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{  ســـــيـــــدنـي (أ ف ب) - أعـــــلــــــنت
استرالـيا امس أنهـا تعتـرف بالقدس
الـغــربـيـة عـاصــمـة السـرائـيـل لـكـنـهـا
أوضــحـت أنــهــا لن تــنــقل بــعــثــتــهــا
الدبـلومـاسيـة من تل أبيب قـبل إبرام
اتــفـــاق سالم بـــ االســـرائـــيـــلـــيــ

. والفلسطيني
وأكــــد رئــــيـس الـــوزراء األســــتــــرالي
سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه
اخلـطــوة أيـضــا أن بالده مـســتـعـدة
لالعـتـراف بـتطـلـعـات الـفـلسـطـيـنـي
إلقـامـة دولـة فـلـسطـيـنـيـة عـاصـمـتـها
الــقـدس الــشـرقــيـة عـنــدمـا يــتـوضح

دينة في اتفاق سالم. وضع ا
وقــــال مـــوريـــســـون فـي خـــطـــاب في
سيدني السـبت إن "أستراليـا تعترف
اآلن بـالـقـدس الـغـربـيـة (...) -- الـتي
تــضم مـقـار الــكـنــيـست والــعـديـد من
ـؤســسـات احلـكـومــيـة -- عـاصـمـة ا
اسـرائـيل". وأضـاف "نـتطـلع إلـى نقل
سفـارتنـا الى القـدس الغـربيـة عنـدما
يصـبح ذلك قـابال للـتـنفـيذ (...) دعـما
التــــفـــاق عــــلـى الـــوضـع الــــنـــهــــائي
(لــلــمـديــنــة) وبـعــد أن يــتم الــتـوصل
إلــيه" مـوضـحــا أن الـعــمل لـتــحـديـد

موقع جديد للسفارة جار.
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وتــابع رئـيس الــوزراء أنه بــانـتــظـار
ذلك سـتفـتح أستـراليـا مـكتـبا مـكلـفا
الدفـاع والتـجـارة في الشـطر الـغربي

قدسة. دينة ا من ا
وقــال "بــاالضـافــة الى ذلك وتــأكــيـدا
عــلى الــتــزامــنــا حـال بــدولــتــ فـإن
احلكـومة االسـترالـية مـصمـمة أيـضا
عــلى االعــتـراف بــتـطــلــعـات الــشـعب
الـفــلـسـطـيـني إلى دولـة مــسـتـقـبـلـيـة

عاصمتها القدس الشرقية".
وكــان مــوريــسـون أعــلن فـي تـشــرين
األول/أكـــتـــوبـــر أنه "مـــنــفـــتح" عـــلى
مـــقـــتـــرحــات لـم يـــحـــدد مـــصـــدرهــا
لالعـتـراف رسـمـيًـا بـالـقـدس عـاصـمةً
إلسـرائـيل ونـقل سـفـارة بالده إلـيـها.
لـــكن في مـــواجــــهـــة انـــتـــقـــادات في
الــداخل وتــهــديــدات بـردّ جتــاري من
اخلــــارج أكــــد أنه يــــريـــد مــــشـــاورة
حـــلــفـــائه أوال. ودان حــزب الـــعــمــال
ــعــارض هــذا اإلجـراء مــعــتــبـرا أن ا
ـــصــــلــــحـــة احلـــكــــومــــة وضـــعـت "ا

صلحة الوطنية". الشخصية قبل ا
ــســؤولــة فـي حــزب الــعــمـال قــالت ا
بــيـني وونـغ في بـيــان إن "االعــتـراف
بـالقـدس الـغربـيـة عـاصمـة السـرائيل
بـينـمـا مـا زالت سـفارة اسـتـرالـيا في
تل أبـيب لـيـس سـوى خـطـوة إلنـقـاذ
مـــــاء الــــوجـه". وأضــــافـت "إنه قــــرار
ينطـوي على مجازفـة كبيـرة وال يفيد

في شيء".
ــكن لــقــرار مــوريـســون أن يــثــيـر و

توترا.
واعـتــرف الـرئـيس األمــيـركي دونـالـد
تـــــرامب في الـــــســــادس من كــــانــــون
األول/ديـــســمـــبــر  2017 بــالـــقــدس
عــاصـمــة الســرائـيـل في قـطــيــعـة مع
ـعتمدة منذ الدبلوماسـية االميركية ا
عـقود مـا أثـار غضب الـفـلسـطـينـي

وتنديدا من اجملموعة الدولية.
وفتـحت السفـارة األميـركيـة اجلديدة
أبوابها في  14 أيار/مايـو بالتزامن
مع حـــمـــام دم في قـــطــاع غـــزة الــذي
شـــهـــد مــــواجـــهـــات عـــنــــيـــفـــة بـــ

فلسطيـني وجنود اسـرائيلي على
طول احلـدود. وقتل  62 فلـسـطيـنـيا
في ذلك الــــيــــوم بـــنــــيـــران الــــقـــوات

االسرائيلية.
ويـريد الـفـلسـطـيـنيـون إعالن الـقدس
الشـرقيـة التي احـتلـتها اسـرائيل في
 1967 ثم ضمتـها عـاصمة لـدولتهم
ـنـشـودة بيـنـمـا تـؤكـد اسـرائيل أن ا
القدس بـشطريـها عاصـمتهـا "االبدية

وحدة". وا
من جـهـتـهـا تـعـتـبـر األسـرة الـدولـية
احتالل القدس الشرقـية وضمها غير
شرعي وتعتبرها أرضا محتلة. وتقع
مــراكـز الــسـفــارات االجـنــبـيــة خـارج
ـقــدسـة وغـالـبـيـتـهـا في تل ـديـنـة ا ا
أبــيـب لــتـــجـــنب اســـتــبـــاق نـــتــائج

مفاوضات احلل النهائي.
ويسـعى رئيس احلـكومـة االستـرالية
ة انـتخـابيـة العام الذي يـخشى هـز
ـقـبل إلى جـذب الـنـاخـبـ الـيـهـود ا
سيحيـ احملافظ وإلى إرضاء وا

البيت األبيض.
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وحـذر رئـيس الـبـعـثـة الـدبـلـومـاسـية
العـامة لـفلـسطـ في استـراليـا عزت
عـبـد الـهـادي ردا عـلى سـؤال لـوكـالـة
فــــرانـس بــــرس مـن أن احلــــكـــــومــــة
الفـلسـطيـنيـة ستـدعو الـدول العـربية
واإلسالمية إلى "سحب سفرائها" من
استـراليا و"اتـخاذ إجـراءات مقـاطعة

اقتصادية".
ـنظـمـة غـيـر احلـكومـيـة "شـبـكة أمـا ا
" فـقد اسـتـرالـيـا للـدفـاع عن فـلـسـطـ
أكــدت أن قـرار مــوريــسـون "ال يــخـدم

." مصالح االسترالي
ـنـظمـة االسـقف جورج وقال رئـيس ا
براونينغ إن هـذا اإلجراء "يقوض كل
إمكانـية حقـيقيـة للتـوصل إلى اتفاق

{  واشــنـــطن (أ ف ب) - دافع وزيــر
اخلـارجـيـة األمــيـركي مـايك بـومـبـيـو
اجلـمــعـة مـجـددا عن الــعالقـات الـتي
ــــتــــحــــدة تــــربـط بــــ الــــواليـــــات ا
والـسـعـوديـة ألسـبـاب تـتـعـلق بـاألمن
الـــقـــومي بـــعـــد تــــصـــويت مـــجـــلس
الــشــيــوخ عــلى قــرار إلنــهــاء احلـرب
مـلـكة الـتي يشـنـهـا حتالف بـقـيـادة ا

في اليمن.
فـفي انتـقـاد لـلرئـيس دونـالـد ترامب
صوّت مجلس الـشيوخ الذي يـسيطر
عــلـيه اجلــمـهـوريــون اخلـمــيس عـلى
تحدة للتحالف إنهاء دعم الواليات ا
الذي تقوده السعودية في اليمن بعد
ان ساهـمت احلمـلة الـعسـكريـة هناك
تحدة ا تسميه األ ا في التسبب 

أسوأ أزمة انسانية في العالم.
وقـال بومـبـيـو خالل مؤتـمـر صـحفي
ا تقوم "نكن اللتأكيد احتـراما كبيرا 
به الـسلـطـة التـشـريـعيـة ونـحن على
اتـــصـــال مـــســتـــمـــر مع أعـــضــاء في

الكابيتول لنتفهم مخاوفهم".
وأضـاف ان اإلدارة األمــيـركـيــة تـبـذل
"ما بوسعـها لشرح سيـاساتنا وكيف
بامكاننا ضمان الـسياسة الصحيحة
تحدة واحلفاظ على بلدنا للواليات ا
آمنـا" ميـرا إلى أن "مـخاطـر حقـيقـية
ــتــحــدة" من ايــران عــلـى الــواليــات ا
الـتي تــتـحـالف مع احلــوثـيـ الـذين

يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وصوّت مـجلس الـشيـوخ على تـفعيل
"قـــانـــون صالحــيـــات احلـــرب الــذي
يعـود إلى حقـبة حرب فـيتـنام ويـعيد
إلى الـكـونـغـرس صالحـيـات الـدخول
في نـزاعـات مسـلـحـة بـدال من الـبيت

االبيض.
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لـكن مجـلس الـنـواب لم يصـوّت بـعد
والــــهـــامـش في تـــصــــويت مــــجـــلس
ــا يــكـفي الــشــيـوخ لم يــكن كــبــيـرا 
لـتـجـاوز تـعـطـيل الـنص احملـتـمل من
قــبل تــرامـب. وتـدخّــلـت الــســعــوديـة
وحـــلـــفــاؤهـــا في  2015في الـــنــزاع
الـــعــســكــري بــ حــكــومــة الــرئــيس
الـــيــمــني عــبـــد ربه مــنــصــور هــادي

. تمرّدين احلوثي وا
وأدّى الـــنــزاع في الـــيــمـن إلى أســوأ
أزمة إنسانية في العالم. وتقدر األ
ــتــحــدة أن نــحـو  10آالف شـخص ا
ـدنـيــ مـنـذ قــتـلـوا مــعـظـمــهم من ا
تـدخّل الــتـحـالف الـعــسـكـري بـقـيـادة
الــســعــوديــة في احلــرب الـدائــرة في

اليمن في .2015
والدعم الذي يقدّمه اجليش األميركي
لـلتـحـالف غـيـر قتـالي ويـشـمل تـبادل
مـــعــلــومــات اســتــخــبــاريّــة وتــدريب

ـمـارسات" في طـيارين عـلى "أفـضل ا
شـنّ الــغـــارات اجلـــويـــة مع تـــقــلـــيل
ــدنــيـــ ألقــصى حــدّ الـــضــحــايـــا ا

بحسب ما تؤكد واشنطن.
وفي تــصـويت آخــر اعـتــبـر مــجـلس
الــشــيــوخ أن ولي عــهـد الــســعــوديـة
األميـر محـمد بن سـلمـان مسؤول عن
قــتل الــصــحــافي الــســعــودي جــمـال
خــاشــقــجي في قــنــصــلــيــة بالده في

اسطنبول.
أمـا وزيـر الـدفـاع جـيم مـاتـيس الـذي
ؤتمر شارك الى جانب بـومبيـو في ا
الـصـحـافي مع نـظـريـهـمـا الـكـنـديـ

فــقـد أشــار الى أن تـصــويت مــجـلس
الـشـيـوخ جــاء وسط احـراز تـقـدم في

محادثات السالم اليمنية.
تحدة -- وقال ماتيس إن الـواليات ا
دعت ولـم جتــبــر الــســـعــوديــ عــلى
وقف حمالتـهم اجلـوية في الـيمن --
سـاهـمت في اجلـهـود الـدبـلـومـاسـيـة
ل"انـهـاء هـذه احلـرب الـتي اسـتـمـرت

طويال جدا".
وكانت الغارات اجلوية السعودية قد
أصابت مستشفيـات وحافلة مدرسية
في الـيـمن بـيـنـمـا أدى احلـصـار الى
اتـسـاع رقـعــة اجملـاعـة حـيث أعـلـنت
ـــوت كل ـــتـــحــــدة أن طـــفال  األ ا

كن الوقاية منها. دقيقة ألسباب 
ـــوفـــد اخلــاص لأل الى ذلـك دعــا ا
ـتـحــدة الى الـيـمن مــارتن غـريـفـيث ا
اجلمعة أمام مجلس األمن إلى العمل
سريعا عـلى إنشاء "نظـام مراقبة" في

ـراقـبـة تـطبـيق اإلتـفـاق الذي الـيمن 
 الــتــوصـل إلــيه اخلــمــيس بــشــأن
مرفـأ احلديـدة حيث دارت مـواجهات
مـســاء. وانـدلـعت االشـتــبـاكـات عـنـد
ـدينة االطراف الـشرقيـة واجلنـوبية 
احلـــديـــدة وهي االولى مـــنـــذ دخــول

اتـــفــاق وقـف اطالق الــنـــار الــذي 
الـــتـــوصل إلــيـه في الــســـويــد حـــيــز
الــتــنــفــيـذ مــنــتــصف لــيل اخلــمـيس
اجلــمــعـة حــســبـمــا أفــاد اثــنـان من
ـديــنـة. وقـد طـالب غـريـفـيث سـكـان ا
خالل اتـصـال بـواسـطـة الـفـيديـو من
االردن ب"نـظام مـراقـبـة قـوي وكـفوء"
مـضـيـفـا "لـيس ضـروريـا فـحـسب بل
هـناك حـاجـة ماسـة الـيه وقـد أبلـغـنا

الطرفان انهما سيقبالن ذلك".
تحدة بأن وتابع "ان السماح لأل ا
ـــوانئ يــــكـــون لـــهـــا دور رائــــد في ا
خـطوة أولى حـيـويـة ونحن بـحـاجة

قبلة". إلى ان نرى ذلك في األيام ا
ويـجـري حـالــيـا اعـداد مـشـروع قـرار
ــــتــــحـــدة مع تــــنــــاقـــشه دول األ ا

قبل. توقعات باقراره األسبوع ا
تحدة وقال غريفيث "سيكون لأل ا
دور قـــيــادي لـــلـــمــســـاعــدة في إدارة
وتـفـتـيش مــوانئ الـبـحـر األحـمـر في

احلديدة والصليف وراس عيسى".
وقـال دبـلومـاسـيـون إن األمـ الـعام
تحدة أنطونيو غوتيريش قد لأل ا
يقـترح قريـباً عـلى مجـلس األمن آلية
مـراقــبـة لـلـمــيـنـاء ومـديــنـة احلـديـدة

تضم ب  30إلى  40مراقباً.

كـمـا اوضح دبـلــومـاسـيـون إنه لـيس
ـستـبـعد أن تـرسل الـدول بعض من ا
ـــراقــبــ عـــلى األرض "في مـــهــمــة ا
استطـالعية" قـبل اتخـاذ قرار رسمي.
وذكـر أحـدهم كـندا وهـولـنـدا كـبـلدان

كنة.
وفي هذا السياق أوضح غريفيث أن
اجلــنـــرال الــنــيـــوزيــلـــنــدي بـــاتــريك
كـامارت الـذي سـبق وأن قـاد بـعـثات
تحدة وافق على ترؤس آلية لأل ا
رتقب راقبة هـذه مضيـفا أنه من ا ا
ــقـبل وصــوله "مـنــتـصف األســبـوع ا

نطقة". الى ا
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وبـعــد مـحـادثـات دامـت أسـبـوعـا في
ــبــو الـســويــديــة عــاد وفـد بــلــدة ر
تمـردين اليمـني إلى صـنعاء على ا
مـ طائـرة كـويـتـية وسط اسـتـقـبال
حافل في مـطـار العـاصمـة اخلاضـعة

لسيطرة احلوثي منذ .2014
وفي الـــريــاض أعــربت الــســعــوديــة
التي تقود حتـالفا عسـكريا في اليمن
مـنـذ  2015عن تـأيــيـدهـا لـالتـفـاقـات
ـتـمردين الـتي  توصل إلـيـهـا ب ا
ـمــلــكـة ــدعــومـة مـن ا واحلــكــومـة ا

مؤكدة تأييدها للحل السياسي.
وقـال جالل الــرويـشـان عــضـو الـوفـد
في مـؤتمـر صـحـافي "أردنـا ان نـثبت
لـلعـالم أنه كـمـا أنـنا رجـال مـواجـهة
فنحن رجـال سالم أيضا" مـضيفا أن
جولة احملادثات في السويد "وضعت
أولى اخلـــطــوات الــصــحــيــحــة عــلى

طـريق الـسالم وعـلى طـريق مـعـاجلـة
األوضاع االنسانية".

ـتـمردين وكانـت الضـمانـات بـعودة ا
إلى صـنـعـاء شـرطـا رئـيـسـيـا وضـعه
احلـوثيـون لـلـمشـاركـة في احملـادثات

التي اختتمت اخلميس.
ــــتـــــمـــــردون من وفي  2016مُـــــنـع ا
الـعودة إلى صـنـعـاء في أعـقـاب فشل
مــحــادثــات في الــكــويت مــا اضــطـر
أعضـاء وفد احلـوثيـ للـبقـاء ألشهر

عالق في سلطنة عمان.
وفشلت محاولة لعقد محادثات سالم
في جــنـــيف في أيـــلــول/ســـبــتـــمــبــر
اضي بـعـدما لم يـشـارك احلوثـيون ا
لــعـــدم حــصـــولــهم عـــلى ضـــمــانــات
بالـعودة إلى صنـعاء. ورافق مـبعوث
ـــتــــحـــدة مــــارتن غــــريــــفـــيث اال ا
ــتــمــرديـن إلى الــســويــد عــلى مــ ا
طـائرة كـويـتيـة في الـرابع من كـانون

االول/ديسمبر.
وكـــتب رئــيـس الــوفـــد مــحــمـــد عــبــد
الــسـالم عــلى حــســابـه عــلى تــويــتــر
اجلمـعـة "الشـكر والـتقـديـر للـمبـعوث
ي الى الــيــمن وسـلــطــنـة عــمـان األ
ـلـكـة الـسويـد في ودولـة الـكـويت و

شاورات. تسهيل وإجناح" ا
بـــدأت حـــرب الــــيـــمن في  ?2014ثم
تـصاعـدت مع تـدخّل الـسعـوديـة على
رأس الـــتــــحــــالف الــــعــــســـكــــري في
آذار/مارس  2015دعـمــاً لـلـحــكـومـة
تـمردين عـترف بـها بـعد سـيطـرة ا ا
احلوثيـ على منـاطق واسعة بـينها

صنعاء.
وقـتـل نـحــو عـشــرة آالف شـخص في
الــنــزاع الـيــمـني مــنــذ بـدء عــمـلــيـات
التـحـالف بيـنمـا تـهدّد اجملـاعة نـحو

 14مليونا من سكان البالد.
وخالل مـحـادثـات الـسـويـد توصّـلت
ــتــمــردون احلــكــومــة الـــيــمــنــيـــة وا
احلوثيـون إلى اتفاق لـسحب القوات
ــقــاتــلـة مـن مـديــنــة احلــديــدة عـلى ا
ســاحل الــبــحــر االحــمـر ومــيــنــائــهـا
احلــيــوي الــذي تـمــر عــبــره غـالــبــيـة
ـواد الـتجـارية ووقف سـاعدات وا ا
إطالق النار في احملافظة التي تشهد
مـنـذ أشـهـر مـواجـهـات عـلى جـبـهـات

عدة.
كمـا اتّـفق طرفـا النـزاع عـلى التـفاهم
حيال الـوضع في مديـنة تعـز (جنوب
غـرب) الـتي تـسـيـطـر عـلـيـهـا الـقـوات
ـتـمـردون احلـكـومـيـة ويـحـاصـرهـا ا
وعــلى تــبــادل نــحـو  15ألف أســيـر
وعقـد جولة مـحادثـات جديدة الـشهر
ـــقـــبل لـــوضـع أطــر لـــسـالم يــنـــهي ا

احلرب.
وقـــال جــــمــــال عـــامــــر عـــضــــو وفـــد

احلــوثــيــ لــدى وصـولـه إلى مــطـار
صـنـعـاء لــفـرانس بـرس "نـاقـشـنـا كل
ــواضــيع الــتي ذهــبـنــا من أجــلــهـا ا
حتت عــنـوان بـنــاء الـثـقــة (...) بـنـيـة
تقد تـنازالت" مـضيفـا "سعيـنا قدر
إمــكــانــنــا إلـى عـدم تــعــطــيـل مــيــنـاء

احلديدة".
كمـا أوضح عـضو آخـر في الوفـد هو
يـحـيى نـوري "نـأمل أن تـشـهـد األيـام
ـقـبـلـة تـنـفـيـذ مـا  االتـفاق حـوله ا
وان شـاء الـلـه تـتـحـقّق نــقـلـة نـوعـيـة
تهـيئ الثـقة خلـوض مفـاوضات أكـثر
قـــدرة عــــلى مـــعــــاجلـــة الـــقــــضـــايـــا
الـعـــــالـقــة". ومن بـ هـذه الـقـضـايـا
مـوضـوع مطـار صـنـعـاء الـذي لم يتم

التوصل إلى اتفاق حوله بعد.
وأعــلــنت احلـكــومــة الــيـمــنــيـة خالل
احملــــادثـــــات أنّــــهـــــا عــــرضـت عــــلى
ــطــار ولـكن ــتـمــرّدين إعــادة فـتح ا ا
بــشــرط حتــويـلـه إلى مــطـار داخــلي
عـلى أن يـكـون في الـبالد مـطار دولي
وحيد في عدن اخلاضعـة لسيطرتها

وهو ما يرفضه احلوثيون.
ــلف سـيــبـحث وقـال نــوري إن هـذا ا

قبلة. مجددا في األيام ا
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وقـــوبـــلت االتـــفــاقـــات في الـــســـويــد
بـــتــــرحــــيب من قــــبل الــــســـعــــوديـــة
واالمـارات الـلـتـ تـقـودان الـتـحـالف
الـعـسـكـري في الـيـمن ومن قـبل دول

غربية ومنظمات انسانية.
وعـــبّــــر مــــصـــدر مــــســــؤول بـــوزارة
اخلـارجـيـة الـسـعـوديـة في بـيـان "عن
ـا  الــتـوصـل إلـيه من الــتـرحــيب 
ــمـلـكــة بـقـيـادة اتـفــاق" مـؤكـدا ان "ا
خادم احلرم الشـريف وسمو ولي
الـعـهـد مـلـتـزمة بـالـوصـول إلى احلل
ـا يضمن أمنه السيـاسي في اليمن 

واستقراره وسالمة أراضيه".
بــدوره كـتـب وزيـر الــدولــة اإلمـاراتي
للشؤون اخلارجـية أنور قرقاش على
حسـابه عـلى "تـويتـر" أن "الـطريق ال
تـــزال صــعـــبــة لــكـــنه اخــتـــراق مــهم

كنا". سيجعل السالم 
ورغم هـشــاشـتـهـا أثــارت االتـفـاقـات
أمال في نــفـوس الـيــمـنـيـ بــانـتـهـاء

احلرب.
وقال محمـد عطاف أحد سـكان مدينة
عـدن لفـرانس بـرس "نـسـتبـشـر خـيرا
بــــأن يـــبـــدأ الـــسالم وأن تـــتـــصـــافح
االطـراف الـيمـنـيـة. ال بـد أن يـشـعروا
ـــواطن الــيــمـــني الــذي وصل إلى بــا

درجة اليأس".
وتابع "ال بد من الـتعـوّد على السالم
ونــســيـان مــا مــضى وفـتـح صـفــحـة

جديدة".

مـــقــــبل ويــــشــــجع إســــرائـــيـل عـــلى
مواصلة انتـهاكاتها الـيومية حلقوق

." الفلسطيني
وكــان رئـــيس الــوزراء االســـرائــيــلي
بـنـيـامـ نـتـانـيـاهـو أعـلن بـعـد قـرار
ترامب أن الـعديـد من الدول سـتحذو
حــذوه لــكن هــذا االمــر لم يــتــحــقق.
وحــدهـــا غــواتـــيـــمــاال قـــامت بـــنــقل
سفارتها الى القدس وابقائها هناك.
أما سفـارة باراغواي الـتي نقلت الى
القـدس في أيار/مـايو فـقد عادت الى
تل أبـيب بــعـد أربـعـة أشــهـر من تـلك

اخلطوة بسبب تغير السلطة.
وأبــدى قــادة اســتــرالــيــا والـبــرازيل
واجلمـهـورية الـتشـيكـيـة رغبـتهم في
نقل سفارات بالدهم الى القدس لكن
بـدون اتـخـاذ خــطـوات مـلـمـوسـة في

هذا االجتاه.
اســرائـيـل تـواصل مــطــاردة مـنــفـذي
الهجمات في الضفـة الغربية ومقتل
فلـسطيـني برصـاص إسرائـيلي قرب

رام الله
الى ذلك  قـــتـل شـــاب فـــلـــســـطـــيـــني
اجلـمـعـة بـرصـاص إسـرائـيـلي خالل
مــواجــهــات فـي الــضــفــة الـــغــربــيــة
احملــــتـــــلــــة وفق مـــــا أفــــادت وزارة
الصـحة الـفلـسطـينـية فـيمـا تواصل
الـــقـــوات االســـرائـــيـــلـــيـــة مـــطـــاردة
فــلــسـطــيــنـيــ نــفـذوا هــجــمـات في
اليـومـ االخيـرين وذلك بـعد أشـهر
مـن الــهــدوء الـــنــســـبي في الـــضــفــة

الغربية احملتلة.
وقـالت الـوزارة في بـيـان إن مـحـمود
نـخـلة ( 17عـامـا) أصـيب بـرصـاصـة
في بطـنه خالل مـواجهـات في مـخيم

اجللزون غير البعيد عن رام الله.
ولـــــدى ســـــؤالـه عن ذلـك لم يـــــقـــــدم
اجلـيش اإلسـرائيـلي مـعـلـومـات على

الــفــور. وشــهـدت الــضــفــة الـغــربــيـة
احملــــتــــلــــة حــــيـث يــــقــــيم  400الف
مــسـتــوطن الى جــانب اكــثـر من 2,5
ملـيون فلـسطـيني اخلـميس هـجوما
عــلى اســرائــيــلــيــ هــو الــثــالث في

شهرين.
ونفذت القوات اإلسرائيلية مداهمات
جديدة في رام الله لليوم الثاني على
الــتــوالـي حــسب مــا أفــاد صــحــافي
وكالـة فرانـس برس. فـيمـا قال سـكان
إنّ الـــقــوات اإلســرائــيـــلــيــة صــادرت
. وتبحث القوات كاميرات من بنايت
اإلسـرائـيـلـيـة عن مـنـفـذ هـجوم أودى
بحياة جندي إسرائيلي اخلميس.
وقــتـل جــنــديــان اخلـــمــيس وأصــيب
جـنـدي ومـدنـيـة بـجـروح بـالـغـة حـ
تــرجـل شــخص من ســـيــارته وأطــلق
الــنــار عــلى مــوقف لــلــحــافـالت قـرب
مستوطنة جعـفات آساف القريبة من
رام الـله وهي مـنــطـقـة جتـاور فـيـهـا
ــسـتــوطـنـات االســرائـيــلـيــة الـقـرى ا
الـفــلــســطــيــنــيــة. والذ مــطــلق الــنـار

بالفرار.
واجلـمـعة أصـيب جـنـدي اسـرائـيلي
بجـروح بالـغـة في هجـوم جديـد قرب
مــســتـوطــنــة بــيت ايل حــ هــاجـمه
فـلسـطـيـني بـسالح ابـيض وحـجارة

وفق ما أفاد اجليش.
وأعـلـن اجلـيش االسـرائــيـلي بــعـدهـا
إرســال تــعــزيــزات مع اغالق مــداخل
مــديــنــة رام الــله الــتي تــشــكـل مــقـرا

للسلطة الفلسطينية.
واندلعت مـواجهـات ب فلـسطيـني
والــقــوات االســرائــيــلــيــة في أمــكــنـة
مــخـــتـــلــفـــة. ورشق مـــســـتــوطـــنــون
يــطــالــبــون بــالــرد عــلى الــهــجــمــات
ســيــارات فـلــســطـيــنــيـة بــاحلــجـارة.
وتـــعــــرض ســـائق عــــربي حلــــافـــلـــة

ومواصلة اجلهاد ضد اسرائيل".
وحتـــــيي حــــــمـــــاس الـــــتـي تـــــرفض
االعتـراف بـوجود اسـرائـيل اجلمـعة
الـــــذكــــــرى احلـــــاديــــــة والـــــثـالثـــــ
لـــتـــأســــيـــســـهـــا. وقــــتـــلت الـــقـــوات
االســــرائـــــيــــلـــــيــــة هـــــذا االســــبــــوع
فـلـسـطـينـيـ يـنـتـمـيـان الى حـماس
قالت إنهمـا نفذا أو كانـا ضالع في
هــجـــمـــات تـــشـــرين االول/اكـــتـــوبــر
واالحـد. واعـتقـلت لـيال نـحـو اربـع
فــلــســطـيــنــيــا اعـتــبــرت أنـهـم عـمالء

حلماس.
وتـــوصــلت اســـرائــيل وحـــمــاس الى
هـدنـة في قـطـاع غـزة في  13تـشـرين
الثـاني/نوفـمبر بـعد تـصعيـد للـتوتر
كـاد يـؤدي الى انــدالع حـرب جـديـدة.
لـكن وسـائل االعالم نـقـلت عن رئـيس
الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلـي بـــنــــيـــامـــ
نــتـانـيــاهـو حتـذيــره لـلــحـركـة من ان
ـكن ان تــتـزامن الـهــدنـة في غــزة ال 
مع شن هجمات في الضفة الغربية.
وبـات نتـانـياهـو يـقود الـيـوم غالـبـية
ضــعـــيــفــة في ضـــوء رفض قــسم من
ائـتالفه احلـكـومي وقف اطالق الـنـار
فـي غـــزة ويــواجـه الـــيـــوم ضـــغــوط

ستوطن ومحاميهم. ا
وأعـلن اخلــمـيس انه يـعــتـزم اضـفـاء
طـابع "قـانــوني" عـلى آالف الـوحـدات

السكنية االستيطانية.
وجمـيع مستـوطنـات الضفـة الغـربية
غـيـر قـانونـيـة اسـتـنـادا الى الـقـانون
الـدولي. كذلك يـعـتـبر قـسم كـبـير من
اجملتمـع الدولي أن االستـيطـان يبقى
الـعـقـبــة األكـبـر أمـام حتـقـيق الـسالم

. ب إسرائيل والفلسطيني
مـن جــهــتــهــا تــمــيــز إســرائــيل بــ
ـــســـتــوطـــنـــات الــتـي وافــقـت عــلى ا

تشييدها وتلك "العشوائية".

lOOAð∫ فلسطينيون يشيعون شابا قتل برصاص اجليش االسرائيلي قرب رام الله
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اسرائيلـية عامة لضـرب مبرح بأيدي
يــهــود مــتـــشــددين في مــســـتــوطــنــة

موديع عيليت.
وتـــســـاءلـت صـــحـــيـــفــــة يـــديـــعـــوت
أحــرونـوت اجلــمــعـة في صــفــحـتــهـا
كـن جتنب انتـفاضة?" االولى "كيف 
جديدة. وكانت حماس تبنت الهجوم
الـــذي أســـفـــر عن مـــقـــتل اثـــنـــ من
االسرائـيلـي في الـسابع من تـشرين
االول  إضافـة الى هجـوم آخر االحد
أســــفــــر عـن وفــــاة رضــــيع. وتــــوجه
اسرائـيل أصـابع االتهـام الى حـماس

في هجوم اخلميس.
…dOš« qŠ«d

ولم يــعــلن اجلــيش اإلســرائــيــلي عن
ـــداهـــمـــات ـــوقـــوفـــ في ا اعــــداد ا

األخيرة في الضفة الغربية.
وشـــــيـع جــــثـــــمـــــانـــــا اجلـــــنـــــديــــ

اإلسرائيلي اجلمعة.
ويــســود الــتـوتــر الــضــفـة الــغــربــيـة
واجهات في احملتلة بعـد أشهر من ا
قطاع غزة أسفرت عن مقتل اكثر من
 230فــلــسـطــيـنــيــا بـنــيــران اجلـيش

االسرائيلي.
وفي عمان أكـد وزير خـارجية األردن
ن الصفدي أن "اسـتمرار االحتالل أ
والـــفـــشل فـي إيـــجــاد أفـق حـــقــيـــقي
إلنصـاف الشـعب الـفلـسطـيني وقـيام
ــســـتــقـــلــة عــلـى خــطــوط 4 دولـــته ا
حـزيـران/يـونـيو  1967وعـاصـمـتـها
الـقـدس الـشـرقـيـة وفق حل الـدولـتـ
نـطقة ثل اخلطـر األكبـر على أمن ا

واستقرارها".
وكتـبت صـحيـفـة اسرائـيل هـايوم أن
حـمــاس حتـرك خاليــاهـا في الــضـفـة
الــغــربــيــة لــتــحــقــيق ثـالثــة أهـداف
"االنتـقام لـلـوضع في غزة وتـقويض
مـواقـف الــسـلــطــة الــفــلــســطــيــنــيـة
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اين التـقيك ? سؤال فج وسـاذج فأنت مـتناثـرة في الالزمان والالمكـان الن كل مكان
مـكـانك وكل زمـان زمـانك  وانت مـتـوزعة في مـسـامـات االرض وفي كل الـفـضاءات

التي نتنفس من خاللها الهواء النقي الطلق .
في كل انـشـغـاالتي الـثـقـافـيـة الـيـومـيـة تــخـرجـ من بـ ثـيـابي عـلى هـيـئـة قـصـيـدة
خضـراء نـدية ان كـنت في مـهرجـان للـشـعر او قـطـعة رخـام باسـقـة مثل تـمـثال الـهة
يونانـية ان كنت في معرض للنحت وتـكون اجمل لوحة تشكـيلية تخطف بصري ان

ا جمعنا معا . كان الذي طا تفقدت لوحات الفن في قاعات ا
ثـمة من مـا زال مسـطح الفـكر مـحنط الـعقل ومـنغـلق الذهن يـنعـتك بنـاقصة الـعقل و
الـفـكـر واالنـتـاج واالبـداع رغم مـا في الـكـون من عالمـات وبـراهـ عـلى انك االصل
واجلـنــة الـتي جتـري من حتـتـهـا االنـهـار وبــقـعـة الـضـوء االولى الـتي مـنـحت االرض
عـشقهـا وحضارتهـا و اناقتـها و جعـلتها مـؤهلة لـتكون بيـتا للـبشريـة  .نحن في لقاء
دائم بك في اطنـان من دواوين الـشعـر وماليـ االغاني وكـتب احلب ولـوحات الـلون
ثـمرة فـحيـثمـا عم اخلير انت حـاضرة وايـنمـا توجـهنا والـضوء و غـابات االشجـار ا

نصطدم بك فال مكان يخلو منك ومن جتلياتك العامرة باحلياة .
في االسـاطيـر اليـونانـية تـبرزين الـهة لـلجـمال واحلب  وفي وادي الـرافدين تـتخذين
اسم عـشـتار الـهـة اجلمـال مع تـموز الـهة اخلـصب الـتي الهـمت اجـدادنا االوائل ان
ــكـنـة دون نـعـمــة احلب والـتـصـالح مع الــطـبـيـعـة نـعـمـة الـسـالم عـلى االرض غـيـر 
اء لـبنـاء اولى لبـنات احلـضارة عـلى ارض كانت صـماء مـقفـرة قبل ذلك واالرض وا
.انت االنثى الـتي تقف ملـهمة خـلف كل التـراث البشـري من االدب والفن وهل كانت
ـغارات وعلى اللوحـات التشـكيلـية االولى قـبل االف السنـ على جدران الـكهوف وا
ـكنة لـوال وجهك الـذي ابتـسم بغـنج انثـوي لتـوميء للـرجل بالـتخلي مـفارق الـسبل 
قـلـيال عن هوايـة الـقنص وجتـربـة هوايـة احلب فـكانت اولى بـذرات الـتالقي والتالقح
الـتي وضعـت اسس البـشـريـة . وبـعد كل هـذا تـقـولـ كيـف نلـتـقي ? الـست احلـرية
والسمـاء واالرض والشمس والـكلمـة الطيـبة ? وكلـها انثى  والـست اللغـة واالبجدية
والقـصـيـدة واخلاطـرة والـروايـة واحلكـايـة والـقـصة ? وكـلـهـا انثى  والـست االغـنـية
واالنـشودة والـترتـيلـة و البالغـة ? و كلـهـا انثى . ثـمة من يـتعـامى على نـعمـة وجودك
عـلى االرض شـريــكـة في احلـيـاة و يـتـغــابى اذ يـنـتـقص من كــرامـتك الـشـخـصـيـة و
يحاول االسـتفـراد بالقـوة واجلاه والـسلـطة والقـرار لكن كل ذلك الى زوال اذ يـشعر
باحلاجـة لينام ولو دقيقة ب ذراعيك و يضمـك ويعانقك ويشم انفاسك العطرة . ثمة
دح و يـسـتـعـ بـكل قـنـاع مـزيف لـيقـلل من من يـتـنـكـر لفـضـلك و يـسـتـكـثـر عـليـك ا
فـضـائـلك لـكـنه في الـنـهـايـة يـعـود الى مـالذه وسكـنـه وهـو مـنخـور الـقـوى وفـي اشد
حـاالت احلـاجـة الـيك امـا واخـتـا وصـديـقـة وزوجة و زمـيـلـة و شـريـكـة حـيـاة بـدونـها
ـتنع تـسـتحـيل احليـاة .ثـمة من يـدعي انه لم يـحب ولم يعـشق ذات يـوم امرأة وانه 
عن االنـثى وانه عـصي على اخلـضـوع لكـنه في حـقيـقة االمـر اول الـهاربـ اليك اذا
الم به االلـم او حــلت به مــصــيـــبــة او اجــتــاحه احلــزن فــانـت مــفــتــاح الــفــرج وركن
االسـتـراحـة ومـربع الـعـشب والـندى . ثـمـة من يـدعـي ويكـتب ضـدك فـي الصـحف و
يـكـرس الدين عن سـابق قصـد واصـرار الهدار دمك او لـتقـيـيدك في بـيت الطـاعة او
صـان شرعـا وقـانونـا وكل ذلك بهـدف جر اجملـتـمع الى عالم الـقرون لـرفض حـقك ا
الوسطى لكن ما ال يعلمه ان دورة احلياة ال تتراجع وعقارب الساعة ال تتجه اال الى
االمام وان مسـيرة البشـرية محـكومة بك مـثلما هي مـرتبطـة بنا نـحن الرجال .  فهل
بـــعـــد كل هــــذا ادركت كم انت قــــويـــة داخل تـــضـــاريس االرض ?
وعرفت ان احلـضارة ال تسـير حلظـة ان توقفت انت عن دفع
عـجـلـتـهـا مـعـنـا الى االمــام ... ولـهـذا بـالـذات سـيـدتي نـحن
متـخلفـون هنا في هـذه االرض النك مغيـبة قسـرا وعنوة عن
لعب دورك الـصانع للحـياة فهلـمي وشمري عن كل قواك يا

ام االرض .
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من أسـبـاب ضـعف أيـة وسـيـلـة إعالمـيـة وإنـخـفـاض نـسـبـة مـشـاهـدتـهـا إعـتـمـاد بث
فـقراتـها علـى اجلانب الـرسمي والفـعالـيات احلـكومـية بـنسـبة عـالية ولـنا في اإلعالم
الرسمي جتربـة يستطـيع أي مشاهد أن يـقدر نسبـة مشاهدتـها بيسـر حسب تفاعله
مـعـهـا ومع مـا تقـدم من نـوعـيـة أخبـار وتـقـاريـر وهذا بـالـطـبع إمـا أن يكـون بـتـوجيه
إدارتها أو حصـافة مدير أخبارها أو مديـر برامجها وقد تكون ثمـة إستفادة تمويلية
أو إرتباط مـن نوع سيـاسي أو منـفعي. وفي الـضفة األخـرى تقف فـضائـيات أخرى
علن لكـنها ال تعيـر إهتماما تدّعي اإلستقاللـية في توجّهـها رغم تمويـلها الشفـاف وا
لفعالـيات شعـبية وعلـمية وثقـافية هي غايـة باألهمـية ألنها تـعكس اجلانب اخملفي من
زايـدات الـسـياسـيـة وسذاجـة خـطوات العـراق والـذي غـطت علـيه أخـبـار الفـسـاد وا
ؤتمـرات الرسـمية ركـزية واحلـكومات احملـليـة وتعدّهـا إجنازا كـا تـنفذهـا احلكـومة ا
التي لم تنـفك فضائياتنا من إقتناص ما يدور فيها من أحاديث وتصريحات لن تقدم
أو تـؤخــر في مـيــزان الـســيـاســة أو اإلقـتــصـاد الــذي يُـعــدّ احملـرك األســاسي لـكل
سياسـات العالم اال في العـراق فهو تابع ذليل تـتضح تبعـيته من خالل عدم إعتراف
اإلعالم نفسه بأنه السيد واحملرك نتيجة لقصور في فهم ما يدور حولنا من تطورات
وحتــوالت إقـتــصــاديــة عـظــيــمـة ونــحن نــقــبع في زاويــة ضـيــقــة جــدا من احلـوارات
ـصـالح فـقط لـذلك ترى الـسـيـاسـية الـتي تـنـشر غـسـيل الـتـجاذبـات والـتـنـاحرات وا
ؤتـمرات واإلجـتمـاعـات والنـشاطـات الرغـوية شارات الـفـضائـيات تـتقـافـز ب هـذه ا
والروتينـية التي يعقدها السيـاسيون كدعاية مفضوحـة للترويج أو التأجيج وهو طُعم
ـهنـية وتـتبع اخلـبر والـسبق الـصحـافي  هناك ن يدّعي ا خـادع لكل الـفضـائيـات و
فـعـالـيـات مهـمـة ونـقـاشـات أهم وحـوارات فكـريـة وإقـتـصـادية قـد تـغـيـر وجه الـعراق
ـشاهد الى مشـهد جديد من نـشاط يبني وال واطن وا الكالح الـيوم وحتوّل إهتـمام ا
ـالية يـهدم  إنـها النـدوات احلواريـة اإلقتـصاديـة التي تـناقش السـياسـات العـامة وا
واإلقتصاديـة للعراق يتحاور فيها علماء اإلقتصاد الذين حجبتهم السياسة الفاسدة
ـستلـة من اجلهات  يشخـصون الداء لـيصفـوا الدواء بصـراحة متـناهيـة وباألرقام ا
الـرسمـيـة .. لـكن لألسف لم أشـاهـد إحـدى فـضـائيـاتـنـا حـضـرت وسـجلـت أو حتى
قـدمت تقـريرا يـبـرز هذه الـنشـاطات فـهم في عـالم وهذه الـفعـالـيات في عـالم آخر لم
واطن أن هناك وجهاً يسلـطوا أضواء كاميراتهم عليها ليعرف ا
ييه وكـفاءاته الفـذة وأن ثمة من آخر لـلعراق بعـلمائه وأكـاد
يـستـطـيع إنـقاذ الـعـراق من كبـوته الـكبـيـرة . إنهـا دعـوة لكل
ـطــيـة نـقل اإلعـالم أن يـتـابع هــذه الـفـعــالـيـات ويــخـرج من 
اخلــبــر الى عــالم رحب مـن الـعــمل واإلبــداع فــهــو لك أيــهـا

اإلعالمي أوال وأخيرا .
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ن نسـمع كـثيـرا عن أمـثال تـساق حـول احلـكام الـظلـمـة والسيـما االغـبـياء مـنهم  
تسلـطوا على رقاب االمة في كل العصور وبددوا الـثروات وقتلوا العقول واألفكار 
حتـت عـنــاوين مـا انــزل  بـهــا سـلــطـان  ســوى خــدمـة اجــنـدات من اوصــلـهم لــهـذه
قـامات  . وقـد ارتبط اسم احلـكام االغـبيـاء واخلونـة واجلالدين باسم ( قـرقوش ) ا
ؤلفه األسعد الذي هو في أسـاس حكايته مقدمة كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش 
ـاتى  نـقدا حلـكم بـهاء الـدين قـراقوش  وقـد حكـم على مـا يزيـد من الـثالث ابن 
عـامــا في مـصـر بـاسم صالح الـدين األيـوبى وابــنـيه وقـد اظـهـر الـكـتـاب مـدى ظـلم
طية ب وغباء احلـكام الذين يبـطشون وال يعـون ماذا يفعـلون حتى شاعت صـورة 
تنفذ عنى ا العامـة الذين كانوا ومازالوا يطلقون علـى كل حكم ظالم اسم قراقوش 

الذى يجمع ب البطش والغباء  وما اكثرهم في تاريخ امة اإلسالم والعرب .
ـدلول ثـل يضـرب في العـهـود الدكـتـاتوريـة كمـسـألة طـبيـعـية تـنـسجم مع ا ومع ان ا
التاريـخي واالجتـماعي مع مـا يحمـله االسم من إشارة ومـضمون كـاركاتـيري  لكن
ــا حـصل في الـعـراق ( بــعـد انـتـهــاء احلـقـبـة الـدكــتـاتـوريـة)  هـو الــظـهـور احلـتـمي
قراطي من نـيسان  2003 حـتى اليوم  اذ للـقرقوشـيات في سيـاسات احلكم الـد
ما زالت إدارة احلكم تـظهر مدى قراقوشية العقول التي تدير اغلب أجهزة الدولة او
تـنفذة وتـتحـكم بخيـرات  ومصـاِئر العـراقيـ على ذات النـهج القـرقوشي لكن تـلك ا

قراطي . بزي وعنوان د
 سـمعنـا وقرأنـا ان بعض السـفارات الـعراقيـة  تكـلف ميـزانيتـا أمواال طـائلة  فـيما
تعد مـجرد وظائف ومـنتزهـات سياحـية للـسفيـر واقاربه وكتـلته وحزبه  وقـد نشرت
وسائل االعالم العـراقية الكثير من األمثلة في ذلك  خصوصا في السنغال وغيرها

ائة نفر او دون ذلك.  من دول ال تتعدى فيها جاليتنا ا
كنا جنتاز نهر دجلة اخلير  من على ظهر بلم صغير بأجرة تعد مكلفة كونها حتمل
بـصـمة  تـرفيـهـية اكـثـر من كونـهـا وسيـلة نـقل  وقـد ضحـكـنا كـثيـرا حـينـمـا سألـنا
ركـبة عن قـصة عـلم عراقي مرة يـرفعه ومـرة ينزله وقـد رد بانـزعاج: (والله سائق ا
ابـتلـيـنا  خـلـينـا عـلم منـعـونا اخـذنـا موافـقـة الشـرطـة النـهـرية فـيـما شـرطـة النـجدة
: ـنع ... مؤسست بوزارة تـعيش بأوامر مختلـفة ) فعلق احد الركاب أصرت على ا
ـوظف (عمي الـوزارات والقـرارات ليس لـها عالقـة  انهـا امزجة ومـصالـح تخص ا

خارج سيطرة الوزارة نفسها) .  
قراطية بلـغت فيه ( التقرقش ) بجدارة  اذ ان العامة بعض الظـواهر في عراق الد
لم تـعـد تـخـشـى الـسـلـطـة  فــهم يـتـجـاوزون عــلى األرصـفـة والـسـاحــات والـبـنـايـات
ـؤسسـات والسـيمـا اذا اخـتفت الـرقـابة او سـلـطة الـدولـة .. ففي أيـام زمـان على وا
ـثــال كـان سـواق الـســيـارات يـخـشــون  الـقـطـارات فــهم يـقـفــون بـعـيـد عن ســبـيل ا
شي ر كي مروا  لـكن العجيب  الـيوم اصبحـنا نشاهـد القطار  العارضـة حتى 
والـسـيــارات ( تـتـحـيـط به وجتـتـازه وتـعــبـره  بال خـشــيـة بال رقـابــة بال حـيـاء  وقـد
ثل حال العراق القراقوشي . اذ لم شاهدنـا قبل أيام موقفا مضحكا مبـكيا جدا  
ـسـكـ ان يقف تتـوقف حـركـة الـسـيـر امام وصـول الـقـطـار الـذي اضطـر سـائـقه ا
ـزدحم وال يعي مـاذا يـفعل وكـيف يـتـصرف? في ظل هـذه الـفوضى وسط الـشـارع ا
اخملجـلة واالنفالت العام .. قالت عجوز كانت تعاني معنا االزدحام
ــوقـف  : ( عــمي هي حـــتى الــقـــطط الــيــوم  عـــنــدمــا شـــاهــدت ا
أصبـحت ال تخشى الهش والنش او الرمي باحلجارة فيما كانت

جرد ان تنظر اليها شزرا او ودا ) . سابقا تهرب بعيدا 

ي اخلاص الى اليمن مارتن غريفيث  وفد اال Uš’∫ ا


