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ـعـبـرة عـن زهـو احلـيـاة والـفـكـر والـثـقـافـة والـذائـقـة عـنـوان ثالثي الـكـلـمـات ا
االنـســانـيــة جتـسـدت فـي ( احلـوار  الــتـســامح  الـسالم) اخــتـيــرت من عـمق
اضي التـجربـة اإلعالميـة واالتصـاليـة لـلعـاملـ في االذاعة / الـراديو وعـبق ا
نظمة الدوليـة للتربية والعلوم ي لإلذاعـة الذي حددته ا وتتخـذ شعارا لليوم العا
يـاً لالحتفال والـثقافـة (اليونـسكو) يوم  13 فبـراير/ شبـاط من كل عام يومـاً عا

تحدة في عام 1946. بالراديو وهو إحياء لذكرى أول بث إلذاعة األ ا
ستمع لـلصوت الذي صدح واجلمـهور ا أنه يوم األسـرة الصحافيـة واإلعالمية 
عقـوداً طويلـة عبر أثـير االذاعات سـواء في نشرات اخـبارية أم بـرامج وفقرات
سـتمعـ عند اسـترجاعـها.. النـاس تعشق اذاعية أخـرى تستـمتع بهـا ذاكرة ا
كسر ـعهودة يصـدح خلف ا ذيع بـعفويته ا صوت اإلذاعـة أكثر من التلـفاز فا
وسـحر جـمال الكالم فنـتذوق في الصـوت عذوبـة االلقاء وجـاذبيـة الشخـصية 
ـكـيـاج لـذلك حـتـما صـوته صـاف خـال من مـؤثـرات الـلـون والشـكل وزخـرفـة ا

يكون أكثر نضوجا ويخلق التميز. 
بسـاطة الـراديو وقـدرته االعالمـية مـنح أجيـاال عدة تـعايـشت مـعه عقـوداً طويـلة
تـعـد مــنـبـرا لــلـحـريـة وحـريـة اإلصــغـاء ألخـبــاره وبـرامـجـه  فـرصــة االسـتـمــاع 
إن حتـاورني عبر ووسيلـة اتصالـية لـلوعي اجلمـاهيري  ـقراطيـة  فـاهيم الد وا
ـفردة الـتي تـتجـاذب فيه أطـراف احلديث صوت اذاعي سـيـنصب الـرأي على ا
ذلك يصـنع قدرة تـقبل الرأي والـرأي اآلخر والفـاعلـية التي تـتحقق مع االذاعي 
مـرادفاتـهـا من ضـحـكة  يـتـجـسد فـيـهـا سـحر الـكالم وعـذوبـة الـلسـان فـتـتجه
والـسالم الذي تـنشـده البشـرية بـعيـدا عن العنف بوصلـة الفـكر نـحو التـسامح 
فضال عن والكـراهية واجلهل واالذاعي الناجح هـو من يصنع احلياة والسالم 
اً صـافيـاً خالـياً من أن طبـيعـة العـمل االذاعي تـفرض عـوامل النـجاح كـونه عـا
حتى أنـنـا أول ما نـصف الـراديو بـأنه عـالم اتصـالي جاد. البـهرجـة والـزخرفـة 
أو اضي النقي  وعنـدما نستذكر يوم الراديو فأنه بقدر ما يقودنا احلن الى ا
لـكـنــنـا قـبل كل شيء نـسـتـذكـر زمالء صـحـافـيـ مـا نـسـمـيه بـالـزمن اجلـمـيل 
وكتاباً ومـثقفون غـادرونا الى العالم اآلخـر اسهموا بـتقد نشرات واعالميـ 
أو حتـريــرهـا واعـدادهـا وتــقـد بـرامج حــواريـة وغـيـرهــا والـكـتـابـة اخــبـاريـة 
ي نسـتذكـر أرواحا فـفي هـذا اليـوم االذاعي العـا لسـينـاريوهـات برامـجيـة عدة 
غـادرتنـا لسبب ية  عطرة من قـوافل شهـداء الصـحافة الـعراقـية والعـربيـة والعـا
انهـا اختـارت ان تكون صـوتا لـلحـرية ونـذرت نفـسهـا من أجل صنـاعة السالم
عـبـر برامج حـواريـة بـغيـة اشـاعـة ثقـافـة الـتسـامح ونـبـذ التـطـرف لـكن األيادي
اآلثمـة صوبت عدوانها ضدها فذهبت من أجـلنا جميعا ومن أجل السالم الذي

نكرره مرارا " نعمة األمان في األوطان " .
ـســـــــــتـمـعـ عـبـر  لي انـتـمـاء وجــداني وثـيق مع اإلذاعـة  فـكـنت أطـل عـلى ا
يـة عدة لـسنـــــــوات طـويلـة لكن تـبقى إذاعات وطـنيـة وعـا
يزة في حياتي اإلعالمية. فتحية  BBC  نكهة راديو الـ
ـقــراطــيــة اإلنـســــــــانــيـة في لــكل من أرسى دعــائم الــد
(احلـــوار  الـــتـــســـــــــامح  الــــسالم) في يــــوم االذاعـــة

ي..  العا

وقـراطية مـا إن يتم دحر سوريا الـد
مـقـاتـلـي الـتـنـظـيم اجلــهـادي تـنـفـيـذا
لـقــرار تــرامب الـذي أعــلن في كــانـون
األول/ديسمبـر انسحـاب قواته البالغ

عديدها ألفي عسكري من سوريا.
لكن هذه الفـكرة تلقـتها بفـتور فرنسا
الـتي تـسـاهم في عــمـلـيـات الـتـحـالف
بـــنــــحـــو 1200 عـــنــــصــــر من قـــوات
ـدفــعـيــة والـقــوات اخلـاصــة وتـشن ا
ضربات جوية وتقوم بتدريب اجليش

العراقي.
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وكــشــفت وســائل إعالم إســرائــيــلــيـة
الـسبت عـن مقـطع فـيـديـو مـسرب عن
مـــكـــتـب رئـــيس الـــوزراء بـــنـــيـــامـــ
نـتـنـيـاهــو ظـهـر فـيه وزراء خـارجـيـة
ثالث دول عـربـية خـلـيـجـيـة يـدافـعون

عن إسرائيل ويهاجمون إيران.
وتضـمن فـيـديـو مدته  25دقيـقـة قول

{ واشــنـــطن (أ ف ب) - أعـــلن وزيــر
الــدفـاع األمــيــركي بــالـوكــالــة بــاتـريك
شــانــاهــان امس  أنّه فــوجئ إيــجــابــاً
بالترحيب الـذي لقيه هذا األسبوع في
بروكسل من جانب نظرائه األوروبي
في حـــــلف شـــــمـــــال األطــــلـــــسي وفي

ميونيخ خالل مؤتمر أمني دولي.
وقال شـاناهـان للـصـحافـي عـلى م
الـطــائـرة الـتي عــادت به من مــيـونـيخ
إلى واشـنــطن "لـقــد شـعـرت بــتـرحـيب

شديد وكانت بيئة جامعة".
. وأضـاف "كنـت أتوقّـع شيـئـاً مـخـتـلـفاً
" في كـنت أتـوقّع أن يـكـون أكـثـر بُـعـداً
إشـارة إلى االنـتــقـادات الـتـي وجّـهـهـا
إلى واشـنـطـن حـلـفــاؤهـا األوروبـيـون
بسبب قرارها األحادي اجلانب سحب

قواتها من سوريا,
وأكـد الــوزيـر األمــيـركي بــالـوكــالـة أنّ
"احلـوار كــان صـريــحـاً لــلـغــايـة. أحب

هذه األنواع من االجتماعات".
وأوضح أنّ الـــبــنــتـــاغــون ســيـــبــحث
بـــالــتـــنـــســـيق مع وزارة اخلـــارجـــيــة
األمـيـركــيـة في األسـئـلــة الـتي أثـارهـا
األوروبيـون لإلجـابـة عـلـيهـا و"الـقـيام

زيد من التخطيط". با
وسـعى شـانـاهــان إلى إقـنـاع نـظـرائه
في الــتـــحــالف الــدولي ضـــد تــنــظــيم
ــســـاعــدة في الــدولـــة اإلسالمـــيــة بـــا
حـمــايـة مــا أجنـزوه في ســوريـا بــعـد

انسحاب القوات األميركية منها.
وفي مـــيــونـــيخ ســـعى وزراء الـــدفــاع
ــشــاركــة في ال 13لــلــدول الــكــبــرى ا
التحالف الدولي الذين اجتمعوا على
هـــامـش مـــؤتـــمـــر األمـن إليـــجـــاد حل
شكلـة انسحاب أكبـر مساهم في هذا

احللف العسكري.
وسـتـنــسـحب الــقـوات األمـيــركـيـة من
ـنــاطق اخلـاضــعـة لــسـيــطـرة قـوات ا
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وألـغـيت الـسبت مـحـطـتان كـانـتا مـقـررت
األحـد واإلثـنـ في إندونـيـسـيا ومـالـيـزيا

بدون ذكر أي توضيحات.
وتــأتي هــذه اجلـولــة بـعــد خـمــسـة أشــهـر
ونـصف الشهر على مقتل الصحافي جمال
خـاشقجي في قنصليـة بلده في اسطنبول
في قـضـيـة أثـارت اسـتيـاء كـبـيـرا وأساءت
لصورة السعودية وخصوصا ولي العهد.
وبــعـدمــا أنـكــرت قـتل خــاشـقــجي طـرحت
الـريـاض روايـات عـدة لـلـحـادة لـكـنه بـاتت
تـؤكد أن الصحافي قتل خالل عملية نفذها
"عـناصر خارج إطـار صالحياتهم" ولم تكن

السلطات على علم بها.
وقــد صــرح الــرئــيس الــتــركي رجب طــيب
أردوغـان اجلـمـعـة أن بالده لم تـكـشف بـعد
عن جــمـيع الـعــنـاصـر الـتي بــحـوزتـهـا في
الـتـحـقـيق في مـقتـل الصـحـافي الـسـعودي
الـذي لم يـتم العـثـور على جـثـته بعـد وكان
من أشـد منـتقدي األمـير مـحمد الـذي ينفي

تورطه في القتل.
لـــكـن احملـــلـــلــــ يـــرون أن هـــذه اجلـــولـــة

اآلسـيـوية لـولي الـعـهد الـسـعودي هي أهم
ظـهـور له على الـسـاحة الـدبـلومـاسـية مـنذ
مـشاركـته في قـمة الـعشـرين في األرجنـت

في كانون األول/ديسمبر.
رأى جــيــمس دورسي الــبـاحـث احملـلق في
مـعـهـد راجـاراتـنام لـلـدراسـات الـدولـية في
سـنـغافـورة أن ولي الـعهـد "يـريد أن يـظـهر

أنه ليس منبوذا على الصعيد الدولي".
وأضــاف إنه يـريــد أن يـبـرهن عــلى أنه مـا
زال قـــادرا عـــلى "الـــعـــمل عـــلى الـــســـاحــة
ثل للسعودية الـدولية (...) بصفته أعلى 

لك" سلمان بن عبد العزيز. بعد ا
وقـال لي غووفو اخلبـير في شؤون الشرق
األوسـط في مــعـــهـــد الــصـــ لــلـــدراســات
رتبط بـاحلكومة الـدولية مـركز األبحـاث ا
الـصينية إن قضية خاشقجي ما ذلك تثير
جدال في البلدان الغربية "إلى درجة جعلت
ــريح إطالقـــا لــولي الــعــهــد أن مـن غــيــر ا

يتوجه إلى الغرب".
WLN  ‰Ëœ

وأضـــاف أن "عــدم الــذهـــاب إلى الــغــرب ال
يــــعـــني أنـه ال يـــســـتــــطـــيع
الـقـدوم إلى الشـرق" مشـيرا
ـــمــــلــــكــــة "تــــقـــوم إلـى أن ا
بــــعـــمــــلــــيـــات تــــصــــحـــيح
اسـتراتيجية والـدبلوماسية
الــسـعــوديـة تـلــتـفت حــالـيـا

باجتاه آسيا".
وتــابع أن "الـدول اآلســيـويـة
لـديـهـا سـمة خـاصـة ومـهـمة
وهـي أنـــنــــا ال نــــتــــدخل في
الــشــؤون الـداخــلــيـة لــلـدول

األخرى".
وقـال دورسـي إن جولـة ولي
الــــعـــهــــد تـــتــــضـــمـن شـــقـــا
اقـتـصـاديـا أيـضـا مـوضـحـا
أن "الـــــصـــــ هي الـــــزبــــون
الـرئـيـسي لـلـخـام الـسـعودي
وكـل الــزبــائن الــرئــيــســيــ
اآلخـــرين آســيـــوين: الـــهــنــد
واليابان وكوريا اجلنوبية".
وأكـدت احملـللـة في مـجمـوعة
"أمــــيـــــركــــان انــــتـــــربــــرايــــز
ايـنسـتيـتوت" كـارين يونغ أن

"آسيا تشكل مصدر استثمارات في الطاقة
والــبـنى الــتـحــتـيــة في اخلـلــيج والــنـمـو
ـي سـيــسـجل في ــقـبـل لالقـتــصـاد الــعـا ا
آسـيا".وأضافت أن السعوديـة ليست البلد
الــوحــيـد الــذي يـقــوم بــإعـادة الــتــمـوضع
االســتــراتـيــجــيــة هـذه ألن هــذا خــيـار كل

الدول اخلليجية النفطية.
تــــأمل إسـالم أبــــاد الــــتي أدى عــــجــــزهـــا
اخلـارجي إلـى انـكـماش االقـتـصـاد في أن
تــقـدم لــهـا حـلــيـفــتـهــا مـنـذ فــتـرة طــويـلـة
مــسـاعــدة إلنــقـاذه. وقــد يـتــخــذ ذلك شـكل
ـــلــيـــارات الــدوالرات في اســـتــثـــمــارات 
مــصـفـاة أو في مــجـمع نـفــطي في جـنـوب
الــبالد.وقـد زار رئـيس حـكــومـتـهـا عـمـران
خــان الــســعــوديـة مــرتــ مــنــذ انــتـخــابه
ـكن أن تـتـزامن زيارة ـاضي.و الـصـيف ا
ولي الـعهد السعودي مع محادثات جديدة
ــتــحــدة وحــركـة ــكــنــة بــ الـواليــات ا
طــالـبــان حـول أفــغـانــسـتــان. وقـد أعــلـنت
ـفـاوضات احلـركـة عن جـولـة جـديـدة من ا
ولـقاء مع رئيس احلكومة الباكستانية في
الـعاصمة.لكن لم تؤكد واشنطن وال إسالم
ـعـلـومـات.وتـسـاهم بـاكـسـتـان أبـاد هــذه ا
فـاوضات والـسـعوديـة إلى حد كـبيـر في ا
الـطويلة إلنهاء النزاع في أفغانستان. لكن
لم يــــعـــرف مـــا إذا كـــان األمـــيـــر مـــحـــمـــد
ســيــشــارك في مــفـاوضــات مــحــتــمــلـة في
مــــحـــادثـــات اإلثـــنــــ إن جـــرت.ودافـــعت
الـسـلطـات الـسـعوديـة الـسبت عن تـطـبيق
للهواتف الذكية يقول منتقدوه أنه يسمح
ــراقــبـة حتــركــات أقـاربــهم من لــلــرجـال 
الـنـساء مـسـتنـكـرة ما وصـفتـه ب"احلمـلة

نظمة" للتشكيك في التطبيق. غرضة ا ا
وقـــال بــيــان صــادر عـن وزارة الــداخــلــيــة
السعودية إن تطبيق "أبشر" يوفر أكثر من
"  160خـدمـة إجرائـيـة مخـتلـفـة (..) لكـافة
ـمــلـكـة من مــواطـنـ شــرائح اجملـتـمـع بـا
ـن فـيــهم من الـنــسـاء وكــبـار ومــقـيــمـ 

السن وذوي االحتياجات اخلاصة".
وتـطــبـيق "أبـشـر" الـسـعـودي مـتـوفـر عـلى

هواتف أندرويد وآيفون الذكية.
ـسـتـخـدمـيـه بـتـجـديد ويـسـمح الـتـطـبـيق 
جـوازاتهم وتـأشيـراتهم ضـمن سلـسلة من
اخلـدمات اإللكترونية األخرى لكنه يسمح

ـراقـبــة سـفـر قـريـبـاته من أيـضــا لـلـرجل 
النساء.

وكـانت اإلذاعـة الوطـنيـة العـامة األمـيركـية
"ان بـي آر" نـقـلت عن رئــيس مـجـلس إدارة
مــجـمـوعـة "آبـل" األمـيـركـيــة تـيم كـوك هـذا
األسـبـوع ان الشـركة الـعمـالقة سـتنـظر في

هذا التطبيق.
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قراطي رون وكـان السناتور االميركي الد
وايـدن دعـا في تـغـريـدة عـلى حـسـابه عـلى
مـوقع تـويتـر شركـتا آبل وغـوغل إلى إزالة

التطبيق.
رأة في ويـطبّق نـظام "والية الـرجل" على ا
الـسـعوديـة منـذ عقـود ويـنص على حـاجة
ـوافقة الرجـال من األقرباء الزوج الـنساء 
أو االخ أو األب أو االبـن للـتـعـلم وجتـديد

جوازات السفر ومغادرة البالد.
وانــتــقـــد الــبــيــان مــا وصــفه ب "احلــمــلــة
نظمة الـتي تسعى للتشكيك في ُـغرضة ا ا
غــايــات تــطـبــيق خــدمــة أبــشــر الــذي يـتم
تــوفـيـره عـلى الــهـواتف الـذكـيــة لـتـسـهـيل
وتـيـسـيـر تـقـد خـدمـاتـهـا لـلـمـسـتـفـيـدين
مــنــهــا".ورفــضت الــوزارة الــســعــوديــة مـا
وصـفـته ب "احملـاوالت الـرامـيـة لـتـسـيـيس
االسـتخدام النظامي لألدوات الـتقنية التي
ستخدمي الوسائل تـمثل حقوقاً مشروعة 
الـتي تتـوفر علـيهـا وحرصهـا على حـماية
ستفيدين من خدماتها من كل ما مصالح ا

ساس بها من أضرار". يترتب على ا
رأة في ويـتعرض نظام والية الرجل على ا
الـسعودية النتقادات من منظمات حقوقية
ـنح الــرجل الـقــدرة عـلى الــتـحـكم اذ انـه 

رأة. بسفر وزواج وعمل ا
ــرأة الــذي ونـــظــام "واليــة الـــرجل" عــلـى ا
يسمح للرجال بالتحكم بحياة النساء على
ـستوي الشخصي والعملي يلقي ظالال ا
عــلـى خــطــة اإلصالح الــتي أطــلــقــهــا ولي
الـعهـد السـعودي األمـير مـحمـد بن سلـمان
والـسـاعـيـة الى انـفتـاح اجـتـمـاعي وتـقد
صــورة مـتــسـامــحـة عن اإلسالم. ونــفـذ بن
ســــلـــمـــان إصـالحـــات عـــدة فـي اجملـــتـــمع
واالقـتـصاد مـنذ تـوليه مـنصـبه عام 2017
من بــيــنــهــا الـســمــاح لــلــنــــســاء بــقــيـادة

السيارة.

{ اسـالم ابـاد (أ ف ب) - بدأ ولـي الـعـهد
الـسـعـودي األمـير مـحـمـد بن سـلـمان امس
في بـاكـسـتـان جـولـة آسـيـويـة تشـمل ثالث
دول يـأمل في احلـصـول عـلى عـقـود مـهـمة
فـيها وفي تـأكيد أنه مـا زال العبا سـياسيا
مــهـمـا عـلـى الـسـاحـة الــدبـلـومـاســيـة بـعـد
خـمسة أشهـر على كشف قضـية الصحافي

جمال خاشقجي.
ووصـل ولي الـعـهــد الـســعـودي األحـد إلى
الـعاصمة الـباكستـانية حيث سـيبقى حتى

. اإلثن
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ووصل األمــيــر مـحــمــد إلى بـاكــســتـان في
أجـواء من التوتر اإلقليـمي الشديد. وتتهم
ــتــجــاورتــان إسالم أبـاد الــهــنــد وإيـران ا
بـالـتـورط في هـجـوم انـتـحـاريـ أسـفرا
عـن سـقـوط قــتـلى خالل األســبـوع اجلـاري

. على أراضي الدولت
وســـيــتــوجـه بــعــد ذلـك إلى الــهـــنــد حــيث
سـيــلـتـقي رئـيس الـوزراء نـاريـنـدرا مـودي
ويـنـاقش مـسـألـة النـفط مع وزيـر الـبـترول
والـــغــاز الــطــبـــيــعي دارمـــيــنــدرا بــرادان.
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للجدل بحسب اجلبير.
وقـال اجلـبــيـر: "عـنـدمــا أُبـرمت خـطـة
شتركة ظن اجلميع العمل الشاملـة ا
أن كل شيء ســيــكــون عــلى مــا يــرام.
واجـهـة نـرى مدة لكـنـنـا ونـحن في ا
. وعنـدما العـشـر سنـوات كـطرفـة عـ
تمتـلك إيران سالحا نـوويا -وهو من
النـاحـية الـنـظريـة أمر سـريع اإلمـكان
فـي ظل عـــــدم وجـــــود قـــــيـــــود عـــــلى
تـخـصــيب الـيــورانـيـوم - عــنـدئـذ مَن

سيعاني? إننا نحن مَن سنعاني".
وتـابع اجلـبـيـر: "إيـران تـزوّد جـمـاعـة
احلوثي في اليمن وجماعة حزب الله
في لـبـنان بـصـواريخ بـالـيـسـتـية. مَن
ـنـطـقـة. وعلـيه سـيـعـاني? نـحن في ا
فــالــنـــاس مــضــطــرون إلـى الــتــعــامل

بجدية مع مشكلة إيران".
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وقــال اجلــبــيــر إنه يــأمل أن تــتــغــيــر
إيــران وتـــصــبح "بـــلــدا عـــاديــا. هــذا
سيكون األفضل لـنا جميـعا. لكنهم لم
يـــفــعـــلـــوا ذلك بـــعــد. وأي مـــحـــاولــة
للتلطف معهم بأي شكل ستشجعهم
ـا سـتـثـبـطـهم".وعـلى صـعـيـد أكـثـر 
الـداخل اإلسـرائـيــلي وجّـهت زعـيـمـة
حزب هتنوعـا تسيبي ليـفني اتهاما
لــنـتـنـيـاهـو بـانـتـهـاك الـبـروتـوكوالت
ـتـبـعـة عـبــر تـسـريب فـيـديـو خـاص ا
باجـتـمـاع مغـلق من أجل دعم حـمـلته
زمع في االنتـخابيـة قبل الـتصـويت ا
الــــــتــــــاسـع من أبــــــريـل/نــــــيــــــســـــان
ــقـبل.وقــالت لــيـفــني إن نــتــنـيــاهـو ا
يـجـازف بـعالقـات مع دول عـربـيـة من

أجل مكاسب سياسية.
وأضافت لـيفـني: "العالقـات ب األ
تــقــوم فـيــمــا تــقـوم عــلى الــثــقــة بـ
القادة. ومن ثم فإن تـصوير وتسريب
(نـتــنــيـاهــو) ألقــوال قـيــلت في غــرفـة
مـغـلـقـة من أجـل مـصـالح انـتـخـابـيـة

محلية هو أمر غير مقبول".
وأضـــــــافـت وزيــــــرة اخلـــــــارجـــــــيــــــة
اإلســرائـيــلــيــة الـســابــقـة: "لــســنـوات
عــديـــدة أجــريت اتـــصــاالت مع قــادة
عــــرب ال نــــتــــبـــادل مــــعــــهم عـالقـــات
دبــلـــومـــاســيـــة ولم يــحـــدث أبــدًا أن
نــــــشــــــرتُ لـــــلــــــعــــــلن أيــــــا من تــــــلك

االجتماعات".

وزير اخلارجية البحريني إن مواجهة
اجلــمــهــوريــة اإلسالمــيــة تــعــد أكــثــر
ـا من حل الصـراع اإلسرائـيلي- إحلاحً

الفلسطيني.
ـثل الـفــيـديـو الــذي تـقـول وسـائل و
إعالم إن مكـتب نـتنـيـاهو أرسـله لـعدد
من الصحفي اإلسرائيلي جزءًا من
حلقة نقاش مغلقة على هامش افتتاح
نـعقـد حالـيا مؤتـمر الـشرق األوسـط ا

في وارسو ببولندا.
وجـاءت تصـريـحـات وزراء اخلـارجـية
العرب مؤكدة إلى حـد بعيد ما أفاد به
نـتـنـيـاهـو الـصـحـفـيـ اإلسـرائـيـلـي
ؤتمر في وقت سابق متحدثا بشأن ا

بإسهاب عن مواقف الوزراء العرب.
وبــعــد أقل من  30دقــيــقـــة من تــداول
الـفيـديـو حـذفه مـكـتب رئـيس الوزراء

من قناته على يوتيوب.
وقال وزير اخلـارجية الـبحريـني خالد
بن أحـــمــد آل خـــلـــيــفـــة في حـــضــور
نـتـنـياهـو ووفـود من 60 دولـة أخرى
إن "عـملـيـة الـسالم بـ اإلسـرائـيـلـي
والعرب كانت لـتكون في وضع أحسن

اآلن لوال تصرفات إيران الشريرة".
وأدان آل خلـيـفـة ما وصـفه بـ "الـنـظام
الـفـاشي اجلـديـد" في طـهـران مـتـهـمـا
إيـــاه بـــتـــدبـــيــــر هـــجـــمـــات في بالده
وبزعزعة االستقرار في اليمن وسوريا

والعراق.
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وأضـاف أن "أمــواال سـامــة وأسـلــحـة
وقــوات بــريــة تــابــعــة لــلــجــمــهــوريــة
اإلسالمــيـة" أعــاقت إحــراز تـقــدم عـلى
بذولة إلحالل السالم صعيد اجلهود ا

. ب اإلسرائيلي والفلسطيني
وأضــاف آل خــلــيــفــة: "كـبــرنــا ونــحن
نـتـحـدث عـن الـقـضـيـة اإلســرائـيـلـيـة-
الـفـلـســطـيـنـيـة كــأهم قـضـيـة يـجب أن
تُــحلّ بــطـريــقــة أو بــأخـرى. لــكن وفي
مـرحـلـة الحـقــة تـراءى لـنـا حتـدّ أكـبـر
وأكثر ُسـمِيّة - في احلـقيقـة هو األكثر
سُمـيةً في تـاريخـنا- هـو ذلك التـحدي

اآلتي من اجلمهورية اإلسالمية".
وتـابع الــوزيـر الـبــحـريـنـي: "لـكن هـذا
حتدّ خـطيـر يعـوقنا عـن التقـدم لألمام
عـلى أي صـعـيـد سـواء في سـوريا أو
اليمـن أو العراق أو أي مـكان. ومن ثم

فـــهــذا هـــو الــتـــحـــدي الــذي عـــلــيـــنــا
مـــجــــابـــهـــته مـن أجل الـــتــــعـــامل مع
الــــتــــحــــديــــات األخــــرى". أمــــا وزيـــر
اخلارجـيـة اإلماراتي الـشيـخ عبـدالله
بن زايــد آل نــهــيــان فــأشــار إلى حق
إسرائـيل في مهـاجمـة أهداف إيـرانية
في ســوريـــا.وفي جــواب عـــلى ســؤال
طرحـه مديـر احلـوار مـبـعـوث السالم
األمريـكي السـابق في الـشرق األوسط
دنــــيس روس بــــشــــأن الـــهــــجــــمـــات
اإلسـرائـيـلـيـة الهـادفـة إلى مـنـع إيران
من تــرســيخ قــدمـهــا الــعــســكــريـة في
سوريا قال آل نهـيان: "لكل أمة احلق
في الدفـاع عن نـفسـهـا عنـدمـا تواجه
حتـديــا من أمــة أخــرى نــعم".وشـارك
وزيــر الـــدولــة لــلــشـــؤون اخلــارجــيــة
السعودية عادل اجلبـير متهما إيران
باإلضرار بـالقـضية الـفلـسطيـنيـة عبر
دعم جــمـاعــات مــسـلــحـة تــتــنـازع مع
الـــرئــيـس الــفـــلـــســطـــيــنـي مــحـــمــود
عباس.ورأى اجلـبيـر أن أنشـطة إيران
نطقة العدوانية تـقوض االستقرار بـا
عــلى نــحــو يــســتـحــيل مــعـه حتـقــيق
الــــسـالم بـــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيـــ
.وقـال اجلبيـر: "انظروا واإلسرائيـلي
: مَن ذا الـذي يدعم إلى الفـلـسطـيـنيـ
حـمـاس واجلـهــاد اإلسالمي ويـقـوّض

السلطة الفلسطينية? إنها إيران".
وأشـــــــار اجلــــــبــــــيـــــــر إلى عـــــــدد من
نطـقة قائالً إن إيران الصراعـات في ا

تلعب فيها دورا مقوضا لالستقرار.
وأضـاف الـدبـلـومـاسي الـسـعودي: "ال
نـطقة كنـنا حتقـيق االستـقرار في ا
بــــدون سالم بــــ اإلســــرائــــيــــلــــيـــ
والـفـلـسـطـيـنـيـ (لـكن) أيـنـمـا ذهـبـنا

فإننا جند سلوك إيران الشرير".
كــمــا وجّه اجلــبـيــر انــتــقــادات قــويـة
دعومة جلماعة حـزب الله اللـبنانيـة ا
من إيران قـائال: "إحـدى أكـبر الـنـكات
ـتلك تتـمـثل في القـول إن حـزب الله 
ذراعا سياسـية وأخرى عسـكرية. هذا
غير موجود".وتـمثل نصيب األسد من
تـعـلـيـقـات اجلــبـيـر في انـتـقـاد اتـفـاق
إيران النووي قائال إنه كـفيل بتمك
إيـــران من حـــيــازة أســـلـــحــة نـــوويــة
وترهيب دول اجلوار في غضون عشر
ثيرة وجب بنـود االتفاق ا سنوات  باتريك شاناهان
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نـحن نـعـيش وسط مـجـتـمع واجملـتـمـع فـيه الـغـني والـفـقـيـر الـضـعـيف والـسـمـ
سـاعدة ـعـافى والسـقيم االعـمى والبـصـير الـعاقل واجملـنون فـعـليـنا بـذل كل ا ا
ونـحن نـسـتـطـيع ذلك ولـكن ويـالالسف نـبـخل عـلـيـهـم بعـضـهـا اليـحـتـاج اال الى
ـادي وكل هذا الـكالم والـنـصح واالرشـاد وبـعضـهـا بـالـعـمل واخرى بـالـعـطـاء ا
نحن نـقدر عليه ولـكننا ويـالالسف فالبـعض يقول كمـا تقول اجلاهـلية االولى "لو
اراد الله العـطاهم" ان هذا الـتنـوع هو بركـة وخيـر للجـميع فتـصور لـو خلق الله

البشر متساوين في كل شيء فماذا سيحدث..!
ـا اريد ان اقـوله انـنا.. نـقرأ في بـعض االحيـان عن احداث الـطالق التي  اعود 
تتـعرض لهـا بعض العـائالت ويتـضح لنا من الـتفاصـيل التي تـنشرهـا اجلرائد
ان الـزوجـ ظال شـهـورا بل سـنوات لم يـتـبـادال فـيـها احلـديث حـتى ولـو بـكـلـمة

واحدة. 
وقد يـتـبـادر الى االذهان ان مـثل هـذا الـصـمت يعـد من احلـاالت الـنـادرة ولكن
هـنـاك في الـواقع عـدد كـثـيـر من االزواج والزوجـات اصـبـحـوا يـخـافون مـن فتح
ـناقشة في اي موضوع وانتهى عهد االحاديث احلارة التي كانا يتمتعان باب ا

بها في اوائل عالقتهما العاطفية قبل ان يسيطر عليهما اجلمود. 
كن الـقول بأن كثـيرا من حاالت الـزواج ينتـابها الـفتور وهـكذا تخـلو العالقة و
بـ الـزوجــ من مـشـاعــر الـود واحلب احلـقــيـقي وان هي اال خـطــوة قـصـيـرة
ويـتـحـول ذلك الـصـمت الى عـزلـة كـئـيـبـة بـ طـرفـ يـعـيـشـان مـعـا حتت سـقف
واحد! ويـكمن اخلطر في ان معظم االزواج اليدركون انهم يقـتربون شيئا فشيئا
ـجرد ـرحـلـة اخلطـرة وتـقـوم بـ الـزوج عالقـة جـديـدة هي اشـبه  من هـذه ا
الـعـيش جنـبـا الى جـنب وليس احلـيـاة مـعا في مـعـيشـة مـشـتركـة واحـدة. ويظن
كـثيـر من االزواج انـهم يفـهـمون بـعضـهـما بـعضـا بـدون تبـادل احلديث بـيـنهـما.

ويرجع السبب في 
ة اجلدوى وانـها لن تؤدي الى ـناقشـة اصبحت عـد هذا الى انـهما ايـقنا ان ا
اية نـتيجة ما دام كل من الطرف متمسكا بوجهة نظره مؤمنا انه على حق وان
ـنـاقـشـة خـوفا من الـطـرف االخر عـلى خـطـأ. ولـهـذا فـهمـا يـريـدان ان يـجـتـنبـا ا

نشوب معركة عنيفة بينهما. 
وهـكـذا اصــبـحـا يـفــضالن ان يـلـوذا بـالــصـمت. ويـؤدي ذلك الـى بـرود الـعالقـة
وخـمـود الـعـاطـفـة شــيـئـا فـشـيـئـا الى ان تـتـالشى وتـذهب مع الـريح. وقـد يـزعم
ــنـاقـشـات واحملـادثـات بـ الـزوجـ الـبـعض انـني ابـالـغ في تـصـويـر اهـمـيـة ا

ويقـولون: اليس السكوت من ذهب? غير انـني اذكر بصراحة انني اقابل كل يوم
عـددا كـثـيـراً من الـنـاس يـظـنـون انهـم يـعـيـشـون حيـاتـهـم الـزوجيـة فـي انـسـجام

. ولكنهم في الواقع اليعيشون اال في عزلة قاسية.  وتعايش ب الطرف
سرات ـتبادل  فقـد كف كل منهمـا عن االشتراك مع شريك حيـاته في التمتع ا
جـرد ان تضـعف العـروة التي تـربـطهـما فـأن حيـاتهـما تـصبح احلـيـاة. وهكـذا 
بــاردة رتــيـبــة واليـكــون امـامــهـمــا اال حل واحــد هـو اخلــروج من هـذه الــعالقـة
ـثل الـقـائل ان وضع نـهـايـة لـهـذا الـزوجـيـة اجلـوفـاء بـواسـطـة الـطالق عــمال بـا

الكابوس افضل من االستمرار في كابوس بدون نهاية. 
ـناقـشـة وتبـادل وجـهات الـنـظر ولـهـذا فأنـني شـخصـيـا من انصـار الـتحـدث وا
ـناقـشـة حامـيـة في بـعض الـظروف. فـمن اخلـيـر ان ندخل في حـتى ولـو كـانت ا
جدال عـني ونعـرض في صراحة تـامة كل وجهـات النـظر ونصل الى حل وسط
ياه الى مـجاريهـا فهذا افضـل كثيرا في نهـاية االمر يـرضي الطرفـ ويعيـد ا
ـناقـشات من االستـمـرار في عالقة زوجـيـة باالسم فـقط خـاليـة من الـروح. ان ا

تبادل واالقتناع بوجهات النظر اخملتلفة.  الصريحة تؤدي الى التفاهم ا
وال جـدال في ان الـزواج الـسـعـيـد يـحـتـاج الى شيء من الـتـفـاهم الـصامت الن
السـكوت في بعض االحيـان قد يكون ابـلغ تعبيـرا من الكلمـات. لكن احلوار امر

اليستغنى عنه.
ــسـتـمـر ـشـاكل انـه مـعـرض لــلـتـغــيـيـر ا  ان الــزواج لـيس عالقــة خـالـيــة من ا

تواصل لكي تظل العالقة ب الشريك نابضة باحلياة.  والتجدد ا
ولن يتـسنى هذا اال بـواسطة تبـادل وجهات الـنظر. ان عـمليـة الدخول في عالقة
زوجيـة ليست كعـملية االنـتقال الى الـسكن في بيت جـاهز  بناؤه ولـكنه يشبه
ستمرة االشتـراك في بناء البيت سويا بالتعاون واأللـفة ب الطرف واحلاجة ا
الى دوام االصـالح والتـعديـل والتـبديل. واذا كـنـا نعـتـقد انـنـا  نبـقى عـلى حالـنا

كما هو بدون تغيير فأننا نكون قد ارتكبنا خطأ شديدا. 
ان كال من الــشــريـكــ مــكـلف بــأن يــكـون عــلى اســتـعــداد العــادة بـنــاء الــبـيت

واصالحه كلما استدعى االمر ذلك.
 وهذه الـعزلة القاسية النراها فقط في العالقة ب زوج من كبار السن مضى
عـلى زواجـهـما عـمـر طـويل بل انـنا نـشـاهـدها ايـضـا في حـيـاة زوج في سن
الـشـباب اصـبحـا -بعـد فتـرة قصـيرة جـدا- اليـجدان مـا يقـوله احدهـما لـآلخر
ولهـذا يعـيش كل مـنهـما اليـعـرف عن االخر شـيئـا وال يـتبـادالن احلديث في اي

موضوع.
اننـا ان لم نـتعـلم كـيف نـتنـاقش سـويا ونـتـفاهم ونـتـنازل
عن آرائنـا في بعض االحيان فان حياتنا سوف ينقصها
شيء في غــايـة االهـمـيـة هـو الـقــدرة عـلى تـنـمـيـة الـروح
ـعـيـشـة مع غـيـره في اجلـمـاعـيـة الـتي تـمـكن الـفـرد من ا

سالم ووئام وهذه هي السعادة الزوجية.

ــاثــلـــة لــعـــمــال وطالب جتـــمــعـــات 
وتـالمـيـذ عـلـى كل أراضي كـوبـا حتت
شــعــار "ال تـلــمـســوا فــنـزويال" دعــمـا
حلــلــيف ســيــاسـي واقـتــصــادي مــهم
لـــلـــجــزيـــرة االشـــتــراكـــيـــة.وأطـــلــقت
الــســلـطــات عــلى شــبـكــات الــتـواصل
ادورو االجـتـماعي أيـضـا حمـلـة دعم 
ــعـارضـة خــوان غـوايـدو ضــد زعـيم ا
الـذي اعـتـرفت به نـحـو خـمـسـ دولة
ـتحدة رئـيسا عـلى رأسهـا الواليات ا
بــالـوكــالــة لـفــنـزويال.وكــتب الــرئـيس
الـــكــوبي مــيـــغــيل ديــاز كـــانــيل عــلى
حـــســـابـه عـــلى تـــويـــتـــر الـــســـبت أن
"الـشعب الكوبي يعبر عن تضامنه مع
فــنــزويال مع الــثــورة الــبــولــيــفــاريـة
ورئـيـسهـا الشـرعي نـيكـوالس مادورو
ويـطـالب باحـترام الـسيـادة والسالم".

وأضاف "ال تلمسوا فنزويال".
وكـوبا هي أقرب حـليفـة لفنـزويال منذ
مطلع األلفية الثالثة. وتمدها كراكاس
بـالـنفـط وتقـدم لـها دعـمـا اقتـصـاديا 
بــيــنــمــا تـقــدم هــافــانــا خــدمـات آالف
ـــدربــــ الـــريــــاضـــيـــ األطــــبـــاء وا
.ويـتــحـدث ومــسـتــشــارين عـســكـريــ
خــبـراء أيـضـا عن وجــود كـوبـيـ في
الـــــقــــيـــــادة الـــــعــــلـــــيـــــا لـــــلــــجـــــيش

الـفنزويلي.وحتـدثت كوبا األربعاء عن
وجـود وحـدات عـسكـريـة أميـركـية في
الــبـحـر الـكـاريــبي لـشن "عـدوان" عـلى
فنزويال "حتت غطاء تدخل إنساني".
ودعـا الرئيس األميركي دونالد ترامب
فـي تــغــريـــدة مــســـاء الــســـبت الــدول
األوروبـية وخـصوصـا بريـطانـيا إلى
إعـادة ومحاكمة مواطـنيها اجلهادي
ـعــتـقـلـ في سـوريـا مـحـذرا من أن ا
ـتحـدة قد تـضطـر "لإلفراج الـواليات ا
عــنــهم".وتــأتي دعــوة تــرامب بــيــنــمـا
ـوقراطـية تـوقـعت قوات سـوريا الـد
ـدعوم من الـتـحالف الـعربي الـكردي ا
واشـنـطن الـسبت االعالن رسـمـياً عن
الـقضاء عـلى تنظيم الـدولة االسالمية

في شرق البالد خالل أيام.
ـتــحـدة وكــتب تــرامب أن "الـواليــات ا
انـيا تـطلـب من بريـطانـيا وفـرنسـا وأ
واحلــــلـــــفــــاء األوروبــــيــــ اآلخــــرين
اســتــعــادة أكــثــر من 800 مــقــاتل من
تـنظيم الـدولة اإلسالميـة أسرناهم في

سوريا من أجل محاكمتهم".
5KðUI  dA½

وأضــــاف أن "اخلالفـــة عــــلى وشك أن
تـســقط. الـبـديل لن يـكـون جـيـدا ألنـنـا
ســنـضـطـر لإلفــراج عـنـهم" مـؤكـدا أن
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{ هــافــانــا (أ ف ب) - عــبـر اجلــيش
الـــكـــوبـي امس عن دعــــمه لـــلـــرئـــيس
الـفـنـزويـلي نـيـكـوالس مـادورو بـيـنـما
تـتـهم هـافـانـا حـلـيـفـة احلـكـومـة الـتي
أرسى أســـســـهــا هـــوغـــو تــشـــافـــيــز
ـتـحـدة بـاإلعـداد "العـتـداء" الـواليـات ا
نـاسبـة مراسم جرت ضـد فنـزويال.و
في ثـكـنات وبث الـتلـفـزيون احلـكومي
الـكـوبي وقـائـعـهـا اجلـمـعـة والـسـبت
ـسـلـحـة الـثـورية وقع أفـراد الـقـوات ا
بـــيــانـــات دعم لـــنــيـــكــوالس مــادورو
مـرددين شـعـاراتـهم الـتـقـلـيـديـة "حتى
ــوت الــنـــصــر دائــمــا!" و"الــوطن أو ا

سننتصر!".
bKÐ Ëeſ

وقـال الضابط اينـياسيو أريوزا خالل
مـراسم في ثـكـنـة مـاتـانـزا الـتي تـبـعد
نـحو ثـمانـ كيـلومـترا عن هـافانا إن
هاجمة وغزو تحـدة  "عـمل الواليات ا
بـلد هو تدخل" مؤكدا أن الـفنزويلي
ـــكـــنـــهم حـل مـــشــاكـــلـــهم "وحـــدهم 
الــداخـلــيــة".وبـ مــوقـعي الــبـيــانـات
ـسلـحة اجلـنرال نـائب وزير الـقوات ا
جـواكـ كـويـنـتـاس سـوال ( 80عـامـا)
الـــذي قــاتل في الــثـــورة الــتي قــادهــا
فـــيــــدل كـــاســـتـــرو في 1959.وجـــرت
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ـتحـدة ال تـريـد أن ينـتـشر "الـواليـات ا
ـقــاتـلــون في تـنــظـيـم الـدولـة هــؤالء ا
اإلسـالميـة في أوروبا الـتي يـتوقع أن
يـــتــوجــهـــوا إلــيـــهــا".وأكــد الـــرئــيس
األمــيـركي "نـفـعل الـكــثـيـر ونـخـصص
وقـــتـــا كــــبـــيـــرا لـــيـــنـــهض اآلخـــرون
ويـقومون بعـملهم. نحن نـنسحب بعد

ئة على اخلالفة". االنتصار مئة با

وجـــــــــاء إعـالن قـــــــــوات ســـــــــوريــــــــا
ـوقـراطـيـة غـداة تـأكـيـد الـرئـيس الـد
األمــــيـــركي أنه ســــيـــتم الــــكـــشف في
"غــضــون 24 ســاعــة" عن مــعــلــومـات
مـهـمة تـتعـلق ب"جنـاحنـا في القـضاء
عـلى اخلالفـة" الـتي أعـلـنهـا الـتـنـظيم
اجلـــــهـــــادي في 2014 فـي مــــنـــــاطق
واسعة في سوريا والعراق اجملاور.

rŽœ∫ مقاتل من

قوات سوريا
وقراطية الد
التي يدعمها

تحدة الواليات ا
في دير الزور

ـهـد إعالن االنـتـصـار رسـمـيـاً على و
الـتـنـظـيم أمـام تـرامب لـتـنـفـيـذ قراره
بــســحـب كل الــقــوات األمــيــركــيــة من
شــمـال ســوريـا. إال أن نـائـب الـرئـيس
األمــيـركي مـايك بـنس قـال الـسـبت إن
بـالده "ســـتـــواصـل مالحـــقــــة" فـــلـــول
الـتـنـظـيم رغم قـرب انـسـحـاب قـواتـها

من سوريا.

VOŠdð∫ لوحة كتبت عليها عبارات ترحيب بولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان في الهور بباكستان

بنيام نتنياهو


