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وبــحــسب الــســلــطــات فــإنّه عــصــر
اإلثـــنــــ قـــرابـــة الـــســـاعـــة 15,30
 20,30)ت غ) دارت مـشـادّة كالمـيـة
بــ أشـخــاص يــعــرفــون بــعـضــهم
الـبـعض في موقـف للـسـيـارات تابع
ستشفى "ميرسي" اجلامعي أطلق
خـاللـهــا رجل الـنــار عــلى صـديــقـته
ستـشفى فأرداها وهي موظّفـة في ا
كان قتيلة. وبوصول الشرطة إلى ا
ـســتــشـفى جلــأ الــقـاتل إلـى داخل ا
حيث تبادل إطالق النار مع الشرطة
ـا أسـفـر عن مـقـتل مـوظّـفـة ثـانـية

ستشفى وشرطي. في ا
وتــبـيّن في الـنـهــايـة أنّ الـقـاتل لـقي
مـصـرعـه أثـنـاء تـبـادل إطالق الـنـار
لكن لم يتّضح للـشرطة في احلال ما
إذا كان قـد انـتحـر أو قتل بـرصاص

أحد عناصرها.
ــــتــــحــــدّث بــــاسم شــــرطـــة وكـــان ا
ـــدن شـــيــــكــــاغـــو ثــــالث كــــبــــرى ا

{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب)  - قـــــتل
أربــــعـــة أشــــخــــاص هم شــــرطي
وامـرأتـان ومسـلّح فـي إطالق نار
وقع اإلثـنــ قـرب مـسـتـشـفى في
شــيــكــاغــو في حــادث يــرجّح أنّه
نـــــــاجم عـن خـالف شــــــخـــــــصي
ديـنة بحـسب مـا أعلـنت شرطـة ا
الـــواقــعـــة في شـــمــال الـــواليــات
ـــــتـــــحـــــدة. وقــــــال أنـــــطـــــوني ا
تحـدّث باسم شرطة غوغليـلمي ا
شيـكاغـو في تغـريدة عـلى تـويتر
ـــســـاء ثالثـــة "لــــقـــد قـــتل هــــذا ا
أشــخـاص أبـريــاء ومـطــلق الـنـار
اجلـــبـــان الـــذي ال يـــســـتـــحقّ أن
يُـسـمّى". بـدوره قـال قـائـد شـرطة
شـيـكـاغـو إيـدي جـونـسـون خالل
مـؤتــمـر صــحـافي "لــديـنــا أربـعـة
قــــتـــــلى هم شـــــرطي وامــــرأتــــان
ــــســـتــــشـــفى مـــوظــــفـــتــــان في ا

واجملرم".

كربالء

{ صـــنــعـــاء (أ ف ب) - اصــطــدمت
ّـــيــة الــرامــيــة لــعــقــد اجلــهــود األ
مـــــفــــــاوضـــــات سـالم في الــــــيـــــمن
بـــانــتـــكـــاســة مـــيـــدانــيـــة تـــمـــثّــلت
بـاشــتـبــاكـات عــنـيـفــة انـدلــعت لـيل
اإلثن في مدينة احلديدة بعد نحو
أسـبوع من تـوقّف الـقـتال فـيـها في
تـصــعــيــد يــتــنـاقـض وأجـواء األمل
التي أشاعهـا في اليوم نفسه إعالن
ــتـحـاربـ تــأيـيـدهم إعـادة إطالق ا
العمليـة السياسيـة في البلد الغارق
فـي احلــــرب مــــنــــذ أكــــثــــر من أربع
ســــنـــوات. وأفــــاد مـــســــؤولـــون في
عـترف ـواليـة للـحـكومـة ا الـقوات ا
بــهـا دولـيــاً وكـالــة فـرانس بـرس أنّ
اشتبـاكات عنيـفة اندلـعت في مدينة
- احلــديــدة مــنــتــصف لــيل اإلثــنــ
الثالثاء بـالتزامن مع غارات شـنّتها
طائـرات التحـالف العـسكري بـقيادة
ـديـنـة الـسـعــوديـة عـلى مـواقع في ا

الساحلية االستراتيجية.
وهـذه أول اشــتــبــاكـات عــنــيــفـة في
ـديـنــة الـتي تـضـمّ مـيـنــاء حـيـويـاً ا
الي الـسكان يشـكّل شريـان حيـاة 
بـعـد نـحـو أسـبـوع من الـهـدوء عـلى
ـوالية جبـهات الـقتـال ب الـقوات ا
ــعــتــرف بــهــا دولــيــاً لــلــحــكــومــة ا
تمرّدين دعومة من التـحالف وا وا

قرّب من إيران. احلوثي ا
ــــســــؤولــــون فـي الــــقـــوات وقــــال ا
احلـكـومـية لـوكـالـة فـرانس برس إنّ
االشـتـبـاكـات في األطـراف الـشـرقـيـة
ـطلّـة علـى البـحر االحـمر لـلمـديـنة ا
تُـسـتـخـدم فـيـهـا األسـلـحـة الـثـقـيـلـة
تمـرّدين يقـصفون واخلفـيفـة وإنّ ا
ـوالـيــة لـلـحـكـومـة مــواقع الـقـوات ا

بقذائف الهاون.
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وأضــافـــوا أنّ طــائـــرات الــتـــحــالف
شنّت  12غارة على األقل اسـتهدفت
ـــديــنــة مـــواقع لـــلــمـــتــمـــرّدين في ا

الساحلية.
وأكّــد ســكــان في احلــديــدة حتــدّثت
إلـيــهم فــرانس بــرس عـبــر الــهـاتف
ســمـــاع دويّ انــفــجــارات عـــنــيــفــة
مـؤكّدين أنّ بـعض الـغـارات أصابت
دينة وفي قسمها أهدافا في شرق ا

يناء. الغربي قرب شارع ا
عارك في مدينة احلديدة واشتدّت ا
غـــرب الــــيـــمن في بــــدايـــة تـــشـــرين
الــثــانـي/نــوفــمــبـــر قــبل أن تــوقف

هاجم مصادر لم تسمهـا قولها إن ا
ــتـحـدثـة بـاسم كــان يُـكـبـر. وقـالت ا
بكر جدا معرفة دافع الشرطة ”من ا

هاجم. التحقيق مستمر.“ ا
وأضـــــافت أن الـــــشــــرطـي اجلــــريح
ـسـتـشفى وأن ومـهـاجمه نـقال إلى ا

إصابتهما غير خطيرة.
يأتي الهـجوم خالل زيارة يـقوم بها
انويل ماكرون الرئيس الفرنسي إ

. لبلجيكا وتستمر يوم
وتـضم بـلـجـيـكــا مـؤسـسـات تـابـعـة
لالحتـــاد األوروبي وحــــلف شـــمـــال
األطلسي وظلت في حـالة تأهب منذ
أن قتل انـتحـاريون  32شخـصا في
ـديـنـة في مــطـار بـروكـسل ومــتـرو ا
عـــام  2016رغـم أنه جــــرى خـــفض
مـستـوى الـتأهب األمـني من الـثالث
ؤلف من قـياس ا إلى الثانـي على ا
أربـعـة مـسـتويـات في يـنـايـر كـانون

الثاني.

األمـيــركــيــة قـال في تــغــريــدة عـلى
تــويـتــر إثـر احلــادث "حـصل إطالق
نـــار (...) في مـــحـــيط مـــســـتــشـــفى

نطقة". ميرسي. جتنّبوا هذه ا
و تــعــرض شــرطي لــلــطـعـن بـوسط
بـــروكـــسل في ســـاعـــة مـــبــكـــرة من
صـــبــاح الــثالثــاء في حــادث ذكــرت
صـحـيـفــة مـحـلـيــة أنه هـجـوم شـنه
إسالمي مـتـشـدد عـلى مـا يـبـدو لكن
الــــشـــرطـــة قـــالـت إن الـــدافع غـــيـــر

واضح.
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وقـالـت مـتـحـدثـة بـاسم الـشـرطـة إن
هـاجم أصـاب الشـرطي أمام مـركز ا
ــديـنــة في الــشــرطـة الــرئــيــسي بــا
اخلــــامـــســـة والـــنـــصف صـــبـــاحـــا
بالتوقيت احملـلي  تقريبا. وأضافت
أن شــرطــيـا آخــر أطـلـق الـنــار عـلى

هاجم بعد ذلك وأصابه. ا
ونــقـــلت صـــحـــيــفـــة (دي إتش) عن

الـقــوات احلـكــومـيــة بـحــسب قـادة
مــيــدانــيــ عــلى األرض مــحــاولــة
اضي ـدينة األربعاء ا تقدّمها في ا
في ظلّ دعـوات دولــيـة لـوقف إطالق
عـارك لم يؤكّد النار. ورغـم توقّف ا
التـحالف رسمـياً وجود هـدنة وقال
تحدّث بـاسمه العقـيد الركن تركي ا
ــالــكـي في مــؤتــمـــر صــحــافي في ا
الـــريــاض اإلثـــنــ أنّ الـــعــمـــلــيــات
الـعـسـكـريـة مـسـتـمـرّة في احلـديـدة
وأنّ التـحالف يـضرب خـطوط امداد

تمردين. ا
ـــــعـــــارك في وقت ويـــــأتي جتـــــدّد ا
ـتّـحدة يـسـتـعـدّ فيه مـبـعـوث األ ا
إلى الــيـمن مــارتن غـريـفــيث لـزيـارة
صنعـاء اليوم األربعـاء لبحث فرص
عقد محادثات سالم في السويد قبل

نهاية العام.
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يـدانية تلقّت وقبل هذه االنتـكاسة ا
ـــيــة الــهــادفــة لــعــقــد اجلــهــود األ
مـفـاوضــات سالم زخـمـاً من أطـراف
الـنـزاع الـذين أبـدوا تـأيـيـدهم إعادة

إطالق العملية السياسية.
ـعترف ففي عـدن أعلنت احلـكومة ا
بـها دولـياً بـشكل رسـمي مشـاركتـها

قترحة. في محادثات السالم ا
وفي صــنــعــاء طــالب مــحــمـد عــلي
احلوثي القـيادي البـارز في صفوف
احلــوثــيـ قــيـادة الــتــمـرّد في وقت
ســابق اإلثــنــ ب"الــتــوجـيـه بـوقف
إطالق الــــصــــواريـخ والــــطــــائـــرات
ـسيـرة عـلى دول العـدوان إلسـقاط ا
أيّ مـبـرّر السـتـمـرارهم في الـعـدوان

أو احلصار".
ـسؤول احلـوثي الذي ودعا أيـضا ا
يــتـولّى رئــاســة "الـلــجــنـة الــثــوريـة
الـعـليـا" في بـيان نـشـره على تـويـتر
قيادة الـتمرّد إلى تـأكيد اسـتعدادها
"لــتــجـــمــيــد وإيـــقــاف الــعـــمــلــيــات
العـسكـرية في كل اجلـبهـات وصوالً

إلى سالم عادل ومشرّف".
ومـنـذ تـدخّل الـسـعـوديـة في الـنـزاع
الـيـمني عـلى رأس حتـالف عـسـكري
في آذار/مارس  2015دعـمـاً لـقوات
ـتـمـردون بـشـكل احلـكـومـة يـطـلق ا
مــتـواصل صـواريخ بـالــسـتـيـة عـلى
ـمـلـكـة ويعـلـنـون عن شنّ هـجـمات ا
بطائـرات من دون طيـار ضدّ أهداف

فيها.
وقــد تـعـكس دعـوة الــقـيـادي الـبـارز
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{ واشـــــنـــــطـن (أ ف ب) -  ذكــــرت
صـحيـفة واشـنـطن بوست امس أن
إيـفـانـكـا تـرامـب ابـنـة ومـسـتـشـارة
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
استخـدمت بريدا الـكترونـيا خاصا
ألعمال حكوميـة في مخالفة لقواعد

السجالت الفدرالية.
وقـالت الـصحـيـفة نـقال عن مـصادر
ــعـلـومـات كـشـفـهـا لم تـسـمـهـا إن ا
مسؤولون في البيت األبيض كانوا
يـراجـعــون رسـائل الـكــتـرونـيـة ردا
عــلى دعـوى مــتـعــلـقــة بـالــسـجالت
العامـة. وردا على سؤال حول ذلك
قـالت تـرامب إنـهـا لـيـست علـى علم
بـــتـــفـــاصـــيل الـــقـــواعــد بـــحـــسب

واشنطن بوست.
وأكد متـحدث باسم مـحامي ترامب
أنـهـا اسـتـخـدمت بـريدا الـكـتـرونـيا
خـــاصــا قـــبل أن يـــتم تـــبــلـــيــغـــهــا
بــالـــقــواعـــد مــضـــيــفــا أن جـــمــيع
ـتـعــلـقـة رســائـلـهــا االلـكــتـرونـيــة ا
باحلكومة  تسـليمها قبل أشهر

بحسب الصحيفة.
b¹dÐ ‰UÝ—«

وكـثـيـرا مـا انتـقـد الـرئـيـس دونـالد
وقـراطية في ترامب مـنافسـته الد
االنــتــخــابــات هــيـالري كــلــيــنــتـون
الستـخدامهـا خادما خـاصا الرسال
بــريـد الــكــتـروني حــكــومي عـنــدمـا

كانت وزيرة للخارجية.
واعــلن مـديــر مـكــتب الـتــحـقــيـقـات
الـفــدرالي آنـذاك جـيـمس كـومي --
الــذي اقـاله الــرئـيس تــرامب الـعـام
كـتب سـيعـيـد فتح ـاضي -- أن ا ا
حتــقــيق في اســتـخــدام كــلـيــنــتـون
خلـادم خـاص لـلـبـريـد االلـكـتـروني
قبل  11يـوم فقط عـلى االنـتخـابات
الـرئــاسـيـة عـام  2016 في خـطـوة

ـا كــلــفـتــهـا قــال الــبـعض إنــهــا ر
خسارتها في االنتخابات.

وأوقـف قــــاض فـــــدرالي أمـــــيــــركي
االثن مؤقـتا أمرا جديدا من إدارة
الــرئـــيـس دونـــالــد تـــرامـب يـــحــرم
األشخاص الذين يـدخلون الواليات
ــتــحــدة بـــشــكل غــيــر شــرعي من ا

إمكانية طلب اللجوء.
وكان ترامب وقع مرسوما في وقت
ســابق هــذا الــشــهــر يــتــيح رفــضـا
تـلــقـائــيــا لـطــلـبــات الــلـجــوء الـتي
يـقـدمـهـا أشــخـاص عـبـروا احلـدود
كسـيك بشكل غـير شرعي في مع ا
إجــراء طـعـنت به مـنـظـمـات الـدفـاع

دنية قضائيا. عن احلقوق ا
وأصـدر الــقـاضي جــون تـيــغـار من
سـان فـرانـسـيـســكـو هـذا الـتـعـلـيق

ؤقت ألمر تـرامب. ويقول االحتاد ا
ــدنــيــة إن األمــيــركي لـــلــحــقـــوق ا
الــقـانــون األمـيـركي يــنص عـلى أن
منح حق طلب الـلجوء ألي شخص
يدخل البالد بـغض النـظر عما إذا
كانـوا قد دخـلوا عبـر ميـناء رسمي

أو بطريقة غير شرعية.
وتـــقـــول إدارة تـــرامـب إن لـــديـــهــا
السـلطـة التنـفيذيـة لتقـييد الـهجرة
بــــــاسـم األمـن الـــــقــــــومـي -- وهي
الـسـلطـة الـتي قـام بـتـفـعـيـلـهـا فور
تــولــيه مــهــامه الــرئــاســيــة الــعــام
ــاضي عـنـدمـا فــرض حـظـرا عـلى ا
دخــول رعـايــا من دول غـالــبــيـتــهـا
مـسـلــمـة. وأيـدت احملـكـمــة الـعـلـيـا
الصـيـغـة الـنـهـائـيـة لـلـقرار في 26
حــزيـــران/يــونـــيــو بـــعــد مـــعــركــة

قـضـائـيـة. ولـدى إعالن وزارة األمن
الـداخـلي الـسيـاسـة اجلـديدة في 8
تـشـرين الـثـانـي قـال مـسـؤول بارز
ـشكـلة في اإلدارة إن ذلك "يتـصدى 
االستـغالل التـاريخي الـذي ال مثيل
له لنـظامـنا اخلاص بـالهـجرة" على

كسيك. احلدود مع ا
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فـيــمـا أعـلـنـت الـرئـاسـة األمــيـركـيـة
ـراسل شـبـكة اإلثـنـ أنّـهـا أعـادت 
"سي أن أن" األميركية جيم أكوستا
بصـورة نهائـية بـطاقة اعـتماده في
الــبـيت األبــيض الـتي ســحـبت مـنه
بعـد سجال دار بـينه وبـ الرئيس
دونـالــد تـرامـب مـشــيـرةً إلى أنّــهـا
وضـــعت قـــواعــد جـــديـــدة لـــســـيــر
ــؤتــمــرات الــصــحــافــيــة ال بــدّ له ا

ولـبـقـيّــة زمالئه من اتّـبــاعـهـا حتت
طـــــائــــلـــــة "تــــعـــــلــــيـق أو إلــــغــــاء"

اعتماداتهم.
ــتـــحــدّثـــة بـــاسم الـــبــيت وقــالـت ا
األبــيض ســارة ســانــدرز في بــيــان
"عـصـر الـيوم أبـلـغـنا جـيم أكـوسـتا
و+سي أن أن+ بـأنّ بطـاقـة اعتـماده
أعـيـد تفـعـيلـها. لـقـد أبلـغـناه أيـضاً
بأن بعض القواعد ستحكم من اآلن
ؤتمرات الصحافية فصاعداً سير ا

في البيت األبيض".
وأوضـحـت أنّ هـذه الـقـواعـد تـنصّ
عـلى أنّه يـحـظـر اعـتـبـاراً من الـيوم
عــلى الــصــحــافي الــذي يُــســمح له
بطرح سـؤال أثناء مؤتـمر صحافي
بــأن يـطــرح عـلى الـرئــيس أو عـلى
أي مـــســــؤول آخـــر في اإلدارة "إالّ
ســؤاالً واحـــداً ثم يـــفـــسح اجملــال
أمـــام صــحـــافــيـــ آخــريـن لــطــرح
أسـئـلـة". وأضـافت أنّه يـحـظّـر عـلى
الصحافي أن يطرح سـؤاالً تعقيبياً
إلّـــــا إذا سُـــــمـح له بــــــذلك وحـــــ
يــحــصل ذلك ويـــنــتــهي من ســؤاله
ــتــثل االســتـــيــضــاحي عــلـــيه أن 
لـلـقـاعـدة الـسـابـقـة ويـفـسح اجملـال

أمام بقية زمالئه لطرح أسئلتهم.
وحـــــذّرت ســـــانــــــدرز من أنّ "عـــــدم
االلتزام بهذه القواعد قد يؤدّي إلى
تـعـلــيق أو إلـغـاء بـطــاقـة االعـتـمـاد

الصحافية".
وعـلى اإلثـر أعـلـنت شـبـكـة "سي أن
أن" أنّــهــا قـــررت إســقــاط الــدعــوى
القـضائيـة التي رفعـتها ضـد البيت
األبـيض بعـدما أعـاد األخيـر بطـاقة

راسلها. االعتماد 
وقــالـت الــشـــبـــكــة اإلخـــبـــاريــة في
تـغــريـدة عــلى تـويــتـر "الــيـوم أعـاد
البيت األبـيض البطـاقة الصـحافية

ألكوستا. نتيجةً لذلك لم يعد هناك
مـن داع لـدعـوانـا الـقـضـائـيـة. نـحن
نتـطلّع إلى مـواصلـة تغـطيـة البيت

األبيض".
وكان الـبـيت األبيض سـحب بطـاقة
اعـتـمـاد أكـوسـتـا عـقب سـجـال حادّ
دار بـــ األخـــيــر والـــرئـــيس خالل
مــؤتـــمــر صـــحــافي في  7تـــشــرين
الـــثــاني/نـــوفــمــبـــر اجلــاري رفض
ــذيـاع خالله الــصـحــافي تـســلـيم ا
ـــوظــفـــة في الـــبــيت االبـــيض إثــر

رفض ترامب اإلجابة على سؤاله.
ـوظـفـة في فريـق ترامب وحـاولت ا
ـذيـاع من أكوسـتـا بالـقوة انـتزاع ا
لكنّ األخيـر تمسّك به وأكمل كالمه
ـا حدا بـترامب لـنـعت الصـحافي

بأنه "شخص وقح وفظيع".
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وعـــقب ســـحـب بـــطـــاقـــة اعـــتـــمــاد
مـراسلـها جلـأت الشـبكـة اإلخبـارية
إلى الـــقــضــاء الــذي أمــر اجلــمــعــة
الـبيت األبـيض بـأن يعـيـد ألكوسـتا
بــطـاقــته مـؤقــتـاً ريــثـمــا يـنــظـر في

مضمون الدعوى.
وبالفعل فقد امـتثلت الرئاسة لقرار
ـراسل بــطـاقـة الـقــضـاء وسّـلــمت ا
اعتماد مؤقتة لكنّها أرفقتها بإنذار
خطّي هـدّدت فيه أكـوستـا بأنّـها قد
ـا دفع تـلــغي اعـتــمـاده نــهـائــيـاً 
بـشبكـته اإلخبـارية لـلجـوء للـقضاء
نع الـبـيت األبيض من ـستـعـجل  ا

تنفيذ تهديده.
وانـتـهت الــقـضـيـة بــتـراجع الـبـيت
األبيض عن تهديـده وإعادته العمل
ببطاقة اعتماد مراسل "سي أن أن"
ثل في خـطـوة قـابلـتـها الـشـبكـة بـا
فـــــتــــراجــــعـت عن دعـــــواهــــا ضــــد

الرئاسة.

رغـــبــة لـــدى احلــوثـــيــ لـــتــهـــدئــة
األوضــــــاع فـي أفــــــقــــــر دول شــــــبه
اجلـــزيــرة الـــعــربــيـــة قــبـــيل زيــارة
تـحـدة غريـفيث إلى مـبعـوث اال ا
صـــنـــعــــاء األربـــعـــاء رغم أنّ قـــرار
الـسـلـم واحلـرب يـبـقى في يـد زعـيم

لك احلوثي. التمرّد عبد ا
وفي نـيــويــورك وزّعت بــريـطــانــيـا
عـلى أعــضـاء مـجـلس األمن الـدولي
اإلثــنـ مـشــروع قـرار حــول الـيـمن
يــطــالب بــإرســاء هــدنـة فــوريــة في
طـلّـة على الـبـحر مـديـنة احلُـديـدة ا
تحارب أسبوع األحمر ويُمهل ا
إلزالــة كـافــة احلـواجـز الــتي حتـول
سـاعدات اإلنـسانـية دون إيصـال ا
وفق مـسـودّة اطّـلـعت عـلـيـهـا وكـالة

فرانس برس.
ويـدعـو مـشـروع الـقـرار الـبـريطـاني
أيضـاً إلى تزويـد االقتـصاد الـيمني
بكميّات كبيرة من العمالت الصعبة
ـركـزي لدعم الـعمـلة ـصرف ا عـبر ا
ـتـداعـيـة ولـدفع الرواتب الـيـمـنـية ا

ـتــأخـرة لـلــمـوظــفـ احلـكــومـيـ ا
ـدرس ومـوظفـي وزارة الصـحة وا
في غـــضــون شـــهــر. ولـم يــتم بـــعــد
حتـــديــد مـــوعــد لـــلــتـــصــويـت عــلى
شروع. ولـكنّ الكويت الـعضو في ا
الـتـحــالف الـعـســكـري والــتي تـمـثّل
الـدول الـعربـيـة في اجملـلس أعـلنت
أنّ لـديــهـا حتـفّـظـات بـشـأن مـشـروع
الـقــرار كــمـا قــلّـلت مـن تـوقّــعـاتــهـا
بـإحـالــته إلى الـتـصـويت وهـو أمـر
ـكن أنّ يـحـصل في وقت الحق من

هذا األسبوع.
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وقـال الــســفـيــر الـكــويــتي مـنــصـور
الــعـتـيـبي إنّ هـنــاك "أشـيـاء كـثـيـرة"
يــريــد أن يـــثــيـــرهــا عـــنــدمـــا تــبــدأ
فاوضـات الثالثاء خـصوصاً عدم ا
انـســحــاب احلــوثـيــ من صــنــعـاء

ي سابق. وجب قرار أ
وأجرى وزيـر اخلارجيـة البـريطاني
ي هانت محادثات في طهران جير
اإلثـنــ تـنــاولت احلـرب الــيـمــنـيـة.

األسبوعي أنّ الـتحالف يـدعم جهود
غـريـفـيث "اليـجـاد تسـويـة سـيـاسـية
وحل في الـيــمن".وقـال غـريـفـيث إنّه
يـامل أنّ يـلـتـقي الـغـرمـاء في الـيـمن
في السـويد "خالل األسابـيع القلـيلة
ـــقــبــلـــة" لــلـــتــوصّل إلى "صـــيــغــة ا
مناسبة الشتراك جماعة انصار الله
) واالطـراف الـسـيـاسـيـة (احلـوثــيـ
األخــــرى في الـــيــــمن في حــــكـــومـــة

وحدة".
من جــهــته أعـــلن وزيــر اخلــارجــيــة
الفرنـسي جان إيف لودريـان اإلثن
أنّ مــفـاوضـات الـسـالم حـول الـيـمن
تحدة قد تنظّم مطلع برعاية األ ا

كانون األول/ديسمبر في السويد.
ّ وأفـادت مـحـطـة سـكـاي نيـوز أنّه 
الـتــوصّل التــفـاق يــضـمـن مـشــاركـة
ـؤتـمـر دون ـثّـلي احلـوثـيـ في ا
خوف من مـنعهم من الـعودة لـليمن
وهـو األمـر الـذي شـكّل عـائـقـاً أفشل
عــقـد مــبــاحــثــات سالم ســابــقـة في

جنيف.

بدع أن كـثيـرون من يغـيضـهم إبداع اآلخـرين وتمـيزهم  ويـكفـي ا
زيـد من النـجاح واألصرار عـقدين بـا ـرضى ا يـعاقب مـثل هؤالء ا

تنبي ذات يوم : ألم يقل ا على العطاء بذات النفس 
تُ حـسّـادي فـمــا......................... أنـكـرُ أني عـقـوبـة أني وإن 

لهمُ ...!!
واطن تولّـد احلسـد  واحلسد في األصل وألن الغـيرة في بـعض ا
ــصـاب بــهــذه الـعــقـدة نــاجم عن عــقــدة الـنــقص  حــيث يــشـعــر ا
ـقـابل )... فـمن (بـتـفـاهـته وإنـسـحـاقه أمـام تـواصل اإلبـداع عـنـد ا
ا يتـعرض إلى السب البـديهي أن يـتعرض أي مـبدع للـطعنـات ور
ــرضى عــمـا والــشــتم والـتــشــهـيــر به وذلك كــتــنــفـيس مـن هـؤالء ا
يـشعرون به من غـيرة وحـسد إجتاهه  وأن مـذمة الـناقص للـمبدع

هي الشهادة التي قال فيها الشاعر : 
وإذا أتــتك مــذمـتي مـن نـاقصٍ .................. فــهي الــشــهـادة لي

.... بأني كامل ُ
ا تـعرض للحسد والـغيرة والتشهـير والتسقيط بدع  فلوال تمـييز ا
ـغـرضة واألرتـكاب وبث العـقبـات في طـريقه  وإشـاعـة الدعـايات ا
الـبـاطل عـلــيه  وهـكـذا عـرفــنـا من أقـوال احلـكــمـاء : أن الـشـجـرة
ثمرة هي الـتي تُقذف باحلجـارة  وقد عّلمنـا التاريخ أن الشرفاء ا
يُطـعـنون في ظـهـورهم ألنـهم يسـيـرون في مقـدمـة النـاس  فـالرجل
ـاء النـقي يـفـرح بـرؤيـة صـورته الـواضـحـة على الـذي يـشـرب من ا
ستـنقعات فال يسلم من اء الصافـي  أما من يرتوي من ا سطح ا
الـقـاذورات وال يأمـن اإلنزالق إلـى قـعر مـاأرتـوت مـنه نـفـسه  ومن
شيم الـنفس الـطيـبـة الواثـقة عـدم مـجاراة مـرضى احلسـد  وليس
ـا تـرفعـاً وإعـزازاً لهـذه الـنفس  هذا مـنـها عـجـزاً أو سـذاجةً وإ

وقد قال الشاعر :
إذا وقع الذباب على طعامٍ رفعتُ يدي ونفسي تشتهيهِ
!! وجتتنبُ األُسُودُ ورودَ ماءٍ إذا كان الكالب وَلَغْنَ فيه ِ

بدع الذي يـنشد الكمال إلنسانيته وعقله  هي فمحاربة اإلنسان ا
يز ومـبدع أنه يصـعد سلم مهـمة كل ناقـص وضيع  ويكـفي كل 
النجـاح بأريـحيـة وثقـة بالـنفس  بـينـما يقـبع في األسفـل منه الذي
يـحاول الـبحث والتـفتـيش عنه وتـتبع آثاره أيـنمـا وجد لـيحط رحاله
ـا وصل إليه ـكـان  مـحـاوالً أن يصل ولـو جلـزء بـسـيط  بنـفس ا
ولــكـنه سـرعـان مـايــجـد اخلـذالن والـضـيـاع فـي مـتـاهـات احلـسـد

والغيرة !!
وأخيـراً اليسـعنـا إال أن نسـتشـهـد بقـول الشـاعر الـعربي وهـو يرد
على هـذا النمط الشـاذ من أرباب اجلهل والـسفه والغـيرة واحلسد

:
وذي سفه يواجهني بجهلٍ

وأكره أن أكون له مجيبا
يزيد سفاهةً وأزيد حلماً

كعودٍ زاده األحراق طيبا..
الـلـهم إنـا نـعـوذ بك من شـر كل حـاسـد ...ومن
شـر كل مـبـغضٍ حـاقـد ....ومن شّر كـل جاهل

ؤمن ... معاند ..بعزتك يامعز ا

u» ∫ عناصر من قوات احلكومة اليمنية على اطراف مدينة احلديدة
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وقـال للـصحـافـي "نـحن حريـصون
ــضي قـدمــاً نــحـو جـداً جــداً عــلى ا
السالم في اليمن. هذا أولوية لنا".
ويسعى غريفـيث إلى عقد محادثات
الـسالم اجلـديـدة في الـسـويـد خالل
ـقبـلة قـبل نهـاية الـعام االسـابيع ا
بــدعم من دول كــبــرى في مــقــدّمــهــا
ـــتــحــدة وبـــريــطـــانــيــا الـــواليــات ا
وفــرنــســا. واإلثـــنــ جــدّد الــعــاهل
ــلك ســلــمــان بن عــبـد الــسـعــودي ا
الــعـزيــز في خـطــابه الـســنـوي أمـام
مـلكة للحل مجلس الشـورى تأييد ا

السياسي في هذا البلد.
وقـال "وقـوفــنـا إلى جـانب الـيـمن لم
يــكـن خــيــاراً بـل واجــبــاً اقـــتــضــته
نــصـرة الـشـعب الـيـمـني بـالـتـصـدي
لعدوان ميليشيات انقالبية مدعومة
من إيـران ونـؤكـد دعـمـنـا لـلـوصـول

إلى حل سياسي".
ـتحدث بـاسم التحالف بدوره أكّد ا
الــعــســكــري الــعــقــيــد الــركن تــركي
ــالـــكي في مـــؤتــمــره الـــصــحــافي ا

ـعـاصـر ان ـتـقـدمـة في الـعـالم ا ـراقب لـتـجـارب الـدول ا  يالحظ ا
سؤولـ التنـفيذيـ لم تعد تـختصر فـي االنتماء ضـوابط اختيـار ا
الـسـياسي واحلـزبي الـعـتيق لـلـوزير ,بل تـمـتد إلى شـروط الـكـفاءة
ـتـراكـمـة ي واخلـبـرات الــوظـيـفـيــة ا ـهـنــيـة والـتـخــصص األكـاد ا
والـتدرج الـطـبـيـعي في سـلم الـوظيـفه . وهـذا سـر جنـاح الـوزير أو
سؤول التنفيذي في عمله الذي ينعكس إيجابياً على تقدم وزارته ا
وجناحها في حتـقيق خططها وتـنفيذ برامجـها خالل سقوف زمنيه
محـدده سلفـاً وليـست مفتـوحه . على خالف ذلك فان الـوزير الذي
ـلك خـبـرات مـهـنــيـة وال تـخـصص في مـجـال عـمل وزارته يـجـد ال
لـون عليه نـفسه مضـطراً لالعتـماد علـى مستـشارين ومسـاعدين 
آراءهم وافكـارهم التي قـد تـكون صـائبـة أو خائـبـة فتـفقـد الوزارة
ـتخـصص في فـشل اداء مهـمـاتهـا .هذه ـفكـر وا عقـلـها الـقـيادي ا
احلـقائق تـنـطبـق على بـعض وزراء كـابـينـة رئـيس احلـكومه الـسـيد
ـهـدي حـيث جنـد بعـضـهم قـد  اخـتـيارهـم على وفق عـادل عبـد ا
رؤيه عـلمـيه اسـتنـاداً إلى الـتـخصص واخلـبـرات العـمـليـة والـتدرج
الوظـيفي والدراسـة بحقل الـعمل الذي سـوف يقوده.  وعـلى سبيل
ـثـال - ال احلــصـر نـشــيـر إلى ان اخــتـيـار وزيــر الـنـقل عــبـدالـله ا
الـلـعيـبي  فهـذا الرجل سـبق له الـعمل وكـيالً للـوزارة وقد اكـتسب
خـبرة مـهـنيه فـي مفـاصل عـمل الـوزارة ستـعـينه فـي عمـله كـما انه
ـا يـجـعله قـريـباً من تـدرج في السـلم الـوظيـفي بـصـورة  طبـيـعيه 
شـكالت واالخـتنـاقات لـيتم العـاملـ في الـوزارة ومعـرفة طـبـيعـة ا
مـعـاجلـتـهـا .ان التـوسع في هـذه الـطـريـقـة الصـحـيـحـة في اخـتـيار
ـعــاجلـة ــسـؤولــ الــتـنــفــيـذيــ هي بــدايـة صــحــيـحـه  الـوزراء وا
اإلخـفـاقـات االداريه الـتـي سـكـنت جـسـد الـدولـة
الـعـراقـيـةً وعــطـلت عـجـلـة الـتـقـدم االقـتـصـادي
والــعـــمــراني واالجـــتــمـــاعي  وأوقــفـت ســيــرة

التنميه الوطنية .

بغداد
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من أبــشع احلــكــايــات الـتـي سـمــعــتــهـا وأنــا أتُــابع أحــد الــبـرامج
السـياسيـة من إحدى القـنوات الفضـائية الـعراقيـة - قصة احلجي
واحلـمّــام- تــلك احلـكــايـة الــتي جــعـلــتـني أفــقــد أي أمل في عـودة
ـستـقـلـة بكل مـاتـعنـيه هـذه الكـلـمة من الـعراق الى حـظـيرة الـدول ا
معـنى. ذكر الـضيف  –السـياسي الـكبـير  –من جمـلة مـاحتدث به
عن تـردي طريـقة إدارة الـدولـة العـراقيـة وهي أن أحد الـوزراء ذكر
له بـأن مــنـصـبه مـجــرد مـنـصب رمـزي لــيس له أي أهـمـيـة وأن كل
الـقرارات تُـدار وتُتـخذ من قـبل وزير ظل آخـر أطلق عـليه وصف –
ــســؤول عن كل شيء يــتم في تـلك احلـجي  –وهـذا احلــجي هـو ا
الـوزارة. من أبـشع مـاذكـره الـضـيف في الـبـرنـامج الـسـيـاسي من
خالل تلك القناة وهو أن الوزير  –الرمزي  –كان قد دخل احلمام
ـرات وتأخـر بـعض الشيء فـمـا كان من  –احلجي أو في إحـدى ا
ـتـواجديـن في الوزارة ـقـربـ ا وزير الـظل- إال أن إتـصل بـأحـد ا
يـسألـه فيـما إذا كـان الوزيـر يـجري إتـصال من داخل احلـمام وإال
ماهو سبب تـأخره في اخلروج. هذه احلكـاية تعطيـنا فكرة بصورة
عامة عن طـريقة سير إدارات الـدولة العراقيـة وتمنحنـا أيضا فكرة
مؤكدة من ان الـعراق لم يعـد إال تابع جلهة مـعينة وأن
الشعب ليس له وجود وال أحد يفكر فيه مطلقا.
الوضع مـأساوي بكل مـاتعـنيه تلك الـعبارة من

معنى. 
سالماً أيها العراق اجلميل.
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