  اإىل  واملحتاجني  امل�صردين  عن 
حاملة وجبات وم�صروبات �صاخنة واأغطية 

وحقائب للنوم.
م�صاعدات  على  تعتمد  الربد”  “حافالت 
تخ�ص�ض  حيث  التربعات،  يف  املوطنني 
علي  اأرقامها  تعر�ض  بنكية  ح�صابات 
على  تعتمد  كما  الإلكرتوين،  موقعها 
امل�صردين،  اأماكن  عن  الإبالغ  يف  املواطنني 
البالغات  لتلقي  كامل  فريق  يتواجد  حيث 

كل ليلة عرب الهاتف.
قبل 20 عامًا

هذه احلملة انطلقت قبل اأكرث من 20 عاما، 
بعد اأن تويف م�صرد جراء الطق�ض البارد عام 
1994، فعقب هذه الواقعة، بحثت منظمات 
الوافيات  لتفادي  حل  عن  املدين  املجتمع 
“حافالت  فكرة  ولدت  ثم  ومن  ال�صتاء،  يف 

.)K?ltebus( ”الربد
ومنذ ذلك العام، يدين العديد من امل�صردين 
اإنفاذ  يف  الربد”  ل�”حافالت  بالف�صل 

حياتهم، وفق موقع احلملة.
�صحيفة  ن�صرت  املا�صي،  ال�صهر  منت�صف  ويف 
“برليرن ت�صايتوجن” ر�صما بيانيا يظهر جناح 
احلملة يف اإنقاذ نحو 200 م�صرد، ف�صاًل عن 
ع�صرات اآخرين تلقوا م�صاعدات من اأغطية 
وحقائب للنوم وم�صروبات ووجبات �صاخنة 

يف اأماكن تواجدهم.
اإىل  النتقال  م�صردون  يرف�ض  ما  وغالبًا 
اأرجعه  ما  وهو  اإيواء.  مناطق  اأو  منازل 

مع  حديث  يف  احلملة،  �صمن  متطوعون 
ممن  عددًا  اأن  اإىل  نيكر”،  “راين  �صحيفة 
“ل  طويلة  ل�صنوات  ال�صوارع  يف  عا�صوا 

يريدون التغيري”.
العامل بحاجة ملبادرات

يف 6 يناير/ ثان اجلاري، ا�صتغاثت املواطنة 
خم�ص�صة  �صفحة  عرب  بوروك،  برينا 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  للحملة 
يف  يقبع  م�صرد  رجل  لإنقاذ  “في�صبوك”، 
ال�صفر  حتت  حرارة  درجات  يف  ال�صارع 

وو�صط ت�صاقط الثلوج”.
بعد دقائق، ردت احلملة: “لقد راأينا الرجل 
عدة مرات، وعر�صنا امل�صاعدة، لكنه يرف�ض 
اأخرى،  مرة  اإليه  �صن�صل  بخري..  اأنه  وي�صر 

ونرى ما ميكن اأن يحدث”.
“حافالت  اإحدى  اإىل  ينظر  وقف  وبينما 
الربد” وهي تعرب اأحد �صوارع و�صط برلني، 
�صاب  وهو  ماثيو،  قال  م�صردين،  عن  بحثًا 
املبادرة  “هذه  اإن  لالأنا�صول  ع�صريني، 
الأرواح يف مثل هذا الربد  العديد من  تنقذ 
اإىل كثري من هذه  العامل بحاجة  القار�ض.. 
اإىل  حتتاج  التي  الفئات  لإنقاذ  املبادرات 

امل�صاعدة”.
وفاة حالة   39

ت�صغل  اإذ  العا�صمة،  على  يقت�صر  ل  الأمر 
ال�صليب  اأبرزها  عدة،  اأهلية  منظمات 

الأحمر، “حافالت الربد” يف مدن هامبورج 
وميونخ  )غرب(،  وكولونيا  )�صمال(، 
وفرانكفورت  )غرب(،  وهانوفر  )جنوب(، 
و�صائل  بح�صب  وماينز)غرب(،  )و�صط(، 

اإعالم اأملانية.
ويف هذه الأيام يتزايد ن�صاط تلك احلافالت، 
حيث تتعر�ض دول عدة و�صط و�صرق اأوروبا 
ملوجة طق�ض �صيء، خف�صت درجات احلرارة 
اإىل ما دون ال�صفر، واأدت اإىل تراكم الثلوج، 

واأودت بحياة ما ل يقل عن 39 �صخ�صا.
الطق�ض  جراء  وفاة  حالة  اأية  ت�صجل  ومل 
فيها،  بداأت  التي  اأملانيا،  يف  الآن  حتى 
اخلمي�ض املا�صي، موجة طق�ض �صيء اأخرى، 
ت�صتمر اأيامًا، ومن املنتظر اأن تهوي بدرجات 
احلرارة اإىل معدلت غري معتادة؛ ما ي�صكل 

خطرًا على حياة امل�صردين.
يف  امل�صردين  لعدد  دقيق  تقدير  يوجد  ول 

برلني، ف�صاًل عن “غياب اأية �صيا�صات فعالة 
ميكن اأن حتل هذه امل�صكلة”، ح�صب �صحيفة 
تقرير  يف  ذكرت  التي  ت�صايتوجن”،  “برليرن 
اجلاري،  ثان  كانون  يناير/   7 يوم  ن�صرته 
امل�صردين  لرعاية  الحتادية  الرابطة  اأن 
)حكومية( تتحدث عن وجود نحو 40 األف 
ح�صب  اآلف،  �صبعة  بينهم  اأملانيا،  يف  م�صرد 
تقديرات، ميكن اأن يكونوا يف برلني وحدها.
الذي  برلني،  حكومة  حتاول  العام،  وهذا 
اأحوال  حت�صني  الي�صار،  عليها  ي�صيطر 
امل�صردين عن طريق حزمة من الإجراءات، 
اأماكن  اأبرزها، وفق ال�صيحفة نف�صها، زيادة 
اإىل   755 من  الطوارئ  مراكز  يف  النوم 
املقبل،  اآذار  مار�ض/  بنهاية  �صرير   1000
الت�صرد  لظاهرة  نهاية  و�صع  اإىل  وال�صعي 
لإيواء  املخ�ص�صة  امل�صاكن  عدد  زيادة  عرب 

امل�صردين اإىل 2500.)الأنا�صول(

برلن �شوارع  يف  امل�شردين  خلف  يلهث  دفء   . الربد”..  “حافات 

ت������رام������ب �����ش����اغ����ل الإع������������ام وال���������ش����و�����ش����ال م���ي���دي���ا
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