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{ اســطــنــبــول - أ ف ب - انــتــقــد
الــــرئـــــيس الـــــتـــــركي رجب طـــــيب
صري عبد اردوغان بشدة نظـيره ا
الـفـتاح الـسيـسي بـعـد إعدام مـصر
اضي تـسعـة أشخـاص األسبـوع ا
مشـيرا إلى أنه يـرفض التـحدث مع

"شخص مثله".
وقـــال اردوغـــان فـي مـــقـــابــــلـــة مع
القناتـ التلفزيـونيت التـركييت

"سي إن إن-تــــورك" و"كــــانــــال دي"
"قتلوا تسعة أشخاص مؤخرا. هذا
ـكـنـنـا قـبـوله" مـشـيرا إلى أمـر ال 
ـصـريــة حـكم تــنـفـيــذ الـســلـطــات ا
اإلعـــدام األربـــعـــاء بــــحق تـــســـعـــة
أشخاص أدينوا بقتل النائب العام

صري في .2015 ا
¡UCI « —«d

وقـال اردوغان "بـكل تأكـيـد سيُـقال
لـــنــا إن هـــذا قــرار الـــقــضـــاء. لــكن
الــقــضـاء واالنــتــخــابــات وكل هـذه
األمور هنـاك بال معنى. هـناك نظام

استبدادي بل حتى شمولي".
وأضـــاف "أجــيـب اآلن األشـــخــاص
الـذين يـتـساءلـون عن الـسـبب الذي
يـجــعل طـيب اردوغـان ال يـتـكـلم مع
السـيسي ألن هنـاك وسطـاء يأتون
إلى هـنا أحـيانـا لـكنـني لن أحتدث

إطالقا مع شخص مثله".
والـعالقـات شبه مـجـمدة بـ مـصر
صري وتركيا منـذ أطاح اجليش ا
الـذي كـان آنـذاك بقـيـادة الـسـيسي
بحليف اردوغان اإلسالمي الرئيس

محمد مرسي في .2013
وحتـــظـــر مـــصـــر حـــركـــة اإلخــوان
ـسـلـمـ لـكن أعـضـاء فـيـهـا فـروا ا

إلى تركيا.
ودعـا الـرئـيس الـتـركي إلى اإلفـراج
ـسـلـم في عن سـجـنـاء اإلخـوان ا

مصر.
وقـال "عـلـيه أوال اإلفـراج عن جـميع

ا أنه لم سـجونـ بعـفو عـام. طا ا
يـــطـــلق ســـراح هــؤالء فـــلن يـــكــون

بوسعنا التحدث مع السيسي".
وهــاجم اردوغــان الـدول الــغــربــيـة
الــتـي قــال إنـــهــا "تـــمـــد الــســـجــاد
األحــمـــر" لـــلــســـيــسـي وتــتـــجــاهل

اإلعدامات األخيرة في مصر.
وقــال "أين الــغـرب? هل ســمــعـتم له

صوتا?"
ـقابل عـندما يـتعلق وأضاف "في ا
ــوقــوفـ في األمــر بـاألشــخــاص ا
بـلـدنـا (تـركـيــا) يـصـرخـون بـأعـلى

صوتهم".
ودانت منظمة العفـو الدولية تنفيذ
حــكـم االعـدام. وقــالـت في بــيـان إن
"إعــــــدام أشـــــخـــــاص ديــــــنـــــوا في
مـحـاكمـات أثـيـرت حولـهـا إدعاءات
ـثل عــدالـة بل هـو بـالـتــعـذيب ال 
شاهد على احلجم الكبير للظلم في

البالد"
الى ذلك ســجل الــعـام  2018أعـلى
ـدنـيـ حـصـيـلـة حـتى اآلن لـعـدد ا
ضحـايا النـزاع في أفغانـستان مع
ســقــوط  3804قـــتــيال مـــعــظـــمــهم
نـتيـجة هـجمـات وتفـجيـرات نفـذها
مـتـمــردو حـركـة طـالــبـان وعـنـاصـر
تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة وفـق ما

ي امس األحد. أفاد تقرير أ
ــتـحـدة في وبـحـسب بــعـثـة األ ا
ــفـوضـيــة الـعــلـيـا أفــغـانـســتـان وا
تـحدة حلقـوق اإلنسـان في األ ا
فـــإن هــذه احلــصــيـــلــة في ارتــفــاع

بنسبة  %11عن العام .2017
ــتــحـدة إلى وأشــارت أرقــام األ ا
أن  7189شخصا أصـيبوا بجروح
في وقـت تـــســــبــــبت الــــهـــجــــمـــات
االنتـحاريـة والتفـجيـرات بدمار في

أنحاء البالد.
ويـأتي الـتــقـريـر قـبـل يـوم من عـقـد
تـحـدة جـولة مـحـادثات الـواليـات ا
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ــثـلي حـركــة طـالـبـان جـديـدة مع 
بـــهــدف إنـــهــاء الـــنــزاع مـــا يــرفع
مــنــســوب اآلمــال من جــهــة بــشـأن
احـتمـال حتقـيق الـسالم واخملاوف
من جـهـة أخـرى من مـخـاطـر وقـوع
حـرب أهـلـيـة أكــثـر دمـويـة من قـبل
نتيجة انسحاب القوات األميركية.
وتـعقب احملـادثـات الـتي جتري في
الــــدوحــــة ســــنــــوات مـن الــــعــــنف
ـتـصـاعد في أفـغـانـستـان. وتـفـيد ا
ـــتـــحــدة أن  32ألف مـــدني األ ا
قــتـلــوا وأصـيب  60ألــفـا بــجـروح
ـنصـرم عـندمـا بدأت خالل الـعقـد ا

نظمات بإحصاء األعداد. ا

ويتـزامن تصاعـد العنف في 2018
مع الــــزيـــادة الــــكـــبـــيــــرة في عـــدد
الــــوفـــيــــات الــــتـي تـــســــبـب بــــهـــا
" ـتــعـمـد لـلـمـدنـيـ "االسـتـهـداف ا
ـعظـمها وفق الـتقـرير والـناجـمة 
عن هــجــمــات انـــتــحــاريــة نــفــذهــا
عـنـاصـر عـلى ارتــبـاط بـطـالـبـان أو

تنظيم الدولة اإلسالمية.
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ـتــحـدة وقـال رئــيس بــعـثــة األ ا
ـسـاعـدة في أفـغـانـسـتـان لـتـقـد ا
تـادامـيشي يـامـاموتـو "حـان الوقت
ــــــأســـــاة لــــــوضع حــــــد لــــــهــــــذه ا

اإلنسانية".

تـحدة الـتـقريـر. وكثّـفت الـواليـات ا
ضــربــاتـهــا اجلــويــة ضـد طــالــبـان
وتنـظيم الـدولة اإلسالمـية في وقت
تــســـعى واشــنــطن لـــلــضــغط عــلى
ــســلـحــ فــألـقـت ضـعف كــمــيـة ا
تـمردين في الذخـيـرة على مـواقع ا

 2018مقارنة بالعام السابق.
وأفاد ياماماتو أن سقوط الضحايا
ـدنــيـ "أمــر غـيــر مـقــبـول" ودعـا ا
جـمــيع األطـراف التــخـاذ "خــطـوات
فورية وإضافيـة ملموسة لوقف أي
ـدنـي تـصـعـيـد إضـافي فـي عـدد ا
الــذين تـعــرضـوا إلى األذى ودُمـرت

حياتهم".

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

وأضــــاف أن "وقف الـــــقــــتــــال هــــو
الــطــريـقــة األمــثل لــوقف عـمــلــيـات

." دني القتل والتنكيل بحق ا
و تسـجيل  65هجـوما انـتحـاريا
في  ?2018معظمـها في كابول في
وقـت يـتـحـمل مـسـلـحـون مـتـمردون
مــسـؤولــيــة مـقــتل أكــثـر من 2200

مدني في أنحاء البالد.
وتــسـبب تـزايـد الـضـربـات اجلـويـة
الـــتي نــفـــذتــهـــا قــوات أمـــيــركـــيــة
وأفغـانيـة بسـقوط مـزيد من الـقتلى
ــدنــيـ في  2018مـع تـــســجـــيل ا
مـــــقــــــتـل أكـــــثــــــر من  500مــــــدني
بـ"عمليات جوية ألول مرة" بحسب
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اتخـمت مؤخرا مواقع الـتواصل االجتمـاعي بشان مفـردات احلصة التـموينية
ـواطن بــالـتـعـلــيـقـات الـســاخـرة  بـسـبـب  وجـبـة الـعــدس الـتي اعـلـنت وزارة ا
الـتـجـارة انــهـا سـتـوزع غـرامـات مـنــهـا مـكـرمـة  لـلـفــرد الـواحـد عـلى حـصـته
ـنـاسبـة شـهر رمـضـان القـريب  فـيـما خـصـصت بعض الغـذائـية الـشـهريـة 
ـسموعة بـرامج استـضافت فيـها اصحاب قروءة وا رئيـة وا وسائـل االعالم ا
االختـصاص ومواطن غالـبيتهم العظـمى وجه النقد للقـرار ووصفوه باحللول
التـرقيعية التي التغني عن فقر والتشبع من جوع خاصة ان احلصة التموينية
ـفـرداته الى تــعـاني ومـنـذ سـقـوط الــنـظـام الـسـابق ومـازالت مـن نـقص حـاد 
واصفـات ونتذكر جانـب الفساد الـذي شمل مفـردات احلصة الـتي لم تكن بـا
وجبـة الـرز غـيـر الـصالح لـالستـخـدام الـبـشـري والشـاي الـتـالف وغـيـرها من
ـلـيــارات من الـدنـانــيـر سـال لـعـاب مـفــردات احلـصـة الـتي تــصـرف عـلـيــهـا ا
ـالي الذي مازالـت احلكومة سـؤول علـيها وبـالتالي شـجعت على الـفساد ا ا
تـهـم  نـعم يـقـينـا ان الـعـدس هو الـوجـبة االسـاسـية تفـتش عن الـسـراق وا
ـائدة االفطـار في شهـر رمضـان ولكن هل ان الـعدس فـقط يسـتحق ان يوزع
فـردات غائبة باجملـان للمـواطن الذي اعتاد تـنويع مائدة افـطاره والكـثير من ا
عن احلـصة وان وجـدت فـهي غـيـر صاحلـة ومـنـتـهيـة الـصالحـيـة  في الوقت
واطن من خالل ضمان عنية انصاف ا الـذي نتمنى من احلكومة والوزارات ا
حقـوقه الطـبـيعـية سـواء في احلصـة الغـذائـية او الـصحـية الى جـانب انتـشال
ـتـردي واذا اردنا ان اجليـوش الـعـاطـلـة عن العـمل وانـتـشـال حـالـة التـعـلـيم ا
ـواطن فـأقـالمـنـا جتف من حــبـرهـا لـذكــر تـلك احلـقـوق نــتـحـدث عن حـقــوق ا
واطن الـذي بدا والنـنسى ايـضا الـواجبـات  التي يـجب ان تكـون على عـاتق ا
نـاسبـة العـدس نذكـر لكم ينـساهـا بـاحثـا فقط عن حـقوقه وحـصة الـنـفط  و
ـايـدري كـضـبـة عـدس. (يـحـكى ان شـاب احـب فـتاة حـكـايـة الـيدري يـدري وا
جمـيلـة لغـاية الالادراك. وكان بـ عائـلتي الـعاشقـ عداوة وكـراهية من زمن
حمـورابي ! صـاحبـنا هـذا استـطاع كـسب ود فـتاته اجلـميـلة (بـدون شات وال
شيـات) الهلـها لـكنهم مسـجات والخـسايـر رصيد وخـتالت) فقـام بأرسـال (ا
ومـاكـان مـنـه اال ان يـواعـد حـبـيــبـته خـلـسـة بــعـيـدا عن انـظـار رفـضــوا بـقـوة 
ـراقـبــة واجـهــزة االنـذار حـيث وجــدوا في ظالل شــتالت الـعـدس كــامـيــرات ا
احملصـول الشتوي الذي يزرعونه في قريتهم .. مكانا غير منظور يقضون فيه
وقتـا رائعا. وفي يـوم من االيام وكالـعادة اتو لركـنهمـا الهاد لـكن القدر هذه
ـرصادحيث اخوة الفـتاة رصدوه وانفضح امـرهما فما كان رة كـان لهما با ا
من الــشــاب اال ان الذ بـالــفـرار فــهـروب كــالــغـزال  لــكن هــذا الـشــاب الـرائع
هـذب ابى على نفسه ان يأتي بكلمة السوء عـلى حبيبته الن الناس بالتأكيد وا
ستـسـأل عن سـبب مـطاردة اخـوة حـبـيبـته له .. فـقـام بـأخذ كَـضـبـة عدس من
طاردة محـصولهم كي يترك لهم فـرصة جواب الغير عـند سؤالهم عن سبب ا
فـلـمـا رأوا مـافـعـلـه حـبـيب ابـنـتـهم وكــيف وفـّـر لـهم جـمـيل اجلـواب احلـامـيــة 
وحرصه الـبالغ عـلى فتـاته فتـركوه يفـر بجـلده وتبـاطأ في الـلحـاق به  ذهبوا
فحـكوا الـقصـة على ابيـهم الطـاعن في السن فـقال (يا ابـنائي ان هـذا الشاب
يـســتـحق ان يـكــون نـسـيــبـكم وان اخـتــكم قـد اخـتــارت من يـصـون كــرامـتـهـا
فـعال ذهـبوا وشـرفـكم .. فـأتوا به وزوجـوهـا ايـاه فـاقـتـنع االخـوة بـكالم االب 
الــيه وجـلــبـوه وعــقـدوا قــرانه وعـاشــوا في وئـام وخــلـفـوا

صبيانا وبنات
 فــرحم الــله كَــضــبــة الــعــدس في زمــانــنــا هــذا حــيث
اصـبحت احليلـة والنصب غايـة ووسيلة وكـسر القلوب

سلوة وشعارا.

بغداد
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{ بـــرلــــ - أ  ف ب - دعـــا وزيـــر
االقـتـصـاد الفـرنـسي بـرونو لـومـير
ـــانـــيــا إلـى تـــلـــيــ امس األحـــد أ
مـوقـفـهـا بـشـأن تـصـديـر االسـلـحة
مــعــتــبــرا أن ســيــاســتــهــا فـي هـذا

اجملال بالغة التشدد.
انـيا وفي وقت تـخـوض فرنـسـا وا
مشـاريع صـنـاعـيـة مـشـتـركـة كـبرى
في مجـال الدفـاع جتري مـباحـثات
بـ الـبـلـدين بـشـأن الـقـواعـد الـتي
حتــكم صـــادرات األســلـــحــة في كل

منهما.
وردا على سؤال عـما إذا كانت هذه
احملــادثـات ســتــفــضي إلى تــوافق
قــال لــومــيـر لــصــحـيــفــة "فــيـلت أم
انـية "آمل ذلك ألنه من زونتـاغ" األ
غـــيــر اجملــدي إنــتـــاج أســلــحــة مع
حتــســـ الـــتــعـــاون بـــ فــرنـــســا
ـــانــــيـــا إن لـم يـــكن بــــاإلمـــكـــان وأ

تصديرها".
WKŽU  W UM

وتـابع "إن كـنـا نـريــد أن تـكـون لـنـا
ـنافـسـة وفاعـليـة ال بدّ قـدرة على ا
لــنـا أيــضــا أن نـكــون قــادرين عـلى

التصدير إلى دول خارج أوروبا".
وعـمـلـيـات تـصـديـر األسـلـحـة الـتي
حتــكــمــهــا بـ الــبــلــدين اتــفــاقـات
ثـنـائـيـة مـوقـعة في  1971و1972
وتـعرف بـاتفـاقـات "دوبريه شـميت"
بـــاســــمي وزيــــري الـــدفــــاع آنـــذاك
اني الـفرنـسي مـيشـال دوبـريه واأل
هـلــمـوت شـمــيت تـتـطــلب الـضـوء
األخضر من البلـد الذي ينتمي إليه
صانعـها في ح أن بـرل تفرض
قـــيـــودا شـــديـــدة عـــلى مـــبـــيـــعــات

األسلحة.
وقـــال لــومــيــر "أود الـــتــذكــيــر بــأن
فــرنـسـا فـرضـت وسـتـواصل فـرض
شروط تـتضمن قـيودا بالـغة الشدة
عــلى صــادرات األسـلــحــة. نـأمل أن
انـيا حول نتـوصل إلى اتفـاق مع أ

هذه النقطة احلرجة".
وخــتم "إن كــان (الـبــلــدان) يــريـدان
حماية شعبيـهما فهما بحاجة إلى
وسائل دفاع إلى جيش قوي ومن
ـزيد وجـهـة نـظـر اقتـصـاديـة إلى ا

من االبــــتــــكــــار واالســـتــــثــــمـــارات
واحلماية. هذا تماما ما نريد بناءه
ــــانــــيـــا والــــدول األوروبــــيـــة مع أ
األخــرى". واتـفــقت بـاريـس وبـرلـ
بـصــورة خـاصــة عـلى الــعـمـل مـعـا
ـستـقـبل الـقتـالـية لتـطـوير دبـابـة ا
وفق مـشـروع يـعرف بـاسم "الـنـظام
سـتـقبل الـبـري القـتالـي" و"نظـام ا
اجلوي الـقتالي" الـذي سيـجمع ب
طــــــائــــــرة مـن اجلــــــيـل اجلــــــديــــــد
وصواريخ كروز وطائرات بال طيار

تتحرك ضمن سرب.
ـتـنـاقـضة ـانيـا ا وتـثيـر سـيـاسـة أ
أحـيانـا كـثيـرة والتي تـتـبع رسمـيا
نهـجا متـشددا رغم كون بـرل أحد
صـدرين الرئيـسي لألسـلحة في ا
الـــعــالـم اســتـــيـــاء مــتـــزايـــدا بــ

حلفائها.
وفي هذا السياق انتـقدت بريطانيا
ـــانـــيــا هـــذا األســبـــوع جتـــمـــيــد أ
مـبـيـعـات األسـلـحـة إلى الـسـعـودية

إثـــر قــتل الــصــحـــافي الــســعــودي
جـمـال خـاشـقجـي في سـفارة بالده

في اسطنبول.
وقـال وزيـر اخلـارجـيـة الـبـريـطاني
ـي هــانـت إن هــذا احلـــظــر جـــيــر
ـصـنـعـ الـبـريـطـانـي من ـنع ا
االلـتزام بـعقـود أسـلحـة موقـعة مع
الـريـاض بــسـبب تـعـلــيق عـمـلـيـات
ـانيـة لطـائرات قـتال تـسلـيم قطع أ
مـن طـراز "يـوروفـايـتـر تـايـفـون" أو

"تورنيدو".
الى ذلك دعــا الـــرئــيس الــفــرنــسي
ـانـويل ماكـرون الـسـبت االحتاد إ
األوروبي إلـى "إعـــــادة ابـــــتـــــكــــار"
ــشــتــركـة الــســيــاســة الــزراعــيــة ا
لـــضـــمـــان "الـــســـيـــادة الـــزراعـــيــة
والـبــيــئــيـة والــصــنــاعـيــة لــلــقـارة

األوروبية.
وقـال مـاكـرون في افـتـتـاح مـعـرض
الـــزراعــــة في بــــاريس إن "أوروبـــا
مــــهـــددة الــــيــــوم من اخلـــارج (...)

والـــــــداخل". ودعـــــــا إلى االحتــــــاد
مــــؤكــــدا أنه "بــــدون الــــســــيــــاســـة
ـــشــتـــركـــة لن يـــنـــعم الـــزراعـــيـــة ا
ـســتـهــلـكــون األوروبـيــون بـغـذاء ا
ـكنـهم الوصـول إلـيه ومن نوعـية

جيدة".
WOŽ«—“ WÝUOÝ

وكــان اإللـيــزيه صــرح اجلــمــعـة أن
الــرئــيس الــفــرنــسي ســيــدعــو إلى
التعبة من أجل "الـسياسة الزراعية
ــــــشـــــتــــــركــــــة". وأوضح أنـه "في ا
مـواجـهــة قـوى كـبـرى مــثل روسـيـا
ـتـحدة والـصـ جتعل والـواليات ا
مـن قـــطــــاعــــهــــا الــــزراعي رهــــانـــا
اســتـراتــيـجــيـا يــجب أن يــتـوصل
األوروبــــيـــون إلى أن يــــصـــبـــحـــوا
." شركاء لبعضهم وليس متنافس
ونظم محـتجو "السـترات الصفراء"
تظـاهرات جـديدة في بـاريس ومدن
أخــرى لـلــسـبت اخلـامـس عـشـر من
حتـــــركــــــهم عــــــلى أمـل احلـــــد من

التراجع الذي تشهـده تعبئتهم منذ
شـــهــر. وتـــقــول وزارة الـــداخــلـــيــة
الفرنسـية التي يعـترض احملتجون
بـــاســــتـــمــــرار عـــلى األرقــــام الـــتي
تــنــشــرهــا أن حــجم الــتــظــاهــرات
تــراجع فـي أيــام الــســـبت األربــعــة
األخـــيــرة. وكــان  41 ألف شــخص
تـــظـــاهـــروا في فـــرنـــســـا الـــســـبت
ــاضي مــقـابل  282ألــفـا في 17 ا
تـشـرين الــثـاني/نـوفــمـبـر أول يـوم
لـــلــــتـــحــــرطـــات االحــــتـــجــــاجـــيـــة

سبوقة. االجتماعية غير ا
وفي بـــــــاريس أعــــــلـن عـن خــــــمس
تـــظــاهـــرات ثالث مـــنـــهـــا بــشـــكل
جتــمـعــات حـســبــمـا ورد في بــيـان

للشرطة.
ـســيـرتــان األخـريــان الـلــتـان أمــا ا
ســـمــيـــتــا عـــلى مــوقـع فــيـــســبــوك
لــلـتـواصل االجـتـمـاعي "تـسـونـامي
أصـفر" و"كـلنـا في الـشانـزيلـيزيه ال
نتراجع عن شيء" فـستنـطلقان من
قـوس الـنصـر عـند الـسـاعة 12,00
و 13,00عــلى الـتـوالي وتـنـتـهـيـان
عــنــد الــســاعــة  17,00في ســاحــة

تروكاديرو.
وستعبـر "مسيرة األحيـاء اجلميلة"
هـــذه جـــادة الـــشـــانــزلـــيـــزيه وحي
األوبرا وتلـتف حول متـحف اللوفر
وتـتـوقف أمـام مقـر "حـركـة شـركات
فـــرنــــســــا" (مـــيــــديف) ثـم تـــواصل

طريقها إلى ساحة تروكاديرو.
وعـلى موقع فـيـسبـوك أعلن أربـعة
آالف شــــخص مــــســــاء اجلــــمــــعـــة
مشاركتهم في هذه التجمعات وقال
أكـــثـــر من  18ألـــفـــا آخـــرين إنـــهم
"مـــهـــتــمـــون". لـــكن هـــذه األرقــام ال
تـسـمح بـالـتـكـهن بـحـجم الـتـعـبـئة.
وتـفـيـد أرقـام الـسلـطـات أن خـمـسة
آالف مـن أعـــــضـــــاء "الـــــســـــتـــــرات
الـــصـــفــراء" نـــزلـــوا إلى الـــشــوارع

اضي. السبت ا
وأعـلـنت أبـرز شـخـصـيـات الـتـحرك
مــــشـــاركــــتــــهـــا فـي عـــدد مـن هـــذه
الــتـجــمــعـات. وقــال أحــدهم إيـريك
دريـــوه عــلى حـــســـابه عــلـى مــوقع
يوتـيوب أنه سـيتـظاهـر السبت في

بــاريس مـؤكــدا أنه تـلــقى "دعـوات
ــــشــــاركـــة "في عــــديــــدة" من أجل ا
حتــــركــــات في مـــــدن أخــــرى مــــثل
تـولـوز". من جــهـته كـتب مــاكـسـيم
نــيـكــول عــلى مــوقع فـيــســبـوك أنه
سـيشـارك في جتمـع في مديـنة رين
بـيـنـمــا قـالت بـريــسـيال لـودوسـكي
أنــهــا ســتــنــضم إلى نــزهــة ســيــتم
تنـظيـمهـا أمام قصـر شامـبور الذي
ـــانــويل احـــتـــفل فــيـه الــرئـــيس إ
مـاكـرون بعـيـد مـيالده األربـع في

نهاية كانون األول.2017
وسـتـنظـم جتمـعـات في مـدن أخرى
مثل بوردو التي تـعد مع تولوز من
مواقع التـعبئـة الكبرى الـتي تشهد
بــاســتـمــرار صــدامـات عــنــيــفـة مع

قوات الشرطة.
ÃdŠ l{Ë

من جــهــة أخــرى أبــلــغت نــقــابـات
ـسـؤولـ اجلـمـعة شـرطـة بـوردو ا
عـن "الـــوضـع احلــــرج" و"اإلنــــهـــاك
ــــعـــنــــوي واجلــــســـدي" لــــرجـــال ا
الـشــرطـة مــطـالـبــة بـوســائل أكـثـر
ـواجهـة "حرب الـعصـابات فـاعلـية 

دن". في ا
لــكن وزيــر الـــداخــلــيــة الـــفــرنــسي
كـريـستـوف كـاسـتانـيـر صرح خالل
زيــارة إلى ضــاحــيــة اوبــرفــيــلـيــيه
بــــشـــمـــال شـــرق بـــاريس "إذا كـــان
البعض يعتـقدون أن رجال الشرطة
سينـهكون وسـيتم استـنزافهم فهم

مخطئون".
وأكد أن "رجـال الشـرطة سـيكـونون

هامهم". حاضرين وسيقومون 
وسيتم تعبـئة عدد منهم إلى جانب
عــنــاصــر من الــدرك في كــلــيــرمـون
فيران في وسط فرنسا حيث ينتظر

أن يتظاهر ثالثة آالف شخص.
ديـنـة ستـغلق احملالت وفي هـذه ا
ــبـــاني الـــتـــجـــاريـــة واحلــدائـق وا
الـعامـة بعض الـظـهر بـينـما ألـغيت
ـوسيـقيـة والعروض كل احلفالت ا
ـــكن فـــيـــهـــا. و ســــحب كل مـــا 
ــتــظــاهـرين اســتـخــدامه من قــبل ا
لرشق الـشـرطة من سالت مـهمالت

إلى مقاعد عامة.
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تـضمن نصـبها قـيمة ـواطنة (مـنى محـسن شلتـاغ) طلبـها ا قدمت ا
لـصـقـة صورته ـفـقـود حالـيـا وا عـلى ولـدها (سـعـد مـجيـد حـمـيد) ا
اعاله تقرر نـشر فقـدانه في صحـيفتـ محلـيتـ يوميـت وعلى من
فـقود مـراجعـة هذه احملـكمة خالل لديه اعـتراض او معـلومـات عن ا

مدة سبعة ايام من تاريخ النشر.
w{UI «
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فـقدت مـني الـهـوية
الـصـادرة من نقـابة
الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــ
الــعـــراقــيــ بــاسم
( (دحـام علي حس
ن يـعـثـر الــرجـاء 
عــلـيـهـا تـســلـيـمـهـا

صدرها.

Ê«bI

فـقدت مـني الـهـوية
الـصـادرة من نقـابة
الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــ
الــعـــراقــيــ بــاسم
(حـــــــا جــــــســــــام
ن محمد) الرجاء 
يــــعـــثــــر عـــلــــيـــهـــا
صدرها. تسليمها 

تـربت أجـيـال عـربيـة كـامـلة عـلى فـكـرة أن فلـسـط هـي قضـيـتهم األولى
ـوقف حـكـم الـشـيوخ أو كـأمـة عــربـيـة وإسالمـيـة.. ولم يـخـتـلف في هـذا ا
األمــراء أو اجلـمــهـوريــات حـتى ديــكـتــاتــوريـة كــانت أو حـرة.. عــلى نـدرة
ـقراطـيات فـيـها. لم تـعـد فكـرة حتريـر فـلسـط بـتـلك اجلاذبـيـة التي الـد
تـربيـنا كـلنـا علـيهـا وكبـرنا بـل صارت قـضيـة مسـكوتـا عنـها أو لـنقل أن
اجلـميع تـسـالم على ذلك.. ويـرغب في ركنـها جـانبـا. تلك الـرغبـة لم تكن "
وقف بـقـدر ما يـتعـلق األمر بـضغـوطات ـعظم من إتـخذ هـذا ا إخـتيـارية" 
عظم أنظمة ومـصالح وصلت ذروتها مع حدوث الـربيع العربي.. وتهـديده 
ـاذجـها احلـكم الـقـائـمة بـعـد أن أطـاح بـعـدد من أسوء وأشـرس وأقـوى 
الـقبيحة وهـذا أوصل الرسالة األمريـكية للعرب كـلهم وبكل وضوح! يذكر
ـوقف مع إسـرائـيل تـغــيـر تـدريـجـيـا خالل الـسـنـوات الـثالثـ كــلـنـا أن ا
ـقـاطـعـة الـشـامـلـة حـتـى لو تـطـلـب األمر األخـيـرة من مـطـالـبـات ثـوريـة بـا
اإلنـسـحــاب من مـنـافـسـة ريـاضـيـة.. ثم حتــول نـحـو رؤيـة تـدعـو "لـلـتـعـقل"
واقف إسـتنكارا ورضـوخ "ألمر واقع" إبتـدأ مغاربيا وجـوبه في حيـنها 
وشـجب علنية فارغة ال تغني وال تسمن من جوع ولـكن ما سرب في كثير
مـن األوقات فـقـد كـانت هـنـاك زيـارات سـريـة تـسـبق ذلك الـتـاريخ بـكـثـير.
ـصر إتـفـاقيـة السالم بـ مـصر وإسـرائيل رغـم ما رافـقـها من مـقـاطعـة 
نـفـسـهـا كـان لـهـا أثـر وقـتـي حـيـنـها فـمـصـر لـيـست دولـة يـسـهـل لـلـعرب
مـقاطـعتـها وكـان تـولي مبـارك للـرئاسـة بـعد مـقتل الـسادات حـجـة كافـية
صر بل ويرجعوا مقر جامعتهم العربية قريبا للعرب ليعيدوا عالقتهم 
شـكلة كـانت في شخـص الرئيس من مـقر الـسفـارة اإلسرائـيلـية.. وكـأن ا
ـوته حلت! كـان لغـزو صدام لـلكويت ومـا رافقه من ـصري الـسادات و ا
مـوقف أمريكي "تأريـخي" في حتريرها وحـماية دول اخللـيج من تهديدات
وقف العربي  وخـصوصا " اخلليجي" نظام صدام أثـر كبير في حتول ا
ـنطـقـة الـشرق األوسط وكـيـفـية حل فـيـمـا يتـعـلق بـتـقبـلـهـا لـرؤية أمـريـكـا 
ـا يـضـمن ـزمن وطـريــقـة " تـكـيـيف" الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيـة  نـزاعـهـا ا
قـاطع لـلـكـيان وقـف ا ـتـراجـعـة عن ا ـواقف ا "مـصـالح" اجلـمـيع! تـتالت ا
اإلســرائـيـلي بل وصــار هـنــاك تـســابق نـحــو مـد صـالت الـصــداقـة سـرا
وعـالنية بـحجـة ملـتقـيات دولـية أو مـنتـديات إقـتصـادية ثـم أنتقـلت لـتكون
".. لـكنـها كـلهـا كانت غـير مـعلـنة أو ـسؤولـ سابـق لـلقـاءات مبـاشرة " 
ـا إلحـراج زوارهم ودفـعـهم إضـطرار تـسـرب من طرف اإلسـرائـيلـي ر
ـثل هـذ الـعالقـات! مـعـظم تـلـك الدول كـان لـبـيـان تـطـبـيـعـهم بل وتـلـهـفـهم 
تـنامية  ونـفوذها يـجمعـها مع إسرائيل بـغضهـا وخوفها من قـوة إيران ا
ـتزايـد.. خصوصـا بعد تـوقيع أمـريكا في عـهد الرئـيس أوبامـا إتفاقـهما ا
الـنووي وهـو ما عـد في حيـنه نـصرا سـياسـيا ودبـلومـاسيـا بارزا إليران
قـابلـة من اخلـليج الـعربي.. خـصـوصا من قـبل خـصومـها عـلى الـضفـة ا
وبـدال من محاولة الـتفاهم مع أيران بـطريقة " تـقاسم النفـوذ" كان خيارهم
اجلـري نحو احلضن األكثـر دفأ ومعاداة إليران.. فـكانت إسرائيل! حادثة
مـقتل خاشـقجي بتلك الـطريقة الـبشعة عـجلت بشكل كـبير في دفع حاكم
ـواقـف لـيحـسـم خـياراتـه طـلـبا ـبـادرة في ا اخلـلـيـج األكـبر ومـالك زمـام ا
لـلرعاية األمريـكية.. وإمارات اخللـيج كلها ال تتخـذ موقفا مخـالفا أو بعيدا
ـوقف السـعودي.. ويـستـثنى من ذلك قـطر بـعـد األزمة األخـيرة جـدا عن ا
بـيـنـهـما لـكن قـطـر سـبـقت اجلـميع فـي فتح روابـط التـواصل الـعـلـنـية مع
إسـرائيل فـكان لـزامـا أن ال يسـمح لقـطر أن تـكون هي األكـثر جنـاحا في
لف.. مـؤتمـر وارسو كان خـطوة أمـريكا األهم لـتدفع كل حـلفـائها هـذا ا
لـيعلنوا صراحة أن ال مـشكلة لديهم مع إسرائيل وأن الـعدو احلقيقي هو
إيـران.. وأن حتالفها مع إسرائيل ولو من بـاب وحدة العدو هو امر مقبول
ؤتمـر فعالـية حتمل رسائـل بأكثر من شـتركة. كـان ا ويـحقق مصـاحلهم ا
ؤتمر إجتـاه.. منها ما يوحي بتهديد مباشر إليران خصوصا مع ربطه با
انـيـا لـلـبـحث حـول "األمن في الـشـرق األوسط".. الالحـق الـذي عقـد فـي أ
ورغم أن ال أحـد يتوقع أن تغامر أمريكا بشن حرب أو عمل عسكري ضد
أيـران ولن جتـرؤ إسـرائـيل كذلك لـكن هـو وسيـلـة ضغط لـيس عـلى أيران
فـحسب بـل وحتى عـلى احللـفاء من الـدول األوربية الـتي لم تنـسحب من
اإلتــفــاق الـنــووي حلـد األن.. لــكن الــهـدف األهم هــو عالنــيـة الــعالقـة مع
إسـرائـيل وهـو مــا حتـقق وبـكل وضـوح. الـقـضـيـة الــفـلـسـطـيـنـيـة لن حتل
بـصـفـقـة الـقرن فـهي أعـقـد من أن تـنهى بـصـفـقة سـيـاسـية أو مـالـيـة ما..
وقـبول بعض احلـكام العـرب بإسرائـيل صديقـا إبتعـادا عن أيران لن يحل
ـكن اإلسـتـهـانـة بـقـدراتـها ولـديـهـا من ـشـكـلـة مع أيران فـهي دولـة ال  ا
كـنها من مالعـبة خصـومها بـشراسـة قد تفـاجأهم جمـيعا.. األوراق مـا 
واقف وهـذا ما تلمح له أيران من فترة. ورقة التوت قد سقطت وصارت ا
مـعلنة جهارا نهارا ولـم يعد يخجل منها أحد.. وهذا
اكـبر جناح حققـته أمريكا وإسرائيل جتـاه الصراع
الـعربي اإلسرائيلـي والقضية الـفلسطيـنية.. فالعرب

بعد أوسلوا لم ولن يعودوا كما قبلها.


