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{ الـــــــقـــــــدس) ,أ ف ب) - أعــــــــلن
اجلــيش االسـرائــيـلي فـي بـيـان أنه
هـــدم لــيـل االثــنـــ امس الـــثالثــاء
مــنــزل فـــلــســطـــيــني كـــان قــد قــتل
اسرائيليا في مستوطنة في الضفة

الغربية احملتلة.
وقــال الــبــيــان إن "مـنــزل اإلرهــابي
محمد طارق ابراهيم في قرية كوبر
شمـال رام الله  تدمـيره ردا على
الـــــهــــــجـــــوم الــــــذي ارتـــــكـــــبـه في
(مــســـتــوطـــنــة) آدم في  26تـــمــوز

وأسفر عن مقتل يوتام عوفداي".
—U½ ‚öÞ«

وأوضـح اجلــــــيش أن صــــــدامـــــات
وقـــــــعـت لـــــــيـال بـــــــ عـــــــشـــــــرات
الـــفـــلـــســـطـــيـــنــيـــ وقـــوات األمن

االسرائيلي في قرية كوبر.
وكان ثالثة اسرائيـلي جرحوا في
هـذا الـهجـوم بـسكـ تـوفي أحدهم
ــنــفـذ ( 18 في وقـت الحق وقــتل ا
عامـا) بـعد اطالق الـنار عـليه داخل
ـســتـوطـنــة وال زالت جـثــته لـدى ا

. االسرائيلي
وأكـــد وزيــر الـــدفـــاع االســرائـــيــلي
افيغدور لـيبرمان عـلى حسابه على
تـــويــتـــر أنه أوفى بـــوعــده ألرمـــلــة
عـوفـداي ووالــديه "بـتـدمــيـر" مـنـزل
مـــنـــفـــذ الـــهــجـــوم في أســـرع وقت

كن.
كـــــمــــا شــــدد عـــــلى أن اســـــرائــــيل
ستواصل "مكافحة اإلرهاب بيد من
حديد والبناء في آدم وفي كل مكان

يتعرض فيه مواطنونا لهجمات".
وكـــانت اســـرائـــيـل وافـــقت في 22
آب/اغسطس عـلى خطط بـناء أكثر
من ألف وحـدة سكـنـية اسـتيـطانـية

في الـضفـة الغربـية احملـتلـة بيـنما
 370وحدة في مستوطنة آدم.

وكــان لـيــبــرمــان وعـد بــبــنـاء 400
وحـدة جــديـدة في آدم مـعـتـبـرا ذلك

"أفضل رد على االرهاب".
فــــــيــــــمـــــا قــــــال رئــــــيـس الـــــوزراء
اإلسرائـيلي بـنيـام نـتانـياهو إنه
يـــــرى طـــــريـــــقـــــا إلـى الـــــسالم مع
الـفـلـسـطـيـنـيـ من خالل "تـطـبـيع"
العالقات مع دول عربية اعتبر أنها

تـواجه كـإسـرائـيـل تـزايـدا لـلـنـفـوذ
اإليراني.

وصـرح نـتـانـيـاهــو في مـقـابـلـة مع
االذاعـة الــعـامـة الـلــيـتـوانــيـة بـثت
االثـــنـــ إن "الــــعـــديــــد من الـــدول
الــعـربـيـة تـرى إسـرائـيل االن لـيس
ــكن كــعـــدو لــهــا بل كــحـــلــيف ال 
االســـتــغـــنـــاء عـــنه في الـــتـــصــدي

للعدوان اإليراني".
ــــقـــابـــلــــة الـــتي  وأضـــاف في ا

تـسـجيـلهـا خالل زيـارته للـيـتوانـيا
الــتي انــتـهـت األحـد "نــشــأ من ذلك
كـن ان يقـود الى السالم. تـطبـيع 
اعـتــقـد انه اذا كـان لـديـنـا سالم مع
الـعالم الـعربـي األوسع فسـيسـاعد
ذلـك في الــــــــتـــــــوصـل لـــــــسـالم مع

." الفلسطيني
ووقــعت اسـرائـيل اتــفـاقـيـتي سالم

مع كل مصر واالردن.
وتـــــــعـــــــارض كـل من إســـــــرائـــــــيل

ــواطــنــون الــعــرب نــحــو ــثـل ا و
ــئــة من سـكــان اســرائـيل  17,5بـا
الــبــالغ عــددهـم اكــثـر مـن ثــمــانــيـة
ـا اشتكوا من الـتمييز مالي وطا

ضدهم.
كـــــذلك دان مــــجـــــلس الـــــتــــعــــاون
اخلـلـيــجي الـذي يـضم الــسـعـوديـة
والبحرين والكـويت وسلطنة عمان
وقطر ودولة اإلمارات قانون الدولة

القومية االسرائيلي.

¼Âb∫ جنود اسرائليون يهدمون منزال فلسطينيا في الضفة الغربية

وقع والسعـودية االتفـاق النووي ا
مع إيـران وطـالـبـتا بـخـطـوات أكـثر
ـتـزايد تـشـددا لـلـتـصـدي لـلـنـفـوذ ا

إليران في الشرق األوسط.
وفي تموز/يـوليو نددت الـسعودية
بـقــانـون إسـرائـيــلي مـثـيــر لـلـجـدل
بــوصـــفه "تـــكــريـــســـا لــلـــتـــمــيـــيــز
العـنصري" ضـد الفـلسطـينيـ عبر
اعـتبـاره اسرائـيل "الـدولة الـقومـية

للشعب اليهودي".
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الـفـكـر احلـديـث الـسـائـد في اغـلب دول الــعـالم الـراهن يـجـد ان
ـمكـنة لـلتـوفيق ب خضـوع الدولـة للـقانـون هو افضل احلـلول ا
سلـطات الدولة وقـيامها بـوظائفها الـتي ال يستغـني عنها االفراد
وب حريات االفراد التي يحتـفظون بها بالرغم من وجود الدولة
عروفة مع ما يتضمنه ذلك من تقييد جلانب من هذه بسلطاتها ا
شروعية احلريات  وكل ذلك ضمن حدود مـا اطلق عليه مبـدأ ا
الـذي يـرتـكز عـلى اسـاس سـيـادة الـقـانون  اي احـتـرام احـكام

القانون وسريانها على احلاكم واحملكوم ... 
فـالقانـون يجب ان يحـكم االفراد لـيس فقط في عالقات بـعضهم
ـا كــذلك في عالقــاتـهـم بـهــيـئــات احلـكم في الــدولـة بـبــعض وا
واجلهـات اخلدمـية  وعـلى ذلك ادى التـطـور في العـالم احلديث
الى مـفهـوم مـا يسـمى بدولـة القـانون الـتي تـتكـون فيـها الـسلـطة
وفـقـا لـقـواعـد قانـونـيـة تـتـدرج فـي قـوتـها  واسـتـنـادا الى مـبـدأ
اصــيل يــقـوم عــلى الــفــصل والــتـعــاون بــ ســلـطــات ثالث هي
التـشريعـية والـتنفـيذية والـقضـائية .. عـلى كل حال ان احلـكومة
رافق الـعامـة كسـلطة تعـرضت وما زالت عـلى مسـؤوليـة ادارة ا
تنـفيـذية من ثـقل الضـغوطات الـشعـبيـة والتحـديات الـكبـيرة على
مــسـتــوى االمن واالقــتـصــاد واعـمــار الــذات الـعــراقــيـة والــبـنى
التحـتية وسـوء اخلدمات وتـفشي الـفساد والـبطالـة الشيء الذي
ـتـضـررين ضـد كل هـذا الـقى بـظالله عــلى حتـرك الـكـثـيـر مـن ا
الـسـوء وغــيـره من خالل الــتـعـبــيـر عن اسـتــيـائـهم عــبـر وسـائل
قـاهي والتجمعات وكان ـكتوبة او في حديث ا رئية وا االعالم ا
االبــرز قــد ظـهــر جــلـيــا من خالل الــتــظـاهــرات واالعــتـصــامـات
ـثل الــصـاخــبـة في مــنـاطق اجلــنـوب والـوسـط الـعـراقـي الـذي 

الكثافة السكانية االكثر في الوطن ... 
ـشـروعــة وان كـانت حـادة ومـنــفـعـلـة اال انـهـا ال ــطـالـبـات ا ان ا
تخـرج عن كـونهـا مطـالبـات خدمـية وحتـس الـواقع االجتـماعي
واالقـتصـادي واالمـني الـتي تدخل جـمـيعـهـا في واجبـات الـدولة
ـعــني بـكل هـذا. ولــنـنـاقش االمـر ومــسـؤولـيـة مــجـلس الـوزراء ا
بهـدوء مبتـدئ بالـتسـاؤل : هل يحق للـحكومـة العـراقية احلـالية
ـنتخبـة ان حتشد مـجلس وزرائها ومـكاتبهـا ومديريهـا العام ا
ـختلف سـلمهم الـوظيفي ويـخرجوا بـتظاهـرة عارمة وموظفـيها 
ضـد الشعب الذي يـطالب بحقـوق هي عصية عـلى التنفـيذ بفعل
ـسـتـقر ظـروف خـارجـة عن ارادة احلـكـومة  كــــــــاالمن غـيـر ا
ـانــعــة الــكــثــيــر في اخلــارج والــداخل من الــتــسـلــيح بــسـبـب 
الـعــــراقي حلفظ االجـواء والبر والـبحر الـوطني وغيـاب الزراعة
بـسـبب مـنع اخـوتـنـا باالسالم اجملـاورين لـنـا لـلـمـياه عن االرض
الــعـراقـيـة بـدون وجه حق وكــذلك تـتـوقف الـبـنى الــتـحـتـيـة لـعـدم
ـاني مـصـادقــة مـجـلس الــنـواب عــلـيه ووضـعه عــلى الـرف الــبـر

احلديدي ... 
والـسـؤال اآلخـر : هل يسـتـطـيع رئـيس مـجـلس الـوزراء ان يقف
في سـاحة الـتـحريـر هو ومـسـتشـاروه وموظـفـوه حامـل الفـتات
تــدين الــشــعب الــذي يــقف ســاكــتــا امــام الــكـتـل الـتـي حتـرض
وزراءهـا عـلى اعـادة تـخـصـيصـات وزاراتـهم الى خـزيـنـة الـدولة
ـوالــ لـهـا ــشـاريع وال تـشــغل اال ا فال تـنــجـز ا
بـوظـائف وحـمـايـات ويـبـقى الـفـقـيـر عـلى حـاله
وتنـمـو االمـوال وارصـدة الفـاسـدين في بـنوك

الغرب ولبنان ..?
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وعـلى اذقـان اخلــسـارة يُـدفع الـثـمن من خــزيـنـة الـروح لـتـتـقـرح
االيام وتتالشى!

كل دابــة فـي هــذا الـــعــالم غـــيــر قـــابــلـــة لــلـــظــلم او الـــطــعن وال
حــــــــــــــتى أقـرار العقاب بـحق احداها قبل الـتأكد من حدوث

ة.. اجلر
لــكن الـيــوم جنـد ان اإلنــسـان بـدأ يــتـجــرد من اإلنـســــــــــــانـيـة
عـقول ويـحكم حـسب مـا يرى كـأنه بال تشـبيه "إله ويخـرج عن ا

الدنيا"
وهذا مـا اثبتته حادثـة فتاة النـجف التي قتلهـا اخاها في صباح
يـوم دخـلتـهـا بـسبب ان زوجـهـا أعادهـا الى مـنزل اهـلـها بـحـجة

انها ليست بكرا !
والـتي ايـضـا عـلى اثرهـا اصـاب والـدهـا باجلـلـطـة وتـوفى وح
قـررت األم تــشـريح جــثـة أبـنــتـهــا لـلـتــأكـد من قــول الـزوج وجـد
اخملتـصون ان الـفتـاة كانت بكـرا لكن نـوع غشـاء البـكارة لـديها
طـاطي والـذي يـحـتاج امـا الى تـدخل طـبي أو يُـترك من الـنـوع ا

الى ح الوالدة ليتم فضه..
لـكن غــبـاء أحـدهـم قـد يـؤدي الى فــقـد حـيــاة شـخص اخـر وفي
وت حـادثـة هذه الـفـتـاة فأن حـيـاة عـائـلة تـدمـرت بـأكـملـهـا بـ ا

والكره والسجن!
وقد يظن الـبعض ان غـشاء البـكارة للـفتـيات هو أثـبات طهـارتها
ـمـكن ان تـتـعـرض الـفـتـاة الى حادث وعـفـتـهـا في حـ انه من ا
عقـول ان تُقتل أو يـتم نبذها يـفقدهـا هذا الغـشاء وهنـا هل من ا

أو حتى اقامة القصاص بحقها!
إن غشاء اثبات الشرف يوجـد عند كال اجلنس ويُقاس بالعقل
واحلكمة ولـيس جرحا بـجسد الـفتاة يسـتلذ او يـتأكد مـنه الغير
كن لغشاء صـغير ان يُسير حياة على أنها صانت شـرفها ال 

أي فتاة.
وفي حـ اخــر يـتــسـائل الــبـعـض عن سـبب وضع اجلــنـة حتت

اقدام النساء?
ـعـانـاة الــتي تـقع عـلى عـاتق هل يـــــــــدرك الـرجـال الــيـوم كم ا
ـاتهـا وهل يـعلـمـــــــون انـها الـفتـاة من عمـرهـا يومـا الى ح 
تـــبــــقى عـــلـى خــــوف دائم فـي كـــيـــفــــيـــة احلـــفــــــــــــــــاظ عـــلى
نزلـية واالجتمـاعية الى ما مسؤوليـاتها الشـخصية والـعائلـية وا
النهـايـة ثم يأتي غـريب لـيحـكم على شـرفـها من خالل قـطــــرات

دم!
يـا لـســخـريـة هــكـذا افـكــار تـعـتــبـر وجع احـداهن عــنـد احـداهم
شرف لذا عزيـزاتي حافظن على اجسادكن كـأنكن معجزة غير
قابلة للـشك وأال  قتلكن والتخـلص من العار الذي ليس لديكن

فيه يــــدا !
ويـخبرنـا الغضب اإللـهي أن هتك سـتر احداهن جملـرد غشاء او
حـادثـة او كلـمة وغـيـرها داللـة عـلى أن الفـاعل يـستـهـ بأحـكام

الله تعالى في جعل الفتاة مخلوقة من ضلع الرجل..

بـنـديـكــتـوس الـسـادس عـشـر ضـد
الكاردينال ماكاريك. وهي عقوبات
أشـار إلــيـهـا فـيـغــانـو في رسـالـته
نـشورة السبت متهما فتوحة ا ا
فـيــهــا الـبــابـا فــرنــسـيـس بـأنه لم

يطبقها.
وأكـد الــكـارديـنــال وريل أيـضـا أن
أحــدا لم يــبــلــغه مــنــذ وجـوده في
واشـــنــطن بـــتــهــمـــة الــتــجــاوزات

اجلنسية التي ارتكبها ماكاريك.
وأعـرب رجل دين آخر في مـعسـكر
" األمــيـركــيــ هـو "الــتـقــدمــيـيــ
أسـقف نيـوارك جوزف تـوب عن
"حــــزنه وارتــــيــــابه" مـن ادعـــاءات
فيغانو. وكتب في بيان أن "أخطاء
الـــــتــــصــــرف والــــتــــلــــمــــيــــحــــات
وأيـــــديــــولـــــوجــــيـــــا اخلــــوف من
+شــهـادتـه+ تـعــزز قـنـاعــتـنــا بـأنه
ضي قـدما بحزم في يجب علـينا ا

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - دافع
عــــدد كــــبــــيــــر مـن األســــاقــــفـــة
األمـيـركــيـ عن أنــفـسـهم امس
بـعــدمـا اتــهم األســقف احملـافظ
كـارلــو مــاريـا فــيـغــانــو الـبــابـا
فــرنــسـيس بــأنه جتــاهل عــمـدا
حتـذيـرات مـتـعـلـقـة بـتـجـاوزات
جــنـسـيـة ارتـكـبــهـا الـكـارديـنـال

تيودور ماكاريك.
وبـ هـؤالء الكـارديـنال دونـالد
وريل مـن واشـــنــــطن األســــقف
السـابق لبنسـلفانـيا الذي دفعه
الــبـعض إلى اإلسـتـقـالـة ألنه لم
ــا يــكــفي من اإلجــراءات يــقم 
ـواجـهة الـتجـاوزات اجلـنسـية
الكـثيفة لـلكهنـة في هذه الوالية

والتي ظهرت للعلن أخيرا.
وأكد في بيان أنه لـم يتبلغ أبدا
بالـعقوبات الـتي اتخذهـا البابا

ـطروحـة تسـتحق أجـوبة مـقنـعة ا
تـسـتـنـد إلى أدلـة وإال فـإن أبـرياء
ـكن أن يـتـضــرروا من اتـهـامـات
ــكن أن ــذنــبـــ  مــغـــلــوطـــة وا

يكرروا أخطاءهم السابقة".
وأعـرب دينـاردو ايـضا عن "تـلـهفه
لـلـقـاء مع الـبـابـا" لـيـقـدم له "خـطـة
حتــــــرك" أعــــــدهــــــا األســــــاقــــــفـــــة
األمــيـــركــيـــون "من أجل تــســـهــيل
اإلشـــــارة إلـى الـــــتــــــجـــــاوزات او

السلوك السيئ لالساقفة".
وتـــأتي ردود الــفـــعل هـــذه فــيـــمــا
رفض الــــبـــابـــا الـــتـــعـــلــــيق عـــلى
اتـهـامـات فــيـغـانـو. ووافق الـبـابـا
أواخر تـموز/يـوليو عـلى استـقالة
مــاكــاريك ( 88عــامــا) الــذي أوقف
ـــــارســــة نـــــشــــاطـه أواخــــر عن 
حـزيـران بعـد اتهـامـات بتـجاوزات

على مراهق تعود إلى عقود.

حمـاية شـبابنـا والضـعفاء من أي
نوع من أنواع التجاوزات".

وطــلب الــكـارديــنــال تـوبــ الـذي
انضم إلى معسكر البابا "حتقيقا
دقــيـقــا" حـول مــا أورده فـيــغـانـو
فـيـمـا ذهب الـكـارديـنـال وريل إلى
حـد اإليحـاء بإجـراء حتقـيق حول
مـهـمـة فـيـغـانــو بـاعـتـبـاره سـفـيـر

تحدة. الفاتيكان في الواليات ا
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وقــال رئــيس مـــؤتــمــر األســاقــفــة
األمــيـركـيــ الـكـارديــنـال دانـيـال
ديناردو في هيوس إن اتهامات
فــيــغــانــو تــعــزز ضــرورة الــقــيـام
بــتــحــقــيق "ســريع وشــامل" حـول
"أسباب الـتساهل فتـرة طويلة مع
األخـطـاء األخـالقـيـة اخلـطـيرة ألخ
أســـقف (مــــاكـــاريك) ولـم تـــعـــرقل
تـــقـــدمه". وأضـــاف أن "األســـئـــلــة اجتماع اساقفة بعد اتهامات للبابا
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عام  1986حـتى يـبرر فـرض حـالة
ـســجـلـة . عــدد احلـاالت ا الـطـوار
محدود وحتت السيطرة حتى اآلن.
ولم تسـجل حاالت جديـدة لإلصابة

رض". با
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وكــــانت الــــوزارة قــــد اعــــلــــنت في
حـصيـلة تـسـجيل حـالة وفـاة ثانـية
وإصـابـة  46 شــخـصـاً بـالـكـولـيـرا
مــنـذ مـطـلع آب اجلـاري وقـد امـتـدّ

رض إلى منطقة إضافية. هذا ا
وأشــارت الــوزارة في بــيـان إلى أن
بحسب التحاليل األخيرة " تأكيد
 46 حالة كـوليرا ضمن  139حالة
ستـشفيات منذ  استقبـالها في ا
 7 أغـــــســــطس  ."2018ولم يـــــتمّ
تـــســجـــيل أي حـــالـــة كـــولــيـــرا في
اجلزائـر مـنذ  1996في ح يعود

آخر وباء إلى عام .1986
وجة وسجـلت احلصيـلة الـسابقـة 
الـكولـيـرا احلالـية الـتي أفـيدت بـها
وكــالـة فــرانس بـرس اجلــمـعـة 41
حالة كوليرا بـينها وفاة واحدة من
أصل  88 حالـة غيـر مؤكـدة موزعة
بـــ الــــعـــاصــــمــــة وثالث واليـــات

محاذية.
وأعـــلــــنت الـــوزارة الـــســـبت وفـــاة
مـريض ثــان بــسـبب الــكـولــيـرا في
والية بـلـيدة ( 50كـيلـومـتراً جـنوب
العاصمة) حيث  تأكيد  25حالة.
وبحسب الوزارة  تـسجيل حالة
ـــديــة واحـــدة مـــؤكـــدة فـي واليـــة ا
وحالة واحدة مشكوك فيها في ع
نطقتان على الدفلى. وتقع هاتـان ا
الــتـوالي عــلى بـعــد ثـمــانـ ومــئـة
كـيـلـومـتــر جـنـوب غـرب الـعـاصـمـة
وهـمـا مـتـاخـمــتـان لـواليـتي بـلـيـدة
وتـيـبازة ( 70كـلم غـرب العـاصـمة)
حيث  تسجيل غالبية االصابات.
و رصـــد ثالث حــاالت أيـــضــاً في
واليـة الـبــويـرة عـلى بـعــد مـئـة كـلم

جنوب شرق العاصمة.
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ذكرت الـرئاسة اجلـزائريـة في بيان
أن الـرئـيس عـبد الـعـزيز بـوتـفلـيـقة
غــادر الـــبالد االثـــنــ إلى جـــنــيف

إلجراء فحوص طبية دورية.
ومــنـــذ إصــابــته بــجــلــطــة في عــام
 2013صـار بـوتـفـلـيـقة ( 81عـاما)
نادر الظهور لكـن مؤيديه يطالبونه
بالسعي لـفترة رئاسـية خامسة في
ــقــررة في نــيــسـان االنــتــخــابــات ا
قـبل. ولم يعـلن الزعـيم اخملضرم ا
الذي يـتولى رئاسـة البالد مـنذ عام
 1999مــا إذا كـان يــنـوي الــتـرشح
في االنـتــخــابـات. وقــال الـبــيـان إن
الـرئـيـس تـوجه إلى جـنـيف إلجـراء
”فــحــوصــات طــبــيــة دوريــة “دون

مزيد من التفاصيل.
فيما تـعهد وزير الـصحة اجلزائري
مـخـتـار حـسـبالوي بـالـقـضـاء عـلى
وبـاء الـكــولـيـرا الــذي أصـاب حـتى
اآلن  49 شخصا في خمس واليات
في غـضــون أيــام حـســبـمــا أفـادت

وكالة األنباء اجلزائرية الرسمية.
وقـــال حــــســـبالوي أثـــنـــاء زيـــارته
ـرض امس إن الدولة للـمصابـ با
وضـعت "اسـتــراتـيـجـيــة مـكـنت من
ـرض) ومنع انـتشاره. محـاصرة (ا
ـرض في وتـعـهـد بـالــقـضـاء عـلى ا
غــضـــون أيـــام قــبـل بــدايـــة الـــعــام
الــدراسي. وأضـاف حــسـبالوي أنه
مـــــنــــذ اإلعـالن عن ظـــــهـــــور وبــــاء
الـكــولـيـرا في الـبالد  رصـد 147
رض في حـالة يـشتبـه إصابـتها بـا
خمسـة واليات و هي البـليدة التي
سـجــلت أكـبــر عـدد من اإلصــابـات
وتـــيــبـــازة والـــبـــويـــرة واجلـــزائــر
العاصـمة وع الـدفلى. واشار إلى
أن التـحاليل الـطبـية أثبـتت إصابة

 49 منهم بالكوليرا . 
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وحول أسـباب تـفشي الـكولـيرا أكد
الـــوزيـــر أنه "لـم يـــتم إلى حـــد اآلن
حتـديـد األسـبـاب الـنـهـائـيـة بـالرغم
نـطـقة سـيدي من اكـتـشاف مـنـبع 
الكبير بأحمـر الع بتيبازة أثبتت
الـتحـاليل احـتـوائه على الـبكـتيـريا

رض". سببة لهذا ا ا
ورفـضت وزراة الصـحـة اجلزائـرية
فرض حالة الـطوار في البالد إثر
ــرض حـــســـبـــمــا قـــالت تـــفــشـى ا

صحيفة الشروق اجلزائرية.
ـــــوقـف لـــــيس وقـــــالت الـــــوزارة "ا
رض وقف عـند تـفشي ا شبـيهـا با

w  WIOKHðuÐ ∫WÝUzd «

WO³Þ ’u×  ¡«dłù nOMł

عبد العزيز بوتفليقة 


