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العالم
الصهيونية الــديـنـيــة ،ويـنــاضــل من
أجل «نيل الشعب اإلسرائيلي حقوقه
كــافــة» ،مؤمنًا ب ــ«أرض إسرائيل من
بينت
الـنـهــر إل ــى ال ـب ـحــر» .كـمــا ي ــرى ِ
أن «ال ــوق ــت ح ــان ل ـض ـ ّـم ال ـض ـفــة إلــى
إســرائـيــل» ،وال ينسى الــدعــوات إلى
«تفجير الحرم القدسي» أو استخدام
ال ـخ ـي ــارات الـعـسـكــريــة لـلـتـصــدي ملا
ُيطلق عليه «اإلرهــاب الفلسطيني»،
وم ـ ـنـ ــع أي م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلق ـ ــام ـ ــة دول ـ ــة
فلسطينية.
ُ
يقول بينت إنــه «فــي  ،1977انتخب
الـيـمــن ،لكن فقط فــي  2016بــدأنــا...
ُ
نـ ـح ــك ــم» ،م ـع ـل ـنــا ب ــذل ــك ب ــداي ــة عـهــد
ّ
جـ ــديـ ــد يـ ـع ــب ــر صـ ــراحـ ــة عـ ــن «روح
اليمني اإلسرائيلي الحقيقي» .ومن
املهم اإلشــارة إلــى أنــه شغل منصب
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـ ـ «امل ـج ـلــس اإلقـلـيـمــي
ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــات فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة» ع ــام
 ،2009وأسس حركة «إسرائيل لي»
م ــع زمـيـلـتــه وزي ـ ــرة ال ـق ـضــاء إيـلـيــت
ش ــاكـ ـي ــد ،ك ـم ــا اسـ ـتـ ـط ــاع فـ ــي 2017
رغ ــم الـتـمـثـيــل املـ ـح ــدود ل ـحــزبــه في
ال ـك ـن ـي ـســت (ث ـمــان ـيــة م ـقــاعــد ف ـقــط)،
نـ ـق ــل املـ ـ ـش ـ ــروع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي إل ــى
القمة ،وذلك بفرض قانون «تسوية
املستوطنات».
وإثـ ـ ــر ال ـت ـه ــدي ــد ب ــزع ــزع ــة االئـ ـت ــاف
الحكومي ،نجح السياسي الذي قيل
عـنــه ف ــي  2013إن ــه «س ـي ـحــدث ث ــورة
وانـقــابــا» ،فــي إرغ ــام نتنياهو على
التراجع عن قراره تأجيل التصويت
على القانون ،ليجري التصويت في
موعده املحدد.
في العلن ،يقلل نتنياهو من خطورة
حـلـيــف األمـ ــس وخـصـمــه الـسـيــاســي
ال ـحــالــي ،لـكــن بينما يـخـضــع حاليًا
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ق ـض ـي ـتــن تـتـعـلـقــان
بالفساد وتلقي الرشىُ ،يدرك رئيس
الحكومة جدية التهديد الذي يمثله
زعيم «البيت اليهودي» ،لذلك لم يكن
مفاجئًا ما كشفته هذه التحقيقات،
حول طلب نتنياهو من صديقه مالك
صحيفة «يديعوت احرونوت» ،نوني
مــوزيــس ،تلفيق األخـبــار واألكــاذيــب
ح ــول بـيـنــت ومـهــاجـمـتــه م ــن منبره
اإلع ـ ــام ـ ــي .أل ـ ــم ي ـك ــن ه ــو ن ـف ـســه مــن
منعه أيضًا من إلقاء خطاب النصر
بعد التصويت النهائي على القانون
بينت
(التسوية) ،وذلك كي ال يظهر ِ
الرجل السياسي األقوى؟
بينت نفسه
وفــق «ه ــآرت ــس»« ،ي ــرى ِ
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــة» ،وي ـت ـع ــام ــل مــع
نتنياهو «كأنه سفير له في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة» ،ف ـي ـمــا رأت ش ــاك ـي ــد ،فــي
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة االس ــرئـ ـيـ ـلـ ـي ــة
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة ،أن ـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون رئ ـي ـس ــا
للحكومة بحلول .2019
من الصحيح أن «الليكود» و«البيت
الـ ـيـ ـه ــودي» ال ي ـخ ـت ـل ـفــان ك ـث ـي ـرًا فــي
الـتــوجــه الـسـيــاســي ،وأن «الـتـحــالــف
الطبيعي» بينهما هو أيديولوجي،
كما عـ ّـبــر عنه نتنياهو ،لكن ذلــك ال
ينفي أن هـنــاك عــاقــة تنافسية بني
الـ ـح ــزب ــن .ظ ــاه ــري ــا ،ه ـن ــاك تـحــالــف
أيــديــولــوجــي يميني مـتـطــرف ،لكنه
ي ـح ـم ــل فـ ــي ط ـي ــات ــه امل ـن ــاف ـس ــة عـلــى
أص ـ ـ ــوات ال ـي ـم ــن ،وخ ـص ــوص ــا عـلــى
أصـ ـ ــوات امل ـس ـتــوط ـنــن ال ــذي ــن بــاتــوا
يـشـكـلــون أك ـثــر م ــن  %11م ــن مجمل
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن الـ ـيـ ـه ــود ،وقـ ــد تــزيــد
ال ـن ـس ـب ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك وف ـ ــق مـع ـط ـيــات
تشير إلــى اقـتــراب عــدد املستوطنني
في الضفة من  800ألف.
بينت
ل ــذل ــك ،يـمـكــن أن نـفـهــم ص ــراع ِ
ل ـت ـعــزيــز قـ ـ ــدرة امل ـس ـتــوط ـن ـيــن عـلــى
ف ــرض أجـنــداتـهــم ،وه ــو مــا ظـهــر في
م ـعــرك ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى أك ـث ــر من
جبهة .وعندما سئل ذات يــوم :ملــاذا
(ه ـ ــو) ل ـيــس م ــن «ال ـل ـي ـك ــود»؟ أج ــاب
بـ ـ ــأن األخ ـ ـيـ ــر «يـ ـمـ ـث ــل قـ ـي ــم ال ـح ــرك ــة
ال ـت ـص ـح ـي ـح ـيــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ال ـتــي
أن ـش ــأه ــا زئ ـي ــف جــابــوت ـن ـك ـســي ،وال
يمثل التعاليم الروحية التوراتية...
البيت اليهودي جذوره في التوراة!».
م ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ـس ـ ـنـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـتـ ـط ــرف
صهيوني من نوع جديد ،فهو وجه
«العملة» اآلخر فقط .هناك من يدير
الصراع مع الفلسطينيني بالشروط
الـتـعـجـيــزيــة ،وه ـنــك مــن يــؤمــن ،مثل
بينت ،بــأن «للفلسطينيني دولـتــن،
ِ
غزة واألردن».
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◄ وفيات ►

سعى خبراء أميركيون إلى تركيب رادارات على الجزيرة (أ ف ب)

اليمن

«موطئ قدم»
أميركي جديد في
البحر األحمر
يزيد األميركيون حضورهم المباشر في الساحة اليمنية.
قاعدة عسكرية جديدة يجري العمل على إنشائها
بسرية وبسرعة في أكبر الجزر اليمنية في البحر األحمر
صنعاء ــ األخبار
عـلــى أك ـبــر ال ـج ــزر الـيـمـنـيــة ف ــي البحر
ّ
األح ـم ــر ،حــطــت طــائــرتــان عسكريتان
أميركيتان تحمالن مـعــدات مختلفة،
مـنـهــا امل ـخ ـصــص لـلـتـنـ ّـصــت وال ــرص ــد
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري .امل ـ ــوق ـ ــع ه ـ ــو ج ــزي ــرة
حـنـيــش الـكـبــرى ( 130كـلــم عــن مدينة
الحديدة و 40كلم عن املخا) ،وذلك بعد
أن تـمـكـنــت دول تـحــالــف ال ـع ــدوان من
السيطرة على جزر سقطرى في البحر
الـعــربــي ومـيــون فــي بــاب املـنــدب وزقــر
في البحر األحمر.
مـ ـ ـص ـ ــادر خـ ــاصـ ــة ن ـق ـل ــت ف ـ ــي ح ــدي ــث
إل ــى «األخـ ـب ــار» أن عـ ــددًا م ــن ال ـخ ـبــراء
األمـيــركـيــن ،ف ــور وصــولـهــم الـجــزيــرة،
سعوا إلــى تركيب أجـهــزة رادار ،علمًا
ب ــأن حـنـيــش سـبــق أن تـعــرضــت خــال
ال ـعــام األول مــن ال ـحــرب لقصف جــوي
أدى إلى مغادرة الصيادين لها قبل أن

ّ
يمهد الجنود
األميركيون التضاريس
إلقامة قاعدة
عسكرية

تسيطر عليها قوات "التحالف" مطلع
كانون األول .2015
منذ ذلك اليوم ،صارت حنيش منطقة
ع ـس ـك ــري ــة م ـغ ـل ـق ــة .ول ـ ـعـ ــل م ـ ــا أس ـه ــم
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار ه ـ ــذه الـ ـج ــزي ــرة خ ـل ـ ّـوه ــا
مـ ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مــوق ـع ـهــا
ال ـح ـي ــوي ووج ـ ــود م ـن ـشــآت عـسـكــريــة
بـنــاهــا الـجـيــش الـيـمـنــي ســابـقــا مطلع
التسعينيات .وهــي سبق أن تعرضت
لــاح ـتــال م ــن إري ـت ــري ــا ن ـهــايــة ،1995
قبل أن تعود إلى اليمن بعد التحكيم
الدولي.
وبالتزامن مــع وصــول طائرتي النقل
ال ـت ــاب ـع ـت ــن ل ـل ـج ـيــش األمـ ـي ــرك ــي إل ــى
ال ـج ــزي ــرة (ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي) ،منعت
قــوات "التحالف" كافة قواتها العاملة
ف ــي ب ـق ـيــة ال ـ ـجـ ــزر ،وك ــذل ــك امل ــوج ــودة
ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـس ــواح ــل ال ـي ـم ـن ـيــة ،من
االقتراب من حنيش ،من دون أن تكشف
عــن أسـبــاب املـنــع ،لكن مــن الــواضــح أن
الهدف هو الحفاظ على سرية التحرك

ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي الـ ــذي ي ــأت ــي في
ظ ــل ح ــدي ــث وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـتــابـعــة
لـ«التحالف" عن اقتراب وشيك لعملية
عسكرية كـبـيــرة تـهــدف إل ــى السيطرة
على ميناء الحديدة.
امل ـصــادر نفسها ذك ــرت أن الطائرتني
األميركيتني هبطتا على مدرج ترابي
ت ــم تــوسـعـتــه أخ ـي ـرًا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
بدأت فيه فرق أخرى تسوير مواقع في
الجزيرة تتمتع بمرتفعاتها الصخرية
(أعـ ـل ــى م ــرت ـف ــع  430مـ ـتـ ـرًا ع ــن سـطــح
البحر).
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ك ــان ــت ال ـس ـي ـطــرة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـ ـ ــإم ـ ـ ــارات عـ ـل ــى س ـق ـط ــرى
(جزيرة على مدخل خليج عدن وبحر
الـعــرب واملحيط الـهـنــدي) قــد أدت إلى
فـتــح شـهـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـسـيـطــرة
على جــزر أخــرى في البحرين العربي
واألحـمــر .ونـظـرًا إلــى مــا تمثله ميون،
امل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى ب ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـنـ ـ ــدب ،ق ـ ــررت
الـسـعــوديــة ب ـنــاء قــاعــدة عـسـكــريــة لها
ف ــي ال ـج ــزي ــرة ق ـبــل أن ت ـبــاشــر ق ـيــادات
يمنية موالية لها مهمة إجبار سكان
الـجــزيــرة عـلــى امل ـغ ــادرة ،عـبــر أساليب
الـتــرغـيــب والـتــرهـيــب ،إلخ ــاء املنطقة
والبدء ببناء أسوار القاعدة العسكرية
املزمع إقامتها.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـحـ ــرص ال ـق ـط ــع
ال ـب ـحــريــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ع ـلــى ال ـب ـقــاء في
املضيق بالقرب من الجزيرة.
أمـ ــا زق ـ ــر ،وهـ ــي إح ـ ــدى جـ ــزر أرخ ـب ـيــل
ـ ـ ح ـن ـيــش ،ف ـكــانــت ض ـمــن أه ـ ــداف دول
ال ـت ـح ــال ــف ح ـي ــث ي ــوج ــد ف ـي ـهــا حــالـيــا
املئات من املجندين الجدد ،إضافة الى
ضباط من جنسيات مختلفة يتولون
إدارة العمليات العسكرية من الجزيرة
ويـ ـق ــوم ــون ب ـم ـه ـم ــات أخ ـ ـ ــرى تـتـعـلــق
برصد حركة املالحة.
وزق ــر مــن أق ــرب امل ــواق ــع ل ـبــاب امل ـنــدب،
وت ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـط ــوط
املــاحــة ،وسبق أن تعرضت لالحتالل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـب ــل ح ـ ــرب  1973وف ــق
مصادر تاريخية متعددة.
وزق ـ ــر وح ـن ـي ــش م ــن أهـ ــم الـ ـج ــزر ذات
امل ــوق ــع االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـت ــي س ـبــق أن
ح ــاول ــت واش ـن ـط ــن ب ـشــأن ـهــا تــوسـيــع
ال ـخــاف اليمني ـ ـ اإلري ـت ــري منتصف
التسعينيات ،بهدف تدويل تلك الجزر
ووضعها تحت إدارة األمم املتحدة.
وتكمن أهمية الجزر اليمنية في البحر
األح ـ ـمـ ــر فـ ــي إش ــرافـ ـه ــا ع ـل ــى خ ـطــوط
املــاحــة الــدول ـيــة وقــربـهــا مــن املضيق
ّ
ً
املـهــم بــاب امل ـنــدب ،فـضــا عــن تمتعها
بـتـضــاريــس مـتـنــوعــة وثـ ــروات بحرية
متعددة.

ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:
يوسف راجح طليس
أوالده :علي ،راجح وحسني.
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج فـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ،م ـح ـمــد
واملرحومان نجدت وعلي.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ب ـ ـ ـسـ ـ ــام (م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول م ـك ـت ــب
ال ـب ـل ــدي ــات امل ــرك ــزي ف ــي ح ــرك ــة أم ــل،
رئيس اتحاد النقل البري في لبنان).
أص ـ ـ ـهـ ـ ــاره :م ـح ـم ــد امل ـ ـس ـ ـتـ ــراح ،عـلــي
حرفوش وهيثم طليس.
ووري ف ــي ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة بلدته
بريتال أمس الجمعة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع ال ـي ــوم
الـسـبــت وغ ـدًا األح ــد فــي مـنــزل وال ــده
املرحوم الحاج راجــح طليس الكائن
ف ـ ــي بـ ــري ـ ـتـ ــال ف ـ ــي  29و 30ن ـي ـس ــان
الجاري.
وفــي بـيــروت نـهــار االثـنــن األول من
أيـ ـ ــار 2017ف ــي الـجـمـعـيــة اإلســام ـيــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي –
الـجـنــاح مــن الـســاعــة الـثــالـثــة وحتى
السادسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :ح ــرك ــة أمـ ـ ـ ــل ،آل طـلـيــس
وعموم أهالي بريتال.

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
hasina begum
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
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◄ ذكرى ►
ُيـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادف األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
 30/04/2017ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة الحاجة
وهيبة ابراهيم شحوري
أرملة املرحوم يوسف محمد جابر
أوالدها:
ال ــدكـ ـت ــور امل ـه ـن ــدس م ـح ـمــد يــوســف
جابر ،زوجته رشا رياض رعد
مي زوجة املهندس سمير منصور
سوريا جابر حيدر
هيفاء زوجة املرحوم االستاذ عاطف
جانبيه
اخوتها:
املــرحــوم محمد ش ـحــوري واالس ـتــاذ
رؤوف ش ـحــوري ،املــرحــومــة خديجة
زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم مـ ـحـ ـم ــود ش ـع ـيــب،
واملــرحــومــة إس ـعــاف زوج ــة املــرحــوم
يوسف مطر واملرحومة رؤوفة زوجة
املرحوم مهدي الخليل
أحـ ـف ــاده ــا :امل ـه ـن ــدس رمـ ـ ــزي مـحـمــد
جـ ـ ــابـ ـ ــر ،االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ي ـ ــوس ـ ــف م ـح ـمــد
جابر،املهندس مروان سمير منصور،
األساتذة رمزي ونديم خلدون حيدر
واألستاذ عامر عاطف جانبيه
ح ـف ـي ــدات ـه ــا :زيـ ـن ــة س ـم ـي ــر م ـن ـصــور
زوجــة املهندس باسم ســويــدان ،هبة
سمير منصور زوجة األستاذ إيهاب
داموري،وزينب عاطف جانبيه.
ُ
ت ـت ـلــى آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم في
م ـن ــزل ابـنـتـهــا م ــي ،زوجـ ــة املـهـنــدس
س ـم ـي ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ف ـ ــي بـ ـئ ــر ح ـس ــن،
شارع التصميم ،بناية منصور ،قرب
ال ـس ـفــارة املـغــربـيــة (مـنـطـقــة الـسـفــارة
الكويتية) وذلك طيلة نهار األحد.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل ش ـ ـ ـحـ ـ ــوري ،جـ ــابـ ــر،
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ج ــانـ ـبـ ـي ــه ،حـ ـ ـي ـ ــدر ،رع ـ ــد،
ش ـع ـيــب ،م ـط ــر ،وع ـم ــوم أه ــال ــي املــن
الجنوبي.
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