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الربملان األورويب يتبنى مشروع قرار يدين السعودية 

النظام السعودي يستنجد بحلفائه يف مواجهة تهديدات األردن بنقل التظاهرات إىل الداخل السعودي

روحاين وبوتني يؤكدان تعاون بلديهما لتسوية األزمة يف سوريا

ــي  األوروب ــان  الربمل ــى  تبن
ــد السعودية  ــرار ض ــرشوع ق م
ــة االعتقاالت  ــوء حمل عىل ض
ــطات  الناش ــن  ــدد م ــق ع بح
املستشار  وأشار  السعوديات، 
ــدار  إل ــي  األوروب ــان  الربمل يف 
ماميدوف يف مقالة نرشت عىل 
ــوغ" إىل انه جاء  موقع "لوب ل

بنص مرشوع القرار اآلتي:
ــود  قي ــة  السعودي ــدى  "ل
ــد يف العالم ضد  ــن األش تعد م
ــاء، وان النظام السيايس  النس
ــة  السعودي يف  ــي  واالجتماع
يبقى غري ديمقراطي ويمارس 
ــن النساء  ــز، ويجعل م التميي
الثانية،  ــة  الدرج مواطنني من 
ــة دين أو  ــح ألي حري وال يسم
ــارس التمييز ضد  معتقد، ويم
ــب ويقوم بقمع  العمال األجان

األصوات املعارضة".
وتابع الكاتب : أن الربملانيني 
ــن خيبة  ــني أعربوا ع االوروبي
ــود نظام وصاية  أملهم من وج
ــرأة) املوجود  ــل (عىل امل الرج
ــن  م ــاً  وأيض ــة،  السعودي يف 
ــاء  ــد النس ــف ض ــرة العن ظاه

بهذا البلد.
أن   : ــب  الكات ــاف  وأض
ــني وجهوا  ــني األوروبي الربملاني
أن  ــا  مفاده ــة  واضح ــة  رسال
ــودي  ــد السع ــة ويل العه حمل
ــان لتحسني  ــن سلم ــد ب محم
ــالد لم تغري الكثري يف  صورة الب

آرائهم.
ــا ورد  ــب إىل م ــار الكات وأش
بنص مرشوع القرار إىل أن ابن 
ــم كالمياً  ــا دع ــان وبينم سلم
ــال إعطاء  ــات يف مج اإلصالح
ــة  خاص ــاء،  للنس ــوق  الحق
ــا  أوروب إىل  ــه  زيارات ــالل  خ
أن  إال  ــدة،  املتح ــات  والوالي
ــات هي  ــذه اإلصالح ــل ه "مث

حتى اآلن محدودة".
ــار إىل ما جاء بنص  كما أش
ــة اعتبار  ــرار لجه ــرشوع الق م

ــة عقبة حقيقية  نظام الوصاي
ــح  ــدم يف من ــول تق ــام حص أم
ــاء، عالوة عىل  ــوق للنس الحق
ــن  اب إرشاف  ــة  لجه ورد  ــا  م
اعتقاالت  ــة  سلمان عىل حمل
واسعة ضد عدد من الناشطني 
ــن  ع ــني  واملدافع ــني  واملحام
ــث لفت  ــوق اإلنسان، حي حق
ــرار اىل ان حمالت  ــرشوع الق م
االعتقاالت هذه تكثفت بعد ما 
ــان املؤسسات  تسلم ابن سلم

األمنية يف السعودية.
ــرة  امل ــا  بأنه أردف  ــب  الكات
ــي يطلب فيها  األوىل أيضا الت
ــان األوروبي الدول  نواب الربمل
ــاد األوروبي  ــاء باالتح األعض
ــع مجلس حقوق اإلنسان  بدف
التابع لألمم املتحدة إىل تعيني 

مقرر خاص للسعودية.
ــان األوروبي  ــال: أن الربمل وق
ــاذ  بأخ ــب  طال ــرة  م وألول 

إجراءات صارمة ضد اإلطراف 
املسؤولة عن انتهاكات حقوق 
وان  ــة،  السعودي يف  ــان  اإلنس
ــي  األوروب ــان  الربمل ــاء  أعض
ــوه  وصف ــا  م ــا  أيض ــدوا  انتق
ــق" يف  ــة "املقل ــدور السعودي ب

املنطقة.
ــب: أن ما ورد  ــاف الكات وأض
ــي بدعم  ــرشوع القرار حظ بم
ــراف  ــف اإلط ــن مختل ــري م كب
ــة  الغالبي ــة، واىل إن  السياسي
الساحقة من الحزب اليميني 
ــو "حزب الشعب  الوسطي وه
ــح  لصال ــوا  صوت ــي"  األوروب
العقوبات ضد السعودية، وان 
ــل صدمة  ــع يشك ــك بالطب ذل
ــون  يعول ــم  كونه ــني  للسعودي
عىل عدد من األصدقاء "ذوي 
ــور  املذك ــزب  الح يف  ــوذ"  النف
ــة يف  ــرب كتل ــل أك ــذي يشك وال

الربملان األوروبي.

ــول: إنه  ــم الكاتب بالق وخت
ــرشوع  ــن ان م ــم م ــىل الرغ وع
القرار هو غري ملزم، إال أن دعم 
ــة يف الربملان  الغالبية الساحق
ــاً  تفويض ــي  يعط ــي  األوروب
ووزيرة  ــة  األوروبي للحكومات 
ــة باالتحاد األوروبي  الخارجي
ــي باتخاذ  ــا  موغرين فريدريك
ــل  ــن اج ــة م ــوات حقيقي خط
ــح" السياسات السعودية  "كب
يف ملف حقوق اإلنسان وأيضا 
ملف سياسات املنطقة، وذلك 
"من خالل الحوار إذا كان ذلك 
ــات إذا  ــرب العقوب ــن أو ع ممك
ــدد عىل  تتطلب األمر"، كما ش
ــرار يؤكد  ــي مرشوع الق أن تبن
ــس  ــي لي ــاد األورب ــان االتح ب
ــام إىل املعسكر  بصدد االنضم

املعادي إليران.

ــد  تهدي ــن  م ــات  ساع ــد  بع  
إىل  ــوىض  الف ــال  بانتق األردن 
ــارع الديوان  ــاورة، س ــدول املج ال
ــة اىل اإلعالن  ــي يف السعودي امللك
ــاع استثنائي مع ثالث  عن اجتم
ــة يف  ــث األزم ، لبح ــة  دول عربي
ــاء تتحدث عن  ــط أنب االردن وس
ضلوع النظام السعودي بتفجري 

األوضاع يف عمان.
ــا لوكالة  ــان وفق ــاء يف البي وج
(واس)،  ــة  السعودي ــاء  األنب
ــك  املل ــام  اهتم ــار  إط "يف  ــه  ان
ــة العربية  ــاع األم ــان بأوض سلم
ــىل كل ما يحقق األمن  وحرصه ع
ــك  املل ــع  تاب ــا،  فيه ــرار  واالستق
األردن  يف  ــة  االقتصادي ــة  األزم
ــك  املل ــع  م ــاالت  اتص ــرى  وأج
األردن  ــك  مل ــي  الثان ــه  عبدالل
ــاح األحمد الصباح  والشيخ صب
أمري دولة الكويت والشيخ محمد 
ــد  عه ويل  ــان  نهي آل  ــد  زاي ــن  ب
ــد األعىل  ــب القائ ــي ونائ أبو ظب
للقوات املسلحة يف دولة اإلمارات 
ــاق  ــم االتف ــدة وت ــة املتح العربي

ــم الدول  ــاع يض ــىل عقد اجتم ع
ــع يف مكة املكرمة يف الـ26 /9  األرب
ـــ املوافق 11 /6 /2018،  /1439ه
اإلردن  ــم  دع ــل  سب ــة  ملناقش
ــة  األزم ــن  م ــروج  للخ ــق  الشقي

االقتصادية التي يمر بها".
وكانت القيادة االردنية هددت 
ــدول  ال إىل  ــوىض  الف ــال  بانتق
ــادر  ص ــان  بي ــرب  واعت ــة  العربي
ــة أن انهيار  ــادة األردني ــن القي ع
ــس  "سينعك األردن  يف  ــاع  األوض
ــج  الخلي دول  ــن  أم ــىل  ع ــا  سلب
ــه  يجعل ــه  موقع ألن  ــاريس  الف
ــراق  ــع الع ــدود م ــىل الح ــدا ع س
ــادة  القي ــت  وأوضح ــا"،  وسوري
ــل تبادلتها عىل  األردنية يف رسائ
ــاء عرب  ــع زعم ــع مستوى م أرف
إىل  ــة  الخليجي ــدات  املساع أن 
ــل كبري يف  ــت بشك األردن "تقلص
السنتني األخريتني ما عدا الواردة 
ــي بقيت  ــت الت ــة الكوي ــن دول م
ــا تجاه  ــىل التزاماته ــورة ع مشك
ــب  بحس ــني"،  األردني ــقائها  أش
ــة. يذكر  ــرأي الكويتي صحيفة ال

ــات  احتجاج ــد  تشه األردن  أن 
إذ  ــة،  الحكوم ــاط  بإسق ــت  طالب
احتشد آالف املواطنني األردنيني 
استجابة لدعوة النقابات املهنية 
ــة، احتجاجا عىل مرشوع  األردني
ــون رضيبة  ــىل قان ــالت ع التعدي
ــعارات تطالب  الدخل، ورفعوا ش
ــة األردنية، كما  بإسقاط الحكوم
ــاق مجلس  ــاء عن اتف ظهرت أنب
ــىل إرضاب جديد يوم  ــاء ع النقب
ــرشوع  م ــد  ض ــل  املقب ــاء  األربع

القانون.
ــوت  يديع ــة  صحيف أن  ــر  يذك
ــق  ــت ساب ــدت يف وق ــوت أك أحرن
ــرص  ــارات وم ــة واإلم أن السعودي
ــل" وأمريكا كان لها دور  و"إرسائي
األردن،  يف  ــة  الحالي ــداث  األح يف 
مضيفة إن أمرين حصال يف األردن 
ــان  ــاء عّم ــا استثن ــرياً: أولهم أخ
ــني أمريكا  ــاق الذي تم ب من االتف
ومرص  ــة  والسعودي ــل"  و"إرسائي
ــارة األمريكية  ــل السف ــأن نق بش
ــر  تظاه ــا  وثانيهم ــدس،  الق إىل 

األردنيني ضد رفع األسعار.

موسكو/
ــد الرئيسان الرويس فالديمري بوتني   أك
ــس وجود  ــن روحاني ام ــي حس واإليران
نتائج ملموسة للتعاون بني روسيا وإيران 

فيما يخص تسوية األزمة يف سوريا.
ونقلت سبوتنيك عن بوتني قوله خالل 
لقائه نظريه اإليراني حسن روحاني عىل 
ــنغهاي للتعاون  ــة ش ــش قمة منظم هام
ــا نتعاون بنجاح  املنعقدة يف الصني: "إنن
ــا هنا ما  ــا.. ولدين ــة يف سوري ــل األزم لح

نتحدث عنه ألن هناك نتائج ملموسة".
ــب  أرح ــا  "أن ــول:  بالق ــني  بوت ــع  وتاب
ــم عىل هامش  ــة للعمل معك بهذه الفرص
ــنغهاي  ــدويل يف إطار منظمة ش اللقاء ال

للتعاون".
بدوره قال روحاني خالل اللقاء: "فيما 
ــري القانوني  ــاب أمريكا غ يتعلق بانسح
من هذه االتفاقية فإن األمر يتطلب حواراً 
أكرث جدية وأكرث أهمية بني بلدينا" مشرياً 
ــاً وبّناًء يف  ــت دوراً مهم ــا لعب إىل أن روسي

وضع وتنفيذ االتفاقية النووية.
ــي إىل أن نتائج التفاعل  ــار روحان وأش
يف  ــن  األم ــان  ضم ــأن  بش ــا  روسي ــع  م
ــة للغاية وقال:  ــة أصبحت ملموس املنطق

ــا يف قضايا األمن  ــة لتفاعلن ــا بالنسب "أم
ــوم  ــل ي ــة فك ــذه املنطق ــرار يف ه واالستق

تصبح النتائج أكرث قوة".
ــي أن "التعاون بني طهران  وأكد روحان

ــد اإلرهاب  ــدان املعركة ض وموسكو يف مي
ــة أثبت أنه  ــف الجماعات املتطرف ومختل

ناجح لدرجة كبرية".
ــا املهم يف االتفاق  ــار إىل دور روسي وأش

النووي وأضاف: إن إيران نفذت تعهداتها 
ــاً لتقارير  ــووي وفق ــاق الن ــار االتف يف إط
ــة الذرية، وملوسكو  الوكالة الدولية للطاق
ــذ  وتنفي ــاق  االتف ــخ  ترسي يف  ــم  مه دور 

ــا، بعد خروج  ــراف األخرى تعهداته األط
أمريكا أحادي الجانب والالرشعي منه.

وأكد روحاني أهمية استمرار العالقات 
ــران  ــني إي ــراف ب ــدد األط ــاون متع والتع
ــن وتنمية التعاون  ــا يف مجال األم وروسي
ــاون إيران وروسيا  ــي وقال: إّن تع االقليم
ــر الجماعات  ــة "داعش" وسائ يف محارب
ــراً ومثمراً  ــان مؤث ــة يف املنطقة ك اإلرهابي

وسيستمر هذا التعاون.
ــه الرئيس اإليراني يف اللقاء أيضاً  ووج
ــا  لتخطيطه ــا  لروسي ــر  والتقدي ــر  الشك
ــأس العالم بكرة  ــم بطولة ك الجيد لتنظي
ــق منافساتها قريباً،  ــدم التي ستنطل الق

معرباً عن أمله بنجاح هذه الدورة.
ــد  ــي دونال ــس األمريك الرئي اّن  ــر  يذك
ــايض انسحاب  ــو امل ــن يف ماي ــب أعل ترام
ــاق  ــب االتف ــا بموج ــن التزاماته ــالده م ب
النووي املوّقع بني إيران ومجموعة الدول 
التي تضم إضافة ألمريكا روسيا والصني 
ــب املانيا يف  ــا إىل جان ــا وفرنس وبريطاني
ــل بالعقوبات  ــادة العم ــام 2015م وإع ع
ــات دولية  ــار إدان ــا ما أث ــة عليه األمريكي

واسعة.
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ــد يدها  ــران تم ــراين: طه ــفري اإلي الس
ملصر طالبة السالم والشراكة

القاهرة/
ــح اإليرانية يف مرص السفري نارص  ــال رئيس مكتب رعاية املصال ق
ــل أكرب دولة  ــهر: إن مرص تمث ــي الذي توىل منصبه منذ ش كنعان

عربية يف املنطقة وتتمتع بتأثري قوي.
ــد يديها بالسالم والرشاكة إىل  ــدد السفري أنه عىل بالده أن تم وش
ــريا يف املنطقة، مشريا إىل أن  ــا أهم وأكرث الدول تأث ــرص باعتباره م
ــن الدفاع عن الشعب الفلسطيني والقضية  طهران لن تتوانى ع
ــه بـ"قوى  ــة وما وصف ــات الصهيوني ــد التوسع ــة ض الفلسطيني

االستكبار األمريكية".
ــارة األمريكية للقدس املحتلة،  ــرب السفري، أن قرار نقل السف واعت
ــق  ــىل املواثي ــالب ع ــالل"، انق ــان االحت ــة لكي ــا "عاصم واعتباره
ــة، مطالبا الدول  ــة ذات الصل ــرارات الرشعية الدولي ــة، وق الدولي
ــة املسلمني  ــاع عن قبل ــد للدف ــأن "تتوح ــة ب ــة والعربي اإلسالمي

األوىل".

ــة املقدمة  ــات اإلقام ــان يجمد طلب لبن
من موظفي مفوضية الالجئني

ــل أمس األول  ــي جربان باسي ــر الخارجية اللبنان ــب وزي قال مكت
ــن موظفي  ــات اإلقامة املقدمة م ــد كل طلب ــر بتجمي ــر أم إن الوزي
مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، متهما املفوضية 
بعرقلة عودة الالجئني السوريني لبالدهم عن طريق “تخويفهم”.

ــط الالجئني عن العودة إىل سوريا إذا  ــت املفوضية إنها لم تثب وقال
ما أرادوا ولم تنرش الخوف عن األوضاع يف بالدهم.

ــف لبنان أكرث من مليون الجئ سوري يشكلون اآلن أكرث  ويستضي
ــم يضغط عىل الخدمات  ــن ربع عدد السكان، ويقول إن وجوده م

العامة وعرقل النمو االقتصادي.
ــه مزيدا من األرايض، دعا  ــع استعادة الجيش السوري وحلفائ وم
الرئيس اللبناني وساسة آخرون بشكل متزايد لعودة الالجئني إىل 

“مناطق آمنة”.
ــه سيبحث اتخاذ  ــال باسيل إن ــد اإللكرتوني ق ــان عرب الربي ويف بي

إجراءات أخرى بحق املفوضية.
ويوم الخميس املايض قال رئيس بلدية عرسال وهي بلدة حدودية 
ــني إن من املتوقع عودة نحو  ــف عرشات اآلالف من الالجئ تستضي

ثالثة آالف منهم إىل سوريا خالل األسبوع املقبل.
ــم باسيل املفوضية بعرقلة عودة الالجئني السوريني لبالدهم  ويته
ــري يف نفوسهم  ــرح أسئلة محددة تث ــالل “تخويفهم عرب ط ــن خ م
الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع 
ــع املساعدات عنهم وعودتهم  ــي وحالة السكن والعيش وقط األمن
ــم إىل عدم  ــي تدفعه ــن املسائل الت ــا م ــة، وغريه ــة أممي دون رعاي

العودة”.
ــة لم تبلغهم  ــة إن الحكومة اللبناني ــن املفوضي ــال مسؤولون م وق

رسميا بعد بالخطوة التي اتخذتها.
ــرشق األوسط  ــة يف ال ــم املفوضي ــة باس ــني املتحدث ــت روال أم وقال
ــودة إىل سوريا عىل  ــة ال تحاول تثبيط الالجئني عن الع “املفوضي

اإلطالق. نحرتم قرارات الناس وقرارات األفراد بشأن العودة”.
ــا يف لبنان...  ــدة الالجئني هن ــج كربى ملساع ــت “لدينا برام وأضاف
وجزء منها التحدث لالجئني واالستماع لهم.. االستماع ملخاوفهم.. 

االستماع الحتياجاتهم”.
وتعمل الحكومة اللبنانية لتسيري األعمال حاليا ألن رئيس الوزراء 
ــذ االنتخابات  ــة جديدة من ــم يشكل بعد حكوم ــد الحريري ل سع

الربملانية التي جرت يف السادس من مايو.

ــة بني  ــد النهض ــات س ــدم يف مفاوض التق
مصر وإثيوبيا مرتبط بأجهزة "املخابرات"

ــات األفريقية بجامعة القاهرة عباس رشاقي:  ــال رئيس قسم املوارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراس ق
ــد النهضة لحل جذري لها داللة  ــري اإلثيوبي بالسودان حول وصول مفاوضات س ــات السف إن ترصيح

كربى.
وأوضح الخبري املرصي أن هذه الترصيحات تأتي من سفري يف دولة السودان الطرف الثالث يف املفاوضات 

الثالثية، والتي لها دور كبري فيها وربما أكرث من إثيوبيا ومرص ، بما أنها تلعب دور الوسيط بينهما.
ــرتة املقبلة ستشهد  ــق، إن "الف ــة املرصي األسب ــد وزير الخارجي ــال بيومي، مساع ــن جهته، قال جم م
العديد من التطورات فيما يخص املوقف املرصي واإلثيوبي يف مفاوضات سد النهضة، خاصة مع بداية 
املفاوضات التساعية بني الدول الثالث، وهو األمر الذي سمح لرؤساء املخابرات العامة باملشاركة فيها".


