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تتمات  /ت�سلية
اتفاق رو�سي ـ �أميركي ( ...تتمة �ص)9

أما الدفاع الروسية ،فقد أعلنت أنّ األهداف التي طالها
القصف الروسي في سورية ،إنما كانت تقع على مسافة تزيد
عن  300كم خارج نطاق نشاط فصائل المعارضة السورية
المسلحة ،وأكدت على لسان المتحدث الرسمي باسمها أنّ
«الهدف الذي تعرض للقصف ،كان على مسافة  300كم
عن األراضي التي أدرجها الجانب األميركي في حيز نشاط
المعارضة المنخرطة في نظام وقف إطالق النار والهدنة».
كما أكدت الوزارة الروسية ،أ ّنها ما انفكت تناشد الجانب
األميركي طيلة أشهر ،صياغة خارطة مشتركة تشمل مناطق
نشاط فصائل المعارضة السورية ،دون أن تحرك واشنطن
ساكنا ً على هذا الصعيد حتى اآلن.
كما و كشفت الدفاع الروسية عن مقتل عسكري روسي
في سورية ،أثناء قيامه بصد هجوم انتحاري على قافلة
إنسانية في ريف حمص.
وق��ال��ت ال���وزارة إ ّن��ه ف��ي  15ح��زي��ران الرقيب أندريه
تيموشينكوف ،م��ن ح��رس القافلة اإلنسانية التابعة
لمركز التنسيق الروسي للمصالحة في سورية ،قام بمنع
وصول سيارة مفخخة يقودها انتحاري ،إلى مكان توزيع
المساعدات اإلنسانية على السكان.
وأوضحت أنّ الجندي أطلق النار على السيارة وأوقفها.
وعند انفجار السيارة المفخخة تعرض العسكري الروسي
إلصابة بالغة ،ما أدى إلى وفاته متأثرا بها بعد فشل جهود

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

األطباء في قاعدة حميميم إلنقاذه.
و كانت وزارة الدفاع الروسية؛ قد أشارت في وقت سابق
في بيان مقتضب أمس ،إنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو تفقد السبت في زيارة مفاجئة قاعدة حميميم في
ريف الالذقية ،ثم التقى الرئيس السوري بشار األسد.
ولم تعلن ،ال في موسكو وال في دمشق ،أيّ تفاصيل حول
ما ج ّرى من حديث في لقاء الرئيس األسد بالوزير الروسي،
في حين علقت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية
على الزيارة المفاجأة بقولها إنه ليس مستبعدا ً أن تعدل
روسيا موقفها من مسائل تتعلق بسورية ،بعد أن يعود
شويغو إلى موسكو ويطلع بوتين على نتائج زيارته إلى
دمشق.
واعتبرت أوس��اط مراقبة أنّ الرئيس فالديمير بوتين،
أوفد وزير دفاعه إلى سورية ،لكي يناقش مع الرئيس األسد
مسائل تطرح نفسها على جدول أعمال الكرملين ،وتتعلق
بحل األزمة في سورية والجاهزية القتالية للجيش السوري،
وما يحتاجه لزيادة قوته وقدرته على قتال التنظيمات
اإلرهابية.
هذا وقالت الدفاع الروسية ،أنّ شويغو تفقد أداء بطاريات
«إس »400 -الصاروخية المضادة لألهداف الجوية ،واطلع
على ظروف عمل وإقامة العسكريين والطيارين الروس في
«حميميم».

�أنقرة تدين ( ...تتمة �ص)9
ديمقراطيا ً في مصر والمعتقل منذ  ،2013وندينه ،ونعتقد أنّ
القرار لن يساهم في تحقيق سالم واستقرار مصر».
وأص���درت محكمة جنايات القاهرة ،السبت ،أحكامها
في القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر» ،وتضمنت
األحكام ،السجن  40عاما ً بحق مرسي ،ومثلها لسكرتيره
أمين الصيرفي ،باإلضافة إلى الحكم باإلعدام في حق 6
متهمين آخرين في القضية بينهم  4صحفيين ،أحدهم أردني.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ( 25عاماً) بحق
أحمد عبد العاطي ،مدير مكتب مرسي ،و( 15عاماً) لكريمة،
ابنة أمين الصيرفي ،ومثلها لخالد رضوان مدير إنتاج بقناة
«مصر »25المغلقة حالياً.
وحصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على 85
سنة سجن وحكم باإلعدام في  4قضايا من بين  5قضايا
يحاكم فيها.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته
بالقول إنّ العالقات ورواب��ط األخ��وة التي تربط الشعب
المصري بالشعب القطري الشقيق ،ستظل راسخة ال تهتز
وستبقي مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب
العربية ،وال تتدخل في شؤون الدول األخرى ،وتحافظ على
أمن وسالمة أمتها.
وكانت الخارجية القطرية أعربت عن استنكارها ورفضها
الكامل للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة
جنايات القاهرة ،في القضية المعروفة إعالميا ً باسم التخابر
مع قطر.
وفي السياق ،دان��ت الخارجية التركية ،أحكام السجن
الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وقالت الخارجية ،في بيانُ « :نعرب عن قلقنا العميق
إزاء الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس مرسي ،المنتخب

متى �سي�شهد العالم ( ...تتمة �ص)9
ألنّ المشكلة مع السياسيين األميركيين أنهم يقولون شيئا ً
قبل االنتخابات ويفعلون العكس بعدها ،مثلما ع ّودونا ،وألنّ
الرهان يجب أن يكون على السياسات بالدرجة األولى وليس
على األشخاص ،ومثلما هو معروف أنّ هذه السياسات ال
تخضع فقط للرئيس وإنما تخضع للمؤسسة كك ّل ،وللوبيات
الموجودة في الواليات المتحدة.
ولكن الذي يح ّز في القلب أنه و في الوقت الذي تتنافس فيه
امرأة على رئاسة أقوى دولة في العالم نجد التعبئة الدينية
التي تمارسها التيارات السياسية الدينية في بالدنا ،والتي
تلتقي معها األفكار المحافظة الرجعية والتي تحث على سجن
المرأة في قمقم الدين والعادات والتقاليد البالية ،ومنعها من
الخروج من منزلها ووضع سلسلة ال تنتهي من المحرمات
أمامها ،وتصويرها على أنها ليست أكثر من أداة إلشباع غرائز
الرجال ،وماكينة إلنجاب األطفال ،ونجد في اآلخر من يسأل
لماذا بالدنا ما زالت ترزح تحت هذا الك ّم الهائل من التخلف
يحجم المجتمع بأكمله ألنّ المرأة
والتردّي والهوان ،وهو
ّ
بكيانها تشكل ك ّل المجتمع.
فمنذ أسطورة عشتار م��رورا ً بزنوبيا ملكة تدمر وماري
واليسار وجوليا دومنا ومريم العذراء نرى من جديد تغيّرا ً
جديدا ً لدور المرأة في بالدنا بعد أن شهدنا مؤخرا ً فوز د.
هدية خلف عباس برئاسة مجلس الشعب السوري لتصبح
أول ام��رأة تترأس البرلمان ،وذل��ك ألول م��رة منذ تشكيل
البرلمان في تاريخ الكيان الشامي في عام  ،1919حيث كانت
المرأة الشامية قد حصلت على حقها في االنتخاب والترشح
للمجالس التشريعية قبل معظم النساء في المجتمعات
العربية وذلك عبر دستور عام  1953كأول دستور سوري
منح المرأة حق االنتخاب وحق الترشح للمجالس التشريعية
مثلها مثل الرجل ،وذلك بعد اجتياح الغزوات العربية وتفشي
سياسة التعريب التي حجمت دور المرأة لتأخذنا معها إلى
التخلف والرجعية بعد أن كانت قائدة ورئيسية.
فال عزاء لنسائنا إال إذا ألقين بك ّل ما من شأنه أن يرمز إلى
تخلف وجهل وعبودية ،وأن ال تنسى أنها مساوية للرجل
وليست شبيها ً ل��ه ،ولكن اختالفهما ح��ق وعنصر إغناء
للمجتمع ،وينطلقن لمنافسة الرجال في بناء بالدهن واالرتقاء
بالمجتمع نحو األفضل.

وه��و األم��ر ال��ذي ال يسأل عنه السياسيون ال��ذك��ور ،لذا
أصبحت اليوم مشاركة المرأة في الحياة السياسية
الرسمية المعاصرة منخفضة في جميع أنحاء العالم.
ولكن مؤخرا ً بدأنا نشاهد هيالري كلينتون التي كانت تقف
خلف زوجها في حملته الرئاسية تتقدّمه اليوم ،عندما سعت
ألن تكون أول سيدة في التاريخ األميركي الحديث وق ّررت
اختراق مقعد احتكره الرجال لعشرات السنين ،ت��دار من
خالله امبراطورية يمت ّد نفوذها في شتى أنحاء األرض.
لقد كان تحدّيا ً هائالً من السيدة كلينتون التي طافت أنحاء
الواليات المتحدة إلقناع األميركيين ببرنامجها االنتخابي ،فلم
تيأس ،ولم تخفت روحها المقاتلة المثابرة ،ولم تغيّر آراءها،
ودافعت بحرارة عن برنامجها لتحسين الرعاية الصحية
والتعليم ونظام التأمينات االجتماعية والبيئة واالستقالل
في مجال الطاقة.
واستطاعت أي��ض�ا ً أن تصنع ت��اري��خ�ا ً عندما خاضت
انتخابات مجلس الشيوخ األميركي في عام  ،2000حيث
أصبحت أول سيدة أولى سابقة تفوز بأحد أه ّم المناصب
السياسية في البالد ،وأعيد انتخابها بفارق كبير لوالية
ثانية في مجلس الشيوخ ،حتى أصبحت بمبادرتها الشجاعة
وجهودها الكبيرة قدوة لماليين النساء في الواليات المتحدة
والعالم لتحطيم قيود العبودية والفوز بمكانتهن الالئقة في
المجتمع في حلبة النضال والكفاح لبناء األوطان واإلنسان.
والعالم الغربي بالمجمل شهد مؤخرا ً نموا ً متزايدا ً لدور
المرأة ونيلها حقوقها السياسية كاملة مثل السيدة مارغريت
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا والسيدة أنديرا غاندي رئيسة
وزراء الهند والسيدة سيغولين رويال التي كانت المرشحة
للرئاسة الفرنسية وأنجيال ميركل المستشارة األلمانية،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تجد فيه ال��م��رأة ف��ي معظم دول الشرق
األوسط واإلسالمية خاصة ،يُدفع بها إلى المزيد من التقوقع
والتهميش بسبب التحريض السلفي واألفكار السلفية التي
تزداد انتشا ًرا ،بعد أن كانت تقود العالم وتخوض حروبا ً
وتخضع دوال ً بحالها.
فالحديث عن هيالري ال يعني االهتمام بنتائج االنتخابات
ّ
المرشح ترامب أو كلينتون
األميركية ،فال يه ّم هل سينجح
أو أن يكون هناك شخص ثالث ،ألنهم جميعا ً متشابهون
بالمبدأ ،وألنّ الرهان على أيّ رئيس أميركي هو رهان خاسر،

جودي يعقوب

يتردد صداها في مدينة الموصل ،حيث ب��دأت طالئع قواتنا
بالتقدم في جنوب الموصل إيذانا ببدء المنازلة الكبرى ضد
اإلرهاب في نينوى».
وتابع الحديثي ،أنّ «هذا النصر جاء ليضيف زخما ً كبيرا ً
للقوات العراقية للتقدم نحو مدينة الموصل ،ويشكل حافزا ً مهما ً
لتحرير هذه المدينة من قبضة اإلرهاب الذي سأ ّم أهلها األحرار
سوء العذاب ،حيث تر ّنو أعينهم صوب أبنائهم وأخوتهم في
القوات المسلحة كي يعينوهم على التحرر واستعادة الموصل
لوجهها البهي» ،مبينا ً أنّ «هذا العام سيكون عام النصر األكبر
بتحرير مدينة الموصل من أسر اإلرهاب كما سبق للقائد العام
للقوات المسلحة أن تعهد بأن يكون عام  2016عاما ً للنصر
النهائي على داعش».
جدير بالذكر أنّ القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء
حيدر العبادي أعلن ،الجمعة الماضية ،عودة مدينة الفلوجة
إلى «حضن الوطن» وإحكام القوات األمنية سيطرتها على مركز
المدينة.
ميدانياً ،فتحت القوات العراقية ،جبهة ثانية في إطار إعدادها
للهجوم على الموصل ،معقل تنظيم «داعش» بعد يوم من إعالن
القوات الحكومية السيطرة على الفلوجة.
وأكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أنّ قوات بالده تتقدم
بمحاورعدة ،باتجاه شمال محافظة صالح الدين .فيما سيطرت
القوات العراقية المشتركة على قرى ومناطق شمال بيجي
ومن الواضح أ ّنها تخطط لفتح جبهات جديدة ضد داعش في
العراق.
وقال مسؤولون أمنيون ،إنّ قوات مكافحة اإلرهاب وهي قوات
النخبة وفرقتين عسكريتين تدعمها ضربات جوية من جانب

وقال بيانٌ عسكري ،إنّ قوات مكافحة اإلرهاب ،سيطرت على
مستشفى الفلوجة الذي كان مركزا ً للمتشددين ،الذين أضرموا
النار في أجزاء كبيرة منها قبل فرارهم ،وإنها تقوم بتطهير حي
الضباط بشرق المدينة.
ٌ
ب��ث مباشر على التلفزيون الرسمي م��ن خ��ارج
وأظ��ه��ر
المستشفى ،سحب الدخان تتصاعد وأف��راد القوات الخاصة
لمكافحة اإلرهاب ،تحتفل برفع العلم العراقي.
من جهته ،ص ّرح متحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده
الواليات المتحدة ،أنّ طائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي»
نف ّذت غارات دعما ً للقوات العراقية في وادي نهر دجلة وهي
منطقة تقدم القوات.
وقال العقيد محمد األسدي المتحدث باسم الجيش العراقي،
إنّ القوات الحكومية تتقدم عبّر طريق صحراوي إلى الغرب من
الطريق الرئيس السريع ،الذي يربط بغداد بالموصل والمزروع
باأللغام ويمر بقرى بها وجود مكثف لمسلحي «داعش».
وفي السياق ،أعلن قائد الشرطة االتحادية العراقية ،الفريق
رائ��د شاكر ج��ودت ،عن العثور على ثالثة سجون لتنظيم
«داعش» وسط مدينة الفلوجة ،بعد  24ساعة من نجاح القوات
العراقية من تحريرها.
وقال جودت ،أول أمس ،لموقع «السومرية نيوز» ،إنّ «قوات
الشرطة االتحادية تمك ّنت من العثور على المحكمة الشرعية
لتنظيم «داعش» في منطقة حي نزال وسط مدينة الفلوجة».
وأضاف جودت ،أنّ «المحكمة الشرعية «لداعش» تحتوي
على ثالثة سجون ،أولها للرعية والثاني لإلخوان والثالث
لتعذيب المنتسبين بالقوات األمنية» ،الفتا ً إلى أنّ «تلك السجون
خالية من المعتقلين».

التحالف ال��ذي تقوده الواليات المتحدة ،تقدمت من منشأة
لتكرير النفط في شمال البالد باتجاه مطار ينظر له باعتباره
موقعا ً مهما ً في الزحف الستعادة الموصل التي ُتعتبر أكبر مدن
شمال العراق ومعقل تنظيم «داعش» في العراق.
وقال المسؤولون األمنيون ،إنّ القوات الحكومية سيطرت
على قريتين وتقدمت حوالي  20كم على طول طريق صحراوي
غربي بيجي في أول تقدم بعد المدينة منذ استعادتها في تشرين
األول.
وقال وزير الدفاع ،إنّ الهجوم يمثل بداية العمليات لطرد
مسلحي «داعش»من القيارة الواقعة على بعد  115كم إلى
الشمال من بيجي ،حيث يمكن استخدام المطار الموجود
بالمنطقة كنقطة تجمع للقوات لشن هجوم بعد ذل��ك على
الموصل التي تبعد  60كم أخرى إلى الشمال.
تجدر اإلشارة إلى أنّ القوات الحكومية ،على جبهة منفصلة
غربي مخمور على الجانب اآلخر من نهر دجلة ،أحرزت تقدما ً
طفيفا ً خالل األشهر الثالثة األخيرة.
وقال العبيدي ،في تغريدة على «تويتر»« :بدأت القطاعات
اآلن بالتحرك لعمليات تحرير القيارة وإن شاء الله النصر باليد
والنصر المبين وقواتنا ستحقق خالل ساعات قليلة النصر على
منطقة القيارة».
ودخلت القوات العراقية قلب مدينة الفلوجة ،صباح الجمعة
الماضي ،بعد عمليات دامت أسبوعا ً تسببت في فرار عشرات
اآلالف من سكانها إلى مخيمات مجاورة خاصة بالنازحين.
واشتبكت القوات الحكومية مع مسلحين في شارع بغداد ،وهو
الطريق الرئيس بين شرق الفلوجة وغربها ،وأطلقت الصواريخ
على مواقعهم وواجهت نيران قناصة وقذائف مورتر.

وا�شنطن بو�ست :وا�شنطن �ستحتفظ بقواتها الع�سكرية في اليمن

تقرير �إخباري

تبادل للأ�سرى بين �أن�صار اهلل وقوات هادي
أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ب��اس��م حركة
«أن��ص��ار ال��ل��ه» محمد عبد ال��س�لام ،أ ّن��ه
«بوساطة محليّة ت ّم عملية تبادل لألسرى،
م��ع ب��ع��ض ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة في
محافظة تعز ،و بموجبها تم اإلف��راج عن
 116أسير من أس��ری الجيش واللجان
الشعبية».
وأض��اف عبد السالم «يثبت الواقع أنّ
وف��د ق��وات ه��ادي ال يملك من أم��ره شيئاً،
فبعد أك��ث��ر م��ن شهر منذ تشكيل لجنة
األسرى والمعتقلين لم يستطع تقديم أيّ
خطوة عملية ف��ي ه��ذا الجانب ،وم��ا زال
يماطل ويصنع العراقيل دون تنفيذ أيّ
تقدم ُيذكر وهو ما يؤكد صوابية التواصل
المباشر ،مع المعنيين والميدانيين في
كثير من الخطوات الالزمة ،ففاقد الشيء
ال يعطيه».
وكانت مصادر محلية أفادت ،بأنّ قوات
ه��ادي «أن��ص��ار الله» تبادلوا نحو 200
أسير في تعز وسط اليمن ،في أكبر تبادل
لألسرى منذ بداية األزم��ة اليمنية العام
الماضي.
وم��ن المتوقع أن ي��ع��زز ت��ب��ادل 118
من «أنصار الله» بـ  76عسكريـا ً عنصرا ً
ل��ه��ادي ،اآلم���ال ف��ي ص��م��ود وق��ف إط�لاق
ال��ن��ار ال���ذي أع��ل��ن ف��ي ن��ي��س��ان الماضي
بعد انتهاكات متكررة من جانب تحالف
العدوان.
وقالت مصادر إنّ عملية التبادل ت ّمت
بنجاح بمعبر غ��راب المحاصر م��ن قبل
«أنصار الله» ،في حين لم تذكر المصادر
ع��ن كيفية االت��ف��اق ال���ذي ت� ّم��ت بموجبه
عملية التبادل.
وأش����ارت ب��ع��ض ال��م��واق��ع اإلع�لام��ي��ة
اليمنية ،إلى أنّ العملية ت ّمت بعيدا ً عن
أيّ تدخل من قبل أطراف المفاوضات في
الكويت ،أو من التحالف العربي.
مصادر إعالمية تابعة لقوى العدوان
تقول ،إنّ القتال بين «أنصار الله» وقوات
ه��ادي تراجع عموما ً في أغلب المناطق
اليمنية ،منذ إع�ل�ان ال��ه��دن��ة قبل بداية
محادثات السالم برعاية األمم المتحدة في
الكويت.
واستمر القتال ف��ي تعز وفشل ق��وات
ه���ادي لبسط سيطرتها ع��ل��ى المدينة
بشكل كامل ،في الوقت الذي يستعر فيه

كارثة هيالري الليبية الهائلة

الصراع في اليمن منذ آذار  ،2015عندما
تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في
محاولة إلعادة الشرعية في البالد.
ميدانيا ً أيضاً ،وجهت القوة الصاروخية
ف��ي الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية
ضربة قوية لمرتزقة العدوان السعودي
االم��ي��رك��ي ،ح��ي��ث اط��ل��ق��ت ال��ل��ي��ل الفائت
صاروخا ً باليستيا ً على تجمع للمرتزقة
في معسكر اللواء  115في مدينة الحزم
بمحافظة الجوف.
وأف��ادت قناة «المسيرة» الفضائية في
المحافظة أن أكثر من  12سيارة إسعاف
هرعت إلى معسكر اللواء  115لنقل القتلى
وال��ج��رح��ى ف��ي ص��ف��وف ال��م��رت��زق��ة ،إل��ى
مستشفى الحزم وس��ط تكتم شديد على
حجم الخسائر.
وحتى وقت متأخر من فجر أمس كانت
النيران ال تزال تتصاعد في المعسكر.
وقال مصدر خاص عن وقوع  31قتيالً
و 24جريحا ً حالة بعضهم حرجة كحصيلة
غير نهائية لضربة الحزم.
وفجراً ،قصفت قوى العدوان بالصواريخ
والمدفعية بشكل عشوائي ،على منازل
المواطنين في مديرية المتون في محافظة
ال��ج��وف ف��ي ظ��ل تحليق مكثف لطيران
العدوان.
إل��ى ذل��ك ،أف���ادت صحيفة «واشنطن
بوست» األميركية ،أول أم��س ،نقالً عن
م��س��ؤول��ي��ن ف��ي اإلدارة األم��ي��رك��ي��ة ،أنّ
ال��والي��ات المتحدة تخطط للحفاظ على
قواتها الخاصة باليمن لمدة غير محددة.
وأوض��ح��ت الصحيفة أنّ المجموعة
الصغيرة من القوات الخاصة األميركية
التي ت ّم إرسالها إلى اليمن في شهر نيسان
الماضي ،ستبقى بالبالد من أجل مساعدة
التحالف العربي الذي تقوده السعودية
في محاربة مسلحي تنظيم «القاعدة».
ونقلّت الصحيفة عن المسؤولين قولهم
إنّ «فريقا ً يتكون تقريبا ً من  10أشخاص،
سيساعد العسكريين من اإلمارات العربية
المتحدة» ،الذين يدخلون ضمن التحالف.
ّ
وكشفت الصحيفة أيضا ً أنّ واشنطن
وجهت إلى اليمن مؤخرا ً مجموعة أخرى من
القوات الخاصة األميركية كلفتها بـ «تقدير
األوضاع األمنية وإيجاد مواطنين محليين
سيتعاونون مع الواليات المتحدة».

قبل  17شباط « ،2011يوم الغضب» ،كان الفائض الوطني في ليبيا  8.7في المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي للعام  ،2010مع إنتاج للنفط وصل إلى  1.8مليون برميل يوميا.
وكانت ليبيا في عهد العقيد الليبي الراحل ،في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في انتاج 3
ماليين برميل يومياً.
أما اآلن ،وبعد «الثورة» فقد انخفض إنتاج النفط بنسبة تزيد على  80في المئة ،وانكمش
االقتصاد الليبي بنسبة تقدر بـ  41.8في المئة ،مع عجز بلغ  17.1في المئة في العام
.2011
وقبل الثورة ،كانت ليبيا اآلمنة ،المزدهرة ،البلد اإلسالمي العلماني والحليف الحاسم
للغرب تقدم معلومات استخبارية عن النشاط اإلرهابي بعد  11أيلول .2001
وبعد سقوط نظام القذافي ،الذي لم يعد يشكل تهديدا ً للواليات المتحدة ،دافعت وزيرة
الخارجية السابقة هيالري كلينتون بقوة ونجحت في إقناع اإلدارة األميركية لدعم الثوار
الليبيين وفرض منطقة حظر الطيران ،وكان هدف كلينتون (المعلن) منع وقوع كارثة إنسانية
محتملة ،لكن سرعان ما تحولت إلى حرب شاملة.
وكتب عقيد في هيئة األرك��ان المشتركة« :في غضون أسابيع من الثورة كانت هناك
فرصتان سانحتان لوقف إطالق النار ،األولى قدمت إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) ورؤساء
األركان (هيئة األركان المشتركة) ،أما الفرصة الثانية فقدمت إلى القيادة األميركية في إفريقيا
إلجراء مفاوضات مباشرة مع القذافي واقناعه بالتخلي عن السلطة.
وأكد العقيد في هيئة األرك��ان المشتركة ( )JCSأنّ وزيرة الخارجية هيالري كلينتون
رفضت كل الفرص وأوقفتها.
ّ
وكشفت االتصاالت الداخلية في  18آذار  ،2011والتي ُنشرت للعموم في العام ،2015
بحسب ما كتبه عقيد في هيئة األركان المشتركة «بفضل قرار مجلس األمن الدولي ،أسرعت
القوات الليبية للوصول إلى بنغازي ،وسوف تتوقف قريبا ً النار ،كما هو متوقع» .وأضاف
العقيد« :سيكون لدينا لقاء وجها ً لوجه مع سيف القذافي ،أو عبر سكايب» ،مشيرا ً إلى ضرورة
أن تكون مع مسؤول وكيل األمين العام رفيع المستوى إلقناعه بالموافقة.
وأكد المسؤول العسكري األميركي أنّ الحل السلمي ال يزال ممكناً ،مؤكدا ً ضرورة الحفاظ
على سيف القذافي إلى جانبهم من دون أيّ إراقة للدماء في بنغازي ،لكن ورغم تلك المحاوالت،
التقت وزيرة الخارجية كلينتون في  14آذار  2011مع زعماء المتمردين في باريس ،بما في
ذلك محمود جبريل ،الثاني في جماعة األخوان المسلمين الليبية ،الذي أكد دعمه للثورة.
وعلى الرغم من الفرص لوقف إطالق النار لمنع «سفك الدماء في بنغازي» في بداية األعمال
العدائية ،تدخلت وزيرة الخارجية األميركية ودفعت بسرعة سياستها الخارجية في دعم
الثورة من قبل األخوان المسلمين واإلرهابيين المعروفين في الجماعة اإلسالمية الليبية
المقاتلة التي تقودها.
إلى ذلك ،وبعد الدعم الذي قدمته الخارجية األميركية ،انخرط أحد قادة كتائب الثوار
الليبيين ،أحمد أبو ختالة ،في الهجوم على السفارة األميركية ببنغازي في  11أيلول .2012
ولم تحدث حرب وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون في الواقع أيّ فارق ،وإنما
أدت إلى كارثة إنسانية حقيقية جدا ً ومأساوية للغاية ،نتج عنها سوء في الحكم وسياسة
فاشلة في تسليح اإلرهابيين ،باإلضافة إلى عشرات اآلالف من الضحايا ،ومقتل السفير
األميركي وثالثة أميركيين.
وتواصلت الحرب األهلية في ليبيا وانهّار االقتصاد الليبيّ ،
وفشلت الدولة في الحد من
أزمة المهاجرين ،وبات من الواضح أنّ الكارثة الليبية تتصدر إرث وزيرة الخارجية هيالري
كلينتون من الفشل.
(نقالً عن موقع «ناشيونال أنترست»)

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من شهداء الحزب السوري القومي اإلجتماعي
2 .2يسر ،حرف نصب ،مدينة ليبية
3 .3يخاصم بشدة ،صاح التيس
4 .4عملة عربية ،محارم
5 .5من الحبوب ،تلزمه باألمر ،يشي
6 .6صاهرنا ،أقرضا المال
7 .7حرف تنبيه ،تمرين ،حرف أبجدي مخفف
8 .8مدينة في قلب الصحراء السورية ،موجع
9 .9مدينة فرنسية ،مدينة فرنسية
1010حزننا وغمنا ،متشابهان ،مرفأ فلسطيني
1111دولة أوروبية ،ح ّل محل
1212سعل ،يشتم ،خبر

1 .1أمير من القادة الفاتحين
2 .2ضمير منفصل ،يرقدا ،فرح شديد
3 .3صوت حزين ،مدينة إيطالية
4 .4الم ،مدينة أميركية في فلوريدا
5 .5دولة أميركية ،ركيزة
6 .6فقرة ،عاجل إلى األمر ،وبّخ
7 .7يعبر ،مدينة أميركية
8 .8حرف جر ،نمنح الهدية ،حرف نصب
9 .9وكالة أنباء عربية ،يفارق
1010السمين ،عندنا
1111من األسماء الخمسة ،ينده على ،نوتة موسيقية
1212تناول باليد ،مدينة مصرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،579412863 ،346985712
،863597124 ،218763459
،457128396 ،921346587
،635271948 ،192834675
784659231

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اديت كريسون  ) 2ديدون،
ريف ،تي  ) 3ون ،لفوف ،ربا ) 4
السا ،اعد ،نبأ  ) 5فرد ،اداعبه ) 6
وجدان ،ااسر  ) 7تأميم ،هدر ،ني

 ) 8لن ،البالما  ) 9رسما ،الميا
 ) 10ابن سينا ،ابن  ) 11اقل،
فقر ،انا  ) 12يتلبك ،ديميتر.
عموديا:
 ) 1ادول����ف ه��ت��ل��ر ،اي ) 2
دينار ،انساقت  ) 3يد ،سدوم،

مبلل  ) 4توال ،جيالن  ) 5كنف،
ادم��ا ،سفك  ) 6وادا ،بريق ) 7
يرفعانها ،نرد  ) 8سي ،دع ،دلال
 ) 9وف��ر ،بارما ،ام  ) 10بنها،
اماني  ) 11تاب ،سن ،يبات 12
) لي ،الريحان.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Visions
فيلم رعب بطولة اسال فيشر من
اخ��راج كيفن غروتير .مدة العرض
 82دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس،غاالكسي).
Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ � ��راج سينثيا م � ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).

