
ثمة انفعالية حتتبس في نفوس العديد من الشباب  هاجروا الوطن دون
معرفة بقرار وجودهم  شباب تمتلكهم الغيرة على من تركوا  االرض 
والوطن  واالهل  لكنهم مجـبرون على ذلك  فقد انـغلقت امامهم فرص
العمل واحليـاة  منهم من جـاهد بالـدراسة حتى اكمل نـهاياتـها  ومنهم
من تـرك الـدراسـة لـلـبـحث عن فـرص الـعـمل دون جـدوى  فـكـان الـقـرار
النـهـائي  الـبـحث في ديـار الغـربـة عـسى ان يـحـصلـوا عـلى فـرصـتهم .
التـقـيـنـا بالـعـديـد مـنهم بـعـظـهم الزال يـتـذكر كل تـفـاصـيل احملـلة واالهل
واالصدقاء  لكنهم مصرون على مـواصلة الطريق رغم عوامل حصولهم
على القبول والبقاء في فـنلندا باتت ضعيفـة بحكم مجموعة من القرارات
التـشديـديـة التي اتـخذهـا االحتـاد االوربي  والبـعض االخـر يتـحدث عن
عـدم الـرجـعـة النـسداد افـق الـعـودة لـلوطـن . هـؤالء هم بـالـضـرورة طـاقة
ـؤسف جـدا  تـخـلى عـنـهم الـوطن وقـوة االبـداع واالسـتـمـراريـة  ومـن ا
اجلميع في وطن تـكتنـز فية كل مـقومات احلـياة والعـمل واالبداع  ولكن
ـشـكل لـيـس بـهـؤالء الـشـبــاب الـذين جتـاوزوا كل اخملــاطـر في الـبـحـار ا

وحدود الدول علهم يحصلون على فرصة عمل . 
ئة من قوة الشباب نسبة لعدد تلك نسبة ستون با ثمة مفارقة في وطن 
السكان  وقوة اقتصادية هائلـة من النفط والزراعة والصناعة  لكنه مع
ـلك الـقـوة الــقـيـاديـة عــلى مـسـتــوى الـسـلـطـة الدارة االسف الـشـديــد ال
وتوظيف هـذه االمكـانيـات لصالح اجملـتمع والـبالد . في العـراق عشرات
عامل  كانت تـنتج وتغطي نسـبة كبيرة صـانع وا ئات من ا إن لم يكن ا
من حـاجـة السـوق احملـلـيـة ويـشـتـغل فـيهـا االالف من الـعـامـلـ  لـكـنـها
اهمـلت بعضـها وتـوقف البـعض االخر  و تـركيـز السـلطـة ليس العادة
ـا فــتـحت االســتـيــراد من الـدول اجملـاورة ـصــانع وإ وتـشــغـبـيـل هـذه ا

نتوجات .  والدول االخرى واغرقت السوق بأسوأ ا
صانع هذا الوضع فتح شهية النهاب واغلق منافذ البحث عن تشغيل ا
الـعـراقـيـة  ونـتـذكـر مـثال في مــنـطـقـة الـوزيـريـة احملـاذيـة لـلـخط الـسـريع
لشارع محمـد القاسم كانت هـناك معامل الـكهرباء تـنتج محوالت لوزارة
الصنـاعة ووزارة الـكهـرباء وتـلبي مـساحة مـهمـة من حاجـة السـوق بهذا
ــنــتــوج  ثم حتــول هــذا اخلط النــتــاج الــرادارات لــصــالح الــتــصــنــيع ا
العـسكـري  كذلك مــــــــعمل الـصنـاعات الـكهــــــــربائـية في ديـالى كان
ايـــضـــا يـــنـــتــــــــج مـــثل هـــذه احملـــوالت الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا من

الصـــــــــناعات الكهربائية . 
ـبدعـة أن جتلس على هل يجـوز مثل هذا الـبلـد وتلك الـطاقـات البشـرية ا
همة ونبحث في االرصفة أو على اقل تقدير أن تـختفي تلك الصنـاعات ا
ايران والـكـويت والسـعـودية عن شـراء احملـوالت الكـهـربائـية وغـيـرها من
نـتـوجـات . بـالـتأكـيـد مـثل هـذه احلالـة انـعـكـست عـلى كافـة مـحـافـظات ا
ـصانع  وحـتى تـلك الـتي تسـلـمتـها عـامل وا العـراق  وتـوقفت مـعـظم ا
الـشـركـات احملـلـيـة اجنـز ربـعـهـا أو نـصـفـهـا وظل الـنـصف االخـر تـأكـله
ـــزري تـــطــالب الــتـــربـــان  دون حــســـيب ورقـــيب ورغـم هــذا الـــوضع ا
احملـافـظـات بـاسـتالم الـوزارات  وهـي الـتي لم تـتـمـكن من ادارة شـؤون
احملافـظـة وحتـقـيق االجنـازات فـيـها  ‘فكـيف بـهـا تـديـر شـؤون اكـثر من

 (30) وزارة . 
فـترض إعـادة النـظر بـهذه الـتشـكيالت ومـعرفـة بالدقـة ماذا حـققت من ا
اذا يهرب الشباب من محافظاتهم الى دول الغربة واطنيها  و اجملالس 
للبـحث عن احلياة والـعيش  ولعل عـقيل حسـ التمـيمي الذي تـرك قلبه
في ارض الـوالدة والتـكـوين وظل يـبـحث عن من يـعـطيـه فرصـة لـلـحـياة 
وهو واحد من عشرات الشباب الذين اليعرفون مستقبل وجودهم  والى
اين تتـجه بهم ريـاح الغـربة  اجملـموعـات الشـبابـية الـذين التـقيـناهم  من
مخـتـلف مـحـافـظات الـعـراق  فـحـمد وعـمـر حـسـ من محـافـظـة االنـبار
وعـلى وقـاسم وابـراهـيم من مـحـافـظـة كـربالء وسـعد وعـبـاس وكـاظم من
النجف وعدد اخر من ديالى وتكـريت وبابل والديوانية  فـجميعهم يبحث
عن اخلالص.فـهل يـجـدون اخلالص أم إن هـنـاك ريـاحـاً تـقـذف بـهم الى
ـلك الـقـرار  ن  مـجـاهـيل اليـعـرفـون نـهـايـاتـهـا  ويـبـقى االمـر مـتـروك 
ويـؤكـدون جــمـيـعــا إن اخلالص في الـعــراق ولـيس في
دول الـغــربــة  فـعــنــدمـا يــشــعـرون بــان الــظـروف
اصــبـــحت مـــهــيـــئـــة في الــعـــمل وحتـــقــيـق بــعض
مستلـزمات احلياة فـالعودة تـصبح ضرورة وليس

اختيارا.
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ـتد تـعدّ احملـكـمـة االحتـاديـة العـلـيـا أعـلى جـهة قـضـائـيـة في الـبالد و
ـوجب اخـتـصــاصـهـا الى جــمـيع الـتــراب الـعـراقي وتــمـارس عـمـلــهـا 
الـدســتــور وقـانــونـهــا بــالـرقم  (30) لـســنـة  2005 كـمــا انـيــطت بــهـا
اختصـاصات اخرى الحـقة نـصت عليـها قوانـ شرعـها مجـلس النواب
ـادة  (61) من ـنــصـوص عــلـيه في ا وفـقـاً الخــتـصـاصـه الـتـشــريـعي ا
نـتـظمـة باقـليم ادة  (7) من قانـون احملافـظـات غيـر ا الدسـتور ومـنهـا ا
ـشرع الـعراقي عـدل. وانطالقـاً من شـعور ا رقم  (21) لسـنة  2008ا
بـاهـمـيـة الـقـضـاء الـدســتـوري ودوره في حـمـايـة االجـراءات الـدسـتـوريـة
وضـمــان سالمـتـهــا وعـدم انـحــرافـهــا عن الـشـرعــيـة وضع لــلـمـحــكـمـة
ـنصب االحتاديـة العـليـا دوراً رئيـساً في تـطـبيق احـكام قـانون الـترشح 

رئيس اجلمهورية. 
ادة  (67) من الدسـتور هـو "رئيس الـدولة ورئيس اجلـمهـوريـة عرّفـته ا
ـثل سـيـادة الـبالد ويـسـهـر عـلى ضـمـان االلـتزام ورمـز وحدة الـوطن 
بالدستور واحملافظة على اسـتقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمة

أراضيه وفقاً ألحكام الدستور". 
) من الـدســتــور عـلى انه "تــنــظم بـقــانـونٍ ـادة ( /69أوالً حـيث نــصت ا
ـنصب رئـيس اجلـمـهـوريـة" وقد صـدر قـانـون احـكام أحكـام الـتـرشـيح 
ـنـصب رئيس اجلـمـهـورية رقم  (8) لسـنة  2012 ونشـر في التـرشح 
الـوقـائع الـعـراقـيـة بـعـددهـا  (4231) في  27 شـبـاط من عـام .2012
نـصب رئيس اجلمـهورية ذكـور فانه يعـلن التـرشيح  وجب القـانون ا و
خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ انتخاب رئـيس مجلس النواب ونائبيه في
دورته التشريـعية اجلديـدة -اي بعد ثالثة ايـام من انعقاد جـلسة مجلس
النواب االولى- حيث يقدم الراغبون طـلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب
. وبـعــدهــا تـعــلن رئــاسـة خالل ثالثــة أيـام مـن بـدء اإلعالن عـن الـتــقــد
ـرشــحـ الـذين تـوافــرت فـيـهم الـشــــــــــروط مـجـلس الـنــواب اسـمـاء ا
ـن لم يـظهـر اسـمه حق ادة  (5) من الـقـانون  القـانـونـيـة حـيث اعـطت ا
االعتراض لدى احملكمة االحتادية العليا خالل ثالثـــــــــة ايام من تاريخ
االعالن ومن ثم تـبت احملـكـمـة خـــــــالل ثالثـة ايـام من تـاريخ تـسـجـيل
االعتراض لـديهـا ويكـون قرارهـا باتا ومـلــــــــزمـاً وتبـلغ رئاسـة مجلس
ـقـدم الـيـهـا خالل ثالثـة ايام من النـواب بـقـرارهـا في شـأن االعـتراض ا

تاريخ صدوره. 
وجب الـقانون إلى وبهذا فـأن احملكمـة االحتادية الـعليـا سيمتـد عملـها 
تسـعـة ايام مـا بـ تلـقي االعـتـراض والبت به وتـبـلـيغ رئاسـة مـجــــــلس

النواب بالنتيجة. 
نـــــــصوص عليــــــها في وبعد أن تنجز عـملية االنتـخاب وفق االليات ا
ــشـار الــيه يــؤدي رئــيس اجلـمــهــوريـة ـواد (7,8,9)  من الــقـانــون ا ا
نـتخب امـام مجـلس الـنواب بـحضـور رئيس احملـكـمة االحتـادية الـعلـيا ا
ـادة (50) من ـنـصـوص عــلـيـهـا في ا الـيـمـ الـدســتـوريـة بـالـصــيـغـة ا

الدستور. 
ـنـصب رئـيس اجلـمهـوريـة قـد نُـفـذ لـلـمرة وكـان قانـون احـكـام الـتـرشح 
االولى في الدورة التشـريعية الـثالثة وقـد ادى د. فؤاد معصوم
نـعــــــقدة بـتاريخ امام مـجلـس النـواب في جلـسـته ا

 2014 /7 /24 بعد انتــــــــخابه رئيساً
لـلـجـمـهـوريـة الـيـمـ الـدستـوريـة بـحـضـور رئـيس
احملــكــمـــة االحتــاديـــة الــعــلـــيــا الــقـــاضي مــدحت

احملمود.
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الـسـعوديـة االثـنـ أنـهـا طـلبت
من الــســفــيـر الــكــنــدي مــغـادرة
أراضـــيــهـــا وقـــررت اســتـــدعــاء
ســفــيــرهــا فـي كــنــدا وجتــمــيــد
التـعـامالت التـجـارية مـعـها ردا
عـلى انـتقـادات وجـهتـهـا أوتاوا
للمملكة بشأن حقوق اإلنسان.
ـفـاجئ في وبـعـيــد الـتـصـعـيـد ا
العالقـات الثنـائية أعـربت كندا
عن "قـــــــلق شــــــديـــــــد" حــــــيــــــال
اإلجــراءات الـسـعــوديـة لـكــنـهـا
شددت على أنها ستبقى "تدافع
(...) عن حماية حقوق اإلنسان

رأة". خصوصا حقوق ا
وقالت وزيرة اخلارجية الكندية
كـريـسـتـيـا فريـالد خالل مـؤتـمر
ـســاواة بـ اجلـنـسـ حـول ا

في إشـارة واضــحــة إلى األزمـة
مـع الـــريــــاض "لــــتـــكُـن األمـــور
واضحة للجميع هنا وللكندي
الذين يتابعوننا في كندا وبقية
الـــعــالـم: ســـتــدافـع كـــنــدا عـــلى
الـدوام عن احلـقـوق اإلنـسـانـيـة
أكان في كندا أم في بـقية أنحاء

العالم".
وأضافت أنّ "الـتزام كـندا إدراج
احلــقـوق اإلنـســانـيــة في صـلب
ســيـــاســتــهـــا اخلــارجـــيــة أثــار
االهــتــمــام فـي األيــام األخــيــرة
أشيـر بالـتـأكيـد الى طـرد سفـير

وفي بـــيــان يـــعـــكس نـــهج ولي
الـعهـد األميـر محـمد بن سـلمان
ــــتـــــشــــدد فـي الـــــســــيـــــاســــة ا
اخلــــــارجــــــيــــــة أفــــــادت وزارة
اخلـارجـية الـسـعوديـة في بـيان
عبـر "تـويـتر" أن "الـسـعـودية لم
ولن تـقبل الـتـدخل في شؤونـها
الـــداخـــلــيـــة أو فـــرض إمالءات

عليها من أي دولة كانت".
وأكــدت الــوزارة أنــهــا تــعــتــبــر
الـسفـيـر الكـنـدي "شـخصـا غـير
مـرغــوب فــيه ولـديه  24ســاعـة
ـــــغـــــادرة الـــــبالد" وأعـــــلـــــنت
"جتـــمــــيـــد كـــافـــة الـــتـــعـــامالت
الـــتـــجـــاريـــة واالســـتـــثـــمـــاريــة

اجلديدة" ب البلدين.
فـي الـــــســــــيــــــاق أعـــــلـن وزيـــــر
اخلـــارجــيـــة الــســـعــودي عــادل
مـلكة لن اجلبـير في بـيان أنّ "ا
تـقــبل أي مـحـاولـة لــلـتـدخل في
ـوقف شـؤونــهـا" مـعــتـبـرا أن "ا
ـسـتـغـرب مـبنـي على الـكـندي ا

معلومات مضللة".
كــمــا ذكــرت قــنــاة "االخــبــاريــة"
احلــكـومــيــة أن الـريــاض قـررت
"إيـــــقـــــاف بــــــرامج الــــــتـــــدريب
واالبـتعـاث والزمـالة إلى كـندا"
وأن وزارة الـتعـلـيم "تعـمل على
إعــداد وتــنــفــيـذ خــطــة عــاجــلـة
بـتـعـث في لـتـسهـيل انـتـقـال ا

كندا إلى دول أخرى".

ووصــــــفـت وكــــــالــــــة األنــــــبـــــاء
الـسـعوديـة كنـدا بـأنهـا "واحدة
مـن أهـم دول االبــــــــــتــــــــــعــــــــــاث
اخلـارجي". وقــالت الـوكــالـة في
ـاضي تـشــرين األول/اكـتــوبـر ا
إن عـــدد الــــســـعـــوديــــ الـــذين
يــــتــــابــــعــــون دروســــا فــــيــــهـــا
خصوصا في مجال الطب يبلغ
أكــثــر من  8200طــالب نــســبـة
الـــنــســـاء بـــيـــنـــهم حـــوالى 33
ـئــة. ويـرافق هــؤالء الـطالب بــا
أكـــــثــــر من  6400شـــــخص من

أفراد عائالتهم.
وأوضح وكــيل وزارة الــتــعــلـيم
الـســعــوديـة لــشـؤون الــبـعــثـات
جاسر احلربش لقناة االخبارية
أنه يـــتم اإلعــداد لــنـــقل ســبــعــة
آالف طـالب وعائالتـهم في كـندا
إلى دول أخــــرى في مـــقـــدمـــهـــا

تحدة وبريطانيا. الواليات ا
وأعـــــــربـت أوتـــــــاوا عـن األسف
لـقـرار الــسـعـوديـة بـشـأن هـؤالء
الـطالب. وقالت فـريالنـد "أعتـقد
ــؤسف جــدا أنه ســـيــكــون من ا
حرمـان هؤالء الطالب من احلق

في الدراسة هنا".
من جـهــة ثـانــيـة أعــلـنت شــركـة
اخلـــطــوط اجلـــويــة الــوطـــنــيــة
الـسـعوديـة تـعلـيق رحالتـها من

وإلى مدينة تورنتو الكندية.
كما تسبب أحد احلسابات على

تـويـتـر بــفـضـيـحــة بـعـد نـشـره
صــورة تُـــذكّــر بـــاعــتــداءات 11
أيلـول/سـبتـمـبر وتُـظـهر طـائرة
متـجـهـة نحـو نـاطحـات سـحاب
في تورنتو. وقد تمت إزالة هذه
ــفــبــركــة فـورًا لــكنّ الــصـورة ا
اخلـبـر سـرعـان مـا انـتـشـر عـلى

وسائل التواصل االجتماعي.
وكــانت الــسـفــارة الــكــنــديـة في
الريـاض أبـدت "قـلـقهـا الـشـديد"
حــــيـــــال مــــوجـــــة جــــديـــــدة من
االعـتـقـاالت طــالت نـاشـطـ في
مـــجــــال حـــقــــوق اإلنــــســـان في
ـملـكـة بـينـهم الـنـاشطـة سـمر ا

بدوي.
ÍœuFÝ b¹bMð

وقـــالت في تـــغــريـــدة اجلــمـــعــة
"نحث السلطات السعودية على
اإلفـــراج عــــنـــهم وعـن وجـــمـــيع
نــــاشــــطـي حــــقـــــوق اإلنــــســــان

سا فورا". ا
واعــتـقـلت بــدوي مع الـنــاشـطـة
نــــســـيـــمـــة الـــســـادة األســـبـــوع

اضي. ا
ونــددت اخلـارجـيــة الـســعـوديـة
ببـيان السفـارة الكنديـة معتبرة
ؤسف جداً أن يرد في أنه "من ا
الـبـيان الـكـندي عـبـارة +اإلفراج
فـوراً وهو أمـر مـستـهجن وغـير
مقبول في العالقات ب الدول".
ودعت منظمة العفو الدولية في

بـيـان تلـقت وكـالة فـرانس برس
نــســخــة مــنه اجملــتــمع الــدولي
لالنـضـمــام الى كـنـدا والـضـغط
عـــلى الـــســـعـــوديـــة في مـــجـــال

حقوق االنسان.
ـكن أن يـديـر الـعالم وقـالت "ال 
ــســتــمــر الـذي ظــهــره لــلــقـمع ا
ـــدافــــعـــون عن يـــتــــعـــرض لـه ا
حـقـوق اإلنسـان في الـسعـودية.
حان الوقت ألن تنضم حكومات
أخـرى الى كنـدا لزيادة الـضغط
عـلى الـسعـوديـة لإلفراج عن كل
سجناء الـضمير فورا ومن دون

شرط".
وســــمــــر بــــدوي حـــائــــزة عــــلى
"اجلــــائـــزة الـــدولـــيـــة لـــلـــمـــرأة
الـشجـاعة" الـتي منـحتـها وزارة
اخلارجية األمـيركية عام 2012
وهي تـقـوم بـحمـلـة لإلفـراج عن
ــدون رائف بـدوي شــقــيـقــهــا ا
ـــشـــارك لــلـــشـــبـــكــة ـــؤسس ا ا
الـلـيـبــرالـيـة الـســعـوديـة والـذي
اعـــتـــقل عـــام  2012 بـــتـــهـــمـــة
"اإلسـاءة لـإلسالم" وحـكم عـلـيه
في أيار/مـايو  2014 بالـسجن
عـشـرة أعـوام وألـف جـلـدة عـلى

 20أسبوعا.
وتــقــيـم إنــصــاف حــيــدر زوجــة
رائف بــدوي في كــيـبــيك بـكــنـدا
مــنــذ خـريف  2013مع أوالدهـا

الثالثة.
وأعـرب رئـيس الـوزراء الـكـنـدي
جــاســـ تــرودو لــولـي الــعــهــد
السعودي في نيسان/أبريل عن
تـواصل" بشأن "قـلقه الكـبيـر وا

عتقل. دون ا ا
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أما نسيمـة السادة فهي ناشطة
من مـديـنـة الـقـطـيف الـسـاحـلـية
وعــمــلت من أجـل إلــغــاء نــظــام
"والية الرجل" ورفع حـظر قيادة

رأة للسيارة. ا
وجــاء اعـتــقـال بــدوي والـسـادة
بعد أسابيع من حـملة اعتقاالت
طـــالت أكـــثـــر من  12نـــاشـــطــة
ونـــاشـــطــا فـي مـــجـــال حـــقــوق
االنــســـان اتـــهـــمــتـــهم صـــحف
مقربة من احلـكومة بـ"اخليانة"
بـينمـا قالــــــــت الـسلـطات إنهم
عـــمـــلـــــــــــــوا عـــلـى "تـــقـــويض
ــمــلـــــــــــــكــة". وقـد اســتــقـرار ا
أطـلق سـراح بــعـضـهم مـنـذ ذلك

. احل
وطــبق ولي الــعــهـد الــســعـودي
ســــيـــاســـة إصالح اقـــتـــصـــادي
وانــفــتــاح اجـــتــمــاعي أدت إلى
تغـيـيرات كـبـيرة مـنـها الـسـماح
لـلــمـرأة بــقـــــــــــيــادة الـســيـارة
وإدخـــال تــــعـــــــــــــديـالت عـــلى
نـــظــام "واليـــة الـــرجل" بـــهــدف
ـمــلـكــــــــة تــغـيــيـر صـــــــــورة ا
كدولة تطبق تـشريعات متشددة
في وقــــــــــت يعمل عـلى تنويع
ـــــرتـــــهن اقـــــتـــــصـــــاد الـــــبالد ا

للنـــــــفط.
في مـقـابل ذلك يـتــــــــــــبع ولي
العـهد الـبالغ  32 عامـا سيـاسة
خــــارجـــــيــــة مــــــــــــــــتــــشــــددة
انعكست على األزمة احلادة مع
قطر التي تتهـــــــــــمها الرياض
بـــــــــــــــدعــم "اإلرهــــــــــــــــــــــــــاب"
وشــــــــــهـــدت تــشـــنـــــــــــــجــات

كبيرة مع إيران. 
ــهــنــدس الــرئــيــسي كــمــا أنـه ا
للحمـلة العسكـرية التي تقودها
الــســعــوديــة عـلـى رأس حتـالف
ــتـمــردين احلــوثــيـ في ضــد ا

اليمن.
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مضيفا ان التنـظيم لم يعد "يسيطر
سـوى عــلى جـيب صـغـيـر" في هـذه

نطقة. ا
وكـان قـائـد الـقــوات الـفـرنـسـيـة في
قـوات الــتــحـالف الــدولي اجلــنـرال
فـــرنــســـوا بـــاريــزو اعـــلن نـــهـــايــة
تـــمــوز/يــولــيـــو ان اجلــهــاديــ لم
يــعــودوا يـــســيــطــرون ســوى عــلى
شـــريـط من االرض بـــ مـــديـــنـــتي
هــجــ والــبــوكــمــال قــرب احلـدود
الــعـراقـيـة مـقـدرا عـددهم ب"بـبـضع
ـعارك في مـئـات".اال انه حـذر بـأن ا
كن ان تتواصل منطقة دير الزور 

دة شهرين او ثالثة". "
ورغم هزائمه ال يزال تـنظيم الدولة
االسالمـيـة قادرا عـلى شن هـجـمات
مــفــاجــئــة عــلى غــرار مــا فــعل في
اخلــــــــامـس والــــــــعـــــــــشــــــــريـن من
اضي عـندمـا هاجم تـموز/يـوليـو ا
محافـظة السـويداء موقـعا اكثر من
 250قـــتــيال.الى ذلـك أعــلــنت وزارة
الــــصـــحــــة فـي قـــطــــاع غــــزة امس
الثالثاء ان عنـصرين من كتائب عز
الـدين الـقـسـام اجلـنـاح الـعـسـكري
حلــــركـــة حـــمـــاس قــــتال في غـــارة
إسرائيـلية عـلى موقع تابع لـلقسام

في شمـال بيت الهـيا بـشمـال قطاع
غزة.

وقـــالت وزارة الــصـــحــة أنه "وصل
ـســتــشـفى االنــدونــيـسي في إلى ا
شـمـال قـطـاع غـزة شـهـيـدان عـبـارة

عن أشالء".
W¹dAÐ ŸœUH{

وأضـافـت الـوزارة ان الــعــنــصـرين
هــمــا "عــبــد احلــافـظ مــحــمــد عــبـد
احلـــافظ الــــســـيالوي ( 23عــــامـــا)
وأحمد عبد الـله جمعة مرجان (23
عــامــا) من جــبـالــيــا شـمــال قــطـاع
غــزة".مـن جــهــتــهــا أفــادت كــتــائب
الــقــســام أن اجلـيـش االســرائـيــلي
"اسـتـهـدف مـوقع عـسـقالن الـتـابع"

لها في شمال بيت الهيا.
وقالت انه  استهداف العنصرين
"أثــنـاء الــتــدريب وهــمــا من وحـدة
الـضــفــادع الــبـشــريــة الــقـســامــيـة

وكانوا على منصة االنزال".
وبــــــذلـك يــــــرتـــــفـع إلى  162عـــــدد
الـفلسـطيـنيـ الذين قتـلوا بـنيران
اجلــيـش اإلســـرائـــيــلـي مـــنـــذ بــدء
اإلحــتــجــاجــات عــلى احلــدود بــ

قــــطــــاع غــــزة وإســــرائــــيل في 30
اضي. آذار/مارس ا
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كندا في السعودية".
وفي وقت الحق اإلثـنـ عـبّـرت
الـوزيـرة مـجددًا عن "قـلـقـها" من
األزمـة مع الـريـاض. وقـالت "في
ما يـتعلق بعـالقاتنا األوسع مع
الـسـعوديـة فـإنّ دبـلـوماسـيـيـنا
كانـوا يطرحـون أسئلـة إجرائية
الــــيــــوم ونــــحن فـي انــــتــــظـــار

اإلجابات".
وردًا عــلى سـؤال حــول مـصــيـر
عــقــد يـــتــعــلّق بـــشــراء عــربــات
مـدرّعة خـفيـفة بـقيـمة  15ملـيار
دوالر  تـــوقـــيــــعه في الـــعـــام
 2014 اعــتــبــرت فــريالنــد أنّ
هــــذا الــــســــؤال "ســــابق ألوانه"
وأنه يـــــجـب أن يُـــــطـــــرَح عـــــلى

الرياض.
WOKš«œ ÊËRý

وكـــانت الــســـعــوديــة اعـــتــبــرت
الـسـفيـر الـكـنـدي "شخـصـا غـير
مرغوب فـيه" وأمهلته  24ساعة
ـغـادرة الـبالد فـيـمـا اسـتـدعت
ســفـيـرهـا في كـنــدا "لـلـتـشـاور"
احــتــجــاجــا عــلى مــا اعــتــبــرته
"تدخال" في شؤونها الداخلية.
وصـــدر الــــقـــرار بـــعــــدمـــا دعت
الـسـفـارة الـكـنـديـة إلى "اإلفـراج
فـورا" عن نــشـطـاء فـي اجملـتـمع
ـدني أوقـفــوا في إطـار مـوجـة ا
جــــديــــدة مـن االعــــتــــقــــاالت في

ملكة. ا

{ بـــــيــــــروت (أ ف ب) - قـــــتل 28
مــســلــحــا من تــنــظــيم داعش امس
االثـــنــ في قـــصف جـــوي لــقــوات
التـحالف عـلى مواقع لـهم في شرق
ــرصـد ســوريـا بــحــسب مـا أفــاد ا

السوري حلقوق االنسان.
ويــشــارك مــقــاتــلــون اكــراد وعــرب
يـنــضـوون في اطــار قـوات ســوريـا
ــوقـــراطــيـــة بــدعـم من قــوات الـــد
الـتحـالف الـدولي في هـجوم لـطرد
مقـاتلي الـتنـظيم اجلـهادي من آخر
مـواقع له فـي مـحــافـظــة ديـر الـزور

على احلدود مع العراق.
w Ëœ nB

ــرصـــد الــســـوري حلــقــوق وقـــال ا
االنـــســـان "قـــتل مـــا ال يـــقل عن 28
عـــنــــصــــرا من تــــنــــظــــيم الــــدولـــة
اإلسـالمــيــة امس فـي قــصف جــوي
ومـدفــعي لـقـوات الـتـحـالف الـدولي
ـوقـراطيـة على وقـوات سوريـا الد
لح في ريف دير الزور منطقة بير ا
الــــشــــرقـي احملــــاذي لــــلــــحــــــــدود
رصد العـراقية".كـما اوضح مديـر ا
رامي عـبـد الـرحـمن لـوكـالـة فرانس
بـرس ان "القـصف ال يـزال مسـتـمرا
وعـــدد الــقــتـــلى مــرشـح لالرتــفــاع"
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ـــرأة وقـــد طـــالـــبت حــــقـــوق ا
بـإنــهـاء نــظــام وصـايــة الـرجل
ـرأة كـمـا أنـهـا شـقـيـقـة عـلى ا
ــعــارض ــدون ا الــســجــ وا
رائف بـدوي صاحـب "الشـبـكة
الـليـبرالـيـة احلرة" الـذي سُجن

بتهمة اإلساءة لإلسالم.
وأثــــارت تــــصــــريـــحــــات رائف
ـنـاهـضـة وآراؤه الـسـيـاسـيـة ا
لـــســـيــــاســـة بالده ضــــجـــة في

وســـــائـل اإلعالم الـــــعـــــربـــــيـــــة
ية. والعا

ـــعـــارض كـــمـــا أنـــهـــا زوجـــة ا
والـســجـ احملـامي ولـيـد أبـو
اخلـير. وتـقـول منـظـمة هـيومن
رايـــــتس ووتـش إن بـــــدوي لم
ــرحـلـة اجلــامـعـيـة تـصل إلى ا
في دراستـهـا وهي اآلن تدرس
ـرحـلـة الثـانـويـة الـتي حرمت ا

منها سابقاً.
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أدت تـغريـدة لـوزارة اخلارجـية
الــكـنــديـة في الــســعـوديــة عـلى
حــســابــهــا في تــويــتــر بــشــأن
اعـتقـال النـاشطـة سمـر بدوي
إلى نـشـوب أزمـة بـ الـبـلدين

فمن هي سمر بدوي?
وحتـمل النـاشـطة سـمـر بدوي(
) اجلنسـية األمريـكية  33عامـاً
وتـعــمل في مــجــال الــدفـاع عن

جـهـات خارجـيـة وتـقـد الدعم
الي جلهات معادية للبالد. ا
وعــــاشـت بــــدوي فـي مــــلـــــجــــأ
ـعـنَـفات" في "لـرعـايـة الـنسـاء ا
جـــــدة عـــــنـــــدمـــــا بـــــلـــــغت سن
الــسـادسـة والـعــشـرين وكـانت
قـــد هـــربت في وقت ســـابق من
بــــيـت والــــدهــــا الــــذي "مـــارس
العـنف" عليـها بحسـب ادعائها

منذ أن كان عمرها  13عاما.
وتـقـول مصـادر إن سـمـر رفعت
دعــوى قـضــائــيـة ضــد والــدهـا
ــدمـن عـلـى اخملــدرات بـســبب ا
تــعــنــيــفـه لـهــا وضــربــهــا عــلى

الدوام عام .2010
واتهـمهـا والدهـا بـ "العـصيان"
في ظـل نــــظـــام "وصــــايــــة ولي
ــــــــعــــــــمــــــــول بـه في األمــــــــر" ا
الــســـعــوديـــة فــسُـــجــنـت عــلى
إثــرهــا مـدة ســبــعــة أشــهـر ثم
أفـرج عـنـهـا بــعـد أن أثـار خـبـر
اعــتـــقـــالــهـــا ضـــجـــة وحــمالت
تـضـامــنـيـة واسـعــة في الـعـالم
الـــعـــربـي والـــغـــربـي كـــمـــا أن
الـوصايـة علـيهـا انتـقلت الحـقا

إلى عمها بدال من أبيها.
وكـــان مــحــامــيـــهــا ولــيــد أبــو
اخلــيـر الــذي تــزوجـهــا الحــقـاً
عــــــام  2011 هــــــو مـن أطــــــلق
حمالت التضـــــــامن والتوعية
فـي وســــــــــائـل الـــــــــــتــــــــــواصـل
االجـتــمـــــــــاعي لـنــشــر الـوعي
ــــــــرأة في حـــــــول حــــــــقـــــــوق ا

السعودية.
ورفــــعت بـــدوي قــــضـــيـــة ضـــد
وزارة الـــــشـــــؤون الــــبـــــلـــــديــــة
لرفضـها تسجـيلها كـناخبة في
االنتخـابات البـلدية عام 2011
قــائـلــة إنه ال يـوجــد قـانـون في
ـنع صـراحـة تـصـويت الـبالد 
الــــــــنــــــــســــــــاء أو الــــــــتــــــــرشح
لـالنـــتـــخـــابــــات ولـــكن ديـــوان
ــظـــالـم اعـــتــبـــر ذلـك خـــطــوة ا

سابقة ألوانها .

وحسبمـا تداوله نشطاء ورواد
مـواقع الــتــواصل االجــتــمـاعي
ومـــا أكــدته مـــنــظــمـــة هــيــومن
رايــتـس ووتش فـــإن اعــتـــقــال
ســـــمــــر بــــدوي والـــــنــــاشــــطــــة
السعودية نـسيمة السادة في
الـــــثـــــانـي من أغــــــســـــطس/آب
احلــالي جـاء ضـمن حــمـلـة من
سـمـتــهم الـسـعــوديـة بـ "عـمالء
الـــســـفـــارات" وتــواصـــلـــهم مع


