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ت������وزع جم��ان��ا

�أ����س���رة ج���ري���دة غ���رب���ة ن��ي��وز 
مم��ث��ل��ة ب��رئ��ي�����س حت��ري��ره��ا

تهنئ 
�جلاليتني 
�لعربية 

و�ال�سالمية 
بحلول �سهر رم�سان �ملبارك 

�أعاده �هلل علينا وعليكم  باخلري و�ليمن و�لربكات
كل عام و�نتم باألف خري

حرب جر�ئم  �رتكاب  من  خجله  عدم  عن  برهن  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س 
ر�سيعة �سهيدة وعو�ئل مكلومة… و�سيدة تنتحب »تركونا حلالنا« وتروي مذ�بح »مليونية �لعودة«

غ�����زة ت��ع��ي�����س ح���ال���ة �ل�������س���دم���ة وب���ي���وت 
جلنوبه ���س��م��ال��ه  م���ن  �ل��ق��ط��اع  ت��ع��ّم  �ل���ع���ز�ء 

و��سنطن م��ع  �ل��ق��م��ة  ب��اإل��غ��اء  ت��ه��دد  �ل�سمالية  ك��وري��ا 

�جلنوب و�سمال  �ل�سمال  ..جنوب  تعز 

و�سقطرى.. »هزمت« �الإمار�ت 

�ل���ق���د����س يف  ن���������دوب  غ������������زة...  يف  دم���������اء  �ل����ن����ك����ب����ة:  ذك���������رى  يف 



املنزل  بباحة  مرتبط  �ضيق  ممر  من  ـ:  غزة 
ظلمة  اأكرث  غرفة  اإىل  تو�ضلك  التي  املعتمة، 
ج�ضد  �ُضّجي  الكهربائي،  التيار  انقطاع  ب�ضبب 
الثمانية  ابنة  الغندور  ليلى  الر�ضيعة  الطفلة 
اأ�ضغر �ضحايا العنف الإ�ضرائيلي يف  اأ�ضهر، وهي 
»م�ضرية مليونية العودة« ملفوفة بقطعة قما�ش 
فرا�ش  وعلى  فل�ضطني.  علم  يك�ضوها  اأبي�ش 
بحرقة،  تبكي  والدتها  بجوارها  جتل�ش  مهرتئ، 
اإىل  وت�ضييعه  املنزل  من  جثمانها  خروج  قبل 
مثواه الأخري. وهو م�ضهد تكرر يف ع�ضرات املنازل 
الغزية، التي فقدت اأحد اأفرادها يف تلك امل�ضرية 

ال�ضلمية.
الق�ض�ش  ع�ضرات  يحمل  الذي  البيت  ذلك  يف 
كغريها  تدري  ليلى  الطفلة  تكن  مل  الإن�ضانية، 
وجهها  اأن  غري  حولها،  يدور  مبا  ال�ضهداء  من 
البي�ضاء،  اللفائف  بني  من  جتلى  الذي  املالئكي 
اأن  بعد  عادتها،  غري  على  حركة  بال  �ضاكنا 
اإدانة  لئحة  يحمل  ال�ضماء،  اإىل  روحها  فا�ضت 
اأودى  الذي  القاتل،  ال�ضهيوين  للكيان  وا�ضحة 
جنوده بحياتها اإىل جانب الع�ضرات، فقط لأنها 
اأ�ضرتها،  برفقة  حدودية  نقطة  عند  وجدت 
�ضن  �ضغر  العودة«.ورغم  بـ»مليونية  م�ضاركة 
الطفلة ليلى، اإل اأن وفاتها اأحدثت �ضدمة كبرية 
لوالديها، فاأمها مرمي، تقول اإن اأول اأطفالها تويف 
العمر  من  يبلغ  كان  عندما  مري�ضا،  عامني  منذ 
اليوم  العربي«  »القد�ش  لـ  وت�ضيف  فقط.  عاما 
ماتت ليلى، وت�ضتمر يف احلديث والدموع تنهمر 
من عينيها »ح�ضبي اهلل واهلل ما عملت اإ�ضي )مل 

تفعل �ضيء( لليهود لي�ش قتلوها )ملاذا قتلت(«.
وكانت والدتها برفقة العائلة ت�ضارك يف امل�ضرية 
ال�ضرقية  احلدود  اإىل  و�ضلت  التي  ال�ضلمية 
ملدينة غزة، �ضمن م�ضريات كبرية، اإحياء لذكرى 
الأمريكية  ال�ضفارة  نقل  لقرار  ورف�ضا  النكبة، 
الطفلة  هناك  ق�ضت  حيث  املحتلة،  للقد�ش 
ال�ضامة  الغازات  ل�ضتن�ضاقها  اختناقا  ليلى 
الوالدة  وت�ضيف  الحتالل.  جنود  اأطلقها  التي 
»مفي�ش اإيل )مل يعد يل( اأولد واهلل حرام ايل 
املبا�ضر  ال�ضتهداف  عمليات  وتق�ضد  عملوه«، 
للم�ضاركني، مبن فيهم الأطفال. ولي�ش بعيدا عن 
»كانت  الطفلة  والد  يقول  احلزين،  امل�ضهد  ذلك 
حلظتها  كان  وقد  حياتي«،  يف  اجلميلة  الوردة 
حزنا  بالبكاء  وبداأ  ال�ضغرية،  طفلته  يحت�ضن 

على الفراق.
اجلثمان  حول  جتمع  املظلم  الوداع  مكان  ويف 
واجلريان،  العائلة  اأطفال  من  جمع  ال�ضغري 

عمرها،  من  العا�ضرة  يف  طفلة  كانت  اأحدهم 
راأ�ضها،  على  اأ�ضابعها  وو�ضعت  ليلى  من  اقرتبت 
بكت بهدوء ثم غادرت املكان وارمتت يف اأح�ضان 
اإحدى الن�ضاء. ومن منزل العائلة يف حي ال�ضربة 
امل�ضيعون  عجل  على  خرج  غزة،  مدينة  غرب 
و�ضعها  فقد  ال�ضهداء،  كباقي  خ�ضبي،  نع�ش  بال 
م�ضجد  اإىل  اأو�ضلها  حتى  يديه،  بني  والدها 
�ضق  ثم  ومن  اجلنازة،  �ضالة  فيه  اأقيمت  قريب، 
بذلك  وانتهت  املقربة،  اإىل  طريقهم  امل�ضيعون 
الأر�ش،  فوق  اأ�ضهر  الثمانية  بنت  ليلى  حكاية 

لتبداأ معها ماأ�ضاة العائلة املكلومة فوقها.
العوائل،  ع�ضرات  اأ�ضاب  احلزين  امل�ضهد  ذلك 
من  اأول  م�ضريات  خالل  اأطفال  اإما  فقدت  التي 
اأم�ش، اأو �ضبانا ورجال ترك بع�ضهم خلفه اأبناء 
�ضغارا، �ضيعي�ضون حياة اليتم، بفعل اآلة احلرب 
غزة،  قطاع  يف  عدة  مناطق  فمن  الإ�ضرائيلية. 
خروج  مع  والبكاء،  وال�ضياح  الهتاف  �ضوت  عال 
الفل�ضطينية  الأعالم  ورفعت  ال�ضهداء،  جنازات 
اإىل  اأي�ضا  وهناك  الأبد،  اإىل  للمغادرين  و�ضور 
جانب بيوت العزاء فتحت اجلروح، على اأمل اأن 

يخففها مرور الزمن.
ال�ضحة يف غزة،  لوزارة  اإح�ضائية  اآخر  وح�ضب 
فقد بلغ حتى ظهر اأم�ش الثالثاء عدد ال�ضهداء 
 2700 امل�ضابني  عدد  بلغ  فيما  �ضهيدا،   60

م�ضاب، بينهم من ل يزال يف حالة حرجة.
�ضهداء  اأ�ضغر  الذي ودع  البيت احلزين  من ذلك 
»مليونية العودة« اإىل م�ضفى ال�ضفاء اأكرب م�ضايف 
كيلومرتات،  ثالثة  بنحو  تقدر  م�ضافة  القطاع، 
مئات  حتمل  الق�ضرية،  امل�ضافة  تلك  اأن  غري 
ال�ضكان  وجوه  بدت  غزة  �ضوارع  يف  الق�ض�ش. 
يكن  مل  ال�ضحايا  وعدد  كبري  فامل�ضاب  عاب�ضة، 
املحال  اأغلقت  ال�ضوارع  تلك  ويف  اأحد،  يتوقعه 
جل�ش  فيما  الإ�ضراب،  لقرار  تنفيذا  التجارية 
راأ�ضه،  اأمام منزله وا�ضعا يده على  اأحد ال�ضكان 

يف م�ضهد عك�ش احلالة العامة لغزة احلزينة.
امل�ضابني  اأحد  والد  يقول  الكبري،  امل�ضفى  ويف 
للعالج  اخلروج  وينتظر  الراأ�ش،  يف  ناري  بعيار 
واملوت«،  احلياة  بني  »ابني  امل�ضرية  امل�ضايف  يف 
غري  بنملك  ما  »واهلل  مكمال  �ضقيقه  وي�ضيف 
الأ�ضرة  اأفراد  وكان  يلطف«.  ربنا  الدعاء 
اأمام  يقفون  الغزية،  الأ�ضر  من  املئات  كغريهم 
بالدعاء،  يتمتمون  الفائقة  العناية  غرف 
وي�ضتذكرون تلك اللحظات التي عا�ضها اأبناوؤهم 

قبل الإ�ضابة.
ينتظر   ، ذاته  امل�ضفى  يف  اجلراحة  مبنى  ويف 

متفجر  ناري  بعيار  امل�ضابني  اأحد  اجلعل  حممد 
يف القدم، اأن ي�ضله الدور لدخول غرفة العمليات 
لـ  ويقول  ال�ضاق،  عظام  تثبت  عملية  لإجراء 
هناك  اأن  اأبلغوين  »الأطباء  العربي«  »القد�ش 
للعمليات«،  اإدخالها  يجري  اأكرث  �ضعبة  حالت 
منت�ضف  يف  وهو  ال�ضاب  هذا  اأ�ضيب  وقد 

الع�ضرينيات ظهر اأول اأم�ش.
وهو  غنب،  اأبو  حممد  قال  املجاورة  الغرفة  ويف 
بطلق  واأ�ضيب  العمر،  من  الأربعينيات  يف  رجل 
ل  الآخر  هو  اإنه  اليمنى،  اليد  يف  متفجر  ناري 
حيث  اجلراحية،  العملية  اإجراء  ينتظر  يزال 
الأمل،  لتخفيف  اأويل  عالج  حاليا  له  يقدم 
ال�ضياج  من  اقرتب  قد  يكن  مل  اأنه  وي�ضيف 
احلدودي حلظة اإ�ضابته، واأنه كان فقط يحمل 

علما فل�ضطينيا.
غرف  اأن  املعاجلني  الأطباء  اأحد  اأفاد  وهناك 
عدد  لكن  ال�ضاعة،  مدار  على  تعمل  العمليات 
ظل  يف  التعامل،  على  قدرتها  يفوق  اجلرحى 
ذلك  ويوؤكد  الطبية.  وامل�ضتلزمات  الدواء  �ضح 
الطبيب اأمين ال�ضحباين، مدير ق�ضم ال�ضتقبال 
ق�ضم  اأن  يوؤكد  حيث  امل�ضفى،  يف  والطوارئ 
اإىل  لفتا  حالة،   25 ل�ضتيعاب  جمهز  الطوارئ 
اأن ما و�ضل اأول من اأم�ش يف غ�ضون �ضاعات قليلة 

ال�ضفاء. مل�ضفى  اإ�ضابة   500
العربي« من خيمة  »القد�ش  لـ  وقد كان يتحدث 
ال�ضتقبال  ق�ضم  اأمام  اأقيمت  كبرية،  طبية 
للتعامل  اأ�ضرة،  عدة  على  وحتتوي  والطوارئ 
�ضعبا  الأمر  »كان  الطبيب  وي�ضيف  احلدث.  مع 
 16 اإن  ويقول  ال�ضديد«،  ال�ضغط  ظل  يف  للغاية 
ق�ضم  اأ�ضرة  على  الأخرية  اأنفا�ضهم  لفظوا  �ضابا 
معهم  الطبية  الفرق  تعامل  خالل  ال�ضتقبال، 

ب�ضبب خطورة الإ�ضابة.
يكتظ  القطاع،  م�ضايف  كباقي  امل�ضفى  ذلك  ويف 
من  باملتربعني  الدم«  »بنك  لـ  املخ�ض�ش  املبنى 
فقدوا  اأن  بعد  حياتهم  لإنقاذ  امل�ضابني،  اأقارب 
اخلطرة،  الإ�ضابات  بفعل  الدماء  من  الكثري 
الأر�ش،  العوائل  مئات  تفرت�ش  امل�ضايف  تلك  ويف 
الذين  اأبنائهم  اأخبار مطمئنة عن  �ضماع  تنتظر 

اأدخلوا لغرف العمليات.
وعلى اأمل ال�ضفاء يرفع هناك اجلميع اأكفه اإىل 
عربت  وحالهم  الفرج،  بقرب  يدعون  ال�ضماء، 
مرتفع  ب�ضوت  تنتحب  كانت  م�ضنة  �ضيدة  عنه 
كالمها  ثنايا  وبني  حلالنا«،  تركونا  عليهم  »ربنا 

الكثري من املعاين.
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خمت�صر مفيد

من  اأكرث  اأرواح  لكن   ، ديارهم  اإىل  الفل�ضطينيون  يعد  مل 
خم�ضني �ضهيدًا عادت. املهم اأن ق�ضية العودة يف ال�ضدارة رغم 
كل فو�ضى الإقليم وحروبه. رغم خنوع البع�ش  وخيانتهم. 
�ضعب،  اأو  مقاومة  اأو  �ضلطة  من  اأحد،  يوّقع  األ  اأي�ضًا،  الأهم، 
اإىل  ال�ضبيل  الأدنى هو  الرف�ش بحّده  فهذا   ... التنازل  على 

اإ�ضقاط »�ضفقة القرن«.
 تتعّدد النقا�ضات، وحتى الروايات، حول ما حدث يف املجزرة 
احتياجات  وذوي  ون�ضاء  اأطفال  اأمام  ي�ضمتون  الكّل  لكن   ،
املدفعية  اأمام  باأج�ضادهم  خرجوا  ال�ضّن  يف  وكبار  خا�ضة 
من  اإ�ضافيًا  واحدًا  مرتًا  لو  يروا  اأن  متمنني  الإ�ضرائيلية، 
كيلومرتًا   365 م�ضاحته  كبري  �ضجن  حدود  خارج  فل�ضطني 

مربعًا.
 مهما يكن، قال اجلمهور كلمته، فيما مل تقل املقاومة ما لديها 

بعد.
يراهن  الفل�ضطيني،  �ضعبنا  لنكبة  ال�ضبعني  الذكرى  يف   
والغد،  اليوم  غ�ضون  يف  �ضيء  كل  ينتهي  اأن  على  الإ�ضرائيلي 
جلثوم  ال�ضبعني  الذكرى  يف  هادئة.  احلدود  تعود  واأن 
الأمريكيون  جنح  فل�ضطني،  اأر�ش  على  ال�ضتعمار  كيان 
والإ�ضرائيليون يف مترير »يوم هادئ« واحتفالية �ضغرية لنقل 
ال�ضفارة اإىل القد�ش... لكن هذا الفعل حمكوم كاأّي فعل برّد 

فعل .
رئي�ش التحرير

ر�سيعة �سهيدة وعو�ئل مكلومة… و�سيدة تنتحب »تركونا حلالنا« وتروي مذ�بح »مليونية �لعودة«

غ�����زة ت��ع��ي�����س ح���ال���ة �ل�������س���دم���ة وب���ي���وت 
�ل���ع���ز�ء ت��ع��ّم �ل��ق��ط��اع م���ن ���س��م��ال��ه جل��ن��وب��ه

جلنة ��ستخبار�ت جمل�س �ل�سيوخ 
تعيني  ل�سالح  ت�سوت  �المريكي 
�يه  �آي  لل�سي  مديرة  ها�سبل 
رغم �جلدل حول ملف �لتعذيب

جمل�ش  يف  ال�ضتخبارات  جلنة  وافقت   – ب(  ف  )اأ   – وا�ضنطن 
ال�ضتخبارات  عميلة  تر�ضيح  على  الربعاء  المريكي  ال�ضيوخ 
املخ�ضرمة جينا ها�ضبل ملن�ضب مديرة وكالة ال�ضتخبارات املركزية 
المريكية )�ضي اي ايه( رغم �ضجلها يف ال�ضلوع يف عمليات تعذيب 

يف مطلع اللفية.
رفع  اأ�ضوات  خم�ضة  اىل   10 باأغلبية  ال�ضتخبارات  جلنة  واأيدت 
ح�ضولها  فعليا  ي�ضمن  ما  وهو  ال�ضيوخ  جمل�ش  اىل  ها�ضبل  تر�ضيح 

على موافقة املجل�ش لتويل املن�ضب.
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م���ع���رك���ة ف��ل�����س��ط��ني �أك�������رب م����ن ن���ق���ل ����س���ف���ارة
اليوم  فل�ضطني  يف  امل�ضهد  يتعلق  ل 
اإىل  الأمريكية  ال�ضفارة  نقل  بق�ضية 
اأو  احلدث،  فظاعة  رغم  القد�ش، 
ُيفَر�ش  اإمنا  النكبة،  لذكرى  اإحياٍء 
تاريخي  حتدٍّ  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على 
وكبري، يف وقت تتخلى فيه �ضلطته عن 
م�ضوؤولياتها، فيما تقف ف�ضائله مربكة 
ما  وهو  الإقليمية،  احل�ضابات  اأمام 
يف  وخا�ضة  �ضعب،  اختبار  اأمام  ي�ضعه 
وال�ضتفزاز  الإ�ضرائيلي  احل�ضد  ظل 
الكبري املدبر من احلكومة وامل�ضتوطنني

اإىل  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  ت�ضكن  بينما 
الأفعال  ردود  الأدنى من  اأقل من احلد 
الأخرية  الأمريكية  اخلطوات  على 
�ضوتها  و�ضار  والالجئني،  القد�ش  بحق 
الإجراءات  تت�ضاعد  ُي�ضمع،  يكاد  ل 
تتخطى  حالة  اإىل  الإ�ضرائيلية 
الع�ضكري  والتح�ضيد  ال�ضتنفار 
على  للفل�ضطينيني  للت�ضدي  والأمني 
وال�ضفة  القد�ش  يف  جبهة،  من  اأكرث 
وغزة. فقد اأّمنت قوات العدو اقتحامًا 
امل�ضجد  لباحات  للم�ضتوطنني  حا�ضدًا 
الر�ضمية  الحتفالت  قبيل  الأق�ضى 
اأبيب  تل  من  الأمريكية  ال�ضفارة  بنقل 
وقت  يف  وذلك  املحتلة،  القد�ش  اإىل 
العربية  املحاولة  يف  م�ضر  فيه  ت�ضاهم 
لكبح »م�ضريات العودة« املقرر ت�ضعيدها 
على احلدود يف غزة خالل اليوم والغد.
ففي خطوة ا�ضتفزازية وغري م�ضبوقة، 
م�ضتوطن  األف  من  اأكرث  اقتحم 
يف  املغاربة  باب  من  الأق�ضى  امل�ضجد 
بعدما  م�ضددة،  اأمنية  حرا�ضة  ظل 
الكاملة  احلماية  العدو  �ضرطة  وّفرت 
الذين نفذوا جولتهم يف  للم�ضتوطنني 
باب  من  خرجوا  ثم  الأق�ضى،  باحات 
اقتحامات  تكون  ما  وعادة  ال�ضل�ضلة. 
مقت�ضرة  الأ�ضبوعية  �ضبه  امل�ضتوطنني 
الأحوال  اأ�ضواأ  ويف  الع�ضرات،  على 
�ضهد  اأم�ش  لكن  املئتني،  يتجاوزون  ل 
وعن�ضر  م�ضتوطنًا   1042 دخول 
جمموعات  على  و�ضرطة  خمابرات 
باحات  من  متفرقة  اأنحاء  يف  جتّولت 
�ضعائر  واأداء  هتافات  و�ضط  امل�ضجد، 
امل�ضلون  رد  فيما  بهم،  خا�ضة  دينية 
عددًا،  املحدودون  الفل�ضطينيون 
الكبري،  العدد  بهذا  فوجئوا  الذين 
الحتالل  قوات  وعملت  بالتكبريات. 
من  عدد  اعتقال  على  القتحام  خالل 
لالأوقاف  التابعني  الأق�ضى  حرا�ش 

الدينية وال�ضباب الفل�ضطينيني.
العدو  �ضرطة  �ضمحت  ذلك،  بعد 
امل�ضتوطنني  من  اأخرى  ملجموعات 
منذ  عددهم  لي�ضل  الأق�ضى،  باقتحام 
املغاربة  باب  اإغالق  حتى  اأم�ش  �ضباح 
�ضهود  ووفق  م�ضتوطنًا.   1451 اإىل 
الغناء  اإىل  امل�ضتوطنون  عمد  عيان، 
للم�ضلني  م�ضتفزة  ب�ضورة  والرق�ش 
ال�ضل�ضلة.  باب  من  خروجهم  بعد 
�ضروحًا  يهود  مر�ضدون  قدم  كذلك، 
اأثناء  للم�ضتوطنني  »الهيكل«  عن 
القتحامات  هذه  واأتت  القتحامات. 
الهيكل«  »منظمات  اأطلقتها  بدعوة 
ما  مع  تزامنًا  وا�ضع،  اقتحام  لتنظيم 
وع�ضية  القد�ش،  توحيد  ذكرى  ي�ضمى 
ويحتفل  الأمريكية.  ال�ضفارة  نقل 
الـ  بالذكرى  العام  هذا  الإ�ضرائيليون 
للقد�ش  ال�ضرقي  ال�ضطر  لحتالل   51
 ،1967 يف حرب اخلام�ش من حزيران 
وي�ضّمونه »يوم توحيد القد�ش« )كانت 
مق�ّضمة:  التاريخ  هذا  قبل  املدينة 

الق�ضم الغربي بيد الحتالل وال�ضرقي 
مع الأردن(.

الرئي�ش  ابنة  و�ضلت  متزامن،  وقت  يف 
دونالد ترامب، اإيفانكا، وزوجها جاريد 
نحو  ي�ضم  اأمريكي  وفد  �ضمن  كو�ضرن، 
القد�ش،  اإىل  ر�ضمية  �ضخ�ضية   300
ال�ضفارة  نقل  احتفال  يف  للم�ضاركة 
املدينة  اإىل  اأبيب  تل  من  الأمريكية 
اإيفانكا  وعّلقت  اليوم.  املقرر  املحتلة 
اإنها ت�ضعر  على دخولها القد�ش بالقول 
وذلك  القد�ش،  لزيارتها  بـ»الفخر« 
»الحتفالية  هذه  يف  والدها  لتمثيل 
يف  �ضت�ضارك  اأنها  كما  املميزة«، 
دولة  لـ»اإقامة  ال�ضبعني  الحتفال 
»هاآرت�ش«  �ضحيفة  ونقلت  اإ�ضرائيل«. 
من  عددًا  ي�ضم  الوفد  اأن  الإ�ضرائيلية 
على  الأمريكية،  ال�ضيا�ضية  »القامات 
جون  اخلارجية  وزير  نائب  راأ�ضها 
�ضوليفان، واملبعوث اخلا�ش اإىل ال�ضرق 
ووزير  غرينبالت،  جي�ضون  الأو�ضط، 
وال�ضفري  منوت�ضني،  �ضتيفن  اخلزانة 
الأمريكي يف اإ�ضرائيل ديفيد فريدمان، 
فيما  الكونغر�ش«،  اأع�ضاء  من  وع�ضرات 
نقلت �ضحيفة »معاريف« عن غرينبالت 
اإن »م�ضاركتي يف افتتاح ال�ضفارة  قوله، 
مرة  يحدث  كبري  �ضرف  القد�ش  يف 
ال�ضفري  قال  كذلك،  العمر«.  يف  واحدة 
اليوم  �ضيتحدث  ترامب  اإن  فريدمان 
تد�ضني  حفل  خالل  م�ضورة  كلمة  يف 
اأن  دون  من  لكن  القد�ش،  يف  ال�ضفارة 
يك�ضف هل يتعلق الأمر بر�ضالة م�ضجلة 

م�ضبقًا اأو مبا�ضرة.
على جهة مقابلة، وبينما يبلغ الت�ضعيد 
الأنظمة  تعمل  ذروته،  الإ�ضرائيلي 
ت�ضوية  اتفاقات  املوقعة  العربية 
باجتاه  تهرول  التي  اأو  اإ�ضرائيل  مع 
الردود  تثبيط  على  معها  التطبيع 
الفل�ضطينية. �ضمن هذا ال�ضياق، جاءت 
حلركة  ال�ضيا�ضي  املكتب  رئي�ش  زيارة 
القاهرة  هنية،  اإ�ضماعيل  »حما�ش«، 
ل�ضاعات قليلة  بعدما ا�ضرتط اأن يغادر 
اليوم نف�ضه، وذلك قبل وقت ق�ضري  يف 
الكربى«  العودة  »م�ضريات  بدء  على 
احلدودية  املناطق  يف  انطلقت   التي 
اإىل فعاليات  اإ�ضافة  لقطاع غزة كافة، 
والقد�ش  ال�ضفة  يف  اأخرى  احتجاجية 

والداخل املحتل. 
هنية، الذي و�ضل اإىل القاهرة على منت 

مدينة  من  م�ضرية  ع�ضكرية  طائرة 
ا�ضتجابة  ذهب  اإنه  قال  العري�ش، 
لكن  مدة،  منذ  ُقّدم  م�ضري  لعر�ش 
الزيارة  تكون  اأن  ا�ضرتطت  احلركة 
رف�ضت دعوات  كانت قد  بعدما  �ضريعة 
قيادية  م�ضادر  توؤكد  فيما  �ضابقة، 
الع�ضكرية  الطائرة  اأن  لـ»الأخبار« 
تعطل  ب�ضبب  »جاءت  الوفد  نقلت  التي 
الطائرات املدنية يف العري�ش، وتنفيذًا 
يوم  خالل  الزيارة  اإجناز  يف  لرغبتنا 
اأم�ش  عمل  رفح  معرب  باأن  علمًا  واحد«، 
من  اأيام  اأربعة  اأ�ضل  من  الثاين  لليوم 

الفتج اجلزئي.
دون  جاء  امل�ضري  »العر�ش  اأن  وعلم 
القطريون  به  جاء  الذي  امل�ضتوى 
اإنه  اإذ  اأيام«،  عدة  قبل  حما�ش  اإىل 
تتعهد  العودة«،  »م�ضريات  وقف  مقابل 
رفح  معرب  بفتح  امل�ضرية  ال�ضلطات 
باإدخال  ال�ضماح  مع  دائمة  ب�ضورة 
غزة،  اإىل  كافة  باأنواعها  الب�ضائع 
الحتياجات  توفري  اإىل  اإ�ضافة 
العاجلة للقطاع، مبا يف ذلك الكهرباء. 
امل�ضرية  »اللهجة  اأن  امل�ضادر  واأو�ضحت 
اأُخربت  فقد  حما�ش،  مع  حادة  كانت 
يف  ال�ضري  على  اإ�ضرارها  اأن  احلركة 
�ضدام  اإىل  �ضيوؤدي  العودة  م�ضريات 
حال  يف  اإ�ضرائيل  مع  كبري  ع�ضكري 
كبري  و�ضغط  لأ�ضرار  الأخرية  تعر�ش 

من الفل�ضطينيني«.
عدة  عرو�ش  الزيارة  هذه  و�ضبقت 
اأبرزهم  خمتلفة،  اأطراف  قدمتها 
ال�ضالم«،  لـ»عملية  الأممي  املبعوث 
نيكولي مالدينوف، وال�ضفري القطري، 
العمادي  زار  وبينما  العمادي.  حممد 
 14 جعبته  يف  وكان  اأيام،  قبل  غزة 
ق�ضية  يطرح  مل  فاإنه  دولر،  مليون 
بعر�ش  مكتفيًا  ب�ضراحة،  امل�ضريات 
حلل  الإن�ضانية  البوابة  عرب  الأموال 
الكهرباء  بينها  ومن  غزة،  اأزمات 

والرواتب.
باأ�ضابيع،  �ضبقه  الذي  مالدينوف،  اأما 
ماهية  عن  م�ضتف�ضرًا  بو�ضوح  فجاء 
اأن  ميكن  اأين  واإىل  العودة«  »م�ضريات 
تذهب، لكن من دون اأن يقدم اأي عر�ش 
توجيهه  اإىل  احلركة  دفع  ما  متكامل، 
اأن قرار  اإىل الف�ضائل الأخرى وتاأكيد 
وكذلك  وحدها.  بيدها  لي�ش  امل�ضريات 
فعلت »حما�ش«، كما ت�ضرح امل�ضادر، مع 

�ضتلتقي  اإنها  قالت  اإذ  اأم�ش،  امل�ضريني 
ما  ملناق�ضة  غزة  يف  الف�ضائل  قيادة 
تلقته من اجلانب امل�ضري، لكن امل�ضادر 
يكن  مل  العر�ش  اأن  اأو�ضحت  نف�ضها 
ميكن  ل  نريده...  الذي  »بامل�ضتوى 
هذه  على  النجاح  اأو  بالف�ضل  احلكم 

الزيارة الآن«.
يف  القيادي  قال  اجلانب،  هذا  يف 
حركته  اإن  مو�ضى،  يحيى  »حما�ش« 
اأخرى  واأطرافًا  مالدينوف  التقت 
منها »مل حتمل يف  اأيًا  لكن  مرات عدة، 
اأجندتها عرو�ضًا جدية اأو حقيقية... 
اآراء  ت�ضتطلع  غزة  تزور  التي  الوفود 
روؤية  اأي  تقدم  ول  ر�ضائل،  وتنقل 
قال  كذلك،  متكاملة«.  �ضيا�ضية 
الإ�ضالمي«  »اجلهاد  حركة  يف  القيادي 
»مل  العرو�ش  هذه  اإن  البط�ش،  خالد 
ب�ضاأن  القطاع  �ضكان  اأ�ضئلة  عن  جُتب 
املفرو�ش  واحل�ضار  امل�ضريية  ق�ضاياهم 
ت�ضريح  يف  البط�ش،  واأ�ضاف  عليهم«. 
َو�ضعت  العودة  »م�ضرية  اإن  لـ»الأخبار«، 
بحق  تتمثل  ا�ضرتاتيجية  اأهدافًا 
تتمثل  تكتيكية  واأخرى  العودة، 
باإف�ضال �ضفقة القرن وك�ضر احل�ضار... 
حلوًل  ت�ضع  مل  املقدمة  العرو�ش 
احلراك  يتوقف  لن  لذلك  جذرية، 

الفل�ضطيني«.
التجهيزات  تتوا�ضل  ذلك،  غ�ضون  يف 
ي�ضتعد  اإذ  وغدًا،  اليوم  للم�ضريات 
يف  الفل�ضطينيني  من  الآلف  ع�ضرات 
القطاع للذهاب اإىل املناطق احلدودية، 
يف وقت اأعلنت فيه املوؤ�ض�ضات الر�ضمية 
كما  العمل.  عن  اإجازة  والأهلية 
العودة«  مل�ضريات  العليا  »الهيئة  اأعلنت 
العودة  قرى  ا�ضم  حتمل  قوافل  ت�ضيري 
امل�ضاركني  �ضتحمل  وهي  )املحتلة(، 
ظل  ويف  احلدودية.  املناطق  اإىل 
التوتر الأمني املتوقع، ورد يف �ضحيفة 
اأن  الإ�ضرائيلية  اأحرونوت«  »يديعوت 
جنود العدو لن يخرجوا لعطلة حاليًا، 
و�ضتن�ضط نحو 11 كتيبة ع�ضكرية على 
احلدود، اأي اأكرث من عدد القوات التي 
تعمل غالبًا هناك، وخا�ضة اأن اجلي�ش 
يتوقع م�ضاركة نحو مئة األف فل�ضطيني 
اإىل  توؤدي  قد  التي  التظاهرات  يف 

اخرتاق ال�ضياج احلدودي.

اأبــرز  من  وم�ضاركة  م�ضاركا   ٢٠ من  اأكــرث  اجتماع  مت 
اأهم  ملناق�ضة  اليمن  يف  والقت�ضادية  التنموية  القيادات 
التحديات التي تواجه البالد يف منتدى قيادات التنمية 
ت�ضور  “اإعادة  مبادرة  �ضمن  مــوؤخــرًا  عقد  الــذي  الثاين 
اقت�ضاد اليمن”. كانت احلاجة اإىل زيادة تغطية وكفاءة 
الدولية  الإن�ضانية  املنظمات  بها  تقوم  التي  التدخالت 
يف  الإن�ضانية  لالأزمة  للت�ضدي  املتحدة  الأمم  ــالت  ووك

اليمن من اأبرز املوا�ضيع املطروحة يف املنتدى.
حول هذه الق�ضية اختار رواد املنتدى خالل املناق�ضات 

الق�ضايا الرئي�ضية التالية كمحاور يجب العمل عليها:
الفاعلة الإن�ضانية الدولية  اإىل قيام اجلهات  احلاجة 
بزيادة التن�ضيق مع ال�ضلطات املحلية واجلهات الفاعلة يف 

املجتمع املدين والقطاع اخلا�ش اليمني.
الإن�ضانية،  ال�ضتجابة  يف  الالمركزية  دور  اأهمية 
والفوائد العديدة املتمثلة يف اإعطاء الأولوية للتحويالت 
الغذائية  املــواد  توفري  عن  بــدل  للم�ضتفيدين  النقدية 

ب�ضكل مبا�ضر.
اأ�ضد  اإىل  امل�ضاعدة  لتقدمي  الأولــويــة  ــالء  اإي اأهمية 

ال�ضكان فقرًا، ول �ضيما النازحني داخليًا.
التو�ضيات  من  جملة  اىل  التنمية  قيادات  وتو�ضلت 
واحلكومة  الدولية  الن�ضانية  الفاعلة  للجهات  املختلفة 
مناطق  خمتلف  يف  ــع  ــواق ال المـــر  و�ــضــلــطــات  اليمنية 
العربي  التحالف  يف  الأع�ضاء  الدول  وكذلك  اجلمهورية 

واملجتمع الدويل، كما �ضريد هنا لحقا.
اأفاد مكتب الأمم املتحدة لتن�ضيق ال�ضوؤون الإن�ضانية يف 
تقرير الحتياجات الإن�ضانية لليمن لعام ٢٠١٨ اأن ٢٢.٢ 
مليون �ضخ�ش – اأي ٨٠ يف املائة من ال�ضكان –بحاجة اإىل 
امل�ضاعدة الإن�ضانية اأو احلماية يف نهاية عام ٢٠١٧، منهم 
مليون   ١٧.٨ هناك  واأن  ما�ضة.  حاجة  يف  مليون   ١١.٣
�ضخ�ش يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم ٨.٤ مليون 

�ضخ�ش “معر�ضون خلطر املجاعة”.
املا�ضي  العام  يف  الإن�ضانية  ال�ضتجابة  �ضملت  وقــد 
دولية  منظمة  و٣٦  املتحدة  لــالأمم  تابعة  وكــالت  ثمان 
غري حكومية و١٤٧ منظمة حملية غري حكومية. وكانت 
املجال  يف  الفاعلة  اجلهات  هذه  تواجه  التي  التحديات 
وات�ضاع  لالأزمة  الكبري  احلجم  واأهمها  عميقة،  الإن�ضاين 
ي�ضهد  حيث  با�ضتمرار،  بها  املتاأثرة  ال�ضكانية  ال�ضريحة 
اليمن حاليًا اأكرب حالة طوارئ اإن�ضانية يف العامل، وي�ضكل 
الفاعلة  اجلهات  لقدرة  هائاًل  حتديًا  ونطاقها  حجمها 
على  املحتاجني،  جلميع  املعونات  اإي�ضال  على  الإن�ضانية 
تتواجد  الــذي  اجلغرايف  والنطاق  الحتياجات  م�ضتوى 
�ضمنه املنظمات العاملة يف ال�ضتجابة الإن�ضانية وقدرتها 

على تو�ضيع تغطيتها.
يف  الفاعلة  اجلــهــات  تــواجــه  ذلـــك،  اإىل  بــالإ�ــضــافــة 
الظروف  يف  العمل  تعقد  �ضديدة  قيودا  الإن�ضاين  املجال 
احلالية لليمن وتعيق الو�ضول اإىل املحتاجني. وقد اعترب 
الفاعلون الإن�ضانيون اأن التحديات البارزة التي تواجههم 

تتمثل بالآتي:
الإجراءات الر�ضمية البريوقراطية التي توؤخر و�ضول 
على  احل�ضول  تاأخر  وكذلك  املحتاجني،  اإىل  امل�ضاعدات 
وم�ضتقات  والطبية  الغذائية  املــواد  ل�ضترياد  املوافقة 
التحالف  يفر�ضة  الــذي  احل�ضار  من  امل�ضتثناة  الــوقــود 
تاأخر  اىل  بــالإ�ــضــافــة  ــدة،  ــدي احل ميناء  على  الــعــربــي 
الن�ضاين  املجال  يف  العاملني  دخول  تاأ�ضريات  ــراءات  اإج
والنتظار  اليمن،  من  واجلنوبية  ال�ضمالية  املناطق  اإىل 
امل�ضددة  والقيود  التاأ�ضريات،  تلك  على  للح�ضول  الطويل 
املناطق  يف  �ضفر  ت�ضاريح  على  احل�ضول  ومتطلبات  عليها 

اخلا�ضعة ل�ضيطرة احلوثيني، وغري ذلك.
الدمار املنت�ضر و�ضعف البنية التحتية اأو غيابها مثل – 
الطرق واجل�ضور و�ضبكات الت�ضالت ال�ضلكية والال�ضلكية 

وخمازن تخزين الغذاء- وغري ذلك.
التفتي�ش،  بــنــقــاط  واملتمثلة  الأمــنــيــة  الــتــحــديــات 
امل�ضاعدات  قوافل  م�ضارات  وحتويل  امل�ضلحة،  واجلماعات 
الربية،  املعارك  ا�ضتمرار  ظل  يف  اأحيانا،  واختطافها  بل 

وال�ضربات اجلوية، وغريها.
الوا�ضعة  ال�ضيولة  باأزمة  املتمثلة  املالية  التحديات 
العمالت  اأما  املحلية  العملة  �ضرف  اأ�ضعار  وتقلب  النطاق، 
الأجنبية، والتقلبات ال�ضريعة يف ا�ضعار ال�ضلع واخلدمات 

الناجتة عنه.
اجلهات  قدرة  يف  كبري  ب�ضكل  العوامل  هذه  اأثــرت  لقد 
الفاعلة يف املجال الإن�ضاين على اإمتام العمليات الإن�ضانية 
البيانات  وجمع  النتائج  ور�ــضــد  الحتياجات  وتقييم 
على  قائمة  تدخل  بــرامــج  لو�ضع  ال�ضرورية  الأخـــرى 
ح�ضا�ضية  دفعت  ما  وكــثــريًا  املنا�ضب.  الوقت  يف  الأدلـــة 
الأطراف املتحاربة حيال هذا النوع من جمع البيانات اإىل 
منع الأن�ضطة املتعلقة بجمع البيانات اخلا�ضة باخلدمات 

الإن�ضانية بالقوة، وخا�ضة يف املناطق التي ي�ضيطر عليها 
احلوثيون.

الإن�ضانية  الوطنية  الــفــرق  فــاإن  نف�ضه  الــوقــت  ويف 
ب�ضكل جيد وترتبط مع  الإن�ضانية تعمل  ال�ضبكات  وفرق 
بع�ضها باآليات تن�ضيق جيدة، وتوؤدي دورا فاعال مل�ضاعدة 
اجلهات الدولية الإن�ضانية وت�ضهيل عملها. وعلى اجلانب 
وغريه  اليمني  اخلا�ش  القطاع  مع  التن�ضيق  فــاإن  الآخــر 
اإىل  ــوؤدي  ي مما  حمــدودا.  ــازال  م املحليني  الفاعليني  من 
يتعلق  فيما  والطلب  العر�ش  بني  متاأ�ضلة  فجوة  ظهور 
بتوفري امل�ضاعدات داخل البلد. وقد نتج عن هذا الق�ضور 
تخزين  يف  الفاعلة  الإن�ضانية  اجلهات  ن�ضاط  حمدودية 
اأنحاء  جميع  يف  اآمنة  مواقع  يف  وامل�ضاعدات  الأغــديــة 

البالد.
ال�ضتجابة  يف  مــلــحــوظ  نق�ش  ــن  م الــيــمــن  ــاين  ــع وي
النداءات  عن  ينتج  ومل  الــدويل.  املجتمع  من  الإن�ضانية 
الإن�ضانية ال�ضادرة عن الأمم املتحدة �ضوى ا�ضتالم ٥٥ % 
ثم  دولر(  مليار   ١.٦(  ٢٠١٥ لعام  املطلوبة  الأمــوال  من 
ا�ضتالم ٦٣% يف لعام ٢٠١٦ )١.٦٣ مليار دولر( و٧٣% لعام 
مليار   ٢.١( العام  لهذا  و٧٠%  دولر(،  مليار   ٢.٣(  ٢٠١٧

دولر( اأي اأن التح�ضن يف هذا املجال حمدودا وبطيئا.
متعددة  تو�ضيات  التنمية  رواد  من  امل�ضاركون  واأطلق 

لتجاوز هذه ال�ضعوبات واملعوقات.
تو�ضيات للجهات الفاعلة الإن�ضانية الدولية:

جهود  لت�ضمل  الإن�ضانية”  “ال�ضتجابة  مفهوم  تو�ضيع 
الإن�ضانية  اجلهود  تتو�ضع  بحيث  القت�ضادي،  الإنعا�ش 
اإر�ضاء  الطارئة التي جتري حاليًا يف اليمن وت�ضاعد على 
الأ�ضا�ضية  اخلــدمــات  تاأهيل  لإعـــادة  الــالزمــة  الأ�ض�ش 
�ضي�ضاعد  الذي  الأمر  القريب،  املدى  على  حمليًا  املقدمة 
الطويل  املدى  على  الوطني  ال�ضتقرار  حتقيق  على  اأي�ضا 
وجتنب ر�ضوخ تقليد العتماد على امل�ضاعدات اخلارجية 
جتاوزها  واآلــيــات  النقطة  هــذه  اخت�ضار  وميكن  لليمن. 
الإن�ضانية  اخلدمات  عمل  باآليات  النتقال  تتطلب  بكونها 
اأف�ضل  و�ضع  اإىل  املحتاجني  نقل  اإىل  املعيل  وظيفة  من 

وخلق فر�ش معي�ضية اأف�ضل لهم.
مع  التن�ضيق  اإىل  الرامية  الداخلية  اجلهود  تقوية 
املدين  املجتمع  يف  الفاعلة  واجلهات  املحلية  ال�ضلطات 
الت�ضاركي  التخطيط  خالل  من  اليمني  اخلا�ش  والقطاع 
اإمكانية التن�ضيق املحلي  اأن  اإدراك  وعمليات التنفيذ )مع 
الظروف  بح�ضب  لأخرى  منطقة  من  كبري  ب�ضكل  تختلف 
�ضمان  على  ي�ضاعد  اأن  ذلــك  �ــضــاأن  ومــن  الأر�ــــش(،  على 
ا�ضتجابة اإن�ضانية اأكرث فعالية و�ضمول وتكاماًل، مع احلد 
اجلهات  تتكبدها  التي  الت�ضغيلية  التكاليف  من  اأي�ضًا 
الب�ضرية،  املوارد  اأعباء  ومن  الدولية  الإن�ضانية  الفاعلة 
اأن تعمل  ينبغي على اجلهات الفاعلة يف املجال الإن�ضاين 
على زيادة التن�ضيق مع القطاع اخلا�ش اليمني على وجه 
يف  تواجها  التي  العوائق  من  للحد  كفر�ضة  اخل�ضو�ش 
اإي�ضال واإدارة امل�ضاعدات )لتفا�ضيل اأكرثي مكن الطالع 
على املنظمات الإغاثية الدولية والقطاع اخلا�ش اليمني: 
الإن�ضانية  ال�ضتجابة  يف  التن�ضيق  حت�ضني  اإىل  احلاجة 

لالأزمة (.
اإن�ضاء فرق مفاو�ضات داخل البالد مكلفة بالإبقاء على 
الأطــراف  مع  با�ضتمرار  ومفتوحة  قوية  ات�ضال  قنوات 
املتحاربة لتي�ضري و�ضول امل�ضاعدات الإن�ضانية دون عوائق 
اإىل جميع مناطق البالد. ينبغي اأن توؤدي هذه اجلهود اإىل 
الفاعلة يف  املحلية واجلهات  ال�ضلطات  التن�ضيق مع  زيادة 
اأن  ينبغي  كما  اليمني.  اخلا�ش  والقطاع  املدين  املجتمع 
الأطــراف  كــوادر  لتعريف  برناجمًا  اجلهود  هــذه  ت�ضمل 
القانون  مبوجب  عليها  املرتتبة  بالتزاماتها  املتحاربة 

الدويل الإن�ضاين وقانون حقوق الإن�ضان.
اعتماد الالمركزية يف جهود الإغاثة من خالل اإن�ضاء 
اأنحاء  “حماور” اإغاثة موزعة بدقة يف جميع  اأو  مراكز 
 – الإن�ضانية  الــواردات  اإىل  الو�ضول  قدرة  بح�ضب  البالد 
– وتن�ضاأ بالقرب  اأو اجلو  اأو البحر  �ضواء عن طريق الرب 

من التجمعات ال�ضكانية للمحتاجني.
نظام  اإىل  اإ�ضافة  املخاطر،  لإدارة  �ضامل  اإطــار  و�ضع 
موحد للرقابة والتقييم ي�ضتعر�ش ال�ضتجابة الإن�ضانية 
ي�ضمح  اأن  ذلــك  �ضاأن  من  وجمالتها.  متطلباتها  بكامل 
وامل�ضاعدات  لالحتياجات  دقيقة  تقديرات  بــاإجــراء 
وال�ضعف  الــقــوة  نــقــاط  وحتــديــد  ملواجهتها،  ــة  ــالزم ال
والفر�ش واملخاطر يف اإطار منوذج تقدمي املعونة احلايل. 
من �ضاأن ذلك اأي�ضًا اأن يعزز ال�ضفافية وامل�ضاءلة يف اإي�ضال 
امل�ضاعدات، الأمر الذي �ضيحول بدوره دون �ضعور املانحني 

بالإعياء.
اإعطاء الأولوية للتحويالت النقدية ك�ضكل من اأ�ضكال 
توفري  عن  عو�ضا  للم�ضتفيدين  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
ال�ضالل الغذائية، خا�ضة واأن التحويالت النقدية �ضتخلق 

القت�ضاديات  على  ايجابية  مردودات 
الباعة  �ضغار  �ضت�ضاعد  حيث  املحلية، 
ــوق كــكــل عــلــى املــحــافــظــة على  ــض ــ� وال
الئتمان  نظم  تعزيز  مــع  اأعــمــالــهــم، 
على  ال�ضمود  على  ــقــدرة  وال املحلية 

م�ضتوى املجتمع املحلي.
لبناء  اإعداد وتنفيذ برامج متعددة 
املحليني  املــوظــفــني  قــــدرات  وتــعــزيــز 

التي  املنظمات  يف  عالية  قرار  �ضنع  مواقع  يف  ومتكينهم 
مراعاة  يف  يتمثل  اأ�ضا�ضي  مبداأ  مراعاة  مع  بها،  يعملون 
تعزيز  يف  امل�ضاهمة  ذلــك  �ــضــاأن  مــن  الجتماعي.  الــنــوع 

فاعلية ومرونة العمليات الن�ضانية.
الإن�ضانية  الــتــدخــالت  احــتــيــاجــات  تقييم  تنفيذ 
للجهات  امل�ضاعدات  تقدمي  ل�ضمان  املحلي  امل�ضتوى  على 
تنوع  ــاة  ــراع م مــع  الحــتــيــاج،  ح�ضب  على  امل�ضتهدفة 
وكذلك  ودميوغرافيا،  جغرافيا  املختلفة  الحتياجات 

التدهور القت�ضادي وتفاقم ال�ضراع.
اآليات التوزيع العادل للم�ضاعدات، وعلى  �ضمان تنفيذ 
املعيالت  للن�ضاء  واأولية  امتيازات  منح  اخل�ضو�ش  وجه 
لأ�ضرهن، ل �ضيما وقد ت�ضبب ال�ضراع يف تهمي�ضهن واأ�ضعف 
او  للخدمات  الو�ضول  او  الوظائف  على  ح�ضولهن  قدرة 

امل�ضاعدات الإن�ضانية.
املجتمع  يف  املحلية  الفاعلة  اجلهات  جهود  مراقبة 
ال�ضتجابة  يف  العاملة  احلكومية  غري  واملنظمات  املدين 
قــدرات  بناء  يف  ال�ضتثمار  فر�ش  لتحديد  الإن�ضانية 
قيادات  على  وينبغي  معها.  والتعاون  املحلية  اجلهات 
ا�ضرتاتيجية  تبني  اأن  احلكومية  غري  الدولية  املنظمات 
�ضراكة ت�ضمن ال�ضمود الطويل الأجل للمحليني وت�ضلمهم 

زمام القرارات.
 تو�ضيات للحكومة اليمنية:

بال�ضطالع  الإن�ضانية  لالإغاثة  العليا  اللجنة  اإلــزام 
بدورها الرقابي والتن�ضيقي لتو�ضيع التغطية ورفع فعالية 
ي�ضمل  اجلهود.  ازدواجية  ومنع  الإن�ضانية  ال�ضتجابة 
ذلك: و�ضع وتنفيذ خطة ا�ضتباقية للتن�ضيق مع املنظمات 
املــتــحــدة ودعــمــهــا يف جمــال  الأمم  ووكــــالت  الــدولــيــة 
م�ضاعدة  ذلك  ي�ضمل  اأن  ينبغي  الإن�ضانية.  ال�ضتجابة 
ال�ضل�ش  ال�ضترياد  تاأمني  يف  الإن�ضانية  الفاعلة  اجلهات 
تاأ�ضريات  على  ح�ضولها  وتاأمني  الإن�ضانية،  لــالإمــدادات 
ويف  عراقيل  دون  البلد  اإىل  الأجــانــب  املوظفني  دخــول 
الوقت املنا�ضب، وحتديد املناطق الآمنة لإيواء املوظفني 
النزاع.  مناطق  عرب  انتقال  ممرات  وتاأمني  ــدادات،  والإم
ينبغي اأن ي�ضمل ذلك اأي�ضًا تي�ضري و�ضولهم اإىل جمتمعات 
املحتاجني – مبن فيهم النازحني داخليًا – لإجراء درا�ضات 
يف  الالزمة  الحتياجات  لتحديد  ميدانية  ا�ضتق�ضائية 
للوزارات  الفنية  املكاتب  مع  والتن�ضيق  املناطق:  خمتلف 
للم�ضاعدات  فاعلة  ورقــابــة  تن�ضيق  ل�ضمان  �ضنعاء  يف 

الإن�ضانية.
العمل ب�ضكل فعال على اتباع �ضيا�ضات حتمي املنظمات 
الإن�ضانية العاملة يف اليمن من تدخل الأطراف املتحاربة، 
حيث وان هـذه املنظمات تواجه معوقات خمتلفة بح�ضب 

املكان التي تعمل فيه.
البنية  تاأهيل  اإعــادة  يف  وال�ضروع  الأولــويــات  حتديد 
امل�ضاعدات  حركة  لت�ضهيل  الالزمة  الأ�ضا�ضية  التحتية 

الإن�ضانية عرب املحافظات اليمنية.
لدعم  املحلية  ال�ضلطات  قـــدرات  بناء  يف  امل�ضاعدة 

املنظمات الدولية يف ال�ضتجابة لالأزمة الإن�ضانية.
ال�ضعودية  ال�ضلطات  مــع  التخاطب  احلكومة  على 
من  هناك  اليمنيني  للمغرتبني  ا�ضتثناء  ايجاد  وحماولة 
الر�ضوم التي مت فر�ضها موؤخرا عليهم، وي�ضمل ذلك الطلب 
الذين  اليمنيني  ظروف  مراعاة  ال�ضعودية  ال�ضلطات  من 
مبا  �ضعودتها/توطينها  متت  التي  القطاعات  يف  يعملون 

ي�ضمح بزيادة قيمة التحويالت اإىل اليمن وا�ضتمرارها.
 تو�ضيات ل�ضلطات الأمر الواقع يف اليمن:

اإزالة العقبات البريوقراطية التي تعّقد وتاأّخر دخول 
عاملي الإغاثة الإن�ضانية اإىل اليمن.

لعاملي  ال�ضفر  ت�ضاريح  على  املفرو�ضة  القيود  اإزالــة 
الآمن  و�ضولهم  وتي�ضري  اليمن  داخل  الإن�ضانية  الإغاثة 
منع  ذلــك  وي�ضمل  املحتاجني.  ال�ضكان  اإىل  املعاق  وغــري 

ابتزاز عمال الإغاثة عند نقاط التفتي�ش.
التخطيط  وزارة  موظفو  يفر�ضها  التي  القيود  اإزالــة 
املنظمات  قدرة  من  حتد  والتي  ب�ضنعاء  الدويل  والتعاون 
ور�ضد  الحتياجات  تقييم  ـــراءات  اإج على  الإن�ضانية 

امل�ضاعدات الإن�ضانية.
العربي  التحالف  يف  الأع�ضاء  ــدول  ال اإىل  تو�ضيات   

واملجتمع الدويل:
�ضنعاء  اإىل مطار  الرحالت اجلوية  با�ضتئناف  ال�ضماح 

ال�ضفر ملن هم بحاجة اىل  لت�ضهيل عملية  الدويل، وذلك 
التنقل  حركة  ت�ضهيل  وكذلك  البلد،  خارج  طبية  عناية 
مناطق  واإىل  من  الإن�ضانية  ــوؤن  وامل الإن�ضانيني  للعاملني 

�ضمال اليمن حتديدا.
ــتــرياد الــتــجــاري  ــض رفـــع الــقــيــود املــفــرو�ــضــة عــلــى ال�
عرب  الطبية  والإمـــدادات  والوقود  لالأغذية  والإن�ضاين 
ميناء  �ضيما  ول  نهائي،  ب�ضكل  اليمن  يف  املــوانــئ  جميع 

احلديدة على البحر الأحمر.
الوظيفية  القدرات  ل�ضتعادة  عملية  خطوات  اتخاذ 
موجز  يف  املف�ضل  النحو  على  اليمني،  املــركــزي  للبنك 
ا�ضتعادة  اليمن:  اقت�ضاد  ت�ضور  اإعــادة  مبادرة  �ضيا�ضات 
اأن  ذلك  �ضاأن  من  الريال.  وا�ضتقرار  املركزي  البنك  قدرة 
ي�ضاعد، مع عوامل اأخرى كثرية على ا�ضتقرار اأ�ضعار ال�ضلع 
التحويالت  فعالية  زيادة  وبالتايل  ال�ضوق،  يف  الأ�ضا�ضية 

النقدية للمعونة الإن�ضانية اإىل امل�ضتفيدين يف اليمن.
 قيادات التنمية:

رئي�ش هيئة امل�ضاحة اجليولوجية  د. اإ�ضماعيل اجلند 
والرثوات املعدنية ال�ضابق

يف  الــتــاريــخ  يف  م�ضاعد  ــتــاذ  اأ�ــض د. اأ�ضمهان العل�ش  
جامعة عدن

لالأمني  الأول  النائب  د. اأفراح عبد العزيز الزوبة 
العام ملوؤمتر احلوار الوطني

ــاذة جــامــعــيــة وبــاحــثــة يف  ــت ــض ا� د. انطالق املتوكل 
دا�ضات النوع الجتماعي بجامعة �ضنعاء

وزير النقل ال�ضابق م. بدر حممد با�ضلمة 
جــامــعــة  يف  ـــتـــاذ  اأ�ـــض د. جالل اإبراهيم فقرية 

�ضنعاء
اليمن،  ا�ضت�ضارة  �ضركة  مــديــرة  جميلة علي رجاء 

ع�ضو فريق الإ�ضالحات القت�ضادية
خبري تنمية دولية جيهان نواف عبد الغفار 

رئي�ش  ــال،  ــم اأع ــل  رج م. خالد عبد الواحد نعمان 
املجل�ش الأهلي يف عدن، ع�ضو فريق الإ�ضالح القت�ضادي

وزير النفط واملعادن ال�ضابق م. ر�ضيد الكاف 
اأكــادميــيــة وعــمــيــدة  د. �ضعاد عثمان يافعي 
يف  دكتوراه  عدن،  بجامعة  الإداريــة  العلوم  لكلية  �ضابقة 

القت�ضاد الزراعي
ــــجــــارة  ــــت وزيـــــــــر ال د. �ضعد الدين بن طالب 
�ضابق  وع�ضو  الربملان،  يف  �ضابق  ع�ضو  ال�ضابق،  وال�ضناعة 

يف الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ضاد
ومــوارد  اقت�ضادية  تنمية  خبري  عثمان احلدي 

ب�ضرية
رجل اعمال علي حممد احلب�ضي 

ــاه  ــي امل وزارة  وكــيــل  م. عمار نا�ضر العولقي 
والبيئة

م�ضت�ضار اقت�ضادي عمر العاقل 
التح�ضري  جلنة  يف  �ضابق  ع�ضو  ماجد املذحجي 

الفني ملوؤمتر احلوار الوطني
ـــر تـــطـــويـــر الأعـــــمـــــال يف  ـــدي م مازن حممود اأمان 

جمموعة هائل �ضعيد اأنعم
رجل اعمال حممد عقيل �ضهاب           

ال�ضابق  املالية  وزيــر  د. حممد من�ضور  زمام 
ورئي�ش هيئة اجلمارك ال�ضابق

كمران  ل�ضركة  ال�ضابق  الرئي�ش  نبيل الفقيه        
لل�ضناعة وال�ضتثمار ووزير ال�ضياحة ال�ضابق

وزير اخلدمة املدنية ال�ضابق نبيل �ضم�ضان 
املالية  ال�ضوؤون  يف  دكتور  اأ�ضتاذ  د.جناة جمعان  
احلــوار  مــوؤمتــر  وع�ضو  اأعــمــال  �ضيدة  �ضنعاء،  بجامعة 
الوطني، ورئي�ضة قطاع �ضيدات الأعمال يف غرفة التجارة 

اليمنية
�ضنعاء  مــركــز  قــبــل  مــن  امللخ�ش  هـــذا  اإعــــداد  مت   *
امل�ضروع  �ضركاء  مع  بالتن�ضيق  ال�ضرتاتيجية،  للدرا�ضات 
التطبيقية  البحوث  مــركــز  و  لال�ضت�ضارات  روت  ــب  دي

.)CARPO( بال�ضراكة مع ال�ضرق
* مالحظة: مت اإجناز هذه الوثيقة بدعم من الحتاد 

الأوروبي و�ضفارة مملكة هولندا يف اليمن.

�ليمن يف  �الإن�سانية  �ال�ستجابة  فاعلية  رفع  �أهمية 



حممد النجار
عبيد  اأحمد  اليمني  الوزراء  رئي�ش  حديث  رغم 
الأزمة  يف  مهزوم  ول  منت�ضر  ل  اأن  عن  دغر  بن 
التي عا�ضتها جزيرة �ضقطرى، يرى مراقبون اأن 
وعلى  بالإمارات،  حلقت  كربى  معنوية  هزمية 
اليمنية  ال�ضرعية  حتقق  مل  الآخر  الطرف 
الأدوار  تبادل  �ضيا�ضة  ا�ضتمرار  و�ضط  انت�ضارا، 

بني اأبو ظبي والريا�ش.
دراماتيكية  تطورات  اجلزيرة  عا�ضت  فقد 
خل�ضت تطبيق اتفاق �ضعودي ميني لإنهاء الأزمة 
اأبريل/ التي تعي�ضها اجلزيرة منذ الثالثني من 
ني�ضان املا�ضي بعد اأن و�ضلت قوات اإماراتية اإليها 
وجزيرة  ميناء  من  اليمنية  القوات  وطردت 

�ضقطرى اأثناء زيارة رئي�ش الوزراء اليمني لها.
للجزيرة  �ضعودية  قوات  بو�ضول  كانت  البداية 
على  لل�ضيطرة  اليمنية  القوات  تعود  اأن  قبل 
الإماراتي  العلم  واإنزال  �ضقطرى  وميناء  مطار 

املرفوع عليها وو�ضع علم اليمن.
وتلى ذلك مغادرة رئي�ش الوزراء اليمني للجزيرة 
بعد زيارة طويلة ا�ضتمرت 17 يوما، حيث ك�ضفت 
�ضعوديا  اتفاقا  اأن  نت  للجزيرة  مينية  م�ضادر 
ومنها  عدن  اإىل  دغر  بن  مبغادرة  ق�ضى  مينيا 

للريا�ش التي و�ضلها فعال م�ضاء اأم�ش الثنني.
بن دغر:

مينيتها  يف  اليمن  ينازع  اأحد  ل  التي  �ضقطرى 
املوؤكد  من  لكنها  وانتهت،  الإخوة  يف  اأزمٌة 
�ضتمنحنا فر�ضة جديدة للتاأمل فيما نحن عليه 
فالتحالفات  املحررة،  املناطق  ويف  التحالف  يف 
والفعل،  القول  يف  و�ضراكة  الأهداف،  يف  اتفاق 

وتكافوؤ يف الفر�ش.
بعودة  مطالبه  حقق  اليمني  اجلانب  اأن  ورغم   «
�ضقطرى،  ومطار  ميناء  على  لل�ضيطرة  قواته 
فاإن ما مل يتحقق حتى اليوم هو مغادرة القوات 
مغادرة  من  الرغم  على  للجزيرة،  الإماراتية 

رئي�ش الوزراء اليمني لها.
الدور  حول  ت�ضاوؤلت  طرحوا  مراقبني  لكن 
بعد و�ضول قوات  �ضقطرى  ال�ضعودي اجلديد يف 
القوات  وتاأهيل«  »تدريب  عنوان  حتت  �ضعودية 
اأعلنه �ضفري الريا�ش يف اليمن عن  اليمنية، وما 

م�ضاريع اإغاثية �ضتنفذ يف اجلزيرة.

كما ُطرح �ضوؤال عن الهدف من ا�ضرتاط مغادرة بن 
اإقامته يف عدن -العا�ضمة  دغر اجلزيرة وعدم 

املوؤقتة لليمن- و�ضرورة توجهه للريا�ش.
وبينما قالت وكالة الأنباء اليمنية اإن زيارة بن 
عبد  الرئي�ش  مع  الت�ضاور  هدفها  للريا�ش  دغر 
الدول  �ضفراء  ربه من�ضور هادي ولقاء عدد من 
لدى اليمن، عرّبت م�ضادر مينية عن خ�ضيتها من 
حتدثت  اأن  بعد  هادي  م�ضري  دغر  بن  يلقى  اأن 
و�ضائل اإعالم غربية عن اأن الأخري »يعي�ش حتت 
الإقامة اجلربية« يف الريا�ش، اأو اأن يكون هدف 
الزيارة احلد من حتركات بن دغر التي اأزعجت 

الإماراتيني.
وقبيل مغادرته، ن�ضر رئي�ش الوزراء اليمني على 
»لقد  فيه  قال  في�ضبوك  على  من�ضورا  �ضفحته 
قال كل منا ما يريد قوله، ورمبا بالغ بع�ضنا يف 
عن  تعبريا  الكلمة  لنجعل  الوقت  وحان  القول، 

القيمة العظمى يف حياتنا«.
التي  ودماوؤنا  واأمة،  واأهل  اإخوة  »نحن  واأ�ضاف 
ت�ضيل يف مواجهة العدو ل ميكنها اأن ت�ضيل بيننا، 
الثابت يف حياتنا  الإمارات منا ونحن منها، هذا 

وما عداه متغري وعابر«.
التحالف  بني  العالقة  لتقومي  دغر  بن  ودعا 
ل  التي  »�ضقطرى  واأ�ضاف  اليمنية،  وال�ضرعية 

الإخوة  يف  اأزمة  مينيتها  يف  اليمن  ينازع  اأحد 
وَعّدت، لكنها من املوؤكد �ضتمنحنا فر�ضة جديدة 
املناطق  التحالف ويف  فيما نحن عليه يف  للتاأمل 
الأهداف،  يف  اتفاق  فالتحالفات  املحررة، 

و�ضراكة يف القول والفعل، وتكافوؤ يف الفر�ش«.
وما لفت اأنظار املراقبني اأن بن دغر اأعلن انتهاء 
يف  وح�ضابه  �ضفحته  على  من�ضور  عرب  الأزمة 
في�ضبوك وتويرت، حيث قراأ م�ضدر ميني يف �ضكل 

الإعالن اأنه »يعرب عن اأزمة اأخرى«.
و�ضرح امل�ضدر »مثل هذا احلدث كان من الطبيعي 
اأن ي�ضدر ب�ضاأنه بيان حكومي يعلن انتهاء الأزمة 
عرب  ولي�ش  الر�ضمية  الأنباء  وكالة  عرب  ويبث 
توقيع  حتت  �ضحفي  ومبقال  �ضخ�ضية  �ضفحة 

رئي�ش الوزراء«.
وهذا  جدا،  خطرية  كانت  �ضقطرى  »اأزمة  وتابع 
اإىل  لها  ال�ضرعية  احلكومة  نقل  يف  وا�ضحا  كان 
جمل�ش الأمن الدويل بر�ضالة ر�ضمية �ضكت فيها 
م�ضري  فما  خطرية،  اتهامات  وت�ضمنت  الإمارات 
الإمارات والتي  اليمنية على  الر�ضالة وال�ضكوى 

مل يجب عنها ما ن�ضره بن دغر؟«.
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توفيق اجلند
لي�ش موقع تعز املطل مبا�ضرة على م�ضيق باب املندب 
فلتعز  والأهمية،  اجلدل  هذا  كل  مينحها  ما  وحده 
وجنوبه  اليمن  �ضمال  على  الناعم  ونفوذها  تاأثريها 
ح�ضورها  ومار�ضت  وبعدها،  ال�ضطرين  وحدة  قبل 
ح�ضورها  وفر�ضت  �ضنعاء،  يف  مار�ضته  كما  عدن  يف 
بطابعه املدين الثقايف ال�ضيا�ضي النقابي. مل تعرتف 
ما  م�ضالح،  تقّيدها  ومل  لهيمنة  تخ�ضع  ومل  بت�ضطري 
جعلها هدفًا لقوى النفوذ يف ال�ضمال واجلنوب معًا يف 
فرتات خمتلفة، لتتحول عمليًا بحكم ذلك، ولوقوعها 
�ضمال  اإىل  ال�ضابقة  ال�ضطرية  احلدود  خط  على 

اجلنوب، وجنوب ال�ضمال يف اليمن.
النتيجة املوؤ�ضفة اأخريًا اأنه بدًل من جناح جتربة تعز 
يف متدين مناطق اليمن الأخرى، جنحت عوامل وقوى 
ال�ضراع الراهن يف ت�ضليح تعز، واأ�ضبح النموذج الذي 
مل يخ�ضع للتنميط الر�ضمي املطلوب، ومل ينخرط يف 
م�ضل�ضل ال�ضتقواء بال�ضالح تاريخيًا، منوذجًا جديدًا 

لديناميكيات ال�ضراع اليمني.
اأغلب التيارات الفكرية وال�ضيا�ضية اليمنية املعا�ضرة 

على م�ضتوى ال�ضمال واجلنوب من تعز
انطلقت اأغلب التيارات الفكرية وال�ضيا�ضية اليمنية 
تعز،  من  واجلنوب  ال�ضمال  م�ضتوى  على  املعا�ضرة 
الإخوان  تنظيم  فموؤ�ض�ش  واأ�ضخا�ضها،  بجغرافيتها 
واأبرز  تعز،  من  املخاليف،  عبده  اليمن  يف  امل�ضلمني 
اليمن،  يف  العرب  القوميني  حلركة  املوؤ�ض�ضني  القادة 
تعز،  من  عمر  اأحمد  و�ضلطان  اإ�ضماعيل  كعبدالفتاح 
اليوم،  اليمن  يف  امل�ضلمني  لالإخوان  العام  واملر�ضد 
التنظيم  قادة  واأبرز  تعز،  من  عبدالعزيز،  يا�ضني 
امللك  كعبد  اليوم،  وحتى  تاأ�ضي�ضه  منذ  النا�ضري 
تعز،  نعمان من  العتواين وعبداهلل  و�ضلطان  املخاليف 
علي  ال�ضابق  الرئي�ش  على  النا�ضريني  انقالب  وقائد 
واأمني  تعز،  من  �ضيف،  حممد  عي�ضى  �ضالح،  عبداهلل 
تعز،  من  �ضالم  قا�ضم  بغداد،  جناح  البعث  حزب  عام 
عبدالوهاب  دم�ضق،  جناح  البعث  حزب  عام  واأمني 

حممود من تعز.
فاأبرز  الوحيد،  راأ�ضمالها  لي�ش  واحليوية  التنوع  هذا 
اليمن،  يف  الرائدة  التجارية  وال�ضركات  املال  رجال 
كاملجموعات التجارية لهائل �ضعيد اأنعم، و�ضاهر عبد 
اجلليل  وعبد  العب�ضي،  ودرهم  ثابت،  واإخوان  احلق، 
من  قادمة  واخلامري،  الرحيم،  عبد  وتوفيق  ثابت، 
امل�ضاحة،  يف  للبنان  امل�ضاوية  تعز  اأن  كما  اأي�ضًا.  تعز 
هي اأكرب حمافظة مينية من حيث عدد �ضكانها الذين 
يف  ال�ضكان  عدد  من  املائة  يف   12 من  اأكرث  ي�ضكلون 
اليمن، ورمبا لي�ش هناك منطقة مينية ل يوجد فيها 
معّلم اأو طبيب اأو مهند�ش اأو تاجر من تعز، وهذا �ضّر 

اآخر من اأ�ضرار تاأثريها الناعم يف عموم اليمن.
يتحدرون  اليمنيني  والنا�ضطني  ال�ضحافيني  معظم 
جتاه  العام  الراأي  يف  التاأثري  جعل  ما  تعز،  من  اأي�ضًا 
منها،  �ضدرت  فقد  منها،  يبداأ  املختلفة  اليمن  ق�ضايا 
رايتها،  لرتفع  “اجلمهورية”  �ضحيفة  الثورة،  فجر 
يف  التنوير  �ضحف  “الثقافية”  �ضحيفة  وت�ضّدرت 
موؤ�ض�ضات  ال�ضعيد”  “موؤ�ض�ضة  ت�ضّدرت  كما  اليمن، 
الثقافة والعلوم مطلع الألفية. ومّثل عبد اهلل عبد 
الوهاب نعمان، كاتب كلمات الن�ضيد الوطني اليمني، 
الن�ضيد  كلمات  حّلن  الذي  عب�ضي،  طار�ش  واأيوب 
الفنية  ال�ضاحة  اأثرى  ميني  ثنائي  اأبرز  وغّناها، 

بالأنا�ضيد الوطنية والعاطفية اأي�ضًا.
يف تعز، مّت تدريب ف�ضائل العمل امل�ضّلح �ضّد الحتالل 
جتهيز  مع  بالتزامن  اليمن،  جنوب  يف  النكليزي 
اأيلول  �ضبتمرب/  للدفاع عن ثورة  املتطوعني  وتدريب 
القرن  �ضتينيات  خالل  اليمن  �ضمال  يف  امللكيني  �ضّد 
املا�ضي، ومنها انطلق اأّول اعت�ضام يف �ضاحات ال�ضباب 
�ضد علي عبد اهلل �ضالح يف 2011. ويف اإطار احلرب 
احلوثيني  بني  �ضراع  �ضاحة  تعز  زالت  ل  الراهنة، 
ويف  اليوم،  حتى  والتحالف  ال�ضرعية  من  وخ�ضومهم 
الوقت نف�ضه تتعّر�ش للح�ضار والق�ضف من الطرفني، 

من دون اعتبار لآلف ال�ضحايا من املدنيني.

ما  اأق�ضى  الوزارة  كانت  اليمن،  �ضطري  وحدة  قبل 
ومل  ال�ضمال،  يف  جنوبي  اأو  اجلنوب  يف  �ضمايل  ي�ضله 
ال�ضمال  حكم  اأو  �ضمايٌل،  اجلنوَب  َحَكم  اأن  يحدث 
جنوبي، لكن تعز ك�ضرت تلك القاعدة مرة واحدة مل 
تتكرر، بو�ضول عبد الفتاح اإ�ضماعيل، اأ�ضهر اأمني عام 
اليمن  جنوب  حكم  اإىل  اليمني،  ال�ضرتاكي  للحزب 
من  اإ�ضماعيل  وكان  املا�ضي،  القرن  �ضبعينيات  اأواخر 
اجلنوب  من  الإنكليز  لطرد  امل�ضلح  الكفاح  قادة  اأبرز 

رغم حتدره من تعز كمحافظة �ضمالية.
اأخذ التف�ضري الطائفي لطبيعة ال�ضراع الأخري ينخر 

الن�ضيج الجتماعي والوطني يف تعز
ا�ضتند  لأنه  اجلنوب  حكم  اإىل  اإ�ضماعيل  ي�ضل  مل 
مع  حدث  كما  قبلي،  اأو  اجتماعي  نفوذ  قوة  اإىل 
عن  منقطع  تقّدمي  مدين  كرئي�ش  حكم  لكنه  غريه، 
فيها  خا�ش  لدرجة  والجتماعية  القبلية  حا�ضنته 
اأثناء حكمه للجنوب حربًا مع ال�ضمال. اإل اأّن رفاقه 
يف عدن تخّل�ضوا منه يف �ضراع اأجنحة احلزب الذي 
كما   ،1986 الثاين  كانون  يناير/  باأحداث  عرف 
الأ�ضبق،  العامة  الأركان  هيئة  رئي�ش  رفاق  تخّل�ش 
عبد الرقيب عبد الوهاب، منه، يف تداعيات اأحداث 
اجلمهوريني  اأجنحة  بني   1968 اآب  اأغ�ضط�ش/ 
ب�ضنعاء. فالرجالن منوذج لبن تعز الذي ينا�ضل من 
ما  الهويات  فتاأكله  اجلغرافيا،  ويتنا�ضى  ق�ضية  اأجل 

دون وطنية ورفاق الن�ضال معًا.
اأحمد  الأ�ضبق،  اليمني  الوزراء  رئي�ش  عار�ش  عندما 
بعد  اجلمهوري  املجل�ش  ع�ضو  ومعه  نعمان،  حممد 
الثورة، حممد علي عثمان، �ضلطات املركز يف �ضنعاء، 
اأن تنهي هيمنة القوى  وجادل باأن اجلمهورية يجب 
القبلية يف �ضمال ال�ضمال، مّت اتهامهما باأنهما يريدان 
القادة  اأبرز  من  وهما  تعز،  يف  �ضافعية  دولة  اإقامة 
الع�ضكري  املوؤرخ  اإليه  اأ�ضار  ما  وهذا  اجلمهوريني، 
وعثمان  نعمان  اأن  رغم  اأوبالن�ش،  اإدغار  الإنكليزي 
للمّد  املناه�ضة  اليمينية  القوى  �ضمن  م�ضّنفني  كانا 
الي�ضاري والقومي، اأي يف �ضف التيار املهيمن ب�ضنعاء 
الأرياين  الرحمن  عبد  القا�ضي  مع  وقادا  يومها، 
و�ضيوخ القبائل معار�ضة نظام عبد اهلل ال�ضالل، اأّول 

رئي�ش للجمهورية بعد ثورة �ضبتمرب.
اإبراهيم  الأ�ضهر  اليمني  الرئي�ش  حكم  اأثناء 
اأبناء  من  الع�ضكرية  القيادات  بع�ش  احلمدي، عادت 
والإق�ضاء  الت�ضفيات  عمليات  بعد  �ضنعاء  اإىل  تعز 
اآب  اأغ�ضط�ش/  اأحداث  اأثناء  لهم  حدثت  التي 
حدثت  احلمدي،  اغتيال  وبعد  وبعدها.   1968
يف  الجتماعية  ال�ضخ�ضيات  لأبرز  منظمة  ت�ضفيات 
اأغلبها علي عبد اهلل �ضالح، القائد  اأ�ضرف على  تعز، 
الع�ضكري لتعز يومها، قبل اأن ينطلق منها مبا�ضرة اإىل 
كر�ضي احلكم يف يوليو/ متوز 1978، ويواجه اأخطر 
التعزي  النا�ضري  باإعدام  ويقوم  نظامه  على  انقالب 
عي�ضى حممد �ضيف الذي قاد النقالب. وهذا ما جعل 
حتى  مفرطة  ح�ضا�ضية  مو�ضع  بتعز  �ضالح  عالقة 

مقتله يف دي�ضمرب/ كانون الأّول املا�ضي.
مل تدعم القوات اجلنوبية والإماراتية مقاومة تعز 

اإل ب�ضكل ي�ضمح با�ضتمرار احلرب
الأحزاب  كفة  رجحت   ،1994 �ضيف  حرب  بعد 

حلزب  واأ�ضبح  الدينية،  واجلماعات  التقليدية 
اإىل  وا�ضعًا  جمهورًا  تعز  يف  الإ�ضالمي  “الإ�ضالح” 
اأبرز  والبعثيني  والنا�ضريني  ال�ضرتاكيني  جانب 
“املوؤمتر  حزب  ح�ضول  ورغم  تقليديًا.  فيها  القوى 
يف  الربملان  مقاعد  اأكرث  على  احلاكم  ال�ضعبي” 
والبعثيني  النا�ضريني  فاإن  با�ضتمرار،  املحافظة 
قادرين  يعودوا  مل   – اأقّل  بدرجة   – وال�ضرتاكيني 
عرب  اإل  فيه،  كاأع�ضاء  الربملان  قاعة  دخول  على 
وهذا  اأ�ضا�ضية،  بدرجة  التعزي  الناخب  �ضوت 
املمار�ضة  ب�ضبب  جاء  املحافظة  يف  والتعاي�ش  التنّوع 
املناطق  اأغلب  بعك�ش  ال�ضيا�ضية  للتعددية  الفردية 
جمعية  حل�ضابات  وفقًا  الأحزاب،  اإىل  تنتمي  التي 

يفر�ضها �ضيخ القبيلة غالبا.
يف  اجلحملية  فمنطقة  جديدًا،  لي�ش  تعز  يف  التنّوع 
�ضنعاء  من  للقادمني  كمركز  معروفة  كانت  املدينة 
الإمام  اتخذها  عندما  خ�ضو�ضًا  تعز،  اإىل  وحميطها 
اأحمد بن يحيى عا�ضمة حلكمه )1948 – 1962(، 
ثم عندما اأ�ضبح علي عبد اهلل �ضالح قائدًا ع�ضكريًا 
املذهبية  النتماءات  ان�ضهرت  وفيها  للمحافظة، 
املناطقية.  النتماءات  وقبلها  وال�ضافعية،  للزيدية 
اإل اأّن هذه العتبارات عادت للظهور مرة اأخرى بفعل 
ما اأحدثه ال�ضراع اجلاري من ارتداد نحو الت�ضنيفات 

ما قبل وطنية للمختلف.
املحافظات تنوعًا  اأكرث  اأخريًا، بداأت تعز تتحول من 
اجلماعات  يف  تنوعًا  اأكرثها  اإىل  وفكريًا  حزبيًا 
الدينية وامللي�ضيات امل�ضلحة، فبعد تو�ّضع “الإ�ضالح” 
)اجلناح اليمني لالإخوان امل�ضلمني( كحزب ديني، جاء 
احلوثيون فاأحيوا النتماء الطائفي لالأ�ضر الها�ضمية 
يف تعز التي كانت اأقرب لل�ضوفية من الت�ضّيع بن�ضخته 
الزيدية. ومع ا�ضتعال ال�ضراع خالل الأعوام الثالثة 
الأخرية، تعّر�ضت بع�ش هذه الأ�ضر الها�ضمية للتنكيل 
للحوثيني،  املقاومة  الف�ضائل  يد  على  والت�ضفيات 
من  احلوثيون  هّجرهم  الذين  ال�ضلفيني  من  فكثري 
بالثاأر.  لالأخذ  تعز  اإىل  جاوؤوا   ،2014 مطلع  دماج 
واحلوثيون حا�ضروا تعز عمليًا بالتزامن مع ال�ضراع 
امل�ضّلح منذ اأواخر مار�ش/ اآذار 2015، واأخذ التف�ضري 
الجتماعي  الن�ضيج  ينخر  ال�ضراع  لطبيعة  الطائفي 

والوطني اأي�ضًا.
يريدون  اإنهم  تعز  اإىل  قدومهم  عند  احلوثيون  قال 
ي�ضتهدفون  ول  عدن  اإىل  اأمامهم  الطريق  فتح  فقط 
الراف�ضة  بالتظاهرات  قوبلوا  لكنهم  بذاتها،  تعز 
عدن  اإىل  الطريق  بفتح  وملطالبهم  لوجودهم 
باعتبارهم قوات غري �ضرعية �ضد الرئي�ش عبد ربه 
قبلها  عدن  اإىل  قب�ضتهم  من  فّر  الذي  هادي  من�ضور 
و�ضقط  التظاهرات  احلوثيون  قمع  واحد.  ب�ضهر 
امل�ضلحة  املقاومة  ون�ضاأت  واجلرحى،  القتلى  من  عدد 
“الإ�ضالح”  حزب  من  قيادات  وت�ضّدرت  �ضدهم، 
ال�ضرعية  مظلة  حتت  املقاتلني  �ضفوف  وال�ضلفيني 
له  �ضراع  بوؤرة  اإىل  تعز  حول  ما  وهذا  والتحالف، 
اأقنعة وتف�ضريات طائفية ودينية، فكان ح�ضار �ضكان 
املدينة بالن�ضبة للحوثي جزءًا من املعركة املقّد�ضة، 
وكان القتال �ضد احلوثيني جزءًا من املعركة املقّد�ضة 

خل�ضومهم اأي�ضًا.

احلوثيني،  �ضد  اأي�ضًا  والي�ضاريون  النا�ضريون  قاتل 
وال�ضلفيني،  “الإ�ضالح”  يف  متّثلت  الأبرز  القوة  لكّن 
حدود  على  والإماراتية  اجلنوبية  القوات  وتوقفت 
املحاذية  وحلج  عدن  على  �ضيطرتها  بعد  املحافظة 
يف  تعز  مقاومة  تدعم  ومل   ،2015 اأواخر  لتعز 
ب�ضكل  اإل  م�ضرتك،  خ�ضم  اأنه  يفرت�ش  من  مواجهة 
ي�ضمح با�ضتمرار احلرب ول ي�ضمح بح�ضمها، بتقلي�ش 
قادة  من  لعدد  الأموال  �ضّخ  مع  والعتاد  ال�ضالح 
اإطار التباين بني  املقاومة يف �ضباق ل�ضتقطابها، ويف 

دول التحالف خ�ضو�ضًا ال�ضعودية والإمارات.
اأمر مطلوب حتى ل تظهر للعلن  عدم احل�ضم يف تعز 

مالمح اليمن املرغوب به م�ضتقباًل من التحالف
لأن  كبري،  ببطء  اإل  ال�ضراع  جغرافيا  تتغرّي  مل 
العمليات الع�ضكرية تر�ضم بالقلم وامل�ضطرة من قبل 
ي�ضيطر  مبن  متعّلق  منها  جزء  حل�ضابات  التحالف، 
خ�ضو�ضية  مع  احلوثيني،  ان�ضحاب  بعد  الأر�ش  على 
التحالف  وم�ضاريع  حتديدًا  بتعز  متعلقة  جوهرية 
بعد  اليمنية  اخلريطة  ر�ضم  لإعادة  املعلنة  غري 
لن  اليوم،  �ضنعاء  قب�ضة  من  تعز  فاإخراج  احلرب. 
احلدود  يك�ضر  ذلك  لأن  عدن،  قب�ضة  اإىل  ي�ضلمها 
ال�ضطرية ال�ضابقة بني ال�ضمال واجلنوب التي عادت 
كاأمر واقع منذ �ضيطرة التحالف على عدن )يوليو/ 
يبدو  ال�ضائل  الو�ضع  هذا  واإبقاء   .)2015 متوز 
مطلوبًا حتى تتمّكن الإمارات من اإن�ضاء قوة جديدة 
بديلة للحوثيني على م�ضتوى ال�ضمال، واحلفاظ على 
هذا الو�ضع اأي�ضًا يتطلب ا�ضتمرار القتال يف تعز دون 
املرغوب  اليمن  مالمح  للعلن  تظهر  ل  حتى  ح�ضم، 
على  معطياته  ا�ضتكمال  قبل  التحالف  من  م�ضتقباًل 

الأر�ش.
لقد اأعلن التحالف اأكرث من مرة البدء بعملية “حترير 
تعز” واآخرها نهاية يناير/ كانون الثاين الفائت على 
ل�ضان املحافظ اجلديد، لكن ذلك مل يحدث، واجلبهات 
التي ن�ضطت يف تعز يومها بدت كتغطية لأحداث عدن 
اإبريل اجلاري،  اإذ توّقفت بتوقفها. ومطلع  الأخرية، 
قام وفد من القيادات الع�ضكرية للتحالف بزيارة تعز 
ملناق�ضة ق�ضية اإن�ضاء قوات حزام اأمني يف املحافظة 
على غرار نظريتها يف عدن واأبني وحلج. لقد خ�ضرت 
قائمة  يف  اإدراجه  بعد  اأبوالعبا�ش  حليفها  الإمارات 
الداعمني لالإرهاب قبل اأ�ضهر، وبات عليها بالتايل اأن 

تخلق حليفًا جديدًا يف تعز اأو هكذا يبدو الأمر.
لتعز  وح�ضارهم  احلوثيني  لق�ضف  التحالف  يرّوج 
يعمل  وهو  تقريبًا،  نف�ضه  الدور  عليها  ليمار�ش 
منح  وعدم  فيها  املقاومة  ف�ضائل  �ضراع  تعزيز  على 
على  قب�ضتها  اإحكام  فر�ضة  الر�ضمية  ال�ضلطات 
الدولة، حتى تظّل عوامل عدم ال�ضتقرار  موؤ�ض�ضات 
م�ضتمرة، ويتم بناًء على ممار�ضات التحالف بالدرجة 
ب�ضرية  حمرقة  جمرد  اإىل  تعز  حتويل  الأوىل، 
لليمنيني من جميع الأطراف، �ضواء كانوا من حلفائه 
خ�ضومه  من  اأو  لهادي،  املوايل  واجلي�ش  املقاومة  يف 
بتحقيق  الكفيلة  ال�ضروط  تتوّفر  اأن  اإىل  احلوثيني، 
فعاًل عن  التحالف  يعجز  فهل  الأر�ش.  اأجندته على 
الطبية يف  م�ضتلزمات تقدمي اخلدمات  جمرد توفري 
املحافظة، اأو عن ال�ضماح لأبنائها بدخول عدن مثاًل؟

�ل�سرعية تنت�سر  ومل  �الإم������ار�ت  »ه���زم���ت«  ���س��ق��ط��رى..  �ل�سمال  جنوب  تعز… 
و�����س����م����ال �جل���ن���وب

و�ل��غ�����س؟ �الأح�����ز�ن  �سفحة  ب��ط��ي  �أو���س��ك��ن��ا  ه��ل 
عبداحلمزة �ضلمان

طي  حقيقة  من  نقرتب  اأ�ضبحنا  هل 
�ضفحة الأحزان والغ�ش؟ �ضوت مدوي 
ترتع�ش،  له   ال�ضهداء  جثامني   ..
جفت دمائهم التي ترتوي بها اأح�ضان 
رماح،  اأغ�ضانها  اأ�ضجار  اأنبتت  الوطن، 
لتعيد  �ضنينا،  الأر�ش  عن  تدافع 
حققنا  املرجعية  وبفتوى  الأفراح، 
من  دميقراطية  ح�ضادنا  النجاح، 

خاللها اأ�ضبح كل �ضيء مباح، علينا لنتخطاها اأن يكون الفكر هو 
ال�ضالح.

تنزف  وقلوبنا  خدعونا   .. بالإ�ضالح  نطالب  ونحن  �ضنني،  مرت 
جراح، هل ن�ضتطيع فتح �ضفحات جديدة لنعيد للعراق وحدته 
هل  والأطياف،  املكونات  بني  املحبة  ج�ضور  ومتتد  املتما�ضكة؟ 
والكيانات؟  والكتل  التحالفات  تتفكك  اأم  وتتكاتف  تتما�ضك 

وتخدعنا الأمنيات.
نعي�ش اأيام ن�ضعر اأننا ن�ضتن�ضق ريح خري و�ضالم، حتققت من خالل 
الذات  لتحرير  املرجعية  اأطلقته  الذي  الدميقراطي،  البيان 
حيث  واخلارجية،  الداخلية  التاأثريات  اأطواق  من  والنف�ش، 
بالنزاهة  منها  الكثري  يت�ضف  �ضخ�ضيات،  باإختيار  ثماره   جنينا 
يعملون  اأن  الباري  من  ندعو  وال�ضعب،  الوطن  وحب  والإخال�ش 
ونبذ  اجلنوب،  اإىل  ال�ضمال  من  احلبيب،  العراق  �ضعب  ل�ضالح 

الطائفية والفردية والتع�ضب.
اأثبتت التجارب ال�ضابقة اأن �ضموخ العراق ل يتحقق اإل ب�ضواعد 
ما  باأعز  عنه،  بالذود  منهم  الكثري  و�ضمر  الأبطال،  اأبنائه 
تتطلب  اجلديد  للعراق  اجلديدة  املرحلة  اأنف�ضهم،  وهي  ميلكون 
ونقول  واإبعادهم،  واخلارج  الداخل  من  الإن�ضانية،  اأعداء  فرز 

للفا�ضدين والفا�ضلني كفاكم عبثا مبقدراتنا.
املوا�ضفات  وفق  ثقاتهم،  اإختيار  ومت  كلمتهم،  العراق  اأبناء  قال 
التي تليق مبا هم يعتقدون، رغم عزوف الق�ضم الأكرب من ال�ضعب، 
من  البلد  لقيادة  ال�ضيا�ضية،  ال�ضخ�ضيات  التغيري يف  ولكن حتقق 
ت�ضرب  اأن  الكرام  واملراجع  ال�ضعب  طالب  واأن  �ضبق  جديد، 
لكن  و�ضاندتها،  حديد  من  بيد  والفا�ضدين  الفا�ضلني  احلكومة 

خابت الآمال يف حماباتهم وت�ضرتهم.
للعراقيني  �ضتت�ضكل حكومة جديدة يدها من حديد؟ تعيد  هل 
ما �ضلب منهم، وما اأحلق بهم من حيف، خالل ال�ضنوات ال�ضابقة، 
 .. ال�ضعب  يعي�ضها  مثلما  احلقيقة  وتعي�ش  الت�ضرت،  عن  وتبتعد 

�ضتجيبنا الأيام املقبلة اأن العراق تعافى من �ضقمه.   

 باري�ش -)اأ ف ب( – قد تخلف العقوبات الأمريكية
 التي اأعاد الرئي�ش دونالد ترامب فر�ضها على اإيران
املوقعني الأوروبيني  على  كبرية  اقت�ضادية   عواقب 
م�ضالح يلي  ما  يف   .٢٠١٥ �ضنة  النووي  التفاق   على 

.اأبرز البلدان الأوروبية يف اإيران
اأملانيا

منت اإذ  اإيــران  اإىل  اأوروبــي  ر  م�ضِدّ اأكرب  هي   اأملانيا 
بعد الإ�ضالمية  اجلمهورية  وبــني  بينها   املــبــادلت 
 ٢٠١٥ لرتتفع اإىل ٢،٥٧ مليار يورو من ال�ضلع يف ٢٠١٦
 )بزيادة ٢٢% على �ضنة(، ثم اإىل ٢،9٧ مليار يورو يف
برلني وت�ضدر  �ضنة(.  على   %١٥،٥ )بزيادة   ٢٠١٧ 
الغذائية. واملنتجات  والأدوية  الآلت  خا�ش   ب�ضكل 
 وبلغت مبيعات ال�ضلع الإيرانية اإىل اأملانيا ٣١٤ مليون

.يورو يف ٢٠١٦ و٤١٠ مليون يورو يف ٢٠١٧
منذ اإيــران  يف  املــوجــودة  �ضيمنز  �ضركة  ــددت   وج

من  ٢٠١٦ ـــش  اآذار/مـــار� يف  فيها  ح�ضورها   ١٨٦٨ 
جمال يف  الإيرانية  مابنا  �ضركة  مع  �ضراكتها   خالل 
 توربينات الغاز ومولدات حمطات انتاج الكهرباء ثم
لتزويد عقدا   ٢٠١٨ الثاين/يناير  كانون  يف   وقعت 
�ضغط. جــهــاز   ١٢ الطبيعي  الــغــاز  لــعــالج   م�ضنعني 
 ووقعت دميلر يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٦ حما�ضر
وت�ضويق ل�ضنع  اأيرانيتني  جمموعتني  مع   اتفاقات 

.�ضاحنات مر�ضيد�ش-بنز
اإيطاليا

٢٠١٦ يف  ــران  اإي اإىل  الإيطالية  ال�ضادرات   منت 
يورو، مليار   ١،٥ لتتجاوز  �ضنة  فرتة  على   %٣٠  بنحو 
 ثم ارتفعت جمددا يف ٢٠١٧ بن�ضبة ١٢،٥% اإىل ١،٧

.مليار يورو
خط اإيطاليا  خ�ض�ضت  الثاين/يناير،  كانون   ويف 

ال�ضتثمارات دعم  بهدف  يورو  مليارات   ٥ من   ائتمان 

.الإيطالية يف اإيران
توقع ومل  احلــذر  توخت  اإيني  �ضركة  كانت   واإذا 

�ضركة فــاإن  العقوبات،  رفع  بعد  اإيــران  مع   اتفاقات 
ايطاليانا �ضتاتو  ديــلــو  فـــريويف  احلــديــد   ال�ضكك 
للقطارات احلديد  لل�ضكك  خطني  لبناء  عقدًا   وقعت 
ال�ضفن لبناء  فينكانتيريي  �ضركة  ووقعت   ال�ضريعة. 

.عدة عقود
بري�ضيتزي الربتو  الإيطايل  الأعمال  رجل   وقال 

اإيران يف  والتوربينات  لل�ضواغط  �ضركة  لديه   الذي 
“عقد ب�ضاأن  للتفاو�ش  طهران  اإىل  الأربعاء   وو�ضل 
اجلمعة بر�ش  لفران�ش  دويل،  معر�ش  خالل   مهم” 
“�ضيمنح الأوروبــي  اأو تردد يف اجلانب  تاأخري  اأي   اأن 
ال�ضينيني، �ضيما  ول  الآخــريــن،  للفاعلني   الفر�ضة 
البلد يف  كثيفة  ب�ضورة  ح�ضورهم  ير�ضخون   الذين 

.“ويوفرون خطوط متويل كبرية
فرن�ضا

وفـــق م�ضدر الــفــرنــ�ــضــيــة،  الــ�ــضــادرات   ارتــفــعــت 
١،٥ اإىل   ٢٠١٥ يف  يورو  مليون   ٥٦٢ من   دبلوما�ضي، 
كانت مما  قريب  م�ضتوى  اىل  لت�ضل   ،٢٠١٧ يف   مليار 
وارتفعت اإيــران.  على  امل�ضددة  العقوبات  قبل   عليه 
يورو، مليار   ٢،٣ اإىل  لت�ضل  مذهلة  ب�ضورة   الــواردات 
٦٦ �ضجلت  حني  يف   ،٢٠٠٨ منذ  م�ضتوى  اأعلى   وهــو 

.مليون يورو يف ٢٠١٥
يف توتال  �ضركة  دخلت  الــنــووي،  التــفــاق   ومنذ 

٥ ل�ضتثمار  ال�ضينية  النفط  موؤ�ض�ضة  مع   �ضراكة 
اجلنوبي. فار�ش  حقل  ا�ضتغالل  يف  دولر   مليارات 
١٠٠ من  اأكــرث  ال�ضركة  تنفق  مل  الآن،  حتى   ولكن 

.مليون دولر، وفق م�ضدر مقرب من امللف
بيجو-�ضيرتوين �ضركة  اأ�ــضــارت  املا�ضي،   والــعــام 

ال�ضوق من   %٣٠ متلك  والتي  الفرن�ضية  اأ(  ا�ش   )بي 

يف ا�ش”  “دي  عالمة  لتوزيع  اتفاق  اإىل   الإيرانية 
اأخرى. �ضراكات  لعقد  حمادثات  اإجراء  وعن   اإيران 

.وتبيع رينو كذلك �ضيارات يف اإيران
اململكة املتحدة

١٦٧ اإيــران  اإىل  املتحدة  اململكة  �ــضــادرات   بلغت 
 مليون جنيه ا�ضرتليني )١9١ مليون يورو( يف ٢٠١٦
يبقى الرقم  هذا  ولكن   .٢٠١١ عن  طفيفة   بزيادة 
بلغت عندما   ٢٠٠٠ بداية  �ضادرات  من  بكثري   اأقــل 
اململكة واردات  وبلغت  ا�ضرتليني.  جنيه  مليون   ٤٠٠ 

.املتحدة ٤١ مليون جنيه ا�ضرتليني يف ٢٠١٦
ــوى عـــدد قــلــيــل مــن الــ�ــضــركــات ــض  ول يــتــواجــد �

اأي هناك  لي�ش  اذ  اإيـــران.  يف  الكربى   الربيطانية 
فيها كانت  التي  برتوليوم  بريت�ش  ملجموعة   وجــود 
النفط �ضركة  اإطــار  يف  الع�ضرين  القرن  بداية   منذ 
 النكليزية الفار�ضية. وباملثل ل تتواجد فيها �ضركة
ــك يف ٢٠١٦ الــتــي وقــعــت مــع ذل  رويـــال داتــ�ــش �ضل 

 اتفاقات ل�ضتك�ضاف فر�ش ال�ضتثمار يف حقول الغاز
.والنفط

جمعية يف  م�ضوؤولة  وهــي  رين�ضون  اآيل   وتــقــول 
“ان�ضتيتوت دايركتورز”  رجال الأعمال الربيطانيني 
التحتية البنى  يف  هي  اإيــران  يف  الكربى  العقود   ان 

.والطاقة ال�ضم�ضية والهند�ضة وال�ضحة
�ضركة ايربا�ش

 اأعلنت �ضركة �ضناعة الطريان الأوروبية ايربا�ش
 عن عقود مع �ضركتني اإيرانيتني هما “ايران ايرتور”
يف املجمل  يف  طائرة  مئة  لبيع  زاغرو�ش″   و”طريان 
دولر. مليارات  ع�ضرة  بنحو  قيمتها  تقدر   �ضفقة 
 ولدى ايربا�ش م�ضانع ومقار يف فرن�ضا واأملانيا واململكة

.املتحدة وا�ضبانيا

�إي������ر�ن يف  ل����الوروب����ي����ني  �الق���ت�������س���ادي���ة  �مل�������س���ال���ح 



اإبراهيم دروي�ش
لندن  قالت �ضحيفة »غارديان« اإنه ل مربر لقيام اجلنود 
يف اجليو�ش، خا�ضة ممن هم حتت القيادة املدنية لإطالق 
ل  وممن  ال�ضالح  من  متامًا  العزل  املحتجني  على  النار 
اجلنود  بال�ضبط  فعله  ما  وهذا  حقيقيًا.  تهديدًا  ميثلون 
ويجب  واإ�ضرائيل.  غزة  بني  احلدود  على  الإ�ضرائيليون 
اأن ي�ضعر الإ�ضرائيليون بالرهبة من حقيقة ر�ش املحتجني 
هناك  وكان  املالحقة.  من  خوف  دون  احلي  بالر�ضا�ش 
الفل�ضطينيني  بني  اجلرحى  من  ومئات  القتلى  ع�ضرات 
الذين زحفوا نحو احلدود للتاأكيد على حقهم بالعودة اإىل 

اأرا�ضي اأجدادهم. 
�ضعوره  عدم  عن  برهن  الإ�ضرائيلي  اجلي�ش  اأن  وت�ضيف 
وهذه  حرب.  جرائم  اأنها  يظهر  ما  ارتكاب  من  باخلجل 
يتعدى  ل  ب�ضيء  ا�ضتقبلت  اأنها  مع  خطرية  اتهامات 
بالقول  غزة  يف  الو�ضع  ال�ضحيفة  وت�ضف  الإ�ضتهجان. 
مليوين  اإ�ضرائيل  �ضجنت  فقد  غزة  حما�ضرة  خالل  »من 
الع�ضكرية.  والأبراج  ال�ضائكة  الأ�ضالك  وراء  فل�ضطيني 
اإ�ضرائيل مع العنف كتعامل ال�ضجان مع �ضغب يف  وتعاملت 

�ضجن باعتباره: خطاأً ماأ�ضاويًا قام به ال�ضجناء«.
يتبناها  خطرية  عقلية  هذه  اإن  ال�ضحيفة  وتقول 
الإ�ضرائيليون، ولكنهم فعلوا هذا ب�ضبب احلكومة اليمينية 
اإ�ضرائيل  اأن  فكرة  يحملون  الوزراء  معظم  ولأن  املتطرفة 
الفل�ضطينية  الوطنية  الطموحات  اإنهاء  على  قادرة 
ال�ضا�ضة  هوؤلء  ويتلقى  ال�ضخمة.  الع�ضكرية  قوتها  رغم 
العون من الرئي�ش دونالد ترامب الذي اأوفى بوعده بنقل 
لإ�ضرائيل.  كعا�ضمة  بها  واعرتافه  القد�ش  اإىل  ال�ضفارة 
وافتتح ال�ضفري الأمريكي الذي تربع للجماعات اليمينية 
متهورة  خطوة  وهي  القد�ش.  يف  بال�ضفارة  املتطرفة 
ق�ضية  مثل  فالقد�ش  ال�ضالم.  بفر�ش  �ضت�ضر  وا�ضتفزازية 
احلدود وامل�ضتوطنات وحق العودة ق�ضايا مل يتم التوافق 
يجب  التي  القد�ش  على  دولة  لأي  �ضيادة  ول  بعد.  عليها 
تقرير م�ضريها عرب التفاو�ش. وبوقوفه مع اإ�ضرائيل فقد 
اأنهى ترامب اأي مظهر عن كون بالده و�ضيطًا نزيهًا لل�ضالم. 
و�ضتف�ضل كل اجلهود ال�ضلمية التي �ضيقوم بها فريق ترامب 
التي خلقها  اأن احلقائق  اأن تبداأ. و�ضيكت�ضف ترامب  قبل 

على الأر�ش تت�ضادم مع الواقع. وت�ضاءلت:
- ماذا �ضيحدث لـ 300.000 فل�ضطيني يف القد�ش؟

حقوقهم  من  ويحرمون  جيوب  يف  ح�ضرهم  �ضيتم  هل   -
الإن�ضانية وت�ضادر اأر�ضهم؟

وال�ضالم«  والعدالة  »احلقيقة  ب�ضبب  هذا  �ضيتم  وهل   -
التي حتدث عنها بنيامني نتنياهو عندما ا�ضتقبل ال�ضفري 

الأمريكي يف القد�ش؟ 
وما قام به ترامب ونتنياهو هو دفع ال�ضعب الذي يعي�ش يف 
الياأ�ش للتحرك. وبنزعه مو�ضوع القد�ش عن الطاولة فلم 
يبق للفل�ضطينيني اإل حق العودة الذي اأ�ضبح على �ضفة كل 
فل�ضطيني فيما ترف�ضه اإ�ضرائيل على اأنه مطلب يتناق�ش 
النزاع  اأن  اإل  اليهودية.  للدولة  الدميقراطي  الطابع  مع 
يف الأر�ش املقد�ضة لي�ش جمرد لعبة �ضفرية فيها منت�ضر 
احلال  ينتهي  فقد  �ضحيحًا.  العك�ش  يكون  قد  بل  واحد، 
اإىل دولة واحدة يقوم فيها طرف باإهانة وترويع الطرف 
الآخر. ورمبا تو�ضال ل�ضيغة يعي�ضان فيها جنبًا اإىل جنب 
كدولتني. لو ح�ضل فمن املنطقي اأن تكون القد�ش الغربية 
وهذا  لفل�ضطني.  عا�ضمة  وال�ضرقية  لإ�ضرائيل  عا�ضمة 
اللذين  ونتنياهو  ترامب  با�ضتثناء  �ضخ�ش  لكل  وا�ضح 

ا�ضت�ضلما لفكرة الت�ضيد والهيمنة على �ضعب مقهور.
»نيويورك تاميز«: بني غزة والقد�ش مقاربة �ضارخة عن 

ف�ضل ترامب وهداياه باجلملة لإ�ضرائيل
�ضحـيفة  علـقت  الـقد�ش«  يف  ترامـب  »ف�ضـل  عنوـان  حتـت 
»يوم  الـدامية:  غزة  اأحـداث  على  تاـيمز«  »نيويـورك 
اإليه  حن  يوم  هو  القد�ش  يف  الأمريكية  ال�ضفارة  افتتاح 
واملاأ�ضاة  املتوا�ضل  العنف  نهاية  من  ميثله:  ملا  العامل 
وحلم  الطرفني  على  والق�ضوة  والعدل  بالدم  امل�ضمخة 
الإ�ضرائيليني والفل�ضطينيني بعا�ضمة يف القد�ش. ورف�ضت 
اأمريكا، الو�ضيط ال�ضريف ال�ضاعي لل�ضالم، رف�ضت ولعقود 
للتو�ضل  حماولة  يف  منهما  اأي  مبزاعم  العرتاف  طويلة 
املطالـب  وحتـل  �ضعبة  تنازلت  فيها  تقدم  معاهدة  اإىل 

املتناق�ضـة«. 
ال�ضفارة  الثنني  يوم  قدم  ترامب  الرئي�ش  اإن  وتقول 
نتنياهو،  بنيامني  الإ�ضرائيلي  الوزراء  لرئي�ش  كهدية 
»ومل  للفل�ضطينيني  وك�ضفعة  �ضروط  ول  تنازلت  بدون 
ال�ضعبني  على  والأمن  لل�ضالم  جديدًا  فجرًا  العامل  ي�ضهد 
اللذين طالبا بهما منذ وقت طويل. وبدًل من ذلك راقب 
املحتجني  من  اأعدادًا  يقتلون  وهم  الإ�ضرائيليني  اجلنود 
ال�ضريط  طول  على  الآلف  ويجرحون  الفل�ضطينيني 

احلدودي مع غزة«.
املفاو�ضات  ولي�ش  الفردية  القرارات  اأن  ال�ضحيفة  وتعلق 
اليمينية  الإ�ضرائيلية  احلكومات  خدمت  والت�ضويات 

ال�ضفة  يف  الإ�ضتيطاين  التو�ضع  وا�ضلت  والتي  املتعاقبة 
عليها  ين�ضئ  اأن  يفرت�ش  التي  الأر�ش  وعلى  الغربية 

الفل�ضطينيون دولتهم.
غزة  يف  امل�ضتوطنات  اإ�ضرائيل  فككت  عندما  وحتى 
�ضتقوي  كانت  مفاو�ضات  بدون  هذا  فعلت   2005 عام 
وت�ضرف  الفل�ضطينية.  احلكومة  يف  املعتدل  الطرف 
الق�ضري  املدى  على  دولتهم  اأمن  لزيادة  الإ�ضرائيليون 
حركة  قوة  من  وعززوا  الياأ�ش  نحو  الفل�ضطينيني  ودفعوا 
حما�ش. واأ�ضرت احلكومة الإ�ضرائيلية على مدى ال�ضنني 
يف  به  الثقة  ميكن  الذي  الفل�ضطيني  ال�ضريك  غياب  على 
الوقت الذي وا�ضلت فيه العمل على تاأبيد الواقع. وبهذا 
ال�ضخ�ضية  امنحت  ومعها  بالتال�ضي  ال�ضالم  اآمال  ا�ضتمرت 
يعار�ضه  الذي  الإحتالل  ب�ضبب  لإ�ضرائيل  الدميقراطية 

ماليني الفل�ضطينيني.
هو  وها  يف،  ومل  عظيمة  �ضلمية  بت�ضوية  ترامب  ووعد 
الإ�ضرائيلية.  الإ�ضرتاتيجية  وراء  بثقله  يرمي  الآن 
وظلت الوليات املتحدة ولعقود تفاخر باأنها الو�ضيط بني 
املتعاقبة  الإدارات  وحثت  والفل�ضطينيني،  الإ�ضرائيليني 
التوافق  اجلوهرية:  الق�ضايا  حول  التفاو�ش  الطرفني 
وكيفية  اإ�ضرائيل  اأمن  و�ضمان  الدولتني  بني  احلدود  على 
التعامل مع م�ضكلة الالجئني والإتفاق على و�ضع القد�ش. 
اإليها  ال�ضفارة  ونقل  كعا�ضمة  بها  ترامب  اعرتاف  اأن  اإل 
عامًا.   70 ملدة  ا�ضتمر  الذي  الأمريكي  احلياد  كل  حما 
وكان حفل افتتاح ال�ضفارة تعبريًا عن رف�ش الفل�ضطينيني 
الذكرى  يف  وجاء  الأمريكي  التحيز  لإظهار  توقيته  ومت 
من  واحد  يوم  وقبل  اإ�ضرائيل  دولة  اإن�ضاء  على  ال�ضبعني 
املجال  لف�ضح  الفل�ضطينيون  فيها  �ضرد  التي  النكبة  ذكرى 

اأمام اإقامة الدولة اليهودية. 
اإن م�ضاركة روبرت جيفري�ش، الذي حط من مقام  وقالت 
املب�ضر  هاغي،  جون  واملبجل  وامل�ضلمني  واملورمون  اليهود 
التلفزيوين الذي زعم اأن هتلر ن�ضفه يهودي واأنه جزء من 
خطة الرب التي تق�ضي بعودة اليهود اإىل اإ�ضرائيل يجب 
اإن  ال�ضحيفة  املنا�ضبة. وتقول  امل�ضاركني يف  اأن حترج كل 
لإ�ضرائيل احلق يف الدفاع عن حدودها مبا فيها غزة، لكن 
املياه والغازات  اأن خراطيم  املقنع من  امل�ضوؤولني غري  كالم 
الوحيدة  الو�ضيلة  هو  احلي  والر�ضا�ش  للدموع  امل�ضيلة 
حلماية اإ�ضرائيل. وت�ضيف اأن الفل�ضطينيني الذين قادهم 
بعد  املرة  ف�ضلوا  وعنيفون  فا�ضدون  رجال  زمن  ومنذ 
الأخرى تقدمي اأح�ضن اجلهود نحو ال�ضالم. واأثر الغزيون 
على ق�ضيتهم الآن من خالل اللجوء للعنف بدًل من التزام 
ال�ضلمية يف التظاهرات. اإل اأن املقارنة يوم الإثنني كانت 
الفل�ضطينيني  ومعاناة  القد�ش  يف  البهجة  بني  �ضارخة 
بل  معنى  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  �ضارمة  كانت  غزة  يف 

وقار�ضة ملن ل يزالون يحلمون ب�ضالم دائم.
حتالف  يدفع  كيف  القد�ش:  يف  متنافر  وم�ضهد   …
متييز  دولة  نحو  الإجنيليني  وامل�ضيحيني  اليهود  ال�ضقور 

عن�ضري
يف  قائلة  الراأي  كاتبة  غولدبريغ  مي�ضيل  وو�ضفت 
وغزة:  القد�ش  بني  املتنافر  امل�ضهد  عن  تاميز«  »نيويورك 
الرموز  من  وغريهما  كو�ضرن  وجارد  ترامب  اإيفانكا  اأن 
لنقل  القد�ش  يف  اجتمعوا  اليمينية  الرتامبية  يف  البارزة 
للفل�ضطينيني  ك�ضفعة  اإليه  نظر  فيما  الأمريكية  ال�ضفارة 
و«كانت  ال�ضرقية.  القد�ش  عا�ضمتها  بدولة  وحلمهم 
ال�ضقور  بني  م�ضلحي  لتحالف  وتتميمًا  غريبة،  املنا�ضبة 
عودة  اأن  يعتقدون  الذين  ال�ضهاينة  والإجنيليني  اليهود 
اأما  اإ�ضرائيل �ضتعجل بالقيامة وعودة امل�ضيح«  اليهود اإىل 
اليهود الذين يرف�ضون اعتناق امل�ضيحية ف�ضيكون م�ضريهم 
كني�ضة  ق�ش  جيفري�ش،  روبرت  به  يوؤمن  ما  وهو  النار. 
واليهودية  والإ�ضالم  »املورمونية  اأن  يعتقد  والذي  دال�ش 
عن  دائم  انف�ضال  »اإىل  النا�ش  �ضتقود  والهندو�ضية« 
ال�ضفارة  لفتتاح  اختري  الذي  نف�ضه  وهو  النار«،  يف  الرب 
ب�ضالة. كما �ضارك جون هاغي الذي يعد من اأهم املب�ضرين 
الأمريكيني عن نهاية الزمن، مع اأنه القائل اأن الرب اأر�ضل 
هتلر كي يدفعهم اإىل اأر�ش اأجدادهم. وت�ضيف اأن امل�ضهد 
كله موجه نحو قاعدة دونالد ترامب امل�ضيحية الأمريكية 

وتزامن مع مذبحة ل تبعد اأربعني مياًل. 
حا�ضدة  احتجاجات  غزة  ت�ضهد  )مار�ش(  اآذار   30 فمنذ 
قرب ال�ضياج القريب من اإ�ضرائيل. ويواجه الغزيون اأزمة 
اإن�ضانية مت�ضاعدة والتي تعود يف جزء منها للح�ضار الذي 
فر�ضته اإ�ضرائيل. وتقول اإن التظاهرات كانت يف معظمها 
والطيارات  احلجارة  الفل�ضطينيون  رمى  فقد  �ضلمية. 
بالر�ضا�ش  الإ�ضرائيلي  اجلي�ش  ورد  امل�ضتعلة.  الورقية 
احلي واملطاطي والغاز امل�ضيل للدموع. مما اأدى ملقتل وجرح 

الآلف ح�ضب وزارة ال�ضحة يف غزة. 
اإىل  غزة  يف  القتل  �ضورة  و�ضعنا  لو  اإننا  الكاتبة  وتعلق 
اأنطوانيت  ماري  مثل  البا�ضمة  اإيفانكا  �ضورة  جانب 
مع  اأمريكا  عالقة  عن  فكرة  تعطينا  فاإنها  �ضهيونية 

اليوم  منها  اأقرب  تكن  ومل  احلايل.  الوقت  يف  اإ�ضرائيل 
ولكن مع القرب هناك بذور الإختالف.

اأفعال اجلي�ش الإ�ضرائيلي يف غزة  و�ضيقول املدافعون عن 
على  بالهجوم  يقوموا  كي  للرعاع  �ضت�ضمح  دولة  ل  اأن 
للتظاهرات  تدع  التي مل  اإن حما�ش  و�ضيقولون  حدودها. 
با�ضم  املتحدث  قاله  ما  اإىل  م�ضرية  وراءها،  بثقلها  رمت 
البيت الأبي�ش راج �ضاه اإن م�ضوؤولية القتل يف غزة تقع على 
والذي  الفل�ضطيني  العودة  حق  رف�ضنا  لو  وحتى  حما�ش. 
اأجد �ضعوبة لفعله بعدما تخلت القيادة الإ�ضرائيلية عن 
حل الدولتني، فال يوجد ما يربر الت�ضرفات الإ�ضرائيلية 
القتل  العامل  فيه  الذي �ضجب  الوقت  املتنا�ضبة. ويف  غري 
يف غزة اإل اأن الوليات املتحدة الراعي الأكرب لإ�ضرائيل 
اأعطتها اليد احلرة لكي تفعل ما تريد مع الفل�ضطينيني. 
القد�ش  اإىل  ال�ضفارة  بنقله  ترامب  تخلى  فقد  وبالتاأكيد 

عن اأي مظهر من احليادية. 
مت  فقد  متعددة،  له  اإ�ضرائيل  �ضكر  عن  تقارير  اإن  وتقول 
ت�ضمية نادي بيتارالقد�ش لكرة القدم على ا�ضمه »لكن اإن 
كان الإ�ضرائيليون يحبون ترامب فاإن الكثري من الأمريكيني 
اليهود الأمريكيون. وكلما ت�ضابكت  ل يحبونه وبالتاأكيد 
امليالون  الأمريكيون  اليهود  �ضعر  اإ�ضرائيل  مع  الرتامبية 
للي�ضار بالعزلة من ال�ضهيونية«. وقام نتنياهو قبل ترامب 
بن  جريمي  وكان  الأمريكية.  ال�ضيا�ضة  يف  �ضق  باإحداث 
عامي م�ضوؤول جمموعة »جي �ضرتيت« يقول »حتى �ضنوات 
قليلة مل يكن اأحد ينطق بكلمة احتالل اأو م�ضتوطنات اأو 
حديث عن غزة« وقال بن عامي عام 2015 عندما حاول 
املفاو�ضات  ب�ضاأن  اأوباما  باراك  �ضلطة  تقوي�ش  نتنياهو 
غريت  ورمبا  لالأبد«.  احل�ضابات  هذا  غري  »وقد  اإيران  مع 
الأحداث يوم الإثنني هذا لالأ�ضواأ. وتعلق اأي�ضًا اأن ترامب 
فاإنها  الرئا�ضة  يف  بقي  وطاملا  اإ�ضرائيل  يف  ما  اأ�ضواأ  قوى 
وم�ضادرة  بيوتهم  وتدمري  الفل�ضطينيني  قتل  ت�ضتطيع 
�ضيذهب  ترامب  »لكن  املحا�ضبة  من  خوف  بدون  اأرا�ضيم 
التوجهات  فاإن  الدولتني  حلل  الآمال  موت  ومع  ما،  يومًا 
اجلديدة تقرتح حكم اأقلية يهودية غالبية م�ضلمة يف كل 
الأرا�ضي التي تقع حتت �ضيطرة اإ�ضرائيل. وقد يرى جيل 
ترامب  با�ضم  �ضاحة  فيها  عن�ضربة  دولة  جديد  اأمريكي 

ويت�ضاءل عن �ضداقتها لنا«.
»اإندبندنت«: نقل ال�ضفارة ينذر بانتفا�ضة ثالثة وحروب 

ولجئني وقتلى.. و�ضنعرف من نلوم؟
يف افتتاحية »اإندبندنت« قالت اإن نقل ال�ضفارة الأمريكية 
ميكن  ل  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  ت�ضل�ضلي  تفاعل  اإىل  �ضيوؤدي 
بعيدًا  التفاوؤل  منظور  من  جتعل  ب�ضكل  عليه  ال�ضيطرة 
واحلمالت  بالوكالة  احلروب  لمتداد  الأجواء  وحت�ضر 
واأكرث  احلالية  اجلغرافية  حدودها  خارج  الإرهاب  �ضد 
بالقد�ش  والإعرتاف  ال�ضفارة  نقل  اإن  وقالت  �ضراوة. 
كعا�ضمة يقدمان اأدلة وا�ضعة عن مبادرات دونالد ترامب 
توقيتها  يتم  والتي  احلكيمة  وغري  اخلطرية  اخلارجية 

ب�ضكل �ضيئ وبدون فهم اأو معرفة يف ال�ضياق.
قتلوا  الذين  الأ�ضخا�ش  من  الكثري  هناك  اإن  وقالت 
كنتيجة مبا�ضرة لقراره الأخري والتحرك امل�ضتفز »وهو ما 
ال�ضرعة  اأن  اإل  الت�ضامح معه.  ولهذا ل ميكن  كان متوقعًا 
التي حترك فيها اجلي�ش الإ�ضرائيلي املدجج بالغاز امل�ضيل 
للدموع اإىل القنابل املطاطية ومن ثم الر�ضا�ش احلي مثري 
للده�ضة، حتى للجي�ش نف�ضه ول ميكن و�ضف هذا اإل اأنه 
من  القوي  مبظهر  الظهور  رغبة  تدفعه  متنا�ضب  غري  رد 
ب�ضكل  املنا�ضبة  لهذه  جتمعوا  الذين  الكبار  الزوار  اأجل 

ترك الأثر ال�ضلبي العك�ضي«.
ورغم البهاء والظروف فاإن ح�ضور ابنة الرئي�ش وزوجها 
دبلوما�ضي  عمل  يف  للعائلة  م�ضبوق  غري  ا�ضتخدام  وهو 
حولت  بالفيديو  الرئي�ش  ر�ضالة  اإىل  بالإ�ضافة  م�ضي�ش 
حفلة الإفتتاح ل�ضاأن عائلي. و«بالن�ضبة لبقية العامل فلن 
اليهودي«  لل�ضعب  اأبدية  »كعا�ضمة  القد�ش  العامل  يقبل 
التحرك مل  »لأن  اأمثال ترامب  من  العدد كبري  كما �ضعها 
يق�ضم ويثري امل�ضاعر يف املنطقة ويزيد من العدوانية �ضد 

الغرب  يف  اأمريكا  اأ�ضدقاء  واأرعب  بل  فح�ضب  امل�ضيحية 
وكذا ال�ضني ورو�ضيا.

القوي  »الإلتزام  عن  الرتامبي  اخلطاب  اأن  واأ�ضافت 
ال�ضا�ضات  على  و�ضعه  يتم  عندما  فارغًا  بدا  بال�ضالم« 
الإخبارية املق�ضمة اإىل ق�ضمني والتي غطت مناظر احلرق 
املحتلة.  املناطق  يف  الإ�ضعاف  و�ضيارات  النار  واإطالق 
الأو�ضط  ال�ضرق  يف  لل�ضالم  ترامب  خطة  عن  واحلديث 
بدت وكاأنها نوع من التهكم يف هذه املنا�ضبة، وهناك حديث 
فقرار  هذا  كل  من  والأهم  ثالثة.  انتفا�ضة  حول  مفتوح 
النووية  الإتفاقية  ال�ضفارة جاء بعد متزيق ترامب  نقل 
يف  قدًما  امل�ضي  على  الإيرانيني  ت�ضجع  والتي  اإيران  مع 
مع  الت�ضلح  موازنة  اأجل  من  النووية  لرباجمهم  العودة 

اإ�ضرائيل. 
اأن  وبوعي  الوليات  اأرادت  لو  انه  ال�ضحيفة  وت�ضتدرك 
بتعزيز  وتغطيه  ال�ضني  العامل  �ضد  ال�ضيعي  العامل  ت�ضع 
و�ضعت  تكون  فلن  اإيران  مع  الإ�ضرائيلية  باملواجهة  هذا 
الأ�ضابيع  خالل  و�ضعوها  التي  تلك  من  اأح�ضن  خريطة 
املا�ضية. وتقول اإن منظور املنطقة ل يدعو على ال�ضرور. 
فرغم طرد تنظيم الدولة من العراق و�ضوريا اإل اأنه بداأ 
انتفا�ضة  �ضتعطي  فيما  اإ�ضرائيل  حدود  من  قريبًا  يعمل 
وا�ضتئناف  نف�ضه  تنظيم  يعيد  كي  له  الفر�ضة  ثالثة 
حمالت القتل. فاجلهاديون قادرون على ا�ضتغالل املظامل 
 – اإليه ال�ضم الدبلوما�ضي الإ�ضرائيلي  اأن ينظر  وما ميكن 

الأمريكي للقد�ش. 
اأ�ضبح  حيث  وا�ضحة  هذا  كل  اآثار  اأن  ال�ضحيفة  وتعتقد 
النزاع يف لبنان الذي مت التحذير منه طوال الوقت م�ضاألة 
وقت. و�ضتتوا�ضل احلرب يف اليمن وحرب الإ�ضتنزاف التي 
�ضوريا  املقبل يف  ال�ضالم  اأما  الأكراد.  تخو�ضها تركيا �ضد 
فهو هدوء املقربة ول ميكن احلفاظ عليه حتى مع وجود 
ال�ضرا�ضة الرو�ضية الداعمة لنظام ب�ضار الأ�ضد. ول تزال 
ال�ضومال وم�ضر وليبيا دوًل غري م�ضتقرة وقطر حتا�ضرها 
الأمري  ال�ضعودي  العهد  ويل  ويواجه  اجلارة.  الدول 
التحديثي  برناجمه  خالل  من  املخاطر  �ضلمان  بن  حممد 
نظام  يكن  ومل  احلوثيني.  املتمردين  �ضحق  وحماولته 

ال�ضرق الأو�ضط على حافة الإنهيار مثلما هو اليوم.
ترامب  �ضيا�ضة  عن  قوله  ميكن  ما  اإن  ال�ضحيفة  وتقول 
ت�ضوية  نحو  الفل�ضطينيني  �ضتدفع  اأنها  من  القد�ش  نحو 
باملنطقة.  التوترات  مدى  لتخفي�ش  يوؤدي  ب�ضكل  دائمة 
اإ�ضرائيل  نحو  العاري  التحيز  اأن  الفكرة على  وتقوم هذه 
�ضيدفع الفل�ضطينيني لرجاء اأمريكا واإ�ضرائيل كي يح�ضال 
ويقوم  الإكراه.  وحتت  �ضاحلهم  يف  لي�ضت  معاهدة  على 
مهما  لهم  يقدم  ما  الفل�ضطينيني  قبول  على  املنطق  هذا 
احلقوق  من  وحرمانهم  والق�ضوة  الإهانة  ومع  �ضيئًا.  كان 
يعاند  املنطق  هذا  لكن  ال�ضت�ضالم.  ف�ضيعلنون  والأر�ش 
اجلنود  اجلدار،  امل�ضتوطنات،  الحتالل،  التاريخ:  درو�ش 
الذين يطلقون النار ح�ضبما يريدون دفعت ال�ضالم بعيدا 
عن النظر كما اأن اأمثال تنظيم الدولة وبقية اجلماعات 
ال�ضيا�ضة  اأن  اإ�ضرائيل خا�ضة  اأخر لهزمية  �ضتقدم و�ضائل 
نق�ش  هناك  يكون  ولن  ف�ضلت.  املتحدة  بالوليات  والثقة 

يف ال�ضهداء.
فاأي من هذه احلروب التي ل ترحم والتي تدور يف ال�ضرق 
الأو�ضط ميكن ان تخرج عن ال�ضيطرة حلريق �ضامل ل ميكن 
ال�ضيطرة عليه ويجر اإليه القوى الإقليمية والدولية مبا 
القنابل  امتالك  على  العازمة  وتلك  النووية  الدول  فيها 
الإ�ضرائيلية  الإيرانية-  احلرب  �ضتنفع  فماذا  النووية، 
النووية م�ضالح امريكا؟ هل ميكن لل�ضيد ترامب اإخبارنا؟ 
ومن ال�ضعوبة مبكان تخيل خدمة اخلروج من الإتفاقية 
النووية اأو نقل ال�ضفارة امل�ضالح الأمريكية والإ�ضرائيلية. 
جن�ضية  كل  من  الأبرياء  القتلى  اإىل  النظر  ال�ضهل  ومن 
على  احلرب  ب�ضبب  ماأوى  بال  اأنف�ضهم  يجدون  اأو  يقتلون 
وبوؤ�ش.  ولجئني  جدد  �ضحايا  هناك  و�ضيكون  الإرهاب. 
ونحمله  نلوم  من  �ضنعرف  ولكننا  حدوثه  يجب  ل  ما  وهو 

امل�ضوؤولية.

    �ضيول ـ  وا�ضنطن – بكني-
يانغ  بيونغ  هددت  ب(-  ف  )اأ   
املرتقبة  القمة  باإلغاء  الأربعاء 
كيم  ال�ضمايل  الكوري  الزعيم  بني 
الأمريكي  والرئي�ش  اأون  جونغ 
�ضغطت  ما  اإذا  ترامب  دونالد 
وا�ضنطن عليها من اأجل التخلي عن 
تر�ضانتها النووية يف �ضكل اأحادي.
لقاء  ال�ضمالية  كوريا  الغت  كما 
اجلنوبية  كوريا  مع  امل�ضتوى  رفيع 
احتجاجا على املناورات الع�ضكرية 
التي  “ال�ضتفزازية”  ال�ضنوية 

جتريها �ضيول ووا�ضنطن.
وبهذا املوقف تعود كوريا ال�ضمالية 
خطابها  اإىل  مفاجئ  حتول  يف 
التقارب  من  اأ�ضهر  بعد  التقليدي 

الدبلوما�ضي يف �ضبه اجلزيرة.
كيم  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 
وكالة  نقلته  بيان  يف  غوان،  كي 

ما  “اإذا  اإنه  ال�ضمالية،  الكورية  الر�ضمية  الأنباء 
واإرغامنا  علينا  الت�ضييق  املتحدة  الوليات  حاولت 
على التخلي عن ال�ضالح النووي من جانب واحد، فلن 

نبدي اهتماما باملحادثات”.
“�ضتعيد  يانغ  بيونغ  فاإن  باأنه يف هذه احلالة  وتوعد 
كيم  بني  املرتقبة  القمة  يف  م�ضاركتها  يف  النظر” 

وترامب يف 12 حزيران/يونيو يف �ضنغافورة.
النووية  ال�ضلحة  ملف  يت�ضدر  اأن  املتوقع  ومن 
اأن  غري  املحادثات،  اأعمال  جدول  ال�ضمالية  الكورية 
ال�ضمال لطاملا اأكد على مدى �ضنوات اأنه لن يتخلى عن 

�ضالحه النووي.
عن  ال�ضمالية  كوريا  بتخلي  وا�ضنطن  وتطالب 
“يف �ضكل كامل وقابل للتحقق ول  الأ�ضلحة النووية 

رجعة فيه”.
غري اأن بيونغ يانغ مل تف�ضح حتى الآن عن التنازلت 
ال�ضالح  نزع  ب�ضاأن  التزامات  با�ضتثناء  تقرتحها  التي 
�ضيغة  وهي  الكورية”،  اجلزيرة  “�ضبه  يف  النووي 

حتمل تف�ضريات خمتلفة.
اأعربنا  “لقد  ال�ضمايل  الكوري  الوزير  نائب  وقال 
الكورية  اجلزيرة  �ضبه  جلعل  ا�ضتعدادنا  عن  بالفعل 
اأنه  مرارا  واأعلّنا  النووية،  الأ�ضلحة  من  خالية 
اأن ت�ضع حدا ل�ضيا�ضتها  يتعني على الوليات املتحدة 
العدائية جتاه كوريا ال�ضمالية ولتهديداتها النووية، 

ك�ضروط م�ضبقة”.
القوات  بان�ضحاب  يانغ  بيونغ  طالبت  اأن  و�ضبق 
حلماية  اجلنوبية  كوريا  يف  املنت�ضرة  الأمريكية 
�ضيول، وباإزالة وا�ضنطن مظلتها النووية عن حليفتها.
الأمن  م�ضت�ضار  ب�ضدة  الوزير  نائب  هاجم  كذلك 
عن  حتدث  الذي  بولتون  جون  الأمريكية  القومي 

ال�ضمال. يف  النووي  ال�ضالح  الليبي” لنزع  “النموذج 
مغر�ضة” – – “حماولة 

وقال نائب الوزير اإّن هذه “حماولة مغر�ضة لإخ�ضاع 
واأ�ضاف  والعراق”  ليبيا  مل�ضري  ال�ضمالية(  )كوريا 
“ت�ضكيكا حيال  اأكبت غ�ضبي” مبديا  اأن  “ل ميكنني 

�ضدق” الوليات املتحدة.
برناجمها  عن  التخلي  ليبيا  قرار  من  الرغم  وعلى 
انتفا�ضة  يف  القذايف  معمر  الزعيم  قتل  النووي، 
�ضعبية اأطاحته بدعم من حملة ق�ضف جوي نفذها 

احللف الأطل�ضي يف 2011.
نووية  اأ�ضلحة  حيازته  الدوام  على  ال�ضمال  ويربر 

باملخاوف من اجتياح اأمريكي.
كما رف�ش كيم عر�ش وزير اخلارجية الأمريكي مايك 
تقدمي  واقرتح  مرتني  يانغ  بيونغ  زار  الذي  بومبيو 
م�ضاعدة اأمريكية لكوريا ال�ضمالية لقاء نزع �ضالحها 

النووي.
امل�ضاعدة  يوما  ننتظر  “مل  الوزير  نائب  وقال 
الأمريكية لبناء اقت�ضادنا ولن نربم اإطالقا مثل هذا 

التفاق يف امل�ضتقبل”.
واإىل عقد قمة نادرة مع رئي�ش كوريا اجلنوبية مون 
الأ�ضابيع  يف  مرتني  اأون  جونغ  كيم  التقى  اإن،  جاي 
اأنه  واأعلن  جينبينغ  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ش  الأخرية 

�ضيفكك موقعه للتجارب النووية الأ�ضبوع املقبل.
يانغ ت�ضعى مبوقفها اجلديد  اأن بيونغ  ويرى حمللون 

اإىل اإعادة حتديد �ضروط املحادثات.
الوطنية  الدبلوما�ضية  الكادميية  يف  الأ�ضتاذ  وقال 
“اإنه  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ووك  هيون  كيم  الكورية 

تكتيك دبلوما�ضي”.
“يبدو اأن كيم جونغ اأون اأرغم على املوافقة  واأ�ضاف 
واأنه  اأول+  ال�ضالح  بـ+نزع  الأمريكية  املطالب  على 
مع  عالقاته  تطبيع  بعد  موقفه  تغيري  الآن  يحاول 

ال�ضني”.
الكورية  امل�ضدود  احلبل  دبلوما�ضية  “عادت  وقال 
ال�ضمالية التقليدية، بني الوليات املتحدة وال�ضني”.
�ضيا�ضة  اأن  اأمريكيون  م�ضوؤولون  اأكد  املقابل،  يف 
انتهجتها  التي  يانغ  بيونغ  الق�ضوى” على  “ال�ضغوط 

وا�ضنطن كانت جمدية اإذ اأرغمتها على التفاو�ش.
للدرا�ضات  ميدلبوري  معهد  من  بولوك  جو�ضوا  وراأى 
وا�ضنطن  نربة  من  ا�ضتاء  ال�ضمال  اأن  الدولية 

“املنت�ضرة”.
اأنها تبلغت باإلغاء املفاو�ضات  من جهتها اأعلنت �ضيول 
“غري  ب�ضورة  الأربعاء  املقررة  امل�ضتوى  الرفيعة 

حمدودة”، وا�ضفة هذا القرار باأنه “موؤ�ضف”.
واأبلغت وا�ضنطن اأنها توا�ضل الإعداد للقمة بني كيم 
وترامب وقالت املتحدثة با�ضم وزارة اخلارجية هيذر 

نويرت “�ضن�ضتمر يف التخطيط للقاء”.
لكن نويرت نفت اأن تكون املناورات امل�ضرتكة مع كوريا 
اون  جونغ  “كيم  اأن  اإىل  م�ضرية  ا�ضتفزازا،  اجلنوبية 

قال اإنه يتفهم اأهمية هذه املناورات”.
اىل ذلك اكد البيت البي�ش الربعاء ان وا�ضنطن ل 
المريكي  الرئي�ش  بني  القمة  “تاأمل” بانعقاد  تزال 
جونغ  كيم  ال�ضمايل  الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد 

اون، رغم تهديدات بيونغ يانغ بالغائها.
ا�ضهر  بعد  التقليدي  ويف عودة مفاجئة اىل خطابها 
الكورية،  اجلزيرة  �ضبه  يف  دبلوما�ضي  تقارب  من 
هددت بيونغ يانغ الأربعاء باإلغاء القمة املرتقبة اإذا 
�ضغطت وا�ضنطن عليها من اأجل التخلي عن تر�ضانتها 

النووية يف �ضكل اأحادي.
بيان  يف  غوان،  كي  كيم  اخلارجية  وزير  نائب  وقال 
نقلته وكالة الأنباء الر�ضمية الكورية ال�ضمالية، “اإذا 
ما حاولت الوليات املتحدة الت�ضييق علينا واإرغامنا 
على التخلي عن ال�ضالح النووي من جانب واحد، فلن 

نبقى مهتمني بحوار من هذا النوع”.
مع  امل�ضتوى  رفيع  لقاء  ال�ضمالية  كوريا  الغت  كما 
الع�ضكرية  املناورات  على  احتجاجا  اجلنوبية  كوريا 

انها  معتربة  ووا�ضنطن،  �ضيول  جتريها  التي  ال�ضنوية 
“ا�ضتفزاز”.

�ضاندرز  �ضاره  البي�ش  البيت  با�ضم  املتحدثة  واكدت 
وقالت  القمة.  بانعقاد  تاأمل  تزال  ل  وا�ضنطن  ان 
اللقاء  بان  اأمل  لدينا  يزال  “ل  نيوز،  فوك�ش  ل�ضبكة 
يف  لكن  الجتاه،  هذا  يف  التحرك  ونوا�ضل  �ضيعقد 
تكون  قد  املفاو�ضات  ان  مدركون  نحن  نف�ضه  الوقت 

�ضعبة”.
الجتماع.  انعقاد  حال  يف  جاهز  “الرئي�ش  وا�ضافت 
واإذا مل يتم ذلك ف�ضنوا�ضل ممار�ضة حملة ال�ضغوط 

الق�ضوى التي نطبقها”.
مغر�ضة” – – “حماولة 

عن  ال�ضمالية  كوريا  بتخلي  وا�ضنطن  وتطالب 
“يف �ضكل كامل وقابل للتحقق ول  الأ�ضلحة النووية 
رجعة فيه”. غري اأن بيونغ يانغ مل تف�ضح حتى الآن 
عن التنازلت التي تقرتحها با�ضتثناء التزامات ب�ضاأن 
نزع ال�ضالح النووي يف “�ضبه اجلزيرة الكورية”، وهي 

�ضيغة حتمل تف�ضريات خمتلفة.
ب�ضكل  “اأعربنا  ال�ضمايل  الكوري  الوزير  نائب  وقال 
الكورية  اجلزيرة  �ضبه  جلعل  ا�ضتعدادنا  عن  وا�ضح 
اأنه  مرارا  واأعلّنا  النووية،  الأ�ضلحة  من  خالية 
اأن ت�ضع حدا ل�ضيا�ضتها  يتعني على الوليات املتحدة 
العدائية جتاه كوريا ال�ضمالية ولتهديداتها النووية، 

ك�ضروط م�ضبقة”.
وكانت بيونغ يانغ طالبت بان�ضحاب القوات الأمريكية 
املنت�ضرة يف كوريا اجلنوبية، وباإزالة وا�ضنطن مظلتها 

النووية عن حليفتها.
ب�ضدة  ال�ضمايل  الكوري  الوزير  نائب  هاجم  كذلك 
الذي  بولتون  جون  الأمريكي  القومي  الأمن  م�ضت�ضار 
حتدث عن “النموذج الليبي” لنزع ال�ضالح النووي يف 

ال�ضمال.
)كوريا  لإخ�ضاع  مغر�ضة  “حماولة  هذه  اإّن  وقال 
ال�ضمالية( مل�ضري ليبيا والعراق” واأ�ضاف “ل ميكنني 
�ضدق”  حيال  “ت�ضكيكا  مبديا  غ�ضبي”  اأكبت  اأن 

الوليات املتحدة.
نووية  اأ�ضلحة  حيازته  الدوام  على  ال�ضمال  ويربر 
الرغم من قرار  اأمريكي. وعلى  باملخاوف من اجتياح 
ليبيا التخلي عن برناجمها النووي، قتل الزعيم معمر 
من  بدعم  به  اأطاحت  �ضعبية  انتفا�ضة  يف  القذايف 

ق�ضف جوي نفذه حلف �ضمال الأطل�ضي يف 2011.
– املحادثات  �ضروط  حتديد  – اإعادة 

وزير  عر�ش  اون  جونغ  كيم  رف�ش  اخرى،  جهة  من 
بيونغ  زار  الذي  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
لكوريا  اأمريكية  م�ضاعدة  تقدمي  واقرتح  مرتني  يانغ 

ال�ضمالية لقاء نزع �ضالحها النووي.
كوريا  رئي�ش  مع  نادرة  قمة  عقد  اىل  وا�ضافة 
اجلنوبية مون جاي اإن، التقى كيم جونغ اأون مرتني 

جينبينغ  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ش  الأخرية  الأ�ضابيع  يف 
اأنه �ضيفكك موقعا للتجارب النووية يف كوريا  واأعلن 

ال�ضمالية الأ�ضبوع املقبل.
يانغ ت�ضعى مبوقفها اجلديد  اأن بيونغ  ويرى حمللون 

اإىل اإعادة حتديد �ضروط املحادثات.
الوطنية  الدبلوما�ضية  الكادميية  يف  الأ�ضتاذ  وقال 
“اإنه  بر�ش  فران�ش  لوكالة  ووك  هيون  كيم  الكورية 

تكتيك دبلوما�ضي”.
“يبدو اأن كيم جونغ اأون اأرغم على املوافقة  واأ�ضاف 
واأنه  اأول+  ال�ضالح  بـ+نزع  الأمريكية  املطالب  على 
مع  عالقاته  تطبيع  بعد  موقفه  تغيري  الآن  يحاول 

ال�ضني”.
الكورية  امل�ضدود  احلبل  دبلوما�ضية  “عادت  وقال 
ال�ضمالية التقليدية، بني الوليات املتحدة وال�ضني”.
�ضيا�ضة  اأن  اأمريكيون  م�ضوؤولون  اأكد  املقابل،  يف 
انتهجتها  التي  يانغ  بيونغ  الق�ضوى” على  “ال�ضغوط 

وا�ضنطن كانت جمدية اإذ اأرغمتها على التفاو�ش.
للدرا�ضات  ميدلبوري  معهد  من  بولوك  جو�ضوا  وراأى 
“املنت�ضر” التي  اأن ال�ضمال ا�ضتاء من لهجة  الدولية 

ا�ضتخدمتها وا�ضنطن.
اأنها تبلغت باإلغاء املفاو�ضات  من جهتها اأعلنت �ضيول 
الرفيعة امل�ضتوى املقررة الأربعاء، وا�ضفة هذا القرار 

باأنه “موؤ�ضف”.
واأبلغت وا�ضنطن اأنها توا�ضل الإعداد للقمة بني كيم 
وترامب وقالت املتحدثة با�ضم وزارة اخلارجية هيذر 

نويرت “�ضن�ضتمر يف التخطيط للقاء”.
لكن نويرت نفت اأن تكون املناورات امل�ضرتكة مع كوريا 
اون  جونغ  “كيم  اأن  اإىل  م�ضرية  ا�ضتفزازا،  اجلنوبية 

قال اإنه يتفهم اأهمية هذه املناورات”.
كوريا  الأربعاء،  اليوم  ال�ضني،  حّثت  جهتها،  من   
ال�ضمالية على امل�ضي قدًما نحو عقد القمة املرتقبة 
بني زعيمها، كيم جون اأونغ، ونظريه الأمريكي دونالد 

ترامب.
ياأتي ذلك غداة تهديد كوريا ال�ضمالية باإلغاء القمة 
بني كيم وترامب، ب�ضبب املناورات الع�ضكرية امل�ضرتكة 

بني وا�ضنطن و�ضيول، التي انطلقت اجلمعة املا�ضية.
ال�ضينية،  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  كانغ،  لو  وقال 
والوليات  ال�ضمالية  البلدين )كوريا  ينبغي على  اإنه 
املتحدة( �ضمان انعقاد القمة كما هو خمطط لها، واأن 

يتو�ضال اإىل  نتائج ملمو�ضة .
ومن املقرر اأن يلتقي ترامب، كيم يف �ضنغافورة، يف 12 
يونيو/ حزيران املقبل، اإل اأن بيونغ يانغ هددت اليوم 

جمدًدا بالن�ضحاب.
يف  م�ضلحة  لديها  لي�ش  اإنه  ال�ضمالية،  كوريا  وقالت 
عليها  ال�ضغط  اإىل  يهدف  واحد  جانب  من  اجتماع  
وكالة  نقلت  ما  وفق  النووية،  اأ�ضلحتها  عن  للتخلي 

اأ�ضو�ضييتد بر�ش .
بني  القمة  باإلغاء  اأم�ش،  يانغ  بيونغ  هددت  اأن  و�ضبق 
ب�ضبب  ال�ضمايل؛  والكوري  الأمريكي،  الزعيمني 
ح�ضبما  ووا�ضنطن،  �ضيول  بني  امل�ضتفزة   املناورات 

ذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�ضمالية.
وقالت الوكالة اإن كوريا ال�ضمالية األغت اجتماًعا رفيع 
امل�ضتوى كان مقرًرا الأربعاء مع اجلارة اجلنوبية، رًدا 

على املناورات.
م�ضرتكة  ع�ضكرية  مناورات  املا�ضي  اجلمعة  وبداأت 
وكوريا  املتحدة،  الوليات  بني  لأ�ضبوعني  ت�ضتمر 

اجلنوبية، �ضاركت فيها نحو 100 طائرة حربية.
www .ghorbanews .com

FRIDAY , MAY 18 . 2018   / Vol . 6 - Issue 279دويل8

www .ghorbanews .com

9 �صحافة FRIDAY , MAY 18 . 2018   / Vol . 6 - Issue 279

كوريا �ل�سمالية تهدد باإلغاء �لقمة مع و��سنطن وتوؤكد لرت�مب: 
ل���ن ن�����س��ب��ح ل��ي��ب��ي��ا �أخ�����رى ون��رف�����س �ل���ت���ن���ازل م���ن ج���ان���ب و�ح������د.. و�ل��ب��ي��ت 
�الب���ي�������س ال ي�����ز�ل ي���اأم���ل ب��ان��ع��ق��اد �ل��ق��م��ة رغ����م ت���ه���دي���د�ت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ

حرب ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب  م��ن  خجله  ع��دم  ع��ن  ب��ره��ن  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س 



�لرتكي �ل�سناعي  �الإن��ت��اج   �رت��ف��اع 
�مل��ا���س��ي م���ار����س  يف  ب���امل���ائ���ة   7.6

حقق موؤ�ضر الإنتاج ال�ضناعي املعدل مو�ضميًا يف تركيا، ارتفاعًا بن�ضبة 
من  املقابلة  الفرتة  مع  مقارنة  املا�ضي،  اآذار  مار�ش/  خالل  باملائة،   7.6

.2017
اليوم  الرتكية،  الإح�ضاء  هيئة  عن  �ضادرة  معطيات  وفق  ذلك،  جاء 

الأربعاء، واطلعت عليها الأنا�ضول.
وت�ضري املعطيات، اإىل اأّن موؤ�ضر الإنتاج ال�ضناعي خالل مار�ش املا�ضي، زاد 

بن�ضبة 0.2 باملائة مقارنة ال�ضهر ال�ضابق له 2018.
على  الطلب  ارتفاع  مع  لفتا،  منوا  تركيا،  يف  ال�ضناعي  القطاع  وي�ضهد 

ال�ضادرات الرتكية، وفتح اأ�ضواق جديدة.
وارتفعت ال�ضادرات الرتكية يف 2017، بن�ضبة 10.2 باملائة على اأ�ضا�ش 

�ضنوي اإىل 157.1 مليار دولر.

 �ل���ذه���ب ي��ت��ع��اف��ى ق��ل��ي��ال وي�����س��ع��د
���س��ه��ور  5 يف  م�����س��ت��وى  �أدن������ى  م���ن 

تعامالت  يف  الذهب  عقود  ارتفعت 
م�ضتوى  اأدنى  من  لتتعافى  الأربعاء، 
يف  امل�ضجلة  �ضهور،  خم�ضة  منذ  لها 
قوة  نتيجة  )الثالثاء(؛  اأم�ش  جل�ضة 
الدولر وارتفاع العائد على ال�ضندات 

الأمريكية.
مقابل  الأمريكية  العملة  حترك  يقي�ش  الذي  الدولر،  موؤ�ضر  وتذبذب 
�ضلة من �ضت عمالت، يف تعامالت اليوم، بني نطاقي 93.05 – 93.20، 

عند اأعلى م�ضتوياته منذ دي�ضمرب/كانون الأول 2017.
لأجل  الأمريكية  ال�ضندات  على  العائد  ارتفع  الثالثاء  جل�ضة  وخالل 
يوليو/متوز  منذ  م�ضتوى  اأعلى  وهو  باملائة،   3.095 اإىل  �ضنوات،  ع�ضر 

.2011
العقود الآجلة للذهب ت�ضليم  ارتفعت  ال�ضاعة )07:27 تغ(،  وبحلول 
 1294 اإىل  دولرات(،   3.7( باملائة   0.29 بن�ضبة  يونيو/حزيران 

دولرًا لالأوقية )الأون�ضة(.
0.37 باملائة، اإىل  و�ضعد �ضعر الت�ضليم الفوري للمعدن الأ�ضفر بن�ضبة 

لالأوقية. دولرًا   1295.27
ومن بني املعادن النفي�ضة الأخرى، ارتفعت الف�ضة بن�ضبة 0.28 باملائة 
اإىل  باملائة   0.16 البالتني  �ضعد  فيما  لالأوقية،  دولرًا   16.32 اإىل 

لالأوقية. دولرًا   898.47

2.5 ب�����  ت���ون�������س  �ق���ت�������س���اد   من����و 
2018 �الأول  �ل���رب���ع  يف  ب��امل��ائ��ة 
 قال زياد العذاري، وزير التنمية وال�ضتثمار والتعاون الدويل التون�ش، 
اأ�ضا�ش  2.5 باملائة على  بـ  اإن النمو القت�ضادي يف بالده، �ضجل �ضعودا 

�ضنوي، يف الربع الأول 2018.
كان اقت�ضاد تون�ش منا بن�ضبة 1.9 باملائة يف الربع الأول 2017.

النمو  ن�ضبة  اأن  تون�ش،  بالعا�ضمة  �ضحفية  ندوة  يف  العذاري  واأ�ضاف 
امل�ضجلة يف الربع الأول 2018، مل تتحقق منذ الربع الثاين 2014، و 

هذا يعك�ش بداية انتعا�ش اقت�ضادي حقيقي .
وت�ضعى احلكومة يف تون�ش اإىل الو�ضول ملعدل منو يبلغ 3 باملائة خالل 

العام اجلاري ككل.
منو  اإىل  الوزير-  -ح�ضب   2018 الأول  الربع  يف  امل�ضجل  النمو  ويعود 
باملائة(   3.3( امل�ضوقة  واخلدمات  باملائة(   11.9( الزراعي  القطاع 

وال�ضناعات التحويلية )2.4 باملائة( .
 2015 الأعوام  خالل  مرتاجعة  منو  ن�ضب  ت�ضجيل  من  تون�ش  وعانت 
حتى 2017؛ ب�ضبب �ضغوطات اقت�ضادية ومالية اأثرت على القطاعات 
البطالة  ن�ضبة  اإن  العذاري  قال  مت�ضل،  �ضياق  يف  البالد.  يف  الإنتاجية 
قدرت يف الربع الأول املا�ضي، بـ15.4 باملائة )634.2 األف عاطل عن 

العمل(، مقابل 15.3 باملائة م�ضجلة يف الفرتة املقابلة من 2017.
وبلغت ن�ضبة البطالة امل�ضجلة يف كامل عام 2017، نحو 15.5 باملائة، 

بعدد عاطلني عن العمل بلغ 639 األفا.
من اإجمايل ن�ضبة البطالة امل�ضجلة يف الربع الأول 2018، بلغت ن�ضبة 
العاطلني عن العمل من حملة ال�ضهادات العليا 29.3 باملائة، مقارنة مع 

املقابلة. الفرتة  يف  باملائة   31.2
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التاريخية باحلقائق  نًذكر  عنه  الإجابة  يف   �ضوؤال 
: التالية

 ١ – جاء يف وثيقة ر�ضمية من ال�ضفارة الربيطانية
اأن  ١9٤٦ �ضنة  الأمريكية  اخلارجية  اإىل  وا�ضنطن   يف 
تتاألف كانت  يومذاك  فل�ضطني  يف  ال�ضهيونية   القوات 

:من
ثمانـــني اإىل  �ضتني  بــني  مــا  وت�ضم  الهاغاناه   –  اأ 

الباملاخ قوات  من  اآلف  �ضتة  منهم  م�ضلح،  جندي   األف 
.) )الكومندوز

اآلف �ضبعة  اإىل  �ضتة  بني  ما  وت�ضم  – الأرغــون   ب 
.مقاتل

 ج – منظمة �ضترين املتخ�ض�ضة بالعمليات اخلا�ضة.
حرب عن  الر�ضمية  ية  الإ�ضرائيل  الــروايــة   وتقرر 
متتلك كانت  الهاغاناه  اأن   ١9٤٨  –  ١9٤٧  فل�ضطني 

.�ضناعة �ضالح متطورة
الــراأ�ــضــمــايل املع�ضكرين  تــاأيــيــد  جــانــب  اإىل   –  ٢ 

القوات دعم  على  التقيا  التق�ضيم  قــرار   وال�ضرتاكي 
الع�ضكريني واملــ�ــضــتــ�ــضــاريــن  بــالــ�ــضــالح   ال�ضهيونية 

.واملتطوعني اليهود وغري اليهود
 ٣ – عمال بقانون الدفاع للعام ١9٤٥ فر�ضت حكومة

 النتداب عقوبة الإعدام على كل عربي ت�ضبط لديه
 قطعة �ضالح، بحيث جردت ال�ضعب العربي الفل�ضطيني

.من ال�ضالح متاما
قــرار �ــضــدور  عند  انــه  غربية  اأبــو  بهجت   ويــذكــر 

القد�ش قطعة  التق�ضيم يف ١9٤٧/١١/٢9 مل تكن يف 
.�ضالح واحدة

١9٤٧ الأول  كــانــون   / دي�ضمرب  اأواخــــر  يف   –  ٤ 
ي�ضحبه ــت،  ــريزي ب اإىل  احل�ضيني  عــبــدالــقــادر   قــدم 
قيادة مقر  واتــخــذهــا  منا�ضال،  وعــ�ــضــرون   خم�ضة 
اخلايل هلل،  رام  ق�ضاء  لتو�ضطها  املقد�ش«،   »اجلــهــاد 
اجلي�ش ومع�ضكرات  ال�ضهيونية  امل�ضتوطنات   مــن 
 الربيطاين، وملوالة غالبية مواطنيه للمفتي واحلزب
 العربي بزعامته، ويقدر منت�ضبو »اجلهاد املقد�ش » يف
منا�ضل، اآلف  وال�ضبعة  اخلم�ضة  بني  ما  ن�ضاطه   اأوج 
 ي�ضندهم قرابة ع�ضرة اآلف متطوع كانوا ي�ضاركون يف
١9٤٨/٤/٥ ويف  بجوارهم.  تدور  كانت  التي   املعارك 
 ذهب عبدالقادر اإىل دم�ضق ملقابلة »اللجنة الع�ضكرية
 » التابعة جلامعة الدول العربية طالبا ال�ضالح حل�ضم
 معركة القد�ش وت�ضفية امل�ضتعمرات املحيطة بها. غري
للجنة، العام  املفت�ش  الها�ضمي،  طه  برف�ش  جوبه   اأنه 
 واأحمد ال�ضرباتي وزير الدفاع ال�ضوري، ملعاداة اللجنة
 ال�ضيا�ضية للمفتي و«الهيئة العربية العليا » بزعامته،

 و«اجلهاد املقد�ش التابع لها. وبعدم ال�ضتجابة لطلبه
للق�ضطل وانطلق  باخليانة  وال�ضرباتي  الها�ضمي   اتهم 
 ليحررها ولي�ضت�ضهد على ثراها. ومل يعمل الذين تولوا
بحيث املقد�ش«  »اجلهاد  اأداء  لتطوير  بعده   القيادة 

.تراجعت فعاليته
ال�ضالح املعوقات وخا�ضة حمدودية  – برغم كل   ٥ 

النقاذ« و»جي�ش   « املقد�ش  »اجلهاد  متكن   واملــعــدات، 
املــبــادرة امــتــالك  مــن  العربية  ال�ضعبية   والــنــجــدات 
 ال�ضرتاتيجية يف القتال خالل ال�ضهور الربعة الأوىل
 من احلرب. وقد اأوردت الرواية الإ�ضرائيلية الر�ضمية
اإىل الأركــان،  هيئة  رئي�ش  يادين،  يغال  قدمه   تقريرا 
اأن »يجب  قوله.  ت�ضمن   ١9٤٨/٤/١ يف  غوريون   بن 
علينا اأمالها  الآن  حتى  القتال  مراحل  كل  اأن   نذكر 
امل�ضتوى يف  التاأثري  من  الآن  حتى  نتمكن  ومل   العدو، 
 ال�ضرتاتيجي والعملياتي، التي تطورت من اأحداث اإىل
هو الوحيد  واحلل  نظاميتني.  �ضبه  قوتني  بني   حرب 
اإحراز اإىل  باأيدينا، متطلعني  العملياتية  املبادرة   اأخذ 

.»ح�ضم ع�ضكري �ضد العدو
عبدالقادر القائد  ل�ضت�ضهاد  التايل  اليوم  يف   –  ٦ 

 احل�ضيني اقرتفت منظمة الأرغون جمزرة دير يا�ضني،
اإىل الغربية  القد�ش  طريق  على  القائمة   القرية 
 ال�ضاحل. ومع اأن اأهاليها كانوا قد ت�ضدوا لقوات العدو
 رغم تفوقها بالعدد والعتاد واأوقعوا بها قتلى وجرحى
 مبا يقارب عدد �ضحايا القرية البا�ضلة، اإل اأن د. ح�ضني
العليا« العربية  »الهيئة  مكتب  مدير  اخلالدي،   فخري 
مقاومة ذكر  على  فيه  ياأت  مل  بيانا  اأ�ضدر  القد�ش   يف 
خ�ضائر بقواته  وايقاعهم  للعدو  يا�ضني  ديــر  ــايل   اأه
 فادحة، واإمنا ركز فقط على تفا�ضيل املجزرة م�ضتهدفا
 الت�ضهري بال�ضهاينة وا�ضتثارة النخوة العربية، دون اأن
بعد العربي  للجمهور  النف�ضية  احلالة  ح�ضبانه   ياأخذ 
 ا�ضت�ضهاد القائد عبدالقادر احل�ضيني، حيث اأ�ضهم بيانه
 يف اإ�ضاعة الرعب والهلع على نطاق وا�ضع، وبالتايل �ضب

.يف قناة ا�ضرتاتيجية التطهري العرقي ال�ضهيونية
الهاغاناه اأركان  هيئة  اأقرت   ١9٤٨/٣/١٠ – يف   ٧ 

جميع على  ال�ضيطرة  ا�ضتهدفت  التي  »دالــت«   اخلطة 
قرار من  اليهودي  الق�ضم  �ضمن  القائمة   امل�ضتعمرات 
واعتماد خارجه،  امل�ضتطاع  بالقدر  والتو�ضع   التق�ضيم 
الق�ضري والتهجري  العرقي  التطهري   ا�ضرتاتيجية 
من الــعــرب  املــواطــنــني  غالبية  لــطــرد   »الــرتانــ�ــضــفــري« 
غوريون بن  وكــان  احتاللها.  يجري  التي   الأرا�ــضــي 
قد وع�ضكريني  �ضيا�ضيني  ال�ضهيونية  القيادة   واأركــان 
طارق« و«معركة  م�ضري  حرب  باعتباره  ال�ضراع   اأداروا 

بني الإ�ضرائيلي  املوؤرخ  ويقرر  الفناء،  اأو  للن�ضر   تقود 
 موري�ش اأنه كانت هناك جمازر كثرية، وكثري من حالت
 الغت�ضاب، واأن الدولة اليهودية ما كانت لتقوم بدون
تطهري ال�ضروري  من  وكــان  عربي،  األــف   ٧٠٠  اقتالع 
التي والقرى  الرئي�ضية،  والطرق  ال�ضاحلية   املناطق 

.اطلقت النريان على قواتنا وم�ضتوطناتنا
 ٨ – يف املقابل احتل الزعيم املقام الأول يف القيادة

اأو الن�ضر  بذهنية  احلــرب  تخ�ش  مل  التي   العربية 
 ال�ضهادة. ومع اأنه كانت لها جتارب غاية يف املرارة من
غري والتكال  الــدويل«،  »املجتمع  على  العبثي   الرهان 
جادة حماولة  اأي  دون  العربية،  الأنظمة  على   املربر 
 لال�ضتقواء بالعمق ال�ضرتاتيجي ال�ضعبي العربي الذي

.كان يف قمة انفعاله وحما�ضه للقتال يف فل�ضطني
 9 – غري �ضحيح الدعاء ال�ضائع اأن جيو�ش �ضبع دول

بقوات بل   .١9٤٨  –  ١9٤٧ حرب  يف  �ضاركت   عربية 
وبع�ش والأردن،  والعراق  و�ضوريا  م�ضر  من   حمــدودة 
 ال�ضرايا ال�ضعودية واليمنية. ويذكر اخلبري الع�ضكري
غياب على  ترتب  »لقد   : الكيالين  هيثم  د.   العربي 
ال�ضراع، لإدارة  قومية  ا�ضرتاتيجية  على   التــفــاق 
والع�ضكريني، ال�ضيا�ضيني  القادة  بني  الثقة   وفقدان 
 دخول كل قوات عربية من حدود بالدها مع فل�ضطني،
 مع غياب للتن�ضيق الكامل بني قياداتها والقيادة العليا.
يقرره ما  القتال  ميدان  يف  ي�ضع  طــرف  كل  م�ضى   بل 
 بذاته من قوات، بغري التزام حمدد مبا يقت�ضيه منطق

 .العمل امل�ضرتك، خ�ضو�ضا يف جمال احلرب بال�ضالح
الذي غلوب،  للجرنال  العليا  القيادة  اأ�ضندت   فيما 

.يقرر اأنه كان ممنوعا علينا جتاوز حدود التق�ضيم

فيدال، دومينيك  الفرن�ضي  الكاتب  انتهى   -١٠ 
اإىل اجلدد،  الإ�ضرائيليون  املوؤرخون  ذكره  ملا   ا�ضتنادا 
 اأن اليهود يف معظم املعارك احلا�ضمة كانوا اأكرث عددا
متيزوا كما  وتدريبا،  ت�ضليحا  واأف�ضل  خ�ضومهم،   من 

 .بالتنظيم والقيادة والثقة بالنف�ش
اأن القول  م�ضداقية  متاما  تت�ضح  �ضبق  ما  �ضوء   ويف 

 حرب ١9٤٧ – ١9٤٨ كانت حم�ضومة ل�ضالح اإ�ضرائيل
كانت النكبة  واأن  لــهــا،  الــداعــمــة  الــدولــيــة   والــقــوى 

 .حمتومة على �ضعب فل�ضطني واأمته العربية
والتخاذل الـــدويل،  التاآمر  من  عاما  �ضبعني   وبعد 

املنادية املليونية  امل�ضرية  تــوؤكــد  العربي،   الر�ضمي 
 بعروبة القد�ش، وحق العودة، وفك ح�ضار قطاع غزة.
�ضاحبة غدت  املقاومة  بخيار  امللتزمة  القوى  اأن   على 
والالوجود الوجود  �ضراع  يف  ال�ضرتاتيجية   املبادرة 
ال�ضهيوين، ال�ضتيطاين  ال�ضتعماري  التجمع   مــع 
العربي ال�ضعب  اإرادة  عن  وال�ضادق  احلق  املعرب   واأنها 
والعودة بالتحرير  اللــتــزام  والثابتة   الفل�ضطيني، 
 التي ت�ضكلت على الن�ضال لتحقيقهما منظمة التحرير

.الفل�ضطينية عام ١9٦٤
عوين فر�ضخ / كاتب فل�ضطيني 

حمتومة؟ و�لنكبة  حم�سومة   1948 حرب  كانت  مل��اذ� 

�ل����ق����د�����س �إىل  �الأم�����ري�����ك�����ي�����ة  �ل�����������س�����ف�����ارة  ن����ق����ل  درو�������������س 
حممد كري�ضان

الناطقة  القنوات  جميع  َتبث  »حينما 
اأحدهما  متقابلني  م�ضهدين  بالعربية 
والآخر  غزة  يف  الدامية  للمظاهرات 
القد�ش  يف  الأمريكية  ال�ضفارة  لتد�ضني 
وما يرافقها من ابت�ضامات اأمريكية، تطفو 
يف  تتغلغل  )اإهانة(  كلمة  ال�ضطح  على 

اأعماق العرب«.
قائل هذا الكالم لي�ش �ضوى عريان زينجر 
مرا�ضل ال�ضوؤون العربية يف القناة العامة 
بالتاأكيد مل  الإ�ضرائيلي، لكنه  للتلفزيون 
يكن يق�ضد كل القنوات العربية لأن منها 
على  ينقل  مل  بل  اأبدا،  ذلك  يفعل  مل  من 
الأمريكية  ال�ضفارة  افتتاح  حفل  الهواء 
اإخباريا  الكربى  اأهميته  رغم  القد�ش،  يف 
اأحببناه اأم بغ�ضناه. اأكرث من ذلك، اإحدى 
مبا  تكتف  مل  الإخبارية  القنوات  هذه 
�ضبق، بل مل يكن حتى هذا احلدث اجللل 
ال�ضهداء  ع�ضرات  �ضقوط  مع  املتزامن 
امل�ضائية  ن�ضراتها  عناوين  اأحد  غزة  يف 
الرئي�ضية مف�ضلة اإعطاء ال�ضدارة للنتائج 
واملتوقع  العراقية  لالنتخابات  الأولوية 

من حمادثات اأ�ضتانا حول �ضوريا!!
كلمة اإهانة هذه ل تعرب لوحدها عن كل 
اأول  للحدث  املتابعني  �ضدور  يف  اختلج  ما 
�ضعور  اأي�ضا  هناك  واإمنا  الثنني  اأم�ش 
قدرة  يف  ثقة  اأي  ومبوت  بالقهر  عام 

الأيام  من  يوم  يف  تكون  اأن  على  وا�ضنطن 
يف م�ضتوى احلد الأدنى من الإن�ضاف جتاه 
ولكن  العدل  مبعنى  لي�ش  الفل�ضطينيني، 
الدويل  القانون  يفر�ضه  الذي  باملعنى 
اأجمع �ضريعة بينهم  الذي ارت�ضاه العامل 
الغاب…اإىل جانب  قانون  ي�ضود  حتى ل 
النظام  قدرة  من  بالكامل  اليد  نف�ش 
اأي �ضيء، �ضوى  العربي الر�ضمي على فعل 

ال�ضغط على الفل�ضطينيني للر�ضوخ.
يقوله  مبا  ال�ضت�ضهاد  هنا  منا�ضبا  لي�ش 
منا�ضلون فل�ضطينيون مت�ضددون اأو �ضباب 
جنود  على  باحلجارة  يرمي  متحم�ش 
املطاطية،  الإطارات  وي�ضعل  الحتالل 
بع�ش  يقوله  ما  بع�ش  فقط  لنقراأ 

الأمريكيني والإ�ضرائيليني لي�ش اأكرث…
كبرية  مار�ش  اآن  ماري  ال�ضيدة  تقول 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ضت�ضاري 
نقل  »خطوة  اإن  كريي  جون  ال�ضابق 
اأفقدت  القد�ش  اإىل  الأمريكية  ال�ضفارة 
يتمتع  كو�ضيط  موقعها  املتحدة  الوليات 
الفل�ضطينية،  الق�ضية  حلل  مب�ضداقية 
�ضمن  يندرج  �ضهدناه  ما  اأن  خا�ضة 
احل�ضابات ال�ضيا�ضية ال�ضرفة ول عالقة 
له بجهود عملية ال�ضالم«. وت�ضيف لقناة 
بتحقيق  يوؤمن  »من  باأن  نيوز«  »فوك�ش 
على  يقدم  ل  الأو�ضط  ال�ضرق  يف  ال�ضالم 
خطوة نقل ال�ضفارة«، لتخل�ش يف النهاية 

يف  املتحدة  الوليات  »مكانة  اأن  اإىل 
العامل تعر�ضت ل�ضربة قوية ب�ضبب هذه 
يف  الأمن  حتقيق  ت�ضمن  لن  التي  اخلطوة 

ال�ضرق الأو�ضط ومن �ضمنه اإ�ضرائيل«.
الإ�ضرائيلي  الكاتب  هوفمان  جيل  اأما 
فقال  بو�ضت«  »جريوزاليم  �ضحيفة  يف 
�ضمن  الأمريكية  اأن«  اأن  »�ضي  ل�ضبكة 
ال�ضفارة  بنقل  اخلا�ضة  تغطيتها 
رئي�ش  اأبلغوا  »ال�ضعوديني  اإن  الأمريكية 
عبا�ش  حممود  الفل�ضطينية  ال�ضلطة 
اإن  ال�ضالم  حتقيق  فر�ضة  �ضيخ�ضر  اإنه 
الآن«،  له  املقدمة  باخلطة  يقبل  مل 
يوما  ياأبه  مل  العربي  »العامل  اأن  م�ضيفا 
ت�ضتخدم  كانت  الق�ضية  وهذه  بفل�ضطني، 
مل  »ال�ضعودية  اأن  وذكر  كاأداة«.  دوما 
ب�ضبب  باإ�ضرائيل  العرتاف  ر�ضميا  تعلن 
ال�ضراع الذي يفتعله الفل�ضطينيون، ولكن 
الريا�ش مل تعد قادرة على النتظار، فهي 
اإ�ضرائيل  مع  والتحالف  بالتعامل  معنية 
ول�ضان  باملنطقة،  اقت�ضادية  قوة  كونها 
�ضئمنا  لقد  للفل�ضطينيني  يقول  حالها 
البحرين والإمارات  منكم، وهذا هو حال 

ودول عربية اأخرى«.
بكل  حاليا  امل�ضهد  يبدو  هكذا  لالأ�ضف 
الفل�ضطيني  القيادي  ق�ضوته، ومل يخطئ 
اعرتف  حني  عريقات  �ضائب  الدكتور 
يف  بهمومها  من�ضغلة  العامل  »دول  باأن 

نحو  العامل  ترامب  اإدارة  فيه  تدفع  وقت 
»الأ�ضقاء  داعيا  والت�ضرذم«،  الفو�ضى 
اإدارة  على  التعويل  عدم  اإىل  العرب 
اأو العتماد عليها باأي �ضيء، فهي  ترامب 
التطرف  مربع  نحو  ال�ضعوب  تدفع  اإدارة 
فعال  �ضيء  ل  الدماء«.  واإراقة  والعنف 
اثنني  �ضيئني  �ضوى  التفاوؤل  اإىل  يدعو 
يف  الفل�ضطينيني  اأن  اأولهما  غري،  ل 
بداأوا  والداخل  وغزة  الغربية  ال�ضفة 
�ضيء ميكن  اأن ل  اأ�ضا�ش  الت�ضرف على  يف 
انتظاره من الأنظمة العربية واأل تعويل 
اإل على اأنف�ضهم، ولهذا اختفى من كالمهم 
العربية.  اأو تنديد بالأنظمة  ا�ضتياء  اأي 
القيادة  و�ضول  فهو  الثاين  الأمر  اأما 
ال�ضنوات  هذه  كل  بعد  الفل�ضطينية 
اأن التعويل على الأمريكيني  اإىل  العجاف 
لرتتيب ت�ضوية متوازنة بني الفل�ضطينيني 
ال�ضراب  هو  اإ�ضرائيل  الدائم  وحليفهم 
القيادة  هذه  لهجة  تزداد  ولهذا  بعينه، 
ت�ضعيدا على ل�ضان جميع م�ضوؤوليها وعلى 
الذي  عبا�ش  حممود  الرئي�ش  راأ�ضهم 
يف  الأمريكية  ال�ضفارة  بو�ضفه  اأ�ضاب 
ال�ضتيطانية  بـ»البوؤرة  املحتلة  القد�ش 

اجلديدة«.
الرئي�ش  م�ضت�ضار  الهبا�ش  حممود  اأما 
اأن »يذكر العرب  عبا�ش فلم يجد بدا من 
جميعا مبا قرروه، ومبا األزموا به اأنف�ضهم 

قررت  عندما   1980 عام  عّمان  قمة  يف 
عربية  عالقة  اأية  قطع  العربية  القمة 
اأو  للقد�ش،  �ضفارتها  تنقل  دولة  اأية  مع 
لإ�ضرائيل«،  عا�ضمة  بالقد�ش  تعرتف 
مما  اأكرث  العرب  من  اأريد  ل  »اأنا  م�ضيفا 
من  اأخجل  ل  واأنا  باأنف�ضهم،  به  التزموا 
القول اإن العرب ملزمون بقطع عالقاتهم 
من  الرغم  وعلى  املتحدة،  الوليات  مع 
يبدو م�ضحكا يف عرف  الكالم قد  اأن هذا 
هي  هذه  ولكن  اليوم،  ال�ضيا�ضيني  بع�ش 

احلقيقة«.
اإياها  للقناة  الكالم  هذا  قال  اأنه  امل�ضكلة 
و�ضقوط  ال�ضفارة  نقل  من  جتعل  مل  التي 
ع�ضرات ال�ضهداء جمرد عنوان يف ن�ضراتها 

امل�ضائية ليوم الثنني!
٭ كاتب واإعالمي تون�ضي

عمان/ الأنا�ضول :
الأردين،  املواطن  على  م�ضتغربًا  يكون  لن 
تتجاوز  ل  كيلومرتات  م�ضافة  ت�ضتغرق  اأن 
اخلم�ضة، يف العا�ضمة عمان، مدة �ضاعة كاملة، 

ب�ضبب اأزمات املرور.
 9.5 حت�ضي  )التي  اململكة  �ضوارع  على  وت�ضري 
بني  مركبة  مليون   1.5 قرابة  ن�ضمة(،  ماليني 
تقديرات  وفق  وجتارية،  وعمومية  خا�ضة 

اإدارة ال�ضري )حكومية(.
اأخرى  وحمافظات  العا�ضمة،  �ضكان  ويعاين 
ال�ضابعة  من  تبداأ  يومية  �ضري  اأزمات  جماورة، 
ل�ضاعات  ومتتد  الليل،  منت�ضف  حتى  �ضباحًا 

الفجر الأوىل يف ف�ضل ال�ضيف.
اأن  على  اتفقوا  اأردنيون،  وخرباء  م�ضوؤولون 
�ضوارع  ت�ضهدها  التي  امل�ضتمرة  ال�ضري  اأزمات 
�ضواء  �ضلبية،  اقت�ضادية  باآثار  تلقي  البالد، 
منظومة  على  اأو  املركبات،  م�ضتخدمي  على 
النقل كاملة، نتيجة لزيادة ال�ضغط على البنى 

التحتية وا�ضتهالك الوقود.
وما بني تعدد اأ�ضباب هذه الأزمات، قال هوؤلء 
زيادة  باجتاه  دفعت  لها،  النهائية  النتيجة  اإن 
امتالك املركبات اخلا�ضة، يف ظل غياب و�ضائل 
الختناقات  م�ضببات  اأهم  من  وهو  �ضهلة،  نقل 

املرورية التي ت�ضهدها ال�ضوارع.
** مركبات خا�ضة

تنظيم  هيئة  اإعالم  مديرة  و�ضاح،  ابو  عبلة 
قطاع النقل الربي )حكومية(، قالت اإن اأزمات 
متلك  باجتاه  دفعت  اململكة،  �ضوارع  يف  ال�ضري 

ال�ضيارات اخلا�ضة.

يف  الزيادة  اأن  لالأنا�ضول،  و�ضاح”  “اأبو  وبّينت 
عدد ال�ضيارات التي ت�ضري على ال�ضوارع، تت�ضبب 
دون �ضك يف �ضغط على البنية التحتية، عالوة 
زيادة  عن  الناجتة  القت�ضادية  الكلف  على 

ا�ضتهالك الوقود.
الأردنيني  اهتمام  حتول  عدة،  �ضنوات  ومنذ 
)كهرباء  الهجينة  ال�ضيارات  نحو  وا�ضع،  ب�ضكل 
الكاملة،  الكهربائية  وال�ضيارات  وبنزين( 
وا�ضتهالكه  الوقود  تكلفة  ارتفاع  ملواجهة 

العايل ب�ضبب الأزمات.
** تطوير منظومة النقل

عمان  اأمانة  يف  العام  للنقل  التنفيذي  املدير 
اأزمات  اإن  قال  وريكات،  الرحيم  عبد  الكربى، 
اإىل  للو�ضول  اأطول  رحالت  اإىل  توؤدي  ال�ضري 
ووقتا  اأعلى  كلفا  يعني  ما  املطلوبة،  الوجهة 

اأطول.
اآثار  يتبعه  ذلك  اأن  لالأنا�ضول،  وريكات  وبني 

بيئية ناجتة عن ازياد عوادم ال�ضيارات.
ب�ضاأن  عمان”  “اأمانة  لـ  توجه  وجود  واأكد 
تلك  لتجاوز  العام  النقل  منظومة  تطوير 

الآثار، من خالل حتديث اأ�ضاطيل النقل العام.

العتماد  تقليل  �ضاأنه  من  “ذلك  القول:  وتابع 
عدد  ازدياد  ظل  يف  اخلا�ضة،  ال�ضيارات  على 
التحتية  البنية  حت�ضني  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضكان، 

لل�ضوارع والأنفاق”.
** مركبة لكل 5 اأفراد

وكان منتدى ال�ضرتاتيجيات الأردين )خا�ش(، 
يف  ال�ضيارات  عدد  اأن  له،  درا�ضة  يف  اأو�ضح  قد 

اململكة يقارب �ضيارة واحدة لكل 5 اأ�ضخا�ش.
حول  اأعدها  درا�ضة  يف  املنتدى  واأ�ضاف 
نتائجها  ون�ضر  الأردن”،  يف  املركبات  “امتالك 
ال�ضهر املا�ضي، اأن ن�ضبة عدد املركبات اإىل عدد 

ال�ضكان الأردنيني تبلغ حوايل 21.6 باملائة.
حمطات  اأ�ضحاب  نقابة  �ضر  اأمني  وقال 
“عدد ال�ضيارات يف  املحروقات، ها�ضم عقل، اإن 
الأردن يزيد �ضنويا بن�ضبة 5 باملائة، وبالتايل 
بنف�ش  يزيد  لل�ضيارات  الوقود  ا�ضتهالك  فاإن 

الن�ضبة تقريبا”.
ويتجاوز العدد املعلن ر�ضميا للمركبات امل�ضجلة 
لتقديرات  وفقا  �ضيارة  مليون   1.5 الأردن  يف 

دائرة ال�ضري.
العام  بلغ  البنزين  “ا�ضتهالك  اأن  عقل  وبني 
بلغ  فيما  لرت،  مليار   1.6 يقارب  ما  املا�ضي 
كوقود  ي�ضتخدم  والذي  الديزل  ا�ضتهالك 
للعديد من املركبات يف الأردن حوايل 1.9 مليار 

لرت”.

تواجه قرارات البنك املركزي امل�ضري، بخف�ش 
اأ�ضعار الفائدة مع بدء ا�ضتقرار ن�ضب الت�ضخم، 
الدين  اأدوات  من  الأجانب  امل�ضتثمرين  تخارج 

امل�ضرية.
الفائدة  اأن  الفائدة،  اأ�ضعار  خف�ش  ويعني 
�ضهادات  )�ضندات،  امل�ضرية  الدين  اأدوات  على 
عوائد  هبوط  وبالتايل  �ضترتاجع،  وغريها( 

امل�ضتثمرين الأجانب عليها.
يعول  م�ضر،  يف  والأعمال  املال  جمتمع  لكن 
بغية  الرئي�ضية،  الفائدة  خف�ش  ا�ضتمرار  على 
وتوفري  البنوك،  من  القرتا�ش  تكلفة  خف�ش 
التمويل الرخي�ش ال�ضروري لتحفيز الأن�ضطة 

القت�ضادية.
النقدية  ال�ضيا�ضة  جلنة  تنعقد  اأن  املقرر  ومن 
العام  خالل  الثالثة  للمرة  املركزي،  بالبنك 
اجلاري، اخلمي�ش املقبل املوافق 17 مايو/ اأيار 

.2018
�ضباط،  فرباير/  منت�ضف  منذ  مرتني،  وعلى 
ويف نهاية مار�ش/ اآذار من العام اجلاري، خّف�ش 
البنك املركزي امل�ضري الفائدة الرئي�ضية اإىل 

باملائة. و17.75   16.75
الأجانب – ا�ضتثمارات 

حلمي  حممد  وال�ضتثمار  التمويل  اأ�ضتاذ 
الأنا�ضول،  مع  حديثه  يف  ا�ضتعبد  )م�ضري(، 
جديد  خف�ش  على  امل�ضري  املركزي  يقدم  اأن 

للفائدة.
ا�ضتثمارات  خروج  بدء  اإىل  حلمي،  واأ�ضار 
 5 بنحو  امل�ضرية،  الدين  اأدوات  يف  الأجانب 
ا�ضت�ضعار  بعد  تقديرات،  وفق  دولر  مليارات 
على  الفائدة  اأ�ضعار  اأن  الأجانب  امل�ضتثمرين 
ظل  يف  ذروتها،  بلغت  قد  امل�ضري  اجلنيه 

ا�ضتمرار انخفا�ش معدلت الت�ضخم.
وزاد: “اإن خف�ش الفائدة جمددا على اجلنيه، 
احلكومية  الدين  اأدوات  جاذبية  من  يحد 
للم�ضتثمرين الأجانب، خا�ضة مع ارتفاع اأ�ضعار 

الفائدة على عمالت دولية اأخرى”.
اإىل  م�ضر  يف  ال�ضنوي  الت�ضخم  معدل  وتراجع 
مقابل  املا�ضي  ني�ضان  اأبريل/  يف  باملائة   12.9

له. ال�ضابق  ال�ضهر  يف  باملائة   13.1
يف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  وترية  وارتفعت 
اأ�ضعار  لرتفاع  نتيجة  امل�ضرية،  الدين  اأدوات 
عليها  يطلق  ا�ضتثمارات  وهي  عليها،  الفائدة 
اإمكانية  ب�ضبب  ال�ضاخنة”،  “ال�ضتثمارات  بـ 
تخارجها يف اأي حلظة، وعدم �ضمان بقائها يف 

حالة تراجع الفائدة اأو وجود خماطر ما.
الفائدة – اإبقاء 

اأ�ضعار الفائدة  “املركزي امل�ضري” قد رفع  كان 
مرات  ثالث  على  باملائة   7 بن�ضبة  الأ�ضا�ضية 
ثاين  ت�ضرين  نوفمرب/  يف  اجلنيه  تعومي  منذ 
و19.75  لالإيداع  باملائة   18.75 اإىل   ،2016
باملائة لالإقرا�ش، لكبح الت�ضخم ودعم القدرة 
ال�ضرائية للجنيه، قبل اأن يبداأ مرحلة خف�ش 

الفائدة.
)خا�ش(  مب�ضر  برامي”  “ا�ضتثمار  بنك  واأ�ضار 
مليارات   5 نحو  خروج  اإىل  بحثية،  مذكرة  يف 
دولر من ا�ضتثمارات الأجانب يف اأذون اخلزانة، 
الأرجنتني،  يف  الفائدة  اأ�ضعار  ارتفاع  ب�ضبب 
وانعك�ش ذلك على ارتفاع الدولر اأمام اجلنيه.

الأمريكي  الدولر  �ضراء  �ضرف  �ضعر  و�ضعد 
اإىل  باملائة   0.9 اأو  16 قر�ضًا  يف م�ضر، مبقدار 
لبيانات  وفقا  يومًا،   14 خالل  جنيها   17.75
اأيار  مايو/   14 يف  امل�ضري،  املركزي  البنك 

اجلاري.
ال�ضهر  ال�ضادرة  املذكرة  يف  “برامي”  واأفاد 

امل�ضري  املركزي  البنك  اأن  “نرى  اجلاري: 
النقدية  ال�ضيا�ضة  تي�ضري  عملية  �ضيوقف 
حتى  احلايل،  الوقت  يف  الفائدة(  )خف�ش 
احلالية  الت�ضخمية  ال�ضغوط  احتواء  يتم 
تذكرة  ورفع  رم�ضان  �ضهر  حلول  مع  بالتزامن 
ال�ضغوطات  احتواء  اإىل  اإ�ضافة  الأنفاق،  مرتو 

الت�ضخمية املرتقبة”.
بنك  يف  اقت�ضادي  حملل  اأحمد  اإ�ضراء  وقالت 
اإن ارتفاع الت�ضخم  العاملية”،  “مبا�ضر  ا�ضتثمار 
ني�ضان  اأبريل/  يف  باملائة   1.5 بن�ضبة  ال�ضهري 
“ي�ضكل  له،  ال�ضابق  بال�ضهر  مقارنة  املا�ضي 

م�ضدر قلق اأكرب يف الوقت احلايل”.
واأ�ضافت اأحمد يف مذكرة بحثية ح�ضلت عليها 
اأن البنك املركزي �ضيف�ضل  “نتوقع  الأنا�ضول: 
اجتماعه  يف  تغيري  دون  الفائدة  اأ�ضعار  اإبقاء 
الأ�ضهر  يف  الت�ضخم  لتزايد  حت�ضبا  القادم، 

القليلة املقبلة”.
توقعت   ،2018 �ضباط  فرباير/   27 ويف 
وكالة فيت�ش للت�ضنيف الئتماين، قيام البنك 
الفائدة ما بني  اأ�ضعار  امل�ضري بخف�ش  املركزي 

.2018 خالل  باملائة   3 –  2
املركزي  اإن  اآنذاك،  بيان  يف  فيت�ش”   ” وقالت 
موؤخرًا  الفائدة  خف�ش  على  اأقدم  امل�ضري 
مدعوما  الكلي”،  القت�ضاد  “ا�ضتقرار  بف�ضل 

بتطبيق برنامج �ضندوق النقد الدويل.

باملركبات تفي�س  ���س��و�رع  �سغط  حت��ت  �الأردن  يف  �لنقل  منظومة 

�لدين �أدو�ت  من  �مل�ستثمرين  بتخارج  ت�سطدم  م�سر  يف  �لفائدة  �أ�سعار 



 عمان
اإهتمام  عن  ال�ضعودي  الر�ضمي  اخلرب  اثار 
مياه  برائحة  العزيز  عبد  بن  �ضلمان  امللك 
فيه  اأفتتحت  الذي  اليوم  نف�ش  يف  زمزم  
ال�ضفارة المريكية يف القد�ش موجة عاتية 
يف  امل�ضتنكرة  والتعليقات  ال�ضخرية  من 
هاجمت  التي  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائط 
بكثافة اي�ضا خطاب المني العام حلزب اهلل 

ح�ضن ن�ضراهلل.
التي  التعليقات  بع�ضرات  الردنيون  وتقدم   
اليراين  القد�ش”  “فيلق  موقف  عن  ت�ضاأل 
غزة  قطاع  يف  موؤخرا  ح�ضل  ما  من  ال�ضهري 

وملف القد�ش.
 واقرتحت تغريدات على القيادة ال�ضعودية 
التو�ضوؤ ب”الدم الفل�ضطيني” بدل من املياه 
الرائحة  مياه زمزم ذات  واإر�ضال عبوات من 
واملحا�ضرين  امل�ضابني  مع  للت�ضامن  الكريهة 

يف قطاع غزة.
التي  اللحظة  عن  بالع�ضرات  مغردون  و�ضاأل 
�ضي�ضتعمل فيها فيلق القد�ش لن�ضرتها ما دام 
اللحظة  تكن  مل  اإذا  قرن  ربع  منذ  �ضكل  قد 
ترامب  ايفانكا  اإفتتحت  بعدما  الن  مواتية 

مقر ال�ضفارة.
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كيف ���س��ربي..  مو�سى  �ل�سهري  �ل�سحفي  ي��روي��ه��ا  كما  15م��اي��و   وث��ائ��ق 
يا ���س��رف:  ل�سامي  ق��ال  �لنا�سر؟وعندما  عبد  رج��ال  م��ن  �ل�����س��اد�ت   تخل�س 
هيكل! �ملوؤمن  �لرئي�س  وّب��خ  عندما  �سيئة..  �سمعتكم  �إن  لكم  قلت  م�س   بني 
�لنا�سر عبد  على  ت�سيطر  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل��ث��الث  �ل�سخ�سيات  ه��ي  وه���ذه 

�لقد�س؟ فيلق  و..�أي����ن  زم���زم  م��ن  ب��دال  �لفل�سطيني”  ب”�لدم  ���س��ع��ودي  و���س��وء  �ل�ساخر:  �الأردين  �مل���ز�ج 

القاهرة – ” راأي اليوم” – حممود القيعي:
من مبداأ الإميان بقول ال�ضاعر القدمي:

ومن وعى التاريخ يف �ضدره
اأ�ضاف اأعمارا اىل عمره

نقدم يف ال�ضطور التالية يف يوم 15 مايو 2018 
عر�ضا لكتاب مو�ضى �ضربي

ك�ضف  الذي  الكتاب  وهو  مايو”،   15 “وثائق 
للرئي�ش  ال�ضحفيني  )اأقرب  �ضربي  فيه 
الأ�ضرار،  من  العديد  اأ�ضراره(  وكامت  ال�ضادات 
�ضهدتها  التي  الأحداث  عن  النقاب  وفتح 
كبري  تاأثري  لها  وكان  الفرتة،  تلك  اإبان  م�ضر 
العربي  ال�ضراع  يف  الأحداث  جمريات  على 

ال�ضهيوين واىل الآن .
الت�ضحيح  بثورة  عرفت   1971 مايو  اأحداث 
تنقيح  عملية  على  اأطلق  الذي  امل�ضطلح  وهو 
بعد  م�ضر  يف  ال�ضلطة  ال�ضادات  الرئي�ش 
اأبرز  من  وكان  الي�ضاريني،  النا�ضريني  اإزاحته 

ال�ضخ�ضيات التي مت ابعادها:
على �ضربي، وزير الدفاع حممد فوزي حاخوا، 
لبيب  حممد  فائق،  حممد  جمعة،  �ضعراوي 

�ضقري، �ضامي �ضرف .
يقول مو�ضى �ضربي:

الختبار  تدخل  اأن  القوى  مراكز  اأرادت   ”
اأن  قرروا  ال�ضادات،  الرئي�ش  مع  للقوة  الثاين 
�ضرف  �ضامي  واختاروا  انذارا،  للرئي�ش  يوجهوا 

لكي يحمل هذا النذار.
وحمل �ضامي �ضرف النذار، طلب لقاء الرئي�ش 

لعر�ش اأوراق الدولة عليه ..
يف  ذلك  وكان  القناطر،  ا�ضرتاحة  اىل  توجه 
ال�ضادات  الرئي�ش  عودة  وبعد   1971 مار�ش 
من رحلته الأوىل اىل الحتاد ال�ضوفيتي التي 
للدفاع  ال�ضواريخ  بطاريات  ار�ضال  فيها  تعجل 

عن ال�ضعيد.
 وبعد اأن عر�ش الأوراق، بداأ �ضامي �ضرف يتكلم 
ريا�ضة  م�ضئوليات  عن  وا�ضحة  غري  بعبارات 
البلد  اأن  وعن  الجراءات  بطء  وعن  الوزارة 
تفتقده  ما  وهذا  واحلزم  ال�ضرعة  اىل  حتتاج 

طبيعة الدكتور فوزي
فا�ضتوقفه الرئي�ش ال�ضادات قائال :

انت مالك بتلف وتدور على ايه؟ تكلم بو�ضوح 
ودوغري

ماذا تق�ضد بهذا الكالم متاما ؟
حقيقة  واأو�ضح  �ضرف  �ضامي  متا�ضك  واأخريا 

نواياه
يتوىل  من  اأ�ضلح  هو  جمعة  �ضعراوي  اإن  قال 

ريا�ضة الوزارة
فرد ال�ضادات على الفور:

اأنا يا بني م�ش قلت لكم اإن �ضمعتكم �ضيئة .
�ضامي �ضرف: الربكة فيك يا اأفندم .. �ضيادتك 

ال�ضمان
ما  لغاية  يا بني ادوين وقت..  الرئي�ش: طيب 

حت�ضنوا �ضورتكم اأول عند النا�ش.
ثم قال ال�ضادات بحزم قاطع: ل تغيري الدكتور 
املو�ضوع ل  للوزارة وهذا  �ضي�ضتمر رئي�ضا  فوزي 

يثار معي مرة اأخرى”.
يعقب  كلمة  يجد  ومل  �ضرف،  �ضامي  ينطق  ومل 
بها على قرار الرئي�ش، واأ�ضابه ارتباك وا�ضح.

رحلة 17 عاما بني عبد النا�ضر وال�ضادات
اقتنع  عاما،   17 بعد   ”  : �ضربي  مو�ضى  يقول 
وفاء  رجل  ال�ضادات  اأن  النا�ضر  عبد  جمال 
لرئي�ش  نائبا  يعينه  اأن  راأيه  وا�ضتقر  و�ضدق، 
كامال  عاما  ا�ضتمر  ذلك  مع  ولكنه  اجلمهورية، 
وهو مرتدد يف ا�ضدار القرار، اىل اأن اأ�ضدره يف 

.  1969 دي�ضمرب   20
بعد الهزمية حدثت مناورات عديدة من مراكز 
على  ي�ضيطر  وكان  ال�ضادات  اأنور  لبعاد  القوى 
اأ�ضخا�ش: الأول هو هيكل  النا�ضر ثالثة  عبد 
و�ضامي  جمعة  �ضعراوي  هما  والثالث  والثاين 
ي�ضتمع  لأنه  الأقوى،  هو  الأول  وكان  �ضرف، 
عبد  مع  مبا�ضر  تليفوين  خط  هو  بامتياز 
النا�ضر ل يخ�ضع لرقابة، وكان هو الذي يوقظ 
يتحدث  من  اآخر  وهو  ال�ضباح،  يف  النا�ضر  عبد 

اليه قبل اأن ينام ” .
 قرارات ابعاد ال�ضوفييت

يقول مو�ضى �ضربي : ” اأ�ضدر الرئي�ش قرارات 
ومل  يوليو   8 يف  ال�ضوفييت  اخلرباء  اخراج 
الوزراء،  رئي�ش  بها ال عزيز �ضدقي  يعلم  يكن 
واحمد  �ضادق  والفريق  ا�ضماعيل  وحافظ 
ا�ضماعيل رئي�ش املخابرات وممدوح �ضامل وزير 

الداخلية وقائدا الطريان والدفاع اجلوي .

هذه  قبل  ق�ضرية  غري  ولفرتة  الرئي�ش  وكان 
القرارات قد اأبعد هيكل عن اأي ات�ضال به.

وقرر الرئي�ش دعوة روؤ�ضاء التحرير وهو مبعد 
القرار  بعد  يوليو   11 يوم  فا�ضتدعاه  هيكل 

بثالثة اأيام.
ملحا�ضبته  ا�ضتدعاه  الرئي�ش  اأن  هيكل  وت�ضور 
�ضلم  الال  عن  الوقت  ذلك  كتبها  مقالت  على 
الرئي�ش  اأمام  جل�ش  اأن  ومبجرد  حرب،  والال 

يا�ضرتاحة القناطر، بداأ يتحدث
املقالت،  لدوافع  مربرا   .. نف�ضه  عن  مدافعا 
تفكري  يف  ذلك  يكن  ومل  الولء،  حديث  معيدا 
الرئي�ش الذي قال:  لقد ا�ضتدعيتك لأخربك 
منذ  ال�ضوفييت  بابعاد  قرارات  اأ�ضدرت  باأنني 

ثالثة ايام.
ثم  حلظات  النطق  عن  وعجز  هيكل  وبهت 
تاريخية  قرارات  الرئي�ش،هذه  �ضيادة  قال: 
ل  زعامة  قرارات  هذه  زعيم،  ال  ي�ضدرها  ل 
ريا�ضة، واذا بهيكل يكتب يف مقاله يوم اجلمعة 
واأبلغه  ا�ضتدعاه  الرئي�ش  اإن  اللقاء  هذا  بعد 

بالقرارات وكاأنه �ضريك ا�ضدارها .
وطلبه الرئي�ش بالتليفون: ايه يا هيكل الكالم 

اللي انت كاتبه ده؟
اأنا م�ش قلت لك بطل ال�ضلوب ده

اق�ضد�ش  ما  ..اأنا  افندم  يا  اآ�ضف  اأنا  هيكل: 
ولي�ش   ”  : �ضربي  مو�ضى  واأردف   ” اآ�ضف  اأنا 
و�ضف  الذي  هيكل  اأن  املهم  بل  املهم،  هو  هذا 
مذهول  وهو  ال�ضادات  الرئي�ش  اأمام  القرارات 
باأنها قرارات زعيم وزعامة، توجه اىل الهرام 
جمل�ش  يف  القرارات  ي�ضف  واأخذ  ذلك  بعد 
مدرو�ضة  غري  متعجلة  قرارات  باأنها  التحرير 
واأن توقيتها خاطئ كل اخلطاأ واأخذ يحذر من 

عواقبها الوخيمة .
وو�ضل كل هذا اىل علم الرئي�ش !”.

من عــلــى،  ح�ضام  املــخــرج  انتهى  الــقــاهــرة-    
»الرحلة«، م�ضل�ضل  ــداث  اأح من   %٥٧  ت�ضوير 
مطار منها  الأماكن  من  العديد  يف  �ضور   حيث 
ال�ضحراوى، الطريق  فيالت  واإحدى   القاهرة، 
وم�ضر اجلديدة، ف�ضال عن الت�ضوير يف لبنان.
درامية، ق�ضة  على  يعتمد  »الرحلة«   م�ضل�ضل 

يقع وعــنــدمــا  ــدر«  ــق ال »لعبة  فــكــرة   تت�ضمن 
 الأ�ضخا�ش يف قب�ضة القدر ماذا يحدث، وذلك
طفلة اإىل  بالإ�ضافة  اأ�ضخا�ش   ٦ خــالل   من 
مواجهة يف  جميعهم  امل�ضل�ضل،  اأبطال  من   تعد 
على جوية  رحلة  يف  يتقابلون  حيث   اأقدارهم 
القاهرة، اإىل  لبنان  من  متجهة  طائرة   منت 
درامــيــة وخــطــوط  مــفــارقــات  بينهم   وحتـــدث 

مت�ضابكة.
جديدة �ضخ�ضية  ــاط«  ــي اخل »بــا�ــضــل   يلعب 

 وخمتلفة �ضمن اأحداث م�ضل�ضل »الرحلة«، وهى
عبارة عن �ضخ�ش يثري »ف�ضول« كل من حوله.
مثرية، مفاجاآت  عن  الأوىل  احللقات   وتك�ضف 

اجلمهور، لــدى  م�ضروعة  الأ�ضئلة  يجعل   مما 
اخلياط با�ش  اأ�ضبح  هل  الأ�ضئلة:  هذه   واأول 

مري�ضا اأم جمرما اأم اإن�ضان اإنطوائى؟
بالإتفاق علي،  ح�ضام  العمل  خمرج   واختار 

 مع اجلهات املنتجة �ضكل خمتلف لكل النجوم،
فــواز، ووليد  �ضليم  ومــى  مطاوع  حنان   بينهم 
ــن �ــضــرياهــم اجلــمــهــور يف قــالــب درامــى ــذي  وال
للم�ضاهد، مــفــاجــاأة  تعد  خمتلفة   وطــريــقــة 
الفنانة عليه  �ضتظهر  الــذي  اللوك  عن   ف�ضال 
اأنها جت�ضد �ضخ�ضية  ريهام عبدالغفور، خا�ضة 
�ضيتعاطف امل�ضرية،  الــدرامــا  يف  معتادة   غري 
ف�ضال الأوىل،  اللحظات  منذ  اجلمهور   معها 
ب�ضمة لهم  �ضيكون  والذى  ال�ضباب  النجوم   عن 
 مميزة خالل الأحداث ومنهم حممود حجازى
مهران، وحممد  جبيل  ــراء  وث جمال   واإ�ــضــالم 

 خ�ضو�ضا اأنهم يتمتعون مبوهبة عالية امل�ضتوى
موقع بح�ضب  �ضخ�ضية  لكل  ــى  درام  وتكنيك 

امل�ضري اليوم .
 واأكدت منتجة العمل مها �ضليم يف ت�ضريحات

اختياره مت  )الرحلة(  »م�ضل�ضل  اأن   �ضحفية، 
 بعناية فائقة، كما اأن اختيار اأبطاله جاء وفقًا
�ضي�ضكلى«، نور  ق�ضته  كتبت  الــذي   لل�ضيناريو 
حت�ضريه يف  ا�ضتغرق  »العمل  اأن  اإىل   م�ضرية 
ب�ضكل يظهر  كى  اأ�ضهر   ٣ من  يقرب  ما   فقط 
»م�ضل�ضل اأن  مو�ضحة  للجمهور«،  وممتع   مميز 
املو�ضم ـــل  داخ بــقــوة  �ضيناف�ش  ــة(  ــل ــرح  )ال
والإخـــراج«، الق�ضة  لقوة  نظرا   الرم�ضانى، 
 لفتة اإىل اأنها »تراهن على هذا امل�ضروع الذي
حيث من  الأركــان  ومكتمل  مميز  عمل   تعتربه 
الإنتاجية ــظــروف  وال وال�ضيناريو   املمثلني 

وخالفه«.

 واأ�ضارت �ضليم اإىل اأن »امل�ضل�ضل يوجد به عدة
وذلــك للت�ضوير،  ــورات  ــك ودي ت�ضوير   مــواقــع 
اإختيارها، يف  وجمــهــود  كبري  ــت  وق  ا�ضتغرق 
اأحداثه تت�ضمن تفا�ضيل وخطوط اأن   خا�ضة 
 درامية على اأعلى م�ضتوى نظرا لأحداثه التي
اأعتدنا الذي  الأمر  وهو  كبرية،  مفاجاأة   �ضتعد 

عليه خالل ال�ضنوات املا�ضية«.
اخلياط، با�ضل  بطولة  »الــرحــلــة«   م�ضل�ضل 

حنان فواز،  وليد  عبدالغفور،  ريهام  �ضليم،   مى 
اإ�ضالم حجازى،  حممود  جبيل،  ثــراء   مطاوع، 
جوليا، والتون�ضية  مــهــران،  حمــمــد   جــمــال 
 واآخرين، ق�ضة نور �ضي�ضكلى، و�ضيناريو وحوار
ح�ضام واإخـــراج  وائــل،  واأحمد  ــداىل  ال  عمرو 
»�ضيلميديا« �ضركة  بني  م�ضرتك  واإنتاج   على، 
اأحمد وتريلر  �ضليم،  مها  للمنتجة   اململوكة 

�ضمري، وماك�ش برودك�ضن وميثلها تامر متام.

ــنــت املــطــربــة  الأنـــا�ـــضـــول: اأعــل
الــوهــاب، عبد  �ضريين   امل�ضرية 
حلفل اإقامتها  عن  ــد،  الأح  م�ضاء 
9١ يــوم  وذلــك  باململكة،   غنائي 

يونيو/ حزيران املقبل.
عرب لها  تــغــريــدة  يف  ذلــك   جــاء 

اأ�ضارت “تويرت”  مبوقع   ح�ضابها 
 فيها اإن احلفل �ضيقام “يف ال�ضالة
اهلل عبد  املــلــك  مبدينة   املغلقة 

الريا�ضية بجدة) غرب(”.
ــذي  وبــحــ�ــضــب اإعــــالن احلــفــل ال

ف�ضيكون بالتغريدة،  اإرفــاقــه   مت 
اإنه كما  فقط،  للن�ضاء   خم�ض�ضا 
العامة الهيئة  مــن  بــدعــم   يــقــام 

للرتفيه بال�ضعودية ) حكومية(.
�ضتكون احلفل،  اإقامة  حال   ويف 

فيها تــغــنــي  ــتــي  ال الأوىل   املــــرة 

�ضريين بال�ضعودية.
العامة الهيئة  قامت  اأن   و�ضبق 

ل�ضريين حــفــل  بــاإلــغــاء   للرتفيه 

املا�ضي اأكتوبر  اإقامته  مقرر   كان 
الفعالية منظم  تــقــدم   “لعدم 
من النوع  لهذا  الرتخي�ش   بطلب 

الفعاليات.”
ــكــة، يف الآونــــة ــمــل امل ــدت  ــه ــض  و�

 الأخرية، �ضل�ضلة قرارات بالتخلي
والأعــراف القوانني  من  عدد   عن 
البالد اعتمدتها  التي   الر�ضمية، 
ال�ضماح اأبرزها  عقود،  مدار   على 
 للن�ضاء بقيادة ال�ضيارة اعتبارا من
ودخولهن املقبل،   يونيو/حزيران 

مالعب كرة القدم.

�مل�����س��اه��د م���ن   %70 ت�����س��وي��ر  م���ن  ي��ن��ت��ه��ي  »�ل���رح���ل���ة«  خم����رج 

يونيو  19 �الأوىل  للمرة  �ل�سعودية  يف  تغني  �سريين  �مل�سرية  �ملطربة 

و�أ�����س����ج����ان »ع����زم����ي  يف  وج�����ه   20 ب�����  �ل���������رد�د  »ح�������س���ن 

�ل���روح ت�����س��د�أ  �مل��ف��ات��ي��ح وال  ت�����س��د�أ 

  مروة ح�ضني �ضعب
النكبة على  ف�ضة  احلــاجــة  توقيت  وفــق  عــام  األــف  �ضبعون   مــّر 

تغ�ضل ومل  عمرها  من  العا�ضرة  ثوب  تخلع  مل  لكنها   الفل�ضطينية، 
 عنها غبار املكان ول الزمان؛ هي التي تعي�ش كل يوم اأربعًا وع�ضرين
 �ضاعة من الذاكرة، لتعود اإىل بيتها يف فل�ضطني، الذي ت�ضفه باأدق

 التفا�ضيل، كاأنه مل يهدم ومل ينب حمّله معلم �ضياحي.
احللوة عني  خميم  يف  حطني  حي  يف  اليوم  ف�ضة  احلاجة   تعي�ش 

عمرها من  تبقى  ما  مت�ضي  دخوله.  كثريون  يهاب  الذي   لالجئني، 
اللجوء يف  دربها  ورفيقة  عمها  ابنة  جتال�ش  حيث  �ضغري  دكان   يف 
 احلاجة فاطمة. جل�ضت معهما لعّلي اأح�ضل م�ضادفة على ح�ضتي يف
 الإرث، التي كنت قد خططت لها مع حفيدتهما )هما �ضلفات اأي�ضًا(.
بــالأوراق ول  الأر�ــش  مب�ضاحة  يقا�ش  ل  الفل�ضطيني  الإرث   لكن 
 اخل�ضراء التي تدخر يف امل�ضارف اأو يف الق�ضب كما اعتاد الأجداد.
ولعل اللجوء،  قبل  عا�ضوها  التي  ال�ضنني  بعدد  الإرث  يقا�ش   هنا 
 ع�ضرة اأعوام لي�ضت كافية لذاكرة ن�ضفها اأ�ضبح ينتمي اإىل الغياب.
 بتوقيت ف�ضة هي اأم�ضت ع�ضرة اآلف عام يف اأح�ضان فل�ضطني ت�ضرب
 من عيون طربيا مياهًا باردة عذبة وتاأكل التني »الفراطي وال�ضتاوي

والبيا�ضي والزرقاوي«.
 خرجت ف�ضة وفاطمة مع عائالتهما يف منت�ضف اأيار بعدما اأُحرقت

 منازلهم وُدمرت كل القرى التي جلاأوا اإليها تباعًا. فمن يجهل �ضمود
هم، اأما  عنها،  وتخّلوا  باإرادتهم  منها  خرجوا  اأنهم  يظن   فل�ضطني، 
 فحاولوا البقاء يف بلدهم حتى اآخر منطقة و�ضلوا اإليها بعد جمزرة
ي�ضعمون: وهم  فيها  ناموا  خيمة  كل  اأحرقت  وحتى  يا�ضني،   دير 
�ضنة، »الأيــار«، قبل ٠٧   »كلهم يومني وبرتجعوا«. يف منت�ضف ذلك 
 طاف الفل�ضطينيون طواف الوداع، وحّجوا اأ�ضتاتًا اإىل لبنان والأردن
 و�ضوريا وم�ضر، تالحقهم زخات الر�ضا�ش التي كان يطلقها ال�ضهاينة
 ابتهاجًا بيوم ا�ضتقاللهم يف اأر�ش مل تخلع و�ضاحها منذ جاوؤوا اإليها،

ومل تظهر مفاتنها للغرباء.
لتجعلنا الزمان  ف�ضة  احلاجة  ت�ضق  الذكريات،  دموع  مع  رحلة   يف 

اإذ حمل  نلتقي ذلك الفتى الذي ُولد يوم النكبة يف منطقة رمي�ش، 
القوافل بني  تتنقل  كما  ال�ضهاينة،  من  اأمــه  هــرب  اأثــنــاء   ا�ضمها 
 الراحلة اإىل »اجلميلة حلوة« التي ا�ضت�ضهد زوجها اأثناء املعارك مع
وخوفًا املبهر.  جمالها  رغم  احلني،  ذلك  منذ  تتزوج  ومل   ال�ضهاينة 
اأن اإىل  والداها  ا�ضطر  ال�ضهيونية،  الع�ضابات  لها  تتعر�ش  اأن   من 

يحجبوا جمالها بطالء وجهها بالطني.
يف عانته  ما  تعان  ومل  وطنها  يف  مرة  األــف  ماتت  لو  ف�ضة   تتمنى 

 اللجوء هنا يف عني احللوة، قائلة: »كل يوم عنا نكبة، يوم املوعود
 بنعود، ل وطن بديل عنه، ندرًا علّيا لأرجع حافية، و�ضليني احلدود
 وبروحلك م�ضي وبعرف اأو�ضل على البيت حتى لو هدموه«. بجانب
ك�ضال�ضل معلقة  موجودة،  ــداد  الأج بيوت  مفاتيح  تــزال  ل   ف�ضة، 
لي�ش اإنه  الروح؛  ت�ضداأ  ل  املفاتيح،  ت�ضداأ  وبينما  اأعناقهم.   تزين 

جمرد مفتاح نحا�ضي، اإمنا و�ضية لال�ضتمرار وحفظ الإرث.

كليبات �أح��دث  ت�سوير   كو�لي�س 
ر�غب عالمة باأحد �ملطار�ت �حلربية

كليبه ت�ضوير  من  عالمة،  راغــب  اللبناين  النجم  انتهى   –  القاهرة 
العا�ضمة الأوكرانّية »كييف«، والذي يتعاون فيه  الغنائي اجلديد يف 

مع املخرج اللبناين زياد خوري.
 ومل يك�ضف »عالمة« عن تفا�ضيل الأغنية التي ي�ضّورها مع »خوري«،

اأو حتىعن ا�ضمها.
»باك�ضتايدج �ضركة  قـــرار  يف  املــوقــف  �ضّيد  الغمو�ش  يـــزال   ول 

بتحديد �ضتار،  ال�ضوبر  اأعمال  واإدارة  اإنتاج  تتوىّل  التي   بروداك�ضن«، 
موعد عر�ش الكليب.

من ال�ضركة  ن�ضرتها  التي  الأوىل  ال�ضور  اأظهرت  اأخــرى،  جهة   ومن 
يف الع�ضكرّية  املطارات  اأحــد  يف  مّت  قد  الت�ضوير  بــاأّن   كوالي�ضالكليب 
التي القدمية  الع�ضكرية  بالطائرات  الحتفاظ  يتّم  حيث   اأوكرانيا 
ُت�ضّنف �ضمن خانة خارج نطاق اخلدمة بح�ضب”  الد�ضتور امل�ضرية “

يف �أرغب  �أكن  مل  كاردي�سان:   كيم 
ت�سمية �بنتي “�سيكاغو” بهذ� �ال�سم

كيم الــواقــع،  تليفزيون  جنمة  ك�ضفت  اأ(-  ب  )د  اأجنلي�ش    لو�ش 
حديثا، و�ضعتها  التي  ابنتها  ت�ضمية  يف  ترغب  كانت  اأنها   كاردي�ضان، 

با�ضم اآخر.
 وكانت كيم وزوجها جنم الراب ال�ضهري كاين وي�ضت، ا�ضتقبال طفلتهما

 الثالثة، عن طريق اأم بديلة، يف كانون ثان/يناير املا�ضي، واأطلقا عليها
“�ضيكاغو”، وهي املدينة المريكية التي ينحدر منها كاين ٠٤/  ا�ضم 

عاما./
امل�ضاهري، باأخبار  املعني  ميوزيك” اللكرتوين  “كونتاكت   واأفاد موقع 

 باأن كيم ٧٣/ عاما/ ك�ضفت عن اأنها كانت ترغب يف اطالق ا�ضم جدتها
ابنتها. على  كثريا،  حتبها  �ضانون” التي  جو  “ماري 

“كنا �ضن�ضميها /جو/ تيمنا  ونقل املوقع اللكرتوين عن كيم القول: 
 با�ضم جدتي ماري جو، اأو كنا �ضن�ضميها /جري�ش/، ثم قررنا اأن ن�ضميها

�ضيكاغو”.
عام من  اأيار/مايو   ٤٢ يف  باإيطاليا  تزوجا  اللذان   – الزوجان   وكان 

“�ضيدر-�ضاينياي” م�ضت�ضفى  يف  الثالثة  طفلتهما  ا�ضتقبال   –  ٤١٠٢ 
ال�ضهرية بلو�ش اأجنلي�ش، يف ٥١ كانون ثان/يناير املا�ضي.

اأعوام/ اأن النجمني لديهما بالفعل ابنة تدعى نورث ٤/  اإىل   وي�ضار 
وابن يدعى �ضاينت /عامان./

 القاهرة – يوا�ضل الفنان ح�ضن الرداد ت�ضوير م�ضاهده يف
 م�ضل�ضل »عزمي واأ�ضجان« املقرر عر�ضة خالل �ضهر رم�ضان
من �ضخ�ضية،   ٠٢ من  اأكرث  العمل  خالل  ويتقم�ش   املقبل، 

بينها رجل عجوز واأخرى لرجل ثمني.
كامال العمل  ت�ضوير  من  ينتهي  �ضوف  اأنه  »الــرداد«   وقال 

بزوحته يجمعه  الــذي  العمل  وهــو  قليلة،  اأيـــام   خــالل 
 الفنانة اإميى �ضمري غامن، حيث تدور اأحداث امل�ضل�ضل حول
»عزمي« وهما  فردين  من  مكونة  واحتيال  ن�ضب   ع�ضابة 
 و»اأ�ضجان«، يتعر�ضان للعديد من املواقف الكوميدية اأثناء

قيام �ضابط بتتبع جرائم الن�ضب التي يقومون بها.
غامن، �ضمري  الكبري  الفنان  امل�ضل�ضل  بطولة  يف   وي�ضارك 

اأمني، رجاء اجلداوى، حممد ثروت، بدرية طلبة،  ن�ضرين 
 ملك قورة، بيومى فوؤاد، اأحمد �ضلطان، تاأليف اأحمد حميي
اأحمد واإنتاج  خريي،  اإ�ضالم  اإخراج  ومن  املحمدي   وحممد 

ال�ضبكي.



الإ�ضرائيلي،   الت�ضالت  وزير  اأعلن 
الإمارات،  اإىل  له  مرتقبة  زيارة  عن 
قريبة  خليجية  بزيارات  رًا«  »ُمب�ضِّ
حتّققه  يكون  لن  اإعالن  اإ�ضرائيل.  اإىل 
بني  املتزايد  التقارب  ظّل  يف  م�ضتغربًا 
العرتاف  حّد  بلغ  والذي  اجلانبني، 
بحق اإ�ضرائيل يف قتل العرب، مبا �ضّكل 

غطاًء �ضمنيًا م�ضبقًا ملجزرة غزة اأم�ش
قد يكون يف ظّن القائمني على »خمترَب 
واملق�ضود  اخلليج،  منطقة  يف  التطبيع« 
ومن  باإمكانهم  اأن  البحرين،  مملكة  به 
والإماراتيون  ال�ضعوديون  ورائهم 
ملوقٍف  خمتلفة  تف�ضريات  ت�ضدير 
قبيل:  من  التاأويل،  يحتمل  ل  �ضاطع 
»لإ�ضرائيل احلق يف الدفاع عن نف�ضها«، 
البحريني،  اخلارجية  وزير  قال  كما 
خالد بن اأحمد اآل خليفة، تعليقًا على 
الأخرية  الإ�ضرائيلية  العتداءات 
يعتقد  املا�ضي.  الأ�ضبوع  �ضوريا  على 
املكّثفة  التخر�ضات  اأن  رمبا،  هوؤلء، 
مع  ال�ضرتاك  كون  حول  الأيام  هذه 
يعني  ل  طهران  معاداة  يف  اأبيب  تل 
اأن  ميكن  الأوىل،  مع  حتالفًا  بال�ضرورة 
ال�ضراع  واأن  العام،  الراأي  على  تنطلي 
مع اإ�ضرائيل ــ اأقّله على امل�ضتوى اللغوي 
الريا�ش  مقا�ش  على  تف�ضيله  ميكن  ــ 
حقيقة  عن  مبعزل  واملنامة  ظبي  واأبو 
ومن  الفل�ضطينيني  جانب  اإىل  يقف  َمن 

يقف �ضّدهم.
الواحدة  »حقيقتها«  لإ�ضرائيل  لكن 
اأو  مقاِوميها  من  اأّي  بني  تفّرق  ل  التي 
اأم�ش  عني معها، وهذا ما جتّلى  املُطبِّ من 
يف م�ضريات ذكرى النكبة حيث ت�ضرفت 

ثمة  اأن  اإىل  ُمطَمِئنًة  تامة،  باأريحية 
غطاًء عربيًا ممتدًا للقتل، بعدما و�ضف 
اأحد وزرائها ت�ضريحات اآل خليفة باأنها 
»دعم تاريخي يعك�ش الئتالف اجلديد 
الذي يت�ضكل يف ال�ضرق الأو�ضط«. ومع 
والإمارات  ال�ضعودية  تخجل  مل  ذلك، 
تدين  بيانات  اإ�ضدار  من  والبحرين 
الفل�ضطينيني  املدنيني  »ا�ضتهداف 
الحتالل«،  قوات  قبل  من  العزل 
ومواد  عاجلة  اأدوية  »توفري  وتعلن 
ويف  هكذا،  اجلرحى.  ملعاجلة  طبية« 
الفل�ضطينيون  ال�ضهداء  فيه  كان  وقت 
ي�ضقطون واحدًا تلو الآخر على حدود 
الت�ضالت  وزير  كان  غزة،  قطاع 
ب�ضرى«  »يزّف  قرا،  اأيوب  الإ�ضرائيلي، 
يونيو  حزيران/  يف  بها  �ضيقوم  زيارة 
دعوة  على  بناًء  الإمارات  اإىل  املقبل 
قريبة  زيارات  متوّقعًا  الأخرية،  من 
مل�ضوؤولني خليجيني اإىل اإ�ضرائيل ب�ضكل 
يف  م�ضتغربة  تكون  لن  زيارات  علني. 
ظل الأنباء املتتالية عّما بلغه التقارب 
والذي  اخلليج،  وعوا�ضم  اأبيب  تل  بني 
احلكومة  رئي�ش  بو�ضوح  عنه  عرّب 
ع�ضية  نتنياهو،  بنيامني  الإ�ضرائيلية، 
حال  بل�ضان  نطق  حيث  النكبة،  ذكرى 
التفاق  »م�ضيبة«  ملّتهم  من  جميع 
كل  »مع  قائاًل:  الإيراين  النووي 
العوا�ضم  يف  يرتبعون  للذين  احرتامي 
يف  هنا  موجودون  اإننا  الأوروبية، 
اأور�ضليم  يف  ــ  الأو�ضط  ال�ضرق  عوا�ضم 
والريا�ش وغريهما من الأماكن ــ بعدما 
املرتتبة  املدمرة  التبعات  تلك  �ضهدنا 

على التفاقية الإيرانية«.

الطابع  ذات  نتنياهو  ت�ضريحات 
الرائجة  التقديرات  توؤكد  »احلميمي« 
املتحدة  الوليات  ان�ضحاب  اأن  عن 
اإيجابًا  �ضينعك�ش  النووي  التفاق  من 
ما  وهو  التطبيع.  قطار  م�ضار  على 
املنابر  جماهرة  يف  بو�ضوح  يظهر  بداأ 
اإىل  بالدعوة  ال�ضعودية  الإعالمية 
»عدو  قاعدة  على  اإقليمي«  »حتالف 
درء  »اأجل  من  �ضديقي«  هو  عدوي 
تتذّرع  دعوات  الإيراين«.  اخلطر 
لتربير  املكيافيلية«  بـ»النظرية 
اأ�ضواتًا  لكن  اإ�ضرائيل،  مع  التطبيع 
يف  حرجًا  جتد  ل  باتت  لها  مراِفقًة 
والت�ضجيع  لالإ�ضرائيليني،  الوّد  اإعالن 
وتكري�ش  بوجودهم  العرتاف  على 
اأم�ش  به  اأدىل  ما  ولعّل  احتاللهم. 
املدير ال�ضابق لـ»مركز ال�ضرق الأو�ضط 
والقانونية«  ال�ضرتاتيجية  للدرا�ضات 
التطبيع«  »�ضقر  حاليًا  يديره  الذي  ــ 
اأنور ع�ضقي ــ عبد احلميد احلكيم، يعّد 
منوذجًا بالغ الدللة عن ذلك، اإذ تقّدم 
اإ�ضرائيل  لدولة  بـ»التهنئة  احلكيم 
احلدث  هذا  مبنا�ضبة  وحكومة  �ضعبًا 
التاريخي )نقل ال�ضفارة الأمريكية اإىل 
اإىل  العرب  دعا  كان  بعدما  القد�ش(«، 
»ا�ضتغالل الفر�ضة التاريخية« بـ»قبول 
وا�ضتثماره  القد�ش،  ب�ضاأن  ترامب  قرار 

�ضيا�ضيًا مل�ضلحتكم«.
حمظورات  اأي  ك�ضر  على  التجّروؤ  هذا 
جتاه  اخلليجي  اخلطاب  تغّلف  كانت 
اإ�ضرائيل يف ما م�ضى، لي�ش اإل ا�ضتكماًل 
املوؤ�ضرات  تفتاأ  ل  »تطبيعي«  مل�ضلٍك 
بال�ضرعة  ما�ٍش  اأنه  اإىل  تتواىل 

ك�ضفت  الفائت،  ال�ضبت  يوم  الق�ضوى. 
اأن  الأمريكية  بر�ش«  »اأ�ضو�ضيتد  وكالة 
�ضفريي الإمارات والبحرين يف وا�ضنطن، 
يو�ضف العتيبة وعبد اهلل بن را�ضد اآل 
العا�ضمة  يف  نتنياهو  التقيا  خليفة، 
املن�ضرم،  مار�ش/  اآذار  يف  الأمريكية 
مع  بداية  كان  اللقاء  اأن  حًة  مو�ضِ
امل�ضوؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية 
نتنياهو  يح�ضر  اأن  قبل  هوك،  براين 
وزوجته و»حت�ضل اأحاديث ودية وتعلو 
�ضحيفة  راأت  واقعٌة  وهي  ال�ضحكات«. 
»وا�ضنطن بو�ضت« الأمريكية اأنها جتّلي 
واأبو  اأبيب  تل  بني  الهادئة  »العالقات 
ظبي وبع�ش من جريانها العرب، الذين 
يزداد اقرتابهم من اإ�ضرائيل، رغم عدم 

اعرتافهم ر�ضميًا بوجودها«.
على  يقت�ضر  ل  هذا  »القرتاب« 
بل  والإعالمي،  ال�ضيا�ضي  اجلانبنَي 
والرتفيه،  الريا�ضة  اإىل  يتعّداهما 
النف�ضية  احلواجز  حتطيم  بهدف 
مع  العالقات  تطبيع  دون  احلائلة 
خلطوات  الأجواء  وتهيئة  اإ�ضرائيل، 

مثل  من  م�ضتبعدة،  تعد  مل  »تاريخية« 
اأنور  ال�ضابق  امل�ضري  الرئي�ش  زيارة 
ذلك،  بخالف  اأبيب.  تل  اإىل  ال�ضادات 
وجهًا  الإمارات  ا�ضرتاك  فهم  ميكن  ل 
اأوروبا  بطولة  يف  اإ�ضرائيل  مع  لوجه 
اجلمعة  يوم  ال�ضبكة  لكرة  املفتوحة 
يف  امل�ضوؤول  عليه  عّلق  والذي  املا�ضي، 
يوناتا  الإ�ضرائيلية،  اخلارجية  وزارة 
تنت�ضر  »الريا�ضة  بالقول:  جونني، 
يف  واحدة  يدًا  والإمارات  واإ�ضرائيل 
بحواىل  وقبله  ال�ضبكة«،  كرة  بطولة 
والبحرين  الإمارات  م�ضاركة  اأ�ضبوع 
 »2018 اإيطاليا  »طواف  �ضباق  يف 
اأوائل  اإ�ضرائيل  ا�ضت�ضافته  الذي 
اأثارت  خطوة  يف  اجلاري،  ال�ضهر 
الوزراء  رئي�ش  با�ضم  املتحدث  اغتباط 
الإ�ضرائيلي، اأوفري جندملان، الذي غّرد 
الإمارات  بفريقي  و�ضهاًل  »اأهاًل  قائاًل: 
�ضباق  يف  ي�ضاركان  اللذين  والبحرين 

طواف اإيطاليا«.
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بعد  الأوىل  لتكون  مر�ضحة  العامل  بطلة  املانيا 
من  تتمكن  التي   )1962-1958( الربازيل 
الحتفاظ بلقبها يف كاأ�ش العامل. تر�ضيح الأملان لهذا 
الإجناز مل ياأِت من فراغ بل من خالل ما ظهروا عليه 
يف ت�ضفيات املونديال الرو�ضي، وما ميلكونه من مواهب 

قّدمت نف�ضها يف �ضكٍل قوي مع املنتخب ومع الأندية
مل يكن تاأهل منتخب اأملانيا اإىل نهائيات كاأ�ش العامل 
منتخٍب  ثاين  اأ�ضبح  العامل  فبطل  عاديًا،   2018
كونه  كامل،  ب�ضجٍل  العاملي  العر�ش  يبلغ  التاريخ  يف 
يف  انت�ضارات   10 الأوروبية  الت�ضفيات  يف  حقق 
املنتخب  �ضوى  اإليه  ي�ضبقه  مل  اإجناٌز  مباريات.   10
اأحرز  الذي   2010 مونديال  ت�ضفيات  يف  الإ�ضباين 

لقبه، فهل يكرر الأملان نف�ش المر؟
اإ�ضابة  من  بعيد  غري  »املان�ضافت«  اأن  يقول  الواقع 
اإجناز من هذا النوع ولو اأنه يف الع�ضر احلديث للعبة 
على  اآخرها  رمبا  املفاجاآت،  من  الكثري  هناك  بات 
فوز  باملنتخبات  اخلا�ضة  الكربى  البطولت  �ضعيد 
 ،2016 اوروبا  كاأ�ش  بلقب  املر�ضحة،  غري  الربتغال، 
وقبلها تزّعم ت�ضيلي غري املتاأهلة اإىل مونديال رو�ضيا، 
قارة اأمريكا اجلنوبية اأمام منتخبات تفوقها تاريخًا، 

اأمثال الأرجنتني والربازيل والأوروغواي.
العديد من الالعبني »املذّهبني« بلقب مونديال 2014 
الهداف  اأمثال  نهائيًا،  ابتعدوا  اأو  دوليًا  اعتزلوا 
لم،  فيليب  والقائد  كلوزه،  مريو�ضالف  التاريخي 
واملحارب با�ضتيان �ضفاين�ضتايغر، و�ضخرة الدفاع بري 
مريت�ضاكر، والورقة الرابحة لوكا�ش بودول�ضكي. لكن 
اأملانيا، فهي حاليًا ل تعرف م�ضكلة نق�ٍش  اأملانيا تبقى 
لعبًا   21 اأن  والدليل  اخليارات،  يف  اأو  املواهب  يف 
املونديالية،  الت�ضفيات  م�ضوار  خالل  اأهدافها  �ضجلوا 
اأكرثهم تهديفًا  43 مرة، ومل ي�ضجل  ال�ضباك  فهزوا 
اأكرث من 5 اأهداف )توما�ش مولر و�ضاندرو فاغرن(، ما 
اأن كلمة الفريق الكامل الأو�ضاف تنطبق على  يعني 
»املان�ضافت« ومتّيزه عن بقية منتخبات ال�ضف الأول 

املر�ضحة اإىل جانبه حل�ضد اللقب الأغلى.
خيارات ل تنتهي

من �ضيكون على منت الطائرة املتجهة اإىل رو�ضيا؟ هذا 
الفرتة الأخرية يف  الذي يطرح يوميًا يف  ال�ضوؤال  هو 
اأف�ضح  �ضامي خ�ضرية  الو�ضط  اأن لعب  اأملانيا، وحتى 
ب�ضراحة قائاًل: »اأنا حمظوظ لأنني ل�ضت ال�ضخ�ش 

املطلوب منه اختيار الت�ضكيلة«.
املدرب  اأن  وهو  واحدًا،  اأمرًا  يعاك�ضان  وجواب  �ضوؤال 
ميلك  ل  لأنه  ل  حقيقي،  ماأزٍق  يف  لوف  يواكيم 
خيارات بل ب�ضبب وجود تخمة من النجوم البارزين 
منتخبًا  اعتمد  عندما  اأ�ضاًل  زادت  التي  اأوراقه  على 
فاجاأ  حيث  املا�ضي،  العام  القارات  كاأ�ش  يف  رديفًا 
الأملان العامل اأجمع واأحرزوا اللقب، ليوّجهوا ر�ضالة 
حلمل  رو�ضيا  اإىل  عائدون  نحن  الكل:  اإىل  وا�ضحة 

كاأ�ٍش اأخرى.
املك�ضيك  اإىل  �ضت�ضمها  املونديالية  اأملانيا  جمموعة 
وال�ضويد وكوريا اجلنوبية، لكن الكالم عن جمموعة 
لي�ش  ت�ضكيلته  يف  املوجود  فالعمق  الأهم،  هو  لوف 
خيار  من  اأكرث  اعتماد  ميكنه  اأنه  بحيث  مثيل،  له 
ال�ضتثنائيني  الالعبني  نوعية  بفعل  ا�ضرتاتيجي 
يف  بع�ضهم  ي�ضبهون  ل  وغالبيتهم  معه،  املوجودين 
ال�ضخ�ضية الفردية )وهي نقطة اإيجابية( ولو اأنهم 
يذوبون يف اجلانب اجلماعي لتكون النتائج خري دليل 

على روح املجموعة الطاغية على الأداء الأملاين.
اخلربة وال�ضباب يف اآٍن معًا

وما يحبه لوف �ضيجده يف ت�ضكيلته، اإذ كما هو معلوم 
يهوى هذا املدرب اجلمع بني عنا�ضر اخلربة وال�ضباب، 
وهي امل�ضاألة التي اأوعز بها اإىل املدير الفني ال�ضابق 
للمنتخب الأملاين يورغن كلين�ضمان يف املونديال الذي 
ا�ضت�ضافته اأملانيا عام 2006، لتبداأ مرحلة التاأ�ضي�ش 
فاإذا  نف�ضه.  لوف  بقيادة   2014 يف  الثمار  لقطف 
مثل  لعبني  جتد  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  اإىل  نظرنا 
جو�ضوا كيميت�ش الذي ميّثل عن�ضر ال�ضباب، وجونا�ش 
ال�ضابة. هما  هكتور الذي يجمع بني اخلربة والروح 
ظهريا املنتخب الأملاين اللذين ل مي�ّضان: الأول لأنه 
اأنه اخلليفة ال�ضرعي للقائد  اأثبت مع بايرن ميونيخ 
الثاين  اأما  البدنية.  وقدراته  الفطري  بذكائه  لم 
ل  الذي  الأملانية  الت�ضكيلة  يف  الوحيد  الالعب  فهو 
يدافع عن األوان فريٍق كبري )كولن(، لكن لوف مل يَر 

فيه يومًا لعبًا �ضيئًا.
يف  انت�ضارات   10 بتحقيقها  العامل  كاأ�ش  اأملانيا  بلغت 

الت�ضفيات يف  مباريات   10

وبني الثنني يفرت�ش اأن يقف مات�ش هامل�ش وجريوم 
بواتنغ )حامت ال�ضكوك حول م�ضاركته يف املونديال 
كان  الدفاعي  الثنائي  هذا  لالأ�ضابة(.  تعّر�ضه  بعد 
كان  كما  متامًا   ،2014 عام  الكبري  النت�ضار  قلب  يف 
يقومان  الو�ضط  قلب  يف  كرو�ش  وطوين  خ�ضرية 
بالعمل ال�ضاق ويرتكان الإبداع للفنان م�ضعود اأوزيل. 
هوؤلء الثالثة �ضيكونون �ضوّيًا مرة جديدة، ما يعني 
الأملاين،  الو�ضط  يف  اأ�ضاًل  حا�ضرة  الكيميائية  اأن 
املتجددة،  املنتخبات  العديد من  وهي ميزة ل ميلكها 
منذ  معًا  الظهور  على  اعتاد  املذكور  الثالثي  اأن  علمًا 
اأما  العمرية.  الفئات  منتخبات  اإىل  ا�ضتدعائهم 
بوجود توما�ش مولر فاجلانب الهجومي موؤمن، بينما 
كلوزه  اعتزال  ح�ضرة  ين�ضى  الكّل  فرينر  تيمو  جعل 
اإىل  فاغرن  لنتقال  كان  كما  الكبرية.  فعاليته  بفعل 
ين�ضط  الالعب  كون  الإيجابي  وقعه  ميونيخ  بايرن 
هجوميًا  خيارًا  لوف  ويعطي  كبري  فريٍق  مع  الآن 

ا�ضافيًا.
اخلطة »ب« جاهزة

فاإن  »اأ«  اخلطة  لعتماد  عرثات  هناك  كانت  ما  واإذا 
رنانة  اأ�ضماء  وفيها  »ب«  اخلطة  اإىل  يلجاأ  قد  لوف 
وبايرن  احلايل  �ضالكه  و�ضط  لعب  اأمثال  اأخرى، 
امل�ضتقبلي املوهوب ليون غوريت�ضكا الذي اأعاد تذكري 
بالقائد  الفنية والبدنية  القيادية  اجلميع بقدراته 
لعٍب  وجود  فاإن  كذلك،  بالك.  ميكايل  ال�ضابق 
ذروة  اإىل  و�ضل  الذي  �ضانيه  لريوي  مثل  موهوب 
اإنكلرتا،  م�ضتواه هذا املو�ضم مع مان�ض�ضرت �ضيتي بطل 
الو�ضط  خط  يف  اخلاّلقني  الالعبني  عدد  من  يزيد 
غوندوغان  اإيلكاي  زميله  يح�ضر  حيث  الأملاين، 
عانى  ما  اإذا  النظر  وبغ�ش  اأي�ضًا.  دراك�ضلر  وجوليان 
الت�ضكيلة  عن  الثاين  غاب  اأو  الإ�ضابات  من  الأول 
فاإنهما  الفرن�ضي،  جريمان  �ضان  لباري�ش  الأ�ضا�ضية 
قدرات  ميلكون  الملاين  الو�ضط  لعبي  كغالبية 
دفاعية وهجومية يف اآٍن معًا، وهو اأمر نادرًا ما جتده 
يكون دورهم حم�ضورًا غالبًا يف  اآخرين  عند لعبني 

اإحدى الناحيتني التكتيكيتني على اأر�ش امللعب.
للت�ضكيلة  الفقري  العمود  هو  اأ�ضاًل  الو�ضط  خط 
اخلطة  قوة  من  يعّززون  لعبون  وفيه  الأملانية، 
�ضيبا�ضتيان  الدفاعي  الو�ضط  لعب  اأمثال  الرديفة، 
الظهر،  خط  يف  �ضوله  نيكال�ش  كما  متامًا  رودي، 
للثنائي  طارئ  غياٍب  لأي  حاليًا  املثايل  البديل  وهو 
بايرن  يف  ي�ضغله  الذي  الدور  اأنه  علمًا  الأ�ضا�ضي، 
فهو  ال�ضباك  لتاأمني  الوحيد  الأملان  خوف  اأما  اأ�ضاًل. 
غري مربر، اإذ بوجود حار�ش مرمى مثل مارك - اأندريه 
تري �ضتيغن ل يفرت�ش اأن يقلق اأحٌد من عدم جاهزية 
احلار�ش الأ�ضيل مانويل نوير بعد ابتعاد ملو�ضٍم كامل 
تقريبًا ب�ضبب الإ�ضابة، لكن القلق من بدلء حار�ش 
»الرب�ضا« اأي برند لينو وكيفن تراب اللذين مل يثبتا 

يومًا اأنهما بحجم اأي حار�ٍش اأ�ضا�ضي ملنتخب اأملانيا.
خمتلفة  ت�ضكيالت  ثالث  حت�ضري  يف  لوف  واأفكار 
يف  ترتكز  الرو�ضي،  للمونديال  والهوية  الأ�ضلوب 
اإحداها على اعتماد لعبني مهاريني، فهو اإذ ل يزال 
 2014 مونديال  يف  الأغلى  الهدف  ب�ضاحب  يوؤمن 
ماريو غوتزه، وبزميله يف بورو�ضيا دورمتوند امل�ضاب 
براندت  جوليان  يف  يرى  فاإنه  روي�ش،  ماركو  دائمًا 
لعبًا ل يقّل �ضاأنًا عنه. وبدا جلّيًا اأن لوف يبحث عن 
ال�ضبب  الثنائية، ولهذا  املواجهات  اأقوياء يف  لعبني 
مرات  يون�ش  اأمني  الأ�ضل  اللبناين  ا�ضتدعى  قد  كان 

عدة اإىل ت�ضكيلته.

معروفة  باأ�ضماء  املونديال  تدخل  اأملانيا  باخت�ضار 
بالن�ضبة اإىل مناف�ضيها، ومقروءة اأي�ضًا اإىل حدٍّ كبري، 
املقولة  جمددًا  تنطبق  قد  �ضيء  كل  رغم  على  لكن 
ال�ضهرية للنجم الإنكليزي غاري لينيكر: »كرة القدم 
 90 ملدة  الكرة  يطاردون  رجاًل   22 ب�ضيطة.  لعبة 

دقيقة، ويف النهاية يفوز الأملان دائمًا«.
اأ�ضماء الذهب

اأعناقها  زّينت  التي  الوجوه  من  العديد  حت�ضر  لن 
بالذهب قبل اأربعة اأعوام يف الت�ضكيلة الأملانية، لكن 

اأين هم هوؤلء الغائبون اليوم؟
املونديال  يف  »املان�ضافت«  مع  يح�ضر  لن  بارز  ا�ضٌم 
الذي  �ضفاين�ضتايغر  با�ضتيان  »املحارب«  وهو  املقبل 
هو   .»2016 »يورو  بعد  دوليًا  اللعب  اعتزل  قد  كان 
خا�ش 504 دقائق يف مونديال 2014، لكن بعد فرتة 
به  انتهى  النكليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت  مع  م�ضطربة 
�ضيكاغو  مع  يلعب  حيث  املتحدة  الوليات  يف  الأمر 
فاير حاليًا. و�ضار على الدرب نف�ضه »تواأمه« لوكا�ش 
130 مباراة دولية،  49 هدفًا يف  بودول�ضكي �ضاحب 
اإنه  يقول  والذي  تاريخيًا،  »املان�ضافت«  وثالث هدايف 
»يت�ضلى« حاليًا يف اليابان مع فريق في�ضيل كوبيه، ويف 

مطعم الكباب الذي افتتحه حديثًا يف كولن!
يف  املونديال  هدايف  كل  وعلى  عليه  يتفّوق  من  اأما 
موندياليًا  هدفًا   16( كلوزه  مريو�ضالف  اأي  التاريخ 
مع  ف�ضيكون  اأملانيا(،  مع  �ضجلها  هدفًا   71 اأ�ضل  من 
املنتخب الأملاين يف رو�ضيا، لكن لي�ش كالعب بل كاأحد 
لوف.  يواكيم  للمدرب  امل�ضاعد  الفني  الكادر  اأع�ضاء 
واإذا كان كلوزه �ضيجد له دورًا مع اأملانيا يف املونديال، 
ويتابع  اأريكته  على  �ضيجل�ش  لم  فيليب  القائد  فاإن 
اليوم  فهو  م�ضتقباًل،  اأكرب  دورًا  منتظرًا  املباريات، 
اأوروبا  كاأ�ش  نهائيات  ل�ضت�ضافة  الأملاين  امللف  �ضفري 

.2024
وكان بري مريت�ضاكر بني املعتزلني اأي�ضًا عقب النجاح 
ن�ضط  بعدما  النهائي  العتزال  قرر  وهو  املونديايل، 
حيث  موا�ضم،  ل�ضبعة  النكليزي  اأر�ضنال  �ضفوف  يف 
اأكادميية  �ضمن  جديدة  مهمة  ال�ضيف  هذا  �ضياأخذ 
غرو�ضكرويت�ش،  كيفن  اللندين.  النادي  يف  النا�ضئني 
الالعبني  اأحد  كان  لكنه  الأملان،  ن�ضيه  رمبا  ا�ضٌم  هو 
الذين تواجدوا يف الت�ضكيلة الذهبية خالل مونديال 
لوف،  اإىل  بالن�ضبة  »اجلوكر«  الالعب  هو   .2014
 6 اأكرث من  اأنه مل يخ�ش  للعامل على رغم  وهو بطل 
اأي دقيقة  اأنه مل يخ�ش  مباريات دولية، وعلى رغم 
كبري  ظهور  اآخر  كانت  التي  املا�ضية،  العامل  كاأ�ش  يف 
له، فهو يلعب اليوم مع دارم�ضتات يف الدرجة الأملانية 

الثانية.
يف  الكبري  الدور  لها  يكن  مل  اأخرى  اأ�ضماء  وتبقى 
اإىل  باللقب  مو�ضومة  �ضتبقى  لكنها  املحقق،  النجاح 
اأمثال احلار�ش رون - روبرت زيلر الذي يلعب  الأبد، 
الإنكليزي حاليًا، وزميله رومان  لي�ضرت  احتياطيًا مع 
فايدنفلر الذي و�ضل اإىل �ضن العتزال )37 �ضنة(، 
ومل  الإ�ضابات  من  عانى  الذي  دورم  اإيريك  والظهري 
�ضارك  الذي  كرامر  وكري�ضتوف  املو�ضم،  هذا  يلعب 
»فاقدًا  يخرج  اأن  قبل  الأرجنتني  اأمام  النهائي  يف 
اإثر ا�ضطدامه باإيزيكيال غاراي، وليدخل  الذاكرة« 
اأي  غوتزه  اإىل  الذهبية  التمريرة  �ضاحب  مكانه 
على  له  مكانًا  يجد  األ  يتوّقع  الذي  �ضورله  اأندريه 
م�ضتواه  تراجع  بعد  رو�ضيا  اإىل  املتجهة  الطائرة 

كثريًا.

�الأو�ساف ك��ام��ل   :" ي����������و�ك����������ي����������م ل���������وف"�مل��ان�����س��اف��ت 

لوف، من لعب من�ضي ومغمور و�ضاحب تاريخ �ضيئ، اإىل مدّرب ناجح، ذي 
�ضخ�ضّية اأملانية واقعية، يعرف التعامل مع املباريات وكيف ي�ضع الت�ضكيلة 
فينرتتور،  نادي  ل�ضباب  كمدرب  التدريبي  م�ضواره  لوف  بداأ  املنا�ضبة. 
اأ�ضبح مدربًا   1995 1994ــ  اأنه كان ل يزال لعبًا. يف مو�ضم  على رغم 
لنادي فرانينفولد. يف مو�ضم 1995-1996 عاد لي�ضبح م�ضاعدًا لرولف 
الفريق،  مدرب  رحيل  بعد  لوف  لي�ضبح  �ضتوتغارت،  نادي  مدرب  فرينجر 
لنادي  الأول  املدرب  اأ�ضبح  ثم  ومن  فرينجر  عن  بالنيابة  للنادي  مدربًا 

�ضتوتغارت.
يف 2006، عقب نهاية مونديال اأملانيا، وبعد قرار يورغن كلين�ضمان بعدم 
لوف  اأملانيا،  ملنتخب  جديدًا  مدربًا  لوف  يواكيم  تعني  مت  عقده،  جتديد 
هو  و�ضعها  التي  الفل�ضفة  يف  ي�ضتمر  اأن  يريد  واأنه  عامني،  ملدة  عقدًا  نال 
وكلين�ضمان عندما كان م�ضاعدًا له. خالل جتربته الأوىل يف يورو 2008 
اأقيم يف �ضوي�ضرا والنم�ضا، حمل لوف املاكينات الأملانية لي�ضل بهم  الذي 
اأمام  اأن ينهزموا بنتيجة هدف من دون مقابل  النهائية قبل  املباراة  اإىل 
بقيادة  الأملاين  املنتخب  �ضرب  توري�ش.  فرناندو  عرب  الإ�ضباين  املنتخب 
»ل  منتخب  اأمام   2010 مونديال  نهائي  ن�ضف  يف  ذاتها  الكاأ�ش  من  لوف 
ف�ضله  رغم  على  اأفريقيا.  جنوب  يف   )0-1( اأي�ضًا  النتيجة  بذات  روخا« 
بلوف  الثقة  اأبدًا  الأملاين مل يفقد  اأن الحتاد  اإّل  بالفوز ببطولة قارية 
2014 كان مبثابة اخلري الذي لقاه  وباأفكاره. وبالفعل، الفوز مبونديال 
اأمام  فوزه  عرب  لقب،  اأية  حتقيق  دون  من  �ضنوات   8 �ضيامه  بعد  لوف 

املنتخب الأرجنتيني يف النهائي بنتيجة 1-0 بهدف من غوتزه.

���س��الح ل��ل��م�����س��ري  ج���ائ���زة   34 
ليفربول م��ع  م��و����س��م��ه  �أول  يف 

 

حقق امل�ضري حممد �ضالح املحرتف يف ليفربول الإجنليزي لكرة القدم، 
الكروي. الفريق  مع  موا�ضمه  اأول  يف  جائزة   34

منحها  التي  اإفريقي  لعب  اأف�ضل  جائزة  عاًما(   25( �ضالح  وانتزع 
�ضي  بي  ;بي  �ضبكة   من  وكذلك  )كاف(،  للعبة  الإفريقي  الحتاد  له 

الربيطانية.
وكذلك  اجلمهور،  بت�ضويت  ليفربول  يف  املو�ضم  لعب  بجائزة  فاز  كما 

بت�ضويت الالعبني باإجمايل مرة واحدة يف كل منهما.
املحرتفة  الأندية  رابطة  من  اإجنلرتا  يف  املو�ضم  لعب  جائزة  وحقق 
لي�ضبح ثاين عربي واإفريقي يتّوج باجلائزة بعد اجلزائري ريا�ش حمرز.

وح�ضل على جائزة لعب العام يف  الربميرليغ  املقدمة من رابطة كتاب 
كرة القدم الإجنليزية، وهو اأول عربي واإفريقي يفوز بهذه اجلائزة التي 

تعد الأقدم يف اإجنلرتا منذ اإعالنها عام 1948.
املمتاز لكرة القدم هذا  اأف�ضل لعب يف الدوري الإجنليزي  وفاز بجائزة 

املو�ضم املقدمة من رابطة  الربميرليغ .
7 مرات،  ا بجائزة لعب ال�ضهر يف ليفربول باإجمايل  كما نال �ضالح اأي�ضً
مرات،   4 باإجمايل  املحرتفني  رابطة  من  الربميرليغ   يف   ال�ضهر  ولعب 

ولعب ال�ضهر يف  الربميرليغ  من ال�ضركة الراعية باإجمايل 3 مرات.
كما فاز بجائزة هدف ال�ضهر يف ليفربول باإجمايل 6 مرات، وهدف اجلولة 
بدوري اأبطال اأوروبا بواقع مرتني، ولعب اجلولة يف دوري اأبطال اأوروبا 

باإجمايل 4 مرات.
لـالربميرليغ  احلايل  املو�ضم  هداف  بجائزة  اليوم  �ضابق  وقت  يف  وفاز 
بت�ضجيله 32 هدًفا، لي�ضبح اأول لعب م�ضري وعربي ينتزع تلك اجلائزة.



ال  االن�ساين،  امل�ستوى  على  جناح  ق�سة  اتناول  اأن  اليوم  اأحببت 
يتمثل يف  نيويورك، والنجاح هنا  املايل، ق�سة جناح �سرطة  اأو  التجاري 

اكت�ساب احرتام املواطنني،
�ساهدتهم عن قرب لعدة �ساعات وهم يبت�سمون ويتحدثون عن حقوق 
االأن�سان واحلرية والدميوقراطية واأحرتام حقوق االأقليات . راأيتهم وهم 

ي�ساعدون النا�س ويقدموا لهم االأحرتام وال�سيافة .
واحلكمة  الب�ساطة  بني  يجمع  الذي  الراقي  اأ�سلوبهم  ايل  ا�ستمعت 

واحلما�س والهدوء والتلقائية والذكاء .
�ساهدتهم وهم يحملون االأطفال وير�سدون املارة ويبت�سمون يف وجوه 

اجلميع .
اأخذ االمر مني وقتا كثريا الأجد ان عليا ا�ستيعاب ان هوالء املده�سون 

هم رجال �سرطة.
القب�س على  تتمثل يف  ما  عادة  لل�سرطة  العربية  الأن ق�س�س جناح  و 
اأن  ذلك ال جتد، رغم  اأو منع جرمية، وغري  �سرطيني  تدريب  اأو  ع�سابة 
االأمر يت�سع وي�سمل الكثري والكثري مما يجب تغطيته، ودون تاأخري دعونا 

نبداأ:-
اجلالية  ورجال  لرموز  نيويورك  �سرطة  دعوة  هي  البداية  كانت 
وان  نيويورك  �سرطة  مقر  يف  رم�سان  �سهر  بقدوم  لالحتفال  اال�سالمية 

بولي�س بالزا .
 James O›Neill بدء احلفل برتحيب حار من ال�سيد جيم�س اأونيل
رئي�س �سرطة نيويورك اجلديد  ) 60 عاما ( والذي تويل من�سبه يف اأكتوبر 

2016 خلفا لل�سيد  وليام براتون 64 عاما
اأهمية  والتي حتدث خاللها عن  كلمته  اأونيل يف  ال�سيد جمي�س  تناول   
علي  ي�سمح  لن  بانه  وافاد  االمريكي  املجتمع  يف  واحلريات  احلقوق 
االطالق بامل�سا�س بحرية االعتقاد داخل مدينة نيويورك الن ذلك يخالف 
الد�ستور االأمريكي . و�سدد علي اأهمية وحجم الدور الذي تقوم به اجلالية 

امل�سلمة مبدينة نيويورك .
ثم مت عر�س فيديو عن تدريبات رجال �سرطة نيويورك علي احلماية 

والعدالة وامل�ساواة .
�سهر  عن   ) البقرة  �سورة   ( احلكيم  الذكر  من  ايات  قراءة  متت  ثم 

Khalid latif رم�سان قراأها االمام خالد لطيف

ثم كان الفيديو االأروع والذي حتدث عن دور رجال ال�سرطة امل�سلمني 
وخدماتهم للجالية امل�سلمة بنيويورك

�سرطة  يف  باخلدمة  يقومون  م�سلم  الف  من  اأكرث  ان  بالذكر  اجلدير 
نيويورك وذلك �ساعد علي التوا�سل بني اجلاليات امل�سلمة وال�سرطة .

�سرطة  يف  للعمل  حبهم  عن  امل�سلمني  ال�سباط  من  عدد  فيه  حتدث 
عن  �سحيحة  �سورة  وتو�سيل  ككل  االمريكي  املجتمع  خلدمة  نيويورك 

�سمو االأديان و�سماحتها .
يف  كم�ست�سارة  تعمل  والتي  �سعيد  �سارة  للدكتورة  خا�س  حديث  ويف 
�سرطة نيويورك علي اهمية دور اجلاليات يف منع اجلرائم من احلدوث 

عن طريق احتواء ابناء اجلالية يف االأن�سطة املنا�سبة .
توقع  بها  يتم  التي  احلديث  الطرق  عن  �سعيدة  �سارة  د  حتدثت  كما 

اجلرائم للحد منها .
 chief nilda hofmann  chief of حتدثت  ثم 

community affairs
احل�سور  وطلبت  رم�سان  �سهر  بقدوم  امل�سلمة  اجلالية  وهنات 

بالتوا�سل يف حالة وجود ما يقلقهم .
 commissioner marco ومن مكتب عمدة نيويورك هناأ ال�سيد

a.carrion
امل�سلمني بقدوم ال�سهر الف�سيل 

العام  القن�سل  احلفل  ح�سر  امل�سلمني  ال�سرطة  رجال  ايل  وباال�سافة 
ال�سعودية  العربية  للمملكة  العام  والقن�سل  العربية  م�سر  جلمهورية 
من  لفيف  ايل   باال�سافة  نيويورك  يف  البحرين  ململكة  العام  والقن�سل 
قيادات ورموز اجلالية امل�سلمة كاال�ستاذ ناجي املنت�سر وال�سيدة ديبي 
 mehnaz m afridi &abubakai املنت�سر من اليمن  .و ال�سيد

ali form African advisory council
ويف حواره مع ال�سحفيني واالأعالميني افاد ال�سيد جمي�س اأونيل

اأنه يعلم اأهمية ال�سالة اجلماعية بامل�ساجد للم�سلمني خالل ال�سهر وانه 
ن�سق من م�سئولني املرور اأخذ ذلك يف االعتبار خا�سة اأوقات ال�سلوت .

اأما اأف�سل ما مت خالل اليوم هو التقائي  بنماذج م�سرفة للم�سلمني داخل 
�سرطة نيويورك فاجلميع قد بذل جهده الجناح احلفل واخراجه ب�سورة 

م�سرفة .

جميل  والكابنت  نا�سر  احمد  الكابنت 
والكابنت  االأمني  حممد  والكابنت  الطاهري 

علي راأفت عواد . 
من  اأمريكي  وهو  نا�سر  اأحمد  الكابنت 
دائما  مبت�سم  دائما  هادي  ميني  اأ�سل 
وي�ساعدك طوال الوقت . كان هو من رتب 

اللقاء ال�سحفي ون�سكره علي ذلك .
ال  ب�سكل  املالحظة  قوي  وهو  م�سري  اأ�سل  من  امريكي  اأمني  حممد 
احمد  الكابنت  مع  حوار  اجريت  قد  منهاتن  فار�س  قناة  وكانت  ي�سدق  

نا�سر ميكنكم م�ساهدته علي الرابط االتي
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

7UVhPAnHaVA=watch?v
واجلدير بالذكر اأن اأختالفا نوعيا هائال ظهر يف جناح �سرطة نيويورك 
حدث يف عام 2007 حني تويل من�سب رئي�س ق�سم العالقات مع املجتمعات 
الدرا�سات  نتائج  جوان  اأ�ستخدمت  حيث   Joanne Jaffe ال�سرطية 
واالأبحاث على �سلوك الب�سر. هذا املحافظ نتج عن عمله انخفا�س معدالت 
اجلرمية يف نيويورك، بل واتبعت ال�سرطية املمتازة اأ�ساليب غري تقليدية 

حتي تغري ال�سورة النمطية عن ال�سرطة .
الفريق  اأع�ساء  اأحد  دخل  ال�سكر،  عيد  مقدم  وقبل   2007 �ستاء  ففي 
يف  �سابط  كل  تربع  تنفيذها.  يف  �سرعوا  فكرة  على  واأطلعها  جوان  على 
الفريق من ماله ل�سراء ديك رومي لتوزيعه باملجان على اأ�سرة كل حدث 
يف القائمة، وهم جمعوا ما يكفي لبع�س العائالت لكنهم اأرادوا من جوان 
اأن تتحدث مع مفو�س ال�سرطة )اأعلى رتبة( لتمويلهم باملال ل�سراء ديك 
رومي لكل العائالت. غابت جوان وعادت باملوافقة من مفو�س ال�سرطة. 
فورا مت �سراء ما يكفي من الديك الرومي املجمد، وبداأ فريق العمل يعمل 
بيوت  على  ميرون  وبدوؤوا  ثالجة،  �ساحنة  وا�ستاأجروا  طويلة،  �ساعات 
االأحداث، وهم قرروا البدء باأكرث �ساب �سرير م�سبب للم�ساكل يف القائمة.

االأبواب  ال�سرطي، وطرقوا  زيهم  كامل  والفريق وهم يف  ذهبت جوان 
ديك رومي جماين مبنا�سبة عيد  اإهدائكم  ال�سرطة ونريد  قائلني نحن من 
ال�سكر، هدية من عائلتنا لعائلتكم. هذه املرة اختلفت حرارة املقابلة، اإذ 
االأبواب  لهم  فتحوا  حتى  الزيارة،  من  الهدف  العائلة  اأفراد  فهم  اأن  فور 
ورحبوا بال�سرطة التي جاءت يف زيارة اجتماعية ال زيارة عمل. حرارة 
الرتحيب مل تتوقف عند حدود كلمات ال�سكر، بل ت�سمنت العناق والبكاء 

تاأثرا بالعمل اخلريي غري املتوقع.
ويف نهاية اللقاء ظل �سوؤال واحد يدور يف ذهني هل �سرني ال�سرطة يف 

بلداننا العربية واالأ�سالمية قريبا ك�سرطة نيويورك ؟؟؟؟
فلنتظر........ ولرني .......
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�ل����رم����وز �الإ����س���الم���ي���ة يف ���س��ي��اف��ة ����س���رط���ة ن���ي���وي���ورك �إح���ت���ف���اال ب�����س��ه��ر رم�����س��ان رم�سان ب�سهر  للتهئنة  �ال���س��الم��ي��ة  ب��ال��ق��ي��اد�ت  يجتمع  ن��ي��وي��ورك  �سرطة  رئي�س 
ت�صوير �صعيد االتب

�مل����ق����د�����س����ي ع����ب����د �ل�����ف�����ت�����اح ع�������رف�������ات: ع�����م�����ري �أك���������رب م������ن �إ�����س����ر�ئ����ي����ل
الّنكبة  العرب  عّرف   : املحتلة  القد�س 
مع  احلرب  يف  هزميتهم  باأنها  الفل�سطينية 
ما  وقيام  عام 1948،  ال�سهيونية  الع�سابات 
فل�سطني،  اأر�س  على  اإ�سرائيل  ي�سمى  اأ�سبح 
باأنها  يعرفها  عرفات  الفتاح  عبد  احلاج  لكن 
على  الفل�سطينيني  العربية  اجليو�س  اإجبار 
لليهود  جديدة  بيوت  وبناء  بيوتهم  هدم 
من  فل�سطني  يف  ال�ستيطان  قدموا  الذين 
اأفراد  ردود  تزال  وال  املعمورة.  اأنحاء 
عن  »مدافعاً«  جاء  الذي  العراقي  اجلي�س 
فل�سطني يف حرب 1948 ترتدد يف اآذان الرجل 
بع�سر  اإ�سرائيل  عمر  يكرب  الذي  الثمانيني، 
بهم،  ا�ستنجدنا  »كلما  يتذكر:  عندما  �سنني، 
اأوامر«...  »ماكو  العراقية:  بلهجتهم  ردوا 
بالدنا  ال�سهيونية  الع�سابات  اجتاحت 
من  الذين  للجنود  بالتحرك  اأوامر  تعط  ومل 
املفرت�س اأن يكونوا قد جاوؤوا لن�سرتنا«. اأما 
اجلي�س االأردين الذي كان يقاتل ب�سالح منتهي 
اأفراده  فتلقى  عرفات،  ي�سيف  ال�سالحية، 
اأوامر باالن�سحاب، و�سقطت فل�سطني جميعها 
دولة  وقامت  غزة،  وقطاع  ال�سفة  با�ستثناء 
�سرقي  فيها  ال�سفة مبا  ّمت  �سُ فيما  اإ�سرائيل، 
القد�س اإىل االأردن، اأما غزة، فكان ن�سيبها اأن 

ُت�سّم اإىل م�سر. 
عرفات  احلاج  بعني  ُتقراأ  االأحداث  هذه 
اأنف�سهم،  العرب  بيد  فل�سطني  هدم  اأنها  على 
اأر�س  عن  الدفاع  يف  جادين  يكونوا  مل  الأنهم 
املفرت�س  ومن  العربي،  الوطن  من  جزء  هي 
القومية  بحكم  واحدة  دولة  يعد  كان  اأنه 

قبل  �سكانه.  بني  امل�سرتكة  واللغة  العربية 
قرية  يف  يعي�س  الفتاح  عبد  كان  احلرب، 
اأ�سرته،  مع  املحتلة  القد�س  غربي  البقعة 
وعندما بداأت احلرب، كان عمره 10 �سنوات. 
عا�سوا يف بيت ا�ستاأجره والده هناك، وكانوا 
الذي  اجلديد  بيتهم  اإىل  لالنتقال  ي�ستعدون 
ا�سرتوه يف املنطقة نف�سها بعد اأن جمعوا ثمنه 
على مدار �سنوات عدة ليتخل�سوا اأخريًا من 
عبء اال�ستئجار. لكن كعادتها، مل ت�سر رياح 
ا�سطرت  اإذ  �سفنه،  ت�ستهي  كما  الفل�سطيني 
بعد،  ت�سكنه  مل  الذي  بيتها  ترك  اإىل  العائلة 
للعي�س  امل�ستاأجر منتقلني  البيت  ترك  واأي�ساً 
العربية  اجليو�س  »تكن�س  ريثما  االأردن  يف 
يقول  كان  كما  البحر،  اإىل  باملكان�س  اليهود 
زعماء العرب يف تلك االأيام«. ما حدث عك�س 
ال�سهيونية  الع�سابات  »كن�ست«  فقد  ذلك، 
خارجاً،  والفل�سطينيني  العربية  اجليو�س 

وبقيت مرتبعة يف مكانهم، يقول عرفات. 
االأردن،  يف  عائلته  مكوث  على  عام  بعد 
قررت العودة اإىل القد�س، وباالأحرى ما تبقى 
من العا�سمة، ف�سكنت يف منطقة راأ�س العمود 
االأق�سى، وا�ستاأنفت عملها يف  امل�سجد  �سرقي 
بيع القما�س يف حملها يف البلدة القدمية التي 
االأردين.  للحكم  تخ�سع  الوقت  ذلك  يف  كانت 
من  والتخل�س  التو�سع  العائلة  قررت  وملا 
قرية  يف  والبناء  املرهقة  اال�ستئجار  كلفة 
كانت  القد�س،  من  ال�سمال  اإىل  حنينا  بيت 
اجليو�س العربية ت�ستعد لقرع طبول احلرب 
حجر  العائلة  فو�سعت  جمددًا،  اإ�سرائيل  مع 

االأ�سا�س و�سيدت املنزل على عجل، واملحزن 
و�سعت  للبيت  االأخرية  اللم�سات  اأن  املبكي 
الدبابات  فيه  دخلت  الذي  نف�سه  الوقت  يف 
االإ�سرائيلية مغلفة باالأعالم االأردنية و�سورة 

امللك ح�سني من غربي القد�س اإىل �سرقيها.
العلم  رافعة  وهي  الدبابات  »دخلت 
بالورود  ت�ستقبلهن  النا�س  فاأخذت  االأردين، 
العرب  اأن  اجلميع  اعتقد  بعدما  والزغاريت، 
كانوا  اليهود  لكن  اليهود،  على  انت�سروا 
الذين  اجلنود  رئي�س  بداأ  وعندما  متنكرين، 
باللغة  االأوامر  باإعطاء  حنينا  بيت  اقتحموا 
ونك�سوا  املقلب،  النا�س  اأدرك  العربية، 
روؤو�سهم وعادوا اإىل بيوتهم«، يوا�سل احلاج 

عبد الفتاح.
اإ�سرائيل على كامل فل�سطني،  بعد �سيطرة 
اإح�ساء  االإ�سرائيلية  احلكومة  بداأت 
حتدد  خا�سة  هويات  واإعطاءهم  املقد�سيني 
اأ�سبح  وهنا  املحتلة،  املدينة  �سكان  من  اأنهم 
عبد الفتاح عرفات يحمل ثالث وثائق ثبوتية 
وهو  مولده  مكان  حكمت  دول  لثالث  تتبع 
 1935 يف  ولد  اإنه  اإذ  عاماً،   32 يتجاوز  مل 
حكم  نقل  ثم  بريطانياً،  »كو�سان«  فحمل 
فحمل   ،1948 عام  االأردن  اإىل  القد�س  �سرقي 
اإىل  احلكم  نقل  ثم  )موؤقتاً(،  اأردنياً  جوازًا 
اإ�سرائيلية.  )زرقاء(  هوية  فحمل  اإ�سرائيل 
غالبية  كما  فاإنه  الثبوتية،  وثائقه  تعدد  رغم 

جن�سية  اأي  االآن  حتى  يحمل  ال  املقد�سيني 
كاملة، فاملقد�سيون ال ُيح�سبون على اأي دولة 
ت�ستطيع  ال  اإذ  رمادي،  القانوين  و�سعهم  الأن 
اإ�سرائيل فر�س جن�سيتها عليهم الأن القد�س يف 
القانون الدويل »منطقة حمتلة«، وال ت�ستطيع 
الأنهم  جوازها  اإعطاءهم  الفل�سطينية  ال�سلطة 
وبطبيعة  نفوذها،  خارج  منطقة  يف  ي�سكنون 

احلال االأردن.
عاماً،   82 الفتاح  عبد  احلاج  يبلغ  واليوم 
با�ستقاللها  حتتفل  وهي  اإ�سرائيل  يرى  فيما 
ال�سبعني »فرحة« رغم اأنها كربت بني �سعوب 
تكرهها، الأن حكومات املنطقة اخلائنة حتبها. 
الراحل  امل�سري  الرئي�س  اأن  الرجل  ويرى 
عربي  رئي�س  اأول  كان  ال�سادات  اأنور  حممد 
ليجر وراءه �سفوفاً  الت�سوية  لعبة  ي�سقط يف 
حتى  تباعاً  �سقطوا  الذين  العرب  احلكام  من 
اأ�سبح الوالء الإ�سرائيل مفخرة لهم، و�سارت 
م�سريًا  لبع�سهم،  الرئي�سي  احلليف  اأبيب  تل 
ترى  »ال�سعودية  ويقول:  اخلليج.  دول  اإىل 
اإ�سرائيل حليفها �سد عدوتها اإيران، والبحرين 
ترى اأن من حق اليهود اأن يكون لهم دولة على 
اجلنود  حق  من  اأن  ترى  كما  فل�سطني  اأر�س 
حاول  اإذا  الفل�سطيني  ت�سفية  االإ�سرائيليني 
فت�سرتي  االإمارات  اأما  اأر�سه،  عن  الدفاع 
اأغرا�س ا�ستيطانية،  بيوت املقد�سيني خلدمة 
وت�ساهم يف رعاية مارثون تطبيعي للدراجات 
لالحتفال  اإ�سرائيل  ا�ست�سافته  الهوائية 
با�ستقاللها ال�سبعني... الظاهر كّل ما اإ�سرائيل 

بتكرب، بيحبوها العرب اأكرث«.
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 �لباحث �ال�سرت�تيجي �لدكتور عبد �حلي يقر�أ م�ستجد�ت �مل�سرح �لفل�سطيني: 
�الأمني �لتن�سيق  و�سلطة  �إ�سر�ئيل  ب��ني  م��ا  بالتعاون  �ملقبل  �ل��ه��دف  ه��و  �ملقاومة   �سالح 
�لر�فعة ه��ي  “�ملُ�ساحلة”  و��سطو�نة  “�لف�سائل”  يف  �ملتوهمني  وبع�س  و”�خلليجي” 

 عمان- :
جمال  يف  مهم  اردين  باحث  توقع 
�ضالح   ” يكون  اأن  امل�ضتقبليات 
املقاومة”  الفل�ضطينية يف قطاع غزة 
هو �ضعار املرحلة القادمة وهو حمور 
ومعها  القادمة  الإ�ضرائيلية  اخلطة 
وجمل�ش  الأمني  التن�ضيق  �ضلطة 
من  “واآخرين  اخلليجي  التعاون 

دونهم ل تعلمونهم.
ال�ضرتاتيجي  الباحث  وحتدث 
تقييمه  يف  احلي  عبد  وليد  الدكتور 
للمرحلة الخرية عن �ضعار “تكتيك 

احلق يراد به باطل”.
اأطراف  �ضتعمل  احلي  عبد  وقال 
تعزيز  على  واإ�ضرائيلية  عربية 
ال�ضغوط املختلفة لتحقيق م�ضاحلة 
فل�ضطينية تكون فيها جرعة الغواية 
هدف  على  تنطوي  لكنها  عالية، 
التن�ضيق  �ضلطة  متكني  وهو  حمدد 
ال�ضالحيات  ت�ضلم  من  الأمني 
الأمنية يف غزة متهيدا لن�ضخ الو�ضع 
غزة  اإىل  ونقله  الغربية  ال�ضفة  يف 

حيث تنتفي كافة مظاهر الت�ضلح.
احلي   عبد  براأي  اخليار  وهذا 
دون  اأهدافها  لإ�ضرائيل  �ضيحقق 

خ�ضائر تذكر.

املقاومة  حركات  رف�ضت  حال  ويف   
ل�ضلطة  الأمنية  الو�ضاية  مو�ضوع 
وزر  حتميلها  �ضيتم  الأمني  التن�ضيق 
ف�ضل ” امل�ضاحلة الفل�ضطينية” التي 
وهو   ، الفل�ضطيني  ال�ضارع  يتاأملها 
ال�ضارع  على  اأكرث  اخلناق  ي�ضيق  ما 
ومقاومته، ويبدو اأن �ضلطة التن�ضيق 
مع  بعيد  حد  اإىل  متناغمة  الأمني 

هذا التكتيك.
ا�ضرتاتيجية  عن  عبداحلي  وحتدث 
جر حركات املقاومة بعيدا عن القوى 
التي ت�ضاندها على امل�ضرح الدويل من 
وبني  بينها  ال�ضقوق  تو�ضيع  خالل 
التعاطف  من  قدر  اأي  يبدي  من 
البحث  خالل  من  ذلك  ويتم  معها، 
مهما   – التوجهات  يف  تباين  اأي  عن 
حركات  بني  كبريا-  او  �ضغريا  بدا 
املقاومة وبني اأي من حلفائها والعمل 
قدر  باأكرب  التباين  هذا  تو�ضيع  على 

ممكن.
 وقال : لالأ�ضف فاإن بع�ش التنظيمات 
يف  “تكابر”  تزال  ما  الفل�ضطينية 
قدًرا  ا�ضت�ضعر  بل  النقطة،  هذه 
تقوله  ما  اإيجابية  بني  التباين  من 
قيادات بع�ش التنظيمات عن حلفاء 
ثقافة  من  يروج  ما  وبني  املقاومة 

�ضيا�ضية �ضلبية يف اأو�ضاط جماهريها 
حول هوؤلء احللفاء.

الطرف  ي�ضتثمرها  قد  م�ضاألة  وهي   
براأي  ال�ضهيوين 

لتو�ضيع  البعيد  املدى  على  الباحث 
اخلرق بني القيادة والقاعدة.

القادمة  املرحلة  اأن  يعني  ذلك 
اأبعاد  كافة  تعزيز  على  �ضتقوم 

موا�ضلة  مع   ، ال�ضرتاتيجية  هذه 
الع�ضكري  النه�ش  ا�ضرتاتيجية 
والهجمات  والغتيال  والتفجري 

املتفرقة.

�لنظر” “�عادة  �ىل  �ال�سالمية  �لدول  تدعو   تركيا 
�ستني نحو  ��ست�سهاد  غد�ة  ��سر�ئيل  مع  عالقاتها   يف 
فل�سطينيا بر�سا�س �لقو�ت �ال�سر�ئيلية يف قطاع غزة

– دعا رئي�ش الوزراء الرتكي  انقر ـ )اأ ف ب( 
ال�ضالمية  الدول  الثالثاء  يلديرمي  علي  بن 
“اعادة  اىل  با�ضرائيل  عالقات  تربطها  التي 
�ضتني  نحو  ا�ضت�ضهاد  غداة  فيها”،  النظر 
يف  ال�ضرائيلية  القوات  بر�ضا�ش  فل�ضطينيا 

قطاع غزة.
طارئة”  “قمة  اىل  يلديرمي  دعا  كذلك، 
 57 ت�ضم  التي  ال�ضالمي  التعاون  ملنظمة 
يت�ضح  ان  دون  من  تركيا،  يف  اجلمعة  ع�ضوا 
م�ضتوى  على  �ضتعقد  كانت  اذا  ما  الن  حتى 

روؤ�ضاء الدول.
انقرة  يف  اجتماع  خالل  الوزراء  رئي�ش  وقال 
للكتلة الربملانية للحزب احلاكم “على الدول 

ال�ضالمية ان تعيد النظر يف عالقاتها مع ا�ضرائيل. على العامل ال�ضالمي ان يتحرك يف �ضكل م�ضرتك 
ويتكلم ب�ضوت واحد يف مواجهة هذه املجزرة”.

كانون  ا�ضطنبول يف  التي عقدت قمة يف  ال�ضالمي  التعاون  ملنظمة  الدورية  الرئا�ضة  تركيا  وتتوىل 
الول/دي�ضمرب بناء على دعوة الرئي�ش رجب طيب اردوغان للتنديد بقرار نظريه المريكي دونالد 

ترامب نقل �ضفارة بالده اىل القد�ش.
واأكد م�ضوؤول يف اخلارجية الرتكية مل ي�ضاأ ك�ضف هويته ان اجتماع منظمة التعاون ال�ضالمي �ضيعقد 

اجلمعة يف ا�ضطنبول.
وفيما كان م�ضوؤولون ا�ضرائيليون وامريكيون يفتتحون ال�ضفارة المريكية اجلديدة يف القد�ش الثنني،  
ا�ضت�ضهد 59 فل�ضطينيا بينهم قا�ضرون بر�ضا�ش اجلنود ال�ضرائيليني فيما كانوا يتظاهرون احتجاجا 

على هذا المر.
باملدينة عا�ضمة ل�ضرائيل مثرية غ�ضب  وا�ضنطن قد اعرتفت  القد�ش، تكون  ال�ضفارة اىل  نقل  ومع 

الفل�ضطينيني الذين يطالبون بالقد�ش ال�ضرقية املحتلة عا�ضمة لدولتهم املن�ضودة.
وتعليقا على ما ح�ضل يف غزة، اتهم اردوغان الثنني ا�ضرائيل مبمار�ضة “ارهاب الدولة” و”البادة”، 

وا�ضتدعت انقرة �ضفرييها يف ا�ضرائيل والوليات املتحدة للت�ضاور.
وينظم جتمع اجلمعة يف ال�ضاعة 12،00 ت غ يف ا�ضطنبول بدعوة من اردوغان ت�ضامنا مع الفل�ضطينيني 

وحتت �ضعار “اوقفوا القمع”.

فيما الــتــامــة  بــالــراحــة   ت�ضعر 

تقوم التي  والأمـــور  ــك  ذات  يخ�ش 

 بها، ويظهر عليك هذا اجلو وينتقل

ا�ضتغل منك.  قريبني  هم  من   اإىل 

 الفر�ضة الآن للتوا�ضل مع اأ�ضخا�ش

 .بنف�ش العقلية

كان �ضيء  كل  اأن  من  الرغم   على 

�ضيء يقف  قبل،  من  ب�ضال�ضة   ي�ضري 

حدد الآن.  طريقك  يف  ما  �ضخ�ش   اأو 

للتغلب حتتاجها  التي  القوة   مقدار 

من كان  اإذا  ما  اأو  العقبات  هذه   على 

 .الأف�ضل جتاهلها بب�ضاطة

ب�ضورة ت�ضري  الأ�ضياء  اأن  يبدو   ل 
م�ضكلة ا  اأي�ضً فلديك  الــيــوم،   جيدة 
على اليومية.  املهام  على  الرتكيز   يف 
ل ذاتــك،  حتفيز  �ضعوبة  من   الرغم 
قمت اإذا  يــاأ�ــش.  يف  راأ�ــضــك   تخف�ش 
 باأف�ضل ما عندك ف�ضوف حت�ضل على
 بع�ش النجاحات املحدودة، اإل اأنه ل

 .يجب اأن تتوقع الكثري

 كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم على
�ضخ�ش كل  وجه.  اأكمل  وعلى   الفور 
معارف اأو  اأ�ضدقاء  من  معه   تتعامل 
بحما�ضك معجبون  بالعمل  زمالء   اأو 
من الأمــور  مع  التعامل  يف   وموهبتك 
اأداء على  وقــدرتــك  اجليد   اجلــانــب 
 كل �ضيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك

 .بنف�ضك بدرجة عالية

بّناء ب�ضكل  العمل  اليوم   ميكنك 
اأنك يعني  وهــذا  الفريق،  خــالل   من 
 �ضوف ت�ضتطيع تطبيق اأ�ضعب الأفكار
 اليوم. �ضوف تتلقى دعًما ب�ضكل خا�ش
ــك حياتك ــذل الــعــمــل وك ــن خـــالل   م
لالآخرين حبك  اأظــهــر   ال�ضخ�ضية، 

.بهدف تقوية العالقات

ـــــاط الأمن خــانــتــك  ــــرة  م  لأول 

اخلا�ضة العــتــيــاديــة   ال�ضلوكية 

حرجة. مــواقــف  يف  وو�ضعتك   بــك 

تنتهجها التي  احللول   ا�ضرتاتيجية 

مهما الأمــور،  من  حت�ضن  ل  املعتاد   يف 

 .حاولت مراًرا وتكراًرا

يف والعقلية  اجل�ضدية   �ضحتك 
 اأح�ضن اأحوالها، فال تدع اللحظة متر
�ضوف اأفــكــارك.  وراء  ت�ضعى  اأن   دون 
ي�ضاركوك الــذيــن  املــوؤيــديــن   تك�ضب 
قدًما امل�ضي  وميكنهم  الأهــــداف   يف 
اليوم العمل  ت�ضتطيع  هكذا   كفريق. 
كبري ب�ضكل  وتتقدم  جيدة   بطريقة 

.لكي ت�ضل يف النهاية اإىل اأهدافك

 تـــتـــاأرجـــح الـــيـــوم بـــني احلــمــا�ــش
العزمية فتور  وبني  املفعم   والن�ضاط 
حاول املعتاد.  من  اأكــرث   والإحــبــاط 
ما اأن  تتيقن  ف�ضوف  املا�ضي،   تذكر 
له يكون  لن  جــًدا،  معقد  اليوم   يبدو 
وي�ضاعدك قريب،  عن  متاًما   اأهمية 
ـــا يف تــقــديــر الأمـــــور ـــ�ـــضً اأي  هــــذا 

 .وال�ضعوبات ن�ضبًيا

 تــواجــهــك الــيــوم اأفــكــار جــديــدة،
املخاطر قابلت  اإذا  تنجح   و�ــضــوف 
 ب�ضجاعة. ميكنك العتماد على دعم
 زمــالئــك يف حــالــة جنــاحــك. كذلك
يف ال�ضراحة  بع�ش  ُتْظِهر  اأن   يجب 
التي العادية  غري  الأفكار   عالقتك. 
فتح اإىل  تــوؤدي  قد  �ضريكك   تــراود 
جلانب كا�ضفة  ــدة؛  ــدي ج  مــ�ــضــارات 

.جديد متاًما من ذاتك

حتديات �ضتواجه  قــريــب،   عــن 
من يتواجد  قد  �ضعبة.   وعراقيل 
م�ضايقات ي�ضبب  اأو  �ضدك   يعمل 
�ضعًيا وذلــــك  ــكــان،  ــامل ب ــواجــده  ــت  ب
يجب بالتايل  بتوازنك.   لالإخالل 
تاأثري ــل  اأق العتبار  بعني   الأخـــذ 
الــعــوائــق لــتــلــك  يــكــون  قــد   �ضلبي 
 العابرة على م�ضار حياتك يف حالة

.ما اذا قررت جتاهلها بكل ب�ضاطة

 هدوءك وثقتك مينحاك م�ضدًرا
مفعم ــت  ــاأن ف لــلــحــيــويــة،   طبيعًيا 
الظروف اأ�ضعب  وحتى   باحليوية 
لك. بالن�ضبة  عواقب  اأية  متثل   لن 
 ت�ضتطيع النغما�ش يف احلياة بدون
وذلك خا�ش،  ل�ضيء  ا�ضتعد   تــردد. 

.لأن املحيطني بك مبهورون بك

يف تتعر�ش  �ضوف  وقــتــك!   الآن 
ــات ــدي ــح ــت ــيــل مـــن ال  الــعــمــل لــ�ــض
اأبــديــت اإذا  ــدة.  ــدي اجل  واخلــطــط 
التحديات بهذه  الهــتــمــام   بع�ش 
اأ�ضدقاًء ن  تَكوِّ ف�ضوف   واخلطط، 
يف ا  اأي�ضً النا�ش  اإليك  يلجاأ   جــدد. 

 .حياتك اخلا�ضة



درا�ضة  اأظهرت  الأنا�ضول:   
فيتامني  اأن  حديثة،  اأمريكية 
“د” ميكن اأن ي�ضبع عالجا فعاًل 
الثاين،  النوع  من  ال�ضكري  ملر�ش 
التي  اخلاليا  حماية  يف  لدوره 

تنتج الأن�ضولني من التلف.
مبعهد  باحثون  اأجراها  الدرا�ضة 
البيولوجية  للدرا�ضات  �ضولك 
الأمريكية،  كاليفورنيا  بولية 
ون�ضروا نتائجها، يف العدد الأخري 

من دورية )Cell( العلمية.
خاليا  اأن  الباحثون،  واأو�ضح 
البنكريا�ش  خاليا  وهي  “بيتا”، 
هرمون  وتطلق  تنتج  التي 
تتعر�ش  عندما  الأن�ضولني، 
اأن  اجل�ضم  ي�ضتطيع  ل  للتلف، 
على  لل�ضيطرة  الأن�ضولني  ي�ضخ 
ن�ضبة ال�ضكر يف الدم “اجللوكوز"، 
اأن  اجللوكوز  مل�ضتويات  وميكن 
اأو  خطرية  م�ضتويات  اإىل  ترتفع 

حتى مميتة.
درا�ضة  يف  الفريق  واكت�ضف 
اأجريت على الفئران، اأن فيتامني 
“د” مفيد يف عالج خاليا “بيتا” 
التالفة، واإعادتها اإيل م�ضتوياتها 
الطبيعية، ما يقدم روؤية جديدة 
فعالة  عالجات  تطوير  حول 
لل�ضكري والأمرا�ش الأخرى مثل 

ال�ضرطان.
مت  “بيتا”  خاليا  وبا�ضتخدام 

اجلذعية  اخلاليا  من  اإن�ضاوؤها 
من  الباحثون  متكن  اجلنينية، 
 )iBB9(ي�ضمى مركب  حتديد 
م�ضتقبل  تن�ضيط  يعزز  اأنه  بدا 
فيتامني “د” لتح�ضني بقاء خاليا 
م�ضتوياتها  اإيل  “بيتا” واإعادتها 
امل�ضابة  الفئران  لدى  الطبيعية 

بال�ضكري.
على  اأننه  الباحثون  واأ�ضاف 
ل  اجلديد  املركب  اأن  من  الرغم 
اآثار جانبية  اأي  ي�ضبب  اأنه  يبدو 
اأن الأمر ي�ضتلزم  اإل  الفئران،  يف 
الختبارات  من  املزيد  اإجراء 
قبل البدء يف التجارب ال�ضريرية 

على الب�ضر امل�ضابني بال�ضكري.
اإيفانز،  رونالد  الدكتور  وقال 

نعلم  “نحن  البحث:  فريق  قائد 
عن  ينجم  ال�ضكري  مر�ش  اأن 
الدرا�ضة  حددت  وقد  اللتهاب، 
يلعبه  اأن  ميكن  الذي  املهم  الدور 
فيتامني “د” يف مكافحة اللتهاب 

واحلفاظ على خاليا “بيتا”.
امل�ضدر  هي  ال�ضم�ش  اأن  يذكر 
الأول والآمن لفيتامني “د”، فهي 
تعطي اجل�ضم حاجته من الأ�ضعة 
لإنتاج  الالزمة  البنف�ضجية  فوق 

الفيتامني.
فيتامني  نق�ش  تعوي�ش  ميكن  كما 
“د”، بتناول بع�ش الأطعمة مثل 
كال�ضلمون  الدهنية،  الأ�ضماك 
وال�ضردين والتونة، وزيت ال�ضمك 
تناول  اأو  والبي�ش،  البقر  وكبد 

املتوافرة  الفيتامني  هذا  مكمالت 
بال�ضيدليات.

“د”  فيتامني  اجل�ضم  وي�ضتخدم 
العظام  �ضحة  على  للحفاظ 
ب�ضكل  الكال�ضيوم  وامت�ضا�ش 
من  يكفي  ما  وجود  وعدم  فعال، 
خطر  يرفع  قد  الفيتامني  هذا 
به�ضا�ضة  الأ�ضخا�ش  اإ�ضابة 
وال�ضرطان  العظام،  وت�ضوهات 
اجلهاز  وتعطيل  واللتهابات، 

املناعي للج�ضم.
العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  ووفًقا 
احلالت  من   90% حوايل  فاإن 
ملر�ش  العامل  يف  امل�ضّجلة 
الثاين،  النوع  من  هي  ال�ضكري، 
فرط  جّراء  اأ�ضا�ًضا  يظهر  الذي 
الوزن وقّلة الن�ضاط البدين، ومع 
للم�ضتويات  ميكن  الوقت،  مرور 
اأن  الدم  يف  ال�ضكر  من  املرتفعة 
تزيد من خطر الإ�ضابة باأمرا�ش 
والأع�ضاب  والعمى،  القلب، 

والف�ضل الكلوي.
الإ�ضابة  حتدث  املقابل،  فى 
عند  ال�ضكري  من  الأول  بالنوع 
اجل�ضم  يف  املناعي  النظام  قيام 
يف  تتحكم  التي  اخلاليا  بتدمري 
الدم، وتكون  ال�ضكر يف  م�ضتويات 

معظمها بني الأطفال.

اأمريكية حديثة،   الأنا�ضول: حّذرت درا�ضة 
عن  احليوية،  امل�ضادات  تناول  كرثة  اأن  من 
يف  ي�ضهم  ا�ضتخدامها،  و�ضوء  الفم،  طريق 
ن ح�ضوات يف الكليتني، وخا�ضة بني  زيادة تكُوّ

الأطفال واملراهقني.
مب�ضت�ضفى  باحثون  اأجراها  الدرا�ضة 
املتحدة،  بالوليات  لالأطفال  فيالدلفيا 
من  الأخري  العدد  يف  نتائجها،  ون�ضروا 
 Journal of the American( دورية 

العلمية.  )Society of Nephrology
البكترييا  ظهور  خطر  اأن  الباحثون  واأو�ضح 
احليوية،  للم�ضادات  املقاومة  واجلراثيم 
لتجنب  يدفعنا  الذي  الوحيد  ال�ضبب  لي�ش 
ذلك  كان  كلما  احليوية  امل�ضادات  ا�ضتخدام 

ممكًنا.
عنه  ك�ضفت  اإ�ضافًيا  �ضبًبا  هناك  اأن  واأ�ضافوا 
الكليتني،  يف  ح�ضوات  ن  تكُوّ وهو  الدرا�ضة، 
احليوية  امل�ضادات  ا�ضتخدام  كرثة  نتيجة 

التي توؤخذ عن طريق الفم.
انت�ضار  معدل  زاد  وا�ضحة،  غري  ولأ�ضباب 
مدى  على   70% بن�ضبة  الكلى  ح�ضوات 
الوليات  يف  املا�ضية  الثالثني  ال�ضنوات 

املتحدة، خا�ضة بني الأطفال واملراهقني.
الباحثون  راجع  ذلك،  �ضبب  عن  وللبحث 
 1994 13 مليون طفل وبالغ من عام  بيانات 
ا حالة 25 األًفا  اإىل عام 2015، وراجعوا اأي�ضً

ا اأ�ضيبوا بح�ضوات الكليتني. و981 مري�ضً
ووجد الباحثون اأن كرثة تناول واحدة من 5 
فئات خمتلفة من امل�ضادات احليوية �ضاهم يف 

ن ح�ضوات يف الكليتني مبعدل ال�ضعف. تكُوّ
وكانت الفئات اخلم�ش من امل�ضادات احليوية 

هي: 
 ،)Sulfonamide( ”ال�ضلفوناميد“
و”ال�ضيفالو�ضبورينات” 
 ،)Cephalosporins(
و”الفلوروكينولونز" 
 )Fluoroquinolones(

و”النيرتوفورانتوين” 
)Nitrofurantoin(، و”البن�ضلينات” 
.)Penicillin(
ح�ضوات  ن  تكُوّ خطر  اأن  الباحثون  ووجد 
تلك  تناول  بعد  الوقت  مرور  مع  انخف�ش 
امل�ضادات، لكّنه بقي مرتفًعا ملدة 3-5 �ضنوات 
اخلطر  وكان  احليوية،  امل�ضادات  تناول  بعد 

اأكرب بني املر�ضى الأ�ضغر �ضًنا.
وقال الدكتور جريجوري تا�ضيان، قائد فريق 
تناول  اأن  تثبت  النتائج  “هذه  اإن  البحث 
م�ضادات حيوية معينة هو عامل خطر جديد 
يكون  قد  اخلطر  واأن  الكلى،  ح�ضوات  ن  لتكُوّ

اأكرب بني الأعمار الأ�ضغر”.
اأن نحد من  “نتيجة لذلك، ميكن  اأنه  واأ�ضاف 
احلد  طريق  عن  الكلى  ح�ضوات  ن  تكُوّ خطر 
املالئمة  غري  احليوية  امل�ضادات  تناول  من 
خا�ضة  البديلة،  احليوية  امل�ضادات  واختيار 
عر�ضة  اأكرث  هم  الذين  للمر�ضى  بالن�ضبة 

لتكوين احل�ضوات”.
الأطفال  اأن  اأظهرت  �ضابقة  اأبحاث  وكانت 
احليوية  امل�ضادات  من  ملزيد  يتعر�ضنون 
من   % و30  اأخرى،  عمرية  فئة  اأي  من  اأكرث 
خالل  و�ضفها  يتم  التي  احليوية  امل�ضادات 
زيارات الرعاية الإ�ضعافية غري منا�ضبة لهم.

حّذرت  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وكانت 
حقبة  ْوب  �ضَ تتجه  الب�ضرية  اأن  من  موؤخًرا، 
ما بعد امل�ضادات احليوية، التي ميكن فيها اأن 
ال�ضائعة والإ�ضابات  توؤدي الأمرا�ش املعدية 

الب�ضيطة جمددًا اإىل الوفاة.
امل�ضادات  اأن  اإىل  راجع  �ضبب ذلك  اأن  وذكرت 
احليوية �ضت�ضبح اأقل فاعلية يف قتل العدوى 
البكتريية، فيما يعرف با�ضم مقاومة امل�ضادات 
جرعات  زيادة  ب�ضبب  وذلك  احليوية، 
اأو  انخفا�ضها  اأو  امل�ضادات احليوية  ا�ضتخدام 

�ضوء ا�ضتخدامها.
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ال��ت��ل��ف م���ن  االأن�������ص���ول���ن  اإن����ت����اج  خ���الي���ا  “د” ي��ح��م��ي  ف��ي��ت��ام��ن 
ال�صعودية يف  لعقود  متتّد  تع�صفية  احتجازات 

ن ح�������ص���وات ال��ك��ل��ي��ت��ن ك����رة امل�������ص���ادات احل���ي���وي���ة ت���زي���د ت����ك����ُوّ والقاتلة املزمنة  االأمرا�ض  تقهر  اأطعمة   8

اجل�ضم  يف  تنتج  مركبات  على  الأك�ضدة  م�ضادات  م�ضطلح  يطلق 
اأنواع الأطعمة واملكمالت الغذائية،  وموجودة بن�ضبة كبرية يف بع�ش 
وهي مهمة جدًا يف الدفاع عن اخلاليا من التلف الذي ت�ضببه جزيئات 
ترتاكم  وعندما  احلرة”.  “اجلذور  ت�ضمى  اجل�ضم  يف  موجودة  �ضارة 
اأو  النووي  احلم�ش  تتلف  فاإنها  اجل�ضم  يف  ال�ضارة  اجلزيئات  هذه 
DNA خلاليا يف اجل�ضم، اإذ ت�ضّبب حالة ت�ضمى بالإجهاد التاأك�ضدي 
الذي ميكنه اأن ي�ضبب اأمرا�ضًا مزمنة وقاتلة مثل القلب وال�ضكري من 

النوع الثاين وال�ضرطان.
مب�ضادات  غني  غذائي  نظام  اتباع  فاإّن  والدرا�ضات،  الأبحاث  ووفق 
الأك�ضدة ي�ضاعد اجل�ضم على حماربة حالة الإجهاد التاأك�ضدي واحلد 

من خماطره.
وبح�ضب ما نقلت “العربية”، يعر�ش موقع “هيلث لين” املعني بن�ضر 
حتتوي  التي  الأطعمة  من  اأنواع   8 ير�ضد  تقريرًا  العلمية،  التقارير 

على ن�ضبة عالية من م�ضادات الأك�ضدة، وهي:
الداكنة ال�ضوكولتة   1-

حتتوي على مغذيات اأكرث من ال�ضوكولتة العادية، فهي غنية باملعادن 
الإ�ضابة  خماطر  من  وحتد  اللتهاب  تقلل  التي  الأك�ضدة،  وم�ضادات 
باأمرا�ش القلب. وبح�ضب الدرا�ضات ال�ضابقة، فاإن تناول ال�ضوكولتة 
الداكنة مفيد للمر�ضى الذين يعانون من ارتفاع �ضغط الدم، كما تزيد 

من م�ضتويات الكولي�ضرتول اجليد ومتنع اأك�ضدة الكولي�ضرتول ال�ضار.
الربي التوت   2-

ن�ضبة  على  حتتوي  التي  احلرارية  ال�ضعرات  منخف�ضة  الفواكه  من 
التي تقلل عوامل خطر  الأك�ضدة،  املغذية وم�ضادات  املواد  عالية من 
يف  ال�ضار  الكولي�ضرتول  م�ضتويات  وتقلل  القلب،  باأمرا�ش  الإ�ضابة 
وظائف  انخفا�ش  توؤخر  فهي  اأخرى  مهمة  وظيفة  لها  اأن  كما  الدم، 

الدماغ التي حتدث مع تقدم ال�ضن.
الفراولة  3-

ت�ضمى  التي  الأك�ضدة  وم�ضادات   C بفيتامني  غني  م�ضدر  هي 
واأظهرت  الأحمر.  لونها  الفراولة  متنح  والتي  “اأنثو�ضيانني” 
باأمرا�ش  الإ�ضابة  خطر  تقليل  يف  ت�ضاعد  املادة  هذه  اأن  الأبحاث 
ال�ضار وزيادة تركيز  الكولي�ضرتول  القلب عن طريق تقليل م�ضتويات 

الكولي�ضرتول اجليد.
اخلر�ضوف  4-

هو نوع من اخل�ضراوات املغذية، وا�ضتخدم يف الع�ضور القدمية لعالج 
اأمرا�ش الكبد، وهو م�ضدر جيد لالألياف الغذائية واملعادن وم�ضادات 
الأك�ضدة التي ت�ضمى “الكلوروجينيك”، والتي تقلل من خطر الإ�ضابة 

ببع�ش اأنواع ال�ضرطان واأمرا�ش القلب وال�ضكري من النوع الثاين.
الأحمر التوت   5-

واملنغنيز،   ،C بفيتامني  غني  فهو  الغذائية،  لالألياف  جيد  م�ضدر  هو 
خطر  من  تقلل  والتي  “اأنثو�ضيانني”  ت�ضمى  التي  الأك�ضدة  وم�ضادات 
اأن م�ضادات  الدرا�ضات  القلب. واأظهرت  واأمرا�ش  بال�ضرطان  الإ�ضابة 
خاليا  من   90% حوايل  موت  اإىل  اأدت  التوت  يف  املوجودة  الأك�ضدة 
�ضرطان املعدة والقولون والثدي يف عينة اأجريت على خاليا ال�ضرطان.

الفا�ضوليا  6-
حتتوي على ن�ضبة عالية من الألياف الغذائية، فهي واحدة من اأف�ضل 
امل�ضادر النباتية مل�ضادات الأك�ضدة التي ت�ضمى “كمبفريول”. وح�ضب 
واإبطاء  اللتهابات  بتقليل  املادة  هذه  ارتبطت  والأبحاث،  الدرا�ضات 
منو اأنواع عديدة من ال�ضرطان، حيث اأجريت درا�ضات على احليوانات، 
واملثانة  الثدي  �ضرطانات  منو  قمع  يف  جنحت  اأنها  الباحثون  ووجد 

والكلى والرئتني.
البنجر  7-

من اأهم الأطعمة التي حتتوي على احلديد، وهو اأي�ضًا م�ضدر لالألياف 
التي  الأك�ضدة  وم�ضادات  الفوليك  وحم�ش  والبوتا�ضيوم  الغذائية 
ت�ضمى “بيتالني”، حيث ارتبطت هذه املادة بانخفا�ش خطر الإ�ضابة 

بال�ضرطان وتقليل اللتهابات.
ال�ضبانخ  8-

بها  يوجد  حيث  املغذيات،  على  حتتوي  التي  اخل�ضراوات  اأكرث 
“اللوتني”  الأك�ضدة  وم�ضادات  واملعادن  الفيتامينات  من  الكثري 
من  العني  حماية  على  ت�ضاعدان  مادتان  وهما  و”الزيناك�ضانثني”، 
اأ�ضعة ال�ضم�ش، وتقلالن من خطر الإ�ضابة ب�ضعف الإب�ضار الناجت عن 

التقدم يف العمر.

اأعقاب  يف  �ضدرت  التي  اخلليجية  املواقف  تنبئ 
قرار دونالد ترامب الن�ضحاب من التفاق النووي، 
اخلليج  دول  بني  اأ�ضهر  منذ  بداأ  الذي  التقارب  باأن 
واإ�ضرائيل �ضي�ضهد مزيدًا من الزدهار، بفعل اندفاع 
التحري�ش  يف  اأكــرب  دور  اأداء  اإىل  الطرفني  من  كل 
على اإيران. دوٌر �ضتجتهد ال�ضعودية يف تاأديته على 
ولي�ش  النفطي،  املجال  من  بــدءًا  كافة،  امل�ضتويات 

انتهاًء باملجال النووي
على قلب رجٍل واحد بدت ال�ضعودية واإ�ضرائيل يف 
تفاعلهما مع قرار الرئي�ش الأمريكي، دونالد ترامب، 
ان�ضحاٌب  الإيــراين.  النووي  التفاق  من  الن�ضحاب 
الريا�ش  بني  فاأكرث  اأكرث  امل�ضافة  تق�ضري  �ضاأنه  من 
امل�ضرتكة  امل�ضالح  »دفــع  جهود  ودعــم  اأبــيــب،  وتــل 
الإرهابية  واملنظمات  املتطرفة  الــدول  ومواجهة 
التي تعمل باإيعاز من اإيران« على حّد تعبري ال�ضفري 
الدبلوما�ضي  غوفرين.  ديفيد  م�ضر،  يف  الإ�ضرائيلي 
حيث  القاهرة  من  يتحدث  كــان  الــذي  ال�ضهيوين، 
اأقيم الثالثاء املا�ضي احتفال بذكرى تاأ�ضي�ش كيان 
ال�ضعودي  العهد  ويل  بـ»ان�ضمام  اأ�ضاد  الحــتــالل، 
)حممد بن �ضلمان( اإىل هذه الروؤية« التي لن يوؤدي 
قرار ترامب الأخري اإل اإىل تعزيزها. وهو ما جتّلى 
به،  اأدلــت  م�ضبوق  غري  يكون  قد  ت�ضريح  يف  �ضريعًا 
اأم�ش، احلكومة الأ�ضغر يف اخلليج، مل يفارق يف �ضيء 

ما يجاهر به حلفاء اإ�ضرائيل املعَلنون.
ال�ضيا�ضية  اخلليجية،  املواقف  م�ضار  اأن  �ضحيح 
يف  ي�ضّب  كان  املا�ضية،  الأ�ضهر  طيلة  والإعالمية، 
الجتاه نف�ضه: دعم التقارب مع اإ�ضرائيل، اإل اأن ما 
اأحمد  بن  خالد  البحريني،  اخلارجية  وزير  اأعلنه 
اآل خليفة، ُيعّد جتاوزًا فا�ضحًا ميكن التاأ�ضي�ش عليه 
يف ا�ضت�ضراف العالقة بني َمن جمعهتم املحنة خالل 
العتداءات  على  خليفة  اآل  عّلق  املقبلة.  املرحلة 
اخلمي�ش  ــ  الأربعاء  ليل  �ضوريا  على  الإ�ضرائيلية 
يف  القائم  بالو�ضع  اأخّلت  اإيــران  اأن  »طاملا  بالقول: 
و�ضواريخها،  بقواتها  الــدول  وا�ضتباحت  املنطقة، 
اإ�ضرائيل،  ومنها  املنطقة،  يف  دولة  لأي  يحق  فاإنه 
اخلــطــر«.  مــ�ــضــادر  بتدمري  نف�ضها  عــن  تــدافــع  اأن 
العمل  »خطة  ن�ضف  بعد  ما  باأن  ي�ضي  �ضافٌر  موقف 
ف�ضل  ترامب  اإدارة  قبل  من  ال�ضاملة«  امل�ضرتكة 
ــ  الإ�ضرائيلي  التعاون  من  وجـــراأًة  و�ضوحًا  اأكــرث 

»توقيع  املطاف  نهاية  يف  ي�ضتهدف  الذي  اخلليجي، 
امل�ضروع  ملواجهة  والتفرغ  �ضاملة،  �ضالم  اتفاقية 
اإليه  تدعو  باتت  ما  بح�ضب  املنطقة«،  يف  الإيــراين 
دعوٌة  وهي  ال�ضعودية.  الإعالمية  املنابر  �ضراحة 
قرار  قبل  ما  منذ  اإليها  املوؤ�ضرات  تتالت  قد  كانت 
اأبريل  ني�ضان/  �ضهر  اأواخــر  ذروتها  بالغًة  ترامب، 
املا�ضي، عندما ن�ضرت �ضحيفة »اإيالف« الإلكرتونية 
الإ�ضرائيلي،  الأمـــن  ــر  وزي مــع  مقابلة  ال�ضعودية 
اأفيغدور ليربمان، هّدد فيها باأن اإ�ضرائيل »�ضت�ضرب 
يهّدد  اإيــراين  ع�ضكري  موقع  كل  و�ضتدمر  طهران، 

اإ�ضرائيل يف �ضورية، مهما كان الثمن«.
اإن ما �ضّماه  بناًء على تلك املعطيات، ميكن القول 
»الدعم  قــرا  ــوب  اأي الإ�ضرائيلي  الت�ضالت  وزيــر 
وزير  تغريدة  على  تعليقًا  لإ�ضرائيل«،  التاريخي 
مع  كبري،  حّد  اإىل  �ضيتعّزز  البحريني،  اخلارجية 
اأكرث  دور  اأداء  نحو  وملحقاتها  ال�ضعودية  اندفاع 
جنبًا  واإيذائها،  اإيــران  على  التحري�ش  يف  فاعلية 
التي  الأجــواء  من  بال�ضتفادة  اأبيب،  تل  جنب  اإىل 
التي  الأوراق  اأوىل  ولــعــّل  تــرامــب.  ــرار  ق اأ�ضاعها 
�ضت�ضعى الريا�ش اإىل تفعيلها يف �ضاحة املواجهة هي 

اإيران  اإنتاج  بهبوط  توقعات  ظّل  يف  النفط،  ورقة 
ومليون  برميل  األــف   ٣٠٠ بني  يــرتاوح  مبا  النفطي 
اأم�ش،  من  اأول  ما قاله �ضراحة،  يوميًا. هذا  برميل 
وزير الطاقة ال�ضعودي خالد الفالح، ليعود املحللون 
القت�ضاديون ويوؤكدوه اأم�ش بقولهم اإن »ال�ضعودية 
يف  النفطي،  اإنتاجها  بزيادة  البدء  من  تتمكن  رمبا 
بالفعل«،  مرتفعة  النفط  اأ�ضعار  فيه  اأ�ضحت  وقت 
واإن »ذلك يوفر لل�ضعوديني مزيدًا من الأموال لدعم 
العجز«،  يتقل�ش  بينما  ال�ضتثماري،  برناجمهم 
القت�ضاديني  املحللني  كبرية  اإليه  ذهبت  ما  بح�ضب 
التي  مالك،  مونيكا  التجاري،  ظبي  اأبــو  بنك  لــدى 
مبا  ال�ضعودية  النفطية  الإيــرادات  ارتفاع  توقعت 
يرتاوح بني �ضبعة وت�ضعة يف املئة عن امل�ضتوى الذي 

كانت �ضت�ضل اإليه من دون قرار ترامب.
هذا الندفاع ال�ضعودي نحو �ضّد الفجوة املتوقعة 
الأرجح  على  �ضريافقه  العاملي،  النفطي  الإنتاج  يف 
نغمة  على  الريا�ش  قبل  من  ومكثف  متجدد  عزف 
»�ضباق الت�ضلح« يف املنطقة، بهدف ت�ضعيد ال�ضغوط 
على اإيران. وهو ما �ضارع اإليه وزير خارجية اململكة، 
عادل اجلبري، مبا�ضرة عقب اإعالن ترامب ان�ضحابه 

حممد  اأمــريه،  لزمة  اأعاد  عندما  فيينا،  وثيقة  من 
قدرات  اإيران  حازت  »اإذا  باأنه  بتهديده  �ضلمان،  بن 
بال�ضيء  للقيام  بو�ضعنا  مــا  كــل  ف�ضنبذل  نــوويــة، 
الآن  من  عليه  الإحلــاح  �ضيت�ضاحب  تهديٌد  نف�ضه«. 
يف  ال�ضعودية  اللوبيات  عمل  تكثيف  مع  ف�ضاعدًا 
بن  خالد  هناك،  اململكة  �ضفري  بقيادة  وا�ضنطن، 
�ضلمان، على تزخيم الأجواء املعادية لإيران والدفع 
نحو ت�ضديد اخلناق عليها، حتت تاأثري اعتقاد مبالغ 
كان  وقد  املعادلت.  تغيري  على  اململكة  بقدرة  فيه 
بو�ضوح  ذلــك  من  واثــقــًا  خالد،  العهد،  ويل  �ضقيق 
ترامب،  قرار  على  تعليقه  معر�ش  يف  �ضّدد،  عندما 
يجب  امل�ضتقبل  يف  اإيـــران  مع  اتفاق  »اأّي  اأن  على 
املايل  ودعمها  ال�ضاروخي،  برناجمها  يت�ضمن  اأن 
دًا  جُمدِّ والطائفية«،  لالإرهاب  املتزايد  والع�ضكري 
نحو  »يدفعنا   ٢٠١٥ عام  املوّقع  التفاق  اإن  القول 

كارثة«.
بن  بندر  خليفة  يجهد  التي  املفرت�ضة  »الكارثة« 
�ضلطان لـ»تالفيها«، �ضيوازي ال�ضتغال ب�ضاأنها الدفع 
نحو امل�ضادقة على اتفاق نووي مع الوليات املتحدة 
الكونغر�ش  اإىل  م�ضودته  اإحــالــة  تتّم  اأن  ُينتظر 
هذا  يف  املقبل.  يونيو  حــزيــران/  منت�ضف  بحلول 
حماولتها  ال�ضعودية  تكّثف  اأن  ُيتوّقع  ـــار،  الإط
نوويًا  �ضريكًا  باحللول  الأمريكية  الإدارة  ــراء  اإغ
الناجمة  اخل�ضائر  تعوي�ش  باإمكانه  ــران،  اإي حمّل 
قد  ــاولت  حم فيينا.  اتفاقية  من  الن�ضحاب  عن 
اجتهاد  ظل  يف  عملية،  تــاأثــريات  غري  من  تظّل  ل 
يف  »وي�ضتنغهاو�ش«،  مقدمها  يف  اأمريكية،  �ضركات 
ال�ضعودية،  يف  الــنــووي  ال�ضتثمار  جمــال  اقتحام 
لة  املوؤهَّ بال�ضركات  قائمة  ت�ضدر  اأن  ُيرتقب  والذي 
اأمــام  تبقى  لكن،  ــاري.  اجل العام  خــالل  فيه  للعمل 
اأمريكي عام  ال�ضعودية عقبات عدة، تبداأ من مزاج 
�ضيقّيد  التي  بال�ضروط  اإليها، ول تنتهي  غري متوّدد 
بها الكونغر�ش اأّي اتفاق من هذا النوع، مبا ل ميكن 

الرئي�ش الأمريكي جتاوزه.

اليوم،  ووتــ�ــش«،  رايت�ش  »هيومن  منظمة  ــادت  اأف
يف  ل�ضنوات  الأ�ضخا�ش  اآلف  حتتجز  ال�ضعودية  باأن 
حمملة  للمحاكمة،  اإخ�ضاعهم  دون  احلــالت  بع�ش 
»العتقالت  م�ضوؤولية  �ضلمان  بن  حممد  العهد  ويّل 

التع�ضفية«.
عدد  يف  ظاهرًا  »ارتفاعًا  هناك  اأّن  التقرير  بنّي 
الأخرية،  ال�ضنوات  يف  التع�ّضفي«  الحتجاز  حالت 
اأن  اإّما  ال�ضعودية  يف  العام  »الّدعــاء  على  اأن  موؤكدًا 
عنهم  يفرج  اأو  اجلنائيني،  املتهمني  اإىل  تهمًا  يوّجه 
الأ�ضخا�ش  احتجاز  عــن  يكّف  واأن  فـــورًا،  جميعًا 

تع�ضفًا«.
ال�ضعودية  »ا�ضتخدام  اأّن  املنظمة  تقرير  اأو�ضح 
منذ  متزايدًا  تدقيقًا  يواجه  التع�ّضفي  الحتجاز 
�ضخ�ضًا   ٣٨١ طاولت  التي  اجلماعية  العتقالت 
مبزاعم الف�ضاد يف ٤ ت�ضرين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٧«، 
م�ضيفًا اأن تلك العتقالت اأثارت »قلقًا ب�ضاأن حقوق 
قانوين  ــار  اإط اأي  خــارج  جــرت  اأنها  وبــدا  الإن�ضان، 
عن  التخّلي  على  املحتجزون  اأُجــرب  حيث  معروف، 

اأ�ضولهم املالية والتجارية مقابل حريتهم«. 
ا�ضتندت املنظمة اإىل »معلومات من قاعدة بيانات 
اأن  ك�ضفت  الإنــرتنــت،  على  الداخلية  ــوزارة  ل عامة 
يخ�ضعون  اأ�ضخا�ش   ٢،٣٠٥ احتجزت  ال�ضلطات 
للتحقيق لأكرث من ٦ اأ�ضهر دون اأن ميثلوا اأمام قا�ٍش«. 
للغاية  طويلة  »لفرتات  املحتجزين  عدد  اأن  اأ�ضافت 
تقدم  »ل  فيما  ــرية«،  الأخ ال�ضنوات  يف  كثريًا  ازداد 
ا اإذا كانت ال�ضلطات قد  قاعدة البيانات معلومات عمَّ
اأو  اإىل اخلروج بكفالة  ال�ضعي  مّكنت املحتجزين من 

ال�ضلطات  كانت  اإذا  ما  تبني  ل  كذلك  مماثل.  نظام 
اأحيلت  الذين  املعتقلني  اإىل  ر�ضمّية  تهمًا  وّجهت  قد 

ق�ضاياهم على الّدعاء العام اأو قا�ٍش«.
وفق »هيومن رايت�ش ووت�ش«، فقد ت�ضّمنت قاعدة 
التحقيق«،  »رهن  هي:  حمتملة،  اأو�ضاع   ٦ البيانات 
»اأوراق ق�ضيته لدى هيئة التحقيق والدعاء العام«، 
»اأوراق ق�ضيته منظورة لدى الق�ضاء«، »جاٍر ا�ضتكمال 
اإجراءات اإحالته على الدعاء واإنفاذ ما �ضدر بحّقه 
من توجيه«، »حمكوم«، »حمكوم خا�ضع لال�ضتئناف«، 
اإىل  ت�ضري  قــد  الأو�ـــضـــاع  هـــذه  »كـــل  اأن  الــعــلــم  مــع 
الحتجاز قبل املحاكمة، با�ضتثناء حمكوم وحمكوم 

خا�ضع لال�ضتئناف«.
اأّن  البيانات  قاعدة  ذكــرت  ذلــك،  اإىل  بالإ�ضافة 
ال�ضلطات ال�ضعودية حتتجز »رهن التحقيق« ١،٨٧٥ 
�ضنوات.   ٣ من  لأكرث  و٢٥١  �ضنة،  من  لأكرث  �ضخ�ضًا 
كذلك، حتتجز ال�ضلطات مواطنًا �ضعوديًا دون اإدانة 
كانون  منذ  التحقيق«  »رهن  واآخر   ٢٠٠٣ اأيلول  منذ 
الأول ٢٠٠٦، ومن اأ�ضل ٢٥١ �ضخ�ضًا حمتجزين »رهن 

التحقيق« لأكرث من ٣ �ضنوات، يوجد ٢٣٣ �ضعوديًا.
املنّظمة،  يف  الأو�ضط  ال�ضرق  ق�ضم  مديرة  اأ�ضارت 
�ضارة ليا ويت�ضن، اإىل اأن »النظام اجلنائي ال�ضعودي 
ما زال معّطاًل وجائرًا« نظرًا لأن ال�ضلطات »ت�ضتطيع 
تابعت  اتهام«.  اأي  دون  اأ�ضهر  لعدة  معتقل  احتجاز 
ال�ضعودية  »روؤيــة  �ضعار  اإّن  يبدو،  ما  على  ويت�ضن: 
اأكرث  ينطبق  �ضلمان،  بن  حممد  »رفعه  الذي   »٢٠٣٠
العام  ي�ضف  مما  تهم،  دون  من  العتقال  مدة  على 

الذي �ضيتحقق فيه برناجمه الإ�ضالحي«.

التقرير اأ�ضار اأي�ضًا اإىل اأّن »رايت�ش ووت�ش« »كتبت 
ال�ضعودي،  العام  املدعي  املعجب،  �ضعود  ال�ضيخ  اإىل 
يف ١ �ضباط/ فرباير للح�ضول على تف�ضري لالرتفاع 
ولكنها  التع�ضفي،  الظاهر يف عدد حالت الحتجاز 
ـــراءات  الإج نظام  اأن  العلم  مــع  رّد«،  اأّي  تتلقَّ  مل 
دون  ال�ضخ�ش  احتجاز  »جواز  على  ين�ش  ال�ضعودي 
 ٦ حتى  للتجديد  قابلة  اأيــام،   ٥ اأق�ضاها  ملدة  تهمة 
اأ�ضهر باأمر من هيئة التحقيق والدعاء العام )التي 
اأ�ضبحت النيابة العامة الآن(. وبعد ٦ اأ�ضهر، ين�ش 

القانون على اأنه يتعني مبا�ضرة اإحالته على املحكمة 
املخت�ضة اأو الإفراج عنه«.

ال�ضلطات  حتتجز  »عندما  فــاإنــه  ويت�ضن،  وفــق 
ــم رهــن  ــه ــن عــقــد دون تــهــم لأن ـــرث م مــواطــنــني لأك
هذا  عبثية.  برواية  اأ�ضبه  الواقع  ي�ضبح  التحقيق، 
تعتقل  اأن  ميكن  ال�ضعودية  ال�ضلطات  اأّن  فعليًا  يعني 
اأنها حتقق معه،  اأي �ضخ�ش تريده بدعوى  وحتتجز 

ولو كان التحقيق ل نهاية له«.
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من  خال  م�ضرفى  فرع  اأول  ال�ضني  افتتحت 
الب�ضر وتديره جمموعة من الروبوتات، فعند 
روبــوت  ي�ضتقبلك  الــفــرع  هــذا  اإىل  الــدخــول 
»مرحًبا  يقول  وهو  لونغ«  »�ضياو  ا�ضم  يحمل 
فى  ويــبــداأ  ال�ضينى«  التعمري  بنك  فــى  بكم 
البنك  داخل  الروبوتات  وتتحدث  امل�ضاعدة، 
امل�ضرفية  البطاقات  وتتلقى  العمالء،  اإىل 
عن  الإجــابــة  وميكنها  ال�ضيكات،  وح�ضابات 

الأ�ضئلة الأ�ضا�ضية.
وبعد حمادثة اأولية �ضريعة مع »�ضياو لونغ«، 

مير العمالء عرب البوابات الإلكرتونية، حيث 
يتم م�ضح وجوههم وبطاقات الهوية اخلا�ضة 
امل�ضتقبلية،  الزيارات  فى  يفيدهم  وهذا  بهم، 
وجههم  على  التعرف  ال�ضهل  من  �ضيكون  لأنه 
اخلا�ضة  املعلومات  وا�ضتخراج  البوابات  لفتح 
ال�ضراف  اآلت  ت�ضاعد  الــداخــل،  وفــى  بهم، 
احل�ضاب  فتح  مثل  خدمات  تقدمي  فى  الآىل 
الأجنبية،  العمالت  و�ضرف  الأموال  وحتويل 
اأراد  اإذا   VR افرتا�ضى  واقع  غرفة  ويوجد 

العمالء التحدث اإىل ب�ضر.

فى  تنت�ضر  الروبوتات  اأن  بالذكر  جدير 
املدن  فى  اليومية  احلياة  جوانب  من  املزيد 
القطار  حمطات  فى  ن�ضرها  مت  اإذ  ال�ضينية، 
وجوه  م�ضح  اإىل  بالإ�ضافة  اأمنية،  لأغرا�ش 

امل�ضافرين والرد على الأ�ضئلة ال�ضائعة.
ــ�ــش الــتــنــفــيــذى لــ�ــضــركــة  ــي ــرئ وتـــوقـــع ال
الإلكرتونية  للتجارة  العمالقة   JD.com
نهاية  فى  �ضتحل  الروبوتات  اأن  ال�ضني  فى 
قطاع  فــى  الب�ضريني  العاملني  حمــل  املــطــاف 

البيع بالتجزئة.

اإنها  ــالمــي،  الإ�ــض الــتــعــاون  منظمة  ـــدت  اأك  
�ضد  و�ضيا�ضية  اقت�ضادية  اإجـــراءات  �ضتتخذ 
ال�ضفارة  لنقل  املوؤيدة  الفاعلة  الدول واجلهات 

الأمريكية اإىل القد�ش املحتلة.
بيان،  يف  العبارات،  باأ�ضد  املنظمة  واأدانـــت 
امل�ضروع«،  بـ«غري  و�ضفته  الذي  القرار  الإثنني، 
ــــداًء يــ�ــضــتــهــدف احلــقــوق  واعـــتـــربتـــه »اعــــت
والوطنية  والطبيعية  والقانونية  التاريخية 
للقانون  �ضافرا  وانتهاكا  الفل�ضطيني،  لل�ضعب 
الدويل  املجتمع  ملوقف  وا�ضح  وازدراء  الدويل، 

اإزاء القد�ش«.
الـــدول المــتــنــاع عــن تاأييد  ودعـــت كــافــة 
بالقد�ش  بالعرتاف  القا�ضي  الأمريكي  القرار 
بعثاتها  نقل  وعن  لإ�ضرائيل  مزعومًة  عا�ضمًة 

الديبلوما�ضية اإىل القد�ش ال�ضريف.
حرمان  تكفل  اإجــــراءات  »اعتماد  وقـــررت 
التي  الفاعلة  اجلهات  من  وغريها  ال�ضركات 
ال�ضتعماري  النظام  مــن  ال�ــضــتــفــادة  تختار 
التعاون  منظمة  اأ�ضواق  ولــوج  من  الإ�ضرائيلي 

الإ�ضالمي«، وفق البيان.
اأنها  اإل  ومل تذكر املنظمة هذه الإجــراءات 
واقت�ضادية  �ضيا�ضية  قيودًا  �ضتفّعل  اإنها  قالت 
اأو  الربملانيني  اأو  امل�ضوؤولني  اأو  البلدان  على 
ب�ضم  يعرتفون  الــذيــن  ـــراد  الأف اأو  ال�ضركات 
اإ�ضرائيل، ال�ضلطة القائمة بالحتالل، للقد�ش 

بتكري�ش  تت�ضل  اإجــراءات  اأي  مع  يتعاملون  اأو 
الفل�ضطينية  لالأر�ش  الإ�ضرائيلي  ال�ضتعمار 

املحتلة.
اأكرب  ثاين  هي  الإ�ضالمي  التعاون  ومنظمة 
املتحدة،  الأمم  بعد  دولية  حكومية  منظمة 
على  موزعة  دولة   ٥٧ ع�ضويتها  يف  ت�ضم  حيث 

٤ قارات.
الفل�ضطينيني،  اآلف  الثنني،  منذ  ويتظاهر 
ــدودي  احل ال�ضياج  طــول  على  مــواقــع  عــدة  يف 
واإ�ضرائيل،  غــزة  قطاع  �ضرقي  بــني  الفا�ضل 
من  الأمريكية  ال�ضفارة  نقل  على  احتجاًجا 
للذكرى  واإحياًء  القد�ش،  اإىل  اأبيب  تل  مدينة 

الـ ٧٠ للنكبة.

�ضهيدا   ٥٨ �ضقوط  عن  التظاهرات  واأ�ضفرت 
اجلي�ش  قوات  يد  على  م�ضاب   ٢٧٠٠ من  واأكرث 

الإ�ضرائيلي، وفق وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية.
ومــ�ــضــاء الثــنــني بــــداأت مــرا�ــضــم نــقــل مقر 
اأرنونا  حلي  اأبيب،  تل  من  الأمريكية  ال�ضفارة 
الأمريكي  الرئي�ش  لقرار  تنفيذا  بالقد�ش؛ 
مع  ليتزامن  املوعد  حدد  الذي  ترمب،  دونالد 
تاريخ  وهو  اإ�ضرائيل  لقيام  ال�ضبعني  الذكرى 

»نكبة« ال�ضعب الفل�ضطيني.
الأول  كانون  من  ال�ضاد�ش  يف  ترامب،  واأعلن 
نقل  وقرر  لإ�ضرائيل،  عا�ضمة  القد�ش   ،٢٠١٧
اإليها؛ ما اأ�ضعل غ�ضًبا يف الأرا�ضي  �ضفارة بالده 
الفل�ضطينية، وتنديًدا اإ�ضالمًيا وعربًيا ودولًيا.

رم�ضان  �ضهر  ل�ضتقبال  الأردنــيــون  ي�ضتعد   
الفرح  عــن  تعبريا  الــزيــنــة  بتعليق  ــارك  ــب امل
وعلى  عام  كل  الف�ضيل  ال�ضهر  بقدوم  والبهجة 

امتداد ايام ال�ضوم الثالثني.
اآراء علمية  ر�ضدت  الأردنية  الأنباء  وكالة   
هذا  زينة  حــول  و�ضعبية  وجتــاريــة  ودينية 
لدى  قيمة  مــن  ت�ضكله  ومــا  ــكــرمي،  ال ال�ضهر 
النف�ش  على  وانعكا�ضها  ال�ضهر  هذا  يف  امل�ضلمني 
الزينة  باأن  القناعة  اأ�ضحابها  اأبدى  الب�ضرية، 

هي فرح ولها تاأثري نف�ضي كبري على النا�ضئة.
الأطفال  لتعليم  الب�ضر،  حلا�ضة  »ا�ضتثمار   
بهذا  ال�ضهور«  بقية  عن  خمتلف  ال�ضهر  هذا  اأن 
علم  ا�ضتاذ  بـــداأ  الجتماعي  العلمي  الـــراأي 
حديثه  املحادين  ح�ضني  الدكتور  الجتماع 
احل�ضارية  املظاهر  من  واحدة  وهي  لـــ«برتا«، 
النا�ش  ــدى  ل الــروتــني  وك�ضر  الــفــرح  ــار  لإظــه

وارتياح الب�ضر.
 واأ�ضار اىل انها م�ضدر للبهجة والف�ضول لدى 
الفرح  بــاإثــارة  ترتبط  فكرتها  واأن  الطــفــال 

والتعبري عنه لدى امل�ضلمني من بينها ال�ضاءة.
هــذا  ا�ــضــتــعــار  الردين  املجتمع  اأن  واأكــــد   
من  وال�ضرور  البهجة  عن  التعبري  يف  ال�ضلوب 
ت�ضتخدم  التي  امل�ضلمة  املجتمعات  من  العديد 
مثل هذه ال�ضاليب يف ا�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل 
البهجة  لإدخــال  واملنازل  ال�ضوارع  ا�ضاءة  من 

وال�ضرور والمل بالغفران.
عن  للتعبري  يــلــجــاأون  الــنــا�ــش  اأن  واعــتــرب   
بينها  ومن  ال�ضهر  هذا  يف  وافراحهم  بهجتهم 

اختيار الزينة.
اأنها  �ضنوات  ال�ضبع  الطفلة حال ذات   وقالت 
بداية  قبل  والدها  من  وتطلب  رم�ضان  ت�ضوم 
احلي  بيوت  كل  فت�ضبح  الزينة،  تعليق  ال�ضهر 
جميلة ومليئة بالفرح الذي ي�ضتمر حتى انتهاء 

اليوم الثالث من عيد الفطر ال�ضعيد.
ـــذى   وتـــ�ـــضـــتـــخـــدم ربـــــة الأ�ـــــضـــــرة )�ـــض
�ضبع  يقارب  ما  منذ  الرم�ضانية  عليان(،الزينة 
الف�ضيل  ال�ضهر  الأطفال  ينتظر  حيث  �ضنوات، 
اجلميلة،  اللحظات  تفا�ضيل  بكل  لين�ضجموا 
نوافذ  على  وتركيبها  الزينة  مظاهر  وخا�ضة 

املنزل، معتربة ان ا�ضتخدام الزينة الرم�ضانية 
فت�ضفي  الأردين،  ال�ضعب  عادات  من  عادة  بات 
اأجواء من الفرح الرم�ضاين كمظهر من مظاهر 

ا�ضتقبال ال�ضهر الف�ضيل.
هنالك  ان  ورغــم  الظاهرة  هذه  اإن  وتقول   
تكلفة مادية ا�ضافية ترتتب على الأ�ضر لكنها 
اأ�ضبحت عادة يف احلي الذي ت�ضكنه ككثري من 

الحياء واملناطق الردنية.
ا�ضفاء  اأن  عليان،  ح�ضن  ال�ضرة  رب  ويجد   
البهجة والفرح داخل املنزل ويف نفو�ش الكبار 
الرم�ضانية،  الزينة  ل�ضراء  دفعه  ال�ضغار،  قبل 
الف�ضيل  ال�ضهر  اقرتاب  اىل  ا�ضارة  انها  معتربا 

وبركاته على امل�ضلمني عامة.
من  اقــبــال  اىل  زهــري  بــالل  الــتــاجــر  ي�ضري   
املواطنني على �ضراء الزينة الرم�ضانية، معلال 
الزينة مبختلف  ا�ضعار  املواطن عن  ذلك بر�ضا 

ا�ضنافها.
احلركة  ي�ضف  القي�ضي  ريا�ش  التاجر  لكن   
مع  مقارنة  ن�ضاطا  بالقل  العام  هذا  التجارية 
العام املا�ضي، بالرغم من ان ال�ضعار هذا العام 

اقل مقارنة مع ا�ضعار العام املا�ضي.

ــَك  ــَذِل ــِب َف ــِه  ــِت ــَم ــَرْح َوِب  ِ ــِل اهللَّ ِبــَفــ�ــضْ }ُقـــْل   
ا َيْجَمُعوَن{ )�ضورة يون�ش  َّ َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ممِّ
ا�ضتقت  الكرمية  القراآنية  الآية  ٥٨(، من هذه 
دائرة الفتاء العام راأيها ال�ضرعي يف ا�ضتخدام 
الزينة الرم�ضانية، وفقا ملدير العالقات العامة 
العام  ــاء  ــت الف دائـــرة  الـــدويل يف  والــتــعــاون 

الدكتور ح�ضان عو�ش اأبوعرقوب.
 واأ�ضاف »يجوز تعليق الزينة ابتهاجا ب�ضهر 
رم�ضان، حيث يعرّب املوؤمنون عن فرحهم بدخول 
العبادات  فيه  تكرث  الذي  املبارك،  ال�ضهر  هذا 
وال�ضدقات، ويتجه املوؤمنون لطاعة ربهم، فهم 
اهلل  بطاعة  فرحهم  عن  يعربون  احلقيقة  يف 

وف�ضله ور�ضوانه«.
من  العديد  تنت�ضر  رم�ضان  �ضهر  ان  يذكر   
على  الهدايا  توزيع  منها  والرم�ضانية،  العادات 
الأطفال يف الأ�ضواق حلظة اعالن ُغرة رم�ضان، 
ــع املـــاء والــتــمــر عند مــوعــد الفــطــار،  ــوزي وت
اإ�ضافة اىل تزيني ال�ضوارع الرئي�ضة يف خمتلف 

حمافظات اململكة. 

ه��ات��ف م���ل���ي���ون   220 ل��ب��ي��ع  ت��خ��ط��ط   �أب������ل 
2018 ع����ام����ى  م��������د�ر  ع���ل���ى   �آي������ف������ون 

اأن  جــديــد  تقرير  ك�ضف 
�ضركة اأبل ت�ضعى لبيع 220 
ــف اآيـــفـــون فى  ــات مــلــيــون ه
عامى 2018 و2019، ورغم 
باأن  الدعـــاءات  من  العديد 
تواجه  الأمريكية  ال�ضركة 
انخفا�ضا فى املبيعات ب�ضبب 

ارتفاع تكلفة iPhone X، يتوقع املحلل جني مون�ضرت اأن العالمة 
املبيعات على مدار هذا  من  �ضتحافظ على كمية كبرية  التجارية 

العام والعام املقبل.
ووفقا ملا ن�ضره موقع phonearena، يتوقع املحلل على وجه 
220 مليون  التحديد، اأن حتقق هواتف اآيفون مبيعات ت�ضل اإىل 
هاتف فى 2018 و2019، والتى تتوافق اأي�ضا مع تقديرات وول 
اأكرب  لـ«روؤية  كنتيجة  الرتفاع  هذا  املحللني  يربر  فيما  �ضرتيت، 
الرغم  على  امل�ضتقبلية  املبيعات  تعزيز  �ضاأنها  من  والتى  لالآيفون« 
نهاية  فى  اآيفون  هواتف  قاعدة  و�ضت�ضبح  الأ�ضعار،  ارتفاع  من 
العامل،  اأنحاء  جميع  فى  هاتف  مليون   800 قرابة  ت�ضم  املطاف 

وهو ما ميثل رقًما هاما لل�ضركة.
اأما بعد عام 2019، فال يتوقع »جني مون�ضرت« اأن ت�ضهد العالمة 
التجارية مبيعات �ضخمة فى هواتف اآيفون اأو منًوا فى الإيرادات، 
فبعد كل �ضىء، يعتقد املحلل اأن دورة ترقية هواتف اآيفون اآخذة 
على  ذروتها،  اإىل  بالفعل  و�ضلت  ورمبــا  تدريجيًا  ال�ضتقرار  فى 
 0% اأن حتقق منًوا ما بني  اأن العالمة التجارية ميكن  الرغم من 

و%5 خالل ال�ضنوات القليلة املقبلة.

يوقف ب���وك«  »ف��ي�����س  ج���ورن���ال:  ���س��رتي��ت   وول 
�لبيانات �ن��ت��ه��اك  ف��ى  لال�ستباه  تطبيق   200

ــفــة  ــحــي ذكـــــــــرت �ــض
جــورنــال،  �ضرتيت  وول 
�ضركة  اأن  الأمــريــكــيــة، 
علقت  ـــــوك«  ب »فــيــ�ــش 
بعد  تطبيق،   200 عمل 
ــتــبــاه فـــى اإ�ـــضـــاءة  ال�ــض
ا�ـــضـــتـــخـــدام مــعــلــومــات 

التوا�ضل  من�ضة  عــرب  اأو  مــع  م�ضاركتا  يتم  التى  امل�ضتخدمني 
الجتماعى ال�ضهرية.

فاإن  الثالثاء،  اليوم  لل�ضحيفة،  الإلكرتونى  املوقع  وبح�ضب 
بني  هى  الأمريكى،  التكنولوجيا  عمالق  علقها  التى  التطبيقات 
اإطار  اآلف التطبيقات التى قامت �ضركة في�ش بوك بفح�ضها فى 
املن�ضة،  عرب  يعملون  الذين  اخلارجيني  املطورين  ب�ضـاأن  حتقيق 
على  اأنطوت  التى  اأنالتيكا  كامربيدج  �ضركة  ف�ضيحة  بعد  وذلك 

ت�ضريب بيانات 87 مليون م�ضتخدم.
ياأتى حترك �ضركة في�ش بوك، اأم�ش الإثنني، بعد اإعالن ك�ضفها 
ملا  �ضخ�ضية  بيانات  ت�ضريب  بعملية  اأي�ضا  مرتبط  تطبيقا  عن 
يقرب من 3 ماليني م�ضتخدم، والذى اأوقفته فى 7 اأبريل املا�ضى، 

لكت�ضافها متريره بيانات امل�ضتخدمني اإىل جهات اأخرى.

عن ل��الإب��الغ  ج��دي��دة  م��ي��زة  يطلق  ب���وك   في�س 
ما�سنجر د�خ���ل  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �ل��ت��ح��ر���س  ر���س��ائ��ل 
فى حماولة ملواجهة النتقادات التى يتعر�ش لها تطبيق في�ش 
ميامنار،  خا�ضة  العامل،  حول  البلدان  بع�ش  فى  ما�ضنجر  بوك 
اأدخل في�ش بوك اأدوات جديدة ت�ضمح مل�ضتخدمى تطبيق الرتا�ضل 
الفورى بالإبالغ عن املحادثات التى تنتهك املعايري العامة للموقع.
وتتيح عالمة تبويب جديدة داخل تطبيق املرا�ضلة »ما�ضنجر« 
للم�ضتخدمني الإبالغ عن الر�ضائل �ضمن جمموعة من الفئات التى 
والنتحار،  الكراهية  على  يح�ش  الذى  والكالم  التحر�ش  تت�ضمن 
وهو اأمر مل يكن متاحا من قبل، ففى ال�ضابق، مل يتمكن م�ضتخدمو 
التطبيق  عرب  الالئق  غري  املحتوى  عن  الإبالغ  من  اإل  »ما�ضنجر« 
امل�ضتند اإىل الويب اأو في�ش بوك نف�ضه، وهذا كان غري كاٍف خلدمة 

ت�ضم اأكرث من مليار م�ضتخدم.
 50 لل�ضركة يغطى  التابع  املراجعة  اإن فريق  وقال في�ش بوك 
من  متكنت  بوك  في�ش  اأنظمة  اأن  �ضابقة  مقابلة  فى  وادعى  لغة، 

اكت�ضاف ومنع الكالم الذى يح�ش على الكراهية فى ميامنار.
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اأنــهــى جمــمــوعــة مــن الــطــالب 
اختبار  فرتة  ال�ضينني  املتطوعني 
 Lunar Palace خمترب  داخل 
�ضبيهة  بيئة  يحاكى  الـــذى   ،1
بالقمر، و�ضلطت عد�ضة الكامريات 
ال�ضوء على حلظة خروج الطالب 
من املخترب وهم ي�ضافحون العلماء 

القائمني على التجربة.
ـــائـــل الإعــــــالم  ـــض وذكـــــــرت و�
ال�ضباب  املتطوعني  اأن  ال�ضينية 
املخترب  داخــل  اأيــام   110 ق�ضوا 
يهدف  الذى  الفرتا�ضى،  القمرى 
الب�ضر  ق�ضاء  تاأثري  درا�ــضــة  اإىل 
فرتات طويلة على �ضطح القمر فى 
خطط  ال�ضني  لــدى  اإذ  امل�ضتقبل، 
على  م�ضتعمرات  لبناء  وا�ــضــعــة 

القمر، واإر�ضال الب�ضر اإىل هناك.
لي�ضت  ال�ضني  اأن  بالذكر  جدير 
على  تعمل  التى  الوحيدة  الدولة 
الوليات  بل  التجارب،  هذه  مثل 
ــيــا  ــة ورو�ــض ــي ــك ــري ــدة الأم ــح ــت امل
القمر  ل�ضتعمار  اأي�ضا  يتناف�ضون 
وهناك  املقبلة،  ال�ضنوات  خــالل 
الف�ضاء اخلا�ضة  عدد من �ضركات 
باإر�ضال  لديها خطط خا�ضة  التى 
اإىل  و�ضياحية  جتــاريــة  رحـــالت 

هناك.

القمر على  العي�ض  يحاكى  خمترب  داخل  اأيام   110 يق�صون  �صينيون  متطوعون 

ال��روب��وت��ات ت���دي���ره  م��وظ��ف��ن..  ب����دون  ب��ن��ك  اأول  ت��ف��ت��ت��ح  ال�����ص��ن 

ال����ت����ع����اون االإ������ص�����الم�����ي: اإج�������������راءات ���ص��د 
م�����وؤي�����دي ن���ق���ل ����ص���ف���ارة وا����ص���ن���ط���ن ل��ل��ق��د���ض

ونف�صية اج��ت��م��اع��ي��ة  ف��وائ��د  ول��ه��ا  ���ص��رع��ا  ج��ائ��زة  رم�����ص��ان  زي��ن��ة 

رم�سان يف  �مل�سلمني  توحد  غريبة  م�سادفة 

رم�ضان  �ضهر  هالل  ن  اإ  العجريي،  �ضالح  الدكتور  الكويتي  الفلكي  قال   
لهذا العام �ضيكون مرئيًا يف جميع اأنحاء العامل، ما يوؤكد اأن جميع ال�ضعوب 
 ،٢٠١٨ مايو   ١٧ املوافق  اخلمي�ش  يوم  �ضي�ضومون  الإ�ضالمية  واملذاهب 

و�ضي�ضاهدون الهالل بكل و�ضوح وجالء ول ميكن اخلالف عليه.
 واأ�ضاف العجريي اأن �ضهر رم�ضان ميكث يف كل �ضهر ميالدي ثالث �ضنوات، 
ثم ينتقل لل�ضهر الذي يليه، حيث �ضن�ضوم العام القادم يف �ضهر اإبريل ملدة 
ثالث �ضنوات، لنتقدم نحو الأ�ضهر الباردة، وهذه قاعدة ب�ضيطة من املمكن 

اأن يتبعها النا�ش ملعرفة ال�ضيام يف الربد واحلر.
 تاريخيًا هل بداية ال�ضيام املوحدة حتدث لأول مرة ؟

 ويف تتبع تاريخي ل�ضيام امل�ضلمني منذ اأن فر�ضه اهلل يف ال�ضنة الثانية 
للهجرة، وكان عدد امل�ضلمني قليال ل يتجاوز حدود املدينة املنورة، حيث 
ي�ضوم النا�ش كلهم تبعًا ل�ضيام الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم خالل ت�ضع 

�ضنوات عا�ضها الر�ضول الكرمي.
الإ�ضالمية  الدولة  تو�ضع  مع  رم�ضان  �ضهر  بداية  يف  الختالف  وبداأ   
الدولة  يف  وم�ضر  وال�ضام  العراق  دخول  بعد  اخلطاب،  بن  عمر  عهد  يف 
الإ�ضالمية، فاأ�ضبح كل اإقليم ي�ضوم بح�ضب الروؤية، وقد تختلف الروؤية 

من بلد لآخر.
 ويعتقد موؤرخون اأن اختالف بداية دخول �ضهر رم�ضان وعيد الفطر، 
ال�ضابق  يف  الختالف  وكان  احلايل،  يومنا  وحتي   ١٣ ال�ضنة  بني  ما  بداأ 
ب�ضبب �ضرعة و�ضول اخلرب، وعدم وجود و�ضيلة ات�ضال �ضريعة �ضوى روؤية 

الهالل.
 امل�ضلمون مل يختلفوا يف يوم عرفة  

بعد  رغم  عرفة  بيوم  يختلفوا  مل  امل�ضلمني  اأن  اإىل  موؤرخون  وي�ضري   
فيها،  واملكوث  ب�ضهر  احلج  قبل  ملكة  دومــًا  الو�ضول  يتم  حيث  امل�ضافات، 
هناك  يكون  اأن  دون  مكة،  يف  الهالل  تتبع  بح�ضب  عرفة  يوم  وتوقيت 

توقيت حمدد بيوم عرفة للعامل الإ�ضالمي اأجمع.
 فيما تتبع الدول الإ�ضالمية يف الوقت احلايل الطريقة نف�ضها القدمية، 

التي كان ي�ضوم فيها العامل الإ�ضالمي ح�ضب م�ضاهدة الهالل لكل اإقليم.
ل�ضهر  املختلفة  البدايات  الرحالة،  لبع�ش  التاريخية  الكتب  و�ضجلت   
رم�ضان بني تلك الأقاليم، يروي اأحدهم اأنه �ضام يف مكة، وانتقل خلرا�ضان 
ليجد نف�ضه قد �ضام ٣١ يوما، حيث اإن بداية ال�ضيام يف مكة �ضبقت اإقليم 
خرا�ضان، وتعد ال�ضنة احلالية من ال�ضنوات النادرة التي يتحد فيها جميع 
�ضعوب الأر�ش من امل�ضلمني بيوم واحد يف دخول ال�ضهر الكرمي، مع وجود 
كان  ما  وهو  بلحظات،  التوا�ضل  النا�ش  ي�ضتطيع  �ضريعة  توا�ضل  و�ضائل 

يفتقده امل�ضلمون يف فرتات �ضابقة.

 ق��������ر�ر �ل���ي���ون�������س���ك���و �ع�������رت�ف
�ل��ق��د���س يف  �مل�����س��ل��م��ني  ب��ح��ق  دويل 

ال�ضالمية  املنظمة  م�ضت�ضار  اجلعفراوى  الدين  �ضالح  الدكتور  اأكــد 
قرار  من  ال�ضتفادة  اأهمية  على  »الأي�ضي�ضكو«  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
اليون�ضكو باأحقية امل�ضلمني يف م�ضجد الأق�ضى عامليا، باعتبار اأن املنظمة 
يجب  تاريخيا  اعرتافا  يعد  حيث  املتحدة،  المم  فــروع  ــد  واأح عاملية 

ال�ضتفادة الق�ضوى منه.
القرار  العربية هذا  ال�ضفارات  اأن ت�ضتغل  واأكد »اجلعفراوى«، �ضرورة 
من خالل خماطبة العامل حول حقوق الفل�ضطينيني يف القد�ش ال�ضريف، 
امل�ضجد  �ضد  اإ�ضرائيل  بها  تقوم  التي  والتهويد  الهدم  عمليات  ووقــف 

الأق�ضى.
تهويد  عمليات  هناك  اأن  اإىل  الأي�ضي�ضكو  منظمة  م�ضت�ضار  واأ�ــضــار 
ال�ضالة  الفل�ضطينيني من  ومنع  للقد�ش،  الإ�ضرائيليني  م�ضتمرة من جانب 
فيه، وهو ما يجب اأن يتدخل العامل لوقفه من خالل هذا القرار ال�ضادر 
اأن قرار اليون�ضكو باأحقية امل�ضلمني يف الأق�ضى هو  من اليون�ضكو. تابع: 
القد�ش،  يف  والدينية  التاريخية  امل�ضلمني  بحقوق  ر�ضمى  دوىل  اعرتاف 
اإ�ضرائيل من احتالل للمدينة وتهويد وتهديد ل�ضالمة  وباأن ما تقوم به 
امل�ضجد الأق�ضى ممار�ضات خارجة عن ال�ضرعية الدولية، ف�ضاًل عن كونها 

اعتداًء �ضارخا على حقوق امل�ضلمني وتراثهم الدينى.



فيما  تعقيدًا،  النه�ضة«  »�ضد  اأزمـــة  تـــزداد 
حتالف  تــعــزيــز  عــن  املــ�ــضــري  الــنــظــام  يبحث 
خطوة  يف  وال�ضودان،  اإثيوبيا  ملواجهة  اأفريقي 
اخلرطوم  تالعب  من  القاهرة  تيّقن  بعد  تاأتي 
بها خالل الفرتة املا�ضية. فملف اأزمة »النه�ضة« 
الدولة  اأجهزة  جميع  ت�ضغل  التي  الق�ضية  بات 
مل  ملف  وهو  احلالية،  الفرتة  خالل  امل�ضرية 
واملخابرات  اخلارجية  بـــوزارة  مرتبطًا  يعد 
الدولة  اأجــهــزة  باقي  اإىل  امــتــّد  بــل  فح�ضب، 
خرباء  اآراء  ومراجعة  درا�ضة  على  تعكف  التي 
يف  م�ضبوقة  غــري  ب�ضورة  �ضابقني  وم�ضوؤولني 
الوقت احلايل، ا�ضتعدادًا لطرح جميع البدائل، 
»الت�ضاعي«  لالجتماع  املتوقع  الف�ضل  ظــّل  يف 
اأدي�ش  الإثيوبية  العا�ضمة  ت�ضت�ضيفه  الــذي 
واخلارجية  املياه  لوزراء  املقبل،  ال�ضبوع  اأبابا، 

ومديري خمابرات م�ضر وال�ضودان واإثيوبيا.
م�ضر باتت اأقرب اإىل ح�ضد دعم اأفريقي يف 
مل  الذي  ال�ضوداين  الإثيوبي  التعّنت  مواجهة 
يبّدد حتى الآن خماوف القاهرة من التاأثريات 
ال�ضلبية لـ»�ضد النه�ضة« على مياه النيل، خالل 

الفرتة املقبلة.
بحرية  مبلء  البدء  م�ضر  ترف�ش  الآن،  حتى 

»ال�ضد« التي اكتمل بناوؤها ب�ضكل �ضبه كامل قبل 
الو�ضول اإىل حل وروؤية تفاو�ضية تر�ضي جميع 
الأطراف، وهو رف�ش قد ل يكون له تاأثري فعلي 
على اأر�ش الواقع، مع ا�ضتعداد اأدي�ش اأبابا مللء 

البحرية خالل الأ�ضابيع املقبلة.
�ضامح  اخلارجية  وزير  حتدث  �ضريح،  ب�ضكل 
عن  اأيـــام،  قبل  عقد  مغلق  اجتماع  يف  �ضكري، 
»تالعب احلكومة ال�ضودانية مب�ضر« وانحيازها 
تالعب  وهــو  الإثيوبي،  اجلانب  اإىل  �ضراحًة 
اجلانب  وتــرديــد  املــواقــف  توحيد  يف  انعك�ش 
الإثيوبي  اجلــانــب  اأحــاديــث  نف�ش  الــ�ــضــوداين 
تعزيز  القاهرة  حمــاولت  رغم  نظره،  ووجهة 
العالقات وم�ضاندة املوقف ال�ضوداين يف اأكرث من 
نقطة خالفية، بالإ�ضافة اإىل تعليمات التهدئة 
التي �ضدرت من اجلهات ال�ضيادية امل�ضرية وفتح 

جمالت جديدة للتعاون بني البلدين.
ح�ضرته  الـــذي  الجــتــمــاع  يف  اأكـــد  �ضكري 
النجا،  اأبو  فايزة  امل�ضري،  الرئي�ش  م�ضت�ضارة 
و�ضرورة  م�ضبوقة«،  »غري  ب�ضورة  املوقف  تعّقد 
�ضواء  الدولية،  القانونية  امل�ضارات  يف  التحرك 
الأمــن، عن  اأو يف جمل�ش  الأفريقي  يف الحتــاد 
طريق تقدمي �ضكوى تت�ضمن املخاوف امل�ضرية، 

عبد  الرئي�ش  مع  مبا�ضر  ات�ضال  فتح  طلب  كما 
»الت�ضاعية«  املفاو�ضات  اإبــان  ال�ضي�ضي،  الفتاح 

التي �ضتجرى يف اأدي�ش اأبابا الأ�ضبوع املقبل.
الوزير امل�ضري تلّقى تعليمات خالل الجتماع 
دون  من  القاهرة  اإىل  العودة  عــدم  »ب�ضرورة 
نقاط  اأي  اإرجــاء  وعــدم  نتائج«،  اإىل  الو�ضول 
يكون  بحيث  لحقة،  اجتماعات  اإىل  خالفية 
اأن يكون الجتماع املقبل هو  هناك توافق على 
م�ضتوى  الأخري، ويعقبه اجتماع على  الجتماع 
رئي�ش  لقاء  طلب  ال�ضي�ضي  بــاأن  علمًا  رئا�ضي، 
هام�ش  على  منفرد  لقاء  يف  الإثيوبي  ــوزراء  ال
يف  املقررة  املقبلة  الأفريقية  القمة  اجتماعات 

العا�ضمة املوريتانية نواك�ضوط.
�ضكري اأكد خالل الجتماع اأنه يف حال طلب 
مبكرًا  الجتماعات  اإنهاء  ال�ضوداين  اجلانب 
اجلانب  فــاإّن  لديهم،  اأخــرى  ارتباطات  لوجود 
دونهم،  من  اللقاءات  ا�ضتكمال  �ضيطلب  امل�ضري 
مــوؤثــرًا  يعد  مل  الــ�ــضــوداين  املــوقــف  اأّن  خا�ضة 
ب�ضكل كبري كموقف منفرد، نظرًا اإىل م�ضاندته 

جميع اآراء اجلانب الإثيوبي من دون مناق�ضة.

القاهرة : موؤمتر العودة للجذور الذي 
ال�ضاحلية،  الإ�ضكندرية  مدينة  يف  اأُقيم 
نبيلة  امل�ضرية  الهجرة  وزيـــرة  وقفت 
مكرم لتقول اإّنها كانت مكّلفة من حكومتها 
»ح�ضَد« امل�ضريني يف اخلارج للت�ضويت يف 

النتخابات الرئا�ضية.
كلمة »ح�ضد«، التي ا�ضتخدمتها مكرم، 
اأغ�ضبت الأجهزة الأمنية، حني  اأن  �ضبق 
اأحد  يف  اليوم«  »امل�ضري  جريدة  اأبرزتها 
عناوينها البارزة اآخر اأيام القرتاع. لكّن 
الأمر خمتلف، حني تاأتي كلمة كهذه على 
امل�ضتوى،  رفيع  م�ضوؤول  اأو  وزيــرة  ل�ضان 
جتاه  اإعــالمــي  فعل  رّد  اأي  غّيب  ما  وهــو 
ت�ضريحات الوزيرة امل�ضرية، كي ل يف�ّضر 
الدولة  داخل  »تناق�ش«  اأنه  على  الأمــر 
ح�ضا�ش،  ملف  مع  التعامل  يف  امل�ضرية 
كل  اأن  خ�ضو�ضًا  الرئا�ضية،  كالنتخابات 
حتت  باتت  ال�ضحف  وغالبية  ال�ضا�ضات 

قب�ضة الأجهزة ال�ضيادية.
و�ضائل  على  املخابرات  جهاز  �ضيطرة 
فهو  �ضكلية،  تعد  مل  امل�ضرية  الإعـــالم 
حقوق  على  ح�ضوله  ر�ضميًا  اأعلن  نف�ضه 
الف�ضائيات  ملختلف  الإعالنية  الرعاية 
يف  وا�ضعة  تغيريات  حركة  مع  بالتزامن 
مناف�ٍش  دخول  �ضت�ضهد  الإعالمي،  امل�ضهد 
ال�ضعودي  هــو  ال�ضوق  يف  قريب  جديد 
لإطــالق  يخطط  ــذي  ال �ضيخ،  اآل  تركي 
الــ�ــضــاأن  يف  متخ�ض�ضة  ــوات  ــن ق �ضبكة 
مكانة  لها  تــكــون  اأن  وُيــتــوقــع  املــ�ــضــري، 
ما  الإنتاجية،  اخلريطة  على  �ضريعة 
الذي  القطاع  لهذا  جديدًا  حتّديًا  ي�ضكل 
خالل  كبرية  خ�ضائر  من  بالفعل  عانى 

اآخر عامني.
ميديا«  »دي  وكالة  فاإن  التفا�ضيل،  يف 
ر�ضميًا،  احلربية  املخابرات  متتلكها  التي 
�ضبكة  عــن  اإعــالنــيــًا  م�ضوؤولة  اأ�ضبحت 

و»العا�ضمة«،  و»اأون«،  »احلياة«،  قنوات 
قنوات  ل�ضبكة  ملكيتها  اإىل  بالإ�ضافة 
املا�ضي،  العام  انطلقت  التي  �ضي«  ام  »دي 
التي  املــتــحــدة«  »الــ�ــضــركــة  متتلك  فيما 
اأ�ضهمها، حق  املخابرات يف غالبية  ُت�ضهم 
الرعاية الإعالنية ملجموعة قنوات »�ضي 

بي �ضي«.
ــى الــ�ــضــوق  �ــضــيــطــرة املـــخـــابـــرات عــل
يبَق  مل  اإذ  كاملة،  �ضبه  باتت  الإعالمية 
قناتي  �ــضــوى  »م�ضتقلني«  مناف�ضني  مــن 
»ميديا  �ضركة  تديرها  الــتــي  »الــنــهــار« 
ليــن« وتــعــاين مــن ديــون غــري م�ضبوقة 
التي  »املــحــور«  وقــنــاة  باإغالقها،  تهدد 
راتـــب،  ح�ضن  الأعـــمـــال  رجـــل  ميتلكها 
مع  مل�ضاحله  الكبري  بالتقاطع  املــعــروف 
اإر�ضائه  على  وحر�ضه  ال�ضيا�ضي،  النظام 

باأي �ضكل من الأ�ضكال.
من  تعزز  اأن  �ضاأنها  من  اخلطوة  هــذه 
ال�ضيطرة  يف  املــ�ــضــريــة  ــة  ــدول ال قـــدرة 
الفرتة  ــالل  خ ال�ضا�ضات  خمتلف  على 
بداأ  طويل،  م�ضار  �ضمن  وذلــك  املقبلة، 
الأعمال  لرجل  املخابرات  جهاز  باإق�ضاء 
الف�ضائي،  امل�ضهد  مــن  �ضاوير�ش  جنيب 
»اأون«،  ف�ضائية  بيع  اإىل  بداية  دفعه  ما 
الرعاية  بعقود  مكتفيًا  �ــضــنــوات،  قبل 
املحتوى  يف  متحكمًا  ليبقى  الإعالمية، 

عرب احل�ضور اإعالنيًا. 
وجود  �ضمن  الــذي  احل�ضور  هــذا  لكن 
ن�ضب  �ضاحب  اأديـــب  عــمــرو  الإعــالمــي 
امل�ضاهدة الأعلى يف برامج الـ»توك �ضو«، 
انتهى فجاأًة، اأّول من اأم�ش، وذلك ب�ضيغة 
مبا�ضرة  اأعــلــن  ح�ضبما  وّديــــة،  ـــالن  اإع
�ضركة  اإجــبــار  مـــوازاة  يف  ــواء،  ــه ال على 
»بروموميديا« على ف�ضخ التعاقد واإ�ضناد 
»دي  �ــضــركــة  اإىل  ــيــة  الإعــالن الــوكــالــة 

ميديا« التي متلكها املخابرات.

مبكرًا  ـــزال  ي ل  ــت  ــوق ال اأن  �ضحيح 
ميديا«،  »دي  حتــركــات  على  احلــكــم  يف 
ــالين  الإع امل�ضهد  �ضبط  على  وقدرتها 
خالل الفرتة املقبلة، واحلد من اخل�ضائر، 
خطوة  اأن  تــوؤكــد  املــوؤ�ــضــرات  جميع  لكن 
متاأنية  ــة  درا�ــض بــال  ــرت  ج ال�ــضــتــحــواذ 
التي  املحطات  جميع  اأّن  خا�ضة  للو�ضع، 
من  تعاين  لها  اإعــالنــيــًا  وكــيــاًل  اأ�ضبحت 

اأزمات مالية طاحنة.
اإّن �ضركة »دي ميديا«  من جهة ثانية، 
اإعـــالين  كــوكــيــل  وظيفتها  تقت�ضر  ل 
رقيبًا  �ضتكون  بل  الف�ضائية،  للمحطات 
قــــادرًا على مــراقــبــة املــذيــعــني واإعـــادة 
الأجور  اأ�ضحاب  واإق�ضاء  اأدائهم  تقومي 
الكبرية، ما مل يقبلوا بخف�ضها ا�ضطراريًا، 
الإنــفــاق  توجيه  اإعــــادة  �ضيا�ضة  حتــت 
املايل، علمًا باأن خف�ش الأجور طاول قبل 
منهم  الإعالميني،  من  جمموعة  فــرتات 

يو�ضف احل�ضيني وملي�ش احلديدي.
من  الآن  حتى  الــظــاهــرة  ال�ضيا�ضة 
على  قائمة  الإدارة،  يف  املخابرات  قبل 
اخلالفية  املوا�ضيع  اإىل  التطرق  جتنب 
اأية �ضلبيات  �ضيا�ضيًا، والتحّفظ يف اإظهار 
على  اللوم  اإلقاء  �ضرورة  مع  ال�ضا�ضات، 
قرارات  اأية  نتيجة  وحتميلهم  املواطنني 
دور  اإبــراز  مع  الأ�ضعار،  تزيد  اقت�ضادية 
الأ�ضعار  �ضبط  يف  الرقابية  الهيئات 
ومالحقة الفا�ضدين... والأهم، بطبيعة 
الفتاح  الرئي�ش عبد  اإبراز جهود  احلال، 
ال�ضي�ضي يف خمتلف املجالت، حتى لو مل 

يح�ضر يف الفاعليات!
الــذي  الـــدرامـــي  الإنـــتـــاج  اأن  �ضحيح 
�ضيوؤدي  املختلفة  الف�ضائيات  �ضتعر�ضه 
الديون  اإىل  ت�ضاف  اإ�ضافية  خ�ضائر  اإىل 
ميزانيات  جتاوز  ب�ضبب  بالفعل،  القائمة 
ال�ضقف  �ضعف  اإىل  ي�ضل  مــا  الإنـــتـــاج، 

الإعالنية،  العائدات  من  تقريبًا  املتوقع 
�ضهر  بعد  اإل  تتدخل  لن  ال�ضركة  لكن 
الثاين  الن�ضف  �ضي�ضهد  حيث  رم�ضان، 
وتقلي�ضًا  ت�ضفيات  احلـــايل  الــعــام  مــن 
تر�ضيدًا  للمحطات  ــًا  ودجم النفقات  يف 

للنفقات.
وبح�ضب م�ضادر مطلعة على ما يجري 
التوجه  ين�ضب  ــي،  ــالم الإع القطاع  يف 
مدى  بــ�ــضــاأن  ــة  ــض درا� اإعــــداد  على  الآن 
من  الكبري  العدد  لهذا  الفعلية  احلاجة 
وقــدرة  املــوجــودة،  الف�ضائية  املحطات 
ظل  يف  حتّمله،  على  الإعالمية  ال�ضوق 
تراجع العائدات الإعالنية من ال�ضركات 
جزء  لتخ�ضي�ش  اجتهت  التي  الــكــربى 
التوا�ضل  ملواقع  الدعائية  ميزانيتها  من 

الجتماعي.
ــة  ــض ـــري درا� ــيــاق، جت ــض ــ� ال ـــذا  ويف ه
ــادة  وزي رئي�ضية،  قنوات  دمــج  اإمكانية 
والأعــمــال  الرتفيهية  الــربامــج  جرعة 
هذه  ُتنَتج  اأن  على  �ضا�ضتها،  على  الفنية 
من  اأقل  مبيزانيات  الربامج  من  النوعية 
ال�ضنوات ال�ضابقة، مع خف�ش اإجباري يف 

اأجور الفنانني وفرق العمل.
و�ضائل  على  املخابرات  �ضيطرة  وتاأتي 
بالتزامن  كامل  بنحو  اخلا�ضة  الإعــالم 
خط  على  الإداريـــة  الرقابة  دخــول  مع 
الــ�ــضــيــطــرة عــلــى الــتــلــفــزيــون املــ�ــضــري 
التطوير  خــطــة  خـــالل  ــن  م و�ــضــا�ــضــاتــه 
اأ�ضهر،  ثالثة  قبل  بالفعل  اأُطِلَقت  التي 
مب�ضاركة موؤ�ض�ضتي »الأهرام« و»الأخبار« 
عرب  امل�ضرية  الدولة  قبل  من  اململوكتني 

وكالتهما الإعالنية.
اآل  تركي  يقرتب  الآخــر،  اجلانب  على 
�ضيخ رئي�ش الحتاد ال�ضعودي لكرة القدم 
تلفزيونية  قنوات  جمموعة  اإطــالق  من 
املقبلة،  ال�ضهور  خــالل  جديدة  منوعة 
اأنها  اإىل  تركي  من  مقربون  ي�ضري  حيث 
مع  م�ضر  يف  عــربــيــًا  ال�ــضــخــم  �ضتكون 
انطالقها بحزمة قنوات جديدة، يتوقع 
اأديب  عمرو  الإعالمي  ان�ضمام  ت�ضهد  اأن 

اإليها. 
املجموعة  هــذه  اإطـــالق  م�ضروع  لكن 
اأية  ل يزال حديثًا يف الأروقــة من دون 

خطوات فعلية على اأر�ش الواقع.

حجزت  املعتاد،  عك�ش  على   : القاهرة 
»قاعة  القاهرة  يف  الإ�ضرائيلية  ال�ضفارة 
»ريتز  فندق  يف  الفخمة  وليلة«  ليلة  األف 
تاأ�ضي�ش  بذكرى  لـ»الحتفال   ، كارلتون« 
الدعوة  موجهًة  الإ�ضرائيلية«،  الدولة 
املجتمع  يف  عــدة  لفئات  الأوىل  للمرة 
حترير،  وروؤ�ضاء  نواب  بينهم  من  امل�ضري، 
لتكون الدعوات هي الأكرب من حيث العدد 
لأي احتفال تقيمه ال�ضفارة منذ افتتاحها 

يف م�ضر يف نهاية ال�ضبعينات.
حل�ضور  املقاطعة  دعـــوات  رغــم  وعلى 
التي  الأمنية  والإجــراءات  »الحتفالية« 
اأم�ش،  �ضباح  منذ  الفندق  حــول  اأقيمت 
بغية »التاأمني«، فاإّن اأّي �ضخ�ضية عامة مل 
تكن حتى م�ضاء اأم�ش قد اأعلنت اعتزامها 
ال�ضحف  روؤ�ضاء حترير  احل�ضور، كما قرر 
نقابة  هــددت  فيما  املقاطعة،  املــدعــوة، 
بتغطية  يقوم  مــن  باإحالة  ال�ضحافيني 
قرار  ملخالفته  التحقيق  اإىل  الفعاليات 
اأ�ضكال  كــافــة  بــوقــف  القا�ضي  النقابة 
امل�ضري  الربملان  رئي�ش  اإّن  حتى  التطبيع. 
خالل  الأمر،  اإىل  تطرق  العال،  عبد  علي 
النواب  حمــذرًا  للربملان،  العلنية  اجلل�ضة 
ال�ضفر  اأو  ل�ضفارات،  احتفالت  ح�ضور  من 
موافقة  على  احل�ضول  دون  مــن  للخارج 
الربملان، موؤكدًا يف الوقت نف�ضه »الثقة« يف 
ال�ضفارة  »احتفال  يح�ضروا  لن  النواب  اأن 
الإ�ضرائيلية« لكونهم ممثلني لل�ضعب الذي 

يرف�ش ال�ضيا�ضات الإ�ضرائيلية.
كاأّنها تترباأ من  امل�ضرية بدت  ال�ضلطات 
امل�ضاألة، اإذ عالوة على ت�ضريح عبد العال، 
اأكد م�ضدر دبلوما�ضي باخلارجية امل�ضرية، 
مل  »الــوزارة  اأّن  »الأخبار«،  اإىل  حديث  يف 
اأو خاطبت  اإلغاء الحتفال،  ر�ضميًا  تطلب 
اأّن  اإقامته يف الفندق، خ�ضو�ضًا  الأمن ملنع 
الحتفال ل يتعار�ش مع اتفاقية ال�ضالم 

اأن  اإىل  مــ�ــضــريًا  الــبــلــديــن«،  بــني  املــوقــعــة 
»متثيل اخلارجية يف مثل هذه الحتفالت 
يكون على نف�ش امل�ضتوى باإيفاد مندوب عن 
وزير اخلارجية �ضامح �ضكري«. واأ�ضاف اأّن 
تقريبًا  اأ�ضبوعني  منذ  علم  »على  وزارتــه 
التمثيل  وحـــددت  الحتفالية  مبــوعــد 
كل  يــحــدث  مــا  غـــرار  على  الدبلوما�ضي 
الفندق،  »اخــتــيــار  اأّن  اإىل  لفــتــًا  عـــام«، 
لقرار  راجع  اأمر  هو  ال�ضفارة،  مقر  ولي�ش 
اأن  ذلك  يعني  ل  ولكن  وال�ضفري،  ال�ضفارة 
هناك اأي �ضيء يرتتب عليه اأمرًا متغريًا«. 
»جميع  اأّن  اإىل  تربيره  يف  امل�ضدر  وذهــب 
الــقــاهــرة تقيم  ــودة يف  ــوج امل الــ�ــضــفــارات 
م�ضيفًا  الفنادق«،  يف  ال�ضنوية  احتفالتها 
لي�ش  بالحتفال  الإعالمي  »الهتمام  اأّن 
لدى  التامة  للقناعة  نظرًا  يــربره،  ما  له 
�ضيتواجدون  من  باأن  اخلارجية  م�ضوؤويل 
ممن  عــددًا  اأكــرث  يكونوا  لن  الحتفال  يف 
يح�ضرون الحتفال ال�ضنوي مبقر ال�ضفارة 
وهذا  ال�ضعبية،  املقاطعة  ا�ضتمرار  ظل  يف 

اأمر لي�ش للخارجية �ضاأن به«.
ــن جــهــة اأخـــــرى، اأ�ـــضـــدر »تــكــتــل ٢٥  م
راف�ضًا  بيانًا  املــعــار�ــش،  الــربملــاين   »٣٠ ـــ 
اأ�ضود  يــوم  »يف  فيه:  قــال  لـ»الحتفال«، 
الكيان  جرثومة  و�ضعوا  من  به  يحلم  مل 
ال�ضالم،  وبلد  العرب  اأر�ــش  يف  ال�ضهيوين 
على  تاأ�ضي�ضه  بذكرى  الكيان  هذا  يحتفل 
اأ�ضهر  وقــرب  النيل  و�ضفاف  م�ضر  ــش  اأر�
ميادين ثورة م�ضر، وهو ميدان التحرير«. 
موافقة  اأي�ضًا  رف�ضه  اإىل  التكتل  واأ�ــضــار 
وقت  يف  كــهــذا  احــتــفــال  على  »احلــكــومــة 
تلتهب امل�ضاعر بنقل �ضفارة اأمريكا الداعم 
اأر�ــش  اإىل  ال�ضهيوين،  للكيان  الرئي�ضي 
اإىل  لفتًا  ال�ضريف«،  القد�ش  يف  عربية 
يغفر  ولن  م�ضارك  اأي  �ضري�ضد  »ال�ضعب  اأّن 
اخليانة  �ضجل  يف  اأ�ضماوؤهم  و�ضتكتب  لهم 

امل�ضرية  احلــكــومــة  مــن  ونطلب  ــار،  ــع وال
احلفل  ــذا  ه اإقــامــة  رفــ�ــش  وا�ــضــح  ب�ضكل 
وللمقد�ضات  امل�ضلوبة  لالأرا�ضي  احرتامًا 
امل�ضابني  واآلم  ال�ضهداء  واأرواح  املنهوبة 
وقبل  امل�ضري،  ال�ضعب  وم�ضاعر  واأ�ضرهم 
كل ذلك احرتامًا حلقنا التاريخي يف اأر�ش 

فل�ضطني«.
العا�ضمة  �ضهدته  مــا  كــل  يف  الــالفــت 
ال�ضفري  ل�ضان  على  جاء  ما  اأم�ش،  امل�ضرية 
ـــري، خــالل  ـــوب ــي دافـــيـــد غ ــل ــي ــرائ ــض الإ�
»ال�ضراكة  اإّن  قــال  اإذ  »الحــتــفــالــيــة«، 
قدوة  ت�ضكل  واإ�ضرائيل  م�ضر  بني  املتينة 
يف  ودولية  اإقليمية  �ضراعات  حلّل  ومثاًل 
ذلك  ومع  هــذا،  يومنا  حتى  اأجمع  العامل 
وهذه  ال�ضالم،  معركة  اأوج  يف  اليوم  نحن 
يف  الــوا�ــضــع  التغيري  ت�ضتوجب  املــعــركــة 
ي�ضوده  جو  خلق  وحتّتم  والإدراك  الوعي 

الت�ضامح والتعارف على الآخر وال�ضرب، ل 
�ضك يف اأّن الأمر يحتاج اىل عملية طويلة 
ال�ضالم  جلعل  �ضرورية  ولكنها  وم�ضتمرة، 
ينت�ضر، لي�ش فقط بني احلكومات، بل يعّم 
اأي�ضًا بني ال�ضعوب«. واأ�ضاف هذا الرجل: 
»ُنالحظ التغيري يف معاملة الدول العربية 
يف  �ضريكًا  بل  عــدوًا،  ُتَعّد  فال  لإ�ضرائيل، 
املنطقة،  يف  واأف�ضل  جديد  واقع  �ضياغة 
والنمو  ال�ــضــتــقــرار  اإىل  ي�ضتند  ـــع  واق
القت�ضادي«. وتابع: »كان العتقاد ي�ضود 
اأّن التعاون يف جمال معنّي ياأتي  يف املا�ضي 
ح�ضاب  على  ــرف  ط مل�ضلحة  بــالــ�ــضــرورة 
ــثــاين، ولــكــن مــع مـــرور الوقت  الــطــرف ال
اأدركنا اأنها لي�ضت بال�ضرورة لعبة خا�ضرة، 
بل وجدنا يف اأوجه التعاون املختلفة ثمارًا 
الغاز  اتفاقية  يربح منها اجلميع، وت�ضكل 
م�ضالح  تخدم  والتي  اأخــريًا  ــَعــت  ُوقِّ التي 

ويبقى  الثمار،  هذه  على  دلياًل  الطرفني 
يف  التعاون  اأمــام  الطريق  تفتح  اأن  الأمــل 

جمالت اأخرى«.
الـــذي  ــدق  ــن ــف ال اأّن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 
لتقيم  ال�ضهيوين  الكيان  �ضفارة  اختارته 
الزعيم  افتتحه  قد  كان  برناجمها،  فيه 
 ،١9٥9 عام  النا�ضر،  عبد  جمال  الراحل 
انعقدت  النيل«، وقد  »هيلتون  ا�ضمه  وكان 
بطلب   ١9٦٤ لعام  العربية  القمة  فيه 
الإ�ضرائيلية  »التهديدات  لبحث  م�ضري 
بتحويل جمرى مياه نهر الأردن«. وبرغم 
�ضلطات  وافــقــت  فــقــد  الـــتـــربيـــرات،  كــل 
ال�ضهيوين  الخــرتاق  هذا  على  القاهرة  

اجلديد. اخرتاق يف الوعي والذاكرة.
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لقمان عبد اهلل
اليمن  على  العدوان  دخول  من  الرغم  على 
عامه الرابع، ما زال ال�ضعب اليمني عازمًا على 
موا�ضلة الكفاح حتى نيل ا�ضتقالله، مهما كّلفه 
الأمر من ت�ضحيات. ما يزيد على ثالث �ضنوات 
يف  تفلح  مل  والتجويع  واحل�ضار  الق�ضف  من 
ال�ضت�ضالم.  على  واإجبارهم  اليمنيني  تركيع 
باملنا�ضبة  )وهي  ال�ضمود  على  القابلية  ظّلت 
ومادية(  ومعنوية  جينية  بعوامل  مت�ضلة 
ال�ضمة الغالبة على امل�ضهد يف هذا البلد، بل اإن 
قبائل اليمن و�ضرائحه الجتماعية املتنوعة 
اأو  خــوف  دون  من  اجلبهات  رفــد  يف  ا�ضتمّرت 

تردد.
هو  اليمني  ال�ضعب  له  تعّر�ش  ما  يكون  قد 
اأق�ضى ما تعّر�ش له �ضعب يف الع�ضر احلديث، 
الدولية،  املنظمات  تقارير  به  توحي  ما  وفق 
وعلى راأ�ضها الأمم املتحدة. اإل اأنها قليلة هي 
واجهه  ما  مثل  واجهت  التي  وال�ضعوب  الدول 
والتاآمر  اخلذلن  من  اأجواء  و�ضط  اليمنيون، 
جولة  كل  يف  والبعيد.  القريب  من  واخليانة 
اليمنيون  القتل والإجرام، يخرج  من جولت 
الركام  بــني  مــن  احلــيــاة  اإىل  �ضبياًل  ليجدوا 
والتحدي  الن�ضر  �ضارة  رافعني  والأنــقــا�ــش، 
لآل  فيه  هيمنة  ل  اأف�ضل  مب�ضتقبل  ــل  والأم
�ضعود. وهم بهذا الإ�ضرار، وبامتالكهم الفنون 
مدر�ضة  اأ�ــضــحــوا  الع�ضكرية،  والتكتيكات 
جديدة يف العامل ومثاًل يحتذى عرب التاريخ.
خلف  الكامنة  الأ�ضباب  تلخي�ش  اأردنا  ولو 
ذلك ال�ضمود الأ�ضطوري، لربز لدينا ما ياأتي: 
تنطوي  مبا  اليمنية  القبلية  الطبيعة   -١
من  الكثري  فيها  وتقاليد  عـــادات  مــن  عليه 
ت�ضّكل  القبائل  بــاأن  علمًا  وال�ضالبة،  القوة 
الــيــمــن، ومــعــروف  �ــضــكــان  ــن  ــة ٨٥% م ــراب ق
ودعم  ال�ضلطات  تكوين  يف  التاريخي  دورهــا 
الثورات �ضد ال�ضتعمار. وهو دور برز يف هذه 
الرافد  القبائل  مثلت  حيث  اأي�ضًا،  املواجهة 
القتال،  جبهات  على  ال�ضعبية  للجان  الرئي�ش 
اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف  اجلي�ش.  جنب  اإىل  جنبًا 
الطبيعة اجلغرافية ال�ضعبة يف اليمن، وكرثة 
جعلت  ــرداء،  اجل والأرا�ــضــي  الوعرة  اجلبال 
الإن�ضان اليمني اأ�ضلب عودًا، ومعتادًا ال�ضعاب 
مواجهة  يف  اأخــريًا  جتّلى  ما  وهــذا  وحتّملها، 
العدوان، بل ميكن القول اإن ال�ضتغالل املثمر 

املرنة  الع�ضكرية  التكتيكات  يف  للت�ضاري�ش 
تطوير  يف  اأ�ضا�ضًا  �ضّكل  با�ضتمرار  واملتجددة 
م�ضتوى التحدي بني اجلي�ش واللجان من جهة 

والغزاة وحلفائهم املحليني من جهة اأخرى.
مواجهة  يف  الوطني  والتالحم  الوحدة   -٢
اإذ على الرغم من حماولة الدعاية  العدوان، 
اخلليجية �ضبغ »اأن�ضار اهلل« واجلي�ش اليمني 
بقبائلهم  ــ  اليمنيني  اأن  اإل  مذهبية،  ب�ضبغة 
وجه  يف  ــدوا  ــوّح ت ــــ  ومذاهبهم  واأحــزابــهــم 
تفريقهم  ت�ضتطع  مل  التي  »التحالف«  ــة  اآل
يف  التطورات  اأظهرته  ما  وهــذا  نــدر.  ما  اإل 
�ضيما  ل  مواجهات،  فيها  تــدور  التي  املناطق 
قبائل  تنخرط  حيث  الغربي،  ال�ضاحل  على 
اهلل«،  »اأنــ�ــضــار  جانب  اإىل  القتال  يف  تهامة 
جتمع  اأكــرب  ُتعّد  التي  تعز  حمافظة  وكذلك 
جنبًا  اأبــنــاوؤهــا  ويقاتل  ال�ضافعي،  للمذهب 
ويتفاعلون  كما  واللجان،  اجلي�ش  جانب  اإىل 
اإن  حتى  للعدوان،  املناه�ضة  الفاعليات  مع 
املراقب ل ي�ضتطيع التمييز بني تظاهرات يف 
�ضعدة واأخرى يف تعز من حيث كثافة احل�ضور 
بقية  على  ينطبق  نف�ضه  والأمر  وال�ضعارات. 
مبذاهبهم  النا�ش  يتاآلف  حيث  املحافظات، 
ــــاولت دول  وفــئــاتــهــم وقــبــائــلــهــم رغـــم حم
الجتماعي،  الن�ضيج  اخرتاق  املتكررة  اخلليج 
وا�ضتغالل حالة الفقر والعوز لدى املواطنني. 
احل�ضور  عــلــى  الــيــمــنــيــون  يــحــر�ــش  ــك،  ــذل ك
والتوّحد  وال�ضاحات،  امليادين  يف  با�ضتمرار 

يف  معها  والتماهي  ال�ضيا�ضية،  القيادة  خلف 
ورف�ش  املواجهة  يف  والتدرج  الوعي  م�ضتوى 
ال�ضت�ضالم. وعلى الرغم من انخفا�ش م�ضتوى 
التنمية يف هذا البلد، اإل اأن ن�ضبة ل ي�ضتهان 
بها من اأبنائه متعلمة ومثقفة، وهو ما انعك�ش 
اإيجابًا على قوة اليمنيني ووعيهم، ف�ضاًل عن 
موؤ�ض�ضي  مــن  بو�ضفهم  باأنف�ضهم  اعــتــزازهــم 
ما  مع  املنطقة،  يف  احل�ضارات  اأقــدم  اإحــدى 
مطلق  رف�ش  من  اإليهم  بالن�ضبة  الأمــر  يعنيه 

لأي و�ضاية خارجية.
ال�ضتقالل  ونيل  التحرر،  اإىل  التوق   -٣
اإىل  والتطلع  ال�ضيادة،  حق  وممار�ضة  الكامل، 
اأن يتبّواأ اليمن مكانته الطبيعية ويحوز دوره 
مع  ال�ضيا�ضي  والتفاعل  املنطقة،  يف  الطليعي 
التي  فل�ضطني،  ق�ضية  �ضيما  ل  الأمــة،  ق�ضايا 
يتم�ضك بها اليمنيون ويحر�ضون على اإحيائها 
كل  من  الرغم  على  ومنا�ضباتهم،  بفعالياتهم 

الظروف التي يعي�ضونها. 
كل تلك العوامل منعت دول »التحالف« من 
�ضّنت  التي  ال�ضرتاتيجية  اأهدافها  حتقيق 
ال�ضعودية  حتّولت  بل  ل  اأجلها،  من  العدوان 
دولـــة عاجزة  اإىل  واآمــنــة  قــويــة  دولـــة  مــن 
بالغت  ومهما  ال�ضابق.  من  اأمانًا  واأقّل  وفا�ضلة 
يف الت�ضعيد الع�ضكري، ويف البحث عن قيادات 
لن  فاإنها  منهم،  والنيل  لقتلهم  اليمني  ال�ضعب 
ت�ضل اإىل مبتغاها، و�ضتبقى عاجزة اأمام اإرادة 

القتال وقوة التحدي لدى اليمنيني.

ل���ه���ذه  ال����ي����م����ن:  يف  ال�������ص���م���ود  اأ������ص�����ط�����ورة 
ت��ن��ت�����ص��ر ان  ل��ل�����ص��ع��ودي��ة  مي���ك���ن  ال  االأ�����ص����ب����اب 

»���ص��د ال��ن��ه�����ص��ة«: ال���ق���اه���رة ت�����ص��ت��ب��ع��د ال�����ص��ودان

القاهرة! يف  اإ�صرائيلية  وليلة«  ليلة  »األ��ف 

»امل���خ���اب���رات« ق��ب�����ص��ة  ال��ف�����ص��ائ��ي��ات يف  م�����ص��ر: 

بعد  واإقـــــالت  احلــريــري  مكتب  مــديــر  ا�ضتقالة 
اللبنانية الت�ضريعية  النــتــخــابــات  يف  خ�ضارته 

احلكومة  رئي�ش  مكتب  مدير  ا�ضتقال   – ب(  ف  )اأ  بــريوت 
اللبناين �ضعد احلريري من من�ضبه ومتت اإقالة م�ضوؤولني اآخرين 
يف تياره بعد خ�ضارته ثلث املقاعد التي كان ي�ضغلها يف الربملان يف 

النتخابات الت�ضريعية نهاية الأ�ضبوع املا�ضي.
واأورد املكتب الإعالمي للحريري اأن مدير مكتبه نادر احلريري 
ا�ضتقال من مهامه، وقد جرى تعيني حممد منيمنة مدير مكتب 

رئي�ش احلكومة بالوكالة.
بهية  احلكومة  رئي�ش  عمة  ابن  هو  امل�ضتقيل  املكتب  ومدير 

احلريري، والتي تعد من بني الدائرة ال�ضغرية املقربة منه.
امل�ضتقبل الذي يتزعمه �ضعد احلريري، اعفاء  اأعلن تيار  كما 
بعد  م�ضوؤولياته  من  احلريري  و�ضام  لالنتخابات  العام  املن�ضق 
الدوائر”،  كافة  يف  النتخابي  احلراك  “جمريات  على  الطالع 
ابو  ماهر  الرئي�ش  مكتب  يف  املتابعة  ــرة  دائ مدير  اإعفاء  كما 

اخلدود من مهامه.
وبــعــد انــقــطــاع طــويــل، جـــرت يف الــ�ــضــاد�ــش مــن اأيــار/مــايــو 
النتخابات الت�ضريعية الأوىل يف لبنان منذ ت�ضع �ضنوات، لتظهر 
ال�ضيعي”  “الثنائي  اأبرزها  كبرية  جمموعات  اأربع  فوز  نتائجها 
ايران وحليف دم�ضق، مقابل  املدعوم من  راأ�ضه حزب اهلل  وعلى 

تراجع ملحوظ لتيار �ضعد احلريري الذي تدعمه ال�ضعودية.
انتخابات  اآخر  يف   ٣٣ مقابل  مقعدًا   ٢١ على  احلريري  وحاز 
املجموعات  بني  ذلك  برغم  يزال  ول   ،٢٠٠9 العام  يف  ت�ضريعية 

الأربع الأكرب يف الربملان املقبل.
وقال احلريري غداة النتخابات “هناك ثغرات كانت يف تيار 
يف  �ضك  ل  حما�ضبته  �ضتتم  عنها،  م�ضوؤول  واحــد  وكل  امل�ضتقبل 
قانون  اإىل  اأوىل  املقاعد بدرجة  اأعاد تراجع عدد  لكنه  ذلك”، 
الن�ضبية بعد �ضنوات اعتمد فيها  القائم على  النتخاب اجلديد 

لبنان على النظام الأكرثي.
حكومته  ت�ضكيل  من   ٢٠١٦ العام  نهاية  يف  احلريري  ومتكن 
بعد ت�ضوية �ضيا�ضية اأتت مبي�ضال عون، حليف حزب اهلل، رئي�ضًا 
للبالد يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر ٢٠١٦، بعد نحو �ضنتني من الفراغ 

الد�ضتوري و�ضلل املوؤ�ض�ضات الر�ضمية.

الفندق الذي اختارته ال�ضفارة ال�ضهيونية كان قد افتتحه عبد النا�ضر



يف  فيني�ضيا  فندق  يف  �ضحايف  موؤمتر  -عقد 
“جوليا”  م�ضل�ضلي  انطالق  لالإعالن عن  بريوت 
و”تانغو” لدراما رم�ضان ٢٠١٨، بح�ضور اأبطال 
العمل من �ضوريا ولبنان كاملمثلني با�ضل خياط، 
ليليا  غ�ضن،  بــو  ماغي  جنيب،  ال�ضيخ  قي�ش 
رامي  واملخرج  واملمثل  مغنية  با�ضم  الأطر�ش، 

حنا.
جانبية  اأحــاديــث  لـ”العربية.نت”  ــان  وك
بو  ماغي  املمثلة  اعتربت  فقد  الفنانني،  مع 
“جوليا” اأن  م�ضل�ضل  بطولة  تلعب  التي  غ�ضن 
“رومنتك كوميدي” وتقدم فيه ١٠  العمل هو 
بالن�ضبة  حتديًا  ي�ضكل  ما  خمتلفة  �ضخ�ضيات 

لها.
اإنها لي�ضت خائفة من  من جهة ثانية، قالت 
املناف�ضة بني امل�ضل�ضالت الرم�ضانية لأن العمل 
اجليد يفر�ش نف�ضه وهي �ضتنتظر حكم النا�ش 

وال�ضحافة.
املمثل قي�ش ال�ضيخ جنيب قال اإن ثنائيته اإىل 
امل�ضاهدون  و�ضيكت�ضف  “جميلة”،  ماغي  جانب 
لأنه  قبل  من  يظهره  مل  جانبًا  �ضخ�ضيته  يف 
املرة  وهي  خمتلفة،  كوميدية  ب�ضورة  �ضيطل 
“ليت كوميدي”  الأوىل التي يطل فيها بعمل 
رومن�ضية  بــاأدوار  اجلمهور  عليه  اعتاد  اأن  بعد 
واجتماعية، لكنه ممثل ويلعب كل الأدوار وهو 
عماًل  �ضيكون  لأنه  العمل  لهذا  كثريًا  متحم�ش 
العمل  كوميديًا جديدًا وخمتلفًا و�ضياأخذ هذا 
خالل  مكانة  له  و�ضتكون  له  متفردًا”  “خطًا 

�ضهر رم�ضان، على حد تعبريه.

�ضخ�ضية  فتج�ضد  اأطر�ش  ليليا  املمثلة  اأمــا 
وهذا  “جوليا”  م�ضل�ضل  يف  غنوة  تدعى  فتاة 
الدور “ليت كوميدي” وهي متعط�ضة ملثل هذه 
تتعلق  اأدوارًا  ل�ضنوات  قدمت  اأن  بعد  الأدوار 
رم�ضانيًا  م�ضل�ضاًل  و�ضتقدم  ال�ضامية  بالبيئة 
اإىل م�ضرحية  “وهم” بالإ�ضافة  ثانيًا بعنوان 

�ضتعر�ش يف الأردن خالل �ضهر رم�ضان املقبل.
خالل  من  علينا  يطل  خياط  با�ضل  واملمثل 
م�ضل�ضلني يف �ضهر رم�ضان: الأول هو عبارة عن 
يج�ضد  “الرحلة”  م�ضل�ضل  عرب  م�ضرية  دراما 
رجل  وهو  اأ�ضامة  يدعى  طبيب  �ضخ�ضية  فيه 
جوانب  فيه  ويظهر  به  خا�ش  عامل  يف  يعي�ش 

من �ضخ�ضيته التي تكون اأحيانًا م�ضطربة جدًا، 
واأكد اأن هذا العمل خمتلف عن كل الأدوار التي 
للمتابعني  “مفاجاأة”  و�ضي�ضكل  �ضابقًا  قدمها 
يطل  كما  قدمها  التي  الأدوار  اأ�ضعب  من  وهو 

مب�ضل�ضل “تانغو”، وهو م�ضل�ضل �ضوري لبناين.
الــدرامــا  يف  جتربته  مــن  خــيــاط  وا�ضتفاد 
اأر�ضيفه  اإىل  غــنــى  اأ�ــضــافــت  وهـــي  املــ�ــضــريــة 
التمثيلي، والعمل يف الدراما امل�ضرية له “طعم 
“ذواق  املــ�ــضــري  واجلــمــهــور  خا�ضة  ونكهة” 
امل�ضري  ال�ضعب  من  كبرية  حمبة  ومل�ش  جدًا”، 

لأعماله الدرامية ح�ضبما قال

وال�ضيناري�ضت  الكاتب  اأعــلــن   : الــقــاهــرة 
عن  “الرتاجع”  الـــعـــدل،   مــدحــت  املــ�ــضــري، 
�ضاكر  ف�ضل  اللبناين  بــاملــطــرب  ال�ضتعانة 
انتقادات  اإثر  رم�ضان،  يف  م�ضل�ضل  بترت  للغناء 
لبنانية كون املطرب �ضادر بحقه حكما ق�ضائيا 

بال�ضجن يف بالده.
اإحدى  جاء ذلك خالل مداخلة هاتفية مع 
قــرار  عــلــى  تعقيًبا  املــ�ــضــريــة،   الف�ضائيات 
م�ضري  م�ضل�ضل  ترت  لغناء  ب�ضاكر  ال�ضتعانة 

�ضيعر�ش يف رم�ضان .
“العدل جروب” )م�ضرية/  �ضركة  واأعلنت 
ف�ضل  الفنان  “تعيد  اإنها  بيان،  يف  خا�ضة(، 
)لدينا  م�ضل�ضل  ترت  بغناء  الأ�ضواء  اإىل  �ضاكر 
واإخراج  ي�ضرا  الفنانة  بطولة  اأخــرى(  اأقــوال 
حممد علي”، دون تو�ضيح كيفية ال�ضتعانة به 

وهو متواري عن الأنظار منذ فرتة.
حملية  ــالم  اإع و�ضائل  نقلت  الإعــالن  ــر  واإث
انتقادات لبنانية وا�ضعة لهذا التوجه، من قبل 

نقاد وخمت�ضني ون�ضاء على مواقع التوا�ضل.
مدحت  قــال  الأربـــعـــاء،  ت�ضريحاته  ويف 
“العدل  �ضركة  موؤ�ض�ضي  اأحـــد  ــو  وه الــعــدل، 

املطرب ف�ضل  اأغنية  اإزالة  �ضيتم  اإنه  جروب”، 
القرار  اأن  اإىل  م�ضرًيا  امل�ضل�ضل،  ترت  من  �ضاكر 
ل�ضاكر  القانوين  الو�ضع  من  التاأكد  بعد  اتخذ 

واأنه حمل اتهام يف لبنان.
املنتجة  “ال�ضركة  اأن  الــعــدل  ـــح  واأو�ـــض
يف  له  القانوين  الو�ضع  تعلم  تكن  مل  للم�ضل�ضل 
اللبناين،  ال�ضعب  م�ضاعر  نحرتم   )…( لبنان 

ولن ن�ضتمر يف التعاقد مع ف�ضل �ضاكر”.
يحظى  دايفء  �ــضــوت  �ضاحب  �ضاكر  وكـــان 
قبل  العربي،  والعامل  لبنان  يف  كبرية  ب�ضعبية 

من  وي�ضبح  الغناء،  اعتزال   ٢٠١٢ يف  يعلن  اأن 
منا�ضري ال�ضيخ اللبناين اأحمد الأ�ضري ويبتعد 

تدريجيا عن الفن واحلفالت الغنائية.
له  )�ضدر  رومان�ضي  مطرب  من  حتوله  واأثار 
اإىل  منفردة(  اأغنية  و٢١  غنائًيا  األبوًما   ١١
وا�ضعة  �ضدمة  مراقبني،  بح�ضب  “مت�ضدد”، 

لدى عارفيه وزمالئه ومتابعي فنه.
ويف �ضبتمرب/ اأيلول ٢٠١٧ �ضدر بحق �ضاكر 
جتريده  مع  عاًما   ١٥ بال�ضجن  ع�ضكرًيا  حكًما 
املعروفة  الق�ضية  يف  املــدنــيــة،  حقوقه  مــن 
بني  وقعت  التي  عربا”،  بـ”اأحداث  اإعالمًيا 
العام  اللبنانية  والقوات  الأ�ضري  ال�ضيخ  اأن�ضار 
لبنانيًا،  جندًيا   ١٨ اإثرها  على  وُقتل   ،٢٠١٣

واأ�ضيب اآخرون.
يف  �ضده،  ال�ضادر  احلكم  �ضاكر  ا�ضتنكر  فيما 
وا�ضًفا  “تويرت”،  مبوقع  ح�ضابه  على  تغريدة 

اإياه بـ”الظامل”.
مــديــنــة �ضيدا  ــد  ــي )مــوال �ــضــاكــر  وتـــــوارى 
بعد  الأنـــظـــار  ــن  ع  )١9٦9 عـــام  اللبنانية 

مالحقات ق�ضائية يف حقه.
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بر�ءتها خ��رب  ت�ستقبل  �ل��وه��اب  عبد   �سريين 
بالرق�س �لبلهار�سيا”  “ت�سريحات  ق�سية   من 

القاهرةـ  متابعات: ق�ضت 
حمــكــمــة جــنــح مــ�ــضــتــاأنــف 
مبجمع  املنعقدة  املــقــطــم، 
ــوب الــقــاهــرة  ــن ــم ج ــاك حم
ــيــوم  بــالــ�ــضــيــدة زيـــنـــب، ال
امل�ضت�ضار  برئا�ضة  الثالثاء، 
بقبول   ، الدين  �ضرف  على 
حكم  ــى  ــل ع ــاف  ــن ــئ ــت ــض ال�
حب�ش املطربة �ضريين عبد 

اأ�ضهر، والكفالة ٥ اآلف جنيه، ب�ضبب ت�ضريحاتها  الوهاب، ٦ 
“ال�ضرب منه ي�ضيب بالبلهار�ضيا”  النيل بالقول  ال�ضاخرة من 
فى اإحدى حفالتها باخلارج ويف املو�ضوع بعدم قبول الدعوى 
املحكمة  واألزمت  القانون  ر�ضمه  الــذي  الطريق  بغري  لرفعها 

املدعي باحلق املدين بامل�ضاريف ودفع مبلغ ٧٥ جنيها .
و�ضريف  �ضليمان  حممد  امل�ضت�ضارين  بع�ضوية  القرار  �ضدر 

عبد املنعم و�ضكرتارية حم�ضن اإ�ضماعيل  وع�ضام اأبو العال.
وت�ضلمت املحكمة فى اجلل�ضة ال�ضابقة، �ضهادة تو�ضح حكم 
حمكمة جنح ال�ضيخ زايد فى الق�ضية رقم ٨٣٤٥ ل�ضنة ٢٠١٧، 
وا�ضتمعت املحكمة للمحامى يحيى من�ضور دفاع املطربة �ضريين 
بالدفع بعدم جواز نظر  ا�ضتهل مرافعته  والذى  الوهاب،  عبد 
الدعوى ل�ضابقة الف�ضل فيها، كما دفع بانتفاء ركنى اجلرمية.
ي�ش فى  اإ�ضماعيل  الراحل  للفنان  الدفاع مبقولة  وا�ضت�ضهد 
فيلم “عم عبده”، باأنه قال اجلملة نف�ضها التى حتاكم موكلته 

ب�ضببها، ومل يحاكم.
ظلت  الدولة  بــاأن  تفيد  م�ضتندات  حافظة  الدفاع  وقــدم 
للمواطنني  توعية  حمالت  بعمل  وقامت  البلهار�ضيا،  حتارب 
فى جميع و�ضائل الإعالم املحلية، موؤكًدا اأن وجود البلهار�ضيا 
الرباءة  بطلب  حديثه  الدفاع  واختتم  حقيقى،  اأمر  م�ضر  فى 

ملوكلته.

جن����وم درام������ا رم�������ص���ان ي��ط��ل��ق��ون اأع���م���ال���ه���م.. م���ن ب���روت

اإثر انتقادات لبنانية.. م�صل�صل م�صري يرتاجع عن اال�صتعانة بف�صل �صاكر

ه���اين رم����زي ي��ع��ت��ذر ع���ن ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج م��ق��ال��ب يف رم�����ص��ان

من  وامل�ضتعربني  ال�ضجون  وع�ضافري  العمالء  اأن  رغم 
اأ�ضواأ الأ�ضاليب امل�ضتعملة يف ك�ضف املقاومني الفل�ضطينيني 
واملحّطم  الأ�ضواأ  ال�ضيناريو  فاإن  بهم،  الإيقاع  حماولة  اأو 
القد�ش،  اأو  ال�ضفة  يف  ما  عمل  بتنفيذ  كثريين  لطموحات 
ابتكرها  اأنه جزء من »خلية وهمية«  ال�ضاب  اكت�ضاف  هو 
وهو  املقاومة،  ينوي  مبن  الإيقاع  بها  لي�ضتبق  »ال�ضاباك«، 

ما يف�ضر العدد الكبري للخاليا التي يعلن العدو اعتقالها
انتهجته  لطاملا  اأ�ضلوٌب  املقاومة  بزي  | التنكر  اهلل  رام 
اإ�ضرائيل على مدار ال�ضنني، واحلديث هنا عن م�ضار خمتلف 
عن م�ضار قوات امل�ضتعربني الذين يتنّكرون باأزياء وهيئات 
ملدنيني فل�ضطينيني باأ�ضاليب متنوعة لت�ضفية مقاومني اأو 
اعتقالهم، اإذ اإن الأخطر هو »اخرتاق القلعة من الداخل«، 
وهذا ما يلجاأ اإليه الحتالل عرب ما بات ُيعرف بـ»اخلاليا 

الوهمية« التي �ضّعد من ا�ضتخدامها منذ ثالث �ضنوات.
�ضباط  اإن�ضاء  على  الوهمية  اخلــاليــا  اأ�ضلوب  يقوم 
مع  عالقًة  )ال�ضاباك(  الإ�ضرائيلي  العام«  »الأمــن  جهاز 
مبا�ضرة  غري  بطريقة  للمقاومة  متحم�ش  فل�ضطيني  �ضابٍّ 
مموٍل  ك�ضخ�ٍش  العدو  ال�ضابط  يتنكر  بعدما  مبا�ضرة،  اأو 
من  معني  تنظيٍم  يف  جمهوٍل  كقائٍد  اأو  املقاومة،  لأعمال 
م�ضوؤولياته الإ�ضراف على ت�ضكيل خاليا ع�ضكرية واأمنية، 
ثم يو�ضل ر�ضالًة اإىل ال�ضاب بطريقة جمهولة كما هو متبع 
يف العمل التنظيمي عادًة. ويطبق الفخ عندما يظن ال�ضاب 
اأنه وجد �ضالته يف هذه الر�ضالة، ال�ضفهية اأو املكتوبة اأو 

عرب بناء الثقة، التي تدعوه لال�ضرتاك يف املقاومة.
املبا�ضر  التوا�ضل  تقليل  ال�ضابط  يــحــاول  ــك،  ذل مــع 
ويرتب لقاءات حمدودة وجهًا لوجه مع ال�ضاب امل�ضتهدف 
كي ل يثري ال�ضكوك، فيما يبقى الق�ضم الأكرب من التوا�ضل 
ال�ضابط  البداية، يطلب  نقاٍط ميتة. ويف  ر�ضائل يف  عرب 
�ضغرية  مهمات  تنفيذ  الوهمي(  اخللية  ممول  اأو  )القائد 
اأ�ضخا�ٍش  مراقبة  طلب  مثل  �ضهلة«  بـــ»اأمــور  غالبًا  تبداأ 
اأو توزيع معوناٍت غذائية  م�ضبوهني بالعمالة لدى العدو، 
والأ�ــضــرى،  ال�ضهداء  عائالت  على  ب�ضيطة  وم�ضاعداٍت 
وذلك لتعزيز الثقة وطماأنة ال�ضاب. بعد ذلك تاأتي املهمة 
يف  الأ�ضماء  من  جمموعة  تر�ضيح  منه  يطلب  اإذ  الأ�ضواأ، 
لي�ضّكلوا  ال�ضكن(،  منطقة  اجلامعة،  )العمل،  حميطه 
خلية ع�ضكرية ويكون قائدها ال�ضاب ال�ضحية، اأما ممولها 
وامل�ضرف عليها، فهو �ضابط »ال�ضاباك« الذي يبدو يف هذه 
مكّلف  ك�ضابط  اأو  التنظيمية،  القيادة  من  كرجٍل  احلالة 

الت�ضال، اأو حتى مموٍل للخاليا.
قب�ضة  يف  معتقلون  باأنهم  اخللية  اأفراد  ُيفاجاأ  لحقًا، 
العدو الإ�ضرائيلي قبل تنفيذهم اأي عملية، وتكون بداية 

العتقال عادًة لـ»الرجل الأول« الذي خدعه »ال�ضاباك« 
طرق  تكون  فيما  يعلم،  اأن  دون  باأ�ضدقائه  ليوقع  وجنده 
با�ضتدراج  واإمـــا  الــبــيــوت،  بدهم  اإمــا  كــثــرية،  العــتــقــال 
»القائد« نحو كمنٍي عند قدومه لت�ضلُّم الذخرية من نقطة 
نف�ضها،  النقطة  من  ر�ضالة  لت�ضلُّم  جميئه  خالل  اأو  ميتة، 

حتى تكون هناك تهمة اإ�ضافية يف امللف.
يقول موقع »املجد« الأمني املقّرب من حركة »حما�ش« 
العدو  »خمــابــرات  اإن   ،٢٠١٦ بداية  يف  �ضدر  تقرير  يف 
اأكرب عدد  اإىل حتييد  الوهمية  اأ�ضلوب اخلاليا  تهدف من 
ميتلكون  ممن  والثائرين  املتحم�ضني  ال�ضباب  من  ممكن 
اإ�ضافة  واملقاومة،  للت�ضحية  ال�ضتعداد  ولديهم  املبادرة، 
اإىل خلق ت�ضوي�ٍش واإرباٍك يف �ضفوف التنظيمات«. اأكرث من 
ذلك، يوؤتي هذا الأ�ضلوب اأكله عرب اإرهاب ال�ضباب الوطني 
املتحم�ش للمقاومة، وخلق حالة من ال�ضبابية والإحباط 
العمل  عن  بالإحجام  ال�ضباب  من  �ضريحة  فتبداأ  اأمامه، 

املقاوم خ�ضيًة من الوقوع يف �َضَرك اخللية الوهمية.
لي�ش  اخلادعة«  »اخللية  اأو  الوهمي«  »التنظيم  اأ�ضلوب 
»انتفا�ضة  عمليات  لإحباط  تكّثف  اأنه  رغم  م�ضتحدثًا، 
اإذ  عليها،  ال�ضيطرة  اإ�ضرائيل  ت�ضتطع  مل  التي  القد�ش« 
القرن  من  الت�ضعينيات  اأوائل  اإىل  ا�ضتعماله  بداية  تعود 
املا�ضي، علمًا اأن املقاومة نف�ضها نفذت عمليات �ضبيهة اإىل 
حد ما عرب »عمالء مزدوجني«. ويذكر رئي�ش »ال�ضاباك« 
اآنذاك، يعقوب بريي، يف مذكراته، اأن هذا الأ�ضلوب انطلق 
يف بداية ال�ضبعينيات، لكنه »كان موجهًا نحو امل�ضتوطنني 
الإ�ضرائيلي«.  الي�ضار  �ضد  عملياتهم  من  للحد  املتطرفني 
الوهمية  اخلاليا  اأ�ضلوب  جنــاح  بــريي  يك�ضف  ذلــك،  بعد 
يف  الفل�ضطينية  الع�ضكرية  اخلاليا  من  عدٍد  »مكافحة  يف 
منطقة قرى �ضرق نابل�ش«، وذكر منها: بيت فوريك، بيت 

دجن، بيتا، عقربا.
كارمي  يدعى  لـ»ال�ضاباك«  اآخــر  رئي�ش  يوؤكد  كذلك، 
اجلهاز  اأن  الن�ضقاقات«،  بني  »ال�ضاباك  كتابه  يف  غليون 
تنظيم  و�ضّماها  له  تابعة  ميينية  يهودية  خلية  اأن�ضاأ 
»اأيال«، ويف ما بعد »حربة ديفيد«، بغر�ش اخرتاق هيكلية 
جمموعات اليمني املتطرف كاإجراء ا�ضتباقي ملعرفة نياتها 
واأهداف عملياتها متهيدًا للق�ضاء عليها. كان امل�ضوؤول عن 
با�ضم  ُعرف  »ال�ضاباك«  الوهمية عن�ضرًا يف  الوحدة  هذه 
»اجلا�ضو�ش �ضمبانيا«، وكانت اآلية عمل الوحدة املتطرفة 
)الوهمية( تعتمد على جتميع املتطرفني اليهود يف تنظيم 
اإ�ضرائيليني،  اأي هجوم قد ينفذونه لقتل  واحد لإحباط 

وملراقبة حتركاتهم عن كثب.
هكذا، يظهر اأن درجة اخلطر يف اخللية الوهمية اأكرب 

اأو  ال�ضجون  ع�ضافري  اأو  كالعمالء  الأخــرى  الأ�ضاليب  من 
واخلــداع  التنكر  على  تعتمد  كلها  اأن  رغــم  امل�ضتعربني، 
والتقاليد  والــعــادات  العربية  اللغة  واإجـــادة  والتخفي 
املتعارف عليها فل�ضطينيًا، لكن اخلطر يف هذه اخلاليا اأنها 
تت�ضابه اإىل حٍدّ كبري مع املقاومة الفل�ضطينية احلقيقية، 
ال�ضّري  العمل  طبيعة  التمويه  اكت�ضاف  ي�ضّعب  ــا  وم
للمقاومة، وحتى �ضعوبة ال�ضوؤال عن �ضخ�ش ما لالطمئنان 

اإليه اأحيانًا.
»اخللية  اأ�ــضــالــيــب  تـــزال  ل  كــثــرية،  ق�ض�ش  وبتتبع 
الأ�ضرى  من  لعدٍد  ووفقًا  ثابتة،  غري  وطبيعتها  الوهمية« 
ــت ومـــواقـــع الــتــوا�ــضــل  ــرتن ــالإن ــدو ب ــع ــن، زج ال ــرري ــح امل
فاأ�ضبحت  ال�ضتخباري،  العمل  واجهة  اإىل  الجتماعي 
ت�ضكل بيئة خ�ضبة له يف هذا امل�ضمار، اإذ ميكنه اأن ميار�ش 
الأ�ضخا�ش،  طبيعة  اإىل  كالتعرف  عربها  عــدة  مهمات 
وجتنيد اآخرين اإما كعمالء اأو كمقاومني يف خاليا وهمية. 
انتفا�ضة  نهاية  منذ  الحتالل  اأن  خا�ضة  م�ضادر  وتو�ضح 
الذي  الفراغ  ا�ضتغل  تقريبًا(   ٢٠٠٥( الثانية  الأق�ضى 
والأجنحة  للف�ضائل  املت�ضل�ضلة  الت�ضكيالت  غياب  اأحدثه 
فل�ضطينيني  �ضّبان  با�ضتدراج  وبداأ  ال�ضفة،  يف  الع�ضكرية 
من  بــدءًا  الأ�ضلوب،  هذ  ا�ضتعمال  عرب  املقاومة  يف  للعمل 
اأ�ضخا�ٍش  با�ضم  »ال�ضاباك«  �ضابط  يت�ضرت  اإذ  الإنرتنت، 
عرب اأو فل�ضطينيني اأو تابعني حلزب اهلل يف اخلارج، وقد 
ي�ضارع اإىل اإر�ضال مبالغ مالية من لبنان مثاًل بغر�ش اإثبات 
واملتكرر  اأكرث،  الفل�ضطيني  ال�ضاب  ولإقناع  العمل  جّدية 
اأي  اأو املجموعة قبل تنفيذ  ال�ضاب  اأنه �ضرعان ما يعتقل 

مهمة.

ت�ضيف امل�ضادر املّطلعة اأن العدو كثف ا�ضتعمال اأ�ضلوب 
الأوىل   :١99٠ عام  منذ  مراٍت  ثالث  الوهمية«  »اخلاليا 
تزامنًا مع عمليات الثاأر لل�ضهيد املهند�ش يحيى عيا�ش، ثم 
اإبعاد اأفراد من حركتي »حما�ش« و»اجلهاد الإ�ضالمي« اإىل 
على  الأوىل  احلرب  بعد  والثانية  لبنان،  يف  الزهور  مرج 
قطاع غزة ما بني عامْي ٢٠٠٨ ــ ٢٠١٠، اإىل اأن عاد و�ضّعد 
ا�ضتخدامها منذ ٢٠١٥ حتى اليوم تزامنًا مع ارتفاع موجة 
التقارير  لر�ضد  وطبقًا  الفردية.  الفدائية  العمليات 
اأجهزة  بــني  مــن  ــــ  ــده  وح »ال�ضاباك«  اأعــلــن  الإعــالمــيــة، 
اأخرى ــ اإحباطه العام املا�ضي )٢٠١٧( نحو ٤٠٠ عملية، 
التدقيق يف  لكن  ا�ضت�ضهادية،  من بينها ١٣ عملية تفجري 
اأن  على  يدل  اخللفية  هذه  على  للمعتقلني  التهام  لوائح 

راأ�ش اخللية لعب دورًا اأ�ضا�ضيًا ومل ُيعتقل.
اخللية  فخ  من  الإفــالت  �ضعوبة  ورغم  اآخر،  جانٍب  من 
هذا  خــطــورة  تعك�ضه  ومــا  فيه،  الــوقــوع  عند  الوهمية 
الأ�ضلوب على معنويات ال�ضباب واملقاومة، تك�ضف امل�ضادر 
خاليا  بقيادة  املتهمني  الفل�ضطينيني  الأ�ضرى  بع�ش  اأن 
كـ»ثغرٍة  نف�ضه  العدو  اأ�ضلوب  ا�ضتغلوا  ــريًا  اأخ ع�ضكرية 
فعندما  اخللية«،  يف  لهم  حقيقيني  زمــالء  على  للتغطية 
ي�ضاأل »ال�ضاباك« املقاوم عند اعتقاله عن ال�ضخ�ش الذي 
جمهول  »�ضخ�ش  اجلواب:  يكون  خليته،  م�ضرف  اأو  نّظمه 
نقطة  يف  ر�ضالة  يل  ترك  اأو  الإنرتنت،  عرب  معي  توا�ضل 

ميتة ما«، ليخرج من ذلك باأقل اخل�ضائر.

يقفون  امل�ضريني  املواطنني  من  الع�ضرات   : القاهرة 
للح�ضول  حماولة  يف  الأنفاق  مرتو  حمطة  منافذ  اأمام 
ب�ضيطة  خطوٌة  للواحدة.  »جنيهني«  ب�ضعر  تذاكر  على 
كانت ُتعربِّ عن حماولتهم مواجهة ارتفاع �ضعر التذكرة، 
عمليات  التذاكر  منافذ  فيه  خف�ضت  قد  كانت  وقت  يف 

البيع مع ال�ضاعات الأخرية من امل�ضاء.
مليونني  بني  ما  ي�ضتقله  الذي  الأنفاق«  مرتو  »هيئة 
عدة  مناطق  بني  للتنقل  يوميًا  م�ضري  ماليني  وثالثة 
يف القاهرة، اأعلنت حتريك �ضعر التذكرة للمرة الثانية 
من  تبداأ  فئات:  ثالث  مق�ّضمة عرب  لتكون  اأقل عام،  يف 
عدد  بح�ضب  وذلك  جنيهات،   ٧ اإىل  و�ضوًل  جنيهات،   ٣
�ضاعفت  خطوة  وهي  ارتيادها.  �ضيتم  التي  املحطات 
دون  من  لكن  و٣٥٠%،   ٥٠ بني  ــرتاوح  ت بن�ضب  ال�ضعر 

تقدمي اأي خدمات اإ�ضافية.
الزيادات  من  حزمة  �ضمن  تاأتي  املرتو  اأ�ضعار  زيادة 
التي �ضيتم فر�ضها �ضمن خطة احلكومة لزيادة الدخل 
وتخفي�ش عجز املوازنة، ومن بينها تعديل الر�ضوم على 
وم�ضاعفتها  ال�ضيارات  فئات  جلميع  ال�ضريعة  الطرق 
الربملان  اأقرها  ــادات  زي وهي   %٧٠٠ اإىل  ت�ضل  بن�ضب 
اأ�ضعار  زيـــادة  خطوة  ُتتخذ  اأن  ُيتوقع  فيما  اأخــــريًا، 
وعدم  املقبلة  القليلة  الأ�ضابيع  غ�ضون  يف  املحروقات 

النتظار حتى بداية العام املايل املقبل.
كان  املرتو  تذكرة  �ضعر  زيادة  قرار  اأّن  من  وبالرغم 
»الهيئة«  ــاإّن  ف رم�ضان«،  �ضهر  بعد  »مــا  لفرتة  مرتقبًا 
وبتطبيقه  الــزيــادة  بقرار  املواطنني  فاجاأت  املعنية 
ماكينات  �ضالحيات  مــن  التاأكد  بعد  فـــوري«  »ب�ضكل 
التفتي�ش للعمل بنظام املحطات، علمًا باأّنه مل حتدث اأّي 
م�ضاكل ُتذكر اأم�ش مع بداية تطبيق النظام اإلكرتونيًا.

داخــل  ومــ�ــضــاهــدات  »الأخـــبـــار«  معلومات  وبح�ضب 

عنا�ضر  من  عــدد  انت�ضر  فقد  اأم�ش،  مــرتو،  قطارات   ٣
تربير  عن  املواطنني  بني  للحديث  ال�ضرية  ال�ضرطة 
حتريك  عند  حتدث  مل  خطوة  يف  اجلديدة،  الزيادات 
تزامنًا،  جنيهني.  اإىل  واحــد  جنيه  من  التذكرة  �ضعر 
�ضيطرت حالة من ال�ضتنفار على »القيادات«، مبن فيهم 
وزير النقل الذي اأدىل بت�ضريحات تلفزيونية مع بدء 
تطبيق قرار الزيادة، اأكد فيها اأّن »�ضمريه مرتاح« واأّن 
اخلطوط  لتاأهيل  خطة  �ضمن  يندرج  الأ�ضعار  حتريك 

القائمة.
الإعــالم  و�ضائل  �ضيادّية  جهات  وجهت  الأثناء،  يف 
لتربير الزيادات اجلديدة بو�ضفها »تغيريًا للمنظومة« 
مبارك«  »نــظــام  وحتميل  الأ�ــضــعــار،  يف  زيـــادًة  ولي�ضت 
وا�ضتمراره ٣٠ عامًا م�ضوؤولية ما و�ضل اإليه هذا املرفق 
اجلنيهات  مليارات  اإىل  »واحتياجه  تدهور  من  احليوي 
لالإ�ضالح«. ومن جهة ال�ضلطات، فاإّن خطة التطوير بداأ 
املحا�ضبة،  منظومة  تغيري  خالل  من  بالفعل  تنفيذها 
املرتو  م�ضتخدمي  بني  »العدالة«  حتقيق  بهدف  وذلــك 
دون  من  ا�ضتمرارها  ل�ضمان  اخلدمة  جــودة  وحت�ضني 
ارتفاع  ظل  يف  وخا�ضة  املقبلة،  ال�ضنوات  خالل  تعطلها 
ت�ضل  �ضنوية  خ�ضائر  املرتو  وحتقيق  الت�ضغيل  تكاليف 

اإىل اأكرث من ٦٠٠ مليون جنيه.
يف  الدولة  قّدمت  الزيادات،  هذه  مثل  يف  وكالعادة 
بني  مقارنًة  الزيادة،  بقبول  املواطنني  لإقناع  توجهها 
عاملية  عوا�ضم  وبني  القاهرة  يف  املــرتو  تذاكر  اأ�ضعار 
عدة، موؤكدة اأّنه بالرغم من الزيادة الأخرية فاإّن املرتو 
يظل الأرخ�ش من نظريه يف لندن وبرلني ومو�ضكو )من 
دون مراعاة الفارق يف الدخل بني هذه البلدان وم�ضر، 
ول فارق �ضرف العملة مع الدولر(، وهي �ضيا�ضة باتت 
ل  ُتعوِّ التي  الأ�ضعار  زيــادة  اإجـــراءات  كل  مع  متبعة 

تراجع  ا�ضتمرار  مع  للدخل  كم�ضدر  عليها  احلكومة 
اإىل  و�ضط احلاجة  ال�ضوي�ش،  ال�ضياحة وقناة  عائدات 

�ضداد ديون مبليارات اجلنيهات �ضنويًا.
تربيرات زيادة املرتو رافقتها اأي�ضًا مقارنة باخلطوط 
اجلديدة والتو�ضعات التي يجري تنفيذها خالل الفرتة 
الر�ضميني  امل�ضوؤولني  ت�ضريحات  جاءت  حيث  احلالية، 
اخلطوط  اإنــ�ــضــاء  كلفة  املــواطــنــني  ــل  حتــمُّ بــ�ــضــرورة 
ي�ضل  املرتو  يكن  مل  مناطق  اإىل  �ضت�ضل  التي  اجلديدة 
اإليها من قبل، ويجري ت�ضريع وترية العمل بها. واأعلنت 
للعام  ا�ضتثمارات  تخ�ضي�ش  مت  اأّنــه  التخطيط  وزارة 
َتو�ِضعة  مل�ضروع  جنيه،  مليارات   ٦ بقيمة  املقبل،  املايل 
الثالثة  املرحلتني  اأعمال  وي�ضم  الأنفاق،  مرتو  �ضبكات 
حمطات  تنفيذ  بــاأّن  علمًا  الثالث،  اخلط  من  والرابعة 
املرتو يتم باإيقاع بطيء وي�ضتغرق �ضنوات رغم اإغالقه 
�ضوارع حمورية مهمة، الأمر الذي يوؤدي اإىل تكّد�ش يف 

عدد من املناطق احليوية بقلب العا�ضمة امل�ضرية.
عمليات  غرفة  ــاإّن  ف »الأخــبــار«،  معلومات  وبح�ضب 

�ضيادّية،  جلهات  ممثلون  بينها  من  عــدة،  جهات  ت�ضم 
تتلقى تقارير على مدار ال�ضاعة ب�ضاأن انتظام احلركة 
يف املرتو و�ضط خماوف من تاأثر احلركة يف املرتو �ضباح 
غد الأحد وتوّقع احتجاجات واعرتا�ضات من الركاب 
الذين قد يدخلون يف �ضجالت مع حم�ضلي التذاكر. يف 
هذا ال�ضدد، انت�ضرت عنا�ضر اإ�ضافية من �ضرطة النقل 
واملوا�ضالت يف خمتلف املحطات »للت�ضدي لأي حماولت 
باأ�ضعار  اإر�ضادية«  »لفتات  ُو�ضعت  فيما  �ضغب«،  اإحداث 
التذاكر يف وقت مل يعد  �ضباك  التذاكر اجلديدة على 
بعد  القاهرة  يف  الأرخ�ش  النتقال  و�ضيلة  املرتو  فيه 
يف  م�ضادر  اأ�ــضــارت  وقــد  ذلــك،  كل  اجلــديــدة.  الأ�ضعار 
»حتريك  اإىل  »الأخبار«،  اإىل  حديثها  اأثناء  احلكومة 
مرتقب يف اأ�ضعار تذاكر اأوتوبي�ضات النقل العام، وب�ضكل 

مفاجئ اأي�ضًا... قريبًا«.

»ال�صاباك« �صابط  يتنّكر  عندما  الوهمّية«:  »اخللّية 

»م�������رتو ال�����ق�����اه�����رة«: االأن������ف������اق ب��ق��ي��ت 
ف����وق اإىل  واالأ��������ص�������ع�������ار  حت������������ت... 

القاهرة – قال الفنان هاين رمزي، اإنه اعتذر عن تقدمي برنامج 
املقالب اجلديد والذي كان �ضيقدمه يف �ضهر رم�ضان ٢٠١٨، م�ضريا 
العمل وعلم اجلميع به قبل  ب�ضبب فربكة  اأن العتذار جاء  اإىل 

الت�ضوير، وهو ما ت�ضبب يف ازعاجه
واأ�ضاف »رمزي«، يف ت�ضريحات خا�ضة لـ»امل�ضري اليوم«: »ابلغت 
قرار اعتذاري للمنتج حممد عبداحلميد وهو قرار نهائي ل رجعة 
به،  ال�ضيوف  كل  وعلم  الربنامج  فكرة  ت�ضريب  ب�ضبب  وجاء  فيه، 
برنامج  بتقدمي  اجلمهور  على  وال�ضحك  ال�ضتمرار  رف�ضت  لذلك 

مفربك«.
كانت  والتي  الربنامج  عن   one لقناة  »اعتذرت  القناة:  وعن 
�ضتعر�ضه يف �ضهر رم�ضان، وذلك حفاظا على النجاح الذي حققته 

خالل ال�ضنوات املا�ضية«.
وعن ا�ضم الربنامج قال: »غري �ضحيح ما كان يقال عن ا�ضمه، وهو 

)هاين يف املنطاد( فكان ا�ضمه احلقيقي )هاين يف بيت الرعب(«.



تقرير  افــاد   – ب(  ف  )اأ   –  بروك�ضل 
 لهيئة بلجيكية خمت�ضة مبراقبة الرهاب
 اأن كتيبات التعليم يف امل�ضاجد البلجيكية
على حتر�ش  خليجية  دول  متولها   التي 
وتدعو اليهود  وكراهية  ال�ضامية   معادة 

.اىل ا�ضطهاد املثليني
 واو�ضح تقرير للمركز الوطني ملراقبة

التعليم كتيبات  يف  الن�ضو�ش  اأن   الإرهاب 
 مبا فيها امل�ضجد الكبري يف بروك�ضل تدعو
اإلقائهم او  املــوت  حتى  املثليني  رجم   اىل 
بانهم الــيــهــود  وت�ضف  املــبــاين  فــوق   مــن 

.““ا�ضرار
اطلعت الــذي  التقرير  يف  املركز   وذكــر 

الكتابات اإن  بر�ش  فران�ش  وكالة   عليه 
واأ�ضاتذة الدعاة  لتدريب  ت�ضتخدم   التي 
من اأ�ــضــا�ــضــي  ب�ضكل  “م�ضتوحاة   الــديــن 
 ال�ضريعة الإ�ضالمية التقليدية يف الع�ضور

.“الو�ضطى
“حمتوى تت�ضمن  اأنها  التقرير   وتابع 

وكراهية بالتطرف  يتعلق  فيما   اإ�ضكايل 
.“الأجانب ومعاداة ال�ضامية

�ضيناق�ضون اأنهم  بلجيكيون  نواب   واأفاد 
.التقرير الأ�ضبوع املقبل

ديني كتيب  بالذكر  التقرير   وخ�ش 

قرب الكبري  امل�ضجد  يف  العربية   باللغة 
يف الوروبـــــي  لــالحتــاد  الرئي�ضي   املــقــر 

.بروك�ضل
 ويف اآذار/مار�ش الفائت، قالت احلكومة

ال�ضعودية اإدارة  �ضتنهي  اإنها   البلجيكية 
خم�ضني منذ  وامل�ضتمرة  الكبري   للم�ضجد 

 عاما ب�ضبب خماوف من ت�ضجيعه التطفة.
ومقرها الإ�ضالمي  العامل  رابطة   وتدير 

.مكة املكرمة امل�ضجد منذ عقود
بـ”الفا�ضدين اليهود  الكتيبات   وت�ضف 

لإعــالن وتدعو  واخلائنني”،  ــرار   والأ�ــض
الإ�ضالم يعتنق  ل  من  كل   “احلرب” على 

.ال�ضني
و”احلرق” بـ”الرجم”  تو�ضي   كما 

اإىل بــالإ�ــضــافــة  املــثــلــيــني،  لقتل   كــطــرق 
.“اإلقائهم من “اأعلى مبنى يف املدينة

 وي�ضري اأحد الكتيبات اإىل اأن “اأهم مبداأ
 يف اجلهاد هو حماربة الكفار واملعتدين” و

 اأن “اجلهاد امل�ضلح واجب �ضخ�ضي على كل
.“م�ضلم

الكتيبات هــذه  اأن  اإىل  املــركــز   واأ�ــضــار 
الدعم “بف�ضل  وا�ضع  �ضكل  على   متاحة 
للجهار الالحمدود  والتكنولوجي   املــايل 
 الدعوي للمملكة ال�ضعودية وبع�ش الدول

.“اخلليجية الأخرى
الكتيبات هـــذه  اأن  الــتــقــريــر   واأورد 

 موجودة يف بلجيكا وبع�ش الدول املجاورة،
.يف ن�ضخ مطبوعة والكرتونية

اللجنة عــمــل  ــة  خــال�ــض ــر  ــري ــق ــت  وال
التفجريات يف  حتــقــق  الــتــي   الــربملــانــيــة 
 النتحارية التي ا�ضتهدفت مطار بروك�ضل
اآذار/مــار�ــش الأنــفــاق يف  مــرتو   وحمطات 
�ضخ�ضا،  ٣٢ مقتل  عــن  واأ�ــضــفــرت   ٢٠١٦ 

.وتبناها تنظيم الدولة الإ�ضالمية
املقبل  و�ضيناق�ش مدير املركز الربعاء 

اأبواب خلف  اللجنة  اع�ضاء  مع   التقرير 
الربملان يف  نــواب  ــاد  اأف ما  ح�ضب   مغلقة، 

.فران�ش بر�ش
دملانيو ــورج  ج املعار�ش  النائب  ــال   وق

حزما اأكــرث  لنكون  ملحة  اجــة   “هناك 
 وو�ضوحا ونغلق هذه املوؤ�ض�ضة التعليمية”

.يف اإ�ضارة اىل امل�ضجد الكبري يف بروك�ضل

اإ�ضطنبول / الأنا�ضول
 يقول الزعيم اجلنوب اإفريقي الراحل

“ال�ضري الطويل  ني�ضلون مانديال يف كتابه 
قابلة غري  “احلرية  اإن  احلرية”،   اإىل 
اأحد اأي  تقيد  التي  فال�ضال�ضل   للتجزئة، 
 من اأفراد �ضعبي تقيدنا جميعا، وال�ضال�ضل

.“التي تقيد �ضعبي تقيدين اأنا �ضخ�ضيا
ُيظهر اأن  العبارة  بهذه  مانديال   حاول 

 للقراء اأن اجلميع عر�ضة للقمع على قدم
.امل�ضاواة واأن التحرر هو حاجة جماعية

 وبالنظر اإىل هذه النقطة التي طرحها
منطقة يف  الــ�ــضــعــوب  حتــتــاج   ،  مــانــديــال 
 ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا اليوم اإىل
التحرر واحلرية بيئة من   قادة يدعمون 

.بدًل من اخلوف
، مايو/اأيار(   ٦( املا�ضي  الأحــد   ويــوم 

خنفر و�ضاح   ، ال�ضرق  منتدى  رئي�ش   اأ�ضار 
يف القوية  القيادة  اأهمية  اإىل  بو�ضوح   ، 
اإفريقيا و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق   منطقة 
“نحو مبـــوؤمتـــر  الــرئــيــ�ــضــي  خــطــابــه   يف 
ال�ضرق ملنطقة  جديدة  اأمنية   ترتيبات 
نظمه الــذي  اأفريقيا”  و�ضمال   الأو�ــضــط 
– اإفريقيا  و”مركز  ال�ضرق”   “منتدى 
بحثية موؤ�ض�ضة  وهو  الأو�ضط”،   ال�ضرق 

.مقرها جنوب اإفريقيا
اإذا اأمل  هناك  “�ضيكون  خنفر:   وقال 

.“كان لدينا قيادة منا�ضبة لتغيري املنطقة
 و�ضدد على اأهمية القيادة احلقيقية يف

املوارد لإدارة  اجلديدة  الأهداف   توجيه 
بنجاح، العامة  احلوكمة  واأهداف   العامة 
لت�ضور ــدة  واح طريقة  �ضوى  يقدم   ومل 

.وبناء توازن حقيقي مل�ضتقبل املنطقة
الأزمـــات ــالت  ح يف  “القيادة   وقـــال: 

يف القيادة  عــن  كــبــريًا  اختالفًا   تختلف 
بحاجة كنا  لقد  طبيعية.  ــروف  ظ  ظــل 
 اإىل قيادة مالئمة لتحويل املجتمع وحل
ال�ضرق يف  امل�ضطربة  العديدة   النزاعات 
انتفا�ضات منذ  اأفريقيا  و�ضمال   الأو�ضط 

.“الربيع العربي عام ٢٠١١
 القوى اخلارجية والإقليمية يف منطقة

ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
 تــتــ�ــضــم الأزمــــــة يف مــنــطــقــة الــ�ــضــرق

متعددة باأنها  اأفريقيا  و�ضمال   الأو�ضط 
.الأبعاد ومتعمقة للغاية

، العربية  النــتــفــا�ــضــات  ربــيــع   ومــنــذ 
امل�ضكلة لكن  الــ�ــضــراعــات.  عــدد   ازداد 
للوحدة املنطقة  افتقار  اأن   الرئي�ضية هي 
ال�ضبب ظل  النتفا�ضات  تلك  ولدة   عند 
بعد حدثت  التي  لال�ضطرابات   الرئي�ضي 
املزيد اإىل  النق�ضامات   ذلك، حيث تدعو 
بدورها والتي   ، الأجنبية  التدخالت   من 
النق�ضامات مــن  ــد  ــزي وامل املــزيــد   تــولــد 

.وال�ضراعات
برنامج مدير  هلرتمان،  جو�ضت   وقــال 

 الــ�ــضــرق الأو�ـــضـــط و�ــضــمــال اأفــريــقــيــا يف
يف الأزمـــات،  لإدارة  الدولية   املجموعة 
للقوى “كان  املوؤمتر:  من  الأوىل   اجلل�ضة 
اأفريقيا يف  متعددة  م�ضالح   اخلارجية 
 ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال ما بني ال�ضتقرار
وولءات الــهــيــدروكــربــونــيــة،   واملـــــوارد 
للقوى عليها  املفرو�ضة  الــفــرديــة   دول 

.“العظمى
اإىل ننظر  اأن  ميكننا  املنطلق،  هذا   ومن 

الأو�ضط ال�ضرق  منطقة  يف   ال�ضراعات 
من للعديد  وجودا  لرنى  اأفريقيا   و�ضمال 
املتحدة )الـــوليـــات  اخلــارجــيــة   الــقــوى 
ـــدول ــــاد الأوروبـــــي وال ــيــا والحت  ورو�ــض
حقيقي خطر  وهناك  فيه(.   الأع�ضاء 
الأعمق الــدوافــع  على  الرتكيز  عــدم   يف 
دور فهم  يجب   ، لذلك  ال�ضراعات.   لهذه 
 الأطراف اخلارجية وتاأثريها على كيفية
�ضيا�ضات منظور  مــن  ال�ضراعات   تطور 
يف لال�ضتقرار  املزعزع  والتدخل   التدخل 

.املنطقة
منطقة فـــاإن   ، ــن  ــالأم ب يتعلق   وفيما 

ت�ضهد اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط   ال�ضرق 
“ال�ضقوط احلر”. وقد �ضجعت  حالة من 
التي  ، والفو�ضى  الإقليمية   ال�ضطرابات 
 ت�ضاعفت ب�ضبب فراغ ال�ضلطة ، على زيادة
املتبقية، كما القوية  الدول   املناف�ضة بني 
 �ضجعها ذلك على التدخل من جانب واحد

.اأو كجزء من ائتالفات موؤقتة
 وتــعــتــرب الـــتـــدخـــالت الــتــي تــقــودهــا

اإيران يف دعم  ال�ضعودية يف اليمن ، ودور 
هذا اأعرا�ش  من   ، �ضوريا  يف  الأ�ضد   نظام 
منطقة يف  اجلديد  ال�ضرتاتيجي   الواقع 

.ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
اأخرى قوية  خارجية  دول  غياب   ويف 

العربية واململكة  اإيــــران  ت�ضبح  قــد   ، 
 ال�ضعودية ، باعتبارهما قوتني اإقليميتني

.، اأكرث ظهورًا واأكرث ن�ضاطًا
ل اخلارجية  القوى  اأن  اإنكار  ميكن   ول 

املحلية، لل�ضراعات  الت�ضدي   ت�ضتطيع 
 ويف املقابل فاإن اجلهات الفاعلة املحليةل

.ت�ضتطيع اإيجاد احللول بنف�ضها
 لكن ل ينبغي اأن يكون ذلك معناه رف�ش

النزاعات حل  اإىل  تهدف  التي   اجلهود 
 املــحــلــيــة حــتــى جتـــد الـــقـــوى الــعــاملــيــة
ل�ضتيعاب جــديــدة  طــرقــًا   والإقليمية 
بعمل القيام  وميكن  املتناف�ضة.   م�ضاحلها 
من ولكن  الأثــنــاء.  هــذه  يف  كبري   اأ�ضا�ضي 
 الوا�ضح اأنه لن يتم حتقيق اأي تقدم مادي
والإقليمية العاملية  الظروف  تتهياأ   حتى 

.لذلك
حتديات الطاقة والأمن يف املنطقة

و�ضمال الأو�ــضــط  ال�ضرق  منطقة   تعد 
اأكرب من  جمموعة  ت�ضم  التي   ،  اأفريقيا 
، الــعــامل  ــوري يف  ــف الأح الــوقــود   منتجي 
)ب�ضكل الطاقة  ــدادات  اإم يف  مهمًا   لعبًا 
الطبيعي( والغاز  النفط  �ضكل  يف   اأ�ضا�ضي 

. اإىل العامل
 وبح�ضب �ضركة اأرامكو ، متتلك املنطقة،

من  %٥٧ املوؤكدة،  الطبيعية  املــوارد   اأكرب 
الطبيعي. الغاز  من   %٤١ و  العامل   نفط 
عندما متعددة  حتديات  اليوم  نرى   لكننا 
 يتعلق الأمر بالطاقة يف املنطقة. وهناك
.طلب متزايد ب�ضكل كبري من دول املنطقة

من جليلفاند  ديفيد  للدكتور   ووفــقــا 
 معهد اأك�ضفورد لدرا�ضات الطاقة ، تواجه
اإفريقيا و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق   منطقة 
بينما الطاقة  لأمن  “حتديات   النقي�ش، 
بني الـــتـــوازن  لتحقيق  الــبــلــدان   تــكــافــح 
املحلي وال�ضتهالك  الت�ضدير   عــائــدات 

.“وتنمية قطاع الطاقة
اأهمية �ضتزداد   ، التحديات   وملواجهة 

التوازن املوارد فيما يتعلق بتحقيق   اإدارة 
تطبيق خالل  فمن  والطلب.  العر�ش   بني 
الطاقة ا�ضتغالل  كفاءة  لتح�ضني   تدابري 
 ورفع الدعم عن الوقود الأحفوري، ميكن
زيادة ثم  ومن  املنطقة  يف  الطلب  يقل   اأن 
زيـــادة �ضايف اإىل  يـــوؤدي   الــ�ــضــادرات ممــا 

.الربح

“حتديات ــوان  ــن ع ــت  حت جل�ضة   ويف 
 الطاقة والأمن يف ال�ضرق الأو�ضط” ، قدم
 وزير الطاقة والرثوة املعدنية ال�ضابق يف
هي مهمة  نقطة  الكباريتي  مالك   الأردن 
الأو�ضط ال�ضرق  يف  الرئي�ضية  امل�ضكلة   اأن 
والفعال املنا�ضب  بال�ضتخدام   تتعلق 

.للموارد الطبيعية، خا�ضة املياه
ال�ضناعية لكل �ضيء الثورة   ومع تغيري 

“الثورة فـــاإن   ، ع�ضر  التا�ضع  الــقــرن   يف 
منطقتنا يف  �ضيء  كل  �ضتغري   اخل�ضراء” 

.لأن اأ�ضعار النفط اآخذة يف التزايد
خيار اأي  الأو�ضط  ال�ضرق  لدى   ولي�ش 

ــتــخــدام الــطــاقــة ــنــجــاح يف ا�ــض ــوى ال ــض � 
.املتجددة

اإىل املجال  هذا  يف  ال�ضتثمار   و�ضيوؤدي 
 اإظهار املنطقة على اأنها ت�ضري وفق الجتاه
للطاقة الدولية  الوكالة  فتقول   العاملي. 
بقيمة ا�ضتثمارات  �ضخ  مت  اإنه   املتجددة، 
 تريليون دولر يف جمال الطاقة املتجددة

.يف جميع اأنحاء العامل
 ومبا اأن منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال

 اأفريقيا هي م�ضتهلك �ضريع النمو للطاقة
ا�ضتهالك اأ�ــضــعــار  ــاع  ــف ارت اأن  ظــل   ،ويف 
اقت�ضادية تكاليف  يف  يت�ضبب   الطاقة 
املتجددة الطاقة  خيارات  فاإن   متزايدة، 
ال�ضم�ضية والطاقة  الرياح  طاقة  مثل   ، 
احلوافز ب�ضبب  لعقود  جتاهلها  مت  التي   ، 
توفر اأن  ميكن   ، املوجودة  غري   التجارية 
الوقود عن  للطاقة  قيمًا  بدياًل   للمنطقة 

.الأحفوري
، فاإن تعميق احلوار اأخرى   ومن ناحية 

وامل�ضتهلكني والــغــاز  النفط  منتجي   بــني 
الفاعلة اجلهات  جميع  متكني  �ضاأنه   من 
اأكرث التعامل ب�ضكل  الطاقة من   يف جمال 

 فاعلية، وم�ضاعدة ذلك القطاع على تعبئة
.ال�ضتثمار الذي مت�ش احلاجة اإليه

حت�ضني هــو  الــهــدف  يــكــون  اأن   ويــجــب 
اأكرث طــرق  تطوير  خــالل  من   ال�ضفافية 
يف والــتــعــاون  املعلومات  لتبادل   فاعلية 

.ال�ضيا�ضات لتعزيز قطاع النفط والغاز
منطقة ا�ضتقرار  باأن  نعرتف  اأن   وعلينا 

على �ضتعمل  م�ضتقرة  الأو�ــضــط   ال�ضرق 
الوا�ضعة وامل�ضاركة  النــخــراط   تعزيز 
الإقليمي للتعاون  اإيجابيا  حافزا   وتقدم 
 مــع الــقــوى اخلــارجــيــة الــتــي تــهــدف اإىل
الطاقة مــن  ــي  ــذات ال الكــتــفــاء   حتقيق 
من �ضريحة  على  احل�ضول  اإىل   بال�ضعي 
الذي الوقت  يف  الإقليمية  الكعكة   هذه 
 يــتــم الــ�ــضــعــي فــيــه نــحــو بــنــاء الأمــــن يف

.املنطقة
اإنه بدون وجود القول   وختاما، ميكننا 

ت�ضويات وجــود  حتى  اأو  كبرية   �ضفقات 
املوؤمل هو الت�ضخي�ش  فاإن   ،  حملية دائمة 
 اأن العامل قد يواجه حالة عدم ا�ضتقرار
 مطولة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال
العنف اأعمال  �ضتتوا�ضل  ،حيث   اأفريقيا 
�ضوريا مثل  بلدان  يف  القتال  �ضاحات   يف 

.واليمن
املنطقة ال�ضراعات يف هذه  تنتهي   ولن 

واحد نظام  اأو  واحد  حزب  بانت�ضار   اأبدًا 
 اأو بلد واحد. لذلك ، يجب على املنطقة اأن
 ت�ضعى اإىل هوية جديدة ، اأو جمموعة من
 الهويات ، ت�ضم حتت مظلتها تنوعها الغني
 ول يتم التعبري عنها من الناحية الإثنية
اأنه الوا�ضح   اأو الطائفية. ويبدو هذا من 
.حتٍد طويل املدى لإعادة البناء الإقليمي
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ت��رت��ي��ب��ات �أم��ن��ي��ة ج���دي���دة ل��ل�����س��رق �الأو����س���ط و���س��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا

و�مل��ث��ل��ي��ني �ل��ي��ه��ود  ك��ر�ه��ي��ة  ع��ل��ى  حت��ر���س  بلجيكا  يف  خليجية  دول  مت��ول��ه��ا  �ل��ت��ي  �مل�����س��اج��د  ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة:  ه��ي��ئ��ة 

م�ضت الوليات املتحدة الأمريكية يف ما 
قررته، ونقلت �ضفارتها من تل اأبيب اإىل 
مدينة القد�ش املحتلة، و�ضط �ضمت خّيم 
املحتلة، وم�ضريات حمدودة  ال�ضفة  على 
املقلب  على  امل�ضهد  لكّن  القد�ش،  يف 
الآخر يف قطاع غزة كان مغايرًا. ل�ضمت 
ال�ضفة ق�ضته الطويلة، ومل يكد يك�ضره 
ال�ضلطة  لرئي�ش  ق�ضري  خطاب  �ضوى 
واملنتهي  ج�ضديًا  املرهق  عبا�ش،  حممود 
مطلع  بني  ما  الوقت  كان  فيما  م�ضروعًا، 
كفياًل  اأم�ش  حتى  املا�ضي  الثاين  كانون 
ال�ضفة  يف  ال�ضابة  القوى  با�ضتنزاف 
عن  ف�ضاًل  ومالحقة،  واعتقاًل  اإ�ضابة 

اأنه ل قرار فتحاويًا بالت�ضعيد.
والإ�ضرائيلية،  الأمريكية  الوجوه  اأما 
على  امل�ضتحدث  املقر  يف  مبت�ضمة  فظلت 
امل�ضهد  يخل  مل  كما  لل�ضفارة،  عجل 
لكل  وكلمات  ا�ضتعرا�ضية  حركات  من 
اأن  حني  يف  »الإجناز«،  هذا  يف  امل�ضهمني 
الرئي�ش دونالد ترامب، �ضاحب العر�ش، 
اكتفى بكلمة م�ضورة اأعاد فيها ترداد ما 
قاله �ضابقًا عن اأن »القد�ش هي العا�ضمة 
يف  لنف�ضه  اليهودي  ال�ضعب  اأ�ّض�ضها  التي 
عا�ضمة  هي  القد�ش  ال�ضحيق...  املا�ضي 
اإ�ضرائيل، واليوم نفذنا قرار نقل ال�ضفارة 

اإىل املدينة«.
رغم ذلك، فعلت غزة جهدها، اإذ انطلقت 
اإىل  كبرية  ح�ضود  الباكر  ال�ضباح  من 
اإ�ضرائيلية  توغالت  رغم  »احلدود«، 
النا�ش  اإرهاب  هدفها  كان  اأي�ضًا  مبّكرة 
الذين بدوؤوا يف حدود الثامنة والن�ضف 
اإن  وما  ال�ضتباكات.  حماور  اإىل  ي�ضلون 
اأمتت ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحًا 
املحاور  يف  املواجهات  ا�ضتدت  حتى 
ال�ضاخنة. ويف اأول �ضاعتني، اأعلنت وزارة 
نحو  واإ�ضابة  �ضبعة  ا�ضت�ضهاد  ال�ضحة 
مرا�ضم  بداأت  اإن  ما  لكن  �ضخ�ش،   500
نقل ال�ضفارة الأمريكية، يف نحو الرابعة 
اإىل  ال�ضهداء  عدد  و�ضل  حتى  ع�ضرًا، 
الر�ضمية  احل�ضيلة  لتختتم   ،41 نحو 
�ضهيدًا   55 على  م�ضاء  الثامنة  نحو 
و2771 اإ�ضابة بجراح خمتلفة، وهو ما 
يرفع عدد �ضهداء »م�ضريات العودة« اإىل 
104 من 30 اآذار املا�ضي. لكن من املتوقع 
الأنباء  ظل  يف  ال�ضهداء،  عدد  يزداد  اأن 
داخل  من  ت�ضحب  مل  جثامني  وجود  عن 

ال�ضياج احلدودي.
احلدود  اقتحام  حماولت  كانت  وبينما 
دموي  تكتيك  على  العدو  عمل  تتواىل، 
اأماكن  من  والقنا�ضة  جنوده  ب�ضحب 
اإعطاء  ثم  ومن  املتظاهرين،  دخول 
ما  احل�ضود،  بق�ضف  للمدفعية  الأوامر 
اأدى اإىل وقوع العدد الأكرب من ال�ضهداء 
الق�ضف  بعدها  لينتقل  والإ�ضابات، 
العودة  خميمات  لي�ضتهدف  املدفعي 

نف�ضها، وهو ما دفع الوزارة اإىل اإعالن اأن 
الكبري من الإ�ضابات فاق قدرات  »العدد 
وذلك  وا�ضتعداداتها«،  الطبية  الطواقم 
الطبية  الطواقم  ا�ضتهداف  عن  ف�ضاًل 
التي ارتقى منها �ضهيد، اإىل جانب ق�ضف 
اإ�ضابة  واأي�ضًا  اإ�ضعاف،  �ضيارات  خم�ش 
بيان  يف  الوزارة  و�ضرحت  �ضحافيًا.   12
حالة   54 نحو  الإ�ضابات  بني  من  اأن 
اإىل  اإ�ضافة  خطرية،  و76  جدًا،  حرجة 
1294 متو�ضطة، فيما كان جزء كبري من 
اجل�ضم،  من  العليا  املناطق  يف  الإ�ضابات 
اإ�ضابات   1204 ومن بني هذه الإ�ضابات 
بالر�ضا�ش احلي، و133 اإ�ضابة ب�ضظايا 

يف اجل�ضم.
امل�ضاء  �ضاعات  حتى  الظهرية  ومنذ 
داخل  اإىل  املعركة  العدو  نقل  الأوىل، 
جوية  غارات  �ضّن  بداأ  حينما  القطاع، 
على مواقع التدريب اخلا�ضة باملقاومة، 
وذلك يف خطوة كبرية ل�ضتفزاز املقاومة 
التي كانت قد ن�ضرت عددًا من عنا�ضرها 
يف حماور عدة واأعلنت ال�ضتنفار الكبري 
يف �ضفوفها، ف�ضاًل عن اإ�ضهامها يف اإ�ضقاط 
امل�ضرّية  الإ�ضرائيلية  الطائرات  من  عدد 
على  حارقة  قنابل  تلقي  كانت  التي 

»خميمات العودة«.
انتهت  م�ضاًء،  ال�ضاد�ضة  بحدود 
ال�ضتباكات بعدما اأ�ضيعت اأنباء عن طلب 
على  »حفاظًا  اجلماهري  ب�ضحب  ف�ضائلي 
يف  الداخلية  وزارة  اأن  رغم  �ضالمتها«، 
عنها  نقلت  اأخبار  عن  نفيًا  اأ�ضدرت  غزة 
موؤمترًا  لكّن  املخيمات.  باإخالء  اأوامر 
العودة  مل�ضرية  العليا  الوطنية  لـ»الهيئة 
اأنه  اأم�ش  م�ضاء  اأعلن  احل�ضار«،  وك�ضر 
ال�ضفة  لفتح كل اجلبهات يف  الأوان  »اآن 
�ضفقة  ك�ضر  مب�ضروع  والتوحد  والقد�ش 
القرن«، فيما توعد القيادي يف »حما�ش«، 
خليل احلية، يف موؤمتر ثاٍن بـ»الرد على 
اأي  تعلن  مل  وبينما  الحتالل«.  جمازر 
مع  املتزامنة  اليوم  م�ضريات  وقف  جهة 
على  كان  الت�ضديد  فاإن  النكبة،  ذكرى 
يوم اجلمعة املقبل، وكذلك اخلام�ش من 
مدينة  احتالل  )ذكرى  املقبل  حزيران 
تتوا�ضل  اأن  يتوقع  وهكذا،  القد�ش(. 
وا�ضح  تقدير  دون  من  اليوم  امل�ضريات 
ودفن  عام  حداد  اإعالن  مع  لوتريتها، 

�ضهداء اأم�ش.
بعد انتهاء املواجهات، اأ�ضدر وزير الأمن 
الإ�ضرائيلي، اأفيغدور ليربمان، تعليماته 
التي  احلزم«  »�ضيا�ضة  مبوا�ضلة  للجي�ش 
من  فل�ضطيني  اأي  ومنع  اأم�ش،  انتهجها 
م�ضاورات  بعد  وذلك  احلدود،  اجتياز 
اأجراها مع قائد الأركان غادي اآيزنكوت، 
موؤكدًا يف نهاية امل�ضاورات »حق اإ�ضرائيل 
يف الدفاع عن �ضيادتها ومواطنيها ب�ضتى 
�ضحيفة  و�ضفت  ذلك،  مع  ال�ضبل«. 

باأنها  التظاهرات  اأحرونوت«  »يديعوت 
»الأ�ضر�ش والأعنف منذ �ضنوات«، م�ضرية 
اأن عدد ال�ضهداء هو الأعلى يف يوم  اإىل 
قبل  الأخرية  احلرب  انتهاء  منذ  واحد 
اأربع �ضنوات. وقالت اإن عدد املتظاهرين 
م�ضبوقة،  غري  م�ضتويات  اإىل  و�ضل 
متظاهر،  األف   40 من  باأكرث  وقّدرته 
علمًا باأن م�ضادر حملية فل�ضطينية قالت 

اإن العدد كان �ضعف ذلك مرتني.
املكتب  ع�ضو  هّدد  ذلك،  غ�ضون  يف 
ال�ضيا�ضي حلركة »حما�ش«، خليل احلية، 
عرب  احلركة  تقوده  ع�ضكري  بت�ضعيد 
الق�ضام«،  »كتائب  الع�ضكرية  ذراعها 
لن  املقاومة  ف�ضائل  »�ضرب  اأن  موؤكدًا 
ي�ضتمر طوياًل يف حال ا�ضتمرار الت�ضعيد 
»دماء  اأن  على  و�ضدد  الإ�ضرائيلي«. 
عار  غ�ضلت  اليوم  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
وردت  امل�ضاومة  عار  وغ�ضلت  التطبيع 
الحتالل  يجعل  اأن  يحاول  من  كل  على 
»القد�ش  م�ضيفًا:  املنطقة«،  من  جزءًا 
خط اأحمر دونها الرقاب واملهج والدماء، 
وتهون  الأرواح  ترخ�ش  �ضبيلها  ويف 
امل�ضري«.  اأجلها �ضنوا�ضل  الت�ضحيات ومن 
نقل  خطوة  اإن  احلية  قال  كذلك، 
حق  على  »اعتداء  الأمريكية  ال�ضفارة 
وجرمية  اأر�ضه  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
حمّماًل  العامل«،  و�ضد  الإن�ضانية  �ضد 
املرتتبة  التبعات  كل  الأمريكية  الإدارة 

على تنفيذ هذا القرار.
كذلك، اأكدت حركة »اجلهاد الإ�ضالمي« 
ما جرى  ال�ضمت على  اأبدًا  اأنه »ل ميكن 
يف  متثله  وما  القد�ش  على  عدوان  من 
التي  الزكية  والدماء  وعقيدتنا،  ديننا 
بيان  واأفاد  هدرًا«.  تذهب  لن  اأريقت 
امل�ضوؤولية  كامل  »حتّمل  باأنها  للحركة 
لالحتالل عن جرميته وعن عدوانه على 
املتظاهرين  وعلى  ال�ضعبية  املظاهرات 

الُعّزل يف قطاع غزة«.
مل�ضريات  العليا  التن�ضيقية  »اللجنة  اأما 
امل�ضريات  ا�ضتمرار  فاأعلنت  العودة«، 
وقال  اجلمعة.  اأيام  يف  خا�ضة  يوميًا، 
خالد  الإ�ضالمي«  »اجلهاد  يف  القيادي 
»م�ضهد  اللجنة:  عن  كلمة  يف  البط�ش، 
ال�ضياج  نحو  الآلف  مبئات  اجلماهري 
الفا�ضل لهو م�ضهد عز وفخار �ضجله هذا 

ال�ضعب العظيم... هذه الدماء لن تزيد 
ا�ضتمرار  على  اإ�ضرارًا  اإل  الفل�ضطينيني 
احل�ضار  ك�ضر  حتى  العودة  م�ضريات 

وحتقيق العودة«.
»ال�ضلطة«  رئي�ش  قال  اأخرى،  جهة  من 
اأم�ش،  م�ضاء  كلمة  يف  عبا�ش،  حممود 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  »اجتماع  اإن 
القرارات  من  جملة  �ضيناق�ش  التحرير 
القرارات  وهي  تنفيذها،  اأجل  من 
الوطني  املجل�ضني  يف  اتخذت  التي 
الجتماع  »هذا  واأ�ضاف:  واملركزي«. 
وغريه من الجتماعات يف الأيام املقبلة 
كثرية  باأمور  وا�ضحة  بقرارات  �ضتخرج 
واأمريكا  اإ�ضرائيل  مع  بعالقتنا  تتعلق 
»ال�ضفارة  متابعًا:  الدولية«،  واملوؤ�ض�ضات 
الأمريكية هي بوؤرة ا�ضتيطانية اأمريكية 
و�ضيطًا،  باأمريكا  نقبل  لن  القد�ش...  يف 
من  تاأتي  دولية  و�ضاطة  هو  نريده  وما 
خالل موؤمتر دويل بعدد من دول العامل، 

ولي�ش من دولة واحدة«.
ال�ضتنكارات  من  جملة  جانب  واإىل 
والدعوات اإىل عقد اجتماع عربي طارئ 
ا�ضتنكر  الأمن،  ملجل�ش  جل�ضة  وكذلك 
العفو  و»منظمة  الأوروبي  الحتاد 
الحتالل  قوات  قتل  اأم�ش  الدولية« 

الإ�ضرائيلي املتظاهرين يف غزة. 
»القوى  من�ّضق  اأعلن  مت�ضل،  �ضياق  يف 
»اللجنة  وع�ضو  وال�ضالمية«  الوطنية 
اأبو  التنفيذية ملنظمة التحرير«، وا�ضل 
يو�ضف، اأن اليوم )الثالثاء( �ضيكون »يوم 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  �ضامل  اإ�ضراب 
كافة، حدادًا على اأرواح ال�ضهداء الذين 
ارتقوا اليوم يف غزة«، يف اإ�ضارة اإىل مدن 

ال�ضفة اأي�ضًا. 
الإ�ضرائيلي،  الوزراء  رئي�ش  قال 
اإن »الرئي�ش )دونالد(  بنيامني نتنياهو، 
ال�ضفارة  بنقله  التاريخ  �ضنع  ترامب 
»امتالكه  له  �ضاكرًا  )الأمريكية(«، 
واأ�ضاف  وعده«.  لتنفيذ  ال�ضجاعة 
القد�ش  يف  ال�ضفارة  نقل  حفل  خالل 
املحتلة اأم�ش، »كلنا ممتنون امتنانًا كبريًا 
اليوم يف ذاكرتنا  لأمريكا، و�ضيكتب هذا 
يوم  هذا  قادمة.  اأجيال  اإىل  القومية 

كبري للقد�ش ولدولة اإ�ضرائيل«.
اأقوى  �ضفارة  »اليوم  نتنياهو:  وتابع 

حلفائنا  واأقوى  الأر�ش  وجه  على  دولة 
املكان،  هذا  يف  تفتح  املتحدة  الوليات 
حدود  يحمون  ال�ضجعان  وجنودنا 
على  املجازر  اإىل  اإ�ضارة  يف  اإ�ضرائيل«، 
حدود قطاع غزة. اأي�ضًا، امتدح الرئي�ش 
الإ�ضرائيلي روؤوفني ريفلني نظريه ترامب 
ين�ضى  لن  الإ�ضرائيلي  »ال�ضعب  اإن  قائاًل 
ووقوفه  بالوعد،  واإيفاءه  اجلميل  هذا 

احلازم خلف امل�ضالح الإ�ضرائيلية«.
اأما م�ضت�ضار ترامب، جاريد كو�ضرن، فقال 
عن  امل�ضوؤول  الو�ضّي  هي  »اإ�ضرائيل  اإن 
القد�ش وكل ما فيها... الوليات املتحدة 
هو  هذا  لأن  اإ�ضرائيل،  جانب  اإىل  تقف 
الرئي�ش  يعد  وعندما  ال�ضحيح،  الأمر 

ترامب باأمر فاإنه ينّفذه«.
لدى  اأجنبيًا  �ضفريًا   54 قاطع  وعمليًا، 
اإ�ضرائيل، من اأ�ضل 86 �ضفريًا، احتفالية 
ومنهم  ال�ضفارة،  لنقل  اخلارجية  وزارة 
واليابان  والهند  وم�ضر  رو�ضيا  �ضفراء 
فكانوا  امل�ضاركون،  اأما  واملك�ضيك. 
الحتاد  من  دول   4 �ضفراء  هم   ،32
واملجر  النم�ضا  هي:  فقط  الأوروبي 
دول   5 اإىل  اإ�ضافة  وت�ضيكيا،  ورومانيا 
اأوروبية غري اأع�ضاء يف الحتاد: األبانيا 
وجورجيا.  واأوكرانيا  و�ضربيا  ومقدونيا 
كما ح�ضر �ضفراء 12 دول اأفريقية هي: 
الكونغو  وجمهورية  والكامريون،  اأنغول، 
الكونغو،  وجمهورية  الدميقراطية، 
وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب ال�ضودان، 
وزامبيا،  ونيجرييا،  واإثيوبيا،  وتنزانيا، 
�ضارك  الو�ضطى  اأمريكا  ومن  ورواندا. 
5 دول: جمهورية الدومينيكان،  �ضفراء 
وبنما،  وغواتيمال،  وال�ضلفادور، 
وهندورا�ش، ومن اأمريكا اجلنوبية �ضارك 
من  اأما  فقط.  وبريو  باراغواي  �ضفريا 
اآ�ضيا، فح�ضر �ضفراء 4 دول هي: ميامنار 

والفيليبني وتايالند وفيتنام.

�ل���ق���د����س يف  ن���������دوب  غ������������زة...  يف  دم���������اء  �ل����ن����ك����ب����ة:  ذك���������رى  يف 
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