
دموع وأفراح في انتظار اليوم املوعود
ماذا بعد خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي في 31 كانون الثاني؟

خمسة صواريخ في محيط السفارة االمريكية ببغداد
طلبة العراق يهّبون في أكبر حتد ومواجهات الناصرية األعنف في اجلنوب

بغداد-عبداحلسني غزال 
كربالء -عامر طويريجي

السيما  الطالبية  الجموع  ضخت 
معاهدها  وبعض  بغداد  جامعة  من 
بغداد  في  لالحتجاجات  قويا  زخما 
فيما   . التحرير  ساحة  في  السيما 
العراقية  األمن  قوات  استخدمت 
لتفريق  األحد  الحي  الرصاص 
وجنوب  العاصمة  في  متظاهرين 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  البالد 
املحتجني  مع  مواجهات  أثار  ما 
العازمني على مواصلة حراكهم.فيما 
من  بالقرب  خمسة صواريخ  سقطت 
السفارة االمريكية في بغداد  من دون 
العنف  وتجدد   . عن خسائر  االعالن 
في العاصمة بغداد واملدن الجنوبية 
األسبوع  هذا  الشيعية  األغلبية  ذات 
في  15 شخًصا  من  أكثر  ُقتل  ، حيث 
الناشطون  فيه  كثف  الذي  الوقت 
إغالق  عمليات  للحكومة  املناهضون 
سعت  بينما  واالعتصامات  الطرق 

قوات األمن إلى إنهاء الحملة.
العراقيني  الطلبة  آالف  وتظاهر 
البالد  وجنوب  العاصمة  في  االحد 
ومتحدين  النصر  بشارة  ملوحني 
الرصاص  أطلقت  التي  االمن  قوات 
الحي، ما أوقع قتيال. لكن املتظاهرين 
االول  منذ  يطالبون  الذي  املصممني 

االول/اكتوبر باصالحات  من تشرين 
مجددا  اجتاحوا  عميقة  سياسية 
بغداد  في  والساحات  الشوارع 
كانوا  البالد  جنوب  في  مدن  وعدة 
أحد  وكتب  السبت.  منها  أخرجوا 
املحتجني على الفتة رفعها في كربالء 
جنوب العراق »من أجلك انت فقط يا 
حركة  رفض  الى  اشارة  في  عراق«، 
لها  سياسي  توظيف  لكل  االحتجاج 
من احزاب عراقية او أطراف أجنبية. 
أطلقت  )جنوب(  الناصرية  وفي 
لتفريق  الحي  الرصاص  االمن  قوات 
بأعداد  تجمعوا  الذين  املتظاهرين 
الشرطة  أخرجتهم  أن  بعد  كبيرة 
الرئيسية  الشوارع  من  السبت 
املؤدية الى موقع االحتجاج الرئيسي 
ساحة حبوبي. وقتل متظاهر بعد أن 
عشرات  وأصيب  بالرصاص  اصيب 

بجروح، بحسب مصدر طبي.
بعد  االحتجاج  وخشية سحق حركة 
مقتدى  الشيعي  الزعيم  انسحاب 
تاله  وما  الجمعة  منها  الصدر 
اجتاح  لطردهم،  أمني  تدخل  من 
املحتجون مساء السبت أبرز ساحات 
متظاهرين  أربعة  وقتل  االحتجاج. 
بحسب  والجنوب  بغداد  في  السبت 
العاصمة،  وفي  محدثة.    حصيلة 
استخدمت القوات األمنية الرصاص 

تجمعات  لتفريق  محاولة  في  الحي 
الخالني  ساحتي  في  صغيرة 
معسكر  من  القريبتني  والوثبة، 
االحتجاج املركزي في ساحة التحرير 
في  مصدر  بحسب  العاصمة،  وسط 
الشرطة. وقال املصدر إن 17 متظاهرًا 
بينهم  بجروح،  أصيبوا  األقل  على 
ستة بأعيرة نارية. من جهتهم، رشق 
مكافحة  قوات  الشباب  املتظاهرون 
زجاجات  وألقوا  بالحجارة  الشغب 
قال مصدر  االثناء  في  عليها.  حارقة 
امني لوكالة الصحافة الفرنسية  ان 
صواريخ سقطت بالقرب من السفارة 
العراقية  العاصمة  في  االميركية 
لم  هجوم  أحدث  في  االحد  بغداد 
على  عنه  أي جهة مسؤوليتها  تعلن 

منشآت اميركية في البالد.
جهة  من  مدوية  اصوات  وُسمعت 
حيث  دجلة،  لنهر  الغربية  الضفة 
األجنبية.  السفارات  معظم  توجد 
في  العراقية  األمنية  القوى  وقالت 
كاتيوشا  صواريخ  خمسة  أن  بيان 
يتطرق  أن  دون  املنطقة  في  سقطت 
إلى ذكر السفارة األميركية املحصنة. 

ولم يسفر القصف عن إصابات.
الجنوب،  أقصى  في  البصرة  وفي 
تفكيك  ضد  الطالب  مئات  تظاهر 
مخيماتهم بيد قوات مكافحة الشغب 
فرانس  مراسل  بحسب  السبت، 
برس. وفي الكوت نصب طالب خيما 
فككتها  التي  تلك  لتعويض  جديدة 
النجف  وفي  السبت.  االمن  قوات 
الطريق  ومنها  الشوراع  طلبة  أغلق 
من  االول  ومنذ  املطار.  الى  املؤدي 
حركة  تخللت  االول/اكتوبر  تشرين 

والعفوية  املسبوقة  غير  االحتجاج 
أعمال  الشباب،  عليها  يهيمن  التي 
قتيال   470 يقل عن  ما ال  عنف خلفت 
بحسب  املحتجني،  من  معظمهم 
مصادر طبية وأمنية. وبعد ان بدات 
العمل وسوء  فرص  بنقص  بالتنديد 
باتت  املستشري،  والفساد  الخدمات 
بانتخابات  تطالب  االحتجاج  حركة 

مبكرة وبرئيس وزراء مستقل.
أقر   2019 االول/ديسمبر  كانون  وفي 
جديدًا،  انتخابيًا  قانونًا  البرملان 
وقدم رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 

استقالته في كانون األول/ديسمبر.
لكنه ال يزال يشغل منصبه لتصريف 
األعمال، وفشلت االحزاب السياسية 

في التوافق على خلف له.
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  وقالت 
جينني  العراق  في  املتحدة  لألمم 
إن  السبت  هينيس-بالسخارت 
تلبي  ال  والتردد  املساءلة  »انعدام 
عنها  عبروا  الذين  العراقيني،  آمال 
بشجاعة ملدة أربعة أشهر حتى اآلن«. 
وأضافت أنه »في الوقت الذي يستمر 
فيه عدد القتلى والجرحى باالرتفاع، 
ستبقى الخطوات التي اتخذت حتى 

اآلن جوفاء إذا لم تكتمل«.
الجمعة  منذ  املحتجون  ويشعر 
ينتهي  قد  حراكهم  أن  من  بالقلق 
يومها  الصدر  مقتدى  أعلن  بعدما 
املطلبي  الحراك  في  تدخله  عدم 
الشارع  في  الذعة  انتقادات  وواجه 
بيوم  التظاهرة  بعد  يغرد  جعله  ما 
الصدر  ودعم   . املتظاهرين  مع  انه 
الذي يسيطر على تحالف »سائرون«، 
البرملان،  في  سياسية  كتلة  أكبر 

انطالقها  أول  االحتجاجات  لفترة 
ودعا  األول/أكتوبر،  تشرين  بداية 
الحكومة إلى االستقالة. لكنه دعا إلى 
بمغادرة  للمطالبة  منفصلة  تظاهرة 
5200 جندي أميركي من العراق، بعد 

بطائرة  األميركية  الجوية  الضربة 
مسّيرة في بغداد بداية الشهر الحالي 
اإليراني  الجنرال  فيها  قتل  التي 
هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  قاسم 
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس. 
بغداد  إلى  الجمعة  اآلالف  وتدفق 
الرافضة  التظاهرة  في  للمشاركة 
التي  البالد،  في  األميركي  للتواجد 
أشاد  لكنه  الصدر  يحضرها  لم 
باإلقبال عليها. وقال بعدها بساعات 
»ال  املطلبي  بالحراك  يتدخل  لن  إنه 
بالسلب وال باإليجاب«. وفي غضون 
خيمهم  بإزالة  أنصاره  قام  ساعات، 
جميع  في  االحتجاج  ساحات  في 
مكافحة  وبدأت شرطة  البالد،  أنحاء 
ان  محللون  وقال  التحرك.  الشغب 
على  للحفاظ  جاهدا  يسعى  الصدر 
تأييد  الشارع وكسب  في  مصداقيته 
عالقات  بها  تربطه  التي  إيران، 
قم  مدينة  في  يقيم  واليزال  معقدة. 

ويغرد من هناك . 
وعسكري  سياسي  نفوذ  وإليران 
أن  املرجح  ومن  العراق،  في  هائل 
يكون لها رأي رئيسي في من سيكون 

بديل عبد املهدي.
رئيس  حول  املحادثات  تزال  وال 
بغداد،  في  معطلة  املقبل  الوزراء 
واشنطن  اغتيال  مع  خصوصًا 
كانا  اللذين  واملهندس،  سليماني 
املفاوضني الرئيسني في هذا اإلطار.
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توريد السالح مستمر إلى املتصارعني واألمم املتحدة تأسف النتهاك تعهدات برلني 
)اتفاق تام( بني أنقرة واجلزائر حول احلفاظ على الهدنة الهشة في ليبيا

طرابلس- اجلزائر -الزمان 
في  للدعم  املتحدة  األمم  بعثة  عبرت 
انتهاك  الستمرار  أسفها  عن  ليبيا 
رغم  البالد،  في  التسليح«  »حظر 
التعهدات التي قدمتها الدول املعنية 
بوقف تزويد أطراف الصراع بالسالح 
خالل مؤتمر برلني األسبوع املاضي. 
بيان  في  املتحدة  األمم  بعثة  وقالت 
نشرته عبر موقعها الرسمي في وقت 
»تأسف  إنها  السبت  ليل  من  متأخر 
الصارخة  لالنتهاكات  األسف  أشد 
املستمرة لحظر التسليح في ليبيا«، 
األمن  قرار مجلس  عليه  ينص  الذي 
1970 الصادر عام 2011، »حتى بعد 
البلدان  بها  التي تعهدت  االلتزامات 
الذي  الدولي  املؤتمر  خالل  املعنية 
ليبيا«. وتابعت  برلني حول  عقد في 
أّنه على مدار األيام العشرة املاضية 
الشحن  طائرات  من  العديد  »شوهد 
والرحالت الجوية األخرى تهبط في 
املطارات الليبية في األجزاء الغربية 
األطراف  لتزويد   )...( والشرقية 
باألسلحة املتقدمة واملركبات املدرعة 
وعبرت  واملقاتلني«.  واملستشارين 
أنقرة والجزائر عن »اتفاق تام« حول 
هدنة  تشهد  التي  ليبيا  في  األزمة 
التركي  الرئيس  زيارة  خالل  هشة، 
إلى  األحد  اردوغان  طيب  رجب 
الجزائر العاصمة التي تناولت أيضا 
البلدين.  بني  االقتصادي  التعاون 

املحادثات  الليبي محور  امللف  وكان 
الجزائري  والرئيس  أردوغان  بني 
عبد املجيد تبون، الذي تتقاسم بالده 
مع ليبيا حدودًا بطول نحو ألف كلم.
الرئيس  صرح  املحادثات  وعقب 
»لدينا  الصحفيني  أمام  الجزائري 
اتفاق تام مع الرئيس اردوغان على 
ان نتبع ما تقرر في برلني وأن نسعى 
للسلم مع متابعة يومية ودقيقة لكل 

املستجدات في امليدان«.

ومن جانبه قال أردوغان »التطورات 
بشكل  الجزائر  على  تؤثر  ليبيا  في 
مباشر )...( وتتعرض تركيا للمشاكل 
يجب  وال  السورية  األزمة  بسبب 
مرتع  إلى  ليبيا  بتحول  نسمح  أن 
وبارونات  اإلرهابية  للمنظمات 

الحرب«.
وأضاف »نحن أكدنا منذ البداية بأنه 
ال مكان للحلول العسكرية في ليبيا، 
دول  مع  مكثفة  اتصاالت  ونجري 

أجل  من  الدوليني  والفاعلني  املنطقة 
النار  إطالق  وقف  استمرار  ضمان 
والسماح بعودة الحوار السياسي«.

في  شاركت  التي  الدول  وتعهدت 
الثاني/ 19 كانون  مؤتمر برلني في 
والجزائر،  تركيا  وبينها  يناير 
األسلحة«  تسليم  »حظر  باحترام 
حكومة  ليبيا،  في  النزاع  لطرفي 
طرابلس  في  الوطني  الوفاق 
ومعسكر املشير خليفة حفتر الرجل 

القوي في شرق البالد.
التدخل في  بعدم  الدول  التزمت  كما 
الشؤون الليبية أو تمويل »القدرات 
العسكرية أو تجنيد مرتزقة« لصالح 

مختلف األطراف.
في  دول  تستمر  االلتزام  هذا  ورغم 
النزاع  أطراف  إلى  أسلحة  إرسال 
الليبي، وفق ما أعلنت األمم املتحدة 
محددة  دولة  تذكر  ان  دون  األحد، 
الهدنة  مصير  على  القلق  مبدية 

املتحدة  األمم  بعثة  وقالت  الحالية. 
في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي 
في وقت متأخر من ليل السبت إنها 
لالنتهاكات  األسف  أشد  »تأسف 
التسليح  لحظر  املستمرة  الصارخة 
قرار  عليه  ينص  الذي  ليبيا«،  في 
عام  الصادر   1970 األمن  مجلس 
التي  االلتزامات  بعد  »حتى   ،2011
خالل  املعنية  البلدان  بها  تعهدت 
برلني  في  عقد  الذي  الدولي  املؤتمر 

حول ليبيا«.

«حفتر إنقالبي
حفتر،الرجل  خليفة  املشير  ويشن 
القوي في شرق ليبيا، هجومًا منذ 4 
على  للسيطرة   2019 نيسان/ابريل 
التي  الوفاق  حكومة  مقر  طرابلس 

تعترف بها األمم املتحدة.
وترى تركيا التي تدعم حكومة الوفاق 
الوطني أن »حفتر انقالبي.. إنه على 
الدوام السبب وراء االنتهاكات التي 
النار«  إطالق  وقف  لها  يتعرض 
قبل  أردوغان  صرح  ما  بحسب 

مغادرة اسطنبول باتجاه الجزائر.
في  التزم  السراج  قلنا،  »مهما  وقال 
يحترم  لم  بينما  وبرلني  موسكو 
 « لذلك  برلني«  أو  موسكو  حفتر 
لدى  يكون  أن  توقع  املستحيل  من 
شخص كهذا أي رحمة في ما يتعلق 

بوقف إطالق النار«.

لندن-الزمان 
املاليني  عيون  من  ستنهمر  دموع  هناك 
وهناك قلوب ستسعد باملاليني ايضا باليوم 
املوعود الذي سيحصل في الطالق النهائي 
بني بريطانيا واالتحاد االوروبي في  الحادي 
ان  غير   . الثاني/يناير  كانون  من  والثالثني 
بريكست  لعملية  نهاية  ليس،  املوعد  هذا 
املضنية والطويلة، بل ستليه مرحلة انتقالية 
يتخللها عدة تدابير تضع اللمسات النهائية 

للعالقة املستقبلية بني الطرفني.
في ما يلي أبرز املواعيد املنتظرة على طريق 

تحقيق ذلك:

البرملان  الثاني/يناير:  كانون   29  -
األوروبي 

على النواب األوروبيون التصديق على اتفاق 
وبعد  التنفيذ.  حيز  يدخل  حتى  بريكست 

عمليات  من  السنة  ونصف  سنوات  ثالث 
النواب  يؤيد  أن  يفترض  املضنية،  اإلرجاء 
من  يومني  قبل  الخروج  اتفاق  األوروبيون 

املوعد النهائي.

- 31 كانون الثاني/ يناير: بريكست
تغادر اململكة املتحدة االتحاد األوروبي في 
موعد  أرجئ  بعدما  الثاني/يناير  كانون   31
استفتاء  منذ  مرات  ثالث  هذا  الخروج 

بريكست في حزيران/يونيو 2016.
وتدخل البالد بعد ذلك مرحلة انتقالية تبقى 
العالقات خاللها مع دول االتحاد األوروبي 
الـ27 كما هي حتى 31 كانون األول/ديسمبر 
2020. لكن ال يحق للندن بعد ذلك املشاركة 
اإلدالء  وال  األوروبية  املؤسسات  أعمال  في 

برأيها في قرارات الدول األعضاء.
هذه  خالل  يتوصال  أن  الطرفني  وعلى 

األمنية  لعالقاتهما  جديدة  أطر  إلى  املرحلة 
والتجارية.

- بني شباط/فبراير وآذار/مارس: بدء 
املفاوضات التجارية

هذه  إلطالق  استعدادها  لندن  تؤكد 
شباط/ من  األول  من  اعتبارا  املفاوضات 
االتحاد  في  األعضاء  الدول  لكن  فبراير، 
األوروبي ال زالت في صدد تحديد أهدافها 

من هذه املحادثات.
شباط/فبراير،  مطلع  مرتقب  خطاب  وفي 
بوريس  الوزراء  رئيس  يعلن  أن  يفترض 
التفاق  التوصل  بالده  نية  عن  جونسون 
األوروبي  االتحاد  مع  حر  تجاري  تبادل 
كالذي توصل إليه االتحاد مؤخرًا مع كندا، 

ال يفرض فيه االلتزام بالقواعد األوروبية.
املستوى  على  املوافقة  تجري  أن  ويفترض 

الوزاري في االتحاد األوروبي على تفويض 
25 شباط/فبراير،  بحلول  باملفاوضات  للبدء 
آذار/ من  األول  في  بإطالقها  يسمح  ما 

مارس.
باإلضافة إلى التجارة، على الطرفني مناقشة 
مواضيع عديدة أخرى مثل األمن والتعاون 

القضائي والتعليم والطاقة.
إطالق  املتحدة  اململكة  تعتزم  ذلك،  بموازاة 
رأسها  على  أخرى،  دول  مع  مفاوضات 
اتفاقات  على  للحصول  املتحدة،  الواليات 

تبادل تجاري حر.

املوعد  تموز/يوليو:  من  األول   -
النهائي لتمديد املرحلة االنتقالية

املرحلة  تمدد  أن  املتحدة  للمملكة  يمكن 
االنتقالية لعام أو عامني، لكن عليها أن تبلغ 
االتحاد األوروبي بذلك في األول من تموز/

يوليو. يؤكد بوريس جونسون أنه لن يطلب 
تعتبر  األوروبية  املفوضية  لكن  تمديد،  أي 
جدًا.  قصيرة  الحالية  االنتقالية  املرحلة  أن 
دير  فون  أورسوال  املفوضية  رئيسة  وقالت 
الين محذرة إنه من املستحيل االتفاق حول 
»كافة املواضيع« خالل هذا الوقت الضيق، 
تشكل  التي  املواضيع  اختيار  يجب  وأنه 

»أولويات«.

نهاية  األول/ديسمبر:  كانون   31  -
املرحلة االنتقالية

الحالي  للشكل  نهاية  التاريخ  هذا  يشكل 
األوروبي  االتحاد  مع  بريطانيا  عالقة  من 
الذي دام 47 عامًا. وبدون اتفاق جديد حول 
للمرحلة  أو تمديد  العالقة املستقبلية  طبيعة 
االنتقالية، قد تشهد قطاعات التجارة والنقل 

وغيرها اضطرابات كبرى.

القاهرة- مصطفى عمارة 
بجامعة  املؤتمرات  بقاعة  يعقد 
االزهر بحضور نخبة من القيادات 
مصر  فى  والدينية  السياسية 
مؤتمر  اكبر  العربي  والعالم 
والعلوم  الديني  الفكر  لتجديد 
املؤتمر  هذا  .ويناقش  االنسانية 
على مدار يومني عددًا من القضايا 
مفاهيم  رأسها  وعلى  الهامة 
املرأة  وقضايا  وآلياته  التجديد 
الدولية  املؤسسات  ودور  واالسرة 
يتناول  ،كما  واالكاديمية  والدينية 
املفاهيم  تفكيك  املؤتمر  محاور 
بالجهاد  املتعلقة  املغلوطة 
االسالمي  الفكر  فى  والقتال 
من  املواطنة  إبراز  على  والتركيز 
كما  معاصرة  شرعية  رؤية  خالل 
القضايا  من  عددًا  املؤتمر  يناقش 
االسرة  تهم  التى  االجتماعية 
املصرية كالطالق والزواج العرفي 
وسوف يستعرض األزهر مشروعه 

الشخصية. لألحوال  الجديد 
دمهجة  اكدت  ذاته  السياق  فى   
للدراسات  السابق  العميد  غالب 
خاصة  تصريحات  فى  االسالمية 
املؤتمر  نتائج  تفعيل  ضرورة 
بالكالم  وليس  الواقع  ارض  على 
تنسيق  اهمية  على  مشددة  فقط 
املعنية  الجهات  بني  الجهود 

ليست  التجديد  الن  املختلفة 
الدينية  املؤسسات  مسؤلية 
التى  القضايا  اهم  وعن  وحدها 
يجب  انه  قالت  تجديد  الى  تحتاج 
التى  املوضوعات  على  التركيز 
تخدم الوطن وتتفاعل مع مشكالت 
الالزمة  الحلول  ووضع  املواطنني 

لها.
العواري  عبدالفتاح  د  واعتبر   

التجديد  ان  الدين  أصول  عميد 
انتقد  اّنه  إال  شرعية   ضرورة 
الدعاوي التى تطالب بهدم التراث 

والتطاول على االزهر الشريف .
الفلسفة  استاذ  كمال  د  وقال 
بجامعة  واالسالمية  االخالقية 
القاهرة ان تجديد الخطاب الديني 
مؤسسة  تحتكره  ان  يجب  ال 

األزهر.

مصر:مؤمتر لتفكيك مفاهيم 
اجلهاد املغلوطة في اإلسالم 

فاحت عبد السالم:
الطلبة غير خاضعني 

للتقنني
Brexit
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اليهود  أن  من  األحد  ماس  هايكو  األملاني  الخارجية  وزير  حّذر   - ب(  ف  فرانكفورت-)أ 
معاداة  ظهور  عودة  ملكافحة  شيء  أي  أحد  يفعل  لم  إذا  أملانيا  »جماعيًا«  سيغادرون 
لتحرير  الـ75  الذكرى  عشية  شبيغل«  »در  مجلة  في  مقال  في  ماس  وكتب  السامية. 
معسكر »أوشفيتز« النازي »علينا اتخاذ اجراءات طارئة )لتجّنب( مغادرة جماعية ليهود 
أملانيا«. وأشار إلى أن يهوديًا من أصل اثنني فّكر في مغادرة البالد موضحًا أن اإلهانات 

واالعتداءات املعادية للسامية تحصل بشكل يومي في أملانيا.
وأكد أن مكافحة معاداة السامية ستكون أولوية بالنسبة إلى أملانيا التي تتولى الرئاسة 
الثاني/ تشرين  في  أوروبا  ورئاسة مجلس  تموز/يوليو  في  األوروبي  لالتحاد  الدورية 
نوفمبر. وقال إن املجتمع اليهودي واملواقع اليهودية يجب أن تكون محمية بشكل أفضل 
»في جميع أنحاء أوروبا« معلنًا أن أملانيا ستساهم في ذلك عام 2020 بمبلغ قدره 500 
ألف يورو تقّدمه ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا. وفي بيان منفصل، حّذر رئيس املجلس 
املركزي اليهودي في أملانيا جوزيف شوستر من أن اإلجماع األملاني على الجرائم النازية 
وأضاف  كبيرًا«.  ديموقراطيتنا خطرًا  تواجه  قد  اآلن،  نتصّرف  لم  »إذا  وقال  »يتصّدع«. 
»األمر ليس متعّلقًا بمستقبل املجتمع اليهودي فحسب، إنما بمستقبل أوروبا«. ويتجمع 
القوات  لتحرير  الـ75  الذكرى  إلحياء  »أوشفيتز«  موقع  في  االثنني  املحرقة  من  ناجون 
السوفياتية معسكر املوت حيث قتلت أملانيا النازية أكثر من 1,1 مليون شخص، معظمهم 
البالد،  في  للسامية  واملعادية  العنصرية  الهجمات  تصاعد  أملانيا  وتشهد  اليهود.  من 
خصوصًا عقب هجوم وقع في تشرين األول/أكتوبر املاضي في مدينة هاله حيث حاول 

مسّلح ُيعتقد أنه من النازيني الجدد، اقتحام كنيس قبل قتل شخصني خارجه.

 أملانيا حتّذر من مغادرة جماعية 
لليهود إذا استمرت معاداة السامية
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