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{ واشـنـطن (أ ف ب) - أعـلن وزير
الدفاع االميـركي جيم ماتيس امس
أن الـــدعم األمـــيـــركـي لـــلـــتـــحـــالف
العـربي الذي تـقوده الـسعـودية في
الــيـــمن لــيس "غـــيــر مــشــروط" في
الـــوقت الـــذي دافع فـــيه عـن الــدور

ستمر لبالده في هذه احلرب. ا
وتــزامــنت تــعــلــيــقـات مــاتــيس مع
ــتــحــدة ان اعالن مــحــقـــقي اال ا
لديـهم أسبـابا مـعقـولة لالعـتقاد ان
ــتـحـاربــة في الـيــمن قـد األطـراف ا
تــكــون ارتــكــبت "عــددا كــبـيــرا" من
االنـتـهــاكـات لـلـقـوانــ االنـسـانـيـة

التي قد ترقى الى "جرائم حرب".
تـحـدة للـتـحالف وتـقـدم الواليـات ا
الـذي يـحـارب احلـوثـيـ في الـيمن
عـلـومات االسـتـخبـارية الـسالح وا
قاتلة بالوقود في وتزود طائراته ا

اجلو.
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ــتـــحــدة األســـبــوع وذكـــرت األ ا
ـاضي ان غـارت قـتـلـتا  26طفال ا
عـلى االقل وأربــعـة نــسـاء جــنـوبي
مــديــنــة احلــديــدة الــتي تــقع حتت

. سيطرة احلوثي
وقـبــلـهـا تــسـبــبت غـارة لـلــتـحـالف
بداية الشهر عـلى حافلة في صعدة
ــتــمــردين شــمـالـي الـيــمن مــعــقل ا

قتل  40طفال.
وقـــال مــاتــيس لــلـــصــحــافــيــ في
الــبــنـتــاغـون "ســلــوكـنــا هـنــاك هـو
مــحـاولــة ابـقــاء الـكــلـفــة الـبــشـريـة
لـألبـريـاء الـذين يـقـتـلـون عن طـريق

طلق". اخلطأ عند احلد االدنى ا
وأضـــاف "هــذا هـــو هــدفــنـــا حــيث
نـتـشـارك مع التـحـالف" لـكـنه أشار

الى أن للدعم األميركي حدوده.
وقـــال "انـه لــيـس غـــيـــر مـــشــروط"
مــشـيـرا الى ان الــتـحـالف يـجب ان
ـكـن انـســانـيـا يـفــعل "كل مــا هـو 
لــــتــــجـــنـب أي خـــســــارة في أرواح
األبـريــاء وانـهم يــدعـمــون عـمــلـيـة
تحدة". السالم التي ترعاها األ ا
ــدمــر في الــيــمن وخــلف الــنـــزاع ا
نـــــحـــــو  10آالف قــــــتـــــيـل مــــــنـــــذ
آذار/مـارس  ?2015عــنـدمــا تـدخل
التحالف العربي حملاربة احلوثي
الــذين كــانـوا يــطــبـقــون عــلى آخـر
مـعـقـل حلـكـومــة الـرئـيـس عـبـد ربه

منصور هادي.
تحدة وقال مكـتب مفوضيـة األ ا
حلـقـوق االنسـان الـثالثـاء إن هـناك
نحو  6,600قتـيل مدني في الـيمن

ونحو  10,500جريح.
ووصف وزير الدفاع األميركي مدى
تـعـقــيـدات احلـرب مــشـيـرا الى أن
احلـوثـيـ اسـتــهـدفـوا الـسـعـوديـة

باألسلحة من أماكن سكنية.
وقـــال "نــتــعــاون مـع الــســعــوديــ
واالمـاراتيـ منـذ سنـوات عدة مع
ـكن للـحد من قـيامـنا بـكل مـا هو 
" إمـكـانيـة إصابـة او مـقتـل مدنـي
مـضـيـفـا "لم نـواجه وال مـرة واحدة
بـنـوع مـن الالمـبـاالة عـنـدمـا عـبـرنا

عن قلقنا".
وتـابع مـاتــيس "نـقــر بـأن اي خـطـأ
هــو مــأســاوي تــمــامــا اال أنــنــا لم
نـــالحــظ أي ازدراء مــن قـــــــــــــــــــــبــل
االشـخاص الـذين نـعمل مـعهم (...)
لـذلك سنـواصل الـعمل مـعـهم للـحد

أساة". من هذه ا
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وأكـــد "نـــعــــلم أن الـــتــــدريب الـــذي
قدمناه لهم يعطي نتائجه".

وقـــال الـــوزيـــر االمـــيـــركي أيـــضـــا
"شــاهـدنـا طــيـارين ادركـوا وهم في
اجلــو أن مـهــمـتــهم تــشـكل خــطـرا
فـرفضـوا إلـقـاء القـنـابل حتى وهم
ـلـكـون اإلذن بـالـتـنـفـيـذ (...) كـمـا
شـاهدنـا اجـراءات اتخـذت لـتحـديد
ـنـاطق" التي تـوجـد فيـهـا مدارس ا

او مستشفيات.
الى ذلـك اســتــهــدفت ســـلــســلــة من
كثفة ليل االثن الغارات اجلوية ا
الثالثـاء مـطـار الـعـاصمـة الـيـمـنـية
صنـعاء والقـاعدة اجلـوية اجملاورة

{ بــاريس (أ ف ب) - وقـع أكــثــر من
ــراســلــ ورؤســاء مــئـــة من كــبــار ا
حتريـر وسـائل إعالم في  27من دول
االحتــــاد األوروبـي بــــيـــانــــا وضــــعه
زمـــيـــلـــهم من وكـــالـــة فــرانـس بــرس
ســــامـي كــــيــــتــــز يــــدعــــو الــــنــــواب
األوروبــيــ إلى فــرض رســوم تــلــزم
اجملـمــوعـات الـكـبــرى عـلى األنـتـرنت

ساهمة في تمويل الصحافة. با
والبـيان الـذي وقعه  103صحـافي

تـنـشــره فـرانس بـرس عـلـى مـوقـعـهـا
االلكـتـروني وعـدد من وسائل اإلعالم
األوروبيـة بيـنها الـصحف الـفرنـسية
"لومـوند" و"لـوفيـغارو" و"جـورنال دو
انش" والبلجيكبة "ال ليبر بلجيك" د

انية "تاغيسشبيغل". واأل
ـان األوروبي رفض مـطلع وكان الـبـر
ـؤلف يـنص تـمـوز تـعــديال حلـقـوق ا

على فرض رسم من هذا النوع.
وخـــاضـت اجملـــمــوعـــات الـــعـــمـالقــة
لالنــتـرنت الـتي يــرمـز إلـيـهــا بـكـلـمـة
"غــــافـــا" (احلــــرف األول من أســــمـــاء
غـــوغل وآبل وفـــيــســـبــوك وأمــازون)
حـمـلـة غــيـر مـسـبـوقـة عـلى مـسـتـوى
الـــهــــيــــئـــات األوروبــــيـــة ضــــد هـــذا
ـكن أن اإلصالح مــشـددة عــلى أنـه 

يقوض مجانية االنترنت.
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وكـــتب ســامـي كــيــتـــز مــديـــر مــكــتب
فـــرانس بــرس فـي بــغـــداد الــذي قــام
بــتـغــطـيــة عـدد كــبـيــر من الـنــزاعـات
حلـــســاب الـــوكــالـــة "خالل أكـــثــر من
أربـــعــ عــامـــا من الــعـــمل شــهــدتُ
ـيـدانـي تـراجع عـدد الـصحـافـيـ ا
بــشــكل مــتـــواصل بــيــنـــمــا تــتــزايــد
اخملاطـر بال تـوقف. أصبـحـنا أهـدافا

وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر".
وأضاف "ولى الزمن الذي كنت أذهب
فـيه إلى احلـرب بـسـتـرة او بـقـمـيص
بسـيط ومفـكـرة في جيـبي إلى جانب
مـــصـــور فــــوتـــوغـــرافـي أو مـــصـــور
فــيـديـو". وتــابع "الــيـوم نـحــتـاج إلى
سـتـرات واقــيـة من الـرصـاص وخـوذ
وسيـارات مـصفـحـة وأحيـانـا حراس

شخصي لتجنب أن نخطف".
وتـســاءل كـيــتـز في الــنص "من يـدفع
مــثل هـذه الــنـفــقــات? وسـائل اإلعالم

وهي (النفقات) كبيرة".
ومـن مــوقــعي الــبـــيــان صــحــافــيــون
مـعـروفون مـثل الـفـرنـسـيـة فـلورانس
ـانـي فـولــفــغــانغ بــويـر اوبــيــنــا واأل
صور والبريطـاني جيسـون بورك وا

السويدي بول هانسن .

وقـال إن "وسـائل اإلعـالم الـتي تـنـتج
ــضــامـــ وتــرسل صـــحــافــيـــيــهــا ا
لـيـجـازفـوا بـحـيـاتـهم من أجل تـقـد
مـعـلـومـات جـديـرة بـالـثـقـة ومـتـعددة
الــرؤى وكـامــلـة لـقــاء كـلــفـة تــتـزايـد
ليـست هي التي حتـصل على األرباح
نـصـات التي تـسـتخـدمهـا بدون بل ا
أن تــدفع أمــواال". وأضــاف أن "األمــر
يشبه الـعمل لشـخص آخر يقطف بال

رادع وفي العلن ثمرة العمل".
وأوضحت الوثيقة أن وسائل اإلعالم
"بـاتت تــريـد الـتـأكـيـد عــلى حـقـوقـهـا
ـعلـومات لتـتمـكن من مـواصلـة نقل ا
وتــطــلـب أن يــتم تــقــاسم الــعــائــدات
الــتـــجــاريـــة لـــهــذه احملـــتـــويــات مع
ـنـتـجـ سـواء كـانت وسـائل إعالم ا
. هــذا مـا يـســمى الـرسـوم أو فـنــانـ
اجملــاورة". ورفـض الــبــيـــان "الــكــذب
الذي ينقـله غوغل أو فيسـبوك ويفيد
أن قــــرار الـــرســـوم اجملـــاورة يـــهـــدد

مجانية األنترنت".
وأكد البيـان أن "األمر يتعـلق بالدفاع
عن حـرية الـصـحافـة ألنه إذا لم يـعد
هناك صحافيون لدى وسائل اإلعالم
فــلن تـكــون هـنـاك تــلك احلـريــة الـتي
يـــحــرص عــلــيــهـــا الــنــواب أيــا تــكن

انتماءاتهم السياسية".
ويدعو البيان النواب األوروبي إلى
"الــتــصـــويت بــكــثـــافــة مع تـــطــبــيق

ــؤسـسـات الـرســوم اجملـاورة عــلى ا
ـوقـراطـية الـصـحـافـية لـتـعـيش الـد

وأحد أبرز رموزها الصحافة".
وســـيـــنــاقـش الــنـــواب األوروبـــيــون
ــؤلف في تـــعــديل قـــانــون حــقـــوق ا
االحتـــــاد األوروبي الـــــذي يـــــثـــــيـــــر
انـقـسـامـا كــبـيـرا حـتى داخل كـتـلـهم
الــســيــاســيــة في جــلــســة عـامــة في

قبل. ايلول ا
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الى ذلك  صــعــد الــرئــيس االمــيــركي
دونالد تـرامب الثالثاء هـجماته على
مجمـوعات االنترنت الـعمالقة مـنبها
فــيــســبــوك وغــوغل وتــويـتــر إلى أن
"يـكـونـوا حـذرين" وذلك بـعـد سـاعات
من هـجـومه عــلى مـا وصـفه بـنـتـائج

بحث "مزورة" على االنترنت.
ولم يـقدم تـرامب أي تـفـاصـيل بـشأن
التدابـير التي يـعتزم الـقيام بـها وما
إذا كــان ســيــتـخــذ أي تــدابــيــر لـكن
مـســؤوال كـبــيـرا في الـبــيت االبـيض
قال إن اإلدارة قد تـنظر في قـانون ما

ردا على شكاوى الرئيس.
وبـعـد تــغـريـده فـجــر الـثالثـاء هـاجم
فـــيــهــا غـــوغل وسع تـــرامب نــطــاق
حتـذيـراتـه لـتـشـمل شــركـات انـتـرنت
كبرى في تصريحات للصحافي في

البيت االبيض.
وقال ترامب "أعتقد أن غوغل تستغل

الـعــديـد من الــنـاس وأعـتــقـد أن هـذه
مـسـألـة خـطـيـرة جـدا واتـهـام خـطـير
جـــدا". وصب هـــجــومه أيـــضـــا عــلى
فــيــســبــوك وتــويــتـــر بــعــد اتــهــامه
ـاضي وسـائـل الـتـواصل األسـبــوع ا
االجــتـــمـــاعـي بـــفــرض رقـــابـــة عـــلى

. أصوات احملافظ
ـــكــنــكم أن تــفــعــلــوا هــذا وقــال "ال 
بالناس". وأضاف "نحن نتلقّى اآلالف
واآلالف من الــشــكــاوى". وأضــاف أن
"غـوغل وتـويتـر وفـيـسبـوك يـسـيرون
حــقـا عــلى أرض مـضــطـربــة لـلــغـايـة

وعليهم أن يكونوا حذرين".
وفي تغـريداتـه اشتـكى ترامب من أن
عـــمــلـــيــات الــبـــحث عــلـى غــوغل عن
"أخـبـار تـرامب" تـظـهـر في مـعـظـمـهـا

تقارير سيئة عنه.
وقـــال "لــقــد زوروهـــا بــالــنـــســبــة لي
وآلخـــرين بــــحـــيـث تـــكـــون جــــمـــيع
الـتــقـاريـر واألخـبــار تـقـريـبــا سـيـئـة.
+سي ان ان+ الــكــاذبـة عــلى رأســهـا.
اإلعالم الــــنــــزيه لــــلــــجـــمــــهــــوريـــ
واحملـافـظ يـتـعـرض لـلـتـغيـيب. هل

هذا غير قانوني?".
وبــــحـــسـب تـــرامـب فـــإن " % 96من
نـتــائج الـبــحث عن +اخــبـار تـرامب+
تــأتي مـن وســائل اإلعالم الــوطــنــيــة

اليسارية".
إال أن شــركــة غــوغل نــفـت اتــهــامـات

ترامب لـها بـاالنحـياز. وقـال متـحدث
بـاسم الشـركـة في رسـالـة الكـتـرونـية
إن "عــمــلــيــات الــبــحث ال تــســتــخـدم
لـوضع أجـنــدات سـيـاسـيـة ونـحن ال
جنــعل نـــتـــائــجـــنــا تـــنـــحــاز إلى أي

ايديولوجية سياسية".
وأضـــاف "نـــعــمل بـــاســـتــمـــرار عــلى
حتـــســـ بــحـث غــوغـل وال نــصـــنف
ـشــاعـر نــتـائـج الـبــحث لـلــتالعب بــا

السياسية".
ولم يــتـضح بــعــد مـا إذا كــان تـرامب
يـعـتـزم اتـخـاذ أي تـدابـيـر وتـفاصـيل
تلك الـتدابـير لـكن مسـتشـاره الكـبير
للشؤون االقتـصادية الري كودلو قال
لـلـصـحـافـي فـي البـيت األبـيض ردا
عـلى سـؤال حـول االتـهـامـات لـغـوغل

سألة". "إننا ننظر في ا
وكـتـب تـرامب في تــغـريــدة االسـبـوع
ـــــاضـي أن "وســــــائل الــــــتــــــواصل ا
االجــتـمــاعي مـنــحـازة بــالـكــامل ضـد
." أصــوات اجلـمــهـوريــ احملـافــظـ
وأضاف "لن نسمح لذلك أن يحدث".
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يــبــدو أن اتــهــامــات تــرامب لــغــوغل
جـاءت بــعـد تـقــريـر نـشــر عـلى مـوقع
إخـبـاري مـؤيــد لـتـرامب هـو "بي جي
مــيــديـا" يــرتــكـز عــلى جــدول حتــلـيل
ـقدمـة الـبـرامج االخـباريـة احملـافـظة
شـــاريل اتـــكـــيــنـــســـون. وقـــد صــنف
الــتـقـريــر وسـائل إعالمــيـة إخــبـاريـة
ز" و"وسي كبـرى مثـل "نيـويورك تـا

بي إس" و"سي إن إن" في "اليسار".
وقـــــال تــــرامب إن "غــــوغـل وآخــــرين
يـــحـــجـــبـــون أصـــوات مـــحـــافـــظـــ
ويكتمون معلومات وأخبار جيدة".
وكـثـيـرا مـا واجـهت غـوغل وشـركـات
انـــتــرنت اخــرى شــكـــاوى مــتــعــلــقــة
بـــنـــتــائـج الـــبـــحث الـــقـــائــمـــة عـــلى
كن أن التـسلـسل اخلوارزمي الـذي 
يـأخـذ بعـ االعـتـبـار مـاضي الـبحث

وموقعه وعوامل اخرى.
لكن محلل مـختص بالتـكنولوجيا
ووســائل اإلعالم يــقــولــون إن هــنــاك
أدلة قليلة على انـحياز نتائج البحث
على غوغل ألسباب سياسية. وإذا ما
انــحــازت لن يـكــون لــلـرئــيس مــجـاال
وجب الدستور الذي كبيرا للتحرك 

يحمي حرية التعبير.
وقــال اريك غــولــدمـان رئــيس مــعــهـد
قــانـون الــتـكــنـولــوجـيــا الـعـالــيـة في
جـامـعـة ســانـتـا كالرا إن "االتـهـامـات
ب+انحـيـاز+ محـركات الـبـحث تتـكرر
مـنـذ وجـود هـذه احملـركـات. بـالـفـعل
ـعنى مـحركـات الـبـحث +منـحـازة+ 

ـعـلـومـات عـلى أنـهـا تـفـضـل بـعض ا
أخـرى". وأشــار غـولــدمـان إلى إن أي
محاوالت من جـانب احلكومـة إلجبار
مـحـركـات الـبـحث عـلى تـقـد أخـبار
جيـدة فـقط سيـكون انـتـهاكـا فاضـحا
للتعـديل االول للدستـور الذي يضمن
حريـة التعـبيـر. وقال إن "أي مـحاولة
عاجلة+ نتائج محركات من ترامب +
الـبــحث سـتـشــكل انـتـهـاكــا الـتـعـديل

األول".
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ـــوقــــراطي عن وقــــال الـــنـــائـب الـــد
كـاليـفـورنـيا تـيـد لـيو إن تـصـريـحات
تــرامـب ال تــظــهــر ســـوى أنه يــرفض

قبول تغطية األخبار السلبية.
وكــتب في تـغــريـدة "بــدال من نـظــريـة
مـؤامـرة جـديـدة ضـد دونـالـد تـرامب
فــإن الـشــرح األسـهل هــو أنه عـنــدمـا
ــتـحـدة يــتـصــرف رئـيس الــواليـات ا
بـشكل سيء مـثل فـصـله األطـفال عن
آبائـهم أو عدم احـترام بطـل أميركي

فإن الصحافة احلرة تنقل ذلك".
- الضغط مقلق -

قــالت نــواال اوكــونــر رئــيــســة مــركـز
وقـراطية والـتكنـولوجيـا ومقره الد
واشـنـطن أن "االنــحـيـاز اخلـوارزمي"
يعد سؤاال مشـروعا لكن ال يوجد أي
إثـبـات عـلى االنـحـيـاز وسـيـكـون من
ــــقـــلق إذا مـــا حـــاولت احلـــكـــومـــة ا

. التدخل بسن قوان
ـقـلق جـدا أن يـحاول وأضـافت "من ا
أي مـــســؤول حـــكــومي وضـع ضــغط
شــعـبي عــلى مـنــصـة بــسـبـب أخـبـار

وقراطيتنا". ومعلومات مهمة لد
وفـي غــيـــاب مـــا يــثـــبت أن شـــركــات
االنترنت تقوم فعال بحجب معلومات
ألســبـــاب ســيـــاســـيــة والـــعـــديــد من
احملـــافــظــ لـــديــهم عــدد كـــبــيــر من
ـتـابـعـ عـلى االنـتـرنت فـإن الرأي ا

العام مسألة اخرى.
ـــركـــز بـــيــو فـــقــد أظـــهـــرت دراســـة 
لألبـحاث نـشـرت في حـزيران/يـونـيو
ـئة مـن األميـركيـ يقـولون إن  43با
إن شركـات تكـنولـوجيـا كبـرى تفضل
آراء الليـبرالـي على احملـافظ وأن
ـــئـــة يــقـــولـــون إن مــنـــصــات  72بــا
الـتـواصل االجـتـمـاعي تـفـرض رقـابة
فـــعــلـــيـــة عـــلى اآلراء الـــســـيـــاســـيــة

عارضة. ا
وقــــــال  %85مـن اجلـــــمـــــهـــــوريــــ
يـول اجلمـهورية سـتقلـ ذوي ا وا
إن مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
تــــفــــرض عـــمــــدا رقــــابــــة عــــلى آراء

سياسية بحسب بيو.

له كــــــمـــــا ذكــــــرت وســـــائـل إعالم
ـــتــمـــردين احلـــوثــيـــ وســكــان. ا
سـيرة التي يسيطر ونسبت قناة ا
عـلــيـهــا احلـوثــيـون الــغـارات إلى
الـتـحـالف الـعـسـكـري الـذي تـقـوده
السـعوديـة ويتـدخل في اليـمن منذ
ــــــتـــــــمــــــردون  .2015ومـــــــا زال ا
احلـــوثــــيـــون يـــســـيــــطـــرون عـــلى
الــعــاصــمــة ومــنــاطق وســاعــة في

شمال وغرب اليمن.
وقـــال أحــــد ســـكـــان صــــنـــعـــاء إن
الــضـربـات بـدأت حـوالى مـنـتـصف
اللـيل بالـتوقـيت احمللي واسـتمرت
نــصـف الــسـاعــة. وحتــدث عن "15
غارة على األقل". ويستهدف طيران
الـتحـالف باسـتمـرار مطـار صنـعاء
وقــاعــدة الــدلــيــمي. لــكن عــددا من
ســكــان الــعــاصــمــة قــالــوا إن هـذه

الغارات كانت مكثفة.
ـسـيرة من جـهـتهـا حتـدثت قـناة ا
عن "ســلـسـلــة غـارات مــكـثــفـة عـلى
مـــطــار صــنـــعــاء الـــدولي وقــاعــدة
الـــديــــلــــمي". وقــــالت إن "طــــيـــران
العـدوان شن أكثـر من عشـر غارات
على مطار صنـعاء وقاعدة الديلمي

وسط حتليق مستمر".
وأضـــافـت أن هـــذا الـــقـــصف جـــاء
"عــــقـب اســــتـــهــــداف سـالح اجلـــو
ــطـار دبـي الـدولي" وهي ــســيـر  ا

مـعلـومات نـفـتهـا اإلمارات الـعربـية
تـحدة. فـيمـا  أعلنت بـعثـة خبراء ا
مـــفـــوضـــة مـن قـــبل مـــجـــلس األ
ـتـحـدة حلـقـوق اإلنـسـان الـثالثـاء ا
ان كل أطـــراف الـــنــزاع فـي الــيـــمن
يحـتمل ان يكـونوا ارتكـبوا "جرائم

حرب".
وأشـارت مـجــمـوعـة اخلــبـراء الـتي
يـرئـسـها الـتـونـسي كـامل جـندوبي
في تـقــريـرهـا الــذي يـشـمل الــفـتـرة
ـمتـدة من أيـلول/سـبـتمـبر 2014 ا
تاريخ اندالع القـتال في اليمن إلى
حــزيـــران/يــونـــيــو  ?2018إلى أن
"غـــارات الـــتـــحــــالف اجلـــويـــة قـــد
عظم بـاشر  أسفرت عن الـسقوط ا

." دنيّ الضحايا ا
وأضــافت أن هــذه الــغــارات "طـالت
ــنـاطق الـســكـنـيّـة واألسـواق (...) ا
واجلــــنـــــازات وحــــفـالت الــــزفــــاف
دنيّة ومرافق االحتجاز والقوارب ا

رافق الطبيّة. وحتى ا
وكان هذا التحـالف العسكري الذي
تــــقـــوده الــــســـعــــوديـــة تــــدخل في
آذار/مــــــارس  2015في الـــــــيــــــمن
ـعــتـرف بــهـا ــسـاعــدة الـســلـطــة ا
دولــيـا عــلى الـتــصـدي لــلـحــوثـيـ
الذين سيطروا عـلى مناطق واسعة

ا فيها العاصمة صنعاء.
ـاضي وقـتل  26طــفال اخلــمـيـس ا

وأضاف أن "أعـمار األطفـال تتراوح
في مــعـــظم احلـــاالت بــ  11و17
سـنـة عـلـمًــا أنّ تـقـاريـر مـتـمـاسـكـة
تــشــيــر إلى جتـنــيــد أو اســتــخـدام

أطفالٍ حتى الثامنة من العمر".
ويـؤكــد اخلـبـراء أن احلـصـار الـذي
ــرافىء يــفــرضه الـــتــحــالف عــلى ا
مكن اليـمينـة ومطـار صنعـاء "من ا
أن يـرقى (...) في حال تـوافـر النـيّة

إلى جرائم دولية".
وقــال جــنــدوبي إنه يــحث "جــمــيع
األطـــراف عــلـى اتــخـــاذ الــتـــدابــيــر
ـتناسبة الالزمة لرفع القـيود غير ا
ـــفــــروضـــة عـــلى الـــدخـــول اآلمن ا
والــســريـع لإلمــدادات اإلنــســانــيــة
وغـــيــرهــا من الــســـلع الــضــروريّــة
ـدنيـ إلى اليـمن وعلى لـلسـكان ا
ـا في ذلك عـبر حـركـة األشخـاص 
ــوجب مـــطــار صـــنــعـــاء الــدولـي 

القانون الدولي اإلنساني".
ـتحـدة إلى محـادثات ودعت األ ا
حول اليمن في  06ايلول/سبـتمبر
في جــــنـــيف بـــيـــنـــمــــا فـــشـــلت كل
مــحــاوالت الــتـــوصل إلى تــســويــة

سياسية حتى اآلن.
ومــنــذ آذار/مــارس  ?2015أســفــر
الـنــزاع في الـيـمن عن سـقـوط أكـثـر
من عــــشـــرة آالف قـــتــــيل وأدى إلى

أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

UD—∫ مطار صنعاء وقد طاله الدمار من غارات التحالف بقيادة السعودية
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في ضـربـات لــلـتـحـالـف كـمـا أعـلن
تحدة. مسؤولون من األ ا

وفي الــــتــــاسع مـن آب/اغـــســــطس
اسـتـهـدفت غـارة جـويـة نسـبت إلى
الــتــحــالـف نـفــسـه عــلى مــحــافــظـة
ــتـمــردين حـافــلـة صــعـدة مــعـقل ا
كـانت تقل أطـفـاال ما أدى إلى مـقتل

أربع منهم.
وقــال فــريق اخلـبــراء في بــيـان أنه
"تـــتــوفـــر لـــديه أســـبــاب وجـــيـــهــة
لـالعـتـقـاد بـأن أفـرادًا من احلـكـومـة
اليـمنـية والتـحالف (...) يُـحتمل أن
يـــكــونــوا قــد نــفّـــذوا هــجــمــاتٍ في
بـاد الـتمـييـز والتـناسب انـتهـاكٍ 
واالحــتـيــاط قــد تــرقى إلى جــرائم

حرب".
w M  Ÿ«e½

ـــنــسي" كـــمــا وفـي هــذا "الـــنــزاع ا
يصـفه جندوبي يـدفع األطفال ثـمنا
بـاهظا نـظرا لـتجـنيـدهم للـقتال في

صفوف مختلف األطراف.
وأوضح فــريق اخلــبـراء أنه "تــلـقى
معلـومات مهمـة تفيد بـأن احلكومة
ــدعــومـة من الــيــمـنــيّــة والـقــوات ا
الـتــحــالف وقــوات احلـوثــيـ (...)
تقـوم بتـعبـئة األطـفال أو جتـنيدهم
في صـفوف الـقـوات أو اجملمـوعات
ـسـلحـة واسـتـخدامـهم لـلمـشـاركة ا

بشكلٍ فاعلٍ في األعمال القتاليّة".
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يعطي اإلرهـاب األولوية لألقـرباء واالصدقـاء غالبـاً فهو بـاألساس نشـاط اجتماعي
يعمل فـيه ضغط األصدقاء والنظـراء على جتنيد األشخـاص بحكم العالقة األخوية
نـزل األخير شـكل معـقالً للتـجنـيد هو األخـر كالـسجون مـدرسة نادي مـلتـقي ا
واالنـترنت وتـبدو الروابط الـعائـلية هـنا غـير عاديـة إال أن الدراسـات حول عمـليات
الــتــشـدد تــظــهـر أن األمــر لــيس كــذلك وقــد يـهــتم األفــراد أوال بــاألفـكــار ومن ثم
يـكـرسـون انفـسـهم لـلتـحـرك ألن األخـرين يحـمـلـون األفكـار ذاتـهـا ولهـذا يـكـرسون
ـدرسة الـنـادي لذلك أنفـسـهم للـعـمل  الدور األكـبـر للـتـجمـعات الـسـجن البـيت ا
يـكون تأثـير األخوة والـعائلـة أكثر حـظوة وبحـسب الغارديـان غالبـا الشقـيق شقيق
بـاالنـضــمـام لـتـلك اجلــمـاعـات االمـثــلـة حـيـة وزخـمــة الـشـقـيــقـ "تـامـرالن ودوخـار
تسارنـيف" نفذا هجوما عـلى ماراثون بوسطن "موسى أوكـبير" وشقيقيهُ "أدريس"
"صالح عـبد الـسالم" وشقـيقه "إبراهـيم" "محـمد هـاشمي" وشـقيقه "عـمر" "مـحمد
عـالله" وشقـيـقه "سـعيـد" "عـبـدالـله دغايـيس" وشـقـيقـة "جـعـفر" األخـوة اإلرهـابـي
تـضم "سـعـيـد كـواشي" و"شـريف"  الـنشـاط اجلـهـادي الـعـائلـي قد يـتـجـاوز مـفـهوم
األخوة الدقـيق واحلصـري ليشـمل قائـمة األقارب قـد ينـدرج ألقارب مثل "حـسناء
ـتهُ الشـهيرة بـقتل الـكاتب ـعروف بـجر آيت" يُـرجح أنهـا أبنـة عم "محـمد بـويري" ا
واخملـرج الهـولنـدي "ثيـو فان غـوخ" ليس هـذا فحـسب فـاجلهـاد قد يـشمل الـعائـلة
ـئات ـعـيـة األب واألم الـتي بـلـغت اعـدادهـا بـا بـرمـتـهـا األزواج واألطـفـال كـامـلـة 
حـسب مـصـدر في الـسـلـطـات الـعـراقـيـة بـأن نـحـو  300 امـرأة وطـفل من عـائالت

وصل شمـالي العراق  مقاتـل أجانب بـتنـظيم داعش ألقـي القبض عـليهم فـي ا
نـقـلهم إلـى العـاصـمة بـغـداد تـمهـيـدا لـترحـيـلهـم إلى دولهم وأن مـحـكـمة الـرصـافة
يـاء. ك) إحـدى زوجـات الدواعش ـدعـوة ( ـؤبد قـبل أيـام عـلى ا بـغداد حـكـمت بـا
ـيـاء) على قـرار احلكم ـدعوة ( ـانيـة من أصل مـغربي وردت ا حتـمل اجلـنسـية األ
بـاالبتـسامة أمـام قاضي احملـكمـة لتـبرهن أنهـا ما زالت تـؤمن بفـكر تـنظيم داعش.
ففي سيـاق تعاوني فريد من نوعه ب الذئاب واللبوّات جنحت داعش وتفوقت على
الـقـاعـدة في تـشـجـيع جـهـاد الـعـائـلة وعـلـى عكـس من تـنـظـيم الـقـاعـدة  استـطـاعت
"تـاشــفـ مـالك" ذات الـ [ 29 عــامــاً] بـرفــقه زوجــهــا [سـيّــد رضــوان فـاروق] من
الهجوم عـلى مركز للـخدمات االجتـماعية في سـان برناردينـو في كاليفـورنيا فقتال
ما ال يقل عن  14 شخصاً وجرح  21 أخرين ويضع الهجوم هذا حتدي كبير من
ـاثـلة تـرافق فـيه الـزوجـة زوجهـا بـأعـمال الـعـنف وهـو ما إمـكـانـيـة وقوع حـاالت 
يـنـطبق كـحـالة مـشـابـهة عـلى "مـاتيـلـد" الـتي ألتـحـقت بـزوجهـا في سـاحات الـقـتال
وكـذلك "موريـل ديجـوك" التي رافـقهـا زوجـها إلى مـوطن االنتـحـار في العـراق وقُتل
هـناك هو األخـر في عملـية عسـكرية الحـقة قد تـنطبق هـذه العمـليات اخلـاصة على
مـفهـوم اجلهـاد الـعائـلي أو اجلـهاد األسـري لكـن بدرجـة أقل سيـكـون األمر أكـثر
ـعيتها في سوح القـتال تتصاعد اخملاوف جالءة في حالة انـخراط العوائل كاملة 
مع تـصاعـد أعداداً مـتـزايدة من اجلـهاديـ تـلتـحق بـأماكن الـنزاع ومـنـاطق التـوتر
عية عـائالتها كجهاد أسري غادر أبـوين فرنسا برفقة أطفـالهما الصغار األربعة
في آب/ اغـسطس  2014 باجتـاه سوريا  وتـتخوف االسـبانيـة والدة "بيـبيت" التي
تتـحدر من عـائلـة كاثـوليكـية عـلى مسـتقـبل ابنـتهـا واخلشـية من االنـضمـام لتـنظيم
داعش بعـد اعـتنـاقـها اإلسالم!! فـلم تـقلق بـيـبيت حـ ارتـبطت ابـنـتهـا ألـكسـندرا
بـفـتى كان قـد حتـول إلى اإلسالم وال حتى عـنـدما بـدأت ابـنتـهـا في ارتداء مالبس
ذات أكـمام طـويـلـة في الـصـيف الـتي شـرعت قـبل خـمـسـة أعـوام في ارتـداء غـطاء
لـلرأس ومـنذ ذلك احلـ أجنبـت ألكـسنـدرا ثالثة أوالد مـنحـتهم أسـماء إسالمـية
وشرعوا في تـعلم العربية وتخلت عن دراستها األصلية وهي تفكر اآلن في العمل
بالتـدريس في مدرسة للقرآن وتقول بيـبيت: "ذهبت إلى مكة مع زوجها قبل شهر"
وهي تخـشى اآلن أن تـظـهـر ألكـسـنـدرا وهي تـرتدي بـرقـعـاً. وتـقول: "أشـعـر بـأنني
مــريـضـة في كل مـرة أراهـا فـيـهـا" هـذا الـنـوع من اجلـهـاد سـيـعـزز
موقع داعش فـي الغـرب أو الـشـرق ويُشـكل إغـراءه لـكسب
الـعوائل الـصديـقة بـينـما أجـد إن مشـكلـة انخـراط العوائل
في داعش ما هـو إال أزمة أوروبية حقيقية ال يجب أن يُالم
قاتلة الشرق اإلسالمي عـليها فـأسباب صعود الـسلفيـة ا

في أوروبا هي أسباب أوروبية بحتة.

القاهرة
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ا ال شك فـيه أن أرشـفـة وتـوثـيق بـطـوالت مـدن وأقـضـيـة خاضـت مع أرضـها ـَّ
سؤولـية الوطـنيَّة. ـعارك واستـذكارها هـو مسعى يـنمّ عن حسّ عالٍ بـا أشرف ا
ـبدأ نرى أنَّ أرشـفة بـطوالت "آمرلي" وصـمودهـا األسطوري وانطالقـاً من هذا ا
ـبـالـغـة إذا قـلـنـا أنَّ صـمـود آمـرلي كـان هـو شـأن وطـني وإنـسـاني. فـلـيس من ا
ـســتـمـيت عن األرض بل ـوذجـاً يـحــتـذى به في الــدفـاع ا اسـثـنــائـيـاً وقـدمـت 
ـغول ضـربت أروع مـثالً في الـتالحم والـتـراحم ب أهـلـهـا في فتـرة مـقـاومتـهـا 
الـعـصر. ولـعلَّ قـصص بـطـوالت هـذه الـنـاحيـة سـتـغـري األدبـاء يومـاً مـا لـكـتـابة
قـبـلة تـهديـنـا مخـرجـ (مدعـوم روايـات وقـصص عنـها بـل ربّمـا السـنـوات ا
مـاليـاً) يبـحـثون عن مالحم فـتثـير هـذه النـاحيـة شهـيتـهم إلخراج أفالم وثـائقـيَّة
ـيَّة. لـقـد حـوصـرت آمرلي من وروائـيَّة تـتـمـيـز بصـنـاعـة تضـاهي الـسـيـنمـا الـعـا
دة  84 يومـاً بعد سـقوط القـرى احمليطـة بها جـهاتهـا األربعة ( 360 درجـة) و
الـتي تـربــو عن ست وثالثـ قـريـة. لــكن أهـلـهـا شـمــروا عن سـواعـدهم الـوارثـة
للـصفات القتاليَّة واتَّخذوا موقفاً واحداً ال ثانٍ له: هو مقاومة داعش بالرغم من
قـلّـة أسـلـحـتـهم وطـرازهـا الـتـقـلـيـديّ. يـروي لـنـا بـعض أهـالي آمـرلي أنَّ سـقـوط
ـوصل وصالح الدين الـسريع بـيد التـنظيم اإلرهـابيّ فاجـأ اجلميع محـافظتي ا
وعلى الـرغم من قرار رجال العـشائر مواجـهة التنـظيم إال أنَّ فرض احلصار لم
ؤون. ـرَّة للتزود بالسالح وا هـلهم أكثر من ثالثة أيَّام وهي مـدَّة غير كافية با
ـصدر الرئيس لألسلحـة هو ما مخبـوء في البيوت فالعـائلة ذات اخلمسة كان ا
ـثير جتدهم جـميعاً على أفراد مـثالً ال تملك سوى قـطعة سالح واحدة واألمر ا
ـنزلة الـشهداء أو السـاتر على أهـبة االستـعداد لـلقتـال في حال إرتقـاء أحدهم 
يـتـربـصـون سـقـوط الـدواعش واالسـتـيالء عـلى سالحـهم! ورُوي لـنـا أنَّ انـقـطاع
اء لم يكن باحلسـبان إذ شوهد في صباح الكـهرباء كان متوقـعاً لكن انقطـاع ا
أحد األيَّام فـي الطرق احملاذية للقضـاء سيارات حوضيَّة أعتقـد أنَّها محملة نفطٍ
ياه بالـنفط األسود! فقطع معدّ لـلتهريب لـكن بحلول ظـلمة اللـيل ملئت خزانـات ا
ـنـقذ من الـهالك عـطشـاً. لـقد شـكَّلت اء عن آمـرلي; فـكانت اآلبـار االرتـوازية ا ا
آمرلي شـوكة في محـاجر عيـون الدواعش وحجـر عثرة في طـريق تقدم الـتنظيم
تكررة في االسـتحواذ علـيها بـالفشل الذريع اإلجراميّ ووصـمت محاوالتهـم ا
وصَعُب األمـر عليهم; فصبّوا جام غضبهم علـيها باستهدافها  يومياً بـ  20إلى
 30 قـذيـفـة هـاون وصـوبـوا نـحـوها  30 هـجـمـة انـتـحاريـة. والسـتـكـمـال رسم
صورة احلـياة في فترة احلـصار نسرد شيـئاً من يوميـاتهم إذ قرَّر اجلميع أن
تـصـبح آمرلي بـحكمٍ بـيتٍ واحـد وما مـتـوفر في بـيتٍ يعـدّ مـلكـاً للـجـميع تـكافالً
رور وتالحـمـاً. وكانت الـعـوائل جتتـمع عـند تـنـاول الطـعـام في منـزلٍ تـوفيـراً. و
لح شحـيحـاً والطـح مـفقوداً وقـبله اخلـميـرة فيـما كـان اللحم األيَّام أصبـح ا
واشي قائم على قدم نطقـة زراعية وذبح األغنـام وا واللـ حاضرين بوفـرة; فا
وساق ويـوزع على البيوت بال مقابل.. وحكايـة الطفلة "رقية" ذات األربع سنوات
مع الـلـ من احلكـايـات التي يـتنـدر بـها األهـالي فـقد كـانت معـتـادة على تـناول
الـلـ واخلـبـز في إفـطـارهـا كمـا هـو شـأن الـقـرويـ ولـظـروف احلـصـار صار
; فـسألت سـكيـنة الـضـجر من الـل " الـوجبـة الـوحيـدة للـعائـلـة; فأصـاب ا "الـل
أهلـها متى يـح مـوعد الغـداء?! أنام واستـيقظ الـصبح فقط?!!.. ومن حـكايات
ة: ما كـان من تأخر مـروحيات طيـران اجليش والقـوَّة اجلوية التي ؤ احلصـار ا
كانت مـسـتمـرة بـالهـبـوط على أرض آمـرلي لـتزويـدهم بـاألرزاق واألدوية وإخالء
اجلـرحى والـنـسـاء فـتأخـرت ألمـر طـارىء فـكان ان أصـيب طـفل بـقـذيـفة; وألنَّ
آمرلي ال مـشفى فيها وإنّما مركز صـحي متواضع من ستة أسرة فقط فكان ال
ـقاومـة شكّلـت غرفة ـومة ا نـشار خـشب إلنقـاذ حيـاته! ولد بُّد من بـتر سـاقه 
عـمـلـيات من أكـثـر من سـت شـخـصاً هم: بـعض اآلمـرلـي وأفـراد من الـقوات
وصل ومتطوع من محـافظات العراق انتفضوا جميعاً نسحبة من ا األمنيـة ا
للـقتال مع األهالي ضـدّ داعش; فحُفـرت اخلنادق وصُدّت الـهجمات االنـتحاريَّة.
والبُـدّ أن نــذكــر أنَّ أحـداث آمــرلي بــدأت في الـعــاشــر من حـزيــران عـام2014
ــــدَّة  84 يومـاً وانطلـقت العـمليـات العـسكريـة لفك احلـصار عنـها فـجر يوم و
األحـــد 2014 /8/ 31 إذ شـنـت الـقـوات األمـنـيَّــة وفـصـائل احلـشــد الـشـعـبيّ
نفـذ البري ثمَّ فك هجـوماً على مـعاقل عصـابات داعش وتمـكن أبطالـنا بفـتح ا
احلصـار عن آمرلي ودخولها بعد ظـهر يوم االحد عن طريق ناحـية سليمان بيك
ــوافق  1/9/2014 كــانت بـــشــرى فك وقــضــاء الــعــظــيـم. وفي يــوم االثــنــ ا
احلصـار وتطهير جميع القرى التابعة لها وقتل أكثر من 700داعشي واعتقال
ئـات إلى أماكن مـجهولـة فيمـا استشـهد من آمرلي 100 العـديد منـهم وفرار ا
عروف بقي أن نـقول أنَّ طبيـعة آمرلي جـميلة جـداً فموقعـها يطل عـلى الوادي ا
باسم (كور دره) حيث يقسمه إلى قسم وتبعد آمرلي قرابة الـ  24كيلو متر
مـربّع عن سـلـسلـة حـمـرين اجلبـلـيّـة وتقـع حتديـداً في اجلـنـوب الغـربّي لـقـضاء
ة وتـكسـوها (طـوز خورمـاتـو) وتتـمـتّع ناحـيـة آمرلي بـخـصائـص البـيـئة اجلـبـليـَّ
اخلضـرة في أغـلب فـصـول الـسّنـة. وكـانت (آمـرلي) نـاحـية ثمَّ
حتولت إلى قضاء في عام  2017وهي تابعة إدارياً إلى
مـحـافـظــة صالح الـدين ومـعـظم سـكــانـهـا يـنـتـمـون إلى
عـشيرة واحدة وحتتضن آمـرلي معالم بارزة من اآلثار
ــواقع األثـريّــة الـديــنـيَّـة كــاجلـوامع ـة السـيــمـا ا الـقــد

الكثيرة.
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