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ال�شيخ المجاهد خ�ضر عدنان
يوا�صل دق جدران الخزان
 راسم عبيدات
الشيخ خضر ع��دن��ان قامة م��ن ق��ام��ات ال��وط��ن ،وه��و بوبي
ساندز فلسطين ،هو من كسر وهزم مخابرات االحتالل وإدارة
سجونها ،عندما أعلن حربه المفتوحة على سياسة االعتقال
اإلداري الظالمة ،رافعا ً شعاره الناظم ،ليس الشعار الذي ترفعه
الحركة األسيرة في كل معاركها المفتوحة عن الطعام ،معارك
األمعاء الخاوية ،دفاعا ً عن حقوقها ومنجزاتها ومكتسباتها،
وحقها في التنظيم وترتيب أوضاعها الداخلية واالعتقالية،
ب��ل ك ��ان ش �ع��اره ف��ي ال �م��رة األول� ��ى ع�ن��دم��ا خ ��اض اإلض ��راب
األول المفتوح عن الطعام ع��ام  2012ضد استمرار اعتقاله
اإلداري لمدة  66ي��وم�اً ،إم��ا الشهادة أو التحرير .واستطاع
بصموده وثباته على موقفه ،على رغ��م ال�ط��رق واألساليب
القمعية والمساومات واإلغ��راءات التي لجأت إليها المخابرات
«اإلسرائيلية» وأجهزتها األمنية وحتى المستوى السياسي ،أن
ينال حريته معلنا ً ومدشنا ً مرحلة جديدة في نضاالت الحركة
األسيرة.
نحن علينا أن ال نضع رؤوسنا في الرمال ،الخطوة التي لجأ
إليها األسير خضر عدنان في المرة األولى في  ،2012ويعود
إليها اآلن عام  2015من أجل قبر وإسقاط سياسة االعتقال
اإلداري ،والتي خاضها قبله وبعده عدد آخر من المناضلين
والمناضالت ،ما كان يمكن خوضها بهذه الطريقة الفردية ،لو
أن أوضاع الحركة األسيرة سليمة ومعافاة ،فكما كان ألوسلو
تأثيراته السلبية وانعكاساته الخطيرة على شعبنا وأرضنا
لجهة تقسيم ال�ش�ع��ب واألرض ،ك��ان ل��ه ص ��داه وامتداداته
وانعكاساته وت��أث�ي��رات��ه ف��ي ال�ح��رك��ة األس �ي��رة داخ��ل سجون
االحتالل ،والتي لم تكن التأثيرات في هذه الجوانب فقط ،بل
ك��ان إله�م��ال الحركة األس �ي��رة م��ن قبل السلطة الفلسطينية،
وعدم تحريرها من المعتقالت «اإلسرائيلية» استنادا ً إلى اتفاق
المبادئ  -أوسلو -الكثير من التأثيرات السلبية ،حتى أنك كنت
تشعر بأنه أصبحت هناك حالة من فقدان البوصلة واالتجاه،
وأحدث ذلك الكثير من الخلل والتراجع والتفكك والتحلل ،ليس
فقط على وح��دة الحركة االعتقالية ومؤسساتها ،ب��ل طاول
البنى والهياكل التنظيمية والحزبية ل�لأح��زاب والتنظيمات
والفصائل االعتقالية ،حيث شهدت حالة من التفكك والتحلل،
وأض�ح��ت حتى ال��وح��دة التنظيمية ف��ي التنظيم ال��واح��د نفسه
تعاني من االهتزاز ،ولم تفلح كل عمليات اإلنعاش التي قامت
بها كادرات وقيادات الحركة األسيرة التي وفدت على السجون
بعد االنتفاضة الثانية في إع��ادة أوض��اع الحركة األسيرة إلى
ما كانت عليه قبل أوسلو ،على رغم أنها حققت نجاحات في
وق��ف حالة االنهيار والتراجع في أوض��اع الحركة األسيرة،
حيث غياب الكادر والقيادة الحزبية ،وحالة التآكل والهالك التي
أصابت العديد من األسرى القدماء ،نتيجة طول مدة االعتقال
وفقدان الثقة بالقيادة واهتزاز القناعات ،وهنا نحن لسنا في
إطار التعميم حتى ال يتهمنا البعض بالعدمية والتطير ،كما قال
األسير المجاهد خضر عدنان في خطوته النضالية بأنه غير
سائر نحو العدمية.
وأن� ��ا ه �ن��ا ،ال أري� ��د أن أش �خ��ص وأع ��ال ��ج أوض� ��اع الحركة
األس �ي��رة ،ب�ق��در م��ا أري��د ال �ق��ول ،ب��أن وح��دة األداة التنظيمية
الوطنية الموحدة ،أي المؤسسة االعتقالية الموحدة ،تعرضت
لشرخ ،ولم تعد قرارات الحركة األسيرة مركزية وملزمة لكل
األس��رى ف��ي مختلف سجون االح �ت�لال ،ولعل فشل إضراب
 ،2004/8/15أثار مثل هذه القضية على نطاق واسع فواحد
من أسباب فشل ذلك اإلضراب ،هو عدم وجود األداة التنظيمية
الوطنية الموحدة ،غياب القيادة المركزية الممسكة بالقرار،
والمالكة للتقرير بشأن استمرار اإلضراب أو حله ،وهذا الفشل
فاقم م��ن أزم��ة الحركة األس �ي��رة ،ف��ي ظ��ل تعمق أزم��ة الحركة
الوطنية في الخارج ،وعدم حصول حراك جدي على أوضاع
الحركة األسيرة لجهة تحررهم من األسر ،أو إعطاء قضيتهم
األهمية الكافية من مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني،
ناهيك ع��ن اش�ت��داد الهجمة الوحشية م��ن قبل إدارة مصلحة
السجون «اإلسرائيلية» ،بغرض سحب منجزاتها ومكتسباتها
والتنكر لحقوقها ،وكسر إرادتها وتحطيم معنوياتها ،وإفراغها
من محتواها الوطني والنضالي ،وإبقائها في حالة من عدم
االستقرار وتفكيك منظماتها االعتقالية ،ولهذا الغرض جرى
ال��زج ب�ع�ش��رات ال �ق �ي��ادات وال��ك��ادرات االعتقالية ف��ي زنازين
وأقسام العزل ،وأخضع عدد منهم لسياسة العزل الدوار بين
أقسام العزل في سجون االحتالل المختلفة ،ولتضاف إلى ذلك
حالة االنقسام الفلسطيني وما استتبع ذلك من تأثيرات سلبية
أخرى على وحدة األداة التنظيمية الوطنية للحركة األسيرة.
ول��ذل��ك ل��م تنجح الحركة األس �ي��رة الفلسطيني ف��ي خوض
إض ��راب استراتيجي مفتوح ع��ن الطعام بعد ذل��ك ،ب��ل كانت
الحركة األسيرة في حالة دفاع مع هجوم شامل ومتواصل من
قبل إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية وأجهزة مخابراتها.
وال�ي��وم عندما ي��دق األسير المجاهد خضر عدنان جدران
الخزان ويقود ملحمة بطولية فردية ،فهو ال يسير إلى العدم،
وخطوته النضالية هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ الحركة
األس�ي��رة الفلسطينية ،حيث ألول م��رة ج��رى خ��وض إضراب
مفتوح عن الطعام والماء في تاريخ الحركة األسيرة الفلسطينية
وبهذا الزمن القياسي ،ولم يسبقه لذلك سوى األسير بوبي
س��ان��درز أسير الجيش الجمهوري اإليرلندي (الشين فين)،
والذي استشهد بعد أربعة وستين يوما ً من اإلضراب المتواصل
عن الطعام والماء في سبيل االعتراف بهم كأسرى حرب في
السجون البريطانية ،وتلك الخطوة لم تكن فردية بل كانت ضمن
خطة شاملة للجيش الجمهوري اإليرلندي ،ونحن حتى اللحظة
التي يخوض فيها أسيرنا البطل خضر عدنان إضرابه المفتوح
عن الطعام للمرة الثانية والذي دخل يومه الثامن والعشرين،
دف��اع�ا ً ع��ن حقوق الحركة األس�ي��رة ومنجزاتها ومكتسباتها
ووجودها وحريتها وكرامتها ،ومن أجل إغالق ملف االعتقال
اإلداري ،فإن حجم التضامن معه داخل المعتقالت أو خارجها
يرتق إلى المستوى المطلوب ،فالمطلوب حركة أسيرة بأداة
لم
ِ
تنظيمية وطنية موحدة ال فصائلية ،بمعنى أس��رى الشعبية
يناصرون أسراهم ،أو أس��رى الجهاد يتضامنون مع األسير
خضر ويعلنون اإلضراب المفتوح عن الطعام ،فهذا شيء مقيت
ومدمر للحركة األسيرة ،فالجميع مستهدف ليس هذا الفصيل
أو ذاك ،ولتكن الحركة األسيرة موحدة بأداة تنظيمية موحدة
وبمطالب واستراتيجيات موحدة ،لكي تنجح في فرض مطالبها
على إدارة مصلحة السجون «اإلسرائيلية» وتحقق أهدافها في
النصر والحرية.
اآلن م��ا ي �ج��ري م��ن ان �ت �ه��اك��ات ب�ح��ق أس��ران��ا ف��ي سجون
االح �ت�لال ،مثل سياسة اإله �م��ال الطبي ،واالع�ت�ق��ال اإلداري
المتواصل من دون محاكمات وبينّات وأدلة ،فإن ما حصل من
متغيرات وحصولنا على عضوية محكمة الجنايات الدولية من
 ،2015/4/1فهذا يوجب علينا التوجه إلى تلك المحكمة من
أجل جلب ومحاكمة قادة االحتالل وأجهزة مخابراته وإدارات
سجونه ،على مثل تلك الجرائم التي هي جرائم حرب بامتياز.
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كوالي�س
خفايا

ال�سعودية ...االنقالب ال�سلماني لم ينته بعد!
 د.نسيب حطيط



بدأ الملك سلمان عهده باالنقالب بعد
وفاة الملك عبدالله وأط��اح باألمير متعب
وال�ط��اق��م المؤيد ل��ه وعين شقيقه األمير
مقرن وليا ً للعهد واألمير محمد بن نايف
وليا ً لولي العهد ومع انتهاء «المئة يوم»
نفذ االنقالب الثاني ،فأطاح باألمير مقرن
واألمير سعود الفيصل (بعد أن كان وزيرا ً
للخارجية ألربعين سن ًة) وعين محمد بن
نايف وليا ً للعهد وول��ده محمد وليا ً لولي
العهد بالتزامن مع إبعاد الحرس الوطني
وزج��ه ف��ي ال �ع��دوان على اليمن للتخلص
م �ن��ه داخ �ل �ي �اً ،ل �ك��ن ال �ت �ي��ار االن �ق�لاب��ي لم
يتوقف فالمرحلة الثالثة تقتضي اإلطاحة
بولي العهد محمد بن نايف وتقدم محمد
بن سلمان إل��ى مرتبة والي��ة العهد للبدء
بتأسيس المملكة «السلمانية» ،ب��دالً من
السعودية في استنساخ ل��دور المؤسس
ووف� ��ق ال�م�ن�ه�ج�ي��ة ذات ال �م �ع �ت �م��دة على
ال �غ��زو ع�ب��ر «اإلخ � ��وان ال��وه��اب �ي��ة» الذين
غزوا الكويت والعراق وصوالً إلى أسوار
دمشق عام 1810م التي انهزموا أمامها
وي�ع�ي��د ال�م�ل��ك س�ل�م��ان ال �غ��زو واالنقالب
م��رة ثانية ،كما انقلب الملك عبد العزيز
على األم �ي��ر عبدالله ب��ن ج�ل��وي بعد قتل
(عجالن) حاكم الرياض فقتله بن جلوي
وأخذ الحكم عبد العزيز.

إن المرحلة الثالثة من االنقالب قد بدأت
بالعمليات االنتحارية التي تنفذها «داعش»
ضد المواطنين السعوديين في القطيف
وغيرها إلض�ع��اف ول��ي العهد محمد بن
نايف وإظ�ه��اره إم��ا متواطئا ً مع «داعش»
أو ضعيفا ً ف��ي محاربته للقاعدة والتي
تمثل ورقته األقوى عند اإلدارة األميركية
والمراهنة عليه في الداخل السعودي وإذا
نجح محمد بن سلمان وبندر بن سلطان
(ت �ق��اط��ع ال �م �ص��ال��ح) ،ف ��إن ب �ن��در الراعي
ال��رس�م��ي للجماعات التكفيرية سيكمل
ت��وج �ي��ه ال �ل �ك �م��ات االن �ت �ح��اري��ة واغتيال
ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة وت�ه��دي��د م��وس��م الحج
المقبل ،ما يفسح المجال ويعطي المبرر
آلل سلمان لإلنقضاض على محمد بن
نايف وإقالته من والية العهد ،ليحل مكانه
محمد ب��ن سلمان ف��ي ت�ك��رار للسيناريو
القطري مع األمير حمد بن خليفة وولده
األمير تميم وبرضى أميركي أو تكرارا ً
لما حصل مع الملك سعود بن عبد العزيز،
عندما انقلب عليه الملك فيصل ب��ن عبد
العزيز واستصدر قرارا ً من مفتي المملكة
بعد اجتماع العلماء واألمراء الذين اتخذوا
ق� ��رارا ً ب�ن�ق��ل س�ل�ط��ات ال�م�ل��ك س �ع��ود إلى
نائبه الملك فيصل بسبب عجزه الصحي
وال�م�ع��روف أن الملك سلمان يعاني من
الزهايمر.
لقد أغ��رق الملك سلمان خ�لال أشهر

�أوباما :الحل الع�سكري مع �إيران
لن يحل الم�شكلة

أعلن الرئيس األم��ي��رك��ي ،ب��اراك
أوباما ،في تصريح إلى أحد شبكات
تلفزيون العدو «اإلسرائيلي»« ،أن
االتفاق وحده ،ال الهجوم العسكري،
ب��إم��ك��ان��ه م��ن��ع إي����ران م��ن ال��ت��زود
بالسالح النووي».
وق��ال أوب��ام��ا« :أعتقد أنني قادر
على اإلث��ب��ات ب��ال��وق��ائ��ع وال��دالئ��ل
وليس باآلمال ،أن الوسيلة األفضل
لمنع إيران من التزود بسالح نووي،
تمر عبر اتفاق متين يمكن التحقق
منه» ،مضيفاً« :الحل العسكري لن
يحل المشكلة ،حتى لو شاركت فيه
الواليات المتحدة ،ولن يتيح سوى
إبطاء البرنامج ال��ن��ووي اإليراني
موقتا ً من دون أن يزيله».
وردا ً على س��ؤال ع ّما ستقوم به
ال��والي��ات المتحدة ف��ي ح��ال قيام
«إس��رائ��ي��ل» بمهاجمة المنشآت
النووية اإليرانية بعد توقيع القوى
الكبرى االتفاق مع إيران ،رد الرئيس
األميركي بالقول إنه يرفض الدخول
في تكهنات.
وكان أكد المتحدث باسم البيت
األب���ي���ض ج����وش إي���رن���س���ت ،أك��د
ف��ي وق��ت س��اب��ق أن إص��اب��ة وزي��ر
الخارجية األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
لن تعيق المحادثات النووية مع
إيران.
وقال إيرنست إن البيت األبيض

واث���ق م��ن أن��ه يستطيع مواصلة
المحادثات على رغم إصابة كيري
بكسر في ساقه األح��د الماضي في
ح��ادث دراج���ة ،وأض���اف« :م��ا زلنا
نعتقد أننا نمتلك الوقت والموارد
الالزمة لمواصلة المفاوضات مع
إيران وإتمامها كما نأمل».
وأش���ار إل��ى أن كيري سيواصل
القيام بدور مهم في المحادثات على
رغ��م أن��ه ليس واض��ح �ا ً على وجه
الدقة مدى قدرته على المشاركة في
األسابيع المقبلة.
وغ��ادر كيري أوروب���ا ع��ائ��دا ً إلى
ال��والي��ات المتحدة في وق��ت سابق
االثنين بعد إصابته بكسر في ساقه
ف��ي ح��ادث دراج���ة ،وك��ان ق��د دخل
مستشفى في سويسرا بعد وقوعه
م��ن دراج��ت��ه الهوائية بالقرب من
مدينة سكيونزير الفرنسية الواقعة
على بعد  40كيلومترا ً جنوب شرقي
جنيف.
يذكر أن كيري كان ينوي الذهاب
إلى مدريد يوم األحد  31أيار لتوقيع
اتفاق مع الحكومة اإلسبانية على
وجود قوة عسكرية أميركية موقتة
في إسبانيا ،كما كان من المتوقع
أن يلتقي كيري مع الملك اإلسباني
فيليب ورئ��ي��س ال����وزراء ماريانو
راخ��وي ووزي��ر الخارجية مانويل
غارسيا مارغالو.

عدة من توليه الحكم بالمشاكل الداخلية
والخارجية عبر قرارات عصفت بالمملكة
وفق التالي:
االنقالب المتدحرج داخل العائلة المالكة
وبشكل قاس ومتسرع لم تعهده العائلة
خالل تاريخها السلطوي والمتناحر.
إق� �ح ��ام ال �م �م �ل �ك��ة ب �م��ا س �م��ي ع� ��دوان
(عاصفة ال�ح��زام) التي عصفت بالمملكة
ع �س �ك��ري �ا ً واق �ت �ص��ادي �ا ً وس �ي��اس �ي �ا ً حيث
ان�ك�ش�ف��ت ال �ع��ورة ال �س �ع��ودي��ة بزعامتها
ل �ل �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي (ال� �س� �ن ��ي) ،فوجدت
نفسها وحيدة في المستنقع اليمني وبدل
أن تدخل بريا ً إلى اليمن تجاوز اليمنيون
ال��ح��دود ال�م�ف�ت��رض��ة ل�ت�ح��ري��ر أراضيهم
ال�م�ح�ت�ل��ة ف��ي ن��ج��ران وع �س �ي��ر وم �ي��زان
وان�ك�ش�ف��ت ه�ش��اش��ة ال�ج�ي��ش السعودي
والمنظومة العسكرية السعودية.
الفتنة المذهبية عبر تفجيرات المنطقة
الشرقية ضد الشيعة واعتراف السعوديين
بوجود «داعش» الكبير والمنتشر في كل
السعودية التي قسمتها داعش إلى خمس
مناطق عسكرية ،ما يؤشر إل��ى ضخامة
أع��داد التكفيريين وتغلغلهم في الجيش
واإلدارة بشكل خطر على العائلة المالكة
والتي لن تستطيع تقييد حركة التكفيريين
الذين رعتهم ومولتهم.
ف��ي األساطير الشعبية ،المشعوذون
دينيا ً يقولون بقدرتهم على جمع «الجن»

 سياسي لبناني

انطالق اجتماعات مجموعة االت�صال الخا�صة بالأزمة الأوكرانية تجتمع في مين�سك

مو�سكو :حوارنا مع وا�شنطن براغماتي ول�سنا في مرحلة «�إعادة �إطالق»
انطلقت أمس في العاصمة البيالروسية مينسك
اجتماعات مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية.
وكان دميتري ميرونتشيك الناطق باسم وزارة
الخارجية البيالروسية ،قد أكد في وقت سابق أن
«وزارة الخارجية البيالروسية تتلقى الطلبات
العتماد الصحافيين» لتغطية اجتماعات مجموعة
االتصال ،حيث من المتوقع أن تجرى في مينسك
اجتماعات اللجان الفرعية األربع للمجموعة.
تجدر اإلشارة إلى أن أعضاء المجموعة شكلوا
ف��ي اجتماعهم بمينسك ف��ي  6أي��ار أرب��ع لجان
لشؤون األمن ،والعملية السياسية ،واالقتصاد،
والجوانب اإلنسانية لألزمة ،وكانت مجموعة
االتصال قد أنهت جولتها األخيرة من المفاوضات
في مينسك في  22أيار ،بفتح جولة جديدة لعمل
اللجان الفرعية.
إلى ذلك ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أمس أن العالقات الروسية ـ األميركية لم
تدخل مرحلة «إعادة إطالق» جديدة ،لكن موسكو
تعتبر أن البراغماتية تطبع اليوم حوار البلدين
حول مجاالت محددة يمكن لكليهما االستفادة من
التعاون فيها.
و أضاف الوزير الروسي« :أعتقد أننا نتحلى
بدرجة كافية من البراغماتية في حوارنا .ويجري
الرئيس فالديمير بوتين من وقت آلخر مكالمات
هاتفية مع الرئيس باراك أوباما ،ويجري بينهما
ح��وار براغماتي ،وهما يبحثان مجاالت محددة
للتعاون ،حيث يمكن لكلي الطرفين أن يحققا
منفعة».
لكن هذا الزخم ال يرقى بسب الفروف إلى مرحلة
«إع��ادة اإلط�لاق» في العالقات بين البلدين التي
كانت عنوان عام « 2009ال أريد أن أطلق على هذا
الحوار ،إعادة إطالق العالقات من جديد ،بل اعتبره
نتيجة لتفهم ضرورة تطبيع العالقات».
ويركز الحوار في الوقت الراهن على األزم��ة
األوكرانية ،إذ ذكر الفروف تعليقا ً على محادثاته
م��ع نظيره األم��ي��رك��ي« :اتفقنا م��ع ك��ي��ري على
مواصلة االتصاالت بين موسكو وواشنطن بشكل
دوري ،لكي نتبادل التقييمات ونرى كيف يمكننا
أن نؤثر في طرفي النزاع ،من أجل التطبيق الشامل
التفاقات مينسك السلمية».
وذكر الفروف أن بالده مستعدة لتحمل العقوبات
االقتصادية المفروضة عليها من قبل دول الغرب
لفترة طويلة ،علما ً بأن تلك العقوبات تساهم في
التنويع االقتصادي داخل روسيا .وأوضح« :أننا
نركز على سبل االستفادة من هذه الظروف من أجل

ليند�سي غراهام تا�سع المر�شحين
ل�سباق االنتخابات الرئا�سية الأميركية
ارتفعت قائمة المرشحين لرئاسة البيت األبيض إلى
 9مرشحين بعد إعالن السيناتور ليندسي غراهام عن
والية كاروالينا الجنوبية انضمامه لسباق االنتخابات
المزمع إجراؤها عام .2016
وانضم السيناتور ليندسي غراهام عن والية كاروالينا
الجنوبية ،جنوب شرقي ،إلى المرشحين الجمهوريين
للبيت األبيض ،معلنا ً أنه مؤهل في مسائل األمن القومي
أكثر من أي مرشح آخر.
وص��رح غراهام أم��ام أنصاره الذين تجمهروا قرب
مدينة سنترال ف��ي والي��ة ك��اروالي��ن��ا الجنوبية بأنه
سيكون الرئيس الذي «سيقهر» األعداء الذين يقاتلون
األميركيين ،مشيرا ً إلى ضرورة اتباع سياسة خارجية
أكثر اندفاعا ً للتدخل الخارجي.
وبين السيناتور أنه يملك الخبرة أكثر من أي مرشح
آخر حول األمن القومي :مستطردا ً بالقول حتى «أنت
ه��ي�لاري» ،في إش��ارة إل��ى وزي��رة الخارجية السابقة

وت �س �خ �ي��ره ل �ح��ل ال �م �ش��اك��ل وإن أخطأ
ال �م �ش �ع��وذ أو أغ��ض��ب «ال� �ج ��ن» ف��إن��ه ال
يستطيع تفريقهم وإعادتهم إلى أماكنهم،
فينقضوا عليه ض��رب�ا ً وت��أدي�ب�ا ً فيقضوا
عليه أو يصيبوه بالجنون ...والظاهر أن
ال�س�ع��ودي��ة جمعت ال�ج��ن التكفيري ولن
تستطيع تفريقه أو إع��ادت��ه إل��ى أماكنه
وسيبدأ الضرب بها أو إصابتها بالجنون
واالنفعال واالرتباك.
ه��ل ت��ؤدي «السلمانية» المتهورة إلى
دف��ع السعودية نحو ال�ف��وض��ى والتفكك
على طريق السقوط لشرب كأس التقسيم
الذي تساهم السعودية في إسقائه للعراق
وسورية وليبيا واليمن وغيرها؟
هل بدأ الربيع العربي األسود يزهر في
السعودية بسيارات مفخخة وانتحاريين
كما فعلت السعودية بسورية والعراق
ولبنان وتفعله اآلن في اليمن؟
دعاؤنا للشعب السعودي بالخير وأن
يستيقظ حكامه من غرورهم وطموحاتهم
وأضغاث أحالمهم فينقذوا أنفسهم وما
تبقى م��ن ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي أو فليهاجروا
مع أموالهم وإمائهم وجواريهم إل��ى من
يحبون في أميركا وأوروبا!
ال� �ح ��رم ��ان ال��ش��ري��ف��ان ب �ح �م��اي��ة الله
سبحانه .وسيغلب خدمه الحقيقيون من
المؤمنين الخدم المزيف عاجالً أم آجالً.

يؤكد مصدر عربي
ذو صلة بالملف
اليمني أنّ المعلومات
المتضاربة حول
لقاءات مسقط
التي جمعت وفدا ً
أميركيا ً مع وفد
من التيار الحوثي،
يعود سببها من
جانب الحوثيين إلى
انتظار تنفيذ التزام
أخذه األميركيون
على عاتقهم ليقبلوا
اإلفصاح عن حدوث
هذا اللقاء ،بينما ما
يبدر من الجانب
األميركي ال يزال
سلبيا ً حتى اآلن...

هيالري كلينتون المرشحة هي األخ��رى للسباق إلى
البيت األبيض.
وأب��رز غ��راه��ام ،آخ��ر من ق��دم ترشحه لالنتخابات
الرئاسية ،أن كلينتون خالل أرب��ع سنوات على رأس
ً
مضيفا أن كل
وزارة الخارجية ارتكبت أخطاء خطيرة،
يوم يشهد على إخفاقات سياسات أوباما وكلينتون
التي جعلت المواطن األميركي أق��ل «أم��ن �اً» ،بحسب
تصريحاته.
يذكر أن غراهام ،االحتياطي لمدة طويلة في سالح
الجو األميركي ،من المطالبين بتدخل أكبر للواليات
المتحدة خارج حدودها ،إضافة إلى أنه يعتبر من أكثر
المؤيدين إلصالح السياسات المتعلقة بالهجرة.
وفي السياق ذاته ،من المنتظر أن يعلن حاكم تكساس
السابق ري��ك ب��ي��ري ،الخميس  4ح��زي��ران ،ترشحه
لالنتخابات الرئاسية خصوصا ً أنه قد سبق له أن ترشح
إلى السباق للبيت األبيض عام .2012

«�ألماز �أنتي» �ست�سلم «ا�س – »300
عند ا�ستكمال االتفاق التجاري
قالت شركة «ألماز أنتي» الروسية المنتجة للسالح إنها ستزود إيران بأنظمة صواريخ «إس »-300بمجرد
استكمال االتفاق التجاري ،مضيفة أن السلطات الروسية أزالت كل القيود على الشحنات.
وكانت موسكو ألغت اتفاقا ً ببيع أنظمة صواريخ «إس »-300إليران عام  2010تحت ضغوط من الغرب
ولكن الرئيس فالديمير بوتين وقع مرسوما ً في نيسان ينهي الحظر المفروض من جانب روسيا.

تنويع اقتصادنا .وبحسب تقييماتنا ،يمكننا أن
نعمل بهذا النظام لفترة طويلة جداً».
وردا ً على سؤال حول توقعاته بشأن الحدود
الزمنية المحتملة لتطبيق العقوبات ضد روسيا،
قال« :ال نفكر في ذلك .إننا نركز على إعادة هيكلة
اقتصادنا والتكيف مع الظروف الحالية ،عندما بات
عدد شركائنا التجاريين في أميركا الالتينية وآسيا
أكبر من شركائنا في أوروبا ومناطق أخرى».
وفي السياق ،اعتبر المستشار األلماني السابق
غيرهارد شرودر أن عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس
الروسي فالديمير بوتين لحضور قمة السبع الكبار
المقبلة كان خطأ.
لكن ش��رودر ش��دد خ�لال مشاركته في طاولة
مستديرة عقدت في متحف ب��دوس��ل��دورف على
أهمية التعاون مع روسيا ،وق��ال« :تملك روسيا
بديالً من أوروبا .أما العكس فغير صحيح».
وذكر السياسي األلماني المخضرم أن الغرب
وروسيا ارتكبا أخطاء كثيرة في ما يخص األزمة
األوكرانية .وشدد على ضرورة مواصلة المناقشات
لتجاوز الخالفات ،واعتبر أنه لو وجهت الدعوة
للرئيس الروسي للحضور ،لكانت القمة فرصة
جيدة لبحث سبل تسوية الوضع في أوكرانيا،
مؤكدا ً أن عالقات صداقة متينة تربطه ببوتين،
وأنهما على اتصال دائم.
قرار عدم دعوة بوتين لحضور قمة السبع لقي
قبل أي��ام انتقادا ً مماثالً من المستشار األلماني
األسبق هلموت شميت ،الذي قال« :أرى بوضوح أن

بوتين يشعر بإهانة بسبب تجاهل القوى الغربية
لقلقه» .وأعتقد أن��ه لو وجهت ال��دع��وة للرئيس
ال��روس��ي بالطريقة الصحيحة لقبل» ،مضيفاً:
«توقعاتي منخفضة بالنسبة للقمة المقبلة .ولن
أكون سعيدا ً إال إذا توقفت الدول الغربية عن صب
الزيت على نار النزاع األوكراني».
إلى ذل��ك ،أف��ادت وزارة الدفاع في «دونيتسك
الشعبية» أمس بأن القوات األوكرانية خرقت نظام
الهدنة خالل الـ 24ساعة الماضية  37مرة.
ونقلت وكالة دونيتسك لألنباء عن وزارة دفاع
هذه الجمهورية أنها رصدت  37انتهاكاً ،مشيرة
إلى أن القوات األوكرانية قصفت عددا ً من البلدات
وكذلك مدينتي غورلوفكا دونيتسك ومطار األخيرة
وبلدة أوكتيابرسكي.
وبحسب ال��وك��ال��ة ،ف��إن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
استخدمت دبابات ومصفحات وهاون ومنظومات
للدفاع الجوي وأسلحة نارية.
وأضافت وزارة الدفاع في دونيتسك أنها تحصي
عدد الضحايا بين المدنيين ومسلحي قوات الدفاع
الذاتي المحلية.
وكانت مدينة غورلوفكا في محيط دونيتسك
ش���رق أوك��ران��ي��ا ق��د ت��ع��رض��ت لقصف مدفعي
استمر  40دقيقة ،نفذه جنود أوكرانيون ،وقال
إدوارد باسورين الناطق باسم ق��وات جمهورية
«دونيتسك الشعبية» إن شخصا ً قتل وأصيب 4
آخرون بجروح نتيجة القصف.

ال�صين :البحث عن �أكثر من � 400شخ�ص
غرقت عبارتهم في نهر يانغت�سي
غرقت سفينة على متنها 458
شخصا ً ف��ي نهر يانغتسي شرق
الصين ،بحسب ما أعلنت وكالة أنباء
الصين الجديدة الرسمية «شينخوا»،
أمس .وأف��ادت الوكالة بأن السفينة
«دون��غ فانغ جيشينغ» كانت تقوم
برحلة بين نانكين وتشونغتشينغ،
مشيرة إلى أنها غرقت عند حوالى
الساعة  13:28بتوقيت غرينيتش
في منطقة جيانلي ،مقاطعة هوبيي،
وسط شرقي الصين.
وك��ان��ت السفينة المنكوبة تقل
 406ركاب ،جميعهم صينيون ،و5

موظفين في شركة سفريات وطاقما
من  47فرداً.
وأش��ارت وكالة «شينخوا» أن 5
أشخاص لقوا مصرعهم وأنه قد تم
إنقاذ  13شخصا ً من بينهم القبطان
ورئيس طاقم الميكانيكيين اللذين
أك���دا أن إع��ص��ارا ً ض��رب السفينة،
فيما قالت شبكة «سي سي تي في»
التلفزيونية الحكومية الصينية أن
الغرق ناجم عن حادث ،من دون أن
تعطي تفاصيل إضافية.
كما أك��دت األنباء أن فرق اإلنقاذ
ت��واج��ه صعوبة بالغة ف��ي القيام

بعملها بسبب ال���ري���اح العاتية
واألمطار الغزيرة.
وأوض��ح التلفزيون الرسمي أن
السفينة يبلغ طولها  76مترا ً وقادرة
على استيعاب  534شخصا ً وتملكها
ش��رك��ة ت��ن��ظ��م رح��ل�ات ف��ي منطقة
«الممرات الثالثة» الخالبة ،مؤكدا ً أن
رئيس ال��وزراء لي كيتشيانغ توجه
إلى مكان الكارثة.
يذكر أن  22شخصا ً لقوا مصرعهم
بينهم ثمانية أج��ان��ب ،ف��ي كانون
ال��ث��ان��ي إث���ر غ���رق سفينة ف��ي نهر
يانغتسي.

