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22/ رمضان /1437هـ

سعوديان َيقتالن والديهما لوصفهما «الدولة اإلسالمية» باإلرهابية..
استفاق الــســعــوديــون ومــع ساعات 
الفجر األولـــى مــن صباح الجمعة على 
نبأ فاجعة إقـــدام شابين سعوديين 
على قتل والديهما، وسبب الجريمة 
الــُمــرّوعــة بحسب مــا أشـــارت صحيفة 
«الــريــاض»، أن الــوالــديــن كانا يصفان 
«الدولة اإلسالمية» باإلرهابية، وينتمي 

الشابان بحسب ما أشارت مصادر محلية 
إلى «تنظيم الدولة»، ويعتبران أن كل 
من يتطاول على «الدولة» كافٌر ويجب 
قتله، وُيدينان بالوالء والبيعة لزعيم 

التنظيم «الخليفة» أبو بكر البغدادي.
ــل الـــحـــادثـــة، أقـــدم  ــاصــي ــف وفــــي ت
«الداعشيان» بحسب التوصيف الشعبي 

السعودي لهما، على طعن والدتهما 
عدة طعنات، ومن ثم نحرها، كما تسببا 
في إصابة والدهما، وشقيقهما األصغر، 
وتــم نقلهما إلــى العناية المركزة إثر 
ذلك، والذ الشابان بالفرار، إال أن قوات 
األمن السعودية حددت مكانهما، وألقت 

القبض عليهما الحقًا.

اخبار متفرقـةاخبار متفرقـة
أعلنت اللجنة االنتخابية فــي بريطانيا الجمعة أن 
٥١٫٩٪ من الناخبين البريطانيين صوتوا لصالح خروج 
المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي، مقابل ٤٨٫١٪ 

عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه.
واوضحت أن ١٧٫٤ مليون مواطن بريطاني صوتوا مع 

الخروج من االتحاد مقابل ١٦٫١ مليون مع البقاء فيه.
وفي سياق التصويت أعلن وزير الخارجية البريطاني 
فيليب هاموند ان ديفيد كاميرون سيبقى رئيسا للوزراء 
على الرغم من تخلي البريطانيين عنه بتصويتهم 

للخروج من االتحاد األوروبي.
ونزل خبر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي، بعد 
استفتاء الخميس كالصاعقة على أسواق المال األوروبية 
والعالمية. فقد استعد الجميع لنتيجة إيجابية ترجح 
بقاء بريطانيا في االتحاد، لكن العواقب كانت أكثر مما 
يتخيل حتى األكثر تشاؤما. اإلسترليني تهاوى وخسر 
حوالى ١٠٪ من قيمته بينما كانت الضربة الكبرى من 

نصيب أسواق المال األوروبية واآلسيوية.
 لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع مثل رد الفعل 

العاصف هذا لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
 كانت هناك تحذيرات بالطبع من عواقب هذا الخروج 

اقتصاديًا على البالد إال أن معظم المصوتين لم يأخذوها على محمل الجد 
بيد أن األمر أصبح واقعا وعلى الجميع التعامل معه رضوا أم أبوا. 

انهيار األسواق المالية
فقد سجل سعر الجنيه اإلسترليني تراجعا الجمعة إلى ١,٣٢٢٩ 
للدوالر الواحد - حوالى ١٢٪ مقابل الدوالر و٨٪ مقابل اليورو - وهو 
أدنى مستوى له منذ أكثر من ثالثين عاما وذلك حوالى الساعة ٤,٢٥ 
بتوقيت غرينتش. كما انهارت األسواق األوروبية عند االفتتاح الجمعة، 
وخاصة بورصة لندن التي هوت بنسبة أكثر من ٧٪ لتحذو بذلك حذو 
األســواق اآلسيوية إثر إعالن نتائج االستفتاء على خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي (بريكسيت) وتصويت غالبية البريطانيين لصالح هذا 

الخروج المفاجئ.
هذا االنهيار حدا بحاكم البنك المركزي البريطاني مــارك كارني إلى 
التصريح في مقابلة تلفزيونية أنه «كشبكة أمان ومن أجل دعم حسن 
سير األسواق، يبقى بنك إنكلترا مستعدا لمنح أكثر من ٢٥٠ مليار جنيه 
إسترليني من األموال اإلضافية عن طريق عملياته الطبيعية» وذلك بعد 
انتصار معسكر الخروج من االتحاد األوروبي في االستفتاء. وأضاف: أن 
البنك المركزي البريطاني «قادر أيضا على تأمين سيولة كبيرة بالعمالت 

األجنبية في حال الضرورة».
في حين خيمت أجواء الصدمة على حي المال واألعمال في لندن، حي 
«سيتي»، إثر إعالن نتيجة االستفتاء والتي وصفها أحد العاملين في األسواق 

المالية بالعاصمة البريطانية ويدعى ديفيد بأنها «كارثة لعينة». وقال 
ديفيد األربعيني بوجوم «إنها كارثة مطلقة. غالبية البريطانيين لم يكن 
لديهم أية فكرة عما يصوتون عليه. واآلن كل الذين يملكون منزال، أو 
معاشا تقاعديا، أو كانوا يعتزمون القيام برحلة إلى الخارج، باتوا أكثر فقرا 

بكثير».
وكان المسؤولون في الحي «سيتي» بلندن حــذروا قبل االستفتاء بأن 
األوساط المالية البريطانية ستخسر الكثير في حال الخروج من االتحاد 
األوروبي، مبدين مخاوفهم من عاصفة مالية، والفتين على المدى البعيد 
إلى احتمال أن تخسر المصارف البريطانية قسما من حقوق الدخول إلى 
السوق المالية األوروبية. وكان العاملون في حي «سيتي» وفي «كناري 
وارف»، حي األعمال والمصارف اآلخر الحديث في لندن، استعدوا لقضاء 
الليل بكامله في مراكز عملهم تحسبا ألي احتمال، وأكدت الوقائع صحة 

تقديراتهم. 
وهيمن الذهول على العاصمة البريطانية، وبدا سكانها وكأنهم ما زالوا 
يأملون أن يستفيقوا من كابوس. وقال فيليب الموظف األربعيني في 
مكتب محاماة: «األمر غريب، يبعث على الصدمة. من الجنون أن نستيقظ 
على وضع كهذا، إنه يطرح الكثير من األسئلة حول إسكتلندا واالقتصاد»، 

مضيفًا: «ال ندري ما سيحصل في السنوات العشر المقبلة».
وقالت وكالة «موديز» للتصنيف االئتماني: الجمعة إن تصويت بريطانيا 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبــي يؤثر سلبا على التصنيف االئتماني 
السيادي لبريطانيا وتصنيفات المصدرين اآلخرين ألدوات الدين في البالد. 

وقالت الوكالة في بيان «هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة 
طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطا على األداء 
االقتصادي والمالي للمملكة المتحدة. و»زيادة الضبابية ستقلص 
تدفق االستثمارات والثقة على األرجح بما يضغط على آفاق النمو 
في المملكة المتحدة وهو ما يؤثر سلبا على التصنيف االئتماني للديون 
السيادية و(ديون) المصدرين اآلخرين للسندات في المملكة المتحدة». 
والمملكة المتحدة حاصلة على تصنيف يقل درجة واحدة عن AAA من 

وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قلق روسي

ونقلت وكاالت أنباء روسية عن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف قوله 
الجمعة: إن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي زاد من 
تقلبات أسواق السلع األولية وهو ما يثير قلق موسكو. وذكر ميدفيديف 
أن نتيجة االستفتاء ليست مهمة لبريطانيا فحسب بل ستؤثر أيضا على 
االقتصاد العالمي واالتحاد األوروبي. وأضاف أن روسيا تحتاج لتحليل جميع 

ات تصب في صالح اقتصادها. تداعيات خروج بريطانيا واتخاذ إجراء
النفق المظلم

البحث عن إيجابيات هذا الخروج واإلجابة عن سؤال يبدأ بـ»لماذا قرر 
البريطانيون الخروج من االتحاد؟» ال تجد ردا واضحا وخاصة من دعاة هذا 
الخروج الذين ربما يكونون أحسنوا توظيف حالة اإلحباط السياسي التي 
تجتاح الشارع البريطاني خير توظيف والتخبط الذي يجتاح بريطانيا جراء 

مطالبة بعض أقاليمها باالنفصال.
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مغادرته رئاسة 
ــوزراء بعد نتائج االستفتاء الشعبي على بقاء بريطانيا ضمن االتحاد  ال

األوروبي.

كشف صحفي إسرائيلّي النقاب عن أّن الهدية التي 
قّدمها رئيس السلطة الفلسطينّية محمود عباس 
للعاهل السعودّي، الملك سلمان خالل زيارته األخيرة 
إلى المملكة العربية السعودية، هي نسخة مؤطرة 
 The» من صحيفة من سنوات الثالثينيات واسمها

Palestine Post ». ظاهريا.
وقال موقع (المصدر) اإلسرائيلّي اإلخبارّي، تبدو 
الهدية مناسبة، ولكن، كشف محرر الصحيفة الذي 
ورث «The Palestine Post » عن فضيحة 
عّباس الكبيرة، وفقًا لما ذكره الموقع اإلسرائيلّي. فقد 
 « The Palestine Post» نشر محرر صحيفة
صورة في حساب تويتر الخاص به، سخر فيها من 
ل إذا ما كان قد  رئيس السلطة محمود عّباس، وتساء
 مطبعًيا في صحيفته. عــالوة على ذلك، 

ً
وجد خطأ

 « The Palestine Post»» أوضح المحرر أّن
 The Palestine Post»» هي مصدر صحيفة

» الحالية.
ا إّن الصحيفة كانت حينذاك مثلما هي اليوم 

ً
وقيل أيض

لسان حال اليهود الناطقين باإلنجليزية في البالد. ولفت 
 The Palestine Post»» الموقع إلى أّن صحيفة
» هي صحيفة يومية يهودية باللغة اإلنجليزية. أصل 
الصحيفة هو «Palestine Bulletin»، وهي 
صحيفة إنجليزية تأسست عــام ١٩٢٥ وتحولت 
فيما بعد إلى «The Palestine Post » بعد 
قيام دولــة إسرائيل في العام ١٩٤٨م تــّم تغيير 
 The» اسم الصحيفة مجدًدا وُسميت باسمها الحالي
Jerusalem Post». » في األصل كانت صحيفة 
«Palestine Bulletin» مبادرة تجارية لناشر 
صدرها وكالة األخبار البرقية 

ُ
يهودي أمريكي وكانت ت

اليهودية.

بتاريخ ١(ديسمبر) عام ١٩٣٢م بــدأت تصدر 
 The Palestine Post» الصحيفة الجديدة
ها استمرار لصحيفة 

ّ
تب في عددها األول أن

ُ
» وك

تب في المقال 
ُ
«Palestine Bulletin » كما ك

قّدم للجمهور 
ُ
الرئيسي في العدد األول: هدفنا هو أْن ن

في أرض إسرائيل صحيفة عبرية باللغة اإلنجليزية، 
وأْن يكون مسؤولو اإلدارة البريطانية في فلسطين 
قادرين على فهم الشؤون اليهودية والصهيونية. 
باإلضافة إلى ذلك، هدفنا هو توفير معلومات يومية 
عاتهم في الشتات وفي البالد. 

ّ
حول أعمال اليهود وتطل

خذت 
ّ
باإلضافة إلى ذلك، في عهد سلطة االنتداب، ات

ا داعًما  
ّ
صحيفة «The Palestine Post » خط

ا علنًيا وعدائًيا 
ّ
خذت خط

ّ
إلقامة دولة إسرائيل، وكما ات

ضّد التقييدات التي فرضها الحكم البريطاني على 
هجرة اليهود إلى أرض إسرائيل.

برت الصحيفة 
ُ
ا، ولكن اعت رغم أّن ذلك لم يكن رسمّيً

لسان حال الوكالة اليهودية. في فترة الحرب العالمية 
الثانية كانت الصحيفة الثانية في انتشارها في إسرائيل 
ع بنحو ٢٠,٠٠٠ نسخة في اليوم. أّما اليوم، 

ّ
وكانت توز

ا ُمعادًيا 
ً
ى خط

ّ
واصل الصدور، وهي تتبن

ُ
فإّن الصحيفة ت

حاول تسويق الرواية اإلسرائيلّية في جميع 
ُ
للعرب، وت

 صدورها باللغة اإلنجليزّية، 
ً
أنحاء العالم، مستغلة

ها قامت بتحديث موقعها االلكترونّي، بهدف 
ّ
كما أن

الوصول إلى أكبر عدٍد من القراء في الغرب إلقناعهم 
بصدق السياسة اإلسرائيلّية التي ينتهجها رئيس 
الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، التي 

عتبر أكثر حكومة يمينّية متطرفة في تاريخ الدولة 
ُ
ت

العبرّية. جديٌر بالذكر أّن رئاسة السلطة الفلسطينّية 
ب على هذه الفضيحة.

ّ
عق

ُ
في رام الله لم ت

وكانت وكالة (وفا) الفلسطينّية الرسمّية، قد نشرت 
خبًرا عن الزيارة جاء فيه: اجتمع رئيس دولة فلسطين 
محمود عباس، ظهر األحــد، ٩١-٦-٦١٠٢م مع 
الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السالم بمدينة 
جدة، بحضور األمير محمد بن نايف، وعدد من األمراء، 
والوزراء. وبحث معه مستجدات األوضاع في المنطقة، 
وآخر التطورات على الصعيد الفلسطيني، في ظل 
االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، 
وأرضــه، ومقدساته وعقب االجتماع سلم الرئيس 

محمود عباس الملك السعودي هدية تذكارية.

غالبية البريطانيين يؤيدون خروج بالدهم من االتحاد األوروبي في استفتاء عام

فلسطين تتهم حاخامات يهود 
بالدعوة إلى تسميم المياه الفلسطينية

مولوتوف على منزل رئيس قوات
 الدرك في إربد باألردن

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حاخامات دعوا إلى تسميم 
اآلبار الفلسطينية، ما أثار غضب إسرائيل التي اتهمته بتشويه سمعة اليهود.

وقال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن «أبو مازن 
(الرئيس الفلسطيني) أظهر وجهه الحقيقي في بروكسل».

وأكد عباس الخميس في تصريحات، أمام البرلمان األوروبــي وبثتها قناة 
االتحاد األوروبي، إنه مؤخرا «قام عدد من الحاخامات في إسرائيل وأعلنوا إعالنا 

واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين».
وأشار، دون ذكر مصدر لالتهامات إلى أن تلك الدعوة تأتي في إطار الهجمات 

التي رأى فيها تحريضا على العنف ضد الفلسطينيين.
وكان رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز فشل الخميس في جمع الرئيس 
اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ونظيره الفلسطيني خالل وجودهما في الوقت 

نفسه في بروكسل.
وألقى الرئيس اإلسرائيلي اللوم على عباس لعدم حصول اللقاء. وقــال: 
ـــدوام االلتقاء بمسؤولين  «شخصيا أجــد غريبا أن يرفض عباس على ال
إسرائيليين، وأن يتوجه دائما إلى المجتمع الدولي طالبا المساعدة» ملمحا 
إلى المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسالم، األمر الذي ترفضه إسرائيل 

بشدة.
ووفق مكتب نتانياهو، فإن ما حصل في بروكسل يتعارض مع الرغبة المعلنة 

من عباس إلجراء مفاوضات سالم مع الدولة العبرية.

أطلق مجهولون في مدينة ذيبان األردنية  زجاجة مولوتوف حارقة على 
منزل مدير قوات الدرك الموجود في المكان بعد ساعات فقط من اتفاق على 
التهدئة في البلدة التي تشهد اضطرابات أنجزه رئيس الوزراء مع قيادات 
محلية . وكان رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي قد اصدر توجيهات 
بسحب جميع المظاهر األمنية بمن فيها قوات الدرك من البلدة  بعد لقاء 
جمعه ببعض قيادات محافظة مادبا.  وتم القبض على شخصين حاوال إطالق 
الزجاجة الحارقة ويعتقد بانهما  أحرقا في وقت سابق منزل شقيق رئيس 

قوات الدرك في نفس المكان.
 وكانت الحكومة قد اعلنت انها بصدد  وضع معالجات إقتصادية  من بينها 

إقامة مشاريع  متوسطة لتشغيل العاطلين عن العمل .
 وبــدأ االضــطــراب اصــال فــي بلدة ذيــبــان بعد هــدم قــوات الـــدرك خيمة 

للمتعطلين  عن العمل .
 والحقا تطورت األمور الشتباكات مع الدرك في أكثر من موقع وإلطالق 

رصاص حيث اصيب ثالثة دركيين بالرصاص المطلق من مجهولين.

بين تحذيرات من  التداعيات السلبية للقرار

ة تأسست خالل االنتداب
ّ
اس للملك سلمان نسخة من صحيفة صهيوني

ّ
«فضيحة هدية» عب

كاميرون يعلن مغادرته رئاسة الوزراء

أعاد حكم محكمة القضاء اإلداري المصرية ببطالن اتفاقية إعادة 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الجدل بشأنها، بعد ما 
أثارته تلك االتفاقية التي وقعت خالل الزيارة األولى للملك سلمان بن 

عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل الماضي.
وقد زاد الحكم القضائي تعقيد القضية بين مصر والسعودية، بعد 
أن كانت تتجه إلى مجلس النواب المصري حسب مسارها القانوني، إال 
أن الحكم وانتظار نظر الطعن عليه سيعطل نظر مجلس النواب 
لها في الوقت الحالي، وهو ما يؤجل الجزم بأحقية أي دولة بالسيادة 
على الجزيرتين الواقعتين في البحر األحمر على الحدود بين مصر 

والسعودية.
 واقعية يمكن أن تساهم في الخروح 

ً
ووضع خبراء ودبلوماسيون حلوال

من األزمة في إطار العالقات القوية بين مصر والسعودية، بعيدًا عن 

اللجوء للتحكيم الدولي والخالف بشأنهما في ظل ما تتعرض له المنطقة 
من تحديات صعبة.

وقال مستشار منظمة التعاون اإلسالمي وسفير مصر األسبق في 
 مناسبًا لتلك األزمة، وهو أن 

ً
رياض سيد قاسم المصري: إن هناك حال

يتم اقتسام الجزر بين مصر والسعودية حسب قرب كل جزيرة لحدود 
كل دولة، موضحًا أن جزيرة تيران تقع بالقرب من حدود منطقة جنوب 
سيناء وهو ما يمكن من ضمها إلى السيادة المصرية، أما جزيرة صنافير 
فتقع بالقرب من الحدود السعودية ويتم ضمها للسيادة السعودية 
من أجل احتواء الشارع المصري وفي نفس الوقت الحفاظ على العالقات 

مع الجانب السعودي.
وقضت محكمة القضاء اإلداري المصري ببطالن اتفاقية إعادة ترسيم 
الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي 

تيران وصنافير.   
وقالت الحكومة المصرية في بيان: إن حكم المحكمة اإلدارية بشأن 
بطالن منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير «ليس 
نهائيا»، وأشارت إلى أنها «قامت بالطعن» بهذا الحكم أمام المحكمة 
اإلدارية العليا «صاحبة الحق في الفصل في القضية»، وأنها «ستتقدم 
بكافة الوثائق لبيان سالمة وقوة أسانيدها» لمنح الجزيرتين للسعودية.
ويتهم معارضو االتفاق السلطات المصرية بالتخلي عن الجزيرتين 
مقابل هذا الدعم المالي، مؤكدين أن هذه األراضــي تعود إلى مصر 
تاريخيا ولم يسبق أن مارست السعودية عليها أيا من مظاهر السيادة.
وإزاء االحتجاجات، أكدت الحكومة المصرية مــرارا أن الجزيرتين 
تــعــودان إلــى السعودية، وأن هــذه األخــيــرة طلبت مــن مصر تولي 

حمايتهما في العام ١٩٥٠م.

القضاء اإلداري يبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين:

الحكومة المصرية تطعن بحكم إلغاء منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

إسرائيل وتركيا تعيدان تطبيع 
عالقاتهما

توصلت تركيا وإسرائيل -امس األحد- إلى إبرام اتفاق لتطبيع العالقات 
الدبلوماسية بينهما في روما خالل اجتماع بين وفدي البلدين.

وبحسب االتفاق فإن تل أبيب ستسمح ألنقرة بإدخال المساعدات المطلوبة 
للقطاع مقابل سحب تركيا شرطها رفع الحصار عن غزة، وينص االتفاق 
على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه 
ومستشفى في غزة.كما تلتزم تركيا بسحب جميع الدعاوى القضائية ضد 
الجيش اإلسرائيلي وجنوده من المحاكم، من ثم تقوم تل أبيب بدفع تعويضات 
لضحايا سفينة مرمرة.. وقالت مصادر: إن االتفاق بين الجانبين ال يضمن لتل 
أبيب أو لحماس أي حصانة من مهاجمة أحدهما اآلخر، وبحسب االتفاق لن 

توقف أنقرة عالقاتها مع حركة حماس.
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