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العالم
◄ وفيات ►

مطالبات بتقييد قراره
ترامب يمتلك «كرة قدم» نووية
يفيد التدقيق في تعبير «الزر النووي» الذي استخدمه الرئيس
األميركي بأن سيرورة البدء بهجوم نووي ليست بالسهولة التي
عبر عنها ترامب ،لكنها في الوقت نفسه ال تمنعه من إصدار
ّ
أمر من هذا النوع من دون الرجوع إلى أي كان .صالحية تحمل
العديد من أعضاء الكونغرس على تزخيم مطالباتهم بتعقيد
تلك السيرورة ،وإلزام الرئيس بأخذ موافقة جهات أخرى

أثارت ردود ترامب على كيم جدالً بشأن ما يمتلكه الرئيس من صالحيات «نووية» (أ ف ب)

واشنطن ــ محمد دلبح
أعادت تغريدة للرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،ادعى فيها امتالكه «زرًا نوويًا أكبر
وأق ــوى» مما لــدى زعيم كوريا الشمالية،
ك ـي ــم ج ــون ــغ أون ،إح ـ ـيـ ــاء ال ـ ـجـ ــدل داخـ ــل
الواليات املتحدة بشأن صالحية البدء في
هجوم نــووي ،في وقت تقدم فيه عدد من
أعضاء الكونغرس بمشروع قانون يقترح
الحد من قــدرة الرئيس على إطــاق حرب
نووية ضد بيونغ يانغ.
ويشترط مـشــروع القانون على الرئيس
الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة الـكــونـغــرس قبل
إعـ ـط ــاء األمـ ـ ــر ب ـت ــوج ـي ــه ض ــرب ــة ن ــووي ــة.
وق ـ ــال ع ـض ــو م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،إدوارد
ماركي ،وعضو مجلس النواب ،تيد ليو،
عـقــب نـشــر تــرامــب تـغــريــدتــه بـشــأن «ال ــزر
ال ـن ــووي» ،إن ــه «ال ينبغي أن يـكــون لــدى
أي شـخــص سـلـطــة تـقــريــر مـتــى ستكون
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة أول مـ ــن ي ـس ـت ـخــدم
األسـلـحــة ال ـنــوويــة» ،فــي مـحــاولــة لحشد
التأييد ملشروع القانون.
وس ـ ـب ـ ــق ل ـ ـل ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس أن ن ـ ــاق ـ ــش هـ ــذا
امل ــوض ــوع ،ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ  40عــامــا،
ف ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر امل ــاض ــي.
وت ـخ ـل ـلــت امل ـن ــاق ـش ــة ،ح ـي ـن ـهــا ،م ــداخ ــات
لـخـبــراء اع ـت ـبــروا أن مــن املـمـكــن االمـتـنــاع
عــن تنفيذ أوام ــر الرئيس إذا كــانــت «غير
قانونية» .وفي عام  ،2016أعربت العضو
الــديـمـقــراطــي فــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ديــان
فــايـنـشـتــايــن ،ع ــن خشيتها امل ـت ــزاي ــدة من
«ح ــدوث خطأ كبير يـقــوم بــه شخص ما،
رج ــل واح ــد ،الــرئ ـيــس ...وم ــن ي ــدري؟ إنها
هرمجدون (املعركة الفاصلة)».
لكن ،كيف يمكن لترامب أن يصدر أوامــر
مــن ه ــذا ال ـن ــوع؟ تــوحــي تـغــريــدة الــرئـيــس
ردًا ع ـلــى الــزع ـيــم الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي بــأن
األول يمتلك «زرًا» يفجر من خالله القنبلة
النووية متى شــاء ،لكن األمــر ليس كذلك
ً
ف ـعــا ،إذ إن ــه ال وج ــود حقيقة ملــا يسميه
ت ــرام ــب «ال ـ ــزر الـ ـن ــووي» .يـتـطـلــب تــوجـيــه
ضــربــة ن ــووي ــة ســريــة وم ـع ـقــدة اسـتـخــدام
«ك ـ ــرة ق ـ ــدم» نـ ــوويـ ــة ،تـحـمـلـهــا مـجـمــوعــة
متناوبة مــن الـضـبــاط العسكريني ترافق
الــرئ ـيــس فــي كــل م ـكــان يــذهــب إل ـيــه« .كــرة
الـقــدم» هــذه هي حقيبة يبلغ وزنها نحو
 20كيلوغرامًا ،يحملها في جميع األوقات
واح ـ ــد م ــن خـم ـســة م ـســاعــديــن عـسـكــريــن
يمثلون فــروع الـقــوات املسلحة األميركية
كافة .وهي مجهزة بــأدوات اتصال ودليل
إرش ــادي يتضمن خطط حــرب معدة ،بما
ف ــي ذلـ ــك ق ــائ ـمــة م ــن امل ــواق ــع ال ـت ــي يـمـكــن
أن تـسـتـهــدفـهــا م ـئــات األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة
التي تشكل الترسانة األميركية .وتشمل
الحقيبة أيضًا جهاز اإلرسال واالستقبال
الراديوي والرموز املوثقة.
وإذا أراد الرئيس التوجيه بإطالق هجوم
ن ــووي ،سـيـكــون عليه تـعــريــف املـســؤولــن
الـعـسـكــريــن ف ــي الـبـنـتــاغــون بـنـفـســه عبر
رموز سرية تخصه ،محفوظة على بطاقة
ُ
تعرف باسم «البسكويت» يحملها الرئيس

فــي جميع األوق ــات ،ليصدر بعد ذلــك أمر
اإلط ـ ــاق إل ــى قــائــد ال ـج ـيــوش األم ـيــرك ـيــة،
ومنه إلى القيادة االستراتيجية ،وعبرها
إل ــى ال ـق ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة .م ــن ه ـنــا ،يتبني
أن «الــزر الـنــووي» عبارة عن كناية ُيشار
ب ـهــا إلـ ــى سـ ـي ــرورة إصـ ـ ــدار األوام ـ ـ ــر لـبــدء
هجوم نووي .وقد سبق لكاتب الخطابات
ال ــرئــاس ـيــة ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض،
والـكــاتــب فــي « ّن ـيــويــورك تــايـمــز» ،ويليام
ســافــايــر ،أن تعقب أصــل عـبــارة «اإلصـبــع
ع ـلــى زر» ،ل ـي ـجــدهــا ف ــي م ــا ك ــان يــوصــف
بـ«أزرار الذعر» في القاذفات األميركية في
فـتــرة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،حـيــث كــان
يمكن للطيار أن يــرن جرسًا إلبــاغ أفــراد
الطاقم اآلخرين بأن عليهم أن يقفزوا من
الطائرة كونها تضررت بشكل كبير .ولكن
تلك األزرار غالبًا ما كان ُيضغط عليها من
قبل الطيارين الغاضبني قبل األوان أو من
داع.
دون ٍ
وبـ ـحـ ـس ــب سـ ــافـ ــايـ ــر ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ال ـت ـع ـب ـيــر
ُيـس ـت ـخــدم عـ ــادة ل ــإش ــارة إل ــى ش ــن حــرب
ن ــووي ــة ،لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يـمـكــن أن
ي ـكــون أي ـضــا «عـ ـب ــارة ت ـخــويــف تـسـتـخــدم
في مهاجمة املرشحني» أثناء االنتخابات
الرئاسية ،مثلما فعلت املرشحة السابقة
للرئاسة األميركية ،هيالري كلينتون ،عام
 ،2016عندما شــددت على أنــه «ال ينبغي
أن يضع تــرامــب إصبعه على ال ــزر ،أو أن
يسيطر على اقتصادنا».
وقـ ـ ــد نـ ـب ــه ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ــراحـ ــل،
لـيـنــدون جــونـســون ،خصمه الـجـمـهــوري،
ب ــاري غــولــدووتــر ،فــي ع ــام  ،1964إل ــى أن
ع ـلــى ال ـقــائــد «أن يـفـعــل أي ش ــيء مـشــرف
لتجنب سحب هذا الزناد ،والضغط على
هــذا الــزر الــذي سيفجر العالم» .أمــا خلفه
الجمهوري ،ريتشارد نيكسون ،فقد أبلغ
مستشاريه خالل حرب فييتنام أنه يريد
دفع قــادة فييتنام الشمالية إلى االعتقاد
بأنه «مجنون» ،وال يمكنه ضبط النفس
«ع ـنــدمــا ي ـكــون غــاض ـبــا ،ويـ ــده ع ـلــى ال ــزر
ال ـ ـنـ ــووي» .ووفـ ـق ــا لـصـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك
ت ــاي ـم ــز» ،ف ــإن ال ـج ـن ــرال ه ـن ــري شـيـلـتــون،
رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان امل ـش ـت ــرك ــة خ ــال
السنوات األخـيــرة لرئاسة بيل كلينتون،
كـتــب ف ــي سـيــرتــه الــذات ـيــة ل ـعــام  ،2010أن
كلينتون فـقــد «الـبـسـكــويــت» لـعــدة أشهر
دون إبالغ أحد .ووصف الجنرال شيلتون
ذلك بأنه «قضية كبيرة ،ومسألة صارمة».
فــي الـخــاصــة ،وبمعزل عما أراده ترامب
مــن وراء تغريدته ،يتبني أن أمــر «الحرب
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة» يـ ـم ــر عـ ـب ــر س ـ ـ ـيـ ـ ــرورة ل ـي ـســت
بالسهولة التي عبر عنها الرئيس ،لكنها
في الوقت نفسه ال تمنعه من اتخاذ قرار
من هذا النوع؛ كونه ال يحتاج إلى موافقة
أي شـخــص أو جـهــة أخـ ــرى ،بـمــا فــي ذلــك
الكونغرس والجيش .ولعل هذا هو ما دفع
وال يــزال العديد من املشرعني األميركيني
إلى املطالبة بأن تمر قرارات على قدر كبير
مــن الـخـطــورة ،مثل ه ــذه ،عبر الـعــديــد من
الـجـهــات ،وخــاصــة الـكــونـغــرس ،للموافقة
عليها.
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بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ن ـن ـعــى إلـيـكــم
فقيدنا الغالي
املرحوم املربي
محمد رياض نجيب عويدات
زوجته :سميرة إبراهيم عويدات.
أوالده :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـع ـق ـي ــد غـ ــازي
(زوجته بارعة حمدان)
الدكتور حسان (زوجـتــه الدكتورة
سهيلة الحسيني)
األسـتــاذ رض ــوان (زوجـتــه القاضي
فــاط ـمــة ال ـصــايــغ – رئ ـيــس مجلس
الخدمة املدنية).
بناته :شهناز زوجة األستاذ فاروق
شحادة
نهى أرملة املرحوم الحاج إبراهيم
عويدات
ح ـك ـم ــت أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم األسـ ـت ــاذ
محمد عثمان أمني
نـجــوى زوج ــة السيد محمد بهيج
عويدات.
ش ـق ـي ـقــه :امل ـح ــام ــي م ــال ــك ع ــوي ــدات
وعائلته.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة ح ـك ـم ــت،
امل ــرح ــوم ــة ن ـع ـم ــت ،حـ ـي ــاة ،ث ـ ــروت،
املرحومة هالت ،آسيا ،فدوى.
ِّ
ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر بعد
صالة ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2كانون الثاني 2018
وقد ووري الثرى في جبانة بلدته
شحيم – حي البيادر
ن ـســأل ال ـلــه تـعــالــى للفقيد الــرحـمــة
واملغفرة ولكم األجر والثواب
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة 5
كـ ــانـ ــون األول  2018فـ ــي مـسـجــد
الخاشقجي – قاعة البرغوث
مــن الـســاعــة الثانية لغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله
آل عويدات – آل شحادة – آل أمني
آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه – آل ح ـ ـم ـ ــدان – آل
الحسيني
آل الصايغ
وعموم أهالي شحيم

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بقضائه تـعــالــى ننعى الـيـكــم وفــاة
فقيدتنا الغالية
هيام ابراهيم علي أحمد
امل ـن ـت ـق ـلــة ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فــي
الواليات املتحدة االميركية في 30
كانون االول 2017
زوجة :الدكتور زياد نيازي
ابنها :علي زوجته ليندا سمود
ب ـن ــات ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــورة سـ ـه ــاد زوج ــة
ال ــدكـ ـت ــور س ـت ـي ــف ف ـي ـل ـيــب ول ـي ـلــى
زوجة ربيع شلهوب
اشقاؤها :املرحوم املهندس محمد
زوجـ ـ ـت ـ ــه مل ـ ـيـ ــا صـ ـ ـب ـ ــاح ,امل ـ ــرح ـ ــوم
املـهـنــدس ح ـيــدر زوج ـتــه املــرحــومــة
كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــن جـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــان ,املـ ـ ــرحـ ـ ــوم
املهندس كامل زوجته الهام الزين
واملــرحــوم حسني زوجته املرحومة
نجوى سرحان.
شقيقاتها :املرحومة روحية زوجة
املرحوم الحج حسن كامل همداني،
وغـ ـ ـ ـ ــادة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـس ــاب ــق
االستاذ عماد جابر.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم الـجـمـعــة في
 5ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2018ف ــي مـنــزل
والدها املرحوم ابراهيم علي احمد،
طــريــق مـيـفــدون  -النبطية للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد
الظهر.
ونـهــار السبت فــي  6كــانــون الثاني
 2018فــي مقر "جمعية التخصص
والتوجيه العلمي" الرملة البيضاء
مـ ــاصـ ــق "أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة" ب ـ ـيـ ــروت،
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر حتى السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات :ع ـل ــي أح ـم ــد،
نـ ـي ــازي ،ف ـي ـل ـيــب ،ش ـل ـه ــوب ،جــابــر،
هـمــدانــي,سـمــود ,صـبــاح ,جوليان,
الزين وسرحان.

بقلوب ملؤها الرضا بقضاء ﷲ

تنـــعى
جمعية املربات الخريية ومستشفى بهمن
رجل الخري والعمل الصالح

الحاج عبد الحسني بهمن

الذي وافته املنیة يف الكویت
ويف هذه املناسبة األلیمة سوف تقیم جمعیة املربات الخیریة
(الحقاً)
مجلس فاتحة عن روحه الطاهرة
بعد االنتهاء من مراسم الدفن والعزاء يف النجف األرشف والكویت
للفقيد عظيم الرحمة وألبنائه وعائلته ومحبيه الصرب والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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الـ ـفـ ـن ــان م ـع ــن ش ــري ــف ي ـن ـعــي ال ــى
ج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء وال ـ ــدة
زوجته املرحومة
زينب راجح شريف
حــرم األسـتــاذ الـحــاج غــازي شريف
(املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ال ـش ـي ـع ــي
األعلى)
وري ـ ــت الـ ـث ــرى األح ـ ــد امل ـن ـص ــرم في
مسقط رأسها اليمونة.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الجمعة  ٥كانون الثاني في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة،
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحـتــى الـســادســة م ـسـ ً
ـاء ،مــع تــاوة
آيات قرآنية عن روحها الطاهرة.

انتقل الى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج رشيد حسني فياض
أبناؤه  :النائب د .علي – د .حبيب –
محمد – محمود – صقر.
أص ـهــرتــه  :مـحـمــد نـحـلــة – ال ـحــاج
م ــاج ــد م ـن ـصــور – والـ ـح ــاج نــاصــر
حيدر.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ف ــي ب ـل ــدة ال ـط ـي ـبــة ي ــوم ــي الـجـمـعــة
وال ـس ـب ــت ,وي ـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـيــه  2018-1-10فــي مـقــر الجمعية
االس ــام ـي ــة لـلـتـخـصــص الـعـلـمــي –
ب ـئــر ح ـســن قـ ــرب م ـقــر أمـ ــن ال ــدول ــة
من الساعة الثانية وحتى الساعة
الخامسة بعد الظهر.
ت ـقــام ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام على
وف ــاة املــرحــوم فــي حسينية بلدته
ال ـط ـي ـب ــة عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
صباحًا مــن يــوم االح ــد الــواقــع فيه
2017-1-7
الــراضــون بقضاء الله :آل فياض –
مــدلــج – أبــو زيـنــب – بيضون – آل
ن ـح ـل ــة – آل م ـن ـص ــور – آل ح ـيــدر
وعموم أهالي بلدة الطيبة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب

◄ذكرى ►
ذكرى ثالث
ت ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت 2018/1/6
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حسن سليمان َد ُاو َد رمال
(ابو حسان)
أوالده :العقيد املتقاعد في الجمارك
ح ـســان ،امل ـعــاون املـتـقــاعــد فــي قــوى
األم ــن الــداخـلــي ب ـســام ،الــرقـيــب اول
ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك ع ـ ـلـ ــي ،اس ـم ــاع ـي ــل،
ومحمد رمال
أصـهــرتــه :املــرحــوم رضــا عيساوي,
الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـ ــاح ال ـ ـعـ ــس ،ال ــدكـ ـت ــور
ابــراه ـيــم اب ــو دي ــة ،الــدك ـتــور حسني
سالمي
أشقاؤه :املرحومون احمد ،محمد،
َد ُاو َد وحسني رمال
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
الـحـكـيــم ومـجـلــس عـ ــزاء ع ــن روح ــه
الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
ل ـب ـل ــدت ــه الـ ـ ــدويـ ـ ــر -ال ـن ـب ـط ـي ــة ،عـنــد
الساعة الثانية من بعد الظهر
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ال ـثــاثــاء
 9كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي-
بيروت ،الرملة البيضاء  -قرب مقر
أمن الدولة ،من الساعة الثالثة من
بعد الظهر وحتى السادسة مساء
اآلس ـف ــون :آل رم ــال ،وع ـمــوم أهــالــي
بلدة الدوير.

