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{ هونغ كونغ (أ ف ب) - بـدأت الشرطة
في هــونغ كــونغ عــمــلــيــات بــحـث وحتـر
لـلـقـبض عـلى لـصـوص مـسـلـحـ قـاموا
ــرحــاض بــســرقــة مـــئــات من رزم ورق ا
امس اإلثن في مديـنة تعاني من نقص
في كثـير من الـسلع بـسبب حـمى الشراء
والــتـخــزين لــدى الــسـكــان الــنــاجتـة عن
ـسـتجـد.وبات انتـشـار فيـروس كـورونا ا
رحـاض من الـبـضـائع الـنادرة في ورق ا
ـكـتظـة الـتي تعـتـبر مـركزا ـديـنة ا هذه ا
يـا لألعمال عـلى الرغم من تطـمينات عا
احلـكـومـة بـأن االمـدادات لم تـتـأثـر جراء
تاجر نفسها انتشار الفيروس.ووجدت ا
غـبــر قـادرة عـلـى إعـادة تـمــوين نـفــسـهـا
بالـبضـائع بـالسـرعة الـكـافيـة ما تـسبب
بـاصطـفـاف الـزبـائن في طـوابـيـر طـويـلة
جرد احيانا واختفاء سلع عن الرفوف 
ـتــاجـر ابـوابــهـا.والى جـانب ورق فـتح ا
رحـاض كان هـناك تـهافت عـلى سوائل ا
تـعـقـيم األيـدي ومـسـتـحـضـرات تـنـظـيف
ـواد الغـذائية أخرى أمـا بالـنسـبة الى ا
انـــــــــــصــبّ الـــــــــــطــــــــــــلـب عــــــــــــلـى األرز
ــعـكــرونــة.وقــالت الــشــرطــة إن ثالثـة وا
رجال احـتـجزوا سـائق شـاحـنة في وقت
مبكر االثن خـارج متجر في مونغ كوك
وهي منطقة يـسكنها الـعمال ولها تاريخ
عـروفة باسم افـيا الـصيـنيـة ا مرتـبط با
"تــريـاد".وقــال مــتــحـدث بــاسم الــشــرطـة
لـفرانس بـرس إن "ثالثـة رجـال يـحـمـلون
السكـاك هددوا عـامل توصيل وسـلبوه
ــرحـــاض تـــســاوي الف رزمــا مـن ورق ا
دوالر هـــــــــونـغ كـــــــــونـــــــــغي (130 دوالر

 U½Ë—u  W “√ V³ Ð W¹uM « tð—Ëœ Tłd¹ b  wMOB « ÊU*d³ «

آذار/مارس. ودائـما مـا انعـقدت الدورات
السـنوية لـلمـؤتمـر الشـعبي الـصيني في
اضية في آذار/مارس. السنوات ال35 ا
وأعلنت وزارة اخلـارجية األمـيركية امس
االثن أن الـفحـوصات أثبـتت إصابة 14
ـستـجـد ب شخـصـا بفـيـروس كورونـا ا
حوالى 300 راكب أميـركي وعـائالتهم 
اجالؤهم عــبــر الــطــائــرة مـن الــســفــيــنـة
الـسيـاحـيـة اخلـاضـعـة حلـجر صـحي في
الـيـابـان.وأوضـحت وزارة اخلـارجـيـة في
بــيـــان أن هــؤالء األشــخـــاص عــزلــوا عن
الـــركــــاب االخـــرين فـي الـــطـــائــــرة الـــتي
نقـلتـهم.وكان الـركـاب نزلـوا من السـفيـنة
ـــونــــد بـــريـــنـــسس" الـــســــيـــاحـــيـــة "دا
تحدة ويستعدون للـعودة الى الواليات ا
على م طـائرة مـستـأجرة ح  إبالغ
مــســـؤولــ أمــيـــركــيــ بــان 14 مـــنـــهم
مـــصــابـــون بــالـــفــيـــروس كـــمــا أعـــلــنت
اخلارجية األمـيركية في بـيان مشترك مع
وزارة الـــصـــحــة.وقـــالـت " نــقـل هــؤالء
االشخاص باكثـر طريقة آمنـة الى منطقة
مــتــخــصــصــة عــلى مــ طــائــرة االجالء
لعزلـهم بشـكل يتـوافق مع البـروتوكوالت
ــــرعـــيــــة". وأضــــافت "خالل الــــرحالت ا
ســيـتــواصل عــزل هــؤالء االشــخـاص عن
الـركــاب اآلخــرين".وأفــادت وسـائل إعالم
رسمـية امس الـسبت أنّ وزيـري خارجـية
الـصـ والـفـاتـيـكـان الـدولـتـ الـلـت ال
تربـطهمـا عالقات دبـلومـاسيـة منـذ عقود
بـسبـب خالفات حـول أمـور ديـنـيـة عـقدا
انـيا في لقـاء نادر للـغاية اجتمـاعاً في أ
. ستوى الرفيع ب اجلانب على هذا ا

اجلــــديـــد عــــلى رقـم هـــاتـف يُـــطــــلب من
ــســتــخـدِم إدخــال اســمه ورقـم هـويــته. ا
ـــكن اســـتـــخـــدام كل هـــاتف مـــســـجَّل و
لفـحص حـالـة عدد أرقـام هـويـة تصل إلى
ثالثة.ولتطويـر التطبيق تـعاونت هيئات
حــكـومــيــة ومــجـمــوعــة شـركــات الــصـ
لــلـتــقــنـيــة اإللــكـتــرونــيـة فــضال عن دعم
بـالبـيـانـات قـدّمه قـطاعـا الـصـحـة والـنقل
احلـكــومــيـان بــحـسب وكــالـة شــيـنــخـوا
عروف على نطاق الرسمية لألنباء.ومن ا
واسع أن احلــكـومــة الــصـيــنــيـة تــمـارس
مــســتــويـات مــرتــفــعــة من الــرقــابـة عــلى
مواطنيها لكن مراقب يرون أن األمر لن
يـــــثـــــيـــــر جـــــدال في هـــــذه احلـــــال عـــــلى
األقل.وقـــالت كـــارولـــ بــيـج مــحـــامـــيــة
الـشـؤون الـتـقـنـية لـدى شـركـة "دي إل أيه
بايـبر" لـلمـحامـاة والتي تـتخـذ من هونغ
كـونغ مـقـرا لـهـا: "في الـصـ وفي أنـحـاء
آسيـا ال يُـنظـر إلى الـبـيانـات بـاعتـبـارها
ـا بـاعـتـبـارهـا شـيـئـا شـيـئـا لـلـحـفظ وإ
ــكن اسـتــخــدامه. شــريــطـة أن يــتم ذلك
ـوافـقة أصـحـاب الـبـيـانات بـشفـافـيـة و
متى اقتضى األمر".وأضافت كارول لبي
بي سي: "هـذه خـدمـة نـافـعـة جـدا لـلـناس
من وجهة نظر صـينية ... هي أداة جبارة
ـظـهـر قـوة الـبــيـانـات لـدى اسـتـخـدامـهـا تُ
للصالح العام".وتعرّف احلكومة الصينية
"االتصال القريب" بـتلك احلال التي يكون
فـيـهـا الـشـخص عـلى مـقـربـة بال حـمـايـة
فاعلة من حاالت إصابة بفيروس كورونا
سـواء كانـت مؤكـدة أو مـشـتـبـهـة.ويـشمل
"االتــصــال الــقــريـب" كال من: األشــخــاص
ـوجـودين مـعـا عـلى مـسـافـة قريـبـة في ا
حـجـرة دراسـيـة واحـدة أو يعـيـشـون في
مـــنـــزل واحـــد وأفــراد الـــطـــاقم الـــطـــبي
الـــواحـــد وأفـــراد األســـرة الـــواحـــدة أو
غـيـرهم من األشـخـاص الـذين يـتـعـامـلـون
بشـكل مـباشـر مع مصـابـ ومَن يقـدمون
ـصـابـ والـرّكـاب وطـاقم الـعـمل رعـايـة 
في طائرة أو قطار أو غير ذلك من وسائل
النـقل في ظل وجود شـخص مصـاب.على
وجـودين على ثـال كل الركـاب ا سبـيل ا
مسـافـة ثالثة مـقـاعد من شـخص مـصاب
فضال عن طـاقم القـيادة يُـصنّـفون بـأنهم
في حــالـة "اتــصـال قــريب" بــيـنــمــا بـاقي
الــركـاب يُــصــنّـفــون عــلى أنــهم في حــالـة
"اتصـال عام".وفي حـالة الـقطـارات مكـيفة
ـسـافـرين وطـاقم الـهـواء يـتم وضع كـل ا
العمل في نفس عربة القطار (حيث يوجد
شـــخـص مـــصــــاب) في فـــئــــة "االتـــصـــال

القريب".

وقالت "صـحـيـفة الـشـعب" الـناطـقـة باسم
احلـزب الــشـيــوعي الــصـيــني احلـاكم إنّ
الــــوزيــــر الـــصــــيــــني وانغ يـي اجـــتــــمع

بالكاردينال بول كاالغر في ميونيخ.
وأوضــحـت أن الــوزيـــرين نــاقـــشــا خالل
االجـتـمـاع اجلـهـود الـتي تـبـذلـهـا الـص

. ستجدّ كافحة وباء كورونا ا
بدوره قال الكرسي الـرسولي على موقعه
اإللـكـتــروني إنّ االجـتـمـاع عــقـد اجلـمـعـة
على هـامش مـؤتمـر مـيونـيخ األمـني وقد
جــــــرى "فـي جــــــوّ ودّي" ونـــــــاقش خـالله
الــوزيـــران الــعالقـــات الــثـــنــائــيـــة "الــتي
تطوّرت بشكل إيجابي مع مرور الوقت".
وأضـاف الـفــاتـيـكـان أنّ الـوزيــرين اتّـفـقـا
خالل االجـتـمــاع عـلى "مــواصـلـة احلـوار
سـتوى الثـنائي لتـعزيز ؤسّسي عـلى ا ا
حـياة الـكـنـيسـة الـكـاثولـيـكـية ومـصـلـحة
الـشـعب الـصـيـني".ويـأتي هـذا االجـتـماع
في وقـت تـــشــــهــــد فـــيه الــــعالقــــات بـــ
اجلـانـبــ حتـسّـنــاً مـطّـرداً مــنـذ االتـفـاق
التـاريخي الـذي توصّال إلـيه في نهـاية 2
 018بشأن تعـي األساقفة الـكاثوليك في
.ومـنــذ عـقـود يـنـقــسم الـكـاثـولـيك الـصـ
الــصـيــنــيــون الــبـالـغ عـددهـم حـوالى 12
مليون نـسمة بـ كنيسـة رسميـة تديرها
احلــكــومــة ويــعــيّن أســاقــفــتــهــا احلــزب
الشيوعي احلاكم وكـنيسة سـريّة موالية

للفاتيكان.
ــوجب اتّـفــاق أبـرمه الــطـرفـان في لـكن 
أيــلـول/ســبــتــمــبـر 2018 أصـبح تــعـيـ
األسـاقـفــة في الـصـ يـتـمّ بـاالتـفـاق بـ

بك والفاتيكان.
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وأطلقت الص تطيبقا إلكترونيا يكشف
إمــكـــانــيـــة الــتــعـــرض خلــطـــر اإلصــابــة
بفيـروس كورونـا.ويخبـر تطـبيق "كاشف
االتـصـال الـقـريب" مــسـتـخـدمـيه عـمّـا إذا
كـانــوا عــلى مـســافــة قـريــبــة من شـخص
مصـاب أو مشـكوك في إصـابته بـفيروس
ــنـصح األشـخــاص الـذين يـتم كـورونـا.ويُ
تـصـنيـفـهم بـأنـهم في خـطـر بـالـبـقاء في
ــــنــــزل وإبالغ اجلــــهــــات الـــصــــحــــيـــة ا
احمللية.وتسلط هذه اخلطوة الضوء على
الرقـابة الـشـديدة الـتي تفـعّـلهـا احلكـومة

الصينية مع الشعب.
ــسـتـخـدم لـلــتـحـقق سـوى أن ومـا عـلى ا
يـقــوم بــفـحص رمــز اسـتــجـابــة سـريــعـة
(QR) عـلى هـاتفه الـذكي عـبـر تـطـبـيـقات
ـنــصـة "ألــيـبــاي" لـلـدفـع عـبـر شـبــيـهــة 
اإلنــــتــــرنـت أو تــــطــــبــــيق "وي تــــشــــات"
ـجـرد تـسـجــيل الـتـطـبـيق لـلـمـراســلـة.و

أمـيـركي)".وأظـهـرت لـقـطـات بـثـتـهـا قـنـاة
"ناو" الـتـلفـزيـونيـة مـحقـق مـن الشـرطة
رحاض يتجمعون حول صناديق لورق ا
خارج متـجر.وحالـة الذعر الـتي اجتاحت
هـونغ كونـغ منـذ تـفـشي فـيـروس كـورونا
دينة خالل في الص تغذيهـا ما عانته ا
مواجـهـتهـا تـفـشي مرض "الـسـارس" عام
2003 والذي أدى حـيـنهـا الى وفاة 299
شــخــصـا.وهــذه الــذكــرى تــركت شــعـورا
ـديـنة دائمـا بـعـدم الثـقـة جتاه سـلـطات ا
بـشـأن قـضـايـا الــصـحـة الـعـامـة كـمـا ان
رة مع أدنى تفشي كورونا يـترافق هذه ا
ــؤيـدة لـلــصـ الـتي شـعــبـيـة لـلــقـيـادة ا
رفــضت االذعــان لــتــظــاهــرات اســتــمــرت

اضي. أشهرا العام ا
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دينة ان امدادات السلع وتؤكد سلطات ا
ـسـؤولـيـة حـمى مـسـتـقـرة وهي تــلـقي 
الشراء عـلى الشـائعـات التي تنـتشـر عبر
اإلنترنت ما يتسبب بنقص في البضائع
ساحات تاجر والصـيدليات ذات ا لدى ا
دن اكـتـظـاظا احملدودة في احـدى أكـثـر ا
في الـــعــالم.وقـــد تــرجئ الـــصــ الــدورة
انها وفق ما ذكرت وسائل السنوية لبـر
إعالم رسـمـيـة امس اإلثـنـ فـيـمـا تـبـذل
السلـطات جـهودا للـسيـطرة على انـتشار
ــســتــجــد.وســيــقــوم فــيــروس كــورونــا ا
ــنــاقــشـة اجملــلس احلــاكم في الــصـ "
ــؤتـمـر مـشــروع قـرار" يــتـعــلق بــإرجـاء ا
الـشــعـبي الــوطـني عــشـرة أيــام وفق مـا
ذكرت وكـالـة أنبـاء الـص اجلـديـدة قبل
قـرر أن يبـدأ في اخلامس من االجتـماع ا

دوسلدورف
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حلــظـــة تــاريــخـــيــة هــامـــة لــدولــة
ـتــحـدة الـتي اإلمـارات الــعـربـيــة ا
أصــــبــــحـت أول دول عـــربــــيــــة في
ــنــطــقـة تــديــر مــحــطــة لــلــطــاقـة ا
الــنـوويـة".وأضـاف "يـعـود حتـقـيق
ـتــمـيـز إلـى الـرؤيـة هـذا اإلجنــاز ا
احلـكيـمـة لـلـدولـة وقيـادتـهـا لـبـناء
بـرنـامج سـلـمي لـلـطـاقـة الـنـوويـة
ـا يــكـفـل تـلــبـيــة احــتـيــاجـاتــهـا

ستقبلية من الطاقة". ا
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وكــانت سـلـطـات أبــو ظـبي أعـلـنت
ـاضي فـي كـانـون الـثـاني/يـنـايـر ا
أن أول محـطة سـتبـدأ العمل خالل

"أشهر قليلة".
واإلثــنـ أكــد الــكـعــبي "تــشــغـيل
مـــحــطـــة بــراكـــة بــشــكـل كــامل في

{ ابــوظـــبـي ( أ ف ب) - أعــلـــنت
الهـيئـة االحتاديـة للرقـابة الـنووية
فـي اإلمـــــارات امس اإلثـــــنـــــ عن
إصـدار رخــصـة تـشــغـيل لــلـوحـدة
األولى مـن مـحـطـة "بـراكـة" لـلـطـاقة
الـنــوويـة الـتي سـتـكـون األولى في

العالم العربي.
ــــنـــــدوب الــــدائم لــــدولــــة وقــــال ا
اإلمــارات لــدى الــوكــالــة الــدولــيــة
لـلـطـاقـة الـذريــة حـمـد الـكـعـبي في
مــؤتــمــر صــحــافي في الــعــاصــمـة
اإلماراتية أبو ظبي "اعتمد مجلس
ادارة الـهـيــئـة االحتـاديـة لــلـرقـابـة
الــنــوويـــة مــوافــقــته عــلى اصــدار
رخصـة تشـغيل الـوحدة األولى من
مـحطـة الطـاقـة النـووية إلى شـركة
نـواة لـلـطـاقـة".وأكـد الـكـعـبي "إنـها

ـسـتــقـبل الــقـريب ســيـسـاهم في ا
جــهــود اإلمــارات فـــيــمــا يـــتــعــلق
بـأهــداف الـتــنـمــيـة واالســتـدامـة"
قرر وعـد.وكان من ا دون حتديد ا
افتـتاح أول مفـاعل نووي إماراتي
وهو "محطـة براكة" في أواخر عام
2017 ولكـن  تأخـيره عـدة مرات
وتقع محطة "بـراكة" غرب أبوظبي
وتــولى كــونــسـورســيــوم بــقــيـادة
"كـيـبكـو" الكـوريـة بنـاءه في اتـفاق
بــلـغت قـيــمـته أكـثـر من 20 مـلـيـار
دوالر.وعـنـد اكتـمـال تـشغـيـله فإن
مــفـاعالت الــطـاقــة األربع سـتـؤدي
إلـى تـــــوفـــــيــــــر نـــــحـــــو  %25من
احتيـاجات اإلمارات من الـكهرباء
بـحسب مـؤسسـة اإلمارات لـلطـاقة

النووية.
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عاناة والظلم بعد ان شبع اقواال  وسئم الشـعب يبحث عن حكومة تلد من رحم ا
وعـودا وهـو خـرج لــيـطـالب افـعـاال وامــنـا ويـطـلب عــدال ومـسـاواة  و خـبـزا وامال
ولـيس مـجرد وعـود بـراقـة بـاسلـوب انـشـائي. لـقـد قدمت االنـتـفـاضـة التـشـريـنـية
ـبـاركـة وعـلى امـتـداد اكـثـر من اربـعـة اشـهـر دمـا عـراقيـا غـالـيـا ثـمـنـا من اجل ا
ا يـعزز سيادة تردية في الـبلد و طالـبة بحـقوق مشروعـة ومعاجلة األوضـاع ا ا

العراق وامنه وكرامة شعبه .
تعاقبة على العراق بعد عام 2003 وحلـد اليوم كانت تأتي محملة فاحلـكومات ا
ـالي واإلداري والـغش والـتـزويـر واالحـتـيـال عـلى الـنـاس حتت عـبـاءة بـالـفـسـاد ا
الدين والـوطنيـة وحقوق اإلنـسان حـتى أصبحت أجـندتهـا الحتمل أي إصالحات
اقتـصادية او سياسيـة او خدمية لهـذا جاءت ورحلت غير مـأسوف عليها دون ان
ـعـيشـية بل نـشهـد ايـة حتسـنات في اجملـاالت اخلـدميـة والصـحـية والـتعـلـيمـية وا
ديونيات " مليارية" صرفت دون شهدنـا تراجعات على مختلف الصعد ومحملة 
ـ بالـسلطـة وأحزابـها الفـاشلـة. أكثر من خـدمتـها أهداف ـتغا وجه حق على ا
الـشـعب الذي أفـقـرته ألكـثر من 17 عـاما عـجـافا دون بـارقـة أمل في سـداد تلك

ديونيات التي تتحملها األجيال القادمة. ا
نتفض يتـطلع الى سرعة إجراء اإلصالحـات االجتماعيـة واالقتصادية  الشـعب ا
وفي مــقـدمــتـهــا قـانــون االنـتــخـابــات الـذي يــجب ان  يــفـرز صــيـغــة احلـكــومـات
سـتقبلـية الذي تـلد من رحم الشـعب وليس القـانون الذي شـرعته  نفس أحزاب ا
ـماطلة في السلـطة الفاسـدة . والذي لم يكتـمل ولم يقر بصـيغته النـهائية نـتيجة ا
تـشريـعه وإجـراء انتـخـابـات مبـكـرة وتشـكـيل مفـوضـيـة انتـخـابات  مـسـتقـلـة قوال
فـوضية الـسابـقة ولكـنها وفعال  والتـاتي بالقـرعة ووفقـا لنـفس احملاصصـة في ا
مـغلـفـة بـصبـغـة " قضـائـية" وان جتـري االنـتخـابـات بـصورة مـثـاليـة وحتت رعـاية
ية  ومـحاسبـة مرتكبي  اعـمال اخلطف والـقتل  للمـتظاهـرين حينهـا نقول بان ا
لـديـنـا " حكـومـة من رحم الـشـعب" ووالدتـهـا شـرعـيـة وعنـدهـا سـيـكـون احلـساب
عسيـرا عندمـا تخرج عن خط سيـرها النها تـعلم بان هـناك من يحاسـبها ويراقب
تـنفذين ال الـعام وا صالح الـفاسدين سـراق ا أداءها في كل األوقـات والمجـال 
اضـية  النـها لم جتـد من يحـاسبـها الذين افـقرونـا على مـر السـنوات الـعجـاف ا
على اخطـائها وهي نفس الوجوه الكاحلة والفاسدة والفـاشلة تتبدل وتتكرر علينا
ـزيد من الـتـراجعـات واالزمات والتقـدم لنـا مـانلـمسـه على ارض الـواقع سوى بـا
هدي التي اسي. وسيـكون مصيـرها مثل مصيـر  حكومة عـبد ا واالنتـكاسات وا

اسقطها الشعب .
ـكـلف وبـ االحـزاب ــشـاورات بـ الـرئـيـس ا  لـقـد اصــبح واضـحـا من خالل ا
والتـيارت السيـاسية وما يـظهر من اطـراف سياسيـة  على وسائل االعالم ترفض
ـكونات "اليكتب تشكـيلة احلكـومة بعيدا عن "احملـاصصة" وما تسـميه  بحقوق "ا
لها الـنجاح. لقد اصبح واضحا للشعب ان من يـشكلون هذه احلكومة منفصلون
نـظـومـة الفـاسـدة الـتي اوصلت عـن الواقع الـذي يـعـيشه الـنـاس من رفض هـذه ا
البالد الى حـالة االنهيار والتزال الذهنية في تشكيل احلكومة هي هي وكل همهم
ـمـسكـة بـالسـلـطة وبـالـقرار انـتاج حـكـومة "مـحـاصصـة" بـ القـوى الـسيـاسـية ا
ط احلكومات الـسابقة وبشـكل مشوه اليعول السيـاسي.ان حكومة مـقنعة تعـيد 
ـنظـومة ـكن لـها مـواجهـة التـحديـات. كـما  ان حـكومـة تعـيـنهـا نفس ا عـليـها وال
ـكـنـهـا ان حتاسب وان احلـاكـمـة الـفـاسدة الـتي اوصـلت الـبالد الى االنـهـيـار ال
ـنتفض ن جـاء بها ولـيس لشعـبها ا ـنهوبـة الن والئها سـيكون  تستـرد االموال ا
ـكن حتـقـيـقه اال ـسـلـوبــة. وهـذا ال ـطـالب بـاســتـرداد حـقـوقه ا وا
باالعـتماد على القرار الوطني قـرار الشعب العراقي بعيدا عن
التـدخالت الدوليـة واالقليـمية وتـاثيراتـها السـاعية لـضمان
ـــشــروعـــة وعــلـى حــســـاب الــعــراق مــصـــاحلــهـــا غــيــر ا
ومـــــصالح  شعـبه االبي. وليـعلم اجلمـيع ان هذا اجليل
ـعــانــاة  هـو من ســيــــــقـود ـنــتــفض والــواعي  جـيـل ا ا

االنتصار.
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قـال وزير اخلارجية الـسعودي السبت
إن بـالده مــا زالت مـــلــتــزمـــة بــإجــراء
مـحـادثـات سالم عـبـر قنـاة خـلـفـية مع
احلــوثـيــ في الـيــمن عــلى الـرغم من
تـــزايـــد وتـــيـــرة الــعـــنـف مــؤخـــرا في
الـــــصـــــراع الـــــدائــــــر مـــــنـــــذ خـــــمس
سـنـوات.ويشـهد الـيمن مـعارك مـنذ أن
دعـومون من إيران أجـبر احلـوثيـون ا
ـعــتـرف بــهـا دولـيــا عـلى احلــكـومــة ا
اخلـــروج مـن الــعـــاصـــمـــة فـي أواخــر
.2014وتـدخل حتالـف عسـكري بـقيادة
الـــســـعـــوديــة فـي الــصـــراع في 2015
حملــاولـــة إعــادة الــســلـــطــة حلــكــومــة
الـــرئــيس عـــبــد ربه مــنـــصــور هــادي.
ويــعـتــبـر الـصــراع عـلى نــطـاق واسع
حـــربــا بـــالــوكـــالــة بـــ الــســـعــوديــة
ــــتــــحــــدة وإيـــــران.وتــــســــعـى األ ا
ـفــاوضـات الــسـيــاسـيـة الســتـئــنـاف ا
إلنـهاء احلـرب. وبشكل مـنفصل تـعقد
الــريـاض مـحــادثـات غـيـر رســمـيـة مع
احلـوثـي مـنذ أواخـر سبـتمـبر أيـلول
خلـفض الـتصـعيـد.وقال األمـير فـيصل
بـن فــرحــان آل ســعـــود أمــام مــؤتــمــر
مــيــونـيخ لـألمن إن الـقــنــاة اخلـلــفــيـة
لــلـــمــحــادثـــات لــيــست جـــاهــزة بــعــد
لالنـتـقال ألرفع مـستـوى.وأضاف أنـها
حتـــقق تــقــدمــا مـــشــيــرا إلى أن بالده
ـضي قـدمـا رغم مـا وصفه مـلـتـزمـة بـا
بــــالــــتــــدهـــــور الــــذي وقع في اآلونــــة
األخــيـرة في إشـارة لــتـزايـد األنــشـطـة
.وشـهدت األشهر الـعسكـرية للحـوثي
ـاضـية هـدوءا نسـبـيا في الـعـملـيات ا
الـقتالـية على عـدة جبهـات لكن العنف
تـصـاعـد على جـبـهـة شرقـي العـاصـمة
صـنعاء اخلـاضعة لـسيطـرة احلوثي
بــعـد هـجـوم صـاروخي عــلى مـعـسـكـر
لـقـوات احلـكـومة في  19يـنـايـر كـانون
الـــثـــاني أســفـــر عن مـــقـــتل أكـــثــر من
مـئة.وقـال األميـر فيـصل إن السـعودية
ســتـواصـل الـرد عــلى الـهــجـمــات لـكن
االعــتـــداءات األخــيــرة الــتي قــام بــهــا

ـــا يــعــد بـــاجتــاه الـــطــاقـم اجلــوي 
انـــتــهــاكــا ألحـــكــام الــقـــانــون الــدولي
اإلنــسـاني وقـواعـده الـعـرفـيـة.“وحـمل
ــالـكي احلــوثـيــ مـســؤولـيــة حـيـاة ا
.وقـال مكتب منسق وسالمـة الضابط
قيم في اليمن في بيان ـتحدة ا األ ا
إن شــركـاء فـي مـجــال اإلغـاثــة نـشـروا
ــســاعــدة فــرق اســـتــجــابــة ســريـــعــة 
الـــضـــحــايـــا الـــذين نـــقل عـــدد مـــنــهم
ـستـشفيـات في محافـظة اجلوف وفي
الــــعـــــاصــــمـــــة صــــنــــعـــــاء لــــتـــــلــــقي
الـــعالج.وتـــدخل الـــتـــحــالف بـــقـــيــادة
الــسـعـوديـة فـي الـيـمن في مـارس آذار
ـعـتـرف 2015 بــعـد خـروج احلـكـومـة ا
بـهـا دولـيـا من الـعاصـمـة صـنـعـاء عام
 2014مـع ســيـــطــرة احلـــوثــيـــ عــلى
ـــديــنــة.ويُــنـــظــر عــلـى نــطــاق واسع ا
لـلصـراع باعـتبـاره حربـا بالـوكالـة ب
الـسعـودية وإيـران.ولم يتـسن التـحقق
مـن الــضـــربـــات اجلـــويـــة أو إســـقــاط

الطائرة على نحو مستقل.
وقـال وزير اخلارجية السعودي األمير
فـيـصل بـن فرحـان آل سـعـود امس إنه
ال تــوجـد رسـائل خـاصـة وال اتـصـاالت
مــبـاشـرة لـتــخـفـيف الــتـوتـر مع إيـران
وإنه يــتـعـ عـلى طــهـران أوال تـغـيـيـر
سلوكها قبل أي محادثات.وقال الوزير
خـالل مؤتـمر مـيـونيخ لألمن ”سـيـكون
أي حــديث بال جــدوى إلى أن يـتــسـنى
ـصــادر احلـقـيــقـيـة لــنـا احلــديث عن ا

النعدام االستقرار هذا.
 U öš “ËU&

وبـدا أن السـعوديـة وإيران ال تـقتـربان
مـن جتـاوز خالفـاتــهـمـا مـع تـمـسك كل
ــوقـفه بـيـنـمـا ال تـرى سـلـطـنـة طـرف 
عــمـان الــوســيط اإلقـلــيــمي احـتــمـاال
النـــفـــراجـــة قــبـل إجــراء انـــتـــخـــابــات
الـرئاسة األمـريكيـة في نوفمـبر تشرين
الــثـاني.وتـصـاعـد الـتــوتـر في مـنـطـقـة
اخلــلـيج بـعــد قـتل الــقـائـد الــعـسـكـري
اإليـرانـي قـاسم سـلـيـمـاني في الـعـراق
في أوائـل ينايـر كانون الـثاني بـضربة

اجلـهـود الـفـرنـسـيـة والـيـابـانـيـة لـدفع
ـتــحـدة إلى طـاولـة إيــران والـواليـات ا
ـفـاوضات ”وجـدت آذانـا صـماء “ألن ا
الـرئيس األمريكي دونالد ترامب اعتقد
أن إيـــــران عـــــلى شـــــفـــــا االنـــــهـــــيــــار
االقـتـصـادي.وقـال ظـريف ”هـو مـخـطئ
... كل مــا يــريــدونه يـتــعــلق بــتـغــيــيـر
النظام.“وبدا أن سلطنة عمان ال تشعر
بــتـــفــاؤل بــشــأن آفـــاق الــتــقــارب بــ

. الطرف
وقـال وزيـر الـدولـة الـعـمـاني لـلـشـؤون
اخلــارجـيـة يـوسف بن عـلـوي بـعـد أن
الــتــقى مـع ظــريف في وقت ســابق من
الـيوم إن احلـقيـقة هـو أنه ليـس هناك
.وأضــاف أنه ال رســائـل بـ الــطــرفــ
يــــتـــوقع حـــدوث أي شـيء عـــلى مـــدى
قبلة في إشارة للفترة األشـهر الستة ا
الــتي تـســبق االنـتــخـابــات الـرئــاسـيـة

قبلة. األمريكية ا

سـلـيـمـاني لـكن تـلك احملـاوالت تـوقـفت
عـنــدمـا ردت إيـران عـلى قـتـله مـلـمـحـا
إلـى أن الريـاض تـعرضت لـضـغوط من
ــتــحــدة.ولــدى ســؤاله عن الــواليـــات ا
احـــتــمــاالت الـــتــواصل مـع إيــران قــال
األمـــيــر فـــيــصـل إنه ال تــوجـــد رســائل
خـاصة وال اتـصاالت مبـاشرة. وأضاف
أن الـكـرة في مـلـعب إيران خـاصـة بـعد
ا ملـكة  وقـوفها وراء هـجمات عـلى ا
شــمـل ضـربــات بــصــواريـخ وطــائـرات
مـسيرة على مـنشأتي نفط في سـبتمبر

أيلول.
وأشــار بـعــد أن غـادر ظــريف اجلــلـسـة
قـبل ثالثـ دقـيـقة إلى أنه يـتـعـ على
طــهـران أوال تـغـيـيـر ســلـوكـهـا قـبل أي
مــحـادثـات. وقـال ”ســيـكـون أي حـديث
بـال جدوى إلى أن يـتسـنى لنـا احلديث
ــــصـــادر احلـــقـــيـــقـــيـــة النـــعـــدام عن ا
االســــتــــقــــرار هـــذا.“وقــــال ظــــريف إن
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أمـــريـــكـــيـــة. وســـارعت دول أوروبـــيــة
وعـربية مـنذ ذلك احل لتـجنب نشوب
.وحـــضــر وزيــر حـــرب بــ اجلــانـــبــ
اخلـارجية اإليراني محمد جواد ظريف
ونـظــيـره الـسـعـودي األمـيـر فـيـصل بن
فـرحان آل سعود مؤتمر ميونيخ لألمن
يــوم الــسـبـت وشـاركــا في جــلــسـة عن
تــخـــفــيف حــدة الــتــوتـــر في مــنــطــقــة
اخلـلـيج.لـكن بـقي كل مـنـهـما فـي موقع
مــــنـــفـــصـل وزعم ظـــريـف أن نـــظـــيـــره
الـسـعودي طـلب تغـيـير جـدوله حتى ال
يـضطر للقائه.وقال ظريف إنه ال يعتقد
أن الـسـعـوديـة تـريد نـزع فـتـيل الـتـوتر
مـع إيران نـظـرا لـوجـودهـا بـقـوة حتت
تـأثـير احلـملـة األمريـكـية لـلضـغط على
إيـران. وتابع قائال ”أعـتقد أن جـيراننا
وخـاصة الـسعوديـة ال يريدون ”خفض
الـــتـــوتـــر.“وأضـــاف أن الــســـعــوديــ
حـاولـوا التـواصل مع إيران بـعد مـقتل
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رحلـة تشكيل احلـوثيون لم تصـل بعد 
خــطــر عـــلى احملــادثــات عــبــر الــقــنــاة

اخللفية.
تحـالفة مع واتـهمت جـماعة احلـوثي ا
إيـران التحالف بقيـادة السعودية بشن
ضـربـات جـويـة انـتـقـامـيـة أسـفـرت عن
مــقـتل  30شــخـصــا عـلـى األقل بـيــنـهم
مــدنـيـون فـي أحـدث تـصــعـيـد لــلـحـرب
ــسـتــمـرة مــنـذ خــمس سـنــوات.وقـال ا
ــتـــحــدة في الـــيــمن إن مـــكــتـب األ ا
ـبدئـيـة تشـير إلى يـدانـية ا الـتـقاريـر ا
أن ”مـــا يــصل إلى 31 مـــدنــيــا قــتــلــوا
وأصـــــيب 12 فـي ضـــــربـــــات جـــــويــــة
اسـتهدفت منطقة الهيجة “في محافظة
اجلــوف أمس الـسـبت.ونــقل تـلـفـزيـون
ـســيـرة الـتـابع لـلـحـوثـيـ عن وزارة ا
الـصحة في محافظة اجلوف اخلاضعة
لـسيطرة اجلماعة قولها إن هناك نساء

وأطفاال ب قتلى الضربات. 
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وجــــاء ذلك بــــعــــد إعالن احلــــوثــــيـــ
مـــســـؤولـــيـــتــهـم عن إســـقـــاط طـــائــرة
ــنـطـقـة يـوم تــورنـيـدو لـلــتـحـالف في ا
اجلــــمـــعــــة.ونـــقــــلت وكــــالـــة األنــــبـــاء
ـتـحـدث الــسـعـوديـة يـوم الــسـبت عن ا
ــمـلـكـة بــاسم الـتـحــالف الـذي تـقـوده ا
ــالـكي قـوله إن الــعـقـيــد الـركن تـركي ا
طــائــرة مــقـــاتــلــة لــلــتــحــالف من نــوع
تــورنـيــدو سـقــطت في اجلـوف ”أثــنـاء
ـهــمــة إسـنــاد جــوي قـريب قــيــامـهــا 
لــلـوحـدات الـتــابـعـة لـلــجـيش الـوطـني
ـالـكي الــيـمـني.“وفـي وقت الحق قـال ا
إن عـملـيات إنـقاذ بـدأت وهنـاك تقـارير
عـن احـتـمـال حـدوث ”أضـرار “لـكـنه لم
يــذكـر تـفـاصــيل.ونـقـلت وكــالـة األنـبـاء
ـالــكي قـوله في وقت الــسـعـوديــة عن ا
ـكـون من الحق إن ”الــطـاقم اجلـوي وا
) قــام بــاســتــخـدام كــراسي (ضــابــطــ
الــنــجـــاة لــلــخــروج من الــطــائــرة قــبل
ســقـوطـهـا في الــوقت الـذي قـامت فـيه
ـلـيـشيـا احلـوثـيـة اإلرهـابـية عـنـاصـر ا
بــإطالق األســلــحــة واألعـيــرة الــنــاريـة

في تـتـبع مـثيـر وتـأريخي وجـمـيل كتب الـفـنـان والبـاحث الـعراقي الـراحل حـس
الـهاللي مـوالـيـد الـشـطرة  (1946) مقـالـة عن سـبب الـنـبـرة احلـزيـنـة في الـغـناء
العـراقي والتي ظلت مالزمة له حـتى في إيقاع الفرح وكـأن طربنا آت من هاجس

احلزن فقط.
دون على لوح الط السـومري من أيام مجد أور الغابر أثبت وبالـقرين والنص ا
ـتوارث اليوم من هذه الصـفة  لصيقة بـنا في إظهار ما في أرواحنا الهاللي أن ا
من شـجن يـعـود الـى تـلك األزمـنـة وان األم الـسـومـريـة كــانت تـتـعـامل في تـهـدئـة
رضيـعها بنشيـد حزين من (األوياله ..والدله لوه ..وآه ..). ما أثـارني للكتابة عن
هذا مـا نشره الصديق الشاعـر علي الشيال من مقـطع فيديو في الفيس بوك عن
ـغدور موتا قي امرأة (عـمارتليـة ـــ ميسانـية) وهي تنـدب بنعي أسـطوري ولدها ا
ـوت حـتى وأنت تـنـظر دورك في طـابـور شـراء اخلـبز أو وت الـرخـيص ..ا زمن ا
تـلـتصق بـك عبـوة الصـقة وأنت التـعـلم .أو يأتـيك كـا صوت يـهـز رأسك بنـشـيد
البس وأوالدك يـنتـظرونك في الـبيت لـتجلب العـدم وأنت أمام واجـهة محـل لبيع ا
ـقـطع يأتي صـوت األم مـحمال لـهم قـمصـان وبـناطـيل الـعـيد اجلـديـد .! في هذا ا
بسـريالية وعذوبة كل جمال الكون ..(بحـة) آسرة وعجيبة يرن فيها صدى صوت
لم اسمـع من عذوبـته شيـئا سـوى في (نعـاويَّ) أمي وهي تـئن على اخـوتي الذين
ماتـوا في أقدار الـفقـر والتـسرطن الـغامض وحـوادث السيـر ..أو تلك الـتي كانت
تنشـدها في حلظة يأسها من توقف احلروب التي اعتصرتها بوطنيتها وحماسها
اخملادع من جـبهات الـشوش وسينـاء وربايا بـنجوين ..واتـذكر واحدة من جـملها
الـهائـلـة عنـدمـا كنت رابـضـا في ربـايا الـشـمال جـنـديا تـكـتسـحه الـليـالي الـباردة
وشبق شـغفه بجمع صور الليدي ديانا وإيزابيل ادجاني وليلى علوي إنها أطلقت
شتاقة إلى ح تأخرت إجازتي لتقول :أنا قلت يا علي ..والشمال قال عبارتها ا
جـيـبـيه إلي ..) . ثم أطـلـقت نـحـيـبـهـا اجملـنـون بـحـنـجـرة أصـفى من كل الـيـنـابـيع
وامـطـار شـتـاء اجلـوع الـسـومـري الـذي ظل يالزم خـاطـرة الـفـقيـر حـتى وهـو في
نـشـوة بأحـضـان اآللهـة األنـثى..! العـمـارتـليـة الـتي أطلت نـحـيب مـوسيـقى الـقلب
مـررت بـشـجن غـريب حسـا روحـيـا مـتـقن التـجـانس في تـنـاغم مـفـرداته مع رن
أوتـار حنـجـرتـهـا .فـجاء نـواحـهـا غـريبـا ومـهـيـجـا حتى ابـعـد واشـد حس لـقـساة
الـبشـر .وبـالكـاد يسـتـطيع الـصلـب أن يحـبس دمعـته عـندمـا ينـصت الى شـجنـها
وسـيقى وحزن الـكلمة وكـأنها بفـطرتها وسيـقي اآلتي من روعة التـجانس ب ا ا
وهـبة أحالمه وقلبه تذكـرنا بهواجس الـشعر األولى الـتي كان األنسـان ينظمـها 
) في قيمتها الروحية لسان حتى قـبل أن يكشف حرف الكتابة ..! مثلت (النـعاويَّ
حال الـضميـر احلي والذي تـتدفق فيـه مشاعـر الفقـدان أو احلنـ الى آخر غاب
ـنـفى أو حبـيب سـرقتـه شظـايـا احلرب أو زنـازين حـكم ظالم في مدن الـهـجرة وا
.وأي كـان شـكل هـذا الـفـقـدان فـقـد تــعـامـلت الـروح اجلـنـوبـيـة مع هـكـذا هـاجس
بـفـطـرة وحـنـان وعـشق .ونـتـاج هـذا الـدمج بـ الـفـطـرة والـعـشق واحلـنـان . ولـد
رر النـعي والنواح وما تطـلقه األمهات من بـوح دامع يفتت احلصى عـندما نراه 
شــجـنـه الى ألم وحـســرة وجــوع وأمـنــيـة أن يــعـود مـن مـاتــوا وقـتــلـوا وســافـروا
لـيــحـضـروا ثــانـيـة في اســتـعـادة حــلم جـلـجــامش لـعــودة خـله أنـكــيـدو من مـوته.
الـعمـارتـليـة التي وشـمت يـديهـا بتـطـريز اخـضر كـما طـالسم حضـارة أجدادهـما
ـعدان من ـلـكة أور ولـكش واكـد وميـسـان وكمـا تـفـعل نسـاء ا صـنـاع حضـارة 
اجل إغراء جنوم الـليل لـتبطل شـخير بـعلهـا وتغفـوا مع حنانه بـعد عنـاء نهار في
ـاء والـقـصب . هذه الـسـيـدة اخلضـراء كـمـا امتـداد واحـات الـعشب في قـيـلـولة ا
جـوارحـنا اجلـريحـة (نـعت) بنـمط سـريالي وحـفـرت في أخاديـد مـسامـعـنا شـوقا
واستحـضار لكل غـياب يلـبسنـا منذ أن ارتـدينا قـبعة الـبلوغ والـنضوج واسـسنا
في خـواطـرنـا براءة الـرعـشـة وحـتى زمن الـفجـر احلـديـدي الـذي تنـفـذه اجلـيوش
اجنة في قتل اجلميع بدون الغريـبة في بساتيننا ومدنـنا بحثا عن أمير للقـاعدة ا
اسـتثـنـاء ونقـشـبنـدي لم تـعـجبه شـطـحة رامـسـفـيلـد ومـلثم يـقـتل مـندائي لـيـسرق
زورة ويدعي انه روزخون زمانه مصـوغاته وغنوصيته .فيما آخر يأتي بشهادته ا
ويـتـاجـر بـالـسكـر والـصـوابـ وتـعب الـشـعب من مـصـاب غـزو اجلـار واحلـصار
ستبد الى جور احملرر ومجيء فـيالق كارولينا لتحملنا من جور احلاكم الواحد ا
عارض الذي خذل حلظته انه أعطى من اخوته 3 في زنازين الشعبة اخلامسة وا
لـيسـتثـمـر هذا ويُـنصبَ ويـسُحـتَ ويدعـو النـاس للـتـظاهـر ضد مـظلـومـية الـطائـفة
وانتـظار الفـرج القـادم مع بوارج تـركية وانـابيب غـاز ايرانـية محـملـة بآالف الكي
شـخاب اجمل من دبي فيـات من الكـهرباء والـطمـاطم واألناناس وكل مـا يجـعل ا
علم ـهن الفـقيـرة .ا ـرتديـة أجنـحة ا وتـون كل يوم  طـيورنا ا ألف مرة..! أنـهم 
ـســطـر واجلـنــدي والـشـرطي وزوار ـدرســة وعـامل ا والـسـائـق والـبـقـال وطــفل ا
ـقـدسة واألضـرحـة . وكل يـوم نـنتج من أجـلـهم أطـنانـا من (الـنـعاوي) الـعـتبـات ا
وجتعلـنا ننتج آالفا من األمـهات الثكلى من هـذا الفقدان فتطـلق احلناجر صداها
وروث من وجع ـدهش لذلك احلـزن ا في البـحـة الغـريبـة والغـرام ا

القلب ووجع القدر ووجع احلظ العاثر...
وتون في اجلبهات وفي التظاهرات  كل يوم 

..أذن كل يوم رثاء ...
ولكن الى متى ...

دعونا نسال الله من خالل الصالة ..
الى متى ..............?


