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"السعودية" بين فكي االعتقاالت واإلقامة الجبرية"السعودية" بين فكي االعتقاالت واإلقامة الجبرية
ــة  "مملك يف  ــاالت  االعتق ــرة  ك ــرج  تتدح
الصمت" وتتوسع يوماً بعد يوم لتطال رشيحة 
ــني والخرباء  ــن واملثقف ــاء الدي ــن علم كبرية م
ــث وصفت تلك  ــهر عىل انطالقها بحي بعد ش
ــرسي"  ــاء الق ــبه "اإلخف ــا يش ــاالت بم االعتق
ــطون عىل  ــه بعض الناش ــا عرب عن ــب م بحس

موقع التواصل االجتماعي تويرت.  
ــاالت يف 9  ــة االعتق ــت عاصف ــا هب وبعدم
ــبتمرب 2017م يف السعودية وطالت رياحها  س
ــن العلماء السعوديني واملفكرين  عدداً كبرياً م
ــيل  ــدد معتق ــغ ع ــاة، بل ــني والقض واألكاديمي
ــال البارزين  ــخصا من كبار الرج الرأي 76 ش
ــخ 31/10/2017م  تاري ــى  ــة حت السعودي يف 
ــيل الرأي عىل  ــا أفاد حساب معتق -بحسب م

موقع التواصل االجتماعي تويرت.
ــط  فق ــاالت  باالعتق ــة  الحمل ــي  تنته وال 
ــن السلطات  ــذة م ــراءات املتخ ــع االج لتتوس
ــرض  ــدة بف ــرارات جدي ــدر ق ــة لتص السعودي
ــارج البالد  ــع السفر خ ــة ومن ــة الجربي االقام
ــخصا، حيث ضّمت القائمة دعاة  بحق 27 ش
ــن، وجاء  ــا، ومغردين بارزي ــني، وكتاب وإعالمي
عىل رأسها الشيخ محمد العريفي، واإلعالمي 
ــت القائمة كال من  ــقريي. كما ضّم ــد الش أحم
ــن العواجي، عبد  ــاة: نارص العمر، محس الدع

العزيز الفوزان، وغريهم.
ــي عبدالله النارصي،  وضمت أيضا املحام
ــعد التويم، والكاتب زهري كتبي،  واإلعالمي س
ــزة السالم، إضافة إىل عضو  واالقتصادي حم
ــد التويجري،  ــورى السابق أحم مجلس الش
ــروف  ــد مع ــس، ومحم ــاد الدري ــني زي والكاتب

الشيباني، والطبيب وليد الفتيحي.
واحتوت القائمة عىل ثالث أكاديميات، هن 

ريم آل عاطف، ونورة السعد، ونوال العيد.
تجدر اإلشارة إىل أن الحملة لم يسلم منها 
ــل جهاز  ــة حيث اعتق ــة الحاكم ــراد العائل أف
ــابق األمري  ــودي يف وقت س ــة السع ــن الدول أم
ــرف بانتقاداته  ــد، الذي ع ــز بن فه عبدالعزي
ــة، وبعضها كان موجها  ــاع يف السعودي لألوض

بشكل غري مبارش للحكم وحلفائه.
إجراءات تعسفية بحق حقوق اإلنسان

ــد االعتقال تقوم السلطات السعودية  و بع
بإخفاء املعتقلني، يف شقق رسية تابعة لجهاز 
أمن الدولة الذي يرشف عليه ويل العهد محمد 

ــي الكثري من املعتقلني  ــلمان، حيث يعان بن س
ــة  ــروف صحي ــال، وظ ــف يف االعتق ــن تعس م

سيئة.
ــني، مثل  ــن املعتقل ــة، ع ــع األدوي ــم من ويت
ــذي يعاني  ــن ال ــى الحس ــي مصطف األكاديم
ــة  رقي ــة  واألكاديمي ــان،  الرسط ــرض  م ــن  م
ــدة مرات،  ــع عنها الدواء، ع ــارب التي ُمن املح
ــة كالضغط  ــراض مزمن ــا من أم ــم معاناته رغ

والسكري.
ــة  ــايس لسلسل ــني السي ــرض السج ويتع
ــكل  ــية بش ــات لحقوقه األساس ــن االنتهاك م
ــول إنها منهجية ألنها  مستمر، وباإلمكان الق
ــرر حتى أصبحت  ــكل دوري ومتك تجري بش
ــادات العليا دون  ــاً يومياً وبعلم من القي روتين
ــات الخطرية  ــاف هذه املمارس ــل إليق أي تدخ
ــل  لتتمث ــات  االنتهاك ــذه  ه ــدد  تتع ــث  بحي
بالرضب والتعذيب،الحبس االنفرادي ألشهر 
ــي املتعمد للمعتقل  ــة ،ـ  اإلهمال الصح طويل
ــب يف انتهاك  ــاليب تص ــل األس ــايس وك السي

حقوق اإلنسان.
تنديد بحملة االعتقاالت

ومن جهتها نّددت منظمة "هيومن رايتس 
ــة،  ــاالت يف السعودي ــة االعتق ــش"، بحمل ووت

ــات عرشات من  ــت خاللها السلط والتي أوقف
ــطاء، موجهة  ــني والنش ــن واملثقف ــال الدي رج
ــلمان، عىل  ــادات لويل العهد محمد بن س انتق

خلفية محاربة حرية التعبري يف اململكة.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الرشق 
ــط يف "هيومن رايتس ووتش"، إّن "هذه  األوس
ــية فيما  ــع سياس ــي لها دواف ــاالت الت االعتق
ــىل أّن محمد بن  ــرى ع ــة أخ ــدو، هي عالم يب
ــجل بالده يف  ــم بتحسني س ــري مهت ــلمان غ س
ــون". وأضافت  ــيادة القان ــري وس ــة التعب حري
ــورك، "إّن  ــي يوجد مقرّها يف نيوي ــة الت املنظم
ــات  ــط انتهاك ــع نم ــب م ــاالت "تتناس االعتق
ــقني  ــد املنارصين واملنش ــان ض ــوق اإلنس حق
ــب  ــات والرتهي ــا املضايق ــا فيه ــني، بم السلمي
ــر واالحتجاز  ــهري وحظر السف وحمالت التش

واملالحقة القضائية".
ــاق يرى مدافعون عن حقوق  ويف هذا السي
ــة أن حملة االعتقاالت التي  اإلنسان يف اململك
ــة يف بلد اعتاد  ــملت العرشات تعرب عن عين ش
ــرأي واملطالبة  ــة ال ــاة حري ــم دع ــىل تجري ع
ــية، تارة بتكفري ذلك  بحقوق اإلنسان األساس
ــروج عىل والة  ــاب "الخ ــل يف ب ــاره يدخ واعتب
ــة للوطن  ــم بالخيان ــرى باتهامه ــر"، وأخ األم

وقيادته.
ــطاء حساب معتقيل الرأي عىل  كما رد  نش
ــراز القوانني الدولية التي تمنع  االعتقاالت بإب
تعريض أي شخص لإلخفاء القرسي بقولها:" 
تنص املادة األوىل يف االتفاقية الدولية لحماية 
ــخاص من االختفاء القرسي عىل  جميع األش
ــخص لالخفاء  ــض أي ش ــوز تعري ــه ال يج أن

القرسي بأي حجة كانت"
وأضاف النشطاء قائلني:" تجرم املنظمات 
ــاء  ــة اإلخف ــب جريم ــن يرتك ــل م ــة "ك الدولي
أو  ــا  بارتكابه ــويص  ي أو  ــر  يأم أو  ــرسي،  الق
ــرتك  ــاول ارتكابها، أو يكون متواطئاً أو يش يح
ــي اىل تسليط  ــدف منهم يرم ــا" يف ه بارتكابه
ــها النظام  ــوء عىل االنتهاكات التي مارس الض

امللكي السعودي بحق حقوق اإلنسان.
ــن  ــة م ــراءات التعسفي ــل اإلج ــص ك وتخل
ــة والتعذيب  ــرض اإلقامة الجربي اعتقاالت وف
ــرأي اىل تفيش  ــيل ال ــق معتق ــون بح يف السج
ــام امللكي بأنه  ــاد يف اململكة واثبات النظ الفس
ــا ألي من حقوق اإلنسان، وهنا  ال يعري انتباه

يطرح السؤال نفسه. السعودية إىل أين؟؟

ذكرت صحيفة دي تاغستسايتونغ 
األملانية أن النمسا تشهد جدال واسعا 
ــم أموال  ــات بتقدي ــة اتهام ــىل خلفي ع
ــة  جمعي إىل  ــة  السعودي ــن  م ــة  طائل
أسستها شخصيتان أملانية ونمساوية 
ــة  مكافح ــدف  به ــدل،  للج ــان  مثريت

التطرف.
ــات  ــة أن اتهام ــت الصحيف وأوضح
ــت تالحق  ــل السعودي أصبح التموي
جمعية ”أوقفوا التطرف“ التي أعلنت 
ــطة األملانية ذات األصل الكردي  الناش
سرييان أطيش، والسيايس النمساوي 
ــي ”أفغاني دونميتس“  من أصل أفغان

تأسيسها بربلني يف يوليو املايض.
ــي  األملان ــه  الوج ــش  أطي ــرب  وتعت
ــارت  ــرف“، وأث ــوا التط ــة ”أوقف لجمعي
ــهر من تأسيس الجمعية جدال  قبل ش
ــدا  ــيسها مسج ــا بتأس ــعا بأملاني واس
ــد-غوته“ الذي  ــن رش ــم ”اب ــل اس حم
ــيايس  حظي باهتمام إعالمي ودعم س

واسعني.
ــري  ــذا املسجد -الذي يش ووصف ه
ــيس ابن  ــوف األندل ــمه إىل الفيلس اس
ــان  يوه ــا  أملاني ــعراء  ش ــري  وأم ــد  رش
ــكارس للمحرمات  ــغ غوته- بال فولفغان
ــه مفتوحة للسنة  ــد إعالنه أن أبواب بع
ــني  والعلوي ــني  والصوفي ــيعة  والش
ــة الصالة  ــا، وأن إمام ــواذ جنسي والش
ــا، وأن الرجال  ــرأة مع ــل وام ــه لرج في

يمكنهم الصالة بمالصقة النساء.
ــس لسنوات يف حزب  وعمل دونميت
ــه يف  ــرج من ــاوي، وخ النمس ــرض  الخ
ــطة  ــايض إثر ترصيحات وأنش مايو امل
ــارت جدال عندما أيد ترحيل األتراك  أث

ــن للرئيس رجب طيب أردوغان  املؤيدي
ــا  ــا دعم ــر خالله ــا، وأظه ــن النمس م
ــة  ــة اليميني ــة األوروبي ــة الهوي ملنظم

املتطرفة.
ــعب  ــس لحزب الش ــم دونميت وانض
ــل عىل قائمته  ــي املحافظ ووص اليمين
ــات  ــاوي باالنتخاب ــان النمس إىل الربمل

التي جرت منتصف الشهر الجاري.
ــطان جمعية ”أوقفوا  وأسس الناش
التطرف“ بهدف جمع مليون توقيع يف 
ــبع دول أوروبية عىل األقل، ملطالبة  س
ــة األوروبية -حسب القوانني-  املفوضي
ــد الثغرات  ــدار قواعد جديدة تس بإص
ــق عقوبات  ــة التطرف، وتطبي بمكافح
ــسات  ــخاص واملؤس ــة ضد األش صارم
ــم  مموليه ــد  وض ــم،  بتطرفه ــتبه  املش
ــا تقول  ــم، حسب م ــني معه واملتعاطف

الجمعية.
ــذا الغرض  ــة له ــت الجمعي واقرتح
ــا منح عالمة جودة  جملة قوانني، منه
ذات  ــسات  واملؤس ــات  للرشك ــز  وتمي
ــة بمكافحة التطرف،  الجهود الواضح
ــتبه  ــسات املش ــراد واملؤس ــع األف ووض
ــرض  ــوداء، وف ــة س ــم يف قائم بتطرفه
غرامة عليهم تصل إىل 20 مليون يورو، 
ــاوى قانونية ضدهم  ــل رفع دع وتسهي

من جانب ”ضحايا التطرف“.
ــرر  ــن مح ــت ع ــرة ن ــت الجزي ونقل
ــره  -بتقري ــس  باك ــال  داني ــة  الصحيف
ــا قوله:-  ــدل الدائر بالنمس ــول الج ح
ــح التطرف الذي تستخدمه  إن مصطل
ــا  موجه ــدو  ويب ــي  هالم ــة  الجمعي
ــالميني، سواء  ــاس ضد كل اإلس باألس

كانوا مؤمنني بالعنف أو رافضني له.

ــربايل  اللي ــي  الصحف ــن  ع ــل  ونق
ــرن وصفه للجمعية  األوروبي أالن بوس
ــة جديدة“ موجهة ضد  بأنها ”ماكارثي
ــتغالل  ــني بأوروبا، وتهدف الس املسلم
ــرف بتربير إجراءات غري  مكافحة التط
ــة  ــك إىل حمل ــريا بذل ــة، مش ديمقراطي
ــيوعيني  ــت الش ــي الحق ــة الت املاكارثي
ــتينيات  ــات املتحدة خالل س يف الوالي

القرن املايض.
أن  ــس  تات ــة  صحيف ــرر  مح ورأى 
ــرب أبرز  ــة -التي يعت ــول الجمعي حص
ــالم- عىل  ــطيها من املعادين لإلس ناش
ــن فهمه  ــل يمك ــعودي طائ ــل س تموي
بمنطق عدو عدوي صديقي، ويف إطار 
محاوالت السعودية املحمومة لحصار 
ــا  ــام بأوروب ــرأي الع ــج ال ــر وتأجي قط

والعالم ضدها.
ــت  ــن الالف ــه م ــس إىل أن ــار باك وأش
اتهام الجمعية عىل موقعها اإللكرتوني 
ــم تمويل  ــدا بتقدي ــا وقطر تحدي لرتكي
ــل جماعة  ــات متطرفة مث ــري ملنظم كب
ــل البلدين  ــوان املسلمني، وتحمي اإلخ
مسؤولية مقتل 293 شخصا يف أوروبا 
ــي 2015 و2016م بسبب هجمات  عام

إرهابية.
ــي هذا  ــي األملان ــتغرب الصحف واس
ــارة  ــا، دون اإلش ــر وتركي ــام لقط االته
بكلمة واحدة إىل السعودية أو التيارات 

السلفية التي تدعمها.

صحيفة أملانية: السعودية تمول 
ناشطني أوروبيني مثريين للجدل

دحالن اقرتح على محمد بن زايد تسميم السلطان قابوس!؟

اتحاد علماء املقاومة يعقد مؤتمره الدويل الثاين يف بريوت

كشفت بالخطأ عن عدد جنودها يف سوريا 

واشنطن تعرتف بخسائرها البشرية يف معركة الرقة

العبادي: الحوار مع إقليم كردستان 
سيكون وفق شروط بغداد

ــل  ــار الثقي ــن العي ــأة م يف مفاج
ــف حساب ”ويكليكس الخليج  كش
ــة العربية،  ــؤون املنطق ــي بش املعن
ــارب  ــي اله ــادي الفلسطين أن القي
ويل  ــىل  ع ــرتح  اق ــالن  دح ــد  محم
ــد  ــن زاي ــد ب ــي محم ــو ظب ــد أب عه
ــن  ع ــوس  قاب ــان  السلط ــال  اغتي
ــه“ لتنفيذ املخطط  طريق ”تسميم
ــان وتنفيذ  ــة عم ــي بسلطن اإلمارات

االنقالب.
ــج“ يف  ــس الخلي ــال ”ويكليك وق
ــرب حسابه بتويرت:  تغريدة دونها ع
ــىل ”محمد بن  ــرتح ع ــالن“ اق ”دح
ــم السلطان“قابوس“  ــد“ تسمي زاي
ــم  ت ــى  الت ــة  الطريق ــس  بنف
ــي  الفلسطين ــس  الرئي ــم  تسمي
ــم  ــة من س ــات“ بحقن ــارس عرف ”ي

البولونيوم.“
ــدة  تغري يف  ــذرا  مح ــع  وتاب
أخرى:“نأمل من السلطان قابوس 
ــال  إلفش ــذر  والح ــة  الحيط ــذ  أخ

مخطط اغتياله.“
ــق  وثائ ــدة  ع أن  إىل  ــار  يش
ــت  أثبت ــة  فلسطيني ــات  وتحقيق
ضلوع القيادي املفصول من حركة 
ــكل مبارش  ــد دحالن بش فتح محم
ــم الفلسطيني يارس  ــاة الزعي يف وف

عرفات.
ــة  لجن ــا  أعدته ــة  وثيق ــت  وكان
ــم  الزعي ــاة  وف يف  ــق  التحقي
ــل يارس عرفات  الراح الفلسطيني 
ــب يف  ــع أن النائ ــكل قاط ــد بش تؤك

ــي  ــي الفلسطين ــس الترشيع املجل
محمد دحالن هو من قام باستبدال 
ــر  ــات بآخ ــاه عرف ــان يتعاط دواء ك

مسمم.
ــة ”دحالن“  ــا تتهم الوثيق وأيض
ــدف  به ــادة  وق ــاط  ضب ــد  بتجني
ــالب عسكري يف الضفة  القيام بانق

الغربية.
ــرد  املغ ــان  ك ــاق  السي ذات  ويف 
ــد  ”مجته ــهري  الش ــي  اإلمارات
ــه  ــل ترسيبات ــد واص ــارات“، ق اإلم
ــو ظبي  ــط ويل عهد أب ــول مخط ح
ــادي الفلسطيني  ــاره القي ومستش
ــا بأن  ــد دحالن، الفت ــارب محم اله
السلطان  اغتيال  ــمل  املخطط يش

ــل انقالب  ــعيد وعم ــوس بن س قاب
ــخص آخر،  ــري وتنصيب ش عسك

عىل حد قوله.
يف  ــارات“  اإلم ــد  ”مجته ــال  وق
ــه بموقع  ــرب حساب ــه ع ــات ل تدوين
ــىل  ــرت“ :“ع ــر ”توي ــن املصغ التدوي
ــان الحذر  ــلطنة عم ــقاء يف س األش
هناك مخططات ومؤامرات يقودها 
محمد بن زايد تحاك ضد السلطنة 
وتهدف إىل نرش الفتنة الطائفية يف 

السلطنة.
ــف يف تغريداته عن مؤامرة  وكش
ــو ظبي  ــا ويل عهد أب ــرية يقوده كب
محمد بن زايد, ومستشاره القيادي 
ــد  محم ــارب  اله ــي  الفلسطين

ــان، من  ــلطنة عم ــد س ــالن ض دح
ــم للمعارضة العمانية  خالل دعمه

املزعومة يف مسندم وظفار.
ــني  ب ــات  العالق أن  إىل  ــار  يش
ــلطنة عمان حساسة  اإلمارات وس
ــف عن  ــة بعد الكش ــة، خاص للغاي
ــا أبو ظبي  ــس قادته ــة تجس عملي
ــة والتي  ــد السلطن ــام 2011م ض ع
تم كشفها، يف حني تحاول اإلمارات 
ــتغالل البعد الطائفي واملذهبي  اس
ــددين  املتش ــني  السلفي ــدى  ل
ــب ”األبايض“ يف  ــد املذه ــة ض السن
ــر الذي دفعهم  ــة، وهو األم السلطن
ــرات  ــح معسك ــدو لفت ــا يب ــىل م ع

خاصة بهم.

بريوت/وكاالت
ــال املؤتمر الدويل  ــدأت يف بريوت أمس أعم ب
ــاء املقاومة  ــاد علم ــه اتح ــذي ينظم ــي ال الثان
ــد الحق..فلسطني بني وعد  تحت عنوان ”الوع

بلفور والوعد اإللهي..معاً نقاوم معا ننترص“.
ــيخ ماهر حمود يف  ــد رئيس االتحاد الش وأك
ــة له أن “ للعلماء دورا مهما ىف هذه املرحلة  كلم
ــا نحو التقدم ومواجهة  للنهوض باألمة ودفعه
ــددا عىل أن ”فلسطني ستبقى  التحديات“ مش
وجهتنا وقبلة جهادنا وأن االنتصار عىل العدو 
ــة عدد أو  ــس قضي ــرار وإرادة ولي ــيل ق اإلرسائي

عدة“.
ــار حمود إىل أن ”املقاومة مستمرة ألنها  وأش
ــاك  ــي تح ــرات الت ــة املؤام ــل إىل مواجه السبي
ــه ومن قبل  ــدو اإلرسائييل وحلفائ ــن قبل الع م
ــها النظام  بعض األنظمة الخليجية وعىل رأس

السعودي ضد املنطقة وشعوبها“.
ــة يف  ــىل أن املقاوم ــود ع ــيخ حم ــدد الش وش
ــعب وجيش  لبنان باتت رقما صعبا يحميها ش
ــرر أن يواجه وهي ليست إرهابا أو مؤامرة ولن  ق
ــرات تريد أن توقع بني  ــري بتصاريح أو مؤام تتغ
ــرب يف مواجهة  ــني أو أن تضع نفط الع اللبناني

املقاومة.
من جهته شدد العالمة الشيخ محمد توفيق 
رمضان البوطى رئيس اتحاد علماء بالد الشام 
ــن وزير األوقاف  ــة التي ألقاها نيابة ع يف الكلم
السوري الدكتور محمد عبدالستار السيد عىل 
ــو محور رفض  ــة يف املنطقة ه ــور املقاوم أن مح
ــالءات ورفض الوصاية عىل قرار األمة وأكرب  اإلم
مثال عىل ذلك ما جرى يف سوريا التي صمدت 

وأسقطت املتآمرين عليها.
ــى أن تحقيق النرص هو يف نبذ  واعترب البوط
ــض فرضها من خالل  ــة التي يحاول البع الفرق

التكفري والتطرف والتحالفات املشبوهة .
ــا حولها وكل  ــي أن فلسطني وم ــد البوط وأك
ــن حق  ــس م ــا ولي ــة أرض ألهله ــدول العربي ال
ــاتها أو أن يفرط برتابها  ــث بمقدس أحد أن يعب
ــوف األمة  ــود لتوحيد صف ــا إىل بذل الجه ودع
ــها  ــات وعىل رأس ــتعادة الحقوق واملقدس واس
ــتعادة  ــىل أن اس ــددا ع ــىص مش ــد األق املسج
الحقوق أنما تتم بتصميم من أصحابها وليس 

بعطف أو تصدق من مغتصبيها.
ــم نائب  ــيخ نعيم قاس ــد الش ــه أك ــن جانب م

ــه يف املؤتمر أن  ــني العام لحزب الله يف كلمت األم
قضية فلسطني هي القضية املركزية وتحريرها 
ــة  ــا إىل مواصل ــة داعي ــل املنطق ــر ك ــو تحري ه
ــيل والوصاية مهما  ــالل اإلرسائي ــة االحت مقاوم

كلف ذلك.
ــع لبنان عن أرضه  ــم ”عندما يداف وقال قاس
ــوريا  ــني وكذلك عن س ــن فلسط ــو يدافع ع فه
والعراق واليمن الن العدو واحد هو /إرسائيل/ 

ومعها أمريكا“.
ــك خيار  ــم أن (إرسائيل) تمل ــح قاس وأوض
ــكل  بداية أي حرب ولكنها ال تملك نتائج وال ش
ــي الخيار  ــىل أن املقاومة ه ــددا ع ــا مش نهايته

الوحيد لتحرير واستعادة األرض.
ــة العمل  ــم أهمي ــرى أكد قاس ــة أخ من جه
إليجاد حل سيايس لألزمة يف سوريا، مشريا إىل 
ــكا مربكة اآلن وتؤجل الحل السيايس  أن ”أمري
يف سوريا لضعف أوراق القوة لديها بعد هزيمة 

اإلرهاب التكفريي“.
ــا رئيس  ــا الله حن ــران عط ــد املط ــدوره أك ب
أن  ــس  االرثوذك ــروم  لل ــبسطية  س ــاقفة  أس
ــة  العربي ــة  األم ــة  قضي ــتبقى  س ــني  فلسط
ــة  ــج وقضي ــط إىل الخلي ــن املحي ــية م األساس
ــودة  ــق الع ــىل أن ح ــددا ع ــم مش ــرار العال أح
ــيبقى مقدسا ال يسقط بالتقادم ولن نتنازل  س

عن حبة تراب من فلسطني.
ــوريا وعىل العراق  وقال حنا ”تآمروا عىل س
ــار العربية  ــن األقط ــا م ــا وغريه ــن وليبي واليم
ــلوا إرهابهم العابر للحدود لكي  ودمروها وأرس
يجعلوا العرب ينسون أن هنالك قضية مركزية 

يجب أن يدافعوا عنها“.
ــاف حنا إن القدس تتعرض ملؤامرة غري  وأض
ــات اإلسالمية  مسبوقة يف تاريخها عىل املقدس
ــي  ــعب الفلسطين ــدا أن الش ــة مؤك واملسيحي
ــن يرضخ أو  ــم ل ــت االحتالل الغاش ــاوم تح املق

ــور أو أي وعد  ــد بلف ــن يتمكن وع ــم ول يستسل
آخر من تغيري قناعاتنا ومبادئنا الثابتة يف وجه 
ــة والقضية  ــة العربي ــرون عىل األم ــن يتآم الذي

الفلسطينية.
ــالمية يف إيران  ــك أكد قائد الثورة اإلس إىل ذل
ــة القضية  ــي أن مسؤولي ــيل الخامنئ السيد ع
ــالمي  ــة تقع عىل عاتق العالم اإلس الفلسطيني

بجميع دوله ونخبه.
ــا أمس  ــالة وجهه ــي يف رس ــدد الخامنئ وش
ــة  ــاء املقاوم ــي لعلم ــاد العامل ــس االتح إىل رئي
الشيخ ماهر حمود عىل أن املقاومة يف فلسطني 
ــدو اإلرسائييل بدعم  ــىل الع ــتحقق النرص ع س
ــعر  ــالمي داعيا كل من يستش ــن العالم اإلس م
جسامة املسؤولية التي تمثلها قضية فلسطني 
ــد هذا  ــكالها ض ــكل أش ــة ب ــة املقاوم إىل مواصل

العدو.

واشنطن/ وكاالت
ــس  ــي جيم ــاع األمريك ــر الدف ــرتف وزي اع
ــاً واحداً  ــان جندياً أمريكي ــس، الثالثاء، ب ماتي
قتل يف معركة مدينة الرقة السورية بينما قتل 
ــوريا الديمقراطية  ــوات س ــن 600 من ق أكرث م

التي تعمل بارشاف امريكي.
ــتماع أمام  ــالل جلسة اس ــال ماتيس خ وق
ــيوخ األمريكي االثنني، "إن جنديا  مجلس الش
ــتعادة الرقة  ــدا قتل يف معركة اس ــا واح أمريكي
ــوريا من قبضة داعش، إىل جانب أكرث  رشق س
من 600 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية"،

وأكد ماتيس أن هذه األرقام تؤكد أن الجيش 
ــات برية كبرية ضد  ــي ال يخوض عملي األمريك
ــم القوات  ــل يقترص عىل دع ــة، ب ــم الدول تنظي

املحلية السورية.
ــف الذي  ــل، تعهد التحال ــياق متص  ويف س
ــتمرار  ــوريا، الثالثاء، باالس تقوده أمريكا يف س
ــة"، وذلك  ــوريا الديمقراطي ــم "قوات س يف دع

لدحر داعش تماما يف سوريا.
ــة والتي  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت ق وكان
ــا، تمكنت من  ــب عنارصه ــراد أغل ــكل األك يش
السيطرة عىل مدينة الرقة (رشق نهر الفرات) 
ــهر الحايل، بعد أكرث من أربعة أشهر  يف 20 الش

من القتال مع داعش.
ــات الخاصة  ــد العملي ــف قائ ــك  كش إىل ذل
ــوريا، الجرنال  لقوات التحالف األمريكي يف س
ــي  ــدي أمريك ــريارد، أن 4 آالف جن ــس ج جمي

منترشون داخل األرايض السورية.

ــتدرك جريارد، يف مؤتمر صحفي بوزارة  واس
ــة، كالمه بالقول "أعتذر قلتها  الدفاع األمريكي
ــوريا،  ــأ، فعدد الجنود األمريكيني يف س بالخط
ــوريا  ــوات س ــرف بق ــا ُيع ــم م ــدف دع 500 به

الديمقراطية.
ــه يعمل منذ  ــرنال األمريكي أن ــاف الج وأض
ــنتني مع عنارص قوات سوريا الديمقراطية،  س
ــود عالقة بني  ــل يثبت وج ــم يالحظ أي دلي ول

"ب ي د" و"بي كا كا".
ــة، البنتاغون،  ــت وزارة الدفاع األمريكي وكان
ــني العاملني  ــود األمريكي ــدد الجن ــدت إّن ع أك

داخل األرايض السورية، 503 جنود، باستثناء 
القوات املناوبة.

ــة  الرتكي ــول"  "األناض ــة  وكال ــت  وكان
ــن مواقع  ــابق ع ــفت يف وقت س الحكومية كش
ــة،  السوري األرايض  يف  ــة  أمريكي ــد  قواع  10
ــر، منذ  ــة تستم ــوات األمريكي ــة اىل أن الق الفت
ــا العسكري يف  ــيع وجوده ــام 2015، بتوس الع
ــوريا  ــف "قوات س ــة لتحال ــق الخاضع املناط
ــه  هيكل يف  ــمل  تش ــي  الت ــة"،  الديمقراطي
العسكري األسايس "وحدات حماية الشعب" 

الكردية، يف الشمال السوري.

بغداد/ وكاالت
ــوزراء العراقي حيدر  ــد رئيس ال أك
العبادي، ان الحوار بني بغداد وإقليم 
ــيكون وفق رشوط  كردستان العراق س
ــتور وضمن العراق  ــداد ووفق الدس بغ

املوحد
وأضاف العبادي يف مؤتمر صحفي 
ــيادة  ــدة وس ــع وح ــف م ــم وق "العال
ــا  ولدين ــتور،  الدس ــلطة  وس ــراق  الع
إسناد كبري من العالم حول إجراءاتنا 
ــلطته  ــدة العراق وفرض س ــم وح لدع
ــري قام به  ــذا إنجاز كب ــة، وه االتحادي
ــال"،  ــدون قت ــرة ب ــون ألول م العراقي
ــدم السماح  ــىل ع ــادي ع ــدد العب وش
ــدون مربر،  ــاء العراقيني ب ــك دم بسف
موضحا أن ”أوامرنا مشددة إىل قواتنا 
ــم وحتى يف  ــدم التصادم مع اإلقلي بع
ــا لذلك نقلل  ــاالت التي نلجأ فيه الح
ــم يف  ــع الحس ــة م ــادم واملواجه التص

نفس الوقت لفرض القانون“.
ــرش  تنت أن  ــة  أهمي ــن  ع ــدث  وتح
ــق  ــل مناط ــة يف ك ــة االتحادي السلط
ــق التي  ــا يف املناط ــراق وخصوص الع
ــد  بع ــم  اإلقلي ــوات  ق ــا  فيه ــددت  تم
ــدود  ــىل الح ــرة ع 2003م، وأن السيط
ــة  للسلط ــة  حرصي ــة  صالحي ــي  ه
ــد إدارة  ــا أنه ال توج ــة، مبين االتحادي
ــني  ب ــة  الحدودي ــذ  للمناف ــرتكة  مش
ــة واإلقليم، بل هي  الحكومة االتحادي

بإدارة السلطة االتحادية.
كذلك وعد العبادي بتحرير قضاء 
ــار من  ــة االنب ــع ملحافظ ــم التاب القائ
ــالل "أيام  ــم داعش خ ــيطرة تنظي س
ــتمرار عمليات  ــة"، وحذر من اس قليل
ــات  جه ــم  واته ــني،  اإلرهابي ــد  تجني
ــة،  ــاب الكراهي ــادة خط ــة إع بمحاول
يف  ــات  الفضائي ــض  بع أن  ــا  مضيف
ــل الجنود  ــىل قت ــت ع ــم حرض اإلقلي
ــد  ــذا، ال نري ــرت به ــني وتفاخ العراقي
ــراد أن يصابوا بالرعب،  ملواطنينا األك

نريدهم جميعا أن يشعروا بأمان".
ــن العبادي عزم حكومته دفع  وأعل
رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات 
البيشمركة قريبا،، وفيما اتهم وسائل 
ــىل  ع ــض"  بـ"التحري ــة  كردي ــالم  إع
ــة، اعترب ذلك  ــوات االتحادي ــل الق قت

"جريمة حرب".
ــد  ــس الحش ــد رئي ــه أك ــن جهت م
الشعبي، فالح الفياض، أن االستفتاء 
ــودي  ي أن  ــاد  ك ــراق  الع ــمال  ش يف 
ــريا  ــة العراقية، مش ــدة الوطني بالوح
ــتان العراق  ــس اقليم كردس اىل أن رئي
ــأ يف مرشوع  ــود البارزاني، أخط مسع

االستفتاء.
ــاض يف حوار مع قناة  وأضاف الفي
ــأ  اخط ــي  "البارزان أن  ــن"،  "امليادي
ــكل  ــتفتاء بش ــرشوع االس ــراءة م يف ق
ــجيع إرسائييل"،  ذاتي ومحدود وبتش
ــت بإدارة  ــة نجح ــرب أن "الحكوم واعت
ــت يف إدارة  ــتفتاء كما نجح أزمة االس
ــة ضد داعش"، موضحا أنه "لم  املعرك

ــط  ــة أي خط ــة العراقي ــن للحكوم تك
مبيتة باتجاه كردستان العراق".

أن  اىل  ــي  العراق ــؤول  املس ــار  وأش
ــة رفضت االتهامات  الحكومة العراقي
يف  ــادات  لقي ــاب  باإلره ــة  األمريكي
ــد، وقد رد عليها رئيس الوزراء  الحش
ــع  م ــه  لقائ ــالل  خ ــادي  العب ــدر  حي
ــس  ريك ــي  األمريك ــة  الخارجي ــر  وزي
ــون أكد  ــا أن "تيلرس ــون، مبين تيلرس
ــد  ــس بأن الحش ــرس ام ــام الكونغ أم
ــر بأمر  ــوات عراقية وتأتم ــعبي ق الش

رئيس الوزراء حيدر العبادي".
ــي  الوطن ــن  األم ــار  مستش ــد  وأك
ــود إىل أحد  ــي أن "العراق ال يع العراق
ــه الوطني"،  ــه وتراب ــر أراضي يف تحري
ــار العراق عىل  ــددا عىل أن "انتص مش
داعش غّري من موازين القوى وصارت 

بغداد حارضة فيها".
ــه  ــام حديث ــاض يف خت ــت الفي ولف
ــة  ــة العام ــات العراقي اىل أن االنتخاب

ستجري يف موعدها ولن ُتؤّجل.
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