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{ القـدس (أ ف ب) - أعلن اجليش
اإلسـرائـيـلي أنه  إطالق نـحو 50
صــاروخـا من غــزة بـاجتــاه الـدولـة
الـعـبــريـة امس الـســبت اعـتـرضت

دفاعاته اجلوية العشرات منها.
وأفــاد اجلــيـش في وقت ســابق أنه
استهدف قـاذفتي صواريخ في غزة
بــــغــــارة جــــويــــة ردا عـــــلى إطالق
صــواريخ من الــقــطــاع دون أن تـرد
مــعــلــومــات حــتى اآلن عن ســقــوط

. ضحايا من أي من اجلانب
وكـان أربعـة فـلسـطيـنـي قـد قتـلوا
اجلـــمــعــة اثــنــان مـــنــهم في غــارة
جــويـــة شــنــهــا الــطــيــران احلــربي
اإلســرائــيــلي عــلى مــوقع لــكـتــائب
الـقـسـام اجلـنـاح العـسـكـري حلـركة
حماس وسط قطـاع غزة وذلك بعد
إصـابـة جنـديـ إسـرائيـلـي وفق
مـا أعـلـنـت وزارة الـصـحـة الـتـابـعة

حلماس في غزة.
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ــشـتـركــة الـتي وتـوعــدت الـغــرفـة ا
تــضم كــتـائب الــقــسـام واألجــنــحـة

العسكرية للفصائل بالرد.
وقـال أشـرف الـقـدرة الـنـاطق بـإسم
الـــوزارة "اســـتـــشـــهـــد مـــواطـــنـــان
وأصـــيـب إثـــنـــان آخـــران بـــجــروح
حـــرجـــة جـــراء اســـتـــهـــداف قــوات
االحـــتـالل االســـرائـــيــــلي في غـــارة
جــويـة (مــوقـعـا لــكـتــائب الــقـسـام)
وسـط قــــطـــــاع غــــزة". وأضــــاف أن
"الـشـهيـدين هـمـا عبـد الـله إبـراهيم
أبــو مــلـوح ( 33عــامـا) وعـالء عـلي
الـــبـــوبـــلي ( 29عـــامـــا) ونـــقال إلى
مستشفى شهداء األقصى (وسط)".
واورد الـــــقـــــدرة فـي بـــــيـــــان آخــــر
ـواطن رائـد خـلـيل أبو "اسـتـشـهد ا
طـيـر ( 19عــامـا) مــتـأثــرا بـجـروحه

الــتي اصـيـب بـهـا بــرصـاص قـوات
االحــتالل اإلســرائــيــلي في الــبــطن
شـرق خــان يـونس (جـنـوب) مـسـاء
الـــيـــوم" مــــوضـــحـــا أنـه نـــقل إلى
مستشفى "نـاصر" بخان يونس إثر
إصـابــته لـكن وفــاته أعــلـنت بــعـيـد

ذلك.
وأشـــــارت الـــــوزارة في وقـت الحق
ـــواطـن رمــزي إلـى "اســـتــشـــهـــاد ا
روحي حسن عبدو  31عاما مـتأثرا
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بـــجـــراحـه الـــتي اصـــيب بـــهـــا في
الــرأس بــرصـاص االحــتالل عــصـر
ــسـيــرات الـعـودة اجلـمــعـة الـ  57

وكسر احلصار شرق البريج".
والحـقـا قــالت كـتـائب الــقـسـام في
بـيـان "أمــام الـعـدوان الـصــهـيـوني
الـغــاشم عـلى شـعــبـنـا فــإن قـيـادة
ـقاومة ـشتـركة لفـصائل ا الغـرفة ا
الفـلسـطيـنية تـدعو جـميع احلاالت
الـــعـــســـكـــريـــة لـــرفع اجلـــهـــوزيـــة

واالســتـــعـــداد لـــلـــرد عـــلى جـــرائم
العدو".
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واورد مـصـدر أمـني فـلـسـطـيـني أن
"الــطــيــران اإلســـرائــيــلي شن ثالث
غـــارات جـــويــة اســـتـــهــدفـت ثالثــة
مـواقع لـلـمـقـاومة (كـتـائب الـقـسام)
ــغـازي شــرق مـخــيــمي الــبــريج وا
(وسـط الـــقــــطــــاع) وأســـفــــرت عن
شـــهـــيـــدين وجـــريـــحـــ وأحلـــقت

و 3مسـعـفـ وصـحـافـيـة (مـحـلـية)
شـرق قـطـاع غـزة في قمـع االحتالل
ـــســــيـــرة الـــعـــودة فـي اجلـــمـــعـــة
" شـرق قـطاع الـسـابـعـة واخلمـسـ
غزة. وشارك آالف من الفلسطيني
في هــذه االحـتـجـاجـات الـتي بـدأت
في  30آذار/مارس  2018ومنذ ذلك
احلـ تـشـهـد احلـدود بـ الـقـطـاع
وإسـرائـيل مـواجـهـات تـبـلغ الذروة

كل يوم جمعة.

العالقات العـربية االمريكيـة هي بالتأكيد عالقـات غير متوازنة 
والـذي يجـعل  هـذه العالقـات غيـر مـتوازنـة هو اخلالف الـعربي
 –العربي  وحـاجة العرب الى الوحـدة  العربيـة ولكن يبدو انهم
ـتحدة االمريـكية ال حتترم اتفقـوا على ان ال يتفـقوا . الواليات ا
شاعر مشاعر الشعوب بقومياتها ودياناتها   وهي تستخف 
هـذه الـشعـوب واحلـديث عـن اال دارات االمـريكـيـة حـديث طـويل
الن كل ادارة حتــاول ان تـقـدم مــا يـرضي الـكــيـان الـصــهـيـوني
والـسبب هـناك من له قوة الـتأثـير في قـرارات االدارة االمريـكية
ـالـيـة فـي امـريـكـا ـؤسـســات ا ـسـيــطـرين عــلى  ا من الـيــهـود ا
وبالتالي  فأن الـرئيس االمريـكي الذي يريـد الدعم واالسناد ال
بد ان يكـون متـصهـينـا لصـالح الصـهايـنة  واالمـريكـان كاذبون
كــذابـون بــامــتــيــاز والـتــجــارب عــلى ذلك كــثــيـرة  حتــدثـوا عن
اســـــلـحـة دمـار شـامـل واحـتـلـوا الـعـراق خـارج ارادة اجملـتـمع
ـتـحـدة  وقـصـفـوا الـدولـي وخـروجـا عـلى مــيـثـاق هـيــئـة اال ا
يــــوغـــسـالفـــيــــا ال ســـبــــاب لـــيـس لـــهــــا اســـاس مـن الـــصــــحـــة
ومــســــــتــشـفــيـات فـي الـســودان ولـيـس هـنــاك مـا يــدعـو لــهـذا
ــســتــشــفــيــات يــتــعــالج فــيــهــا الــنــاس   واحــتــلــوا الــتــدمــيـــر 
افغانـســـــــتان وكذبـوا وما زالوا على الـفلسطـيني دون  ادنى
مـصــداقـيــة وفـقط دعم لــكـيــان صـهــيـونـي يـتــمـادى مع كل دعم
ـاذا  ال احد امريكي  وتـدخـلوا في سـوريا ولـيـبيـا عـلى ماذا و
يـعـلم  سـوى تـدمـيـر الـدول واخـضـاعـهـا لإلرادة االمـريـكـية  ال
شيء ســوى الـتــدمــيـر واخلــراب لــلـدول. اي مــيــثــاق دولي هـذا
الــــــذي حتــتـضن هـيــئـته امــريـكــا وهي الـتي ال تــلـتــزم بـأبـسط
قـواعد الـقانـون الدولي او نـصوص ميـثاق الـهيـئة الـدولية  لكن
ـشـكـلـة لـيس في امــريـكـا الـتي يـعـرفـهــا الـعـالم كم هي فـاقـدة ا
ـشـكـلـة فـيــمن يـطـمـئن المـريـكـا  والـغـريب في لـلـمـصـداقـيـة  ا
تمثلة بترامب  االمــــر ان االدارة االمريكية الغريبة االطوار وا
اذ  ان هذا الـرجل عـندمـا يقـرر لـيس هنـاك من  يـرد علـيه بـقوة
رغم ان الـعـالم يـقــول ان امـريـكـا دولـة مـؤسـسـات وان الـرئـيس
ا هناك مؤسسات  دستورية االمريكي ليس حرا في قراراته ا
لـهـا راي في مــا يـتــخـذه من قـرارات   ولـكن لم يالحظ ذلك  
ـتـلـكـات االخرين واالمـر الغـريب ان الـرئـيس االمـريـكي ينـهب 
بــاسـتـهــتـار صـريح وواضح  وعــلى طـريـقــة وهب االمـيـر مـا ال
لك واال اذا كـان هـنــاك مـيـثـاق هـيـئــة ا مـتـحـدة اتـفق عـلى
نصوصه عام  1945واستمـر العمل  به مـنذ ذلك احل  كيف
كن تكييف قرار الرئيس االمريكي وهل ينسجم مع نصوص
يـثاق ورغم انه اخترق و الـتجاوز عليـه من قبل امريكا  هذا ا
عدة مـرات والتي توجـد فيهـا الهيـئة الدولـية? دون حساب ودون
نظـمة في نـيويورك وبالـتأكـيد الـعالم يرى مقـاضاة  ومـازالت ا
امريكا اقوى دولة وبالتالي من يقاضيها? لكن كونها اقوى دولة
 هل يـعــطـيــهـا احلـق في االسـتــهـتــار بـحــقـوق االخــرين?? لـكن
شكلـة السكوت ـشكلة وا االخرين اصحـاب هذه احلقوق هم ا
والصمت دون ادنى رد فاعل ومؤثر  فاعتراف امريكا بالقدس
عـاصـمـة لـلــكـيـان الـصـهـيـوني مـر دون رد جـاد ومـاذا كان رد
الفعل العربي  واليـوم يعتـرف بسيـادة الكيـان الصهـيوني على
اجلـوالن الـسـوريـة  وعـلى مـسـار االعـتـراف بـالـقـدس عـاصـمـة
لـلـكيـان سـاد الـصمت  امـا االعـتراض بـالـكالم ليس له قـيـمة 
ويـفـتـرض ان يـكـون هـنـاك مـؤتـمر عـربـي  شامـل التـخاذ مـوقف
مـوحـد وقـوي بــوجه هـذا االسـتــهـتـار االمــريـكي بـشــأن عـائـديـة
اجلـــــوالن ولــــــكن مـن اين تــــــأتي الــــــقـــــرارات  او عـــــلـى االقل
ـعـركـة عـام اســـــــتـخـدام الـنـفط كــمـا  اسـتـخـدم  سالحــا في ا
لك ادنى قـابل ما قـيمـة قرار ترامـب الذي ال   1973 لكـن با
حق فــيـمــا يـفــعــله ويـتــخــذه من قـرارات حــيث يــتـصــرف وكـانه
شــــقـاوة من شقاوات احملالت الـشعبـية في محـلة من شقاوات
مـا كــان يـجـري احلـديث عـنـهم    وهل ان قــراره يـلـغي مـلـكـيـة
وحـدة مـفقـودة  وكان سـوريا لـلـجوالن  لكن الـكـلمـة الـعربـيـة ا
العـرب كل يغـني على لياله  نتـمنى ان يـعي العرب
ذلك ويــوحــدوا  قـوتــهـم وقــدرتـهـم وكــلـمــتــهم
ـؤثـرة . اذ ان كل الـعـالم يـعي بـطـالن قرار ا

ترامب . 

nB∫ اثار القصف االسرائيلي على قطاع غزة

." وقع أضرارا كبيرة في ا
وقـال اجليش اإلسـرائـيلي في وقت
سابق إنه استهـدف موقعا حلماس
فـي الـقـطـاع بـعـد إصـابـة اثـنـ من
جـنوده خالل اشـتبـاكات عـلى طول

احلدود ب القطاع وإسرائيل.
من جهة اخـرى أكد القـدرة "إصابة
 50مـــواطـــنـــا عــلـى األقل بـــجــروح
مـخـتــلـفـة بـرصـاص وقــنـابل الـغـاز
ـسـيل لـلـدمـوع) مـنـهم  10أطـفال (ا
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في اجملـتـمع الـعـراقي ايـام زمـان قصـص وحكـايـا وامـثـال شـعـبـية
تعة  في معبرة عن مفردات احلـياة  جند فيها العـبرة واحلكمة وا
ة لـها بـعد اجـتماعي قـراءتهـا ومن ب هـذه القصـص   قصة قـد
لح ـلح  حـيث يـعـد ا كـبـير  تـضـمـنت  لـغـزا  و رمزيـة عن مـادة ا
ـا سـر احلـيــاة . و يـحـمل اســمه  دالالت ومـعـاني اجــتـمـاعـيـة قــد
وقـيـميـة  مازال الـناس حـتى اليـوم يـذكرون في احـاديثـهم قصص
هم في ـلح و وذلك  الهـمـيـته و دوره ا ة عن ا وامثـال شـعبـيـة قـد
احلياة  مثل تطييب الطعام وحفظه من التعفن او التلف قرأنا هذه
لح للكاتب الباحث عـبرة ضمن مقالة تـراثية وعلميـة عن ا القصة ا
الـدكتور مـنير احلـبوبي   وقـد حملـت في طياتـها دالالت واشارات
ـبـتلى كأنـهـا حتاكي الـواقع احلـالي الـصعب الـذي نـعيـشه الـيوم ا
ـسـتقـيـمـة لدى بتـراجع الـقـيم واالخالق واخـتالل مـوازين احليـاة ا

البعض من الناس .
مفـاد القـصة كمـا يرويهـا الكاتب احلـبوبي قائـآل : يحكى ان رجال
يسـكن مع زوجته بدار مالصـقة جلاره الـذي هو شيخ احملـلة وهذا
الـشـيخ هو اعـرف وافضـل واكرم انـسان كـما مـعـروف عنه  فـهذا
الرجل اجلار لـلشيخ قبل ان يتـرك بيته ويسـافر لعدة ايام من اجل
الــعـمـل  زار الـشــيخ وطــلب مــنه حــمــايـة اهــله وزوجــته الــتي هي
ـا يسمى بـ (حق اجلـورة) ..فسافر جارتـهم وكما معـروف عندنا 
ا صـارت الدنـيا لـيال راودت الشـيخ غـريزته الـعمـياء الـشيـطانـية و
بـاخللـو بـزوجـة جاره فـاتى لـهـا وطرق الـبـاب علـيـهـا وتعـجـبت هذه

ش . رأة من طلبه ا ا
فـقـالت له : يـاشـيخ لي عـنـدك لـغـز ان اسـتـطـعت حـله حـلـلت عـلـيك

وستبغي ماتريد ...
فقال لها وما هذا اللغز ... فقالت له : 

ـلح ! ? فـصـفن الـشـيخ كـثـيـراً ولم يـعـرف ـلح فـبـيـش ا اذا تـلف ا
جواب هـذه  احلزورة فـذهب الى شخص ايـام زمان كـان يسمى بـ
الـعـرافه وهــو قـادر عـلـى حل اي لـغـز فــسـاله الــشـيخ عن تـفــسـيـر
ـثل يراد ان يقال انه وجواب هـذا اللغز ..فـقال له العـراف : بهذا ا
اذا سيـد القوم كان انـسانا فـاسقا ونذال فـمن سيحـمي ويدير اهله
وعرضه وابناء قريته او محلته . فـانصعق الشيخ من هذا التفسير

ورجع الى بيته وافتهم سر ومعنى اللغز الذي ذكرته جارته . 

بغداد
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لك ماها فاجيرالونغكورن رسميا ا
امس الــــســــبت في حــــفـل مـــهــــيب
تـخـللـته مـراسم هنـدوسـية وبـوذية
وتــــــعـــــهــــــد خاللـه بــــــأن يـــــحــــــكم

بـ"استقامة".
وفـاجيـرالونـغـكورن هـو عاشـر ملك
من سـاللــة تــشـــاكــري الـــتي حتــكم
تـايالنـد مـنـذ الـعـام  .1782ووصل
إلى الـعـرش قـبل عـامـ عـقـب وفاة
والـده لـكـنه انـتــظـر حـتى انـقـضـاء
فتـرة احلداد الـطويـلة قـبل أن يع

تاريخ تتويجه.
وبدأت مراسم الـسبت التي تـستمر
ـلك الذي ارتدى ثالثة أيـام بتـلقي ا
ثـوبـا أبيض الـلـون ميـاهـا مقـدسة
مـن أنـحـاء تـايالنـد لــيـمـسح وجـهه
بها في مـجمع القصـر الكبير وسط
ـنــاسـبـة طــلـقـات مــدفـعــيـة بـهــذه ا

. وتراتيل الرهبان البوذي
وتــعــهــد بــأن يـحــكم بـ"اســتــقــامـة"

صلحة الشعب التايالندي.
بـــدورهـــا انــحـــنت أمـــامه زوجـــته
ــلــكـــة ســوتــيــدا الــتي الــرابــعــة ا
تـزوجهـا في حـفل مفـاجئ قـبل أيام

من تتويجه.
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ـــرة األولى الــتي يـــشــاهــد وهــذه ا
فــيــهــا مـعــظم الــتــايالنــديــ حـفل
تــتـويـج إذ كـان األخــيـر عـام 1950
ــــلك عــــنـــدمــــا  تــــتـــويـج والـــد ا

بوميبول أدولياديج.
الى ذلك ألــقى امـبــراطــور الـيــابـان
اجلـديـد نـاروهيـتـو خطـابه الـعـلني
األول امس الـســبت أمـام حـشـد من
عــشـرات آالف األشـخــاص دعـا فـيه

ي. إلى السالم العا
ــلك الــبــالغ مـن الــعــمـر 59 وقــال ا
عاما والذي اعتـلى العرش األربعاء
بعد تنازل والده أكـيهيتو عنه "آمل
بصـدق في أن تـبحث بالدنـا جنـبا

إلى جـنب مع الـدول األجـنـبـيـة عن
ــــــزيـــــد من ي وا الــــــسالم الـــــعــــــا

التنمية".
وظــهــر االمــبــراطــور الـ 126وهـو
يـرتدي مـعطفـا غامـق اللون بـشكل
وجـــيــز من أعــلى شـــرفــة مــحــاطــة
بــــــزجـــــاج مــــــدرّع في الــــــقــــــصـــــر
اإلمـبراطـوري بـطوكـيـو إلى جانب
اإلمـبـراطورة مـاسـاكـو الـتي ارتدت
فـســتــانًـا أصــفــر أنــيـقــا مع قــبــعـة

وقالدة من اللؤلؤ.
وكــــان هــــنـــــاك أفــــراد آخــــرون من
الـــعـــائـــلـــة االمـــبـــراطـــوريـــة. لـــكنّ
االمـــــبـــــراطـــــور واالمـــــبـــــراطــــورة
الـفخـريـ أكـيـهـيتـو ومـيـشـيـكو لم
يـحـضـرا إثـر قـرارهـمـا االنـسـحاب
من احلياة الـعامة بعـد ثالث عاما

في احلكم.

ــــرة األولى خـالل قـــرنـــ وهـــذه ا
التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني
ــــوجب عـن الــــعــــرش وهــــو حي 
قـانون اسـتـثنـائي وضع خـصيـصا

ألكيهيتو.
مـن جــهـــة اخـــرى أطــلـــقت كـــوريــا
الـشــمـالـيـة امس الـسـبت صـواريخ
ـــدى في اجتـــاه بـــحــر قـــصـــيـــرة ا
الـيـابـان بـحـسب مـا أعلـن اجليش
الـكـوري اجلـنـوبي في خـطـوة هي
األولى من نوعها مـنذ أكثر من عام
فـي حــ تـــتــعـــثّــر احملـــادثــات مع
بــيــونغ يــانغ حــول نــزع سـالحــهـا

النووي.
وأفـادت الـقيـادة العـسـكريـة الـعلـيا
فـي كـوريـا اجلـنـوبــيـة في بـيـان أن
كـوريـا الشـمـالـيّة "أطـلـقت عدداً من
دى من شبه الصّواريخ القصيرة ا

جزيـرة هودو قـرب مديـنة وونـسان
الــســاحــلــيّــة في اتّــجــاه الــشــمـال
الشرقي اليـوم ب الساعة 09,06
 00,06)ت غ) والساعة ."09,27
وأضافت أنّ الصواريخ حلّقت على
ارتفاع  70إلى  200كيلـومتر فوق

بحر اليابان.
ــتـــحــدثـــة بـــاسم الـــبــيت وقــالـت ا
األبــيض سـاره ســانــدرز "نــعــلم مـا
فعـلته كـوريا الشـماليـة هذه اللـيلة.
ـراقـبــة". من جـهــتـهـا سـنُــواصل ا
أعـلـنت وزارة الـدفـاع الـيـابـانـية أن
أي صاروخ لم يحلق فوق اليابان.
وأكدت الـرئاسة الـكورية اجلـنوبية
أنها تـتابع الوضع من كـثب وأنها
علومات بشكل وثيق مع "تتشارك ا
ــتــحــدة". وأضــافت في الــواليـات ا
وقت الحـق أن خــــــطـــــوة كــــــوريـــــا

الـشــمــالــيــة تــشــكّل خــرقــاً التــفـاق
عــســكــري وقـــعه الــطـــرفــان الــعــام
اضي معربةً عن "قلقها الشديد". ا
واضــافت الـرئــاســة "نـدعــو كــوريـا
شـاركة بنـشاط في الـشمـالية إلـى ا
بذولـة الستئناف احلوار اجلهود ا

بسرعة".
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وكانت بـيونغ يانغ حـذرت الواليات
ــــتـــــحــــدة فـي وقت ســـــابق هــــذا ا
االسـبـوع من "نـتـيجـة غـيـر مـرغوب
فـيـها" إذا لم تـغيـر مـوقفـهـا بحـلول
نـــهـــايـــة الــــعـــام في وقت وصـــلت
ـفــاوضـات حــول بــرنـامج كــوريـا ا
الـشمـاليـة الـبالـستي والـنووي إلى

طريق مسدود منذ ثالثة أشهر.
وقد صرحت نـائبة وزيـر اخلارجية
الــكــوري الــشــمــالي تــشــوي ســون
هـوي الـثالثاء "قـرارنـا على صـعـيد
نزع السالح النـووي ال يزال ساريا

وسنطبقه عندما يح الوقت".
لــكــنـهــا أضــافت أن "ذلـك لن يــكـون
ــــكـــنـــا إال إذا أعـــادت الـــواليـــات
ــتــحــدة الــنـظــر في حــســابــاتــهـا ا

احلالية وأعادت صياغتها".
وعـلّق مديـر الدراسـات الكـورية في
مــــركــــز "نـــــاشــــونــــال إنـــــتــــرست"
لـــلـــدراســـات في واشـــنـــطـن هــاري
كـــازيــانــيـس أن "كــيم قـــرر تــذكــيــر
تحدة على وجه العالم والواليات ا
الـتـحـديـد بـأن قـدراته عـلى صـعـيد

االسلحة تزداد يوما بعد يوم".
وتــابع اخلــبــيــر "أخــشى أن تــكـون
هــذه بـــدايـــة الــعـــودة إلى حـــقـــبــة
الــتـــهــديـــدات بــاحلـــرب الــنـــوويــة
واإلهـانـات الشـخـصـية وهي دورة
خطـيرة من الـتوتـر ينبـغي تفـاديها

بأي ثمن".
وتـأتي اخلطـوة الكـوريـة الشـمالـية
ـقـبل قــبل زيـارة مـقـررة األســبـوع ا
إلى الــيــابــان وكــوريــا اجلــنــوبــيـة

للمبعوث األميركي اخلاص ستيفن
بــــيــــغـــون. وأكــــدت واشــــنــــطن أن
سؤول األميركي سيناقش "جهود ا
الـتــقـدم نــحــو نـزع شــامل ومـراقب
بــالــكــامل لـألســلـحــة الــنــوويــة من

كوريا الشمالية".
وأكــدت وزارة اخلـارجــيـة الــكـوريـة
ــبــعــوث الــكـوري اجلــنــوبــيــة أن ا
ـسـائل الـنـوويـة اجلــنـوبي بـشـأن ا
لـي دو هــــون حتــــدّث الــــســــبت مع
بيغون حول إطالق كوريا الشمالية

للصواريخ.
وســبق أن أعــلـنت بــيـونـغ يـانغ في
تـــــشـــــرين الـــــثــــانـي/نـــــوفــــمـــــبــــر
ونــيـســان/ابــريل اخــتــبــار غـامض
"السـلـحـة تـكـتـيـكيـة" دون تـفـاصـيل
إضــافـيــة. وكـانت هــذه أول جتـربـة
أسلحة يعلن عنـها الشطر الشمالي
مـــنـــذ دخـــوله فـي مــفـــاوضـــات مع
ـتــحــدة حــول بــرامـجه الــواليــات ا

العسكرية في 2018
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غير أن نظام كوريا الشمالية امتنع
حــتـى اآلن عن اخـــتــبـــار صــواريخ
بــالـســتـيــة أو أســلـحــة نـوويــة مـا
ســيـعـني وقف الــتـقـارب مع سـيـول
وواشنـطن بصـورة نهـائيـة. وتعود
آخــر عـــمــلــيـــة إطالق صــاروخ إلى

تشرين الثاني 2017
ورأى خبير شؤون كـوريا الشمالية
في سيـول أنكيت بـاندا أن عمـليات
إطالق الصواريخ السبت "ال تنتهك
إجراء تعليق التجارب الصاروخية
الـذي أعـلـنه كـيم جـونغ أون نـفسه"
والـــذي "ال يــــنـــطــــبق ســــوى عـــلى
الــصـواريخ الــبــالـســتـيــة الـعــابـرة
لـــلــقـــارات". ولـــفت إلى أن "كـــوريــا
الــشــمـالــيـة لـم تـقم تــاريــخـيــا بـأي
جتربة فيما كانت جتري مفاوضات
ـتحـدة وليس هـناك مع الـواليات ا

مفاوضات حاليا".
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{  اديس ابــــابــــا -(أ ف ب) - اتّـــفق
طــرفــا الـنــزاع في جــنــوب الــسـودان
اجلـمعـة عـلى إرجاء تـشـكيل حـكـومة
الـــوحــدة ســتــة أشــهـــر بــحــسب مــا
أعـلـنت الـهـيـئـة احلـكـومـيـة لـلـتـنـمـية
(ايـغــاد). وفي بـيـان أصــدرته أعـلـنت
نظمة اإلقليمية التي دفعت "ايغاد" ا
ـبـادرة األخـيـرة إلنـهـاء بـقـوة خـلف ا
احلــــرب في جــــنـــوب الــــســـودان أن
"الـطــرفـ قـد وافــقـا بـاإلجــمـاع عـلى
دة رحلـة ما قبل االنـتقالـية  تمديـد ا
ستة أشهر اعتبارا من  12أيار/مايو
 ."2019وجــــــاء الــــــتــــــوافـق عــــــقب
محادثات استـمرت يوم جمعت في
تـخاصـم أديس أبابـا الـفصـيلـ ا
في جـنــوب الـسـودان حملــاولـة إنـقـاذ
ــــــــــوقّـع في اتــــــــــفـــــــــاق الـــــــــسـالم ا
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ــثـلـون ويُــعـد االتــفـاق الـذي وقّــعه 
لـلرئـيس سـلفـا كـيـر مع زعيم الـتـمرّد
رياك مـشار وعـدد من الفـصائل ثـمرة
ـدمّر جـهـود حـثـيـثـة إلنـهـاء الـنـزاع ا

الذي دخل عامه السادس.
لكن الـطـرف لم يـنـجحـا في حل عدد
ـسـائل احلسـاسـة قـبل انـقـضاء من ا
هلة احملددة لتشكيل حكومة تقاسم ا

السلطة في  12أيار/مايو.
وتركّز سـلطـات جنوب الـسودان على

ـــضيّ قــدمــاً فـي تــشــكــيل كــيــفــيّــة ا
حكومة الوحدة.

ـــقــابـل يـــطــالـب فـــريق مـــشــار فـي ا
بإرجـاء تشكـيل احلكـومة ستـة أشهر
حلل مــسـائل أمـنــيـة وغـيــرهـا حتـول

دون عودة زعيم التمرّد إلى جوبا.
نفـى في اخلرطوم ويقـيم مشـار في ا
بعدما طُرد من جوبا على وقع معارك
وقــعـت في عــام  2016إثـــر انــهـــيــار

اتفاق سالم سابق.

ويـنص االتـفـاق اجلـديـد عـلى تـولّـيه
مجدداً منصب نائب الرئيس.

وأعلـنت "ايـغاد" أن الـطرفـ "اعتـبرا
أن غــــيــــاب اإلرادة الـــــســــيــــاســــيــــة
والــــتـــــمــــويـل وضـــــيق الـــــوقت هي
الـــتــحــدّيــات الــكـــبــرى الــتي تــؤخــر

تشكيل" حكومة الوحدة.
ويقول مراقبون إن خطوات أساسية
يـنص عـلـيـهـا االتـفـاق لم تـنـفّـذ بـعد
مـثل تـشـكـيل جـيش مـوحـد واالتـفاق

على كيفية إدارة األمن في العاصمة.
وأقــــــرّ وزيــــــر اإلعـالم في جــــــنــــــوب
الــسـودان مــايـكـل مـاكــوي بـحــصـول
"تـأخـيـر في مـا يـتـعـلّق بـإرسـاء وقف
دائم إلطالق الـنـار والـتـوصّل التّـفـاق
ـقــابل قـال نـائب بـشــأن األمن". في ا
رئــيس احلـركــة الـشــعـبــيـة لــتـحــريـر
عـارضة برئـاسة مشار إنّ السودان ا
ـتّـخـذ اليـوم بـتـمديـد الـفـترة الـقرار ا
االنتقاليـة يجنّبنـا الوقوع مجددا في

ـشروع تماما باللغة اإلنـكليزية "من ا
للدول العربية أن تدعم انتقاال منظما
ومستقرا في السودان. انتقال يوازن
بـ الـتطـلـعـات الـشـعبـيـة واسـتـقرار

ؤسسات". ا
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وأكـــد الـــوزيــــر اإلمـــاراتي "عــــرفـــنـــا
أوضــاعـــا من الــفــوضـى الــتــامــة في
ـزيـد ـنــطـقـة ولـسـنـا بــحـاجـة إلى ا ا

منها".
وكـان لـلـسـعـوديـة واالمـارات رد فـعل
مــقـتــضب عــلى االطـاحــة بـالــبـشــيـر
حـــيـث طـــالــــبـــتـــا بــــاحلـــفــــاظ عـــلى
"االســتــقــرار" و"االنــتــقــال الــســلــمي"
لــلـســلـطــة وأعـربــتـا عن تــأيـيــدهـمـا
لقرارات اجمللس العسكري االنتقالي.
والـــــســــودان شـــــريـك رئـــــيـــــسي في
الــتــحـالـف الـعــســكـري الــذي تــقـوده
ـتــمـرّدين الــريـاض وأبــوظـبي ضــدّ ا
احلــوثـيــ في الـيــمن. ويــقـاتل آالف
اجلــنــود الــســودانــيــ في صــفــوف
قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته

في آذار/مارس .2015
ودعـت حـــركــــة االحـــتــــجــــاجـــات في
الــــســـــودان الـــــثالثـــــاء إلى "مـــــوكب
مليوني" مؤكـدين عدم جدية اجليش
في تـسـلـيم الـسـلـطـة لـلـمـدنـيـ بـعـد
مرور نحو ثالثة أسـابيع على إطاحة

الرئيس عمر البشير.

دوامـة الـعـنـف. وانـدلـعت احلـرب في
جـــنــوب الــســـودان بــعـــد عــامــ من
اسـتــقاللـه في عـام  2011إثـر اتّــهـام

شار بالتخطيط النقالب ضدّه. كير 
ومـنـذ تـوقـيع اتّـفـاق الـسالم األخـيـر
ـعـارك بـشــكل كـبـيـر تـراجـعـت حـدّة ا

لكّنها لم تتوقّف.
ي ـــبــعـــوث األ واخلـــمـــيس قـــال ا
ـعارك توقّفت ديفيد شـيرر "نعلم أن ا
ألنّ الزعـيـمـ أرادا ذلك. ونعـلم أنـها
إذا جتـــــــددت عـــــــلـى عـــــــكس اإلرادة
الــشـعب فــإن ذلك ســيـكــون بــأمـر من

." الزعيم
الى ذلك أعـلنت اإلمـارات األربـعاء أن
الدول الـعربـية تدعم "انـتقـاال منـظما"
ــنــطــقــة في الـــســودان مــؤكــدة أن ا
ليست بحاجة للمزيد من "الفوضى".
وكانت اإلمـارات أعلـنت األحد تـوقيع
ركـزي الـسوداني ـصـرف ا عقـد مع ا
اليداع  250مـلــيـون دوالر في الــبـنك
احلكومي كجزء من حزمة مساعدات
تـــعــهّــدت بـــهــا أبــوظـــبي والــريــاض
لـــصـــالح الــــســـودان الـــذي يـــشـــهـــد
اضطـرابات في خـضم عمـليـة انتـقال
السـلطـة بعد اإلطـاحة بـالرئـيس عمر

البشير.
وكـــــتب وزيـــــر الـــــدولـــــة االمـــــاراتي
للـشـؤون اخلارجـيـة أنور قـرقاش في
تــغــريـدة عــلى حــسـابـه عـلى تــويــتـر
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رئيس جنوب
السودان وزعيم

عارضة ا
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