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رئيس وزراء إثيوبيا يمارس تمرينًا
رياضيًا مع جنود محتجين
أديس أبابا  -د ب أ :أثارت لقطات
فيديو أمس تظه���ر رئيس الوزراء
االثيوبي آبي أحمد أثناء ممارس���ة
تمرين رياض���ي "الضغط" لتهدئة

الجنود المتظاهرين ،ثم دعوتهم
لتناول العشاء ،الدهشة في أنحاء
البالد.
وتجمع حوالى  240جنديا األربعاء

 900جهادي أجنبي ينتمون الى
«داعش» في قبضة أكراد سورية
القامش���لي (سورية)  -أ ف ب :ارتفع عدد الجهاديين األجانب من تنظيم الدولة االسالمية
"داع���ش" الموقوفين لدى أكراد س���ورية إلى نحو  900عنصر يتح���درون من أكثر من أربعين
دولة ،وفق ما أفاد متحدث باسم وحدات حماية الشعب لوكالة فرانس برس أمس.
واعتقلت الوح���دات الكردية ،أبرز مكونات قوات س���ورية الديموقراطي���ة ،خالل هجمات
نفذتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية ،آالف الجهاديين من أجانب وسوريين.
وغالبًا ما ُيحتجز المش���تبه بهم في سجون للرجال بينما تودع النساء مع األطفال في
مخيم���ات خاصة .وقال المتحدث باس���م الوحدات نوري محم���ود إن "حوالى  900مقاتل
ارهابي داعشي موجودون في معتقالتنا من نحو  44دولة".
وكانت حصيلة س���ابقة لإلدارة الذاتية الكردية الشهر الماضي أفادت عن احتجاز 520
جهادي���ًا أجنبيًا من التنظيم .وأوض���ح محمود أن "الحرب ضد داعش مس���تمرة ،وال نزال
حت���ى اآلن نلقي القبض على إرهابيي" التنظيم ،الفتًا الى أن "األعداد التي ازدادت كانت
خالل األش���هر األخيرة من المعارك بين قواتنا وداع���ش" .وتطالب اإلدارة الذاتية الدول
التي يتحدر منها جهاديو التنظيم بتسلم مواطنيها ومحاكمتهم لديها .وقال محمود:
ّ
تتهرب من المسؤولية ،ويرفضون أخذ اإلرهابيين الدواعش إلى بلدانهم".
"غالبية الدول
وخالل األشهر السابقة ،تسلمت دول عدة بينها الواليات المتحدة وروسيا والسودان
وإندونيس���يا أفراد عائالت جهاديين ،وفق ما يقول مسؤول هيئة الخارجية في اإلدارة
الذاتية عبد الكريم عمر لفرانس برس.

خارج مكت���ب اب���ي لالحتجاج على
تدني األجور ،ما تس���بب في إثارة
قل���ق بالعاصمة ،ثم خ���رج الزعيم
اإلصالحي ليقابل الجنود بنفس���ه،
ووعد بالتعامل مع مخاوفهم.
وأظه���ر الفيديو الذي تم تداوله
عب���ر اإلنترن���ت أن رئي���س الوزراء
انض���م إلى القوات أثناء ممارس���ة
تمرين الضغط الرياضي.
ولم يكن من الممكن التفكير في
مثل هذا المش���هد في ظل بعض
الق���ادة الس���ابقين للب�ل�اد ،حيث
اعتبرت جماع���ات حقوقية العديد
منهم قمعيين.
وقال زين���و جمال رئي���س لجنة
الش���رطة الفيدرالي���ة اإلثيوبي���ة
لوكال���ة األنب���اء األلماني���ة (د ب أ)
مساء األربعاء إن رئيس الوزراء وعد
في نهاية اليوم بمقابلة المحتجين
في وق���ت قري���ب لالس���تماع إلى
شكاواهم.
ومنذ قدومه إلى السلطة ،قام أبي
بإطالق سراح عدد كبير من السجناء
السياسيين ،ورفع الحظر المفروض
على جماع���ات المعارضة المصنفة
إرهابية ،وأرسى السالم مع إريتريا
المجاورة.

محللون :التزام الرياض الصمت في قضية
خاشقجي ينطوي على مخاطرة بصورتها
دب���ي  -أ ف ب :يرى محللون في الت���زام الرياض الصمت
حيال اتهام���ات مرتبطة بقضية اختف���اء الصحافي جمال
خاش���قجي ،اس���تراتيجية تحمل مخاطرة بسمعة المملكة
وصورتها الخارجية في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة.
وق���ال الرئي���س األميركي دونال���د ترام���ب الخميس إن
محققين أميركيين يعملون م���ع أنقرة والرياض للتحقيق
في اختفاء الصحافي السعودي بعد دخوله قنصلية بالده
في اسطنبول ،إال أن مصادر دبلوماسية تركية نفت لوكالة
أنباء "األناضول" مشاركة محققين أميركيين في التحقيق.
ّ
ّ
العامة الناطقة
التركية
وذكرت شبكة "تي ار تي وورلد"
باالنكليزية الثالثاء ّ
أن السلطات التركية تشتبه بمجموعة
م���ن  15س���عوديا قدموا إلى اس���طنبول في اليوم نفس���ه
الذي اختفى فيه الصحاف���ي ،وغادروا حاملين معهم صور
كاميرات المراقبة المنصوبة في القنصلية.
ولم تنف الرياض أو تؤكد التقارير حول المش���تبه بهم،
وتقاري���ر اخرى نقلت عن مس���ؤولين أميركيين قولهم إن
ّ
االستخبارات االميركية كانت على ِعلم بمخطط سعودي أمر
به ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،يهدف إلى استدراج
الصحافي إلى المملكة للقبض عليه.
ويقول الباحث في ش���ؤون الش���رق االوس���ط في جامعة
س���يدني والمقيم في دولة اإلمارات ألكس���ندر ميترسكي
لوكال���ة فرانس ب���رس" :الس���عودية حذرة تج���اه الخروج
ببيانات رسمية".
وي���رى أنها اس���تراتيجية "تحم���ل مخاط���رة ألن التزام
الصمت قد يظهر المملكة مذنبة في أعين االعالم الدولي".
لكن���ه يرى رغم ذلك أن "الخ���روج ببيانات تؤدي الى طرح
ّ
أس���ئلة إضافية حول أدلة ّ
معينة ،يمكن أن يش���كل ضررا
أكبر على المملكة".
في موازاة تصريحات المسؤولين األتراك لوسائل االعالم،
وتسريب معلومات عن التحقيقات الجارية من دون اإلعالن
عنها بشكل رس���مي ،تزداد الضغوط الدولية على الرياض
لمطالبته���ا بإثب���ات روايته���ا القائل���ة إن الصحافي غادر
القنصلية.
ّ
وحث الرئي���س التركي رج���ب طيب أردوغ���ان الخميس
الري���اض مرة جدي���دة على الكش���ف عن ص���ور كاميرات
ً
المراقبة في القنصلية إلثبات أن خاش���قجي خرج فعال من
القنصلية.
ّ
وج���اء ذلك بعدم���ا بثت قن���وات تلفزة تركية مش���اهد
كاميرات مراقبة التقطت خ���ارج القنصلية تظهر خصوصا

دخول خاشقجي القنصلية ثم حركة سيارات ذهابًا وإيابًا،
علما أن السعوديين قالوا إن كاميراتهم لم تكن تعمل في
ذلك اليوم.
ّ
تح���دث إل���ى القيادة
في واش���نطن ،ق���ال ترام���ب إنه
السعودية "أكثر من ّ
مرة" منذ اختفاء خاشقجي.
ّ
المتحدثة باسم البيت األبيض سارة ساندرز الى
وأشارت
ّ
أن مستش���ار األمن القومي جون بولتون ومستشار الرئيس
ّ
الخارجية مايك بومبيو أثاروا
الخاص جاريد كوش���نر ووزير
القضية مع األمير محمد بن س���لمان ،وطالب���وا بـ"تفاصيل
(عن اختفاء خاش���قجي) وبأن تلتزم الحكومة الس���عودية
ّ
الشفافية في ما يتصل بالتحقيق".
ّ
وانتق���ل التريث الرس���مي في الرد عل���ى االتهامات إلى
االع�ل�ام الس���عودي الذي تجاه���ل القضية ف���ي اليومين
األخيرين بعد أس���بوع ّ
وجهت خالله الصحف الس���عودية
اتهام���ات يومي���ة الى أط���راف أخرى بالتورط في مس���ألة
اختفاء خاش���قجي ،معتب���رة ان المملكة عرض���ة "لهجوم"
يستهدف سمعتها الخارجية.
ورأت صحيفة "الشرق االوس���ط" أمس أن هناك محاوالت
"لالستغالل السياسي من دول وجهات إعالمية الستهداف
السعودية".
ّ
ونقل���ت عن "مصدر مطلع على تطورات التحقيقات" قوله
إن "السيناريوهات المختلقة التي يجري تداولها ال تستند
إلى أدلة" ،معتبرا أن "جهات معادية للسعودية اعتبرت ما
جرى مناسبة للنيل من المملكة".
وفي حال ُ
ثبت ّ
أي دور للس���لطات السعودية في القضية،
قد ُي ّ
س���بب هذا إحراجا لبريطانيا ولفرنس���ا وإلدارة ترامب
ول���دول كبرى أخرى تقي���م عالقات وثيقة م���ع ولي العهد
الشاب.
ويقول المحلل جيمس دورس���ي إن السعودية "ال تساعد
نفس���ها برفض تحمل أي مس���ؤولية في اختفاء خاشقجي
م���ن دون أن تقدم أدلة على مغ���ادرة الصحافي للقنصلية
بإرادته".
ورأت نش���رة صادرة عن مركز "كابيت���ال ايكونوميكس"
للدراس���ات االقتصادية ف���ي لندن أن اختف���اء الصحافي
"يثير أس���ئلة جديدة حول صورة األمير محمد كإصالحي،
بينما تش���كل هذه التطورات السياس���ية تهديدا لآلفاق
االقتصادية" في المملكة.
ويقول دورس���ي إنه بصرف النظر عن مصير خاش���قجي،
فإن سمعة ولي العهد السعودي "تضررت بشكل كبير".

تفاقم معاناة آالف النازحين السوريين
في مخيم الركبان بسبب منع وصول الغذاء
عمان  -رويترز :قال عمال إغاثة ونازحون امس ،إن السبل
تقطعت بآالف السوريين على الحدود األردنية مع سورية
ويوش���ك ما لديه���م من غذاء عل���ى النفاد بع���د أن قطع
الجيش السوري الطرق المؤدية إلى المخيم الذي يقيمون
فيه وأوقف األردن تسليم المساعدات.
وشدد الجيش السوري حصاره للمخيم في الركبان قرب
الحدود األردنية الش���مالية الش���رقية مع سورية والعراق
مما منع المهربين والتجار من توصيل الغذاء لنحو  50ألفا
يقيمون فيه أغلبهم من النساء واألطفال.
وقال أبو عبدالله مس���ؤول المكت���ب المدني الذي يدير
مخي���م الركبان لرويترز "منذ أكثر من أس���بوع قام النظام
بقط���ع جميع طرق اإلم���داد باتجاه مخي���م الركبان ،اآلن ال
يوجد إال بعض الكمي���ات القليلة يأتي بها المهربين من
الغذاء".
وأضاف في اتص���ال هاتفي "المخيم بال���ون بأي لحظة
ينفجر بسبب الجوع والمرض وقلة الغذاء وقلة المساعدات
وإذا اس���تمر الوضع على هذا الحال سيكون هناك مجاعة
حقيقية".
ويقع مخيم الركبان ق���رب قاعدة للقوات األميركية في
جنوب ش���رق س���ورية في التنف على الح���دود العراقية
السورية .ويقع المخيم داخل ما يطلق عليها منطقة "عدم
اش���تباك" حددتها وزارة الدفاع األميركي���ة (البنتاغون)
بهدف حماية قاعدة التنف من هجمات القوات الموالية
للرئيس الس���وري بشار األس���د .وتقول دمشق إن القوات
األميركي���ة تحتل أراضي س���ورية وتقدم م�ل�اذا آمنا في
المنطقة لمعارضين تعتبرهم إرهابيين.
ومن���ع األردن من���ذ بداية العام تس���ليم أي ش���حنات
مس���اعدات عبر حدوده ويقول إنه لن يكون مس���ؤوال عن
توصيل المس���اعدات اآلن بع���د أن اس���تعادت الحكومة

السورية السيطرة على األراضي المحيطة بالمخيم.
وقال عم���ال إغاثة ومص���ادر دبلوماس���ية إن منظمات
اإلغاثة التابعة لألمم المتحدة تضغط على األردن للسماح
بدخول شحنات عاجلة لمنع حدوث المزيد من الوفيات.
وحذرت منظمة األم���م المتحدة للطفولة (يونيس���ف)
امس من أنه بدون "إجراء حاس���م" تتخذه األطراف الصراع
للسماح بدخول المساعدات وتسهيل ذلك فإن حياة آالف
األطفال في المخيم ستكون مهددة.
وقال جيرت كابيليري المدير اإلقليمي ليونيس���ف في
منطقة الشرق األوسط وش���مال أفريقيا في بيان "الوضع
بالنس���بة لمن يقدر عددهم بنحو  4ألف ش���خص -منهم
العديد من األطفال -س���يزداد س���وءا في ش���هور الشتاء
الب���اردة الت���ي تقترب س���ريعا ،خاصة عندم���ا تنخفض
درجات الحرارة عن درجة التجمد في الظروف الصحراوية
الصعبة".
وق���ال كابيليري إن رضيعين آخري���ن توفيا بالفعل في
آخر  48س���اعة .ويقول عمال إغاثة داخل المخيم إن امرأة
توفيت كذلك هذا األسبوع.
ويريد األردن من األمم المتحدة وروسيا ممارسة ضغوط
على دمش���ق لمن���ح التصريح الكتابي المطلوب للس���ماح
بوص���ول اإلمدادات إلى مخيم الركب���ان من األراضي التي
تسيطر عليها الحكومة السورية.
وقال أيمن الصف���دي وزير الخارجية األردني في الفترة
األخي���رة إن بالده ،التي تتحمل بالفعل عبء مئات األلوف
م���ن الالجئي���ن الفارين من س���ورية ،ال يمك���ن تحميلها
مسؤولية توصيل المساعدات للمخيم.
وتعتقد مصادر دبلوماس���ية غربي���ة أن حصار المخيم
يأتي في إطار جهود للحكومة الس���ورية تدعمها روس���يا
للضغط على واشنطن للخروج من التنف.
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بنس يحذر دول أميركا الوسطى
بشأن بناء عالقات مع الصين
واشنطن  -أ ف ب :حذر نائب الرئيس االميركي مايك بنس أمس دول اميركا الوسطى
بأن عليها توخي الحذر عندما تبني عالقات مع الصين التي يزداد نشاطها في المنطقة.
ووس����ط تزايد التوتر بين الواليات المتحدة والصين ،تطرق بنس إلى العالقات مع بكين
أثناء لقائه في واشنطن قادة السلفادور وغواتيماال وهندوراس ووزير خارجية المكسيك.
وق���ال" :أقول لكل م���ن هذه الدول الممثلة هن���ا ،بالنيابة عن إدارتن���ا ،عندما تبنون
ش���راكات تجارية مع دول أخرى من بينها الصين ،ندعوكم إلى التركيز على الشفافية
والمطالبة بها واالهتمام بمصالحكم ومصالحنا الطويلة األمد".
وفي آب اعترفت الس���لفادور ببكين في نكس���ة دبلوماس���ية جدي���دة لتايوان ،البلد
الديموقراطي الذي يحكم نفسه وتعتبره الصين مقاطعة متمردة.
وال ت���زال دول أمي���ركا الوس���طى القاعدة الرئيس���ة لتايوان اذ إن بيلي���ز وغواتيماال
وهن���دوراس ونيكاراغو ال ت���زال تقيم عالقات مع تايوان بدال م���ن الصين التي تعرض
عضالتها االقتصادية وتقدم وعودها االستثمارية إلغراء تلك الدول.
وع���ززت الصي���ن التجارة مع أميركا الالتينية بش���كل عام في مس���عى للحصول على
الم���وارد الطبيعية ،وتفوقت على الواليات المتحدة تجاريا بعد رفض واش���نطن النفوذ
األجنبي في المنطقة في سياسة تعود إلى ما قبل قرنين.

بطريركية القسطنطينية تعترف
بكنيسة مستقلة في أوكرانيا
اس���طنبول  -أ ف ب :اعترفت بطريركية القس���طنطينية أمس بكنيس���ة ارثوذكسية
مستقلة في اوكرانيا ،في قرار من شأنه أن يثير غضب موسكو ،وذلك إثر مجمع مقدس
عقد ليومين في اسطنبول.
وفي بيان صدر في ختام المجمع ،أعلنت البطريركية "تجديد قرارها المتخذ سابقا والقاضي
بأن تمنح البطريركية المسكونية كنيسة أوكرانيا االستقاللية" عن الكنيسة الروسية.
وعلى األثر رحب الرئيس األوكراني بترو بوروش���نكو بالقرار في تصريح تلفزيوني مباش���ر
وقال" :اتخذ قرار منح االستقاللية لكنيسة أوكرانيا .حصلنا على االستقاللية اليوم".
وق���رر المجمع أيضا أعادة البطريرك فيالريت دينيس���نكو "إل���ى رتبته في الهرمية
الكنسية" بعد النظر في طعن تقدم به ضد قرار بحرمانه أصدرته الكنيسة الروسية.
وبعد اس���تقالل أوكرانيا العام  1991وانهيار االتحاد السوفياتي ،أسس فيالريت الذي
كان اس���قفا سابقا في بطريركية موس���كو كنيسة ارثوذكس���ية اوكرانية اعلن نفسه
بطريركا لها ،ما دفع موسكو إلى حرمانه.

ماليزيا تقرر إلغاء عقوبة اإلعدام
وسط ترحيب منظمات حقوقية
كوااللمب���ور -أ ف بّ :
قررت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة اإلعدام كما أعلن وزير
االتصاالت غوبيند س���ينغ ديو أمس ،في إصالح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق
اإلنسان خصوصًا مع انتظار أكثر من  1200شخص تنفيذ عقوبة اإلعدام في البالد.
وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة اإلعدام ش���نقا لمجموعة من الجرائم
تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أس���لحة ناري���ة وتهريب المخدرات ،وهو
تقليد موروث من عهد االستعمار البريطاني.
وق���ال الوزير لوكالة فرانس ب���رس "الحكومة موافقة على إلغ���اء عقوبة اإلعدام"
ّ
مضيف���ا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا" .وأوضح أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء
العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.
وقال وزير الش���ؤون الحكومية ليو فو كيونغ في وقت سابق الخميس إنه سيكون
هناك وقف لتنفيذ اعدام الس���جناء المحكومين بذلك ،على ما نقلت وسائل إعالم
محلية.
وذكرت صحيفة "ذا س���تار" نقال عنه "بما أننا سنلغي العقوبة ،يجب عدم تنفذي
كافة اإلعدامات" .وس���ينقذ ايقاف العقوبة امرأتي���ن متهمتين باغتيال األخ غير
الشقيق لزعيم كوريا الشمالية العام الفائت.
والق القرار ارتياحا وقبوال من قبل قبل المجتمع الحقوقي في ماليزيا.
وأعلن ن .سورندران من المنظمة الحقوقية "محامون من أجل الحرية" في بيان أن
"عقوبة اإلعدام وحشية وتنطوي على درجة من القسوة ال يمكن تصورها".
ورأى أنه بعد إلغاء عقوبة اإلعدام ،ستتمتع ماليزيا بالسلطة األخالقية للدفاع عن
الماليزيين الذين يواجهون عقوبات إعدام في الخارج.
وال ت���زال  23دولة فقط تس���تخدم عقوب���ة اإلعدام ،وتعتبر الصي���ن "أكبر منفذ
لإلع���دام بالعال���م" ،على ما ذكرت منظم���ة العفو في تقريرها الش���هر الفائت عن
عقوبة اإلعدام في  .2017وقد ألغت س���نغافورة المجاورة العام  2012عقوبة االعدام
االلزامية في بعض حاالت االتجار بالمخدرات وبعض جرائم القتل.
ّ
ووثق���ت المنظمة  993حالة إعدام في الع���ام  2017في  23دولة ،لكنها تقول إن
ّ
هذه األرقام ال تتضم���ن "آالف" يعتقد أنهم أعدموا في الصين ،التي تغلف هكذا
أرقام بسياج من السرية باعتبارها أسرار دولة.
ومع استبعاد الصين ،قالت منظمة العفو إن إيران والسعودية والعراق وباكستان
ّ
تواليا نفذوا  84بالمئة من إجمالي اإلعدامات في .2017

الصين تتهم واشنطن بمحاولة «تعطيل»
سياساتها لضمان «االستقرار» في شينجيانغ
بكين -أ ف ب :اتهمت الصين امس ،الواليات المتحدة بالسعي لـ "تعطيل" سياساتها
األمنية بعدما اعتب���ر تقرير للكونغرس األميركي أن االحتج���از الجماعي الذي تفرضه
بكين على األقلية المسلمة قد يشكل "جريمة ضد االنسانية".
ووصف التقرير الذي وضعته اللجنة التنفيذية لش���ؤون الصين في الكونغرس وضع
حقوق اإلنس���ان في الصين بأنه "وخيم" ويزداد تفاقما ،ويتلخص ذلك باحتجاز الصين
لما يقرب من مليون من األويغور وأقليات اتنية أخرى في أقليم ش���ينجيانغ في الغرب
األقصى.
وردا عل���ى ذلك اعتبرت الخارجية الصينية ان التقارير التي تتناول سياس���اتها في
المنطقة "شائعات واتهامات ال اساس لها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين خالل مؤتمره الصحافي
اليومي إن السياس���ات الصينية "تهدف الى ضمان االس���تقرار االجتماعي واألمن في
شينجيانغ وهي سياسات يدعمها الشعب" .وأضاف "ان بعض االطراف تسعى لتعطيل
هذه الجهود ،وهذه المحاوالت مصيرها الفشل".
ولدى بكين س���جل طويل في اتهام الواليات المتحدة بإثارة "النزعة االنفصالية" في
ش���ينجيانغ ،وتزعم أن واش���نطن رعت جماعات تدعو الى استقالل المنطقة في مسعى
إلضعاف الصين.
ويعتبر اإلقليم حيويا لمشروع بكين الطموح "الحزام والطريق" الذي يهدف الى فتح
طرقات برية جديدة تسهل الوصول الى أسواق آسيا واوروبا .وبات الحفاظ على االستقرار
هناك أولوية للقيادة الصينية التي تريد منع أي عرقلة لطموحاتها االقتصادية.
ولبكين عالقات مش���حونة مع األقلية المس���لمة في ش���ينجيانغ ،وخصوصا األويغور
األتراك الذين يش���كلون نصف عدد س���كان األقليم ويعانون من السياس���ات االمنية
القاسية للحكومة المركزية.
وش���هدت المنطقة زيادة طفيفة في الهجمات بع���د التظاهرات الدامية في عاصمة
اإلقليم عام  .2009وتقول بكين أن سياساتها هناك أزالت المشكلة بشكل فعال.
لكن محللين يقولون إن اإلجراءات التي اتخذتها بكين غير قابلة لالس���تمرار وستثير
االس���تياء في الوقت الذي تس���عى في���ه الس���تيعاب األقليات في ش���ينجيانغ وكبح
الممارس���ات الدينية والثقافية الت���ي تتعارض مع األيديولوجية الش���يوعية وثقافة
قومي���ة "الهان" المهيمنة .وس���عت الصين الى تحقيق ه���ذا الهدف من خالل احتجاز
مئات اآلالف في ش���بكة غامضة من مراكز "إعادة التثقيف" ،حيث يتم تلقينهم فيها
بالقوة الدعاية الرسمية ومهارات اللغة الصينية ،بحسب جماعات حقوقية.
لك���ن بكين نفت وج���ود مثل هذه المراكز مع اقرارها بأن بع���ض المتهمين بارتكاب
جنح قد تم اخضاعهم لبرامج إصالحية حيث يتلقون تدريبًا لتأهيلهم لسوق العمل.
والثالثاء قامت س���لطات ش���ينجيانغ بتحدي���ث قوانين مكافحة اإلره���اب والتطرف
لقوننة هذه المراكز ،وقالت إن االش���خاص المتهمين بجرائم صغيرة مرتبطة باالرهاب
ً
سيسمح لهم بدخول هذه المراكز بشكل طوعي بدال من السجن.
لكن قد يكون هناك اختالف بس���يط بين الس���جن ومراكز التأهيل .ففي تموز قالت
أستاذة س���ابقة في أحد هذه المراكز أمام محكمة في كازاخستان بعدما عبرت الحدود
بطريقة غير قانونية "في الصين يس���مونها مخيمات سياسية ،لكن في الحقيقة كانت
سجنا في الجبال".

								
عدد «النهار» األبيض.

(أ.ف.ب)

صحيفة «النهار» تصدر بصفحات بيضاء
احتجاجًا على األزمة السياسية في لبنان
بي���روت  -أ ف ب :ص���درت صحيف���ة النهار األع���رق في لبنان
الخميس بثمان���ي صفحات بيضاء احتجاجًا عل���ى تردي الوضع
السياس���ي مع تعثر الفرقاء في تشكيل حكومة منذ نحو خمسة
أش���هر ،في وقت تغ���رق البالد في سلس���لة أزم���ات اقتصادية
وبيئية ومعيشية.
وقالت رئيس���ة تحرير النهار نايلة تويني في مؤتمر صحافي
مخاطبة القوى السياس���ية" :الش���عب تعب والنه���ار تعبت من
كتاب���ة حججكم ووعودك���م المكررة الفارغ���ة" ،مضيفة "نتفرج
على لعبة تقاس���م الحصص والله يعلم كم سننتظر لنرى اليوم
األبيض" في إشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية.
وأوضحت أن صدور الصحيفة بهذا الش���كل هو "لحظة تعبير
مختلفة عن ش���عورنا األخالقي العميق بالمس���ؤولية كمؤسسة
اعالمية تجاه وضع البلد الكارثي".
ولم تكتف الصحيفة التي تأسس���ت في العام  ،1933بإصدار
نس���ختها الورقية بصفحات بيضاء ،بل فعل���ت األمر ذاته على
موقعها االلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل االجتماعي.
وعلى هامش المؤتمر ،أوضحت تويني لوكالة فرانس برس أن
الصحيفة منذ تأسيس���ها "دائما كان له���ا دور في التغيير في
مراحل سياس���ية معينة" مؤكدة أن "صرختنا اليوم ليس���ت مع
طرف ضد طرف آخر".
ولعب���ت النهار خالل عق���ود دورًا بارزًا في الحياة السياس���ية
اللبنانية .لكنها تعاني منذ سنوات من أزمة مالية كبرى.
ويشهد قطاع الصحافة في لبنان أزمة متمادية ترتبط بشكل

أساس���ي بتوقف التمويل الداخلي والعربي إل���ى حد كبير ،عدا
ازده���ار الصحافة الرقمي���ة وتراجع عائ���دات االعالنات ،ما دفع
مؤسس���ات عدة بينها صحف ودور نش���ر عريق���ة الى اإلغالق أو
االستغناء عن صحافيين وموظفين كما فعلت النهار.
ويزيد الجمود السياس���ي واالقتصادي ال���ذي يتخبط به لبنان
منذ س���نوات ،من أزمة الصحافة .ورغم تسوية سياسية أدت الى
انتخاب ميش���ال عون رئيس���ًا للبالد في تشرين األول  ،2016وأتت
بسعد الحريري رئيسًا للحكومة ثم انتخاب برلمان جديد في أيار،
إال أن ذلك لم يضع حدًا لالزمات .ولم يتمكن الحريري منذ أش���هر
من تش���كيل حكومة جديدة ،وتراوح االستش���ارات التي يجريها
مكانها نتيجة خالفات حادة على توزيع الحصص الوزارية.
ً
ويقف عدم تش���كيل الحكومة حائال أم���ام حصول لبنان على
منح وقروض بملي���ارات الدوالرات تعهد به���ا المجتمع الدولي
دعمًا القتصاده المتهالك ،كما يثير الخشية من تدهور أكبر قد
ينعكس أيضًا على الليرة اللبنانية.
وفي لبنان ذي الموارد المحدودة ،ال يمكن تش���كيل الحكومة
م���ن دون تواف���ق القوى السياس���ية الكب���رى إذ يق���وم النظام
السياسي على أساس تقاسم الحصص والمناصب بين الطوائف
والمجموعات السياسية.
ً
وتش���هد البالد منذ سنوات أزمة نفايات لم تجد الحكومة حال
نهائيًا لها بع���د ،ويفيد مواطنون منذ أيام على مواقع التواصل
االجتماعي عن مياه آسنة تصل منازلهم لالستخدام اليومي.
وينشر ناشطون صورًا تظهر حقول خضار غارقة في مياه آسنة.

محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام
 17متهمًا في قضية تفجيرات الكنائس
القاهرة  -أ ف ب :قضت محكمة عسكرية مصرية امس بإعدام
 17متهما في قضية تتضم���ن تفجيرات كنائس ارتكبت عامي
 2016و 2017وقتل فيها نحو  75ش���خصا ،حسب ما قال مسؤول
قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المس���ؤول إن المتهمين دينوا "باستهداف الكنيسة
البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون األول 2016
) الذي أسفر عن مقتل  29ش���خصا و(كذلك االعتداءات على)
كنيس���ة مارى جرج���س بطنطا (في دلتا النيل في  9نيس���ان
 )2017حيث قتل  27فردًا والكنيسة المرقسية باإلسكندرية
(في  9نيسان  )2017في ما أسفر عن مقتل  18فردًا".
وش���مل حكم أمس الذي أصدرته محكمة الجنايات العسكرية
باالس���كندرية شمال البالد السجن المؤيد ( 25عاما) لـ 19شخصا،
والسجن بين  10و 15عاما لعشرة أشخاص.
وانقضت الدعوى الجنائية لمتهمين بسبب وفاتهما.
ّ
وأضاف المس���ؤول الذي فضل عدم ذكر اس���مه أن المتهمين
دين���وا أيضا "باس���تهداف كمين النقف (ف���ي محافظة الوادي
الجديد بجنوب غرب مصر) ما أس���فر عن مقتل  8والش���روع في
قتل  14من رجال الش���رطة" .وال يزال بإم���كان المتهمين الطعن
على األحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.
وفي  17ايار  ،2017أحال النائب العام المصري نبيل صادق 48
متهما للقضاء العس���كري إثر اتهامهم "بتولي جماعة إرهابية
وتأس���يس خليتين بمحافظتي القاهرة وقن���ا ،واالنضمام إليها
والمشاركة فيها ،وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثالث".
وفي نيسان الماضي أحالت المحكمة أوراق  36متهما للمفتي
ألخذ الرأي في إعدامهم قبل أن يصدر حكم اليوم.
وعلى مدار األعوام الثالثة تعرض األقباط ،الذين يمثلون نحو
 %10من عدد س���كان مصر البالغ  100مليون نس���مة ،العتداءات

دامية أوقعت اكثر من مئة قتيل وعشرات المصابين.
بدأت سلس���لة االعتداءات ف���ي  11كان���ون االول  2016عندما
اس���تهدف تفجير انتحاري كنيس���ة مجاورة لمق���ر كاتدرائية
االقباط االرثوذكس في العباسية في القاهرة.
وف���ي  9نيس���ان قتل  45ش���خصا ف���ي اعتداءين اس���تهدفا
كنيستين في االس���كندرية وطنطا في شمال مصر خالل قداس
عيد الش���عانين .وكان باب���ا االقباط تواض���روس الثاني يترأس
الصالة في كنيسة االسكندرية لكنه لم يصب بأذى.
وتبنى تنظيم الدولة اإلس�ل�امية "داع���ش" الهجومين اللذين
أعقبهما فرض حالة الطوارئ في البالد والمستمرة حتى اآلن.
كذلك تبنى التنظيم المتطرف الهجوم على حافلة كانت تقل
أقباط���ا متجهين نحو دير في محافظة المنيا جنوب مصر في 26
ايار 2017وقتل نحو  30شخصًا.
ومنذ إطاحة الجيش الرئيس االس�ل�امي محمد مرسي في  2013بعد
احتجاجات ش���عبية ضخمة ،تخوض قوات األمن وخصوصًا في شمال
سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة ،بينها الفرع
المصري لتنظيم الدولة اإلسالمية (والية سيناء) المسؤول عن تنفيذ
ع���دد كبير من االعت���داءات الدامية في البالد ضد الش���رطة والجيش
والمدنيين .وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.
وخالل الثالث س���نوات االخي���رة أحيلت ع���دة قضايا متعلقة
باالرهاب إلى المحاكم العس���كرية .وتنتق���د منظمات حقوقية
دولية ومحلية إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وقضت محكمة عس���كرية االثنين باإلع���دام ألربعة متهمين
والس���جن المؤبد ل���ـ 16آخرين ف���ي القضية المعروف���ة إعالميًا
بـ"والية الجيزة" بعد إدانتهم بارتكاب جرائم ضد األمن أسفرت
ع���ن "مقتل  20من رجال الش���رطة و(مدنيي���ن) آخرين وتخريب
الممتلكات العامة".

بومبيو :لن ّ
نمول إعادة إعمار سورية
ّ
طالما أن القوات اإليرانية موجودة هناك
واش���نطن -أ ف ب :ترب���ط الوالي���ات المتحدة بش���كل متزايد
ّ
اس���تراتيجيتها في س���ورية بموقفها من إيران ،وقد حذر وزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو األربعاء ّ
ّ
بأن واش���نطن لن تقدم
ّ
أي مساهمة في تمويل إعادة إعمار سورية طالما أن هناك قوات
إيرانية أو مدعومة من إيران في هذا البلد.
ويعكس ه���ذا الموقف ألول مرة بوضوح سياس���ة واش���نطن
الجديدة حيال سورية بعدما وردت مؤشرات إليها في تصريحات
صدرت عن عدد من المسؤولين خالل األسابيع الماضية.
وقال بومبي���و في خطاب أمام المعهد اليهودي لألمن القومي
األميركي "اليوم ،النزاع في سورية بات عند منعطف".
ّ
وتابع ّأن نظام الرئيس الس���وري بشار األس���د "عزز سيطرته"
على األرض "بفضل روس���يا وإيران" ،في حي���ن ّأن تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" و"على الرغم من أنه لم ّ
يتم القضاء عليه بعد
ً
لاّ
بالكامل ،إ أنه بات ضعيفا".
ّ
ّ
لمهمة
وأوض���ح ّأن هذا "الوضع الجديد يتطل���ب إعادة تقييم
أميركا في س���ورية" مؤكدا أنه إن كان���ت هزيمة تنظيم الدولة
اإلسالمية هي الهدف ّ
األول ،فهي "ليست هدفنا الوحيد".
وأش���ار الوزير إلى ّأن إدارة الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب
ُ
ً
ً
ً
وسلميا بعد سبع سنوات من النزاع ،كما وتريد
سياسيا
تريد حال
ً
"أن تخرج القوات اإليرانية أو المدعومة إيرانيا من سورية".
وتقتص���ر مهمة الجنود األميركيين األلفين المنتش���رين في
شرق سورية بحسب التبرير الرسمي على مكافحة تنظيم الدولة
اإلسالمية .ومع الهزائم الميدانية المتتالية التي مني التنظيم
بها وخس���ارته أبرز معاقله في س���ورية ،أعل���ن الرئيس دونالد
ترامب في الربيع أنه يعتزم س���حب الق���وات األميركية من هذا
البلد ،وهو الذي يرفض العمليات الخارجية الطويلة والمكلفة.
غي���ر أن مستش���اريه العس���كريين والدبلوماس���يين وحلفاء
واش���نطن األوروبيين أقنعوه بعد ذلك ب���أن الوقت ما زال مبكرا
لالنسحاب من سورية.
ونق���ل مص���در دبلوماس���ي أن ترامب ب���ات يق���ول لمحاوريه

الدوليين إنه "باق بس���بب إيران" .ويؤكد بومبيو بحسب المصدر
ذات���ه أنه بالرغم من "الصعوب���ات القانونية" على خلفية تحفظ
الكونغ���رس األميرك���ي حين تعم���د اإلدارة بش���كل أحادي إلى
توس���يع الدوافع خل���ف تدخالتها العس���كرية ،ف���إن الواليات
المتحدة "ستجد وسيلة للبقاء".
وكان مستش���ار األمن القومي في البيت األبيض جون بولتون
المعروف بتشدده حيال إيران ،حذر في أيلول "لن نغادر سورية
طالم���ا بقيت هناك قوات إيرانية خارج الحدود اإليرانية  ..وهذا
يشمل الجماعات والميليشيات المرتبطة بإيران".
وعمدت الدبلوماس���ية األميركية بعد ذل���ك إلى تلطيف النبرة
وأوض���ح الموفد الخاص للملف الس���وري جيمس جيفري أن هناك
"طرقا ّ
عدة للتواجد على األرض" سواء دبلوماسيا أو من خالل حلفاء.
غي���ر أنه كان من الواضح رغم خف���ض حدة الخطاب أن الوجود
األميركي على ارتباط بالنفوذ اإليراني "المزعزع لالس���تقرار" في
المنطقة بحس���ب واشنطن ،وقد جعلت إدارة ترامب من التصدي
له أولويتها األولى في الشرق األوسط .وهذا ما أكده بومبيو مرة
ُّ
جديدة األربعاء .وقال "لقد كنا واضحين :إذا لم تضمن س���ورية
االنسحاب الكامل ّ
ً
إيرانيا ،فهي لن تحصل على
للقوات المدعومة
دوالر واحد من الواليات المتحدة إلعادة اإلعمار".
ورأى أن ذلك يتوقف بالمقام األول على دمش���ق ،إذ يش���كك
الغربي���ون في أن يكون الروس يملكون وحدهم الوس���ائل لدفع
إيران إلى الخروج من سورية.
وكانت ش���روط األميركيين واألوروبيين للمساهمة في عملية
إعادة اإلعمار الهائلة في س���ورية ،تقتصر حتى اآلن على إيجاد
تس���وية سياس���ية للنزاع برعاية األم���م المتح���دة ،وهي آلية
متعثرة تماما في الوقت الحاضر .وقال دبلوماس���ي غربي مؤخرا
"لدينا ورقتا ضغط في سورية" هما "وجودنا على األرض" و"كون
دمشق وروسيا بحاجة إلى أموال دولية من أجل إعادة اإلعمار".
ومع هذا التطور الجديد ،تعتزم واش���نطن اس���تخدام هاتين
الورقتين للضغط على النظام السوري وروسيا وإيران في آن.

