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مسعفو اخلوذ البيض يؤدن واجباتهم

لـــيـــبـــرمـــان عـــلى تـــمـــريـــره بـــدون
تعــــــديل.

وقـد يـواجه نتـانـيـاهو نـفـسه الذي
ـتـحدة اجلـمـعة عـاد من الـواليات ا

{  الـقدس أ ف ب - اعـلن مـكتب
رئـيس الوزراء اإلسـرائـيلي امس
ان بـنـيـام نـتـانـيـاهو سـيـلـتقي
ــــشــــاركــــة في قــــادة االحـــــزاب ا
اإلئـــــتالف احلـــــكــــومـي احلــــاكم
كن ان ـناقـشـة أزمة سـيـاسيـة 
تـؤدي إلى انـتـخـابـات تـشـريـعـية
مـبكـرة. وسـيعـقد نـتـانيـاهو لـقاء
مع قادة حـزبـ متـشددين مـساء
الـــســـبت تـــلـــيه مـــبـــاحــثـــات مع
االعــضـاء اآلخــرين في حـكــومـته
االئـــتـالفـــيــــة االحــــد. ويـــشــــهـــد
االئـتالف احلكـومي خالفـا كبـيرا
بــشـأن قـانــون يـنص عــلى اعـفـاء
ــتـشـددين من الــشـبـان الــيـهـود ا

اخلدمة العسكرية.
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وتـــرفض االحـــزاب الـــيـــهـــوديـــة
ـوافـقـة عـلى مـوازنـة ـتــشـددة ا ا
الـبالد ما لم يـتم تـعديل او الـغاء
مشروع قانون اخلدمة العسكرية
الذي يصـر وزير الدفـاع افيغدور
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{ بــــــكـــــ - أ ف ب - اعـــــلن وزيـــــر
التـجارة الـصيـني تشـونغ شان امس
االحد ان الص ستواصل احملادثات
ـتـحـدة لـتـجـنب حـرب مع الـواليـات ا
جتـاريـة "كـارثـيـة" لـلـعـالم مـؤكـدا في
الــوقت نــفــسه ان الـدولــة اآلســيــويـة
الــعـمالقــة "سـتــدافع عن مــصـاحلــهـا

بحزم".
وقـال الـوزيـر الصـيـني لـلـصـحـافـي
"استطيع ان اقول لـكم اننا سنواصل
ـواضــيع مــنــاقــشــاتــنــا حــول هــذه ا
وقنوات االتصـال لم تقطع الن ال احد
يريد حربا جتارية". واضاف "نحن ال
نــتــنــاقش فــحــسب بل اتــفــقــنـا عــلى

ناقشات". مواصلة ا
وتـأتي تــصـريـحـات وزيــرة الـتـجـارة
الـــصــــيـــنـي بـــعــــد فـــرض الــــرئـــيس
االمريـكي دونالـد ترامب رسـوما على
ـتحـدة من الفوالذ واردات الواليات ا

نيوم. واال
وقـــال تــشــونـغ عــلى هـــامش الــدورة
ان الصيني انه السنوية العامة للبر
ـــفــاوضــات ال "في هـــذا الــنـــوع من ا

فرده". كن لطرف ان يتحرك 
ـــنــتـــجــة والـــصـــ الــدولـــة االولى ا
ــادتـ فـي الـعــالم تــؤمن لــهــاتــ ا
جــزءا صـغــيـرا مـن مـجــمل الـواردات
ئة االمريكيـة في هذا القطاع ( 2,7با
نيوم). ئـة من اال من الفوالذ و 9,7با
لــكــنــهـــا تــواجه انــتـــقــادات بــســبب
ـدعـوم مــالـيـا من ــفـرط ا انـتــاجـهـا ا

الدولة الى حد كبير.
وتــــخــــشـى الــــصــــ الــــتـي تــــواجه
حتقيـقات واجراءات عـديدة اتخـذتها
ـكـافـحـة االغراق ـتـحـدة  الـواليـات ا
ـكن ان يزعـزع االقـتـصاد تـصعـيـدا 

الهش اصال للعالم.
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وقــال تــشـونغ ان "حــربــا جتــاريـة لن
ـكن ان يــكــون فـيــهــا مـنــتــصــر وال 
تـكـون اال كـارثـيـة لـلـصـ والـواليـات
ـتحـدة وسـائـر الـعـالم". واضاف ان ا
"الــصــ ال تــريـد حــربــا جتــاريـة وال

تريد اطالق" حرب من هذا النوع.
سـتعدة لـلتفـاوض تلوح لكن بكـ ا
ايــضـا بــاجــراءات انـتــقــامـيــة. وقـال
تشونغ "نحن قادرون على مقاومة اي
حتد وعلى الدفاع بـثبات عن مصالح
الـــبالد والــشــعـب". لــكــنـه لم يــوضح
انــواع الــســلع االمــريــكــيــة الــتـي قـد
تنوي الص اتخاذ اجراءات ضدها.
وفـتـحت الصـ اسـاسـا حتـقـيـقا في
اطار مـكـافحـة االغراق حـول الـشعـير
االمريكي وال تـستبعـد ادراج الصويا

الدفـع باجتـاه انتـخابـات مبـكرة ما
يـعـطــيه مـزيـد من الـوقت في احلـكم
ـضي قـدمـا ـدعي الـعــام ا إذا قــرر ا
فـي تـوجــيه االتـهــام له. لـكن مــكـتب

نـتانـيـاهو قـال في بيـان إنه "يـفضل
االستمـرار في االئتالف حتى نـهاية
واليــته فـي تــشـــرين الـــثــاني 2019
وهـو مـا يـسـتـدعي مـوافـقـة اعـضـاء

االئتالف".
الـى ذلك  قـــــال مـــــســـــؤولـــــو وزارة
الصـحة الفلـسطيـنية إن فـلسطـينيا
ــتل بــالــرصــاص يــوم الــســبت في قُ
اشــــتـــبـــاك بــــ فـــلـــســـطــــيـــنـــيـــ
ومستوطن إسرائيلي في الضفة

الغربية احملتلة.
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وأنـــحى كل طــــرف عـــلى اآلخـــر في
الـتحـريض عـلى العـنف الـذي اندلع
ب سكان مستـوطنة يهودية وقرية
فـلـسـطــيـنـيـة قـريــبـة. وقـال اجلـيش
اإلسـرائـيـلي إن جـنـودا وصـلوا إلى
ـوقع ”واسـتــخـدمـوا وسـائل فض ا
أعـمـال الـشغب وأطـلـقـوا الـرصاص
احلي وأضـــاف أنه ســـيـــتم فـــحص

مالبسات احلادث.
وقـال مـسـؤولـون فـلــسـطـيـنـيـون إن

اتــهـــامــات بـــالــفـــســـاد قــريـــبــا في
قـضـيــتـ مـنــفـصـلــتـ عـلى االقل.
ويــتــهـم مــعـــارضــون نـــتــانـــيــاهــو
بـافــتـعــال أزمـة ســيـاســيـة من اجل

WHC « w   UNł«u  ‰öš wMOD K  q²I  

عمير عمر شحادة ( 19عاما) قتل
وأصـــيـب شـــخـص آخـــر لــــكن لم
يـعــرف مـا إذا كـان ذلك بـرصـاص
ـــــســــتـــــوطــــنــــ اجلـــــنــــود أم ا

. اإلسرائيلي
ويعيش نحو  550ألف إسرائيلي
في مستـوطنات بـالضفة الـغربية
والـقدس الـشـرقيـة الـلتـ يـعيش
فــيـــهــمــا أكـــثــر من  2.6مـــلــيــون
فـلـسـطيـني.  وكـان غـسـان دغلس
مــســؤول مــلـف االســتــيــطــان في
مـحافـظة نـابـلس قد قـال لرويـترز
فـي وقـت ســــــــابق إن ”حـــــــــوالي
ثالثـ مسـتوطـنـا من مسـتوطـنة
يـتـسـهـار هـاجـمـوا قـريـة عـوريف

واطنــــون. وتصدى لهم ا
واجهات وصلت أضاف ”خالل ا
قـوات االحــتالل و إطالق الـنـار
وال نــــــعــــــرف هل هــــــو من قــــــبل
ا أدى سـتـوطنـ  اجلـيش أم ا
الســـــــــتــشـــهــاد شــاب وإصــابــة

آخر.“

ايـــضــا فـــيه. والـــرهــان كـــبــيــر اذ ان
اضي كـميات الص اشـترت الـعام ا
من الصويا االمريكي بقيمة  14مليار

دوالر.
وعــلى الـــرغم من حتــذيــرات شــركــاء
ـتــحـدة وقع تـرامب قـرار الـواليـات ا
ـئة عـلى فـرض رسـوم بـنـسـبة  25بـا
ـــئـــة عـــلى واردات الـــفــوالذ و 10بـــا
نيوم. ويـفترض ان تدخل واردات اال
هـذه االجـراءات حـيـز الـتـنـفـيـذ خالل

 15يوما.
لكـن تبـنى موقـفا اكـثـر ليـونة نـسبـيا
حيـال الصـ وحتدث عن مـفاوضات
جــديــدة خلــفض الــعــجــز الــتــجــاري

لواشنطن.
وقــد بـلـغ هـذا الــعــجـز  275,8مـلــيـار
دوالر في  2017وهو مستوى قياسيا
حسب اجلمارك الصينية لكن 375,2

مليار دوالر بحسب واشنطن.
واشار تشـونغ االحد الى هـذا الفارق
في التـقـديرات. وقـال ان االحـصاءات
االمريـكيـة "تـضخم" احلـجم احلقـيقي

للعجز.
ــبـــادالت عــبــر وقـــال ان اخلــلل فـي ا
احملـيط الهـاد "بـنـيوي" مـذكـرا بان
تحدة تـصدر خدمات اكثر الواليات ا
من الــســلع مــشـيــرا الى ان الــقــيـود
التي تفـرضها واشـنطن على تـصدير
ـنــتــجــات الـتــقــنــيـة الــتي تــعــتــبـر ا

حساسة تساهم في زيادة العجز.
واضــاف ان الــصــ من جــهــتــهـا "ال
تــكف عن االنــفــتـاح" عــلى الــشــركـات

االجنبية.
لـــكـن واشـــنـــطن واالحتـــاد االوروبي
يدينان باستمرار السياسة احلمائية
للـصـ والقـيـود التي تـفـرضهـا على

الشركات االجنبية.
الـى ذلك جـــدد الــــرئـــيس االمــــريـــكي
دونـــالــد تــرامب الـــســبت مــطـــالــبــته
االحتـــاد االوروبي بـــازالـــة الـــرســوم
اجلــمــركـــيــة الـــتي يــفـــرضــهـــا عــلى
ـنـتـجـات االمـريـكيـة مـن اجل اعـفاء ا
حـلـفائه مـن الرسـوم اجلـمـركـيـة على

نيوم. الصلب واال
وادلى ترامب بتصريحاته في اعقاب
مــحــادثـات شــاقــة في بــروكــسل بـ
ـــمـــثل ـــفـــاوضـــ االوروبـــيـــ وا ا
ـتـحـدة روبـرت الـتـجـاري لـلـواليـات ا
اليتايـزر في محاولـة لنزع فـتيل ازمة
يــخـــشى كـــثـــر حتـــولـــهــا الـى حــرب

جتارية شاملة.
ـفـوضـة االوروبيـة لـشؤون واعـلنت ا
ـسـتـروم ان الـتـجـارة ســيـسـيـلـيـا مـا
ــتـحــدة لم تــقـدم الــسـبت الــواليـات ا

سـاءلة تكـررت كثيرا وهي لـيست هجمـات بقدر ما هي هـجماتي على هـيئة ا
مـقاالت نقـد بناء لم اخـرج فيهـا عن الدستـور والقانـون وقواعد الـتهذيب ولم
ساءلـة اية عداوة وال خصـومة فراتـبي جار وما تـبقى من بيتي تـكن لي مع ا
وجب القانون اجلديد  ولم ارشح يوما ولن ألي موقع رفع عنه احلجز 

درعة مـثال قائد وهـناك عضـو فرع هو امـ سر لشـعبة كـان هناك لـلفرقـة ا
ـدرعـة وكان الـقائـد يقـود الفـرقـة كمـا يريـد وفق االوامر احلـزب في الفـرقة ا
الـتي ترده من الفـيلق وال عالقة لـعضو الفـرع بذلك اما عـضو الفـرع فيرتبط
ـكـتب ـكـتب الـعـسـكـري وال عالقـة له بـقـيـادة الـفـرقـة واجـازاته تـأتي من ا بـا
ـساءلة وفق نـفسه وبالـتالي كانـت لديه استـقاللية عن الـقائـد ..وهكذا هـيئة ا
قـانونها ..فهي هيئة مستقلة ولـكن رئيسها مع من لدن رئيس دولة القانون
سـاءلة وبالتـالي فهي غيـر مستقـلة عملـيا وعليه ـكنه عزله خالفا لـقانون ا و
فـهي ان اخـطـأت فال بـد مـن وجـود بـصـمـات لـدولـة الـقــانـون وبـصـمـة لـكـتل

اخرى في هذا اخلطأ وهذا ينسحب على حالة الصح ايضا
الـذي جرى بـعـد اعالن الـهيـئـة لألسمـاء قـامت الـدنيـا وكـأن القـانـون لم يكن
ـاضي و الـتـمسك من مـوجـود اصال وهو نـشـر في الـوقائع شـهـر ايـلول ا
لـدن الثوار بـحالـة وجود شهـيد (ضـد االرهاب) الـكل ذكروه والكل يـتكـلمون
عن ف.أ.ر طـالب  شغـاتي وفي احلـالتـ عدهـا تقـربـا من احلكـومة  وهـناك
شكلة في هـؤالء ?? لنفترض انهم بضع مـتوف وهناك وهنـاك ..طيب.. هل ا
مـئـات. ثم مـاذا??سـيـبقى  4000 ولـنـذهب ابـعـد في االفتـراض ونـقـول يـبقى

وضوع?? خمسة فقط فهل انتهى ا
ـواطنـ اخلـمـسـة او الـواحد هـذه الـتفـاصـيل ضـارة بـ (الـقـضيـة) قـضـيـة ا
كـنها ان فـالذي يهـمنـا هو (الـقضـية) ألنـها تـشيـر الى ان الدولـة العـراقيـة 
ة وتؤمن بـالثأر وال زالت بعقـلية معارضة تـخرق دستورها وتسن قـوان ظا
عارضة ال زالت بعـقلية حكـومة ..كما تشيـر الى ان الدولة تتحجج كـما ان ا
بـالـضــحـايــا وال زالت جتـد احلل في انــتـاج ضـحــايـا جــدد مـتـصــورة انـهـا
تـنصف الـضحـايـا السـابـق وكـأن اهالي الـضـحايـا يـفرحـون كثـيـرا عنـدما
نـحرم طـفال من رضـاعته بـقـطع راتب والده خالفـا لـلقـانون  وبـعـدها نـرميه
ـوجب هذا الـقانون بـدال من ان ننـصف اولئك الـضحـايا ليس في الـشارع 
بـالثـأر بل بـالـتـعويض اجملـزي وتـوفـيـر الكـرامـة واخلـدمات واالسـتـقـرار لهم
خـصوصا وانهم يعرفون اكثر من احلكومة ان االستقرار والسلم االهلي لن

يتحقق في ظل منهج االنتقام
سـاءلـة فصـارت القـضيـة للـمراقب ان هـناك الـسلـطات كـلهـا تعـترض عـلى ا
هـيئـة اخطـأت وليس الـنظـام السـياسي بـرمته ...الـسيـد رئيس الـوزراء عنف
الهيئة بشدة وهو من خالل مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الى مجلس
الـنواب بتوقـيعه والسـادة اعضاء مـجلس النـواب اصحاب الـسبق في مجال
الـرفض هم من صـوت وصادق عـلى الـقانـون وال حـجة ألي مـنهـم ألنه مهـما
كـانت درجـة الـهيـمـنـة في اجملـلس ويـقـول لهم نـائب ان هـذا الـقـانـون يـنسف
دسـتورنا تـمامـا وليس مادة او مـادت ولـيقل لي احدهم انـه قال هكـذا (بعد

ان قرأ الدستور) ولم يحصل على نتيجة .
امـا هيـئة الـرئاسـة فكـعادتـها تصـادق كونـها بال صـالحيات

وهي (هادئة) كعادتها دوما
مـا الـعمل?? احملـكـمـة االحتاديـة الـتي سـتحـقق نـصرا
لـلـدسـتـور ولألسـتـقـرار ولـلشـعـب العـراقي بـرمـته من

خالل نسفها للقانون برمته لعدم دستوريته .

w UIA « ÍR

{ بيـروت - أ ف ب - اعلـنت مـنظـمة
ـجـال "اخلـوذ الــبـيـضــاء" الـعـامــلـة 
ــعــارضـة ــنــاطـق ا ــدني  الــدفــاع ا
سعفات السورية امس مقتل احدى ا
الـــعــامـالت لــصـــاحلــهـــا وذلك جــراء
القصف لتكـون اول مرأة مسعفة في
ــنـظــمــة تُــقـتل مــنــذ تــأسـيس هــذه ا

"اخلوذ البيضاء" العام  2013 .
ـسـعـفـة صـبـحـية االسـد مع وقُـتـلت ا
افراد من اسرتها عندما طال القصف
حـافـظة مـنزلـهم بـبـلدة كـفـرسجـنـة 
ادلـب الـتـي تـســيــطــر عــلــيــهــا قـوات

مناوئة لنظام الرئيس بشار االسد.
وقالت مـنظـمة اخلـوذ البـيضـاء التي
دنـي في مـناطق سـاعـدة ا تتـدخل 
عارضة السورية "انها اول سيطرة ا
مـتطـوعـة من اخلـوذ الـبيـضـاء تُـقتل.

لن تُنسى ابدا".
وحــصل وثــائـقي اعــدته نــتـفــلــيـكس
ــــاضـي عن عـــــمل اخلــــوذ الــــعـــــام ا

البيضاء على جائزة اوسكار كما 
حـاليـا تـرشيح وثـائـقي اخر بـعـنوان

"اخر رجال حلب" للفوز باوسكار.
واوقع الـنـزاع في سـوريـا مـنـذ الـعام
 2011اكـــــثــــــر من  340الـف قـــــتـــــيل

وتسبب بتشريد مالي االشخاص.
الـى ذلك عـــــزل اجلـــــيـش الـــــســــوري
السبت مدينة دوما عن سائر الغوطة
الشـرقية قـرب دمشق إثـر تقـدم جديد
نـطـقة احملـاصـرة حيث قسّـم خالله ا
ارتفعت حصـيلة القـتلى الى أكثر من
ـــرصــد الـــســوري ألف مـــدني وفق ا

حلقوق االنسان.
وبـــعـــزله دومـــا اســتـــطـــاع اجلــيش
ــرصـــد تــقـــســيم الـــســوري حـــسب ا
الـغـوطـة الـشـرقـيـة إلى أجـزاء ثالثـة:
دوما ومحيطها شماالً حرستا غرباً
دن والـبلـدات التي تـمتد من وبقـية ا

الوسط إلى اجلنوب.

تُعـدّ الغـوطة الـشرقـية احـدى بوابات
دمـــشق وتـــشــكل مـــنــذ  2012مــعـــقل
عارضـة قرب العاصمة ما الفصائل ا
جـعـلـهـا هـدفـاً دائـمـاً لـقـوات الـنـظام.
وفي إطار عـملـية عـسكـرية بـرية بـعد
حـملـة قـصف عـنيف سـيـطـرت قوات
النـظام الـسوري مـؤخراً علـى مناطق

واسعة في الغوطة الشرقية.
رصد رامي عبد الرحمن وقال مدير ا
لــوكــالــة فــرانس بــرس "عـزلـت قـوات
الــنـــظــام دومــا أبــرز مــدن الــغــوطــة
الشرقية بعد سـيطرتها على الطريق
الـتي يـربـطـهـا بـحـرسـتـا غـرباً وعـلى

مدينة مسرابا إلى اجلنوب منها".
وتــعــدّ مــديــنــة دومــا مــعــقل فــصــيل
"جـــيش اإلسـالم" األكـــثــر نـــفـــوذاً في

الغوطة الشرقية.
وأفاد مراسل فرانس بـرس في مدينة
دومـا عن قـصف جـوي ومـدفعـي على
ــديـنــة الـتـي يـخــتـبئ ســكـانــهـا في ا
اقبية وبدت شوارعـها خالية وقد فرّ

اليها سكان بلدات اخرى.
ــــرصـــد انـه وثق مــــقـــتل 20 وقــــال ا
مـدنيـاً بـينـهم أربـعـة أطفـال الـسبت
في الـقـصف عـلى مـديـنـة دومـا حـيث
 انـتـشال  17شـخـصـاً سـقـطـوا في
اضية مشيرا الى ان القصف األيام ا
في حـرسـتا وعـربـ اسـفـر عن مـقتل

. ثمانية مدني
وارتــفـــعت بــذلك حــصــيــلــة الــقــتــلى
ـصـدر ذاته مـنذ ـدنـيـ بـحـسب ا ا
 18شـبـاط/فـبـرايـر إلى  1031بـيـنـهم
 219طفالً. كما أصيب أكثر من 4350

آخرين بجروح.
وبـعـزل دوما تـمـكـنت قـوات الـنـظام
وفق عبد الرحمن "من تقطيع أوصال

الغوطة الشرقية".
وافـــادت وكــالــة االنـــبــاء الــرســـمــيــة
السوريـة سانا من جـهتهـا بأنّ طفال

قُـتل واصـيب اربعـة مـدنـيـ الـسبت
في شـرق دمـشق جـراء قـصف نـفـذته

فصائل معارضة في الغوطة.
ــديـنــة دومـا ووجه اجملــلس احملـلي 
"نداء اسـتغـاثة" لـلمـنظـمات الـدولية
الجئ مــــشــــيــــراً إلـى "اكــــتــــظـــــاظ ا
واألقـــبــيــة" ومـــضــيــفـــا ان "الــنــاس
يـــنــامـــون في الـــطــرقـــات واحلــدائق

العامة".
كـمـا لـفت الى "صـعـوبـة دفن" الـقتـلى
بــســبب قــصـف طــال أيــضــاً مــقــبـرة

دينة. ا
وتـدور اشتـبـاكات عـنـيـفة أيـضـاً ب

قوات النظام وفصيل "فيلق الرحمن"
في مـحيط بـلـدة مديـرا (غـرب) وقرب
بـلـدات حـمـوريـة وسـقـبـا وافـتيـريس

(جنوب).

وأورد الـتـلفـزيـون الـسـوري الـرسمي
أن "اجلــيش يــكــثف عــمــلـيــاته" عــلى

جبهات عدة.
ونقل بـثاً مـباشـراً من مديـنة مـسرابا
ــدنـــيـــ في أحــد أظـــهـــر عــشـــرات ا
ــظــلـمــة حــيث بــكى رجل األقــبــيــة ا
عجـوز وهـو يروي كـيف فـرت عائـلته

الى دوما من شدة القصف.
وتـــتـــزامن االشــتـــبـــاكــات مع هـــدنــة
انسانـية أعلنـتها روسـيا تنص على
وقف االعمال القـتاليـة خمس ساعات
ر انـساني" يومـاً. ويتـخـللـها فـتح "

. دني خلروج ا
وحتدث االعالم الرسمي السوري عن
اســتــحـداث مــعــبـريـن جـديــدين مــنـذ
اخلـمـيس األول قــرب بـلـدة جـسـرين
جـنـوباً والـثـاني في مـديـنـة حـرسـتا

الــتي تــســيــطــر قــوات الــنــظـام عــلى
أجزاء منها.

ودخـلت اجلـمـعـة  13شـاحـنـة حتـمل
مواد غـذائيـة الى مديـنة دومـا بعـدما
تعـذر افـراغ حمـولتـهـا جراء الـقصف
االثـــنـــ حـــ كـــانت فـي عــداد أول
ـنطـقة مـنذ قافـلـة مسـاعدات دخـلت ا

بدء التصعيد.
ـساعـدات اجلمـعة ولم حتمل قـافـلة ا
أي مـــســـتـــلــزمـــات طـــبـــيـــة. وكـــانت
الـسـلـطـات الـسـوريـة مـنـعت الـقـافـلـة
ــــواد االثــــنـــــ من ادخــــال بــــعض ا

الطبية الضرورية.
تحدة ثل مفـوضية األ ا واعتبر 
لـشؤون الـالجئـ في سـوريـا سـجاد
مـالك اجلـمــعـة أن الـغـوطـة الـشـرقـيـة
عـــلى "وشك أن تـــتــحــول إلـى كــارثــة

كـبرى" مـشـيراً بـعـد زيـارته دوما مع
الــقــافـلــة األولى إلى "رائــحــة نــفـاذة"
نــتــيــجــة اجلــثث الــتي ال تــزال حتت

األنقاض.
ــفـوضــيـة "لم أر وقـال وفـق مـوقع ا
في حــيــاتي وجـوهــاً خــائـفــة كــالـتي

رأيتها هناك".
ويُـــذكّـــر مـــا يـــحـــصل في الـــغـــوطـــة
ـعـركـة مـديـنـة حلـب التي الـشـرقـية 
حــاصــرت قــوات الــنــظــام أحــيــاءهــا
الـشـرقيـة قـبل أن تـشن هـجـومـاً بـرياً
تــخــلــلـته هــدن مــوقــتــة عـدّة إلى أن
قـاتل ـعركـة بإجالء آالف ا انتهت ا
ــدنــيـ إلـى مـنــاطق ــعــارضــ وا ا
ـقـاتـلـة تــسـيـطـر عـلــيـهـا الـفـصــائل ا

شمال غرب سوريا.
وفـي ظل تـــقـــدم اجلـــيش الـــســـوري
جتـري مفـاوضـات مـحلـيـة بـ قوات
النظام ووجـهاء من الغوطـة الشرقية

للتوصل إلى عمليات أجالء.
ــبـــادرة خــرج 13 إلى جـــانب تـــلك ا
مقاتالً من هيئة حتـرير الشام (جبهة
النـصرة سابـقاً) كـانوا معـتقـل لدى
"جيش اإلسالم" من الغـوطة الشـرقية
اثـــر مــشــاورات بـــ هــذا الـــفــصــيل

تحدة. واأل ا
من جهة ثانـية اعلنت مـنظمة "اخلوذ
ـجــال الـدفـاع الــبـيـضــاء" الـعـامــلـة 
ـعـارضـة الـسـوريـة ـنـاطق ا ـدني  ا
ــســـعــفــات الـــســبت مـــقــتـل احــدى ا
الـــعــامـالت لــصـــاحلــهـــا وذلك جــراء
القصف لتكـون اول مرأة مسعفة في
ــنـظــمــة تُــقـتل مــنــذ تــأسـيس هــذه ا

"اخلوذ البيضاء" العام .2013
ـسـعـفـة صـبـحـية االسـد مع وقُـتـلت ا
افراد من اسرتها عندما طال القصف
حـافـظة مـنزلـهم بـبـلدة كـفـرسجـنـة 
ادلـب الـتـي تـســيــطــر عــلــيــهــا قـوات

مناوئة للنظام السوري.

ايضـاحـات كافـية حـول كـيفـية اعـفاء
اوروبـا والــيـابــان من رسـوم مــثـيـرة
لــلـــجــدل فــرضــتــهــا واشــنــطن عــلى
ـــنــيــوم وارداتـــهــا من الـــفــوالذ واال
مشيرة الى ان احملادثـات ستستأنف

قبل. االسبوع ا
وكـتـب تـرامب عــلى تـويــتـر "االحتـاد
االوروبي بلدان رائعة تـتعامل بشكل
ـتـحـدة في سيء جـدا مع الـواليـات ا
الـــتــجـــارة وتـــتـــذمـــر مـن الـــرســوم

نيوم". فروضة على الفوالذ واال ا
وتـــابع الـــرئــيس االمـــريـــكي "اذا مــا
تــخـــلـــوا عن عــوائـــقـــهم الـــرهــيـــبــة
ـنـتـجات والـرسوم اجلـمـركـيـة على ا
االمريكية سنتخلى عن رسومنا. واال
فـسنـفـرض ضرائـب على الـسـيارات

الخ".
ÂuÝ— ÷d

وشـــكل فـــرض الـــرئـــيس االمـــريـــكي
ئة دونالد ترامب رسـوما تبلغ  25با
ئة على على استيراد الفوالذ و 10با
نيـوم صدمة لالوروبـي وغيرهم اال
من كبار الشركاء التجاري للواليات
ــتــحــدة وال ســيــمــا الــيــابـان الــتي ا
شارك وزيـر اقـتصـادهـا هيـروشـيغي

سيكو في محادثات بروكسل.
واورد بـيـان لـالحتـاد االوروبي عـقب
احملــــــادثـــــات ان االحتــــــاد االوروبي
واليابان "كـشريك عريـق للواليات
تحـدة اكدا امـام السفـير اليتـهايزر ا
انـهـمـا يـتوقـعـان اعـفـاء صـادراتـهـما
ـــتـــحـــدة مـن زيــادة الـى الـــواليــات ا
الرسوم". لكن وبعد مـحادثات ثنائية
ـستروم على مع اليتهايـزر اعلنت ما
تويـتـر "لم يتم تـقـد توضـيح فوري
بشـأن اجراء امريـكي محـدد لالعفاء
لــذا فـــان احملـــادثـــات ســـتـــســتـــأنف

قبل". االسبوع ا
فـوضـيـة االوروبيـة بـعـيدا وذهـبت ا
فـي مــواجــهــة الــرســـوم االمــريــكــيــة
االخـيـرة معـلـنـة عن قـائمـة مـنـتـجات
امريكية قد تشملها اجراءات مضادة
اذا  فـرض رسـوم عـلى الـصـادرات

االوروبية.
ــفـوضــيــة االوروبــيـة وقــال رئــيس ا
جــان كــلــود يــونــكـر مــتــهــكــمـا عــلى
الــرئــيس االمــريــكي دونــالــد تــرامب
بقـوله ان االحتاد االوروبي قـد يعـمد

الى "مواجهة الغباء بالغباء".
ورد تـــــــرامـب خالل زيـــــــارتـه غــــــرب
بــنــســـيــلـــفــانــيـــا الــقــلـب الــنــابض
لـــصــنـــاعــات الـــفــوالذ فـي الــواليــات
تحدة حـيث تباهى بـالرسوم التي ا
فرضها منتقدا رداءة نوعية الفوالذذ

ستورد. وقال وسط هـتافات مؤيدة ا
"لـيس نـوعـا جــيـدا من الـفـوالذ انـتم

تعرفون ما اعنيه. انه خردة".
واكــد تــرامـب ان خــطــوته ســتــحــفــز
نـطقـة. وقال النـمو االقـتصـادي في ا
تــرامب "هــنــاك الـكــثــيــر من مــصـانع
الــصـــلب الــتي تـــفــتح ابــوابــهــا اآلن
بـسـبب مـا قـمت به. لـقـد عـاد الـفـوالذ

نيوم". وعاد اال
ولم يــدل اليــتــهــايــزر وهــو من كــبـار
مـؤيـدي شـعـار تـرامب "امـيـركـا اوال"
باي تعليق رسمي بعد احملادثات اال
ان االطـــراف الــثـالثــة اتـــفــقـــوا عــلى
ســـلـــســـلــة من اخلـــطـــوات الالحـــقــة
واجهة فائض انـتاج الصلب وغيره
ـــيـــا وبـــخـــاصـــة في ـــواد عـــا مـن ا

. الص
وقــال مــســؤول اوروبي طــالــبــا عـدم
كشـف هويـته ان هـذا التـقـدم "لم يكن
مــتــوقــعــا" ويــدعــو الى تــفــاؤل حـذر

بشان حل اخلالف حول الرسوم.
ـصـدر "اذا كـان تـرامب يـريد وتـابع ا
من حــلـفــائه ان يــبـدوا مــتــحـدين في
التـصـدي للـمشـاكل مع الـص فـهذا

ما حصل بالتحديد".
ومع بـلوغ الـتـوتـر اعلى مـسـتـوياته
ــســـؤولــون حـــول مــا جــرى تـــكــتـم ا
تداوله في االجـتمـاع وحاولـوا ابقاء

قـبل ان يضـيف اسـتـراليـا الى قـائـمة
ــرجح ان يــتم اعــفـاؤهــا من الــدول ا

الرسوم.
وفي تـصريح زاد االمـور تـعقـيـدا قال
تــرامب ان اعـفــاء اسـتــرالـيـا مــرتـبط
"باتـفاق امـني" خارج اطـار السـياسة

التجارية.
وسلـط تصـريح تـرامب هـذا االضواء
انـيـا اكـبر مـجددا عـلى انـتـقـاداته ال
اقـتــصـاد في االحتــاد االوروبي الـتي
ساهمة يتهمهـا الرئيس االمريكي بـا
بـــنــســبــة اقل بــكـــثــيــر من الــواليــات
ـــتــحــدة في تـــمــويل حـــلف شــمــال ا
االطلـسي. ويـصـدّر االحتاد االوروبي
ــتــحــدة مـا ســنــويــا الى الــواليــات ا
قيمته نحو خمسة مليارات يورو من
ـنـيـوم الـصـلب ومـلـيـار يـورو من اال
ـــفـــوضـــيــة وبـــحـــسب تـــقـــديـــرات ا
االوروبيـة فـان الرسـوم الـتي فرضـها
تــرامب قـد تــكـلـف الـتــكـتل نــحـو 2,8

مليارات يورو.
ويـخـطط االحتـاد األوروبي لـتـطـبـيق
تــدابــيـر تــهــدف الى حــمـايــة قــطـاعه
الصنـاعي عبـر حظر تـصديـر الصلب
نيوم للحؤول دون تدفق االنتاج واال
االجــنــبي عــلى االســواق االوروبــيـة
وهو اجراء تسـمح به قوان مـنظمة

ية. التجارة العا

تشونغ شان 
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رأة وتـتلـقى الـنسـاء التـهنـئة والـهدايـا تثـميـناً لـها يحـتـفل كل العـالم بيـوم ا
ولدورها  وكـمثل كل شيء في العراق له خـصوصية وتـفرد فقد كـان للمرأة
ها عن كل نساء االرض الـعراقية تمـيز وتفرد بحبـها وتضحيـتها وحزنهـا وآ
ـواقف وكــأنـهـا خـلــقت من طـيـنه مــخـتـلـفـة ومــاء خـاص فـحـيــاتـهـا مـلـيــئـة بـا
ـرأة ومواقـفـهـا من خالل حـادثة وقـد آرتأيـت ان نسـتـذكـر دور ا واحلـوادث 

حقيقية ألحدى االمهات العراقية تب شيء من صفاتها وعراقتها .
بـعد إجـتيـاح القـوات اإليرانـية هـور احلويـزة عام 1985وإقـتـرابهـا من مديـنة
الـقرنة التي أصبـحت مهددة بالسـقوط في أي حلظة بقي لـواءنا صامداً وهو
يـقـاتل في جـيب ضـيق وكـانت خـسـائـرنـا بـهـظـة واجلـنـود كـان يـقـاتـلـون في
وت فيُـقتلـون باجلـملة من شـدة القصف الـكثيف واإلشـتباك أمـاكنهم حـتى ا
وأما اجلـرحى فـبقـوا دون إخالء ومـاتـوا في اخلنـادق حـتى أن آمر الـقـريب 
الـلواء أخـبرنـا أنه لـيس هنـاك قـوات سانـدة قريـبـة تفك احلـصـار عنـا ويجب
وت ولو بـالسالح األبيض  وقد تـناقلت بعض اإلذاعات عـلينا القـتال حتى ا
خــبـر مــحـاصـرتــنـا هــنـاك وإن لــواءنـا قـد أبــيـد واســتـشــهـد أغـلـب مـقـاتــلـيه

وسيستسلم البقية منهم إلى اجليش اإليراني عن قريب.
ــكـان جــاء سـائق ـوت تــلف ا ومع اشـتــداد احلــصـار والــقـصـف ورائـحــة ا
ا وصل إسـعاف وهـو يسـأل عني فـأرشدوه إلى الـساتر الـذي نقـاتل دونه و
إلي كـنت الأستطـيع أن أفتح جـفني من شـدة التراب والـدخان والسـهر قال:

أنت عبدالهادي من كربالء
قلت: نعم

قـال: والدتك تـنتـظرك مـنـذ ليـلة أمس عـند رأس اجلـسـر عبـر النـهر من جـهة
ـر بـهـا إالّ تـوسـلّت به وحـمّـلـته أمـانـة أن يصل الـقـرنـة وهي لم تـتـرك أحداً 
إلن هـنـاك أخـبـارا وصـلـتـهم تـقـول بـإنك جـريح إلـيك ويـخـبـرهـا عن وضـعك 
ويجب أن وأخـبار أخرى تقول بإنك قـتيل والزالت جثتك في األرض احلرام 

تسرع إليها لتطمئن عليك
الأسـتطـيع أن أصف لـكم الـذهول والـصدمـة الـتي أصابـتـني حلظـة سـماعي
وت ـدوي وا أمي تـنـتـظـر هنـاك مـنـذ لـيـلة أمس وهـذا الـقـصف ا هـذا اخلـبر

دافع وزعيق ا
كـيف جـاءت مـن كـربالء إلى اجلـنـوب ? كـيـف وصـلت ? من الـذي أتى بـهـا ?

كيف ?
ستمر خرجت نـسيت نفسي لم أعبأ بالقصف أو الـقنص وأزيز الرصاص ا
من اخلـندق وركـضت بإجتاه مـلجـأ آمر سـريتنـا أخبـرته بالـقصـة فسمح لي

بالذهاب اليها ورأيت دمعة نزلت على خديه.
ـسـافة ـسافـة بـ اجلسـر والسـاتـر حوالي 800 مـتـر ركضـت تلك ا كـانت ا
البس واخلـوذة والـبـنـدقـيـة  أردت بـكل قـوة دون شـعـور ولم أشــعـر بـثـقل ا
الـعبور على اجلسر فمنعتني مـفرزة اإلستخبارات هناك وقالوا لي: عليك أن
ولكـنني جـازفت وركضت فوق تـعبر عـن طريق الزورق إلى الـضفـة األخرى 
ـينه ـطر عـلى  ـدفعـيـة والراجـمـات اإليرانـية تـتـساقط كـا اجلـسر وقـذائف ا
ويـساره حتى مألته الثـقوب والفجـوات وراح يترنح ويهتـز من كل مكان كأنه

يهوى في النهر .
لم أنس تـلك اللحظـة التي حملت فيهـا سوادة عباءتـها من الطرف اآلخـر لنهر
كـانت أمي حتتـمي من القـصف مع بعض دجـلة وهي تـرفع ذراعيـها نـحوى 
اجلـنود وسط حفـرة محاطـة بأكيـاس من الرمل وقد غـمرها الـتراب والدخان
ـا حملـتنـي قادمـاً من بـعـيـد وقـفت وأرادت أن تـتلـقـاني فـوق اجلـسـر ولكن و
اجلـنود منـعوها وهم يـصيحون بـها: خاله أبـقي في مكـانك القصف مـستمر
أنزلي رأسك التموت . والشضايا تتطاير في كل مكان وإبنك هاقد وصل 
ولـكن أمي لم تطـأطيء رأسـها وبـقيت واقـفة شـامـخة كـالنـخلـة وعـينـيهـا عليَ
دة وأنا في حـجرها شعرت كأني وأخـيراً إلتقينـا كانت الدموع هي حديـثنا 
نظـرت بوجهـها كان غـمامة من تـراب ودخان وعيـناها رجـعت طفالً صغـيراً 
أخـذت شـاحـبـتــان مـتـورمـتـان مـن الـسـهـر والـتــعب والـقـلق الــذي أضـنـاهـا 
اذا أتيت وقطـعت كل هذا الطريق اخلـطر وأنت مريضة أعـاتبها وأنا أبـكي: 

هذه حرب وأنت تعرف هذا هو مصير اجلنود في احلرب ياأمي .
فقالت: صحيح هذه حرب ولكنني أم

والتفتت للجنود قائلة: هل تعرفون ماذا تعني األم ?
فرأيت اجلنود يبكون لكالمها .

وبـعد أن إطمـئنت عـلى سالمتي مـؤقتاً كـان آخر حـديث بينـنا في ذلك الـلقاء
الـقصير قالت لي أمي: أنـا اآلن قد عاد لي نصف قلـبي وأما النصف اآلخر

فقد إحترق وأنتهى في الطريق
اذا أحترق نصف قلبك في الطريق ? قلت: سلم الله قلبك خيراً أمي 

ـلـفوفـة بـعلم الـعـراق وهي تـتجه قـالت: لكـثـرة مـامرت بـنـا جنـائـز الـشهـداء ا
وكلمـا وقعت عيني كل جنازة تـمر هي الشك ستـثكل أماً مثـلي  دن صـوب ا
طعنة السك عـلى جنازة شهيد أشعر بنوبة قلبية تضربني 

في صدري تدمي وتتلف جزءاً من قلبي .
بــعـد  3ســنـوات من تــلك احلــادثـة تــوفـيـت والـدته في
ـستشفـى بقسم األنعـاش بسبب تـلف كل صمامات ا

تعب إلى األبد . فقد توقف نصف قلبها ا قلبها 
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دونالد ترامب 
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الـتـوقـعـات دون مـسـتـوى حتقـيق اي
فوضية اختراق. وقال نائب رئيس ا
االوروبـية يـركي كـاتـاي اجلـمـعة "ال
تتوقعوا حل كل شيء (...) انه مجرد

اجتماع وليس االجتماع احلاسم".
وتــتـضــمن قــائـمــة االحتـاد االوروبي
للـرد على قـرار ترامب بـاالضافة الى
الـــكـــثـــيـــر من مـــنـــتـــجـــات الـــصـــلب
االمريكية فرض رسوم على منتجات
اخـــرى كــزبــدة الـــفــســـتق وســراويل

اجلينز وويسكي بورون.
ÂUNð« lÐU «

ــانـيـا إحـدى اكـبـر الـدول واتـهـمت أ
ــصــدرة فـي الــعــالم والــتي يــشــيــر ا
إلــيـــهــا تـــرامب مــبـــاشــرة بـــأصــابع
ـمـارسة ـتـحدة  االتهـام الـواليات ا
ـثـابة احلـمـائيـة مـعـتـبرة الـرسـوم 

." قرب "استهتار بالشركاء ا
ـانـيـة انـغيال ـستـشـارة اال وحـذرت ا
ميركل انه "ما من احد سيخرج فائزا

من هذا السباق نحو الهاوية".
بـــدوره قــــال الـــرئــــيس الــــفــــرنـــسي
انـويل مـاكـرون ان ترامب يـخـاطر ا
بــاســتــدراج "حـرب جتــاريــة" مــدمـرة

. للطرف
وكـان تــرامب اعـلن انه سـيــتم اعـفـاء
ــكــسـيـك من الــرسـوم الــتي كــنــدا وا
ستـدخل حيـز التـنفـيذ بـعد  15يوما


