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دونالـد تـرامب عـند انـتـخابـه".وفي مقـال كـتبه
فـي الصـحـيـفـة في أيـلـول/سبـتـمـبـر من الـعام
ــاضي قـال خــاشـقــجي "عـنــدمـا أحتـدث عن ا
اخلــوف والــتــرهــيـب واالعــتــقــاالت وتــشــويه
ثقـف ورجـال الدين الـذين يـتجرأون صـورة ا
عـلى قـول مــا يـفـكـرون بـه ثم أقـول لك أنـا من

السعودية فهل تُفاجأ?".
Y¹b% WKLŠ

رتبة  169عـلى الئحة من وحتـتل السعوديـة ا
 180بلدا وضعتها منظمة "مراسلون بال

ي حلرية الصحافة. حدود" للتصنيف العا
ـملـكـة احملافـظـة بحـمـلة حتـديث مـنذ وتقـوم ا
تـولـي األمـيـر مـحـمـد بن ســلـمـان مـنـصب ولي
لك سلمان بن العـهد.وأمر العاهل السـعودي ا
ـركـزي عـبـد الــعـزيـز بـتــقـد مـنــحـة لـلـبــنك ا
ركزه اليـمني بقيمة مئـتي مليون دوالر "دعما 
ـــالـي" بــحـــسب مـــا أوردت وكـــالـــة األنـــبــاء ا

السعودية.
ــنــحــة تــنـدرج فـي إطـار وقــالت الــوكــالـة إن ا
اهـتــمـام الــسـعــوديـة في "حتــقـيق االســتـقـرار
لـالقـتــصـاد الـيــمـنـي وتـعــزيـز قــيـمــة الـعــمـلـة

اليمنية".
وأضـافت أن الريـاض أكـدت "اسـتمـرار دعـمـها
لـلـحـكـومة الـيـمـنـيـة الستـعـادة أمن واسـتـقرار

اليمن وتمكينها من القيام بواجباتها".
ـركــزي الـيـمـنـي رفع الـشـهـر ـصـرف ا وكــان ا
ـــاضـي ســعـــر الـــفـــائـــدة عـــلى الـــودائع إلى ا
مستوى قياسي بلغ %7 2في محاولة للحفاظ
تدهـور ما أدى إلى ارتفاع على سـعر العمـلة ا

واد الغذائية. في أسعار ا
عـترف بـها دولـيا وأقرّت احلـكومـة اليـمـنيـة ا
ـــاضـي أيـــضـــا زيـــادة أجــور آالف الـــشـــهـــر ا
ـــا في ذلك ـــوظـــفــ فـي الــقـــطـــاع الـــعــام  ا
ـتقاعـدين وذلك بـعد نـزول مئـات األشخاص ا

في عـدن إلى الـشـارع لالحـتـجـاج عـلى ارتـفاع
ـعــيــشـة.وأدى الــتـراجـع االقـتــصـادي كـلــفــة ا
ـرافئ ــطـارات وا ــفـروض عـلى ا واحلـصـار ا
تمردون احلوثيون إلى التي يـسيطر عليهـا ا
واد جعـل اليـمـنيـ غـيـر قادرين عـلى شـراء ا
الغـذائية وميـاه الشرب.وقد خسـر الريال أكثر
من ثــلـثي قـيــمـته مـقــابل الـدوالر مـنـذ ?2015
العـام الذي تـدخلت فـيه السـعوديـة وحلـفاؤها
ــتــمـردين احلــوثــيــ الـذين عـســكــريـاً ضــد ا
يـسـيـطـرون عـلى الـعـاصـمـة صـنـعـاء ومنـاطق
اخرى في الـبلد الـفقـير.وتديـر احلكومـة البنك
ـؤقـتة ـركـزي الـيـمـني مـن عـدن الـعـاصـمـة ا ا
ـعــتــرف بـهــا دولـيــا.وفي كــانـون لــلــسـلــطــة ا
الثـاني/يـنـاير أعـلـنت الـسـعوديـة الـتي تـقود
حتـالــفـاً دعـمــاً لـلــرئـيس به عــبـدربه مــنـصـور
ـــصـــرف هـــادي إيـــداع مـــلـــيـــاري دوالر في ا

ركزي. ا
وأعلـنت منظمة "سايف ذي تـشيلدرن" الثالثاء
أنّ عدد حـاالت اإلصابة احملتملة بالكوليرا زاد
ـراكز الـصـحيّـة التي ثالث مـرات تقـريبـاً في ا
تـدعـمـهـا في الـيـمن مـنـذ اسـتـؤنف الـقـتـال في

محافظة احلُديدة (غرب اليمن).
WÐU «  ôUŠ

ـنـظـمـة غـيـر احلكـومـيـة الـبـريـطـانـية وقـالت ا
ــتـخـصـصـة في رعــايـة األطـفـال في بـيـان إن ا
رافق الـطبية التي تدعـمها في اليمن سجّلت ا
زيـادة بـنسـبة  170%  (7.2 مـرات) في أعداد
ـشتبه باصابتـها بالكوليرا (1342  احلاالت ا
حـــالــــة في آب/أغـــســــطس مــــقـــابل  497 في
حـزيران/يونيو).وربطـت "أنقذوا األطفال" هذه
ـعـارك في احلـديـدة ب الزيـادة بـاسـتـئـناف ا
ـــوالــيــة ـــتــمــرديـن احلــوثـــيــ والـــقــوات ا ا
ـدعـومة من ـعـتـرف بـها دولـيـا وا لـلـحـكـومة ا
ــمـلــكــة الـعــربــيـة حتــالف عــســكـري تــقــوده ا

{ واشـــنـــطن (أ ف ب) - ذكـــرت صـــحـــيـــفـــة
"واشــنـطن بــوست" األمـيـركــيـة أن الــصـحـافي
الـــســعــودي جـــمــال خــاشــقـــجي الــذي يــوجه
ـملـكـة فقـد أثره بـعد انتـقادات إلـى سلـطات ا
زيارة إلى الـقنصـلية السـعودية في اسـطنبول

الثالثاء.
وجــمـال خـاشــقـجي الــذي يـكــتب مـقـاالت رأي
للـصحـيـفة لم يـشاهـد مـنذ دخـوله القـنـصلـية
بعـد ظـهـر الثالثـاء كـمـا ذكـرت خطـيـبـته التي
ـكـان لـكـنـهـا بــقـيت تـنـتـظـره في رافـقـته إلـى ا

اخلارج حتى إغالق القنصلية.
وكان خـاشـقجي مـسـتـشارا لـلـحكـومـة قبل أن
ـاضي ـتـحــدة الـعـام ا يــنـتـقل إلى الــواليـات ا
لتـجنب اعتقاله بعد تـوجيهه انتقادات لبعض
سيـاسات ولي الـعهـد السـعودي األمـير مـحمد
بن سـلـمــان ولـتـدخل الــريـاض في احلـرب في

اليمن.
l{u « WFÐU²

وقــال مـحــرر اآلراء الــدولــيـة فـي الـصــحــيــفـة
األميـركيـة ايلي لـوبيـز في بيـان "لم نتـمكن من
االتـصــال بـجــمــال الـيــوم ونـحن قــلـقــون جـدا
بــشـــأنه". وأضــاف "نـــتــابع الــوضـع عن كــثب
ونـحــاول جـمع مـعـلــومـات. سـيـكــون اعـتـقـاله
بـسـبب عـمـله كـصـحـافـي ومعـلـق ظـلـمـا وأمرا
مشـيـنا".وصـرحت وزارة اخلارجـية األمـيركـية
أنهـا تقـوم بـالتـحقـيق في اخـتفـاء الصـحافي.
وقـال مـسـؤول في الـوزارة "اطـلـعـنا عـلـى هذه
الـتــقـاريـر ونـسـعـى لـلـحـصــول عـلى مـزيـد من

علومات حاليا". ا
وكان خـاشقجي كتب مقاالت انتقد فيها بعض
ســيـاســات ولي الــعــهــد الـســعــودي وقـال إن
مـلكـة منـعته قـبل أن يغـادرها من اسـتخدام ا
موقع تـويتر للـرسائل القصيـرة "عندما حذرت
ـبالـغة في احلـماس لـلـرئيس (األمـيركي) من ا

 UO dð w  W¹œuF « WOKBMI « t ušœ bFÐ w−IýUš ‰ULł ¡UH²š≈

rN² öÝ vKŽ ÎU uš …eſ ŸUD  s  5O Ëb « UNOHþu  V× ð «Ëd½Ë_«

مـــوجـــود ســــواء كـــان ذلك مـــؤامـــرة
مـــدبــــرة من قــــبل آخـــريـن او خـــطـــأ
كننا اجللوس والتحدث عن ذلك".
وأضـــاف أن "الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيــدة
لـتـحـقـيق ذلـك هي الـدبـلـومـاسـيـة وال

نعرف طرقا أخرى".
وأعــلـــنت بــاريس الـــثالثــاء جتـــمــيــد
أصول شخـص أحـدهما دبـلوماسي
انيا وإدارة في إيراني موقـوف في أ
وزارة االستـخبـارات اإليرانـية بـعدما
اتــهـمــتــهم بــالــوقـوف وراء مــحــاولـة
اعتداء تقول السلطات الفرنسية إنها

أحبطتها في حزيران/يونيو.
وتـــقــــول بـــاريـس إن اخلـــطــــة كـــانت
تـسـتـهـدف جتـمـعـا حلـركـة مـجـاهـدي
خلق التي تـعتـبرها طـهران "إرهـابيا"
في نــــهـــايـــة حـــزيــــران/يـــونـــيـــو في

فيليبانت بالقرب من باريس.
واتــهم مــصــدر دبــلـومــاسـي فـرنــسي
أيــضـــا "إدارة الــعــمـــلــيــات في وزارة
االسـتـخـبـارات (اإليـرانـيـة) بـالـوقوف

وراء االعتداء" الذي  إحباطه.
وقـال قــاسـمي "أنــفي بـشــدة" كل هـذه

االتهامات "بشكل كامل وصارم".
ومنذ بدايـة هذه القضـية تؤكد إيران
أنـــهـــا مـــؤامـــرة ضـــد اجلـــمـــهـــوريــة

االسالمية ال تستند إلى أي دليل.
كان وزيـر اخلـارجـية اإليـراني مـحـمد
جــواد ظـــريف رأى مـــنــذ الـــثــاني من
ــلف "حـيـلـة" تـمـوز/يــولـيـو في هـذا ا
تهدف إلى إحلاق الضرر باجلمهورية
االسالمية التي تسعى للحصول على

وقــال مــصـــدر دبــلــومـــاسي فــرنــسي
الـثالثـاء لـوكـالـة فـرانس بـرس طـالـبا
عـدم نـشــر اسـمه "إن حتـقــيـقـا طـويال
ودقــيــقــا ومــفــصال ألجــهــزتــنــا أتــاح
الـتــوصّل بـوضــوح وبـدون أي لـبس
الى حتـــمـــيل وزارة االســـتـــخـــبــارات
شروع االيرانية مسؤوليـة التخطيط 
االعتداء" ضـدّ جتمّع حلركـة مجاهدي
عـارضة في فـيلـبنت خلق االيـرانيـة ا

قرب باريس.
ـــتــحـــدث بـــاسم اخلـــارجـــيــة اال أن ا
االيــرانـيــة بــهـرام قــاســمي قــال "مـرة
أخــرى نـنــفي بــقــوة هـذه االتــهــامـات
ونــدين اعــتــقــال هــذا الــدبــلــومــاسي
ونـــــدعــــو الـى إطالق ســـــراحه عـــــلى

الفور".
والحـقــاً قـال قـاســمي في مـقــابـلـة مع
وكــالـة فــرانس بــرس "إذا كــان هــنـاك
سوء فهم ... حول شيء غـير موجود
سواء كان ذلك مؤامرة من قبل آخرين
ـكنـنا اجلـلـوس والتـحدّث او خطـأ 

عن ذلك".
الى ذلك دعت إيــران امس الـى إجـراء
مــــحــــادثـــات مـع بــــاريس إلزالــــة مـــا
اعـتـبـرته "سـوء تـفـاهم" و"خـطـأ" بـعـد
اتهـام السـلطـات الـفرنـسيـة احلكـومة
اإليـرانــيـة بــاعـتــداء  إحـبــاطه ضـد

حركة معارضة بالقرب من باريس.
تحـدث باسم وزارة اخلارجية وقال ا
االيرانية بهرام قاسمي في مقابلة مع
وكــالـة فــرانس بــرس "إذا كــان هــنـاك
ســـوء تـــفـــاهم (...) حـــول أمـــر غـــيـــر

اربيل
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ـنـظـمـة اإلنسـانـيـة فإن الـسـعـوديـة.وبحـسب ا
احلُديـدة أصبحت "مركز" تفـشّي وباء الكوليرا
في الـيمن.وأوضحت "سايف ذي تـشيلدرن" أنّ
حــــوالي  %30 من اإاصــــابـــات احملــــتـــمــــلـــة
بـــالــكـــولــيـــرا ســجّـــلت لــدى أطـــفــال دون سن
اخلامـسة مـعربـةً عن قلـقهـا على مـصير 100
ألـف طــفـل يــعـــانـــون من ســـوء تــغـــذيـــة حــادّ
ـقارنة مع نظرائـهم الذين يأكلون ويجـعلهم با
كـفــايــتـهـم أكـثــر عــرضـة لـإلصـابــة بــأمـراض
اإلسهـال مـثل الـكولـيـرا والـوفاة بـسـبب هذه
ــنــظــمــة عــلى أنّ ازديــاد األمــراض.وشــدّدت ا
حــاالت االصــابــة احملــتــمــلــة بــالــكــولــيــرا في
محـافظـة احلديـدة يؤكّـد وجود مـنحى عام في

جـــمـــيع أنـــحـــاء الــبـالد مــشـــيـــرة إلى أنّه 
تـــســجــيـل أكــثــر من  23ألـف حــالــة مـــشــتــبه
بـاصـابـتـهـا بـالـكـولـيـرا في الـيـمن مـنـذ مـطـلع
ــتــحـدة الــعــام اجلــاري. وكــان مــكــتب األ ا
لــلـشـؤون اإلنــسـانــيـة أعــلن اإلثـنـ أنّ 4551
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شخـصاً قضوا في الـيمن بسبـب الكوليرا وأن
 1,2مليون حالة مشتبه بها قد  اإلبالغ

عنـهـا في الفـتـرة ما بـ نـيسـان/أبريل 2017
وأيلول/سبتمبر .2018

تحدة وفي أواخـر آب/أغسطس حذّرت األ ا
من أن اليـمن يواجـه موجـة ثالـثة محـتمـلة من

الكوليرا بعد موجتي  2016و2017.
وفي بـيانهـا قالت "أنقـذوا األطفال" إنّ تـصاعد
حدّة الـقـتـال في احلـديـدة يـزيـد من مـخـاوفـها
عـــلى سـالمـــة مـــنـــشـــآت الـــصـــرف الـــصـــحي
ياه مـحذرة من خـطر تـضرّر هذه وإمـدادات ا

نشآت على صحة السكان. ا
وأوقع الـــنــزاع في الـــيـــمن مــنـــذ آذار/مــارس
 2015 أكثر من عشرة آالف قتيل وتسبب
بـأسوأ أزمة إنسـانية في الـعالم بحسب األ
تـحـدة الـتي تؤكـد أن ثالثـة أربـاع الـيمـنـي ا
ســـاعدات وأنّ خطـر اجملاعة يتـــهدّد بحـاجة 

مناطق بأسرها. 
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تـنهي بعثة فرنسـية للتنقيب عن اآلثار
ــوسم في األراضـي الــفــلــســطـيــنــيــة ا
الــثـالث من عـمـلــيـات احلـفـر في مـوقع
ـعـمـودية فـي بلـدة تـفـوح بـغرب عـ ا
اخلـلـيل ومـا زال أمـامـهـا شـوط طويل
لـلـكـشف عن مـوقـع تاريـخـي مهـم تدور
حوله العديد من الروايات والقصص.
وقــال بـيـرتــرانـد ريـبــا رئـيس الـبــعـثـة
لـرويترز فيـما كان يعمل مع زمالئه في
عـمـليـات الـتنـقيب ”أمـامـنا الـكثـير من
ـا ـكـان ر الــعـمل لـلــكـشف عن هــذا ا

نحتاج إلى ثماني أو عشر سنوات.“
وأضـاف ”بـدأنـا الـعـمل هـنـا فـي الـعام
دة شهر كل عام.  2016 ونحن نعمل 
ـكان مـهـمـتنـا أن جنـد مـكونـات هـذا ا
ومــا هــو واضح حــتى اآلن هــو مــكـان
. ــوجـود إلى جـانب الـعـ الــتـعـمـيـد ا
ونــبـحث عن الــكـنــيـسـة وأمــاكن سـكن

الرهبان.“

وتــابع قـائال ”لــيس لـديــنـا فـكــرة عـمـا
ـكن أن جنده. نـحن سـبعة خـبراء في
مـجال التـنقيب والفـسيفـساء نعمل في

مكان طبيعته صعبة.“
ـعـمـوديـة في واد يـتـوسط وتـقع عـ ا
جــبـلـ شــديـدي االنـحــدار تـؤدي إلـيه
طـريق صـعبـة تـسلـكهـا صـهاريج مـياه
ـيــاه من الــنـبع إلى تــعـمـل عـلى نــقل ا

البلدات اجملاورة.
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ــكن لــلـزائــر أن يـرى جــرن تــعـمــيـد و
دائـريا يـشبه حـوض سبـاحة يـتوسطه
ــتـد مــســافـة درج وإلـى جـانــبه نــفق 
ـكن الــســيـر به مع ثــمـانــيــة أمـتــار و
االنــحـنــاء لـلــوصـول إلى نــبع مـا زالت

مياهه تتدفق إلى اليوم.
وقــالت نـشـرة صــادرة عن دائـرة اآلثـار
الـفلـسطيـنية ”تـعتـبر معـمودية يـوحنا
ـعمـدان ومرفقـاتها الـدير والقـلعة في ا
ـــواقـع األثـــريــــة في تــــفــــوح من أهـم ا

فـلسط ذات القيمة الثقافية والدينية
والـــتــراثـــيــة الـــعــالـــيــة وذلك بـــســبب
ارتـباطـها بتـقالـيد ثقـافيـة ودينيـة منذ

الفترة البيزنطية.
عمودية تعتبر وجودة با ”فاآلثار ا
شـواهد ماديـة على تلك التـقاليد واسم
ــعــنى ــوقع ال زال يــحــمل ا الــعــ وا
ـــدلــول الـــثــقـــافي والـــديــني لـــهــذا وا

وقع.“ ا
وتـرى وزارة الـسـياحـة واآلثـار أن ع
واقع ذات اإلمكانيات عمودية ”من ا ا
الـتطويرية الكـبيرة والتي يجب العمل
عـلى تطويرها وفتحها للزيارة وتعزيز

ونشر قيمتها الثقافية العالية.“
وتـــــورد نــــــشـــــرة لـــــلـــــوزارة أن ”ع
ـعمـودية هي عـبارة عن بـناء صـغير ا
ـعمـودية الوحـيدة في فلـسط وهي ا
ـشيـدة خارج الـكنيـسة ويـعود تاريخ ا
يالدي.“ بنائها إلى القرن السادس ا
وتـضيف ”يـبدو أن احلـكاية الـتقلـيدية

ــعــمــدان وبـدء حــول مــولــد يــوحــنــا ا
ـكان مـنـحه قـدسـية كـهـنـوته في هـذا ا
ومــــكــــانــــة خــــاصــــة لــــدى احلــــجـــاج
ـسيـحي في تـلك الفتـرة وكان سبب ا
االهـتـمـام الـبيـزنـطي وبـعـده اإلفرجني

وقع.“ في هذا ا
ــكـــان تـــعـــرض لــبـــعض ويـــبـــدو أن ا
ـوقع خـزان الـتــشـويه حـيث أقـيم في ا
مـاء أسـمنـتي تـرفعـه أعمـدة خـرسانـية
عـن األرض إضـــــــــافــــــــة إلـى حــــــــدوث

اعتداءات من قبل لصوص اآلثار.
وقـــالت ســانــدريـن بــيــر جـــيت عــضــو
شـاركة في أعـمال الـبـعثـة الفـرنسـيـة ا
ـوقع الـتـنـقـيب ”هــنـاك من يـأتي إلى ا
ويـقـوم بـأعـمـال تـخـريب وهـذا يـشـكل
خــســارة وفـقــدان لــلــمـعــلــومــات الـتي

نسعى إلى جمعها.“
وأضـــــــافت لـــــــرويــــــتــــــرز ”جـــــــزء من
الــفــســيـفــســاء الــذي  اكــتـشــافه في
وقع تعرض للتخريب خالل الليل.“ ا
وتــرى بـيـر جـيت أنه يـنـبـغي ”تـغـيـيـر
ـــكــان ثـــقـــافــة الـــنـــاس عن أهـــمــيـــة ا
واحلـفاظ عـليه.وقـالت ”نـأمل أن يـكون
هـذا مكـانا يـأتي إليه احلـجاج لـزيارته
من جـميع أنحاء العـالم كما يأتون إلى
ــدن األخـرى مـثل بـيت حلم والـقـدس ا
واكـــتـــشــاف جـــانب آخـــر من األمـــاكن
الــتــاريــخــيــة في فــلــسـطــ من حــيث

الطبيعة والتاريخ.“
وأوضـــحت أن اســـتــمـــرار الــعـــمل في
ـوازنـات ــوقع يـعــتـمــد عـلـى تـوفــر ا ا

الالزمة.
WOÝUOÝ WD¹dš

وأضـافـت قـائـلة ”أعـمـال الـتـنـقـيب في
كـان تأتي ضـمن مشـروع تعاون هـذا ا
ب وزارة اخلارجية الفرنسية ووزارة
الـسـياحـة واآلثار الـفلـسـطيـنيـة ونأمل
ستقبل.“ أن يستمر هذا التعاون في ا
من جــانــبــهــا تــأمـل وزارة الــســيــاحـة
عمودية واآلثـار في إعادة موقع عـ ا
إلى اخلـارطة الـسيـاحيـة الفـلسـطيـنية
بـــعــد االنـــتــهـــاء من أعـــمــال الـــكــشف
والـتـرمـيم الـالزمـة.وقال طـالـب جـبران
مـدير دائـرة اآلثار في محـافظـة اخلليل

تكامل كان ا ”نسعى إلى جعل هذا ا
الـذي يحتـوي على عدة عـيون وكنـيسة
وديــر وقـلــعــة حلـراســته مـكــانـا هــامـا
“. للسياحة من داخل وخارج فلسط
تحدة إلغاثة وأفـاد بيان لوكالـة األ ا
وتـشـغـيل الالجـئ الـفـلـسطـيـنـي في
الـشرق األدنى (األونروا) بأنها سحبت
بــعض مـوظـفـيـهــا الـدولـيـ في قـطـاع
غــزة يـوم االثـنـ قــائـلـة إنــهـا تـخـشى

على سالمتهم.
وتــصـاعـد الـغـضـب في غـزة عـلى مـدى
اضية ب موظفي األونروا األسابيع ا
. واضـطرت الـوكـالة في الـفـلسـطـيـنيـ
مــواجــهـــة أزمــة مــالــيــة إلى تــقــلــيص
ا أسـفر عن تنظيم الـوظائف في غزة 

إضرابات وخروج احتجاجات.
وقـالت الـوكـالة ”قـررت األونـروا الـيوم
أن تـسـحب مـؤقتـا جـزءا من مـوظفـيـها
الــدولــيــ من غــزة بـعــد ســلــســلـة من
قـلقة التي أثرت على الـوقائع األمنية ا
مـــوظــفـــيــهـــا في الـــقــطــاع.“وأضـــافت
الـوكالـة أن مدير عـملـياتهـا وعددا آخر
وظف الدولي سيبقون في غزة من ا
كـما سـتتـواصل عملـياتـها هـناك. وقال
مــصـدر في غـزة إن  13مــوظـفــا دولـيـا
جــرى سـحـبــهم بـيــنـمـا ســيـبــقى سـتـة
آخرون هناك.وقال البيان ”تعرض عدد
ــوظــفـــ في وقت ســـابق الــيــوم مـن ا
ـارسة لـلـمضـايقـة وجرى مـنـعهم من 
مـهامهم من جـانب أفراد محـتج على
اإلجـراءات األحدث التي اتُخذت نتيجة
ــالي الــذي يــشــكل حتــديـا لــلــمــوقف ا

لألونروا.
وقـــال هــانـي الــعـــمــري وهـــو مــوظف
مــــحــــلي في األونــــروا لــــرويــــتـــرز إن
عـــشــــرات األشـــخـــاص الـــذين فـــقـــدوا
وظـائفهم احـتشدوا أمـام فندق سـمعوا
ــــوظـــفــــ الـــدولــــيــــ لألونـــروا أن ا
يـجتمعون داخـله وإن بعضهم أحاطوا
ــوظـــفــ الـــدولــيــ بـــســيـــارة أحــد ا

واستلقوا على األرض أمامها.
وقــال الــعــمــري ”أردنــا أن نــرسل لــهم
ا رسـالة أنـهم لن يشـعروا بـالراحـة طا
يـخـططـون إلعـدامـنا من خالل تـقـليص

الوظائف.“
وطـالبت األونروا في بيانـها السلطات
فـي غـزة ”بــتــوفــيـر احلــمــايــة الالزمـة

وظفيها ومنشآتها.“
ــقــاومـــة اإلسالمــيــة وتـــديــر حــركـــة ا

(حماس) قطاع غزة.
وقــال إيـاد الـبـزم الـنـاطق بـاسم وزارة
الـداخلية التي تـقودها حماس في غزة
إن الـوزارة مــلـتـزمـة بـحـمـايـة مـوظـفي

ومنشآت األونروا.
وقــــال ”نــــحن فـي وزارة الـــداخــــلــــيـــة
مـلتزمـون بحمـاية مؤسـسات وموظفي
. إجراءات األونـروا الدولي واحمللي
احلـماية لم تتغير ولـكن نظرا لتقليص
الــوظـائف في قــطـاع غـزة هــنـاك حـالـة
. لم نـسـمح لـهذه ـوظـفـ غـضب بـ ا
ـظاهرات أن تتطور لتصل العتداءات ا

نشآت.“ وظف أو ا على ا
وتـوفـر األونروا خـدمات لـنحـو خمـسة
مـاليــ الجئ فـــلــســطـــيــني في األردن
ولــبـنــان وسـوريـا والــضـفــة الـغــربـيـة

وغزة.
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تحدة في أغسطس وأعلنت الواليات ا
آب وقف مساعداتها لألونروا قائلة إن
ــارســاتــهـا ــوذج عــمل األونــروا و
الية ”عـملية تتضـمن عيوبا بشكل ال ا
ــــا دفع الـــوكـــالـــة ــــكن إصالحه “

انحة. لطلب الدعم من اجلهات ا
ـفـوض الـعـام وقــال بـيـيـر كـريـنــبـول ا
لـألونــروا يـوم اخلــمــيـس إن الــوكــالـة
تـلـقت مـسـاهـمـات بـنـحـو  118مـلـيـون
دوالر لــــتــــقـــلـص بــــذلك الــــعـــجــــز في
مـيـزانيـتهـا لـهذا الـعام إلى  68مـلـيون
دوالر. وجــاءت هــذه الـتــعــهـدات خالل
اجــتـمـاع عــقـد عـلى هــامش االجـتـمـاع
ـتـحدة الـسـنـوي لقـادة الـعـالم باأل ا

في نيويورك.
وتـــــواجه غـــــزة مـــــنـــــذ أعـــــوام أزمــــة
اقـتصـادية عـميـقة. ومع انـتشـار الفـقر
وارتـفاع معـدل البطالـة يعتمـد كثيرون
من ســكــانـهــا الــبـالغ عــددهم مــلـيــونـا
ـــقــدمــة من نـــســمــة عــلـى اخلــدمــات ا

األونروا.

والــــتــــعـــلــــيم واالقــــتــــصـــاد وحــــتى
الـسـيـاسـة" إلى "الـبـقـاء يـقـظـة وعدم
الـسمـاح بـأن تـؤثـر منـاورات خـبـيـثة
منذ هذا النـوع على العالقات اجليدة
التي تقيمها إيران مع فرنسا والدول

األوروبية األخرى".
ومـنـذ الـصـيف ورحــيل سـفـيـريـهـمـا
تــــقـــــيم فــــرنــــســـــا وإيــــران عالقــــات
دبـلــومــاسـيــة عـلى مــســتـوى الــقـائم
باألعمال.وقـال قاسمي "آمل أن تذهب
األمـــور بــاجتـــاه رفع الـــعالقـــات ألى
مسـتوى الـسفـراء" مشـيرا إلى "حق"
فـرنـسـا في "اخــتـيـار الـشـخص الـذي
تراه قـادرا عـلى العـمل مع الـسلـطات

اإليرانية هنا".
من جـهــة أخـرى حتـدث قــاسـمي عن
الــــــصــــــواريخ اإليــــــرانــــــيــــــة غـــــداة
استـخدامـها ضـد أهداف جهـادية في
شرق سـوريـا بيـنمـا مـا زالت فرنـسا
تـعــتـبــر أن الـنــشـاطــات الـبــالـســتـيـة
لــلــجـــمــهــوريــة االسالمـــيــة تــشـــــكل

تهديدا.
وقــال "من الــضـروري الــتــذكــيــر بـأن
بـرنـامج الـصــواريخ اإليـراني دفـاعي
ولــيس هــجـــومــيــا" مــشــيــرا إلى أن
ـقارنة "النـفقـات العـسكـرية إليـران با
مع جــــيـــرانـــهـــا مـــثـل الـــســـعـــوديـــة

واإلمارات العربية ضئيلة جدا".

ضمـانـات من األوروبـي تـسـمح لـها
ــواصـلــة تـطــبــيق االتــفـاق الــنـوي
ــوقع في  ?2015بــعـــد انــســـحــاب ا
ـتحـدة منـه في أيار/مـايو الواليـات ا

اضي. ا
وقـال قـاســمي "عـنـدمــا يـكـون أسـاس
ـنــطق خـاطـئــا ولـيس هــنـاك سـوى ا
ـفــيـد ومن غــيـر ادعـاءات من غــيــر ا
اجملـدي بــنـاء فــرضــيـات أخــرى عـلى
كن اتهام هذا التأكيـد". وأضاف "ال 
وزارة االسـتــخـبــارات أو أي شـخص
يـعــمل حلــسـابــهـا بــالـتــورط في أمـر

ليس مؤكدا".
ويرى قاسمي في قضية فيلبانت كما
في احلرق األخير للقنصلية اإليرانية
في الـبـصـرة بــجـنـوب الـعـراق دلـيال
عــلى "مــؤامــرات" ضــد اجلــمــهــوريــة
االسالمـيــة "لـتــخــريب" عالقـاتــهـا مع
جــــاراتــــهـــا أو بــــعـض شـــركــــائــــهـــا

. الدبلوماسي
وقال "نرى أن بـعض الدوائر ال تروق
لهـا عالقاتـنا مع األوروبـي وال بـقاء
إيران في االتـفاق الـنـووي ومواصـلة
تــعـاونــهــا االقــتــصــادي" مع االحتـاد

األوروبي.
وأضــاف أن واشـــنـــطن "تــســـعى إلى
زرع الـــشــقـــاق بـــ إيـــران واالحتــاد
األوروبي أو حــــتـى بـــيــــنــــنــــا وبـــ

جيراننا".
ودعا "احلكـومة الـفرنسـية الـتي نقيم
معـها عالقـات مهـمة ومـنذ أمـد طويل
في كل اجملـاالت وخـصـوصـا الـثـقـافة
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ينبغي لنا جميعا ان نتحدث بلغة القانون االعلى واالسمى في البالد (الدستور)
ا ان االحتاديـة لم تقرر عدم بنـية على اساسه أو خالفـه طا والقـوان النافـذة ا
دستـوريته  ونـبتـعد عن الـسيـاسة فـهي ليـست مجـالنـا  وقد حاولـت جاهدا ان
ابـتــعــد عـنــهــا وبـاءت جــهـودي بــالــفـشل خالل (300) مــقـال مــنــشـور تــقـريــبـا
ساءلة والعدالة خصصـتها لتقييم وتقو ثالثة قوان وتطبيقاتها فقط  وهي  ا

 ..
والــقـرارين  76و  88 والــقـانـون  72 لــسـنـة  2017 بـسـلـة واحـدة والـقـوانـ
ـتـعلـقـة بحـقـوق اجليش الـعـراقي السـابق .. نـعم باءت جـهـودي بالـفـشل كوني ا
كـنت كـلـما نـاقـشت فـقـرة في تـلك الـقـوانـ تـفوح الـسـيـاسـة من بـ طـيـات تلك
ـادة بل ان هـنـاك مواد ال اثـر لـلـدستـور والـقوانـ بـ طـياتـهـا على الـفـقرة او ا

االطالق. 
ـاذا لم اهتم كـثيرا بـقانون حـظر الـبعث فأجـيب بأنه رغم عدم وقد يـسأل سائل 
دسـتوريـته فـهو يـعمل عـلى ابعـاد فئـة من النـاس عن الـعمـليـة السـياسـية لـكنه ال
يعـمل على جتويعهـم وجتويع اراملهم وايتـامهم فيكـون االمر اهون كثـيرا قياسا
ساءلة ولكني بغـيره مع العرض اني شخصيا غير مشـمول بقانون احلجز وال ا
طـر وأن ال اتمـكن اميل الى الـتبلل اتوق الى تـقد مـظلة الـى كل من هو حتت ا

معه
اسمـحوا لي ان اركـز على الـقانـون الســــــاخن كسـخونـة (غريزة الـتمـلك) التي
وضعـها الله في عباده وجعل حـتى لعبة الطفل الرضـيع اهم لديه من الكثير من
االشـيـاء وعنـدمـا حتـاول انـتـزاعهـا مـنه يـصـرخ بـشـدة حتـى استـعـادتـهـا فـكيف
براشـد شبع رشـدا وخدمـة لوطـنه لعـشرات من الـسنـ دفع خاللهـا التـوقيـفات
التقـاعديـة (كأمانـة ) لدى الدولـة وتخون الـدولة االمانـة وتقطع مـعاشه التـقاعدي
دون نص قانـوني .. وحتجز امواله لعقد ونصف من الزمن بـينما الدستور يقول

صادرة ..  الك التصرف )) بعدها يــــــصدر قانون يجيز ا (( ومن حق ا
تـدة ومـخلـة بـالـشرف) وهي انه ـة (كـبرى مـسـتـعرة ومـركـبـة و وكل ذلك جلـر
كان مـحافـظا في الـنظـام الـسابق او عـضو فـرع او نقـيب باألمن .. وهـذه جاءت
ساءلة تقدم كل من كان ا جعل هيئة ا على اطالقـها في القانون وبال استثناء 
محـافظا حـتى ان كان احملافظ محـافظا قبل  1968 ولم تـتم اقالته حيث ان كل
انظمـة احلكم في العـراق  لم تكن تعمل بـستراتـيجية  الـشلع قلع وتبـقي بالعادة
سـنا جـميـعا اهـميـة هذه اخلـمرة (خـمرة) مـوقتـة تنـضج العـج اجلـديد  وقـد 

التي فقدت في النظام احلالي ...            
بل ان االمـر ذهـب الى ان يـتـم درج شـهــداء وسـجــنــاء حـكــمـوا فـي ظل الـنــظـام
السـابق. وشـهداء خالل احلـرب على االرهـــــــاب فـضال عن الكـثيـر من الذوات
الــذين لم تـؤشــر عـلـيـهم حــتى مـخــــــــالــفـة مـروريـة فـي ظل الـنـظــامـ الـسـابق

واحلالي .
الذي يـهمنـا نحن رجـال القانـون عنـدما نقـيم او نقـوم قانونـا هو ان نـعرف مدى
اقترابه وابتعاده عن الدستور النافذ مع عدم نسيان ان دستورنا قال ((ال يجوز
سن قـانــون يـتـعـارض مع ثـوابت احـكــام االسالم)) ولـعل اكـثـر احـكـام االسالم
ثبـاتا هـو القرآن الـكر وفـيه قال رب العـزة ((وال تزر وازرة وزر اخـرى)) فاطر

 18والزمر  .. 38 و (( أال تزر وازرة وزر اخرى)) النجم  38 وقال جل
ـا يأكـلـون في بطـونـهم نارا جالله ((ان الـذين يـأكـلون امـوال الـيتـامى ظـلمـا كـأ

وسوف يصلون سعيرا )) النساء 10
وال يخفى عليكم ايها السادة ان كالم الله هنا ينطبق على شمول اقارب الدرجة
تـوفـ  قبل الثـانـية وكـذلك يـنطـبق عـلى شمـول حـتى ا
ــــتـــوفــــ في الــــعـــام صــــدور الــــقـــانــــون بل حــــتى ا
ا مال ال لم يعد مالهم وا 1968صعودا رغم ان ا

لك لله)) اليتامى واالرامل والذي نقول به ((ا
وللحديث بقية
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{ واشــــــنــــــطـن (أ ف ب) - أشـــــادت
ــتّـحــدة امس بــردّ الــفـعل الـواليــات ا
"الــقـوي" الــذي أقــدمت عــلـيـه بـاريس
بــفــرضـــهــا عــقــوبــات عـــلى مــصــالح
ايرانـية في فـرنـسا واتّـهامـها عالنـية
وزارة االســــتـــخــــبـــارات االيــــرانـــيـــة
بـالـتـخـطـيط لـشنّ اعـتـداء ضـد جتـمّع
ـعـارضـ إيرانـيـ قـرب بـاريس في

اضي. حزيران/يونيو ا
وقال مـجـلس األمن القـومي األمـيركي
في تـغــريـدة عـلى تــويـتـر إنّ "فــرنـسـا
تتّـخذ قـرارات قـوية ردّاً عـلى الهـجوم
اإلرهــــــابي اإليــــــراني الــــــفـــــاشـل في

باريس".
وأضاف "يجب عـلى طهـران أن تعرف
أنّ هــذا الـــســـلــوك الـــفــاضح لـن يــتم

التساهل معه".
»U¼—« wŽ«—

ــتــحــدثـة بــاسم من جــهــتــهــا قــالت ا
اخلـارجـيــة األمـيـركـيــة هـيـذر نـويـرت
للـصحـافـي إنّ اخملـطّط الذي كـشفت
باريس تـفاصـيـله يثـبت أن إيران هي

"الراعي األول لإلرهاب في العالم".
وكـانت الـسـلـطـات الـفـرنـسـية أعـلـنت
الثالثاء أنهـا أحبطت اعـتداء خطّطت
لتنفيذه وزارة االستخبارات االيرانية
ـعـارضـ إيـرانـيـ قرب ضـد جتمّع 

اضي. باريس في حزيران/يونيو ا
وأرفــقـت بــاريس اتـــهــامــهـــا بــفــرض
عـقــوبــات عـلى مــصـالـح إيـرانــيـة في
فرنسا لكن طهران سارعت لنفي هذا

االتهام.
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كثيرا ما تتكـرر كلمة التقـوى في القرآن الكر  فما الـذي تعنيه التقوى
ن يتقيه مخرجا ? ? وكيف يجعل الله 

الـتـقـوى هي خـشـيــة الـله في الـسـر واجلـهـر  هـي طـاعـة الـله واالمـتـثـال
ألوامره واالبتعاد عن نـواهيه  هي ان تكون عبادتـك خالصة لله بال رياء

وال طمع .
يقـول احـد العـارفـ ( مـا عبـدت الـله طمـعـا في جـنته وال خـوفـا من ناره

ولكن حبا في ذاته ) .. هي ذي التقوى بكل معانيها .
ان بالله يقتضي أن يكون حبه فوق كل محبة وتلك هي التقوى . ان اال
ونحن في حياتـنا الدنيـا قد نكون في غـفلة وتشـغلنا امـوالنا واوالدنا عن
ذكر الله فال حتتوينا حيـنئذ التقوى التي أرادهـا الله لنا  فان وقعنا في
ـا نحن فـيه  فاذا جلـأنا ضيق وشـدة وكرب فال جنـد مـخرجـا ينـقذنـا 
الى الـله واتـقـيـنـاه حق تـقـاته هــبـطت عـلـيـنـا رحـمـته ورضـاه لـيـجـعل لـنـا

مخرجا .. 
هكـذا هـو األمر فـال منـاص أن نـلجـأ الى الـله في كل سـاعـة نطـلب عـفوه
ومغفرته ورضاه لنـكون قريب من التقـوى التي أرادها الله لنا  ذلك ان
هذه التـقوى هي الـتي تعزز صـلتنـا بالـله وهي التي جتـعل منا نـسير في

خطوات مطمئنة آمنة من غير خوف أو تردد .
أترانـا قادرين أن نـتقي الـله حق تـقاته ! ان لم نـكن قادرين فـالله يـقول (
اتقوا الـله ما استطـعتم )  ذلك أن الـله يعلم عـجزنا وضعـفنا  ومع ذلك
انـا واحتسـابا وقراءة فالعـمل الصالح والـصالة في خشوع والـصوم ا

القرآن في تدبر كل ذلك يقودنا الى التقوى .
أن امتنا االسالمية اليـوم تمر في موقف حرج يحتـويها ضعف وانكسار

فهل يا ترى من مخرج ?
ان اخملــرج الـوحــيــد هــو ان تــعــود هـذه األمــة الى
سـابق عـهــدهـا حــيـنـمــا كـانت خـيــر أمـة اخـرجت
للناس  أن تعود الى الله والى محبته والى محبة
رسـوله واتــبــاع سـنــته  وتــلك هي الــتـقــوى الـتي

يريدها الله لنا .
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ـعـرفـة والــعـلم   تـوجــهت صـبـاح االحـد ـتـعـطـش الى الـنـهل مـن ا بـلـهـفــة ا
الـثالث من ايلـول مجـاميع من الطـلبة بـحلـة زاهية كل الى مـدرسته وحسب
الـرقـعـة اجلـغـرافــيـة  فـهـذه  تـصـبـو ان تــنـال الـشـهـادة الـعــلـيـا لـكي حتـقق
طـموحاتها  وهذا يحبذ ان يغرف من مناهل الكتب وبطونها ليحقق مايجول

في رإسه من آمان واحالم . 
انـهم كالزهور والبـراعم اليانعـة  تفوح من ارواحهم الـعطور البهـية والزاكية
..ويـسيرون كـأسراب الطـيور وبـكل فئاتـهم العمـرية  السـيما اطـفال الصف
االول ..تـراهم متوجس من دخـول محرابهم العـلمي وصومعتـهم التربوية 

ويحثون اخلطى بخجل وخوف طفولي ..
ـكن ان تـعـرف وبـبـراءة االطـفـال يـتـحـدثـون مع كـوادرهم الـتـدريـسـيـة .. وال
ـاذا يــفـكــرون ويـســرحـون بـخــيـالــهم وهم في خــطـواتــهم األول من دخـول

مدرستهم . 
وقـد اعتدت في كل عام على مـشاهدة هذه اجملـاميع الصغيـرة وهي مفتخرة
بـبدء عامها الدراسي اجلديد ومـزهوة بفرحها ومرحهـا الطفولي . ..ووقفتها
راحل االخرى ...بـوجوه يرتسم عـليها الوجل دارس مع طلـبة ا في سـاحة ا

عرفة والعلوم التربوية والثقافية واالجتماعية . ها اجلديد ...عالم ا من عا
والـذي من خالله تتحقق طـموحات واماني هـؤالء الصغار  بـعد ان يجتازوا
ســنـوات اخلــبــرة والــدراســة والــتــخــــــــــصص فــيــمـا
يــأمـلــون الــوصـول الــيه ويــزرع االمل في نــفــوسـهم 

ستقبل  فا
 يـنـتظـرهم لـيـبـنـوا وطـنهم ..الـتـوفـيق واحلظ الـسـعـيد

واالوفر جلميع طلبتنا االعزاء .


