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ــنطن  واش ــة  صحيف ــارت  أش
ــدور  ال اىل  ــة  األمريكي ــت  بوس
ــلبي الذي تلعب االمارات يف  الس
ــي تعصف  ــن األزمات الت عدد م
ــؤولني  ــدة أن مس ــة، مؤك باملنطق
ــعرون  يش ــابقني  س ــكان  أمري
ــد  ــاع ويل العه ــق إزاء أطم بالقل
ــن زايد، عىل  ــي، محمد ب االمارات

مستوى املنطقة.
يف  ــة  الصحيف ــربت  واعت
ويل  ــات  توجه أن  ــا  له ــر  تقري
ــع  ــارض م ــي تتع ــد االمارات العه
ــات األمركية يف املنطقة،  السياس
ــت  ــارات وضع ــة اىل أن االم الفت
ــالم  س ــود  جه ــام  أم ــل  عراقي
أمريكية قام  بها وزير الخارجية 
السابق، جون كريي، لحل األزمة 

يف اليمن.
ولفتت الصحيفة اىل عدد من 
ــني  االماراتي ــؤولني  املس ــائل  رس
ــا  ــم احداه ــي تض والت ــة  املرسب
ــع ويل عهد  ــرا عن لقاء جم تقري
ــس مجلس الوزراء  دبي، مع رئي
ــد بحاح،  ــابق، خال ــي الس اليمن
ــب ابان حكم  ــذي توىل املنص وال
ــتقيل،  املس ــي  اليمن ــس  الرئي
عبدربه منصور هادي، باإلضافة 
ــب النائب الثاني  اىل توليه منص

لهادي منذ عام 2015م.
ــىل أن ويل  ــالة ع ــص الرس وتن
ــد  ــث خال ــد، ح ــن زاي ــد، ب العه
ــرتح حركة  ــىل رفض مق بحاح ع
ــالم، مما  أنصار الله، إلقامة الس
عرقل الجهود االمريكية الرامية 

يف  ــيايس  س ــل  ح اىل  ــل  للتوص
اليمن، وأكد بن زايد أن اليمنيني 
يجب أن يغضوا النظر عما قاله 
ــة األمريكي، وأن  ــر الخارجي وزي
ــا  ــا رافض ــا صارم ــذوا موقف يتخ

ملساعي التهدئة يف اليمن.
وأكدت الصحيفة عىل النتائج 
ــة  وكال ــا  إليه ــت  توصل ــي  الت
ــة  األمريكي ــة  املركزي ــرات  املخاب
ــرتاق  ــارات يف اخ ــول دور االم ح
القطرية،  الرسمية  االنباء  وكالة 
وافتعال ازمة بني الدوحة وأربعة 
ــذا  ــربة أن ه ــة، معت ــدان عربي بل
ــني  ــات ب ــرصف أدى اىل خالف الت
حلفاء أمريكا وانقسامات بينهم 

مما أرض بمصالح واشنطن.
واختتمت الصحيفة باالشارة 
ــذي لعبته  ــلبي ال ــدور الس اىل ال
ــث لعبت  ــا، حي ــارات يف ليبي االم
ــارات دورا بارزا يف التحركات  االم
ــكرية التي ادت إىل اسقاط  العس
ــت  كثف ــم  ث ــذايف،  الق ــة  حكوم
جهودها بعد ذلك العاقة عملية 
السالم يف ليبيا، ودعمت الجرنال 
ــد، خليفة حفرت  ــي املتقاع الليب
ــوة تعد  ــالح، يف خط باملال والس
ــر الذي  ــا للحظ ــاكا صارخ انته
تفرضه األمم املتحدة عىل ليبيا. 

كثف الجيش السوري عملياته 
ــىل  ــق وع ــي دمش ــكرية رشق العس
ــرض  تع ــا  فيم ــا،  غوطته ــراف  أط
ــرصة" لهجوم  ــة الن ــم "جبه تنظي
يف  ــالم"،  اإلس ــش  "جي ــل  قب ــن  م
ــني فصائل  ــتمرار القتال ب ظل اس
معارضة أخرى بالغوطة الرشقية.

ــدار، الناطق  ــزة بريق وأعلن حم
ــش  "جي أركان  ــة  هيئ ــم  باس
ــىل  ع ــدات  تغري يف  ــالم"،  اإلس
ــن  "ضم ــرت":  "توي يف  ــابه  حس
ــالم  ــة جيش اإلس ــتكمال حمل اس
ــىل (جبهة النرصة)،  يف القضاء ع
ــل  كت ــىل  ــيطرون ع ــا يس مقاتلون
ــعري يف  ــزارع األش ــن م ــعة م واس
الغوطة الرشقية، إضافة للمسجد 

واملدرسة".
ــع عىل مواقعهم، الزال العمل  وبعد هجوم واس
جاري عىل مالحقة فلول جبهة النرصة وتخليص 

الغوطة الرشقية وأهلها من رشهم وخبثهم.
ــورية عن  بدورها نقلت صحيفة "الوطن" الس
ــة اندلعت بني  ــتباكات عنيف مصادر أهلية إن اش
ميليشيا "فيلق الرحمن" و"حركة أحرار الشام" 

يف قطاع الغوطة الرشقية األوسط.
ــورية  ــة الس ــة للمعارض ــع تابع ــرت مواق وذك
ــرار"  ــع "األح ــم مواق ــن" هاج ــق الرحم أن "فيل
ــا، ويف مدينة عربني،  و"النرصة" يف بلدة كفر بطن

وبلدة مديرا.
ــع  ــة م ــة الرشقي ــال يف الغوط ــن االقتت ويتزام
ــوري  قصف مكثف من قبل الطريان الحربي الس
ــا، إضافة إىل  ــني ترم ــدة ع ــر، وبل ــي جوب عىل ح
ــش  ــوات الجي ــني ق ــة ب ــتباكات عنيف ــدالع اش ان
السوري ومقاتيل "فيلق الرحمن" عىل محاور يف 
محيط املتحلق الجنوبي الفاصل بني حي جوبر 

ومنطقة عني ترما.
ــة  ـــ صحيف ــت ل ــة تحدث ــادر أهلي ــق مص ووف
ــو الخطوط  ــالح الج ــتهدف س "الوطن"، فقد اس
الخلفية لـ"جبهة النرصة" يف حي جوبر، وكذلك 

يف بلدة عني ترما بغوطة دمشق الرشقية.
جاء ذلك بعد إطالق الجيش عملية عسكرية 
جديدة رشقي العاصمة يوم السبت املايض، تقدم 
خاللها عىل محور كازية سنبل يف بلدة عني ترما، 
ــلة أنفاق مركزها الكازية وتتفرع إىل  وضبط سلس
ــيطرته عىل كتل  ــات، بالتزامن مع س عدة اتجاه
ــة الجنوبية لحي  ــة رشق دوار املنارش بالجه أبني

جوبر رشق دمشق.
ــورية  ــالم الحربي الس ــبكة اإلع ــت ش  وتحدث
ــاري غري  ــن "تمهيد ن ــبوك" ع ــبكة "فيس عىل ش
ــة عني ترما -  ــبوق" ينفذه الجيش عىل جبه مس
ــف والصواريخ عىل مواقع  ــر بعرشات القذائ جوب

"جبهة النرصة" بغية التقدم عىل عدة محاور.

مخاوف أمريكية من األطماع 
االماراتية في المنطقة

الجيش السوري و"جيش اإلسالم" 
يهاجمان "النصرة" في غوطة دمشق

غارات اسرائيلية على ليبيا بطلب اماراتي
كشف موقع "ميدل إيست آي" الربيطاني، نقًال عن مصدر إرسائييل مطلع، أن 
طائرات إرسائيلية قصفت بعض املواقع يف ليبيا ، مقابل وعده بتوقيع صفقات 

نفط وسالح مع إرسائيل بوساطة إماراتية. 
ــكرية  ــف بالطائرات مواقع عس ــش اإلرسائييل قص ــع إن "الجي ــاف املوق وأض
ــة حفرت"،  ــواء املتقاعد خليف ــح الل ــي" يف ليبيا لصال ــش اإلرهاب ــم داع لتنظي
موضحا أن "إرسائيل قصفت رست بالطريان يف 25 أغسطس 2015م، استجابة 
ــؤويل األمن  بطلب من حفرت أثناء زيارته لعّمان، حيث التقى رساً عدداً من مس

اإلرسائيليني".
وقال التقرير الربيطاني "حفرت التقى عمالء للمخابرات اإلرسائيلية بوساطة 
إماراتية"، وأضاف التقرير إن "املشري حفرت وعد باملقابل بتوقيع صفقات نفط 

وصفقات سالح مع إرسائيل، الفتا إىل أن اللقاءات جرت بوساطة إماراتية.
ــة ليلية من  ــزة رؤي ــادق قنص وأجه ــى بن ــرت تلق ــر، إىل أن "حف ــار التقري وأش
ــدء الحملة  ــف عام 2014 عند ب ــذا األمر إىل منتص ــا يرجع ه ــل"، وربم إرسائي
ــكرية التي شنتها القوات التابعة للواء "خليفة حفرت" وقتها تحت اسم  العس

"معركة الكرامة"

سوريا تطالب األمم املتحدة بحل 
”التحالف الدويل“ بشكل فوري

دمش/
ــورية، أمس، يف رسالتني متطابقتني  طالبت وزارة الخارجية الس
ــس مجلس األمن،  ــم املتحدة ورئي ــني العام لألم ــن األم اىل كل م

برضورة ”الحل الفوري“ للتحالف الدويل.
ــتهداف  ”اس أن  ــالتني  الرس يف  ــورية  الس ــة  الخارجي ــدت  وأك
ــكنية ومنازل املدنيني وتدمري مشفى الرقة الوطني  األحياء الس
ــل طريان  ــرم دوليا من قب ــض املح ــفور األبي ــتخدام الفوس واس
ــكل انتهاكا صارخا للقانون  ــكل ممنهج يش التحالف الدوليبش
ــف املرتكبة  ــلة جرائم التحال ــاني الدويل ويضاف لسلس اإلنس

ضد األبرياء يف املحافظات واملدن السورية“.
ــل  ــا بالح ــرر مطالبته ــوريا تك ــة إن ”س ــت وزارة الخارجي وقال
ــس دون طلب من  الفوري لهذا التحالف غري املرشوع الذي تأس
ــددت مطالبتها  ــار األمم املتحدة“، كما ج ــا وخارج إط حكومته
ــلم  ــظ الس ــؤولياته يف حف ــالع بمس ــن بـ“االضط ــس األم مجل
ــن الدوليني وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس األمن  واألم

الخاصة بمكافحة اإلرهاب“.

3 حرائق يف فنادق ديب خالل أسبوع
دبي/

ــر اندالع حريق هو  ــة أمس، بإخالء فندق يف دبي إث ــلطات اإلماراتي قامت الس
الثالث الذي تشهده املدينة يف أقل من أسبوع.

ــلت السلطات عدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إىل فندق ”موفنبيك“  وأرس
قرب منطقة مارينا، بينما تجمع العرشات يف الخارج.

ــحبا قليلة من  ــي س ــل االجتماع ــائل التواص ــرش عىل وس ــجيل ن ــر تس وأظه
الدخان تنبعث من أحد الطوابق.

ــيطرة عىل الحريق  ــمي يف تويرت إنه تمت الس ــابه الرس وقال الفندق عىل حس
برسعة وإجالء النزالء والعاملني بسالم.

ــدق ولم ترد  ــني بالعودة إىل الفن ــي للنزالء والعامل ــمحت فرق الدفاع املدن وس
تقارير عن وقوع إصابات.

ــاؤالت عن كفاءة مواد  ــاهقة يف اإلمارات تس ــلة حرائق يف أبنية ش وأثارت سلس
العزل املستخدمة يف منطقة الخليج.

اإلعدام بحق 13 شخصًا واملؤبد 
لـ 157 يف مصر

القاهرة /
ــة إن محكمة مرصية قضت أمس بإعدام 12  ــت مصادر أمني  قال
ــجن املؤبد عىل 157 آخرين يف قضية أحداث عنف  متهما والس
ــا يف 2013 يوم فض  ــة املني ــاي بمحافظ ــة مط ــت يف مدين اندلع

اعتصامني لجماعة اإلخوان املسلمني يف القاهرة والجيزة.
وكان محتجون غاضبون من فض االعتصامني تقول السلطات 
ــد أرضموا النار يف  ــاء ومؤيدي جماعة اإلخوان ق ــم من أعض إنه

مركز رشطة مطاي. وُقتل نائب مأمور املركز يف الهجوم.
ــا التي أصدرت الحكم  ــادر إن محكمة جنايات املني وقالت املص
ــا محاكمة 396  ــي أعيدت فيه ــا يف القضية الت ــرأت 227 متهم ب

متهما.
ــلمني  ــدي جماعة اإلخوان املس ــاء ومؤي ــات من أعض ــل مئ وقت
وعدد من رجال األمن يف فض االعتصامني يوم 14 أغسطس آب 
ــابيع من عزل الرئيس السابق محمد  2013م بعد نحو ستة أس

مريس املنتمي للجماعة.
ــدة عىل  ــد احتجاجات حاش ــريس بع ــزل م ــش ع ــن الجي وأعل

حكمه الذي استمر عاما واحدا.
ــاهدة عيان إن السلطات شددت إجراءات األمن حول  وقالت ش

مجمع محاكم املنيا حيث عقدت جلسة النطق بالحكم.
ــه مرة أخرية أمام  ــادر يوم   االثنني قابل للطعن علي والحكم الص

محكمة النقض أعىل محكمة مدنية يف مرص.

مبادرة مصرية للمصالحة.. حماس تؤكد 
وفتح تنفي

ــا صحيفة  ــات التي نقلته ــاس، إن املعلوم ــؤول يف حركة حم ــال مصدر مس ق
ــاة“ اللندنية، يف عددها الصادر امس األول، حول وجود مبادرة تقدمت  ”الحي

بها مرص لتحقيق املصالحة الفلسطينية صحيحة.
ــادرة وتنتظر موقف  ــاس ردت بإيجابية عىل املب ــح املصدر أن حركة حم وأوض

حركة فتح.
ــطيني محمود  ــت صحيفة ”الحياة“ اللندنية قد قالت إن الرئيس الفلس وكان
ــام  ــييس إلنهاء االنقس ــل مبادرة للرئيس املرصي عبدالفتاح الس عباس أفش
الوطني، ونقلت عن ”مصادر فلسطينية موثوقة“، أن كال من أبو مازن وحماس 
وافقا عىل مبادرة السييس، قبل أن يطرح عباس مبادرة بديلة رفضتها الحركة 

باعتبارها قديمة.
ــاس أثناء زيارة  ــييس عرض مبادرته عىل الرئيس عب ــفت الحركة أن الس وكش
ــطيني وافق عليها يف  ــهر، موضحة أن الرئيس الفلس األخري مرص قبل نحو ش

البداية، ثم تراجع. 
وتتضمن مبادرة السييس، التي وافقت عليها حماس من دون تحفظ 6 بنود.

* أوال: حل اللجنة اإلدارية الحكومية
ــة، أن يلغي الرئيس عباس كل إجراءاته وقراراته  ــا: تزامنا مع حل اللجن * ثاني

العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء
* ثالثا: تمكني حكومة التوافق من العمل بحرية يف القطاع 

* رابعا: حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي
* خامسا: تنظيم انتخابات عامة فلسطينية

ــطينية إىل حوار شامل للبحث يف  ــا: دعوة القاهرة كل األطراف الفلس * سادس
سبل إنهاء االنقسام نهائيا
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ــرب يف وزارة الخارجية  ــابق يف جرائم الح ــذر خبري س ح
ــة العربية  ــلحة إىل اململك ــات األس ــن أن مبيع ــة م األمريكي
ــون األمريكي – ولكن  ــعودية ”محظورة“ بموجب القان الس

الصادرات القاتلة ال تزال مستمرة.
ــون، وتواطؤهما  ــا وأمريكا تترصفان فوق القان وبريطاني
ــعودية ضد اليمن يثبت ذلك. وقضت املحكمة  يف حرب الس
ــأن مبيعات  ــاري، ب ــهر الج ــف الش ــدن منتص ــا يف لن العلي
ــلحة الربيطانية للمملكة العربية السعودية مرشوعة،  األس
ــا حملة ضد  ــة القضائية التي رفعته ــتبعاد املراجع ــع اس م
ــلحة  ــت بوقف صادرات األس ــلحة، التي طالب ــارة األس تج

بسبب املخاوف اإلنسانية.
ــلحة (CAAT) استأنفت  وكانت الحملة ضد تجارة األس
ــة املطاف – عىل  ــد تقرر يف نهاي ــن ال عجب – فق ــم، لك الحك
أسس األدلة الرسية التي قدمتها الحكومة الربيطانية – أن 

تعقد يف جلسة مغلقة.
ــىل كيفية  ــي دليل ع ــة منفتحة: فه ــت عدال ــذه ليس وه
ــاءة  ــة الخارجية بإس ــة ”الوايتهال“ للسياس ــام مؤسس قي
استخدام ”األمن القومي“ كطرف انتقائي لحماية أنفسهم 

من املساءلة القانونية.
ــه يحدث عىل جانب الحفرة. وطبقا ملا ذكره  اليشء نفس
ــابقني بوزارة الخارجية  كبري مستشاري جرائم الحرب الس
األمريكية فإن مبيعات األسلحة األمريكية للمملكة العربية 
ــبب  ــعودية ”محظورة“ بموجب القوانني األمريكية بس الس
ــالل حملة  ــال غري رشعية خ ــة“ بارتكاب أعم ــة موثوق ”أدل

القصف التي يشنها التحالف بقيادة السعودية يف اليمن.
ونرش الربوفيسور، مايكل نيوتن، الذي يدرِّس املمارسات 
ــة فاندربيلت،  ــوق بجامع ــة يف كلية الحق ــة الدولي القانوني
ــلحة  ــأن قانونية مبيعات األس ــايض، تحليال بش يف مايو امل

األمريكية املستخدمة يف اليمن، يف ورقة بيضاء.
ــني ورقة نيوتن هذه إىل  ــلت نقابة املحامني األمريكي وأرس
مجلس الشيوخ األمريكي تقول إن ”أسئلة قد أثريت بشأن 
ما إذا كانت املبيعات تتماىش مع التزامات الواليات املتحدة 

بالقوانني الترشيعية“.
لكن لسوء الحظ، ورغم متانة الحجة القانونية، إال أنها 
ــق لبيع ذخرية  ــه الضي ــيوخ من دعم ــم تمنع مجلس الش ل
ــعودية يف منتصف  ــة الس ــة إىل اململكة العربي ــة بدق موجه

يونيو بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي.
ــع  ملن ــلطة  س ــك  تمل ال  ــة  املحلي ــا  قوانينن ــت  كان وإذا 
ــه  حكوماتنا من أن تصبح متواطئة يف اإلرهاب الذي تمارس
ــل مبيعات  ــذا ال يجع ــن، فإن ه ــعودية يف اليم ــة الس الدول

األسلحة مرشوعة.
ــبة للغرض  ــاطة أن قوانيننا غري مناس ــذا يعني ببس وه
ــت مهزلة – ومغلفة بورقة تني،  ــيادة القانون أصبح – وأن س
لتمكني الواليات املتحدة وبريطانيا من االستعانة بمصادر 

خارجية للحروب غري القانونية لوكالئهم يف الخليج.
الكارثة اإلنسانية تتسارع ووفقا ملكتب املفوض السامي 

ــغ عدد  ــد بل ــدة، فق ــم املتح ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس لحق
ــن 13،000، و21 مليون  ــرث م ــني يف اليمن أك ــا املدني الضحاي

يمني يف حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية.
ــان األوربي  ــدة والربمل ــم املتح ــة خرباء األم ــت لجن وأدان
ــف  ــة القص ــة، حمل ــري الحكومي ــانية غ ــات اإلنس واملنظم
العشوائية التي تشنها السعودية يف اليمن، والتي أسهمت 

بشكل مبارش يف هذه األزمة املأساوية.
ــة، باعت الواليات  ــنوات الثماني املاضي وعىل مدى الس
ــن 115 مليار  ــا قيمته أكرث م ــعودية م ــلحة للس املتحدة أس

دوالر.
ــلحة  ــام املايض، رصحت إدارة أوباما بتصدير أس ويف الع
ــىل الرغم من  ــه 1.3 مليار دوالر، ع ــا قيمت ــعودية بم إىل الس
ــؤويل وزارة الخارجية  ــة من بعض مس ــرات الداخلي التحذي
ــات املتحدة يمكن أن تكون متورطة يف  األمريكية، بأن الوالي
ــعودية  ــم حرب لدعم حملة القصف التي تقودها الس جرائ

يف اليمن.
ــرام صفقة  ــب إب ــد ترام ــس دونال ــن الرئي ــو، أعل ويف ماي
ــعودية بقيمة 110 مليارات  ــلحة مع اململكة العربية الس أس

دوالر، عىل مدى السنوات العرش املقبلة.
ــة، بطبيعة  ــن الفكرة املهم ــي ولك ــن الدم اليمن ــح م الرتب

الحال، هي الرغبة األمريكية-السعودية املشرتكة الجادة يف 
ــكري  ــب مربح وطويل األجل، يحقق فيه املجمع العس ترتي
ــني  ــاء املدني ــن دم ــة م ــا هائل ــي أرباح ــي األمريك الصناع

اليمنيني.
ــور مايكل نيوتن يف تحليله،  ولكن وفقا ملا ذكره الربوفيس
ــورة“  ــة ”محظ ــة الجاري ــلحة األمريكي ــات األس ــإن مبيع ف
بموجب قانون مراقبة تصدير األسلحة وقانون املساعدات 

الخارجية.
ــار كبري يف قضايا جرائم الحرب يف  وعمل نيوتن كمستش
وزارة الخارجية األمريكية. كما قام بتدريس القانون الدويل 

يف األكاديمية العسكرية األمريكية يف ويست بوينت.
ــات املتحدة  ــوم الوالي ــب فعله هو أن تق ــا يج ــال إن م وق
ــفافية وتحسني  ــيق الوثيق حول الش ــعودية ”بالتنس والس

االستهداف“.
ــفافية، وال يوجد  ولكن هذا ال يحدث حاليا، وال توجد ش
دليل واحد عىل تحسني االستهداف. وطاملا لم يحدث ذلك، 
ال ينبغي افرتاض أن مبيعات األسلحة األمريكية إىل اململكة 

العربية السعودية ”مسموح بها“، كما يقول نيوتن.
ــلة  ــي أعدها عن سلس ــة العمل الت ــن يف ورق ــال نيوت وق
ــة  ــوق بجامع ــة الحق ــة يف كلي ــات القانوني ــاث الدراس أبح

ــتمرة التي تتهمها  ــة التقارير املس ــت: ”يف مواجه فاندربيل
ــعودية يف دحض  ــلت اململكة العربية الس باالنتهاكات، فش
ــا للقانون  ــىل امتثاله ــة مفصلة ع ــم أدل ــات أو تقدي االتهام

اإلنساني الدويل“.
ــعودية  ــكرية الس ــت الوحدات العس ــى بعد أن تلق وحت
ــدد الضحايا  ــة لتقليص ع ــة ومعدات دقيق ــات مكثف تدريب
املدنيني، استمرت التقارير املتعددة واملوثوقة عن الهجمات 

املتكررة واملتعمدة، بالظهور.
ــة ”ال يمكن  ــن إن الحكومة األمريكي ــال نيوت ــايل، ق وبالت
ــعودية بأنها  ــات الس ــاد عىل الضمان ــتمر يف االعتم أن تس
ــتخدام  ــدويل واالتفاقات املتعلقة باس ــتمتثل للقانون ال س

املعدات األمريكية“.
ــون  القان ــب  بموج ــه  أن إىل  ــن  نيوت ــص  خل ــايل،  وبالت
االتحادي، يحظر املزيد من مبيعات األسلحة، إىل أن تتخذ 
ــان االمتثال  الة لضم ــعودية تدابري فعَّ ــة العربية الس اململك
ــادات ذات الصلة إىل  ــس اإلف ــدويل، ويقدم الرئي ــون ال للقان

الكونغرس“.
ــم يحدث ذلك حتى،  ــد املعارضة وبطبيعة الحال، ل تزاي
ــاع األمريكية“ بالقتل..  ــىل األقل تقوم رشكات ”الدف ولكن ع

حرفيا. 

أوتاوا/وكاالت
تناول موقع غلوبال ريسريش 
ــب  للكات ــال  مق يف  ــدي  الكن
ــكي" الحصار  ــتيفن مكلوس "س
ــرض  يتع ــذي  ال ــادي  االقتص
ــل الكيان  ــن قب ــاع غزة م ــه قط ل

االرسائييل.
ــمت  ــال املوقع: اتس ق ــث  حي
ــارشة  الع ــنوية  الس ــرى  الذك
ــذي  ال ــرشوع  امل ــري  ــار غ للحص
ــاع  قط ــىل  ع ــل  إرسائي ــه  تفرض
ــدة من  ــرة تقارير جدي ــزة بوف غ
ــان تنبه  ــات حقوق اإلنس منظم
العالم إىل أزمة إنسانية متفاقمة 
يف القطاع ولعل أكرث التحذيرات 
ــة الصليب  ــي من لجن رصامة ه
ــة يف اقرتاحها بأن  األحمر الدولي
ــامال للبنية التحتية  "انهيارا ش
ــل  ــرب بالفع ــاد املضط واالقتص

بات أمر وشيك يف غزة".
ــذه األزمة عن  ــز ه ــا يمي إن م

ــاالت الطوارئ التي  الكوارث وح
ــكان املدنيني إىل  تدفع عادة الس
ــت  ــو أنها ليس ــة ه ــة الكارث حاف
أو  ــان  فيض أو  ــار  إعص ــة  نتيج
ــونامي أو جفاف أو مجاعة،  تس
ــة  للحكوم ــة  سياس ــي  ه ــل  ب

اإلرسائيلية.
روي،  ــارة  س ــارت  أش ــا  وكم
ــة هارفارد، إن  ــة يف جامع الباحث
ــزع التنمية"  ــت "لن ــزة تعرض غ
ــن  ــت م ــد حرم ــا "ق ــى أنه بمعن
ــو  نم ــق  تحقي ــىل  ع ــا  قدرته
ــة  عقالني ــة  وتنمي ــادي  اقتص
ــدم  ع ــب  جان إىل  ــتدامة،  ومس
ــداث  ــىل إح ــدة ع ــدرة املتزاي الق

التغيري االجتماعي". 
ــات  مخيم إىل  ــارات  زي ويف 
ــزة،  غ يف  ــة  الثماني ــني  الالجئ
ــون  ــن يعان ــال الذي ــت األطف رأي
ــون من نقص  ــزم ويعان ــن التق م
ــوزن، الذين  ــص ال ــة ونق التغذي

ــانية  ــات خرس ــون يف بيئ يعيش
ــاحات الخرضاء  خالية من املس
ــب،  للع ــة  اآلمن ــاحات  املس أو 
ــانية  ــي كتل خرس ــات ه املخيم
ــا البعض  ــىل بعضه ــة ع مكدس
ــرية التي  ــزة الصغ ــىل أرض غ ع
ــرتا  ــاحتها 360 كيلوم ــغ مس تبل
ــم 1.8 مليون  ــي تض ــا والت مربع
ــكانية مماثلة  ــة س ــمة، كثاف نس
لتلك التي يف مانهاتن أو طوكيو.

ــة  األزم ــذه  ه ــببت  تس ــد  وق
ــاكل  مش ــق  خل يف  ــة  االقتصادي
ــزة. ونقلت  ــة خطرية يف غ صحي
ــن برنامج الصحة  ــارة روي ع س
النفسية املجتمعي يف غزة الذي 
ــطينيني  وجد أن "40? من الفلس
ــاب رسيريا،  ــن االكتئ ــون م يعان
ــه يف أي  ــل ل ــدل ال مثي ــو مع وه

مكان يف العالم".

تحذيرات من اتساع نطاق الكارثة اإلنسانية في اليمنتحذيرات من اتساع نطاق الكارثة اإلنسانية في اليمن

بعد عشر سنوات من الحصار الصهيونيبعد عشر سنوات من الحصار الصهيوني

خبير سابق في الخارجية األمريكية: واشنطن تواصل بيع األسلحة 
للسعودية رغم أنها محظورة بموجب القانون األمريكي

موقع كندي يحذر من كارثة إنسانية في قطاع غزة


