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انتهاء الحرب لم يكن في التاريخ المعلن

زعماء العالم الغربي اتحدوا إلحياء الذكرى المئوية للحرب العالمية األولى
ت��واف��د �إل���ى باري�س ق���ادة 70
بلدا بينهم الرئي�سان الرو�سي
ف�لادمي�ير ب��وت�ين والأم�يرك��ي
دونالد ترامب ،وامل�ست�شارة
الأملانية �أنغيال مريكل لإحياء
الذكرى املئوية النتهاء احلرب
العاملية الأولى.
وب���د�أت مرا�سم ه��ذه الفعالية
ال�ضخمة با�ستقبال ماكرون
ل�ضيوفه يف ق�رص الإليزيه ،قبل
�أن يرافقهم �إل��ى قو�س الن�رص
املطل على جادة ال�شانزيليزيه،
حيث �رضيح اجلندي املجهول
املقام لتخليد ذكرى من ق�ضوا
يف ه��ذه احل��رب الدموية التي
�أودت بحياة �أكرث من  18مليون
�شخ�ص .ومن املقرر �أن يتحدث
الرئي�س الفرن�سي يف هذا التجمع
عن املا�ضي ،و�سينتهز الفر�صة
ليعلن ر���س��ال��ت��ه ال�سيا�سية
امل ��ؤي��دة للتعددية يف احلكم
الدويل.
و�سيقر�أ خ�لال املرا�سم طالب
امل��دار���س الثانوية باللغات
ال��ف��رن�����س��ي��ة والإن��ك��ل��ي��زي��ة
والأمل��ان��ي��ة��� ،ش��ه��ادات كتبها
اجلنود الذين خا�ضوا احلرب
الأولى التي انتهت يف الـ 11من
نوفمرب .1918
وبعد ظهر ام�س الأح��د ،افتتح
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون منتدى باري�س لل�سالم
الذي ح�رضه القادة ال�ضيوف،
لبحث جملة من الق�ضايا الدولية
تفيد يف جتنب تكرار الأخطاء
التي �أدت �إل��ى ان���دالع احلرب
العاملية الأولى.
وبعد مرور  100عام ،مل يبق
من احل��رب �إال �صور حتمل يف
طياتها ج���زءا م��ن املعاناة
الإن�سانية ،وت��اري��خ��ا قامتا

ملغوما باحلقائق ،منها انه
يف عام  ،1916ا�ستخدم الأملان
مدافع «لونغ ماك�س» الثابتة
التي �ألقت قذائف جتاوز وزنها
 300كيلوغرام.
وقد ق�صف الأمل��ان باري�س بـ
«لونغ ماك�س» يف  23مار�س
.1918ثم �رضبت بع�ض القذائف
كني�سة ���س��ان جريفيه حيث
قتل � 88شخ�صا وجرح حوايل
� 100آخرون.وقدر امل�ؤرخون
الع�سكريون ع���دد القذائف
املدفعية ،التي �أطلقت خالل
احلرب العاملية الأولى بحوايل
 850مليون قذيفة مدفعية.وقد
قُ تل خالل �إطالق النار باملدافع
ون�يران املدافع الر�شا�شة ما
ي�صل �إلى  11مليون جندي.ومت
و�ضع ما يقرب من  56مليون
جمند يف اخل��دم��ة الع�سكرية
يف جميع ال��دول امل�شاركة يف
احل��رب .ويف احل�صيلة هناك
�أك�ث�ر م��ن  21م��ل��ي��ون جندي
م�صاب.
من ناحية �أخرى اعتربت �صحيفة
«لوموند» الفرن�سية �أن بع�ض
املفاهيم خاطئة بخ�صو�ص
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة الأول����ى،
و�أهمها تاريخ انتهائها.وكتبت
ال�صحيفة �أن الذاكرة اجلماعية
تعتقد �أن احلرب انتهت يف 11
نوفمرب  ،1918ولكن هناك فرقا
بني انتهاء احلرب ،والهدنة بني
احلرب وال�سالم.
و�أ���ش��ارت يف تقرير لها �إلى
�أن معاهدة فر�ساي ف�شلت يف
البداية ،نظرا ال�ستمرار حالة
م��ن العنف الع�سكري املدين
حتى منت�صف .1920و�أكدت
ال�صحيفة ع��ل��ى �أن ال��ق��وات
الأمل��ان��ي��ة مل تنه عملياتها

• رئي�سا فرن�سا وتركيا �أثناء �إحياء الذكرى املئوية للحرب

الع�سكرية حتى  23نوفمرب،
فيما �أكد برونو كاباني�س �أ�ستاذ
ت��اري��خ احل���رب احل��دي��ث� ،أن
اجلي�ش الفرن�سي ظل يقاتل يف
رو�سيا حتى  .1919وكانت هناك
��صراع��ات �أخ���رى ام��ت��دت حتى
 ،1923ولفتت ال�صحيفة �إلى
 27نزاعا يف �أوروب��ا ،تراوحت
بني حروب �أهلية ،وقتال بني
فرن�سا و�أملانيا ورو�سيا حتى
 ،1919واحل���رب يف �إيرلندا
عامي  1922و ،1923ف�ضال عن
احل��رب البولندية ال�سوفيتية
ال��ت��ي ام��ت��دت ل��ع��ام ،1921
واحلرب اليونانية الرتكية منذ
 1919وحتى � ،1922إلى جانب
الثورات اال�ستعمارية يف الهند
وم�رص.

• لقطة تاريخية للحرب العاملية الأولى

نتانياهو :مقاتلونا اليهود ساهموا في القضاء على الدولة العثمانية
�أعلن رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتانياهو مغادرته �إلى باري�س للم�شاركة
يف مرا�سم ذكرى انتهاء احلرب العاملية
الأولى ،التي و�صفها ب�أنها كانت نقطة عالم
مهمة يف تاريخ اليهود .وذكر نتانياهو يف
تغريداته �أنه التقى ام�س الأحد يف باري�س
مع الع�رشات من الزعماء من كل �أنحاء
العامل ،م�شريا �إلى �أنه �سيعقد �أي�ضا لقاء
منفردا مع الرئي�س الفرن�سي ماكرون،
معتربا ح�ضوره هذه املرا�سم «�أمرا مهما».
وقال نتانياهو :كانت للحرب �أهمية كبري

�أي�ضا بالن�سبة لتاريخ �شعبنا حيث �شارك
فيها مئات الألوف من املقاتلني اليهود.
ويلم�س نتانياهو يف نهاية احلرب العاملية
الأولى ،نقطة عالم مهمة يف تاريخ اليهود
م�شريا �إل���ى م�شاركة م��ئ��ات الآالف من
املقاتلني اليهود فيها ،و�إل��ى �أنها ق�ضت
على الدولة العثمانية ،الأم��ر الذي فتح
الطريق �أمام �صعود احلركة ال�صهيونية.
وقد �أكد رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتانياهو عدم نيته �إجراء �أي حمادثات مع
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني على هام�ش

«بالك كيوب» الصهيونية تستعين برئيس الموساد السابق

ذكرت م�صادر �أن الرئي�س الأ�سبق
جلهاز املو�ساد الإ�رسائيلي �إفرامي
هيلفي ،التحق ب�رشكة التج�س�س
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة اخل��ا���ص��ة «ب�لاك
كيوب» التي �أوكلت له منا�صب
ح�سا�سة فيها .ونقلت ال�صحيفة
عن م�صدر مطلع قوله �إن هيلفي
�سيعمل ع�ضوا يف جمل�س �إدارة
ال�رشكة العربية ورئي�س جلنة
انتقاء الزبائن فيها ،بالإ�ضافة
�إلى �أنه �سيت�سلم من�صب م�ست�شار
كبري يف جم��ال جتنيد العمالء
واحلقل اال�ستخباراتي.
و�أ�ضافت �أن��ه �إل��ى جانب انتقاء
زبائن ال�رشكة� ،سيعمل هيلفي يف
�إطار عمليات ا�ستخبارية لل�رشكة
وتعقب الأ�شخا�ص يف العامل.
وتعترب «بالك كيوب» التي ت�أ�س�ست
عام � ،2012إحدى �أ�شهر ال�رشكات
اخلا�صة يف العامل التي تعمل يف
جمال التج�س�س والتحقيق ،حيث
تقدم خدماتها ل�صالح جهات
لديها قوة ومتلك قدرات اقت�صادية
كبرية يف ال�سوق اخلا�صة من �أجل
حل خالفاتها التجارية .ومع
ريادتها يف جمال التحقيقات،
ارتبط ا�سمها بف�ضائح دولية بينها
العمل مل�صلحة املنتج واملخرج
الأمريكي هاريف فاين�شتاين ،من
خالل جمع معلومات عن �ضحايا
جرائم جن�سية ارتكبها و�صحافيني

• �أثناء القب�ض على موظفي بالك كيوب يف رومانيا

جمعوا معلومات عنه.
وك��ان��ت ال����شرط��ة الرومانية
ق��د اعتقلت اث��ن�ين م��ن موظفي
«ب�لاك ك��ي��وب» بتهمة التن�صت
على م�س�ؤولني يف �أجهزة �إنفاذ

«لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين»
تشهدان انتخابات عامة

• بدء االنتخابات

فتحت مراكز االقرتاع يف جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك
ال�شعبيتني املعلنتني من جانب واحد جنوب �رشق �أوكرانيا
ام�س الأح��د �أبوابها �أم��ام الناخبني ،النتخاب رئي�سي
اجلمهورية و�أع�ضاء جمل�سي ال�شعب.
وبد�أت مراكز االقرتاع با�ستقبال الناخبني يف متام ال�ساعة 8
من �صباح ام�س.
ويتناف�س يف االنتخابات الرئا�سية يف دونيت�سك  5مر�شحني،
بينهم القائم ب�أعمال رئي�س اجلمهورية ديني�س بو�شيلني «37
عاما» ،فيما �سيتم انتخاب  100نائب لت�شكيل الربملان.
وقالت رئي�سة جلنة االنتخابات املركزية يف دونيت�سك� :أولغا
بوزدنياكوفا �إن مراكز االقرتاع النتخابات الرئا�سة ونواب
الربملان قد افتتحت يف موعدها املحدد ،و�أن الت�صويت
م�ستمر ب�شكل طبيعي.
�أما انتخابات لوغان�سك ،فيتناف�س فيها  4مر�شحني على
من�صب الرئي�س ،ي�أتي يف طليعتهم رئي�س اجلمهورية ليونيد
با�سيت�شنيك « 48عاما» ،فيما �سي�ضم الربملان  50نائبا.

ال��ق��ان��ون ال��روم��ان��ي��ة ،فيما
وجهت اتهامات �أخرى ملوظفني
بال�رشكة بانتحالهم �شخ�صيات
معينة للت�أثري على ق��رار قا�ض
ك��ن��دي ،وجمع معلومات حول

موظفني �سابقني يف �إدارة الرئي�س
الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما.
يذكر �أن هيلفي « 84عاما» كان
قد عمل  41عاما يف املو�ساد،
تولى خاللها منا�صب رفيعة

بينها رئي�س الق�سم امل�س�ؤول عن
العالقات ال�رسية لإ�رسائيل ،قبل
تعيينه رئي�سا للمو�ساد.
وق���ال���ت م��ي��خ��ائ��ي�لا ب����ورمي،
املتحدثة با�سم مكتب مكافحة
اجلرمية املنظمة �إن��ه «مت فتح
حتقيق واعتقل ال�شخ�صان»،
فيما قالت لورا كوفي�سي ،رئي�سة
الإدع���اء يف املديرية الوطنية
ملكافحة الف�ساد يف رومانيا،
�إن الق�ضية «ترتبط مبحاولة
م�ضايقة فا�شلة».
وتر�أ�س كوفي�سي « 42عاما» حملة
غري م�سبوقة ملكافحة الف�ساد يف
�أفقر دول �أوروبا .وجاء يف مذكرة
االعتقال �أن املتهمني �أ�س�سا يف
مار�س «جماعة �إجرامية تهدف
�إلى ت�شويه �سمعة كوفي�سي».
وي�شتبه ب�أنهما تعمدا م�ضايقة
ث�لاث��ة �أ���ش��خ��ا���ص مقربني منها
«ووجها العديد من التهديدات
عرب مكاملات هاتفية وقر�صنوا
ر�سائل �إل��ك�ترون��ي��ة ،على �أمل
الك�شف عن �أعمال ف�ساد حمتملة».
ويعمل يف �رشكة «ب�لاك كيوب»
ع���دد م��ن ال��ع��ن��ا��صر ال�سابقني
يف «امل���و����س���اد» ،ك��م��ا توظف
ال�رشكة عمالء من «ذوي خربة
عالية تدربوا يف وحدات النخبة
واال�ستخباراتية
الع�سكرية
الإ�رسائيلية».

قضية خاشقجي تشغل ترامب وأردوغان
في باريس
ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س��ان الأم�ي�رك���ي
دون��ال��د ترامب وال�ترك��ي رجب
طيب �أردوغ��ان ،تطورات ق�ضية
مقتل ال�صحايف ال�سعودي جمال
خا�شقجي ،وذل��ك على هام�ش
فعاليات مئوية انتهاء احلرب
العاملية الأولى يف باري�س.
ونقلت �صحيفة «ديلي ميل» عن
الناطقة با�سم البيت الأبي�ض
�سارة �ساندرز قولها« :الرئي�س
ت���رام���ب ج��ل�����س ق����رب نظريه
الرتكي ،وبحثا ق�ضية خا�شقجي
امل�أ�ساوية».
و�أ�ضافت ال�صحيفة� :أن �أردوغان
�أك��د قبل �ساعات من مغادرته
�إل��ى باري�س وج��ود ت�سجيالت
�صوتية تثبت تعذيب خا�شقجي،
وذكّ ��ر ب ��أن ب�لاده قد �سلمت هذه
الت�سجيالت لعدة دول.
ونقلت ال�صحيفة عن �أردوغ���ان
بهذا ال�صدد�« :سلّمنا الت�سجيالت
ال�صوتية لل�سعودية والواليات
امل��ت��ح��دة و�أمل��ان��ي��ا وفرن�سا
وبريطانيا».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن البيت
الأبي�ض مل يعلق بعد على ال�رشيط
ال�����ص��وت��ي ال����ذي حت���دث عنه
�أردوغان.

• رجب �أردوغان ودونالد ترامب

وق��د جت��اذب الرئي�سان �أط��راف
احل��دي��ث ،خ�لال م���أدب��ة ع�شاء
�أقامها الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون.
و�أظهرت �صور متداولة جلو�س
�أردوغ��ان �إلى جانب ترامب وراء
ط��اول��ة ال��ع�����ش��اء ال��ت��ي ن�صبت
مبتحف «�أور���س��اي» يف باري�س،
على �رشف قادة الدول امل�شاركة
يف �إحياء الذكرى املئوية النتهاء
احلرب العاملية الأولى.
و�شوهد الزعيمان يتجاذبان

�أط����راف ح��دي��ث لطيف على ما
يبدو ،حيث بدا �أنهما �أقرب �إلى
بع�ضهما ب�شكل غ�ير م�سبوق،
كما �أظهرت �إحدى ال�صور توجيه
ترامب حديثه لعقيلة �أردوغ��ان
ال�سيدة �أمينة مع ابت�سامة من
�أردوغ��ان .ويحل �أردوغ��ان �ضيفا
على باري�س ا�ستجابة لدعوة
م��اك��رون ،للم�شاركة يف �إحياء
الذكرى املئوية التفاقية وقف
�إط�لاق النار التي �أنهت احلرب
العاملية الأولى.

مرا�سم الذكرى املئوية النتهاء احلرب
العاملية الأولى يف باري�س .ونوه بنيامني
نتانياهو ،ب�أنه بذلك يحرتم طلب اجلانب
الفرن�سي عدم عقد �أي مباحثات جانبية
خالل احتفاالت باري�س ،لعدم التقليل من
�أهمية احلدث والذكرى .ويرى الإ�رسائيليون
يف اللقاء ال�شخ�صي بني نتانياهو وبوتني،
فر�صة لإزال���ة التوتر يف العالقات بني
مو�سكو وت��ل �أبيب �إث��ر �إ�سقاط الطائرة
الرو�سية �إيل 20-بالدفاعات ال�سورية خط�أ
قرب الالذقية يف � 17سبتمرب.

بعد مصادرة حوامله اإللكترونية

«التحقيقات الفيدرالية األميركية»
يفرج عن صحافي روسي

ك�����ش��ف ال�����ص��ح��ايف
ال��رو���س��ي �ألك�سندر
رئي�س
مالكفيت�ش
حتريرUSA Really
ع���ن ���س��ب��ب توقيف
م��ك��ت��ب التحقيقات
الفيدرايل الأمريكي له
يف وا�شنطن ،م�شريا
�إلى �أنه �أطلق �رساحه
بعد م�صادرة حوامله
الإلكرتونية.
وق����ال مالكيفيت�ش
ال���ذي ي�شغل من�صب
النائب الأول لرئي�س
جلنة تطوير الو�سط
• ال�صحايف �ألك�سندر مالكفيت�ش
الإع�ل�ام���ي وو�سائل
الإعالم واالت�صاالت يف املجل�س االجتماعي الرو�سي� :إن رجال
الأمن الأمريكي �أبلغوه ب�رضورة ت�سجيل وكالة «عميل �أجنبي»
يف الواليات املتحدة.و�أ�ضاف�« :شاهدت املذكرة التي ت�ضمنت
توقيفي بهدف �إبالغي ب�رضورة ت�سجيل الوكالة املذكورة،
وم�صادرة كل احلوامل الإلكرتونية املوجودة معي».
و�شدد ال�صحايف الرو�سي ،على �أنه مل توجه �ضده �أي اتهامات،
وقال� :إن عنا�رص مكتب التحقيقات الفيدرايل « »FBIطرحوا
عليه بع�ض الأ�سئلة املتعلقة بالتدخل الرو�سي املزعوم يف
االنتخابات الأمريكية لعام .2016
و�أ�ضاف مالكيفيت�ش� ،أنه موجود حاليا يف باري�س حيث
و�صل للم�شاركة يف االحتفاالت املكر�سة للذكرى املئوية
لنهاية احل��رب العاملية الأول��ى .يذكر ان وكالة USA
 ،Reallyم�رشوع فرعي لوكالة الأنباء الفدرالية الرو�سية،
يبث الأنباء الرو�سية والدولية يف �أمريكا ال�شمالية.

ماليين الدوالرات من إسرائيل
إلى مشروع مسرع الجسيمات األردني
ق��ال��ت م�����ص��ادر مطلعة �إن
ت��ل �أب��ي��ب ت�ضخ املاليني
���س��ن��وي��ا ل���دع���م م����شروع
م�رسع اجل�سيمات الأردين
«���س��ي�����س��ام��ي» ال��ف��ري��د من
نوعه.
و�أ���ش��ارت ال�صحيفة �إل��ى �أن
�إ��سرائ��ي��ل تقوم ب�رصف ما
بني ن�صف مليون ومليون
دوالر �سنويا لهذا امل�رشوع،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى  5ماليني
دوالر ،قامت جلنة التعليم
العايل الإ�رسائيلية بالتربع
بها للم�رشوع.
وق��ال الربوفي�سور يوفال
غ�����والن م���ن ج��ام��ع��ة بن
غ��وري��ون يف ال��ن��ق��ب� ،إن��ه
وطاقم الباحثني التابع له
ي�ستخدمون امل�رسع لتطوير
م���واد حديثة ت�ستخدم يف
ال����شرائ��ح الإل��ك�ترون��ي��ة،
وم���واد �أخ���رى ت�ستخدم يف
�أجهزة اال�ست�شعار والر�ؤية
الليلية .و�أع��رب غوالن عن
�أمله يف ازدياد عدد الباحثني
وال��ع��ل��م��اء الإ�رسائيليني

الذين ي�ستخدمون امل�رسع
يف بحوثهم ،خا�صة �إذا
مت حت�سني ق��درات امل�رسع
العلمية بحيث ي�صبح قادرا
على التناف�س مع امل�رسعات
الأك��ث�ر ت��ط��ورا يف ال���دول
�أخرى.
وتعترب م�رسعات اجل�سيمات
اليوم بني الأدوات العلمية
الأكرث �أهمية يف فهم ماهية
ومكونات امل��واد يف الكون
على امل�ستوى ال��ن��ووي،
وت�ساعد بالأبحاث اجلارية
يف جم���االت علمية ع��دة،
وم��ن��ه��ا ع��ل��وم الفيزياء
والكيمياء والأحياء والآثار.
وت�أ�س�س م�رسع «�سي�سامي»
قبل ح��وايل عام ون�صف يف
الأردن حتت رعاية اليون�سكو
قبل �أن ي�صبح منظمة حكومية
دولية م�ستقلة.
والدول الأع�ضاء يف م�رشوع
«�سي�سامي» هي البحرين،
ق�بر���ص ،م����صر� ،إي����ران،
�إ�رسائيل ،الأردن ،باك�ستان،
فل�سطني ،تركيا.

