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دونالد ترامب 

عترف بها دوليا. للحكومة ا
وقـــالت مــصـــادر طــبــيـــة لــوكــالــة
فـــرانس بـــرس أن طـــمـــاح خــضع
لـــعـــدة عــمـــلـــيـــات جـــراحــيـــة في
مــســتـشــفى في عــدن لــكـنـه تـوفي

صباح األحد.
 Âö « œuNł

وقـتل سـبـعـة أشـخاص عـلى األقل
ـن فــــيــــهم طــــمــــاح وجــــرح 11
آخـــرون في الـــهـــجـــوم الــذي وقع
اخلـمـيس ويـهـدد بـعـرقـلـة جـهود
الـــــسالم الـــــتي تـــــقـــــودهــــا األ

تحدة. ا
وأصـــيـب نـــائـب رئـــيـس هـــيــــئـــة
األركـان الـيـمــني صـالح الـزنـداني
ومحافظ حلج أحمد التركي وقائد

{ دبــي - أ ف ب - تــــــــــــــــوفـي
رئيس االستخبـارات العسكرية
ـوالـيـة فـي الـقـوات الـيــمـنـيــة ا
لــلــحــكــومـــة مــتــأثــرا بــجــروح
أصــيـب بـــهــا فـي هـــجــوم دون
طـــيـــار عـــلى عـــرض فـي أكـــبــر
قــاعــدة عـــســكــريـــة في الــبالد
بـحــسب مـا أعـلن مــصـدر طـبي

امس األحد. 
وأصـيب الـلــواء مـحـمـد صـالح
طــمـــاح في هـــجــوم اخلـــمــيس
بطـائرة بدون طيـار على عرض
عـــســـكــري فـي قــاعـــدة الــعـــنــد
اجلويـة في محافـظة حلج التي
تبعد نحو  60 كيلومترا شمال
ــــؤقـــتـــة عــــدن الـــعــــاصـــمـــة ا

بيروت

{ القدس - أ  ف ب) - أكد اجليش
اإلســــــرائـــــــيــــــلـي امس األحــــــد أن
إســرائـيل اكـتـشـفت جـمـيع األنـفـاق
الـتي حـفـرهـا حــزب الـله الـلـبـنـاني
بــهـــدف الــتـــســلـل إلى أراضــيـــهــا
مشيرا إلى أن عملية تدمير األنفاق
الــــــتي بــــــدأت مــــــطـــــلـع كــــــانـــــون

. األول/ديسمبر ستنتهي قريباً
ـــتــحــدث بـــاسم اجلــيش وصــرّح ا
الــلــفــتــنـانـت كـولــونــيل جــونــاثـان
كـونـريـكـوس لــصـحـافـيـ "وجـدنـا
نــفـقــاً هــجـومــيـاً آخــراً حلــزب الـله
(وهــو الـســادس) حتت احلـدود من
لـــبـــنـــان إلى إســـرائـــيـل". وأضــاف
"بحـسب تقـييـمنـا لم يعـد هناك أي

نفق آخر عابر للحدود".
ويقع مـدخل النـفق األخيـر في بلدة
رامية اللبنانية على بعد  800 متر
من األراضي اإلسرائـيلـية. بـحسب

اجليش االسرائيلي.
WK¹uÞ ‚UH½«

تـدّ النـفق حتـى عشـرات األمتار و
داخل إسـرائـيل وقـد  حـفـره عـلى
عـــمق  55مـــتــــراً حتت األرض مـــا
يــجــعــلـه األكــثــر عـــمــقــاً و"األطــول
واألكـثـر جتــهـيـزاً" بــ كل األنـفـاق
الـتي اكــتـشــفـهــا اجلـيش بــحـسب

تحدث. ا
وبــــدأ اجلــــيش اإلســــرائــــيــــلي في
الـــرابع من كـــانــون األول عـــمــلـــيــة
واســـعــة لـــتـــدمــيـــر األنـــفـــاق عــلى
احلـــدود مع لـــبــنـــان سُـــمــيت "درع

الشمال".
وبحسب إسرائـيل كان يُفترض أن
يستـخدم حزب الـله األنفاق خلطف
أو قـــــتـل جـــــنــــــود أو مـــــدنــــــيـــــ
إسـرائـيلـيـ واالستـيالء عـلى جزء
من األراضي اإلسـرائـيـلـيـة في حال

اندالع أعمال عدائية.
وأضاف كونـريكوس "حـققنـا هدفنا
الــذي حــددنـــاه في الــبــدايــة" وهــو
اكـتـشـاف وتـدمـيـر األنـفـاق مـشـيـراً
إلى أن الـنفق األخـيـر الذي اكـتُشف

قبلة. سيتمّ تدميره في األيام ا
ــــــتــــــحــــــدث إن اجلــــــيش وقــــــال ا
ـنـشـآت" الـتي سـيـواصل مـراقـبـة "ا
حـــفـــرهـــا حـــزب الـــله في األراضي

اللبنانية.
وأكـد من جـديـد أن إسـرائيـل حتمّل
احلـكـومة الـلبـنـانيـة مـسؤولـية "أي
عــمـل عــنف أو أي انــتـــهــاك لــقــرار

ارسـة ضبط الـنفس واالمـتناع
زيد من التصعيد". عن ا

ونـاشـد غريـفيـث "أطراف الـصراع
الــعــمـل عــلى خــلـق مــنــاخ مــوات
لـلــحــفــاظ عــلى الــزخم اإليــجـابي
الــنــاجت عن مــشــاورات الــســويــد
وعن اســتـئــنــاف عـمــلــيــة الـسالم

اليمنية".
وقـاعــدة الــعـنــد هي أكــبـر قــاعـدة
عسكرية في البالد. وسيطر عليها
ـــتــــمـــردون احلــــوثــــيـــون خالل ا
تــقــدمـهـم في جــنــوب الــيـمـن عـام
 2015لبعض الـوقت لكن القوات
ــوالــيــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ا
دعومة من السـعودية استعادت ا

السيطرة عليها في العام ذاته.

نـطقة العـسكرية الـرابعة فاضل ا
حـــــسن فـي الــــهـــــجــــوم. وأعـــــلن
ــني لــوكــالــة فــرانس مــســؤول 
بــــــرس أنـه  نـــــــقل الـــــــتـــــــركي
والـزنـداني إلى السـعـودية لـتـلقي
الــعالج. وبــعــد الــهــجــوم أعــرب
تـحـدة إلى الـيمن مـبـعـوث األ ا
مــارتـن غــريـــفـــيث عن قـــلــقه إزاء
الـهجـوم بواسـطة طـائرة من دون
طـيـار الـذي جـاء في تـوقـيـت كان
يأمل فيه حتـقيق مزيـد من التقدم
ـفــاوضـات الــهــادفـة إلنــهـاء فـي ا

احلرب.
وكـتب مكـتب غريـفيث في تـغريدة
على حسابه على موقع تويتر أنه
"يــحث كل أطــراف الــصــراع عـلى

ـتــحـدة  "1701الــذي أنـهى األ ا
حرب  2006 بـ إسـرائـيل وحزب

الله
الى ذلك أعـلن اجلـيش اإلسـرائـيـلي
أنّه قـصف مـوقـعَـ تابـعـ حلـركة
حـــمــــاس ردًا عـــلى إطالق قـــذيـــفـــة
صــــاروخــــيّــــة من غــــزّة بــــاتّــــجـــاه
إســرائـيل لــيل الـســبت وذلك غـداة
جتـــــدّد الــــتـــــوتّـــــر في الـــــقـــــطــــاع
الــفـــلــســطــيــنـي حــيث كــانت دارت
اشـــتــبــاكــات عــلـى طــول الــســيــاج

احلدودي.
وكــتب اجلــيش اإلســرائــيــلي عــلى
تويتر "أغارت مـقاتالت حربيّة على
بُـــنـــيـــانَـــيْن حتت األرض تـــابـــعَــ
ـنــظّـمــة حـمــاس في شـمــال قـطـاع
غـــــزّة ردًّا عـــــلى إطـالق قـــــذيـــــفــــة
صــاروخــيّــة من الــقــطــاع بــاتّــجــاه
األراضي اإلســـرائـــيـــلـــيّـــة في وقت

سابق مساء اليوم (السبت)".
وأضـاف "ســيُـواصل جـيش الـدّفـاع

العمل حلماية مواطني إسرائيل".

{  واشــنــطن ا ف ب أكــد الــرئـيس
األميركي دونالـد ترامب السبت أنه
ســيـمــتـنع حــالـيــا عن إعالن حــالـة
الـطوار الـوطنـية إلنـهاء "اإلغالق"
ستـمر منذ 23 اجلزئي للـحكومـة ا
يومـا وشدد عـلى ضرورة حـصوله
على  5,7مــلـيـارات دوالر لـتـشـيـيـد

كسيك. اجلدار على احلدود مع ا
وردا عـــلى ســـؤال لــقـــنـــاة "فــوكس
نيـوز" عن سـبب امتـناعه عن إعالن
حـــالــة الــطــوار الـــوطــنــيــة فــورا
لـــتـــأمــــ أمـــوال بـــدون مـــوافـــقـــة
الكونغـرس أكد ترامب أنه يريد أن
ــــعـــــارضــــة ـــــانــــيـي ا ــــنـح بــــر
ـوقراطـية فـرصة لـلتوصل إلى الد
اتـــفــاق. وقـــال "أريـــد أن أعــطـــيــهم
فــــرصـــــة لــــنـــــرى مــــا إذا كـــــانــــوا
سؤولية" مؤكدا أن سيتصرفـون 
"مــا ال نـســعى إلــيه اآلن هــو حــالـة

الطوار الوطنية".
Δ—«uÞ W UŠ

وكـان تــرامب تــراجع اجلــمــعـة عن
سـلـسـلـة تهـديـدات سـابـقـة قـال إنه
ســيـنــفـذهــا إلنــهـاء حــالـة اجلــمـود
تـــتــمـــثل بــاعـالن حــالـــة الــطــوار
الـوطــنـيــة لـتـأمــ الـتــمـويل بـدون
احلـاجـة إلى مـوافـقــة الـكـونـغـرس.
وقــــال في اجــــتــــمــــاع في الــــبــــيت
األبـيض إنه "لن يـتـسرع" في إعالن

. حال الطوار
وأكـــد تــرامب الــســبت أن "اإلغالق"
ـكن حـله "خالل  15دقـيـقـة". وفي
سـلـسـلـة تـغـريـدات صـبـاح الـسـبت
ـكـنـهم ـوقـراطـيـ  كــتب أن "الـد
حـل مــســـألـــة االغالق في خالل 15
ـثلكم دقيـقة! اتصـلوا بالـسناتور 
ـوقــراطي واطـلـبـوا ــمـثل الـد أو ا
مـنـهم أن يـؤدوا عمـلـهم! إنـهـا أزمة

ــــعــــارضـــة إنــــســــانــــيـــة". ودعــــا ا
ــوقــراطــيــة الى "الــعــودة الى الــد
واشــنـطن" النــهــاء مــا وصـفـه بـأنه
"األزمـة االنــسـانــيـة الــرهـيـبــة عـلى

احلدود اجلنوبية".
ــتــحـدة الى ذلك قــلــلت الــواليــات ا
الـــســبت مـن حــجم خـالفــاتـــهــا مع
ـقاتل األكراد أنقرة حـول مصير ا
في ســــوريـــا مـــؤكـــدة امــــكـــانـــيـــة
التوصل الى حل يـحمي االكراد من
جــهـة ويــتـيح لالتــراك "الـدفـاع عن
" من جــهــة بالدهم من االرهـــابــيــ

ثانية.
وقـــال بـــومـــبـــيـــو في الـــعـــاصـــمــة
اإلمـاراتـيـة أبـو ظبـي لـلـصـحـافـي
الـــذي يـــرافـــقـــونـه في جـــولـــته في

الـــــشـــــرق األوسـط إن الـــــواليــــات
ــتـحــدة تــعـتــرف ب"حق الــشـعب ا
الــتـركي و(الـرئــيس الـتـركي رجب)
اردوغــان بـالـدفـاع عن بــلـدهـمـا من
" قبل ان يـضيف "لكـننا االرهابـي
نعـلم أيضـا أن هؤالء الـذين قـاتلوا
معـنا طـوال هذا الوقت يـستـحقون

أمن أيضا". أن يكونوا 
وأضـــاف "نــحـن واثـــقـــون بـــأنـــنــا
سنـتوصل الى مـخرج يـحقق هذين

." طلب ا
وقـال بــومـبـيــو أنه أجـرى الــسـبت
ـة هـاتـفيـة مع نـظـيـره الـتركي مـكـا

مولود تشاوش أوغلو.
واضــــاف "هـــــنــــاك الــــكــــثــــيــــر من
الــتـــفــاصــيل الــتـي يــجب االتــفــاق

عـلــيـهـا ولـكــنـني مـا زلـت مـتـفـائال
بــإمــكــانـيــة الــتـوصـل الى نـتــيــجـة

جيدة".
وســـارعت تـــركــيـــا الى الــتـــرحــيب
بـتـصـريـحات بـومـبـيبـو فـقـال وزير
اخلـارجيـة التـركي مـولود تـشاوش
أوغلو في خطاب ألقاه في محافظة
أنـطـالـيـا في جـنـوب تـركـيـا الـسبت
"نــعــتـبــر تــصـريــحــاته حــول إزالـة
الـعــنـاصـر الـتي تــثـيـر قــلق تـركـيـا

صائبة".
◊ËdA  »U× ½«

وكــــرر تـــــشــــاوش أوغـــــلــــو "رفض
وإدانــــة" الـــــكالم عـن انــــســـــحــــاب
امــيــركي مـــشــروط وقــال إنه عــلى
الـرغم من الـتـصــريـحـات اخملـتـلـفـة
الـــصــادرة من واشــنــطن إال أن من
يحاور الرئيس التركي هو ترامب.
وجــدد تــهــديـد بـالده بــشن هــجـوم
ـقـاتـلـ األكراد في لـلـقـضـاء عـلى ا

سوريا.
وقـــال وزيـــر اخلـــارجـــيـــة الــتـــركي
"ســنــقـوم بــكل مــا يــقـتــضــيه األمـر
إلزالــة اإلرهـاب مـن عـلى حــدودنـا"

مضيفا "ال يشّككن أحد في ذلك".
ويـزور بــومـبــيـو اإلمـارات الــسـبت
ـنطـقة ضـمن جـولة يـقـوم بهـا في ا
لطـمأنة حلـفاء واشنـطن بعد إعالن
الــرئـيس االمــيـركي دونــالـد تـرامب
ـفـاجىء سـحب نحـو ألـفي جـندي ا
كـافحة أميـركي نشروا في سـوريا 

. اجلهادي
وتأتي تصريحـات الوزير األميركي
بـعـد تـوتـر بـ بالده وتـركـيـا حول
قاتل األكراد في سوريا. مصير ا
وتـتــعـلق اخلالفــات بـ الــدولـتـ
حـــول وحـــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعب
الـكرديـة ففي حـ تعـتبـرها أنـقرة

قــوات "ارهـــابـــيــة" تـــدافع عـــنـــهــا
واشـنـطن لـدورهـا الـكـبـيـر في قـتال

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وهددت أنقرة مرارا خالل االسابيع
اضـية بـشن هجـوم لطرد الـقلـيلـة ا

هذه القوات من شمال سوريا.
وتــسـبــبت زيــارة مــســتــشـار األمن
القومي األميركي جون بولتون إلى
ــاضي لـــبــحث تـــركــيـــا الــثالثـــاء ا
ســـحب الـــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة من
ســوريــا بــتـأجــيـج اخلالفــات مـرة
أخـــــرى مع أنـــــقــــرة بـــــعــــد كـــــانت
الـــعـالقـــات بــــ الـــبـــلــــدين بـــدأت
بالتحسن عقب أزمة غير مسبوقة.
وكـان أردوغان انـتقـد بولـتون عـلنا

قاتل األكراد. بسبب دفاعه عن ا
وبعـد أن أعلن ترامب عن انـسحاب
كـامل وفـوري من سـوريـا اضـطرت
اإلدارة األمـــيــركـــيـــة إلى الـــتــراجع
وأعـــلــنـت عــلى لـــســـان بــومـــبـــيــو
وبـولتـون شـروطا لـهـذا االنسـحاب
يـــــبـــــدو أن مـن شـــــأنـــــهـــــا إرجــــاء

االنسحاب الى أجل غير مسمى.
ـة وتـتـمــثل هـذه الـشــروط في هـز
نـهـائـيـة لـتنـظـيم الـدولـة االسالمـية
الــذي ال يــزال مــوجـــودا في بــعض
الـنـقاط فـي سوريـا والـتـأكد من أن
ــقـــاتــلــ األكــراد الــذين قــاتــلــوا ا
ـســانـدة األمـيـركـيـ اجلـهـاديـ 
سيكونـون في مأمن في وقت تهدّد

تركيا بشن هجوم عليهم.
وبـــدأت وحــدات حـــمــايــة الـــشــعب
الـكرديـة التي تـعتـبرهـا أنقـرة فرعا
حلــزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني الـذي
يخـوض تمـردا ضد الدولـة التـركية
مــنـذ الــعـام  ?1984بــالــتــقـرب من

دمشق وحليفتها روسيا.
وتــعــتــبــر أنــقــرة وحــدات حــمــايــة

الــــشـــعب الـــكـــرديــــة "مـــجـــمـــوعـــة
إرهـابـيـة" وهـددت مـرارا بـالـتـحرك
نحو سوريـا إلقامة منـطقة حدودية

عازلة.
وكان أردوغان أكد في مـقالة نشرت
ــز في صـــحــيـــفــة نـــيـــويــورك تـــا
الـــــثـالثــــاء إن بـالده "هي الـــــدولــــة
الــوحــيــدة الـتي تــتــمــتع بـالــنــفـوذ
وااللــتــزام" الرســاء االســتــقــرار في

سوريا بعد االنسحاب األميركي.
وأعـــلـن الـــتـــحـــالف الـــدولي الـــذي
تــقـــوده واشـــنــطـن اجلــمـــعـــة بــدء
االنسحاب من سوريا لكن مسؤوال
في وزارة الـدفاع االمـيركـية اوضح
أن األمــر يــتــعــلق حــالــيــا بــســحب

معدات وليس جنودا.
wJO²Jð dOOGð

ووصف بــــومـــبــــيـــو االنــــســـحـــاب
األمـيـركي بـأنه "تـغـييـر تـكـتـيكي" ال
يغير شيئا من استراتيجية اإلدارة
األمـيـركـيـة بـقـيـادة تـرامـب بـعد أن
نـفـى اخلـمـيس خالل خـطـاب ألـقـاه
في القاهرة اي انـسحاب لبالده من
ـنــطــقـة. وفـي خـطــابه اخلــمـيس ا
تــعــهــد بـومــبــيـو أيــضــا أن تــعـمل
واشــنـطـن بـ"الـدبــلــومـاســيــة" عـلى
"طــــرد آخــــر جــــنــــدي إيــــراني" من
سوريا حـتى بعد انسـحاب اجلنود

األميركي من البالد.
وحـول هــذا االمـر إعــتـرف الــوزيـر
األمـيـركي الـسـبـت بـأن هـذا الـهدف
"هـــدف طــــمـــوح ولـــكـــنـه هـــدفـــنـــا

ومهمتنا".
وتابع "حقـيقة أن نحـو ألفي جندي
سينـسحبـون من سوريا هو تـغيير
تـكتـيكي. هـذا ال يعـوق قدرتنـا على
تــنـفـيــذ األعـمــال الـعــسـكـريــة الـتي

يجب القيام بها".

وبحسب مصـادر أمنيّة في غزّة لم
تـؤدّ الــضـربــات اإلسـرائــيـلــيّـة إلى

سقوط ضحايا.
وكــانت امـرأة فــلـســطـيــنـيّـة قُــتـلت
اجلـــــمــــعـــــة بــــرصـــــاص اجلــــيش
اإلســـرائــــيــــلي خالل تــــظــــاهـــرات
ومــواجـــهــات انــدلــعـت عــلى طــول

احلدود ب القطاع وإسرائيل.
وأمل مـصـطــفى أحـمـد الــتـرامـسي
( 43عامًا) هي الفلسطـينيّة الثالثة
الــــتي تُــــقــــتل بــــنــــيـــران اجلــــيش
اإلســرائـــيــلي خالل احـــتــجــاجــات
مسـيرات العـودة منذ انـطالقها في
 30آذار 2018 وفق وزارة الصـحّة

في غزّة.
W¹dÝ WOKLŽ

كــــمــــا أصــــيب مــــا ال يــــقلّ عن 25
فــلــسـطــيـنــيًــا آخـريـن بـالــرّصـاص

اجلمعة بحسب الوزارة.
ومـنـذ بــدء هـذه االحـتــجـاجـات في
آذار 2018 قُـتل  241فــلـسـطــيـنـيًـا
عــــــلى األقـلّ بـــــنـــــيــــــران اجلـــــيش

اإلســرائـيــلي فــيـمــا قُــتل جـنــديّـان
إسرائيليّان.

فـيمـا قالت كـتائب الـقسـام اجلناح
الـعـسكـري حلـركـة حمـاس الـسبت
إن هـــدف الــــعــــمـــلــــيــــة الـــســــريـــة
اإلسـرائــيـلـيـة الــتي أحـبـطــتـهـا في
قـطاع غـزة كـان زرع أجهـزة تـنصّت
على شبكة االتصاالت التابعة لها.
وكانت إسـرائيل أعلـنت أن العمـلية
الـــــــتي جـــــــرت في  11تــــــشـــــــرين
الـثـاني/نـوفـمــبـر كـانت تـهـدف الى

علومات االستخبارية. جمع ا
تخفّ لكنّ اجلنود اإلسـرائيليـ ا
رصدوا قرب خان يونس في جنوب
قــطـاع غـزة وحـصل بـعـدهـا تـبـادل
إلطالق الـنار أدى إلى مـقـتل ضابط
إســـرائـــيــلـي وســبـــعـــة مــقـــاتـــلــ

. فلسطيني
ــتــحــدّث بـاسـم كــتـائـب عـز وقــال ا
الــدين الـقــسّـام إن  15عـنــصـرا من
قوات الـنخـبة اإلسرائـيلـية تسـلّلوا
إلى غــزة عــبـر الــســيــاج احلـدودي

ونشرت حركة حماس صور ثمانية
أشــخــاص وســيـارتــ قــالت إنــهم
متورّطون في العـملية ما استدعى
حترّك جهاز الرقابـة التابع للجيش
نـع إعادة نشر الصور اإلسرائيلي 

في إسرائيل.
وكانت حماس توعّدت بعد العملية
بــالـثـأر مـا أدى إلى أسـوأ تـصـعـيـد
تـصـعـيـد بــ غـزة وإسـرائـيل مـنـذ

حرب العام .2014
ووضـع وقـف إلطـالق الـــــــــنــــــــار 
التوصّل إليه في  13تشرين الثاني
بـوساطـة مـصـريـة حـدا لـلـتـصـعـيد
الــذي اســتــمـر  48ســاعــة أطــلـقت
خاللها مئـات الصواريخ والقذائف
باجتاه اسرائيل مـا أسفر عن مقتل

شخص وإصابة  27بجروح.
وخـــاضت إســـرائـــيـل والــفـــصـــائل
ـسلّـحة في غـزّة ثالث حروب مـنذ ا
الــــعـــام 2008 وتــــفـــرض الــــدولـــة
الـعـبريـة حـصارا عـلى الـقطـاع مـنذ

أكثر من عشر سنوات.

ـتــحـدة لـلــتـربـيــة والـعـلم دخل انـســحـاب "اسـرائــيل" من مـنـظــمـة األ ا
والثـقافـة (اليـونسـكو) حـيّـز التـنفـيذ ابـتداءً من األول من الـشهـر اجلاري
( ?(2019وكانت هي قد أعلنت انسحابها يوم  12اكتوبر/تشرين األول
 ?2018بـزعم انـحـيـاز الـيـونـسـكـو لـلـفـلـسـطـيـنـيـ عـبـر تـبـنّـيـهـا قـرارات
لـصـاحلـهم. وكـانت الـيـونـسـكـو في الـعـام  2016قد أدرجت  55مـوقـعاً
ـعـرّضـة لـلـخـطـر ومـنـهـا الـبـلـدة ـواقع ا تـراثـيـاً في الـعـالم عـلى قـائـمـة ا
كما ـا خلّف غضـباً إسرائـيليـاً ـة في القدس احملـتلة وأسـوارها  القد
تبنّـت في شهر اكـتوبـر/تشـرين األول من العـام نفـسه قراراً يـنفي وجود
ـسـجــد األقـصى وحــائط الـبـراق. كــمـا صـوّت ارتـبـاط ديــني لـلــيـهـود بــا
اجمللس التنفـيذي لليونـسكو في العام  2017لصالح قرار يؤكد قرارات
نـظمـة الـسابـقة بـاعـتبـار " اسـرائيل" مـحتـلـة للـقدس ويـرفض سـيادتـها ا
تحـدة معلـقاً على عليـها. وقال داني دانـون سفيـر "إسرائـيل" في األ ا
خلـفـية قـرار تل أبـيب باالنـسـحاب من الـيـونسـكـو :إن اليـونـسكـو تـسعى
إلعادة كتابة التاريخ وذلك من خالل محاوالت محو صلة اليهود بالقدس
وأضاف: أن "إسرائيل" لن تكون عـضواً في منظمة هـدفها العمل ضدها
وتصبح أداة استـغاللية يتالعـب بها أعداء "إسـرائيل". وكانت اليـونسكو
قد تـلـقت بالغاً في  31ديسـمـبـر /كـانون األول  2018بشـأن انـسـحاب
اضي كما نـظمة وفقـاً للقرار الذي اتـخذته في أكتـوبر ا "اسرائيل" من ا
ديرة العامة لليونسكو. جدير بالذكر أن جاء على لسان أودري أزوالي ا
" إسرائـيل" انضـمت إلى اليـونسـكو في الـعام  1949كجـزء من محـاولة
إضفاء الشرعية على وجودها غير الـشرعي السيّما بتشريد نحو نصف
الـشعـب العـربي الـفـلـسـطـيـني واالسـتـيالء علـى أكثـر من نـصف أراضي
فلسطـ إضافة إلى توسـعها بالـتجاوز على قـرار اجلمعيـة العامة لأل

تحدة رقم  181لعام  1947اخلاص بالتقسيم ورفـضها وتملّصها من ا
الـقرار  194لـعام  1949اخلـاص بـحق الـعـودة نـاهـيك عن مـحـاوالتـهـا
قدّسة وسعيّها متلـكات الثقافية الفـلسطينية واألمـاكن ا االستيالء على ا
ـوغرافي والـسـكـاني والـطابـع التـعـلـيمي سـتـمـر لـتغـيـيـر التـركـيب الـد ا
ـواقف دخلت بـإشـكاالت . وبـسبب هـذه ا للـقـدس وبقـيـة منـاطق فـلسـطـ
ومشـكالت مع منـظمـة اليـونسـكو وكـان أول قرار لـليـونسـكو بـخصوص
القـدس هـو في الـعام  1956الذي دعـا التـخـاذ جـمـيع الـتدابـيـر حلـمـاية
ـسلّح. وفي العام 1968 دينـة في حال النزاع ا متلـكات الثقافـية في ا ا
دعا قـرار  لـلـيونـسـكـو " إسرائـيل" إلى االمـتـناع عـن إجراء أي حـفـريّات
ـها او ميـزاتها الثـقافية. وفي عا دينة أو نـقل للمـمتلكـات أو تغيـير  في ا
العام  1974أصدرت الـيـونسـكـو قرارين في مـؤتـمرهـا الـعام  -1توجيه
نداء عاجل إلى "إسرائيل" لالمتناع عن اإلجراءات التي حتول دون تمتع
السـكـان الـعـرب الفـلـسـطيـنـيـ بحـقـوقـهم في الـتعـلـيم واحلـيـاة الثـقـافـية
والوطنية. -2إدانة "إسرائيل" لتغيير معالم القدس. وقررت اليونسكو في
العام  ?2003إرسال بـعثـة فـنيـة  إلى الـقدس لـتـقيـيم الوضـع في البـلدة
ـة وواصلت ذلك في الـعـام  2005و 2006بوضع الـقـدس على القـد
ـهدّد باخلـطر مـشيـرة إلى العقـبات الـتي تضـعها ي ا الئحة الـتراث الـعا
"إسـرائـيل" وطـالـبــتـهـا في الـعـام  2007بـتـقـد تـقـريــر مـفـصل بـشـأن
تـاخم للـمسـجد األقصى. وأدرجت غاربـة ا احلفريـات في منـحدر بـاب ا
ي متـبنية في العام 2016 واقع على قائمـة التراث العا اليونسكو هـذه ا
سجـد األقصى وحائط البراق قراراً ينفي وجود ارتـباط ديني لليـهود با
وصـوّت اجملـلس الـتـنــفـيـذي في الـعـام  2017عـلى قـرار يـعـتـبـر الـقـدس
محتلة من جانب "إسرائيل" ويرفض السيادة عليها  وكان مجلس األمن
الدولي قد اتخذ مثل هذا القرار العام  1980بعد أن قرر الكنيست ضم
القسم القسم الشرقي من القدس بعد احتاللها العام  .1967وفي العام
ـة وأسوارهـا ضمن قـائمة  2018 قررت الـيونسـكو اعـتبـار البـلدة الـقد
ـا مـواقع الــتـراث الـديــني.إن اتـخــاذ الـيـونــسـكـو مــثل هـذه الــقـرارات إ
ينسـجم مع ميـثاقـها الـذي أكّد عـلى رفض العـنصـرية والعـنف ودعا إلى
تـعــزيـز قـيـم الـسالم والــتـسـامح واالعــتـراف بــاآلخـر وهــو مـا لم تــفـعـله
ـنـظـمـة بل عــلى الـعـكس حـاولت اسـتـغالل ا "إسـرائـيل" مـنـذ تـأسـيـسـهـا
لتمريـر خططـها وح فشـلت بدأت مشـاكلها مع الـيونسـكو متهـمة إيّاها
. وبـاسـتــعـادة تـاريخ عالقـة بـاالنـحــيـاز لـصـالح الــعـرب والـفـلــسـطـيـنــيـ

"إسرائـيل" بـاليـونسـكـو فقـد شهـد تـوتراً مـستـمـراً ففي الـعام  1974
طرد "إسـرائـيل" من اليـونـسكـو إثـر قيـامـها بـحـفريـات في مـنـطقـة احلرم
قدسي لكنها عادت في العام  1979بعد تهديدات من جانب الواليات ا
الي لـلمـنظـمة الـدولـية ولـكن " إسرائـيل" ومعـها تـحدة بـوقف دعمـهـا ا ا
تـحدة وكـندا توقـفت من دفع حـصّتـها من مـيزانـية الـيونـسكو الواليـات ا
بعـد قبـول الـسلـطة الـفلـسـطيـنيـة دولة عـضـوة فيـها (الـعام  2011 وعُلق
حقها في التصويت العام  2013 وكان ذلك تدهوراً
جديـداً في الـعالقـة الـتي انـتـهت بـانسـحـابـهـا الذي

دخل حيّز التنفيذ مطلع العام اجلاري.
{ باحث ومفكر عربي
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lOOAð∫ فلسطينيون في غزة يشيعون فلسطينيّة قُتلت برصاص اجليش اإلسرائيلي خالل تظاهرات على احلدود مع إسرائيل
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وجـالــوا في الـقـطــاع مـسـتــخـدمـ
ـوّهـة لـكي تـبـدو تـابـعة سـيـارات 

جلمعية خيرية محلية.
ــتــحـدّث أبــو عــبــيـدة أن واوضح ا
"الـعـمــلـيـة كـانـت تـهـدف إلى زراعـة
مـنـظـومــة جتـسس لـلــتـنـصت عـلى
شــــبــــكــــة االتــــصــــاالت اخلــــاصــــة
ـقـاومـة في قـطـاع غـزة" عـارضـا بـا
تــسـجــيال قـال إنـه يـظــهـر اجلــنـود
خالل العـملـية. وأضـاف أبو عـبيدة
"بـعـد الـعـمـليـة اتـخـذنـا مع فـصائل
قاومـة الفلسـطينيـة ضمن الغرفة ا
ـــشــتـــركـــة قـــرار الـــرد عــلـى هــذا ا
الـــعــدوان والــغـــدر الــصـــهــيــوني"
ًـا لـلـعـدو مـؤكـدا أن الـرد كـان "مــؤ

وحمل رسالة واضحة".
والثالثاء أعلنت حركة حماس أنها
اعتـقلت  45فلـسطـينـياً من الـقطاع
بتـهمـة "التخـابر مع اسـرائيل" على
خــلــفــيــة عـــمــلــيــة تــوغل لــلــقــوات
االســـرائــيــلــيــة داخـل الــقــطــاع في

تشرين الثاني الفائت.
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هـنـدسة ـنـاسـبات الـتي جـمـعتـني بـالـشاعـرة والـصحـفـيـة وا في احدى ا
تـرجمة والـناشـطة في الـدفاع عـن حقوق االقـباط فـي مصر عـماريـة وا ا
(فاطـمـة ناعـوت) سـألتـها عـن سبب جلـوئـها الى تـدبـيج مقـاالتـها بـصوغ
ادبي وكأنها تكتب رأيا في نـثرا بحيث يصعب على الـقار استيعاب ما
تكـتـبه مـن اول قراءة  ,قالـت لقـد عـلـمـني اسـتاذي الـراحل مـحـمـود ام
قاالت الصحفية وأتكلم العالم ان ال اخسر شاعريتي وأدبي ولغتي في ا
كالما يـستـطيـع اي متـدرب ان يؤديه بـاللـغة الـفـصحى وأنـا اجمع مـاب
الرأي احملـكم بأدوات جـميـلة وصـياغـة فيـها ثـراء لغـوي مع احلفـاظ على
راد طرحها حتـى تصل بسالسة للقار وحقيقة ومن عنى او الفكرة ا ا
ـعــروفـة عـربـيـا  يـظـهـر تـنـوعـهـا وثـقـافـتـهـا خالل عـنـاوين هـذه الـكـاتـبـة ا
عرفـي والثقـافي عبر الشامـلة وولـوجها لـكل اشكـال الكتـابة الكـتنازهـا ا
ثـمرة الـتي اعطـتهـا هذا احليـز الواسع  من تراكم اخلـبرات والقـراءات ا
ـتمـكن ثـقـافـيـا الـذي توغل في الـكتـابـة  واحلـقـيقـة ان الـكـتـابـة هي فن ا
ادي ـها الرحب ولـيست وسيـلة لالرتزاق او الـنفع ا ـعرفة وعا اصقاع ا
كــمــا يــرى الــبــعـض ! واثــبت الــواقع ان كــثــيــر مـن خــريــجي الــكــلــيــات
ــيــات عـــاجــزين عن كـــتــابــة مــقــال رصـــ وفق االشــتــراطــات واألكــاد
عمول بها كونهم غير مشبع بعامل التجربة الذي يعطيهم والسياقات ا
ـراجـعـاتـهم زخـمـا كـبـيــرا ودافـعـا في الـكـتـابــة واكـتـفـوا عـلى مــضض 
ـقـررة دون قـراءات كثـيـرة ومـتـشـعبـة يـتـسـلـحـون من خاللـها ـنهـجـيـة ا ا
عـلوماتية والديجيتال في ح نرى عرفي ونحن نعيش عصر ا بالوعي ا
من تـمـرس بـالـتـجــربـة وسـعـة االطالع يـكـون قــادرا عـلى مـواجـهـة شـتى
ـواضيـع بـاقتـدار عـالي  ,ومـا من قـاص او روائي او شـاعـر مـتمـيـز لم ا
يقرأ فـي الفلـسفـة وعلم الـنفس واالجـتمـاع والدين والتـأريخ وكل جوانب
ـا تمـكن من الـكـتـابـة اصال ..فـقد حـياتـنـا وهي تـعـتـبر ثـقـافـة عـامـة وإال 
خـلـقت لـديه جتـربـة الـقـراءة في مـجـاالت مـتـنـوعة عـالـم مـتنـاثـر يـقـبع في
ـعـرفي يسـتـله كـلمـا اراد تـفـسيـر ظـاهـرة او ابداء رأي ذاكرته وخـزيـنه ا
تلك اداته الـتي تعيـنه على ان يكـتب ويعبر ا او تصـويب حالة  ,هو  طا
عن قناعات مـختلفـة ومتبايـنة في اجلانب الـسياسي واالجتـماعي والفني
واألدبي وما من كاتب لم يكن يومـا صحفيـا فالتجربـة تسمح له ان يكون
صحفيا يعبر عن آراءه في االقتصاد والسياسة والفن واألدب وان ينتقد
قـصـيـدة او عـرض مـسـرحي او يـسـجـل انـطـبـاعـاته عن كـتـاب او سـلـوك
جملـها تكون اراء او سياسي او ظاهـرة اجتماعـية كل هذه االمـور هي 
رؤى او قـناعـات يـتـحـسسـهـا فـتـعـبر عـنـهـا بـوسـيلـتك في اسـلـوب تـظـهر
بصمتك عليه واضحة  في الكتابـة تستطيع ان توصل ما تستشعره من
آراء وأفكار الى االخـر بيـسر دون تكـلف او مجـهود خارق وهي قـناعات
شـخـصيـة تـعـكس وجـهـة نـظـرك حـول اي مـوضـوع تـتـنـاوله امـا مـحـاولة
سجن الكـاتب وحجز افكـاره في مساحـة ضيقـة غير مـسموح بـتجاوزها
ولـهذا فقط كبار الكتاب هم من بحجة التخصص فهـذا هو الفشل بعينه 
يتجاوزوا عـقدة االحادية في الـكتابـة في تفسيـر الظواهر
احليـاتـية والـتـعبـير عـنـها والـتي تـرجع اسبـابـها الى
ـعرفي والـعوز الـثقـافي اضافـة الى افتـقاره الفـقر ا
لـلــتــجـربــة ومــحـاكــاة الــواقع بــشـكل مــبــاشـر دون

ضبابية او تدليس
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