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يــشـــاهــد في أنـــحــاء بــلـــغــراد. وتــأتي
الـذكـرى في وقت ال تـزال الـعالقـات ب
كــوسـوفــو وصـربــيـا ســيـئــة وشـهـدت
ـاضـية. تـراجـعـا في األشـهـر الـقلـيـلـة ا
ــواجــهــات وتــســـبــبت ســلــســـلــة من ا
الـدبلـوماسيـة في انتـكاسة لـلمـحادثات
الـهـادفة لـلـتـوصل إلى اتفـاق. واالثـن
انـتــهـز الـبـيت األبـيض فـرصـة الـذكـرى
حلض كـوسـوفو وصـربـيا عـلى احلوار
وكــســر اجلـــمــود في احملــادثــات الــتي
يــــقـــودهــــا االحتـــاد األوروبي بــــهـــدف
تـطبـيع الـعالقات. وقـال البـيت األبيض
إن "تـدخل حـلف األطـلـسي أنـهى حـمـلة

نـــظـــام (الـــرئــيـس الــصـــربـي الــســـابق
سلوبودان) ميلوشيفتش التي أدت إلى
مــقــتل االالف ونـزوح أكــثــر من مـلــيـون
مـــــدني". وأضــــاف "لـــــتــــكـــــر هــــؤالء
الــضـحــايــا عـلـى كـوســوفــو وصـربــيـا
ستقبل سلمي ومزدهر إعـادة االلتزام 
جلــمـيـع مـواطــنــيـهــمــا. وهـذا يــتــطـلب
ـتطـرف". وقالت الـتـخلي عن اخلـطاب ا
قــالت وزارة الــنـقل الــروسـيــة إن ثالثـة
أشــخـاص فُــقـدوا وأصـيـب اثـنـان امس
الـثالثاء بعدما تـسبب انفجار وقع على
نــاقـلــة نـفط فـي نـشــوب حـريق بــيـنــمـا
كـــــانت تـــــضخ الـــــنـــــفط في مـــــيـــــنــــاء

تـحـدة أمامـها. وتـغـلقـان أبـواب األ ا
ثـابة وكـليـنـتون الـذي يعـتبـر تقـريبـا 
"مـــــؤسس الـــــدولــــة" فـي كــــوســـــوفــــو
سـيخاطب احلشود في وسط بـريشتينا
حـيث يرتـفع تمـثال له و إطالق اسمه
عـــلى جـــادة. وبــعـــد وصـــول الـــرئــيس
األمـــــيــــــركي األســــــبق الــــــثالثــــــاء إلى
بـريشـتـينـا كرّمه الـرئيس هـاشم تاجي
بـــوســـام قــال إنـه "عــربـــون تـــقـــديــر ...

للحرية التي جلبها لنا". 
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ورد كــلـيـنــتـون مـبــتـســمـا إنه "يـفــتـخـر
دائـــمـــا" بـــإســهـــامه. وتـــشـــمل مـــراسم
األربــعـــاء إزاحــة الــســتـــار عن تــمــثــال
نــصـفي لـوزيــرة اخلـارجـيـة األمــيـركـيـة
الـسابـقة آنذاك مـادل أولـبرايت والتي
ســتــحــضـــر الــفــعــالــيــة. لــكن األجــواء
سـتكـون مـلبـدة في بلـغراد الـتي ال تزال
غـاضبة بسبب عمـلية احللف األطلسي.
واإلثـن ندد الرئيس الصربي الكسندر
فــوسـيــتش بــالــتـدخل الــعــسـكــري عـام
  1999بــوصـفه "هـجـومــا تـشـنه أقـوى
 19دولـة في الـعـالم علـى دولة صـغـيرة
مـلتزمـة باحلريـة". وأضاف "أحلقـوا بنا
ضـــررا هــائال ال زلـــنــا نـــتــعـــافى مــنه".
واسـتمـرت حملـة حلف شمـال األطلسي
عــلى أهـداف عــسـكـريــة صـربــيـة وبـنى
حتــتـيـة  78يــومـا مـوقــعـة قـرابـة 500
قـتـيل مدني بـينـهم صـرب وألبـان وعدد
من غـجر الروما بحسب مـنظمة هيومن
رايـتس ووتش. وال تـزال أعمـال الـعنف
تـلك ماثلة في أذهان العديد من الصرب
ــبــاني وال يــزال الــدمــار الــذي حلق بــا
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مـاخـاتشـكـاال في جـنوب الـبالد. ونـقلت
وكـــالــة اإلعالم الـــروســيــة لـألنــبــاء عن
الــوكــالــة االحتــاديــة لــلــنــقل الــبــحــري
ــيـــنــاء يــعــمل والــنــهـــري قــولــهــا إن ا
ـعـتـاد رغم احلـادث. ونـشب احلـريق كـا
عـلـى مـ الـسـفـيـنـة في.إف-تـانـكـر 16
الـتـي تـمـلـكــهـا شـركـة فـوجلــا لـلـشـحن
وهي جـــزء من مـــجــمـــوعـــة يــو.سي.إل
هــولـدجن لـلـنـقـل. وذكـرت وكـاالت أنـبـاء
فقودين روسـية أن األشخاص الثالثة ا
القـوا حـتفـهم. وقـال مسـؤولـون إن فرق
اإلنـقـاذ عـثرت عـلى أربع جـثث الـثالثاء
أثـناء انـتـشال سـفيـنة من نـهر الـدانوب

{ بــــريـــشـــتــــيـــنـــا) ,أ ف ب) - حتــــيي
كـوسوفو األربـعاء ذكرى مرور  20عـاما
عـلى تدخل قوات حلـف شمال األطلسي
الــذي أنـهى احلــرب مع صــربـيــا ومـهـد
الــطــريـق العالن االســتــقالل بــحــضــور
الــــرئـــــيس األمـــــيــــركـي األســــبـق بــــيل
كـــلــــيـــنـــتـــون. في  12حـــزيـــران 1999
انـتـشـرت قـوات حـلف شـمـال األطـلـسي
في كـوسوفو بعد حملة قصف استمرت
ثالثة أشهر ضد القوات الصربية وهو
ــثل انــتـهــاء سـيــطـرة الــتـاريـخ الـذي 
بـلـغـراد فـعـلـيـا عـلى إقـلـيـمـهـا السـابق.
وشكلت عملية االنتشار هذه التي جرت
ـوجب الـقـرار رقم  1244الـذي تـبـنـته
ــــتــــحـــدة ووضع قــــبل يــــومـــ األ ا
كـوســوفـو حتت حـمـايــة دولـيـة نـهـايـة
احلــرب في يـــوغــوسالفــيــا الــســابــقــة.
ويـحظى كلينتون بـشعبية في كوسوفو
لــدوره في انــتــهــاء احلــرب. وكــان هـذا
الـنـزاع الـذي بدأ في  1998بـ القوات
ــــتــــمــــردين األلــــبـــان الــــصــــربـــيــــة وا
الـكـوسـوفـيـ االنفـصـالـيـ أسـفر عن
مـقـتل أكـثر من  13ألـف شخص هم 11
ألـفـا من ألـبـان كـوسـوفـو وألـفـا صـربي
وبـضـع مـئـات من غـجـر الــرومـا بـيـنـمـا
اكـتــظت مـخـيـمـات لـالجـئـ بـأكـثـر من
 800ألف مـن ألبـان كـوسوفـو. وال تزال
الـعالقات سيـئة ب بريـشتينـا وبلغراد
الـتي لم تعتـرف بعد باسـتقالل إقلـيمها

السابق الذي أعلن في .2008
وفـيمـا حتظى كـوسوفـو بدعـم الواليات
ــتـحــدة ومـعــظم دول الـغــرب تـرفض ا
روسـيا والـصـ االعتـراف باسـتقاللـها

wÝË— ¡UMO  w  WK U½ vKŽ —U−H½≈ bFÐ s¹œuIH  WŁöŁ

ÊuOŁu(« ÁcH½ Âu−¼ w  ÕËd−Ð ÎUO½b  ≤∂ WÐU ≈

ÍœuF « UNÐ√ —UD  vKŽ
{ الـريـاض - أ ف ب: أصيب  26 مدنـيـاً من جنـسيـات مـختـلفـة بـجروح في سـاعة
ـتمردون احلوثيون اليمنيون على مبكـرة صباح األربعاء في انفجار "مقذوف" أطلقه ا
ـمـلــكـة الـعـربــيـة الـسـعــوديـة وفق مـا أفــاد الـتـحـالف مـطــار أبـهـا في جـنــوب غـرب ا

العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وأعـلن احلوثـيون في وقت سـابق أنهم
طـار بصـاروخ عابـر. بيـنما هـاجمـوا ا
ـــتـــحــــدث بـــاسم "حتــــالف دعم قــــال ا
الــشـرعــيـة في الــيــمن" الـعــقـيــد الـركن
ــالــكـي في بــيــان أن "اجلــهـات تــركي ا
الـعسـكرية واألمـنية تـعمل عـلى حتديد
ــقـــذوف الـــذي  اســتـــخــدامه نـــوع ا
الكي بـالهـجوم اإلرهـابي". وبحـسب ا
ــصــابـــ ثالث نــســاء هن فــمـن بــ ا
نية باإلضافة إلى سـعودية وهندية و
طــفـلـ ســعـوديـ و نـقل  8حــاالت
ـســتـشــفى. وأكـد لــتـلــقي الـعـالج في ا
ــقـذوف" سـقـط في صـالـة الــبـيـان أن "ا
ر من خالله طار الذي "  الـقدوم في ا
ـدنــيـ من ـســافــرين ا يــومـيــاً آالف ا
مــواطــنــ ومــقــيــمــ من جــنــســيـات
ـتـمردون احلـوثـيون مـخـتلـفـة". وكان ا
أعـــلــنـــوا في وقت ســـابق عـــبــر قـــنــاة

ــتـحــدّثـة بـاســمـهم أنه  ــسـيـرة" ا "ا
اســتـهـداف "مــطـار أبـهــا بـصـاروخ من
نـوع كروز" مـؤكدين أنه أصـاب "الهدف
ـتـمردين ـتـحـدث باسم ا بـدقـة". وأكد ا
الــيــمــنــيـــ مــحــمــد عــبــد الــسالم في
تـغريـدة على حسـابه على موقع تـويتر
أن "اسـتـمـرار العـدوان واحلـصـار على
الــيـمن لـلــعـام اخلــامس وإغالق مـطـار
صــــنـــعــــاء ورفض احلل الــــســــيـــاسي
واخلـيـار الـسـلـمي يـحـتم عـلى شـعـبـنا
الــيـــمــني الـــدفــاع عن نــفـــسه". وكــثّف
ــتــمـردون الــيــمـنــيــون في األســابـيع ا
االخـيـرة هـجـمـاتـهم بـطـائرات من دون
ـملـكة. ويـشـهد الـيمن مـنذ طـيـار ضد ا
ـتمـرّدين احلوثـي  2014نـزاعـا ب ا
ــتّـــهــمــ بـــتــلــقي الـــدعم من إيــران ا
ـوالـيـة لـلحـكـومـة الـيـمـنـية والـقـوّات ا
ـعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة ا
هـذا الـنزاع مع تـدخّل حتـالف عسـكري
بــقــيـــادة الــســعــوديــة في آذار/مــارس
ـعـتـرف بـها.  2015دعـمًـا لـلـحـكـومـة ا
ـقـتـل عـشـرات وتــسـبّب هــذا الـنــزاع 
آالف األشـخـاص بيـنـهم عدد كـبـير من
ـدنـيـ بـحـسب مـنـظـمـات إنـسـانـيـة ا

مختلفة.

ــسـؤولــ الـيــابــانـيــ إن آبي لـيس ا
ذاهـباً إلى طـهران مع قـائمة طـلبات أو
حــامالً لــرســالــة من واشــنــطن. وشـدد
مــسـؤول يــابـاني الــثالثـاء في مــؤتـمـر
صـحـافي على أن آبـي يزور إيـران فقط
من أجـل "التوسط ب إيران والواليات
ــتـــحــدة" مـــضــيــفـــاً أن "الــهــدف من ا
الـزيارة هو العمل عـلى خفض التوتر".
من اجلـانب اإليـراني قـال عـلي ربـيعي
وهـو متحـدث باسم احلكـومة إن زيارة
آبي تـدخل "في إطار العالقـة التقـليدية
ة بـ البلـدين". وتنظـر طهران والـقد
إلى الـيابـان بشـكل إيجـابي كـونهـا بلد
تـمـكن من تطـويـر نفـسه بـدون التـخلي
عن تــقـالـيـده ومع احلــفـاظ عـلى هـويـة
ثـقـافيـة قويـة. بـاإلضافـة إلى ذلك يرى

مــســـتــشــار الــعـالقــات بــ الــدول في
"مـجـلس يوكـوسـوكا لـدراسـات منـطـقة
" مـايكل بـوساك آسـيـا واحمليط الـهاد
أن "الـــيـــابـــان ال تــــمـــلك الـــبـــصـــمـــات
ماثلة لوسطاء الـتاريخية أو الدينيـة ا
آخـرين مـحتـمـل وأثـبـتت رغبـتـها في
اعــتــمـاد تــوجه خــاص في مـا يــتــعـلق

بسياستها في الشرق األوسط".
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وأضـاف بـوسـاك لـوكـالـة فـرانس برس
أن "تــلك الـعـوامل تــضع آبي في مـوقع
أقــوى لـلـتـوجه بــاحلـديث إلى آيـة الـله
خــامـنـئي وتــعـني أن اخلــيـارات الـتي
تــطـرحـهــا الـيـابــان قـد تـؤمن مــخـرجـا
لــلـمـتــشـددين في احلــكـومـة االيــرانـيـة
بــدون مــخــاطــر أن يــظــهــروا وكــأنــهم

يـقـبــلـون حـلـوال غـربـيـة. وكـان الـنـاطق
بـاسم احلـكومـة اليـابانـيـة يوشـيهـيدي
ســوغــا قـال فـي االونـة االخــيــرة "األمـر
مـهم جدا بـالنـسبـة لنـا أن ندعـو ايران
سـتـويات وكـقوة إقـلـيمـية عـلى أعـلى ا
كـبـرى الـى الـعـمل عـلى خـفض الـتـوتـر
وااللـتـزام بـاالتفـاق الـنـووي ولعب دور
نطقة". مع ذلك يرى بـناء في استقرار ا
عـلق في إيـران أن آبي مكلف بـعض ا
بــنــقل رســائل بــ طــهــران واشـنــطن.
وأعـلن نـائب وزيـر اخلـارجـيـة اإليراني
الـسـابق ابـراهيم رحـيم بـور لـصحـيـفة
شـــرق االيــرانــيــة أن "زيـــارة آبي تــأتي
مــبـاشـرة بــعـد زيـارة تــرامب لـلــيـابـان
ويـــوجــد إذا مــصـــلــحـــة لألمــيـــركــيــ
بـاستـخدام هـذه القـناة". وحتت عـنوان

من جـهته يزور رئيس الوزراء الياباني
شـيـنزو آبي طـهران األربـعـاء في مهـمة
دبــلـومــاسـيــة حـســاســة يـأمل خاللــهـا
الــعـمل عـلى خـفض الــتـوتـر بـ إيـران
ـتـحـدة. وآبي الـذي يـصل والـواليــات ا
ايـــران بــعـــد الـــظــهـــر هـــو أول رئــيس
حــكــومــة يـــابــاني يــزور اجلــمــهــوريــة
االسالمــيـة مـنـذ الـثــورة الـتي أسـقـطت
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والــيـابـان حــلـيف أسـاسي لــواشـنـطن
الـعـدو الـلدود لـلـجـمهـوريـة االسالمـية
وتــقــيـم عالقــات جــيــدة تـــقــلــيــديــاً مع
طـهـران. وقال آبي في مـؤتـمر صـحافي
قـبل مغادرته طوكـيو "وسط قلق بسبب
ـتـصـاعـد في الـشـرق األوسط الـتـوتـر ا
الــذي يـتــركــز عـلــيه اهــتـمــام اجملــتـمع
الــدولـي تــأمل الــيــابـــان أن تــفــعل مــا
بـوسـعـهـا من أجل الـسـالم واالسـتـقرار
ـقرر أن يـلتقي آبي ـنطـقة". ومن ا في ا
األربــــعـــاء الـــرئــــيس اإليـــرانـي حـــسن
ـرشـد األعـلى لـلـجـمـهـورية روحـاني وا
االسالمـية آية الله علي خامنئي صباح
اخلــمــيـس. وأعــرب عن أمــله بـ"تــبــادل
. صـريح لـوجـهـات الـنـظـر" مع الـرجـل
وتـأتي زيارة آبي فيمـا يسود توتر ب
ـتــحـدة وإيــران. وانـسـحب الــواليـات ا
الـرئيس األميركي دونـالد ترامب بشكل
أحـادي اجلـانب عام  2018مـن االتـفاق
الــــدولي حـــول الــــبــــرنـــامج الــــنـــووي
اإليـــراني الـــذي  الـــتـــوصل إلـــيه في
فــيــيـنــا عـام   2015مــا أدى إلى إعـادة
فـرض عـقوبـات اقتـصاديـة قـاسيـة على
إيـــران. وأرســـلـت واشـــنـــطن حـــامـــلـــة
طــائـرات وســفــيـنــة حـربــيــة وبـطــاريـة
صــواريخ بــاتـريــوت وقــاذفـات بي-52
الى مـنطـقة اخلـليج ومـارست ضـغوطا
عـلى حـلـفـاء مـثل اليـابـان لـكي يـوقـفوا
ـتـحـدث شــراء الـنـفط االيـراني. أعــلن ا
بــاسـم احلــكــومـــة الــيــابـــانــيــة أن آبي
وتـرامب بحثـا هاتفيـا الثالثاء "الوضع
في إيــران" ضــمن ســلـســلــة مــواضـيع
أخـــــرى. مع ذلك  قـــــال الــــعـــــديــــد من

"سـاموراي في طهران" نشرت صحيفة
"ســازن ديــغي" اإلصالحــيــة اإليــرانــيـة
األربـــــعـــــاء رســـــمـــــاً آلبي بـــــلـــــبـــــاس
الـسـامـوراي التـقـلـيـدي مسـلـحـاً بدرع
الـبـطل اخلارق "كـاب أمـيـركا". ويـبدو
ـنــاورة الــذي يـتــمـتع به آبي هــامش ا
بـخفض الـتوتر مـحدوداً وهو يـستغل
هــذه الـزيــارة أيـضــاً من أجل مــصـالح
بالده. وقــبل إعــادة فــرض الـعــقــوبـات
األمـيركية كـانت اليابان تـستورد نحو
ــئـة من الــنــفط اخلــام من إيـران  5بــا
وهي تـــعـــاني جـــراء ارتــفـــاع أســـعــار
الـنـفط. وتمـنح الـزيارة من جـهـة ثانـية
آلبي فـرصـة نادرة لـلعب دور مـهم على
الــسـاحــة الـدولــيـة بـعــد خـيــبـات أمل

متتالية لليابان في هذا اجملال.

في بـودابـست وذلك بعـد أسبـوع من
انــقالبـهـا وعــلى مـتـنــهـا مـجــمـوعـة من
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وغـرقت السـفيـنة (مـيرمـيد) في غـضون
ثــــوان يـــوم  29مــــايــــو أيـــار بــــعـــد أن
صـدمتها سـفينة أكـبر من اخللف أسفل
جـسـر في العـاصمـة اجملـرية مع هـطول
أمــطــار غـزيــرة. ولـقي  26مـن الـســيـاح
واثــنــان مـن طــاقم الــســفــيــنــة اجملــري
حـتـفـهم في أسوأ كـارثـة في الـنهـر مـنذ
نـــصف قــرن. وقـــال كــريــســـتــوف جــال
ـتحـدث باسم الـشرطـة للـصحـفي إن ا
الـعـمل يجـري لتـحديـد هـوية الـضحـايا
األربـعـة الـذين عـثـر عـلى جـثـثـهم داخل
الـسفينة مضيـفا أن السلطات ضاعفت
عـدد فـرق الـبـحث فـي مـحـاولـة لـلـعـثور
عــلى أربــعـة آخــرين مـا زالــوا في عـداد
ـفقودين. ورفعت فرق اإلنقـاذ السفينة ا
مـيرميد عـلى ظهر سفـينة ستـنقلها إلى
تـشيبل وهـو ميناء صـناعي في جنوب
بـــودابـــست. وســـمح انـــحــســـار مـــيــاه
الـفـيضـان ألطقـم اإلنقـاذ برفع الـسـفيـنة
بــعـد أســبـوعــ من الــعـمل الــشـاق في
كـثيـر من األحيان في ظـل تيارات مـائية
قــويــة وضــعف في الــرؤيــة. وحتــتــجـز
الـسـلطـات قبـطـان السـفيـنـة السـياحـية
( األكـــبــر وتـــدعى (فـــايـــكــنـج ســيـــجــ
لالشــتــبــاه في إســاءة الـتــصــرف الـذي
أفــضى إلى وقــوع خـســائــر كـبــيـرة في
األرواح. وقــالت الـشــرطـة إن الــقـبــطـان
أوكـراني اجلـنـسيـة واسـمه سي. يوري
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و 20مـن العـمـر وتـدرسـان فـي جـامـعة
كـومـاسي الـتـقـنـيـة الـتي تـبـعـد حـوالى
 250كـيـلومـتـرا شمـال الـعاصـمـة أكرا
خـطفتا بـهدف طلب فديـة على ما يبدو
مــسـاء  4حــزيـران لـدى تــرجـلــهـمـا من
ســيــارة أجـرة أمــام نــادي الـغــولف في
كــومـاسـي. ولم يـتــسن الـوقت لــكـنــديـة
ثـالثة كانت في السيارة للخروج عندما
خـطفت رفـيقـتاهـا. وتوجـهت مع سائق
ســـيــارة إلبالغ الـــشــرطـــة.  واوضــحت
الــشـرطـة إنـهن مـتـطــوعـات يـعـمـلن في
مـنـظـمة "حتـدي الـشبـاب" الـكـنديـة غـير
احلـكــومـيـة لـتـقـد اإلغـاثـة. وحـصـلت
عــمــلـــيــات خــطف عــديــدة في األشــهــر
األخــيـرة فـي غـانــا بـهــدف طـلب فــديـة
وهـي "ظــاهـــرة تــؤثـــر عــلـى إخــوانـــنــا
الـنيـجيـري لـكنـنا لم نـكن نعـرفها من
قـبل" بـحسـب الرئـيس نـانا أكـوفو أدو
فـي أواخــر نـــيـــســان/أبـــريل. ومـــســاء
الــثالثــاء أعــلــنـت الــشــرطــة الــغــانــيـة
ــؤتـمــر الـوطـني تــوقـيف زعــيم حـزب ا
ــعـارضـة ـقـراطي أكــبـر أحـزاب ا الــد
صـامـويل أوفـوسـو-أمـبـوفـو لالشـتـباه
"بـصلـته بعمـليات خـطف مختـلفة". ولم
تــشـــهــد غــانــا أي مــشـــاكل أمــنــيــة في
تــاريــخـهــا ودائــمـا مــا اعــتُـبــرت دولـة
ـة في منطـقة تـعاني من احلروب مـسا
ـتفـشي واجلمـاعات األهـليـة واإلجرام ا
ـتطـرفة. وقـد جعلت غـانا الـواقعة في ا
غـرب إفريقيـا من السياحـة وخصوصا
األمـيـركيـة الشـمالـية واحـدة من دعائم

تنميتها االقتصادية.

الـعـائالت األجـنـبـيـة الـتي انضـمت الى
تـــنــظــيم الـــدولــة اإلسالمـــيــة. وخــســر
الــتــنـظــيم فـي آذار مـعــقــله األخــيـر في
الــبـاغـوز شـمــال شـرق سـوريـا. وأكـدت
مـنظمة أطباء بال حـدود غير احلكومية
فـي أواخر أيـار أن الوضع الـصحي في
مـخـيم الـهـول أكبـر اخملـيـمـات "حرج".
وفـي أواخر نـيسـان/ابريل سـجلت في
اخملــيـم مــنــذ بــدايــة الــعــام  286وفــاة
خـصـوصـاً بسـبب الـتـجفـاف واإلصـابة
بــإسـهــال حـاد وفق مــنـظــمـة الــصـحـة
ــيــة. وتــواصل بــاريس رفــضــهـا الــعــا
الـــقـــاطع إعـــادة الـــراشـــدين مـن رجــال
ونـسـاء مـعتـبـرةً أنه يـجب محـاكـمـتهم
"حــيث ارتـكــبـوا جــرائـمــهم". ونـقل 11
فــرنـــســيــاً مــحــتـــجــزاً في ســوريــا إلى
الـعـراق حـيث حـكم علـيـهم بـاإلعدام في
األســــابـــيـع األخـــيــــرة. كـــمــــا أعــــلـــنت
الـسلـطات الغـانيـة ان شابتـ كنـديت
ـاضي في كوماسي خـطفتـا االسبوع ا
ثـاني أكـبـر مـدن غـانا قـد أفـرج عـنـهـما
صـبـاح األربـعـاء كـمـا اعـلـنت سـلـطـات
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وجــاء في بـيــان لـوزيـر اإلعـالم الـغـاني
كــوجـو أوبـونغ نـكـرومـاه ان "األجـهـزة
األمـنية قامت بـعمليـة فجر األربعاء 12
حـــزيــران  2019وتـــمــكـــنت من إنـــقــاذ
الـكـنـديـتـ الـلتـ خـطـفـتـا في مـنـطـقة
أشـانتي" مـؤكدا "لـلمـواطنـ الغـاني

" انـهم مـا زالـوا "في أمان". والـسـائـح
وكــانت الـشـابـتـان الـلــتـان تـبـلـغـان 19

ـدرسة وستـحظى بحيـاة طبيعـية كما ا
في الـسابق". وأضـاف وعينـاه دامعتان
...ليس باألمر السهل "آمل رؤيـتها قريباً
بـــعـــد أربع ســـنــوات. كـــنت أخـــشى أال
تـــــعــــود". وعــــرض صـــــور رســــومــــات
أرسـلتها له لـيلى عبر تـطبيق واتساب
ويـــصـــغي إلى تـــســـجــيالت صـــوتـــيــة
بـعـثـتـها له. وأمـكن سـمـاع عـبارة "أبي
أريـــد الـــعــودة" أكـــثـــر من مـــرة وكــذلك

." "أحبك وأنا مشتاقة إليك كثيراً
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وأبـــلــغت مــازاس صـــبــاح االثــنــ آدم
بـعودة ابـنته إلـى فرنسـا. وقال "بـكيت
أشـكـر الـدولة الـفـرنـسيـة عـلى الـتفـكـير
بـهؤالء األطـفال". وكـانت ابنـته تبلغ من
الـعـمـر ست سـنـوات عـنـدمـا أخذت إلى
سـوريا. وأكـد أدم "أبلـغني أهل زوجتي
غادرتها بعد بضعة أيام. لم الـسابقة 
أكـن مــوافـــقـــاً عـــلى أن تـــرسل ابـــنـــتي
! قـدمت شـكـوى لــتـعـيش بـ سـفــاحـ
بـاخـتـطاف طـفل واسـتـأنـفت لكن دون
جـدوى". وبعـد إعادة هـذا العـدد القـليل
مـن األطــفـــال تــنـــدد عــائالت األطـــفــال
ـوقف احلـكـومـة الـتي تـريـد اآلخـريـن 
درس إعـادة "كل حالة عـلى حدة" والذي
تــصـفه بـأنه ال يـحــتـمل. وقـبل االثـنـ

أعــيـد خــمـسـة أطــفـال يــتـامى في آذار.
وتـقـول الـعـائالت ومـحـامـوهم إن نـحو
مــئــة أم ونــحــو  200طــفل فــرنـســيـ
ثـالثــة أربـــاعــهـم دون سن اخلــامـــســة
يـعيشون "في ظروف صحية مزرية" في
اخملـيمات السورية حـيث حتتجز مئات

لــلـطـفـلـ تـظــهـر آثـار رجم بـاحلـجـارة
عـلى وجـهـيهـمـا بحـسب مـا قالت. وفي
إحــدى الــصــور تــرتــدي لــيــلي غــطــاءً
لـلرأس "لتفـادي رجمها من جـديد" كما
تـؤكد مازاس. تبتسم ليلى في الصورة
لـكن "نظـرتها فـارغة ال تـعبر عن شيء"
تـعلّق احملـامية. ولـد هشـام في سوريا
أمــا لـيــلى فـسـتــكـون قــادرة عـلى رؤيـة
والــدهـا آدم أيـضـاً اسم مـسـتـعـار من
جـديـد وهـو بـقي في فـرنـسـا وانـفصل
عن أمــهـا عـنـد مـغـادرتـهـا إلى سـوريـا.
وقــال مـســاء الـثـالثـاء لــوكـالــة فـرانس
بـرس "ستـعوض الـسنـ الضـائعة في

األول وهــشـام الــبـالغ من الــعـمـر ثالث
سـنـوات إلى فـرنـسـا مع عـشـرة أطـفال
. وعــلى عـكس األطــفـال آخــرين االثــنـ
اآلخــرين لـيس هـشــام ولـيـلى (اسـمـان
مـستـعاران) يتـيم فـوالدتهـما وافقت
عـلى إعادتهما إلى فرنسا من مخيم في
شـــمــال ســـوريــا كـــمــا أكـــدت مــازاس
رئــيـسـة الــرابـطــة الـفـرنــسـيــة حلـقـوق
اإلنــسـان فـي مـنــطـقــتـهــا لـلــصـحــافـة.
ويـؤكد كـر أن الطفـل "كـانا يعـيشان
مــنــذ ســنــتــ حتت اخلــيـم مــعــرضـ
لـألمـــــــــراض فـي درجـــــــــات احلــــــــرارة
ــرتـفــعـة". وتـعــرض احملـامــيـة صـوراً ا

{ مـونـبـيـليـيه (فـرنـسـا) أ ف ب: يـبدي
أقـربـاء طـفـلـ من اثـني عـشر طـفالً من
عــائالت جـهــاديـ أعـيــدوا االثـنـ من
ســـوريــا إلى فــرنـــســا "فــرحـــةً غــامــرة"
برؤيتهما "يستردان األيام الضائعة في
ـدرسـة" ويتـمتـعـان "بحـياة طـبـيعـية". ا
) وهــذا لـيس ويــقــول كـر ( 37عــامــاً
اســمه احلـقـيـقي من مـكــتب مـحـامـيـته
صـوفي مازاس في مونـبيلـييه (جنوب)
"إنـها فرحة رائـعة بالنسـبة لنا نود أن
نـشـكـر الدولـة الـفـرنـسيـة". وأعـيـد ولدا
شـقيـقته لـيلى وهي طفـلة في الـعاشرة
ولــدت فـي فــرنــســا من زواج والــدتــهــا
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الـسالم علـيكم يـا رئيـسي يامن تـبقى كـما اعـرفك حكـيمـا اذا ساد اجلهل
شجاعا اذا ج البعض اصيال اذا عم الغش.

ن ا حتويه من خلق كـر  قبل اي شيء ومحظوظ  انت مـحظوظ سيـدي 
صطفى البارزاني  قائدا يـنتشر عطر مسيرته فوق كل درب مشى يـؤمنون 

به و سار وفي اي مكان حل به وحلت معه رايات الثوار و االحرار.
ديد و اعمارهم ورحم من حلق منهم ومـحظوظ انت سيدي بجيل من عمرك ا
ـسيرة اخلـالدين وعلى رأسـهم فقـيدنا ادريس فـرجال مثل فـاضل ميراني
وروژ نـوري شــاويس وازاد بـرواري وبــاقي سـرايـا الــنـضـال كــانـوا اضالعـا
ثله خير اهلك حتـمي قلب الثورة الذي هو انت وجيل سرايا الـنضال الذي 

نيچيرفان و مسرور يضخان الدم للمسيرة.
مـنذ عام 1963 وانت تـصارع عقـوال قبل انظمـة ال تنكـر حق الكرد فقط بل
ـساوة فكنت بـجدارة اخللف االم للـسلف االم اكملت وتـكره العدالة و ا
بـوجـودك درب الـثـورات فكـنت ايـلـولـيـا وكـوالنـيا و مـحـجـة االنـتـفـاضة و درع

ن يريد لشعبه الرفعة. الشرعية ومعلما 
اغـرت الدنيـا كثيـرا فزهدت واربـكت مفـاتن السلـطة كثـرا فأحجـمت عفوت

وسنة الناس االنتقام وكرمت و اخرون لبسوا اخالق اللئام.
انـا وليـس ترديـدا و محـبة االخ الـرئيس هـو ارقى و اعـز لقب نـنـاديك به ا
ولـيس بـأمر فـأنت مـرجع نـباهي بـسـلـوكه الغـيـر ونـثور ان ثـار ونـسكن ان

اشار سامحنا فهكذا نعرف شريعة الثوار.
كل كالمك لـلنـاس ينـبع من هـموم الـناس وكل فـعل منك يـغرس لـلمـستـقبل و
يـحصد للحاضر خطى في درب سقـطت على جانبيه جثث ضحايا في اقسى

مالحم مقارعة االفكار.
االخ الـرئـيس اضاءت و تـضيء حـولك التـمـاعات الـنـور فقـد عـرفنـاك ضـياء
يـشيـر الى دروب الـكرامـة انحـزت لـلنـاس فانـحازوا الـيك و زهـدت بااللـقاب

فتراكضت اليك.
كـان و بنـيانه انت في الـقلوب كان وانت اسـاس ا اخلـير فـيمن خـلف في ا
وامام العيون تمر السنوات فيزيدك التواضع هيبة.ولليوم اذكر اول مقولة لك
قرأتها قبل 25 عـاما وكنت بيشمرگة في مقـر احلزب بحلبجة وكانت حتمل
رؤيـتك للعدالة" ته عدا مه كه ن و تعداش قه بول مه كه
ن" ال تعتدوا و ال تقبلوا االعتداء. ولالن اذكر التفاتتك
ة في مـؤتمـر احلـزب االخيـر و سـماحـة وجهك الـكـر

وانت تصافحني و تبادر بالسؤال عن االحوال.
االخ الرئيس دمت لنا.
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عالم .. للمسيرة التكاملية منهاج مرسوم واضح ا

ومن أهم بنوده :
ـا تـنـفـقـه من مـال  أو تـنـجـزه من أعـمـال في انك البـد أنْ تَـسْـتَـقِـلَ الـكـثـيـر 

مضمار النفع االنساني .
اذا ?

النّك اذا اسـتـكـثـرتَ الـقـلـيل  سـتـكفّ عن مـواصـلـة أشـواطك اخلـيّـرة الـبارّة
وهـذا يعني التراجع والتـقهقر  ال النمو والـتقدم  وفي ذلك اخلسران والغ

...
واحلديث الشريف يقول :

{ من استوى يوماه فهو مغبون  
ـمـارســات الـنــاطـقـة ولن يـكــون ( غـدُكَ) أحــسنَ من (يـومـك) اذا غـابت عــنه ا

ستضعف من اخوانك ... ساك وا بااليثار واالهتمام بالفقراء وا
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ثـالٍ نـنتـزعُهُ مِنْ سـيرةِ االمـام الـصادق جـعـفر بن مـحـمد سـألـة  ولـنوضـح ا
ذاهب  – واهب واستاذ ا (عليه السالم)  –منهل ا

جاء في سيرته :
انّ فقيرا جاءه سائال  فقال االمام لغالمه :

ما عندك ?
قال الغالم :

أربعمائة درهم 
فقال االمام :
أعطه اياها 

فأخذها الفقير وانصرف شاكراً 
ثم نادى االمام (ع) غالمه وقال :

أَرْجِعْهُ 
وح رجع الفقير الى االمام قال متعجبا :

سألتُكَ فأعطيتَنِي فماذا بعد ذلك ?
فقال االمام :

قال رسول الله (ص) :
خيرُ الصدقة ما أبقتْ غنىً  

وإنّا لم نُغْنِكَ  
فَخُذْ هذا اخلا  فقد أُعطيتُ به عشرة آالف درهم  فاذا احتجتَ فَبِعْه بهذه

القيمة 
ان االمام الصادق (ع) استقل ما أعطاه للفقير مع أنه لم يكن قليال 

انك قـد تعطي الفـقير ورقة نـقدية من فئة  5000أو  10000ديـنار وحتسبها
كـثيـرة !! واالمام أعطى   400 درهم  –وهـو مبـلغ له قوته الـشرائـية الـكبـيرة
يـوم ذاك  –ورآه قـلــيال ومن هــنـا أردفـه بـتــقـد خــاتَـمِهِ الــذي كــانت قـيــمـتُه

السوقية عشرة آالف درهم 
صطفى في التعامل مع الفقراء. كلُّ ذلك تطبيقاً للخطّة التي رسمها جده ا

وهنا تمكن العظمة .
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انّك قد تقرأ في كل يوم سورةً من القرآن وحتسب انّ ذلك كثير ..!!
ـثوبات ـزيد  فتـحجب عن نـفسك البـركات وا وبـهذا تصـد نفـسك عن قراءة ا

الكثيرة 
وقـد تُـع مـريـضـا فقـيـراً عـلى استـكـمـال عالجه وحتـسب انّك قدّمـتَ الكـثـير

غافالً عن انك قادر على اغاثة العديد من مرضى الفقراء 
وهكذا ...

انّ من يـستـقل تـقد الـكـثيـر يكـون في رحـلة تـصـاعديـة تزداد يـومـا بعـد يوم
ثراءً في جوانبها االيجابية ومنافعها االنسانية .

وهذا هو الربح احلقيقي 
فــبــدالً من اإلمــســاك والــشحّ أو االقــتــصــار عــلى االنــفــاق فـي حــدود الـذات
ساعي احلميدة واقف النبـيلة  وا سيرة بألوان جـميلة من ا واألسـرة تُطرّز ا
همة  والـلمحات األخالقية واالنسانية التي تعتـبر الرصيد الباقي والذخيرة ا

وت .. حوها حتى ا التي لن 
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واألن :
واقع السـلطويـة الذين لهم الـقدرة علـى النهوض حـان احلديث مع أصحـاب ا
ـشـاريـع الـنـافـعــة واشـبـاع الـكــثـيـر من احلـاجــات الـضـروريـة بـالـعــديـد من ا

للمواطن فنقول لهم :
ال تـستكثـروا على انفـسكم أو على الـناس رفع احلواجز الـكونكـيريته من هذا

نطقة فهذا شيء يسير  الشارع أو تلك ا
وَفِروّا السكن لكل عائلة عراقية ال تملك سكنا ...

الي العاطل ... وفرّوا العمل 
ؤلفة من اجلامعي . وفروا الفرص الستثمار طاقات اآلالف ا

ـكـاسب ـنـافع وا قـلـلّـوا من امـتـيـازاتـكم الـشـخـصـيـة واهـتـمـاماتـكـم بـحيـازة ا
واسـتكـثروا من اخلـدمـات االجتـماعـية  وعـندهـا ستـرون كـيف يتـعامل مـعكم

واطنون . ا
ـفسدين انّ الـهوّة التي تـفصـلكم عنـهم ال يسّدهـا االّ القـضاء على الـفساد وا
ستـضعـف من عـوائل الشـهداء ومن األرامل وانـعاش الـفقـراء والبـائسـ وا

ن عضهم الزمن اخلؤون . وااليتام  و
ـواطـن الـعـراقيـ يـشعـرون بـأنهم مـحط انـظاركم اجـعـلوا ا
وان مـا يــصـبـون الـيه من عــيش كـر هـو هـدفـكم األول

الذي تسعون من أجله آناء الليل وأطراف النهار .
ـســؤولـيــة في بــعـدهــا الـشــرعي والــوطـني وهــذه هي ا

واالنساني والسياسي واحلضاري .

l∫ عناصر من الشرطة الغانية في موقع اإلفراج عن كندي u
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