
الجوع يتربص بـ ١٤٠ ألف 
طفل عراقي في الموصل

أكد المرصد العراقي لحقوق اإلنسان أن الجوع بات يهدد حياة ١٤٠ ألف 
طفل في الجانب الغربي من الموصل، الذي ال يزال تحت سيطرة تنظيم 

"داعش".
وقال المرصد: إن نفاد الطعام والحليب والطعام المخصص لألطفال، 
باإلضافة إلى الشح في المياه الصالحة للشرب، يهدد بازدياد حاالت الوفاة 

بسبب الجوع والعطش، وخاصة األطفال.
وحصل المرصد المعني بحقوق اإلنسان، على معلومات تتحدث عن وفاة 
نحو ٢٥ طفًال خالل يناير الماضي في مناطق الساحل األيمن (غرب) مدينة 
الموصل، تراوحت أعمارهم بين ٣ سنوات إلى شهر، بسبب سوء التغذية.
وتشير المعلومات التي وصلت عبر شبكة الرصد التابعة للمرصد، إلى أن 
هناك عشرات األطفال توفوا بسبب الجوع الذي يضرب الساحل األيمن منذ 
بدء عمليات تحرير مدينة الموصل في السابع عشر من أكتوبر ٢٠١٦م، 

ونفاد كل المواد الغذائية الُمخزنة في المنازل واألسواق.
وتتحدث المعلومات عن منع تنظيم "داعش" منذ ثالثة أشهر بطريقة 
متعمدة تجار المدينة من توريد أي مواد غذائية للسكان هناك، فيما 
تستمر عناصر التنظيم وعوائلهم بالحصول على حاجتهم، مما تسبب 

بحاالت جفاف ووفيات لدى األطفال.

اندلعت صدامات في المنامة وقرى اخرى 
بحرينية -الثالثاء- بين الشرطة وعشرات 
المتظاهرين من رجــال ونساء في الذكرى 
السادسة الندالع االحتجاجات التي تعرضت 
للقمع على أيــدي السلطات، بحسب ما أفاد 

شهود عيان..
وتابعوا: أن المتظاهرين حملوا صورًا لضحايا 
األحـــداث الــتــي تشهدها البحرين ورددوا 
هتافات بينها "هيهات منا الذلة"، و"ثورة 
ثورة حتى النصر"، و"هيهات ننسى الشهداء"، 
و"يــســقــط حــمــد"، فــي إشــــارة إلـــى العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وانتهت المظاهرات بصدامات مع الشرطة 
الــتــي تــدخــلــت وأطــلــقــت الــقــنــابــل الصوتية 

والغاز المسيل للدموع وطلقات من سالح 
ــذي يستخدم لصيد الطيور  الخرطوش ال
لمنع المتظاهرين من الوصول إلى الشوارع 
الرئيسية في العاصمة، بحسب شهود العيان.

ــشــر نــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  ون
االجتماعي صورًا إلصابات بين المتظاهرين.. 
ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي 

عن األحداث.

17شئون عربية ودولية
االثنين

 العدد:  (١٨٤٦)
20/ 2 / 2017م 

23 جمادى األول 1438هـ

٧٥ قتيال وجريحًا بينهم أطفال ونساء في تفجير إرهابي بمقديشو
قتل نحو ٣٥ شخصًا وأصيب ٤٠ -أمس األحد- بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع مزدحم في العاصمة 
الصومالية مقديشو..وذكر شهود أن التفجير استهدف تقاطعًا في مقاطعة مادينا جنوبي مقديشو، حيث يوجد 
جنود ومدنيون وتجار أثناء وقوع التفجير.وقال أحد شهود العيان: "كان هناك العديد من صغار التجار على جانب 

الطريق ومقاهي الشاي والمطاعم، باإلضافة ألفراد من قوات األمن والمتسوقين، وكان التفجير ضخما".
وهذا التفجير هو األول في مقديشو منذ انتخاب الرئيس محمد عبدالله محمد والملقب بفارماجو، رغم تفجيرات 

نجمت عن قذائف هاون تخللت عملية انتقال السلطة األسبوع الماضي تبنتها حركة الشباب االرهابية.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

القبض على ١٧ شابًا وفتاة في سهرة "ماجنة" بالرياض
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية مساء الخميس أنها ألقت 

القبض على ١٧ شابًا وفتاة بالرياض.
وقالت المديرية: إن الشباب والفتيات تم ضبطهم أثناء مشاركتهم في "حفلة 

ماجنة" بإحدى االستراحات بالرياض.
مشيرة إلى أنه تم ضبط ممنوعات وحبوب مخدرة بحوزة المقبوض عليهم.. 
وأن الشباب والفتيات استخدموا المواد المخدرة في سهرة ماجنة داخل إحدى 

االستراحات.

مقتل ٥١ شخصًا  بانفجار في بغداد

انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات قرب ساحة لبيع السيارات الخميس في 
منطقة البياع في جنوبي غرب المدينة، وأصيب في االنفجار أكثر من ٥٠ شخصًا 

وأعلن تنظيم داعش تبنته الهجوم.
وكــان ٢٤ شخصًا على األقــل قتلوا في هجمات أخــرى وقعت يومي الثالثاء 
واألربــعــاء، بينهم أكثر من ١٨ شخصًا في هجوم على موقع لبيع السيارات 

المستعملة شرقي بغداد.
وشهدت بغداد موجة هجمات انتحارية دموية شنها مسلحو التنظيم في األيام 

األولى من عام ٢٠١٧م، لكن عدد تلك الهجمات قل في الفترة األخيرة.
ويقول مراسل وكالة فرانس برس من موقع االنفجار: إنه شاهد عددًا كبيرًا من 

السيارات المحترقة ودماء الضحايا على األرض.
وتقول مصادر أمنية عراقية: إن السيارة المفخخة كانت متوقفة في شارع 
مزدحم جدا مليئ بساحات وقوف السيارات وتجار السيارات المستعملة في 
منطقة معارض البيع المباشر للسيارات في البياع، ما تسبب في وقوع هذا العدد 
الكبير من الضحايا، وظلت سحابة دخان انبعثت من موقع االنفجار ترى فوق حي 

البياع لوقت طويل.

أبو الغيط: حل الدولتين ضروري إلنهاء 
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

أكد األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تسوية الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي يتطلب حل الدولتين.

ونقل المتحدث الرسمي باسم األمين العام للجامعة العربية تأكيد أبو الغيط 
خالل لقاء مع األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في القاهرة على 
"مركزية القضية الفلسطينية لألمة العربية، األمر الذي يحتم التوصل إلى تسوية 
شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على 

حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية".

الصومال ترفض إنشاء قاعدة عسكرية 
إماراتية في أراضيها

رفضت حكومة الصومال اتفاقًا بين دولة اإلمارات وجمهورية أرض الصومال، 
المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل 

خليج عدن.
وقال المدقق العام التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، «نور فرح».. إن 
«انتهاك القانون  حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد اإلمارات، متهمًا إياها بـ

الدولي»، حسب هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي».
كانت جمهورية أرض الصومال أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 

١٩٩١م، لكن المجتمع الدولي ال يعترف بها كدولة مستقلة.
وأعرب «فرح» عن أسفه ألن اإلمارات تعاملت مع اإلدارة الموجودة في أرض 

الصومال مباشرة.

أعلن الرئيس األمريكي 
ــرامــب -الــســبــت-  دونـــالـــد ت
ــــالده إقـــامـــة ما  ــيــة ب عـــن ن
سماها بالمناطق اآلمنة في 
ســوريــا بتمويل مــن بلدان 
الخليج العربية لمنع تدفق 

الالجئين على الغرب.
وفي كلمة ألقاها في حشد 
مــن المواطنين فــي واليــة 
فلوردا، قال ترامب: "ما أريد 
فعله، هو إقامة مناطق آمنة 
في سوريا وغيرها بما يتيح 

للسكان البقاء في بالدهم والعيش فيها بأمان".
وأضاف: "سوف نستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم 

بلدان الخليج بتغطية اإلنفاق".

وأشار الرئيس األمريكي 
إلى أن هدفه الرئيس من 
ء تــطــبــيــق خططه  ورا
للمناطق اآلمنة، "تفادي 
استقبال أعداد هائلة من 
الالجئين تقدر بعشرات 
اآلالف مــمــن ال نــعــرف 
عنهم شيئًا، معربًا -رغم 
ذلــك- عن ترحيب بالده 

بالوافدين.
ُيذكر أنه سبق لدونالد 
ــق الشهر 

َّ
ــرامــب أن عــل ت

الماضي دخول الالجئين عامة إلى الواليات المتحدة ألربعة أشهر، 
وحظر حتى أجل غير مسمى دخول الالجئين السوريين إلى بالده، 
ق منح التأشيرة األمريكية لمواطني سبعة بلدان بذريعة 

َّ
كما عل

حماية األمريكيين من الهجمات اإلرهابية.

ترامب: ســنقيم مناطق آمنة في ســوريا بتمويٍل من الخليج

اندالع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في البحرين  

السعودية.. تاريخ من التآمر على فلسطين

فمنذ تأسيس ما يعرف حاليا بالسعودية والعالقات السرية السعودية 
اإلسرائيلية قائمة عبر المخابرات البريطانية ثم عبر المخابرات 

األمريكية في الظل باإلضافة للعالقة المباشرة خلف الستار.
وقد كشفت بعض الوثائق التي تم اإلفراج عنها من أرشيف الوثائق 
األمريكية والبريطانية عن ذلك الدور الخبيث التآمري للنظام السعودي 

ضد قضية فلسطين.
والملفت في قضية العالقة السعودية اإلسرائيلية أن أول مبادرة 
عربية رسمية تعترف بإسرائيل جاءت من السعودية في قمة فاس عام 

١٩٨٢م، طرحها العاهل السعودي السابق الملك فهد.
وقد شكل طرح هذه المبادرة السعودية المسمومة صدمة مدوية 
للعرب والمسلمين ولكل من يؤمن بحق استعادة األرض المحتلة، بل 
حتى من قبل األعــداء، ألنها تمثل في حقيقة األمــر اعترافًا بالكيان 
الغاصب اإلسرائيلي، وتنازًال عن الحق العربي باألرض الفلسطينية، 
وتنازًال عن شرط حق العودة للمهجرين الفلسطينيين عبر طرح بند 
التعويض، وهذه المبادرة تعتبر انتصارًا ساحقًا للكيان الصهيوني 

حصل عليها كهدية من السعودية بدون مقابل أو تنازل.
وهذه المبادرة الشيطانية طعنة لكل من يؤمن بمنهج المقاومة 
ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي ومقاطعته، والتي هيأت األرضية الخصبة 
لمؤتمر مدريد سنة ١٩٩١م، وفتحت بالتالي أبواب الجهر واالعتراف 
بالعالقة مع الكيان اإلسرائيلي من قبل العديد من الدول العربية. كما 
جاء على لسان وزير الخارجية القطري أكثر من مرة بأننا ال نخجل من 
االعتراف بوجود عالقة مع إسرائيل ولكننا أفضل من الذين لديهم عالقة 
متينة تحت الطاولة ولكنها تخجل من االعتراف بذلك أمام مواطنيها" 

وفي ذلك إشارة للنظام السعودي.

وهنا تبرز عدد من التساؤالت:
لماذا السعودية أكثر حرصًا على توطيد العالقة بين إسرائيل والعرب 
والزج باألنظمة العربية في مقدمة العالقة والتشجيع عليها ودعمها 

بينما هي تكون في الخلف؟
لماذا تريد السعودية جعل وجود الكيان الصهيوني اإلسرائيلي على 
ارض فلسطين واقعًا يجب على العرب والمسلمين االعتراف واإليمان 

به واالستسالم له؟
لماذا تتبجح السعودية في اإلعــالم برفض التطبيع مع إسرائيل، 

والتظاهر الدائم بمعاداتها، فيما هي األقرب لها؟.
وقد تجلى الخبث السعودي ضد العرب  ودعمه إلسرائيل في حرب 
٢٠٠٦م وعلى لبنان حيث وقفت السعودية على رأس هرم الدول التي 
وقفت ضد حزب الله، وبالخصوص عندما أصــدرت بيانًا هو من أسوأ 
البيانات في تاريخ الصراع مع الصهاينة حين حملت حزب الله مسؤولية 

الحرب، وعليه أن يتحمل وحده نتائج مغامراته..
كان اإلعــالم العربي الوحيد الغائب عن فضح إسرائيل هو اإلعالم 
السعودي المشغول بتحميل المسؤولية لحزب الله، اإلعالم الذي لم 
يتأثر أو يتعاطف مع القتلى والجرحى للشعب اللبناني نتيجة االعتداء 
الصهيوني وأصبح موقفه محرجًا جدًا أمام الشعوب العربية المصدومة 
من الموقف السعودي الفاضح حيث أخذ بعد فترة بتغيير طريقته 

وتغطية الحرب العدوانية على لبنان.
وقد سرب اإلعالم الغربي خالل الحرب وبعده عن مشاركة السعودية 
في الحرب على لبنان من خالل التعاون السري بين السعودية وإسرائيل 
وأمريكا وبريطانيا وبعض الــدول الغربية، التي اتفقت جميعًا على 
تحطيم المقاومة لدى الشعوب العربية، ووالدة شرق أوسط جديد 
بمواصفات إسرائيلية أمريكية وببركة سعودية. " ولقد كثر الحديث 
عن عالقات سعودية إسرائيلية قوية خاصة بعد موقف السعودية من 
حرب ٢٠٠٦م ضد لبنان، إذ طلبت السعودية من إسرائيل بضرورة 
مواصلة الحرب حتى القضاء على حزب الله وإنهاء قوته، وقد جرى لقاء 
بين األمير بندرـ  مستشار األمــن القومي السعودي آنــذاكـ  ورئيس 
ات بين مسؤولين سعوديين  وزراء اسرائيل أيهود أولمرت، وكذلك لقاء

وإسرائيليين على مستويات رفيعة منها المخابرات".

إسرائيل تنقذ النظام السعودي
كما ان إسرائيل قامت بإنقاذ السعودية أكثر من مرة " ويرى باحثون 
إسرائيليون أن إسرائيل أنقذت السعودية مرتين: األولــى في بداية 
الستينيات من خالل مساهمة إسرائيل في حرب اليمن ضد عبدالناصر، 
والثانية عام ١٩٦٧م حين قامت إسرائيل باحتالل سيناء وتكسير 

الجيش المصري. 
ويرى الباحث الكساندر بالي أن السعودية وإسرائيل أقامتا عالقة 
حميمة واتصاالت قوية أخذت طابع االستمرارية بعد حرب اليمن 
وكان الهدف المشترك هو منع عبدالناصر من اختراق الجزيرة العربية 
عسكريًا. وأكد بالي أن السفير اإلسرائيلي السابق في لندن بين عامي 
١٩٦٥-١٩٧٠م أهارون يميز قد أبلغه بعمق العالقة التي أقامها 
الملكان سعود وفيصل مع اإلسرائيليين في مواجهة مصر، وهو أمٌر أعاد 
تأكيده فرد هاليداي في كتابه: (الجزيرة العربية بال سالطين) حيث 
أشار إلى أن فيصل طلب من إسرائيل التدخل لحمايته من عبدالناصر، وأن 

األخيرة شحنت كميات كبيرة من األسلحة، مستخدمة طائرات بريطانية 
وألقتها من الجو فوق مناطق نفوذ القبائل الداعمة للملكية اليمنية".

عالقات تاريخية
العالقات السعودية اإلسرائيلية قديمة، والتنسيق بينهما موجود 
قبل تأسيس دولة إسرائيل العدوانية على ارض فلسطين، وتطورت 
العالقات في الستينيات، حيث اتفقت مصالحهما المشتركة للقضاء 
على الرئيس المصري جمال عبدالناصر والعمل على استغالل نكسة 
حرب ١٩٦٧م. وشهدت العالقات تطورًا اكبر بعد حرب ٢٠٠٦م 

على لبنان.
وهناك تقارب كبير بين النظام السعودي والنظام الصهيوني، فكالهما 
نشأ بدعم وتخطيط غربي، ويستمد قوته من الغرب، وهما بالتالي 
األكثر قربًا للغرب وللمخابرات الغربية، وهناك دراسات سلطت الضوء 
على تلك العالقة، "فنقًال عن مذكرات "حاييم وايزمان" أول رئيس 
للكيان الصهيوني، قال: إن "تشرشل" رئيس الوزراء البريطاني قد قال 
له: (أريد أن أرى ابن سعود سيدًا على الشرق األوسط وكبير كبراء هذا 
الشرق على أن يتفق معكم أوًال -يا مستر حاييم- ومتى تم هذا عليكم 
أن تأخذوا ما تريدون منه)، كما قال تشرشل: (إنشاء الكيان السعودي 
هو مشروع بريطانيا األول، والمشروع الثاني من بعده إنشاء الكيان 

الصهيوني بواسطته.
"وذكر "ناصر السعيد" في كتابه (تاريخ آل سعود) أنه قبل وعد بلفور 
كتب الملك "عبدالعزيز" اعترافًا يجعل فلسطين وطنًا لليهود يقول 
قّر 

ُ
نصه: (أنا السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، أ

وأعترف ألف مرة للسير "بيرسي كوكس" مندوب بريطانيا العظمى، ال 
مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم، كما ترى 

بريطانيا التي ال أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة".

لم تبق العالقة التاريخية والمتينة بين النظام الســعودي والكيان الصهيوني اإلســرائيلي ســرية كما كانت ســابقا، ففي السنوات 
األخيرة انكشــفت حقيقة هذه العالقة - الســعودية اإلسرائيلية - المشبوهة، وسقط القناع عن وجه النظام السعودي القبيح الذي 
يختبئ خلف قناع اإلسالم والعروبة واالدعاء بالدفاع عن العروبة واإلسالم والحق الفلسطيني وهو في الحقيقة أكثر من يعمل لصالح 
الكيان الصهيوني وقد شهد المتابعون والمراقبون مدى حرص النظام السعودي على بقاء دولة إسرائيل قوية ومؤثرة على المشهد 

في المنطقة إلبقاء حالة الرعب الذي يخدم مصالح وبقاء النظام السعودي الذي بدأ يتعرى ويترنح مؤخرا.


