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منظمات حقوقية دولية تطالب بالتحرك منظمات حقوقية دولية تطالب بالتحرك 
سريعًا إلنقاذ معتقلي الرأي يف السعوديةسريعًا إلنقاذ معتقلي الرأي يف السعودية

جددت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية مطالبتها 
ــاً إلنقاذ معتقيل الرأي  ــع الدويل لرضورة التحرك رسيع املجتم
ــعودية إرساء  ــطة الس ــىل قضية الناش ــعودية مركزة ع يف الس
ــعودية  الغمغام التي صدر أمر بإعدامها ألول مرة يف تاريخ الس

التي لم تصدر فيها مثل هذه األحكام عىل النساء أبداً.
وقالت املنظمة: إن أمام املجتمع الدويل أقل من شهرين ليعلن 
ــا  ــام وزمالءه ــعودية إرساء الغمغ ــطة الس ــاض، أن الناش للري

الناشطني ال يستحقون الحياة فحسب، بل الحرية أيضاً.
ــادم بعد  ــام يف 28 أكتوبر الق ــة إرساء الغمغ ــد محاكم وتنعق
ــنوات يف الحبس االحتياطي إىل جانب  ــاء أكرث من ثالث س قض

زوجها وأربعة نشطاء آخرين.
ــة التي تتبع  ــت النيابة العام ــه إذا حصل ــول املنظمة: إن وتق
ــىل مبتغاها، فإن الغمغام (29 عاماً) قد تصبح  امللك مبارشة ع

أول سيدة محكوم عليها باإلعدام بسبب نشاطها السلمي.
ــعودية إىل  ــعى النيابة العامة الس ــة الغمغام، تس ويف محاكم
ــتة "بناء عىل  ــطاء الس ــة من النش ــة اإلعدام بحق خمس عقوب
ــاركة يف املسريات  ــمل املش مجموعة من التهم املبهمة التي تش
ــر  وتصوي ــام،  الع ــرأي  ال ــض  تحري ــة  ومحاول ــرات،  واملظاه
ــائل التواصل االجتماعي، وتوفري  التظاهرات ونرشها عىل وس

الدعم املعنوي للمشاركني يف التجمعات".
ــون عقوبات مكتوب أو  ــة، فإنه يف غياب قان ــب املنظم وبحس
تعليمات ذات صياغة واضحة، يمكن للقضاة واملدعني العامني 
ــة  ــوا مجموع ــات، وأن يجّرم ــوا جناي ــعودية أن يخرتع يف الس

واسعة من األفعال.

طهران تدعو لاللتزام بتعهدات االتفاق طهران تدعو لاللتزام بتعهدات االتفاق 
النووي وتطبیع العالقات االقتصاديةالنووي وتطبیع العالقات االقتصادية

العراق.. العبادي يعفي مستشار األمن الوطني من منصبهالعراق.. العبادي يعفي مستشار األمن الوطني من منصبه

ــد جواد  ــي محم ــة اإليران ــر الخارجی ــا وزی دع
ــاق  ــىل االتف ــة ع ــراف املوقع ــع األط ــف جمي ظری
ــا االقتصادية  ــالده للعمل بتعهداته النووي مع ب

والكف عن طرح مطالب غیر ذات صلة.
ــه  صفحت يف  ــه  ل ــدة  تغری يف  ــف  ظری ــب  وكت
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــىل موق ــخصیة ع الش
ــو الحفاظ عىل االتفاق  ــرت": إن كان الهدف ه "توی
ــجاعة  ــرصف بش ــوی الت ــبیل س ــال س ــووي ف الن
لاللتزام بالتعهدات وتطبیع العالقات االقتصادية 
بدًال عن طرح مطالب غیر ذات صلة. لیس الخیار 
ــد امللتزم  ــرف الوحی ــون نحن الط ــد ان نك الوحی

عملیاً ولیس قوًال فقط.
ويف سياق متصل, أكدت الوكالة الدولیة للطاقة 
ــرشة منذ تنفیذ  ــس للمرة الثانية ع الذریة الخمی
ــاق النووي وللمرة الثانیة بعد خروج أمريكا  االتف
ــاق وان جمیع اجراءاتها  ــه، التزام إیران باالتف من

وأنشطتها مطابقة تماماً لهذا االتفاق الدويل.
ــیها تفقدوا  ــت الوكالة الذریة بان مفتش ورصح
أرادوا  ــي  الت ــة  االیرانی ــة  النووی ــز  املراك ــع  جمی
ــزام إیران بحجم احتیاطي  تفقدها، كما أكدوا الت
ــا  ــموح بهم ــبته املس ــب ونس ــوم املخص الیورانی

وكذلك املاء الثقیل يف إطار االتفاق النووي.

ــس  ــادي الخمي ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــى رئي أعف
ــار لألمن  ــاض من مهامه كمستش ــار فالح الفي املستش
ــعبي وجهاز األمن  ــة هيئة الحشد الش الوطني ورئاس

الوطني.
ــرار جاء بالنظر  ــان ملكتب العبادي، أن "الق وذكر بي
النخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السيايس 
ــية،  ــؤون السياس ــه يف التصدي للش ــي ورغبت والحزب
ــة التي  ــام األمنية الحساس ــا يتعارض مع امله ــذا م وه

يتوالها".
يف  ــي  العراق ــتور  الدس إىل  ــتنادا  "اس ــاف،  وأض
ــتخبارية وقانون هيئة  حيادية األجهزة األمنية واالس
ــواردة بهذا  ــعبي واألنظمة والتعليمات ال ــد الش الحش
ــتغالل املناصب  الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع اس
ــتنادا إىل  ــاطات حزبية، واس ــة يف نش األمنية الحساس
ــيد فالح  ــاء الس ــا إعف ــا قررن ــة لن ــات املخول الصالحي

الفياض من مهامه كافة".
ــاء يف االمر الديواني املرقم 286، والذي حصلت  وج
السومرية نيوز، عىل نسخة منه انه "بالنظر النخراط 
ــيايس  ــاض بمزاولة العمل الس ــد الفي ــح فيصل فه فال
والحزبي ورغبته يف التصدي للشؤون السياسية، وهذا 
ــة التي يتوالها  ما يتعارض مع املهام االمنية الحساس
ــزة االمنية  ــة االجه ــتور يف حيادي ــتنادا اىل الدس واس
واالستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي واالنظمة 
والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي 
تمنع استغالل املناصب االمنية الحساسة يف نشاطات 
ــة لنا قررنا  ــتنادا اىل الصالحيات املخول ــة، واس حزبي
ــن الوطني  ــار لالم ــاء الفياض من مهامه كمستش اعف
ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز االمن الوطني".

ــاض قيادي يف تحالف "النرص"، الذي يتزعمه  والفي
ــادي، وهو أيضا رئيس هيئة  رئيس الوزراء حيدر العب
ــارية األمن الوطني ورشح  ــعبي ومستش ــد الش الحش
ــق  ــة مع ائتالف النرص الذي انش ــات الربملاني لالنتخاب

منه فيما بعد، وفاز بها.
ــهر  الش ــع  مطل ــي  عراق ــيايس  س ــدر  مص ــف  وكش
ــن ائتالف "النرص"،  ــحاب 28 نائبا م الجاري، عن انس
ــريا إىل أن عىل رأس املنسحبني القيادي يف الحزب  مش

فالح الفياض.
ــادي العامري،  ــة ه ــف "الفتح" برئاس ــدر تحال اص
ــاض معتربا ان  ــأن اعفاء فالح الفي ــس، بيانا بش الخمي
ــة هيئة  ــاض من رئاس ــاء فالح الفي ــرار أعف ــدار ق "إص
ــعبي وجهاز األمن الوطني ومستشارية  ــد الش الحش
ــد  األمن الوطني يعرب عن بادرة خطرية بإدخال الحش
ــية  ــزة األمنية يف الرصاعات السياس ــعبي واالجه الش
ــري  ــه "غ ــا ان ــخصية"، مبين ــابات الش ــة الحس وتصفي
ــس تحالف النرص  ــالق ان يصدر رئي ــول عىل اإلط مقب
ــؤول  (رئيس الوزراء املنتهية واليته) قراراً باقالة مس
ــتوى يرشف عىل اهم األجهزة األمنية  أمني رفيع املس
ألنه يعتقد ان هذا املسؤول اليرى مصلحة يف التجديد 

له لوالية ثانية".

الفروف: سوريا ليست حجر شطرنج لخدمة أهداف جيوسياسية أحاديةالفروف: سوريا ليست حجر شطرنج لخدمة أهداف جيوسياسية أحادية

مناورات مناورات تاريخية كربى للجيش الروسي يف البحر املتوسطتاريخية كربى للجيش الروسي يف البحر املتوسط
ــريغي  س ــرويس  ال ــة  الخارجي ــر  وزي ــرب  ع
ــتخدام سوريا  ــكو اس الفروف عن رفض موس
ــداف  بأه ــة  دولي ــة  لعب يف  ــطرنج  ش ــر  كحج
ــوب  ــىل وج ــدا ع ــة، مؤك ــية أحادي جيوسياس
ــق فيما يتعلق  ــذ يف االعتبار موقف دمش األخ

بإدلب.
ــياق مؤتمر صحفي مشرتك  جاء ذلك يف س
ــس  ــح أم ــان صال ــرتي عثم ــريه اإلري ــع نظ م

الجمعة.
ــار الفورف إىل أن روسيا تدعم املوقف  وأش
ــدول  ال ــة  كاف ــود  جه ــد  ”توحي إىل  ــي  الداع
ــاعية إىل إيجاد حل لألزمة السورية عىل  الس
ــم 2254 والذي  ــاس قرار مجلس األمن رق أس
ــاعدة املجتمع  ــرتض، قبل كل يشء، أن مس يف
ــروف  ــة ظ ــن يف تهيئ ــوريني تكم ــدويل للس ال
ــة تمكنهم من االتفاق عىل كيفية العيش  مالئم

يف بالدهم“.
ــع إىل العمل  ــرويس الجمي ــر ال ــا الوزي ودع
ــاعدة  ــاه املذكور ال غريه من أجل مس يف االتج
ــتخدامهم  ــوريني بعيدا عن محاوالت اس الس
ــداف  بأه ــطرنج  ش ــة  لعب يف  ــادق  ”كبي

جيوسياسية أحادية“.
ــع يف إدلب  ــؤال حول الوض ــا عىل س وجواب
ــدد الفروف عىل أن لدى الحكومة السورية  ش
ــيادة البالد وطرد  كامل الحق يف الدفاع عن س
ــا للتخلص من  ــني من جميع أراضيه اإلرهابي

خطر اإلرهاب.
ــام للقوات  ــد القائد الع ــىل صعيد آخر أك ع

البحرية الروسية األمريال فالديمري كورولوف 
ــخ  ــاورات يف تاري ــتجري أول من ــالده س أن ب
ــوات البحرية  ــيا الحديث، تجمع بني الق روس
ــر  البح يف  ــية  الروس ــة  الفضائي ــة  والجوي

املتوسط.
ــس  ــي أم ــان صحف ــوف يف بي ــال كورول وق
ــتجرى يف الفرتة بني  ــة: إن املناورات س الجمع
ــفن تابعة  ــاركة س ــل، بمش ــبتمرب املقب 1 و8 س
ــاطيل بحر البلطيق  ــمايل وأس لألسطول الش
ــة إىل  ــن، إضاف ــر قزوي ــود وبح ــر األس والبح

طائرات بعيدة املدى.
ويتوىل قيادة املناورات مركز اإلدارة التابع 
للقيادة العامة لسالح البحرية الروسية، وهو 

ــة اإلدارة اآللية  ــواع أنظم ــدث أن ــز بأح مجه
ووسائل االتصال.

ــطول  األس ــفن  س إن  ــريال:  األم ــاف  وأض
ــطول بحر البلطيق املشاركة يف  ــمايل وأس الش
ــن 4500 ميل بحري  ــاورات، قطعت أكرث م املن
ــا عربت  ــا، بينم ــة إجرائه ــول إىل منطق للوص
سفن أسطول قزوين نهر الفولغا وقناة فولغا–

ــول من بحر قزوين إىل  دون ونهر الدون للوص
ــط عرب  ــغ املتوس ــل أن تبل ــود، قب ــر األس البح

مضائق البحر األسود.
ــفينة حربية  ــاورات 24 س ــارك يف املن وتش
ــرة،  طائ و34  ــان،  وغواصت ــناد،  إس ــفينة  وس
ــي  الصاروخ ــراد  الط ــة  املجموع ــرتأس  وي

ــطول  لألس ــع  التاب ــتينوف“  أوس ــال  ”مارش
الشمايل.

ــرات  ــات لطائ ــاورات تحليق ــهد املن وستش
ــرتاتيجية الحاملة للصواريخ،  ”تو160-“ االس
ــة  ملكافح و“إل38-“  ــو142-“  ”ت ــرات  وطائ
ــرات  ــو33-“ وطائ ــالت ”س ــات واملقات الغواص

”سو30- إس إم“ التابعة للبحرية.
ــاركة يف املناورات  ــوات املش ــتتدرب الق وس
ــوي  ــاع الج ــق بالدف ــام تتعل ــذ مه ــىل تنفي ع
ــالت  ــة املواص ــات، وحماي ــة الغواص ومكافح
ــفن  ــة القرصنة وإنقاذ الس البحرية، ومكافح
املنكوبة، إضافة إىل إجراء رمايات صاروخية 

ومدفعية.
ــت وزارة الدفاع األمريكية  من جانبها أعرب
ــية  الروس ــفن  الس ــد  تتقي أن  يف  ــا  أمله ــن  ع
املشاركة يف املناورات رشقي املتوسط بمعايري 
السالمة واملهنية، وأن تراعي األعراف املتبعة 

يف مثل هذه املناورات.
ــي للبنتاغون  ــب الصحف ــال ممثل املكت وق
ــة  ــر اإلعالمي ــم بالتقاري ــون: ”نعل ــك بيه إيري
املتعلقة بالتدريبات البحرية الروسية يف رشق 
املتوسط، وتتواجد السفن الحربية األمريكية 
ــك   عىل  ــر وكذل ــذا البح ــدي يف ه ــكل تقلي بش
ــن كأي دولة  ــة يف العالم، ونح ــرق البحري الط
أخرى، نعمل بحرية يف املياه الدولية. وبالتايل، 
ــية يف  ــفن الروس فإننا نأمل يف أن تترصف الس
ــكل آمن وأن تعمل بشكل مهني  املتوسط    بش

ومحرتف وفقاً للمعايري واألعراف الدولية“.

دراسةدراسة أمريكية: تفشي الفقر واتساع الفجوة أمريكية: تفشي الفقر واتساع الفجوة  بني طبقات املجتمع األمريكي بني طبقات املجتمع األمريكي خالل الحقبة الرتامبيةخالل الحقبة الرتامبية
ــىل  ــه ع ــوز“ بأن ــي إس ني ـــ“يس ب ــة ال ــت صحيف  أعرب
ــد ترامب“   ــس األمريكي ”دونال ــاءات الرئي ــن ادع ــم م الرغ
ــري  ــة بتوف ــة األمريكي ــام الحكوم ــن قي ــا ع ــد فيه ــي أك الت
ــل، وأن االقتصاد  ــف للعاطلني عن العم ــد من الوظائ العدي

ــة أجرها معهد  ــرياً، إال أن دراس ــواً كب ــهد نم ــي يش األمريك
ــرشة أمريكيني،  ــن بني كل ع ــفت بأنه م ــاث ”أربني“ كش أبح
ــف  تكالي ــع  دف ــىل  ع ــن  قادري ــري  غ ــم  منه ــة  أربع ــك  هنال
ــية، بما يف ذلك الطعام وإيجار السكن  احتياجاتهم األساس
ــية بني الطبقتني الوسطى والفقرية  وأن هذه املشكلة متفش

يف املجتمع األمريكي.
ــني يف معهد ”إربني“،  ــذا البحث فاجأت الباحث ونتائج ه
ــطة من األرس  ــة املتوس ــأن الطبق ــم يتبأوا ب ــم ل ــك ألنه وذل
ــني احتياجاتها  ــة وتأم ــادرة عىل تلبي ــم تكن ق ــة ل األمريكي
ــاهدة تلك النتائج أيقنوا بأن  األساسية ولكنهم عقب مش
ــنوي للطبقة الوسطى التي تتدحرج  مقدار الدخل الس
ــن أوضاعها أو  ــىل تحّس ــر، هو مؤرش ع ــاه الفق باتج
ــزداد انخفاضاً عاماً  ــا وأن ذلك املؤرش ي تراجعه
بعد عام يف دخل أرس هذه الطبقة التي تنفق 
ــف دخلها عىل إيجارات  أكرث من نص

املساكن.
ــدالت التوظيف  ــت حكومة أمريكا بأن مع ــني أعلن ويف ح
ــتوى ممكن  ــت يف وقتنا الحارض إىل أعىل مس ــا قد وصل فيه
ــرتاوح أعمارهم  ــخاص الذين ت ــا، إال أن ٪39.4 من األش له
ــكالت  بني 64-18، أعربوا بأنهم كانوا يعانون الكثري من املش
ــن ”فيليب  ــياق، أعل ــام 2017م وحول هذا الس ــة يف ع املالي
ــع وحقوق  ــر املدق ــي بالفق ــاص املعن ــرر الخ ــتون“ املّق ألس
ــان يف األمم املتحدة يف تقرير نرشه مؤخراً، بأن العمل  اإلنس
ــىل برنامج  ــكل كبري ع ــة ”ترامب“، أّثر بش ــي لحكوم املنهج
ــاع  ــأزم األوض ــكا وأّدى إىل ت ــة يف أمري ــة االجتماعي الرعاي
املالية واملعيشية للماليني من أبناء الشعب األمريكي الذين 

تزداد أوضاعهم الصحية واملعيشية سوءاً يوماً بعد يوم.
ــتون“ من موت ماليني األمريكيني  وهنا حذر ”فيليب ألس
ــون اليوم يف حالة يرثى لها، حيث قال: ”إذا لم  الذين يعيش
يتم منح القسائم الغذائية والخدمات الصحية واملساعدات 
ــيكون لذلك تأثري  ــكنية، فإنه س الس
ــىل  ع ــة  للغاي ــيئ  س

ــاف  ــر“ وأض ــط الفق ــىل خ ــون ع ــن يعيش ــخاص الذي األش
ــا يف العام  ــم انتهاجه ــي ت ــات الت ــتون“: ”إن السياس ”ألس
ــائل  ــدو إلغاء وس ــا يب ــٍد فيم ــن عم ــتهدفت ع ــرصم اس املن
ــة العاطلني وجعل  ــرث فقراً ومعاقب ــية لألك الحماية األساس
ــابه  ــازاً يتم اكتس ــية امتي ــة الصحية األساس ــى الرعاي حت
ــا قاله  ــة“، ووفقاً مل ــوق املواطن ــون أحد حق ــن أن تك ــدًال م ب
ــب“ يوجه أمريكا  ــتون“، فإن الرئيس األمريكي ”ترام ”ألس
ــح فيه األغنياء أكرث ثراء، والفقراء  نحو ”تغيري كبري“، يصب
ــة وتأمني احتياجاتهم  ــتطيعون تلبي أكرث فقراً بحيث ال يس
ــلطات األمريكية بتوفري  ــية وطالب ”ألستون“ الس األساس
ــكالت الكامنة وراء  ــة ومعالجة املش ــة اجتماعية قوي حماي

ذلك بدًال من معاقبة ومحارصة الفقراء.
ــيناتور  ــاندرز“، وهو س ــياق متصل كتب ”بوني س ويف س
ــرت“ بعد نرش هذا  ــىل صفحته عىل ”توي ــهور، ع أمريكي مش
التقرير: ”يف أغنى دولة يف العالم، هناك املاليني يعيشون يف 
فقر مدقع، وليس لديهم تأمني صحي، وال يستطيعون رشاء 
األدوية التي يصفها لهم األطباء، وال يستطيعون استئجار 

منازل رخيصة ومناسبة للعيش“.
ــز التطوير  ــري االقتصادي يف مرك ــن جهته قال الخب م
ــي“: ”لم  ــي ”جو فالينت األمريك
يف  التمييز  ــهد  يش
ــل  خ لد ا

ــن  ــة القرن، فعىل الرغم من التحس ــذا التصعيد منذ قراب ه
ــات، إال أن رواتب العمال لم  ــواق البورص االقتصادي يف أس
ــنوية للدولة  ــن، حيث تذهب %95 من العائدات الس تتحس

إىل جيوب %1 من السكان“.
وعىل الرغم من كل هذه املشكالت املالية واملعيشية التي 
ــي، إال أن منظمة األمم  ــش فيها نصف املجتمع األمريك يعي
ــأن األغذية  ــاو)، أعربت ب ــة والزراعة (الف ــدة لألغذي املتح
ــذ املاليني  ــكا يمكنها أن تنق ــاء يف أمري ــي يرميها األغني الت
ــر يؤكد بما  ــوع وهذا األم ــول العالم من الج ــكان ح من الس
ــني الطبقة  ــوة كبرية ب ــأن هناك فج ــك ب ــدع مجاًال للش ال ي
ــل هذا البلد الذي  ــطة والفقرية داخ الغنية والطبقة املتوس
ــناً خالل السنوات القليلة  ــهد تحس يّدعي بأن اقتصاده ش
ــذا التفاوت الطبقي العميق املوجود  املاضية وبالنظر إىل ه
ــع األمريكي، والتقرير األخري لألمم املتحدة الذي  يف املجتم
ــض الدول الفقرية  ــه حالة الفقر يف هذا البلد مع بع قارن في
ــيا، فإن حكومة هذا البلد تستطيع  األخرى يف إفريقيا وآس
ــلة األرس ذات  ــض ونقله إىل س ــك الطعام الفائ ــتثمار ذل اس
ــرياً ألمنهم  ــاً كب ــون لهم عون ــك ليك ــض وذل ــل املنخف الدخ
ــياق متصل أعربت وزارة الزراعة األمريكية  الغذائي ويف س
ــام 2016م وعىل الرغم من وفرة املنتجات الزراعية  أنه يف ع
والغذائية يف البالد، إال أن 12.3 % من األرس األمريكية كانت 

تعاني من فقر يف أمنها الغذائي.
ــر الكثري من  ــم تعد يف نظ ــول إن أمريكا ل ــن الق ــا يمك وهن
ــا أو املقيمني فيها، هي البلد الذي كان واليزال يمثل  أبنائه
ــرش، إن أمريكا يف ظل هيمنة  ــم الهجرة للماليني من الب حل
ــطة والفقرية، ال  ــة املتوس ــه عىل الطبق ــال وطغيان رأس امل
ــراًء، والفقري  ــزداد الرثي ث ــا إال لألثرياء حيث ي ــكان فيه م
ــطى يعجز عن البقاء  ــراً، ومن كان ينتمي للطبقة الوس فق
ــه باتجاه الفقر  ــور رأس املال يدفع ب ــن طبقته، ألن ج ضم

ال الرثاء.
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