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{ بـــــيـــــروت (أ ف ب) - قــــتل 23
شـخـصـا بــيـنـهم  16مــقـاتال غـيـر
ســــوري فـي ضــــربــــات لــــيــــلــــيـــة
اســرائــيــلـــيــة اســتــهــدفت مــواقع
لــــلـــنـــظــــام الـــســــوري والـــقـــوات
االيرانـية في دمـشق وريفـها وفق
ـرصد حـصيـلة جـديدة ادلى بـها ا
الـسـوري حلـقــوق االنـسـان  امس

االربعاء.
ــرصــد رامـي عــبـد  وقــال مــديــر ا
الـرحمن ان  21مـقـاتال بـيـنهم 16
" قتـلوا فـيمـا قضى "غـير سـوريـ
مـدنــيـان مــتـأثــرين بـجــروحـهــمـا.
وكــان اشـار في حـصــيـلـة ســابـقـة
الى مقتل  11مقـاتال بينـهم سبعة

. غير سوري
W¹uł  UÐd{

فيما اعلن اجليش االسرائيلي انه
شن ضــربــات جــويــة عــلى نــطـاق
واسع عــلى مــواقع عــســكــريـة في
دمــشق األربـــعــاء ردا عــلى إطالق
صــــواريخ مـن ســـوريــــا بــــاجتـــاه
اسـرائـيل قـبل يـوم. وكـان اجلـيش
اإلســـرائــيـــلـي أعــلـن الــثـالثــاء أن
دفـاعـاته اجلـوية اعـتـرضت أربـعة
صــــواريخ أطــــلــــقت مـن ســــوريـــا
ــرصــد اجملــاورة بــيـــنــمــا أفــاد ا
الـــســـوري حلـــقـــوق اإلنـــســـان أن
اجلــــانب اإلســـرائــــيـــلـي رد بـــشن
غـــــــارات عــــــــلى أهــــــــداف قـــــــرب
دمـشق.لكن صـبـاح األربعـاء أعلن
اجلـيش االســرائـيـلي فـي تـغـريـدة
عــلى حــســابه في تــويـتــر صــبـاح
األربـــعـــاء إنه شـن ضـــربـــة "عـــلى
نــطــاق واسع" اســتــهـدفـت مـواقع
لـلـنظـام الـسـوري ولـفـيـلق الـقدس
اإليــــــــراني.وقــــــــال اجلــــــــيـش في
تــغـــريـــدته إن مـــقــاتـالت اجلــيش
االسرائـيـلي قـصـفت "نـحـو عـشرة
ا في ذلك مقار أهداف عسكـرية" 
قـيــادة عـســكــريـة ومــسـتــودعـات
وقـامت "بتـدميـر" بطـاريات لـلدفاع
ــرصــد الــســوري اجلـــوي.وذكــر ا
حلـقـوق اإلنـسـان أن " 11مـقـاتال"
" قتلوا بينهم سـبعة "غير سـوري
ـرصد في الـضربـات. وقال مـدير ا
رامي عبـد الرحـمن لوكـالة فرانس
ـكـنــنـا أن جنـزم مـا إذا بـرس "ال 
ــقــاتــلــ غــيــر الــســوريـ كــان ا
) من إيـــرانــــيـــون أو (مــــقـــاتــــلـــ
جنـسيات مخـتلفـة موال إليران".
وحتدث عن إصـابة أربـعة مـدني
بجروح في هـذه الضربات.وصرح
الناطق باسـم اجليش االسرائيلي
جــونــاتــان كـونــريــكــوس لــوكــالـة
فـــرانس بـــرس أن الــهـــجـــوم كــان
"قصيـرا وكثيـفا جدا". واضاف أن
ـنـشـأة "الـهـدف الـرئــيـسي كـان +ا

الـزجـاجـية+" الـواقـعـة في "احمليط
طار دمشق الدولي". العسكري 
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بنى نشـأة هي "ا وتابع أن هـذه ا
الرئيسي الـذي يستخدمه احلرس
عدات الثوري (...) لتـنسيق نقل ا
الـعــسـكــريــة من غــيـران وســوريـا
وأبـــعـــد من ذلك".من جـــهـــته قــال
ــرصــد الــســوري إن الــضــربــات ا
االســرائـــيــلــيــة أدت إلـى "تــدمــيــر
بـطاريـات للـدفاع اجلـوي السوري
ــزة الــعــســكــري (...) في مــطــار ا
ومـستودعـات لألسلـحة والـذخائر
تــابــعــة لـــفــيــلق الـــقــدس الــتــابع
لـــلـــحــرس الـــثـــوري اإليـــراني في
مـحيط الـكسـوة ومسـتودع أخر ال
ن هو قرب ضاحية قدسيا نعرف 
ومـــحــيـط صــحـــنـــايــا" بـــجـــنــوب
وجــنـوب غـرب دمـشق.واضـاف أن
"شـــابــة أصــيـب بــشــظـــايــا جــراء
القـصف اإلسرائـيلي على ضـاحية
قـدسـيـا كمـا جـرى انـتـشـال عـائـلة
مكونة من رجل وزوجته وابنه من
حتت أنـقاض مـنـزل في قريـة بيت
ســـابــر بـــنــاحـــيــة ســـعــسع بـــعــد
اســــتــــهــــداف أحــــد الــــصــــواريخ
اإلســرائـيــلـيــة لــلـمــنـزل".وبــيـنــمـا

ــــرشـــد طــــهــــران (أ ف ب) - أكـــد ا
األعلى جلـمهـورية إيـران اإلسالمية
آيــــة الــــله عــــلـي خــــامــــنــــئي امس
األربــعـاء أنه  "دحــر الـعــدو" بـعـد
أيـام من التـظاهـرات التي تـخلـلتـها
أعمـال عنف عـلى أثر زيـادة أسعار
الــوقـود.وقـال خـامــنـئي في خـطـاب
بثه الـتلـفزيـون "دحرنـا العدو خالل
األحــــــداث األمــــــنـــــيــــــة فـي األيـــــام
األخــيـرة" مـشــيـرا إلى أن مـا حـدث
ارسات "خالل االيام االخيرة كان 
امــنــيــة ولــيــسـت شــعــبــيــة". وأكــد
"فــــرضـــــنـــــا الـــــتـــــقـــــهــــقـــــر عـــــلى
العدو".وعرض التلفزيون احلكومي
الــذي نــادرا مــا يــورد إشــارات إلى
مـعارضـة في إيـران لقـطـات لشـبان
مــلـــثــمـــ يـــشــتـــبــكـــون مع قــوات
األمن.وبـدات التـظـاهـرات في إيران
ــاضي احـتــجـاجــا عـلى اجلـمــعـة ا
قـرار بـزيـادة أسـعـار الـوقـود.وتأتي
هــذه االحـتـجـاجــات قـبل أشـهـر من
ـقررة انـتخـابات مـجلس الـشورى ا
في شـباط/فـبـراير.كـما تـأتي بـينـما
تعاني إيران من انكماش اقتصادي
خطير ناجت عن االنسحاب األحادي
ـتـحـدة في عام اجلـانب لـلـواليـات ا
 2018من االتـــفــــاق الـــدولي حـــول
الـنــووي اإليـراني وإعـادتـهـا فـرض
عـقـوبـات اقــتـصـاديــة مـشـددة عـلى

طهران.
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الى ذلـك  أعـــــلـــــنت ســـــيـــــول امس
االربعاء أن  16بحـارا بيـنهم  2من
كــوريــا اجلــنــوبــيــة احـتــجــزوا مع
سـفـنـهـم الـثالث عـلى يــد مـتـمـردين
حوثي خالل عطلة نهاية االسبوع
قـــــد أفــــرج عـــــنـــــهم.وقـــــالت وزارة
اخلـارجـيـة الـكـوريـة اجلـنـوبـيـة في
بـيـان "السـفن وأفـراد الـطـاقم الذين
احتجزوا واعتقلوا في اليمن أطلق
ـتـمردون سـراحـهم جـمـيعـا".وأكـد ا
الـيمـنـيون الـثالثاء احـتـجاز قـاطرة
سـعـودية وسـفـينـة وحـفارا كـوري
جنوبي شمال مدينة احلديدة عند
ســــاحـل الـــبــــحــــر االحــــمــــر مــــنـــذ
األحــد.ويــأتي احلــادث األخــيــر في
أعقـاب تراجع مـلحـوظ في هـجمات
احلوثـيـ على الـسعـودية وإعالن
مـلكـة فتحت مسـؤول سعـوديّ أنّ ا
ــــتــــمـــردين "قـــنــــاة اتــــصـــال" مع ا
ـــدعـــومـــ من طـــهــران.وأعـــربت ا
احلـكـومـة الـسـعـوديـة في بـيـان عن
ا تعرضت له القاطرة "استنكارها" 
البحرية "رابغ  "3من "عملية خطف
وسطو مسلح من قبل عناصر تتبع

لـلــمــلـيــشــيـا احلــوثــيـة اإلرهــابــيـة
دعومة من إيران".وأرسلت سيول ا
السـفينـة شيونـغي التي تنـتشر في
مـهــمـة مـكـافــحـة الـقــرصـنـة وكـانت
تـرســو قـبــالــة سـواحل عــمـان إلى
ـــــيـــــاه الــــقـــــريـــــبـــــة من مـــــكــــان ا
احلــادث.ووقع حـــادث األحــد بـــعــد
نـــحــو أســبـــوعــ من بـــدء مــهــمــة
حتــالف عــســكــري بــحــري بــقــيـادة
الحـة ـتـحـدة حلـمـايـة ا الـواليـات ا
في مـنطـقة اخلـليج والـبحـر االحمر
من اعـتــداءات تــعـرّضت لــهــا سـفن
واتُـــــهــــــمت إيــــــران بـــــالــــــوقـــــوف
ـتـحـدة خـلــفـهـا.وتـتّــهم الـواليــات ا
ودول غربـيـة إيران بـالوقـوف خلف
هجمات ضد ناقالت نفط وسفن في
مـيـاه اخلــلـيج قــرب مـضــيق هـرمـز
االســـتــراتــيـــجي مــنـــذ أيــار/مــايــو
ـــاضـي حـــ شـــدّدت واشـــنـــطن ا
عـــقــوبـــاتــهـــا عـــلى قــطـــاع الـــنــفط
اإليـراني احلـيـوي.لـكن إيـران تـنفي
نطقة هذه االتهامات التي دفعت با
إلى حافة مواجهة عسكرية كبرى.
فــــيـــــمــــا وجـــــهت إدارة الـــــرئــــيس
األمــيــركي دونـــالــد تــرامب ضــربــة

جـــديـــدة لـــلـــتــوافـق الــدولـي حــول
النزاع ب اسرائيل والفلسطيني
بإعالنها أن واشنطن لم تعد تعتبر
ــســتــوطــنــات االســرائــيــلــيــة في ا
الــضــفــة الــغــربــيــة احملــتــلــة غــيـر
شــرعــيــة.وبــعــد اعـتــرافــهــا بــقـرار
أحادي بالـقدس عاصـمة السرائيل
وبــســيــادة الـدولــة الــعــبــريــة عـلى
اجلــوالن الـســوري احملـتل أعــلـنت
واشــنـطـن عن قــرار أحــادي جــديـد
يـتـنـاقض مع الـسيـاسـة الـتقـلـيـدية
األميركية رحب به وزير اخلارجية
األمـــــيــــركي ودانـــــته الـــــســــلــــطــــة
الفـلسـطيـنية.وقـال وزير اخلـارجية
األمـيــركي مــايك بــومـبــيـو اإلثــنـ
"بعـد دراسة جمـيع احلجج في هذا
النقاش الـقانوني بعـناية" خلصت
إدارة تـــــــرامـب إلـى أن "إنـــــــشـــــــاء
دني إسرائيلي في مستوطنات 
الضفة الـغربية ال يـتعارض في حد
ذاته مع الــقـانـون الـدولي".وحـرص
بــومــبــيــو عــلـى الــتــأكــيــد أن هــذا
اإلعـالن لـــــيـس ســـــوى عــــــودة إلى
تـفـســيـر لــلـرئـيس األســبق رونـالـد
ريـغن في مـطـلع ثــمـانـيـنـات الـقـرن

ـاضي في قـطـيـعـة خـصـوصا مع ا
اإلدارة الــســابـــقــة بــرئــاســة بــاراك
أوبـــامـــا الــتـي دانت االســتـــيـــطــان
بشدة.لكن السياسة األميركية كانت
تعتمد حـتى اآلن على األقل نظريا
على رأي قانوني لـوزارة اخلارجية
يــعــود إلى  1978ويـــنص عــلى أن
"إقامة مستوطـنات سكانية في هذه
األراضي" الــفـــلــســطـــيــنــيـــة "لــيس

مطابقا للقانون الدولي".
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ــتـــحــدة أن هــذه وتـــعــتــبـــر األ ا
ــســتــوطــنـات الــتـي أقـيــمت عــلى ا
األراضي الـفـلـسطـيـنيـة احملـتـلة من
قــبل اســرائـــيل مــنــذ  ?1967غــيــر
قـانـونيـة بيـنـما يـرى جـزء كبـير من
األسـرة الـدوليـة أنـهـا تـشـكـل عـقـبة
كــــبــــرى في طــــريـق الـــسـالم.وقـــرر
بـومـبـيـو أن هـذا الـرأي الـذي يـعود
إلى  1978تـقــادم.وقــال "احلـقــيــقـة
هي أنه لن يــكـــون هــنــاك أبــدا حال
قانونيا للنزاع وأن اجلدل حول من
و مـحق ومن هـو مـخـطىء في نـظـر
القانون الـدولي لن يجلب السالم"
مــشـــيـــرا إلى أن "اعـــتـــبـــار إقـــامــة

مــســتــوطــنـــات إســرائــيــلــيــة أمــرا
يـتــعـارض مـع الـقــانــون الـدولي لم
ينـجح ولم يحقق تـقدما عـلى مسار
قـضــيــة الـسالم". وأكــد أن "الــهـدف
لــيس تـوجـيه رســالـة (...) حـول مـا
ـسـتـوطـنـات إذا يـجـب زيـادة عـدد ا
أو تـخـفــيـضه بـل مـجـرد مــراجـعـة
قانونـية".أكد بـومبيـو أيضا أن هذا
القـرار ال يستـبق "الوضع الـنهائي"
لــلــضــفـــة الــغــربــيــة الـــتي يــرتــبط
ـفـاوضـات مـقـبـلـة بـ مـصـيـرهـا 
اسـرائـيل والــفـلـسـطـيـنــيـ بـيـنـمـا
تـراوح مـفـاوضات الـسالم مـكـانـها.
من جـــهــة أخـــرى لم تـــكــشف إدارة
تــرامب حـتى اآلن خـطــتـهـا لـلـسالم
الــتي رفــضــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون
مــســبـقــا.ومع أن بــومــبــيــو أكـد أن
تـوقـيت هذا اإلعـالن "ليس مـرتـبـطا
بـأي شـكل بـالـسـيـاسـة احملـلـيـة في
ــكن أن إســرائـــيل أو غـــيــر ذلـك" 
يفسر الـقرار األميركي على أنه دفع
جـديـد لنـتـانـياهـو الـذي اقـترح ضم
جــزء من مـــســتـــوطــنـــات الــضـــفــة
الـغـربـيـة بـيـنـمـا تـخـوض األحزاب
الــســيـــاســيـــة مــشــاورات صـــعــبــة

لتشكيل حكومة. ورأى نتانياهو أن
هذا الـتفـسير اجلـديد ألقـرب حليف
له "يــصــحح خــطــأ تــاريــخــيــا (...)
ويـعـكس حـقـيــقـة تـاريـخـيـة هي أن
الـيهـود ليـسوا مـستـعمـرين أجانب
في يــــهـــــودا والــــســـــامــــرة" االسم
الــتـــوراتي الـــذي تـــطــلـــقه الـــدولــة
الـعـبـريـة علـى الـضـفـة الغـربـيـة.في
قـابل دانت السلـطة الفـلسطـينية ا
الـــتي تـــرفض إجـــراء مـــفـــاوضــات
بـــوســاطـــة من إدارة تـــرامب الـــتي
وقف تعتبرها منحازة إلسرائيل 
واشـنــطن. وقــال نــبـيل أبــو رديــنـة
ـــــتـــــحـــــدث بــــــاسم الـــــرئـــــاســـــة ا
الـفلـسطـينـية في بـيان إن واشـنطن
"غــيــر مــؤهـلــة أو مــخــولـة بــإلــغـاء
قرارات الـشرعيـة الدولـية وال يحق
لــــهـــــا أن تــــعـــــطـي أي شــــرعـــــيــــة
لالســتــيــطــان اإلســرائــيــلي".ونــأى
االحتــاد األوروبي بـنـفــسه بـسـرعـة
وقف األميركي اجلديد مذكرا عن ا
بـأن مــوقــفه "واضح" و"ال يــتـغــيـر"
ويقـضي بأن "كل نشـاط استـيطاني
ـــوجب الـــقــانــون غـــيــر قـــانــوني 
الـدولي ويـعـرض لـلـخـطـر إمـكـانـية
بــقـــاء حل الـــدولــتـــ وآفــاق سالم

دائم".
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وقـــالت وزيـــرة خــارجـــيـــة االحتــاد
األوروبي فـيـديـريكـا مـوغـيـريني إن
"االحتـاد األوروبي يــدعـو إسـرائـيل
إلى وضـع حـــــد ألنــــــشـــــطــــــتـــــهـــــا
ــا يــتـمــاشى مع االســتــيــطـانــيــة 
الــتـــزامــاتــهــا بــصــفـــتــهــا ســلــطــة
ــتــحــدة احــتالل".وفي الــواليــات ا
ــوقـراطــيـة دانت الـســنـاتــورة الـد
ـرشـحـة لـلـسـباق الـيـزابـيـت وارن ا
ـوقف إلى الــبـيت األبــيض تـبــدل ا
األمـيركي مـؤكدة أنـها ستـلغـيه غذا
 انـــتـــخـــابـــهـــا. وقـــالـت إن "هــذه
ــسـتـوطــنـات ال تــنـتــهك الــقـانـون ا
الــدولي فـحـسب بل جتــعل حتـقـيق
الــــسـالم أصــــعب".وذهـب ســــفــــيـــر
ــتـــحــدة في اســـرائــيل الـــواليــات ا
ديـفـيد فـريـدمـان إلى حد اعـتـبار أن
اســرائـيل تــمــلك "حق" ضم "أجـزاء"
من الـضـفـة الـغـربـية بـيـنـمـا رفض
بـوميـو في نيـسان/ابـريل القـول ما
إذا كانت واشـنطن سـتعـترض على
ـــســتـــوطـــنــات في ضـم اســرائـــيل 
الـضـفـة الـغـربـيـة.في الـوقت نـفسه
أوقــــفت واشـــنــــطن كل مــــســـاعـــدة
للـفلـسطيـنيـ الذين قـاطعوهـا منذ
اعـــتـــرافـــهـــا بـــالـــقـــدس عـــاصـــمــة

السرائيل.

حتــدث مـــراسل لـــوكــالـــة فــرانس
بـــرس في دمـــشـق لـــيل الـــثالثـــاء
األربــــعـــاء عـن دوي انـــفــــجـــارات
ضخمة في العـاصمة نقلت وكالة
األنبـاء السوريـة الرسمـية (سانا)
عن مــــصـــدر عـــســـكـــري قـــوله إن
الطـيران احلربي اإلسـرائيلي" قام
"بـاستـهداف مـحيط مـدينـة دمشق
بـعـدد من الـصـواريخ".وأضاف أن
"منظومات دفـاعنا اجلوي تصدت
عــلـى الــفــور لــلــهــجــوم الــكــثــيف
وتمـكنت مـن اعتراض الـصواريخ
ــعـاديـة وتـدمـيـر مــعـظـمـهـا قـبل ا
الـوصول إلى أهـدافهـا".في الوقت
نـفـسه حتـدثت الـوكـالـة الـوطـنـيـة
لإلعالم الــلـبــنـانــيـة عـن "طـائـرات
حــربـيـة مــعـاديـة" قــامت "بـغـارات
وهــمـيــة عــلى ارتـفــاع مـنــخـفض"
فوق صـور في جنـوب لبـنان.واكد
اجليـش االسرائيـلي أن الـضربات
الـسـوريـة "لم تـسـفـر عن ضـحـايا"
." وأن "كل الطياريـن عادوا سلم
وقال في تـغريـداته على تـويتر أن
اسـرائـيل "حتمل الـنـظام الـسوري
مـسؤولـية األعـمـال التي تـقع على
األراضي السورية".وأضاف "نحن
مـــــــســــــــتـــــــعــــــــدون خملـــــــتــــــــلف

الــســيــنـــاريــوهــات".كــان اجلــيش
االسرائيـلي شن عمليـة ضد حركة
اجلـهــاد اإلسالمي في قــطـاع غـزة
ـاضي. وبـالـتـزامن مع األســبـوع ا
هــذه احلـمــلـة اســتـهـدفـت ضـربـة
مـــنـــزل أحــد قـــادة احلـــركـــة أكــرم
الــعـــجــوري مـــا أدى إيى ســـقــوط
قـتــيــلـ أحــدهــمـا ابــنه.واتــهـمت
ســــوريــــا اســــرائــــيل بــــشـن هـــذا
الــهــجــوم لــكن الــدولــة الــعــبــريــة
الـــــتــــزمـت الـــــصـــــمت.انـــــدلـــــعت
مــواجـهـات في غــزة بـعـد اغــتـيـال
إسرائـيل بهاء أبـو العطـا القيادي
الـــعــســـكــري فـي حــركـــة اجلــهــاد
اإلسـالمـي الـــــــتـي ردت بــــــــإطالق
صــــواريخ في اجتــــاه إســـرائـــيل.
وقـــال اجلــــيش االســـرائــــيـــلي إن
احلــــركـــــة أطــــلــــقـت نــــحــــو 450
صـــــــاروخـــــــا.ورد الـــــــطـــــــيـــــــران
اإلسرائيلي بـشن عشرات الغارات
اجلوية التي اسـتهدفت خصوصا
مــواقع حلـركـة اجلـهـاد االسالمي
كمـا قـال اجلـيش.لـكن بـعـد يـوم
واجهـات قتل ثمانية من من بدء ا
أفراد عـائلة فلـسطيـنية واحدة --
رجل وامرأتـان وخمسـة أطفال --
في ضـربـة في ديـر البـلح بـجـنوب

إســرائـــيل وقف جـــرائــمـــهــا ضــد
ـــدنــــيــــ فـــورا ونــــدعـــو األ ا
تحدة ومنـظمات حقوق اإلنسان ا
لتـوفير احلمـاية ألبناء شـعبنا من
انتـهاكات االحـتالل سواء في غزة
أو الـضـفة). وأضـاف أن (الـرئيس
محمود عبـاس واحلكومة يجريان
اتصـاالت إقلـيـميـة ودوليـة مـكثـفة
نع العدوان من التدحرج) وشدد
عـــــلى أنـه (ال يـــــجب الـــــســـــمــــاح
لــلــمــتــنــافــســ في االنــتــخــابـات
اإلســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام الـدم
الـفـلـسـطـيـني كـورقـة انـتـخـابـيـة).
وبــدأ الــثالثــاء أســوأ قــتــال مــنــذ
شــهــور بـعــد أن قــتــلت إســرائــيل
قـيــاديـا كـبـيــرا من حـركـة اجلـهـاد
ــدعـومـة من إيـران في اإلسالمي ا
دبر غزة مـتهمـة إياه بأنه الـعقل ا
لـهجـمات وقـعت ضد إسـرائيل في
اآلونـــة األخــــيــــرة.وردا عــــلى ذلك
أطلق مـسلـحون من حركـة اجلهاد
اإلسالمي نحو  200صاروخ على
إســرائـــيل طـــوال يـــوم الـــثالثــاء.
وأدت ضـربـات جـويـة إسـرائـيـلـية
أخرى ضـد أهداف حلـركة اجلـهاد
فـي غــــزة إلى مــــقــــتل ثــــمــــانــــيـــة

فلسطيني آخرين.
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القـطـاع احملـاصـر الـذي يـبـلغ عدد
سـكانه نـحـو ملـيوني نـسمـة.وقال
اجلـيش اإلســرائـيـلي فـي الـبـدايـة
إنه اسـتـهـدف قـيـاديـا في اجلـهـاد
اإلسالمي لـكن احلركـة االسالمـية
سلحة أوضحت أن الرجل "ليس ا
قـائـدا وال عـضـوا بـارزا في حـركـة
اجلهاد اإلسالمي" بل "معروف في
منـطـقـته كـشخص مـحـسـوب على
اجلـــهـــاد اإلسالمـي لـــكـــنه لـــيس
قـائـدا".وفـتح اجلـيش االسـرائـيلي
حتقيقا في سقوط ضحايا مدني
" فـي هــــذه "غـــــيــــر مـــــتـــــوقـــــعــــ
الـضـربــة.وأسـفـر الــتـصـعــيـد بـ
اجلانب عن مقتل  34فلسطـينيا
وجرح  110آخـرين حسب وزارة
الصـحـة في الـقـطـاع.وابـرم اتـفاق
لـلتـهدئـة بعـد جهـود بذلـتهـا مصر
نع تـصعيد أخطر تحدة  واأل ا

. ب اجلانب
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الـى ذلـك دعــــــا رئــــــيـس الــــــوزراء
الــفـلـسـطـيـني مــحـمـد اشـتـيـة إلى
تدخل دولي فـوري لوقـف العدوان
ـتواصـل على قـطاع اإلسـرائيـلي ا
غزة.وقـال اشتـية في بـيان أصدره
مــكـتــبه لـيل الــثالثـاء (يــجب عـلى
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اثــبــتت  احــداث االول من اكــتــوبـر فــشـل االعالم الــعــراقي في تــغــطــيـة
التـظاهرات الـتي دخلـت في طريق مـسدود بـسبب غـباء او جهـل اجلهات
شرفـة على االعالم فـي مواكبـة احلدث بـعيـدا  عن  االنحـياز لـفئة دون ا
اخـرى سواء رضـيت الـسـلـطـات احلـكـومـيـة ام لم تـرضى وتـعـامـلت هذه
ؤسسات ؤسسات بحذر مع غلـيان الشارع العراقي فيـما استطاعت ا ا
االعالميـة االخرى ان تـكون اكـثر فـاعلـية بـعد ان وجـدت نفـسهـا منـفردة
ـؤسـسات ـواطن مـلـتـصـقـا بـهـذه ا ـا جـعل ا في الـسـاحـة بال مـنـافس 
يتـابع اخبـارهـا حتى وان كـانت حتمل اراء وافـكـار منـدسة حتـمل قوالب
جـامـدة لـتـظــلـيل الـراي الـعــام وفق اجـنـدات خـارجـيــة  تـخـاطب عـواطف
ـتـلـقي وتـوجـيـهه الى واقع جـديـد وفي اجلـمـاهـيـر  والـتـأثـيـر عـلى عـقل ا

ـوجه او مـايسـمى خـلـيـة االعالم الذي  ـقـابل اعـلن االعالم ا الطـرف ا
قربـ من  احلكومة سـؤول  ا تشكيـله مسبقـا والذي تديـره نخبه من ا
اعـلـنـوا فــشـلـهم في مـجــارات او مـنـافـسـة االعالم االخــر االكـثـر حـظـوة
ـــتـــراكــــمـــة في حـــقل ودرايـــة في نـــقـل االحـــداث بـــســـبـب خـــبـــرتـــهم  ا
ـطبخ االخباري احلكومي ينحسر اختصاصهم ووسط هذا التخبط بدأ ا
وقـف العالن حقـيـقة والءه او دوره شيـئـا فـشيـئـا حتى انـزوى يـتـربص ا
واطن ارضاء تلك اجلهة عـلى حساب اجلهـة االخرى دون وعي حلاجة ا
الى اعالم هـايء يـسـهم فـي تـخـفـيف الـتـوتــر في الـشـارع الـعـراقي دون
ـوضوعـية بـالصـورة واحلدث مبـالغـة في نقـل احلدث مع تـوخي الدقـة وا
وبقي االعالم مركون في زاويـة االهمال في حـ كان للـقنوات الفـضائية
ـسـتـقـلـة مـوقـع الـصـدارة في نـقل االحـداث رغم ان الــفـنـاة الـفـضـائـيـة ا
العراقيـة شبكة االعالم الـعراقي تمتـلك امكانيـات مالية كـبيرة اال ان هذه
كاتب  تسير وفق مبدأ سنعمل وسوف االمكانيات بقيت حبيسة ادراج ا
ـؤسـسات االعالمـية وسوف بال نـتائـج حقـيقـة تـواكب احلدث الـذي هز ا
سبـبات لوجدنا العجب في العالم االفتراضي ولو تمـعنا في االسباب وا
همة بقيـت تدار وفق مبدأ احملاصصة  " ـناصب ا العجاب خاصة وان ا
هذا الك وهـذا الي والبـاقي الـعبـد عـلي " ولم جند ابـو علي
والمـسـحـاتـه وبـقـيت االرض بــور  حتـتـاج الى فالح
ـؤسـسة الـتي اصابـها اكثـر قدرة عـلى ادارة هذه ا
رض وبـقـيت جثـة هامـدة تـلفظ انـفاسـها الهـزال وا

االخيرة

بغداد
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االعالم العربي يعكس أزمة النـظام السياسي العـربي ويعبر عن مستوى
الوعي لدى اجلمهور العربي!

في كل أزمة يشهدها العراق يسارع  األشقاء العرب الى جتنيد قنواتهم
في حمالت مـنـحازة لـتـشويـه احلقـائق والـتالعب باألخـبـار والتـضـليل او

وجة كما يقولون! ركوب ا
االعالم لـيس مـسـتـقال ويـعـمل وفق اجـنـدات وخـطط مـدروسـة وهـو لـيس

بريئا أو محايدا أبدا!
وهنا اطرح سؤال لغرض التحليل فقط وليس دفاعا عن احد:

اذا  تـوجـيه االتـهامـات بـالـفـساد لـفـئـة دون غيـرهـا رغم ان جـميع س١: 
الشركاء متهمون!?

ــاذا يــصــبح (احلــشــد الــشــعــبي )فــجــأة أشــد خــطــرا من داعش س٢:
والقاعدة ويوصف باالرهاب!?

اربط االحداث عـلى اخلارطـة من طـهران الى بـغداد الى الـرياض الى تل
ابــيب الى واشــنــطن وســوف تــعــرف من هــو الــعــازف الــذي يــقــود هـذه

االوركسترا!?
من ابرز سمات االعالم العربي:

- في االغــلب هـو اعـالم رسـمـي حـكــومي ومــخــابـراتي مــوجه ومــنــحـاز
مسبقا.

- في كثـيـر من احلـاالت هـو اعالم طائـفي يـنـظـر الى االحداث من خالل
منظار مشوه معتم.

- يتجاهل احلقـائق ويغض النظر عن مـفاسد احلاكمـ في بلده ويجعل
من احلاكم مالئكة أو أشباه انبياء وهم غارقون في االجرام والفساد!
ـبـدع - يـفـتقـر لـلـمـهـنـيـة  ويـعتـمـد الـواسـطـة واحملـسـوبـية ويـسـتـبـعـد ا

احلقيقي ويعتمد معايير شخصية في تقييم االحداث وتغطيتها!
- يــخـلط بــ االعالم والــدعــايـة واحلــرب الــنــفـســيــة لـتــحــقــيق اغـراض

سياسية!
- يخـتـار متـحـدث وضـيـوفا  مـنـحازين مـقـابل ثـمن ويقـدمـهم كمـفـكرين

! ومحلل مستقل
- تمويله مشبوه ومصادر امواله فاسدة!

-يــدعــو الى اجلــهل ويــروج لـلــدجل ويــجــنــد قــنــوات كـامــلــة لــلــدجــالـ
ـشـعـوذين الـذين يـسـتـغـلـون جـهل اجلـمـهـور ويـضـحـكـون عـلى عـقـول وا

الناس!
لـلـمـقـارنـة ولـكي تـعـرف احلـقـيـقـة قـارن فـقط بـ تـغـطـية بـعـض الـقـنوات
العـربـية لألحـداث في الـعراق ولـبنـان وسـوريا والـيـمن واجلزائـر  ولـيبـيا
صداقـية مجرد والبحرين وسـوف تكتـشف انها لـيست لعـبة بريئـة وأن ا

نكتة!
هذا الـكالم ليس شـهـادة براءة لـلقـنـوات العـراقيـة فهي
ستنقع نفسه وتقابل اخلطاب العربي تخوض في ا

ا هو أفسد منه! الفاسد 
بكل بـسـاطة انـهم جـميـعـا يضـحـكون عـلى عـقولـنا

فال تصدقوا كل ما تشاهدون..والسالم!

بغداد
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يحـكي الـتراث الـريـفي العـراقي ان شـابـا يتـيم االب عـاش مع امه التي
كانت تـبـالغ في اظهـار الـعفـة و مـخافـة الله وانـه دخل يومـا عـليـها وهي
تـنـتـحب وتـلـطم عـلى اخلـدود و الـصـدر فـسـألـهـا مـاذا حـدث? قـال: لـقد
شاهد عصفور خـصلة من شعري واخـشى ان ادخل النار بهذا الذنب
رد ابنها: لـيس عليكِ حرج فـما هو اال حيـوان ال تكليف عـليكِ منه. ماهي
اال ايام و اذا بـالشـاب يكـتـشف انه امه بائـعة هـوى مـحتـرفة فـلقـد دعاه
صديق له على سـهرة تـزيح عنه كبـته و حرمـانه وهناك ظـهرت االم التي
كن ان تـظهر به خافت النـار الن عصفـوا رأى شعرهـا ظهرت بـكل ما 
مومس لزبـون ارتعـد الشـاب وخرج هـائما عـلى وجهه من ارض الرض
حتى دخل مـدينـة بعـيدة واذا بـالشـرطة تـقبض عـليه بـتهـمة سـرقة خـزنة
الوالي فـهو الـغريب الـوحيـد الذي لم يـقدم تـفسـيرا مـقنـعا في الـتحـقيق
ـديـنـة. في السـجن سـمع صـوت اجـراس تدق عن اساس تـواجـده في ا
فسـأل احلرس: مـا هذا الـصـوت? قالـوا: هذي اجـراس بـلحـية الـقاضي
روره فـتهرب النه يـخشى ان يـدوسها بـنعله يشدهـا حتى يـنبه الديـدان 
فـيحـاسـبه الـله عـلـيـهـا هـنـا صرخ الـشـاب: انـا سـارق اخلـزنـة فـسـحبه
احلرس لـلـوالي وهـنـاك قال: لـي شريك في الـسـرقـة بل و هـو احملرض
انه القـاضي و اصر عـلى االقرار بـاجلرم و علـى ان القاضـي شريكه و
مـحـرضه فـأنـهــال احلـرس عـلى الـقـاضي ضــربـا بـالـهـراوات حـتى اقـر
بـالــسـرقـة عــنـدهـا ســأل الـوالي الــشـاب: كــيف عـرفت ان الــقـاضي هـو
السـارق? فـرد الـشاب: مـن اجراس حلـيـته فـهـو مثل امي
تخـشى عـذاب الـله بسـبب نـظـرة عصـفـور لشـعـرها
وهي مـومس وهـذا يـخـشى ان يـقـتل الـدود بـنـعـله
فيـضع اجـراسا بـلـحيـته. ومن يـدري ماذا سـتـقدم

ز من فضائح جديدة. نيويورك تا
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ضحايا القصف
االسرائيلي على
سوريا يتلقون
العالج


