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حـظر الـقـيادة عـن النـسـاء السـعـوديات
فــأن نــشــر صــور نــاشــطـات بــارزات في
رأة ووصفهن باخلائنات مجال حقوق ا
عــلى الـــصــفــحــات االولى من الــصــحف
الــسـعــوديـة يــوجه رسـالــة قـويــة دولـيـا
ومحليا وان كان ذلك السباب مختلفة".
ويشرح اولريشسن ان التحذير "سيكون
ـيل الى واضـحـا لـلــغـايـة الي شـخص 

انتقاد احلكومة".
وقـــال نـــاشط ســــعـــودي اشـــتـــرط عـــدم
الـكـشف عن اسـمه لـوكـالـة فـرانس بـرس
ان "الـتوقـيت هـام لـلـغايـة قـبل الـسـماح
لــلـنـســاء رسـمـيـا بــقـيـادة الــسـيـارة" في
قـبل بعد نـحو تـسعة حزيـران/يونيـو ا

اشهر من صدور قرار ملكي بذلك.
وبحـسب الـناشط فـأن االعـتقـاالت تأتي
"من اجل توجيه رسـالة واضحـة مفادها
ان الـسـمـاح لـلـنـسـاء بـقـيـادة الـسـيارات
طالبة به ولم ليس حقا بامكان النساء ا
يأت بسبب اي نشاطات (...) هذه مكرمة
ـالـكـة على لك والـعـائـلـة ا تـفـضل بـهـا ا

الشعب في السعودية".
وأضـاف "سـنـمــنـحـكم اجنـازا سـطـحـيـا
ــاذا ولـــكن لــيس بـــامــكــانــكـم الــســؤال 

وكيف".
 ôUI²Ž« WKLŠ

واعـتــبـر الـنــاشط ان حـمـلــة االعـتـقـاالت
تهـدف الى الـقضـاء تمـامـا على فـكرة ان
كن ان يحدث اي تغيير في السـعودية 

. بسبب حمالت الناشط
بـدورهـا قـالت نــاشـطـة سـعـوديـة طـلـبت
عـدم الــكـشف عن اســمـهـا "عــنـدمـا صـدر
قـــرار رفع احلـــظــر عـن الــقـــيــادة الـــعــام
ــاضي (...) شـعــر الــكـثــيـر من الــنـاس ا
بـالــقـوة واعـتـقـدوا انه قــد يـكـون هـنـاك
ـالـكـة بـأن بـعض الـقـبــول من الـعـائـلـة ا
يـصــبح الـنـاس جــزءا من عـمـلــيـة صـنع

القرار".
واضـافت "لــكن هـذا لم يــحـدث ابـدا (...)
كان هذا جزء من حملـة القمع احلكومية
(...) بــأن طـبــيــعـة ووتــيــرة االصالحـات

jI  WDK « s  wðQ¹ dOOG² « ÊQÐ W UÝ— ¡UDA½ ‰UI²Ž≈

ULNOKŽ …dDO « …«bſ œuÝ_« d−(«Ë „u dO « rO  w  dA²Mð W¹—uÝ s √  «u

الناشطة السعودية عزيزة اليوسف

بــومــبــيــو لم يــثــبت الــبــتـة كــيف ان
االنـسحـاب من االتفاق الـنووي جعل
نـطقة اكثـر امانا حيال او سـيجعل ا
تــهـديــد االنـتــشـار الـنــووي او كـيف
سـيـجعـلـنـا في موقع افـضل لـلتـأثـير
فـي سـلـوك ايـران فـي مـجـاالت خـارج

اطار االتفاق".
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وشــددت مـوغــيـريــني عــلى ان "لـيس
هـناك حل بديل عن االتـفاق النووي"
بـعـد استـمـاعهـا "جـيدا" الى مـداخـلة

الوزير االميركي.
وكررت ان "االحتاد االوروبي سيبقى
ـواصــلــة الـتــنــفـيــذ الــكـامل مــؤيــدا 
والـفــعـلي لالتـفـاق الـنـووي مـا دامت
رتـبطة ايـران تفي بـكل الـتزامـاتهـا ا
بـالـنـووي االمر الـذي قـامت به حتى

االن".
هـــددت واشـــنــطـن طــهـــران بـــفــرض
"اقــوى عـقــوبـات في الــتـاريخ" اذا لم
تـلـتـزم بشـروطـها الـقـاسـية لـلـتوصل
الـى "اتـــفـــاق جـــديـــد" مــــوسع بـــعـــد
ثير للجدل من االنسحاب االميركي ا

االتفاق النووي االيراني.
وقـال وزيـر اخلارجـية مـايك بـومبـيو
خـالل عـــرضـه "االســــتـــراتــــيــــجــــيـــة
ــتــحــدة بــعـد اجلــديــدة" لــلــواليـات ا
ـثـيـر لـلــدهـشـة الـذي أعـلـنه الــقـرار ا

الـعـقوبـات االمـيركـيـة على الـشـركات
الـتي تتعامـل مع طهران بيـنما يعول
الـرئيس روحـاني على اتـفاق الخراج

بلده من العزلة وانعاش اقتصاده.
وكـرر الـوزيـر الـفـرنـسي مـخـاوفه من
"انــفـــجــار اقــلــيــمـي" بــســبب تــرابط
االزمــتـ الـسـوريــة وااليـرانـيـة. ورد
ب"نـــعم" عــلـى ســؤال عـــمــا اذا كــان

هناك "خطر اندالع حرب".
وقــال ان اطالق الـصـواريخ "اسـلـحـة
ايــرانـيــة مـتـمــركـزة في ســوريـا" في
الـعـاشـر من ايـار/مـايو عـلى مـنـطـقة
فـي اجلـوالن الـذي حتـتــله اسـرائـيل
تـاله رد اســـرائـــيـــلي واسع فـي هــذا

البلد.
واضــاف ان "كل الــشـروط اجــتــمـعت
الحـــتــمــال حــدوث انـــفــجــار اذا وقع
ــا عن غــيـر ـا عــمـدا ر حــدث مــا ر

عمد".
مـن جهة اخرى أكّـدت وزيرة خارجية
االحتـــــاد االوروبـي فـــــيـــــديـــــريـــــكــــا
مـوغـيريـني امس ان "ليس هـناك حل
بـديل" عن االتـفاق النـووي مع ايران
وذلـك ردا عــلى خــطـــاب لــنــظـــيــرهــا
االمـيــركي مـايك بـومـبـيـو عـرض فـيه
سـلسـلة شـروط مشـددة للـتوصل الى

"اتفاق جديد".
وقــالت في بـيــان ان "خـطــاب الـوزيـر

انيا ا
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طـلقة ـلكيـة ا خاضـعة تـماما لـسيـطرة ا
لضمان مواصلة االبقاء على السلطة".
وأشــارت الـنــاشـطــة الى ان الــنـاشــطـ
اخملـــضــــرمـــ تــــعـــامــــلـــوا بــــحـــذر مع
اصالحــات ولي الـعـهــد الـشـاب كــونـهـا
تــأتي بـالــتـوازي مع ســيـاســة خـارجــيـة

نطقة. "عدائية" في اليمن وا
ولم تعلن جهات األمن السعودية رسميا
ــعــتـقـالت. ولـكن ـعــتــقــلـ وا اســمــاء ا
تحـدث األمني لـرئاسة أمن الـدولة قال ا
شـبوه تـهـم قـامـوا "بالـتـواصل ا أن ا
مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم
ـواقع وجتــنــيــد أشــخـاص يــعــمــلــون 
الي حـكومـيـة حـساسـة وتـقـد الـدعم ا
ـعــاديـة في اخلـارج". ولـكن لـلـعــنـاصـر ا
بــعــد ســاعــات من هــذا االعـالن نــشـرت
وسائل اعالم مقربة من احلـكومة اسماء

النشطاء واصفة اياهم ب "اخلونة".

إطاللة

انور ابراهيم.. نائب رئيس وزراء ماليزيا وأحـد مشاهير رجال السياسة
االشكـالـيـ في مـاليـزيـا واسـيا من مـوالـيـد عام (1947) كان من كـبار
مساعدي مهاتير محمد باني ماليزيا احلديثة والبالغ من العمر 94 سنة
ـاضي.. بعد والذي عاد مـرة اخرى الى احلكم في انـتخابـات االسبوع ا
ان اخفـقت حـكـومـة تـون جنـيب عـبـد الـرزاق وفي عام 1998 اقيـل انور
ـالية في حـكومـة مهاتـير مـحمد من ابراهيم نـائب رئيس الـوزراء ووزير ا
ـالي واالداري.. عالوة على تهـمة اخالقية كافة منـاصبه بتـهمة الـفساد ا
فاضـحة ثم احـيل الى احملكـمة فـحكم بـست سنـوات سجن.. الـتي شكك
البـعض فـي عدالـة حـكم احملـكـمـة مـتهـمـا ايـاهـا بـان وراءها كـانت دوافع
سياسـية.. وانـور ابراهـيم متزوج مـن السيـدة عزيـزة وان اسمـاعيل التي
تـابعت قـضـيـته بـكل صـبـر وقـوة في احملـاكم واحملافـل السـيـاسـيـة وبـعد
ــانــيـا اطالق ســراحه من الــســجن عـام 2004 امـضـى نـحــو عــام في ا
ـاليزية ـعارضة ا للعالج ثم عـاد للعمل الـسياسي وانـضم الى صفوف ا
عبر حزبه اجلديد (عــــــــدالـة الشعب) فحصل حزبه على 31مقعدا من
نـتـخـب عام 2008 ـالـيــــــزي ا ـان ا اصل 222 مـــــــــــقـعـدا في الـبـر
وعلى الرغم من الـفوز فانه شـخصيـا لم يســــــــتـطع خوض االنتـخابات
كونه محـظورا عـليه الــــــــــــعـمل السـياسي بـحكم القـوان الـذي انتهى
في 2008/4/15 في احتفـاليـة حضـرها عـشرات االلـوف من مؤيديه..

ان.  اليزية داخل البر ليصبح زعيما للمعارضة ا
وفي عام 2009 تقدم الى االستئناف السقاط التهمة التي الحقته طويال
الكـثـر من مـرة حـتى ان سـائـقه الـشـخـصي تـقـدم اكـثـر من مـرة بـدعـوى
قضائـية ضده كـون انور ابـراهيم قد راوده عن نـفسه.. وفي عام 2010
تقدم لالسـتئـناف مـرة اخرى السـقاط تهـمة الـشذوذ اجلـنسي عنه اال ان
همـة رفضت استـئنافه وهـي الذي اسس حركـة الشبـاب االسالمية في ا
ـاليزية العلـيا انور ابراهيم من ماليزيا. وفي عام 2012 برأت احملكمة ا
ـثــــلـيـة الـتي كـان يشـهـرهـا ضـده اعـداؤه الـسيـاسـيـون كـخـنـجر تـهمـة ا

سام.. 
يـنــهــون به كل طــمـوحــاته الــسـيــاسـيــة بــ آونـة واخــرى النـهــا طــمـوحه
ان شخصيا واعلن السياسية لكنه فاز في عام 2013 بكرسي في البر
انه سـوف يــعـمل الســــــقــاط جنـيب عــبـد الـرزاق رئــيس وزراء مـالــيـزيـا
الـسابق وانـهـاء حـكـومـته الـفـاسـدة مالـيـا واداريـا وفي انـتـخـابـات مايس
احلـالـيـة الـتي فـاز بـهـا حـزب مــهـاتـيـر جـرى حتـول صـادم في سـيـاسـته
ـا دفعه الى طلب العفو من الـسلطان محمد وموقفه جتاه انور ابراهيم 
اخلامس مـلك مـاليـزيـا البـروتـوكولي العـفـائه من التـهـمة وهـذا مـا حصل

حقا. 
والزال امــــــام انــور ابــراهـيـم شـــــــــــوط طــويل عــلـيـه ان يـقــطــعه لـكي
يـصــبح رئـيــسـا لـوزراء مــالـيــــــزيـا الن ظالل الــتـهــمـة االخالقــيـة التـزال

تالحقه. 
اما مهـاتيـر الذي صـرح بانه سـوف يحكم لـعام او عـام لـتقـدمه بالسن
ـاليـزيا ـستـقـبل االبهى  فهـو اليزال نـشــــــــطـا في ذاكـرته منـطلق الى ا
الـتـي بـنــاهــا من الــصـفــر كــمــا انه اليـــــــزال يـؤدي صالة
اجلمعة بـانتظام ويـتلو القرآن ويـستمع الى خـطبتها
ويـــــــردد ب االونة واالخـرى بانه عاد الى احلكم
لتـصـحيــــــــح خطـأ تـاريخي الـذي لم يـكـشف عنه

حتى االن. 
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ونــشـــرت صـــحـــيـــفـــة "اجلـــزيــرة" عـــلى
صفـحـتهـا األولى عـنوان "خـبـتم وخابت
خيـانتـكم" مرفـقة بـصورتـ للـناشـطت
الــبـــارزتــ لُـــجــ الـــهــذلـــول وعــزيــزة
الــيـوسف وهــمـا نــاشـطـتــ اشـتــهـرتـا
رأة بقيادة السيارة. بدفاعهن عن حق ا
يغ د واعتقل ايـضا احملامي ابـراهيم ا
والذي وصفتـه وسائل اعالم ب "محامي

الشيطان".
بـيـنـمـا كـتـبت صـحـيـفـة "عكـاظ" نـقال عن
قــانـــونـــيــ وعـــدلـــيــ ســـعـــوديــ ان
"التخـابر مع جـهات اجنـبية والـتجسس
على الـوطن يـعدان من اجلـرائم الكـبرى"
ن مضـيفـة "تصل عـقوبـتهـما الى الـقتل 

يثبت تورطه".
وأضـــافت الـــصــحـــيــفـــة انه "ال فــرق في
ـــرأة وفق مــا ــة بـــ الـــرجل وا اجلـــر

نصت عليه الشريعة اإلسالمية".

»½UA²—∫  قوات االمن السورية تنتشر في مخيم اليرموك

{ الـقدس (أ ف ب) - قـصفـت طائرات
اســرائـيــلــيـة في وقت مــبــكـر من امس
االربعاء مواقع حلركة حماس في غزة
ردا عـلى تسلل فلسطـيني من القطاع
الـى اسرائـيل حـيث اضرمـوا الـنار في
مــوقـع عــســكــري كــمــا اعــلن اجلــيش
االســرائــيـلي فـي بـيــان. وقــال الـبــيـان
الـذي نشـره اجليش بالـلغـة االنكلـيزية
ان "طـائرة من سالح اجلـو االسرائيلي
ضـربت بنى حتتـية حتت االرض تعود
ــنــظــمــة االرهــابــيــة حـمــاس في الى ا
شـمـال قـطـاع غـزة وهدفـ عـسـكـري
آخــرين". واضــاف الــبـيــان ان "الــغـارة
جــــــرت ردا عــــــلى تــــــســــــلل عــــــدد من
االرهــابــيـ الــفـلــســطـيــنــيـ صــبـاح
الـثالثـاء الـى اسرائـيـل حيـث اضـرموا

وقع عسكري" اسرائيلي. النار 

وكـانت دبـابـة إسرائـيـلـية فـتـحت الـنار
الـثالثاء عـلى موقع حلمـاس في أعقاب
عــمــلـيــة الــتـســلل هــذه. وقــال اجلـيش
االسـرائيـلي في بيان الـثالثاء ان "عددا
مـن اخملـربــ تــســلــلـوا الـى اسـرائــيل
واضـرمـوا الـنـيـران في مـوقع عـسـكري
اســـــرائـــــيــــلـي وقـــــامت الـــــدبـــــابــــات
االســرائـيــلـيــة بـدورهــا بـقــصف مـوقع
رصـد حلماس". لـكن اجليش لم يوضح
مـا حـدث لـلـفـلـسـطـيـنـيـ الـذين قـاموا
بـعمـليـة التـسلل. وتـصاعـد التـوتر ب

إســــرائـــــيل وقــــطـــــاع غــــزة مــــنــــذ 30
آذار/مـارس عـندمـا بدأ الـفلـسطـينـيون
بـتنظيم "مسيرات الـعودة" للتأكيد على
حـق الالجـئـ بـالـعـودة الى أراضـيـهم
وبـيوتهم التي هجروا منها عام 1948

لدى قيام دولة إسرائيل .

وقتل 118 فـلسـطيـنيـاً بنـيران اجليش
اإلسرائيلي منذ بدء االحتجاجات ولم
تـــــــــقع أي إصـــــــــابــــــــة فـي اجلـــــــــانب

اإلسرائيلي.
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وبـلـغت االحـتـجـاجـات ذروتـهـا في 14
أيــار/مـايــو تـزامـنــاً مع نـقل الــسـفـارة
األمـــيـــركـــيـــة الـى الـــقـــدس والـــذكــرى
الـــســبــعـــ "لــقـــيــام دولــة اســـرائــيل"
وتـهجيـر أكثر من  760ألـف فلسطيني
فـي حـــــرب 1948. وقــــــتـل في هــــــذين
الـيـومــ أكـثـر من سـتـ فـلـسـطـيـنـيـا
وجُــــرح االالف. وخــــاضـت اســــرائــــيل
وحماس ثالث حروب منذ 2008.ومنذ
 2014يطبق وقف هش الطالق النار
عــلى جــانــبـي الــسـيــاج الــفــاصـل بـ

الدولة العبرية والقطاع.

عـــلى صــعـــيــد أخــر قـــضت مــحـــكــمــة
عــسـكـريـة مـصـريـة بــسـجن الـصـحـفي
واخلـــــبــــيـــــر فـي شــــؤون احلـــــركــــات
اجلــهــاديــة في شــبـه جــزيــرة ســيــنـاء
اسماعيل اإلسكندراني بالسجن عشرة
اعـوام وفق ما افـاد محامـيه ومسؤول

في احملكمة.
واإلسـكـنـدراني الـذي  الـقـبض عـلـيه
في تـشرين الـثاني/نوفـمبر عام 2015
مــتــهم بـنــشــر "أسـرار عــسـكــريــة عـلى
وســـــائل الـــــتـــــواصـل االجــــتـــــمـــــاعي
" ـــســـلـــمــ واالنـــضـــمـــام لـإلخـــوان ا
اجلـماعـة احملظـورة في مصـر بحسب
مـــا قــال طــارق عـــبــد الــعـــال مــحــامي

اإلسكندراني لفرانس برس الثالثاء.
واضـــاف احملـــامي ان مـــوكـــله مـــتـــهم
ايـضـا بـنـشـر "مـعـلـومـات تـضر بـاألمن

الــوطــني خــارج الــبالد فـي حـوارات و
مــقــابالت صــحـفــيــة" مــشـيــرا الى انه

سيستأنف احلكم.
واالسـكندراني مـحتجـز احتيـاطيا على
ذمـة القـضـية مـنذ اعـتقـاله في الغـردقة
قــبـل عــامــ ونــصف بــعــد عــودته من

. رحلة عمل الى برل
واخلــبــيــر بــاحلــركــات اجلــهــاديــة في
شــمــال ســيـنــاء حــيث تــقــاتل الــقـوات
ـصريـة تمـردا تقوده مـجمـوعة تـابعة ا
لــتــنــظـــيم الــدولــة االسالمــيــة كــان في
ـانـيـا حـينـذاك إللـقـاء مـحـاضرات عن ا
الــوضع الـسـيـاسي في مـصـر وفق مـا

أفادت زوجته خديجة جعفر.
كــمـا ان اإلســكـنــدراني مـعــروف ايـضـا
بــكـتــابـاته الـتـي تـنـتــقـد الــنـظـام ودور
ـسلـحة في الـسيـاسيـة وكان الـقوات ا
يـساهم في مـنشـورات عدة منـها مـجلة
"اوريـنت 11 االلــكـتـرونــيـة الـتي أكـدت

احلكم عليه على موقع تويتر.
وحـــكـم عـــلى ولـــيـــد مـــحـــارب ايـــضـــا
بــــالـــســـجـن عـــشـــرة اعــــوام في نـــفس
الـقضية التي تتضمن ايضا 18 متهما
آخــرين يـحـاكــمـون غـيـابــيـا وفق عـبـد

العال.
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وقالت مديرة مكتب الشرق االوسط في
مـنـظـمة هـيـومـان رايـتس ووتش سارة
ثل لـيا ويـتسـون في بيـان ان احلكم "
الـرد القاسي للـحكومة ضد الـصحفي

الذين يغطون قضايا حساسة".
واضـــافت "وهـــو ايــضـــا تـــذكــيـــر بــأن
احلـكـومة تـسـعى لإلبقـاء عـلى اساءات
اجلـيش بـحق سكـان سيـنـاء بعـيدا عن

تدقيق االعالم".
وتــتـهـم مـنــظـمــات حـقــوقــيـة الــرئـيس
ـصري عبد الـفتاح السيـسي بتشكيل ا
نـظام قـمعي قاد حـملة ضـد االسالمي
تـوسـعت الحـقـا لـتسـتـهـدف مـعـارض

آخرين.
مـن جهة اخرى دخلت وحدات من قوى
األمـن الـــداخــلـي قـــبل ظـــهـــر امس الى
مـخيم اليـرموك لالجـئ الفـلسطـيني
وحـي احلــــجـــــر األســــود اجملـــــاور في
جـــنـــوب دمــشق وفـق مــا نـــقل االعالم
الـرسمي غداة اعالن اجلـيش سيطرته
ـنـطقـة اثـر طرد تـنـظيم بـالـكامـل على ا

الدولة االسالمية منها.
ونــقل الــتـلــفـزيــون الــسـوري الــرسـمي

مـشـاهـد مـبـاشـرة تـظـهـر دخول مـوكب
لـقـوى االمن الـداخـلي يـتـقـدمه دراجان
رافــــعـــ االعـالم الـــســـوريــــة الى حي

احلجر األسود.
وسـيطـر اجليش الـسوري االثـن على
كـامل دمـشق ومـحـيطـهـا لـلـمرة األولى
مـنذ الـعام 2012 مـعلـناً ايـاها مـناطق
"آمـــنـــة" إثـــر طـــرده تـــنـــظـــيم الـــدولـــة
اإلسـالمية من آخـر جيب لـه في جنوب
الـعـاصـمـة الـذي يـعـد مـخـيم الـيـرمـوك

لالجئ الفلسطيني أبرز أحيائه.
فـي اخملــيـم رفع عـــســـكــريـــون االعالم
الـسـورية وصـور الرئـيس بشـار األسد
ـــعــارك عـــلى مــبـــنى تـــضــرر بـــفــعل ا
واخـتـرق الرصـاص جدرانه فـيمـا كان
آخـرون يـطـلقـون الـنار من رشـاشـاتهم
ابـتهـاجاً في الـهواء ويـرددون هتـافات
عــدة بـيـنـهـا "بـالــروح بـالـدم نـفـديك يـا

بشار".
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ونقلت وكالة االنباء السورية الرسمية
"سانا" أن عناصر الشرطة رفعوا العلم
الــوطـنـي في مـنــطـقــة الـيــرمـوك "بــعـد

حتريرها من اإلرهاب".
وقــال ضـابـط في قـوى االمن الــداخـلي
بــــرتـــبــــة عـــمــــيـــد في تــــصـــريــــحـــات
لـلصحافيـ نقلها التـلفزيون السوري
"الـــشــرطــة مـــتــواجـــدة عــلى مــدار 24
ســاعــة" الفــــــــــتـاً الـى ان "وحـدات من
كــافــة االخـتــــــــصـاصــات تــنـتــشـر في
انــــحــــاء اخملـــيـم لــــتــــــقــــد الــــعـــون
ـسـاعـدة للـمـواطـن واحلـفـاظ على وا

تلكاتهم".
وأعلن اجليش السوري في بيان عصر
ـعارك "الـقضاء اإلثـن بـعد شـهر من ا
عـلى أعـداد كبـيـرة من مسـلـحي تنـظيم
داعـش اإلرهــابـي مـــا أدى إلى إحـــكــام
الـسـيطـرة الـتامـة عـلى منـطـقة احلـجر
األسـود ومخيم اليرموك" لتصبح بذلك
"دمـشـق ومـا حـولـهـا وريـفـهـا وبـلـداته
هي مـناطق آمنة بالـكامل وعصية على

اإلرهاب ورعاته".
وجـــاء هــذا االعالن بــعـــد ســاعــات من
ـتطرف خـروج آخر مـقاتـلي التـنظـيم ا
ـوجب اتـفاق من األحـيـاء اجلـنـوبيـة 
ـرصـد إجـالء بـرعـايـة "روسـيـة" أكـده ا
الـسـوري حلقـوق اإلنـسان من دون أن
يــاتي االعالم الــسـوري الــرســمي عـلى

ذكره.

"اجملـتــمع الـدولي يـنـتـظـر من جـمـيع
االطـــراف ان يــفـــوا بــالــوعـــود الــتي

." قطعوها قبل اكثر من عام
وفـي بـويـنـوس ايــرس حـيث يـشـارك
فـي اجــتـــمـــاع وزراء خــارجـــيــة دول
مـــجــمـــوعــة الــعـــشــرين أعـــلن وزيــر
ـاني هـايـكـو مـاس انه اخلـارجـيـة اال
سـيتوجه الى واشـنطن هذا االسبوع

للقاء نظيره االميركي.

الرئيس دونالد ترامب في الثامن من
ايــار/مــايــو احلــالي "لن يــكــون لـدى
ايـران مطـلقـا اليد الـطولى لـلسـيطرة

على الشرق االوسط".
وذكـرت موغيريني نـظيرها االميركي
بــان االتــفـاق الــنــووي الـذي وقع في
تـــمـــوز/يــولـــيــو  2015بــ طــهـران
ومـجموعة الدول الـست الكبرى التي
ــانــيــا والــصــ والــواليــات تــضـم ا

ـــتـــحـــدة وفـــرنـــســا ا
وبـريـطـانـيـا وروسـيا
"هــــو مـــلك اجملــــتـــمع
الــــدولي وقـــد صـــادق
عـــلـــيه مــجـــلس االمن

الدولي".
واوضـحت ان االتـفاق
"لـم يتـم التـوصل الـيه
ابــــدا لـــتــــســــويـــة كل
ــشـاكل الـتي تـتـصل ا
بـــايـــران" مـــؤكــدة ان
االحتــــــــــــاد االوروبـي
يـثيـر في شكل مـنتظم
ـــشــاكل مـع طــهــران ا
ـــرتـــبــطـــة بـــدورهــا ا
االقـــلــيـــمي واالرهــاب
وعـدم احـتـرام حـقـوق

االنسان.
وقــــــالـت ايــــــضــــــا ان
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فـقـدت مـني الـهـويـة الـصـادرة من دائـرة مـديـنة الـطب/ االدارة
ن يعـثر عـليـها الـعامـة بـاسم (فارس فـوزي احمـد).  الرجـاء 

صدرها. تسليمها 

W¹u¼ Ê«bI

واسم تعمـرين فيها مثل ديوان شعر انت خضراء في الذاكرة وفي كل ا
 مخـطـوطـة ادبـية  روايـة مـتـسـلسـلـة . بـيـني وبـينك ثـمـة آصـرة احـير في
توصيـفهـا هل هي الصـداقة بـعمق  ام الـزمالـة مع ميل عـاطفي سخي 
ام تنـاسق وتناغـم مزاجي يـكاد يسـيطـر على احلـواس ويجـعلـها ال تـفكر
اال فيك  تتـحسـسك وتشـمك و تتذوقك و تـتلـمس رخاوة رخـام اصابعك
صافحة او تـهمس في اذنيك قصيدة جديـدة جتعل القرط يتطاير تارة با
فـرحـا .كل مــرة حـ نـتــعـانق اشــعـر بـحــريق هـائل يـشـب في جـوانـحي

ويحرق مسامات جلدي ايذانا بدخولك من ثناياها الى اعماقي .
وكل مرة اضـمك ادخل حـالـة تـصوف واشـتـبـاك مع احالم اليـقـظـة حتى
يتـصـور االصـدقاء ان مـسـا من اجلـنون اصـابـني او ان كـابـوسا مـرعـبا

يحتلني . 
وكل مرة الـتقـيك احتسس فـيك حنـان االم و دفء االخت و روعة الـزمالة
و خفة الصداقة ... لكن _وهذا بيت القصيد  _يجتاحني لهيبك فاستقر

معك على بيدر من العشق واحلب يلغي كل التوصيفات االخرى .
وفي الثواني التي تغيب عني تكون هـناك حتما خاطرة شوق او قصيدة
غزل تـنسل من ذاكـرتي و تنـبسـط على الـورقة  وكـأنك في الغـياب اكـثر
حضورا من احلضور نفسه وح اكون وحيدا اعرف انني لست وحيدا
الن وجـودك االفــتـراضي مــعي امـر مــفـروغ مـنـه وال يـسـتــوجب الـتــنـويه
ا حـاولت ان ابـسط االمر و اطـلق تـوصيف الـصـداقة بـيـننـا  لكن .ولطـا
نهـر يـومـياتـنـا مـعا وفـيـضـانه بالـتـفـاصيل يـجـعل من الـسـذاجة االكـتـفاء
بوصف الـصداقـة التي ابـرز مـظاهـرها الـبراءة و الـبسـاطة و عـدم وجود
نوال فـنوايانـا اخلفية نوايا خفـية اخرى  واحلـال بينـنا ليس علـى هذا ا
اكثـر من البـارزة و حرارة لـقاءاتـنـا و شدة عـصفـها جتـعل من الصـداقة

ا البعاد الشر عنا و دفع االقاويل بعيدا .   مجرد كذبة نطلقها ر
واال فأن كمـية احلب الـتي تعتـمل في دواخلـنا تكـاد تسـتوعب عمـرنا كله
ـة واحلديثة مهمـا طال  وهو حب اسـتعنت بـكل مخطـوطات الغـزل القد
لتوصـيفه فمـا استطعت النـه يتجاوزهـا باشواط ومـراحل .انني اذ ابسط
هـذه احلقـيـقـة عـلى الـورق فـلـيس ذلك لـلـزعم واالدعـاء بل لـلـتـأشـيـر ألمر
جوهري و هو ان ما بـيننا تعريف جـديد للحب ال يكـاد يجد له صنوا في
اجملتـمع هـذه االيام  حـيث االدعـاء والـتلـفـيق و الكـذب و الـرياء والـنـفاق
وازدواجية اللسان والقلب امر ال تـخلو منه زاوية من زوايا االماكن التي
نرتـادهـا .وكثـيـرا ما حـاول االصدقـاء الـسعي الخـذ اعـتراف مـني بـانني
احبك الى حد الـذوبان فابـتسمت عالمـة الرضا الن االنـكار هنـا ال يعني
ا سوى ضـيـاع شـخـصيـتي  والـشـاعـر الـذي ال يعـتـرف بـأنه عـاشق ا

يعترف بأنه ليس شاعرا ... 
فهـو شـاعـر ألنه يشـعـر و الـشعـور مـؤداه اسـتشـعـار االشـياء والـظـواهر
واالحداث ما يـعني الـوقوع في حـبائل الـعشق والـكتـابة عـنه وبذلك تـنمو
ة ثـمة البـذرة االولى لتـكـوين اي شاعـر . في الـقصص والـروايات الـقـد
دائـمـا حـبـكـة روائــيـة هي مـحـور الـقـصــة و اسـاس فـكـرة الـروايـة  وفي
ـعـلـقات الـسـبع يـكـون االسـتـهالل دوما الـشعـر الـقـد ومـنـها قـصـائـد ا
بـالــغــزل ومن ثم الــتـعــريج الى مــا عــداهـا من االغــراض  امــا انـا فــقـد
اخترت الغزل والكتـابة عنك ليس استهالال فـحسب بل ديوان الشعر كله
تسلـسلة كلها مـع حبكتها  والـغريب في االمر ان عمري كله و الرواية ا
احتـرق مـعك ومـا زلت اردد بـسـذاجـة " هل قـلت انـني احـبك ? " وكـأنني
طفل صغـير امـام رشد حبك فـاحتـاج مرة تلـو االخرى لـلترداد والـتكرار
رات .لهذه الـرسالة اليك طعم خاص واعادة السؤال عشرات بل مـئات ا
وانا اعلـم ذلك واعرف انك ستـصدقـ كل ما فـيهـا فال شيء فيـها خاف
عـلـيك من كـثــر مـا رددته في الـدواوين الــكـثـيـرة الـتي انت مــلـهـمـتـهـا  ..
ولكنني حبذت اليوم ان تكـون رسالتي اليك منشورة عبر
الـصحـف اليـومـيـة لـيـكـون اعالنـا هـو االشـهـر لـهذه
االيام وخبرا عـاجال يحتل شاشـات التلفزة ... الن
حبي لك بصراحة نسخة جديدة في القرن احلادي

والعشرين .
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{ بـــاريـس (أ ف ب) - صـــرح وزيــر
اخلـــارجـــيــــة الـــفـــرنـــسي جـــان ايف
لـودريـان امس االربعـاء ان الـسيـاسة
االمــيــركـيــة بــشــأن ايـران ســتــشـجع
ـعتدل في احملـافظ عـلى حساب ا
طـهران وتـزيد من عدم االسـتقرار في

الشرق االوسط.
وقـال لـودريـان الذاعـة "فـرانـس انـتر"
ان "هــذه اجملــمــوعــة من الــعــقــوبـات
الـــتي تــنـــظم ضــد ايــران لـن تــســهل
احلــوار بل بـالـعـكـس سـتـشـجع في
ايـران قوة احملـافظـ وهذا يـضعف
الـرئيس (حـسن) روحاني الـذي يريد

التفاوض".
d³ « dDš

ــطـــاف هــذا واضـــاف "في نـــهــايـــة ا
نـطـقة كن ان يـعـرض ا الـتـمـوضع 

ا تواجهه اليوم". خلطر اكبر 
ــتــحـدة االثــنـ ووعــدت الــواليـات ا
بـفـرض عـقـوبـات جـديـدة عـلى ايـران
هـي "االقوى فـي التـاريخ" اذا لـم تلب
طـهــران سـلـسـلـة مـطـالب قـاسـيـة من
اجـل الــتـــوصل الى "اتـــفــاق جـــديــد"
حـــول بــرنـــامـــجــهـــا الـــنــووي بـــعــد
االنـــســـحـــاب االمـــيــــركي من الـــنص

وقع في .2015 ا
وســيـؤدي انــسـحــاب واشـنــطن هـذا
الـى اعــــادة فــــرض ســـــلــــســـــلــــة من
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النشطاء الـليبراليـ يجب ان ينظر اليه
عــلى أنـه يــأتي في ســيــاق ســعي أفــراد
االسرة احلـاكمـة للـتقـرب من شخـصيات
ديـــنـــيـــة "لـــطـــرح أنـــفـــســـهـم في مـــوقع
ـــضي قــدمــا الـــوســطــيـــ في مــوازاة ا

بالتغييرات".
ويـرى جـيـرالـد فـيـرشـتـاين وهـو سـفـير
امـــيـــركي ســـابق في الـــيـــمن وعـــمل في
الـسـعـوديــة ايـضـا ان االعـتـقـاالت "غـيـر

مفاجئة".
lÝ«Ë Z U½dÐ

ـــعـــهـــد الـــشــرق وأوضح في مـــؤتـــمـــر 
االوسط "في الـوقت الـذي شرع فـيه ولي
الـعهـد الـسـعـودي محـمـد بن سـلـمان في
تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـج واسع لـــلـــتـــحـــديث
االقـــتـــصـــادي واالصالح االجـــتـــمـــاعي
والـــذي اطــلـق عــلـــيه لـــقب رؤيــة 2030
فأنه قـال بوضـوح ان برنـامجه ال يـشمل

ساحة السياسية". توسيع ا
وبــحــسب فــيـــرشــتــاين فـــان "اعــتــقــال
الــنـاشــطـ اســتـمـر دون انــقـطــاع عـلى
الــــرغم مـن مـــشــــروع االصالحــــات" في
دون رائف اشارة الى اسـتـمرار سـجن ا

بدوي.
ويرى كريستيان اولريشسن الباحث في
جـامــعـة "رايس" ان هــذه اخلـطــوة تـأتي
ـسك بــزمـام االمـور في ن  لـلــتـذكـيــر 

ملكة. ا
ويقـول "في الوقـت الذي يـقتـرب فيه رفع

{ دبـي. (أ ف ب) - يــــشــــكّـل اعــــتــــقــــال
نــشــطــاء بــارزين في مــجــال الـدفــاع عن
ـرأة في الـسـعــوديـة ووصـفـهم حـقــوق ا
بـ"اخلــونـة" قــبل أســابـيع مـن الـســمـاح
لـلــنـسـاء بـقـيــادة الـسـيـارات حتـذيـرا ال
ـملـكة لـبس فيه مـفـاده ان التـغـييـر في ا
يـأتي فـقـط بـأوامـر عـلـيـا حـسـبـمـا يـرى

محللون ونشطاء.
ـاضـية واعـتـقلـت السـلـطـات في االيـام ا
ا  12شخصا أغلبهم ناشطات طا

ـرأة الــسـعــوديـة ســعـ من اجل مــنح ا
احلق في قـيـادة السـيـارة. وجـرى بـداية
تـوقيف سـبـعـة أشـخاص لـكن نـاشـط
اكـــدوا لــوكـــالــة فـــرانس بــرس تـــوقــيف
خمسة آخرين في موجة توقيفات ثانية.
وفي وقت تــروّج الـسـلـطــات الـسـعـوديـة
حلمـلة "االصالح واالنفـتاح" بـقيادة ولي
العـهـد الشـاب األميـر مـحمـد بن سلـمان
تــبــدو االعـتــقــاالت مـتــعــارضــة مع هـذه
احلملة اال ان احمللل يرون أنها مجرد
ـمــلــكـة انــعــكـاس الســلــوب احلـكـم في ا

احملافظة.
وتقـول كـريسـتـ ديوان مـن "معـهد دول
اخلـلـيج الـعـربي" في واشـنـطن لـفـرانس
بــرس ان "تــفـــكــيـك شــبــكـــة كــبـــيــرة من
الــنـــاشــطــات يــنــدرج في ســيــاق اعــادة
ـا يشيـر الى التراجع التمـوضع أكثر 

عن االصالحات".
وأشـــــارت ديــــوان الـى ان اســــتــــهــــداف

ؤتـمـر الصـحافي وقـال مـاس خالل ا
اخلـــتــامي جملــمــوعـــة الــعــشــرين ان
تـصـريح بـومـبـيو لم يـفـاجـئه مـكررا
مـا سبقته اليه الوزيرة االوروبية من
"انـنا ال نرى في الوقت الراهن خيارا
افضل" من االتفاق النووي االيراني.
وأضـــاف "نــعــتــقـــد انه من دون هــذا
االتـفاق سنكـون امام خطر اسـتئناف

ايران برنامجها النووي".


