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محتجون يطالبون بوقف مبيعات األسلحة للسعوديةمحتجون يطالبون بوقف مبيعات األسلحة للسعودية
ــىل  ــوء ع الض ــة  الربيطاني ــف  الصح ــلَّطت  س
الزيارة التي ُيجريها ويل العهد السعودي، األمري 
ــاوة  ــدًة حف ــدن، منتق ــلمان، إىل لن ــن س ــد ب محم
ــة الربيطانية  ــه من الحكوم ــتقبال الذي لقي االس

واألرسة امللكية.
ــا  أهميته ــم  -رغ ــارة  الزي ــذه  ه ــىل  ع ــى  وطغ
ــان،  ــجلُّ حقوق اإلنس ــعودية وبريطانيا- س للس
سيُئ السمعة، بالسعودية، والحرب التي تقودها 
ــة  ــت صحيف ــث وصف ــن، حي ــىل اليم ــاض ع الري
"الغارديان" حفاوة االستقبال بـ"الركوع" لرجل 
ــان وَخَرَق القانون  ارتكب انتهاكات لحقوق اإلنس
ــرٍب  ح ــدس  ومهن ــن،  اليم يف  ــدويل  ال ــاني  اإلنس
ــني ودفعت  ــل اآلالف من املدني ــن مقت ــفرت ع أس
ــط"، إىل حافة  ــرشق األوس ــر دول ال ــن، "أفق اليم

املجاعة.
كما نقلت "الغارديان" ترصيحات لزعيم حزب 
ــم فيها  ــي كوربن، اته ــي، جريم ــال الربيطان العم
جيش بالده بالتواطؤ مع الرياض يف "حرٍب جرت 
ــكل غري قانوني، زاعماً أن موظفني بريطانيني  بش
كانوا يوجهون الحملة العسكرية السعودية عىل 

اليمن من الرياض".
ــربايل  اللي ــزب  الح ــم  زعي أدان  ــدوره،  ب
ــتقبال  ــة اس ــل، طريق ــس كيب ــي، فين الديمقراط
ــام ديكتاتوري  ــس نظ ــّماه "رئي ــا س ــة م الحكوم
ــعوديني بإنهاء  ــة الس ــاً إىل مطالب ــي"، داعي ودين
ــن،  ــة يف اليم ــداف املدني ــي لأله ــف املنهج القص

بحسب ما ذكرته "الغارديان".

ب به" -"غري مرحَّ
ــة، بدورها،  ــت" الربيطاني ــة "اإلندبندن صحيف
ــارج مقر  ــىل االحتجاجات خ ــوء ع ــلطت الض س
ــتقبال األمري  ــن مع اس ــك بالتزام ــة، وذل الحكوم
ــرت أن املئات  ــلمان هناك، حيث ذك ــد بن س محم
د  وردَّ ــن،  اليم يف  ــاض  الري ــرب  ح ــد  ض ــوا  هتف
ــرون: "أوِقفوا القصف اآلن وأوِقفوا القتل  املتظاه
ــري  ــلمان) "غ ــن س ــه (ب ــًة أن ــن)"، مبيِّن (يف اليم

ب به" رغم الحفاوة الرسمية. مرحَّ
ــة-  الصحيف ــق  -وف ــرون  املتظاه ــب  طال ــا  كم

ــلحة إىل  ــات األس ــف مبيع ــم بوق ــة بالده حكوم
ــني أوضاع  ــا لتحس ــط عليه ــعودية، وبالضغ الس

حقوق اإلنسان يف اململكة.
ــرة،  ــالل املظاه ــني، خ ــني املتحدث ــن ب وكان م
ــل" املعارضة، كيت  ــرة العمل يف "حكومة الظ وزي
ــاواة بني الرجال  ــي طالبت بـ"املس ــامور، الت أوس
ــاف الحرب التي  ــعودية"، وبإيق ــاء يف الس والنس

تسببت يف "تجويع الشعب اليمني".

- تواطؤ
صحيفة "ذا صن" كانت األشد انتقاداً للزيارة؛ 
ــة التي لقيها  ــرت أن رس الحفاوة البالغ ــث ذك حي
ــادل املعلومات  ــو تب ــلمان، ه ــري محمد بن س األم
االستخباراتية بني الرياض ولندن والتي أسهمت 
ــني، فضًال عن  ــني بريطاني ــاة مواطن ــاذ حي يف إنق
ــتثمارية بقيمة 65  ــة واس ــات تجاري ــرام صفق إب
ــار دوالر) بني  ــرتليني (100 ملي ــه إس مليار جني

البلدين، بحسب الصحيفة.
ــات بأنها جزء  ــبَّهت "ذا صن" هذه الصفق وش
ــع مهندس  ــي الربيطاني م ــؤ الحكوم ــن التواط م
ــارة إىل بن سلمان)، الذي  الحرب باليمن (يف إش

ــلحة الربيطانية واألمريكية، التي  ــتخدم األس اس
أودت بحياة 10000 مدني عىل األقل.

ــه،  ــب ب ــف الرتحي ــم تزيي ــه "ت ــارت إىل أن وأش
ــتئجار  ــة عالقات عامة، باس ــن خالل قيام رشك م
ــوارع  ش ــوب  تج ــاحنات  وش ــرة  أج ــيارات  س
ــة عىل  ــه كدالل ــا صورت ــة عليه ــة، ملصق العاصم

ترحيب عفوي بويل العهد السعودي".
يف  ــات  "اإلصالح أن  إىل  ــة  الصحيف ــت  ولفت
ــهدة  مستش ــري"،  كب ــد  ح إىل  رساب  ــعودية  الس
ــا زالوا يف  ــلميني للحكومة م ــأن "املنتقدين الس ب
ــاء الحصول  ــزال يتعني عىل النس ــجن، وال ي الس
ــفر، أو  ــنَّ يريدن الس ــن الرجال، إذا ك ــىل إذن م ع

الحصول عىل تعليم، عىل وظيفة".

داعم التطرف وقاتل اليمنيني
ــادات  ــعودي، انتق ــد الس ــه ويل العه ــا واج كم

واسعة من شخصيات بريطانية معارضة.
ــإن من بني  ــة "الغارديان"، ف ــب صحيف وبحس
هت إىل بن سلمان،  ــديدة التي وجِّ االنتقادات الش
ــدة،  املتح ــة  اململك ــرف يف  التط ــم  ــات بدع اتهام
وارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان يف السعودية، 

ــن؛ من  ــدويل باليم ــاني ال ــون اإلنس ــرق القان وخ
ــعودية، وأسفرت  ــنها الس جراء الحرب التي تش
ــن املدنيني، ودفعت واحداً من  عن مقتل اآلالف م

أفقر بلدان الرشق األوسط إىل حافة املجاعة.
ــهدته  ــت الصحيفة الربيطانية إىل ما ش وتطرق
ــدد كبري من  ــع ع ــن تجّم ــة م ــة الربيطاني العاصم
ــن  م ــرب  بالق ــرب،  للح ــني  الرافض ــن  املتظاهري
الربملان، مشرية إىل احتجاز قوات األمن مئات من 
ــهر  ــرتيت، أش ــني خارج أبواب داونينغ س املحتج
ــوارع لندن، وأُلقي القبض عىل رجل لالشتباه  ش
ــيارة  ــاء البيض عىل س ــد إىل إلق ــث عم ــه، حي في

للرشطة يف أثناء مرور موكب بن سلمان.
ــات صحفية لزعيم  ــت الصحيفة ترصيح ونقل
ــي كوربن، الذي  ــال الربيطاني، جريم حزب العم
ــي  ــاي، ه ــزا م ــوزراء، تريي ال ــة  ــال: "إن رئيس ق
ــون  ــني من البرش يعيش ــن وضع مالي ــؤولة ع املس
خطر املجاعة باليمن؛ وذلك من خالل مشاركتها 

مع السعودية يف الحرب هناك".
وتابعت: "أوضح كوربن أن الجيش الربيطاني 
ــري قانونية"، مؤكداً  ــورط ومتواطئ يف حرب غ مت
ــون  ه ــوا يوجِّ ــني كان ــارين الربيطاني أن "املستش

الحملة العسكرية يف الرياض".
ــزب  الح ــم  "زعي ــان":  "الغاردي ــت  وأضاف
ــن  ــل، أدان م ــس كيب ــربايل، فين ــي اللي الديمقراط
ــتقبال بن  ــجادة الحمراء واس ــرش الس جهته، ف
ــم الديكتاتوري يف  ــاه بالزعي ــاً إي ــلمان، واصف س
ــطى"، داعياً  ــرون الوس ــام ثيوقراطي من الق نظ
ــعوديني  الس ــة  مطالب إىل  ــة  الربيطاني ــة  الحكوم
بوقف القصف املنهجي لألهداف املدنية يف اليمن 

والذي بدأه ويل العهد.
واعترب كيبل، بحسب الصحيفة، أن بن سلمان 
ــار يف  ــة والحص ــات الجوي ــدس الهجم ــو "مهن ه
ــات اإلرهابية يف  ــل الجماع ــاً تموي ــن، وأيض اليم
ــوزراء  ــز رئيس ال ــر بحج ــو الذي أم ــوريا، وه س
ــاالت اإلعدام  ــري)، وح ــعد الحري ــي (س اللبنان

تضاعفت يف السعودية منذ وصول بن سلمان".
ــل كل ذلك  ــرتض أن نتجاه ــاف: "من املف وأض
ــرأة  للم ــمح  يس ــوف  س ــلمان  س ــن  ب أن  ــرد  ملج
ــيارة، تماماً كما يف أي بلد  ــعودية بقيادة الس الس
ــي أنها  ع ــة الربيطانية تدَّ ــم. الحكوم ــر بالعال آخ
ــان، ولكن عندما يتعلق األمر  تهتم بحقوق اإلنس

بالسعودية، فإنها تصمت بشكل مخجل!".

ــدى  ل ــاً  قلق ــاك  "هن إن  ــة:  الصحيف ــول  وتق
ــوة  الفج يف  ــل  يتمث ــة،  الربيطاني ــة  الحكوم
االقتصادية التي سيرتكها انسحاب بريطانيا من 
ــر لزيارة ويل العهد  ــاد األوروبي، حيث ُينظ االتح

السعودي عىل أنها فرصة اقتصادية كبرية".
ــن زيارة بن  ــل "الغارديان" الحديث ع وتواص
ــه "يف أعقاب اللقاء  ــًة االنتباه إىل أن ــلمان، الفت س
ــلمان وترييزا  ــس األول بني بن س ــذي جرى أم ال
ــه أن  ــاء في ــاً، ج ــة بيان ــدرت الحكوم ــاي، أص م
ــة إزاء الوضع  ــن مخاوفها العميق ماي أعربت ع
ــت باإلصالحات  ب ــن، وأنها رحَّ ــاني يف اليم اإلنس
ــعودية  ــمح بموجبها للمرأة الس األخرية التي ُس
بقيادة السيارة، وحضور دور السينما، مؤكدًة أن 

حكومتها ستدعم هذه الخطوات".
ــار إىل أن  ــان أش ــول: إن البي ــلت بالق واسرتس
ــوم عليه يف  ــف بدوي، املحك ــط رائ "قضية الناش
ــدة،  ــنوت و1000 جل ــجن 10 س ــعودية بالس الس

أثريت يف االجتماع بني بن سلمان وماي".
ــت أن "ائتالفاً من عدة جماعات حقوقية،  وبيَّن
ــرتيت"،  ــة احتجاجية أمام "داونينغ س ــم وقف نظَّ
ــارة  لتج ــة  مناهض ــات  جماع إىل  ــة  باإلضاف
األسلحة، حيث هتف املتظاهرون مطالبني بوقف 

الحرب عىل اليمن ووقف القصف".
ــة الظل،  ــل يف حكوم ــرة العم ــرت أن "وزي وذك
ــن، إن عىل  ــت أمام املتظاهري ــامور، قال كيت أوس
ــراء أمام  ــجادة الحم ــرش الس ــدم ف ــة ع الحكوم
ــخص يف  ــلمان؛ فهناك 22 مليون ش ــد بن س محم
ــبب  ــاعدات وحماية؛ بس ــة إىل مس ــن بحاج اليم

انتهاك السعودية القانون الدويل".
ــن زيارة بن  ــان" تقريرها ع ــت "الغاردي وختم
ــن املنظمات  ــارة إىل أن "العديد م ــلمان، باإلش س
ــلمان لربيطانيا،  ــارة بن س ــة انتقدت زي الحقوقي
ــاً، قالت  ــف بيان ــة ريربي ــدرت مجموع ــث أص حي
ــعودية تضاعفت  فيه: إن عمليات اإلعدام يف الس
ــل إىل 133 عملية إعدام  ــلمان، لتص يف عهد بن س
ــهر الثمانية التي تلت تعيينه ولياً للعهد،  يف األش

مقارنة بـ67 حالة يف األشهر الثمانية السابقة".
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ــال الربيطاني،  ــس حزب العم دعا رئي
ــالده،  ب وزراء  ــة  رئيس ــني،  كورب ــي  جيم
ــد  العه ويل  ــة  مطالب إىل  ــاي،  م ــزا  تريي
ــف  ــلمان بوق ــن س ــد ب ــعودي محم الس

إطالق النار يف اليمن.
ــة ملجلس  ــالل جلس ــال كوربني، خ وق
العموم الربيطاني، إنه "ال يمكن أن يكون 
األمر صحيحا أن تكون حكومتها (ترييزا 
ماي) متواطئة فيما تصفه األمم املتحدة 

بالدليل عىل جرائم حرب يف اليمن".
ــة  ــتخدم رئيس ــل ستس ــاءل: "ه وتس
ــع ويل العهد  ــا اليوم م ــوزراء اجتماعه ال
ــعودية  الس ــد  تزوي ــف  لوق ــعودي  الس
بالسالح، واملطالبة بوقف فوري إلطالق 

النار يف اليمن"؟.
ــؤال كوربني  بدورها، ردت ماي عىل س
ــاعدات  ــادة اململكة املس ــارة إىل زي باإلش
ــة العالقات بني  ــن، وأكدت عىل أهمي لليم

بريطانيا والسعودية.

ــاء  ــن  ج ــا يف اليم ــربت أن تدخله واعت
ــة"  ــة الرشعي ــب "الحكوم ــىل طل ــاء ع بن
ــا من مجلس  ــر مدعوم أيض هناك، واألم

األمن، ولذلك بريطانيا تدعم الرياض.
ــمح  ــاي إىل رضورة أن تس ــارت م وأش
ــاعدات إىل  جميع األطراف بإدخال املس
املناطق املنكوبة يف اليمن، دون أن تحمل 

أي طرف املسؤولية عما يجري.
ــوق  ــاكات حق ــني إىل انته ــار كورب وأش
ــعودية  الس ــا  فيه ــة  املتورط ــان  اإلنس
ــال  اعتق ــاالت  ح إىل  ــا  الفت ــن،  باليم
ــان  املواطنني واملدافعني عن حقوق اإلنس
ــي أكد أن جميعها  وحاالت التعذيب، الت

موثقة عرب تقارير منظمة العفو الدولية.
ــؤال  ــاي ردا عىل س ــت م ــا، قال بدوره
ــي تربطنا  ــني: "الصلة الت ــي كورب جرييم
بالسعودية تاريخية. إنها مهمة، وأنقذت 
ــىل األرجح يف  ــخاص ع أرواح مئات األش

هذه الدولة".

دمشق
ــني من الغوطة الرشقية عرب  ــورية ممرا آمنا جديدا إلخراج املدني هيأت الحكومة الس

طريق جرسين-املليحة، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية.
ــعبية ووجهاء  ــورية، بالتعاون مع الفعاليات الش ــإن "الحكومة الس ــا للوكالة، ف ووفق
الغوطة هيأت ممرا جديدا إلخراج املدنيني املحارصين من قبل التنظيمات اإلرهابية يف 

الغوطة الرشقية عرب طريق جرسين املليحة".
ويف وقت سابق ، قال مصدر عسكري لـ RT، إن الجيش السوري أعطى مهلة ملسلحي 
ــليم البلدة قبل انتهاء ساعات الهدنة اليومية، وإّال  بلدة مرسابا يف الغوطة الرشقية لتس

فسيبدأ بعمل عسكري ضدهم.
ــوري تمكن من  ــق أعلن أن الجيش الس ــكري يف القوات الرديفة لدمش وكان قائد عس
ــطر الغوطة الرشقية إىل جزئني، فيما توشك القوات الحكومية املتقدمة من الرشق أن  ش

تنضم إىل القوات عند الطرف الغربي للجيب.
ــمه، أن عرض الجزء  ــكري الذي رفض ذكر اس ــة رويرتز عن القائد العس ــت وكال ونقل
ــغ كيلومرتا  ــمايل والجنوبي للجيب يبل ــط الجزئني الش ــن األرايض الذي يرب ــي م املتبق
ــي أن الغوطة الرشقية فصلت  ــه القوات الحكومية، األمر الذي يعن ــيطر علي واحدا وتس

إىل جزئني، عىل حد قوله.
ــات املعارضة يف  ــق الرحمن وهي من أهم مجموع ــم فيل ــن جهته نفى املتحدث باس م

الغوطة الرشقية، وائل علوان، هذه املعلومات.

١٥١٥ ألف حالة اعتقال للنساء  ألف حالة اعتقال للنساء 
الفلسطينيات منذ عام الفلسطينيات منذ عام ٦٧٦٧

ــؤون  ش ــة  هيئ ــس  رئي ــال  ق  
ــن عيىس قراقع  األرسى واملحرري
ــدو اإلرسائييل نفذت  إن قوات الع
ــال يف  ــة اعتق ــف حال ــو 15 أل نح
ــطينيات  ــاء الفلس ــوف النس صف

منذ عام 1967.
ــل  ــالل حف ــع خ ــاف قراق وأض
ــة ونادي  ــات الهيئ ــم موظف تكري
األسري ملناسبة يوم املرأة العاملي 
ــن  ــطينية ال زل ــرية فلس أن 62 أس
ــجون االحتالل، من  ــن يف س يقبع
بينهن 8 جريحات، و10 قارصات، 
ــريات  ــرأة متزوجة، و3 أس و20 ام
محتجزات بأوامر اعتقال إداري.

ــرأة  امل ــات  بتضحي ــاد  وأش
ــرية  ــطينية ودورها يف مس الفلس
النضال، فهي الشهيدة واألسرية 
ــدة  ووال ــدة  واملبع ــة  والجريح
وشقيقة وزوجة وابنة كل هؤالء.

ــادت  أف ــل،  متص ــياق  س ويف 
ــؤون األرسى واملحررين  هيئة ش
ــة  لغالبي ــية  النفس ــاع  األوض أن 
ــون  الدام ــجن  س يف  ــريات  األس

صعبة ومعقدة، حيث أن األحكام 
ــن  ــدرت بحقه ــي ص ــرية الت األخ
ــن، مما  ــة له ــة صدم ــت بمثاب كان
خلق حالة نفسية غري عادية، قد 

تزداد تعقيدا مع مرور الوقت.
ــش يف  ــه يعي ــة أن ــت الهيئ وبين
ــرية،  ــجن الدامون اليوم 25 أس س
ــم واحد، وإن هذا  جميعهن يف قس
العدد الكبري واالكتظاظ قد يكون 
ــات  االضطراب يف  ــا  إضافي ــببا  س
يف  ــا  حالي ــودة  املوج ــية  النفس

السجن.
ويف هذا السياق، قامت محامية 
ــب، بزيارة  ــان الخطي ــة حن الهيئ
ــيمة  حش ــان  جيه ــريتني  األس
ــون،  الدام يف  ــن  حس ــن  ونرسي
ــان  جيه ــرية  األس أن  ــة  موضح
ــني  ــة بالت ــة زراع ــت لعملي خضع
ــال، حيث  ــت االعتق ــا وق برجليه
كانت قد أصيبت بعدة رصاصات 
عند اعتقالها، ومكثت بمستشفى 
ــا عني كارم بالقدس حوايل  هداس
ــتخدم عكازتني  ــهر، وكانت تس ش

ــا حكمت ثالث  ــل، علما إنه للتنق
ــت عمرها 15  ــنوات، ولديها بن س
عاما، وهي من ذوي االحتياجات 
ــن  ــة إىل ولدي ــة، باإلضاف الخاص
ــنوات واآلخر  ــم عمره 7 س أحده

5 سنوات.
ــرية  ــت الخطيب عن األس وقال
نرسين انها تعرضت لكرس يف يدها 
ــقوطها  من منطقة الكوع جراء س
ــع الجبص  ــم وض ــجن، وت يف الس
ــيلد  روتش ــفى  بمستش ــا  عليه
ــعر بآالم  ــا أنها ال تش ــا، كم بحيف
يف عظمة اصبعها االبهام وتشعر 
ــالج،  ــة لع ــرك وبحاج ــا تتح انه

وبحاجة اىل مشد خاص لليد.
ــكان حيفا  واألسرية نرسين س
ــة،  اإلرسائيلي ــة  الهوي ــل  وتحم
ــا 7 أطفال، وحكم  متزوجة ولديه
ــنوات،  ــت س ــجن س ــا بالس عليه
ــا  عائلته ــارة  زي ــن  م ــة  وممنوع
ــن مواطن من  ــة م ــا متزوج كونه

قطاع غزة.

قلق أمريكي إسرائيلي من بدء تشغيل ايران ملنظومة قلق أمريكي إسرائيلي من بدء تشغيل ايران ملنظومة S٣٠٠S٣٠٠ الصاروخية الصاروخية
 S300 ــة الدفاع الصاروخي ــت وزارة الدفاع األمريكية أن منظوم اعلن
التي اشرتتها إيران مؤخرا من روسيا أصبحت تعمل اآلن وقامت طهران 

بنرشها يف أرجاء البالد.
ــتخبارات  ــة االس ــن وكال ــادرا ع ــرا ص ــربغ تقري ــة بلوم ــرشت وكال ون
ــون) أكد أن إيران  ــوزارة الدفاع األمريكية (البنتاج ــكرية التابعة ل العس
قامت بنرش منظومة  S300 واختبارها بشكل ناجح، األمر الذي أثار قلق 

املسؤولني األمنيني األمريكيني واإلرسائيليني بشدة.
ــكرية  ــتخبارات العس ــة االس ــس الوكال ــة اىل أن رئي ــارت الوكال واش
ــلحة  ــدم مؤخرا تقرير اىل الجنة القوات املس ــيل، ق الكولونيل روبرت أش
ــة  S300الدفاعية  ــران نرشت منظوم ــيوخ ،أكد فيه أنه اي ــس الش يف مجل
الجوية وهي قادرة عىل تحركيها برسعة وتوسيع نطاق عملياتها بشكل 

جيد.
ــران قادرة عىل  ــون واألمريكيون أن اي ــؤولون اإلرسائيلي ويعتقد املس
ــا أن نرش وبدء  ــة الجوية، ويعتربون أيض ــر منظومة  S300الدفاعي تطوي
ــع عملية تحويل  ــىل أهمية ترسي ــة الدفاعية يؤكد ع ــذه املنظوم عمل ه

الطائرات املقاتلة األمريكية F35 إىل إرسائيل.
وأضاف الكولونيل اشيل إن ايران تواصل ايضا تعزيز قدرات األسلحة 
التقليدية لوقف منافسيها، وللدفاع عن أراضيها والسيطرة عىل املمرات 

البحرية الهامة مثل مضيق هرمز يف حال اندالع أي مواجهة عسكرية
ــخ اإليرانية  ــوة الصواري ــد ق ــي بتزاي ــؤول األمريك ــرتف املس ــا اع كم
ــتواصل تحسني فعالية أنظمتها الصاروخية  املتطورة، قائال : "إيران س
ــرتاتيجية لهذه  ــع مداها، مما يزيد من األهمية االس ــني دقتها ورف وتحس

األنظمة ".
ــن  ــرة األوىل ع ــام 2016م للم ــف ع ــفت منتص ــد كش ــران ق ــت اي وكان
ــة  املصنع  "373 ــاور  "ب ــدة  الجدي ــة  الصاروخي ــة  الدفاعي ــا  منظومته
ــية "اس 300" و قامت بنرش  ــة ملنظومة الصواريخ الروس ــاً واملماثل محلي

املنظومتني يف مختلف أنحاء البالد.
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