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( 13و 16عــــــامــــــا) األســــــبــــــوع
ــاضي مــا يــرفع عــدد الــنــسـاء ا
والــفـــتــيـــات الــلـــواتي قــتـــلن في
إسـرائيل نـتـيـجـة الـعـنف األسري
هـــذا الــــعـــام إلى  24 بـــحـــسب

تقارير إعالمية إسرائيلية. 
ـشـاركات عن وامتـنـعت الـنسـاء ا
الـذهـاب إلى عـمـلـهن وخـرجن في
تـظاهرات فـي مدن عدّة فـي أنحاء
إســـرائــيل حـــيث أغـــلــقـت بــعض
تظاهرات دقيقة الطُرق. ووقفت ا
ـا لـلـضـحـايـا الـ.24 صـمت تـكـر
ـتـظـاهـرات عـنـد مـدخل وهـتـفت ا

{ الـــقـــدس (أ ف ب) - نـــفّـــذت
آالف الــنــســـاء إضــرابًــا عــامًــا
وخــــرجن فـي تـــظــــاهــــرات في
أنـــحــــاء إســـرائــــيل الــــثالثـــاء
احتجاجًا على العنف األسري
ووجّــهن الـدعـوة إلى مـزيـد من
الـتـحـرّك والــتـمـويل احلـكـومي
ـشــكــلــة. وقـد لــلــتـعــاطي مـع ا
جتــــــمّـع عــــــشــــــرات اآلالف من
ـتظـاهـرين في وسط تلّ أبيب ا
مساء الثـالثاء بحسب وسائل
إعالم إســـرائـــيـــلـــيـــة. وجــاءت
التـظـاهـرات بعـد مـقتل فـتـات

{ سـتـوكهـولم (أ ف ب) - وصـل وفد
ــنـي امس األربـــعــاء الى حـــكــومـي 
الــسـويــد لـلــمــشـاركــة في مـحــادثـات
تمردين احلوثي برعاية سالم مع ا
تحدة تهدف الى إنهاء النزاع األ ا

الدامي في اليمن.
وفـــيــمـــا وصل وفـــد احلــوثـــيــ الى
السويد مساء الثالثاء لم تعلن األ
ــتــحــدة رســمــيــا بــعــد مــوعــد بــدء ا
فاوضات وهي األولى منذ .2016 ا
ـدمـرة في الـيمن وتـتواصل احلـرب ا
منـذ العام  2014وسط حتذيرات من
ـــتــحــدة من احــتـــمــال تــفــاقم األ ا
األزمـة اإلنسـانـيـة األسـوأ في الـعالم
في  ?2019وفيما تهدّد اجملاعة نحو

 14مليونا من سكان البالد.
وتوجـه الوفـد احلـكومي الـيـمني الى
السـويـد صبـاح األربـعاء بـحـسب ما
قــال مـصــدران قــريـبــان مــنه لـوكــالـة

فرانس برس.
ويــتـرأس الــوفـد الــيــمـني احلــكـومي
الــــذي يــــضم  12شــــخــــصــــا وزيـــر
صدر اخلارجية خالد اليماني وفقا 

قريب من الوفد.
VFA « ‰U «

وكتب مدير مكتب رئـاسة اجلمهورية
الــيــمـنــيـة عــبــد الـله الــعـلــيــمي عـلى
حـسـابه عـلى "تـويـتـر" "يـغـادر الـوفد

محمالً بآمال الشعب اليمني".
وأضـــاف في الـــتـــغـــريـــدة أن الـــوفــد
احلــــكـــومي "ســـيـــبـــذل كل اجلـــهـــود
ـشــاورات الـتي نــعـتــبـرهـا إلجنــاح ا

فرصة حقيقية للسالم".
ـتمردين احلـوثي وصل وكان وفد ا
مـــســـاء الـــثالثـــاء إلـى الــســـويـــد مع
ـتّــحـدة اخلـاص الى مـبــعـوث األ ا
الـيـمن مـارتن غـريـفيـث الذي كـان في

. صنعاء منذ االثن
وكـــــتب وزيـــــر الـــــدولـــــة اإلمـــــاراتي
للشؤون اخلارجـيّة أنور قرقاش على
"تـويــتـر" "نـعـتـقــد أن الـسـويـد تـوفـر
فــرصــة حــاســمــة لالنــخــراط بــشــكل

ناجح في حل سياسي في اليمن".
تمرّدين محمد تحدّث باسم ا وكان ا
عــبـد الــسالم غـرد أيــضـا "لن نــدّخـر
ـــشــاورات وإحالل جـــهــدا إلجنـــاح ا
الــسالم وإنــهــاء احلـرب الــعــدوانــيـة
وفـك احلــصــار" مـــضــيــفـــا "أيــديــنــا

دودة للسالم".
ـتّــحـدة الـثالثـاء ورحّـبت الــواليـات ا
ــحـادثــات الــسالم واصــفـةً إيّــاهـا
بـــأنّــــهــــا "خــــطــــوة أولى ضــــروريّـــة
وأســـــاســـــيــــــة" داعـــــيـــــةً األطـــــراف
تحارب إلى االنخراط فيها "بشكل ا
كــــامل وصــــادق" و"وقف أيّ أعــــمـــال

عدائية جارية".
ــــتـــــحــــدّثـــــة بــــاسم وزارة وقــــالـت ا
اخلـارجــيّـة األمـيـركــيّـة هـيـذر نـاورت
"ليـست لـدينـا أوهـام ونحن نـعلم أنّ
هذه الـعـملـيّة لن تـكـون سهـلة لـكنّـنا
نـــــرحّـب بـــــهـــــذه اخلــــــطـــــوة األولى

الضروريّة واألساسية".
وشـدّدت نــاورت عـلى أنّ "الــيـمــنـيـ
عــانــوا طــويالً" مــضــيــفـةً "آن األوان
ـصـاحلــة مـكـان لــلـيـمــنـيّـ إلحـالل ا

األمل ومـــســتــقـــبال أفـــضل". لــكن
مــعــارضــ اتــهـــمــوا احلــكــومــة
بــالــفــشـل في تــمــويل الــبــرنــامج
ــشــكــلــة. الــقــائم لــلــتــعــامل مع ا
واعتـبرت كـسيـنيا سـفيـتلـوفا من
"االحتاد الصهيوني" خالل جلسة
لـلـكــنـيـسـت أن ذلك يـعـد "مــسـألـة
أولويات". وأفادت أن احلكومة لم
حتـول  250 مـلـيــون شـيـكل (67
مــلــيـــون دوالر أو مــا يــعــادل 59
مليون يورو) للبرنامج. وقالت إن
"مــــكـــاتب الــــرعــــايـــة عــــلى وشك

االنهيار".

القـدس "اسـتـيـقظ بيـبي فـدمـاؤنا
ليست رخيصة" مستخدم لقب
رئــــيس الــــوزراء اإلســــرائــــيــــلي
بــنــيــامـ نــتــانـيــاهــو. وســكـبت
مــحــتـجّــات الـطـالء األحـمــر عـلى
الــــطــــريق لــــلـــداللــــة عــــلى دمـــاء

الضحايا.
 وحتــدث نــتــانــيــاهــو األحــد عن
ـــأوى زيـــارة أجـــراهـــا مـــؤخـــرا 
لــلـسـيــدات وقـرر بـعــدهـا تـرؤس
ـكـافـحـة الـعـنف جلـنـة حـكـومـيـة 
نزلي. وتـعهد بأن تلتـئم اللجنة ا
ـنح هؤالء الـنساء بـشكل متـكرر "

الـصراع وكـي يعـمـلـوا معًـا لـتـحـقيق
مستقبل أكثر إشراقًا لليمن".

ويـأتي ذلك بـعـد اإلعالن الـثالثـاء عن
تــــوقــــيع اتّــــفــــاق بــــ احلــــكــــومــــة
واحلوثي لتـبادل مئات األسرى ب

الـطـرفـ وبــعـد يـوم عـلى إجالء 50
تـمـردين إلى الـعاصـمة جريـحـا من ا

العمانية مسقط.
ويُــعــتـبــر مــلفّ اجلـرحـى احلـوثــيـ
أساسـياً في جهـود إجراء مـفاوضات

سالم.
وقال مـسؤول ملفّ األسـرى في فريق
فـاوض الـتابع لـلحكـومة الـيمـنيّة ا
هـادي هـيج لــوكـالـة فـرانس بـرس إنّ
االتفاق يـشمل اإلفراج عن  1500إلى
ـوالــيـة  2000عــنـصــر من الـقــوّات ا
لــــلـــــحــــكـــــومــــة و 1000إلى 1500

تمرّدين. شخص من ا
ـعتـقلـ الذين سـيُفـرَج عنهم وب ا
وزيـــر الـــدفــــاع الـــســـابـق مـــحـــمـــود
الـــصــــبــــيـــحـي ومـــســــؤول جــــهـــاز
اخملـابــرات في عـدن نــاصـر مــنـصـور
هـادي وشقـيق الـرئـيس اليـمـني عـبد

ربه منصور هادي.
ــــاضـي فـــشــــلت األ فـي أيــــلـــول ا
تـحدة في عـقـد جولـة محـادثات في ا
ـتـمـردون في جـنــيف بـعـدمـا رفـض ا
الــلــحــظــة األخــيــرة الــســفــر من دون
احلصول على ضمـانات بالعودة الى
صــــنـــــعــــاء وإجـالء مــــصـــــابــــ من
صــفـــوفــهـم إلى عــمـــان. ويـــســيـــطــر
تـمردون مـنذ  2014 على صـنـعاء ا
بــيـنــمـا يــسـيــطـر الــتـحــالف بــقـيـادة

السعودية على األجواء اليمنية.
ـرتـقـبـة وتـشـكـلّ مـحـادثـات الـسـالم ا
أفــــضل فــــرصـــة حــــتى اآلن إلنــــهـــاء
تواصلة منذ  2014بحسب احلرب ا
خــبــراء مـع تــزايــد الــضــغــوط عــلى
ـنع حـدوث الـدول الــكـبـرى لـلــتـدخّل 
مـجـاعـة في أفـقـر دول شـبه اجلـزيـرة

العربية.
ـتــحــدة الــثالثـاء أن وأعــلــنت األ ا
األزمة اإلنـسانيـة في اليـمن ستـتفاقم
في  2019 مـــــــحـــــــذرة مـن أن عــــــدد
األشــخـــاص الــذين يــحـــتــاجــون الى
مـســاعـدات غـذائـيـة سـيــرتـفع بـنـحـو

أربعة مالي شخص.
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ــديــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامج وقــال ا
تـحدة ديـفيد ي لأل ا األغذيـة العـا
بيـزلي الـثالثاء إن احـصائـيـة تتـعلق
بــاألمن الــغـذائـي سـيــتم نــشــرهـا في
وقت الحق هــذا األســبــوع ســتــظــهـر
"زيـادة حـادة في مـعدالت اجلـوع" في
الـبالد الـتي يــقـدر أنـهـا سـتـرتـفع من
ثمانية مالي حالة إلى  12مليونا.
وبــدأت حــرب الـــيــمن في  ?2014ثم
شهدت تصعيـدا مع تدخّل السعودية
عـــــلى رأس حتــــالـف عــــســــكــــري في
آذار/مارس  2015دعـمــاً لـلـحــكـومـة
عـترف بـها بـعد سـيطـرة احلوثـي ا
على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقـتـل نـحــو عـشــرة آالف شـخص في
الــنــزاع الـيــمـني مــنــذ بـدء عــمـلــيـات

التحالف.

ي إلى الـيمن ـبـعـوث األ ويـسعى ا
مـارتن غـريـفـيث الـثالثـاء إلى إعـطـاء
دفع لــــعــــقــــد مــــحــــادثــــات سالم في
الــســويـد بــيـنــمــا وقـعـت احلـكــومـة
ــتـــمــردين الــيــمـــنــيـــة اتــفــاقـــا مع ا
احلوثـي لـتبـادل مئـات األسرى ب
الـطـرف قـبـيل بـدء مـحـادثات سالم

مرتقبة في السويد.
وأعلـنت الكـويت الـتي اضطـلعت في
أوقــات ســـابــقــة بـــدور الــوســيط في
النزاع اليمـني مساء اإلثن أن وفد
تمـردين اليمـني سـيغادر صـنعاء ا
ـفـاوضـات الـثالثـاء لـلــمـشـاركـة في ا
التي لم يحدد موعد رسمي لها بعد.
ومن جانبه أكد مسؤول في الرئاسة
الـــيــمــنـــيــة في الــريـــاض طــلب عــدم
الـــــكــــــشف عـن اســـــمـه أن الـــــوفـــــد
احلـكـومي "جـاهـز ولكـنه لـن يتـوجه
إلـى الــســـويــد إال بـــعـــد الــتـــأكــد من
وصول" الوفد احلوثي إلى السويد.
وقـــال هـــادي هـــيج مـــســـؤول مـــلف
ـفـاوضـ الـتابع األسـرى في فريق ا
لـلـحـكـومـة الـيـمـنـيـة لـوكـالة فـرانس
بـرس إن االتـفــاق يـشـمل اإلفـراج عن
 1500إلى  2000عنـصر من الـقوات
ـــوالــيـــة لــلــحـــكــومــة و 1000إلى ا
ـــــتــــــمــــــردين  1500شـــــخـص مـن ا

. احلوثي
تحدثة باسم الـلجنة الدولية ورأت ا
للـصـليب األحـمر في صـنـعاء مـيريال
حديب ردا على سؤال لـوكالة فرانس
بـــرس أن "هــذه خـــطـــوة في االجتــاه
الــصــحــيح نــحــو بــنــاء الــثــقــة بــ
اجملــتـمــعـات الـيــمـنــيـة" مــشـيـرة أن

الــلـجـنــة سـتــشـرف وتـســهل عـمــلـيـة
. التبادل ب الطرف

وأوضح هـــيج أن تـــطــبــيـق االتــفــاق
ـقرر سيـتم بـعد مـفـاوضات الـسالم ا

إجراؤها في السويد قريبا.
وكـــــتب وزيـــــر الـــــدولـــــة اإلمـــــاراتي
للـشـؤون اخلارجـيـة أنور قـرقاش في
تـغــريــدة بــالـلــغــة اإلنــكـلــيــزيــة عـلى
حــســابـه عـلـى "تــويــتــر" "نــعــتــقـد أن
الــســـويـــد تــوفـــر فـــرصــة حـــاســـمــة
لـالنــــخـــراط بــــشــــكـل نـــاجـح في حل

سياسي في اليمن".
وأكـــد قــرقـــاش أن "إجالء مـــقــاتـــلــ
حوثـيـ مصـابـ من صنـعـاء يظـهر
مـرة أخــرى دعم احلـكــومـة الـيــمـنـيـة

والتحالف العربي للسالم".
ـتحـدة اإلثـن وقامـت طائـرة لأل ا
ــتــمــرّدين بـإجالء  50جــريــحــاً من ا
احلوثـي من صـنـعاء إلى الـعاصـمة
الـعـمـانـيـة مـسـقط. وكـان مـسـؤولـون
حـــــوثـــــيـــــون أشـــــاروا الى أن إجالء
اجلـرحـى يـشـكل جــزءا من الـتــدابـيـر
الـــــتي تــــــفـــــتـــــرض أن تـــــســـــبق أي

مفاوضات.
وأعرب غـريفـيث الثالثـاء في تغـريدة
عـلى حسـابه عـلى مـوقع "تـويـتر" عن
"خـالـص الـشـكـر لــقـيـادات الــتـحـالف
وسـلـطـنـة عـمـان لـتـعـاونـهم ودعـمـهم
ـبادرة بـشكل كامـل" بعد إجالء هذه ا
. وقال الـوزيـر اإلماراتي إن صـابـ ا
نية "حال سياسيا مستـداما بقيادة 
يــوفــر أفــضل فــرصــة إلنــهــاء األزمــة

احلالية".
ــكن أن تــتـعــايش لــكــنه أضــاف "ال 

اإلثــنــ بـــحــسب مــا أوردت وكــالــة
ـتــحـدث األنــبـاء الــكــويـتــيـة. وكــان ا
بـــاسم الــتــحــالـف الــعــســكــري الــذي
تـقوده الـسـعـوديـة في اليـمن الـعـقـيد
ـالكي أكد في بـيان ليل الركن تركي ا
األحد أن غـريفـيث طـلب من التـحالف
تـــــســــهــــيـل إجــــراءات إخالء  50من
ــقــاتــلــ من مــيـلــيــشــيـا اجلــرحى ا
سـلّـحـة إلى مـسـقط لدواع احلـوثي ا
إنسانيـة وضمن إطار بنـاء الثقة ب
فاوضات األطراف اليمـنية للـتمهيـد 

السويد التي يرعاها" غريفيث.
الكي أن التحالف يدعم جهود وأكد ا
غـريـفـيث الـتي تـهـدف إلى "الـوصـول

إلى حلّ سياسي" في اليمن.
أكـد نـائب وزيـر اخلـارجـيـة الـكويـتي
خـــالـــد اجلـــارالـــلـه اإلثـــنـــ أن وفــد
تـمردين اليـمنـي سيـغادر صـنعاء ا
صـبـاح امس الـثالثـاء لـلـمـشاركـة في
مــفــاوضـات سـالم مـقــرر عــقــدهـا في
السويـد. وقال اجلار الـله الذي لعبت
بالده دورا فـي الــــــوســـــــاطــــــة بــــــ
األطراف الـيمـنـي واسـتقـبلت جـولة
من محـادثات الـسالم عام  ?2016إن
"الــطــائــرة تـغــادر غــدا حتــمل الــوفـد
احلوثي وسـيكـون على مـتنـها سـفير
دولة الـكـويت" في اليـمن مـتجـها إلى

العاصمة السويدية.
واستضافت الكـويت اجلولة األخيرة
من مـحـادثات الـسالم بـ احلـوثـي
واحلـكـومـة الـيـمـنـيـة في 2016ولكن
احملــادثـات إنــهـارت بــعـد الــفـشل في
التوصل إلى اتـفاقعقب  108أيام من

فاوضات. ا
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b∫ اعضاء وفد احلوثي يصعد الطائرة الكويتية التي نقلته الى جنيف Ë

دولـة مـسـتـقـرة وهـامـة لـلـمـنـطقـة مع
ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس
األمن الــدولي  2216يـــقــدم خـــارطــة

طريق قابلة للتطبيق".
وصـــدر الــقـــرار في نـــيــســـان/ابــريل
 ?2015ويـــــنص عــــلـى انــــســــحــــاب
ـدن الــتي سـيــطـروا ــتـمــردين من ا ا
عــلـيــهـا مــنـذ الــعـام  2014وأبـرزهـا

صنعاء وتسليم األسلحة الثقيلة.
ويــعــتـبــر مــلف اجلـرحـى احلـوثــيـ
أساسـيـاً في اجلهـود الـراميـة إلجراء
مـفـاوضـات سالم بـ أطـراف الـنزاع

اليمني.
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ـــاضي فـــشـــلت األ وفـي أيـــلـــول ا
تـحدة في عـقـد جولـة محـادثات في ا
ـتـمـردون في جـنــيف بـعـدمـا رفـض ا
الــلــحــظــة االخــيــرة الــســفــر من دون
احلصول على ضمـانات بالعودة الى
صــــنـــــعــــاء وإجـالء مــــصـــــابــــ من
صفوفهم إلى سلطنة عمان. ويسيطر
تمـردون منذ  2014على العـاصمة ا
صـنــعـاء بـيـنـمـا يـســيـطـر الـتـحـالف
بـــقــيــادة الــســعـــوديــة عــلى األجــواء
الـــيــــمــــنـــيــــة. وصــــرح نـــائـب وزيـــر
اخلـارجيـة الـكـويتي خـالـد اجلـارالله
تمردين اإلثن لصحافي بأن وفد ا

سيغادر صنعاء صباح الثالثاء.
وقـال اجلــارالـله إن "الـطــائـرة تـغـادر
غـدا حتـمل الـوفـد احلـوثي وسـيـكون
عـلى متـنـها سـفـير دولـة الـكويت" في
الـــيـــمن مـــتـــجـــهـــا إلى الـــعـــاصـــمــة
الـســويـديــة. وزارت وزيـرة خــارجـيـة
الـسـويـد مـارغـو فـالـسـتـروم الـكـويت
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ـرّيـخي)  هـو عـنـوان فـلم سـيـنـمـائي أمـريـكي مـنتـج عام  2015 يـحـكي (ا
ـرّيخ وهنـاك ينـقطع اإلتـصال به ظـنّاً قـصة رائـد فضـاء يذهـب برحـلة الى ا
. وفلم أنّه قـد مـات. لـكـنّه يـواصل الـعنـاء والـصـراع من أجل أن يـبـقى حـيّـاً
سـينمـائي آخر من أفالم اخليـال العلـمي منتج عام  2013 بـعنوان (األيام
ـرّيخ).  وتأسـيـسـاً على هـذه الـتـوطئـة ومـثلـمـا هـو احلال في األخـيـرة في ا
الـعـديـد من مـواضـيـع افالم اخلـيـال الـعـلـمي الـتي حتـوّلت الى حـقـيـقـة في
اذا الـتركيـز على هذ رّيخ? و كنـة على سطـح ا الـسابق هل هـناك حيـاة 
الـكــوكب في رحالت فــضـاء أمـريــكـيـة وروســيّـة وأورپــيـة وهـنــديـة? ومـاهي
مـيزات هذا الكوكب دون غيره والذي يكنّى بـالكوكب األحمر لوجود كمّيات
غـزيرة من صدأ احلديد عليه? وهل باإلمكان إرسال مركبة فضائية مأهولة
سـابير? سؤال تلو سؤال نحاول اإلقتراب من بـالبشر  إليه بعد عشرات ا
إجـابـاتـهـا هـنـا في مقـال مـبـسّط. في الـسـاعـة الـسـابـعة و 52 دقـيـقـة و59
ـتــحـدة ثــانـيــة من مـســاء يـوم  2018/11/26بــتـوقــيت  وسط الــواليــات ا
ـسبـار  (إنسايـت) الذي أطلـقته وكـالة الـفضـاء األمريـكية األمـريكـية حطّ ا
(نـاسـا) في السـاعة  11و  5 حـسب نـفس الـتوقـيت احملـلّي أعاله من يوم
ـسـبـار مـسـافة  485 مـلـيـون كـيـلـومـتـراً حتى   2018/5/5  لـقـد  قـطع ا
ــظـلـة عـلى ّ إنـزاله بـا ــريخ بـعـد  205  يــومـاً  و وصـل  الى جـوّ كـوكب ا
الـسـطح. وهــذه هي الـرحـلـة األمـريـكـيــة احلـاديـة والـعـشـرون بـإجتـاه  هـذا
الـكوكب وكـويكبـاته في ح هنـاك أكثر من  25 رحـلة إسـتكـشافـية أخرى
ـرّيخ هو مـابـ روسـيـةوأورپيـة وهـنـديـة  بإجتـاه فـضـاء الـكـوكب وأرضه. ا
كوكب بحجم نصف حجم األرض وهو عبارة عن صحراء  باردة له أقطاب
 جـلــيـديـة كـمــا لألرض وكـذلك يــتـعـرّض الى مـواسـم سـنـويـة وفــيه مـنـاطق
بـركانية أشدّها (ثاريسس) وتـأتي بعدها بالشدة منطـقة (إليسيوم) الواقعة
ـكـان هـو مـنــطـقـة سـهـلـيـة يـحـيط ـسـبـار  وهـذا ا في شـمـال مـكــان نـزول ا
ــرّيخ أيــضــاً جــداوالً ووديــانـاً ــرّيخ.  يــحــتــوي ا بــذراعــيه خط  أســتــواء ا
بـاإلضافـة الى وجود طـقس وغالف غازي نحـيف يتـشكّل من غـازات ثنائي
أوكـسـيد الـكـربـون والنـيـتـروج واآلرگـون. تـظهـر في هـذا الـكوكب دالالت
عـلى حـدوث فـيـضانـات في الـعـصـور الـغـابرة بـاإلضـافـة الى تـشـكّل غـيوم
رقـيقة فـيه. ويعكف الـعلـماء في دراساتـهم وحتليالتـها لإلستـنتاج فـيما إذا
سـتـقبل! كـان الـكوكب صـاحلـاً لـعيش الـكـائـنات سـابـقاً أو حـالـيّـاً أو في ا
ـرّيخ عـمّـا هـو   عــلـيه فـوق سـطح األرض إذ   أنّ الـسـنـة يـخـتــلف تـقـو ا
ـرّيخية تدوم  23شـهراً تقريـباً وهي أطول من سنة األرض.فـمثالً سيبقى ا
ـرّيخ سنـة مرّيـخيـة كامـلةأي مـايعادل سـبار (إنـسايت) فـوق سطح ا هـذا ا
ـتـوفّـرة  عن تـضـاريس ـعـلـومـات ا سـنـتـ عـلى األرض تـقــريـبـاً. تـشـيـر  ا
الـكــوكب والت زوّدتـهـا مـســابـيـر وسـيّــارات وكـالـة (نـاسـا) ومــنـهـا سـيّـارة
ـرسـلـة في عام ?2011 (كـيـوريـوسـتي أي مـعنـاهـا بـالـعـربـية الـفـضـول) ا
توسط عمق يزيد عن 1500 بـوجود محيط يغطّي اخلُمس من مـساحته و
مـتر أي أكـثر من إرتـفـاع قمـة جبل سـنجـار  في شمـال العـراق أو  أعمق
ـتوسط. وهـنـاك مـعـلومـات أيـضـًا بأنّ من أوطـأ نـقـطة فـي البـحـر األبـيض ا
تـبـخّـر ميـاه مـحـيط الـكـوكب قـد ترك بـقـايـا مـاء تـكاثـفَ ليـتـشـكّل به قـطـبان
ــدة تـقـدّر ـرّيخ بــقي رطـبـاً  مـتــجـمـدان فـي شـمـال الــكـوكب وجـنــوبه وإن ا
رسَـلةمن عـلومـات ا عـتاد حتـلّل وكالـة (ناسـا) ا بـنصف مـليـار  سنـة. وكـا
ـرّيخ بأجهزةحاسوب عمالقة جتري  مقاربات ومحاكاة ومقارنات ووضع ا
ـسـبـار هـنـاك لــتـعـزيـز مـعـطــيـات الـتـحـلـيل اإلسـتـنـتــاجـات لـلـتـواصل مـع ا
والــتـجــربـة.  قــبل عـام وبــتـاريخ   2017/12/9نــشـرتْ جــريـدة (الــزمـان)
ي جديد).  أدرج مـقالـتي وكانت  بـعنوان (مـوارد الفـضاء في إقتـصاد عـا
ا ـقـال األهـمـيـة اإلقـتـصـاديـة لـلـكـواكب والـكـويـكـبـات الـتي تـدور حـولـهـا  ا
ـعـادن بضـمنـها حتـتويـه من كونـتلـيـونات األطـنان (آالف الـتـرليـونات) من ا
ـقـال هي تـسـلـيط الـضـوء عـلى تـزايـد عـدد الـنـفـيـسـة. وكـلـنت الــغـايـة من ا
ركبة فضائية رّيخ وبرنامج (ناسا) للوصول الى الكوكب  الـرحالت الى ا
مـأهولة خالل العقـدين القادم أي قبل عام  2040 بـعد عام مرّيخي من
ــعـطـيـات ــعـلـومـات وا ـسـبــار(انـسـايت) كــمّـاً هـائالً من ا أآلن سـيــرسل ا
بـضـمنـهـا اعـلومـات مـأخوذة مـن عمـلـيات مـسح بـثالثـة  ابعـاد حـيث سـيتم
رّيخ ألول مـرة للبحث الـتركيـز هنا على اخـتبار منـاطق حتت سطح ارض ا
عن كـائنات عضـوية او عن آثارٍ  لـها. وفي حالة وجـود هذه الكائـنات يعني
وجـود كاربون او مركـبات الكاربون والـنيتروج ومالمح
ـكونـات حيـاة لـهذه الـكائـنات. ربّـما تـكون قـد عاشت
ـاء عن في ازمـان حـدثـت فـيـهـا فـيـضـانـات وتـبـخـر ا
ريخ نـتيـجةً لـعمـليات فـيزيـائيـة مثـلمـا يحدث سـطح ا

على سطح االرض وغالفها اجلوي.
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يشـهـد العـراق صـراعا من نـوع جـديـد في ظل تداعـيـات اقلـيـميـة ودولـية
واجـهة ب ـنطـقة التخـلو من ازمـات حقـيقيـة تصل الى حـد ا تشهـدها ا

امريكا وحلفـائها من جهة   ومـعسكر ايران وحلـفائها من جهه اخرى 
وقد اخـتـار احملوران الـعـراق ساحـة لـلصـراع السـباب عـديـدة: اولهـما ;
العـزلة الـتي تعـيشـها الـسلـطات واالحـزاب احلاكـمة مع الـشعب  وحـالة
عدم الـرضـا الدائم بـسـبب التـردي الـذي يشـهـده العـراق في ادارة كـافة
لـفات وعـلى رأسهـا مـلف اخلدمـات واالمن والبـطـالة وانـتشـار السالح ا
خـارج اطـار الــدولـة. وثـانــيـهـمـا ; تــعـدد والءات قـادة الــكـتل الـســيـاسـيـة
ـذاهب والقومـيات أقليـميا ودولـياً لتـحقيق مـصالح آنيـة تتقاطع ثلي ا و
صـلحـة العـليـا للـبـلد . ونـحن على  أعـتاب ان تـشتـد حدة الـصراع مع ا
بـ احملـورين يـحـاول كل مـنـهـمــا أن يـحـجّم اآلخـر بـأسـتـخـدام مـخـتـلف
االدوات حلـسم هـذا الــصـراع الــذي أصـبح قـضــيـة اثـبــات وجـود  لـكال
احملورين.. واقـصـد هنـا  مـحور امـريـكا وحـلـفائـهـا الدولـيـ واحمللـي 
ومحور ايـران وايضاً حـلفائـهم الدوليـ واحملليـ ; ويبدو للـوهلة األولى
أن مـوازين الـقـوى التــمـيل لـصـالـح اي مـحـور لـكـون كـل مـحـور يـحـاول
ـشــهـد الـعــراقي   فـاحملـور ابـراز قـوته وحــجم تـأثــيـره وسـيــطـرته في ا
دى يحاول من خاللها اقناع االمريكي يعمل بنظرية إستراتيجية بعيدة ا
ـتـطورة في ادارة ـكن من اجلـمـهـور بـالـتـجربـة االمـريـكـيـة ا اكـبر عـدد 
ـواطن ــقـراطي الــذي يـضــمن حق ا ـؤســسـات والـعــمل بــالـنـظــام الـد ا
نحه فرصة حقيقية في صنع القرار .. وطبعاً كل هذا بالعيش الكر و
العمـل في العراق هـو عبـارة عن شعـارات لم يضف لـنا سـوى مزيداً من
االنـتكـاسـات !! امـا احملـور الـثـاني فـقـد تـمـكن من الـتـغـلغـل في مـفاصل
ــاضـيـة الـتي أعـقـبت إنـهـيـار الـنـظـام الـدولـة اخملـتـلـفـة طـوال الـسـنـوات ا
ـذهـبـيـة ـنـطـقــة وحـكم اجلـوار  والـعالقــة ا الـسـابق بــسـبب جـغـرافـيــة ا
ـا مكـن  هذا احملـور من نـسج ـشتـركـة جلـزء كـبـيـر من ابـنـاء بـلـدنـا  ا
ذهب " لبناء خط عالقات داخلية واسعة مسـتخدما" ادوات "اجلوار - ا
مواجـهـة و سـاتـر صد دفـاعي خـارج اراضـيـة  وحتت شـعار  »حـمـاية
االمن الـقومي  ? «وهو مـا  يُـعـد جنـاحـا يحـسب لـهم وخـسـارة تـضاف
لسياسيينا غير القادرين على حتقيق امنهم الوطني وحتقيق أستقرارهم
االقتـصـادي او الـغـذائي ! لم نتـوقع من سـاسـة الـعـراق االنصـيـاع بـهذا
الشكل والذوبـان في سياسة احملـاور التي التمثل لـنا اي مصلـحة وطنية
تردي في العراق بل مانراه  او حتى ان تكون جزءا من احلل للـوضع ا
ـلك االهـلية شـهد سـيتـعقـد اكثر وسـيحـول العـراق الى بلـد تابع ال ان ا
في صـناعـة قـراراته   وسـتـبـقى عـيـون سيـاسـيـنـا تـرنـوا الى تـلك الدول
ينـاً او شماالً  وسنـرغم على الدخـول في معركة لم لتلقي الـتوجيـهات 
يـكـن عـلــيــنـا ان نــكــون طـرف بــهــا في اي حــال من االحــوال ... لـذا من
ـشرع ـفـتـرض الـيـوم عـلى الـنـخـبـة الـسـيـاسـيـة الـعـراقيـة ابـتـداءاً مـن ا ا
والسلـطة التـنفيـذية وحامي الـدستور ان يـسعون لـكتابة »نظريـة وطنية«
تبعدنا من سياسة احملاور  وتعيد لنا شأننا كبلد له سيادته  وجل همه
واطنيه  والنهوض بكل احملافظة على وحدة البلد وتوفير العيش الكر 
واطن وتـعويضه ترديـة والتي من شأنـها الـتخفـيف عن كاهل ا لفـات ا ا
ـاضـية عن حـجم اخلـسـارة الـكبـيـرة الـذي دفـعه في الـسـنـ الـعـجـاف ا
والتي دفع ثمـنها  تهـجيرا  وتـدميرا وانـتهاكا. لـذا فالنـظرية الـوطنية هي
الـسـبـيـل الـوحـيـد ألنــقـاذ الـعـراق وشــعـبه من -حـروب
احملـاور- الـتي حتـقق لــقـوى اخلـارج مـصـاحلـهـا 
وامن شـعـوبـهـا عـلى حـسـاب مـصـالح بـلـدنـا وأمن

شعبنا ...
فهل من مذكر?
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تحدة في األربعاء في مقر األ ا
ــغــرب جــنــيـف مــحــادثــات بــ ا
واجلــزائـر ومـوريــتـانـيــا وجـبـهـة
الـبولـيسـاريو في مـحاولـة إلحياء
ـتـوقـفـة مـنذ 2012 ـفـاوضـات ا ا
ـتنازع حـول الصـحراء الـغربـية ا

عليها.
ـتـحـدة هذا الـلـقاء وقـدمت األ ا
الــذي يـجــري عــلـى شـكـل طــاولـة
مـستـديـرة عـلى أنـه "خطـوة أولى
نــحــو عــمــلــيــة تــفــاوض جــديـدة
بـــهــــدف الــــتـــوصل الـى حل دائم
وعادل ومقبول من األطراف يتيح
لــشـعب الــصـحــراء الـغــربـيـة حق
صـير". وتبـدو احملادثات تقـرير ا
صـــعــبــة ألن كـل طــرف مــتـــمــسك

واقفه.
ـتـحدة الى وعبـر مـبـعـوث األ ا
الـصحراء الـغربـية هـورست كولر
ــلف مــنــذ الــعـام ــكــلف بــهــذا ا ا
 ?2017عن أمــله في "فــتح فــصل
جـديـد في الـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة"
بــــهـــدف الــــتــــوصل الى مــــخـــرج
سـياسي يـنـهي آخر نـزاع من هذا
رحلة النـوع في إفريقيـا ما بعـد ا

االستعمارية.
وأعـلن النـاطق باسم األمـ العام
ـــــتـــــحـــــدة الـــــثالثـــــاء أن لـأل ا
انـطــونـيــو غـوتــيـريش يــدعـو كل
األطــــــراف الـى "االنــــــخـــــــراط في
احملـادثـات بـدون شـروط مـسـبـقـة

وفي جو بناء".

وتطالب جبهة الـبوليساريو التي
أعــلـنت في " 1976اجلـمــهــوريـة
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــصـــــحـــــراويــــة
ـوقـراطـيـة" من جـانب واحد الـد
إجــراء اســتــفــتـــاء حــول تــقــريــر
ـصـير من أجل حل الـنـزاع الذي ا
بــدأ عـنـد انـسـحــاب إسـبـانـيـا من

ستعمرة السابقة. ا
ـئة ـغـرب على  80بـا ويـسـيـطـر ا
من مــسـاحـة الـصـحــراء الـغـربـيـة
ــمـتـدة عــلى مــسـاحـة  266ألف ا
كيلومتر مربع مع شريط ساحلي

غـنـي بـالــسـمك عــلى مـدى 1000
كـــــيــــــلـــــومـــــتـــــر عـــــلـى احملـــــيط

األطلــــــسي. 
ـغربـية مع وتتـعامل الـسـلطـات ا
ـنــطـقـة الـغــنـيـة بـالــفـوسـفـات ا
مـثـلــمـا تـتـعـامل مع بـاقي جـهـات

ملكة. ا
وتــــرفض الــــربــــاط أي حـل آخـــر
خــارج مـنح الـصــحـراء الـغــربـيـة
حـــكـــمــا ذاتـــيـــا حتت الـــســـيــادة
ــغـربــيــة مـنــبــهــة إلى ضـرورة ا
احلـــفـــاظ عــــلى االســـتــــقـــرار في

ــنـطـقــة. وفي انـتـظــار الـتـوصل ا
إلـى حل يـــــــعـــــــيـش الجـــــــئــــــون
صـحــراويـون في مـخــيـمـات قـرب
مـديـنة تـنـدوف بـاجلـزائـر. ويـقدر
ــــا بـــ  100ألف إلى عــــددهم 
 200ألف شــخص في ظل غـيـاب
إحــصــاء رســمـي. وتــقع تــنــدوف
جـنـوب غـرب اجلـزائـر الـعـاصـمـة
عــلى بـعـد  1800كـيـلــومـتـر وهي

غرب. قريبة من احلدود مع ا
وأجــريت آخـر جــولـة مــفـاوضـات
ـــــتــــحـــــدة في بــــرعـــــايــــة األ ا

آذار/مــــــــارس  2012بــــــــدون أن
تؤدي إلى أي تقـدم في ظل تشبث
ــــواقـــفـــهـــمـــا طــــرفي الـــنـــزاع 
واسـتـمـرار اخلالفـات حول وضع
ـنطـقة وتركـيبة الـهيـئة النـاخبة ا
الــــتي يـــفـــتـــرض أن تـــشـــارك في

االستفتاء.
ويتـضمن جـدول أعمال مـحادثات
جـنيف عـناوين فـضفـاضة تـتعلق
عـــــمـــــومـــــا ب"الـــــوضع احلـــــالي
ــراحل واالنــدمــاج اإلقــلــيــمي وا
ــقــبــلــة لــلــمــســار الــســيــاسي" ا

تحدة. بحسب األ ا
ويوضح مصـدر دبلوماسي قريب
قاربة "تتجنب لف أن هذه ا من ا
ــارسـة الــكــثـيــر من الــضــغـوط
وتـعـليق الـكـثـيـر من االنـتـظارات"
عــلى هـذا الــلـقــاء األول مـعــتـبـرا
أنها تهدف الى "إذابة اجلليد" مع
التـذكير بسـياق العالقات الـسيئة

غرب واجلزائر. ب ا
وتعتبر البوليساريو تقليص مدة
والية بعثة مينورسو (قوات األ
ــكـلــفــة مــراقــبـة وقف ــتــحــدة ا ا
إطالق النـار منذ  (1991من سنة
إلى ســــــتـــــة أشـــــهــــــر جـــــزءا من
"الـديـنامـيـة" الـتي خـلقـهـا تـكـليف

لف. كولر بهذا ا
وصـوت مـجلس األمـن الدولي في
نـــيـــســان/أبـــريل ثـم في تـــشــرين
األول/أكـتوبـر على تـقلـيص والية
ـدة ستة أشهر مينـورسو مرت 
تحدة على بضغط من الواليـات ا

سار خلفية كلفة البعثة وجمود ا
السياسي.

وترى جبـهة البولـيساريو أن "كل
شيء قـابل لـلـتـفـاوض بـاسـتـثـناء
احلق الدائم والـثابت لشـعبنا في
تـقـريـر مـصـيـره" بـحـسب مـا قـال
عضـو أمـانـتهـا الـوطنـيـة ورئيس
جلنـة شؤونـهـا اخلارجـيـة محـمد

خداد لوكالة فرانس برس.
ــغـرب عن حل ســيـاسي ويـدافع ا
"دائم" مـطــبـوع بـ"روح الــتـوافق"
لــكــنه ال يـــقــبل أي نــقــاش "حــول
وحــدته الـــتــرابـــيــة" و"مــغـــربــيــة
الــصــحـــراء" كــمـــا أكــد الـــعــاهل
ـلـك مـحــمــد الــسـادس ــغـربـي ا ا

مؤخرا.
وتعـبر اجلـزائر الداعم الـرئيسي
للـبوليسـاريو بدورهـا عن دعمها
ـــارســــة شـــعب الــــصـــحـــراء ل"
الـغـربـية حـقه الـثـابت والدائم في

تقرير مصيره".
وتـطرح اجلـزائـر التي تـشارك في
لـقاء جـنيف بـصفـتهـا "بلـدا جارا"
إجــراء "مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشــرة
ــغـرب صــريــحــة ونـزيــهــة" بــ ا
والـــبـــولــيـــســـاريـــو من أجل "حل
نهـائي" حسب بالغ رسـمي صدر

مؤخرا.
وحسب مصدر جزائري قريب من
ـلف فإن الـنقاش حـول "الوضع ا
ـــغـــرب الــعـــربي" هـــو الــذي في ا
"يـــــفـــــســــر حـــــضــــور اجلـــــزائــــر
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