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ميدل إيست يكشف كواليس تأجيل زيارة ابن سلمان للندنميدل إيست يكشف كواليس تأجيل زيارة ابن سلمان للندن
 لندن/وكاالت

نرش موقع "ميدل إيست آي" تقريرا 
ــي مرييل،  ــايس جيم ــرر الدبلوم للمح
حول زيارة ويل العهد السعودي محمد 
ــلمان املرتقبة لربيطانيا، التي تم  بن س

تأجيلها.
ــل الزيارة  ــف التقرير أن تأجي وكش
كان بسبب املخاوف من االحتجاجات 
ــريا إىل أن  ــد تندلع أثناءها، مش التي ق
ــد منظمات  ــاء لتهدي ــري ج ــذا التأخ ه
ــم احتجاجات  ــان بتنظي حقوق اإلنس
ــلمان،  ــعة ضد األمري محمد بن س واس

املسؤول عن حرب اليمن. 
ــل إن هناك تقارير تفيد  ويقول مريي
ــعرون  ــؤولني يف الرياض يش ــأن املس ب
ــىل  ع ــرات  التظاه ــري  تأث ــن  م ــق  بالقل
ــارة ويل العهد،  ــة اإلعالمية لزي التغطي
ــارة  ــم زي ــرر أن تت ــن املق ــث كان م حي
ــه  ــه بأن ــدم نفس ــذي يق ــد، ال ويل العه
ــن قصف  ــؤول ع ــو املس ــي، وه إصالح
ــتغرق ثالثة  ــهر، وتس ــن، هذا الش اليم

أيام.
ــم أن  ــت آي" عل ــدل إيس إال أن "مي
ــم تأجيلها إىل 7 مارس املقبل،  الزيارة ت
ــعوديون  ــؤولون الس ــرب املس ــا ع بعدم
ــات  ــن التغطي ــم م ــدم ارتياحه ــن ع ع
ــلبية، وإمكانية تنظيم  الصحافية الس
ــعودية  الس ــجل  س ــأن  بش ــرات  تظاه
ــرب  والح ــان  اإلنس ــوق  بحق ــق  املتعل

األهلية يف اليمن.
ــات  الحلق أن  إىل  ــر  التقري ــري  ويش
ــة  ــا هيئ ــي بثته ــالث الت ــة الث الوثائقي
يس"  ــي  ب ــي  "ب ــة  الربيطاني ــة  اإلذاع
الدبلوماسيني  الشهر املايض، أغضبت 
السعوديني، بعدما كشفت عن عمليات 
ــاد التي أرشف  ــة الفس ــع ومكافح القم
ــورت  ــلمان، وص ــن س ــد ب ــا محم عليه
ــعود: عائلة يف حرب"  السلسلة "آل س
ــة الحاكمة تواجه "لحظة من  أن العائل
ــتقرار الذي لم تره من قبل"،  عدم االس
فهي تواجه نزاعا دبلوماسيا مع قطر، 
ــداد أفق يف  ــران، وانس ــة مع إي ومواجه

الحرب الدموية يف اليمن. 
ــن  ــد ب ــب إىل أن محم ــت الكات ويلف
ــلمان لم يغادر السعودية منذ حملة  س
ــا يف 4 ترشين  ــدأ فيه ــري، التي ب التطه
الثاني/ نوفمرب؛ خوفا من االضطرابات 
ــبب بغيابه،  ــد تتس ــي ق ــة الت الداخلي
ــتكون  ــريا إىل أن زيارته إىل لندن س مش
ــيزور فيها  ــة طويلة س ــن رحل جزءا م
ــية باريس والعاصمة  العاصمة الفرنس

األمريكية واشنطن. 

ــت آي" أن  ــع "ميدل إيس ــم موق وعل
ــمل  ــلمان لربيطانيا ستش زيارة ابن س
ــزا ماي،  ــوزراء تريي ــة ال ــاء مع رئيس لق
ــراد العائلة  ــاء بعض الوقت مع أف وقض
ــه من  ــث أن ــة، حي ــة الحاكم الربيطاني
ــور يف  ــع أن يقيم يف قلعة ويندس املتوق
يف  ــاندرينعهام  س ــرص  ق أو  ــاير  بريكش

نورث فولك. 
ــهدت  ــدن ش ــر أن لن ــر التقري ويذك
ــل  الراح ــك  املل زار  ــا  عندم ــرة  تظاه
ــام 2007، وقاطع  ــه بريطانيا ع عبدالل
ــيون حفلة العشاء  املعارضون السياس
ــا امللكة احتفاال  ــمية التي أقامته الرس
ــالف زيارة  ــه عىل خ ــتدركا بأن ــه، مس ب
ــلمان  ــإن رحلة ابن س ــك عبدالله ف املل
رغم أنها أقل رسمية، إال أن التظاهرات 
ــطون  ــيحاول الناش ــة، حيث س متوقع
ــعودي يف اليمن، الذي  فضح الدور الس
أدى إىل مقتل 10 آالف مدني منذ بداية 
ــارس 2015م، التي توصف  الحرب يف م
ــع البرش يف  ــن صن ــة م ــرب كارث ــا أك بأنه

العالم.
ــأن بريطانيا أصدرت  ويفيد مرييل ب
ــعودية أسلحة بقيمة  رخصا لبيع الس
ــا يف ذلك مقاتالت  ــارات دوالر، بم 6 ملي
حربية وقنابل وصواريخ، منوها إىل أن 
ــا اتفاقية دفاعية مهمة يف  البلدين وقع

سبتمرب 2017م.
ويستدرك املوقع بأنه رغم العالقات 
ــدن والرياض، فإن هناك  الدافئة بني لن
ــن أن  ــرت م ــق يف ويستمنس ــر قل مظاه
ــر 32 عاما  ــن العم ــغ م ــد البال ويل العه
ــوران  يط "ال  ــد  ق ــوزراء  ال ــىة  ورئيس
عالقات عمل دافئة"، وبأن هناك غيابا 
ــب ما قال  يف "الكيمياء" بينهما، بحس

مصدر مطلع عىل األمر.
ــدر  مص ــن  ع ــر  التقري ــل  وينق
دبلومايس ثان، قوله:"لن تدير (ماي) 

ــة، وهي تفضل طريقة  أحاديث مجامل
ــتفضل  غري عربية لبحث العالقات، س

التوجه مبارشة اىل العمل".
ــد  ق ــارة  الزي إن  ــب  الكات ــول  ويق
ــأن إيران  ــهد توترا بني الطرفني بش تش
واالتفاقية النووية املوقعة معها، حيث 
ــدن موقفا مغايرا عن حليفها  تتبنى لن
ــه من املتوقع أن  الخليجي، الفتا إىل أن
ــلمان حفاوة يف واشنطن،  يلقى ابن س
ــع صهر  ــدة م ــة جي ــم عالق ــث يقي حي
ــرن (37  ــار الرئيس جارد كوش ومستش
ــرات، وطور  ــه عدة م ــا)، والتقى ب عام
ــىل خالف العالقة  عالقة قريبة معه، ع
ــعودي  ــد الس ــني ويل العه ــدة ب الجام

وماي.
ــؤولني  املس أن  إىل  ــع  املوق ــوه  وين
ــراج عندما  ــعروا باإلح ــعوديني ش الس
طلب وزير الدفاع السابق مايكل فالون 
يف ترشين األول/ أكتوبر من املسؤولني 
ــعودية؛ لئال تتأثر  التوقف عن نقد الس

صفقات بيع املقاتالت مع السعودية.
ــتغربا  مس ــس  "لي ــل:  مريي ــول  ويق
ــفارة  س يف  ــؤولون  مس ــف  يص أن 
ــدن  ــارة لن ــنطن زي ــعودية يف واش الس
ــية  بأنها (من أكرث الزيارات الدبلوماس
ــتقوم  ــية) هذا العام، حيث س حساس
ــا باملصادقة عىل رؤية 2030م  بريطاني
ــلمان لتحويل  ــن س ــا اب ــي يدعمه الت
ــعودية من دولة تعتمد عىل النفط  الس

إىل اقتصاد متنوع".
ــر  مدي أن  ــن  ع ــر  التقري ــف  ويكش
صندوق االستثمار العام يارس الرميان 
ــريا إىل أنه  ــلمان، مش ــن س ــريافق اب س
ــوار مع ماي  ــدة الح ــيكون عىل أجن س
ــن طرح  ــالن ع ــة اإلع ــوع إمكاني موض
ــعودية  ــط الس ــة النف ــن رشك ــهم م أس
ــدن،  ــة يف لن ــوق املالي ــو" يف الس "ارامك
ــا إىل تريليوني  ــل قيمته ــد تص التي ق

دوالر.
ــري املوقع إىل أن وزير الخارجية  ويش
ــث  ــون ح ــس جونس ــي بوري الربيطان
ــأن الحرب  ــىل القبول ب ــعوديني ع الس
ــكريا،  ــن أن تحل عس ــن ال يمك يف اليم
وحاول دفع الرياض لرفع الحصار ولو 

بشكل جزئي عن ميناء الحديدة.
ــطني،  ــر نقال عن ناش ــورد التقري وي
قولهم إن ويل العهد هو مهندس الحرب 
ــانية، ومع  التي أدت إىل أكرب كارثة إنس
ــعودية  ذلك واصلت بريطانيا دعم الس

بالسالح وبيعه.
ــزب  ــس ح ــن رئي ــب ع ــل الكات وينق
ــس  فين ــني  الديمقراطي ــني  الليربالي
ــىل ترييزا ماي  ــل، قوله: "يجب ع كامب
أن تستخدم الزيارة ملطالبة السعودية 
بفتح ميناء الحديدة، عىل أساس دائم، 
ــاس الذين  ــماح بوصول املواد للن للس
ــاملة"، ويضيف:  يعانون من مجاعة ش
"يجب أن تؤكد االلتزامات التي قدمت 
ــة،  الربيطاني ــة  للحكوم ــابق  الس يف 
ــة  األمريكي ــة  الرقاب ــري  معاي ــق  وتطبي
ــعودي، من أجل  ــالح الجو الس عىل س
ــني"، منوها إىل  ــا املدني تقليل الضحاي
ــال يؤكدون  ــني وحزب العم أن الليربالي

رضورة وقف الحرب يف اليمن.
ــارة ويل  ــع أن توقيت زي ــر املوق ويذك
العهد جاء يف وقت ناقشت فيه الرشطة 
ــطني،  ــات الناش ــع جماع ــات م الرتتيب
ــطو الحملة ضد تجارة  ــن فيهم ناش بم
ــالح وتحالف أوقفوا الحرب، وقال  الس
ــد تجارة  ــة ض ــم الحمل ــدث باس املتح
ــميث إن "ويل العهد  ــدرو س ــالح أن الس
ــوأ سجل حقوق  هو رمز نظام لديه أس
ــم، وأرشف عىل الحرب  ــان يف العال إنس
ــاس،  ــت آالف الن ــي قتل ــن، الت يف اليم

وخلقت كارثة إنسانية رهيبة". 
ــإن الكثري من  ــر، ف ــب التقري وبحس

الناشطني عربوا عن غضبهم من زيارة 
ــلمان، التي تتزامن مع يوم املرأة  ابن س
ــه  ــتدركا بان ــارس، مس ــي يف 8  م العامل
رغم سماح اململكة للمرأة العام املايض 
بقيادة السيارات، إال أنها ال تزال تفرق 
ــاة العامة، كما  ــني يف الحي ــني الجنس ب

يقول الناشطون. 
ــن لينديس جريمان  وينقل مرييل ع
ــرب"، قوله إن  ــوا الح ــن حملة "أوقف م
ــرأة العاملي  ــت الزيارة مع يوم امل "توقي
يعد إهانة ملاليني النساء، وسنحتج يف 

الشوارع".
ــل الزيارة  ــع إن تفاصي ــول املوق ويق
ــا  محامي ــدم  ق ــا  عندم ــر  تظه ــدأت  ب
ــرا  تقري ــان  بريطاني ــان  إنس ــوق  حق
ــعودية  ــق عضوية الس ــا فيه تعلي طلب
ــبب  ــان؛ بس ــوق اإلنس ــس حق يف مجل
ــرسي  ق ــال  واعتق ــفي  تعس ــال  اعتق
ــدم كل من كني  ــخصا، حيث ق لـ61 ش
ماكدونالد ورودني ديكسون تقريرهما 
ــهر املايض،  إىل املجلس يف جنيف الش
ــن بارزين  ــال دي ــال رج ــاال إن اعتق وق
ــان وصحافيني  ــوق إنس ــطي حق وناش
ــاكا  انته ــد  يع ــني  وأكاديمي ــعراء  وش

للقانون الدويل والسعودي.
ــن  ــن م ــت أل ــن كي ــل التقريرع وينق
ــونال"،  إنرتناش ــتي  "أمنس ــة  منظم
ــة الوزراء أال  ــا: "يجب عىل رئيس قوله
ــلمان بأن تميض  ــمح لرحلة ابن س تس
ــان  ــع حقوق اإلنس ــة وض دون مناقش
ــعودية.. ورغم حديث  املتدهور يف الس
ــالح) يف اململكة،  ــد عن (اإلص ويل العه
ــدا للمعارضة  ــا متزاي ــاك قمع ــإن هن ف
ــان وعدد من  ــوق اإلنس ــطي حق وناش
ــن، باإلضافة إىل عدد ال يحىص  املديري
ــة، وتقارير  ــات غري العادل من املحاكم

عن التعذيب والحجز". 
ــت آي" تقريره  ــم "ميدل إيس ويخت
وزارة  يف  ــؤولني  مس أن  إىل  ــارة  باإلش
ــرار للحديث  ــة رفضوا االنج الخارجي
عن موعد الزيارة، وأشاروا لترصيحات 
ــت فيها:  ــايض، التي قال ــاي العام امل م
ــتقبال ويل العهد يف العام  "نتطلع الس
ــة لندن لم  ــد"، الفتا إىل أن رشط الجدي
ــىل هذه  ــق ع ــب التعلي ــتجب لطل تس

الزيارة.
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اإلمارات تحرم معتقلي "الرزين" 
من املالبس الشتوية

 
ــة يتعرض لها  ــة يف الصعوب ــانية غاي ــدر حقوقي عربي عن ظروف إنس ــف مص كش

املعتقلون السياسيون يف سجن الرزين اإلماراتي شديد الحراسة.
ــجن تحرم أهايل  ــمه- إن إدارة الس ــف عن اس ــدر -الذي طلب عدم الكش ــال املص وق
ــبة لفصل الشتاء "دون مراعاة لربودة الطقس يف  املعتقلني من إدخال املالبس املناس

املنطقة الصحراوية التي يقع فيها السجن".
ــرض املعتقلني  ــر لها عن "تع ــد تحدثت يف تقاري ــات حقوقية دولية ق ــت منظم وكان
ــيني لتعذيب جسدي ونفيس مستمر يف السجن"، الذي أعلن معتقلون فيه  السياس

قبل أشهر عن خوض إرضاب عن الطعام للمطالبة بتحسني ظرف اعتقالهم.

توافق عرايق سوري على إعادة فتح معرب 
البوكمال أمام حركة التبادل التجاري

بغداد/
ــتئناف حركة نقل  ــداد بصدد اس ــق وبغ ــورية، أن دمش ــفت مصادر عراقية وس  كش

البضائع واألفراد عرب معرب البوكمال-  القائم الحدودي بني البلدين.
ــة قوله ان  ــدر يف وزارة الداخلية العراقي ــن مص ــورية ع ــة الوطن الس ــت صحيف ونقل
ــيبحثان إمكانية التعاون يف تنفيذ عمليات متزامنة عىل الرشيط  ــق، س بغداد ودمش

الحدودي بني الجانبني. 
ــتئناف حركة  ــرب اس ــود دالالت عىل ق ــارت فيه لوج ــرا أش ــة تقري ــرشت الصحيف ون
ــاحنات التجارية عرب هذا املعرب، الفتة إىل وصول وزير الداخلية السوري محمد  الش
ــا عددا من  ــتمر يومني يلتقي خالله ــمية تس ــس، يف زيارة رس ــراق أم ــعار إىل الع الش
ــؤولني العراقيني،  ــيلتقي عددا من املس ــعار س ــؤولني العراقيني، مؤكدة أن "الش املس

ومنهم رئيس الحكومة حيدر العبادي لبحث عدة ملفات، والسيما الحدود".
ــهر من تحرير  ــاندة القوات الحليفة تمكنت قبل اش ــورية وبمس وكانت القوات الس
ــي راوة والقائم عىل  ــوات العراقية من تحرير مدينت ــة البوكمال كما تمكنت الق مدين

الحدود بني الجانبني، والتي كانت آخر املعاقل الكبرية لتنظيم داعش االرهابي.

سويسرا توطن ألفي الجئ سوري يف لبنان
بريوت

ــويرسا فتحت الباب لتوطني نحو ألفي الجئ سوري موجدون عىل  أعلن لبنان أن س
األرايض اللبنانية منذ عامني.

ــني املرعبي يف أعقاب لقائه مع أمني  ــؤون النازحني مع وقال وزير الدولة اللبناني لش
هيئة الهجرة السويرسية ماريو غاتيكر أمس األول، "األعداد قليلة مقارنة مع العدد 
ــن يف لبنان"، معربا عن تقدير لبنان لدعم الحكومة  الكبري لألخوة النازحني املوجودي

السويرسية له، وخاصة فيما يتعلق بشؤون استضافة النازحني السوريني.
ــاريع البنى التحتية التي توفر  ــتثمار يف مش ــويرسا إىل االس ودعا الوزير اللبناني س
ــية من مياه ورصف صحي وكهرباء وتعليم واستشفاء، يف املناطق  الخدمات األساس

النائية التي تستضيف الغالبية الساحقة من النازحني.
ــود املبذولة  ــق له عىل "الجه ــويرسي والوفد املراف ــؤول الس ــا أطلع املرعبي املس كم
ــجيل  ــألة تس ــة العامة ألزمة النزوح، ومس ــي تعرتض إقرار السياس ــات الت والصعوب
ــوريني الحديثي الوالدة، والذين بلغت أعمارهم أكرث من سنة،  الوالدات لألطفال الس
ــا يتماىش مع احرتام  ــس لديهم إقامة يف لبنان، وهو م ــق الزواج ملن لي ــجيل وثائ وتس

لبنان لالتفاقات الدولية، لجهة تمتع أي مقيم عىل أرضه بأوراق ثبوتية".
ــوريني عىل أوراق ثبوتية  ــر عىل "أهمية حصول النازحني الس ــن جانبه، أكد غاتيك م
ــادات والدة ووثائق الزواج، كون  ــجيل وإقامات وإف ــدد وضعهم القانوني، من تس تح
ــني إىل بالدهم، أو الهجرة  ــس التحضري لعودة الالجئ ــذه األمور تدخل يف صلب أس ه
ــخصية ملا ستخلقه من عقبات  ــتندات الش إىل بلد ثالث، ومن الخطأ تأمني هذه املس

أمام عودة الالجئني السوريني أو هجرتهم".

حول العالمحول العالم

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية إلى
الشيخ/ محمد بن يحيى الرويشان

رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرويشان
وإلى كافة أسرة وآل الرويشان وذلك في مصابهم الجلل بوفاة المغفور له بإذن هللا 

تعالى رجل األعمال
الشيخ / نايف بن محمد بن يحيى الرويشان
 نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرويشان

سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية (مؤسسة الصالح سابقا)
عنهم/ أكرم يحيى باكر- املدير العام للمؤسسة 

وكافة العاملين فيها


