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ت����رام����ب  :ال�������ص���واري���خ ق����ادم����ة �إىل ����س���وري���ة وع��ل��ى
رو���س��ي��ا اال���س��ت��ع��داد وع�لاق��ت��ن��ا ب��ه��ا يف �أ����س���و�أ م��راح��ل��ه��ا..
وي���ق���ول �إن �أي ���ض��رب��ة حم��ت��م��ل��ة ل�����س��وري��ا ق���د ت��ت��م يف
وق�����ت “قريب ج�����دا �أو غ��ي�ر ق���ري���ب ع���ل���ى الإط���ل���اق”
م����رح����ل����ة ج������دي������دة م������ن «امل��������ف��������اج���������آت» «�أك������ث�����ر ق������وة»

�صنعاء ال ت�أبه للتهديدات:
ال���ط���ائ���رات امل�����س�يرة
وهجمات البالي�ستية مكثفة
�إ�سرائيل ُتوا�صل الت�صعيد :م ّ
ُبا�شرة مع رو�سيا و�إذا
ُ�ستعدون
ملواجهة م ٍ
ٍ
ّ
ال�سوري عن اخلريطة
هاجمت �إيران �سنقتل الأ�سد ون�صر اهلل ومنحو النظام

رف�����ع ����ش���ك���وى يف ف��رن�����س��ا
���ض��د ب���ن ���س��ل��م��ان بتهمة
“التواط�ؤ بالتعذيب” يف اليمن
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�إ�سرائيل ُتوا�صل الت�صعيد :م ّ
ُبا�شرة مع رو�سيا و�إذا
ُ�ستعدون
ملواجهة م ٍ
ٍ
ّ
ال�سوري عن اخلريطة
هاجمت �إيران �سنقتل الأ�سد ون�صر اهلل ومنحو النظام
على الرغم من �أنّ �إ�سرائيل تحُ يي اليوم “ذكرى
املحرقة” ،التي ُتعترب من قد�س �أقدا�س اليهود � ،اّإل
إ�سرائيلي
مبا �
أمريكي
بهجوم �
�أنّ التوق ّعات
غربي ،ور ٍّ
ٍّ
ٍّ
ّ
� ً
إعالمي
أمني وال
أي�ضا ،طغت على امل�شهد
ّ
ال�سيا�سي وال ّ
ّ
يف الدولة العرب ّية .وكانت املحادثة الهاتف ّية
الرو�سي،
إ�سرائيلي والرئي�س
بني رئي�س الوزراء ال
ّ
ّ
أهمية كبريةٍ يف
فالدميري بوتن ،قد حازت على � ٍ
العربي ،حيث �شدّ ّدت �صحيفة (ه�آرت�س)
الإعالم
ّ
العرب ّية يف تقريرها اليوم اخلمي�س على �أنّ املحادثة
إ�سرائيلي.
توجه �
بني الرجلني متّت بعد
ٍ
ٍّ
ومن جهة املحافل ال�سيا�س ّية والأمن ّية يف �إ�سرائيل،
العربي عن م�صادرإخباري
نقل موقع ( )YNETال
ّ
ّ
الدبلوما�سي
م�س�ؤولة ومطلعة يف تل �أبيب� ،أنّ الغطاء
ّ
ال�سوري ومنحه �شرعية ا�ستخدام
الرو�سي للنظام
ّ
ّ
ريا وحقيق ًيا
�سالح كيميائيُ ،يعترب تهديدً ا خط ً
لإ�سرائيل ،وعليه ،ف�إنّ الدولة العرب ّية ،تابعت
ملواجهة مبا�شرةٍ مع رو�سيا.
ا�ستعداد
امل�صادر ،على
ٍ
ٍ
من ناحيتها� ،أفادت ذكرت �صحيفة “يديعوت
�أحرونوت” العرب ّية ،نق ًال عن م�صادر و�صفتها ب�أنّها
رفيعة املُ�ستوى يف تل �أبيب� ،أفادت �أنّ االهتمام
�سيرتكز يف نهاية الأ�سبوع احلايل على الأحداث
ا�ستثنائي،
الأخرية يف �سور ّية ،التي ت�شابكت ب�شكلٍ
ٍّ
ما رفع من م�ستوى التوتر ،بح�سب قولها.
ً
قائلة لل�صحيفة العرب ّية �إنّه
وتابعت امل�صادر عينها
بح�سب جتربة املا�ضي ف�إن هجو ًما �أمريك ًيا يف �سور ّية
كما ح�صل قبل �سنة ردًا على الهجوم الكيميائي
املزعوم يف �إدلب ،والهجوم املن�سوب لإ�سرائيل يف
�سور ّية على قاعدة “التيفور” الع�سكر ّية ،يرفعان
من م�ستوى الت�أهب يف ال�شمال خ�شية من ر ّد الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد و�إيران.
وك�شفت امل�صادر � ً
أي�ضا النقاب عن �أنّ وزارة الدفاع
ً
الأمريك ّية “البنتاغون” �أطلعت �إ�سرائيل م�سبقا على
ظروف الهجوم ال�سابق للأمريكيني يف �سوريا ،ووف ًقا
لذلك كان مبقدور امل�ؤ�س�سة الأمنية اال�ستعداد لر ٍّد
�سوريٍّ من الرب واجلو.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أنّه هذه املرة هناك فارقان
اثنان قد يعمالن لغري �صالح �إ�سرائيل ،الأول هو �أنّ
التقارير من وا�شنطن ومو�سكو ب�أنّ �إ�سرائيل هي التي
هاجمت قاعدة “ ”T4على الأرا�ضي ال�سورية ق َّو�ضت
جمال الإنكار ،الذي �شكّل �ضمانة لهجمات �إ�سرائيلية
اال�سرتاتيجي للأ�سد
بدون ردٍّ ،والثاين هو الو�ضع
ّ

اليوم يف �سور ّية ،فهو �أقوى ،وهو واثق بنف�سه ويف
طريقه لتحقيق االنت�صار يف احلرب الأهلية ،بف�ضل
حليفه من الكرملني ،على حدّ تعبريها.
�إىل ذلك ،قالت م�صادر يف القيادة العليا للم�ؤ�س�سة
إ�سرائيلي ،ل�صحيفة (معاريف)
الأمنية واجلي�ش ال
ّ
�إنّه يف حال نفذ الإيرانيون عملية عدائية �ضد
ً
انطالقا من الأرا�ضي ال�سورية ،ف�إنّ الأ�سد
�إ�سرائيل،
ونظامه �سيدفعان الثمن ،وتابعت :هو ونظامهْ � ،أي
الأ�سد ب�شخ�صه وذاته� ،سيدفع الثمن ،ويختفي مع
نظامه من اخلريطة والعامل ،بح�سب تعبريها.
لكن يف موازاة هذه التهديدات� ،أكدت امل�صادر نف�سها
�أنّ �إ�سرائيل غري معنية بالت�صعيد ،لتعيد وت�ست�أنف
التهديد باجتاه ال�ساحة اللبنانية ،حيث قالت
امل�صادر الرفيعة لل�صحيفة العرب ّية �إنّه يف حال
ان�ضم حزب اهلل �إىل الر ّد الإيراينّ ،فعلى الأمني
ّ
العام حلزب اهلل ن�صر اهلل �أنْ يدرك �أنّه �سيدفع ثم ًنا
ً
باهظا جدً ا ،و�أنّ م�صريه �سيكون م�شابهًا مل�صري الأ�سد،
على حدّ و�صفها.
�سياق مت�صلٍ  ،ر�أى محُ ّلل ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية يف
يف
ٍ
�صحيفة (ه�آرت�س) العرب ّية ،حيمي �شاليف� ،إنّ
قواعد اللعبة تغيرّ ت ،كما �أو�ضح �أم�س رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو للوزراء ،الف ًتا �إىل �أنّ الو�ضع يف
ال�شمال بات قاب ًال لالنفجار ب�سبب التوتّر احلا�صل.
وتابع �شاليف قائ ًال �إنّه بعد �سبع �سنوات على احلرب
العربي �إىل
الأهل ّية يف �سور ّية ،حت ّول هذا البلد
ّ

�ساحة مناو�شات بني �إ�سرائيل و�إيران على املُ�ستوى
إقليمي ،وبني الواليات املُتحدّ ة الأمريك ّية
ال
ّ
ُ
العامليُ ،م�شدّ دًا على �أنّ ال�ضربة
ورو�سيا على امل�ستوى
ّ
الأمريك ّية املُتوق ّعة ل�سور ّية� ،ست�ؤدي �إىل ردود فعلٍ
برمتها
ٍ
متدحرجة ،والتي من �ش�أنها �أنْ تقود املنطقة ّ
�شاملة ،على حدّ تعبريه.
حرب
ٍ
�إىل ٍ
�أ ّما محُ ّلل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية يف موقع ()WALLA
العربي� ،أمري بوحبوط ،فقال �إنّ اجلي�ش
إخباري
ال
ّ
ّ
إ�سرائيلي ال يقدر �أنْ يتجاهل تغريدات الرئي�س
ل
ا
ّ
ترامب حول الهجوم �ضدّ �سور ّية ،ويتحتّم عليه
جتهيز �سالح اجل ّو ،والقيادة ال�شمال ّية ،وقيادة
جديدْ � ،أي احلرب.
لو�ضع
اجلبهة الداخل ّية
ٍ
ٍ
عالو ًة على ذلك� ،شدّ ّد املُح ّلل �أنّه ينبغي على الدولة
معلومات وتفا�صيل
العرب ّية احل�صول ُم�سب ًقا على
ٍ
حول العملية الأمريك ّية املُزمعة �ضدّ �سور ّية ،لكي
تكون ُم�ستعدّ ًة ملواجهة � ّأي �سيناريو ،الف ًتا �إىل �أنّ
إ�سرائيلي
التح�ضريات واال�ستعدادات يف اجلي�ش ال
ّ
ً
م�شابهة متا ًما ملا جرى يف العام 2013
يجب �أنْ تكون
أمريكي ال�سابق ،باراك �أوباما،
عندما هدّ ّد الرئي�س ال
ّ
مبهاجمة �سور ّية يف حال عدم نزعها الأ�سلحة
ُ
الكيميائ ّية التي بحوزتها ،على حدّ قوله.

امل��ي��دان ي�شتعل جم� ً
��ددا :تعزيزات نحو ال�شمال ...وجبهات ج��دي��دة يف الو�سط
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�صدّ اجلي�ش اليمني واللجان ال�شعبية� ،أم�س ،هجوم ًا وا�سع ًا
للقوات ال�سودانية يف جبهة ميدي ،ي�أتي من �ضمن عمليات
ت�صعيد جديدة ،ي�ستهدف «التحالف» حتقيق تقدم من
ورائها .لكن النتيجة التي �آل �إليها الهجوم ال�سوداين ،ف�ض ًال
عن م�ؤ�شرات ميدانية �أخرى تكثفت يف �صعدة واجلوف
وغريهما خالل الأيام املا�ضية ،تنبئ ب�أن �أحدث اخلطط
الع�سكرية لـ«التحالف» لن تو�صل �إىل ما ت�شتهيه ال�سعودية
والإمارات
�أطلقت القوات املوالية لـ«التحالف» ،منذ �أيام ،عمليات
ع�سكرية متزامنة على �أكرث من جبهة ،يف ما يبدو
�أنه �إرها�صات ملرحلة ت�صعيد جديدة تعقب الزيارة
اال�ستطالعية التي ا�ستمرت � 8أيام للمبعوث الأممي �إىل
اليمن ،مارتن غريفيث .وفيما تبدو ال�سعودية والإمارات،
على �ضوء ما �أوحت به ال�ساعات املا�ضية ،متم�سكتني
بتحقيق اخرتاقات يف جبهات الو�سط وال�شمال خ�صو�ص ًا،
تظهر «�أن�صار اهلل» ت�صميم ًا على مواجهة الت�صعيد الأخري
بـ«خيارات ع�سكرية ال تزال كثرية ،والقادم منها �سيكون
توعد به �أم�س الناطق با�سم اجلي�ش
مزعج ًا» ،على حد ما ّ
واللجان ال�شعبية� ،شرف غالب لقمان.
و�أفادت وكالة «فران�س بر�س»� ،أم�س ،نق ًال عن م�س�ؤولني
ع�سكريني مينيني ،ب�أن «التحالف» دفع ،خالل اليومني
املا�ضيني ،بتعزيزات ع�سكرية ت�ضم املئات من اجلنود
ال�سعوديني وال�سودانيني �إىل جبهات القتال يف حمافظة
�صعدة ،متهيد ًا لإطالق عمليات كان بد�أ احلديث عنها مع
ت�س ّلم ها�شم الأحمر قيادة املنطقة الع�سكرية ال�ساد�سة
يف اجلوف� .إال �أن التطورات امليدانية ال ت�شي� ،إىل الآن،
ب�أنه �سيكون يف �إمكان ال�سعودية فتح خطوط قتال جديدة
ب�سهولة� ،أو �إحراز تقدم ُيذكر على اخلطوط املفتوحة

�أ�ص ًال .هذا ما �أوحت به� ،أم�س ،اخل�سائر التي منيت بها
القوات ال�سودانية املقاتلة يف جبهة ميدي ،والتي �شنت
حتت غطاء جوي مكثف من طريان «التحالف» هجوم ًا على
املزارع واملخازن يف اجلبهة املذكورة .لكن اجلي�ش واللجان
متكنا ،بح�سب ما نقلت قناة «امل�سرية» التابعة لـ«�أن�صار اهلل»
عن م�صدر ع�سكري ،من «ك�سر الزحف» ،موقِ عني «ع�شرات
القتلى واجلرحى يف �صفوف ال�سودانيني» ،ف�ض ًال عن «تدمري
� 4آليات و�إعطاب �أخرى» .وكان اجلي�ش واللجان نفذا،
�أخري ًا« ،عملية نوعية �ضد القوات املوالية للتحالف قبالة
منفذ علب احلدودي (القريب من حمافظة �صعدة) ،حيث
متكنا من ال�سيطرة على عدد من املواقع الع�سكرية ،وقتل
عدد كبري من العنا�صر املتمركزين فيها ،واغتنام �أ�سلحة
خفيفة ومتو�سطة» ،بح�سب ما يفيد به «الأخبار» م�صدر
ع�سكري يف «�أن�صار اهلل».
على خط مواز ،ا�ستهدفت القوات املوالية لـ«�أن�صار اهلل»
جتمعات للمقاتلني التابعني لـ«التحالف» يف مديرية املتون
يف حمافظة اجلوف ،ما �أدى �إىل «�سقوط قتلى وجرحى يف
�صفوفهم» ،وفق ما ذكرته وكالة «�سب�أ» الر�سمية .وت�أتي
عملية اال�ستهداف هذه بعدما �سيطر اجلي�ش واللجان على
مناطق وا�سعة يف جبهة خب وال�شعف� ،إحدى �أكرب جبهات
اجلوف ،عرب ا�ستعادتهما جبال تواثنة اال�سرتاتيجية
املطلة على م�ضيق ووادي القعيف .ويف حمافظة م�أرب،
�أطلقت القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش واللجان �صاروخ ًا
بالي�ستي ًا من نوع «قاهر  »M 2على جتمعات القوات التابعة
لـ«التحالف» يف جبهة الكنب .جاء ذلك يف وقت بد�أ فيه
املقاتلون املوالون للرئي�س للمنتهية واليته ،عبد ربه
من�صور هادي ،حماوالتهم التقدم نحو حمافظة البي�ضاء
انطالق ًا من م�أرب .وبح�سب م�صادر حملية وقبلية ،ف�إن

خمت�صر مفيد

وجدت �إدارة الرئي�س دونالد ترامب ،يف ويل العهد ال�سعودي،
حممد بن �سلمان� ،ضالّتها ،لكي توكَ ل �إليه مهمة �إحداث
التغيريات املرجتاة يف املنطقة .تلك هي خال�صة املقال املط ّول
لل�صحايف الأمريكي املخ�ضرم ،ديك�سرت فيلكنز ،والذي ن�شرته
جملة «ذا نيويوركر» بعنوان «�أمري �سعودي ي�سعى �إىل �إعادة
�صنع ال�شرق الأو�سط» .خال�صة تبدو بالغة الدقة يف التعبري
عن حقيقة الدور املطلوب من ابن �سلمان ،خ�صو�ص ًا يف ما
يت�صل بالق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي.
حيث كان الأمري �شديد ال�صراحة يف �إجابته �أ�سئلة جملة
«ذي �أتالنتيك» ب�ش�أن ذلك ال�صراع�« :أعتقد �أن الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني لهم احلق يف �أن يكون لهم �أر�ض خا�صة بهم.
لكن علينا التو�صل �إىل اتفاق �سالم ل�ضمان اال�ستقرار للجميع،
ولإقامة عالقات طبيعية».
«#التطبيع_مت_ بنجاح» على حد تعبري مغردين عرب
عبرّ وا عن �سخطهم على ت�صريحات ابن �سلمان الأخرية
حتت هذا الو�سم وغريه� .إال �أنه ،ويف الوقت الذي كانت فيه
و�سائل الإعالم تتداول تلك الت�صريحات ،التي الحظ حماوِر
ويل العهد ال�سعودي �أنها ال تت�ضمن �أي «كلمة �سيئة» حول
�إ�سرائيل ،كان �شهيد جديد ي�سقط على احلدود بني قطاع
غزة و�إ�سرائيل ،لين�ضم �إىل � 16شهيد ًا ق�ضوا يف فعاليات
متتد ل�ستة �أ�سابيع .م�شهد يخت�صر حقيقة
«يوم الأر�ض» التي ّ
العقبات التي تعرت�ض م�شروع «امللك القادم».
رئي�س التحرير

منطقة قانية ،الواقعة على احلدود
بني املحافظتني ،ت�شهد منذ ثالثة
�أيام مواجهات عنيفة بني قوات هادي
وقوات اجلي�ش واللجان التي عزّ زت
مواقعها هناك بكتيب َتني �إ�ضافي َتني
متركزتا يف منطقة م�سعودة اجلبلية.
على املقلب الغربي ،وعلى الرغم
من انتقال املئات من جنود احلر�س
اجلمهوري املوالني لنجل �شقيق الرئي�س
ال�سابق ،طارق �صالح ،من مع�سكرات
التدريب املُم ّولة �إماراتي ًا يف منطقة
بئر �أحمد يف مدينة عدن� ،إىل مدينة املخا الواقعة على
ال�ساحل الغربي لليمن� ،إال �أن املعركة هناك تبدو جممدة
�إىل حني يف �ضوء �إعالن الأمم املتحدة تكثيف �إجراءاتها
التفتي�شية لل�سفن القادمة �إىل ميناء احلديدة ،توازي ًا مع
و�صول �أول �سفينة حمملة بالغاز املنزيل �إىل امليناء منذ
عدة �أ�شهر .و�أفاد م�س�ؤولون �أمميون� ،أم�س ،ب�أن املنظمة
الدولية �ستزيد عدد مراقبي ال�سفن القادمة �إىل اليمن
ومفت�شيها ،كما �ست�ستخدم معدات فح�ص لـ«�ضمان عدم
تهريب �أي �أ�سلحة ،ولت�سريع و�صول �إمدادات الإغاثة
املطلوبة».
وكان ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن ،حممد اجلابر� ،أعلن،
�أول من �أم�س� ،أنه اجتمع مع مدير جلنة الأمم املتحدة
للر�صد والتحقق والتفتي�ش يف موانئ جيبوتي ودبي
وجدة و�صاللة ،واتفقا على «حت�سني القدرات وتعزيزها».
و�أ�ضاف اجلابر ،يف ت�صريحات �إىل ال�صحافيني يف جنيف،
�أن «اللجنة �ستزيد عدد مفت�شيها من �أربعة �إىل 10
مفت�شني ،ومراقبيها من �ستة �إىل  16مراقب ًا ،و�ستح�سن

كذلك التكنولوجيا امل�ستخدمة يف تفتي�ش ال�سفن» .ويف
�أعقاب تلك الت�صريحات ،و�صلت� ،أم�س� ،إىل غاط�س ميناء
احلديدة� ،سفينة «كهيا�سى» وعلى متنها  2900طن من
الغاز املنزيل ،على �أن تتبعها �سفينة �أخرى حتمل على متنها
�أكرث من � 20ألف طن من املادة نف�سها.
و�إذا كان ثمة جتميد فع ًال ملعركة ال�ساحل الغربي ،فذلك
مما ي�شي ب�أن الر�سالة ال�صاروخية الأخرية ،التي متثلت
يف ا�ستهداف ناقلة تابعة لل�شركة الوطنية ال�سعودية
للنقل البحري (اعرتفت ال�شركة �أم�س بتعر�ض ناقلتها
�أبقيق لال�ستهداف �أثناء �إبحارها يف املياه الدولية غربي
ميناء احلديدة) ،قد و�صلت �إىل من يهمهم الأمر ،يف وقت
ت�ؤكد فيه قوات اجلي�ش اليمني واللجان �أن «العمليات
ال�صاروخية م�ستمرة ما دام حتالف العدوان م�ستمر ًا يف
ارتكاب اجلرائم» ،وفق ما �أكد �أم�س العميد �شرف غالب
لقمان ،الذي �شدد على �أن «هجمات القوة ال�صاروخية
وجه �ضد �أكرث الأهداف ت�أثري ًا على قوة العدو ،و ُتدار
ُت ّ
طبق ًا خلطط مدرو�سة ت�ضمن حتقيق عن�صر املفاج�أة
و�صعوبة ال�صد».
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الن�سخة احلادية ع�شرة –  2018من
م�سابقة ت�أليف الن�ص امل�سرحي امل��وج��ه للطفل م��ن �سن � 6إىل 18
خم�����ص�����ص��ة ل��ل��ك��ت��اب ال�����ش��ب��اب ح��ت��ى ���س��ن اخل��ام�����س��ة و ال��ث�لاث�ين
(اال�شتباك مع املوروث الثقايف لإنتاج ن�صو�ص �إبداعية جديدة و متجددة)
�شروط امل�سابقة والتقدمي
يف �إطار الربنامج الثقايف والفني الذي و�ضعته الهيئة
العربية للم�سرح ،وحتفيز ًا للكتّاب امل�سرحيني العرب من
ال�شباب حتى �سن اخلام�سة و الثالثني؛ واهتمام ًا مب�سرح
الطفل ،تنظم الهيئة العربية للم�سرح الن�سخة احلادية
ع�شرة من م�سابقة ت�أليف الن�ص امل�سرحي املوجه للأطفال
للعام  2018والتي خ�ص�صت لن�صو�ص ت�شتبك مع املوروث
الثقايف لإنتاج معرفة �إبداعية جديدة و متجددة؛ موجهة
للفئة العمرية من �سن � 6إىل � 18سنة� ،ضمن ال�شروط
التالية:
· �أن يكون الن�ص املر�شح للم�سابقة مبني ًا على الثيمة
املذكورة يف املقدمة (اال�شتباك مع املوروث الثقايف النتاج
معرفة جديدة و متجددة).
· �أن يكون الن�ص املر�شح للم�سابقة جديداً ،مل ي�سبق
فوزه يف م�سابقة �أخرى  ،ومل ي�سبق �أن �شارك يف امل�سابقة
نف�سها و مل ي�سبق ن�شره ب�أية و�سيلة �أو تقدميه يف عر�ض
م�سرحي.
· �أن يكون الن�ص مكتوب ًا باللغة العربية الف�صحى.
· �أن يحدد كاتب الن�ص الفئة العمرية امل�ستهدفة بهذا
الن�ص.
· �أن ال يكون الن�ص مونودرامي ًا.
· �أن يقدم الن�ص امل�سرحي مطبوع ًا ب�صيغة ()Word
بنط  Arial 14ومب�سافات بينية ال تتجاوز 1.15وير�سل
بوا�سطة الربيد الإلكرتوين املدون �أدناه.
· �أن يقدم �صاحب الن�ص املر�شح بوا�سطة الربيد
الإلكرتوين �صورة �شخ�صية و�صورة بطاقة �إثبات هوية
 /جواز ال�سفر � ،سرية ذاتية خمت�صرة  ،العنوان كام ًال
مبا يف ذلك الهاتف النقال و�إقرار ًا مبلكيته للن�ص والتزامه
بال�شروط (ح�سب ال�صيغة املرفقة بهذا الإعالن).
· �أن يبعث الن�ص واملرفقات �إىل من�سق م�سابقة ت�أليف
الن�ص امل�سرحي ،على الربيد الإلكرتوين التايل:
Script@atitheatre.ae
برجاء كتابة ا�سم امل�ؤلف و عنوان الن�ص يف خانة
(املو�ضوع) على �سطح الربيد الإلكرتوين ،و �إر�سال الن�ص و
الوثائق املطلوبة يف �إر�سالية واحدة,
تدابري و�إجراءات امل�شاركة :
· يفتح باب التقدمي مطلع �شهر �أبريل . 2018
· تنتهي مهلة التقدمي يف نهاية �شهر �أغ�سط�س .2018
· ت�شكل الهيئة جلنة حتكيم وتكون قراراتها نهائية.
· تعلن نتائج امل�سابقة النهائية منت�صف نوفمرب .2018
· يتم تكرمي الفائزين بامل�سابقة �ضمن �أعمال الدورة

احلادية ع�شرة من مهرجان امل�سرح العربي والتي تعقد يف
القاهرة يناير .2019
· متنح الهيئة العربية للم�سرح ثالث جوائز على النحو
التايل :
· اجلائزة الأوىل $ 5000
· اجلائزة الثانية $ 4000
· اجلائزة الثالثة $ 3000
· متنح الهيئة �أيقونتها للفائزين خالل انعقاد الدورة
احلادية ع�شرة من مهرجان امل�سرح العربي.
· للهيئة احلق بن�شر الن�صو�ص الفائزة بامل�سابقة �ضمن
من�شوراتها.
· ال يجوز طباعة ون�شر الن�صو�ص الفائزة من قبل
�أ�صحابها �أو جهات غري الهيئة العربية للم�سرح قبل مرور
� 3سنوات على �إعالن الفوز.
للمزيد من املعلومات:
0097165240800
�صيغة الإقرار املطلوب من امل�ؤلف:

�أقر �أنا (اال�سم )....من (بلد اجلن�سية احلالية) ،من مواليد
عام ( ،).......ب�أن الن�ص امل�سرحي (عنوان الن�ص).....
املوجه (للأطفال من � ......إىل  )......والذي �أتقدم به
للن�سخة احلادية ع�شرة من م�سابقة ت�أليف الن�ص امل�سرحي
التي جتريها الهيئة العربية للم�سرح للعام � ،2018ضمن
(اال�شتباك مع املوروث الثقافة لإنتاج معرفة �إبداعية
جديدة و متجددة)  ،هو ن�ص من ت�أليفي ،غري مقتب�س ،ومل
ي�سبق يل �أن �شاركت به يف نف�س امل�سابقة ،ومل ي�سبق �أن فاز
يف م�سابقة �أخرى ،ومل ي�سبق ن�شره �أو عر�ضه على امل�سرح،
كما �أتعهد ب�أن ال �أ�شارك به يف م�سابقة �أخرى �أو �أن�شره �أو
�أقدمه على امل�سرح حتى �إعالن النتائج النهائية للم�سابقة،
كما يحق للهيئة ن�شره �ضمن و�سائل ن�شرها يف حال فوزه.
التوقيع . .................................
بريد �إلكرتوين ..................................مت
/
حترير الإقرار بتاريخ/ :

مل���ى ���س��ع��ود  :ال���ف���ن اخل��ل��ي��ج��ي ي��ن��ق�����ص��ه ال���ت���ن���وع والإب��ت��ك��ـ��ـ��ار
و امل�����ر�أة ال�����س��ع��ودي��ة ���س��ت��ن��ال ح��ق��وق��ه��ا ب���ق���رارات غ�ي�ر م��درو���س��ة
�إعالمية �سعودية  -حا�صلة على
بكالوريو�س لغات �أوروبية ،كانت بداية
�شهرتها يف عام  2009عندما ان�ضمت
�إىل بانورما �إف �إم وقدمت بع�ض الربامج
الغنائية بالبداية ثم نوعت بالربامج
كما تقدم كوالي�س جل�سات ونا�سة 2013
على قناة �إم بي �سي وتتمتع ب�شهره وا�سعه
من خالل املتابعه اخلليجية القوية على
ح�ساباتها مبواقع التوا�صل الإجتماعي
وخالل تواجدها مب�صر �أطلقت عدد من
الت�صريحات ال�صحفية تناولت العالقات
امل�صرية وال�سعودية حيث �أكدت �أن
العالقات بني البلدين ت�شهد تقاربا كبريا
ج�سدته عدد من امل�شاريع الإقت�صادية
والإ�سرتاتيجية امل�شرتكة ي�أتي يف مقدمتها
م�شروع ج�سر امللك �ساملان حتول احللم
�إيل حقيقة بعد �أعوام عده بعد �أن ظل
حبي�س الأدراج منذ عام 1988م لكن كتب
للتجربة النجاح يف عهد امللك �ساملان خالل

القمة امل�صرية ال�سعودية �إبريل 2016
 ،وتلك اخلطوة �ستعود على ال�شعبني
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ال�شقيقني مبنافع كثرية .
وعن �إجراءات اململكة العربية ال�سعودية

يف ق�ضية حقوق املر�أة �أكدت ملى ت�أيدها
لتلك القرارات احلكيمة الداعمة للمر�أة
يف �شتى املجاالت �إجتماعيا واقت�صاديا
و�سيا�سيا �سيدفع م�سار عجلة التنمية
مل�ستقبل م�شرق �إن �شاء اهلل  ،وعن الفن
اخلليجي قالت  ،،للأ�سف الفن اخلليجي
يت�أرجح بني الدراما والكوميديا فقط والبد
من وجود تنوع يف الطرح ما بني املغامرة
والرعب والعاطفي والبولي�سي واعتقد �أن
القرار ال�سامي القا�ضي بفتح دور ال�سينما
وامل�سارح �سيوجب على �صناع الفن طرح
�أطروحات جديدة من �ش�ألنها الإرتقاء
بذوق امل�شاهد اخلليجي  ،،واختتمت ملى
حديثها بالإ�شاده بالعر�س الدميوقراطي
امل�صري وقالت « احت�شاد امل�صريني �أمام
اللجان دليل وا�ضح على �شعبية الرئي�س
ال�سي�سي والثقة ال�شعبية املتمتع بها والتي
تعترب الداعم الإ�سا�سي له يف �سيا�ساته
الداخلية واخلارجية «
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«�أن�������ص���ار اهلل» ت���د�� ّ��ش���ن م��رح��ل��ة «�أك���ث��ر ق�����وة» م���ن «امل���ف���اج����آت»

منذ ال�صباح حتى �ساعات امل�ساء ،وقعت
ال�سعودية حتت ُرهاب الهجمات اليمنية،
التي اتخذت �شك ًال نوعي ًا جديد ًا مع دخول
الطائرات امل�سيرّ ة ميدان املعركة ،با�ستهداف
مطار �أبها و«�أرامكو جيزان» .ا�ستهداف مل تكد
الريا�ض ت�صحو من وقعه حتى باغتتها هجمة
بالي�ستية وا�سعة جديدة� ،أكدت مرة �أخرى �أن
تهديدات �سلطات �صنعاء لي�ست من فراغ ،و�أن
املقبل من الأيام �سيحمل «مفاج�آت» ميكن �أن
توعدت به قوات
«تغيرّ جمرى احلرب» ،وفق ما ّ
اجلي�ش واللجان.
«قادمون يف العام الرابع مبنظوماتنا
ال�صاروخية املتطورة واملتنوعة التي تخرتق
كل و�سائل احلماية ...قادمون بطائراتنا
املُ�سيرَّ ة ذات املدى البعيد والفاعلية اجليدة
توعد
والقدرة الع�سكرية املمتازة» .ذلك ما ّ
به قائد حركة «�أن�صار اهلل» ،ال�سيد عبد امللك
احلوثي ،يف الذكرى الثالثة الندالع العدوان
على اليمن .وعيدٌ �سرعان ما وجد �سبيله
�إىل التنفيذ منذ اليوم الأول للعام الرابع مع
الهجمة البالي�ستية الوا�سعة التي ا�ستهدفت
ال�سعودية ليل الـ 26من �آذار /مار�س املا�ضي،
�إال �أنه بلغ �أم�س م�ستوى �أكرث تقدم ًا بفعل
دخول الطائرات امل�سرية للمرة الأوىل �إىل
ميدان املواجهة ،يف وقت �أُطلقت فيه الهجمة
البالي�ستية الثانية من نوعها (لناحية
حجمها) يف �أقل من �شهر ،لتبدو ال�سعودية
ً
«م�ستباحة» �أمام النريان
ــ و�إن ل�ساعات ــ
اليمنية.
املفارقة �أن هذا امل�شهد جتلّى بعد �ساعات فقط
من ا ّدعاء ويل العهد ال�سعودي ،حممد بن
�سلمان ،يف معر�ض دفاعه عن «التحالف» الذي
تقوده بالده من باري�س� ،أن «قوات ال�شرعية
تبعد ما يقل عن  20كليومرت ًا من �صنعاء،
وت�ستطيع �أن جتتاحها بري ًا غداً ،ولكن نعرف
�أنه �سيكون هناك �ضحايا مدنيون كثريون».
قال ابن �سلمان ذلك من دون �أن ُيبلِغه �أحد على
الأرجح �أن اليمنيني كانوا ملّا ينتهوا من مللمة
�أ�شالء ال�ضحايا الذين خلّفتهم �أحدث جمازر
«التحالف» يف �صعدة وتعز .لكن ما تناهى �إىل
م�سمعه حتم ًا هو نب�أ «املحرقة» التي تعر�ض
لها اجلنود ال�سودانيون ،ومعهم جنود القوات
املوالية للرئي�س املنتهية واليته ،عبد ربه
من�صور هادي ،يف مدينة ميدي على ال�ساحل
اليمني .نب�أ ت�أتي هجمات الأربعاء لتعزّ ز
وقعه على الريا�ض و�أبو ظبي ،باعثة بر�سالة
ردعية �أكرث قوة �إىل قيادة «التحالف» التي
ال تفت�أ حتاول حتقيق اخرتاقات على جبهتي
�صعدة وميدي ،بعدما ت�ضاءل �أملها بتحقق

�شيء مماثل على جبهة �صنعاء ،خالف ًا ملا زعمه
الأمري «املدلّل».
يوم �أم�س ،ويف عملية هي الأوىل من نوعها
منذ �إزاحة ال�ستار عن  4طائرات بدون طيار
حملية ال�صنع يف الـ 26من �شباط /فرباير من
العام املا�ضي� ،أعلن �سالح اجلو امل�سيرّ تنفيذ
غارات بطائرة «قا�صف  »1على مطار �أبها
الدويل يف منطقة ع�سري و�شركة «�أرامكو»
النفطية يف منطقة جيزان ،بح�سب ما نقلت
وكالة «�سب�أ» الر�سمية عن م�صدر ع�سكري.
و�أكد امل�صدر «تعطل الرحالت اجلوية يف
املطار بعد ال�ضربات» ،وهو ما اعرتف به
املتحدث با�سم «التحالف» ،تركي املالكي ،الذي
قال �إنه «مت يف حينه �إغالق حركة املالحة
اجلوية ...ومن ثم عادت احلركة اجلوية من
و�إىل املطار لطبيعتها» ،يف وقت انت�شرت فيه
�صور لأمري منطقة ع�سري ،في�صل بن خالد،
وهو يتفقد املطار قبل �إعادة ت�شغيله .ويف
حماولة لتربير ف�شل �أجهزة الرادار ال�سعودية
يف ر�صد الطائرة التي قطعت م�سافة تزيد
على  150كيلومرت ًا من �صعدة �إىل �أبها ،نقلت
و�سائل �إعالم �سعودية عن م�صادر ميدانية �أن
«امليلي�شيات احلوثية ا�ستغلت الأجواء الغائمة
وحالة الطق�س لت�سيري طائرتها» التي حلّقت
على ارتفاع يقارب  4كيلومرتات.
ويف حني ا ّدعى املالكي �أن طائرة «قا�صف »1
ذات «خ�صائ�ص وموا�صفات �إيرانية»� ،أكد
م�ساعد املتحدث با�سم قوات اجلي�ش واللجان
ال�شعبية ،العقيد عزيز را�شد� ،أن ما قامت به
الطائرة �أم�س «يك�شف وهم الدفاعات اجلوية
الأمريكية» ،التي دائم ًا ما حتاول ال�سعودية
التغطية على ف�شلها با�ستدعاء الدور الإيراين
وتوعد را�شد
يف عمليات اجلي�ش واللجان.
ّ
الريا�ض بـ«�ضربات م�ؤملة خالل الفرتة املقبلة،
تنفيذ ًا لتوجيهات ال�سيد احلوثي ،ورئي�س
املجل�س ال�سيا�سي الأعلى �صالح ال�صماد ،الذي
هدّ د ال�سعودية ب�ضربات �صاروخية يومية».
تهديدٌ �أعقبه ب�ساعات ا�ستهداف مع�سكر
م�ستحدث للقوات ال�سعودية وال�سودانية يف
منطقة ع�سري ب�صاروخ بالي�ستي من نوع «قاهر
« ،»M 2خلّف خ�سائر كبرية يف �صفوف العدو
وعتاده الع�سكري» بح�سب ما �أفادت به وكالة
«�سب�أ» ،توازي ًا مع الإعالن عن �إطالق �صاروخ
باليت�سي من نوع «بدر  »1على مع�سكر الإمداد
والتموين يف �أحد امل�سارحة جنوبي جيزان.
هذه ال�ضربات البالي�ستية املتتالية بلغت،
�أم�س ،م�ستوىً قيا�سي ًا جديداً ،بعدما باغتت
ال�سعودية ب�سبعة �صواريخ �أُطلقت دفعة
واحدة على �أرا�ضي اململكة ،ليل الـ 26من �آذار

املا�ضي .و�أعلنت القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش
واللجان ،م�ساء الأربعاء ،ا�ستهداف وزارة
الدفاع ال�سعودية ومواقع �أخرى يف العا�صمة
الريا�ض ب�صواريخ من طراز «بركان  ،»H 2كما
�أعلنت �إطالق دفعة من �صواريخ «بدر  »1املحلية
ال�صنع على من�ش�أة تابعة لـ«�أرامكو» يف منطقة
جنران ،وعلى �أهداف �إ�ضافية يف القطاع نف�سه.
و�أفادت م�صادر «�أن�صار اهلل» ب�أنه مت ،كذلك،
يف الوقت نف�سه ،ا�ستهداف مدينة امللك عبد
اهلل االقت�صادية و�أهداف �أخرى يف منطقة
جيزان بدفعة من �صواريخ «بدر � »1أي�ض ًا.
ووفق ًا لتلك امل�صادر ،فقد �أ�صابت ال�صواريخ
�أهدافها ،فيما ذكرت و�سائل �إعالم �سعودية
�أنه مت اعرتا�ض � 3صواريخ يف �أجواء اململكة.
وحتدثت وكاالت �أنباء عاملية ،بدورها ،عن
�سماع دوي  3انفجارات يف الريا�ض ،وم�شاهدة
�سحب دخان يف �سماء و�سط العا�صمة .وعلى
توعد الناطق
�إثر تلك العمليات املتزامنةّ ،
با�سم اجلي�ش واللجان ،العميد �شرف لقمان،
«قوى العدوان مبفاج�آت قادمة �ستغيرّ جمرى
احلرب» ،م�ؤكد ًا �أن «اجلي�ش واللجان مقبالن
على مراحل �أقوى و�أكرث ت�صعيداً» .وجزم
لقمان ،يف حديث تلفزيوين ،قائ ًال «(اننا)
نعرف كيف نختار �أهدافنا بعناية ،و�سنق�صف
من�ش�آتهم الع�سكرية واالقت�صادية و�أي مفا�صل
ا�سرتاتيجية م�ؤملة».
وكما يف ال�سماء ،كذلك على الأر�ض .بعدما
بالغت و�سائل الإعالم التابعة لـ«التحالف»
يف االحتفاء مبا �س ّمته «حترير مدينة ميدي»
�شمال غربي البالد ،جاءت التطورات امليدانية
�أم�س لتك�شف �أن ما مت حتقيقه لي�س �سوى تقدم
حمدود يف الأجزاء ال�شرقية واجلنوبية من
املدينة ،بح�سب ما �أكدت م�صادر ع�سكرية
من «�أن�صار اهلل» .و�أو�ضحت امل�صادر �أن ميدي
ت�شهد منذ حواىل �أ�سبوع مواجهات عنيفة ال
تزال م�ستمرة� ،أدت �أخري ًا �إىل مقتل الع�شرات
من اجلنود ال�سودانيني .و�أ�ضافت �أن هجمات
القوات املوالية لـ«التحالف» ،وامل�سنودة بغطاء
جوي كثيف ،بلغت ذروتها منذ يومني ،لتتمكن
تلك القوات على �إثرها من التقدم قلي ًال ،قبل
�أن تتعر�ض لهجمات م�ضادة �أوقعت «خ�سائر
فادحة يف الأرواح والعتاد» يف �صفوفها.
واجلدير ذكره �أن هذه هي املرة اخلام�سة
على التوايل ،منذ عامني ،التي تعلن فيها قوات
«التحالف» «حترير ميدي»� ،إال �أنه ويف كل مرة
كانت الت�شكيالت التابعة لـ«ال�شرعية» تتعر�ض
لكمائن جتربها على الرتاجع.
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عدة ،اليوم ،عن تغيري م�سار رحالتها التي
�أعلنت �شركات طريان ّ
حتلّق �أو تهبط يف كل من مطار «بن غوريون» يف تل �أبيب ،ومطار
«رفيق احلريري الدويل» يف بريوت ،وذلك خ�شية من ال�ضربات
الأمريكية املتوقّ عة على �سوريا� .أما �إحدى �شركات الطريان
ال�صينية فف�ضلت �إلغاء رحلتها كلي ًا من �شنغهاي �إىل تل �أبيب
ً
وتلبية لطلب
حت�سب ًا لل�ضربة الأمريكية املتوقعة على �سوريا،
املنظمة الأوروبية لل�سالمة اجلوية (يوروكونرتول)� ،أعلنت
عدة �شركات طريان عاملية وعربية عن تغيري م�سار رحالتها
ّ
املقرر لها االنطالق �أو الهبوط يف مطاري
اجلوية ،التي كان من ّ
«بن غوريون» يف تل �أبيب ،و«رفيق احلريري الدويل» يف بريوت.
�إعالن ال�شركات �شمل خطوط الطريان اللبنانية «ميدل �إي�ست»،
واخلطوط الفرن�سية «�إير فران�س»� ،إ�ضافة �إىل �أن امل�س�ؤولني عن
�سالمة الطريان يف الواليات املتحدة و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا
كانوا قد حذّ روا ،يف وقت �سابق� ،شركات الطريان التابعة لتلك
الدول من الطريان فوق �سوريا� .أ ّما بالن�سبة �إىل الكويت ،فقد
�أعلنت �شركة «اخلطوط اجلوية الكويتية» ،اليوم ،عن �إيقاف
جميع رحالتها �إىل بريوت ،بعدما تلقّت حتذير ًا من حتليق
الطائرات بالقرب من املجال اجلوي اللبناين.
ويف تغريدة على ح�سابها يف موقع «تويرت»� ،أو�ضحت ال�شركة
�أن التحذير الأمني «بخطورة الطريان بالأجواء املحيطة
ربر ًة بذلك
باجلمهورية اللبنانية» ورد من ال�سلطات القرب�صية ،م ّ
«توقيف الرحالت �إىل بريوت اعتبار ًا من اليوم ،وحتى �إ�شعا ٍر
�آخر ،التزام ًا من الكويتية بتطبيق معايري الأمن وال�سالمة».
�إعالن «الكويتية» ي�أتي بالتزامن مع �إلغاء ال�صني الرحالت
اجلوية بينها وبني �إ�سرائيل .وبح�سب ما ن�شرته �صحيفة
«يديعوت �أحرونوت» ،ف�إن «خطوط هاينان اجلوية» �ألغت
املقرر �أن تغادر �شانغهاي وت�صل �إىل تل
الرحلة التي كان من ّ
�أبيب اليوم ،وذلك بدافع «القلق على ال�سالمة العامة».
من جهته ،قال الرئي�س التنفيذي لل�شركة يف �إ�سرائيل �إن «هاينان
تعمل على �إيجاد حلول بديلة للركاب الذين بلغ عددهم 220
راكباً ،وكان من املفرت�ض �أن ي�صلوا اليوم �إىل تل �أبيب».
ُيذكر �أن الإجراءات التي اتخذتها �شركات الطريان ،ت�أتي غداة
دعوة املنظمة الأوروبية لل�سالمة اجلوية (يوروكونرتول)
ل�شركات الطريان �إىل توخي احلذر يف �شرق املتو�سط ،الحتمال
�شن غارات جوية يف �سوريا خالل � 72ساعة.
ورجحت «يوروكونرتول»� ،أم�س ،ا�ستخدام �صواريخ جو ـ �أر�ض �أو
ّ
�صواريخ «كروز» �أو كليهما معاً ،خالل تلك الفرتة ،الأمر الذي
تعر�ض �أجهزة املالحة الال�سلكية للت�شوي�ش
يزيد من احتماالت ّ
على فرتات متقطعة.

ترامب غا�ضب�« :أف بي �آي» دهم مكتب حماميه!
يرتكز اخلالف ،حالياً ،على ما �إذا كان «اتفاق ال�سكوت» بني
ترامب وممثلة الأفالم الإباحية �صحيح ًا (�أ ف ب )
دهم عنا�صر من مكتب التحقيقات الفدرايل «�أف بي �آي» ،يوم
�أم�س ،مكتب مايكل كوهني ،املحامي ال�شخ�صي للرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،يف وقت ما زالت تتفاعل فيه ق�ضية ترامب
وممثلة الأفالم الإباحية �ستورمي دانيالز.
ونقلت �صحيفة «نيويورك تاميز» عن حمامي كوهني� ،ستيفن
راين� ،أن عنا�صر الـ«�أف بي �آي» �صادروا من مكتبه الواقع يف
نيويورك «وثائق ات�صاالت» بني كوهني ووكالء له ،بع�ضها كان
بطلب من املحقّق اخلا�ص روبرت مولر الذي يحقّق يف وجود
روابط بني رو�سيا وحملة ترامب الرئا�سية .وعلى رغم ا�ستناد
املدعني العامني يف
املداهمة �إىل مذكرة تفتي�ش ،انتقد راين ّ
وقت ي�سعى فيه مولر �إىل مقابلة
�ش�أن املداهمة التي جاءت يف ٍ
ترامب يف �إطار التحقيقات التي يجريها حول التدخل الرو�سي
يف االنتخابات ،معترب ًا �أن قرار مكتب املدعي العام يف نيويورك
ب�إجراء حتقيقه عرب ا�ستخدام مذكرات تفتي�ش «غري منا�سب
بتات ًا وغري �ضروري».
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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رو�سيا ت�ستخدم الفيتو �ضد م�شروع �أمريكى لإجراء حتقيق جديد حول ا�ستخدام الأ�سلحة الكيماوية ب�سورية ..ورف�ض
م�شروع قرار تقدمت به ..وي�ص ّوت �ضد م�شروع قرار رو�سي يدعم حتقيقا ملنظمة حظر اال�سلحة الكيميائية يف البلد

رئي�س التحرير :
االمم املتحدة (الواليات املتحدة) ـ ا�ستخدمت رو�سيا
حق الفيتو يف جمل�س االمن �ضد م�شروع قرار امريكي
يق�ضي بان�شاء �آلية حتقيق حول ا�ستخدام اال�سلحة
الكيميائية يف �سوريا ،وذلك بعد االعتداءات التي
وقعت ال�سبت املا�ضي يف مدينة دوما ال�سورية قرب
دم�شق ،فيما رف�ض م�شروع القرار الذي تقدمت به
رو�سيا اثر الت�صويت ال�سلبي يف املجل�س ،وبعد ت�أييد
 6دول واعرتا�ض  7دول عليه.
و�ص ّوت جمل�س الأمن الدويل ب�أكرثية �سبعة �أ�صوات
مقابل �ستة وامتناع اثنني عن الت�صويت� ،ضد م�شروع
قرار تقدمت به رو�سيا ويق�ضي بت�شكيل �آلية للتحقيق
يف اال�سلحة الكيميائية يف �سوريا.
ومل يحز م�شروع القرار الرو�سي �إال على �ستة �أ�صوات
يف حني انه كان بحاجة لت�سعة �أ�صوات على االقل
لتمريره .والن�ص الرو�سي الذي �سقط يف الت�صويت
مينح جمل�س االمن القرار النهائي يف اعتماد او رف�ض
نتائج التحقيقات التي تخل�ص اليها �آلية التحقيق.
ورف�ضت الدول الغربية هذا الن�ص خ�صو�صا النه
يحرم يف نظرها �آلية التحقيق من اال�ستقاللية
الالزمة للقيام بعملها.
ووافقت  12دولة على م�شروع القرار االمريكي ،يف
حني عار�ضته رو�سيا وبوليفيا ،وامتنعت ال�صني عن
الت�صويت.
وكان م�شروع القرار يدعو اىل ان�شاء “�آلية حتقيق
م�ستقلة تابعة لالمم املتحدة” على ان تعمل ملدة �سنة
للتحقيق يف ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي يف �سوريا.
وهذا الفيتو هو الثاين ع�شر الذي ت�ستخدمه رو�سيا
يف جمل�س االمن ب�ش�أن امللف ال�سوري منذ بدء النزاع
يف �سوريا عام .2011
كما �ص ّوت جمل�س الأمن الدويل الثالثاء �ضد م�شروع

قرار تقدّ مت به رو�سيا لدعم �إجراء منظمة حظر
انت�شار اال�سلحة الكيميائية حتقيقا ب�ش�أن الهجوم
الكيميائي املفرت�ض الذي ا�ستهدف مدينة دوما يف
غوطة دم�شق ال�سبت.
ومل ت�ؤيد م�شروع القرار الرو�سي �إال خم�س دول ،بينها
رو�سيا ،يف حني �صوتت �ضده �أربع دول وامتنعت الدول
ال�ست الباقية عن الت�صويت ،علم ًا ب�أن �أي قرار ال بد
من اجل اعتماده ان يحوز على ت�سعة �أ�صوات على
االقل ب�شرط �أن ال ت�ستخدم اي من الدول اخلم�س
الدائمة الع�ضوية ( الواليات املتحدة ورو�سيا وال�صني
وفرن�سا وبريطانيا) حق الفيتو �ضده.
وقال املندوب الرو�سي الدائم لدى الأمم املتحدة،
فا�سيلي نيبينزيا ،يف كلمة �ألقاها خالل جل�سة خا�صة
ملجل�س الأمن الدويل ،ب�ش�أن الت�صويت على  3م�شاريع

حول التحقيق يف كيميائي �سوريا� ،إن رو�سيا ترف�ض
م�شروع القرار الأمريكي لأنه �سي�ؤدي �إىل ت�شكيل �آلية
حتقيق لن تعمل ب�صورة م�ستقلة.
و�أ�شار نيبينزيا �إىل �أن �إجراء حتقيق �أويل يف مزاعم
ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية بدوما ال يتطلب
ت�شكيل �آلية خا�صة.
و�أكد �أن املعطيات الأولية تدل بو�ضوح على �أن
الأ�سلحة الكيميائية مل ت�ستخدم يف دوما وال �أثر
لذلك على الإطالق.
واتهم املندوب الرو�سي اجلانب الأمريكي باتخاذ
خطوة جديدة نحو ت�صعيد التوتر من خالل توزيع
م�شروع قراره ،الفتا �إىل �أن وا�شنطن تريد �أ�صال
عدم اتخاذ قرار يف جمل�س الأمن حول دوما ملوا�صلة
نهجها.

و�أو�ضح نيبينزيا �أن الواليات املتحدة تعمل حاليا
بالتوافق مع النموذج الذي التزمت به عام ،2017
عندما وجهت �ضربات �إىل �سوريا.
ولفت �إىل �أن الواليات املتحدة كانت منذ البداية
ت�سعى للح�صول على ذريعة لتطبيق هذا النهج ،وهو
ما قدمته لها م�ؤ�س�سة “اخلوذ البي�ضاء” ،املعروفة
با�ستفزازاتها ال�سابقة ،لكنه �أعرب عن �أمله مبراجعة
وا�شنطن حر�صها على توجيه �ضربات ع�سكرية على
�سوريا حال اعتزامها �شنها.
و�أكد نيبينزيا م�سبقا �أن رو�سيا �س�ستخدم الفيتو �ضد
الوثيقة الأمريكية ،م�شددا على �أنها تلج�أ ملمار�سة
هذا احلق “للدفاع عن القانون الدويل والأمن وال�سالم
العامليني”.
وقالت مندوبة الواليات املتحدة لدى الأمم املتحدة،
نيكي هايلي ،الثالثاء� ،إن م�شروع القرار الرو�سي مينح
مو�سكو فر�صة اختيار املحققني وهو غري م�ستقل.
و�أ�ضافت هايلي يف جل�سة ملجل�س الأمن ب�ش�أن الت�صويت
على  3م�شاريع ب�ش�أن التحقيق بهجمات الكيميائي يف
�سوريا� ،أنه يجب �إنهاء هذه الهجمات الوح�شية التي
يتعر�ض لها املدنيون يف مدينة دوما.
من جهته� ،أفاد مندوب فرن�سا الدائم لدى الأمم
املتحدة ديالتر ،ب�أن ا�ستخدام ال�سالح الكيمياوي
�أمر مروع للغاية ويهدد النظام الدويل وله تبعات
خطرية ،م�شريا �إىل �أن دم�شق مل تلتزم بتعهداتها
وتوا�صل ا�ستخدام الأ�سلحة الكيمياوية.
و�صرح ديالتر ب�أنه �سيتم بذل كل اجلهود لوقف
�سيا�سة الإفالت من العقاب ولن نقبل �أي �آلية غري
م�ستقلة.
و�أكد مندوب فرن�سا �أن انتهاء عملية �آلية التحقيق
امل�شرتكة خ ّلف فراغا كبريا مت ا�ستغالله من قبل
دم�شق.

ترامب متوعدا :ال�صواريخ قادمة ت��رام��ب يقول �إن �أي �ضربة حمتملة ل�سوريا ق��د تتم يف وق��ت “قريب جدا
�إىل �سورية وعلى رو�سيا اال�ستعداد �أو غ�ير قريب على الإطالق” ..وت�يري��زا م��اي ت�تر�أ���س اجتماعا وزاري��ا
وعالقتنا بها يف �أ���س��و�أ مراحلها ..ط��ارئ��ا ب�����ش ��أن ���س��وري��ة ..وم���اك���رون��� :س�نرد يف “الوقت ال���ذي نختاره”
برودوي -وا�شنطن (الواليات املتحدة) ـ
ومو�سكو ت���رد��� :ص��واري��خ ترامب
لندن ـ (�أ ف ب) – (د ب ا)� :أكد الرئي�س
الفرن�سي اميانويل ماكرون �أن لديه “الدليل”
الذكية يجب �أن ت�ستهدف الإرهابيني
ب�أن النظام ال�سوري ا�ستخدم الأ�سلحة
الكيميائية يف الغوطة ال�شرقية قرب دم�شق
ال احل��ك��وم��ة ال�شرعية يف �سوريا
م�شريا �إىل �أن الرد على ذلك �سيتم يف “الوقت
وا�شنطن ـ مو�سكو ـ (ا ف ب) ـ (د ب �أ) -كتب الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،على ح�سابه على موقع تويرت � ،أن ال�صواريخ
“قادمة” �إىل �سورية ،ودعا رو�سيا �إىل “اال�ستعداد”.
وكتب ”:لقد تعهدت رو�سيا ب�إ�سقاط �أي وجميع ال�صواريخ التي
يتم �إطالقها على �سورية .ا�ستعدي يا رو�سيا ،لأنها قادمة..
�ستكون بارعة وحديثة و/ذكية.”/
و�أ�ضاف ”:عليكم �أال تكونوا �شركاء لـ/حيوان قاتل بالغاز /يقتل
�شعبه وي�ستمتع بذلك!”.
وتابع �أن العالقات بني بالده ورو�سيا يف �أ�سو�أ مراحلها حاليا ،مبا
يف ذلك “احلرب الباردة”.
و�أ�ضاف ”:عالقاتنا مع رو�سيا الآن �أ�سو�أ من �أي وقت م�ضى ،مبا يف
ذلك /احلرب الباردة ،/دون �أن يكون هناك مربر لذلك”.
وكتب ”:رو�سيا حتتاج �إلينا لدعم اقت�صادها ،وهو �أمر من ال�سهل
جدا القيام به ،ونحن نحتاج �إىل �أن تعمل كافة الدول �سويا”.
وختم التغريدة بـ”�أوقفوا �سباق الت�سلح”.
ومن جهتها اعتربت مو�سكو االربعاء ان ال�صواريخ االمريكية التي
يريد الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ق�صف �سوريا بها ،يجب ان
ت�ستهدف “االرهابيني” ولي�س “احلكومة ال�شرعية” يف دم�شق.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا يف
ح�سابها على في�سبوك “على ال�صواريخ الذكية ان ت�صوب باجتاه
االرهابيني ،ولي�س باجتاه احلكومة ال�شرعية التي تواجه منذ
�سنوات عدة االرهاب الدويل على ارا�ضيها”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

الذي نختاره”.
وقال ماكرون خالل مقابلة مع حمطة “تي
اف ”1الفرن�سية “لدينا دليل ب�أن (…)
الأ�سلحة الكيميائية ا�ستخدمت ،على الأقل
(غاز) الكلور ،و�أن نظام ب�شار الأ�سد هو الذي
ا�ستخدمها” م�ضيفا �أن باري�س �سرتد “يف
الوقت الذي نختاره عندما نقرر ب�أنه الأن�سب
والأكرث فعالية”.
من جهته� ،أبدى الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب �ضبابية اخلمي�س ب�ش�أن توقيت
ال�ضربة املحتملة التي تتوعد وا�شنطن
بتنفيذها �ضد �سوريا ردا على هجوم كيميائي
مفرت�ض ن�سب �إىل قوات النظام ال�سوري يف
الغوطة ال�شرقية.
وبعد يوم من حتذيره ب�أن “ال�صواريخ
قادمة” ،قال ترامب يف �سل�سلة تغريدات
�صباح اخلمي�س “مل �أقل قط متى �سينفذ
هجوم على �سوريا .قد يكون يف وقت قريب
جدا �أو غري قريب على الإطالق”.
ومن املقرر �أن ترت�أ�س رئي�سة الوزراء
الربيطانية ترييزا ماي اجتماعا وزاريا
عاجال اليوم اخلمي�س ملناق�شة رد فعل
بريطانيا على ما يرتدد عن وقوع هجوم
كيميائي يف �سورية �أودى بحياة الع�شرات.

وانق�سم النواب من املحافظني ،الذي تنتمى
لهم ماي و�أحزاب املعار�ضة ،قبل االجتماع
الوزاري ،ب�ش�أن ما �إذا كان يجب على احلكومة
�أن ت�سعى للح�صول على موافقة برملانية
لالن�ضمام لأي عمل ع�سكري م�شرتك.
وكانت ماي �أعلنت ا�ستعدادها التخاذ �إجراء
�ضد حكومة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
“دون العودة �أوال للربملان الربيطاين”.
وكان البيت الأبي�ض قد قال �أم�س الأربعاء
�إن جميع اخليارات مطروحة ،حيث يدر�س
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الرد على

الهجوم ،بعدما قال يف وقت �سابق يف تغريده
�إن ال�ضربة الع�سكرية �أ�صبحت و�شيكة.
و�أ�ضاف البيت الأبي�ض �أن �أمريكا م�ستمرة
يف التوا�صل مع �إ�سرائيل واململكة العربية
ال�سعودية وفرن�سا وبريطانيا ودول �أخرى.
وقال ماي قبل اجتماع اليوم �إن ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية يف �سورية ” ال يجب
�أن مير بدون حما�سبة” متعهدة ب�أن تعمل
بريطانيا مع حلفائها للرد على الهجوم الذي
وقع ال�سبت املا�ضي.
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م��ف��ه��وم ال�����س��ع��ادة مل ي��ع��د ت��رف�� ًا

�أحمد حمارم – نيويورك
ملاذا ازداد الإهتمام مبقيا�س �أو م�ؤ�شر ال�سعادة
يف كل دول العامل؟ وماذا يعني ذلك بالن�سبة
لنا نحن �أبناء العامل العربي؟
قد مت م�ؤخر ًا ن�شر درا�سة متميزة �شملت 156
دولة مت فيها طرح جمموعة من الأ�سئلة
على � 1000شخ�ص من جمموع هذه البلدان.
ركزت تلك الدرا�سة على مقيا�س مدى �سعادة
املواطنيني و�أي�ضا املهاجرين والوافدين ،وقام
موقع هيئة الإذاعة الربيطانية ()BBC
بن�شر بيانات ونتائج هذه الدرا�سة� .أ�شارت
الدرا�سة �إىل �أن ا�سعد ال�شعوب هم �سكان
الدول الإ�سكندنافية والأقل يف ال�سعادة كانوا
�سكان الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء -
وحتديد ًا بوروندي يف و�سط افريقيا  -حيث
كان ترتيب الدول اخلم�س الأكرث �سعادة
كما يلي :فنلندا –الرنويج –الدامنارك –
�آي�سلندا –�سوي�سرا وكان الرتتيب الأخري يف
القائمة من ن�صيب اليمن وجنوب ال�سودان!
ومن هذه الدرا�سة ،ف�سرنى �أننا مل جند �أي
بلد عربي �ضمن قائمة الدول املتقدمة يف
معيار ال�سعادة بينما وجدنا دولتان عربيتان
يف ترتيب الدول الأكرث تعا�سة! وكانت الدول

التي ح�صلت على املراتب الأوىل واملتقدمة يف
معيار ال�سعادة هي التي �شعوبها تعمل وتدفع
�ضرائب بن�سب مرتفعة وهم مرتاحون لذلك
لأنهم يحق لهم حما�سبة امل�س�ؤلني عن كل يورو
يتم �صرفه .واملعنى هنا ان ال�شعوب املتح�ضرة
والراقية لديها الإ�ستعداد للعمل ودفع
ال�ضرائب والر�سوم طاملا �أن احلكومات مهتمة
مبراعاة م�صالح �شعوبهم.
والأجمل يف هذا التقرير �أنه �إهتم �أي�ض ًا
ب�سعادة املهاجرين ..واملعنى هنا �أن الدولة
امل�ضيفة تعاملهم معاملة �إن�سانية لأنهم مثل
غريهم من املواطنني يدفعون ال�ضرائب وعلى
هذا الأ�سا�س يح�صلون على كل اخلدمات
مثل غريهم من املواطنني وتقدم لهم الدولة
التعليم احلكومي املجاين واخلدمات ال�صحية
وغريها من اخلدمات الأ�سا�سية على حد
�سواء .والوا�ضح هنا �أنهم يراعون م�ش�ألة
�أنهم �إذا جنحوا يف �إر�ضاء الوافدين او
املهاجرين وعاملنوهم معاملة �إن�سانية ح�سنة
ومت�ساوية ،فهم حتم ًا �سيزيدون من عطائهم
وانتاجيتهم لأن �سعادة املواطن ال ت�أتي على
ح�ساب الوافدين.
ومن هذا املنطلق ،فالتحية والتقدير لدولة

ق�����ص��واء اخل��ل��ايل م�����ش��ي��دة بت�صريح
ق��ا���ض��ي ب��ري��ط��اين ���ض��د �إره���اب���ي :ميثل
ر�ؤي������ة امل��ت��ف��ه��م�ين حل��ق��ي��ق��ة الإ����س�ل�ام

الإمارات العربية املتحدة التي �أعلنت عن
ت�شكيل وزارة لل�سعادة يف الوقت الذى �أعلنت
فيه اململكة املتحدة عن �إن�شاء «وزارة للعزلة»
حيث ات�ضح ان قرابة  9ماليني مواطن يف
بريطانيا يعانون من الإكتئاب ب�سبب العزلة
التي يعي�شون فيها.
اخلال�صة هي �أن ال�سعادة ك�شعور هام يف
حياة الإن�سان مل يعد احل�صول عليها ترف ًا بل
�أ�صبحت حق ًا �أ�صي ًال ت�سعى الدول �إىل حتقيقه
ملواطنيها كافة.

ه���ك���ذا ���س��ي��ك��ون ال������رد ال��ي��م��ن��ي اذا مل ي��ت��وق��ف
ال�����ع�����دوان ال�������س���ع���ودي االم���ري���ك���ي ع���ل���ى ال��ي��م��ن
زين العابدين عثمان
رمبا ان احلرب باليمن لن ت�ضع اوزارها يف
املدى القريب وقد تدخل مرحله ا�ضافية
من الت�صعيد الع�سكري ومدى زمني ابعد من
املتوقع وال�سبب يف ذلك يرجع اىل املوقف
االمريكي الذي الزال يرى بان توقف
احلرب باليمن �سيغلق ابواب ابتزاز النظام
ال�سعودي باعتبار ان هذه احلرب تعطي
االدارة االمريكيه �صالحية يف ق�ضم اخلزانة
ال�سعودية بن�سب هي االكرب يف العامل ويف
تاريخ العالقات ال�سعودية االمريكية…
القوات اليمنية املتمثلة باجلي�ش واللجان
ال�شعبية وبكافة القطاعات الع�سكرية مبا
فيها القوى ال�صاروخية  ،يف حال مل تتوقف
احلرب وطالت اىل مرحلة قادمه ا�ضافية
فان منهجية الرد اال�سرتاتيجية �ضد
دول التحالف مبا فيها ال�سعودية لن تكون
تقليدية كما احلال يف االعوام ال�سابقه فهي
مت�ضمنه م�سارات ت�صعيدية جديدة كليا يف
م�ستوى نوع العمليات التكتيكية او االهداف
الع�سكرية ونوعية اال�سلحة امل�ستخدمه. ،
بداية عام  2018والذي تخللته عمليات
ع�سكرية غري م�سبوقه نفذتها القوة
ال�صاروخية اليمنية باطالق �صواريخ (
دفاعية – وبالي�ستية) …اظهرت قدرات
تعترب خارق جلميع توقعات وح�سابات دول
التحالف ال�سعودي وتقديرها املوقف  ،حيث
ظهرت منظومات �صاروخية اكرث ا�سرعه
واكرث دقه وذات تكنولوجيا متطوره منها
الدفاعية ار�ض جو التي متكنت من ا�صابة
وا�سقاط احدث مقاتالت التابعه ل�سالح
اجلو ال�سعودي امثال الرتنادو االملانية
واليوروفايرت تايفون فخر �سالح اجلو
الربيطاين ..
واي�ضو منها منظومات ار�ض ار�ض ك�صواريخ
بدر 1البالي�ستية ق�صرية املدى التي ت�صل
�سرعتها اىل  4.5ماخ وذات فاعلية عالية
ونظام توجيه تكنولوجي متطور اكرث دقه

متفوقه عن باقي املظومات ال�صاروخية
االخرى .وللذكر ت�ستخدمها القوة
ال�صاروخية اليمنية هذه ال�صواريخ يف ق�صف
وا�ستهداف اهدافا حيوية وا�سرتاتيجية يف
مثلث القطاعات باجلنوب ال�سعودي جنران
وجيزان وع�سري بكثافة وب�شكل يومي اىل حد
ال�ساعه،
ما نريد اال�شارة اليه يف هذا ال�سياق هو ان
جوهر الرد الع�سكري الذي �ستقوم به القوات
اليمنية وباالخ�ص القوة البحرية باملراحل
القادمه �ستكون على مياة البحر االحمر
 ،ففي وقت الزال �صدى عملية ا�ستهداف
ناقلة النفط ال�سعودية قبل ايام يدوي
ال�ساحه االقليمية والدوليه  ،هناك عمليات
حت�ضرها القوات البحرية اليمنية اكرث
جر�أه واكرث ت�أثريا على واقع احلرب وابعادها
اجليو�سيا�سية .
فقد باتت متتلك ا�سلحة متطورة وقطع
بحرية ابتداءا بالزوارق العالية ال�سرعه
التي ت�ستخدم يف العلميات التكتيكية
واعرتا�ض ال�سفن او البوارج والغام بحرية
التي لها مهمات خا�صه يف ما يتعلق بت�أمني
املياة االقليمية واخريا منظومات �صواريخ
ار�ض بحر م�ضادة لل�سفن والبارجات املقاتله
..ك�صواريخ <<املندب  >>1والتي ك�شف
النقاب عنها اواخر عام  2017بعد ان مت
ا�ستخدامها يف تدمري واحراق بع�ض من بوارج
وال�سفن ال�سعودية والتي كان اخرها ال�سفينة
املعروفه باملدينة التابعه لل�سعودية
هذه ال�صواريخ التي متتاز بقدراتها الع�سكرية
يف دقة ا�صابة االهداف املتحركة بالبحر
متتلك مدى ي�صل اىل اكرث من  300كيلومرت
وهذا بطبيعته ما يجعلها مت�صدرة �سلم
اهتمامات اخلرباء الع�سكريني يف غرف
التحالف ال�سعودي �،سيما وانه بات ي�شكل
خطر ا�سرتاتيجي يطال اهدافا لي�س مبياة
البحر االحمر الدولية فقط وامنا جتاوز
ذلك اىل مدى ابعد مهددا بقطع اخلط

7

�أ�شادت الإعالمية ق�صواء اخلاليل ،مبا �أعلنه �أحد ق�ضاة
بريطانيا �ضد منفذ حادث �إعتداء «بار�سون غرين» يف لندن،
ب�أنه يجب �أن يق�ضي  34عام يف ال�سجن حتى يتعلم املعاين
ال�سامية لال�سالم والقر�أن.
و�أ�ضافت «اخلاليل» يف برناجمها «�صباح درمي»� ،أن هذا القا�ضي
يتفهم حقيقة الدين الإ�سالمي لكونه دين الرحمة والت�سامح،
وتفهم التعليمات ال�سمحة لال�سالم.
و�أو�ضحت �أن ما قاله القا�ضي ميثل ر�ؤية �شخ�ص متفهم حلقيقة
الدين الإ�سالمي وال يحكم عليه بت�صرفات بعد من يدعون �أنهم
ينفذون تعامليه ،ردا على �شخ�ص غابت عنه حقيقة الإ�سالم
والأديان.

�أ�ستاذ علم نف�س  :اخل��ون��ة واجلوا�سي�س
م����ت����واج����دون ع���ل���ى م����ر ال��ع�����ص��ور
قالت الدكتورة رحاب العو�ضى ا�ستاذ علم النف�س ال�سلوكى ان
االرهاب م�ؤامرة دولية وامل�صريني لديهم �إرادة و�صرب ملواجهة
اى ابتالء منذ ع�صر الفراعنة .
وا�ضافت العو�ضى خالل لقاء مع االعالمية ق�صواء اخلالىل فى
برنامج �صباح درمي �أن اخلونة واجلوا�سي�س متواجدون على مر
الع�صور .
و�أكدت العو�ضى �أن امل�صريني لي�س لديهم فكرة ترك �أر�ضهم
واحلفاظ عليها .
و�أو�ضحت العو�ضى �أن ال�شعب امل�صرى يحب اال�ستقرار ويلتف
حول القيادة ال�سيا�سية ب�أ�ستمرار وي�شارك جي�ش بالده دائما
فى مواجهة �أى حروب و�صعوبات تواجة الدولة امل�صرية .
وتابعت قائلة  :قتل النف�س حرمها اهلل وان هناك عدد من
الدول حتارب م�صر علميا ونف�سيا ولي�س ع�سكريا .

دفاع الربملان� :إن�شاء «في�س بوك» م�صري حتت
�سيطرة الدولة �ضرورة ملحة للأمن القومي

املالحي والتجاري العاملي الذي مير منه
 30%من �صادرات العامل …وبالتايل
فالقوات البحرية اليمنية من خالل هذا
اجليل من ال�صواريخ �ستتمكن من<ا�ستهداف
حتى ناقالت النفط و�سفن ال�شحن التجارية
التي تتبع ال�سعودية اوحلفاءها االقليميني
والغرب > ب�سهولة .
للعلم فقط  :ان حادثة ا�ستهداف ناقلة
النفط ال�سعودية قبل ايام مل تكن حادثة
عر�ضية فخرب ا�ستهدافها والتي الزال تتكتم
عليه القيادة ال�سيا�سية بالعا�صمة �صنعاء
هو يعترب ر�سالة للنظام ال�سعودي ومعادلة
�ستفر�ض نف�سها على واقع احلرب خالل
االيام القادمه يكون مفادها اوال واخريا هو
اما ايقاف احلرب ورفع احل�صار واما ان امن
و�سالمة خط املالحة الدولية والتجارية
لل�سعودية �ستكون يف مرمى نريان اال�ستهداف
املبا�شر …

قال اللواء يحيى الكدواين وكيل جلنة الدفاع والأمن القومي
مبجل�س النواب� ،إن احلكومة مل تعر�ض علينا حتى الأن �أي
م�شروعات قوانني خا�صة ب�إن�شاء «في�س بوك» م�صري ،و�سمعنا
عنه من و�سائل الإعالم املختلفة.
و�أ�ضاف يف مداخلة هاتفية مع الإعالمية «ق�صواء اخلاليل» يف
برنامج «�صباح درمي» ،ن�أمل يف �إن�شاء �شبكة توا�صل �إجتماعي
حملية حتت �سيطرة الدولة يتم ا�ستخدامها يف كل ما ينفع
املواطن امل�صري خا�صة و�أن �شبكات التوا�صل احلالية تدار من
اخلارج ،وت�ضر ب�إمن املواطن والوطن ،وت�ستخدم يف كثري من
اجلرائم التي تتم.
و�أ�شار �إىل وجود �ضرورة ملحة يف �إن�شاء «في�س بوك» م�صري،
وننتظر القانون من احلكومة لإقراره.
احمد مراد

«ال���ره���ي���ن���ة» يف ط��ب��ع��ة ع��رب��ي��ة ج��دي��دة
هايل املذابي
�صدرت م�ؤخر ًا عن دار �أثر للن�شر والتوزيع
الطبعة العربية ال�سابعة من رواية
«الرهينة» للروائي اليمني الكبري زيد مطيع
دماج .وقد جاء يف كلمة دار الن�شر عن �صدور
هذه الطبعة �أنه «على مدار �أكرث من ربع
قرن ،كانت الرهينة من الروايات التي �شغلت
الو�سط الثقايف اليمني والعربي والعاملي»،
م�ضيفة �أن الرواية كانت هي «ال�صوت الذي
منح مين الأربعينات املظلم دم ًا ولون ًا ،بلغة �شعرية خا�صة ومتمردة،
ناجحة يف تخطي الفوا�صل الزمانية واملكانية».
اجلدير بالذكر �أن الرهينة تعد �أ�شهر رواية مينية ،وقد �صنفت من
�ضمن �أف�ضل  ١٠٠رواية عربية يف القرن الع�شرين ،كما �أنها ترجمت �إىل
عدد من اللغات ،كالإجنليزية والرو�سية والهندية ،ولأكرث من مرة ،كما
حدث يف ترجمتها الفرن�سية .وت�أتي الطبعة العربية ال�سابعة من دار
ن�شر خمتلفة للرواية ك�سابقة من نوعها لأي رواية مينية� ،أو عربية،
ودلي ًال على جناح الرواية التي �صدرت منذ �أكرث من ثالثة عقود.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م��ت��ى ي��ك��ون الإ����ص�ل�اح حقيقي ًا ؟� ...إ�سرائيل ُتقابل ت�صريحات ابن �سلمان حول ّ
بدولة بعدم املباالة
حق اليهود
ٍ
رحيم اخلالدي
باقت�ضاب دون التعقيب وال�سا�سة يتجاهلونها
و�إعالمها يكتفي بن�شر �أق��وال��ه
ٍ
تتطور البلدان من ا�ستغالل الأخطاء للت�صحيح م�ستقب ًال ،والعمل

وفق درا�سات حالها حال املختربات الطبية ،وباقي املراكز
املتخ�ص�صة كل ح�سب عمله ،والوقوف على اخللل ،الذي هو �أ�ص ًال
جاء وفق درا�سة ،و�إال لي�س هنالك م�شروع مكلف للدولة ،يتم �إن�شاءه
دون درا�سة �أو تخطيط! وح�سابات م�ستقبلية ملوائمة احلياة� ،سيما
والعامل اليوم يف تطور م�ستمر ،والتطور التكنولوجي اليوم عامال
مهما يف ذلك ،يجب �إ�ستثماره ح�سب متطلبات احلياة الع�صرية،
والأخطاء واردة على �أن ال تكون كارثية ،و�أ�سوئها �إزهاق الأرواح
الب�شرية ،والغرب يفكر حتى ب�سالمة احليوانات! ويقيم لها وزن ًا،
على �أنها خملوقات يجب �إحرتامها حتى لو كانت من املفرت�سات،
كونها توازي الإ�ستقرار البيئي .
ال�س ّيد عبد العزيز احلكيم (ره) ،ويف بداية احلراك الإرهابي
يف بغداد خا�صة والعراق عامة ،والعا�صمة كانت �ساحة ال�صراع
الكبرية� ،إقرتح �إن�شاء قوات ت�شبه حلد بعيد «احل�شد ال�شعبي»،
لكل العراق ولي�س الو�سط واجلنوب ،وهذه مهمتها حماية املناطق،
وه�ؤالء يتم �إ�ستثمارهم ٌ
وكل ح�سب منطقتهِ  ،خ�شية الإخرتاق
من الإرهابيني ،لكن كانت هنالك �إعرتا�ضات كبرية حتى من قبل
الأ�صدقاء واملح�سوبني على االئتالف الوطني يف حينه ،والعذر
تفكك املجتمع �أو ع�سكرته ،و�أعذار كثرية منها الوتر الطائفي،
وكانوا خاطئني ب�إجتهادهم،بعدها كم �أحوجنا لتلك املبادرة .
بعد رحيل �سماحة ال�سيد احلكيم ،حاول من كان املت�صدي تطبيق
الفكرة ،لكن الوقت م�ضى كم�ضي ال�سيف ،الن الذي ال يفهمه! �أن
احلل كان �آنيا ،ولي�س كما يت�صورها من طبقها ،حيث نالت الف�شل
الذريع وب�إمتياز ،لأنها �إحت�ضنت بع�ض هذه ال�صحوات من كان هو
املحرك لهذه اجلماعات امل�سلحة ،فكان لهم حماية من القانون،
حيث َعم َِل ه�ؤالء مبمار�سة القتل بالعلن! بعدما كان يعمل باخلفاء،
وكان املفرت�ض �أن يرجع ملن ورث هذه املبادرة ،ويناق�شها بدقة،
ويطورها لتكون ناجعة ،كون الأمور لي�ست منا�سبة ،الن العملية
ال�سيا�سية يف وقتها �أخذت منحى �آخر ،ولي�س كما ُط ِر َحتْ يف وقتها .
مر به العراق ،والعملية ال�سيا�سية �سارت لي�س كما
كل هذا الذي َ
يرغب املواطن العراقي ،بل وفق الأهواء ومتطلبات الدول املجاورة،
وعطِ َلتْ امل�صانع ،والأر�ض ال�صاحلة
وذهبت على �إثر ِه الرثواتُ ،
للزراعية �أ�صبحت �سبخة ،وهذه �إرادات تلك الدول املت�صارعة،
والأوامر مت�ضاربة وتغري احلراكات م�ستمر وفق املتغريٌ ،
وكل ُيغني
على ليال ُه ،حتى و�صلنا ملرحلة الي�أ�س ،والو�ضع ال يطاق ،واخل�شية
من الإنفجار ال�شعبي ،الذي مل من �آلة القتل ،التي ح�صدت الأرواح
تلو الأرواح دون عالج� ،سوى الرتقيعات التي �أ�صبحت حالة مملّة،
حتى و�صلت حلكومة ت�صريف �أعمال .
�صادف الدورة الإنتخابية التي �شارفت على الإنتهاء يف بدايتها،
و�إحتالل داع�ش لثلث م�ساحة العراق ،والتهاب ثالث حمافظات،
وجمزرة �سبايكر التي يندى لها جبني الإن�سانية ،وانتهت بالتوافق
على ت�سنم ال�س ّيد العبادي مهام الدولة ،على �أن يت�صدى للف�ساد،
ووعد بذلك ،وكانت اخلطوة الأوىل من املرجعية بفتواها التي
قلبت املوازين ،و�أدارت الدفة من خ�سارة اىل ربح و�إنت�صار ،وجتري
هذا االنت�صار ل�صالح العبادي ،وهو الذي قال من منرب الإعالم
لرئا�سة الوزراء ،وك�شف �أنه �إ�ستلم رئا�سة الوزراء واخلزانة فارغة
من الأموال! ليدخل املواطن العراقي �إ�ضافة للحالة البائ�سة
للتق�شف .
حتريك ال�ساكنات بالتخدير �سيا�سة جديدة مل ي�ألفها املواطن
العراقي من قبل ،والنتائج بقيت يف خرب كان ،وال�شعار الذي تبنته
ال�صدَ ْف! وما
احلكومة ،مل يكن �سوى �شعار ت�صريف وقت لك�سب ُ
�أكرثها ،لكنه مل ي�ستغلها ،والفر�صة التي حتققت لل�سيد العبادي ،مل
ينالها «علي بن �أبي طالب» �صلوات ربي عليه وعلى �آل البيت ،وكان
معه الت�أييد الكامل واملطلق ،من املواطن ومباركة املرجعية ،التي
نوهت من خالل ر�سائل عدة يف خطبها من منرب اجلمعة ،وامل�شكلة
�إنتهت الدورة التي �إمتدت ل�سنوات �أربع ،لكنه �إرت�ضى �أن تكون
الإ�صالحات فقط من خالل اخلطاب ،وترك احلبل على الغارب .
الإ�صالح احلقيقي الذي نفهمه فطري ًا ومن دون تعليم� ،أن من �سرق
ما ًال يتم �إ�سرتجاعه منه لأهله ،ومن كان فا�سد ًا يتم معاقبته
و�إ�ستبداله ب�شخ�ص نظيفُ ،ي ْ�شهَدْ له بالكفاءة وال�شرف ،ومن
كان مري�ض ًا نف�سي ًا يتم �إيداعهُ يف امل�ست�شفى املخ�ص�ص للأمرا�ض
النف�سية ليتم عالجه ،والقانون ي�أخذ جمراه لي�س بالأقوال بل
بالأفعال واحلزم عند ال�شدة ،ولي�س تطبيق القانون على من ي�سرق
�أ�شياء تافهة يتم �إنزال �أق�صى العقوبات ،بينما من نهب املال العام ال
يزال ينال الإحرتام والرفعة ،ويقوم مبهامه كرجل دولة ،وهناك
من يغطي عليه ،لأنه من احلزب الفالين ،ومبد�أ من �أين لك هذا
يكون ر�أ�س القائمة بهذا يكون الإ�صالح حقيقي .
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النا�صرة  -زهري �أندراو�س:
إ�سرائيلي-
ل
ا
إعالم
ل
ا
�
�إذا �أخذنا بعني االعتبار
أنّ
ّ
واملرئي ،عالوة على و�سائل
العربي ،املقروء ،امل�سموع
ّ
ّ
االجتماعي ،يعك�س �آراء و�أفكار �صنّاع
التوا�صل
ّ
القرار يف الدولة العرب ّية ،ف ُيمكن القول-الف�صل:
ت�صريحات و ّ
ال�سعودي ،حممد بن �سلمان،
يل العهد
ّ
ل�صحيفة ( ،)The Atlanticحول حقّ اليهود يف
خا�صةٍ بهم ،مل َ
باهتمام يف
حتظ
احل�صول على � ٍ
ٍ
أر�ض ّ
الأو�ساط الإ�سرائيل ّية ،حيث اكتفت و�سائل الإعالم
بن�شر اخلرب عن املُقابلة يف ال�صفحات الأخرية من
أمر يف نف�س يعقوب ،عن
ال�صحف ،وامتنعت ،ل ٍ
ت�سمية الت�صريحات بالتاريخ ّية ،جر ًيا على العادة
�سجل دولة االحتالل �إجنا ًزا
الإ�سرائيل ّية عندما ُت ّ
دبلوما�س ًيا �أ ْو �سيا�س ًيا �أ ْو ع�سكر ًيا.
العربي ،اكتفى بن�شر اخلرب ودن التعقيب
الإعالم
ّ
�أ ْو التعليق عليه ،حتى �أنّ �صحيفة (يديعوت
�أحرونوت) الأو�سع انت�شا ًرا يف الدولة العرب ّية،
تر من املُنا�سب
ن�شرت اخلرب
ٍ
باقت�ضاب �شديدٍ  ،ومل َ
ن�شر �صورة و ّ
ال�سعودي بن �سلمان ،كما برز
يل العهد
ّ
ووا�ضحا عدم تعقيب ال�سا�سة يف �إ�سرائيل على
جل ًيا
ً
العربي
هذه الت�صريحات ،عالو ًة على �أنّ الإعالم
ّ
مل ين�شر التحليالت حول تبعات وتداعيات هذه
الت�صريحات.
ومن الأهم ّية مبكان الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل
�أنّه عندما �أدىل قائد هيئة الأركان العا ّمة يف
بحديث
جي�ش االحتالل ،اجلرنال غادي �آيزنكوط،
ٍ
ال�سعودي� ،أقامت �إ�سرائيل الدنيا
ملوقع (�إيالف)
ّ
العربي الـ”لقاء
ومل ُتقعدها ،وتناول الإعالم
ّ
التاريخي” من جميع جوانبه ،ال بلْ �أكرث من ذلك،
ّ
ال�صحا ّ
إ�سرائيلي ،وهو ابن الطائفة الدرز ّية،
يف ال
ّ
حتولّ
جنم يف جميع و�سائل
إىل
�
اللقاء
أجرى
التي �
ٍ
الإعالم على ال�سبق ال�صحا ّ
يف الذي كان من ن�صيبه.
وعودٌ على بدء� :صحيفة (ي�سرائيل هايوم)
إ�سرائيلي،
قربة جدً ا من رئي�س الوزراء ال
العرب ّية ،املُ ّ
ّ
بنيامني نتنياهو� ،أوردت خرب املقابلة مع الأمري
بن �سلمان ،وقالت� :إنّ و ّ
ال�سعودي ُيوا�صل
يل العهد
ّ
ً
الفتة �إىل �أنّه �ساوى
�إطالق الت�صريحات املفاجئّة،
مرة �أخرى �أملانيا الناز ّية مع �إيران ،وقال لل�صحيفة
ّ
الأمريك ّية �إنّ املُر�شد الأعلى للثورة الإ�سالم ّية ،علي

خامينائي يجعل من هتلر يبدو ج ّيدً ا ،و�أنّ هتلر مل
يقُم بفعل ما يفعله خامنينائي ،فالأ ّول �أراد احتالل
خامينائي ُفرييد احتالل العامل ،بح�سب
�أوروبا� ،أ ّما
ّ
قراء هذه ال�صحيفة اليمين ّية
أحد
�
وانتهز
تعبريه.
ّ
ن�شر الت�صريحات ل ُيهاجم الـ”ي�سار ال�صهيوينّ” يف
�إ�سرائيل ،زاع ًما �أنّهْ � ،أي ال�سار ال ُيوافق على هذه
الأقوال ،لأنّه يرف�ض �أنْ تكون لليهود ً
دولة ،بح�سب
تعبريه.
ربا
موقع �صحيفة (ه�آرت�س) ن�شر هو الآخر خ ً
ريا عن ت�صريحات و ّ
ال�سعودي ،مع
يل العهد
ّ
ق�ص ً
�صورةٍ كبريةٍ البن �سلمان ،ولكن ما ي�ؤكّد عدم اهتمام
الإ�سرائيليني بهذا الـ”حدث” ،يمُ كن ا�ست�شفافه من
قراء فقط وجدوا
عدد املُعقبني على اخلرب :ثالثة ّ
من املُنا�سب التعقيب على �أقوال ابن �سلمان ،يف حني
اهتم الآخرون بت�صفح �أخبا ٍر �أخرى نُ�شرت يف املوقع
ّ
عينه.
إخباري-
من ناحيته ن�شر موقع ( )WALLAال
ّ
ربا ُمقت�ض ًبا جدً ا عن ت�صريحات ابن
ّ
العربي خ ً
�سلمان ،وقال يف مقدمة اخلرب �إنّ و ّ
يل العهد
ال�سعودي ُيوا�صل تبنّي �سيا�سة ال�صداقة مع
ّ

اليهودي ،بت�صريحه حول حقّ
�إ�سرائيل وال�شعب
ّ
القراء كتب
اليهود يف دولةٍ
ّ
خا�صةٍ بهم ،لكن �أحد ّ
تعقي ًبا جاء فيه :ال ُت�صدّ قوا الأغيار (� ْأي غري
اليهود) ،وتابع قائ ًال� :أنا ح�صلت على دولتي
�إ�سرائيل من اهلل �سبحانه وتعاىل ،ول�ستُ بحاجةٍ
لت�صديق من الأغيار ،على حدّ تعبريه.
ٍ
مبا �إىل قمتها
العنجهية الإ�سرائيل ّية و�صلت ر ّ
يف موقع �صحيفة (معاريف) االلكرتوينّ ،الذي
ريا جدً ا عن ت�صريحات و ّ
يل
ربا ق�ص ً
ن�شر خ ً
القراء تعقي ًبا
أحد
�
كتب
حيث
،
ال�سعودي
العهد
ّ
ّ
على �أقوال الأمري ابن �سلمان“ :م�ساحة اململكة
العرب ّية ال�سعود ّية ُتعادل ع�شرين باملائة من
عليك منح الفل�سطينيني ً
َ
دولة يف
م�ساحة �إ�سرائيل،
ال�سعود ّية”.
اهتمام
االجتماعي مل ُتبدِ � ّأي
حتى و�سائل التوا�صل
ٍ
ّ
بت�صريحات ابن �سلمان ،فال�صفحة الر�سم ّية لوزارة
اخلارج ّية الإ�سرائيل ّية على موقع (في�سبوك):
املوجهة للوطن
“�إ�سرائيل تتكلّم العرب ّية” ،وهي
ّ
العربي ،مل تتناول ت�صريحات ابن �سلمان لل�صحيفة
ّ
الأمريك ّية بتا ًتا.

رفع �شكوى يف فرن�سا �ضد بن �سلمان بتهمة “التواط�ؤ بالتعذيب” يف اليمن
باري�س�( -أ ف ب) :رفعت �شكوى يف باري�س �ضد
ويل العهد ال�سعودي االمري حممد بن �سلمان
بتهمة “التواط�ؤ بالتعذيب” بعد ان اتهمت
منظمة غري حكومية اجلي�ش ال�سعودي املو�ضوع
حتت امرته بـ”ق�صف اهداف مدنية عمدا”
يف اليمن كما علم الثالثاء من حمامني لدى
املنظمة.
ورفعت منظمة “ليغال �سنرت فور رايت�س
اند ديفيلبمنت” (املركز القانوين للحقوق
والتنمية) االثنني �شكوى لدى حمكمة الدرجة
االوىل يف باري�س املتخ�ص�صة يف النظر يف
جرائم احلرب� ،ضد ويل العهد وهو اي�ضا وزير
الدفاع.
ويختتم الأمري حممد بن �سلمان الثالثاء زيارة
لفرن�سا ا�ستغرقت ثالثة �أيام .وو�صف وزير
اخلارجية ال�سعودي الدعوى ب�أنها “�سخيفة”.
ويف الدعوى التي ك�شفتها اذاعة فران�س انرت
وجملة االك�سرب�س واطلعت عليها وكالة فران�س
بر�س ،تدين املنظمة غري احلكومية “مقتل
العديد من املدنيني خ�صو�صا يف ق�صف املنازل
واال�سواق وامل�ست�شفيات واملحال التجارية
واملدار�س” خالل الغارات اجلوية التي ي�شنها
التحالف العربي بقيادة �سعودية يف اليمن منذ
�آذار /مار�س .2015
وذكرت املنظمة مثال الغارات التي ا�ستهدفت يف
 28ايلول� /سبتمرب  2015حفل زفاف ما ادى
اىل مقتل  131مدنيا او �سوقا يف � 15آذار/
مار�س  2016وق�ضى فيها  97مدنيا بينهم 25
طفال.
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���ص��ن��ع��اء ال ت�����أب����ه ل���ل���ت���ه���دي���دات :ال�����دور
ع��ل��ى ����س�ل�اح اجل�������و ...ب��ع��د «ال���ب���ات���ري���وت»
اتهمت ال�سعودية �إيران
بالوقوف وراء الهجمات من
خالل تزويد «�أن�صار اهلل»
بـ«البالي�ستي» (�أ ف ب )
مل ت�أبه �سلطات �صنعاء لردود
الفعل على هجماتها ال�صاروخية
�ضد ال�سعودية ،م�ؤكدة امل�ضي
يف �سيا�ساتها الدفاعية بوجه
العدوان ،عرب �إجناز ع�سكري
جديد متثّل مبالحقة طائرتني
�إماراتيتني يف �أجواء العا�صمة.
يف الأثناء ،توالت ردود الفعل
الإيرانية على تهديدات
الريا�ض لطهران ،واتهامها �إياها
بتزويد «�أن�صار اهلل» بال�صواريخ
الق�صف
عملية
�أعادت
ال�صاروخي اليمني على �أهداف
يف العا�صمة ال�سعودية الريا�ض
ومدن �أخرى ،الرتا�شق الإعالمي
بني ال�سعودية و�إيران ،و�سط
نفي طهران عالقتها بالأ�سلحة
اليمنية ،وتهديد الريا�ض
باحتفاظها بـ«حق الرد» على
اجلمهورية الإ�سالمية .ورد ًا
على تهديدات ال�سعودية بـ«الرد
يف املكان والزمان املنا�سبني»،
واتهامها �إيران بالوقوف وراء
الهجمات من خالل تزويد
«�أن�صار اهلل» بال�صواريخ
البالي�ستية ،قالت طهران �أم�س
�إن الت�صريحات ال�سعودية
حماولة للتغطية على «الهزائم
يف اليمن» ،م�شددة على �أن هذه
االتهامات «ال �أ�سا�س لها».
وعلّق املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية ،بهرام قا�سمي،
على اتهامات اململكة بالقول
�إن «ال�سعوديني يحاولون عرب
اتهام الآخرين اتهامات واهية
وال �أ�سا�س لها التغطية على
عجزهم وهزائمهم املتتالية يف
حتقيق ن�صر ميداين يف احلرب
على ال�شعب اليمني ،رغم وجود
الإمكانات والأ�سلحة املتطورة
و�صفقات ال�سالح مبليارات
الدوالرات» ،م�ضيف ًا �أن «احلقيقة
هي �أن ال�سعوديني وحلفاءهم
واجهوا يف هذه احلرب غري
املتكافئة مقاومة ال�شعب اليمني
فقط ،وحلقت بهم هزمية

نكراء».
وتطرق قا�سمي �إىل تهديدات
املتحدث با�سم «التحالف» ،تركي
املالكي� ،أول من �أم�سُ ،مل ّوح ًا
مبالحقة التهديدات ال�سعودية
«قانوني ًا ودولي ًا» كونها «مثرية
للحروب» .واعترب �أن «ال�سعودية
لي�ست يف موقع وظروف متكّنها
من تنفيذ �أوهامها» ،و�أن «�أب�سط
در�س كان من املتوقع �أن يتعلمه
حكام الريا�ض من احلرب مع
ال�شعب اليمني الأعزل هو
اخلروج �إىل حد ما من جميع
�أوهامهم».
ودخلت القيادة الع�سكرية
الإيرانية على خط ردود الفعل
على االتهامات ال�سعودية،
لت�أكيد نفي م�س�ؤولية طهران
عن تزويد �صنعاء بالأ�سلحة
ال�صاروخية .ونفى احلر�س
الثوري ،على ل�سان م�ساعد القائد
العام للحر�س لل�ش�ؤون ال�سيا�سية
العميد يد اهلل جواين ،ما
و�صفها بـ«املزاعم ال�سعودية».
وو�ضع العميد الإيراين اتهامات
الريا�ض لبالده يف خانة
«حرف الر�أي العام يف املنطقة
والعامل ...وللتغطية على
الهزائم» ،معترب ًا �أن امل�س�ؤولني
ال�سعوديني يعمدون �إىل «البحث
عن عدد من املزاعم ،وبينها
�إر�سال �إيران ال�سالح لل�شعب
اليمني ،وتقوية �إيران حلركة
�أن�صار اهلل عرب �إر�سال ال�سالح»،
للتغطية على «اجلرائم بحق
اليمنيني» .و�أ�ضاف �أن «احلقيقة

التي �أ�صبحت وا�ضحة اليوم
هي �أن ال�شعب اليمني ب�أكمله
يواجه ال�سعودية ،وا�ستطاع هذا
ال�شعب باالعتماد على قدراته
الداخلية احل�صول على قدرات
دفاعية ومن �ضمنها القدرات
ال�صاروخية ،وهذا الأمر الذي
مل تكن تتخيله ال�سعودية».
جدد جمل�س
ويف الريا�ض،
ّ
الوزراء يف اجتماعه� ،أم�س،
برئا�سة امللك �سلمان بن عبد
العزيز ،اتهاماته لـ«النظام
الإيراين بالتورط يف دعم
احلوثيني ،يف حتد وا�ضح لقراري
الأمم املتحدة  2216و،2231
ومبا يبينّ الدور التدمريي الذي
تلعبه �إيران يف اليمن من خالل
تهريب ال�صواريخ للميلي�شيات
الإرهابية ال�ستخدامها �ضد
املدنيني يف اليمن واململكة»،
وفق ما �أفادت وكالة الأنباء
الر�سمية .و�أ�شادت الريا�ض مبا
اعتربته «جناح وكفاءة قدرات
قوات الدفاع اجلوي امللكي» يف
اعرتا�ض وتدمري ال�صواريخ
اليمنية.
ويف حني تلقى امللك ال�سعودي
ات�صاالت «مت�ضامنة» من بع�ض
الدول العربية� ،أكدت وزارة
اخلارجية اليمنية يف �صنعاء
على «حق ال�شعب اليمني وجي�شه
يف الدفاع عن نف�سه بكل الو�سائل
املتاحة» ،مبدية ا�ستغرابها من
«مواقف بع�ض الدول ال�شقيقة
وال�صديقة التي ا�ستهجنت
قيام اجلي�ش واللجان ال�شعبية

مبمار�سة مهامهما الوطنية يف
الدفاع عن ال�شعب» ،يف �إ�شارة
�إىل بيانات اال�ستنكار من دول
عربية للهجمات ال�صاروخية
اليمنية �ضد ال�سعودية .ودعت
هذه الدول ،بد ً
ال من مواقفها
تلك� ،إىل «تقدمي الدعم اجلاد
وال�صادق لإنهاء العدوان
ورفع احل�صار متهيد ًا للدخول
يف مفاو�ضات جادة ت�ضم كل
الأطراف».
املواقف العربية والدولية
ال�شاجبة للرد اليمني على
ال�سعودية ،مل متنع القوات
اليمنية من موا�صلة ت�صديها
لقوات «التحالف» ال�سعودي،
و�آخرها �إجناز جديد متثل
مبالحقة طائرتني حربيتني
من طراز «�إف  »16يف �أجواء
العا�صمة �صنعاء .ووزع «الإعالم
احلربي» اليمني� ،أم�س ،م�شاهد
تظهر ت�صدي الدفاعات اجلوية
لطائرتني �إماراتيتني ،قامتا
باملناورة عرب �إطالق بالونات
حرارية لتغطية الفرار من
الأجواء اليمنية من دون التمكن
من تنفيذ �أي �إغارة .وهددت
قوات الدفاع اجلوي اليمني،
«التحالف» ،باملزيد من العمليات
�ضد �سالح اجلو ،م�ؤكدة �أن «قادم
الأيام �سي�شهد �إذالل املعتدين
ونهاية �أ�سطورة املقاتالت
الأمريكية بعد �أن انتهت �أ�سطورة
الباتريوت».
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وافاد املحاميان جوزف برهام وحكيم �شرقي
ان “هذه الهجمات الع�شوائية تعترب اعمال
تعذيب”.
وقال املحاميان �إن املحاكم الفرن�سية م�ؤهلة
للتعامل مع الق�ضية وفق ميثاق الأمم املتحدة
املناه�ض للتعذيب ،والتحقيق حول اي �شخ�ص
متهم مبثل هذه التجاوزات ان كان موجودا يف
فرن�سا.
لكن من امل�ستبعد �أن تتم مالحقة الأمري
حممد بن �سلمان يف اخلارج نظرا للح�صانة

الدبلوما�سية التي يتمتع بها.
والنزاع يف اليمن دائر منذ اكرث من ثالث
�سنوات بني القوات املوالية للحكومة املدعومة
من حتالف عربي بقيادة �سعودية واملتمردين
احلوثيني املدعومني من ايران والذين
ي�سيطرون على العا�صمة �صنعاء.
واوقعت هذه احلرب حواىل  10االف قتيل منذ
 2015بينهم �آالف املدنيني وت�سببت ب”ا�سو�أ
ازمة ان�سانية يف العامل” بو�صف االمم املتحدة.

اجلزائر (اجلزائر) ـ (�أ ف ب) – �أفادت قناة
“النهار” اجلزائرية ب�أن عدد قتلى الطائرة
الع�سكرية التى حتطمت اليوم ارتفع �إىل .257
وكانت تقارير �أ�شارت �إىل الطائرة تقل مئتي �شخ�ص
وحتطمت مبا�شرة بعد �إقالعها من مطار بوفاريك
الع�سكري القريب من العا�صمة اجلزائرية.
يف غ�ضون ذلك� ،أعلنت وزارة الدفاع الوطني
اجلزائرية �أنه جرى ت�شكيل جلنة حتقيق يف
احلادث.
وحتطمت طائرة نقل ع�سكرية جزائرية تقل نحو
مئة ع�سكري الأربعاء بعيد �إقالعها من قاعدة
بوفاريك قرب العا�صمة ،وفق ما �أعلنت و�سائل
�إعالم جزائرية فيما �أكد م�صدر ع�سكري عدد من
كانوا على متنها.
وذكر امل�صدر الع�سكري الذي رف�ض الك�شف عن
هويته �أن الطائرة من طراز “�إليو�شن �آي �إل ”76
وهي قادرة على ا�ستيعاب نحو  120راكبا.
وبثت املحطات التلفزيونية م�شاهد ظهرت فيها
الطائرة م�شتعلة وقد حتطمت بعد وقت ق�صري من
�إقالعها قرب القاعدة الواقعة نحو  30كلم جنوب

العا�صمة اجلزائرية ،غري ان �أي ح�صيلة مل ترد يف
الوقت احلا�ضر.
ويذكر �أنه يف �شباط/فرباير  ،2014ق�ضى 77
�شخ�صا من ع�سكريني و�أفراد عائالت ع�سكريني يف

�سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع كانت تقوم
برحلة بني مترنا�ست على بعد الفي كيلومرت جنوب
العا�صمة اجلزائرية وق�سنطينة ( 450كلم �شرق
العا�صمة).
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ال�������س���ي���د م����ارت����ن ج���ري���ف���ي���ت ه��ل
���س��ي��ك��رر اخ����ط����اء م����ن ���س��ب��ق��وه؟
بقلم /رائــد اجلحايف
و�صل اىل �صنعاء يوم ام�س ال�سيد مارتن ممثل االمني العام للأمم
املتحدة اىل اليمن ،وهي اول زيارة له اىل اليمن كمبعوث �أممي
جديد جاء تعيينه يف من�صبه هذا خلف ًا للمبعوث ال�سابق ا�سماعيل
ولد ال�شيخ ،ويعترب ثالث مبعوث اممي اىل اليمن لبحث حل الأزمة
اليمنية.
وكان املبعوثني الأممني ال�سيد جمال بن عمر ،وال�سيد ا�سماعيل ولد
ال�شيخ قد تداوال يف حماولة حل �أزمة ال�صراع يف اليمن ومل يتو�صال
اىل نتيجة �إيجابية لأ�سباب كثرية معظمها غري معلنة.
لكن قد ن�ستطيع مالحظة الإخفاقات والأخطاء التي �شابت
حتركاتهما ،فكل منهما �سلك ذات النمط يف مهامه واختارا نف�س
اخلارطة التي متثل َع ّ�صب النجاح او الف�شل وحتدد م�ستقبل ما
�ستنتج عنه حتركات املبعوث الأممي ،فاملبعوثني اختارا نقاط
االنطالق و�أ�ستهدفا �أطراف بعينها للجلو�س معها واال�ستماع اليها
وفق برنامج وخطة معدان م�سبق ًا حيث �سار كل منهما على ذات
الربنامج لتظهر النتيجة بالف�شل مبكراً ،اذ مت جتاهل طبيعة
الواقع يف ال�شمال واجلنوب ،بل تعاطيا مع الأزمة برمتها من
منطلق خطوات تخ�ضع لرغبات وميول �سيا�سية لها اليد الطوىل
يف الأزمة اليمنية ،ومل يقدم اي ًا منهما على درا�سة الواقع ح�سب
الظروف واملتغريات واخل�صو�صية ال�سيا�سية واالجتماعية لكل من
ال�شمال واجلنوب من ناحية ولواقع الأزمة اليمنية من حيث العامل
اخلارجي الذي ميثل طرف رئي�سي هام ،وتبقى االمور االخرى التي
�أخفقا فيها نتاج لالنطالقة اخلاطئة وخارطة التحركات التي
قامت على �ضوء �ضغوط ورغبات �أطراف خارجية ،لي�صبح م�صري
جهودهما الف�شل ،فاحلرب ا�ستمرت وال تزال واالزمة االن�سانية
تفاقمت ب�شكل خميف.
اليوم نحن امام مبعوث جديد ،وقد نتفائل خري ًا منه اذا ما كان قد
َّ
ويتعزز تفا�ؤلنا بال�سيد مارتن ل�سبب
ا�ستفاد من اخطاء من �سبقوه،
واحد يتمثل يف ا�ستغالله ال�سنوات املا�ضية ملحاولة درا�سة وفهم
طبيعة الواقع واالحداث اليمنية من خالل ممار�سة �أن�شطة ما
للمعهد االوروبي لل�سالم الذي عمل على تنظيم ور�ش عمل مل�شاركني
من ال�شمال واجلنوب ،وان كانت عملية اختيار امل�شاركني قد جانبت
ال�صواب ومت ح�صرها على فئة حمددة يف اجلنوب ومثلها ال�شمال،
اذ ان معيار االختيار قد مت وفق رغبات الو�سيط الذي �أوكلت اليه
مهمة تر�شيح امل�شاركني ،لكن لعل اخلرباء يف املعهد االوروبي لل�سالم
الذي كان مارتن يديره يف وقت �سابق قد ا�ستطاعوا فك بع�ض
طال�سم وعقد اخل�صو�صية اليمنية وكذلك الواقع اجلنوبي ليقوم
مارتن بجمع ما خل�ص اليه اخلرباء من ور�ش العمل باال�ضافة اىل
تقارير املن�ضمات ومراكز الدرا�سات االخرى وظمها مبع ّية التجربة
التي خا�ضها كل من بن عمر وولد ال�شيخ ثم بلورة جميع تلك الأ�شياء
واخراجها على �شكل خارطة جديدة له ت�ضمن اىل حد كبري حتقيق
جناحات يف حل الأزمة اليمنية الراهنة و�إيقاف احلرب و�إعادة
تطبيع االو�ضاع بالذات االن�سانية لإنقاذ حياة ع�شرات املاليني من
املواطنني من املوت واجلوع والت�شرد وغريها.
ان ابرز الأخطاء التي وقع فيها ال�سيدان بن عمر وولد ال�شيخ
تتمثل يف عدم تو�صيف امل�شكلة تو�صيف ًا دقيق ًا ملعرفة من هي
الأطراف احلقيقية فيها هذا على امل�ستوى اخلارجي اذ مل
يتعاطيان على ان دول التحالف وبالذات ال�سعودية �أ�صبحت طرف ًا
رئي�سي ًا يف احلرب وجرى التعاطي مع هذا االمر من منطلق اخر اذ
اعتربا ان ال�سعودية جمرد جهة تدخلت مب�شروعية يف احلرب
من منطلق القانون الدويل و�إذ كان املبعوث االول جمال بن عمر
قد حاول التعاطي مع هذا االمر بقوة لكنه تعر�ض ل�ضغوط �أدت
اىل تنحيته من املهمة املوكلة اليه ،ف�ساق االمر على �شكل تقرير
ي�شخ�ص امل�شكلة امام جمل�س الأمن الذي تعاطى مع �أحاطته تلك
من اعتبارها م�شكلة بحد ذاتها وحاول تالفيها عرب املبعوث التايل
ا�سماعيل ولد ال�شيخ ،ثم ان املبعوثني كالهما مل يتعاطيا باي
�إيجابية مع م�شكلة اجلنوب التي تعترب هي امل�شكلة ومفتاح احلل
يف نف�س الوقت ،اذ جرى التعاطي معها باعتبارها جمرد م�شكلة
ثانوية مثلها مثل بقية امل�شاكل اليمنية التي فاقمت الأزمة وجرى
االعتماد على مزاعم املعاجلات التي حملتها خمرجات م�ؤمتر
احلوار اليمني ،باال�ضافة اىل ان كل منهما طرق �أبواب حمددة
حتمل �صفة متثيل اجلنوب نالت م�شروعية �صفتها من قبل �أطراف
يف احلكومة اليمنية و�أ�شخا�ص مقربني من الريا�ض ووا�شنطن،
فادى جتاهل وجتاوز املكونات احلراكية اجلنوبية الفعلية اىل
ارباك اجلهود الدبلوما�سية وتفاقم الأزمة وتطورها لتاخذ ابعاد
اخرى جديدة قد ي�صعب حتى على غريفيت فهمها ب�سهولة ،هذا
ولكي ينجح االخري عليه التعاطي مبو�ضوعية وواقع مع خمتلف
الق�ضايا وامل�ؤثرات اخلارجية والداخلية ،مع الأخذ بعني االعتبار
تعدد وتنوع الطيف ال�سيا�سي والثوري املتداخل وكذلك الرتكيبة
االجتماعية املعقدة وبالذات يف اجلنوب الذي ي�شهد حالة تعدد
وتداخل املكونات ب�سبب التدخالت اخلارجية التي احدثت حالة
من التعقيد يف امل�شهد الثوري..
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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د .عبد احلميد �صيام
يف يوم الأر���ض كنت مثل غريي من املاليني يف العامل
العربي وال�شتات �أتابع امل�سرية ال�ضخمة التي نظمتها
جلنة «م�سرية العودة» يف ذكرى يوم الأر�ض الذي يوافق
الثالثني من �آذار/م��ار���س من كل عام والتي كانت تنقل
نقال حيا من تليفزيون فل�سطني .كنت مزهوا مبثل هذا
العمل العظيم الذي كان �أقرب �إىل احللم بعد ما �شاهدته
بنف�سي م��ن �ضعف ال��ت��ج��اوب ال�شعبي م��ع امل��ظ��اه��رات
احلا�شدة مبا فيها �أكرب مظاهرة خرجت من رام اهلل نحو
خميم قلندية �أثناء جم��زرة �صيف  2014التي �أطلق
عليها � ، 48+48أي يف ذكرى نكبة  48نود �أن جنمع 48
�ألفا للت�ضامن مع ال�شعب الذي ت�أكل حلمه وحو�ش اجلو
.والرب والبحر ،فلم ي�أت �إىل املظاهرة ربع هذا العدد
وب��ع��د م��ا ول���غ اجل��ي�����ش امل��دج��ج ب�����آالت امل���وت يف دم
املتظاهرين �سلميا وعلى �أر�ضهم ،وبعدما تبني �أنها جمزرة
مروعة مع نهايات النهار راح �ضحيتها كوكبة من ال�شهداء
و�آالف اجلرحى ا�ستجاب رئي�س جمل�س الأمن الهولندي
لطلب ال�سفري الكويتي ،من�صور العتيبي ،الع�ضو العربي
الوحيد يف جمل�س الأم��ن ،وق��رر عقد جل�سة م�شاورات
مغلقة .وبعد نحو �ساعتني افتتحت اجلل�سة وا�ستمرت
�ساعة و�أرب��ع دقائق حت��دث فيها م�ساعد الأم�ين العام
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية وعدد من املندوبني .ور�أيت �أن �أقدم
عر�ضا للم�شهدين املتناق�ضني يف اجلمال والقبح والبطولة
واخل��واء وال�صدق والنفاق ،ف�شتان بني م�شهد البطولة
والإب����داع والعفوية يف غ��زة وب�ين اخل��ط��اب��ات املعلبة
واخل�شبية وكلمات النفاق وامل��وارب��ة واللغة املبهمة
.والعبارات املكررة لدرجة امللل
امل�شهد من غزة
�إن �أعظم ما متثله م�سرية العودة �أنها ر�سمت الطريق
ال�صحيح والوحيد ال�سرتجاع احلقوق والتم�سك بحق
العودة �إىل الأر���ض التي طرد منها �أ�صحابها الأ�صليون
لي�سكن يف مكانهم غرباء جا�ؤوا بال�سفن والطائرات من
بالد بعيدة ،لي�س له�ؤالء ذنب فيما تعر�ضوا له من جمازر
�أو متييز .لقد جمعت م�سرية العودة خ�صائ�ص عديدة
مل تتوفر يف م�سرية �أخرى :الزخم وال�سلمية والوحدة
احلقيقية حتت علم واحد وحيد واالن�ضباطية العالية
.والطاقة وال�شمولية لكل �أطياف ال�شعب الفل�سطيني
كنت �أ�ضع يدي على قلبي طوال امل�سرية خوفا من قيام
�أحد املتهورين �أو الطائ�شني �أو املد�سو�سني ب�إطالق ولو
ر�صا�صة واحدة جتاه اجلي�ش الذي ينتظر ويتمنى ذلك.
ولو �أطلقت ر�صا�صة واحدة لربر العامل كله املجزرة مبن
فيهم �صهاينة العرب اجل��دد� .أنْ تبد�أ امل�سرية وتنتهي

وترتكب املجزرة بكل فظاعتها وال تطلق طلقة واحدة
ع�بر احل��اج��ز الفا�صل فهي �أع��ل��ى درج���ات احل�ضارية
واالن�����ض��ب��اط وامل�����س���ؤول��ي��ة .ول��ذل��ك مل ي��ج��د ال�سفري
الإ�سرائيلي يف الأمم املتحدة �سببا لتربير املجزرة �إال
الكذب الرخي�ص حني كتب ملجل�س الأم��ن« :وبالرغم
من �إ�صرار القيادة الفل�سطينية على الطبيعة ال�سلمية
لهذه املظاهرات ف�إن حما�س والف�صائل التابعة لها وزعت
الإرهابيني امل�سلحني بني املدنيني ،فقتل عدد منهم نتيجة
لهجماتهم املبا�شرة على املواقع الإ�سرائيلية» ،هل هناك
رعونة �أكرث من هذا الإدعاء؟
وال ميلك �أحد �إال �أن ينحني �إحرتاما لكل من خطط
ونظم وقاد .وحتية �إجالل واحرتام لل�شهداء واجلرحى
وامل�شاركني .وحتية لل�شعب العظيم والعنيد الذي ما فتئ
.يحمل روحه على راحته ويقدمها فداء للوطن
امل�شهد من جمل�س الأمن الدويل
افتتحت اجلل�سة ر�سميا ال�ساعة  7:42وانتهت
ال�ساعة  8:48م�ساء .فقد ا�ستجاب ال�سفري الهولندي،
رئي�س جمل�س الأم��ن ،لطلب ال�سفري الكويتي ال��ذي مل
يتوان حلظة يف التحرك ال�سريع والد�ؤوب بالتن�سيق مع
ال�سفري الفل�سطيني ريا�ض من�صور ،وانتقل باجلل�سة من
امل�شاورات املغلقة �إىل اجلل�سة املفتوحة .وقد بد�أ م�ساعد
الأمني العام لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ،تايي بروك -زريهون،
بكلمة خل�ص فيها الو�ضع و»�أع��رب عن القلق ال�شديد»
لل�ضحايا .لكنه مثل بيان رئي�سه الأمني العام �أنطونيو
غوتريي�ش ،جتنب كلمة �إدانة ،وهناك فرق كبري يف اللغة
الدبلوما�سية بني الإدان��ة والتعبري عن القلق ال�شديد.
ومل يجد زريهون حرجا �أن يقتب�س م�صادر �إ�سرائيلية
ويقول «ووفقا لتقارير قوات الأمن الإ�سرائيلية حاول
امل�سلحون املرور عرب ال�سياج احلدودي يف حماولة لزرع
املتفجرات .كما �أفادت التقارير �أن الفل�سطينيني �أر�سلوا
طفلة تبلغ من العمر ت�سع �سنوات عرب ال�سياج ،لكن
القوات الإ�سرائيلية �أعادتها ب�أمان .وح�سب ما ورد كان
ممثلو حما�س حا�ضرين يف بع�ض التجمعات»� .ألي�س هذا
منتهى النفاق وتزوير احلقائق لإعطاء �صورة �إن�سانية
جلي�ش ق��ال �سلفا �إن��ه ن�شر  100قنا�ص و�أعطيت لهم
الأوام��ر بالقتل؟ �أما طلب التحقيق يف املجزرة فالأمني
العام يعرف متاما �أن �إ�سرئيل ال تقبل بالتحقيق امل�ستقل
وال تتعاون مع املحققني و�إذا قامت هي بنف�سها بالتحقيق
فالنتيجة دائما معروفة «ف�لا خط�أ �إرت��ك��ب وال �أحد
».يدان
ال�سفري العتيبي كانت كلمته م�ؤثرة و�أدان القتل بكل
قوة ،و�أكد مرارا على �أن املظاهرة كانت �سلمية باملطلق

وجرت على �أر���ض غزة .و�س�أل �أع�ضاء املجل�س �إذا كان
ال�شعب الفل�سطيني ه��و ال��وح��ي��د امل�ستثنى م��ن مبد�أ
«امل�س�ؤولية عن حماية املدنيني» ال��ذي �أق��رت��ه الأمم
.املتحدة
ممثل الواليات املتحدة والرت ميللر �أخذ الكلمة ليعرت�ض
على عقد اجلل�سة �أ�صال يف غياب ال�سفري الإ�سرائيلي،
داين دانون ،لأنه يحتفل وعائلته بعيد الف�صح اليهودي.
�أي �أن املجزرة ال ت�ستحق �أن ي�ستدعى ال�سفري للح�ضور
في�ضطر �أن يقطع �إج��ازت��ه املقد�سة من �أج��ل قتل 15
فل�سطينيا وجرح �أكرث من  .1400لكنه مل ين�س على من
ي�ضع اللوم»:امل�س�ؤولون ال�سيئون هم الذين ي�ستخدمون
االحتجاجات كغطاء للتحري�ض على العنف ويعر�ضون
».حياة الأبرياء للخطر
لقد تكررت عبارات خ�شبية يف معظم كلمات الوفود
منها« :دع���وة جميع الأط����راف �إىل �ضبط النف�س»،
«تخفيف التوتر والت�صعيد»« ،احل���وار واملفاو�ضات
هما ال�سبيل الوحيد للتو�صل �إىل ت�سوية»« ،ا�ستغالل
».الإرهابيني للمدنيني»« ،عدم ا�ستخدام القوة املفرطة
الوحيد من بني ال�سفراء الأجانب الذي كان وا�ضحا
يف �إدانته هو �سفري بوليفيا الذي قال �إن ال�سبب يف هذا
الإحباط لدى ال�شعب الفل�سطيني هو � 70سنة من ال�صراع
والت�شرد و � 50سنة من االحتالل ثم ي�أتي ترامب ليعرتف
لهم ب�أن القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ويقرر نقل ال�سفارة
فكيف ال ي�ؤجج امل�شاعر� .سفري البريو الع�ضو اجلديد يف
املجل�س ،و�أحد املتزلفني لل�سفرية الأمريكية ذات الكعب
العايل ب��د�أ كلمته ب���إدان��ة الإره���اب ال��ذي تتعر�ض له
�إ�سرائيل ،ونائب �سفرية بولندا مل ين�س �أن يدين الإرهاب
والعنف الذي �سبب هذا الت�صعيد وا�ضعا اللوم تقريبا
على الفل�سطينيني .ال�سفري الفل�سطيني ريا�ض من�صور
�أح�سن �صنعا بقراءة �أ�سماء ال�شهداء وذكر �أعمارهم على
�أع�ضاء املجل�س ومل ين�س حكاية عمر وحيد ن�صر اهلل
�سمور ،املزارع الفل�سطيني الذي كان يفلح �أر�ضه يف بلدة
القراراة يف خانيون�س بعيدا عن املظاهرات ف�أطلقت عليه
.قذيفة فقتلته قبل �أن تبد�أ امل�سرية �أ�صال
هذا هو جمل�س الأمن الذي «�أعطى الرئي�س حممود
عبا�س تعليماته لل�سفري الفل�سطيني ري��ا���ض من�صور
للتوجه ملجل�س الأمن لطلب احلماية» ،كما جاء يف خرب
.عاجل ظل تلفزيون فل�سطني يكرره طوال اليوم
الأر�ض جوهر ال�صراع
كانت الأر����ض و�ستظل جوهر ال�صراع بني احلركة
ال�صهوينية وال�شعب العربي الفل�سطيني منذ اليوم الأول
التي وطئت فيه ق��دم م�ستوطن ق��ادم من اخل��ارج �إىل

عرفها العالمة
�أر�ض فل�سطني .واحلركة ال�صهيونية كما ّ
الراحل فايز ال�صايغ بكل ب�ساطة هي عملية مزدوجة:
�ضخ �أكرب عدد من اليهود يف فل�سطني وطرد �أكرب عدد من
العرب من فل�سطني .هذه هي احلقيقة العارية يريدون
الأر����ض كلها ب��دون جميع �سكانها ال��ع��رب .مل يتوقف
هذا املخطط يوما واح��دا �أو �شهرا �أو �سنة .وقد �سنت
�إ�سرائيل بعد �إن�شائها العديد من القوانني لال�ستيالء
على �أر���ض فل�سطني التاريخية كت�صنيف �أرا���ض ب�أنها
مناطق ع�سكرية �أو لأ�سباب �أمنية �أو قانون م�صادرة
�أمالك الغائب �أو بحجة التطوير والإعمار – لقد كان
ن�ضال ال�شعب الفل�سطيني وما زال متمحورا حول الأر�ض
وحمايتها من االغت�صاب وال�سرقة وامل�صادرة والتدمري
والإه��م��ال .وم��ا حق ال��ع��ودة ال��ذي اعتمدته اجلمعية
العامة يف قرار  194بتاريخ  11كانون /دي�سمرب 1948
�إال �إق���رارا بحق ع��ودة �أ�صحاب الأر���ض �إىل �أرا�ضيهم
وديارهم التي ط��ردوا منها بغري وجه حق كما جاء يف
الفقرة العاملة  11من ال��ق��رار والتي تن�ص على حق
الالجئني بالعودة �إىل ديارهم وحياتهم باق�صى �سرعة
ممكنة ،وبناء على هذه الفقرة �أن�شئت وكالة الإغاثة
.والت�شغيل «�أونروا» لت�سهيل وتنفيذ تلك العودة
�سيبقى ال�صراع حمتدما بني هاتني الروايتني -مغت�صب
يريد الأر���ض كلها و�شعب ينا�ضل حلماية ما تبقى منها
وا�سرتداد ما فقد بكل الو�سائل« :فمنهم ال�سيف ومنا
دمنا ،ومنهم الفوالذ والنار ومنا حلمنا ومنهم دبابة
�أخرى ومنا احلجر» �إىل �أن يحملوا حقائبهم ويرحلوا-
.فلنا يف �أر�ضنا ما نعمل
حما�ضر يف مركز درا�سات ال�شرق الأو�سط
بجامعة رتغرز يف والية نيوجر�سي

ت��ف��اق��م �أزم����ة العميل امل����زدوج �سكريبال وال�����س��ف�ير ال��رو���س��ي ي��ح��ذر بريطانيا م��ن ال��ل��ع��ب بالنار
نيويورك (الأمم املتحدة)  :ب��دع��وة م��ن ال�سفري
الرو�سي ،فا�سيلي نيـبينـزيا ،عقد جمل�س الأمن الدويل
جل�سة م���داوالت ح��ول ات��ه��ام ب�لاده با�ستخدام غاز
الأع�صاب من النوع الع�سكري لت�سميم �سريغي �سكريبال
ال�ضابط ال�سابق يف اال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سية
وابنته يوليا يف �سال�سبريي باململكة املتحدة والتي
ت�سببت يف �أزم��ة دبلوما�سية ح��ادة بني دول غربية
.عديدة من بينها الواليات املتحدة
م��ا زال���ت ت��ت��ف��اع��ل يف جمل�س الأم����ن ح��ي��ث كانت
بريطانيا قد دعت لعقد جل�سة مفتوحة يوم � 13آذار/
مار�س املا�ضي لنقا�ش امل�س�ألة التي �إعتربتها بريطانيا
.تهديدا لل�سلم والأمن الدوليني
وق��ال ال�سفري الرو�سي� ،إن بريطانيا تلعب بالنار
و�ست�أ�سف على ذلك .وقال نيبنزيا يف م�ستهل اجلل�سة:
«هناك الكثري من الت�سا�ؤالت حول امل��ادة الكيميائية
امل�ستخدمة وال��ت��ي يدعى �أن��ه��ا م��ن رو�سيا .والنتائج
املخربية من املخترب الربيطاين �أثبتت ح�سب مدير
املخترب الربيطاين �أن غاز الأع�صاب الذي مت ا�ستخدامه
ال ميكن �أن يجزم ب�أنه من رو�سيا .االدعاء الربيطاين �أن
هذه املادة من رو�سيا �أ�صبح م�شكوكا مب�صداقيته .هذه
املادة التي مت ا�ستخدامها يتم ت�صنيعها يف العديد من
الدول من بينها بريطانيا والواليات املتحدة» .وقال «�إن
وزير اخلارجية الربيطاين ،بوري�س جون�سون ،ادعى �أنه
متكن من حتديد �أ�صل املادة امل�ستخدمة بعد �أيام قليلة
من ا�ستخدامها .وامل�صادر الربيطانية اال�ستخباراتية
ال ميكنها �أن تتحدث عن املخترب ال�سري الرو�سي الذي
».يدعي �أنه مت �إكت�شافه لكنه ال يقولون �أين املخترب
وتابع قائال« :كيف ا�ستخدمت ال�سلطات الربيطانية
خالل وقت ق�صري غازا م�ضادا يف عملية عالج �سكريبال
وابنته قبل �أن تعرف ما هو نوع غاز الأع�صاب امل�ستخدم؟
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

�سريغي �سكريبال والذي �أدين يف رو�سيا لعمله كجا�سو�س
ل�صالح بريطانيا وبعد العفو عنه ترك رو�سيا وكان يعي�ش
يف بريطانيا .ابنته كانت تعي�ش يف رو�سيا وتزوره من
فرتة �إىل �أخرى .هناك الكثري من الأ�سئلة املطروحة
التي مل جتب عليها بريطانيا ومن �ضمنها ملاذا انتظرت
رو�سيا ثمانية �أعوام للتخل�ص منه؟ وملاذا قامت ب�إخالء
»�سبيله �أ�صال؟ وملاذا مل تتقن رو�سيا عملية االعتيال؟
وق���ال نيبينزيا �إن ادع�����اءات وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
الربيطاين ،ب���أن ب�لاده �أر�سلت جمموعة من الأ�سئلة
للجانب الرو�سي ومل حت�صل على رد ،غري �صحيحة
و�أن رو�سيا مل تتت�سلم �أي �أ�سئلة .وحت��دث ال�سفري
الرو�سي عن تقدمي بالده ،مع ال�صني و�إيران ،مب�شروع
قرار ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ب�ش�أن حتقيق
م�شرتك يف ق�ضية الت�سميم �إال �أنه مل يح�صل على ت�أييد
ب�سبب الرف�ض الأمريكي والربيطاين .و�أ�ضاف �أن ما
تقوم به بريطانيا عبارة عن لعبة قذرة» ،كما جاء يف
.نهاية كلمته
وقالت ال�سفرية الربيطانية ملجل�س الأم���ن ،كارن
بري�س ،ردا على نظريها الرو�سي قائلة « بعد ت�سميم
�سكريبال وابنته قمنا بتحقيقات مكثفة ومعقدة
قام به �أكرث من � 250شرطيا وحمققا ،واعتمدوا على
العديد من اخل�براء ناهيك عن النظر يف �أك�ثر من 5
�آالف �ساعة لكامريات مراقبة عامة وا�ستجواب �أكرث
من � 500شاهد عيان» .و�أ�ضافت ال�سفرية الربيطانية:
«احلكومة الربيطانية تو�صلت �إىل اخلال�صة �أن هناك
احتماال كبريا ب���أن غاز الأع�صاب امل�ستخدم جاء من
معامل رو�سية ع�سكرية ولأ�سباب عديدة» .ومن �أهم
الأ�سباب التي �أ�شارت لها ال�سفرية الربيطانية «تو�صل
خ�براء �أن غاز الأع�صاب امل�ستخدم مينع ا�ستخدامه
دوليا ح�سب منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية لكن

ي�سمح ت�صنيعه لأ�سباب
بحثية .ونعلم �أن رو�سيا
ق��ام��ت يت�صنيعه خ�لال
ع�شر �سنوات وم��ا زال��ت
ق����ادرة ع��ل��ى ذل���ك وكما
و�ضحت رئي�سة ال���وزاء
نعلم �أن الدولة الرو�سية
ق��ام��ت بالتحقيق ح��ول
ط��رق القيام باغتياالت
عن طريق غاز الأع�صاب.
كما نعلم ت��اري��خ رو�سيا
بالقيام باغتياالت .كما
�أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د من
الت�صريحات من م�س�ؤولني
رو����س ح��ول اغ��ت��ي��ال �أي
من�شق»� .أما فيما يخ�ص ا�ستخدام بريطانيا للم�صطلح
«احتمال كبري» لو�صف م�س�ؤولية رو�سيا عن ا�ستخدام
غاز الأع�صاب قالت بري�س « �إن ا�ستخدامنا للم�صطلح
«احتمال كبري» الذي ن�صف فيه م�س�ؤولية رو�سيا عما
حدث متعلق بنظامنا القانوين يف بريطانيا ،حيث �إن
اجلزم ب�أي ق�ضية يجب �أن ي�صدر عن حمكمة ولذلك
ن�ستخدم هذا التعبري املتعلق بالقانون الربيطاين وال
يعني �أننا غري مت�أكدين من ا�ستنتاجنا» .ثم �أ�ضافت
«لن �أ�سمح ب���أن يعطيني �سفري �أي دول��ة حما�ضرة عن
الأخالقيات ،وهي نف�س الدولة التي منعت ا�ستمرار
».التحقيق با�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا
وقالت ممثلة ال�سفرية الأمريكية ملجل�س الأمن «�إن
اجتماع اليوم (�أم�س) يظهر جمددا حم��اوالت رو�سيا
.ال�ستخدام جمل�س الأمن
دعونا نتذكر ما الذي حدث� .إما �أن رو�سيا ا�ستخدمت
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االحت����������اد الأوروب���������������ي ي�����ق�����دم  410م��ل��اي��ي��ن ي�����ورو
ل���ت���ع���زي���ز اال����س���ت���ث���م���ار يف امل���������ش����روع����ات ذات امل���خ���اط���ر

ي�����وم الأر���������ض ب��ي�ن م�����ش��ه��دي��ن :غ�����زة وجم���ل�������س الأم�������ن ال�����دويل

الغاز ب�شكل خمطط �أو �أنها ف�شلت بحماية خمزونها
وال تريد االع�تراف بذلك .ومن جهته حتدث ال�سفري
الفرن�سي ،فران�سوا دوالتر ،عن دعم فرن�سا لربيطانيا
وقال �إن بالده تدعم اخلال�صة التي تو�صلت لها اجلهات
.الربيطانية ب�أن الغاز امل�ستخدم م�صدره رو�سي
وردا على �س�ؤال لـ«القد�س العربي» حول �إدانة رو�سيا
بالقيام بالعملية ا�ستباقا لنتائج التحقيق الذي يقوم
به خرباء منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ،قالت
ال�سفرية الربيطانية بري�س« :ال نعتقد �أن حكمنا كان
مت�سرعا ـ فلدينا رزم��ة من الدالئل والتي ت�شري كلها
�إىل الإحتاد الرو�سي فاملادة التي �إ�ستخدمت وتهاجم
».الأع�صاب ،عبارة عن مادة معقدة ال تنتجها �إال الدول

بروك�سل( -د ب ا) – �أعلنت املفو�ضية
الأوروبية �أن االحتاد الأوروبي يقوم ب�ضخ
ا�ستثمارات تبلغ  410ماليني يورو (507
ماليني دوالر) ،بهدف حتفيز ا�ستثمارات لتنفيذ
امل�شروعات التي تنطوى على خماطرة بقيمة
�إجمالية تبلغ 5ر 6مليار يورو ،وبذلك يتم دعم
امل�شروعات النا�شئة يف جمال االبتكار.
وبذلت دول االحتاد الأوروبي جهودا م�ضنية
لفرتة طويلة من �أجل جذب امل�ستثمرين يف
جمال متويل امل�شروعات ذات املخاطر ،متخلفة
بذلك عن الواليات املتحدة مب�سافة كبرية.
ومت خالل عام  2016ا�ستثمار 5ر 6مليار يورو
من الأموال اخلا�صة يف �أوروبا يف م�شروعات
عالية املخاطر ،غالبا ما تكون يف ال�شركات
النا�شئة �أو امل�شروعات الراغبة يف التو�سع،
وباملقارنة بالواليات املتحدة جند �أن مثل هذه

اال�ستثمارات واملعروفة با�سم ر�أ�س املال املغامر
�سجلت 4ر 39مليار يورو خالل نف�س العام.
وهذا جعل من ال�صعب على �أوروبا دعم
والإبقاء على ن�شاط ال�شركات النا�شئة ،مبا
فيها ال�شركات التي ت�صل يف النهاية �إىل قيمة
�سوقية تبلغ مليار دوالر ،ويف عام  2017كان
يوجد يف �أوروبا  26فقط من هذه ال�شركات
التي عرفت با�سم “وحيد القرن” ،بينما كان
يوجد يف الواليات املتحدة � 109شركات منها
ويف ال�صني � 59شركة.
ويف �إطار برنامج االحتاد الأوروبي لر�أ�س
املال املغامر � ،ستقوم املفو�ضية الأوروبية الآن
با�ستثمار ما ي�صل �إىل  410ماليني يورو من
خالل �ستة �صناديق خا�صة �ست�ستخدم الأموال
جلمع ما �إجماليه 1ر 2مليار يورو من م�ستثمرين
بالقطاع اخلا�ص ب�صورة �أ�سا�سية .
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و�ستح�صل هذه ال�صناديق ال�ستة على �أ�سهم يف
�صناديق لال�ستثمار �أ�صغر حجما يف خمتلف
�أنحاء �أوروبا ،بهدف احل�صول على ما �إجماليه
5ر 6مليار يورو من اال�ستثمارات اجلديدة.
وقال جريكي كاتاينني نائب رئي�س املفو�ضية
الأوروبية “مع ر�أ�س مال املغامر ميكن لكثري من
رجال الأعمال املبتكرين يف �أوروبا احل�صول
ب�شكل �سريع على اال�ستثمارات التي يريدونها
من �أجل االبتكار والنمو ،ولتحقيق ق�ص�ص
جناحات عاملية ،وهذا يعني مزيد من الوظائف
والنمو يف �أوروبا”.
ومن املتوقع �أن ت�ستفيد نحو  1500من
ال�شركات النا�شئة وتلك الآخذة فى التو�سع من
هذا الربنامج يف جميع �أنحاء �أوروبا.

تون�س تتجه لدخول “طريق
احلرير” ال�صيني خالل �شهور
تون�س /الأنا�ضول – �أعلن �صربي ب�شطبجي ،كاتب الدولة لدى
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ،عن توجه بالده لالنخراط يف م�شروع
طريق احلرير ال�صيني ،خالل ال�شهور املقبلة.
وقال ب�شطبجي يف ت�صريح للأنا�ضول ،على هام�ش ندوة حول
م�شروع طريق احلرير� ،إن امل�شروع �سيكون فيه �أكرث من ا�ستثمار
و�شراكة وخلق فر�ص العمل للبالد.
و�أ�ضاف بحكم موقع تون�س اال�سرتاتيجي يف قلب البحر املتو�سط،
ف�إننا �سنحاول اال�ستفادة من هذا امل�شروع مبنطق رابح – رابح
وتتطلع ال�صني ،من خالل م�شروع طريق احلرير� ،إىل �إ�شراك
 65دولة يعي�ش فيها  5.4مليارات ن�سمة ( 70باملائة من �سكان
العامل) ،وت�ست�أثر بـ 55باملائة من الناجت اخلام يف العامل.
من جانبه ،قال مهدي تاج ،اخلبري يف اجليو�سيا�سية واال�ست�شراف،
�إن م�شروع طريق احلرير ال�صيني �سيغيرّ النظام الإقليمي
والدويل على امل�ستوى اجليو�سيا�سي واالقت�صادي .
و�أ�ضاف يف ت�صريح للأنا�ضول على هام�ش الفعالية ،التي ت�ستمر
حتى غد الأربعاء امل�شروع الذي انطلق منذ � 5سنوات با�ستثمار
تريليون دوالر ،ي�ستهدف البنية التحتية البحرية والربية
والتكنولوجيا .
ي�شار �إىل �أن منظمة طريق احلرير للتعاون الثقايف واالقت�صادي
الدويل ال�صينية (�سيكو) ،افتتحت يف �إبريل /ني�سان ،2017
مكتبا لها يف تون�س (�سيكو تون�س) ،وهو الأول ب�إفريقيا.
ويف  ،2013ك�شفت ال�صني عن ا�سرتاتيجيتني جديدتني للتجارة
اخلارجية وهما حزام طريق احلرير االقت�صادي  ،و طريق
احلرير البحري  ،وهما طريقان كانا ي�ستخدمان قدمي ًا حلركة
التجارة.
وتهدف املبادرة ال�صينية (احلزام والطريق) ،ل�ضم احلزام
االقت�صادي لطريقي احلرير الربي والبحري للقرن الـ ،21يف
�سبيل بناء �شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط �آ�سيا و�أوروبا
و�إفريقيا.

ت��ه��اف��ت ع��ل��ى م��ك��ات��ب ال�������ص���راف���ة يف اي������ران ب��ع��د ���ض��ب��ط ارت����ف����اع ���س��ع��ر ����ص���رف ال���ري���ال

طهران – (�أ ف ب) – هرع الكثري من االيرانيني
وهم يف حالة احباط �إىل مكاتب ال�صرافة بحثا
عن دوالرات ب�أ�سعار �أقل ،غداة قرار احلكومة �ضبط
ارتفاع �سعر �صرف الريال يف مقابل الدوالر ،ليجدوها
مغلقة �أو لي�س لديها دوالرات.
وهم ارادوا �شراء دوالرات ب�سعر �أرخ�ص من �سعر
االثنني يف �شارع فردو�سي يف و�سط طهران ،الذي يعج
بع�شرات امل�صارف ومكاتب ال�صرافة.
واتخذت �إيران م�ساء االثنني خطوات جذرية
ل�ضبط �سعر �صرف الريال الإيراين وجعله كحد
اق�صى  42000ريال مقابل الدوالر ،يف م�سعى لوقف
تدهوره بعد �أن فقد نحو ثلث قيمته يف خالل �ستة
�أ�شهر.
لكن كافة مكاتب ال�صرافة يف �شارع فردو�سي ر ّدت
الراغبني باحل�صول على الدوالر� ،أو علّقت الفتات
تقول “لي�س لدينا دوالرات للبيع  ،فيما خلت
اللوحات التي تعلن عن ا�سعار العمالت االجنبية
امام مكاتب ال�صرافة من اي �سعر مكتوب.
وقال تاهموري�س فارافاهار املوظف املتقاعد يف
قطاع النفط “الليلة املا�ضية �سمعت يف التلفزيون
�أن �سعر (الدوالر) � 42ألف ريال لذا جئت ال�شرتى
لأبني الذي يدر�س خارج البالد لكنني مل �أجد اي
دوالرات”.
وقبل ذلك بليلة ،ذكرت تقارير �أن �سعر الريال بلغ
 60000مقابل الدوالر ،مع تزايد الغمو�ض ب�ش�أن
م�ستقبل االتفاق النووي الذي وقعته ايران مع
القوى الكربى يف  2015وب�سبب الو�ضع االقت�صادي
وال�سيا�سي املت�أزم يف البالد.
وقال رجل يبيع عمالت �أجنبية يف ال�شارع طلب عدم
ذكر ا�سمه “احلقيقة �أن النا�س ال يثقون يف حديث
احلكومة ب�أن اموالهم �ستبقى �آمنة”.
وتابع �أن “النا�س لي�س لديهم ثقة بالو�ضع ال�سيا�سي

واالقت�صادي يف البالد .انهم مرتبكون ويريدون
فقط احلفاظ على قيمة �أموالهم عرب حتويلها �إىل
دوالرات”.
و�أكد مكتب �صرافة �أنه لي�س من الوا�ضح على الإطالق
متى �سيمدهم امل�صرف املركزي بالدوالرات لبيعها.
وقال موظف باملكتب قبيل ظهر الثالثاء “ال اعرف
ملاذا مل ي�أتوا اليوم بعد”.
�إال �أنه �أكد �أن “�سعر ال�صرف اجلديد جيد� .أ�سعار
(ال�صرف) مل تكن عادية خالل االيام القليلة
املا�ضية”.
وت�سارع هبوط الريال منذ منت�صف ت�شرين الأول/
�أكتوبر يف وقت كان يتم تداول الدوالر ب�سعر 40
�ألف ريال ،بعد �أن هدد الرئي�س الأمريكي ترامب
باالن�سحاب من االتفاق حول برنامج �إيران النووي.
ويف حال ان�سحبت وا�شنطن ،فمن املتوقع �أن تعيد

فر�ض العقوبات االقت�صادية املعلقة حاليا بحق
�إيران ،ما �سينعك�س على اقت�صاد البالد و�سيبعد
امل�ستثمرين الأجانب.
�شجع الإيرانيني على
التهديد
هذا
ويقول حمللون �إن
ّ
�شراء الدوالر �أمال يف بيعه الحقا لتحقيق مكا�سب �إذا
ما انهار الريال.
– “كل �شيء ال يعمل” –
وقال �صراف �آخر يف ال�شارع طالبا عدم ذكر ا�سمه
“�إذا نظرت �إىل ال�سوق� ،ستجد كل �شيء يف تراجع
�إال الدوالر� .سوق العقارات ال تعمل� ،سوق التجزئة
ال تعمل .النا�س بحاجة �إىل دخل ،لذا �شراء وبيع
دوالرات لك�سب بع�ض املال يعد فكرة جيدة”.
و�أ�ضاف “الليلة املا�ضية خفّ�ضت احلكومة �سعر
(ال�صرف) فا�صيب البع�ض بنوبات قلبية ،لكن ال�سعر
لن يبقى كذلك”.

و�أو�ضح �أن جتار العملة �سيجدون و�سيلة للتحايل على
النظام والبيع ب�أ�سعار �أعلى من �سعر ال�صرف الر�سمي،
رغم حتذير نائب الرئي�س ا�سحق جهانغريي من �أن
ذلك �سيعترب مبثابة “االجتار مبواد ممنوعة”.
و�شدد جهانغريي “مثل تهريب املخدرات ،ال يحق
لأحد بيعها او �شراءها (…) اذا عر�ض �سعر �صرف
�آخر يف ال�سوق� ،سيتعامل الق�ضاء والأمن مع االمر”.
وقال رجل �أربعيني رف�ض ذكر ا�سمه “اريد ان ابيع
بع�ض الدوالرات لكن ال �أحد يريد �شراءها الن
ال�سوق غري �آمن”.
و�أ�ضاف �أن “مكاتب ال�صرافة قلقة حيال الو�ضع
لأن احلكومة قالت �إن البيع �أعلى من �سعر ال�صرف
الر�سمي يعد تهريبا ،لذا ال احد يريد البيع”.
– ظاهرة غريبة –
وبعيدا عن �سعر �صرف الريال املرتبك ،الحظ
ال�صحافيون الذين يغطون احلدث يف �شارع فردو�سي
الثالثاء ،ظاهرة غريبة غري وا�ضحة.
وقال �صحايف حملي “هناك العديد من رجال
ال�شرطة ،لكن �أحدا منهم مل ي�س�ألنا عن �أي �شيء”.
وقال �صحافيون يف و�سائل �إعالم اخرى وكذلك
مرا�سلو وكالة فران�س بر�س �إنها املرة الأوىل التي
يرتكون فيها يعملون دون �أن ت�س�ألهم ال�شرطة عن
�أوراقهم �أو حتى �أن يتوقفوا عن العمل ويرحلوا.
وي�شعر ال�صحافيون يف �إيران ب�ضغوط �أقل منذ
و�صول الرئي�س ح�سن روحاين اىل احلكم يف ،2013
لكن ال�شرطة دائما ما كانت ت�ضايق املرا�سلني او
توقف ت�صويرهم يف ال�شوارع مع املارة.
وقال �صحايف وهو يراقب �شرطيا مير امامه �شاهده
ي�ستخدم كامريا فيديو من دون ان يعلق على االمر
“الأمر ا�شبه باحللم”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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م���ب���ادرة �أول���ي���ة ���ش��ام��ل��ة ل��وق��ف احل����رب و ال��ب��دء يف ال��ب��ن��اء ن��ح��و ال�����س�لام ال�����ش��ام��ل يف اليمن
بعدما اطلعت على الر�ؤية التي قدمها الأ�ستاذ املهند�س خالد
عبدالواحد نعمان بعنوان(ر�ؤية �شاملة عن وقف احلرب
والو�صول �إىل �سالم عادل م�ستدام)  ،ارت�أيت كمواطن يهمه
�أمر هذه البلد  ،ان �أ�شارك اخي الأكرب املهند�س خالد يف و�ضع
تعديالت  ،ارت�أيت ان ا�شاركها  ،فعرب امل�شاركة من كل من يهمه
االمر ،ن�صل جميعا اىل ر�ؤية نهائية و�شاملة ت�صل ملتخذي القرار
من كل اطراف ال�صراع يف حرب اليمن .
توطئة :
�أ�صبح من ال�ضرورة �إيجاد �آلية وا�ضحة لوقف احلرب يف اليمن .
هذه ال�ضرورة تقت�ضي الو�صول �إىل خارطة طريق لأجل ت�سوية
�سيا�سية عادلة تنهي هذه احلرب التي التهمت الأخ�ضر والياب�س
 ،و�أثرت ت�أثريا بالغا على اليمن واليمنيني ،وقو�ضت بنيته
الأ�سا�سية  ،بل وهددت كيان ووجود دولة ا�سمها « اليمن « .
الأخطر
�أنها ت�ؤدي �إىل متزيق وتفكيك الن�سيج االجتماعي لليمنيني يف
كل امل�ستويات  ،دينيا  ،مذهبيا  ،طائفيا  ،قبليا  ،مناطقيا ،جهوريا
 ،حزبيا  ،ا�سريا  ،وظيفيا  .مل ن�صل ان يتمايز النا�س بانت�سابهم
لوظيفة  ،اال يف اللحظة احلرجة من التاريخ  ،هي هذه احلرب
التي ه�شمت اليمن ،هذا الن�سيج الذي كان متما�سكا ومت�ساحما يف
عقود ما�ضية  ،البد ان ي�ستمر ويعود .
ماذا نتوقع من هذه حرب ،
بال ا�سرتاتيجية  ،بال اهداف  ،وحقيقة بال �أي قيمة �سوى تدمري
اليمن و�أهله .
هل ننتظر حتى ي�ؤدي �إىل �شرذمة اليمن �إىل عدة دويالت بل
كانتونات  ،بل رمبا (ع�ش�ش ) تتحارب فيما بينها لعدة �سنوات
قادمة .
ال ميكن ان يتجاهل املرء �أن الثالث �سنوات من احلرب التي مرت ،
اقنعت القريب والبعيد ب�أن هذه احلرب ال �أمل يف حلها ع�سكريا
يف املدى املنظور او القريب �أو املمكن .
لذا البد  ،والبد من خمرج بخارطة طريق  ،ت�ستهدف و�ضع �أ�سا�س
لإنهاء احلرب والبدء يف ت�سوية �سيا�سية حتقق ان�سب امل�صالح
لكل اطراف ال�صراع  ،خدمة لليمن و�أهله .
ويف النتيجة اود الت�أكيد ان هذه املبادرة قد متثل خطوة �أوىل
يف الدفع لتبنيها و�إعادة �صياغتها  ،للو�صول اىل مبادرة نهائية
تقبلها وتوقع عليها كل الأطراف املعنية يف حرب اليمن  ،مبا
يحقق وقف احلرب واطالق عملية �إعادة البناء للدولة و�إعادة
االعمار .
�أوال :مرحلة بناء الثقة :
· ال�شرعية احلاكمة يف اليمن :
 يجب ان يعي اجلميع ان ال�شرعية ال تختزل يف �شخ�ص الرئي�سعبده رب من�صور هادي  ،او حا�شيته  ،او حكومته  ،وال تتمثل
ب�أن�صار اهلل  ،وال حكومتهم  ،وال حا�شيتهم  .وال�شرعية ال تتمثل
يف �أي حزب من الأحزاب ال�سيا�سي منفردا او �ضمن فريق ي�صطف
مع �أي جهة  .وان كان القرار  2216يعطي الرئي�س هادي ( �صفة
الرئي�س ال�شرعي ) ال باعتبار ال�شخ�ص وامنا باعتبار امل�ؤ�س�سة
التي ينتمي لها و و�صل اليها عرب اتفاق �سيا�سي  ،من كل الأطراف
اليمنية منحت لها خالل فرتة انتقالية كان يفرت�ض ان تف�ضي
اىل ا�ستفتاء على الد�ستور وانتخابات حتدد ال�شرعية ال�سيا�سي
لليمن  ،ول�سنا هنا يف �صدد تعزير �أي طرف من الأطراف يف
احلرب .
امنا علينا الت�أكيد �أن ال�شرعية تتمثل يف كل م�ؤ�س�سات
الدولة ( الرئا�سة والنواب و احلكومة واجلي�ش والأمن والق�ضاء
)
وهذه امل�ؤ�س�سات ال تكت�سب �شرعيتها يف بلد جمهوري اال
من خالل �صندوق االقرتاع  ،ولي�س باملفا�ضلة من قوى خارجية
او داخلية  ،ولي�س باختيار �سماوي  ،بل ميثلها كل مواطن ميني
عرب �صوته احلر .
والن م�ؤ�س�سات الدولة اليوم يف حال انق�سام كبري  ،بني
(حكومة الرئي�س هادي و حكومة املجل�س ال�سيا�سي ) وهذا يهدد
ا�ستقرار البلد (اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا ) وال يحقق �أي
جناح يف �أي اجتاه  .خا�صة ورغم هذا جند ان طريف احلكم
يعجزان عن �إدارة الو�ضع العام لليمن  ،مع بروز قوى �أخرى
تب�سط نفوذها يف اجتاهات تربز دويالت م�صغرة  ،وكونتونات
م�صالح  ،يغتنمها جتار احلرب والدم والدمار ،
 فالغر�ض اذن انهاء هذه احلالة  ،و�إيجاد �أر�ضية م�شرتكةلقوى وطنية واحدة متثل ال�شرعية ( وان م�ؤقتة ) حتى ت�سليم
الراية ل�شرعية ت�أتي من خالل االختيار احلر والنزيه .
وبناء عليه :
 .1فال�شرعية امل�ؤقتة يجب ان يتم الو�صول اليها عرب ت�سوية
�سيا�سية ال�ستالم الدولة اليمنية ،
 .2حتقق امل�صاحلة ال�شاملة ،
 .3حتقق حماية وت�أمني م�صالح الأطراف جميعها ،
 .4ت�ؤدي اىل البدء يف انتقال اىل املرحلة النهائية ،
 .5ت�ؤ�س�س لبدء مرحلة �إعادة االعمار ،
العالقة واالت�صال :
 �إن من منهجية احلكم الر�شيد ان ي�ؤ�س�س لل�شفافية وامل�ساءلة ،واملت�ضرر من هذه احلرب هم كل مواطن ميني  ،ومت ا�ستغالل
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احلرب من قبل عنا�صر من�ضوية حتت اطراف ال�صراع لتح�صد
مكا�سب (اقت�صادية  ،و�سيا�سية )  ،وهي جزء من امل�شكلة االن
 ،وهي يف االغلب ال تريد لهذه احلرب من نهاية فهي �صارت
ا�ستثمارا غري اعتيادي لها ،
 ويف ظل ذلك مل يقم احد من اطراف احلكم بفتح قناة ات�صالمفتوح مع املواطنني  ،بل زادت اال�شاعات والت�أويالت  ،وميوت من
ميوت يف جهله  ،وبرزت �صناعة (الوهم )  ،وا�ستجرار العواطف
تباعا  ،مما �أ�س�س فعليا ملر�ض قاتل للن�سيج االجتماعية يف اليمن
 ،وتعزز ذلك بانت�شار ملي�شيات متنوعة مع �سهول تبادل ال�سالح
بدعم من اطراف ال�صراع ،
 وهناك غمو�ض وا�ضح يف (امل�صالح ) التي ت�ؤ�س�س لعالقةتبادلية ندية بني الأطراف يف التحالف  ،ابرزها التقرير االممي
النهائي لفريق اخلرباء املعني باليمن  ،والذي قدم ملجل�س الأمن
الدويل يف  26يناير 2018م  ،مما يدل على (انف�صال الر�ؤية
واال�سرتاتيجية ) و ارتفاع �سقف املطالب الحقا  ،للجهل التام
اليوم مبا ميكن الو�صول اليه  ،ويعني هذا ان هناك خلل كبري يف
�إدارة عملية احلرب من كل الأطراف .
 فيبنى على هذا ان اجلميع بحاجة اىل خلق تفاعل �إيجابيقبل �أي مفاو�ضات كاملة ومبا�شرة وذلك عرب :
 .1هدنة حرب  :تتوقف فيها كل العمليات العدائية بني كل
الأطراف  ،و تتوقف كل اجلبهات ،وتعلن عن لقاءات مبا�شرة
بني الأطراف املعنية خالل فرتة معينة قد تكون (رم�ضان-
�شوال ،) 2018
 .2تعيد كل الأطراف ترتيب و�ضعها ال�سيا�سي ،
 .3حتدد الأطراف تخوفاتها وم�صاحلها ،
 .4حتدد الت�صور االويل لوثيقة املبادئ و وقف التعديات
الإعالمية والقتالية ،
 .5حتدد الت�صور خلريطة الطريقة ،
 .6حتدد منهجية امل�صاحلة الوطنية ،
 .7حتدد امل�صالح لكل الأطراف واغرا�ضها ،
 .8ات�صاالت مبا�شرة بني (املجل�س ال�سيا�سي يف �صنعاء ) و
( قيادة التحالف العربي ) وب�صورة خا�صة اململكة العربية
ال�سعودية لو�ضع مبادئ الثقة وامل�صالح ،
 .9تو�ضيح مبا�شر بني ( احلكومة ال�شرعية ) و ( قيادة
التحالف العربي ) لت�صحيح امل�سار بني اطراف التحالف
وحتديد مبادئ الثقة وامل�صالح ،
.10تو�ضيح مبا�شر بني الأحزاب ال�سيا�سية و قيادة التحالف
لتحديد مبادئ الثقة وامل�صالح ،
.11مفاو�ضات مبا�شرة بني
.12تن�شر احلقائق �أوال ب�أول البينية ،
.13كما تن�شر امام اجلمهور ،
.14يجنب االقت�صاد الوطني �أي تبعات نتجت عن احلرب  ،وما
بعد الهدنة منها
.15توحيد �إدارة املركزي اليمني ،
�.16إعادة فتح املنافذ اجلوية والبحرية والربية  ،مع
االحتفاظ بحق الرقابة  ،والتفتي�ش  ،وميكن ت�شكيل جلان
مراقبة يف كل املنافذ م�شكلة من (طرف ثالث قد يتمثل يف
جمل�س االمن او من حتدده الأمم املتحدة ) .
· انهاء الت�سلح وتوحيد املكونات الأمنية :
 حالة الفو�ضى يف انت�شار ال�سالح  ،وانت�شار امللي�شيات ب�أ�سماءخمتلفة ،
 ت�شكيالت ع�سكرية كبرية تهدد قدرة الدولة يف امل�ستقبل علىا�ستيعابهم ،
 قدرات ع�سكرية عالية مت اق�صاءها ، جيوب ع�سكرية ( قد تنتمي او تنتمي لتنظيمات �إرهابية ) يفحالة �سكون او حترك خفي ،
 هذا يجعل من ال�صعوبة الو�صول اىل ت�سوية �سيا�سية بدون�إعادة هيكلة اجلي�ش واالمن يف كيان موحد ،
 وهذا من ال�صعوبة مبكان يف ظل انعدام الثقة بني اطرافال�صراع ،
لذا :
 .1العمل على ت�شكيل (جمل�س ع�سكري امني ) يكون من
مكوناته ،
� .2أطرافا حمايدة �ضمن ت�شكيله بحيث ال يزيد الأع�ضاء عن
 11ع�ضوا ،
 .3هذه الع�ضويات م�ؤقتة يف مرحلة االتفاق ال�سيا�سي .4
حيث �سيتم ا�ستالم املجل�س من جمل�س وطني بعد االنتخابات
النهائية ،
 .5يعمل املجل�س على �إعادة ترتيب القوات امل�سلحة بحيث
ت�شمل هيكلة القوات امل�سلحة والقوات الأمنية  ، 2010ويتم
فيها ،
 .6دمج القوات ذات الكفاءة من ( حكومة ال�شرعية وحكومة
املجل�س ال�سيا�سي ) ويتم الغاء �أي ملي�شيات او جلان ال تتمثل
حتت راية اجلي�ش اليمني  ،ويتم
 .7توزيع �أجزاء من تلك القوات لت�شكيل (القوات الأمنية
املدنية � -شرطة  ،مرور  ،امن عام  ..الخ ) اخلا�صة بكل
حمافظة من حمافظات اجلمهورية  ،مع �إمكانية تغيري �أ�سماء

االلوية والوحدات ،
 .8على ان يتم من خالل املجل�س ا�ستالم كل الأ�سلحة الثقيلة
لتكون يف عهدة القوات امل�سلحة  ،والبدء يف ت�سريح القوات ،
 .9بالتدوير والنقل والتعوي�ض ،
.10ال يحق الحد حماربة الإرهاب يف اليمن اال من خالل
اجلي�ش واالمن اليمني ومن خالل جمل�سه الع�سكرية ،
.11يحق للمجل�س �إبقاء قوات ع�سكرية كقوات حفظ �سالم ان
تطلب االمر ذلك وخا�صة خالل الفرتة االنتقالية ،
املبادئ الأ�سا�سية :
 .1يتقبل جميع الأطراف التنازل من اجل م�صلحة اليمن
و�أهله ،
 .2يتقبل جميع الأطراف التنازل من اجل امل�صالح امل�شرتكة
واحلقوق املتبادلة ،
 .3االعرتاف ب�أن املظامل يف كل حمافظات اجلمهورية نتجت
عن خلل يف �إدارة احلكم ،
 .4يتبنى الأطراف الو�صول اىل ت�أ�سي�س دولة مدنية مينية
دميقراطية ،
 .5يرف�ض جميع الأطراف اال�ضرار مب�صالح دول اجلوار
وامل�صالح امل�شرتكة ،
 .6يرف�ض جميع الأطراف �إقامة دولة دينية او مذهبية
او �ساللية ،
 .7ال يتعار�ض ذلك يف كون اليمن دولة من الدول العربية
والإ�سالمية ،
ال يتعار�ض ذلك مع م�صالح كل املواطنني اليمنيني
.8
باختالف مذاهبهم وعقائدهم ،
 .9يتفهم جميع الأطراف انه ال احد ميثل اليمن اال اليمنيني
انف�سهم ومن يختارونه لتمثيلهم ،
.10يتفهم جميع الأطراف ان الق�ضاء ب�سيادته م�ستقل حر ،
.11يتفهم كل الأطراف ان الوالية ب�سيادة الد�ستور والقانون
على اجلميع بال ا�ستثناء ،
.12ي�سعى جميع الأطراف للحفاظ على وحدة �أرا�ضي اليمن ،
.13يتفهم جميع الأطراف ان العدالة ت�ستقيم بتطبيق مبادئ
احلكم الر�شيد ،
.14يتفهم جميع الأطراف ان ال�شرعية ت�أتي من خالل �صندوق
االقرتاع يف انتخابات حرة نزيهة ي�شارك فيها كل مواطن ميني
،
.15يتفهم كل الأطراف ان تتح�صل كل املحافظات على
�صالحيات حكم متكاملة  ،تنهي �سنوات من املركزية واملظلومية
،
ثانيا  :مرحلة املفاو�ضات والت�سوية ال�سيا�سية :
· كما نكرر انه ال احد فعليا ميثل اليمن و�أهله يف كل ه�ؤالء
املت�صارعني  ،وال احد ميثل فعليا اختيار اليمنيني  ،و مل يعد
املواطن اليمني يثق ب�أي طرف من اطراف ال�صراع  ،فالنكبات
التي تعر�ض لها او�صلته اىل قناعة بدعاء دائم ( اللهم اين
مغلوب فانت�صر ) ،
�صار اليمنيون ينظرون اىل الفرتة ما قبل 2011
·
ويتندمون عليها ا�شد الندم  ،والن الندم ال ينفع العاملني ·
حتتاج املرحلة بعد التفاهم اىل
· اعالن انتهاء احلرب يف اليمن ،
· تكوين (�أع�ضاء من �أطراف ال�صراع – يف اجتماع �شامل يعقد
يف دولة حمايدة (الكويت او �سلطنة عمان )  ،ت�ؤ�س�س عملية
الت�سوية لعر�ض ما مت التوافق عليه من مبادئ الثقة وامل�صالح
التي مت الإ�شارة اليه يف العالقة واالت�صال )
· ينتج عن الت�سوية الت�شكيل النهائي للمجل�س الع�سكري
والأمني امل�شار اليه يف فقرة انهاء الت�سلح ،
· يفرت�ض ان يتم ت�شكيل اتفاق �سيا�سي ي�ؤ�س�س لـ :
 .1جمل�س رئا�سي م�ؤقت توافقي بني املكونات ال�سيا�سية يف
مرحلة التفاو�ض ي�ستلم رئا�سة اجلمهورية ،
 .2حكومة وطنية ( تكنوقراط ) بحيث ت�شتمل على
وزير (�سيا�سي) ونائبه (من اخلرباء) يعمالن ك�سلطة تنفيذية
م�ؤقتة لليمن  ،ال يزيد عددها عن  21وزيرا  ،تدير احلكومة
الفرتة الت�أ�سي�سية ملدة ال تزيد عن عام واحد.
 .3تعمل احلكومة مع التحالف العربي يف الدعوة ملرحلة
�إعادة االعمار يف اليمن  ،ومتابعتها والبدء فيها  ،عدا ت�سيري
اعمال الدولة اليمنية ،
والن الهدف هو ان يقرر اليمنيون ما يريد عليهم ان
·
يتحملوا م�سئولية قراراهم وبالتايل ال ينبغي ان يتم العمل
على ت�شكيل جمل�س خارج �سلطة املواطن اليمني وبناء على
ذلك لي�صبح اليمنيون حا�ضرون يف اختيارهم :
 .1اعالن ان�شاء ( املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ) ،
 .2يتم عرب انتخاب عن كل حمافظة  5اع�ضاء حتت ا�شراف
اممي وحتت ا�شراف احلكومة الوطنية امل�ؤقتة .
 .3على املجل�س الت�أ�سي�سي اختيار ع�ضو من ال 5كمحافظ
حمافظة  ،وير�شح للرئا�سة ال�ستالم من�صبه كمحافظ وم�شرف
حكومي على حمافظته  ،والتي �ست�ؤ�س�س الوالية الكاملة لكل
حمافظة( .والية -املحافظة )
 .4ي�ستلم املحافظ مهامه بناء على الد�ستور احلايل وي�ؤدي

اليمني الد�ستورية امام املجل�س ويغادر ال�ستالم مهام �إدارة
املحافظة (الوالية ).
 .5على املجل�س الت�أ�سي�سي :
 اعالن وعقد م�صاحلة وطنية �شاملة بني �أطياف املجتمعال�سيا�سي اليمني يف الداخل واخلارج.
 العمل على (ت�سويات وظائف الدولة وت�سوياتها  ،وتدويرها ،وقبول �أي معنيني يف الفرتة ال�سابقة على �أ�سا�س اجلدارة
والكفاءة فقط )
 اختيار �إدارة البنك املركزي اليمني واجلهاز املركزي للرقابةواملحا�سبة ،ويتم تفعيل املركزي يف العا�صمة �صنعاء ،
 على املجل�س الت�أ�سي�سي دعوة الأحزاب والقوى ال�سيا�سيةالختيار ممثلني لهم (  3عن كل حزب او جماعة �سيا�سية ) يتم
�ضمهم اىل املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي يف غ�ضون �أ�سبوع  ،ومن
يت�أخر يقوم املجل�س باختيار �شخ�صيات معروفة من ذلك التيار
او احلزب ،
 يتم يف املجل�س بعد ت�شكيله اجلديد البدء يف �صياغة اوا�صالح او تعديل الد�ستور النهائي للدولة اليمنية والذي يتبنى
مبادئ (املدنية  ،احلوكمة  ،املواطنة ) .
 .6ي�سلم املجل�س الت�أ�سي�سي الن�سخة النهائية من الد�ستور
املعدل او اجلديد اىل احلكومة خالل مدة ال تزير عن  3ا�شهر
 ،وبعد ذلك :
يعلن رئي�س احلكومة االعداد للنقا�ش املجتمعي خالل
مدة ال تزيد عن  30يوما  ،يتم فيها مراجعة الد�ستور ومناق�شته
جمتمعيا يف كل حمافظة ب�أ�شراف حمافظها يدعو كل تيار
جمتمعي او منظمة او نقابة او حزب يف املحافظة الختيار
ع�ضوين يف اجلل�سات املجتمعية  .ويتم تداول �أي مالحظات
او توافقات يف وثيقة توقع من كل الأطراف املجتمعة ترفع
للحكومة .
 ت�سلم احلكومة املالحظات للمجل�س للنظر فيها ويتم و�ضعالية لت�صنيف التكرار او التعديل او املالحظات  ،ويتم التعديل او
الإ�ضافة بناء على تلك املذكرات املجتمعية
 يتم ت�سليم الن�سخة النهائية يف غ�ضون  30يوما لرئي�ساحلكومة ليتم البدء يف االعداد لال�ستفتاء يف غ�ضون  60يوما
بعد �إقرار الد�ستور يتم البدء يف االعداد لالنتخابات
النهائية لالنتقال اىل املرحلة امل�ستقرة بال�صورة التي ي�ضعها
الد�ستور اجلديد .
 .7تبد�أ مرحلة اال�ستفتاء على الد�ستور  ،يليها االنتخابات
امل�ؤ�س�سة للمرحلة النهائية للدولة ،
 .8ت�سليم جمل�س الرئا�سة واملجل�س الوطني �صالحياتهم
للرئا�سة اجلديدة والربملان اجلديد ،
رابعا  :انهاء املظامل :
والن الكل تعر�ض للظلم  ،اال ان االعالم وال�صراخ هول و�ضخم
من مظلومية طرف على طرف �آخر  ،وهذا لن ومل يعد احلق ولن
ومل ينه الظلم ،ولذا :
 .1العمل على ت�سريع ا�صدار قانون العدالة االنتقالية .2
العمل معاجلة املظامل عرب  :ت�شكيل نيابة منبثقة من النيابة
العامة (ت�سمى نيابة العدالة االنتقالية واملظامل) تتكون من :
 النائب العام وثالثة ق�ضاة ،وثالثة حمامني . .3يتم ت�شكيل جلان فرعية تابعة لهم يف املحافظات يف مقر
النيابة العامة تتكون من :
 قا�ضي حتقيق وع�ضوية  3حمامني . .4على جميع اجلهات التعاون لتقدمي كل الدعم املعلوماتي
والتوثيقي لهذه النيابة .
يتم دعوة كل من لديه مظلمة � ..أو تهمة
.5
قتل �أو ف�ساد �ضد �أي ًا كان يف �أي موقع يف الدولة �أو خارجها
بالتقدم بظلمته �أو اتهامه م�شفوعا مبا ميلك من �أدلة للجنة
يف حمافظته
 .6تقوم اللجنة مبراجعة كل امللفات والبحث واملعاينة
للمعلومات ورفعها �إىل النيابة (العدالة واملظامل)
 .7للنيابة احلق يف اال�ستدعاء والتحقيق والت�أكد وكل ما
ميكن للت�أكد من كل ملف واحالة الق�ضايا املكتملة للق�ضاء
املخت�ص بالق�ضية (�إدارية  ،جنائية  ،جتارية ),...
 .8يتم الإحالة للق�ضاء بعد اال�ستفتاء على د�ستور.
 .9ي�ستمر عمل النيابة لفرتة ال تقل عن �سنتني لتلقي كل
املظامل وبعد ذلك حتال الأوراق للنيابة العامة بعد ت�شكلها
بناء على الد�ستور اجلديد .
�سعيت يف الطرح ال�سابق اىل و�ضح ت�صور (اراه منا�سبا ) يف
الو�صول اىل ت�سوية �شاملة وعادلة  ،تنهي ال�صراع يف اليمن
وحتقق م�صالح كل الأطراف  ،وت�ؤ�س�س لبناء الدولة اليمنية ،
وكما بد�أت احلديث هذه املبادرة هي ت�أ�سي�سية ولي�ست نهائية ،
وقد كنت اقدم يف كل عام مبادرة من هذا النوع � ،شجعني اكرث
على �إعادة كتابتها  ،مبادرة املهند�س خالد عبدالواحد  ،ومبادرة
الرئي�س الأ�سبق علي نا�صر  ،وهذه الآن مبادرتي القابلة للتعديل
واال�ضافة واحلذف للو�صول اىل الن�سخة النهائية للحل يف اليمن
احمد مبارك ب�شري
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يف ذكرى رحيله الـ� …41سر الأغنية التي ندم عليها عبد احلليم حافظ حت��وي��ل رواي��ت��ي “احلرافي�ش”
ال��ق��اه��رة ـ م��ت��اب��ع��ات :على ال��رغ��م م��ن �أن
و “مريامار” لأع��م��ال درام��ي��ة
الكثريين ينظرون �إىل “قارئة الفنجان”� ،آخر
�أغنية قدمها “العندليب الأ�سمر” عبد احلليم
حافظ يف م�شواره الفني ،قبل رحيله يف 30
م��ار���س�/آذار عام  ،1977بعد �صراع مرير مع
مر�ض البلهار�سيا� ،إال �أن املفاج�أة هي �أنه كان
.نادما على تقدميه لها
وبح�سب رواية فنان املاكياج ،حممد ع�شوب،
يف الربنامج التلفزيوين “ممنوع من العر�ض”،
ف���إن حليم يف ال��ي��وم ال��ذي ك��ان �سي�ؤدي فيه
الأغنية للمرة الأوىل على خ�شبة امل�سرح ،يف
نادي الرت�سانة يف القاهرة ،قال له �إنه ندم على
.تقدمي الأغنية ،ب�سبب م�ضمونها املت�شائم
وق��ال ع�شوب �إن حليم قال لنف�سه“ :اهلل
ي�ساحمك يا نزار” ،ويق�صد هنا كاتب الأغنية،
ال�شاعر ال��راح��ل ،ن��زار قباين ،ب�سبب كلمات
الأغنية التي تدور حول تنب�ؤ قارئة فنجان
.مب�ستقبل مظلم له
وتابع حممد ع�شوب روايته ،لي�شري �إىل �أن
يوم �أداء عبد احلليم حافظ لأغنية “قارئة
الفنجان” كان مفعم بالأجواء املتوترة ،منذ
�أن قدم �إىل منزله لت�صفيف �شعره ،ا�ستعدادا
للحفل ،و�أن���ه عندما ه��ن���أ حليم بالأغنية
اجلديدة ،بعد طرحها على �شرائط كا�سيت،
نظر �إل��ي��ه بانك�سار ،و�شكره دون وج��ود �أي
.عالمة للفرح على وجهه
و�أك��د ع�شوب �أن �شجار عبد احلليم حافظ
مع جمهوره للمرة الأوىل يف احلفل ،كان له

�أ�سبابه ،ومنها يف املقام الأول عدم ر�ضاه عن
�أغنية “قارئة الفنجان” ،بالإ�ضافة �إىل �أنه
عند و�صوله �إىل ن��ادي الرت�سانة — وك��ان
ع�شوب برفقته �آنذاك — فوجئ ب�إ�صرار �أحد
معجبيه على ارت��داء حليم ل�سرتة طرزها له
خ�صي�صا ،وك��ان مر�سوم عليها فناجني قهوة،
.وهو ما �أغ�ضب حليم ب�شدة
وبلغت الأزم���ة ذروت��ه��ا ،عندما وق��ف عبد
احلليم حافظ على خ�شبة امل�سرح ،و�صرخ يف
وجه اجلمهور للمرة الأوىل ،عندما قاطعوه
بـ “الت�صفري” �أك�ثر من م��رة ،ما جعله يقطع
�أدائه لأغنية “قارئة الفنجان” ،ويخربهم �أن
ب�إمكانه “الت�صفري” �أي�ضا ،وعندما ازداد �صياح

احت�ضنت مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية
بجدة ،احلفل الغنائي الأول للفنان تامر_
ح�سني ،وال��ذي ام��ت�ل�أت مدرجاته منذ وقت
.مبكر قبيل بدء احلفل
و�شهد احلفل ح�ضور العوائل للمرة الأوىل
على م�ستوى احلفالت الغنائية التي تقدمها
#هيئة_الرتفيه وبن�سبة  %60كان ح�ضور
.ال�سيدات ،و %40من الرجال
ول���دى �صعوده حل�شبة امل�سرح والتقاطه
امليكروفون ،قال تامر ح�سني“ :دعوتي لإقامة
ه��ذا احلفل ه��ي الأك�ث�ر �أهمية يف حياتي”،
.مقدم ًا �شكره لل�سعودية ول�شعبها
وافتتح �أوىل و�صالته الغنائية ب�أغنيته
“عينيا بتحبك” والتي تفاعلت معها اجلماهري
احل��ا���ض��رة ،وق���دم بعدها �سل�سلة م��ن �أ�شهر
�.أغانيه
تامر ح�سني بعد انتهاء �أغنيته الأوىل
والتي �أه��داه��ا للجمهور ق��ال“ :حا�س�س �إين
”.باغني لأول مر النهارده
م��ن جانبه� ،أك��د الفنان تامر ح�سني لـ”
العربية.نت” �أن��ه يف قمة فخره لكونه �أول

مطرب م�صري وعربي يقيم حفال غنائيا يف
ال�سعودية ،منوه ًا ب�أنها املرة الأوىل التي يقام
.فيها على �أر�ض اململكة حفل يجمع اجلن�سني
وق��ال“ :كل التقدير واالح�ت�رام للمملكة
ول��ق��ادات��ه��ا و�شعبها ال��ك��رمي ،م��ا وج��دت��ه من
حفاوة وا�ستقبال لي�س مب�ستغرب �أن يجده كل

اجلماهري ،خرج عن �شعوره وقال لهم بغ�ضب:
“!”.ب�س بقى
وكانت العديد من الروايات� ،أ�شارت �إىل �أن
�سبب �شجار عبد احلليم حافظ مع جمهوره ،هم
فئة مند�سة بينهم ،يتبعون لأحد الفنانني ،من
�أجل �إف�ساد احلفل ،ولكن رواية حممد ع�شوب
تنفيها ،وي�ؤكد �أن ال�سبب هو �أغنية “قارئة
الفنجان” نف�سها ،التي �أ�شار �إىل �أنها كانت
“�ش�ؤم” على حليم ،خا�صة و�أنه يف تلك الفرتة
كان يف حاجة �شديدة للأمل ،و�سط معاناته
م��ن امل��ر���ض ،ال��ذي �أخ��ذ ينه�ش ج�سده ،حتى
رح��ل يف العا�صمة الربيطانية لندن ،ح�سب
�“”.سبوتنيك

القاهرة  :من جديد تعود �أع��م��ال الأدي���ب العاملي ال��راح��ل جنيب
حمفوظ �إىل الدراما ،بعدما ك�شفت �إحدى �شركات الإنتاج عن ح�صولها
.على حق حتويل روايتي ” احلرافي�ش ” و ” مريامار ” �إىل م�سل�سلني
وذلك بعد اتفاق جمع بني مدير عام ال�شركة املنتجة وال�سيدة �أم كلثوم
ابنة الأدي��ب الراحل ،حيث تخطط ال�شركة لتقدمي “احلرافي�ش” يف
.م�سل�سل تلفزيوين يق�سم على  10موا�سم
فيما يقدم م�سل�سل “مريامار” يف �شهر رم�ضان بالعام املقبل ح�سب ما �أكد
املنتج هاين �أ�سامة ،الذي �أ�شار �إىل كون روايات جنيب حمفوظ احلا�صل
على جائزة نوبل عام  1988هي كنز ثري ميكن اكت�شافه �أكرث من مرة،
معتربا �أن اخلطوة التي قامت بها ال�شركة كان البد �أن حتدث وهم يف غاية
.احلما�س من �أجل البدء يف امل�شروعني
وي�أتي تقدمي الروايتني يف التلفزيون بعد �أن قدمتا من قبل يف ال�سينما
امل�صرية والتلفزيون من خالل عدد من الأعمال التي كان �أبرزها �أفالم
“”.مريامار” و”احلرافي�ش” و”التوت والنبوت

ف��ن��ان��ون جل������أوا �إىل ال��ط�لاق
م����اذا ق���ال ت��ام��ر ح�����س��ن��ي ب��ع��د ح��ف��ل��ت��ه الأوىل يف ال�����س��ع��ودي��ة؟ ب���ع���د ف��ت��رة زواج ق�����ص�يرة

فنان عربي وم�صري من هذا الوطن ،وفخور
جد ًا ب�شرف تقدمي هذا الكرنفال الغنائي الذي
ا�ستمتعت به كثري ًا برفقة هذا اجلمهور املثايل
الذي ي�ساعد �أي فنان لإجناح �أي حمفل فني،
و�أمتنى �أن �أك��ون قد وفقت وا�ستمتع اجلمهور
”.احلا�ضر

ع���م���رو دي������اب �إىل رو����س���ي���ا ل���دع���م م��ن��ت��خ��ب ال��ف��راع��ن��ة
ال��ق��اه��رة  :ي�ستعد ال��ف��ن��ان
امل�صري عمرو دياب لتقدمي حفل
غ��ن��ائ��ي يف م��دي��ن��ة بطر�سبورغ
الرو�سية يف يونيو القادم ،دعما
للمنتخب امل�����ص��ري امل�����ش��ارك يف
نهائيات ك�أ�س العامل  2018التي
.ت�ست�ضيفها رو�سيا ال�صيف املقبل
و�أعلنت ال�شركة امل�س�ؤولة عن
تنظيم حفالت عمر دياب الذي
يلقبه ع�شاقه بـ”اله�ضبة”� ،أن
احلجز حل�ضور احلفل �سيبد�أ يف
منت�صف �أبريل املقبل ،لت�أمني التذاكر الالزمة
وتوفري تذاكر الطريان والإقامة لـ 4ليال يف

فنادق مبدينة بطر�سبورغ العا�صمة ال�شمالية
.لرو�سيا
و�سيقام حفل دياب يف الـ 18من يونيو املقبل،

�أي قبل ي��وم واح���د م��ن ال��ل��ق��اء املنتظر بني
املنتخب امل�صري واملنتخب الرو�سي امل�ضيف على
”.ملعب �سان بطر�سبورغ ،ح�سب “رو�سيا اليوم
وحددت ال�شركة منت�صف مايو موعدا نهائيا
لتلقي طلبات ح�ضور احلفل ،على �أن يتم دفع
جزء من قيمة ال�سفر والرحلة ح�سب مواعيد
.حددتها ال�شركة بدءا من منت�صف �أبريل
و�أه��دى “اله�ضبة” �أغنية خا�صة ملنتخب
الفراعنة عند ت�أهلهم �إىل نهائيات ك�أ�س العامل
بعد  28عاما من الغياب عن امل�شاركة يف العر�س
الكروي العاملي ،وذلك عقب مباراته مع منتخب
الكونغو ،وحملت الأغ��ن��ي��ة ا���س��م “الفرحة
”.الليلة

�شهدت الفرتة املا�ضية حالة من اجلدل ،من قبل رواد مواقع التوا�صل
االجتماعي ،بعد انف�صال ثنائيان الفنانني والإعالميني بعد فرتة زواج
ق�صرية بدون الإف�صاح عن �أي تفا�صيل ،والتي ينطبق عليها مثل “يا فرحة
ما متت” ،ومن املعروف �أن حاالت الزواج بني الفنانني التي ا�ستمرت ل�سنوات
طويلة نادرة احلدوث؛ وذلك لطبيعة حياة جنوم الفن التي تتطلب تبلد
.م�شاعر الطرف الثاين ،خا�صة و�إن كان خارج الو�سط الفني
وير�صد “الد�ستور” �أب��رز امل�شاهري الذين انف�صلوا بعد فرتة زواج �أو
.ارتباط ق�صرية خالل ال�سطور التالية
تامر عا�شور
كان املطرب تامر عا�شور� ،أخر الفنانني الذين جل�أوا “لأبغ�ض احلالل”،
عند اهلل وهو الطالق ،حيث �أثار جدل كبري بعد تداول خرب انف�صاله عن
زوجته �سمر �أبو �شقة ،وذلك بعد �شهر واحد من الزواج ،دون الإف�صاح عن �أي
تفا�صيل ،وحر�ص على �إخفاء خرب االنف�صال ملدة خم�سة �أ�شهر؛ منعا لأية
�إ�ساءة قد تالحق طليقته ،وتعمد �أن يتم الطالق بهدوء وبدون م�شاكل حتى
.ال يتحول احلب �إىل كراهية
وكان حفل زفاف “عا�شور” يف �شهر �أكتوبر املا�ضي ،و�سط �ضجة �إعالمية،
بعدما �أعلن يف دي�سمرب  ،2012خطوبته على حبيبته �سمر �أبو�شقة،
نظرا لظروف التجنيد
من خارج الو�سط الفني ،وطالت فرتة اخلطوبة؛ ً
 .والدرا�سة بح�سب موقع اخبارك نت
معز م�سعود
يف نف�س ال�سياق؛ �أعلنت املر�شدة ال�سياحية ب�سنت نور الدين ،انف�صالها
عن الداعية الإ�سالمي معز م�سعود ،بعد زواج دام نحو � 6أ�شهر ،مما �سبب
�صدمة وذهول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي؛ ب�سبب الزواج الذي مل يدم
.طويل
و�شاركت “ب�سنت” من�شور لها عرب �صفحتها الر�سمية على “في�س بوك”،
قائلة« :هي احلياة كده ..قدر بي�سوقنا لقدر ..ربنا قدّ ر و�إداين ُ�شهرة يف
فرتة ق�صرية ،بعدها قابلت قدَ ري الآخر وهو منف�صل عن زيجته الأوىل من
».فرتة ،وتزوجنا
و�أ�ضافت« :لكن يف الآخر الدنيا دنيا ،والأ�شياء لي�ست دائ ًما تبدو كما
ؤخرا ،م�ش مهم �إنك تقع ،املهم �إنك تقوم
نتمنى ..احلمدهلل ،مت انف�صايل م� ً
وتكمل احلياة من تاين ،حال ًيا �أنا مركزة يف طريقي ويف تقدمي حمتوى
�».أقوى� ..أدعوا يل
حممود حجازي
�أما الفنان حممود حجازي و”�أ�سما” ابنة الفنان �شريف منري ،فقد كان
لهم احلظ الأوف��ر يف اجلدل على مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة،
خا�صة و�أن االنف�صال جاء بعد جناحه يف م�سل�سل “�أبو العرو�سة” ،برفقة
.الفنانة ال�شابة والء ال�شريف ،والتي اتهمها البع�ض ب�أنها �سبب االنف�صال
و�أعلنت “�أ�سما” عرب �صفحتها الر�سمية على “في�س بوك” خرب انف�صالها
عن حممود حجازي ،وطالبت اجلميع ب�إغالق هذا املو�ضوع وعدم التحدث
فيه مرة �أخ��رى ،كما �شاركت �صورة لها برفقة والء ال�شريف لتنفي �أي
�.شائعات عن �أنها كانت �سببا يف انف�صالهما
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م���ت���ى ت��ن��ت��ه��ي احل�������رب ع���ل���ى ال���ي���م���ن؟
لقمان عبد اهلل
�س� ٌ
ؤال يتكرر عند �أي حترك دبلوما�سي �أو �سيا�سي� ،أو جولة من جوالت
املفاو�ضات� ،أو زيارة مل�س�ؤول خليجي� ،أو ت�صريح لأحد م�س�ؤويل الدول
الكربى ،...وكذلك يف اجلوالت امليدانية امل�ستهلكة بالتكرار على
اجلبهات� ،أو مع التطورات الداخلية يف كل من ال�سعودية واليمن .لكن
احلقيقة �أن نهاية احلرب �أو ا�ستمرارها ،ب� ّأي �شكل كان ،له عالقة
بالقدرة على تكوين نظام احلكم ال�سيا�سي لليمن ،ووالء هذا النظام
للمحاور الإقليمية والدولية �أو ا�ستقالل قراره ،وموقفه من الق�ضايا
ق�سم
امل�ؤثرة يف الإقليم .فاملطلوب �سعودي ًا �أن يبقى اليمن �ضعيف ًا ،و ُي ّ
�إىل دويالت مناطقية وقبلية تتناحر يف ما بينها ،وتعمل بالتبعية
لدول اخلليج وغريها.
�إن �صياغة الأهداف التي �شنّت ال�سعودية احلرب على اليمن على
�أ�سا�سها هي �صياغة ال تدع جما ًال �إال لالعتقاد ب�أن ال�سعودية تريد
الهزمية الكاملة لـ«�أن�صار اهلل» ،والإتيان بنظام تبعية يعمل وفق
�أجندتها ،وال �إ�شكال حينذاك فيما �إذا كان اليمن دولة مركزية �أو
دويالت متناحرة .فاملهم هو �ضعف تلك الدولة ،و�إفقار �شعبها ،حتى
ال يت�سنى له التفكري يف ا�ستقالله واال�ستفادة من موارده الب�شرية
والطبيعية وموقع بالده احليوي .وعلى الرغم من الإجماع الإقليمي
والدويل على ف�شل اخليار الع�سكري ،والهزائم امليدانية املتتالية
لل�سعودية وحلفائها� ،إال �أن ويل العهد ال�سعودي ،حممد بن �سلمان،
املم�سك بزمام احلكم ،ي�ستمر يف عناده ،متجاه ًال غرق بالده يف
امل�ستنقع اليمني ،بح�سب تعبري املطلعني واخلرباء.
مل ي�ستطع امل�س�ؤولون ال�سعوديون االبتعاد عن منطق الغلبة
واال�ستئثار واالنكار ،وهم يف ميزان التكلفة ال�سيا�سية واملالية
والع�سكرية حا�ضرون للم�ضي يف احلرب مهما بلغت خطورة ت�أثريها
على اقت�صادهم .كذلك ،ف�إن ال�سيا�سة اخلارجية ال�سعودية قائمة
على ا�ستجداء ال�شرعية الدولية لك�سب احلرب على اليمن ،باعتبار
الأخرية حاجة وجودية ،وت�أثريها يتو�سع ليطال الإقليم ب�أ�سره.
وقد جنح النظام ال�سعودي يف احلفاظ على دعم الدول الغربية
الكربى ،وعلى ر�أ�سها الواليات املتحدة الأمريكية ،لعملياته ،و�إن
بكلفة باهظة جداً .وعلى الرغم من ال�صخب املعا ِر�ض الذي �صاحب
زيارة ابن �سلمان لكل من لندن ووا�شنطن� ،إال �أن احلفاوة والرتحيب
واالتفاقات التي خرج بها ت�ؤكد �أن الغرب ينافق يف دعوته �إىل حلّ
النزاع يف اليمن بالطرق ال�سيا�سية.
تبقى اخل�شية ال�سعودية من حتول اليمن �إىل بلد غني ي�أخذ دوره
الطليعي يف الإقليم هاج�س ًا ماث ًال �أمام �أعني قيادة اململكة� ،إذ
يعتقد الأمراء يف الريا�ض �أن غنى اليمن و�سيادته �سيكونان على
ح�ساب مملكتهم .وقد نُ�شر يف الآونة الأخرية الكثري من الدرا�سات
والأبحاث ،التي �أكد فيها خرباء اقت�صاديون ،ومنهم �أمريكيون� ،أن
اليمن الفقري ب�إمكانه �أن ي�صبح من �ضمن االقت�صادات الكربى يف
العامل يف وقت قيا�سي ،حال خروجه من التحديات احلالية ،وذلك
المتالكه الرثوات الطبيعية واملوقع اال�سرتاتيجي على اخلارطة
العاملية ،وا�ستحواذه على املقومات االقت�صادية واجلغرافية امل� ّؤهلة
لذلك ،وهي على النحو الآتي:
 1ميناء عدن ،ثاين ميناء ا�سرتاتيجي يف العامل ،لقربه منُ
تن�شيطه فقط
ع�صب التجارة العاملية (باب املندب) .يتطلب
و�ض َعه يف جمال املناف�سة التجارية ب�شفافية مطلقة ،علم ًا ب�أن
العديد من دول العامل ترغب يف اال�ستثمار فيه ،ومنها ال�صني التي
�أبدت �أخري ًا ا�ستعدادها لذلك .و ُتقدّ ر عائدات امليناء اال�ستثمارية
يف حال ت�شغيله مبئات املليارات من الدوالرات ،كما �أن ب�إمكانه توفري
فر�ص عمل ملئات الآالف من اليمنيني وغريهم .ومن �ش�أن تطوير
ميناء عدن ،وبقية املوانئ اليمنية على خليج عدن والبحر العربي
على االمتداد ال�ساحلي ،جعلها واحدة من �أكرب حمطات الرتانزيت
العاملية ،مبا ي�ضاهي �شبه القارة الهندية ودول �شرق �آ�سيا.
 2ميزة املوانئ اليمنية يف البحر الأحمر ،والتي تتفوق منخاللها على موانئ ال�سعودية وال�سودان والقرن الأفريقي ،هي
العمق ،ال �سيما منها ميناءي احلديدة وال�صليف ،اللذين ميكن �أن
يَدُ َّر ا�ستثمارهما ع�شرات مليارات الدوالرات ،كعائدات ترانزيت
فقط.
 3احتواء حمافظة اجلوف املحاذية لل�سعودية على خمزوننفطي هائل ،منعت ال�سعودية اليمنيني من اال�ستثمار فيه بذريعة
�أن ا�ستخراج النفط هناك �سيكون على ح�ساب اجلانب ال�سعودي،
بالإ�ضافة �إىل االكت�شافات النفطية الواعدة يف م�أرب وح�ضرموت.
� 4سعي ال�سعودية ودول خليجية �أخرى �إىل �إيجاد بديل منم�ضيق هرمز ،للح�صول على منفد بحري لت�صدير النفط عرب
البحر العربي .وقد ك�شفت وثائق «ويكيليك�س» عن خمطط
متر من الأرا�ضي ال�سعودية عرب
�سعودي لبناء قناة (قناة �سلمان) ّ
وت�صب يف بحر العرب بطول  2000كلم.
ح�ضرموت،
ّ
�إذاً ،هي ميزات حيوية تغري الدول العظمى ،وتلك احلليفة لها يف
الإقليم ،بالهيمنة والت�سلط ،خ�صو�ص ًا منها ال�سعودية التي ُربط
بقا�ؤها تاريخي ًا بالو�صاية على اليمن و�إخ�ضاعه ،والتي تربطها
رابطة ع�ضوية بامل�شروع الأمريكي الذي �أُحبطت الكثري من خططه
يف �سوريا والعراق ،يف حني �أن غالبية ال�شعب اليمني ترى �أن املوقع
الطبيعي لبالدها هو يف مقدمة املت�صدين لذلك امل�شروع.
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ه����ادي رئ��ي�����س � ًا ل���ـ«امل����ؤمت���ر» ...مت��ه��ي��د ًا لإزاح���ت���ه؟
يف وقت توا�صلت فيه ردود
الفعل الدولية املنددة بالعملية
البالي�ستية الوا�سعة التي
ا�ستهدفت ال�سعودية قبل �أيام،
�أطلقت «�أن�صار اهلل» ثامن
�صاروخ من نوعه على منطقة
جيزان يف غ�ضون �أيام .ي�أتي
ذلك يف وقت يتابع فيه املبعوث
الأممي اجلديد لقاءاته يف
�صنعاء ،قبيل توجهه �إىل عدن،
التي ت�شهد حراك ًا �سيا�سي ًا
مت�سارع ًا على طريق مللملة
�شتات «احللفاء»
�أعاد انعقاد اجتماع لقيادات
«م�ؤمترية» موالية لـ«التحالف»
يف مدينة عدن (جنوبي اليمن)،
َخلُ�ص �إىل «انتخاب» الرئي�س
املنتهية واليته ،عبد ربه
من�صور هادي ،رئي�س ًا للحزب،
احلديث عن م�صري «امل�ؤمتر
ال�شعبي العام» �إىل الواجهة،
خ�صو�ص ًا �أنه جاء بعد يومني
فقط من حديث رئي�س حكومة
هادي� ،أحمد عبيد بن دغر،
عن «قيادة م�شرتكة» للحزب
ت�ضم الرئي�س امل�ستقيل وجنل
ّ
الرئي�س ال�سابق� ،أحمد علي
تعاقب ي�شي،
عبد اهلل �صالح.
ٌ
�إىل جانب عدم االعرتا�ض
الإماراتي على انعقاد اجتماع
من هذا النوع يف عدن اخلا�ضعة
ل�سيطرة �أبو ظبي ،ب�أن «انتخاب»
هادي قد يكون خطوة �إ�ضافية
على طريق �إعادة هيكلة
«ال�شرعية» ،وتطعيمها بوجوه
يعتقد «التحالف» �أنها �ست�شكل
فارق ًا يف م�سار املعركة.
أقر االجتماع الذي انعقد،
و� ّ
�أم�س ،يف ق�صر معا�شيق ،حتت
�شعار «مع ًا لتعزيز �شرعية...
هادي» ،تعيني الرئي�س امل�ستقيل

من الفعاليات التي �شهدتها �صنعاء مبنا�سبة الذكرى الثالثة للعدوان (�أ ف ب )
«رئي�س ًا حلزب امل�ؤمتر ال�شعبي
العام وفق ًا للوائح التنظيمية
للحزب ،كون هادي منتخب ًا من
امل�ؤمتر العام ال�سابع (للحزب)
نائب ًا �أول لرئي�س امل�ؤمتر» .و�أكد
املجتمعون ،الذي زاد عددهم
عن �ألف ع�ضو من احلزب ،يف
بيان« ،عزم امل�ؤمتر على ا�ستعادة
ن�شاطه ال�سيا�سي ب�شكل كامل
خالل الفرتة القريبة املقبلة،
وامل�شاركة يف �أي مفاو�ضات
�أو ت�سويات �سيا�سية» .وجاء
اجتماع «معا�شيق» بعد يومني من
ت�صريحات �صحافية الفتة لنب
دغر ،جزم فيها «(�أننا) �سنمنع
تق�سيم احلزب �أو تدمريه،
و�سنمنع تدجينه ل�صالح العدو،
و�سنعيد له مكانته يف احلياة
ال�سيا�سية والدميقراطية».
و�أ�شار بن دغر �إىل �أنه من املقرر
«ت�شكيل قيادة م�شرتكة ت�ضم
الرئي�س هادي ،و�أحمد �صالح،
وكل �أمناء العموم امل�ساعدين

و�أع�ضاء اللجنة العامة»،
مو�ضح ًا �أن «الهدف املبا�شر لهذه
القيادة امل�ؤقتة هو التح�ضري
الجتماع اللجنة الدائمة على
�أر�ض مينية ،الختيار رئي�س
للحزب ونواب للرئي�س و�أمني
عام».
هذا التعاقب تقر�أ فيه م�صادر
جنوبية �إ�شارة �إىل انخراط
بن دغر يف التن�سيق للخطة
الإماراتية ،القائمة على
اال�ستفادة من هادي لرتتيب
�صفوف «امل�ؤمتريني» حتت لواء
�أحمد �صالح ،وابن عمه طارق
حممد عبد اهلل �صالح ،قبيل
«التخل�ص» من الأول .خطة ال
يبدو �أن هادي قادر على الإفالت
منها ،يف ظل تتايل امل�ؤ�شرات �إىل
�أنه يقبع حتت ما ي�شبه «�إقامة
جربية» يف العا�صمة ال�سعودية
الريا�ض ،ف�ض ً
ال عن �أن
ت�صريحات بع�ض وزرائه ب�ش�أن
«احتجازه» من قِ بل اململكة مل

تتابعت التقارير املُ ِّ
�شككة يف مت ّكن
«باتريوت» من اعرتا�ض ال�صواريخ
الالفت �أن تلك اخلطوات تت�سارع قبيل
زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي �إىل اليمن،
مارتن غريفيث� ،إىل مدينة عدن ،حيث
من املنتظر �أن يلتقي ممثلني عن املك ّونات
ال�سيا�سية يف املدينة ،ما ي�ؤ�شر �إىل �أن �أبو
ظبي والريا�ض ت�سابقان انتعا�ش امل�ساعي
الأممية ب�ش�أن الأزمة اليمنية للملمة �شتات
حلفائهما .وكان غريفيث التقى� ،أول من
�أم�س ،قائد حركة «�أن�صار اهلل» ،ال�سيد عبد
امللك احلوثي ،قبل �أن يجتمع ،الأربعاء،
برئي�س املجل�س ال�سيا�سي الأعلى� ،صالح
ال�صماد ،الذي �أعرب عن �أمله يف �أن ُيحدِ ث
«وجود املبعوث الأممي نقلة �سيا�سية ت�سهم
يف حلحلة الأو�ضاع» ،م�ؤكد ًا انفتاح «�صفحة
جديدة مع غريفيث ،لن يعكّرها �شيء» طاملا
�أن ثمة «حيادية يف العمل مع كل الأطراف،
وعدم ا�ست�سالم لأي �ضغوط �أو ابتزاز
خارجي» .و�أ�شار ال�صماد �إىل �أن «العدوان
متجه �إىل ت�صعيد كبري يف كل اجلبهات...
بد�أت مالحمه (ترت�سم) خالل ال�ساعات
املا�ضية».
ت�صعيد قابلته «�أن�صار اهلل» ب�إطالقها ثامن
�صاروخ بالي�ستي على ال�سعودية يف غ�ضون
�أيام ،على الرغم من ت�سارع ردود الفعل
الدولية املنددة بعملية «ال�شهيد �أبو عقيل».

وذكرت وكالة «�سب�أ» الر�سمية� ،أم�س� ،أن
القوة ال�صاروخية يف اجلي�ش واللجان
�أطلقت �صاروخ ًا بالي�ستي ًا من نوع «بدر »1
على �شركة «�أرامكو» يف جيزان ،بعدما كانت
ا�ستهدفت ،ع�شية ذكرى العدوان على اليمن،
مطار امللك خالد يف الريا�ض ومطار جيزان
ومطار جنران ومطار �أبها و�أهداف ًا �أخرى
ب�سبعة �صواريخ بالي�ستية .وعلى الفور،
�أعلنت ال�سعودية �أن دفاعها اجلوي متكن
من «اعرتا�ض ال�صاروخ وتدمريه» ،علم ًا �أنه
حتى يوم �أم�س مل تتوقف التقارير امل�شككة
يف متكن منظومة «باتريوت» التي متلكها
الريا�ض من اعرتا�ض ال�صواريخ ال�سبعة
(قال مدير مركز «جيم�س مارتن» لدرا�سات
منع انت�شار الأ�سلحة يف معهد «ميدلبوري»
الأمريكي ،جيفري لوي�س� ،أم�س� ،إنه لي�س
هناك دليل على �أن ال�سعودية اعرت�ضت �أي ًا
من ال�صواريخ التي ا�ستهدفتها).
وجاء �إطالق ال�صاروخ الثامن يف وقت
وا�صلت فيه ال�سعودية العزف على نغم
«ال�صواريخ الإيرانية» ،ذاهبة هذه املرة
�أبعد من ذلك بحديثها عن �أن �أ�سلحة
«�أن�صار اهلل» ت�أتي «من ال�ضاحية اجلنوبية
لبريوت» .وترافق الت�صريح املتقدم ،الذي
�أدىل به املتحدث با�سم «التحالف» تركي

تلقَ تعليق ًا لديه ،ما ي�ؤ�شر �إىل
�أنه ي�سري يف طريق «اال�ست�سالم»
لإرادة «حمتجزيه» .يعزّ ز
الرواية املتقدمة �أن بن دغر
تناول يف مقابلته الأخرية
العقوبات املفرو�ضة على �أحمد
�صالح ،م�ؤكد ًا «(�أننا) �سندعو
ب�إحلاح املجتمع الدويل �إىل
رفع العقوبات عن �أحمد� ،سوف
نطوي �صفحة اخلالفات فيما
بيننا ،و�سنعمد �إىل �إ�ضفاء
روح الت�سامح بني الأع�ضاء»،
يف ت�صريح ينبئ ب�أن اخلطوة
التالية لـ«انتخاب» هادي قد
تكون تخلي�ص جنل الرئي�س
ال�سابق من العقوبات ،متهيد ًا
لت�سليمه و�أقربائه زمام القيادة،
و�إزاحة هادي من امل�شهد ،بعدما
مت ب�شكل وا�ضح تهمي�ش «�صقور
الإخوان امل�سلمني».

املالكي ،مع �صدور بيان عن جمل�س الأمن
دان «الهجمات املتعددة التي �شنها املتمردون
احلوثيون على ال�سعودية» ،يف حني كرر
وزير اخلارجية الفرن�سي ،جان �إيف
لودريان ،القول �إن «احلوثيني يح�صلون على
�أ�سلحتهم من �إيران» .ويف موازاة ا�ستهداف
«�أرامكو جيزان» جمدداً ،حتدثت و�سائل
�إعالم �سعودية عن مقتل  7جنود �سعوديني
يف مواجهات على احلد اجلنوبي ،يف وقت
�أفادت فيه م�صادر من «�أن�صار اهلل» مبقتل
 8جنود �سعوديني يف عمليات قن�ص مبنطقة
اخلوبة يف جيزان.
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ق�����ط�����اع غ����������زة ..ج����ي����ب ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ت���ن���ه�������ش���ه احل����������روب وال���ف���ق���ر
غزة (االرا�ضي الفل�سطينية) – (�أ ف
ب) – يعاين قطاع غزة الذي ت�سيطر
عليه حركة حما�س اال�سالمية من الفقر
واالكتظاظ ال�سكاين باال�ضافة اىل
ح�صار جوي وبري وبحري خانق تفر�ضه
عليه ا�سرائيل.
وتفجرت �أعمال العنف لأكرث من �أ�سبوع
على احلدود بني غزة وا�سرائيل بعدما
فتحت القوات اال�سرائيلية النار على
تظاهرة يف � 30آذار/مار�س ما �أ�سفر عن
ا�ست�شهاد  19فل�سطينيا و�إ�صابة املئات
بجروح.
وكان ذلك اليوم الأكرث دموية يف القطاع
منذ حرب العام  . 2014ومذاك ،ا�ست�شهد
 11فل�سطينيا �آخر يف �صدامات مع القوات
اال�سرائيلية.
– قطاع �ضيق ومكتظ –
يقع قطاع غزة جنوب غرب ا�سرائيل،
حتده م�صر جنوبا والبحر االبي�ض
املتو�سط غربا.
ويعد ال�شريط ال�ساحلي ال�ضيق الذي
تبلغ م�ساحته  362كلم مربعا من اكرث
مناطق العامل اكتظاظا بال�سكان حيث
يعي�ش فيه نحو مليوين فل�سطيني.
وبعد احلرب العربية اال�سرائيلية عامي
 ،1949-1948والتي اندلعت بعد يوم
من اعالن قيام دولة ا�سرائيل ،ا�صبحت
غزة تخ�ضع ل�سيطرة م�صر دون �أن ت�ضمها
الأخرية.
وبعد حرب حزيران/يونيو ،1967
احتلت ا�سرائيل قطاع غزة.
– ح�صار بري وبحري وجوي-
يف  12ايلول�/سبتمرب � ،2005سحبت
ا�سرائيل جميع جنودها وم�ستوطنيها من
غزة يف حترك احادي اجلانب �أنهى 38
عاما من االحتالل.
ويف حزيران/يونيو  ،2006فر�ضت

ا�سرائيل ح�صارا بريا وبحريا وجويا
على القطاع عقب �أ�سر جندي ا�سرائيلي
قبل االفراج عنه يف عام  .2011وقامت
ا�سرائيل بعدها بت�شديد احل�صار يف
عام  2007اثر �سيطرة حركة حما�س
بالقوة على غزة وطردها عنا�صر حركة
فتح التي يتزعمها الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س من القطاع.
ومنذ الإطاحة بالرئي�س امل�صري
ال�سابق حممد مر�سي عام  ،2013اقفلت
ال�سلطات امل�صرية ب�شكل �شبه كامل معرب
رفح ،املنفذ الوحيد الذي ال ت�سيطر عليه
ا�سرائيل ويربط غزة باخلارج.
– اعتماد على امل�ساعدات الإن�سانية –
يقدر البنك الدويل �أن ن�سبة اخل�سائر يف

�إجمايل الناجت الداخلي يف غزة الناجمة
عن احل�صار تتجاوز .50%
وال متلك هذه املنطقة ال�ساحلية اي
�صناعات تقريبا وتعاين من نق�ص مزمن
يف املياه والوقود.
وتبلغ ن�سبة البطالة يف القطاع 45%
حيث يعتمد �أكرث من ثلثي �سكان القطاع
املحا�صر على امل�ساعدات االن�سانية.
و�أثمر اتفاق م�صاحلة مت التو�صل �إليه يف
ت�شرين الأول/اكتوبر  2017بني حركة
حما�س وال�سلطة الفل�سطينية عن �آمال
ب�أن تتح�سن الظروف يف القطاع.
لكن املحادثات تعرثت و�سط رف�ض
الطرفني حتمل م�س�ؤولية ف�شلها.
ويف كانون الثاين/يناير  ،2018حذر

املوفد اخلا�ص الأممي اىل ال�شرق
االو�سط نيكوالي مالدينوف من �أن قطاع
غزة بات على �شفا “انهيار كامل”.
ويف �آذار/مار�س ،وافق م�ؤمتر للمانحني
على م�شروع م�صنع لتحلية مياه البحر
يف غزة حيث تعد �أكرث من  95باملئة
من املياه غري �صاحلة لل�شرب ب�سبب
اال�ستغالل املفرط للمياه اجلوفية.
– �سل�سلة عمليات ع�سكرية-
�شنت ا�سرائيل يف � 27شباط/فرباير
وحتى  3اذار/مار�س  ،2008عملية
ع�سكرية اطلقت عليها “�شتاء �ساخن”
بعد مقتل ا�سرائيلي اثر �سقوط �صاروخ
اطلق من القطاع .وا�ست�شهد �أكرث من 120
فل�سطينيا خالل العملية.

وا�ستمرت اعمال العنف التي متثلت
باطالق ال�صواريخ من القطاع مقابل
ق�صف ا�سرائيلي ما ادى اىل ا�ست�شهاد
مئات الفل�سطينيني حتى مت التو�صل �إىل
هدنة يف حزيران/يونيو من العام ذاته.
ويف  27من كانون االول/دي�سمرب
 ،2008اطلقت ا�سرائيل عملية ع�سكرية
جوية وا�سعة من اجل و�ضع حد الطالق
ال�صواريخ �أطلق عليها ا�سم “الر�صا�ص
امل�صبوب”.
وا�ست�شهد اكرث من  1400فل�سطيني
معظمهم من املدنيني خالل العملية
اال�سرائيلية يف الفرتة بني  27كانون
االول/دي�سمرب  2008و  18كانون
الثاين/يناير  ،2009بينما قتل 13
ا�سرائيليا.
ويف  14ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2012
بد�أ الت�صعيد الع�سكري اال�سرائيلي
عندما اغتالت ا�سرائيل قائد العمليات
الع�سكرية يف اجلناح امل�سلح حلركة
حما�س احمد اجلعربي.
وادت العملية التي اطلقت عليها الدولة
العربية ا�سم “عمود ال�سحاب” وا�ستمرت
لثمانية ايام اىل ا�ست�شهاد 177
فل�سطينيا ومقتل �ستة ا�سرائيليني قبل
تطبيق هدنة رعتها م�صر.
ويف متوز/يوليو  ،2014بد�أت عملية
“اجلرف ال�صامد” على غزة والتي هدفت
�إىل و�ضع حد لإطالق ال�صواريخ وتدمري
انفاق التهريب يف القطاع .وا�سفرت
العملية عن ا�ست�شهاد � 2251شخ�صا
من اجلانب الفل�سطيني ومقتل  74من
اجلانب اال�سرائيلي.
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عمال مونديال  2022ي�سرتدون  5ماليني دوالر ن��������ادال يف ال���ق���م���ة جم�����دد ًا

�سيح�صل عمال ا�ستادات بطولة ك�أ�س العامل
ل��ك��رة ال��ق��دم  2022يف قطر على م��ا يقارب
 5ماليني دوالر على م��دار العامني املقبلني،
تعوي�ض ًا عن ر�سوم التوظيف وال�صعوبات التي
.عرفوها من قبل
و�ستع ّو�ض اللجنة العليا للم�شاريع والإرث –
اللجنة امل�س�ؤولة عن تقدمي البنية التحتية
لك�أ�س العامل ،على عدد من املقاولني العاملني
».يف م�شاريعها كجزء من نظام «الدفع ال�شامل
وقال الأم�ين العام للجنة العليا للم�شاريع
والإرث ح�سن ال��ذوادي« :لدينا اعتقاد را�سخ
ب�أن بطولة ك�أ�س العامل  2022ميكن �أن تكون
حافز ًا للتغيري يف قطر والأجزاء الأخرى من
العامل .و ُت َعدّ ر�سوم التوظيف ق�ضية معقدة
�إىل ح��دٍّ ك��ب�ير ،ورغ���م ذل��ك اتفقت اللجنة
العليا للم�شاريع والإرث والعديد من مقاولينا
على �آلية ل�ضمان ح�صول عمالنا على تعوي�ض
ال�صعوبات التي رمبا كانوا قد واجهوها عند
».القدوم �إىل قطر من �أجل العمل
وتظهر الإجن����ازات املو�ضحة يف التقرير
التزام املقاولني الأربعة الرئي�سيني وطرفني
�آخ��ري��ن ج��رى التعاقد معهما خ�لال ،2017
�إذ واف��ق��ت �شركة حمد ب��ن خالد – املقاول
الرئي�سي يف ا�ستاد لو�سيل – على تعوي�ض مبلغ
 2.7مليون ريال قطري لـ  1500عامل يف �شكل
بدل م�شروع خا�ص مببلغ  150ري��ا ًال قطري ًا
�شهري ًا .ويتوقع �أن يت�ضاعف هذا الرقم خالل
.اال�شهر الـ  12املقبلة مع تزايد العمالة

وتتبعها �شركة الر�سن �آن��د توبرو (ا�ستاد
الريان) ،جمموعة اجلابر (ا�ستاد الثمامة)،
�شركة برتو�سريف (م�شروع ميناء الدوحة)
وطرفان �آخ��ران متعاقد معهما ،هما تولفرز
ومان فور�س .وقد نتج من هذا االلتزام ح�صول
 1700عامل عام  – 2017ما ي�ساوي  10باملئة
من القوى العاملة يف اللجنة العليا للم�شاريع
والإرث – على تعوي�ض يبلغ  3ماليني ريال
.قطري
ع�ل�اوة ع��ل��ى ذل���ك ،تعهد �سبعة مقاولني
�إ�ضافيني يف ملف م�شاريع الإن�شاء باللجنة
العليا للم�شاريع والإرث بدفع  9ماليني ريال

ق��ط��ري �إ���ض��اف��ي��ة ( 2.4مليون دوالر) قبل
2020.
وتعليق ًا على التقرير ،قال حممود قطب،
املدير التنفيذي يف �إدارة رعاية العمال التابعة
للجنة العليا للم�شاريع والإرث« :رغم التقدم
الذي �أُحرز يف  ،2017نحن نتطلع بالفعل �إىل
 2018وما بعده عندما ن�صل �إىل ذروة الأيدي
العاملة» .و�أ�ضاف« :وي�شمل هدفنا العام املقبل
اال�ستمرار يف التعاون مع املقاولني وموا�صلة
االلتزام للو�صول �إىل العمال ل�ضمان متكينهم
».يف م�شاريعنا

ي���ورج���ن ك��ل��وب امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي ك��ان
ل��دي��ه ���ش��ع��ور ق��ب��ل ق��رع��ة دور الثمانية ل����دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا
لندن – (د ب �أ) -الأمل���اين ي��ورج��ن كلوب
املدير الفني لليفربول الإجنليزي كان لديه
�شعور قبل قرعة دور الثمانية لدوري �أبطال
�.أوروبا ،وا�ستجاب اله كرة القدم لهذا ال�شعور
وي�ست�ضيف ليفربول فريق مان�ش�سرت �سيتي
مت�صدر ال��دوري الإجنليزي ،غدا الأربعاء يف
ذهاب دور الثمانية لدوري �أبطال �أوروبا على
.ملعب انفيلد
هذه هي �أول مباراة جتمع فريقني �إجنليزيني
يف الأدوار االق�صائية ل��دوري الأب��ط��ال منذ
�.سبع �سنوات ،لكن هذا مل يفاجئ كلوب
وق��ال كلوب للموقع الر�سمي لناديه “لقد
قلتها من قبل والزل��ت هذه هي احلقيقة� ،إنه
�أم��ر �شائع يف القرعة �أن ت��واج��ه فريقا من
”.جريانك ،لكن ب�صراحة ال اكرتث
و�أ�ضاف “الو�ضع مماثل ملا كان عليه من قبل،
علينا �أن نواجه م�صرينا ..الآن جاء الدور على
مان�ش�سرت �سيتي” .واقت�سم الفريقان الفوز
خالل مواجهتيهما يف املو�سم احلايل من الدوري
.الإجنليزي ،حيث فاز كل منهما على �أر�ضه
واكت�سح �سيتي ف��ري��ق ليفربول بخم�سة
�أهداف دون رد يف ايلول�/سبتمرب املا�ضي ،لكن
النتيجة قد تكون خادعة �إذ �أن �أربعة من
هذه الأهداف جاء بعد طرد املهاجم ال�سنغايل
.لليفربول �ساديو ماين يف ال�شوط الأول
وث���أر ليفربول من �سيتي يف منت�صف كانون
.ثان/يناير وفاز عليه  /3 4ي مواجهة مثرية
الغزارة التهديفية �شعار الفريقني يف املو�سم
احلايل حيث تخطى كل منهما حاجز الـ100
هدف على م�ستوى جميع امل�سابقات يف املو�سم
.احلايل
وميتلك �سيتي �أقوى خط هجوم يف الدوري
الإجنليزي حيث �سجل  88هدفا فيما �سجل
ليفربول  28هدفا يف دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا
.لي�صبح �صاحب �أقوى خط هجوم يف البطولة
وت��وه��ج ال��ن��ج��م امل�����ص��ري حم��م��د ���ص�لاح يف
w w w .g h o r b a n e w s .c o m

كما كان منتظر ًا بعد اخلروج املبكر لل�سوي�سري روجيه فيديرر من دورة
ميامي ،ثانية دورات املا�سرتز هذا املو�سم ،بعد توديعه دورة �إنديان ويلز
�أي�ض ًا ،ا�ستعاد الإ�سباين رافايل نادال �صدارة الت�صنيف العاملي لالعبي كرة
امل�ضرب املحرتفني على ح�ساب غرميه ،علم ًا ب�أن الإ�سباين مل يلعب منذ
ان�سحابه من ربع نهائي بطولة �أو�سرتاليا� ،أوىل البطوالت الأربع الكربى،
.يف كانون الثاين
و�سقط فيدرر الذي اعتلى ال�صدارة يف � 19شباط بعد بلوغه ن�صف
نهائي دورة روت��ردام الهولندية ،يف مباراته الأوىل يف ميامي ،وخرج
من ال��دور الثاين على يد الأو�سرتايل ثانا�سي كوكيناكي�س ال�صاعد من
.الت�صفيات ،ما �أفقده لقب الدورة و�صدارة الت�صنيف العاملي يف �آن واحد
من جانبه ،تقدم الأمريكي جون �أي�سرن الذي حقق �أهم �ألقابه يف ميامي،
وهو الأول يف دورات الألف نقطة يف �سن الثانية والثالثني ،ثمانية مراكز
�إىل املرتبة التا�سعة يف نادي الع�شرة الأوائل ،و�صعد و�صيفه الأملاين يف
ميامي �ألك�سندر زفرييف درج��ة واح��دة �إىل املركز الرابع على ح�ساب
البلغاري غريغور دمييرتوف ،وب��ات على بعد درج��ة واح��دة من �أف�ضل
.ت�صنيف بلغه يف  6ت�شرين الثاين 2017
:ترتيب امل�صنفني الع�شرة الأوائل -
 -1الإ�سباين رافايل نادال  8770نقطة
 -2ال�سوي�سري روجيه فيديرر 8670
 -3الكرواتي مارين �سيليت�ش 4985
 -4الأملاين �ألك�سندر زفرييف 4925
 -5البلغاري غريغور دمييرتوف 4635
 -6الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4470
 -7النم�سوي دومينيك تييم 3665
 -8اجلنوب �أفريقي كيفن �أندر�سون 3390
 -9الأمريكي جون �أي�سرن 3125
 -10البلجيكي دافيد غوفان 3110
ولدى ال�سيدات ،دخلت الأمريكية �سلون �ستيفنز املت َّوجة بلقب دورة
.ميامي نادي الع�شر الأوليات للمرة الأوىل يف م�سريتها
وتقدمت �ستيفنز ( 25عام ًا) ثالث مراتب �إىل املركز التا�سع بعد فوزها
يف نهائي دورة ميامي على الالتفية يلينا �أو�ستابنكو ( 20عام ًا) التي
.احتفظت باملركز اخلام�س
:ترتيب امل�صنفات الع�شر الأوليات -
 -1الرومانية �سيمونا هاليب  8140نقطة
 -2الدامناركية كاروالين فوزنياكي 6790
 -3الإ�سبانية غاربيبي موغوروت�سا 5970
 -4الأوكرانية �إيلينا �سفيتولينا 5630
 -5الالتفية يلينا �أو�ستابنكو 5611
 -6الت�شيكية كارولينا بلي�سكوفا 4730
 -7الفرن�سية كارولني غار�سيا 4625
 -8الأمريكية فينو�س وليام�س 4277
 -9الأمريكية �سلون �ستيفنز 3938
 -10الت�شيكية برتا كفيتوفا 3271

ف�ضائح االعتداءات اجلن�سية على
الأطفال يف الكرة الأرجنتينية تتواىل
�صفوف ليفربول هذا املو�سم و�سجل  37هدفا
على م�ستوى جميع امل�سابقات يف ظل تعاونه
املثمر م��ع �ساديو م��اين وال�برازي��ل��ي روبرتو
.فريمينو يف خط الهجوم
وقال الإ�سباين بيب جوارديوال مدرب �سيتي
“”.الثالثي ال ميكن �إيقافهم� ،إنهم رائعون
و�أ�ضاف “الطريقة التي يلعب بها ليفربول
معقدة بالن�سبة لنا ،ن��درك ذل��ك ،ميتلكون
”.ال�سرعة� ،إنهم رائعون وهذا �أمر �صعب علينا
و�أ�شار “لكنها مباراة يف دور الثمانية لدوري
الأبطال وال ميكن توقع خو�ض مباراة �سهلة يف
”.هذه املرحلة
وي���أم��ل ليفربول يف ب��ل��وغ امل��رب��ع الذهبي
للبطولة القارية للمرة الأوىل منذ هزميته
على يد ت�شيل�سي يف 2008.
ومن جانبه يطمح �سيتي الذي مل ي�سبق له
الفوز بالدرة الأوروبية ،يف بلوغ املربع الذهبي

للمرة الثانية يف �أخ��ر ثالثة �أع���وام بعدما
�سقط على يد ريال مدريد الإ�سباين يف 2016.
وتوج �سيتي بلقب ك�أ�س رابطة املحرتفني وبات
على �أعتاب ح�سم لقب الدوري الإجنليزي ،لذا
.يرى كلوب �أنهم مر�شحون للفوز غدا
ولكن هذا ال يعني �أن ليفربول �سريفع راية
.اال�ست�سالم
وق��ال كلوب “ميكننا حتقيق نتيجة طيبة
على ملعبنا بكل ت�أكيد ،لكنها مباراة �صعبة
”.متاما
و�أ�ضاف “�إنها مباراة كما ينبغي �أن تكون يف
دور الثمانية� ،سنواجه فريقا قويا متمثل يف
”.مان�ش�سرت �سيتي
وختم بالقول “ال�شيء اجليد �أن��ه فريق
ن��ع��رف��ه ج��ي��دا ،لكنه لي�س ب��ال�����ش��يء اجليد
لإجنلرتا لأن فريقا واحدا فقط �سيبلغ املربع
”.الذهبي� ،سنبذل ق�صارى جهدنا

بوين�س �آير�س (د ب �أ) -ك�شفت م�صادر ق�ضائية يف الأرجنتني �أن
�إحدى املنظمات املدنية يف البالد تقدمت ب�شكوى ر�سمية للق�ضاء مطالبة
بالتحقيق يف تعر�ض العبني �شباب يف ن��ادي ريفر بليت الأرجنتيني
لالعتداء اجلن�سي يف الفرتة ما بني عامي  2007و2011.
وقال اندري�س بوين كالزي ،ممثل منظمة م�ساعدة �ضحايا العنف يف
الأرجنتني ،التي تقدمت بال�شكوى للجهات الق�ضائية� ،أن الق�ضية ت�ستند
�إىل �شهادة �إح��دى الطبيبات التي تعرفت على ثالثة العبني تعر�ضوا
لالعتداء اجلن�سي وكانوا يعي�شون يف مقرات الإقامة اخلا�صة بنادي ريفر
.بليت� ،أحد �أ�شهر الأندية يف الأرجنتني
وقالت �صحيفة “ال نا�سيون” الأرجنتينية �أن م�س�ؤويل منظمة م�ساعدة
�ضحايا العنف تلقوا معلومات تفيد بوجود حاالت االعتداء املذكورة يف
.ريفر بليت
وتعود هذه الق�ضية �إىل الفرتة ما بني عامي  2007و 2011خالل
فرتتي والية رئي�سي نادي ريفر بليت ،خو�سيه ماريا اجويالر (/ 2001
 )2009).ودانييل با�ساريال (2013 / 2009
وظهرت ال�شكوى اخلا�صة بنادي ريفر بليت بعد �أيام من �شكوى �أخرى
قدمت للق�ضاء حول تعر�ض �سبعة العبني يف قطاعات النا�شئني بنادي
اندبيندينتي الأرجنتيني لالعتداء اجلن�سي على يد �شبكة ت�ستغل
.الأطفال يف �أعمال منافية للآداب

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

عربي وذويل

18

FRIDAY , APRIL 13 . 2018 / Vol . 6 - Issue 277

ال�صحة العاملية” تعلن ر�صد  84وفاة مبر�ض الدفترييا يف اليمن“

اجل��ال��ي��ه اليمنيه يف نيويورك
ت��ل��ت��ق��ي م���ع وزي�����ر امل��غ�ترب�ين
لقاء ابناء اجلاليه اليمنيه يف نيويورك مع وزير املغرتبني علوي با َفقِيه ووكيل
وزيره اخلارجية لل�شوون املالية �أو�سان العود وال�سفري اليمني يف وا�شنطن احمد
عو�ض بن مبارك وال�سفري خالد اليماين والقن�صل علي عبادي .
ومت احلديث يف هذا اللقاء عن عدة امور تخ�ص املغرتبني ومتت االجابة على
بع�ض اال�سئلة املطروحة مثل مو�ضوع اجلوازات حيث قال الوزير اننا عملنا بجهد
جبار على ان تكون احلكومة هي اجلهة الوحيدة التي ت�صدر اجلوارات وقال
امل�شكلة اننا نعي�ش يف اليمن حتت �سلطتني  .ومتت مناق�شة عدة امور اخرى .

بريطانيا حت��رك غ��وا���ص��ات ���ص��وب ���س��وري��ا ..ورئي�سة ال����وزراء ت��دع��و الجتماع ح�����س��ب��ن��ا اهلل
ط���ارئ حلكومتها اخلمي�س وم�ستعدة للموافقة على امل�شاركة يف عمل ع�سكري ون��ع��م الوكيل
ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية يف �سوريا.
لندن ـ (اململكة املتحدة) ـ (�أ ف ب) – دعت
رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
وقالت ماي “لقد �صدمني ذلك ،ولكنني ل�ست يف �سفري اليمن
متفاجئة”.
حكومتها الجتماع طارئ اخلمي�س ملناق�شة رد
وجل�أت رو�سيا الثالثاء اىل الفيتو �ضد
فعل لندن على الهجوم الكيميائي املفرت�ض
م�شروع قرار تدعمه الواليات املتحدة يف ال�����ص��وم��ال
يف �سوريا ،بح�سب ما اعلنت االربعاء رئا�سة
احلكومة الربيطانية.
وقالت متحدثة با�سم رئا�سة احلكومة
لوكالة فران�س بر�س ان ماي قررت دعوة
الوزراء اىل لندن “ملناق�شة الرد على
االحداث التي �شهدتها �سوريا”.
و�أعلنت �صحيفة “ديلي تلغراف”
الربيطانية ،ب�أن غوا�صات بريطانية تلقت
�أوامر بالتحرك للم�شاركة يف توجيه �ضربة
ل�سوريا.
وقالت �صحيفة “ديلي تلغراف” �أن رئي�سة
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي �أعطت
�أوامرها للغوا�صات الربيطانية بالتحرك
ا�ستعدادا ل�شن هجمات �ضد اجلي�ش ال�سوري
قد تبد�أ يف وقت مبكر من م�ساء اخلمي�س.
وت�ؤكد ال�صحيفة �أن ماي مل تتو�صل بعد
لقرار نهائي ب�ش�أن االن�ضمام لأي �ضربات
ع�سكرية بجانب الواليات املتحدة وفرن�سا
ردا على الهجوم الكيميائي املزعوم.

و�أ�شارت م�صادر حكومية لل�صحيفة� ،إىل �أن
بريطانيا تبذل كل ما هو �ضروري لت�صبح
قادرة على �إطالق �صواريخ توماهوك من
الغوا�صات �ضد �أهداف ع�سكرية يف �سوريا.
وقالت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي �إنها م�ستعدة للموافقة على م�شاركة
بالدها يف عمل ع�سكري ردا على “الهجوم
الكيميائي” يف �سوريا ،بدون احل�صول على
ت�أييد من الربملان.
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ونقلت هيئة الإذاعة الربيطانية “بي.
بي�.سي” ،اليوم الأربعاء ،ت�صريحات ماي
نقال عن م�صادر ،دون �أن تذكر ا�سمها ،ب�أن
اململكة املتحدة م�ستعدة للم�شاركة يف تدخل
ع�سكري ردا على الهجوم الكيميائي املزعوم
يف �سوريا.
وانتقدت ماي االربعاء ا�ستخدام رو�سيا
“ال�صادم” للفيتو �ضد قرار ملجل�س االمن
الدويل بت�شكيل جلنة حتقيق دولية يف

العادة ت�شكيل “�آلية حتقيق دولية
م�شرتكة” للتحقيق يف الهجمات الكيميائية
يف �سوريا وحتديد امل�س�ؤولني عنها.
كما رف�ضت وا�شنطن بدورها م�شروع قرار
رو�سيا يتعلق بالهجوم الكيميائي املزعوم يف
الغوطة ال�شرقية قرب دم�شق.
وا�ضافت ماي “نعمل مع حلفائنا و�شركائنا
لن�صل ب�سرعة اىل تفاهم حول ما حدث
على االر�ض .وجميع امل�ؤ�شرات تدل على ان
النظام ال�سوري م�س�ؤول”.
واعتربت ان “ا�ستخدام اال�سلحة
الكيميائية ال ميكن ان مير بدون حما�سبة
� ..سنعمل مع حلفائنا املقربني على كيفية
�ضمان حما�سبة امل�س�ؤولني”.
واجرى الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
ونظريه الفرن�سي اميانويل ماكرون وماي
مكاملة هاتفية م�شرتكة الثالثاء ملناق�شة رد
املجتمع الدويل على الهجوم املفرت�ض.

احد ابناء اليمن عالق هو
وزوجته يف مطار ال�صومال
وزوجته مري�ضه ويف ا�شهر
احلمل طلب من ال�سفري
�ضمانه وكان رد ال�سفري
اليمني لهذا املواطن العالق
يف املطار» �أنا م�ش خدام عند
�أبوك»
ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل
طبعا زوجة هذا االخ اليمني
حدث لها �إنها �أ�سقطت اجلنني
اللي يف بطنها !
اذن ماهو عملك ودورك يا
�سعادة �سفرينا !...
�أ�سعد العبديل

اليمن /الأنا�ضول
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية ،اليوم الثالثاء،
�أنها ر�صدت  84حالة وفاة مبر�ض الدفترييا يف
اليمن ،منذ �أكتوبر /ت�شرين الأول .2017
وذكرت املنظمة التابعة للأمم املتحدة ،يف تقرير
ح�صلت الأنا�ضول على ن�سخة منه� ،إنه مت ت�سجيل
هذه احلاالت يف  20حمافظة من �أ�صل  ،23ويف 191
مديرية من �أ�صل .333
و�أفاد التقرير �أنه “مت �أي�ضا ر�صد  1516حالة
�إ�صابة بهذا املر�ض يف تلك املحافظات”.
وك�شف �أن حمافظتي �إب (و�سط) ،واحلديدة
(غرب) ،هما �أكرث املحافظات التي انت�شر فيها
املر�ض.
وم�ؤخرا� ،أطلقت وزارة ال�صحة اليمنية ،حملة
وا�سعة للتطعيم �ضد مر�ض الدفترييا ،يف حماولة
لتفادي انت�شار متزايد للمر�ض ،وا�ستهدفت �أكرث من
 2.6مليون طفل.
وينتقل مر�ض “الدفترييا” عرب جرثومة تدعى
“الوتدية اخلناقية” ،وي�صيب ب�شكل �أ�سا�سي الفم
والعينني والأنف ،و�أحيا ًنا اجللد ،ومتتد فرتة
ح�ضانة املر�ض من يومني �إىل � 6أيام.
ويتزامن انت�شار هذا املر�ض يف اليمن ،مع

تف�شي وباء الكولريا ،منذ �أواخر �أبريل/ني�سان
 ،2017الذي �أ�سفر عن وفاة �أكرث من �ألفني و200
حالة ،فيما جتاوزت احلاالت التي ي�شتبه �إ�صابتها
باملر�ض مليون حالة ،وفق تقارير �سابقة لل�صحة
العاملية.
ومنذ نحو � 3أعوام ،ت�شهد اليمن حربًا عنيفة بني
القوات احلكومية املوالية للرئي�س عبد ربه من�صور

هادي ،امل�سنودة بقوات التحالف العربي بقيادة
ال�سعودية من جهة ،وم�سلحي جماعة “احلوثي”
من جهة �أخرى.
وخلفت هذه احلرب �أو�ضاعً ا �إن�سانية و�صحية
�صعبة� ،أدّت �إىل تف�شي الأوبئة و�إغالق عدد كبري
من املرافق ال�صحية يف البالد التي تعد من �أفقر
دول العامل.
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ُقرر :ال يجوز �إنهاء
برملان الأردن ي ِّ
ح��ي��اة املري�ض مهما ك��ان ال�سبب

عمان: -
منع ت�شريع جديد �أ�صدره جمل�س النواب الأردين التعامل مع “القتل
الرحيم” ،املبد�أ املُع َتمد يف ِّ
الطب ويف احلاالت املُ�ستع�صية.
و�ضمن مناق�شات قوانني لها عالقة باملُ�ساءلة الطبية وافق النواب على
ِ
مادة م�ضافة تقول“ :ال يجوز �إنهاء حياة متلقي اخلدمة �أيًّا كان ال�سبب
ولو كان بنا ًء على طلبه �أو طلب ول ّيه �أو ال َو ِ�صي عليه”.
كما ال يجوز رفع �أجهزة الإنعا�ش عن ُمتل ِّقي اخلِ دمة �إال �إذا تو ّقف القلب
�أو التن ُّف�س تو ّق ًفا تا ًّما ونِهائيًّا� ،أو تو ّقفت جميع وظائِف الدماغ تو ُّق ًفا كامِ ًال
ونِهائيًّا ِوف ًقا لل َمعايري الطب ّية وق ّرر الأطباء املُعالجِ ني �أن هذا ال َوقف ال
رجعة عنه.
اخلا�صة
و ُيفترَ �ض �أن يت�س ّبب هذا ال َقيد ب�إرباك بع�ض الربامج الطب ّية
ّ
مبر�ضى ال�سرطان حتديدًا.
َ

ل�ضغوط م�صر ّي ٍة و�سعود ّي ٍة
تل �أب��ي��ب :حما�س رف�ضت االن�صياع
ٍ
واالحتالل
ّ
���ر�����ض����ت
يتوعد با�ستهداف قادة احلركة ومن�ش�آتها الإ�سرتاتيج ّية ال����ت����م����ي����م����ي ت����ع� ّ
ل��ل��ت��ح��ر���ش �أث����ن����اء ال��ت��ح��ق��ي��ق
ّ

اليمن :ر�سالة البحر الأحمر ت�صل وا�شنطن
جنحت �صنعاء يف �إر�سال ر�سالتها «ال�صامتة» �إىل «املعنيني»،
عرب عملية «حتذيرية» ،هي الأوىل من نوعها ،ت�ستهدف
فيها ناقلة نفط �سعودية �أثناء عبورها املياه الدولية يف
البحر الأحمر ،تبينّ �أم�س �أنها من نوع حامالت النفط
العمالقة .الر�سالة تخطت الريا�ض وو�صلت �إىل وا�شنطن
التي ا�ستفاقت جمدد ًا على خطر تهديد املمر املائي
الدويل ذي الأهمية اال�سرتاتيجية
بح�سب امل�س�ؤولني اليمنيني املعنيني مبلف العمليات
الع�سكرية يف البحر الأحمر ،ثمة �إ�صرار يف �صنعاء
على �أن ت�صل ر�سالة �ضرب ناقلة النفط ال�سعودية� ،أول
من �أم�س ،ويعيها �أ�صحاب القرار باحلرب على اليمن
يف وا�شنطن والريا�ض «و�إال ف�إن الأيام املقبلة �ست�شهد
ت�صعيد ًا خطري ًا و�ستتكرر العمليات امل�شابهة ،ال ب�صيغة
حتذيرية فح�سب ،بل �سيكون الثمن كبرياً» .بالن�سبة �إىل
م�صادر مينية حتدثت �إىل «الأخبار» ،كان املطلوب �إ�شهار
ورقة البحر الأحمر ،لإي�صال ر�سالة مفادها �أن لدى
القيادة اليمنية الكثري من الأوراق امل�ؤملة التي �ستجرب
املعنيني دولي ًا ،و�أمريكي ًا بالتحديد ،على عدم جتاهل ملف
العدوان ال�سعودي ،و�إدراك �أولئك «ال�صامتني» �أن ثمن
احل�صار واملجازر التي يرتكبها العدوان ،و�آخرها جمزرة
احلديدة� ،سريتفع ويطاول اجلميع «�إذا مل يو�ضع حد
للغطر�سة ال�سعودية».
و�أم�س ،علق البيت الأبي�ض على العملية اليمنية ،معرب ًا
عن «انزعاج بالغ» للواليات املتحدة من ت�صعيد احلرب يف
اليمن «مبهاجمة �سفينة جتارية يف باب املندب �أحد �أكرث
ممرات ال�شحن يف العامل ازدحام ًا» .ودعا البيت الأبي�ض،
يف بيان ،حركة «�أن�صار اهلل» �إىل «وقف ت�صعيد ال�صراع
و�إبداء التزام احلوار» ،علم ًا �أنه مل ي�صدر عن �أي جهة
يف �صنعاء� ،سواء دبلوما�سية �أو ع�سكرية ،تعليق على
احلادثة.
اعتبار وا�شنطن �أن الهجوم جرى يف باب املندب الذي
و�صفه بيان البيت الأبي�ض بـ«�أحد �أكرث ممرات ال�شحن
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ازدحام ًا يف العامل» ،برغم �أن الهجوم ح�صل يف املياه
الدولية للبحر الأحمر قبالة مدينة احلديدة ،وعلى
م�سافة بعيدة من م�ضيق باب املندب ،يعد �إ�شارة وا�ضحة
على �إدراك الأمريكيني خلطورة الت�صعيد مبا قد يتهدد
م�صالح الدول الكربى� .أما الريا�ض ،فكان لديها ر�أي
�آخر بهذا ال�ش�أن ،حيث قلل وزير الطاقة خالد الفالح
من �أهمية الهجوم ،حماو ًال الطم�أنة �إىل �أن العملية «لن
ت�ؤثر بالن�شاط االقت�صادي �أو تعطل �إمدادات النفط».
ويف تغريدة للفالح على ح�سابه يف «تويرت»� ،أم�س ،قال
�إن «ما تعر�ضت له ناقلة النفط غرب ميناء احلديدة من
اعتداء �إرهابي حوثي ،ما هي �إال حماولة يائ�سة للت�أثري
ب�أمن املالحة الدولية».
لكن ت�صريحات الفالح ،املقلّلة من خطورة احلادثة ،بدت
متعار�ضة مع ت�صريحات البيت الأبي�ض املتخ ّوفة من
الت�صعيد قرب املمر الدويل ،وكذلك ت�صريحات املتحدث
با�سم «التحالف العربي» �ضد اليمن تركي املالكي ،الذي
كرر �أم�س التحذير من �أن «ميلي�شيات احلوثي تهدد
املالحة يف البحر الأحمر وم�ضيق باب املندب» .و�أعلن
املالكي ا�ستهداف طريان «التحالف» ملعامل «ت�صنيع زوارق
مفخخة» يف احلديدة.
�إال �أن م�صدر ًا ميني ًا مطلع ًا ك�شف لـ«الأخبار» �أن عملية
�ضرب ناقلة النفط ال�سعودية جرت ب�صاروخ بر ــ بحر
من طراز «مندب  »1املطور حملي ًا ،ولي�س من طريق
الزوارق املفخخة .وعلق امل�صدر على كالم املتحدث با�سم
«التحالف» ال�سعودي بالقول �إن «غارات اليوم (�أم�س)
على احلديدة مل ت�صب �أي هدف» ،م�ؤكد ًا امتالك القوة
البحرية ملنظومة دفاع بحري ت�شتمل� ،إ�ضافة �إىل
الألغام البحرية ،على �أنواع متعددة من الأ�سلحة ،بينها
«زوارق موجهة» حترك عن بعد ،و�صواريخ بر ــ بحر ،من
بينها منظومة «مندب  »1املطورة حملي ًا والتي ُك�شف عنها
للإعالم.
وكان امل�صدر قد �أكد �صحة بيان «التحالف» ب�ش�أن �إ�صابة

ناقلة النفط يف املياه الدولية قبالة �شواطئ احلديدة.
و�أكد �أن القوات اليمنية ا�ستهدفت ناقلة النفط ب�صاروخ
«بر ــ بحر» ،وقال �إن القوة البحرية قادرة على ا�ستهداف
كامل البحر الأحمر ،و�صو ًال �إىل �شواطئ القرن الأفريقي،
و�أنه «من الآن ف�صاعد ًا لي�س لهم (التحالف ال�سعودي)
�أمان يف البحر» ،حمذر ًا من �أن الأيام املقبلة قد ت�شهد
ت�صعيد ًا لعمليات القوة البحرية.
وحتى ليل �أم�س ،مل ي�صدر عن ال�سلطات ال�سعودية تو�ضيح
ب�ش�أن ناقلة النفط امل�ستهدفة� ،إال �أن القوة البحرية
التابعة لالحتاد الأوروبي �أفادت ب�أن الناقلة حتمل ا�سم
«�أبقيق» .وبح�سب بيانات ال�شحن ،ف�إن ال�سفينة امل�ستهدفة
كانت ناقلة نفط عمالقة وكانت ترفع العلم ال�سعودي
وحتمل مليوين برميل من النفط ،وتعود ملكيتها �إىل
«ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري» التي مل
ت�صدر تو�ضيح ًا ب�ش�أن ما تعر�ضت له �سفينتها ،كذلك ف�إنها

جتاهلت طلب ًا للح�صول على تعقيب تقدمت به «رويرتز»،
وفق ما نقلت الوكالة.
هذه امل�ؤ�شرات جميعها ت�شي ب�أن ال�ساحة اليمنية مقبلة
على ت�صعيد ميداين وا�سع على عتبة العام الرابع للحرب،
تربز فيه الهجمات ال�صاروخية التي ال تهد�أ ،و�آخرها
�أم�س با�ستهداف خزانات «�آرامكو» النفطية يف جيزان
ب�صاروخ «بدر  ،»1قال «التحالف» �إنه جنح يف اعرتا�ضه.
�إال �أن «جناحات التحالف» ،واعتبار املتحدث با�سمه �أنه
ميلك «زمام املبادرة �أر�ض ًا وجو ًا وبحر ًا ويعمل على ت�أمني
املالحة يف م�ضيق باب املندب ومياه البحر الأحمر»
وتلويحه بعملية اجتياح �صعدة كـ«�أولوية» ،مواقف
ال ت�صمد �أمام الرد اليمني املت�صاعد ،فيكتفي بتعداد
ال�صواريخ التي بلغت وفق املالكي � 107صواريخ ،فيما بلغ
عدد قتلى اجلي�ش ال�سعودي  55قتي ًال يف �شهر �آذار فقط،
بح�سب �إح�صائية مينية.

ك�شفت اليوم الأحد م�صادر �سيا�س ّيةُ ،و�صفت ب�أ ّنها
رفيعة املُ�ستوى يف تل �أبيب ،ك�شفت النقاب عن �أنّ
م�صر واململكة العرب ّية ال�سعود ّية تمُ ار�سان ال�ضغوط
على حركة حما�س يف قطاع غزّة لوقف اال�ستفزازات
(!) التي تُنظمها للأ�سبوع الثاين على احلدود مع
�إ�سرائيل ،لكنّ احلركة رف�ضت االن�صياع لهذه
ال�ضغوطات ،كما �أفادت �شركة الأخبار الإ�سرائيل ّية،
العربي).
(القناتان  12و 13يف التلفزيون
ّ
إ�سرائيلي من
وا�ضحا مدى االرتباك ال
وكان
ً
ّ
مظاهرات م�سرية العودةُ ،
حيث �أ ّقر كبار اجلرناالت
يف جي�ش االحتالل ،كما نقل محُ ّلل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية
يف �صحيفة (يديعوت �أحرونوت)� ،أليك�س في�شمان،
�أ ّقروا ب�أنّ ا�ستمرار �سقوط القتلى واجلرحى ب�أعدا ٍد
كبرية على احلدود مع غزّة �سبب و ُي�سبب �أ�ضرا ًرا
ٍ
ج�سيم ًة لإ�سرائيل يف النواحي ال�سيا�س ّية ،الدعائ ّية
خا�ص
والعمليات ّية ،الف ًتا �إىل �أنّ قيادة اجلي�ش،
وب�شكل ٍّ
ٍ
العام لهئية الأركان ،اجلرنال غادي �آيزنكوط،
القائد ّ
اتخ ّذوا قرا ًرا بعدم الت�صعيد لكي ال ُيف�سدوا فرحة عيد
العربي ،الذي انتهى �أم�س ال�سبت.
الف�صح
ّ
و�أ�ضاف في�شمان ،نق ًال عن م�صادر الأمن ّية ،ب�أ ّنه
يف حال ُموا�صلة حركة حما�س با�ستفزاز اجلي�ش
إ�سرائيلي على احلدود ،ف�إنّ اجلي�ش �سيقوم يف
ال
ّ
�ضربات قو ّي ٍة ملن�ش�آت حما�س
الأ�سبوع القادم بتوجيه
ٍ
يف القطاع ،مبا يف ذلك تدمري الأنفاق التي حفرتها
احلركة ،وم�صانع وور�شات �إنتاج ال�صواريخ يف
غزّة ،كما �أ ّنه �سيقوم با�ستهداف قادة احلركة �ضمن ما
حماولة الحتواء الأحداث
ُي ّ�سمى االغتيال املمركز يف
ٍ
وتقليل الأ�ضرار التي حلقت ب�صورة �إ�سرائيل يف

العاملي ،على ح ّد تعبريه.
العام
الر�أي ّ
ّ
وزعمت امل�صادر � ً
أي�ضا ،كما �أفاد املُح ّلل �أنّ اجلي�ش
ا�ضطر لإطالق النار احل ّية على املُتظاهرين ،لأنّ عددًا
احلدودي
ال ُي�ستهان به منهم حاولوا اجتياز ال�سياج
ّ
وتنفيذ �أعمال “تخريب ّي ٍة” �ض ّد اجلنود الذين كانوا
فل�سطيني من الدخول �إىل
ُيرابطون يف املكان ملنع � ّأي
ّ
الأرا�ضي الإ�سرائيل ّية.
عالو ًة على ذلك ،لفت �إىل �أنّ “حرب اال�ستنزاف”
التي و�ضعت حركة حما�س قواعدها ال مُيكنها �أنْ
ت�ست ّمر على هذا املنوال ،لأنّ �إ�سرائيل ترف�ض اللعب
وفق املبادئ التي و�ضعتها حما�س ،وبالتايل� ،أ�ضاف،
ف�إنّ ا�ستمرار املظاهرات على احلدود� ،ستقود عاج ًال
�أ ْم �آج ًال �إىل
مواجهة ع�سكر ّي ٍة بني الطرفني ،كا�ش ًفا �أنّ
ٍ
ً
ّ
�إ�سرائيل لي�ست معنية الآن يف خو�ض املواجهة ،لأنها،
بح�سبه ،هي التي تُقرر متى �ستكون املُواجهة ،ولي�س
ا�ستفزازات حما�س ،على ح ّد تعبريه.
وتابع قائ ًال ،نق ًال عن امل�صادر عينها� ،إنّ ا�ستمرار
كبرية يف �صفوف الفل�سطينيني،
وقوع القتلى وب�أعدا ٍد
ٍ
من �ش�أنه �أنْ يزيد وي�ؤجج حالة العنف على احلدود،
وعليه ،لن يكون �أمام االحتالل �سوى اللجوء �إىل �ضرب
البنية التحت ّية حلركة حما�س ،وا�ستهداف قادته يف
غزّة لك�سر قواعد اال�شتباك اجلديدة ،التي فر�ضتها
احلركة على �إ�سرائيل ،على ح ّد قوله.
وزعم �أنّ رئي�س ال�سلطة الفل�سطين ّية ،حممود
ع ّبا�س ،ال يهتّم البتّة فيما يجري على احلدود مع غزّة،
م�ؤ ّكدًا على �أنّ ال�ض ّفة الغرب ّية املُحت ّلة حافظت على
الهدوء والأمن ،وهذا الأمر هو الذي يحظى باهتمام
ع ّبا�س وال�سلطة الفل�سطين ّية ،ال ب ْل �أكرث من ذلك،

قال املُح ّلل �إنّ ع ّبا�س فرح جدًا لأنّ حما�س و�إ�سرائيل
تتقاتالن ،يف حني �أ ّنه و�سلطته يقفان موقف املُتف ّرجني.
يف ال�سياق عينه ،قال محُ ّلل ال�ش�ؤون الع�سكر ّية
يف �صحيفة (ه�آرت�س) عامو�س هارئيل� ،إنّ اجلي�ش
إ�سرائيلي �سري ّد على مظاهرات العودة التي ت ّ
ُنظمها
ال
ّ
حركة حما�س يف الأ�سبوع القادم ،بق�صف مواقع
احلركة يف القطاع بوا�سطة �سالح اجل ّوُ ،م�ضي ًفا �أ ّنه
يف امل�ؤ�س�سة الأمن ّية قلقون جدًا من تط ّور “حرب
ا�ستنزاف” ،ويف �إطارها ت�ست ّمر حماوالت حركة
احلدودي وتخريب البين ّية
حما�س الخرتاق ال�سياج
ّ
التحت ّية التي �أقامتها �إ�سرائيل حت�ضريًا لبناء اجلدار
�ض ّد الأنفاق.
وزعم املُح ّلل نق ًال عن م�صادر يف املخابرات
الإ�سرائيل ّية ،زعم �أنّ امل�ؤ�س�سة الأمن ّية يف تل �أبيب
ّدة مفادها �أنّ حركة حما�س
ح�صلت على
ٍ
معلومات م�ؤك ٍ
أعمال تخريب ّية يف اجلدار الذي تعكف
ا�ستع ّدت لتنفيذ � ٍ
الدولة العرب ّية على ت�شييده ،كما �أنّ احلركة خططت
القتحام عد ٍد من امل�ستوطنات الإ�سرائيل ّية فيما ُي ّ�سمى
مب�ستوطنات غالف غزّة ،بالإ�ضافة �إىل و�ضعها
ُ
خطط للقيام ب�أ�سر جنو ٍد من جي�ش االحتالل ،وهذه
ٍ
القنا�صة
املعلومات� ،أ�ضافت امل�صادر ،هي التي �ألزمت
ّ
با�ستخدام الذخرية احل ّية ،على ح ّد قول امل�صادر.
مهما يكُن من �أمر ،ف�إنّ �إ�سرائيل ُمرتبكة جدًا،
إجماع �صهيو ٍّين
وبالتايل مل يكُن مفاج ًئا بامل ّرة وجود � ٍ
ب�أنّ ا�ستمرار الـ” ُمناو�شات” على احلدود مع غزّة،
�ستدفع جي�ش االحتالل،ب�أوامر من القيادة ال�سيا�س ّية
عدوان جدي ٍد �ض ّد غزّة لإعادة ق ّوة الردع
لل�شروع يف
ٍ
التي بد�أت بالت�آكل منذ عدوان �صيف العام .2014

رفعت موكلة الأ�سرية عهد التميمي �شكوى� ،إىل امل�ست�شار الق�ضائي
للحكومة الإ�سرائيلية ،طالبته فيها بالنظر يف تع ّر�ض الفتاة الفل�سطينية
للتح ّر�ش اجلن�سي اللفظي ،خالل التحقيق معها
ذكرت �صحيفة «�إ�سرائيل اليوم» �أن املحامية املدافعة عن عهد التميمي،
غابي ال�سكي ،رفعت �شكوى �إىل امل�ست�شار الق�ضائي للحكومة الإ�سرائيلية،
�أفخاي مندلبليت ،وذلك بعدما حتر�ش �ضابط من جهاز «�أمان» بالفتاة
الفل�سطينية وهدّدها خالل التحقيق.
وكتبت ال�سكي يف �شكواها �أن «التميمي املعتقلة منذ حواىل �أربعة �أ�شهر،
تع ّر�ضت للتح ّر�ش اجلن�سي اللفظي ،الذي وجهه �ضابط يف جهاز �أمان كما
ع ّرف عن نف�سه �أثناء التحقيق» .ولفتت �إىل �أن الأخري «قال للتميمي �إن
وجهها مالئكي و�إن �شعرها الأ�شقر وعينيها الزرقاوين جميالن ،قبل �أن
يهدّدها باعتقال �أفراد �أ�سرتها و�أقربائها يف حال مل تتجاوب معه».
الك�سي �أكدت �أنه بح�سب القانونُ « ،يعترب مثل هذا الكالم حت ّر�شاً
جن�سياً من قبل �أ�صحاب ال�سلطة واملن�صب ،وي�س ّبب حرجاً وعدم ارتياح
ملوكلتها» .و�أ�ضافت �أن «ال�ضابط هدّد املنا�ضلة الفل�سطينية باعتقال
�أقاربها ،يف حال ا�ستم ّرت باللجوء �إىل احلق بالتزام ال�صمت» .وقالت يف
ال�شكوى �إنه «خالل التحقيق التزمت التميمي ال�صمت ،رغم �أنه جرى يف
ظروف خرقت حقها كقا�صر».
ُيذكر �أنه قبل �أ�سبوعني تو�صل حمامو الدفاع عن التميمي� ،إىل �صفقة
مع النيابة الع�سكرية الإ�سرائيلية خالل جل�سة يف حمكمة عوفر غربي رام
اهلل ،تق�ضي مبوجبها الأ�سرية ثمانية �أ�شهر يف ال�سجن .وكانت التميمي
قد اع ُتقلت ،يف كانون الأول من العام املا�ضي ،بتهمة االعتداء على جنود
العدو وطردهم من �أمام منزل عائلتها يف بلدة النبي �صالح� ،شمال غرب رام
اهلل .كذلكُ ،حكمت والدتها نارميان التميمي بثمانية �أ�شهر �سجن ،بالإ�ضافة
�إىل دفع غرامة مال ّية ت�صل �إىل  1800دوالر �أمريكي ،وذلك بعد اتهامها
«بتحري�ض ابنتها» �ضد جنود االحتالل.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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”و “تزعزع” ال��و���ض��ع يف امل��ن��ط��ق��ة ..وت����أه���ب ا���س��رائ��ي��ل��ي حت�����س��ب��ا ل���رد �إي�������راين ..وخ��ب�ير ي�����ش��ك��ك يف �أن ت��ك��ون احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة وراء “الهجوم

عزيزي ب��رج ال��ث��ور ،ي��وم من الأي��ام

ع��زي��زي ب��رج اجل����وزاء ،ي��وم ه��ادئ

عزيزي برج احلمل ،كف عن الهراء
ورك���ز مب��ا ت��ق��ول��ه وت��ف��ع��ل��ه ،ف���أن��ت ال
تطاق ،وتفعل �أ�شياء تعرف يف قرارة
نف�سك �أن��ه��ا خاطئة ،لكنك م��ن دون
�أن ت��دري تفعلها ،ف�ترة ع�صيبة متر
منذ الظهرية وحتى اخلام�سة ،وتبد�أ
نف�سيتك ب�أخذ موقعها اجليد ويتح�سن
.مزاجك تدريجي ًا يف امل�ساء

امل��م��ت��ازة ي��ا �صديقي ال��ث��ور ،فعرب عن

بعد الأ�سبوع ال�صاخب الذي مر عليك.

ي�ضم الكثري م��ن الأح����داث ال�سعيدة،

بع�ض الربامج التي قد متتعك بعد ما

.وبخا�صة خالل فرتة النهار

.مررت به

ال ت�ستطيع التو�صل �إىل القرار
ب�سهولة يف هذا اليوم الذي يعطي كل
�ساعة لون ًا وطعم ًا ،فلن ت�ستطيع �أن
حتكم على ه��ذا اليوم �إن ك��ان جيدا
�أم ال ،لكن انتبه بالدرجة الأوىل �إىل
�صحتك ،وبخا�صة اجلهاز التنف�سي
فقد تتعر�ض لوعكة �صحية يف فرتة
ما بعد الظهر� ،إلغاء موعد قد يحدث
يف فرتة امل�ساء ،وبخا�صة ملواليد � 8إىل
 12).ت�شرين الأول (نوفمرب

ا�سمك يرتدد يف كل زاوية ،لأن الكثري
ينادونك طالبني منك بع�ض الأ�سئلة
والأع���م���ال ،ق��د ت�ضحك �أح��ي��ان��ا عما
ي�صيبك وقد تالحظ �أن لديك �شعبية
قوية ج��دا ،والكل يريد �أن يكون �إىل
جانبك .فرتة ما بعد الظهر متقلبة فال
ت�أتي بجواب وانتظر للم�ساء ،وبخا�صة
�إذا ك��ان ملو�ضوع عاطفي .امل�ساء جيد
.للخروج ومت�ضية الوقت مع �أ�صدقائك

الأم��ور املالية قد تلقى �إما دعم ًا �أو
تراجع ًا هذا ال�صباح ،وهذا يعتمد على
قرارك ب�شراء �أو بغريه ،لذلك كن مهتما
بهذه الناحية� ،أما بالن�سبة للعائلة فقد
ت�أخذ اهتمامك منذ ال�صباح الباكر،
لأنك مهملها منذ وقت لي�س بق�صري .يف
امل�ساء جتد نف�سك مرهق ًا مما يجعلك
ت�لازم البيت .ابتعد عن �أي نقا�ش مع
.من حتب

نف�سك واخرج لال�ستمتاع مع الأ�صدقاء
�أو مع عائلتك بهذا اليوم اجلميل الذي

w w w .g h o r b a n e w s .c o m

تنام حتى وق��ت مت�أخر ،وق��د ال تقوم
ب���أي فعل حتى مع جميء فرتة ما بعد
الظهر .يف فرتة امل�ساء قد يكون لديك

ع��زي��زي ب���رج ال�����س��رط��ان ،تفيدك
�صلواتك ال حمالة يا �صديقي كي تهرب
من هذا اليوم املتعب واملليء بامل�شاكل،
ف�أنت ال ترغب يف عمل �أي �شيء ،وفوق
كل هذا تبد�أ نهارك بداية �سيئة بخرب
ال حتبذه ،يف الظهرية تخف ال�ضغوطات
قلي ًال ،لكنها ترجع يف امل�ساء مل�شاكل
.عائلية قد تواجهك

عزيزي برج الأ�سد� ،أنت عنيد ،هذه
خ�صلة ت�ضاف �إىل �شخ�صيتك القوية،
ف�أنت اليوم تغلق �أذنيك عن كل ما ت�سمعه
وال ت��ري��د �أن ت��وج��ه ل��ك �أي ن�صيحة،
ن�صيحتي ل��ك ي��ا �أ���س��د �أن ت�ستمع �إىل
حمبيك ،الذين يريدون م�صلحتك ،لأن
�أمور ًا مهمة ت�سري من وراء ظهرك و�أنت ال
تدري .فرتة امل�ساء قد تكون جيدة وقد
.ت�صلك دعوة من �أحد املقربني لك

�شعورك بالراحة هو �أب��رز ما مييزك
ال��ي��وم ي��ا م��ول��ود ال���ع���ذراء ،ف���أن��ت مبت�سم
وتتابع جناحاتك التي حققتها �أم�س ،لكن
ع�صبيتك ق��د تكون ه��ي ال�شيء الوحيد
ال�سلبي ل��ه��ذا ال��ي��وم ،ل��ذل��ك عليك �سماع
الق�صة للآخر قبل احلكم و�إط�لاق العنان
لع�صبيتك .احلظ هو �أكرب املدافعني عنك
يف امل�ساء ،ليجعلك ت�ستمتع بليلة جيدة
جدا ،وبخا�صة �إذا كنت من مواليد � 6إىل
� 13).أيلول (�سبتمرب

ال �أح��د يقف يف طريقك ي��ا مولود

ل��ن جت��د ف��رق�� ًا ي��ذك��ر ب�ين �أم�����س

ال��ه��دوء م��ا ي���زال م�سيطر ًا على

اجلدي ،ف�أنت تعرف ماذا تفعل وكلمتك
هي الأخرية ،جتد نف�سك اليوم م�سيطر ًا

وال��ي��وم ،فهما مت�شابهان �إىل حد

�أو�ضاعك يا مولود احلوت وبقوة ،ما

قريب ،لأن ال�ضغوطات وامل�شاكل ما

يجعل امللل يت�سرب قلي ًال �إىل نف�سيتك

ت��زال مالزمة ل��ك ،ال�شعور بالك�آبة

يف ف�ترة ال�صباح ،تت�سارع الأح��داث

وان��ق��ب��ا���ض داخ��ل��ي م��ا ي���زال ي���ؤث��ر

تدريجي ًا يف فرتة الظهرية ،ما يجعلك

عليك وبخا�صة يف فرتة الظهرية وما

م�ستمتعا وبخا�صة �أن ال��ك��ل ي��راك

.بعدها

.جذابا وتالحظ الطلب عليك

على جميع الأم��ور حولك وبكل �سهولة
وي�سر ،يوم جيد للمبادرات والقرارات
املهمة يف احلياة ال�شخ�صية ،امل�ساء جيد
لإ�صالح الأو�ضاع مع من حتب ،وبخا�صة
).ملواليد � 2إىل  12كانون الثاين (يناير

مو�سكو (رو�سيا) ـ برلني -لندن ـ تل ابيب ـ (�أ ف
ب) – (د ب ا) :حذرت مو�سكو من �أن �أي �ضربات
�أمريكية يف �سوريا قد ت�شكل مربرا لتدمري الأدلة
على هجوم كيميائي اتهم النظام ال�سوري ب�شنه
يف ما اعتربته رو�سيا “ا�ستفزازا” مفربكا من قبل
املعار�ضة لتربير التدخل الغربي.
وت�ساءلت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية
ماريا زاخاروفا عرب �صفحتها يف “في�سبوك” “هل
الفكرة تتمثل يف التخل�ص �سريعا من �أي �آثار
لال�ستفزاز (…) عندها لن يبقى �شيء للمحققني
الدوليني للبحث عنه يف ما يتعلق بالأدلة؟” مت/
لني/ج ب
كما حذر الكرملني الأربعاء من �أي حتركات يف
�سوريا ميكن ان تت�سبب ب”زعزعة” الو�ضع يف
املنطقة ،يف الوقت الذي توا�صل دول غربية عدة
التهديد بتوجيه �ضربة ع�سكرية اىل النظام
ال�سوري املتهم بالوقوف خلف هجوم يعتقد �أنه ُن ِفّذ
بالأ�سلحة الكيميائية يف مدينة دوما.
وقال الناطق با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف
“ن�أمل ب�أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ خطوات
غري مربرة ب�إمكانها �أن تزعزع الو�ضع اله�ش �أ�صال
يف املنطقة”.
وقال بي�سكوف �إن “الو�ضع متوتر” ،م�ضيفا �أن
رو�سيا تدعو �إىل “حتقيق غري منحاز ومو�ضوعي
قبل �إ�صدار �أحكام” ب�ش�أن االتهامات با�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية.
وتعهدت وا�شنطن برد “قوي” على الهجوم
الذي حتدثت تقارير �أنه مت تنفيذه بالأ�سلحة
الكيميائية ال�سبت و�أ�سفر عن مقتل � 40شخ�صا
على الأقل يف دوما — �آخر معاقل املعار�ضة يف
الغوطة ال�شرقية ،وفق منظمة اخلوذ البي�ضاء
(الدفاع املدين يف مناطق املعار�ضة).

من جهته� ،أعرب خبري �أملاين يف �ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط عن ت�شككه يف �أن حكومة الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد هي التي وراء الهجوم املزعوم بالغاز
ال�سام يف مدينة دوما ال�سورية.
وقال جونرت ماير ،رئي�س مركز �أبحاث العامل
العربي ،اليوم الأربعاء يف ت�صريحات لربنامج
“ات�ش �أر�-إنفو” ب�إذاعة والية هي�سن الأملانية �إن
املعلومات الالزمة لتوجيه مثل هذا االتهام لي�ست
متوافرة على الإطالق.
و�أ�ضاف �أن مثل هذا الهجوم لي�س له �أهمية مطلقا
من منظور احلكومة ال�سورية ،الفتا �إىل �أنه يف هذا
التوقيت املثري للجدل كان �آخر املقاتلني املعار�ضني
الإ�سالميني ب�صدد االن�سحاب من معقلهم الأخري يف
الغوطة ال�شرقية.
ويفرت�ض ماير ،الأ�ستاذ بجامعة ماينت�س� ،أن
الهجوم مت “حتت علم خاطئ” ،وقال�“ :إذا كان
هناك من الأ�سا�س مثل هذا الهجوم ،ف�إنه قد مت
تدبريه من جماعة تعرف با�سم اخلوذ البي�ضاء
التي كانت قد نفذت عددا كبريا من حاالت
م�شابهة” ،مو�ضحا �أن ه�ؤالء يرغبون يف �إثارة
تدخل الواليات املتحدة الأمريكية يف النزاع.
وكان ماير قد انتقد جمموعة اخلوذ البي�ضاء يف
ت�صريحات له يف منت�صف �شهر �آذار/مار�س املا�ضي
وا�صفا �إياها ب�أنها “�أداة دعاية” حلكومات غربية،
و�أ�شار �إىل �أنه يتم دعمها من جانب بريطانيا
والواليات املتحدة مببالغ تقدر باملاليني.
وقال ماير اليوم �إن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ي�سعى لتقدمي نف�سه ب�صفته “رجال قويا”
ويعتزم دعم �إ�سرائيل ب�صفة خا�صة ،الفتا �إىل �أنه
يندرج �ضمن هذا الدعم مكافحة �أعداء �إ�سرائيل،
الذين تندرج �سورية من بينهم.
وبح�سب تقدير اخلبري الأملاين ،ميكن توقع “هجوم

ع�سكري �ضخم” من جانب �سفن حربية يف البحر
املتو�سط على قواعد ع�سكرية يف �سورية يوم
اخلمي�س كحد �أق�صى.
وبح�سب بيانات جديدة معدلة للخوذ البي�ضاء،
ف�إن � 42شخ�صا على الأقل لقوا حتفهم خالل
الهجوم املزعوم بالغاز ال�سام يوم ال�سبت املا�ضي،
وهناك �أكرث من � 500شخ�ص يخ�ضعون للعالج
حاليا يف امل�ست�شفى.
وحتمل الواليات املتحدة احلكومة ال�سورية
م�س�ؤولية الهجوم ،فيما �أعلنت رو�سيا التي تعد
حليفة ل�سورية �أن املعار�ضني هم من دبروا الهجوم.
وحذر ال�سفري الرو�سي لدى الأمم املتحدة فا�سيلي
نيبنزيا من ان �أي تدخل ع�سكري �أمريكي يف �سوريا
�ستكون له تداعيات “خطرية جدا”.
ورف�ضت وزارة اخلارجية الرو�سية جمددا
االتهامات املوجهة لدم�شق با�ستخدام الأ�سلحة
الكيميائية ،معتربة �أنها مفربكة للإطاحة بحليف
مو�سكو الرئي�س ب�شار الأ�سد.
وقالت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية
ماريا زاخاروفا لل�صحافيني االربعاء “هذه عملية
خداع كاملة على م�ستوى عاملي”.
و�أ�ضافت “دم�شق ال متلك الدافع ال�ستخدام
الأ�سلحة الكيميائية وال الأ�سلحة الكيميائية
نف�سها .ال يوجد دليل على ا�ستخدامها من قبل
دم�شق”.
واعتربت �أن “ال �أحد يريد االثباتات والوقائع .مت
اتخاذ جميع القرارات بهدف الإطاحة بالأ�سد”.
وا�ستخدمت رو�سيا الثالثاء حق الفيتو يف جمل�س
الأمن الدويل �ضد م�شروع قرار �صاغته الواليات
املتحدة لت�شكيل جلنة لتحديد منفذي الهجمات
التي ي�شتبه ا�ستخدام الغاز ال�سام فيها يف دوما.
و�أ�صرت مو�سكو على �أن خرباءها الع�سكريني مل
يعرثوا على �أي دليل على وقوع هجوم كيميائي
و�أ�شارت �إىل �أن ف�صائل املعار�ضة اختلقت �أو ن�شرت
�شائعات عن وقوع الهجوم لإلقاء اللوم على دم�شق.
ومن جهتها �أفادت وكالة “�أ�سو�شيتد بر�س” ب�أن
زعماء كل من الواليات املتحدة وفرن�سا وبريطانيا،
�أجروا م�شاورات مو�سعة حول �إمكانية توجيه
�ضربة ع�سكرية �ضد �سوريا قبل نهاية الأ�سبوع
اجلاري.
ونقلت الوكالة عن م�صادر �أمريكية مل تذكر
هويتها� ،أنه مل يتم بعد اتخاذ قرار م�ؤكد بتوجيه
�ضربات ع�سكرية �ضد �سوريا.
و�أ�شارت امل�صادر �إىل �أن امل�شاورات تناولت �إمكانية
القيام بعمل ع�سكري يكون مو�سعا �أكرث من ال�ضربة
التي وجهتها الواليات املتحدة يف �أبريل العام
املا�ضي �إىل مطار ال�شعريات يف حم�ص.
وذكرت الوكالة عن م�صادر و�صفتها برفيعة
امل�ستوى �أن زعماء الدول الثالث “ناق�شوا خمتلف
ال�سيناريوهات” ،م�ضيفة �أن احلديث يدور عن
توجيه �ضربات ت�ستهدف من�ش�آت ع�سكرية “ملنع
(الرئي�س ال�سوري ب�شار) الأ�سد من �إمكانية تنفيذ
هجمات كيميائية جديدة”.
وتتهم الدول الغربية احلكومة ال�سورية با�ستخدام
ال�سالح الكيميائي ،يف مدينة دوما بالغوطة
ال�شرقية ،وهو ما تنفيه دم�شق نفيا قاطعا.
وتعترب رو�سيا �أن هذه املزاعم مبنية على تقارير

�إعالمية ،وال يوجد �أي دليل ي�ؤكد وقوعها �أو وقوف
اجلي�ش ال�سوري وراءها ،و�أنها تربيرات يلج�أ �إليها
الغرب ال�ستخدام القوة �ضد �سوريا.
ومن جهتها �أفادت �صحيفة “ه�آرت�س” الإ�سرائيلية
اليوم الأربعاء ب�أن احلدود ال�شمالية لإ�سرائيل
ت�شهد حالة من الت�أهب و�سط خماوف من رد حمتمل
من جانب �إيران �أو حزب اهلل على ا�ستهداف مطار
التيفور الع�سكري ال�سوري ،وكذلك حت�سبا ل�ضربة
�أمريكية حمتملة ردا على الهجوم الكيماوي
املفرت�ض يف دوما بالغوطة ال�شرقية.
ي�أتي التقرير بعد يوم واحد من تهديد م�ست�شار
املر�شد الأعلى الإيراين لل�ش�ؤون الدولية علي
�أكرب واليتي بالرد على االعتداء على املطار ،الذي
�أ�شارت تقارير �إيرانية �إىل مقتل �سبعة �إيرانيني
فيه .وكانت رو�سيا و�سورية �أكدتا �أن �إ�سرائيل هي
من ق�صف املطار.
وذكرت ال�صحيفة الإ�سرائيلية �أن املجموعة
الوزارية الأمنية �ستعقد اجتماعا اليوم لبحث
التوتر على احلدود ال�شمالية ،م�ضيفة �أن الأجهزة
اال�ستخباراتية �ستعطي خالل االجتماع تقييماتها
للتطورات الراهنة.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي
ي�ستعد �أي�ضا ليوم جديد من االحتجاجات
الفل�سطينية قرب ال�سياج احلدودي يف قطاع غزة،
�إال �أنه “يبذل جهودا ،مب�ساعدة م�صر ،لتهدئة
املزاج العام يف القطاع”.
و�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي �أم�س تو�سيع م�ساحة
ال�صيد امل�سموح بها ل�صيادي غزة .وقالت ال�صحيفة
�إن هذه “واحدة من اخلطوات التي كان كبار
م�س�ؤويل حما�س قد �صرحوا م�ؤخرا ب�أن من �ش�أنها
تخفيف حدة التوتر”.
ور�صدت م�صادر م�ساء الثالثاء حتليقا مكثفا
لطائرات التحالف الدويل على ارتفاع منخف�ض
فوق التنف قرب احلدود ال�سورية العراقية،
وذلك بعد ف�شل جمل�س االمن الدويل يف تبني �أي
من م�شاريع القرارات الثالثة التي عر�ضت عليه
ب�ش�أن �إن�شاء �آلية للتحقيق يف ا�ستخدام الأ�سلحة
الكيميائية يف �سورية ،بينما تتجه الأنظار �إىل
وا�شنطن حيث من املتوقع �أن يتخذ الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب وحلفا�ؤه قرارا بتوجيه
�ضربة ع�سكرية للبلد.
وقالت امل�صادر �إن الطائرات حلقت “على ارتفاع
منخف�ض قرب احلدود ال�سورية العراقية”
فوق منطقة التنف ،حيث تقع قاعدة ع�سكرية
للتحالف يف �إطار جهوده الع�سكرية �ضد تنظيم
داع�ش الإرهابي التي انطلقت قبل �سنوات.
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ت�أثري خطري لل�شاي الأخ�ضر على القلب

ي�ؤكد علماء التغذية يف خمتلف دول العامل على عدم وجود مواد غذائية
مفيدة و�أخرى م�ضرة ب�صورة مطلقة.
وح�صل �أطباء القلب يف جامعة تورنتو يف كندا على معلومات تفيد ب�أن
ال�شاي الأخ�ضر القوي (الثقيل) ميكن �أن يكون �سببا يف ت�سارع نب�ضات
القلب (ا�ضطراب النب�ض)� .أي �أن ت�أثريه يفوق ت�أثري ال�شاي الأ�سود يف هذا
املجال.
ويعود ال�سبب يف هذا �إىل �أن ال�شاي الأخ�ضر يحتوي على مواد بيولوجية
ن�شطة �أكرث من ال�شاي الأ�سود ،قادرة على الت�أثري فيزيولوجيا يف الأوعية
الدموية� .أي �أن تناول ال�شاي الأخ�ضر ب�صورة غري �صحيحة ي�ؤدي �إىل
ظهور �أعرا�ض عدم انتظام نب�ضات القلب و�إىل ارتفاع �ضغط الدم �أي�ضا.
وي�ؤكد اخلرباء �أن اخلوا�ص ال�صحية املفيدة لل�شاي الأخ�ضر تظهر عندما
يتم تناوله منف�صال ولي�س بعد تناول الطعام مبا�شرة .و�أنه يجب عدم
تناول �أكرث من كوبني منه يف اليوم ،لأنه قد ي�سبب تكون احل�صى يف الكلى.

ال��ن��ب��ات امل��ن��زيل ي�ستحق بع�ض احل��ب

برلني (د ب �أ) -ميكن �أن ي�صري النبات املنزيل الذي يح�صل على رعاية
جيدة رفيقا لفرتة طويلة يعي�ش معك ل�سنوات كثرية� .إال �أنه رغم خدمته
املخل�صة يتم �إهمال �أغلب النباتات يوما تلو الآخر .وفيما يلي بع�ض
الن�صائح الأ�سا�سية:
املياه :ال يتم التعامل ب�شكل جيد يف الغالب مع جفاف جذور النباتات
املنزلية� .إال �أنه من املحتمل �أي�ضا املبالغة يف الأمر ما ي�ؤدي �إىل �إغراق
الرتبة باملياه وتعفن اجلذور .وبالتايل قم بتفقد الرتبة تفقدا منتظما
للت�أكد من �أن اجلذور لي�ست غارقة .وميكن �أن ي�ساعد احل�صى يف قاع
الوعاء يف ال�صرف.
الغبار :يحب �إزالة الغبار عن النبات املنزيل .فالغبار املرتاكم ميكن �أن
يخف�ض قدرة النبات على التمثيل ال�ضوئي بواقع  35باملئة.
ال�ضوء :يحتاج النبات �إىل ال�ضوء .الكثري من النباتات يتح�سن حالها يف
نطاق مرتين من نافذة م�ضاءة ب�شكل جيد .و�إذا كنت ال ت�ستطع توفري هذا
الأمر ،فاختار النباتات التي تتكيف ب�شكل جيد يف الغرف املظلمة مثل
النباتات املت�سلقة �أو اللبالب.
وميكن �أن تكون الأوراق ال�صفراء �أو املت�ساقطة عالمة على قلة ال�ضوء،
و�أن تكون البقع اجلافة �أو املحرتقة �إ�شارة على فرط التعر�ض لل�شم�س.

جهاز ا�ست�شعار �إلكرتوين يثبت على الأ�سنان
ملراقبة ال�سلوكيات الغذائية للم�ستخدم

�سان فران�سي�سكو (د ب �أ) -ابتكر فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة
جهاز ا�ست�شعار �صغري احلجم ميكن تثبيته على الأ�سنان لنقل البيانات
ال�سلكيا ب�ش�أن املواد الغذائية التي يتناولها امل�ستخدم ،وت�سجيلها على
تطبيق �إلكرتوين يعمل على الأجهزة املحمولة ،حيث �أن ر�صد ال�سلوكيات
والعادات الغذائية للإن�سان ميكن �أن ي�ساعد يف تطوير �أبحاث الرعاية
ال�صحية والعلوم الطبية.
وي�ستطيع اجلهاز الذي طوره فريق البحث بجامعة “تافت�س” الأمريكية
للهند�سة ر�صد بيانات ب�ش�أن كميات اجللوكوز والأمالح والكحوليات التي
يتناولها امل�ستخدم ،ويهدف الباحثون يف امل�ستقبل �إىل متكني اجلهاز
من ر�صد وت�سجيل معدالت تناول �أنواع خمتلفة من املواد الغذائية
والكيميائية التي يتناولها االن�سان.
وكانت الأجهزة ال�سابقة التي ت�ستخدم لقيا�س ال�سلوكيات الغذائية تعاين
من عدة م�شكالت و�أوجه ق�صور مثل كرب حجمها وكرثة �أ�سالكها �أو تعر�ضها
للتلف بوترية �سريعة ،ولكن الباحثني يف جامعة تافت�س جنحوا من خالل
تقنيات جديدة يف تطوير جهاز ا�ست�شعار �ضئيل ال يزيد حجمه عن  2مللي
مرت مربع ميكن تثبيته ب�سهولة على الأ�سطح املتعرجة للأ�سنان .ويتكون
جهاز اال�ست�شعار اجلديد من ثالث طبقات متال�صقة ،وتتميز الطبقة
الو�سطى بقدرتها على امت�صا�ص املواد الغذائية والكيماوية وحتليلها ،فيما
تتكون الطبقتني ال�سطحيتني من �إطارين من الذهب مربعني ال�شكل .وتكون
الطبقات الثالثة جمتمعة جهازا هوائيا �صغريا حيث يتلقى الر�سائل
ويعيد بثها عرب موجات ترددات الراديو.
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االب��ت��ع��اد ع��ن ال��ل��ح��وم احل���م���راء ي��ق��ي ال��ن�����س��اء ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون
الأنا�ضول – �أفادت درا�سة دولية
حديثة� ،أن اتباع نظام غذائي
خالٍ من اللحوم احلمراء يقلل
ب�شكل كبري من خطر �إ�صابة
ال�سيدات ب�سرطان القولون
وامل�ستقيم.
الدرا�سة قادها باحثون بجامعة
ليدز الربيطانية ،بالتعاون مع
باحثني من �إ�سبانيا ،ون�شروا
نتائجها ،اليوم االثنني ،يف دورية
(International Journal
 )of Cancerالعلمية.
وح�سب الباحثني ،ك�شفت
درا�سات �سابقة �أن تناول الكثري
من اللحوم احلمراء واللحوم
امل�صنعة يزيد من خطر الإ�صابة
ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
وكان هدف الدرا�سة اجلديدة
تقييم ما �إذا كانت اللحوم
احلمراء �أو الدواجن �أو
الأ�سماك �أو احلمية النباتية
مرتبطة بخطر الإ�صابة
القولون.وا�ستخدم
ب�سرطان
الباحثون بيانات � 32ألفًا و147
من ال�سيدات الالتي يع�شن يف
�إجنلرتا وويلز وا�سكتلندا ،يف
الفرتة من  1995وحتى ،1998
ومت تتبعهن ملدة � 17سنة يف
املتو�سط.
وراقب الباحثون العادات
الغذائية للم�شاركات ،وخالل
فرتة املتابعة مت توثيق �إ�صابة
� 462سيدة ب�سرطان القولون
وامل�ستقيم و 335ب�سرطان

القولون ،و 119حالة ب�سرطان
القولون القا�صي ،وهو ال�سرطان
الذي ي�صيب اجلزء ال�سفلي
من القولون حيث يتم تخزين
الرباز.
ووجد الباحثون �أن ال�سيدات
الالتي يتناولن اللحوم احلمراء
بانتظام معر�ضات �أكرث من
غريهن خلطر الإ�صابة ب�سرطان
القولون القا�صي ،مقارنة مع من
يتناولن نظا ًما غذائ ًيا خال ًيا من
اللحوم احلمراء.
وقال الدكتور دييجو رادا
فرنانديز قائد فريق البحث
�إن ت�أثري تناول �أنواع خمتلفة
من اللحوم احلمراء والأمناط
الغذائية على ال�سرطان هو

واحد من �أكرب التحديات يف
درا�سة النظام الغذائي املرتبط
ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
و�أ�ضاف �أن درا�ستنا تعد من من
الأبحاث القليلة التي تر�صد هذه
العالقة ،لكن هناك حاجة �إىل
مزيد من التحليل يف درا�سة �أكرب،
لتوفر معلومات قيمة لأولئك
الذين لديهم تاريخ عائلي
ل�سرطان القولون وامل�ستقيم
.ووفقا للدرا�سة ،من املتوقع
�إ�صابة �أكرث من  2.2مليون
�شخ�ص ب�سرطان القولون
وامل�ستقيم ،املعروف � ً
أي�ضا با�سم
�سرطان الأمعاء ،يف جميع �أنحاء
العامل بحلول عام .2030
ويعترب �سرطان القولون

وامل�ستقيم ،ثاين �أكرث الأ�سباب
املرتبطة
للوفاة
�شيوعا
بال�سرطان يف �أوروبا ،حيث
يت�سبب يف وفاة � 215ألف �شخ�ص
�سنو ًيا.
ووفقًا جلمعية ال�سرطان
الأمريكية ،ف�إن �سرطان القولون
وامل�ستقيم ،هو ثالث �أكرث �أنواع
�شيوعا ،يف الواليات
ال�سرطان
ً
املتحدة؛ �إذ ُي�صيب �أكرث من 95
�ألف حالة جديدة �سنو ًيا ،كما
�أنه رابع �سبب رئي�سي للوفيات
بال�سرطان يف جميع �أنحاء
العامل.

درا�����س����ة :احل�����ش��ي�����ش ي��ع��رق��ل ف���ر����ص الإق���ل���اع ع���ن ال��ت��دخ�ين
حممد ال�سيد /الأنا�ضول:
�أفادت درا�سة �أمريكية حديثة،
ب�أن خمدر “احل�شي�ش” يعرقل
فر�ص املدخنني يف الإقالع عن
التدخني ،ويقود غري املدخنني
لإدمان التبغ.
الدرا�سة �أجراها باحثون
يف جامعة كولومبيا مبدينة
نيويورك ،ون�شروا نتاجها ،اليوم
الثالثاء ،يف دورية (Journal
)of Clinical Psychiatry
العلمية.
وللو�صول �إىل نتائج الدرا�سة،
ا�ستند الباحثون �إىل بيانات
بحث ا�ستق�صائي وطني ،مت ر�صد
بياناته على مدى � 4سنوات،
و�شارك فيه � 34ألفا و634
�شخ�صا ،ب�ش�أن تعاطي احل�شي�ش
ً
والتدخني.
وك�شفت النتائج �أن تدخني
احل�شي�ش مرتبط بزيادة تدخني
ال�سجائر بني املدخنني ،كما
يدفع غري املدخنني للإدمان على
تدخني التبغ.
كما وجدوا �أن البالغني الذين
يدخنون ال�سجائر ويتعاطون
احل�شي�ش �أقل قدرة على الإقالع
عن تدخني ال�سجائر ،من �أقرانهم
الذين ال يتعاطون احل�شي�ش.
ووجد الفريق � ً
أي�ضا �أن املدخنني
ال�سابقني الذين يتعاطون
احل�شي�ش هم �أكرث عر�ضة
لالنتكا�سة والعودة �إيل تدخني
ال�سجائر مرة �أخرى.
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“م�سريات العودة” ُتعيد ق�ضية “الالجئني الفل�سطينيني” �إىل الأجندة الدولية
غزة /نور �أبو عي�شة /الأنا�ضول-
يعتقد حمللون �سيا�سيون فل�سطينيون
�أن م�سريات “العودة وك�سر احل�صار”
ال�سلمية التي انطلقت ،اجلمعة املا�ضية،
على طول املناطق ال�شرقية احلدودية
الفا�صلة بني قطاع غزة و�إ�سرائيلُ ،تعيد
طرح ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني وحق
“عودتهم” �إىل الأرا�ضي التي هُ ّجروا
منها عام  ،1948على �أجندة ال�سيا�سة
“الدولية والإقليمية واملحلية”.
ويف ال����وق����ت ال������ذي حت������اول ف��ي��ه
املقاربة الأمريكية اجل��دي��دة للق�ضية
الفل�سطينية ،والتي �أطلق عليها بع�ض
املراقبني الدوليني ا�سم “�صفقة القرن”،
ت�صفية ق�ضية الالجئني وحماولة تفكيك
وكالة غوث وت�شغيل الالجئني “�أونروا”،
�إال �أن م�سريات العودة قد متنع ذلك ،كما
قال املحللون لوكالة “الأنا�ضول”.
وي��رى املحللون �أن تهمي�ش الأط��راف
الدولية لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
يف الوقت احل��ايل ،يبدو �أم��ر ًا �صعب ًا؛ يف
ظل ما يعتقدون �أنه جناح لتلك امل�سريات
بتوجيه الأن��ظ��ار الدولية والإقليمية
لق�ضيتهم.
كما �أع���ادت تلك امل�سريات ،بطرحها
ق�ضية “الالجئني” وح��ق ال��ع��ودة ،فتح
�أب�����واب امل���راح���ل الأوىل م��ن ال�����ص��راع
الفل�سطيني –الإ�سرائيلي ،والتي اعتقدت
�إ�سرائيل �أنها �شارفت على �إغالقها و�أنها
�ستنجح يف �إنهاء عمل “�أونروا”؛ ال�شاهد
الدويل على هجرة الفل�سطينيني.
وا�ستقطبت م�����س�يرة ال���ع���ودة ،التي
انطلقت اجلمعة املا�ضية� ،أنظار الأطراف
الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة،
والأط���راف الدولية ،جت��اه قطاع غزة،
وق�ضية “الالجئني”.
ون����ددت ت��ل��ك الأط�����راف با�ستهداف
اجلي�ش الإ�سرائيلي بالر�صا�ص احلي،
للمتظاهرين الفل�سطينيني ال�سلميني
الذين �شاركوا يف تلك امل�سريات ،لإحياء
ذكرى “يوم الأر�ض” على حدود غزة؛ ما
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد  17فل�سطيني ًا و�إ�صابة
املئات.

وقال عدنان �أبو عامر ،مدر�س العلوم
ال�سيا�سية بجامعة الأم���ة (خا�صة)
مب��دي��ن��ة غ���زة ،وال��ب��اح��ث يف ال�����ش���ؤون
الإ�سرائيلية ”:ال �شك �أن م�سريات العودة
لديها العديد من الإيجابيات ال�سيا�سية
وامل��ي��دان��ي��ة ح��ت��ى ع��ل��ى امل���دى البعيد،
اال�سرتاتيجية”.
وت��اب��ع ،يف حديثه لـ”الأنا�ضول””:
�أه��م تلك الإيجابيات هي �إع���ادة طرح
ق�ضية ال�لاج��ئ�ين الفل�سطينيني على
�أجندة ال�سيا�سة الدولية والإقليمية
ّ
حت�ضر
واملحلية” ،خ��ا���ص��ة يف ظ��ل م��ا
له “�صفقة القرن” ،من �إل��غ��اء لق�ضية
ال�لاج��ئ�ين ،و�إع������ادة ط��رح��ه��ا لتوطني
الالجئني وتعوي�ضهم”.
و�أعاد م�صطلح “العودة” ،الذي حملته
ا�سم امل�سريات ال�سلمية ،تذكري العامل
ب��وج��ود الجئني فل�سطينيني ُيطالبون
بالعودة �إىل �أرا�ضيهم التي هُ ّجروا منها
عام  ،1948بح�سب �أبو عامر.
وظهر م�صطلح “حق العودة” ،للمرة
الأوىل ع��ق��ب “النكبة” ال��ت��ي حلت
بالفل�سطينيني ع���ام  ،1948ب��ع��د �أن
�أ�سفرت �سل�سلة مذابح ارتكبها الع�صابات
ال�صهيونية بحق ع�شرات القرى واملدن
الفل�سطينية �إىل ن��زوح نحو � 800ألف
فل�سطيني.
ويعترب� ،أبو عامر ،تلك امل�سريات �إعادة
ط��رح لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
على �صناع القرار الدوليني� ،سواء حققت

امل�سرية الهدف العام منها وهو “حتقيق
حق العودة” �أو ال.
ما يعني �أن احلديث عن �إلغاء “�أونروا”
�أو تهمي�ش ق�ضية الالجئني الفل�سطينيني
قد يكون �صعب ًا يف الفرتة احلالية ،كما
قال.
وتفنّد تلك امل�سريات ،وفق �أبو عامر،
الرواية الإ�سرائيلية اخلا�صة بها ب�أن
الفل�سطينيني قد ن�سوا ق�ضيتهم ،كما ت�ضع
�إ�سرائيل يف زاوي��ة �صعبة ،على م�ستوى
الإعالم الدويل.
و�أ�ضاف ”:امل�سرية ت�ؤكد �أن الق�ضية
الفل�سطينية ال زالت حية ،و�أنها لي�ست
جم���رد ح�����ص��ار اق��ت�����ص��ادي معي�شي� ،أو
مطالب بتوفري الطعام وال�شراب”.
وعن ال�سلوك الإ�سرائيلي يف تعامله
مع امل�سرية ،يقول �أب��و عامر �إن “هناك
تعليمات �صارمة للجي�ش الإ�سرائيلي
بعدم ال�سماح لأي فل�سطيني باالقرتاب
من خط الهدنة (ال�سياج الفا�صل بني
غزة و�إ�سرائيل) �أو حماولة اجتيازه”.
�����ص��ت التعليمات
يف نف�س ال��وق��ت ،ن ّ
على ع��دم �إيقاع خ�سائر ب�شرية كبرية
لعدم ال�سماح ب�إ�شعال الأو�ضاع الأمنية
وامليدانية ،على حد قول �أبو عامر.
و�أ�ضاف ”:الهدف الأول حتقق ،لكن
الثاين مل يتحقق بدليل �سقوط �ضحايا
ب�شرية كرث مل ي�شكلوا خطرا على حياة
اجلنود”.
وتتخوف �إ�سرائيل ،وفق �أبو عامر ،من

الفل�سطينيني عام  1955بقيادة “فتحي
البلعاوي ،ومعني ب�سي�سو”� ،ضد م�شروع
ال��ت��وط�ين يف ���س��ي��ن��اء وال����ذي طرحته
الإدارة الأمريكية عام 1953؛ لإلغاء
حق العودة.
وتابع ”:الفل�سطينيون جن��ح��وا يف
�إ�سقاط ذل��ك امل�شروع ،و�سينجحون يف
�إ�سقاط م�شاريع �شطب ق�ضية الالجئني،
فهم قادرين على تغيري املعادالت”.
يتفق معهما م�صطفى �إبراهيم ،الكاتب
واملحلل ال�سيا�سي ،حيث يقول �إن م�سريات
العودة “�أعادت ط��رح ق�ضية الالجئني
الفل�سطينيني على �أج��ن��دة ال�سيا�سة
الدولية”.
و�أ�ضاف ”:التحرك ال�شعبي الأخ�ير
ف��اج���أ اجل��م��ي��ع ،وع��ل��ى املجتمع ال��دويل
حت ّمل م�س�ؤولياته”.
وي����رى �إب��راه��ي��م ان ت��ل��ك امل�����س�يرات
“�ست�ضع العامل �أمام م�س�ؤولياته القانونية
والأخ�لاق��ي��ة كما �أن��ه��ا �ستعيد الوعي
بالق�ضية الفل�سطينية”.
ويتوقع �إب��راه��ي��م وج��ود “تفاعالت
دول��ي��ة يف ح���ال ا���س��ت��م��رت ال��ت��ح��رك��ات
ال�شعبية قرب حدود غزة بهذا الزخم”.
كما قد ت�ضع تلك التفاعالت الدولية،
اجلميع �أم��ام م�س�ؤولياته خا�صة فيما
يتعلق ب��ق��رار اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل�أمم
املتحدة (.)194
و�أ����ص���درت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أمم
املتحدة يف دي�سمرب/كانون الأول عام
 ،1948ق����رار رق���م ( )194القا�ضي
“بوجوب ال�سماح بالعودة يف �أقرب وقت
ممكن لالجئني الراغبني يف العودة �إىل
ديارهم والعي�ش ب�سالم مع جريانهم”،
وفق البند  11من القرار.
و�شكّلت تلك امل�سريات �صدمة للأطراف
العربية وال��دول��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ق��دت �أن
“الفل�سطينيني �سيت�ساوقون مع �صفقة
القرن” ،كما قال �إبراهيم.
وي���رى �أن تلك التحركات ال�شعبية
م��ن �ش�أنها �أن تخدم النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني؛ الذي عليه �أن يلتقط املبادرة
ويتحرك ب�شكل �أقوى من ذي قبل.

�إمكانية ا�ستمرار م�سريات العودة خا�صة
يف ظل احتمالية ت�صاعدها يف املنا�سبات
الوطنية؛ كيوم الأ�سري الفل�سطيني الذي
يوافق  17من ال�شهر اجلاري� ،أو يف ذكرى
“النكبة الفل�سطينية” يف  15مايو� /أيار
املقبل.
يتفق معه ،حمزة �أب��و �شنب ،الكاتب
واملحلل ال�سيا�سي الفل�سطيني ،قائ ً
ال”:
�إن تلك امل�سريات �أع��ادت طرح الق�ضية
اجل���وه���ري���ة يف ال�������ص���راع ال���ع���رب���ي –
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وال�����ص��راع الفل�سطيني-
الإ�سرائيلي ،وهي ق�ضية الالجئني الذين
مت تهجريهم من �أرا�ضيهم عام . 1948
ك��م��ا ي��ت��زام��ن ت��وق��ي��ت خ����روج تلك
امل�سريات ،بح�سب �أب��و �شنب ،مع القرار
الأمريكي الذي اعرتف بالقد�س عا�صمة
ون�ص على نقل ال�سفارة من
لإ�سرائيلّ ،
تل �أبيب �إىل املدينة املقد�سة ،منت�صف
مايو� /أيار املقبل.
و�أ�ضاف ”:كما ي�أتي يف ظل اال�ستعداد
ل�شطب حق العودة من طاولة املفاو�ضات
�أو من �أي مبادرة قد تطرح لل�سالم (بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني)”.
�إىل جانب اقرتاب موعد االحتفاالت
امل��زم��ع عقدها يف �إ���س��رائ��ي��ل ،مبنا�سبة
مرور  70عام ًا على ت�أ�سي�سها ،ورغبتها يف
توجيه دع��وات لعدة ر�ؤ�ساء للم�شاركة
باالحتفال.
وي��رى �أب��و �شنب �أن م�سريات العودة،
مت�سكهم بحقهم،
وت�أكيد امل�شاركني على ّ
وو���ص��ول �صوتهم ل�ل��أط���راف ال��دول��ي��ة
والإقليمية� ،سي�شكّل عائق ًا لدى �إ�سرائيل
يف دعوة الر�ؤ�ساء لالحتفال بت�أ�سي�سها.
يف ذات ال�سياق ،ت�ؤكد تلك امل�سريات،
بح�سب �أبو �شنب ،على �أن كافة امل�شاريع
“الوهمية ل��ت��وط�ين الالجئني” غري
مقبولة ومرفو�ضة.
ورغم مرور  70عام ًا على تهجريهم من
�أرا�ضيهم ،تخرج م�سريات العودة لالجئني
اليوم ،لت�ؤكد �أن القرارات التي جتاوزت،
�أو �ستتجاوز حقهم بالعودة ،لن يقبلها
ال�شعب الفل�سطيني ،وفق �أبو �شنب.
وي�ستدل �أبو �شنب بذلك على انتفا�ضة

ر����س���ائ���ل امل���ع���ار����ض���ة امل�������ص���ري���ة ل��ل�����س��ي�����س��ي يف ي�����وم ت��ن�����ص��ي��ب��ه ال���ث���اين

وقال رينيه جودوين ،قائد
فريق البحث� ،إن “فهم العالقة
بني تعاطي احل�شي�ش وتدخني
ال�سجائر �أمر بالغ الأهمية ،حيث
يظل تدخني ال�سجائر هو ال�سبب
الرئي�سي للوفاة واملر�ض”.
و�أ�ضاف جودوين� ،أن “الدرا�سة
ت�شري �إىل �أن تعاطي احل�شي�ش
مرتبط بزيادة احتماالت
الإدمان على التبغ؛ لذلك ف�إن
ت�أثريه املحتمل على زيادة �أعداد
املدخنني قد يكون �أكرب من
التقديرات املعلنة”.
و�أ�شار �إىل �أن “تعاطي احل�شي�ش
من قبل املدخنني يرتفع بن�سب
كبرية خالل العقدين املا�ضيني
يف الواليات املتحدة� ،إىل درجة

�أن املدخنني كانوا �أكرث عر�ضة
بخم�سة �أ�ضعاف الحتمال
تعاطي احل�شي�ش يوم ًيا من غري
املدخنني”.
وكانت �أبحاث �سابقة ك�شفت عن
وجود �صلة وثيقة بني تعاطي
املراهقني للح�شي�ش ،وارتفاع
معدالت �إ�صابتهم بالأمرا�ض
العقلية اخلطرية ،خا�صة انف�صام
ال�شخ�صية وفقدان الذاكرة،
ويرفع معدالت الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب.
و�أظهرت �أن تدخني خمدر
احل�شي�ش بانتظام ،قد يخفّ�ض
كثافة العظام ،ويجعل الأ�شخا�ص
�أكرث عر�ضة لك�سور العظام،
لأن مكوناته ميكن �أن ت�ؤثر على

وظيفة خاليا العظام.
واحل�شي�ش �أو املاريجوانا هي
خليط من �أوراق نبات القنب
الهندي وبذوره و�أزهاره ،وهو
نبات ذو ت�أثريات خمدرة ينت�شر
يف البلدان العربية بعدة �أ�سماء
خمتلفة منها احل�شي�ش والباجنو
والزطلة والكيف وال�شارا�س
واجلنزفوري والغاجنا واحلقبك
والتكرورى والبهانك والدوام�سك
وغريها ،وت�ؤثر كل �أ�شكال
مبا�شرا على
ريا
املاريجوانا ت�أث ً
ً
كيفية عمل الدماغ ،كما ت�ؤثر
� ً
أي�ضا يف مركز اجلهاز الع�صبي
كمادة مهلو�سة.

القاهرة :
�ساعات قليلة ويتم الإع�لان ر�سميا عن
ف��وز “اجلرنال” وتن�صيبه ف�ترة ثانية
“� 4سنوات” مر�شحة بقوة لتكون فرتات
طويلة.
وبرغم �أن املعار�ضة امل�صرية ال حت�س
منهم م��ن �أح��د �أو ت�سمع لهم رك���زا ،ف���إن
ثمة �أ�صواتا معار�ضة تتفق الغالبية على
وطنيتهم ال ت��زال تغرد خ��ارج ال�سرب ،ال
يهمها �إن غ�ضب عليها قوم� ،أو �سخط عليها
�آخرون.
يف ال�سطور التالية ا�ستطالع لآرائهم يف
م�ستقبل م�صر ال�سيا�سي بعد فوز ال�سي�سي
وتن�صيبه فرتة ثانية.
نافعة
يف ال��ب��داي��ة ي��رى د .ح�سن نافعة �أن
نتائج االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية ت���ؤك��د �أن
النظام احلاكم يواجه �أزمة �شرعية ،و�أن
ف�صائل املعار�ضة تواجه �أزمة م�صداقية,
و�أن ا�ستمرار ال�سيا�سات احلالية من جانب
الطرفني يعمق الأزم��ة ويدفع مب�صر نحو
م�صري جمهول .انتقاد النظام مل يعد كافيا
وم�س�ؤولية البحث عن حل يجنب م�صر
�سيناريو الفو�ضى تقع على عاتق اجلميع .
وق��ال نافعة �إن ف�ترة ال��والي��ة الثانية
�ستكون حا�سمة يف حتديد م�ستقبل م�صر،

م�شريا اىل �أن الرئي�س احل��ايل �سي�سعى
ل�لاح��ت��ف��اظ بال�سلطة ،و�إذا مل ينجح
�سي�سعى ل�ضمان نقلها �إىل �أحد معاونيه.
وت�����س��اءل ن��اف��ع��ة :ك��ي��ف �ستت�صرف
املعار�ضة؟ هل تنجح يف ال�ضغط لتحويل
ان��ت��خ��اب��ات � 2022إىل فر�صة حقيقية
للتغيري ال�سلمي �أم ت�ستمر يف املكابرة
واملزايدة على بع�ضها البع�ض؟!
كفانا ا�ستجداء
�أم��ا ال�سفري املنا�ضل ابراهيم ي�سري
ف��ق��د ك��ت��ب م��ق��اال ن�����ش��ره بح�سابيه على
“الفي�سبوك” و”تويرت” ب��ع��ن��وان:
“كفانا اال�ستجداء والدعاء و واالبتالء
واخلالفات احلمقاء” جاء فيه“ :اجلوعي
ي�ستجدون الطعام وال��ف��ق��راء ياملون يف
اخل����روج ف���وق ح��د ال��ف��ق��ر وال�����ص��احل��ون
يوا�صلون ال��دع��اء هلل ويب�شرون بثقافة
االبتالء والنخب تغرق يف خالفات حمقاء
والهوائيات تف�ضح يوميا اخطاء و اجرام
النظام”.
وت��اب��ع ال�سفري ي�����س��ري“ :كل ه��ذا لن
يجدي يف رف��ع الظلم و توح�ش الف�ساد
ودمار ام الدنيا بعد زوال النيل وفقد الغاز
وفتح باب بيع البالد ملليارات اخلليج من منح
االرا�ضي والتاريخ و االثار وعمارات و�سط
البلد بالقاهرة ومديونية كبرية فاجرة

افهم ان اال�ست�سالم للحاكم وطاعته ا�صلها
ان الفرعون ك��ان الها ال ملكا وفيِ الع�صر
احلديث خدرنا رجال الدين بتقبل االبتالء
�سعيا للثواب يف اجلنة و ان الظامل �سيذهب
ايل جهنم وانت�شرت عبارات ال�صرب طيب
وال�صرب مفتاح الفرج وياظامل لك يوم َو َيا
مظلوم ارتاح!!
والنتيجة هي القهر والقمع والف�ساد
واال�ستعمار الوطني بجي�ش الوطن”
وت��اب��ع“ :اذكر ب��ان اهلل ق��ال يف كتابه
الكرمي
�إن اهلل ال يغري ما بقوم حتي يغريوا ما
ب�أنف�سهم”
و�أق��ول ملن يركنون للدعاء �ضد الظلم
يتطلب تغيري ظاهرة اال�ست�سالم انتظارا
لعقاب ال�سماء ولكن لن�ستمر يف الدعاء دون
اال�ست�شفاء به و�أقول للمتذمرين ال�شاكني
الباكني :ان �صوتهم و دعاءهم �ستذهب
هباء يف الهواء!
و�أكد ال�سفري ي�سري �أن التاريخ علمنا ان
ال�شعوب اقوى من احلاكم وقمعه و بط�شه
وه��ذه ال�سلبية مهما تعددت ا�سبابها لن
جتدي.
البحث عن نخب جديدة!
وتابع“ :واذا جتنبنا العنف فلنتم�سك
باحلق يف ع�صيان مدين �شامل وهو ام�ضي

�سالح �سلمي وق��ان��وين بعد ما �شهدناه يف
االن��ت��خ��اب��ات ال��راق�����ص��ة و�أك�ث�ر م��ن ارب��ع
���س��ن��وات ت��ده��ورت فيها حياتنا وقيمها
وجمتمعنا ي�صبح من ال�ضروري مراجعة
م��واق��ف �سيا�ستنا و�أ�ساليبها وان تنحي
نخبنا جانبا م��ع اح�ترام��ن��ا لها والبحث
ع��ن ق��ي��ادات ج��دي��دة كاريزماتية يف كل
قرية و مدينة وحمافظة تعبئ امل�شاعر.
وتوحد املواقف بني الف�صائل كما فعلنا
يف م��ي��دان التحرير حتي يتم التحرير
وننعم ب��احل��ري��ة و ال��دمي��وق��راط��ي��ة وان
ن�ؤمن بثقافة االختالف ونتجنب االق�صاء
ونتخل�ص من م�شاعرنا ال�شخ�صية من حب
او كراهية ،وان نقبل على ممار�سة �سيا�سية
فاعلة بعد ان اختفت حتت حكم الع�سكر”.
ممدوح حمزة
�أم��ا املعار�ض ال�شهري د .مم��دوح حمزة،
فقد كتب ع��دة ر�سائل لل�سي�سي بح�سابه
على تويرت ،جاء فيها:
ايل عبد الفتاح ال�سي�سي “� ”1سيبك
من البكاء �سيبك من الطفل اللي ملب�سينه
كاكي ون��ازل ح�ضن فيه� ،سيبك من تقبيل
ر�أ�س ال�ست امل�سنة وتعديها ال�شارع �سيبك
من ال��دراج��ات ،ال حتدث ال�شعب وتعطيه
ظهرك ال تقل �أنتم يا م�صريني وقل نحن
امل�صريني ،ال ترجتل ك�لام او خطب الن

�أخ��ط��اءك ك��ث�يرة ال ت�سرتجع �آي���ات من
الذاكرة”.
وتابع حمزة“ :ايل عبد الفتاح ال�سي�سي
“� :”2أف���رج ع��ن ك��ل املظلومني واق�صد
جميعهم ورج��ع للنا�س فلو�س الكفاالت
الغي جميع احكام الإع���دام وحولها ايل
اَي حكم اخر لأننا يف فرتة �صعبة اترك
ال�سلطات الآخ��ري لتعني ر�ؤ�سائها �سيبك
من جتارة العقارات وركز يف :مياه النيل/
ميزان املدفوعات/االنتاج/الت�ضخم/عجز
امليزانية”.
وت��اب��ع اال�ست�شاري الهند�سي العاملي
موجها خطابه لل�سي�سي“ :الإنكار لن يفيد
 ..وال�شعب لن ي�صدق �إع�لام الأجهزة بل
�أ�صبحوا نكتة بايخة وم�سار �سخرية..
الفر�صة الوحيدة هو تغري �أدوات و�آليات
احلكم والبعد عن العامل امل�سرحي مثل
حلق احلاجة زينب واملحرو�سة يف القناة
وال�سجادة احلمراء لل�سيارة”.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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القاهرة  -وكاالت
قررت وات�ساب متديد دعم �أنظمة ت�شغيل �أندرويد القدمية
حتى  1فرباير  ،2020على �أن يتم بعدها �إيقافها نهائيا.
ويف فرباير من العام املا�ضي �أعلنت وات�ساب �أنها �ستتوقف عن
دعم �إ�صدارات �أندرويد القدمية مثل  2.1و 2.2وغريها بحلول
نهاية عام  ،2016لكنها الحق ًا مددته ،والآن لدينا متديد جديد
وي�شمل الهواتف العاملة بنظام �أندرويد  2.3.7و�أقدم ،بح�سب
موقع «عامل التقنية».
املثري للإهتمام �أنه حتى عام � 2020ست�صبح املزيد من ن�سخ
�أن��دروي��د قدمية ،مثل �أن��دروي��د  4و  4.1وحتى  4.4كيت كات
وغريها ،حالي ًا تقول وات�ساب �أنها �ستبقى تدعمها حتى بعد عام
 ،2020لكن بر�أي �سيتم تعديل املوقع خالل ال�سنوات القادمة
وي�ضيف املزيد من ن�سخ �أندرويد التي �أ�صبحت قدمية ومل تعد
م�ستخدمة بكثافة معقولة.
على الرغم من �أن وات�ساب �سيدعم ن�سخ �أندرويد القدمية حتى
 2020لكن ال نتوقع �إ�ضافة �أحدث املزايا لها �إمنا �ستحافظ على
�أداء اخلدمات الأ�سا�سية يف التوا�صل ،وكل هذا ي�صب �ضمن توفري
ال�شركة جهودها وتكاليفها والرتكيز على التطوير للمن�صات التي
ي�ستخدمها  99.3%من النا�س اليوم.

ع��ل��م��اء �أم��ري��ك��ي��ون ي��ب��ت��ك��رون ج���ه���ازا ي��ق��ر�أ
الأف����ك����ار وي�ترج��م��ه��ا �إىل ن�����ص ف���ى احل���ال

طور جمموعة من العلماء بجامعة كاليفورنيا جهازا جديدا
ميكنه قراءة الأفكار ،وترجمتها وعر�ضها على الفور كن�ص ،كما
يزعم مطوروه �أن لديه معدل دقة ي�صل �إىل  90فى املئة �أو �أكرث،
�إذ يعمل عن طريق تف�سري احلروف ال�ساكنة واحلروف املتحركة
يف �أدمغتنا.
ووفقا ملوقع «ديلى ميل» الربيطانى ،يعتقد الباحثون �أن هذا
اجلهاز ميكنه يف يوم من الأي��ام م�ساعدة املر�ضى الذين يعانون
من بع�ض الأم��را���ض التى تعيقهم عن التحدث ،فهو ق��ادر على
ت�سجيل وحتليل تركيبة حروف العلة واحل��روف ال�ساكنة التي
ن�ستخدمها عند بناء جملة فى عقولنا ،ويف�سر هذه اجلمل على
�أ�سا�س الإ�شارات الع�صبية وميكن �أن يرتجمها �إىل ن�ص فى الوقت
احلقيقي.
ويدعى العلماء �أن اجلهاز ميكنه تف�سري حتى الكلمات غري
متعارف عليها والتى مل ي�سمع بها من قبل.
وقال ديفيد مو�سي�س� ،أحد قادة الدرا�سات ،ل�صحيفة «�صن»:
«مل يتو�صل �أى جهاز �آخ��ر مت تطويره �إىل تف�سري فى الوقت
احلقيقى للجمل من الإ�شارات الع�صبية ،وبالنظر �إىل الأداء الذى
�أظهره هذا اجلهاز وقدرته على التو�سع ،ف�إننا جنزم بقدرته على
العمل كمن�صة �صناعية خم�ص�صة للكالم».
�إال �أن هناك خماوف من البع�ض من �أن اجلهاز �سي�سبب م�شاكل
�إذا مت ك�شف عن بع�ض الأفكار ال�سرية عن طريق اخلط�أ.
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هيونداي ُتطلق اجليل اجلديد من �أك�سنت يف ال�شرق الأو�سط و �إفريقيا

�أطلقت �شركة هيونداي ر�سمي ًا
اجل��ي��ل اخل��ام�����س م��ن �سيارتها
�أك�سنت يف �أ�سواق منطقة �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط .وجاء الطراز
اجل��دي��د م��ن ���س��ي��ارة ه��ي��ون��داي
ال�صغرية ذات ال�شعبية الوا�سعة،
م�ستند ًا على مكامن ال��ق��وة يف
ط��رز الأج��ي��ال ال�سابقة ،معزّ ز ًا
�إياها ب�أحدث ابتكارات الت�صميم
والهند�سة التي تبدعها ال�صانعة
الكورية ،مع احلفاظ على القيمة
تقدمها هذه ال�سيارة
الكبرية التي ّ
مل�شرتيها.
وت�شمل �أبرز مزايا هذا الطراز
ال��ت�����ص��م��ي��م اخل���ارج���ي اجل��دي��د
كلي ًا والت�صميم ع��ايل التقنية
للمق�صورة املت�سمة بالراحة،
فيما ُز ّود ب��ن��ظ��ام ق���وة حركة
يقدم تركيبة ممتازة من الأداء
ّ
واالقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود
تتيح م�ستوى ك��ف��اءة �أع��ل��ى ،مع
خيارين م��ن حم��رك��ات البنزين
رباعية الأ�سطوانات� ،أحدهما
ب�سعة  1.4ليرت والآخ���ر ب�سعة
 1.6ليرت ،مع �إتاحة خيار ملحرك
الديزل يف بع�ض الأ�سواق ،ويقرتن
ك��ل م��ن ه���ذه امل��ح��رك��ات بناقل
حركة يدوي �أو �أوتوماتيكي ذي
�ست �سرعات .وت�شمل التح�سينات
كذلك خف�ض ال�ضو�ضاء داخ��ل
املق�صورة وتعزيز ديناميكيات
القيادة ب�صورة ملحوظة ،بف�ضل
هند�سة ب���دن ال�����س��ي��ارة املت�سم
ب��ال��ق��وة� ،إىل ج��ان��ب جمموعة
خمتارة من �أحدث مزايا ال�سالمة
والراحة �سواء كانت قيا�سية �أو

متاحة كخيارات .وتعترب �سيارة
�أك�سنت اجلديدة �أكرب قلي ً
ال من
اجليل ال�سابق من ناحية الطول
وال��ع��ر���ض ،كما تتمتع بقاعدة
عجالت �أط��ول مما يعطي املزيد
من امل�ساحة الداخلية لل�سيارة.
و�أكّ�����د م��اي��ك ���س��ون��غ ،رئي�س
عمليات ه��ي��ون��داي يف �إفريقيا
وال�����ش��رق الأو����س���ط� ،أن ال��ط��راز
اجل��دي��د م��ن �أك�����س��ن��ت يت�ض ّمن
حت�سينات رئي�سية عديدة �أُجريت
على الطراز ال�سابق ،ال��ذي كان
«ط���راز ًا مم��ت��از ًا يحظى ب�شعبية
وا���س��ع��ة ل����دى امل�����س��ت��خ��دم�ين»،
وق���ال« :يتمتع اجل��ي��ل اجلديد
م��ن �أك�����س��ن��ت بت�صميم حديث
وهند�سة جديدة متام ًا ،ما يعني
احل�صول على �سيارة ذات مظهر
رائ��ع وقيادة ممتعة وم�ستويات
عالية من الأمان ،و�سيكون متلّكها
اقت�صادي ًا».
و ُيربز ت�صميم ال�سيارة �أك�سنت
م�ستوى عالي ًا من الثقة والتطور،
ً
مقدم ًا تف�سري ًا جديد ًا لأ�سلوب
ّ
الت�صميم يف هيونداي .وي�شمل
ذل���ك ال�شبك الأم���ام���ي متتايل
االنحدار الذي ي�شكّل ج��زء ًا من
الهوية املرئية اخلا�صة بالعالمة،
والذي تقع على جانبيه امل�صابيح
الأمامية امللتفة وم�صابيح LED
النهارية االخ��ت��ي��اري��ة ،يف حني
مت��ت��د اخل���ط���وط احل�����ادة ال��ت��ي
ت���ؤل��ف �شخ�صية ال�����س��ي��ارة على
طولها ،لتلتقي مع م�صابيح LED
اخللفية النحيلة.
وميتد املظهر الع�صري املتطور
ّ

وال��ط��ل��ة ال���واث���ق���ة م���ن خ���ارج
ال�����س��ي��ارة �أك�����س��ن��ت �إىل داخ���ل
مق�صورتها .ويجمع الت�صميم
الداخلي املتمحور حول ال�سائق
وامل�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى �أدوات حتكم
بديهية ،مزايا الرحابة املح�سنة
وامل����واد عالية اجل���ودة و�أج���ود
ال��ت��ق��ن��ي��ات .ك��م��ا ت�ساهم امل���واد
املمتازة ناعمة امللم�س امل�ستخدمة
يف نقاط رئي�سية داخل املق�صورة
يف جعل البيئة الداخلية جذابة
ومريحة لل�سائق وللركاب.
وت�شتمل لوحة �أجهزة القيا�س
ال��ع��ري�����ض��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ك��ام�يرا
قيا�سي مع �شا�شة  LCDتعمل
باللم�سُ .
وث ّبتت لوحة التحكم
�أ�سفل ال�شا�شة بو�ضعية �أفقية
وتت�ضمن �أزرار ًا وعنا�صر ُرتّبت
يف جم��م��وع��ات منطقية ح�سب
وظائفها .وت�شتمل مزايا الراحة
يف �أك�����س��ن��ت ،على �سبيل امل��ث��ال،
على مفتاح يفتح ال�سيارة عند
االقرتاب منها فيما يتم ت�شغيلها
بال�ضغط على زر الت�شغيل دون
احلاجة �إىل �إخ���راج املفتاح من
جيب ال�سائق �أو حمفظته ،كما
ت��ت��ي��ح ال�����س��ي��ارة م��ن��ف��ذي �شحن
 USBومنافذ م�ساعدة �إ�ضافية.
وت�����ش��م��ل م����زاي����ا ال�����س�لام��ة
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة �أن���ظ���م���ة ال��ت��ح��ك��م
الإلكرتوين يف الثبات ،والتحكم
يف اجل����ر ،ون���ظ���ام م��ن��ع ان��غ�لاق
املكابح ،ف�ض ً
ال ع��ن ميزة �إ���ش��ارة
الفرملة املفاجئة ،التي جتعل
م�صابيح الفرامل توم�ض تلقائي ًا
ب�شدة على دوا�سة
عند الدو�س ّ

الفرامل يف احل���االت الطارئة.
وت�شمل اخليارات املتاحة نظام
حماية من �ست و�سائد هوائية،
وم�صابيح �أمامية ثابتة ب�إنارة
قابلة لالنحناء تتيح ر�ؤية �أف�ضل
للطريق عند املنعطفات �أثناء
الظالم ،ونظام ًا لتثبيت ال�سرعة.
وي����أت���ي ج�����س��م ه���ذا ال��ط��راز
م���ن �أك�����س��ن��ت �أق�����وى م���ن ج�سم
�سابقه� ،إذ ّ
مت حت�سني ال�صالبة
االلتوائية عرب زيادة ا�ستخدام
ال��ف��والذ امل��ت��ط��ور ع��ايل ال��ق��وة.
ومت��ت��از ال�����س��ي��ارة ب��ال��ع��دي��د من
التح�سينات التي �أُج��ري��ت على
الأج�����زاء الأم��ام��ي��ة والعتبات
اجلانبية ال��داخ��ل��ي��ة ،م��ن �أج��ل
حت�سني م�ستوى احلماية يف حال
وقوع ت�صادم .وقد زيدت مناطق
االنهيار يف املقدمة ،ومتّت ترقية
ال��و���س��ائ��د ال��ه��وائ��ي��ة الأم��ام��ي��ة
اجل��ان��ب��ي��ة و�إ���ض��اف��ة ت��ع��زي��زات
لتح�سني �أداء التعامل مع طاقة
ال��ت�����ص��ادم ،ال �سيما يف ح��االت
التداخل ال�صغرية.
و�أ�شار �سونغ �إىل ا�شتمال �سيارة
اجليل اجلديد من �أك�سنت على
العديد من االبتكارات احلديثة
امل��ت��اح��ة يف ع���امل ال�����س��ي��ارات،
معترب ًا �أن من �ش�أن ذلك �أن « ُير�سي
ع��ل��ى ال��ف��ور م��ع��ي��ار ًا ج��دي��د ًا يف
فئتها» ،وانتهى �إىل �أنها «تقدم
�شيئ ًا ا�ستثنائي ًا مل�شرتي ال�سيارات،
و�ستوا�صل �سرد ق�صة جناحها
العريق».

جامعة مي�شيجان تبد�أ اختبار الطائرات بدون طيار ال�ستخدامها فى مهام الإنقاذ
كتبت زينب عبد املنعم
افتتحت جامعة مي�شيجان مرفقا جديدا،
يحمل ا�سم  ، M-Airوم�ساحته  9,600قدم
م��رب��ع وم��ك��ون م��ن �أرب��ع��ة ط��واب��ق ،فهو م�صمم
الختبار الطائرات بدون طيار فى الهواء الطلق،
ليتيح للباحثني اختبار الطائرات بدون طيار فى
ظروف اال�ضاءة والرياح الطبيعية ،ولكنه ي�شمل
�شبكات ملنع الطائرات ال�ضالة من اال�صطدام
بالأ�شخا�ص �أو الطائرات الأخرى.
وب��د�أ الباحثون جتاربهم املختلفة� ،إذ قام
فريق واح��د ب�إ�سقاط ط��ائ��رات حمملة بجهاز
ا�ست�شعار لقيا�س ما يحدث حتت الأر�ض بعد وقوع
زل��زال ،و�سيخترب م�شروع �آخر الروبوتات التى
ميكنها �سحب �أو حتى تركيب الأل��واح اخل�شبية
دون �إجبارك على ت�سلق �سلم.
وت�أتى هذه اخلطوة بعد �أن �أ�صبحت الطائرات
ال�صغرية ب��دون طيار �أدوات قيمة ملهام مثل
الإنقاذ واملراقبة ،وميكن ملواقع االختبار مثل
 M-Airت�سريع تطوير هذه الطائرات بدون
وقوع خماطر غري �ضرورية.

�ش�ؤون ا�سالمية
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االح��ت�لال مينع رف��ع الأذان  52وقتا بامل�سجد الإبراهيمي يف �آذار

منعت �سلطات االح��ت�لال ،رف��ع الأذان يف
امل�سجد الإبراهيمي  52وقتا خالل �شهر �آذار
املا�ضي.
وق���ال وزي���ر الأوق����اف وال�����ش���ؤون الدينية
يو�سف ادعي�س� ،إن ال�سلطات الإ�سرائيلية منعت
رفع الأذان يف امل�سجد الإبراهيم ،يف مدينة
اخلليل جنوبي ال�ضفة الغربية ،لأكرث من 52
وقتا لل�صالة خالل �شهر �آذار املا�ضي.
وق���ال ادع��ي�����س يف ب��ي��ان ���ص��در ع��ن وزارة
الأوق��اف ،الأح��د�« ،إن هذه ال�سيا�سة تنتهجها
�سلطات االحتالل ب�شكل متوا�صل ،للت�ضييق على
امل�سلمني ،ومنعهم من �أداء �صلواتهم بامل�سجد
ال�شريف».
وذك���ر �أن اجل��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي «يفر�ض
�إج�����راءات ع�سكرية م�����ش��ددة على امل��داخ��ل
والطرق الرئي�سية امل�ؤدية للم�سجد ،وتوا�صل
تدني�س باحاته ،و�أركانه».
وبينّ وزير الأوق��اف �أن اجلي�ش الإ�سرائيلي
ُيخ�ضع امل�صلني لعمليات «االبتزاز والتفتي�ش
ع��ل��ى ال���ب���واب���ات االل��ك�ترون��ي��ة ،واحل���واج���ز
الع�سكرية امل���ؤدي��ة للم�سجد الإب��راه��ي��م��ي،
والبلدة القدمية من مدينة اخلليل ،وتوا�صل

م�ضايقتها لهم».
ق�سم امل�سجد الإبراهيمي،
ي
،1994
ومنذ عام
ُ ّ
ال��ذي ُيعتقد �أن��ه ُبني على �ضريح نبي اهلل
�إب��راه��ي��م عليه ال�����س�لام� ،إىل ق�سمني ،ق�سم
خا�ص بامل�سلمني مب�ساحة  ،%45و�آخر باليهود
مب�ساحة � ،%55إثر قيام م�ستوطن يهودي بقتل

 29فل�سطينيا م�سلما �أث��ن��اء ت�أديتهم �صالة
الفجر يوم � 25شباط من العام ذاته.
وي��ق��ع امل�����س��ج��د الإب��راه��ي��م��ي يف ال��ب��ل��دة
القدمية من اخلليل التي تقع حتت ال�سيطرة
الإ�سرائيلية ،وي�سكن بها نحو  400م�ستوطن
يحر�سهم نحو  1500جندي �إ�سرائيلي.

اع������ت������داء وح�������ش���ي ع���ل���ى ف����ت����اة حم���ج���ب���ة يف �أم��ي�رك����ا

تعر�ضت فتاة حمجبة �إىل اعتداء وح�شي
من قبل رجل �أمريكي ،داخ��ل م�شفى ،وفقا ملا
ن�شرت �صحيفة «ميرتو» الربيطانية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن «جون ديليز» البالغ
من العمر  ،57اعتدى بلكمة وح�شية على فتاة
حمجبة تبلغ من العمر  19عاما ،دون �أي �سبب
يذكر.
ووقع االعتداء قبل �أيام ،يف م�شفى بومونت،
يف ديربورن بوالية مي�شيجان.
و�أو�ضحت «ميرتو» �أن املعتدي كان خرج لتوه
من امل�صحة العقلية ،و�أقر ب�أنه مذنب.
فيما ر�أت م��را���س��ل��ة ق��ن��اة «اجل���زي���رة» يف
وا�شنطن ،وجد وقفي� ،أن ما حدث هو «جرمية
كراهية» ،وال ميكن اعتبارها �أمرا �آخر.
ونقلت ال�صحيفة الربيطانية عن الفتاة،
لل�ضحية ،نظري ف�شله يف منع الهجوم.
التي مل تك�شف عن هويتها ،وحماميها ماجد الوحيدة التي كانت ترتدي احلجاب.
ي�شار �إىل �أن املعتدي مت حتويله �إىل املركز
ويواجه امل�شفى ال��ذي �شهد على احلادثة
مغني ،قولهما �إن الهجوم �سببه الكراهية
والعن�صرية �ضد الإ�سالم� ،إذ �إن ال�ضحية هي خ��ط��را ب��دف��ع مبلغ ي��ت��ج��اوز � 25أل���ف دوالر الأمني ،قبل املبا�شرة يف �إجراءات حماكمته.

�أمل��ان��ي��ا ..اع��ت��ق��ال � 4أ�شخا�ص
ه���اج���م���وا م�����ص��ل��ى للم�سلمني

اعتقلت ال�����ش��رط��ة الأمل��ان��ي��ة ��� 4س��وري�ين لال�شتباه
مبحاولتهم قتل وتخريب وهجوم بالقنابل احلارقة على
م�صلى ي�ؤمه م�سلمون �أتراك.
و�أدى احلادث ،الذي وقع يف مدينة �أومل جنوبي البالد
يف � 19آذار �إىل �أ�ضرار مادية فقط ،ومل ي�صب الأ�شخا�ص
الثمانية الذين كانوا داخل امل�صلى وقت الهجوم ب�أذى.
واعتقلت ال�شرطة امل�شتبه بهم وت�ت�راوح �أعمارهم
بني  18و 27عاما ،واع�ترف �أح��د الرجال مب�شاركته يف
احلادثة ,وفقا لل�شرطة.
ووقع الهجوم ال�ساعة � 3صباحا بالتوقيت املحلي ،مع
�إلقاء العديد من القنابل احلارقة على امل�صلى ،مما �أدى �إىل
ا�شتعال النار� ،إال �أن ال�شرطة متكنت من �إخمادها ب�سرعة.
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ال����ت����ع����اون الإ������س��ل��ام�����ي ت���دي���ن
اجل�������رائ�������م الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة

�أع��رب الأم�ين اعام ملنظمة التعاون الإ�سالمي الدكتور يو�سف
العثيمني ،عن �إدانته ال�شديدة للعدوان الإ�سرائيلي على املدنيني
افل�سطينيني امل�شاركني مب�سرية العودة.
ودانت منظمة التعاون الإ�سالمي العدوان الغا�شم الذي ت�شنه
قوات االحتالل على املدنيني الفل�سطينيني العزل �أثناء م�شاركتهم
يف م�سريات �سلمية تخليد ًا ليوم الأر�ض ،ما �أدى �إىل �سقوط �أكرث من
� 16شهيدا وجرح �أكرث من  1400مواطن فل�سطيني .معتربة �أن هذا
الت�صعيد اخلطري ي�شكل �إرهاب دولة وجرمية ت�ستدعي التحقيق
واملحا�سبة.
وح ّمل العثيمني� ،إ�سرائيل ،قوة االحتالل ،امل�س�ؤولية الكاملة
ع��ن تبعات ا�ستمرار وت�صاعد ع��دوان��ه��ا وج��رائ��م احل��رب التي
ترتكبها بحق ال�شعب الفل�سطيني .داعي ًا جمل�س الأمن الدويل �إىل
التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإ�سرائيلي املتوا�صل ،وتوفري
احلماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني ،وحمل �إ�سرائيل على االمتثال
اللتزاماتها مبوجب القانون الإن�ساين وقرارات ال�شرعية الدولية.
وجدد الأمني العام الت�أكيد على �ضرورة انخراط املجتمع الدويل
يف رعاية م�سار �سيا�سي يف�ضي اىل حتقيق ال�سالم القائم على ر�ؤية
حل الدولتني.

ت�صريحات جديدة مل�س�ؤول �أملاين عن الإ�سالم

ع��ل��م��اء ال��ه��ن��د ي��رف�����ض��ون حم���اوالت
ح��ظ��ر ت���ع���دد ال����زوج����ات يف ال��ب�لاد

ف�ض علماء دين م�سلمون يف الهند،
قرارا ق�ضائيا بدرا�سة د�ستورية تعدد
الزوجات يف البالد؛ ما قد ميهد حلظره.
وقال عامل الدين امل�سلم ،مفتي �شيز،
اخلمي�س� ،إن ال��داف��ع ال��وح��ي��د لفتح
الق�ضية هو التدخل يف ال�ش�ؤون الدينية
للم�سلمني ،م�ضيفا �أن��ه��م ل��ن ي�سمحوا
بتمرير هذا الأمر.
�أما الداعية امل�سلم �أف�شار خان فقال:
«هناك ق�ضايا يف كل دين ،لكن ا�ستهداف
جمتمع معني ي���ؤك��د وج���ود �أج��ن��دات

خفية».
ون��ظ��رت املحكمة ال��ع��ل��ي��ا ،االث��ن�ين
امل��ا���ض��ي ،يف  4ال��ت��م��ا���س��ات ،ت��ق��دم بها
زع��ي��م احل���زب احل��اك��م يف العا�صمة
نيودلهي� ،آ�شوينى �أبادايايا ،واملحامي
العام لوالية تيالنغانا ،معلم حم�سن بن
ح�سني الكثريي ،وامر�أتان زعمتا �أنهما
من «�ضحايا تعدد الزوجات».
وط��ل��ب��ت امل��ح��ك��م��ة م���ن احل��ك��وم��ة
الفيدرالية تو�ضيح موقفها من هذه
الق�ضية.

قال رئي�س الربملان الأملاين فولغانغ �شويبله« :كل �شخ�ص يجب
�أن يتعاطى مع حقيقة �أن الإ�سالم بات جزء ًا من بالدنا».
وط��ال��ب �شويبله ،املنحدر م��ن احل��زب الدميقراطي امل�سيحي
بزعامة مريكل ،امل�سلمني بـ»التعاي�ش مع حقيقة �أنهم يعي�شون يف بلد
ال يت�سم بطابع التقاليد الإ�سالمية».
و�أ�ضاف �شويبله� ،أنه «على ال�سكان �أن يقبلوا وجود ن�سبة متزايدة
من امل�سلمني يف �أملانيا».
ولفت �إىل ���ض��رورة التعاي�ش ال�سلمي واح�ت�رام االختالفات،
واحلاجة �إىل التما�سك املجتمعي وااللتزام بالد�ستور والقانون.
وقبل �أ�سبوعني ،فجر هور�ست زيهوفر ،زعيم احلزب االجتماعي
امل�سيحي ،جد ًال كبري ًا يف �أملانيا ،بعد ت�صريحات ل�صحيفة «بيلد» قال
فيها «�إن الإ�سالم ال ينتمي لأملانيا».
و�أث��ارت الت�صريحات عا�صفة انتقادات ،دفعت مريكل للخروج
ببيان ت�ؤكد فيه �أن «امل�سلمني ودينهم الإ�سالم جزء من �أملانيا».
غيرّ �أن الوزير خرج بعد �أيام من بيان مريكل ،بت�صريحات جديدة
مت�سك فيها مبوقفه ور�ؤيته ،كما عرب عن غ�ضبه ال�شديد من مريكل
التي �أ�صدرت بيانا يتبني ر�ؤية معاك�سة له.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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��ن ت����رام����ب ح����رب� ً
وا����ش���ن���ط���ن ب���و����س���ت :ه����ل ي�������ش� ّ
���ا ج���دي���دة
ب����ع����د �أن اك����ت����م����ل ع����ق����د ال���������ص����ق����ور يف �إدارت�����������ه؟
منذ �أن ع�ّيننّ الرئي�س الأم��ري��ك��ي ،دونالد
ت���رام���ب ،ج���ون ب��ول��ت��ون م�����س��ت�����ش��ار ًا ل�ل�أم��ن
ال��ق��وم��ي ،و�سبقه ب���إق��ال��ة وزي���ر خارجيته
ريك�س تيلر�سون ،وتعيني مايك بومبيو خلف ًا
ل��ه ،والأح��ادي��ث داخ��ل م� ّؤ�س�سات ال�سيا�سة
تن�صب ح��ول ما �إذا ك��ان ترامب
اخلارجية
ّ
�سي�شن حرب ًا جديدة.
ّ
فمعروف عن بولتون �أنه واحد من �صقور
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،وم���ن ال��ذي��ن ي���ؤ ّي��دون
ال�ضربة اال�ستباقية �ضد كل من �إيران وكوريا
�سي�شن ترامب حرب ًا جديدة
ال�شمالية ،فهل
ّ
بعد �أن اكتمل عقد ال�صقور يف �إدارته؟
ه���ذا ���س���ؤال ط��رح��ه ال��ك��ات��ب الأم��ري��ك��ي
جاك�سون دي��ه��ل ،يف مقال ن�شرته �صحيفة
“وا�شنطن بو�ست” ،وقال“ :يف ال�سنة الأوىل
من توليه الرئا�سة كان ترامب مت�شكّك ًا من
امل�شاريع الع�سكرية الأمريكية ،وتع ّهد قبل
�أي��ام باالن�سحاب من �سوريا ،كما �أن��ه يعتزم
خف�ض عدد القوات يف �أفغان�ستان”.
حترك
الأكرث من ذلك ،يقول الكاتب� ،أن �أي ّ
ربر على
من جانب ترامب ّ
ل�شن هجوم غري م ّ
�إيران �أو كوريا ال�شمالية �سيواجه مبعار�ضة
من حلفاء ال��والي��ات املتحدة ،والكونغر�س،
ووزي���ر ال��دف��اع جيم�س ماتي�س ،وق���ادة يف
“البنتاغون” ،وعلى الأرج��ح من القاعدة
ال�سيا�سية اخلا�صة ل�ترام��ب التي اعتادت
ت�شجيع لهجته حول احلروب غري املجدية.
ك��م��ا �أن احل���رب �ستمثّل م�����س��ار ًا م��غ��اي��ر ًا
للدبلوما�سية التي ينتهجها ت��رام��ب ،وهي
دبلوما�سية نا�شئة تعتمد ع��ل��ى الإره����اق
التو�صل �إىل ات��ف��اق ،وه��و ما
واخل����داع ث��م
ّ
حدث مع كوريا اجلنوبية ،الأ�سبوع املا�ضي،
التي علّقت على اتفاقية التجارة احلرة التي
�أعلنها الرئي�س الأمريكي.
واعتربت كوريا اجلنوبية �أن االتفاقية
“فظيعة” ،لكنها قبلت بالتعديل عليها ،وهو
ما يحاول �أن يفعله ترامب مع �إيران؛ فبينما
ي��ه ّ��دد بتمزيق االت��ف��اق ال��ن��ووي معها ،ف���إن
دبلوما�سييه ي�ضغطون بهدوء على احلكومات
الأوروبية للموافقات على �إج��راء مزيد من
التعديالت عليها.
اخل��ط��ر احلقيقي ال يكمن يف �أن ترامب
�سيختار طريق احل��رب ،كما يقول الكاتب،

فهو حتم ًا �سيتعثرّ ولن يتمكّن من �شنّها ،و�إمنا
اخلوف من �أن ُيقدم الرئي�س الأمريكي على
�أعمال مته ّورة غري مرتبطة ب�أي ا�سرتاتيجية.
وب���ر�أي الكاتب ،ف���إن مايو املقبل �سيكون
حا�سم ًا بالن�سبة �إىل �إيران وكوريا ال�شمالية،
فعلى ترامب �أن يتخذ ق��رار ًا حيال طهران،
املقرر �أن يجمعه
�إ�ضافة للقاء القمة الذي من ّ
بالزعيم الكوري ال�شمايل ،كيم جونغ �أون،
نهاية ال�شهر ذاته.
و�إذا قبل كيم ب�صفقة على غرار ال�صفقة
الإيرانية� ،أو وعد بنزع ال�سالح النووي ،ف�إنه
�سيتناق�ض مع ط��رح ج��ون بولتون� ،صاحب
نظرية ال�ضربة اال�ستباقية ،ليبقى ال�س�ؤال
الأكرث �إثارة ملاذا مت تعيني بولتون �إذن؟
���رر ب��ول��ت��ون دف��ع ت��رام��ب لتمزيق
و�إذا ق ّ
االتفاق النووي مع �إيران� ،أو توبيخ كيم ،ف�إنه
�سيخلق �أزمتني وي�سلم املبادرة لأعداء �أمريكا،
فالإيرانيون �سيكونون �سعيدين جداً ،بح�سب
الكاتب.
فطهران ت�شعر بخيبة �أمل ب�سبب االتفاق
النووي ،كما �أن ال�شركات الأوروبية مل تدخل
ل�سوق اال�ستثمار ،يف حني �أن النظام يواجه
�أزمة اال�ضطرابات.
ومن ثم ف�إن �إلغاء ترامب لالتفاق النووي
�سيعني ان��ق�����س��ام�� ًا ب�ين �أم��ري��ك��ا وحلفائها

ب�شن حرب على �إيران
الأوروبيني ،و�أي تفكري ّ
�سيعني �أن طهران �ست�ستخدم ملي�شياتها يف
ال��ع��راق و�سوريا لقتال ال��ق��وات الأمريكية
هناك� ،إ�ضافة �إىل �أن �إي��ران ميكن �أن تعاود
تخ�صيب اليورانيوم.
ومن الوا�ضح جد ًا �أن ترامب مل يفكّر كثري ًا
باخلطوة التالية بعد متزيق االتفاق النووي
م��ع �إي����ران ،فهو ال ميلك �أي ا�سرتاتيجية
الحتواء ال��ر ّد الإي��راين العدواين ،لكن رمبا
�سيدفع بولتون ،ومعه ال�سعودية والإم��ارات
و�إ�سرائيل ،ترامب �إىل خو�ض جتربة احلرب
مع �إيران.
وميكن �أن يحدث �شيء مماثل م��ع كوريا
ال�شمالية �إذا ف�شل ترامب بفر�ض �شروطه
على كيم ،و�أي�ض ًا ال يبدو �أن ل��دى الرئي�س
الأمريكي خطة ،ما ع��دا ما �سبق �أن �أعلنه
بولتون عن ق�صف كوريا ال�شمالية ثم �إر�سال
قوات �أمريكية الحتاللها.
ويختم الكاتب مقاله“ :ميكن �أن يتجنّب
ترامب كل هذه ال�سيناريوهات املزعجة من
خالل القبول بعر�ض �أوروبا ب�ش�أن �إيران� ،أو
�أن مينح املزيد من الوقت للمفاو�ضات ،و�أي�ض ًا
يتو�صل �إىل اتفاقية مهمة مع كيم،
ميكن �أن
ّ
وينهي من خاللها �سنوات طويلة من القطيعة،
لكن �أي�ض ًا عليه �أن يعمل على �شراء الوقت”.

فرن�سا حتقق م��ع ن�سيب لعائلة ميدلتون يف ق�ضية اغت�صاب قا�صر
باري�س ـ :قال م�صدر ق�ضائي �إن ديفيد ماثيوز،
والد زوج بيبا ميدلتون �شقيقة كيت زوجة الأمري
الربيطاين وليام ،خ�ضع لتحقيق ر�سمي يف فرن�سا
فيما يتعلق بجرمية اغت�صاب قا�صر.
وق��ال امل�صدر �إن ماثيوز اعتقل يوم الثالثاء
(� 27آذار) من قبل وحدة حماية الق�صر وخ�ضع
ر�سميا للتحقيق على خلفية اال�شتباه باغت�صاب
قا�صر حتت واليته.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن ممثلي االدع��اء يف باري�س
�أ�صدروا �أمرا باعتقال ماثيوز خالل زيارة لفرن�سا
لكنهم �أف��رج��وا عنه وو���ض��ع��وه حت��ت الرقابة
الق�ضائية دون �أن يف�صح ع��ن م��وع��د �إط�لاق
�سراحه.
و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن جرمية االغت�صاب حمل
التحقيق وقعت بني عامي  1998و .1999وذكر
رادي���و �أوروب����ا� 1أن �شكوى قدمت لل�سلطات يف
.2017
وتزوجت بيبا ميدلتون بجيم�س ماثيوز يف �أيار
املا�ضي يف حفل زفاف �أقيم بح�ضور الأمريين وليام
وهاري حفيدي امللكة �إليزابيث ملكة بريطانيا.
w w w .g h o r b a n e w s .c o m
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رئي�س وزراء ال��ي��اب��ان يبحث م��ع ت��رام��ب ق�ضيتي
التجارة وكوريا ال�شمالية منت�صف ال�شهر اجلاري

طوكيو (د ب ا) -ق��ال رئي�س ال���وزراء الياباين �شينزو
�آبي �إنه �سوف يلتقى بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف
منت�صف ني�سان�/أبريل اجل��اري ملناق�شة ق�ضايا التجارة
وال�برام��ج ال��ن��ووي��ة وال�����ص��اروخ��ي��ة ال��ك��وري��ة ال�شمالية
واملواطنني اليابانيني الذين اختطفتهم بيوجن ياجن منذ
عقود.
ومن املقرر �أن يزور �آبي فلوريدا من � 17إىل  20ني�سان/
�أبريل اجلاري قبل اللقاء املقرر بني ترامب وزعيم كوريا
ال�شمالية كيم جوجن �أون ،الذي من املتوقع عقده يف نهاية
�آيار/مايو املقبل.
وقال �آبي يف اجتماع لالئتالف احلاكم ” احلوار مع كوريا
ال�شمالية من �أج��ل احل��وار ال معنى له” م�ضيفا ” علينا
�أن ن�ستمر يف ممار�سة �أق�صى درج��ات ال�ضغط على كوريا
اجلنوبية جلعلها تتخذ �إج����راءات واقعية ” جت��اه نزع
ال�سالح النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية.
�أ�ضاف �آبي �أنه �سوف يطلب من ترامب مناق�شة ق�ضايا
االختطاف خالل لقائه مع كيم.
وكان ترامب قد التقى ب�أفراد �أ�سر بع�ض املختطفني �أثناء
زيارته لطوكيو يف ت�شرين ثان/نوفمرب املا�ضي ،متعهدا
بالعمل مع �آبي لإعادة ال�ضحايا.
وكانت اليابان قد قالت �إن بيوجنياجن قامت باختطاف
 17يابانيا يف ال�سبعينيات والثمانينات .
وقال املتحدث با�سم احلكومة اليابانية يو�شيهيدي �سوجا
يف م�ؤمتر �صحفي اليوم �إن ترامب و�آبي �سوف يناق�شان �أي�ضا
” �أهمية التجارة احلرة”.
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إ�سرائيلي
ب��ن �سلمان يجتمع م��ع ب��و���ش الأب واالب���ن وم��وق��ع �أم��ري��ك� ّ�ي يك�شف :التقى امل��ل��ي��اردي��ر ال
ّ
ح��اي��ي��م ���س��اب��ان و� ّأك����د �آن الأوان حل��ق��ب� ٍة ج��دي��د ٍة يف ال��ع�لاق��ات ال�����س��ع��ود ّي��ة وال���دول���ة ال��ع�بر ّي��ة

ك�����ش��ف��ت ���ص��ح��ي��ف��ة “كالكيل�ست”
االقت�صاد ّية الإ�سرائيل ّية ،التابعة
ل�صحيفة (ي��دي��ع��وت �أح���رون���وت)
اجتماع
العرب ّية ،ك�شفت النقاب عن
ٍ
ا�ستمر ح��وايل �أرب��ع �ساعات،
مطولٍ ،
ّ
جمع ويل العهد ال�سعودي حممد بن
�سلمان الأ�سبوع املا�ضي ،مع امللياردير
إ�سرائيلي حاييم �سابان ،الذي قالت
ال
ّ
ال�صحيفة �إنّ��ه ُيعترب �أك�بر املتربعني
إ�سرائيلي ،و�أنّه جمع ثروته
للجي�ش ال
ّ
ُقدر بـ 4مليارات دوالر من عمله
التي ت ّ
�سينمائي يف �أمريكا.
كمخرج
ٍ
ٍّ
وقالت ال�صحيفة ،يف تقرير لهاّ � ،إن
اللقاء جاء بهدف بحث فر�ص �إ�سهام
إ�سرائيلي 73 ،عا ًما ،وهو
امللياردير ال
ّ
من مواليد القاهرة ،يف تد�شني م�شاريع
فن ّيةٍ وثقاف ّيةٍ يف ال�سعودية ،م�ؤكّ دة
� ّأن اب��ن �سلمان �أب��ل��غ ���س��اب��ان ،خالل
االجتماع الذي عقد الأ�سبوع املا�ضي
يف مدينة بفريل هيلز ،على هام�ش
املتحدة ،ب�أنّه
زيارته احلالية للواليات
ّ
يتوجب فتح عهد جديد يف العالقة بني
�إ�سرائيل وال�سعودية.
عالوة على ذلك ،لفتت ال�صحيفة،
التي اعتمدت يف تقريرها على موقع
( ،)The Wrapاملختّ�ص يف �ش�ؤون
الرتفيه والتلفزيون� ،إىل � ّأن ابن �سلمان
ا�ستهدف من اجتماعه ب�سابان ،الذي
يحمل اجلن�سية الأم��ري��ك�� ّي��ة � ً
أي�ضا،
مناق�شة ف��ر���ص �إ���س��ه��ام��ه يف تد�شني
م�شاريع فنية وثقافية ،على اعتبار
� ّأن الأخ�ير قد جمع ث��روة طائلة من
خالل ا�ستثماره يف جمال �إنتاج الأفالم
وامل�سل�سالت� ،إىل جانب احتكاره �أ�سهما

يف الكثري من امل�ؤ�س�سات الإعالم ّية يف
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل.
وتابعت “كالكيل�ست” ،يف تقريرها،
� ّأن لقاء اب��ن �سلمان و���س��اب��ان ،ال��ذي
ا���س��ت��م��ر ن��ح��و �أرب����ع ���س��اع��ات ،ت��ن��اول
ال��دور الذي ميكن �أن يقوم به الأخري
ال�سينمائي
كم�ستثمر يف جمال الإنتاج
ّ
والإعالينّ  ،يف تد�شني م�شاريع ثقافية

و�إع�لام��ي��ة يف ال�سعودية ،م�شري ًة يف
الوقت عينه �إىل � ّأن اللقاء بني االثنني
ي�أتي بعيد اتفاق ال�سعودية مع �شركة
 ،AMCلتد�شني دور �سينما يف �أرجاء
اململكة.
كما ذكرت � ّأن ابن �سلمان �أطلع �سابان
على خمططاته الهادفة �إىل التقلي�ص
من وط�أة القيود التي تفر�ضها التفا�سري

ال�سعودي،
املت�شددة للدين على املجتمع
ّ
ً
م�ضيفة � ّأن ويل العهد ال�سعودي �أطلع
أمريكي على
ل
اإ�سرائيلي
ل
ا
امل�ستثمر
ّ
ّ
ر�ؤيته مل�ستقبل ال�سعودية ،وت�أكيده
على �أنّ���ه ي�سعى �إىل تنويع امل�صادر
االقت�صادية للمملكة� ،إىل جانب �سعيه
لتحويلها �إىل مركز ثقايف.
م��ن ناحيتها ،قالت �صحيفة (دي

ماركر) ،التابعة ملجموعة (ه�آرت�س)،
ال�سعودي ابن ال��ـ 32عا ًما،
� ّأن الأم�ير
ّ
إ�سرائيلي-
�أ���ش��ار خ�لال اللقاء مع ال
ّ
أمريكي �سابان� ،إىل �أنّه حان الوقت
ال
ّ
ل�لان��ت��ق��ال �إىل ح��ق��ب��ةٍ ج���دي���دةٍ يف
العالقات بني اململكة والدولة العرب ّية،
مطلع� ،أ�ضاف � ّأن
ولكنّه ،بح�سب م�صد ٍر
ٍ
التقارب بني الدولتني �سيخرج ر�سم ًيا
�إىل ح ّيز التنفيذ فقط عندما ُي ّ�سجل
مهما يف م�ستوى العالقات بني
تقد ًما ً
�إ�سرائيل والفل�سطينيني ،ورف�ض بن
�سلمان ،الإف�صاح �أكرث عن ر�ؤيته ،كما
�أكّ د امل�صدر عينه.
أمريكي نف�سه �صباح
و�أفاد املوقع ال
ّ
ال�سعودي
اليوم الأح��د � ّأن ويلّ العهد
ّ
ال��ت��ق��ى �أم�������س ال�����س��ب��ت بالرئي�سني
الأمريك ّيني ال�سابقني :ج��ورج بو�ش
الأب و�أي ً
�����ض��ا االب���ن يف بيت الأ ّول،
و� ّأن بو�ش ن�شر ت��غ��ري��د ًة على موقع
(تويتور) قال فيها �إنّه وابنه وجيم�س
بيكر ،وزير اخلارجية يف عهد الرئي�س
بو�ش الأب ،التقوا مع ويل العهد ،الأمر
ال��ذي ي�ؤكّ د عمق العالقات الوطيدة
وال�سعودي،
بني ال�شعبني الأم��ري��ك ّ��ي
ّ
��د تعبريه .وح�ضر االجتماع
على ح ّ
� ً
أي�ضا الأمري خالد بن �سلمانُ .ي�شار �إىل
� ّأن بو�ش ن�شر �صور ًة من اللقاء مع ابن
�سلمان.

اجل����ي���������ش الأمل������������اين ي����ع����ت����زم ت���وف�ي�ر ه��ي��وم��ان راي��ت�����س ووت�����ش حت��ث ميامنار
زي م��ل�ائ����م ل���ل���ج���ن���دي���ات احل����وام����ل على �إط�ل�اق ���س��راح ج��ن��دي طفل �سابقا
برلني (د ب �أ) -يعكف اجلي�ش الأمل��اين
حاليا على ت��وف�ير زي م�لائ��م للجنديات
احلوامل ب�إ�صدارات متنوعة.
وق��ال��ت متحدثة ب��ا���س��م وزارة ال��دف��اع
الأملانية اليوم االثنني يف ت�صريحات لوكالة
الأنباء الأملانية (د.ب�.أ) �إنه من املنتظر توفري الزي اجلديد للجنديات
احلوامل على م�ستوى �أملانيا خالل هذا العام.
وذكرت املتحدثة �أنه يجرى حاليا تقييم �آراء اجلنديات احلوامل حول
الإ�صدارات التجريبية من الزي والعمل على حت�سينها.
ويجرى حاليا اختبار � 500إ�صدار من زي احلوامل اجلديد بقيا�سات
وت�شكيالت خمتلفة للتنا�سب مع طبيعة املهام املختلفة التي تقمن بها
اجلنديات احلوامل .ويجرى اختبار هذه الت�شكيالت على نحو  80جندية،
حيث يقمن بتقييمها من ناحية املظهر وراحة االرتداء والتهوية.
وبح�سب بيانات الوزارة ،ف�إن الهدف هو ت�صميم زي مرن ميكن ارتدا�ؤه يف
كافة مراحل احلمل.
يذكر �أن وزيرة الدفاع الأملانية �أورزوال فون دير الين قررت يف كانون
�أول/دي�سمرب عام  2015توفري زي خا�ص للحوامل يف اجلي�ش ،وذلك يف
�إطار خطط تطوير اجلي�ش الأملاين وجعله �أكرث جذبا للمتطوعني ومراعاة
للم�ساواة بني اجلن�سني.
وبح�سب بيانات اجلي�ش ،ف�إن احلوامل يف اجلي�ش الأملاين ي�شكلن ن�سبة
اثنني باملئة من �إجمايل � 20ألف جندية يف املتو�سط.
وي�سمح للجنديات احلوامل يف اجلي�ش الأملاين حتى الآن بارتداء مالب�س
مدنية مبجرد �أن ي�صبح ال��زي االعتيادي للجي�ش غري مالئم ال�ستدارة
بطونهن .و ُيطبق الزي اخلا�ص للحوامل يف دول �أخرى �أي�ضا.
وبح�سب بيانات وزارة الدفاع الأملانية ،ف�إن تكلفة اختبار تطبيق هذا
الزي تبلغ حوايل � 650ألف يورو.

ي���اجن���ون (د ب �أ) -دع��ت
م��ن��ظ��م��ة “هيومان راي��ت�����س
ووت�ش” اليوم االثنني ميامنار
�إىل �إلغاء �إدانة اجلندي الطفل
ال�سابق �أوجن كو هتوي ،الذي
اعتقل ب�سبب حتدثه حول ما
مر به من جتارب .
و�أ�صدرت حمكمة يف ياجنون
يوم الأربعاء املا�ضي حكما بحق
�أوجن ك��و هتوي بال�سجن ملدة
�سنتني م��ع الأ���ش��غ��ال ال�شاقة
مب���وج���ب امل������ادة ( 505ب)
يف ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات ،حتظر
الأع��م��ال “التي م��ن املحتمل
�أن ت�سبب اخل��وف �أو الإزع��اج
لل�شعب”.
وق��ال مدير ���ش���ؤون �آ�سيا يف
“هيومان رايت�س ووت�ش” براد
�آدمز ،يف بيان له �”:إن حماكمة
�أوجن كو هتوي ،تك�شف �أبعاد
جهود جي�ش ميامنار لإ�سكات
�أي �شخ�ص يف�ضح ما يرتكبونه
من �أخطاء”.
و�أ�ضاف �أنه ”:يجب �أن يتلقى
اجل��ن��ود الأط��ف��ال ال�سابقون
ال���دع���م و�إع������ادة ال��ت���أه��ي��ل ،
ولي�س امل��زي��د م��ن االنتهاكات

الع�سكرية”.
و�ألقي القب�ض على �أوجن كو
هتوي يف �آب�/أغ�سط�س العام
املا�ضي بعد �إج��راء مقابلة مع
�إذاعة �آ�سيا احلرة قال فيها �إنه
مت جتنيده من قبل اجلي�ش يف
ع��ام  ، 2005بينما ك��ان عمره
 15عاما.
ومت �إط�لاق �سراحه م�ؤخرا
بعد ق�ضاء عقوبة ال�سجن ملدة
� 10سنوات بتهمة قتل رجل

بعد هروبه من جي�ش ميامنار يف اتهامات �أخ��رى يف وقت الحق
عام  ، 2007وهي جرمية يقول من هذا ال�شهر  ،ب�سبب الوقوف
�إنه مل يرتكبها.
على ن�سخة من د�ستور ميامنار
أم��ام
�
��وي
ت
��
ه
��و
ك
وق���ال �أوجن
احتجاجا عليه .
املحكمة الأ�سبوع املا�ضي ”:مل
وت��وا���ص��ل منظمات حقوق
ت�صدر عني �إ���س��اءة للدولة ،
لقد حتدثت عما عانيته ،وعن الإن�����س��ان احل���ث ع��ل��ى �إ���ص�لاح
جتربتي يف اجلي�ش ،يجب �أال القوانني القمعية يف ميامنار
�أتعر�ض لالتهام مبوجب املادة  ،ال��ت��ي ال ي�سمح الكثري منها
ب��الإف��راج بكفالة  ،وتعد من
( 505ب)” .
وي���واج���ه �أوجن ك���و ه��ت��وي بقايا احلكم اال�ستعماري.
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�أزم����ة امل��ي��اه امل��ل � ّوث��ة يف اجلليل

الأهايل يرفعون املياه امللوثة يف زجاجات
مل ترتك �إ�سرائيل و�سيلة ملحاربة فل�سطينيي الـ،48
ب��دء ًا بتهجريهم من مدنهم وقراهم يف النكبة ،م��رور ًا
مب�صادرة �أرا�ضيهم وهدم بيوتهم ،ولي�س نهاية مبحاوالت
ت�شويه هوية املجتمع و�سلخه عن امتداده الفل�سطيني
والعربي� ...أخرياً ،بد�أت بتعطي�ش قرى اجلليل ،و�سرقة
مياهها اجلوفية ،ال �سيما قرية �شعب ،ومدّ ها مبياه مل ّوثة
!و�سا ّمة .ويف املقابل توزيع املياه امل�صادرة على امل�ستوطنني
�سل�سلة املمار�سات الإ�سرائيلية االحتاللية بحق
فل�سطينيي الـ 48مل تتوقف عند هدم البيوت ،وم�صادرة
الأر���ض ،والعن�صرية يف الدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية،
وحماولة �أ�سرلة املجتمع وت�شويه هويته ،و�إمن��ا و�صلت
�إىل درجة احلرمان من �أب�سط احلقوق الطبيعية وهي حق
.احل�صول على مياه نقية �صاحلة لل�شرب
ما حكاية مياه اجلليل املل ّوثة؟
تعترب الينابيع �أه��م م�صادر املياه يف منطقة اجلليل،
حيث متتاز بغزارة مياهها وبجودتها الكيميائية العالية.
ال�سبب يف ذلك ،يعود بالدرجة الأوىل �إىل كرثة الأمطار
يف املنطقة حيث يبلغ املعدل ال�سنوي لكمية املياه يف هذه
الينابيع حواىل  170مليون مرت مكعب .مع ذلك ،فوجئت
قرى فل�سطينية عدّ ة يف اجلليل الأعلى ،منذ نحو �ستة
�أ�شهر ،بتغيرّ لون مياه ال�شرب �إىل لون �أحمر وبني قامت ،مع
رائحة كريهة .طاولت امل�شكلة قرى جمد الكروم ،والبعنة
ودي��ر الأ���س��د ،وامل��ك��ر ،واجل��دي��دة ،وعلى م��ا يبدو ُحلت
مرة �أخرى منذ �شهرين
امل�شكلة جزئي ًا ،لتعود �إىل الظهور ّ
.يف قرية �شعب ،وهي م�ستمرة من دون �أي �أفق للحل
وعلى رغم �أن قرية �شعب ترتبع على �أكرب جت ّمع مياه
يف فل�سطني املحتلة ،ومتلك ع�شرة �آب��ار وت�سعة ودي��ان
�أهمها وادي احللزون ،وتعترب مياه ًا ذات ج��ودة عالية
كيميائي ًا ،فوجئ ال�سكان هناك بامل�شكلة نف�سها� ،إ�ضافة
�إىل ظهور ديدان �سوداء عند فتح �صنابري املياه ،مع رائحة
كريهة .ت�سبب هذا الأمر بحاالت ت�س ّمم عدة ،والتهابات
جلد ّية .ومنذ �شهرين ،يخو�ض ال�سكان معركة �ضد �سلطة
املياه و�شركة «ميكوروت» الإ�سرائيليتني ،وقد اتهموها
ب�سرقة مياههم وتوزيعها على امل�ستوطنني يف «كرمئيل»،
و«�شورا�شيم» ،و«جيلون» ،وهي م�ستوطنات �أقيمت بعدما
�صادرت �إ�سرائيل �أرا�ضي قرى البعنة ،وجمد الكروم ،ودير
الأ�سد ،و�شعب ،ونحف عام  .1948ويف املقابل ،يح�صل
الفل�سطينيون يف �شعب على مياه ُيعتقد �أنها مكررة من مياه
!)�آ�سنة (�صرف �صحي
حامية �شعب» :احلرب مل تنتهِ «
عمر ه��ذا اال���س��م بعمر النكبة الفل�سطينية ،فقد
�أُطلق على رجال ون�ساء القرية الذين قاوموا الع�صابات
ال�صهيونية؛ �إذ �إن املعروف بح�سب التوثيقات والكتب التي
حتدثت عن نكبة العام � ،1948أن �شعب �صمدت وبقيت
نتيجة ب�سالة �أهلها و�شجاعتهم .ويف حني هُ جر �أهايل
ق��رى يف اجلليل حت��دي��د ًا نتيجة لقوة ال�سالح والعنف
والأنباء التي و�صلتهم حول جمازر الع�صابات ال�صهيونية،
حكي يف كتاب «حامية �شعب» (للكاتب الفل�سطيني املُهجر
�إىل لبنان� ،أحمد ح�سني) �أن �أدوار املقاومة توزّعت يف
القرية بني الرجال والن�ساء ،فالأول �أ ّمن ال�سالح وقاتل
به ،والن�ساء كانت تبيع ذهبها ،وت�ؤمن نقل الطعام �إىل
.اجلبهة
اليوم �أي�ض ًا ،بقي اجليل الثالث من النكبة على عهد
من �سبقوه من «احلامية» ،ه�ؤالء يخو�ضون حرب ًا من نوع
�آخر من �أجل احلفاظ على �آخر ما بقي لهم� :شربة املاء!
«من بيارنا نعبي جرارنا» ،هكذا رفع �أه��ايل قرية �شعب
�شعارهم بوجه �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي ،مطالبني
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ب�إعادة مياههم امل�صادرة مل�صلحة من احتل �أر�ضهم .و�شملت
حتركات ال�سكان ع�شرات التظاهرات كانت �آخرها �أمام
مبنى الكني�ست يف القد�س املحتلة ،و�أخ��رى قبل حواىل
�أ�سبوع على مدخل م�ستوطنة «�شورا�شيم» .يف املقابل،
فر�ضت اللجنة ال�شعبية ،واملجل�س املحلي يف القرية
عدد ًا من الإ�ضرابات العامة ،طاولت امل�ؤ�س�سات التعليمية
والر�سمية يف البلدة .كذلك� ،ستُنظم يومي الأرب��ع��اء
.واجلمعة املقبلني تظاهرات من �أجل املو�ضوع نف�سه
ي�شرح ع�ضو اللجنة ال�شعبية عماد خ��وال��د� ،أن��ه يف
بداية الأم��ر «فوجئنا بتغري لون املياه ،فقمنا بعدد من
االت�صاالت مع امل�س�ؤولني يف �سلطة املياه و�شركة ميكوروت،
ليتبني لنا �أنهم قاموا بتبديل م�صادر املياه التي ت�صل �إىل
بيوتنا ،من دون تبليغ �أحد� ،أقله املجل�س املحلي» .وي�ضيف
�أنه «عندما �س�ألنا عن ال�سبب رد امل�س�ؤولون �أن هناك ُ�شح ًا
يف املياه! وطبع ًا نحن ال ن�صدقهم ،فقريتنا كانت معروفة
با�سم بلدة الينابيع لكرثة م�صادر املياه فيها» .ويتابع:
«موقفنا وا���ض��ح وه��و ال ت��ن��ازل �أو تفريط �أو م�ساومة
على مياهنا اجلوفية .ولن نقبل ب�أن ت�صبح مياه قريتنا
وينابيعها جمرد ق�صة نحكيها للأجيال من بعدنا»� .أما
بالن�سبة للخطوات الت�صعيدية ،في�شرح �أن «اللجنة قد
تعود �إىل �سالح الإ�ضرابات العامة حتى �إذا تطلب الأمر
تعطيل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،ولن نتوانى يف النهاية عن
».تك�سري خط املياه الرئي�سي� ،إذا ما بقينا على هذه احلال
من بني الذين خا�ضوا الإ�ضراب ال�سابق كانوا معلّمني
وم��د ّر���س�ين ،حتدثت «الأخ��ب��ار» �إىل ع��دد منهم ،ه���ؤالء
قالوا �إنهم «تلقوا تهديدات من وزارة الرتبية والتعليم
الإ�سرائيلية ،وتبلغوا بر�سائل حتذيرية �أنهم يف حال
مرة �أخرى يف الإ�ضرابات ف�إن رواتبهم �سيطاولها
�شاركوا ّ
».اخل�صم� ،أو �سيف�صلون من وظائفهم
وقال �أحد املعلمني (ف�ضل عدم الك�شف عن هويته)،
�إن «�سلطات االحتالل و�أذرعها تالحقنا حتى �شربة املاء!
وعلى رغم �أن املو�ضوع يهدد �سالمتنا اجل�سدية وال�صحية،
ف�إنهم يهددوننا بف�صلنا من وظائفنا ...مل يتبقَّ لنا �شيء،
!».ونخ�شى �أن ي�صادروا الهواء الذي نتنف�سه
و�أو�ضح علي خوالد ،وهو ع�ضو يف حركة «�أبناء البلد»،
ونا�شط بارز يف التحركات يف حديثه لـ«الأخبار»� ،أن «�شعب
هي قرية موجودة قبل النكبة بكثري ،وتعترب واحدة من
�أغنى الأرا�ضي مياه ًا يف فل�سطني املحتلة ،ال يعقل �أن ي�سلب
حقنا يف احل�صول على ماء نقي �صالح لل�شرب من �أجل
�إعطائه للغرباء الذين �أتوا من بعدنا» .و�أ�ضاف �أنه واحد
من الذين تعر�ضوا وما زال��وا لقرارات الهدم وم�صادرة
الأر�ض ،فبعدما «حاولوا م�صادرة �أر�ضي ،ي�صادرون اليوم
مياهنا التي لوفرتها ت�ستطيع تغذية �أكرث من ن�صف مليون
�إن�سان ...بينما عدد ال�سكان يف القرية لي�س �سوى �سبعة
�».آالف ن�سمة
م�شكلة املياه بنظر ال�سكان �سيا�سية بحت ،وال تختلف
عن م�س�ألة م�صادرة الأر�ض واحلق الفل�سطيني التاريخي يف
الوجود فيها« .وك�أنه ال يكفينا دخول جي�ش االحتالل بني
الفرتة والأخرى �إىل قريتنا ،بجنوده و�آلياته الع�سكرية
من �أجل التدريبات واملناورات ،بحجة �أن ت�ضاري�سها ت�شبه
ت�ضاري�س جنوب لبنان� ...أو وك���أن��ه ال تكفينا �سرقة
�أرا�ضينا ،و�أ�شجارنا ،وتهديد حياتنا و�سالمتنا ...والآن
ي�سرقون املياه التي ن�شربها ،ويعطونا ب��د ًال منها مياه ًا
مل ّوثة» ،ي�شرح �أح��د �سكان القرية متحفظ ًا على ذكر
ا�سمه .وي�ضيف« :ال �أ�ستبعد �أن يكون املو�ضوع ذا �صلة
بحرب ع�سكرية مع لبنان ُي��ر ّوج �أنها قريبة ...فعندما
ُتعلن �ساعتها قد ُتق�صف حمطات املياه ،وتقطع عنّا بينما
يف امل�ستوطنات من �سيقطع مياه ًا ممدودة من قلب الأر�ض
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ال���ت���ع���ل���ي���م يف م�����ص��ر ف�����ض��ل ���ش��اك��ر ي���ط���رح �أغ���ن���ي���ة ج��دي��دة ”انتهاء ن�صف م�شاهد م�سل�سل “�سك على اخواتك
تعليم الربملان :التعليم امل�صري لي�س وي����غ����رد جل����م����ه����وره :ن��ل��ت��ق��ي ق��ري��ب��ا

».عرب �شبكة �أنابيب عميقة ت�صل �إىل بيوتهم
�أزمة املياه املل ّوثة م�ستمرة منذ �شهرين ،ما يعني حرمان
�أه��ايل القرية من ا�ستخدام املياه لل�شرب ،والتنظيف
والطبخ .وا�ضطرارهم �إىل �شراء املياه املعدنية من املحالت
التجارية ،وتكبدهم نتيجة ذل��ك خ�سائر مادية ،وهو
�أمر يخالف القانون الإ�سرائيلي الذي ين�ص «على حق
املواطن يف احل�صول على مياه ال�شرب النقية وال�صاحلة
لال�ستخدام الآدمي من �سلطة املياه» ،ولي�س على ح�ساب
جيبه اخلا�ص .ومب��ا �أن يف القرية ع��دد ًا من العائالت
الفقرية ،ن�صبت اللجنة ال�شعبية خيمة اعت�صام تربع
بها �أهايل القرية املي�سورون باملال ل�شراء املياه املعدنية،
.وتوزيعها على من ال ي�ستطيع �شراءها
ويف هذا ال�صدد ،حتدثت «الأخبار» مع املحامية حنان
اخلطيب ،للوقوف على اجلوانب القانونية للمو�ضوع؛ حيث
قالت �إن «حتويل م�صدر املياه من مياه جوفيه �إىل مياه
مكررة من دون �إخبار ال�سكان بذلك ،هو خرق للقانون».
و�شرحت �أن «االدعاء الذي تقدمت به كل من �سلطة املياه
و�شركة ميكوروت واالحتاد العام للمياه هو �إدعاء باطل،
فكيف يح�صل امل�ستوطنون من حولنا على مياهنا ونحن
نح�صل على مياه مكررة ومل ّوثة ب�سبب �شح املياه وقلّة
».الأمطار؟
ت�سمم
�االت
�
حل
ال�سكان
من
�دد
�
ع
تعر�ض
ّ
ّ
والتهابات جلدية
اخلطيب رفعت دعوى ق�ضائية جماعية با�سم �أهايل
القرية �ضد �إ�سرائيل و�سلطة املياه ووزارة ال�صحة ،وفيها
طالبت بتعوي�ض املواطنني نتيجة الأم��را���ض اجللدية
وااللتهابات التي �أ�صابت ع��دد ًا منهم .وكذلك نتيجة
لتكبدهم خ�سائر مادية ب�سبب �شرائهم املياه على ح�سابهم
.اخلا�ص
وقد طالبت اخلطيب االحتاد العام للمياه يف �شفاعمر،
وال��ذي عينّ مدير ًا يهودي ًا منذ ثالثة �أ�شهر ،بتزويدها
بكافة املحا�ضر والربوتوكوالت التي �أعلى �أ�سا�سها تقرر
تزويد �شعب مبياه مكررة .ون ّوهت �إىل �أنه «يف خالل فرتة
تن�صيب املدير اجلديد اتخذ هذا القرار ،الذي قد يكون
نتيجة العتبارات �سيا�سية وعن�صرية وانتقام ًا من ال�سكان
الفل�سطينيني ...ال �سيما �أن �إ�سرائيل تتعامل معنا بقانون
».احلا�ضر الغائب وت�صادر �أرا�ضينا وحقوقنا
�صحيح �أن بع�ض الذين يعي�شون خارج فل�سطني املحتلة
قد «يح�سدون» �أولئك الذين بقوا يف �أر�ضهم من ال�سكان
الأ�صليني .ال�سبب رمب��ا ه��و اعتقادهم ب���أن احل��ي��اة يف
الأر�ض املحتلة عام  ،1948ت�شبه �إىل حدٍ ما منط العي�ش

يف بالد �أوروب��ي��ة؛ ُيحرتم فيها املواطن ويعطى حقوقه،
وميار�س حريته على �أنواعها .اعتقاد رمبا يكون نتيجة
لربوباغندا �إ�سرائيلية مور�ست لعقود من �أجل �صياغة
���ص��ورة منطية ،على �أ�سا�س �أن��ه على رغ��م ك��ون ه���ؤالء
ال�سكان حمتلني «ف�إنهم يح�صلون على حقوقهم» (التي
هي لي�ست منّة من �أحد باملنا�سبة) وي�شاركون يف احلياة
ال�سيا�سية عرب االنتخابات ،ولهم مقاعد يف الكني�ست.
كل هذا قد يكون «واقعي ًا» �إذا ما دخلنا �إىل عمق احلياة
املركبة ،لنكت�شف مظاهر اجلحيم الفعلي الذي يعي�ش فيه
ه�ؤالء� ...آخره ما ح�صل مع قرية جليلة �صغرية ال تزال
!منذ حواىل ثالثة �شهور حمرومة من املياه
وزارة ال�صحة و�سلطة املياه :الكذب هو
!احلل
يف �إعالن م�شرتك لكل من وزارة ال�صحة و�سلطة املياه
الإ�سرائيليتني ،عن ظاهرة املياه احلمراء ادعتا �أنه «بعد
خم�سة ف�صول �شتاء �شحيحة ،خ�صو�ص ًا يف �شمال �إ�سرائيل
ومنطقة اجلليل� ،ساءت حالة م�صادر املياه يف املنطقة
للغاية وو�صلت م�ستويات املياه اجلوفية �إىل �أدنى م�ستوى
تاريخي» .و�أ�ضافتا �أنه «نوق�ش هذا الو�ضع اال�ستثنائي يف
مف�صل خالل اجتماعات جلنة العمليات القطرية
�شكل ّ
يف �سلطة املياه من �أجل منع حدوث �ضرر الذي ال ميكن
�».إ�صالحه مل�صادر املياه
بناء على ذلك ،قررت حرمان قرية �شعب من مياهها،
ً
مدعية �أن «امل��ي��اه احل��م��راء ه��ي نتيحة لظاهرة ت�آكل
ً
زاعمة �أن امل�شكلة
الأنابيب احلديدية (ظاهرة ال�صد�أ)»،
«جمالية» .وبعد �أخذها ع ّينات «تبني �أن جميع النتائج
�سليمة وتفي مبتطلبات �أنظمة وزارة ال�صحة وهي �صاحلة
».لال�ستخدام ،مبا يف ذلك لل�شرب
االدع���اء ال��ك��اذب يبينّ حجم اال�ستهتار والالمباالة
ب�صحة الفل�سطينيني ،ال �سيما �أن «الأخبار» ح�صلت على
ن�سخة باللغة العربية لنتائج فح�ص املياه ،ال�صادر عن
وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية بتاريخ � 15آذار اجلاري ،وفيه
تبني �أن «املياه غري �صاحلة لل�شرب وال للطبخ �أو التنظيف
وال ت�ستويف املعايري وال�شروط ال�صحية املتبعة» .وقد
�أُجري االختبار املذكور على عينات مياه �أخذت من املدار�س
!وي�ستخدمها الطلبة والأ�ساتذة
)الأخبار(

�سيئا ولكنه يعاين التكد�س
قال فايز بركات وكيل جلنة التعليم
والبحث العلمي مبجل�س النواب� ،إنه يتم
مناق�شة �إ���ص��دار ق��رار برت�شيد جمانية
ال��ع��ل��ي��م داخ����ل اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة،
للحفاظ على �سري العملية التعليمية،
ودفع الطالب للتعلم والنهو�ض بالعملية
التعليمية.
و�أ���ض��اف وكيل جلنة التعليم مبجل�س
ال���ن���واب ،خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه م��ع الإع�لام��ي��ة
«ق�����ص��واء اخل�ل�ايل» يف ب��رن��ام��ج «�صباح
درمي» �أن التعليم امل�صري لي�س �سيئا
خا�صة يف ظل وجود العديد من العلماء
امل�صريني املنت�شرين يف جميع دول العامل،
م�شريا �إىل �أن التعليم امل�صري يعاين من
التكد�س ولي�س �سوء العملية التعليمية.
و�أ�شار �إىل �أن عملية تر�شيد جمانية
التعليم اجل��ام��ع��ي ���س�تراع��ي �أ���ص��ح��اب
الأم���را����ض وال���ق���درات اخل��ا���ص��ة ،ومنح
ا�ستثناءات للطالب للطالب الرا�سب الذي
يتعر�ض لظروف خارجة عن �إرادته.
اجلدير بالذكر ان م�صر ح�صلت علي
امل��رك��ز ال ١٣٩م��ن ب�ين  ١٤٠م��رك��ز يف
جودة التعليم علي م�ستوي العامل
احمد مراد
كاتب �صحفي مقيم بنيويورك

ب��ي�روت ـ ط����رح امل��ط��رب
اللبناين ،ف�ضل �شاكر� ،أغنية
ج��دي��دة ،حتمل ا���س��م “ليه
اجلرح” ،والتي قدمها �ضمن
ال��ل��ق��اء ال���ذي �أج��رت��ه قناة
“اجلديد” اللبنانية معه
م�ؤخرا ،و�أذي��ع اخلمي�س 29
مار�س�/آذار.
وت��وج��ه ���ش��اك��ر بال�شكر،
ع�بر ح�سابه الر�سمي على
“تويرت” ،لل�شعب اللبناين،
وكذلك رئي�س وزراء لبنان،
�سعد احلريري ،على موقفه
الداعم له.

���رد�“ :أتوجه بال�شكر
وغ ّ
�إىل ال�شعب اللبناين احلبيب
بكافة �أطيافه و�إىل اجلمهور
ال��ع��رب��ي ال��ع��زي��ز ،و�إىل كل
م��ن ا���س��ت��م��ع حل��ك��اي��ت��ي على
مدى ثالثة �أي��ام� .أ�شكر كل
امل���ؤم��ن�ين ب�براءت��ي و�أ���ش��ك��ر
الرئي�س �سعد احلريري على
موقفه .نلتقي قريبا باذن
اهلل”.
وك������ان ���س��ع��د احل���ري���ري
ن�صح ف�ضل ���ش��اك��ر بت�سليم
نف�سه للق�ضاء ،و�أك��د لقناة
“اجلديد”� ،أن�����ه ي�ضمن

حماكمة عادلة له �إذا �سلّم
نف�سه للعدالة.
وك��ان��ت ق��ن��اة “اجلديد”،
�أذاع��������ت ب����روم����و ل��ل��ف��ي��ل��م
الوثائقي “حكاية طويلة”،
وال����ذي يظهر ف�ضل �شاكر
ف��ي��ه حليق ال��ذق��ن ،ويغني
للمطربة اللبنانية فريوز.
و�أعلن ف�ضل �شاكر اعتزاله
ال��ف��ن ب�شكل ن��ه��ائ��ي يف ع��ام
 ،2012وان�ضم �إىل جماعة
ال�شيخ �أحمد الأ�سري.

القاهرة – يوا�صل �أبطال م�سل�سل «�سك على اخواتك» ت�صوير
م�شاهده الداخلية للعمل ،داخ��ل فيال بال�شيخ زاي��د مبنطقة
ال�ساد�س من �أكتوبر ،الديكور الرئي�سى للعمل «بيت العائلة» ،ومن
املقرر �أن ي�ستمر الت�صوير فيها ملدة � 3أيام ،مب�شاركة �أبطاله �سلوى
خطاب وعلى ربيع و�سهر ال�صايغ وهنا الزاهد و�صالح عبداهلل ،وهو
العمل املقرر �أن يعر�ض �ضمن املائدة الرم�ضانية فى  2018على
�شا�شة قنوات �إم بى �سى م�صر.
امل�سل�سل كوميدى �إجتماعى ،من اخ��راج وائ��ل �إح�سان و�إنتاج
�صادق ال�صباح ،وت�أليف �إياد �إبراهيم ،وانتهى خمرجه وائل �إح�سان
من ت�صوير  %55من م�شاهده ،خالل  50يوم ت�صوير ،و�صور معظم
م�شاهده اخلارجية فى �أ�سوان .تدور �أحداث العمل حول �شخ�صية
«�سعادة» التى يج�سدها الفنان على ربيع ،وهو �شاب من �صعيد م�صر،
يفاج�أ ب�أن والده رجل �أعمال كبري مازال على قيد احلياة ،وينتقل
�إىل القاهرة ليعي�ش معه ،وبعد فرتة يتوفى الوالد ليجد «�سعادة»
نف�سه م�س�ؤوال عن ثالث �شقيقات يواجه ب�سببهن العديد من امل�شاكل
ح�سب “موقع امل�صري ” .

امل��م��ث��ل��ة �إمي��ي��ل��ي ب�ل�ان���ت :االم���وم���ة غ�يرت��ن��ي مت��ام��ا

ل��و���س �أجن��ل��ي�����س (د ب �أ)� -أك����دت املمثلة
الربيطانية ال�شابة� ،إمييلي بالنت� ،أن االمومة قد
غريتها متاما ،م�شرية �إىل �أنها �صارت االن�“ ،شخ�صا
خمتلفا”.
و�أف��اد موقع “كونتاكت ميوزيك” االلكرتوين
املعني ب���أخ��ب��ار امل�����ش��اه�ير ،ال��ي��وم االث��ن�ين ،ب���أن
املمثلة ال�شابة – وهي �أم لإبنتني هما هيزل /4
�أع��وام /وفيوليت � /20شهرا /من زوجها ،جون
كرا�سين�سكي – �أ�صبحت حاليا تدرك �أنها �شخ�ص
�أكرث “براعة”.
وذكر املوقع االلكرتوين �أن وجود عائلة خا�صة
ب�إمييلي ،جعلها تختار بطريقة خمتلفة ،حيث
تقول �إن االمومة “تغيرّ عاملك بالكامل ،حيث

ت�صبح �شخ�صا خمتلفا ،لأنك تنظر �إىل اختياراتك
من منظور خمتلف”.
وت�ضيف املمثلة احل�سناء  /35عاما“ /:حيثما
�أق��وم بالتفكري يف م�شروع م��ا� ،أفكر دائم ًا كيف
�سي�ؤثر ذلك على حياة ابنتاي .حيث تدرك �أنك،
يف الواقع� ،صرت �أكرث براعة من ذي قبل”.
ومن املقرر �أن يتم خالل االيام القليلة املقبلة
طرح �أح��دث �أف�لام �إمييلي يف دور العر�ض ،وهو
فيلم الرعب “( ”A Quiet Placeمكان هادئ)،
ال��ذي تقوم ببطولته مع زوجها املمثل واملخرج
االمريكي  /38عاما ،/وهو خمرج الفيلم �أي�ضا.
وعن الفيلم ،تقول �إمييلي �إنه لي�س من نوعية
االف�ل�ام التي ترغب يف �أن ت�شاهده طفلتاها،

م�ضيفة�“ :أعتقد �أنني �أف�ضل لهما �أن ي�شاهداين
يف فيلم /عودة ماري بوبينز.”/
وي�شار �إىل �أن “عودة ماري بوبينز” هو فيلم
خيايل مو�سيقي من �إخ���راج روب مار�شال ،ومن
املقرر عر�ضه يف �أواخر العام اجلاري ،وجت�سد فيه
�إمييلي دور املربية الإجنليزية اخليالية ،ماري
بوبينز ،التي تتمتع بقدرات �سحرية خا�صة.
وي�شارك يف الفيلم جنوم من �أمثال لني-مانويل
مرياندا ومرييل �سرتيب وبن وي�شا.
وكانت �إمييلي تزوجت من جون يف عام ،2010
بعد نحو عامني من املواعدة.
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»ي���������������وم الأر����������������ض«:
م������وع������د م�������ع ال������ع������ودة
منذ �سنوات طويلة ،مل يعد «يوم الأر�ض» الفل�سطيني منا�سبة
تخ�ص �أهايل املناطق املحتلة عام  ،1948عندما ه ّبوا �سنة ،1976
من اجلليل �إىل النقب ،رف�ض ًا ال�ستيالء العدو على �أرا�ضي عدد من
القرى العربية يف اجلليل .اليوم ،بعد  42عام ًا� ،صارت املنا�سبة
موعد ًا ل�شحذ همم الفل�سطينيني يف جميع املناطق داخل فل�سطني
املحتلة ،ف�ض ً
ال عن ال�شتات .ورغم �أن ال�سمة العامة لإحياء «يوم
الأر�ض» تتمثل يف م�سريات ومواجهات �شعبية ،ف�إن غزة ت�شكل هذا
العام حالة فريدة ،بعدما غيرّ ت التكتيك املعتمد لديها ،خا�صة
�أنها موقع ا�شتباك ع�سكري منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،ذاهبة على
غري املعتاد �إىل ا�ستثمار الزخم ال�شعبي والإعالم لتنظيم «م�سريات
عودة» كبرية و�ضعت الإ�سرائيلي �أمام �إحراج اخليارات املحدودة

»ي�����وم الأر����������ض» :م���وع���د يف غ����زة ل��ت��ت��وي��ج «ان��ت��ف��ا���ض��ة ال��ق��د���س«

للمرة الأوىل منذ عقود ،ي�ضع الفل�سطينيون عد ّوهم �أمام حالة من
االحتماالت املفتوحة .وللمرة الأوىل �أي�ض ًا تكون �إ�سرائيل يف موقع
والرتقب ،فيما يكون الفعل كام ً
ّ
ر ّد الفعل
ال مع الفل�سطينيني� ،إىل حدٍّ
و�صل الأمر معه بالعدو �إىل عقد اجتماعات على �أعلى امل�ستويات
الوزارية والأمنية وتقدمي مقرتحات «م�ضحكة» ،من قبيل �إلقاء
م�ساعدات طبية وغذائية من اجلو على «املتظاهرين اجلائعني
واملحا�صرين»� ،أو من قبيل طرح جمال�س امل�ستوطنات املحيطة بقطاع
غزة «عرو�ض عمل» للغزيني ،عرب طلبها املتكرر من احلكومة يف تل
�أبيب ال�سماح لعمال القطاع بالعمل يف الزراعة داخل امل�ستوطنات!
هذه ال�سنة ت�أتي ذكرى «يوم الأر�ض» ــ الثالثني من �آذار ــ مكت�سبة
زخم ًا وحت�شيد ًا غري م�سبوقني ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل نحو �سنتني
ون�صف �سنة من ه ّبة �شعبية وعمليات فدائية ــ فردية وجماعية ــ
باتت تقارب تو�صيف «االنتفا�ضة الثالثة» ،رغم اختالف �أ�ساليبها
وانطالقتها عن االنتفا�ضتني الأوىل والثانية .والالفت �أي�ض ًا �أنه رغم
حالة الت�شظّ ي ال�سيا�سي الفل�سطيني ،بدء ًا من اخلالف املت�صاعد بني
حركتي «حما�س» و«فتح» ،والتباينات داخل التنظيمني نف�سيهما جتاه
ملفات عدة منها امل�صاحلة واملفاو�ضات واحلربُ ،يجمع الفل�سطينيون
والف�صائل على �إحياء ذكرى «الأر�ض» بطريقة موحدة ،فيما يتقدم
قطاع غزة على باقي املناطق الفل�سطينية ،خل�صو�صيات عدة.
ففي غ�ضون عدة �شهور ،انتقلت غزة من حالة اال�ستنزاف يف اجتاه
واحد �إىل «ا�ستنزاف متبادل»� ،أقله جتاه «م�ستوطنات غالف القطاع»،
�إذ كانت ب�ضعة �صواريخ تُطلق ،وتقع غالب ًا يف مواقع خالية داخل
فل�سطني املحتلة ،تت�س ّبب يف ر ّد �إ�سرائيلي م�ضاعف ي�ستنزف قدرات
لكن املواجهات احلدودية ،التي
املقاومة اللوج�ستية والت�سليحيةّ .
كانت �إىل وقت قريب ُي�س�أل عن جدواها وكانت حم�صورة يف يوم
اجلمعة كل �أ�سبوع ،حت ّولت �إىل ظاهرة يومية ،تبعها ابتكار ال�شبان
الفل�سطينيني و�سائل عدة لإ�شغال اجلنود على احلدود ،ومن ثم
ت�س ّببت يف ا�ستنفار الأجهزة الأمنية واجلي�ش الإ�سرائيلي ملتابعة كل
مرت من نحو  63كلم ــ بجانب البحر �شما ً
ال وجنوب ًا ــ من �أجل مراقبة
حاالت الت�سلل التي كرثت يف الأ�سابيع الأخرية وت�س ّببت يف حالة قلق
كبرية داخل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية.
ً
ومنذ جناح «كمني العلم» الفل�سطيني الذي كان مربوطا بعبوة
انفجرت بجنود االحتالل عندما حاولوا نزعه ،حت ّولت احلدود �إىل
هاج�س كبري للجي�ش الذي �صار معه يق�صف من بعيد الأعالم املعلقة.
ثم ت�س ّبب جناح عدد من حاالت الت�سلل ،ومنها ما وثقته الكامريات،
يف ت�أكيد �أنه رغم اال�ستنفار الإ�سرائيلي احلثيث ،ثمة ثغرات كبرية
ميكن للمقاومني اال�ستفادة منها وتنفيذ �أعمال نوعية ،فكيف اليوم
حد ال ي�ستطيع معه حتى قادة
وم�سارات الأحداث مفتوحة �إىل ّ
الف�صائل ر�سم م�سار وا�ضح للأحداث .وت�أتي املخاوف الإ�سرائيلية
من م�شاهد عدة ،منها جناح حاالت «دخول» (ي�سميها الفل�سطينيون
«عودة») �إىل فل�سطني املحتلة ب�صورة جماعية� ،أو ت�سجيل عدد
كبري من حاالت الدخول الفردية �أو على �صورة جمموعات �صغرية
دون ال�سيطرة عليها ،خا�صة �أن عد�سات ال�صحافة الدولية واملحلية
حا�ضرة يف غالبية املحاور .ويف �أدنى الأحوال� ،ستتحول امل�سريات �إىل
حد قريب كيف �سيتعامل معها جي�ش العدو
ا�شتباكات ال يظهر �إىل ّ
و�ضمن �أي قواعد ا�شتباك.

الأوىل تعمل الف�صائل على دعم تكتيك ب�سيط ووا�سع بعيد ًا عن
ماهية قدراتها و�أدواتها ،رغم �أنها �أعلنت �أنها لن تقف مكتوفة الأيدي
جتر�أ العدو وق�صف جموع املتظاهرين العزّ ل يف امل�سريات
يف حال ّ
ُ
ً
ال�سلمية اليوم .وكان الفتا يف هذا الإطار �أن ق ّدمت هذه امل�سريات يف
�إطارها املدين ،وبتغطية من الفعاليات ال�شعبية وم�ؤ�س�سات �أهلية ،رغم
اعتذار م�ؤ�س�سات مثل «وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني»
(الأونروا) عن الإ�سهام يف تغطية املتظاهرين ،وفق ما تفيد به
م�صادر �سيا�سية لـ«الأخبار»� .أي�ض ًا ،كان الفت ًا �أن املقاومة �أجرت
«مناورة دفاعية» قبيل �أيام على امل�سريات� ،أعلنت بها ا�ستعدادها
ل�سيناريوات عدة ،وهو ما �أك�سب التح�ضريات زخم ًا �إ�ضافي ًا.
وامل�شكلة �إ�سرائيلي ًا ال تقت�صر على نتائج هذا اليوم (اجلمعة) ،بل
متتد �إىل �أن جناح هذا التكتيك �سيعني �إعادة تكراره يف منا�سبات
�أخرى قريبة ،كذكرى النكبة (� 15أيار املقبل) وذكرى «النك�سة» (5
حزيران املقبل) ،ما يعني بعبارة ميدانية ا�ستمرار اال�ستنزاف على
حدود كانت �إ�سرائيل تخطط جلعلها �آمنة ،عرب بناء جدران حتت
�أر�ضية و�أخرى فوق �أر�ضية.
مع كل ما �سبق ،ال يعني ت�سليط ال�ضوء على ما �سيحدث يف غزة اليوم
�أن اجلبهات الأخرى ال ت�شكل عامل قلق ل�صناع القرار يف تل �أبيب،
�إذ �إن ما �سوف يحدث يف باقي املناطق ،وحتديد ًا القد�س وال�ضفة
ا�ستمرت امل�شاورات الإ�سرائيلية ال�سيا�سية
وفل�سطني املحتلة عام  ،1948يحمل يف ط ّياته م�سارات خا�صة
واحتماالت �إ�ضافية .ورغم �أن �أطراف ًا عدة حتاول حتميل امل�شهد
والأمنية حتى وقت مت�أخر من امل�ساء
م�سميات املكا�سب واملناورات ال�سيا�سية� ،سواء جلهة ال�سلطة التي
هكذا ،يقف الفل�سطينيون على مرمى حجر من الذكرى ال�سبعني ت�سعى للخروج من م�أزق انهيار م�شروعها الت�سووي� ،أو «حما�س» التي
للنكبة وقد تغيرّ ت الأدوات واال�سرتاتيجيات� ،إذ ي�سجل �أنه للمرة مل تفلح يف نيل مكت�سبات من امل�صاحلة ،ف�إن الفعل ال�شعبي الذي �أثبت
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منذ ت�شرين الأول � 2015أنه هو الذي بات يقود الف�صائل ،ال العك�س،
لن ينتظر ترجمة �أعماله �إىل مكا�سب �سيا�سية لطرف دون �آخر ،رغم
�أنه يطمح �إىل قيادة ت�ستطيع تثمري ت�ضحياته التي يوا�صل تقدميها
منذ �أكرث من  90عام ًا.
على الطرف املقابل ،بقيت املتابعة الإ�سرائيلية حثيثة على جميع
اجلبهات� ،إذ �أجرى رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو ،يف وقت مت�أخر
من م�ساء �أم�س� ،سل�سلة من امل�شاورات الأمنية مع قادة �أذرع الأمن،
وذلك للوقوف على �آخر اال�ستعدادات ملواجهة «م�سريات العودة».
وذكر موقع «واال» العربي �أن نتنياهو هاتف كلاّ ً من رئي�س جهاز الأمن
العام (ال�شاباك) ورئي�س «جمل�س الأمن القومي» للوقوف على مدى
ا�ستعدادهما ملواجهة امل�سريات ،وقد «ا�ستمع منهما �إىل �آخر املعلومات
املتوافرة يف هذا اخل�صو�ص» ،طالب ًا من وزرائه جتنّب الت�صريح يف ما
يتعلق بهذا ال�ش�أن.
وميداني ًا ،وا�صل جي�ش العدو �إجراءاته املتعددة ،من قبيل ن�شر املزيد
من التعزيزات الع�سكرية على طول احلدود ال�شرقية وال�شمالية
للقطاع ،فيما �شوهدت جرافات �ضخمة تنفذ �أعمال حفر داخل
ال�سياج الأمني ،ف�ض ً
ال عن �إعداد مواقع لتمركز اجلنود والقنا�صة.
ولوحظ �أي�ض ًا زيادة يف الت�صعيد با�ستهداف ال�شبان �أم�س� ،إذ �أ�صيب
خم�سة بالر�صا�ص �شرقي غزة ،وخانيون�س.

...امل�ستوطنون يهربون
و«ال�سالح الدبلوما�سي» عاجز

منذ م�ساء �أم�س ،والأنباء تتواىل عن حركة مل�ستوطنني يقطنون يف
«غالف غزة» �إىل الداخل تخوف ًا من �سيناريوات غري حمت�سبة اليوم،
فيما �صدرت دعوات لهم بحمل ال�سالح حت�سب ًا حلاالت ت�سلل قد
ي�ضطرون �إىل التعامل معها ب�أنف�سهم يف ظل ان�شغال اجلي�ش والثغر
بناء على جتربة الأ�سبوعني الأخريين.
املحتملة ً
ً
حالة الرتهيب هذه نقلتها تل �أبيب �أي�ضا �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية
والدبلوما�سية لتمهد يف الوقت نف�سه لتربير �أي جرمية ترتكبها
اليوم� ،إذ �أر�سلت اخلارجية الإ�سرائيلية �إىل كل ممثلياتها يف العامل
«ر�سائل يجب �إي�صالها �إىل الر�أي العام وامل�س�ؤولني يف جميع الدول»،
فحواها «حتميل حما�س امل�س�ؤولية عن امل�سرية ال�ضخمة واتهامها
با�ستخدام املدنيني و�إر�سالهم للموت ،وكذلك حماولة تهديد �أمن
�إ�سرائيل» ،مدعية �أن «حما�س �صرفت على فعاليات م�سرية العودة
الكربى �أكرث من ع�شرة ماليني دوالر» .و�إ�ضافة �إىل املمثليات وو�سائل
الإعالم� ،أر�سل ال�سفري الإ�سرائيلي يف الأمم املتحدة ،داين دانون� ،إىل
الأمني العام للأمم املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�س ،ر�سالة بامل�ضمون
نف�سه.
وحتى �أم�س ،ا�ستمرت تهديدات امل�س�ؤولني الكبار ،كوزير الأمن،
�أفيغدور ليربمان ،ورئي�س �أركان اجلي�ش ،غادي �آيزنكوت ،بارتكاب
جمازر يف حال اجتياز املتظاهرين ال�سياج احلدودي� ،إىل حد �أن
كرر ليربمان تهديد �آيزنكوت ،قائ ً
ال �أم�س ملوقع �صحيفة «يديعوت
�أحرونوت»� ،إن «مئات القنا�صة جاهزون لإطالق الر�صا�ص احلي
على املتظاهرين �إذا حاولوا اجتياز ال�سياج ...من مي�س بال�سيادة
الإ�سرائيلية �سي�صاب بالر�صا�ص» .و�أ�ضاف ليربمان« :التو�صيالت
�إىل ال�سياج احلدودي العازل واخليام والإنرتنت املجاين خالل
فعاليات م�سرية العودة هي �إغراءات من حما�س للنا�س للم�شاركة يف
الفعالية� ...سكان غزة يعلمون جيد ًا �أن حما�س ت�ستغلهم ،واحلركة
ف�شلت يف حكم القطاع و�إدارته ،و�أ�صبحت منبوذة يف العامل العربي
وال تدعمها �أي دولة �سنية».
(الأخبار)
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