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Žكــولــومـــبــو (أ ف ب) - أكــد تـــنــظــيم }
الــدولــة اإلسـالمــيــة أن هــجـــومــا شــنّــته
الـشـرطـة الــسـريالنـكـيــة امس اسـتـهـدف
أحد مخابـئه وأن ثالثة جهـادي فجروا

أنفسهم خالله ينتمون إلى التنظيم.
ونفّـذت قـوات األمن الـسـريالنكـيـة مـساء
اجلـمــعـة عـمــلـيـة مــداهـمـة فـي مـنـزل في
مدينـة كالـومناي الـتي تقع عـلى الساحل
الشـرقي للـجـزيرة. وتـقول االسـتخـبارات
ـسـؤولـ عن ـنـزل هـو مــخـبـأ  إن هـذا ا
اعــتـــداءات الــفـــصح الـــتي أوقــعت 253

. قتيالً و500 جريحاً
وبعـد هـذه العـملـيـة التي تـخلـلـها تـبادل
إطالق نار استـمرّ أكثـر من ساعة أفادت
ن فيهم الشرطـة عن مقتل  16شخصـاً 
االنتحاريون الثالثة. أما القتلى اآلخرون
فــهم ثالث نــســاء وســتّـة أطــفــال قُــتــلـوا
بالتـفجـيرات وثالثة رجـال أردتهم قوات
األمن ومدني سـقط ضحـية تـبادل إطالق

النار.
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وقـالت وكـالـة أعـمـاق الـدعـائـيـة الـتـابـعة
لـتــنــظـيم الــدولــة اإلسالمـيــة الــسـبت أن
االنـــتــحـــاريــ الـــثالثـــة يــنـــتـــمــون إلى
الـتـنـظـيم. وأضـافت أن هـؤالء تـواجـهـوا
مع الشـرطـة "بـاألسلـحـة الـرشاشـة وبـعد
نفـاذ ذخـيـرتهم فـجـروا عـليـهم أحـزمـتهم

الناسفة".
ووعـدت الـســلـطـات الــسـريالنـكــيـة الـتي
أرغمت على االعتذار الستخفافها بتهديد
اجلهادي بـصرامة قصـوى في عمليات

. مكافحة اجلهادي
وغـالــبـيــة سـكـان مــديـنــة كـالــومـنـاي من
ـنــطـقــة الـتي ـســلـمــ وهي تــقع في ا ا
يــتــحــدر مـنــهــا اإلسالمـي زهـران هــاشم
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ـلك فيـصل الـثـاني بنـيـران ضابط بـسـيط  أخـذته حمـيـة ال يدرك قُـتلَ ا
ـلك فقط. ومع كـنهـهـا احلقـيـقي سوى أنه يـدرك أن االنـقالب هو قـتل ا
انية جـميلة بالرغم من عـطرها البريطاني لك اختفت جتـربة بر موت ا
ـهـام . وكان ـصـلـحة الـعـراق كـأول االحالم وا ولـكـنـهـا كانت تُـحـسب 
ـاني الـعـراقي من الوجـهـاء والـعلـمـاء وبيـنـهم من هو سـدنـة البـيت الـبر
ي  ولكـنهم ح يجلـسون على ارائك التصويت ال االقطاعي واالكاد

قاساتها القليلة .  يعرفون سوى هم وطن واحالم الناس حتى 
ـلك فـيـحـكى عـنـه انه يـرجتف امـام سـدنـة اجلـلـسة ويـقـول خلـاله أمـا ا
الـوصي :احــسب حـســابكَ خـالي الــيـوم ســتـدوخ رؤوســنـا ألن احـدى
جـسـور بـغـداد سـيـتـأخـر تـنـفــيـذه شـهـرين. يـضـحك الـوصي ويـقـول :
غدور هو سليل عائلة حجازية أتى رائدها الى لك ا سنعتذر منهم . ا
العراق فيصل األول من دمشق وكان ابوه امير دولة احلجاز وسفيرا
ال بـيـه في الـثـورة ضـد العـثـمـانـيـ  ثم نـفـوه مـلـكـا الى دمـشق . لـكن

الفرنسي لم تعجبهم حماسته فأبعدوه عن الشام. 
واتى وهو غيـر مكتـرث للمـجهول وعـلى حد ما كـان يؤمن : إن الشوام
صَــعب مـعــرفـتــهم  امـا الــعـراق فــلـنـا مــعـهـم نـسل االرض والــقـبــيـلـة

واالمتداد اجلغرافي. 
أسس فيصل االول دولة فتـية ناشئة رغم تكـبيلها باتـفاقيات جائرة مع
ستـعمر واالنـتدابي (ابو لك احلكـيم كان يـدرك أن ا االنكـليز  ولـكن ا
كنه ان يُسـهمَ في جعل احلداثة احلضـارية أساسا لدولة في ناجي) 
ـا بسبب حـلمه هذا ا سـتتحـرر من كل تلك االتـفاقيات  ور االخر ر

يقال انه مات مسموما . 
وبـعــده اتى غــازي  وقـصــة مـقــتــله بـحــادثـة الــســيـارة ومــا جـرى في
اسـبـابـهـا ودوافــعــــــــهـا اخلـفــيـة يـعـرفه الـعــراقـيــــــــون في كــــــــتب

كثيرة. 
وآخر حـالم للـملكـية الـعراقيـة كان الـطـــــــفل فيـصل الثـاني الذي كان
لكية في وصاية خاله والذي جتاوز معه محنة مايس بالـنسبة للعائلة ا
ـفــرطـة في ــلك الـصــغــيـر لــيس له دخل في تــلك الـعــقـوبــة ا ـا ا  ور
الـقـسـاوة ازاء انـقالبـ مـايس  ولـكـنه في الـنـهايـة دفع ثـمـنـهـا عـنـدما

لكية .  ؤسسة ا ؤسسة العسكرية وا اسست الكره اخلفي ب ا
ـلـكيـة أنهـا ابقـت العـسكـر في نأي عن الـسـياسـة وحمـاية لـكن فضل ا
ان كـله كانت سـرية مـشاة وفـصيل انـضبـاطيـة لم يشـاهدهم احد البـر

عند الدخول الى بناية اجمللس. 
اليـوم في الـعهد اجلمــــــهوري اجمليد حتـتاج الى فرقة عـسكرية ولواء
دبابات و 120كلـباً بولـيسيـاً وفوجاً مـن االنكشـارية حتى يـقبل رئيس
الـوزراء ليـجيء مع تـشكـيلـة وزاريـة جديـدة او استـجـواب ومثـله رئيس

اجمللس . فرق ب ذاك الزمان وهذا الزمان .. 
ـلك وفي فـاصــلـة الــرؤيــا عـلــيك أن تــعـتــرف أن ا
ـــغـــدور بـــعـــد كل هـــذه الـــســـنـــ من فـــوضى ا
اجلـــــمــــهـــــوريــــات فـي االنــــقـالبــــات واحلــــروب
واحلصارات واالحتالالت االطلسية هو األصلح

ليحمل وبفخر مديح الذكريات كلها.

بعـد محـادثـات أجراهـا مبـعوث الـواليات
اي خـليل زاد مع تـحدة ألفـغانـستـان ز ا

الرئيس أشرف غني.
وتأتي زيارة خليل زاد في إطار جولة في
نـطقـة. وسيـتوجه بـعد كـابول إلى قـطر ا
الــــتـي تـــســــتــــضــــيـف احملــــادثــــات بـــ

األميركي وحركة طالبان.
اضي تـحدة الصيف ا وبدأت الواليات ا
ـتـمــــــــردين اإلسالمـيـ مـحـادثـات مع ا
الـــذين يــــرفــــــــضـــون الـــتـــحـــاور مـــــــع
احلـكــومـة األفـغـانــيـة الـتـي يـعـتــبـرونـهـا

حول أفغـانستـان وهي انسحـاب القوات
األجنبية من هذا البلد.

وبـعـد لـقـاء خلـلـيل زاد مع مـوفـدين روس
وصيني في موسكو يدعو بيان مشترك
إلى عـــمـــلـــيـــة سالم "شـــامـــلـــة تـــقـــودهــا
أفغـانسـتـان".وتنـظم أفغـانـستـان اعتـبارا
من اإلثـن اجـتـمـاعات لـلـمـجلس الـكـبـير
(الــلــويــا جــيــرغــا) الـذي ســيــنــاقش فــيه
مـوفـدون من جـمـيع أنـحـاء البـالد احلرب
ـتـحـدة لـلـتـوصل إلى وجـهـود الـواليـات ا

اتفاق سالم مع طالبان.

. "دمية" بأيدي األمـــــــيركي
وقال الـبيـان أن خلـيل زاد "أطلع الـرئيس
(األفغـاني) ومسـؤولـ حكـوميـ آخرين

على جوالته وخططه للسالم". 
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وأضـــاف أن "اجلـــانــــبـــ أكـــدا ضـــرورة
إجـــراء حـــوار أفــغـــاني بـــ احلـــكـــومــة
األفـغـانـيـة وطـالـبـان بـإشـراف احلـكـومة
ـتـحـدة األفـغـانــيـة".وصـرحت الـواليــات ا
اجلمـعة أنـها مـتفـقة مع الـص وروسـيا
على نقطة أساسية في مفاوضات السالم

بغداد
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كان معي في الباخرة أربعة ركاب آخرون شباب عراقيون من أهالي
وصل قاصدين مثلي البصرة فبغداد هم: ثابت عبد النور محمود ا
الشـهواني رؤوف حـمود داود. أنـهم كانـوا ضبـاطاً في جـيش الثورة
الـعـربيـة ثمَّ في اجلـيش السـوري. وعـندمـا اسـتولى الـفـرنسـيـون على
ســوريـا الــداخـلــيــة وحـلــوا اجلــيش وألـغــوا وزارة الــدفـاع وســرحـوا
الـضــبـاط انــتــقل هـؤالء مع مَـنْ انـتــقل إلى عــمـان واآلن يــعـودون إلى
ـصادر بغـداد" هـذا ما ذكـره ساطع احلـصري في مـذكرته. وتـذكر ا
الـتـاريـخيـة أن حـديـثـاً جرى بـ سـاطع احلـصـري والشـبـاب األربـعة
بشأن مستقبل الـعراق السيما في احلقل التـعليمي والثقافي ونصح
سـاطـع احلـصـري الــشـبــاب أن يـنــصب عـمــلـهم فـي مـجــال الـتـعــلـيم
ومـكـافحـة األمـية. وبـغض الـنـظر عن اجلـدل الـذي يـثار بـشـأن ساطع
احلصري ودوره في التعلـيم والتربية في العراق سـلباً أو ايجاباً فهو
ليس محور مقالتي هذه بل مـا أسعى إليه في هذه السطور هو "ثابت
صـادر بالـوطني وأخـرى باخملـتلس! عبـد النـور" الذي تـصفه بـعض ا
ولم أبحـث في األدلة التـاريخـية أيّـهمـا أقرب في االنـطبـاق علـيه فهذا
ــنـبـعث من لـيس مـبــتـغـاي بل مـا جــذبـني إلى سـيــرته ذلك الـضـوء ا
جتـربته الـرائدة في تـعلـيم الكـبار ومـحو االمـية. ولـلذي زاده قـليل في
ـعــاصــر فـإن ثــابت عــبـد الــنــور هـو ذلك تـاريـخ الـعــراق احلــديث وا
ــوصل والــده عـزيــز عــبـد الــنـور ــولــود عـام 1890 في ا الــعـراقي ا
مـسـيـحي مـعروف مـن اليـعـاقـبة عـمـد بـاسم نـيقـوال كـان ضـابـطاً في
اجليش العثماني لكنه هرب الى سوريا لاللتحاق بالقضية الشريفية
وقـد غـيـر اسـمه الى ثـابت وقـد جـاء الى بـغـداد عام 1921. إذ شرع
ـعهـد العلـمي العراقي ثابت عـبد الـنور عنـد عودته للـعراق بـتأسيس ا
لـلقـيـام بنـشر الـتـعلـيم ب أوسـاط اجملـتمع الـعراقي. وكـانت مـكافـحة
ـذكــور خلـطــورتـهــا وأهـمــيـتــهـا ــعـهــد ا األمــيـة في مــقـدمــة مـنــهـاج ا
االجتـماعيـة والتـعليـمية فـدعا اخملـلص من أصـحاب اجلاه والـنفوذ
لـلـمـشـاركـة فـيه. وكـان االفـتـتـاح في الـثالثـ من كـانون األول 1921
ــلك فــيـصل األول وحــضـور عــدد من رجــال األدب والـفن بـرعــايـة ا
أمـثـال: مـحـمـد مـهـدي البـصـيـر ومـعـروف الـرصـافي. واتـخذت إدارة
ـعـهد في ـعـهـد مـقـراً لهـا في مـحـلـة (جـديـد حسـن باشـا). ونـشـر ا ا
مطـلع عام  1922بـيانـاً اوضح فـيه كيـفـية الـدراسـة وطبـيعـة مـكافـحة
األمـيـة وطـلب الـبـيان من الـوطـنـيـ كـافة حث األمـيـ لالنـتـمـاء إليه.
ويؤكد بعض الـباحث جنـاح هذه التجربـة الرائدة في مكـافحة األمية
واصلة ـراكز اللـيليـة التي فتـحت إلتاحة الـفرصة لـهم  لدى الـكبار با
ـعهـد على تـعـلمـ ولم تـقتـصر فـروع ا الـدراسة وااللـتـحاق بـركب ا
ـوصل بـغـداد فـحـسب بل كـانت هـنـاك مـدارس له في مـدن أخـرى كـا
تـواضعة إال ـعهـد ا والنـاصريـة وديالى وعـلى الرغم من امـكانـيات ا
أنه جنح في فــتح مــدارس ضـمت 2000 دارس من األمــيـ تـعــلـمـوا
ـدة قـصــيـرة ال تـزيـد عن شـهــرين. ومن األهـمـيـة الـقـراءة والـكـتــابـة 
ـعهـد اعتمـد ومنـذ تأسيـسه على تـبرعات كـان أن نذكـر أن تمويل ا
ـشتـركون فيـه ومن العروض واطـن واالشـتراكـات التي يـدفعـها ا ا

سرحية التي كان يقيمها ويحصل على ريحها;  ا
عـهد كان له نشاطـات ثقافيـة متعددة ولم يـكن مقتصـراً على تعليم فا
الكبار فقط فـضالً عن إعانات من جهات رسمـية كانت تشكل مورداً
مـهـمـاً لتـمـويلـه. ونحن نـطـالع سِـير هـؤالء.. يـنتـابـنـا فرح وفـخـر وزهو
يـطيـرنا عـاليـاً ما يـلبت أن يـهوي بـنا في واد اخلـيبـة واأللم يعـتصـرنا
ـسـؤولـيـة والـهمّ لـغـيـاب مـبـادرات حتـمل هـذا الـعـمـق من الـشـعـور بـا

اجلمعي!
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن..

كافحـة األمية ولـتعلـيم الكبار كم نسـخة نحتـاج مثل ثابت عـبد النـور 
ـكــنـهـا الــسـعـي لـلـعــمل اجلـاد فـضـالً عن الـصــغـار?! وكم نــسـخــة 
واخملـلص لـلـنـهـوض بـالـواقع الـتــربـوي والـتـعـلـيـمي في الـعـراق الـذي
تـراجع بـشــكل مـلـحـوظ جـداً وعـلى كل األصـعـدة ?!
لقد بـات اليأس يـضربنـا بقوة من وزارة الـتربية
ـدارســهـا ومــسـتــوى مـا وضـعف مــتــابـعــتـهــا 
تقدمه.. فهال يتكفل األمـر مخلصون من أمثال

ثابت عبد النور?!

الــذي يـشــتـبـه بـأنه اخملــطط لــلــهـجــمـات
االنتحارية.

ـونـســنـيـور ووصف اسـقف كــولـومـبــو ا
مـــالــــكـــولـم راجنـــيث األحــــد ب"اإلهـــانـــة
لإلنـسانـيـة" االعـتـداءات الـتي شـنـها في
عــيـــد الــفــصح انـــتــحــاريـــون عــلى ثالث
كنائس وثالثة فـنادق فخـمة وأسفرت عن

سقوط  253 قتيال.
وتــرأس الـكــارديــنــال مــالــكـولـم راجنـيث
رئــيـس الــكــنـــيــســة الــكـــاثــولــيـــكــيــة في
ســريالنــكـا األحــد قــداســا خــاصـا  بث
وقـائــعه مـبـاشــرة عـلى الـتــلـفـزيــون بـعـد
إلـغـاء كل االحـتـفـاالت الـديـنـية خـوفـا من

هجمات جديدة.
وأقـيـم الـقــداس في كـاتــدرائــيـة الــقـديس
انطونـيوس في كولـومبو وسط إجراءات
أمنيـة مشددة. وقـد انتـشرت قوات أمـنية
ـبـنى الـذي اسـتـهـدفه أحد كـبيـرة حـول ا

اضي. االعتداءات األحد ا
وقال اسقف كـولومبـو إن "ما حدث األحد
ـــاضـي هـــو مـــأســـاة هـــائـــلـــة إهـــانـــة ا
لإلنـــســـانـــيـــة" داعـــيـــا إلى احـــتـــرام كل

الضحايا.
وأضـاف "خالل هـذا الـقـداس نـلـتـفت إلى
ـاضـي ونـحـاول فـهـمـهـا. مـأسـاة األحـد ا
نـصــلي من أجـل أن يـكــون لـلــذين فــقـدوا
حـيـاتـهم في هــذا الـيـوم حـيـاة أبـديـة عن
طريق الـرب ومن أجل الذي تـأذوا أن يتم

شفاؤهم قريبا".
وتابـع "بالـطـريـقة نـفـسـها نـصـلي لـيحل
الـسالم والتـعـايش في هـذا الـبـلـد وتـفهم

بعضنا بدون انقسام".
 وأعـلــنت الـرئــاسـة األفــغـانــيـة فـي بـيـان
السبت أن واشنطن وكـابول تصران على
ضرورة إجـراء "حوار ب األفـغان" وذلك
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{ لــوس اجنـــلــيـس (أ ف ب) - قــتل
رجل في الـتـاسـعــة عـشـرة من الـعـمـر
قــال إنه مــعـاد لــلــســامـيــة ولإلسالم
امـــرأة وجـــرح ثالثـــة رجـــال أحـــدهم
حاخام عـندما فتح نـيران رشاشه في
كنيس بالـقرب من مدينـة سان دييغو

بجنوب والية كاليفورنيا األميركية.
ودان الـــرئــــيس األمـــيــــركي دونـــالـــد
تـرامب الـهـجوم الـذي وقـع في الـيوم
األخيـر من عيـد الفـصح اليـهودي في
مدينة باواي التي تضم خمس ألف
نـسـمـة. وهـو يــأتي بـعـد سـتـة أشـهـر
تمامـا من الهـجوم الذي أودى بـحياة
أحـــد عــــشـــر شـــخـــصـــا فـي كـــنـــيس

بيتسبرغ.
وقــال ســتــيف فــاوس رئــيس بــلــديـة
منـطقـة باواي لـشبـكة "إم إس إن بي
سي" اإلخــبـاريــة "كـان هــنـاك أربــعـة
أشــخـاص مــصــابـ بــأعــيـرة نــاريـة

وتـــوفـي أحـــدهم".مـن جـــهــــته صـــرح
ــســؤول في شــرطــة مــنــطــقــة ســان ا
دييـغـو بيل غـور في مـؤتمـر صـحافي
أن اجلريح الذي توفي هو امرأة تبلغ
من العـمر سـتـ عامـا واجلرحى هم
قـاصـرة وحــاخـام ورجل في الــرابـعـة

والثالث من العمر. 
وأضاف أن اجلـرحى لـيسـوا في حال

اخلطر.
تحـدث باسم وزارة اخلارجية وقال ا
ـانويل نحـشون األحد االسرائيـلية إ
إن طــفــلــة فـي الــثــامــنــة من عــمــرهــا
وخـالـهـا الـبــالغ من الـعـمـر  31عـاما
جــــرحــــا في الــــهـــجــــوم مــــؤكـــدا أن

حالتهما "جيدة".
وأعـلـنت الـشـرطــة احملـلـيـة أن مـطـلق
الـنـار هـو رجل من سـان ديـيـغـو يبـلغ
من الــعــمــر 19 عــامــا و تـــوقــيــفه.
وأوضـــــــحـت أنه يـــــــدعـى جـــــــون تي

ارنــست ولـم يــكن مـــعــروفـــا من قــبل
الشرطة من قبل.

وذكــرت وســائل اإلعالم احملــلــيــة إنه
أعلن على االنترنت نيته قتل يهود.
وقال غور "لـدينا نسخ مـن منشوراته
عـلى شـبـكـات الــتـواصل االجـتـمـاعي
ــفـتــوحــة وســنــدرســهـا ورســالــته ا
كن للـتأكـد من صحـتهـا ونعرف مـا 

أن تقدمه للتحقيق".
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ويــؤكــد الــنـص الــذي ذكــرت وســائل
اإلعالم أن ارنـــست كـــتـــبه واطـــلــعت
عـلـيه وكـالة فـرانـس برس أن الـرجل
اسـتـوحى هـجـومه من بـرنت تـارانت
االسترالي الـذي يؤمن بـتفـوق العرق
األبـيض وقـتل خـمـسـ شـخـصـا في
هــجــوم عــلى مــســجـديـن في مــديــنـة
كـرايـست تـشـرش في نـيـوزيـلـنـدا في

اضي.  15آذار/مارس ا

التي تكـافح معـاداة السامـية حتدثت
ـئــة في عن ارتــفــاع بــنــســبـة 57 بــا
ـــعــاديــة لـــلــســـامــيــة في احلــوادث ا
ــتــحــدة في 2017 أكــبـر الــواليــات ا

اضي. زيادة منذ سبعينات القرن ا
وأعلـنت الـرئاسـة األفغـانـية في بـيان
الـسـبت أن واشـنــطن وكـابل تـصـران
عــــلـى ضــــرورة إجــــراء "حــــوار بــــ
األفغان" وذلك بعد مـحادثات أجراها
تحدة ألفغانستان مبعوث الواليات ا
ـاي خـلــيل زاد مع الــرئـيس أشـرف ز

غني.
وتـــأتـي زيـــارة خـــلــــيل زاد في إطـــار
ـنـطــقـة. وسـيـتـوجه بـعـد جـولـة في ا
كـــابل إلى قـــطــر الـــتي تـــســتـــضــيف
احملـادثــات بـ األمـيــركـيــ وحـركـة

طالبان.
ــتــحــدة الــصـيف وبــدأت الـواليــات ا
ــتـــمــردين ــاضـي مــحـــادثــات مـع ا ا
اإلسالمي الـذين يرفـضون الـتحاور
مع احلــــكــــومـــة األفــــغـــانــــيــــة الـــتي
. يعتبرونها "دمية" بأيدي األميركي
وقــال الـــبـــيــان أن خـــلــيـل زاد "أطــلع
الـــرئـــيس (األفـــغـــاني) ومـــســـؤولــ
حـــكـــومــــيـــ آخـــرين عــــلى جـــوالته
وخـــــطــــطـه لـــــلــــسـالم". وأضــــاف أن
"اجلانـبـ أكدا ضـرورة إجـراء حوار
أفــغــاني بــ احلــكــومــة األفــغــانــيــة
وطــــالـــبــــان بـــإشــــراف احلـــكــــومـــة
تحدة األفغانية".وصرحت الواليات ا
اجلـمعـة أنـهـا مـتـــــــــفـقـة مع الـص
وروســيــا عــلى نــقــطــة أسـاســيــة في
مفاوضات الـسالم بشأن أفغـانستان
وهي انسـحـاب القـوات األجـنبـية من

هذا البلد.
وبـعــد لــقـاء خلــلــيل زاد مع مــوفـدين
روس وصـيـنـيـ في مـوسـكـو يـدعو
بيان مشترك إلى عملية سالم "شاملة

تقودها أفغانستان".
وتــنــظـم أفــغــانــســتـــان اعــتــبــارا من
اإلثــنـ اجــتــمــاعـات لــلــمــــــــــجـلس
الــكــبــيـــر (الــلــــــويــا جــيــرغــا) الــذي
ســيــنـاقـش فـيـه مــوفـدون مـن جـمــيع
أنـــــحــــاء الـــــبالد احلـــــرب وجــــهــــود
تـحدة للـتوصل إلى اتفاق الواليات ا

سالم مع طالبان.

وأعــرب الــرئــيس األمــيــركي دونــالــد
ترامب عن "تعازيه احلارّة" وقال "في
ـرحـلـة يـبـدو أنّ األمـر يـتـعـلّق هـذه ا
ة بدافع الكـراهية. أقدّم تعازيّ بجر

تضررين". احلارّة جلميع ا
وخالل جتــمع عـام فـي مـديــنــة غـرين
باي بوالية ويـسكونـس (شمال) في
ـسـاء وقت الحق قـال تـرامب "هـذا ا
قلبُ أميركا مع ضحـايا عملية إطالق

روعة داخل كنيس". النار ا
وأضاف أن "أمّـتنـا بكـاملهـا في حداد
وتُــصــلّي مـن أجل اجلــرحى وتُــبــدي
تـضــامـنــهـا مع اجملــتـمع الــيـهـودي".
وتــابع "نــدين بــشــدّة شــرور مــعـاداة
الــســامــيــة والــكــراهــيــة الــتي يــجب

تها". هز
وقُـتل 11 شـخـصًــا قـبل ســتـة أشـهـر
فـقط في 27 تـشـرين األول/أكــتـوبـر
فـي إطالق نــــــار داخـل كـــــنــــــيـس في
بيتـسبـرغ ببنـسلـفانيـا (شرق). وكان
هــذا الـــهــجـــوم األكــثــر دمـــويّــة ضــدّ
اجملـــتـــمع الـــيـــهـــودي في الـــواليــات

تحدة. ا
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من جـهــته قـال ســفـيـر اســرائـيل في
ـتـحــدة داني دانـون إنه "حـان األ ا
الـوقت لــلـتـحــرك وإعالن حـرب (عـلى
مـعـاداة الـســامـيـة) بـتــصـمـيم ولـيس
مــجــرد إدانـــتــهــا مــا يـــســمح لــقــوى
الــكــراهــيـــة بــإحــيــاء أكــثــر ســاعــات

التاريخ ظالما".
ـاني هايـكو وأكد وزيـر اخلارجـية األ
ماس أن "عـمال جـديدا عـنيـفـا معـاديا
لـلـسـامـيـة في الـيـوم األخـيـر من عـيـد
الـــفــصـح يــصـــدمــنـــا" مـــعــتـــبــرا أن
"الــهـــجــوم عــلـى كــنــيـس شــابــاد في
بــواواي في ســان ديــيــغــو يــعــنــيــنـا
جـــمـــيــعـــا".وشـــدد مـــركــز ســـيـــمــون
فـيـسـنـتـال في لـوس أجنـلس عـلى أن
"أي هـجـوم عـلى مــكـان لـلـعـبـادة من
كـنــائس ســريالنــكـا وفــرنـســا مـرورا
بكـنس الـقـدس وصـوال إلى مـسـجدي
كـرايــست تــشـرش هــو اعـتــداء عـلى
الــكــرامــة اإلنــســانــيــة وعــلى حــقــنــا
كــمــؤمــنــ فـي الــصالة لــله".وكــانت
ـنـظـمة "رابـطة مـكـافـحـة الـتـشهـيـر" ا
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ويتبنى مـطلق النـار في النص أيضا
إحـراق مـسـجـد في كـالـيـفـورنـيـا بـعد
أسبوع من هجمات كرايست تشرش.
وأوضح قائـد شـرطـة سان ديـيـغو أن
الشـاب دخل إلى كـنيس شـابـاد بعـيد
السـاعة  19,20) 11,20ت غ) بيـنـما
. كـان حـوالى مــئـة مـؤمن مــتـجـمـعـ
وأضــاف أنـه أطــلـق الــنـــار من سالح
تعطل وهـذا ما يفـسر عدد الـضحايا

القليل.
ـهـاجم بنـدقـية هـجومـية واستـخدم ا
من طـــــــراز "إيه آر-15.وكــــــان هــــــذا
السالح اسـتخـدم في عـملـيات إطالق
ـتـحـدة خالل نـار عـدة في الـواليـات ا

السنوات األخيرة.
وروى كريـستـوفر فولـتس الذي يـقيم
بـــالـــقـــرب من الـــكـــنـــيـس لـــشـــبـــكــة
الــتــلــفـزيــون احملــلــيــة "ان بي سي 7
"كنتُ أمام منزلي وأستعد للعناية

بـحــديـقــتي عـنــدمـا ســمـعـت سـتـة أو
ســـبــعـــة عـــيــارات نـــاريـــة". وأضــاف
"تـــوقـف ذلك وســــمـــعـت صـــوت رجل
يـصــرخ ثم سـتــة أو سـبــعـة عــيـارات

أخرى".
ـــســـلح هـــرب وأشـــار غـــور إلـى أن ا
بالـسيـارة لدى وصـول الشـرطة غـير
أنه اعـــتـــقل الحـــقًـــا ونُـــقل إلى قـــسم

الشرطة في سان دييغو.
أوضح قائد شرطة سان دييغو ديفيد
نــيــســلـــيت أن أحــد عــنــاصــر حــرس
احلـدود كـان في عـطـلـة وأطـلق الـنـار
ـشـتـبه به عـنـد فـراره وأصـاب عـلى ا
ســيـارتـه. وقـامت بــتــوقــيـفـه كـتــيــبـة

نطقة. مزودة بكالب هرعت إلى ا
وأضـــاف "عـــنـــدمـــا أوقف الـــشـــرطي
الــرجل رأى بـشــكل واضـح بـنــدقــيـة
ـقــعــد اخلــلـفـي آللـيــته. وضع عــلى ا
الشاب في التوقيف االحتياطي بدون

اي مشاكل أخرى".
وأعـلنت شـرطـة لـوس أجنـلـيس أنـها
ســتـــعــزز مـــراقــبـــة الــكـــنس وأمــاكن

العبادة األخرى.
من جهـته أشـاد رئـيس بلـديـة باواي
طلق "بأعضاء الكنيس الذي تصدوا 
ـكن أن الـنـار وجتـنـبـوا حادثـا كـان 

يكون أخطر بكثير".
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{ بـكــ (أ ف ب) - حضّ الــرئـيس
الـصـيـني شي جـيــنـبـيـنغ امس عـلى
ــزيــد من رفض احلــمـــائــيــة ودعـــا ا
الـدول لالنـضـمـام إلى مـبـادرة "طـرق
احلـريـر اجلــديـدة" سـاعــيـا لـتــبـديـد
اخملــاوف بــشـأن خــطــته الــضــخــمـة
الـقاضـيـة بـإقـامة بـنى حتـتـيـة تربط

ب آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وكـان شي يـتـحــدث خالل قـمـة حـول
ـعـروفـة رسـمـيـا باسم هـذه اخلطـة ا
"احلزام والـطـريق" عـقدهـا في بـك
شاركة حوالـى أربع رئيس دولة
وحـكـومــة بـيـنـهم الــرئـيس الـروسي
ــيـــر بــوتـــ ورئــيس الــوزراء فالد

اإليطالي جوزيبي كونتي.
وتسـعى الـص الـغـارقة مـنذ 2018
في حـــــرب جتــــاريــــة مع الــــواليــــات
ــتــحــدة لـتــولـي دور الـزعــامــة في ا

تعدد األطراف. مجال التعاون ا
وقال شي جينبـينغ في اليوم األخير
ـنــتـدى "عــلـيــنـا أن نــبـنـي مـعـا من ا
ـيـا مـنـفـتـحـا ونـحـارب اقـتـصـادا عـا
بادرة إلى إقامة احلمائية".وتهدف ا
بنى حتتيـة للنقل والـطاقة في الدول
الـتي هـي بـحــاجـة مـاســة إلـيــهـا في
آسـيــا وأوروبـا وإفـريــقـيــا ومـنـاطق
أخرى.وحتض صـيغـة أولـية لـلبـيان
اخلتامي لـلقمـة اطلعت عـليهـا وكالة

فـرانس بـرس عـلى "نـبـذ احلـمـائـية"
و"األحاديـة" في إشـارة إلى الـرئيس
األمــيـركي دونــالــد تــرامب وشــعـاره

"أميركا أوال".
بادرة التي أطـلقها شي جـينبينغ وا
عام 2013 تـلـقـى تـمـويال بــواسـطـة
ئات مليارات استثمارات وقروض 

اليورو.
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لكن مـنتـقـديهـا يأخـذون عـليـها أنـها
تدعم خـصوصـا الـشركـات الصـينـية
ـستـفيدة وتشـكل "فخ ديون" لـلدول ا

منها وتضر بالبيئة.
ــتـحـدة والـهـنـد وأعـربت الـواليـات ا
والـيـابـان ومـعـظم دول غـرب أوروبـا

عن تشكيك في اخلطة.
وقال الـرئـيس الـصـينـي للـمـشـارك
في القـمة "عـلـينـا أن نشـجع مشـاركة
ـزيـد من الـدول والـشـركـات لـزيـادة ا

شتركة". مصاحلنا ا
وكان الـرئيس الـصيـني أكد اجلـمعة
عـلى "عـدم الــتـسـامح إطـالقـا" حـيـال
الـفـسـاد ردا عــلى االنـتـقـادات حـول
وقعة في ضبابية بعض االتـفاقات ا

إطار اخلطة.
ـتـحـدة اجلـمـعة واتـفـقت الـواليـات ا
مع روسـيا والـصـ عـلى "انـسـحاب
مـــنــــظّم" لـــلـــقـــوات األجــــنـــبـــيـــة من

أفغانسـتان وهو بـند أساسي ضمن
اتفـاق الـسالم الذي جتـري واشـنطن

مفاوضات بشأنه.
ـبـعـوث األميـركـي اخلاص والـتـقى ا
ــاي خــلــيل زاد إلى أفــغــانــســتــان ز
مسـؤولـ من روسيـا والـص وذلك
في إطــار مــسـاعــيه إليــجــاد إجــمـاع
دولي يدعم جهوده إلنهاء احلرب في
أفـغانـسـتـان. وقـد دعا بـيـان مـشـترك
لـــلـــدول الــثـالث إلى عـــمـــلــيـــة سالم
يقودها أفـغان وتشـمل كافة االطراف
األفـغــانـيـة كــمـا شـدد عــلى عـدد من
الـنـقـاط الــرئـيـسـيــة الـتي يـتـوقّع أن

يتضمّنها أي اتفاق محتمل.
وجـــاء في الـــبـــيـــان الـــذي أصـــدرته
وزارة اخلـارجـيـة األمــيـركـيـة "يـدعـو
األطراف الثالثة إلى انـسحاب منظّم
سـؤوليـة للقـوات األجنـبية يتّسـم با
من أفـغــانـســتـان كــجـزء مـن عـمــلـيـة

سالم شامل".
وأعــلـنت الــدول الــثالث أن طــالــبـان
"تــعــهّـدت" مــقــاتــلـة تــنــظــيم الــدولـة
تـطـرّف وقطع الـعالقات اإلسالميـة ا

مع (تنظيم) القاعدة.
وتـابـع الـبــيـان أن طــالـبــان تـعــهّـدت
ـنـاطق "عـدم الـســمـاح بـاسـتــخـدام ا
التي تسـيطـر عليـها منـطلـقا لتـهديد
أي دولــة أخــرى" وقــد دعــا احلــركـة

نع أي "جتنـيد أو تـدريب أو تمويل
".ويــــســـعى الــــرئـــيس لإلرهــــابـــيـــ
األمـيـركي دونـالد تـرامـب إلى إيـجاد
سبيل عبر التـفاوض لسحب القوات
األمـيـركــيـة من أفـغـانــسـتـان وإنـهـاء
أطول نزاع حربي تـخوضه الواليات
ــــتـــحــــدة في تــــاريــــخـــهــــا. ودعت ا
ـتـحدة وروسـيـا والـص الواليـات ا

طـالـبـان لـفـتح حـوار في أسـرع وقت
كن مـع "وفد أفـغـاني مـوسع يضم
ــبـــعــوث احلـــكــومـــة".ويــســـتــأنـف ا
األمــــيــــركـي قــــريــــبــــا في الــــدوحــــة
محـادثاته مع طـالبان مـن أجل إنهاء

النزاع في أفغانستان.
ـــتــحـــدث بــاسـم الــكـــرمــلــ وقــال ا
ـتـري بـيـســكـوف يـوم الـسـبت إن د

ـيــر بـوتـ الـرئــيس الـروسي فـالد
أجـرى محـادثـات واسـعـة مع نـظـيره
الصيني شي ج بـينغ يوم اجلمعة
وتــبــادال اآلراء بــخــصــوص ســوريـا

وفنزويال وليبيا.
وجـاءت تصـريـحـات بـيـسـكـوف على
هـامـش قـمــة بــشـأن مــبــادرة احلـزام

. والطريق تضيفها الص
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ركز اإلعالمي في بك WLK∫ صحافيون يتابعون مباشرة كلمة الرئيس الصيني شي جينبينغ خالل القمة بشأن خطة احلزام والطريق في ا

½U—∫ كنيس باواي قرب سان دييغو في كاليفورنيا حيث فتح رجل النار


