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13 قتيال يف اشتباكات بني الجيش الرتكي 
ومسلحني اكراد شمال العراق

أنقرة/
ــن  ــراد األم ــن أف ــس  8 م ــي أم لق
يف  ــراد،  أك ــني  مسلح و5  ــي  الرتك
ــمال العراق  ــتباك بينهم وقع ش اش

عىل الحدود مع تركيا.
ــة  ــة وطبي ــادر أمني ــرت مص وذك
ــن الرتكي  ــراد األم ــة من أف أن ثماني
ــراد قتلوا يف  ــني أك ــة مسلح وخمس
ــن  ــر م ــت مبك ــع يف وق ــتباك وق اش

صباح أمس.
إن  ــة  الرتكي ــادر  املص ــت  وتابع
ــة  عملي ــّنت  ش ــة  الرتكي ــوات  الق
مدعومة بطائرات هليكوبرت للبحث 
ــزب  ــن يف ح ــاء آخري ــن أي أعض ع
ــتاني كانوا يسعون  العمال الكردس

لعبور الحدود إىل منطقة شمدينيل 
الجبلية يف إقليم هكاري.

ــفت املصادر أن ستة جنود  وكش
ــراك وحاريس أمن من قوة تحمي  أت
ــة قتلوا يف  ــا الحكوم ــرى تدعمه الق
ــة من  ــب خمس ــتباك إىل جان االش
ــتاني.  أعضاء حزب العمال الكردس
وأضافت املصادر أن االشتباكات ال 

تزال مستمرة.
ــال  العم ــزب  ح أن  إىل  ــار  يش
ــام 1984م  ــدأ تمردا ع ــتاني ب الكردس
ــخص يف  ــن 40 ألف ش ــرث م ــل أك وقت
ــات  ــا والوالي ــف تركي ــرصاع. وتصن ال
الحزب  ــى  ــدة واالتحاد األوروب املتح

منظمة إرهابية.
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عرب بوابة مشروع المدينة الذكية:

اإلسرائيلية  الــشــركــات  أمـــام  أبــوابــهــا  تــشــرع  السعودية 
ــات مع صندوق  ــدأت الرشكات اإلرسائيلية محادث ب
ــاركة يف مرشوع  ــة السعودي، للمش ــتثمارات العام االس
ــن عنها  ــوم) التي أعل ــة (ني ــة السعودي ــة الذكي املدين
ــة خمسمائة  ــبوع املايض، بكلف ــام السعودي األس النظ

مليار دوالر.
ــة  ــت" الناطق ــم بوس ــة "جريوزالي ــردت صحيف وأف
ــعي  ــن س ــدث ع ــر يتح ــة لتقري ــة مساح باإلنجليزي
ــاركة يف استثمارات  إرسائيل عرب قطاعها الخاص للمش
ــة  ــة اإلرسائيلي الصحيف ــت  ــوم". وقال "ني ــة يف  متنوع
ــوق املحلية-  ــة يف الس ــات عامل ــت - من رشك ــا علم إنه
ــتثمارات العامة  ــدوق االس ــات بينها وبني صن بمحادث
ــادي- للدخول يف  ــة الصندوق السي ــودي - بمثاب السع
ــرب اململكة ويمتد  ــمال غ ــيتم بناؤه ش املرشوع الذي س

إىل مرص واألردن.
ــيتم بناؤها  ــة، س ــو مدينة ذكي ــوم» ه ــرشوع «ني وم
ــمال غرب اململكة  لتصبح وجهة حيوية جديدة، تقع ش
ــول  ــل العق ــتجمع أفض ــرص واألردن، وس ــد إىل م وتمت
ــات لتخطي حدود االبتكار إىل أعىل املستويات.  والرشك
وستنشط املدينة الذكية، يف تطوير عدة قطاعات، هي: 
ــل، مستقبل  ــاه، مستقبل التنق ــة واملي ــل الطاق مستقب
ــذاء، مستقبل العلوم  ــات الحيوية، مستقبل الغ التقني
التقنية والرقمية، مستقبل التصنيع املتطور، مستقبل 
ــي، مستقبل الرتفيه، مستقبل  اإلعالم واإلنتاج اإلعالم

املعيشة.
ــة  ــراء اململك ــوم" بإج ــرشوع "ني ــل يف م ــدأ العم وب
مشاورات واجتماعات مع مستثمرين محليني ودوليني، 

عىل أن تنتهي املرحلة األوىل للمرشوع بحلول 2025م.
ــاص السعودي - رفض  لكن مسؤول يف القطاع الخ
ــتحالة  ــدث لألناضول عن اس ــمه- تح ــف عن اس الكش
ــرشوع السعودي،  ــيل يف امل ــن حضور إرسائي اإلعالن ع
ــية العلنية معدومة بني  طاملا تبقى العالقات الدبلوماس
ــودي إن أي حضور  ــؤول السع ــني. وأضاف املس الطرف
ــد يكون رسيا ومقترصا  ــيل مستقبيل يف "نيوم" ق إرسائي

عىل القطاع الخاص يف كال الجانبني.
ــام 1948م،  ــل) لفلسطني ع ــالل (إرسائي ومنذ احت
ــية  ــم يسبق لدول الخليج أن أقامت عالقات دبلوماس ل
ــب، غري أن هناك  ــمية وعلنية عىل األقل، مع تل أبي رس
ــل أبيب، كما تلهث  ــات رسية بني دول خليجية وت عالق
ــتى السبل، بل  ــذه العالقات بش ــدول لتوطيد ه تلك ال
ــدول إىل حدوث  ــذه ال ــعي ه ــر ذلك إىل س ــاوز األم يتج

تطبيع شامل تكون العالقات فيه رسمية.
ــتقام  ــإن جغرافية املكان الذي س ــال عن ذلك، ف فض
ــاوز مساحتها 26 ألف  ــه املدينة الذكية -التي تتج علي
كلم مربع- وكونها تعد نقطة حيوية تجارية للسعودية 
ــاركة إرسائيل.  ــرص واألردن وإلرسائيل، تعزز من مش وم

ــة إىل العقبة  ــرب اململك ــمال غ ــن ش ــرشوع م ــد امل ويمت
ــمال رشق مرص،  األردنية (أقىص الجنوب)، ومنطقة ش
إذ تعد املنطقة نقطة عبور للتجارة بني الرشق والغرب.

االقتصاد يفتح أبواب التطبيع
ــر تفوق  ــذي لم ينك ــودي، ال ــؤول السع ــت املس ولف
ــة  اململك ــا  تستهدفه ــي  الت ــات  القطاع يف  ــل  إرسائي
ــات  ــل محادث ــدأت بالفع ــاض ب ــرشوع، إىل أن الري بامل
ــن صحيفة  ــرشوع. لك ــل يف امل ــات عاملية للعم ــع رشك م
ــل مارغليت  ــت أوردت عىل لسان إيري ــم بوس جريوزالي
ــرص عمل  ــارز، وجود ف ــيل ب ــال إرسائي ــو رجل أعم وه
ــاف مارغليت  ــرشوع. وأض ــة يف امل ــات اإلرسائيلي للرشك
ــه القادة  ــرا: «ما ال يفهم ــة مؤخ ــذي زار دوال خليجي ال
ــدث (تطبيع العالقات)،  ــيون أن األمور لن تح السياس
ــرتكة». وقال  ما لم يكن هناك فرص عمل اقتصادية مش
ــرشوع للتعاون  ــام السعودي جاء بم ــة أن النظ «حقيق
ــني للتحدث  ــوة لإلرسائيلي ــي دع ــه يعط ــي.. إن اإلقليم
ــي من خالل مفهوم  ــم التعاون االقتصادي اإلقليم باس

االبتكار».
نيوم بحاجة إىل رشكات إرسائيل

ــة  ــت الحكوم ــة، ضخ ــنوات طويل ــدى س ــىل م وع
ــان أكرث من عرشين مليار  والقطاع الخاص اإلرسائيليت
ــة التكنولوجيا، حتى وصلت إىل مرحلة  دوالر يف صناع

متقدمة اليوم.
ويقول هاني العلمي -رجل األعمال البارز يف قطاع 
االتصاالت الفلسطيني- إن الرشكات اإلرسائيلية قادرة 
ــل األدوات التي  ــاء، بفض عىل دخول "نيوم" وقتما تش

تملكها.
وقال العلمي (47 عاما ومالك لرشكة تزويد خدمات 
ــني)، إن الرشكات اإلرسائيلية، تملك  اإلنرتنت يف فلسط
ــل، وهو ما  ــة تكنولوجيا املستقب ــل أدوات لصناع أفض
ــيكون للرشكات  تركز عليه «نيوم». وزاد: «عىل األقل س

ــة، حضور يف  ــة لجنسيات أجنبي ــة، الحامل اإلرسائيلي
ــة يف  ــة متفوق ــات اإلرسائيلي ــب.. الرشك ــرشوع املرتق امل
ــم اليوم».  ــذي يغزو العال ــياء ال ــرب وإنرتنت األش الساي
ــن العاطفة، أن  ــر واقع بعيد ع ــم وهو أم ــاف: «األه وأض
إرسائيل اليوم تملك مفاتيح أمن املعلومات حول العالم 

.. ومن يملك أمن املعلومات امتلك التكنولوجيا».
ــة التكنولوجيا فائقة  ــايل صادرات صناع وبلغ إجم
ــو 28.3 مليار  ــن (إرسائيل)، نح ــور (الهايتك) م التط
ــايض 2016م، صعودا من  ــي خالل العام امل دوالر أمريك

23.4 مليار دوالر يف العام السابق له.
وقبل أيام، قالت صحيفة «بلومبريغ» األمريكية، إن 
ــاء مدينة  مرشوع نيوم السعودي، الذي يسعى إىل إنش
ــيتطلب  ريادية غرب اململكة بتكلفة 500 مليار دوالر، س
ــت الصحيفة، عن  ــع إرسائيل. ونقل ــرضورة تعاونا م بال
ــط  ــات الرشق األوس ــس مركز حاييم هرتزوغ لدراس رئي
ــات الدبلوماسية، يورام ميتال، قوله إن «هناك  والدراس
ــاركة إرسائيل يف املرشوع  ــات مختلفة تجعل مش معطي

أكيدة».
ــابق، رصح وزير االتصاالت يف الحكومة  ويف وقت س
ــأن «هناك عددا كبريا  ــة، أيوب قرا، مؤخرا، ب االرسائيلي
ــكل أو  من الدول العربية تربطها عالقات بإرسائيل بش
ــني بمعاهدتي  ــرص واألردن (املرتبطت ــر، تبدأ من م بآخ
ــمل السعودية ودول  ــة)، وتش ــة العربي ــالم مع الدول س
ــراق (يقصد  ــا، وقسما من الع ــمال إفريقي ــج وش الخلي
ــرتك هذه الدول مع إرسائيل يف  ــتان).. وتش إقليم كردس
ــية من إيران». واعترب قرا أن «أغلب دول الخليج  الخش
مهيئة لعالقات دبلوماسية مكشوفة مع إرسائيل؛ ألنها 

تشعر أنها مهددة من إيران وليس من إرسائيل».
ــهدت انطالق دعوات  ــهور األخرية قد ش وكانت الش
ــة غري مسبوقة للتطبيع مع إرسائيل، رغم أن  بالسعودي

الترصيح بهذا األمر علناً كان من قبيل املحرمات.

صحيفة أمريكية: السعودية تخوض حربًا خاسرة يف اليمن

أمريكان كونزرفيتف: التحالف ال يخجل من جرائمه يف اليمن
ــا،  ــاّداً يف اقتصاده ــاً ح ــة تراجع ــهد السعودي تش
بسبب تداعيات الحرب التي يشنها التحالف بقيادة 
ــد تناولت تقارير  ــىل اليمن وتكلفتها؛ وق السعودية ع
ــة املنهكة بأرقام  ــة تناولت هذه التكلف دولية وخليجي
ــال موقع "الخليج أونالين" إن التقديرات  متفاوتة. فق
ــو 175 مليون  ــة قد تنفق نح ــارت إىل أن السعودي أش
ــد الحوثيني،  ــىل الرضبات الجوية ض ــهرياً ع دوالر ش
ــة الجوية  ــتمرار الحمل ــرة. واس ــتخدام 100 طائ باس
ألكرث من 5 أشهر، تكّلف الرياض أكرث من مليار دوالر.

ــهر  ــة "فوربس" األمريكية، بعد 6 أش ــت مجل وقال
ــة بلغت  ــهر الست ــرب، إن تكلفة األش ــدالع الح ــن ان م
ــهرية تصل  نحو 725 مليار دوالر، أي إن التكلفة الش
ــة نرشتها  لـ 120 مليار دوالر. تقدير آخر جاء يف دراس
ــارت فيها إىل  ــارد األمريكية، أش ــة هارف ــراً جامع مؤخ
ــل إىل 200 مليون دوالر يف اليوم  ــة الحرب تص أن تكلف
ــرات السعودية  ــغيل الطائ ــد. وتقدر تكلفة تش الواح
ــهرياً،  ــو 230 مليون دوالر ش ــرب بنح ــاركة بالح املش
ــر املُستخدمة  ــرات والذخائ ــغيل الطائ متضّمنة تش
ــة  ــار والصيان ــع الغي ــة قط ــن كاف ــة، وثم واالحتياطي

وغريها.
ــيه فيليه" األملاني  ــّدر موقع "دويتش من جانبه ق
تكلفة تشغيل الطائرات السعودية املشاركة بالحرب، 
ــغ 175 مليون دوالر  ــرة، بمبل ــا 100 طائ ــغ عدده ويبل
ــب إيجاد  ــام التي يصع ــذه األرق ــل ه ــهرياً. ويف ظ ش
ــاس  قي ــن  يمك ــة،  الحقيقي ــة  للتكلف ــا  بينه ــة  مقارب

العمليات السعودية يف اليمن عىل أخرى شبيهة ُنّفذت خالل السنوات القليلة املاضية، وكانت تكلفتها معلنة. ومعظم تكلفة الحرب يف الحالة اليمنية يستهلكها سالح الجّو، فالتحالف العربي لم يتدّخل يف اليمن بّرياً 
ــاركة بالحرب  ــاً بتكلفة الطلعة الجوية الواحدة للطائرات األمريكية املش ــات الجوية التي نّفذها طريان التحالف أكرث من 90 ألفاً. واعتماداً عىل هذا الرقم، وقياس ــن العام الجاري، بلغ عدد الطلع ــارس م ــى اآلن. ويف م حت

ضد تنظيم داعش يف سوريا والعراق، التي ُتقّدر بـ 84 ألف دوالر إىل 104 آالف دوالر، فإن التحالف أنفق عىل الرضبات الجوية يف اليمن خالل عامني مابني 7 مليارات و560 مليون دوالر، إىل 9 مليارات و360 مليون دوالر.
وال يمكن حساب بقية التكاليف العسكرية للحرب يف اليمن؛ فجميع األرقام والبيانات املتوّفرة حول كميات األسلحة املستخدمة يف الحرب وأنواعها وتكلفتها غري رسمية، ومبالغ يف جزء كبري منها، بحسب ما يصف 

مراقبون عسكريون.
ــغ يف 2013م، 59.6 مليار دوالر فقط.  ــام 2015م إىل 82.2 مليار دوالر، بعد أن كان قد بل ــد أن السعودية رفعت قيمة إنفاقها العسكري ع ــي ُتظهر تأّثر اقتصاد السعودية بالحرب، نج ــات الت ــع للبيان ــتعراض رسي ويف اس
ــندات دولية  ــبتمرب املايض وأكتوبر الحايل، بقيمة 9.9 مليار دوالر، وس وأعلنت وزارة املالية السعودية، يف أغسطس املايض، أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دوالر، تضاف إليهم صكوك محلية طرحتها اململكة خالل س

بقيمة 12.5 مليار دوالر، ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إىل 113.4 مليار دوالر.
حرب طائشة

ويف هذا السياق، أكدت صحيفة أمريكان كونزرفيتف أن السعودية ال تزال تحمل إيران اللوم عىل عرقلة جهود السالم واستمرار الحرب يف اليمن. وأضافت يف مقال للكاتب دانيال الريسون: بدأ السعوديون وحلفاؤهم 
ــوأ من  ــهرا، ال يزالون متورطني يف حرب ال يستطيعون الفوز بها، واألس ــينترصون برسعة، وهم يسعون لتحقيق أهداف غري واقعية منذ البداية. وبعد ثالثة وثالثني ش ــا قبل عامني ونصف عىل افرتاض أنهم س تدخال طائش
ذلك أنهم ما زالوا يرفضون التوقف وإيجاد مخرج للحرب التي قتلت وشوهت اآلالف من املدنيني يف اليمن وتسببت يف مجاعة كربى باإلضافة إىل توسيع تنظيم القاعدة والجماعات اإلرهابية واالستيالء عىل أراض يمنية 

شاسعة.
وأشارت الصحيفة إىل أن التحالف ال يزال ملتزما بمجموعة من الظروف السياسية التي لن يقبلها أعداؤه، مضيفة: صحيح أن أطراف النزاع مسؤولة عن إبقاء الرصاع قائما، ولكن الحكومات الخارجية التي تدخلت 

يف اليمن تتحمل جزءا كبريا من مسؤولية تصعيد الحرب وإطالة أمدها".
ونوهت بأن النتيجة هي بلد دمره القصف وقتل نساءه وأطفاله وجوع الحصار سكانه ويعاني أسوأ أزمة إنسانية يف العالم.

فضائح وجرائم
ــعر بالحرج من خالل العديد من التقارير عىل جرائم الحرب التي ارتكبوها يف اليمن ولم تؤد تلك التقارير إىل جعلهم يوقفون الحرب. كما  ولفتت الصحيفة إىل أن قوات التحالف والقوات الغربية التي تدعمها، لم تش

لم تشعر بالخجل جراء دورها يف خلق أسوأ أزمة إنسانية يف العالم ولم تجعلهم يرفعون الحصار الجوي والبحري املفروض عىل الشعب اليمني.
ــب مخالفاتهم لن تصمد يف وجه التدقيق، موضحة أن من بني العقبات  ــكار املسؤولية عن الكارثة التي تسببوا فيها، لكن محاوالتهم اليائسة إللقاء اللوم عىل اآلخرين بسب ــني حريصون عىل إن ــت: إن السعودي وأضاف

الرئيسية أمام وقف إطالق النار وإيجاد تسوية سياسية محتملة هو تصميم التحالف عىل االستمرار يف حملته الحمقى.
ــرية إىل أن اتهام السعوديني ليس له مصداقية، وأن دور إيران ونفوذها يف اليمن  ــتمرار الحرب مجددة هذا التصميم بطريقتها الوهمية املعتادة، مش ــارت الصحيفة إىل الترصيحات السعودية التي أكدت فيها اس وأش

ضئيل جدا، لذا فمن املشكوك فيه أن تكون حكومتها قادرة عىل منع الحوثيني من قبول حل توافقي إذا اعتقدوا أن ذلك كان يف مصلحتهم.
ادعاءات زائفة

وحسب الصحيفة، تظل الواليات املتحدة والداعمون الغربيون اآلخرون يف التحالف ينغمسون يف هذا الخيال من خالل دعمهم املتواصل للحملة. ومن املتوقع أن تحاول السعودية إلقاء اللوم يف استمرار الحرب عىل 


