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للمرة الأولى ...دولة فل�سطين ت�شارك في اجتماعات محكمة الجنايات الدولية رغم ال�ضغوط الأميركية

الفل�سطينيون ي�س ّلمون الجنائية وثائق عن جرائم «�إ�سرائيل»

شاركت الخارجية الفلسطينية ،أم��س ،بوفد
رفيع المستوى للمرة األولى كدولة طرف في جلسة
جمعية ال���دول األع��ض��اء ف��ي المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة فلسطين
ستشارك في عملية انتخاب قضاة المحكمة الجنائية
الدولية إلى جانب الدول األعضاء في ميثاق روما،
تعزيزا ً لعمل المحكمة ،ومساهمة في إعالء العدالة
الجنائية الدولية.
كما شددت على العمل مع بلدان المجتمع الدولي
من أج��ل تعزيز نظام قائم على احترام القانون
الدولي ،وآليات المساءلة إلنهاء ثقافة اإلفالت من
العقاب ،نحو مجتمع دولي خا ٍل من مجرمي الحرب،
ومرتكبي الجرائم في حق اإلنسانية.
وت��ش��ارك الخارجية الفلسطينية ف��ي ال��دورة
الـ 13الجتماع جمعية الدول األطراف في المحكمة
الجنائية الدولية في الهاي من خالل وفد مكون من
سفير دول��ة فلسطين لدى هولندا نبيل أبو زنيد،
وعضوية وفد من العالقات المتعددة األطراف في
وزارة الخارجية.
وقالت البعثة الفلسطينية في هولندا من جهتها،
إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة
الجنائية الدولية للمرة األول��ى اليوم الخميس
تكشف ج��رائ��م ارتكبتها «إس��رائ��ي��ل» ف��ي الضفة
الغربية وخالل حرب غزة عام .2014
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في
المحكمة فاتو بنسودا.
(التتمة ص)14

�سباق �أميركي ـ رو�سي
على ال�ساحة الم�صرية

بشرى الفروي
شهدت العالقة بين القاهرة وواشنطن تحسنا ً تدريجيا ً مع تسلم
الرئيس عبد الفتاح السيسي .وبعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد
مرسي المنتمي لـ»جماعة اإلخوان المسلمين» إثر احتجاجات حاشدة
على حكمه عام .2013
وعلى رغم قلق أعضاء في الكونغرس األميركي إزاء تأخر اإلصالحات
الديمقراطية في مصر تظل القاهرة حليفا ً أمنيا ً وثيقا ً لواشنطن في
الشرق األوسط.
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي ،قال إن
وزير الخارجية األميركي جون كيري سيزور القاهرة إلجراء محادثات
مع مسؤولين مصريين يومي  28و 29تموز .ووصف عبد العاطي
المحادثات بأنها حوار استراتيجي.
وأضاف أن الحوار يعكس أيضا ً المصالح المشتركة بين البلدين
خصوصا ً في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب وتحقيق االستقرار في مناطق
االضطرابات ،مشيرا ً إلى أن جلسة الحوار ستركز على مختلف جوانب
العالقات الثنائية.
ويذكر أن مصر تسلمت زورقين جديدين مجهزين بصواريخ من
الواليات المتحدة ،بحسب السفارة األميركية في القاهرة ،والتي أكدت
أنهما سيساهمان في تدعيم «األمن البحري واإلقليمي وحماية ممرات
مائية حيوية مثل قناة السويس والبحر األحمر» ،واألمر عالمة على
التزام أميركا المستمر نحو مصر ونحو مصالحنا األمنية المشتركة في
مصر والمنطقة.
وفي نهاية آذار ،قرر الرئيس األميركي باراك أوباما استئناف
إم��دادات األسلحة لمصر مجيزا ً بذلك تقديم أسلحة أميركية لها
(التتمة ص)14

التج�س�س الأميركية
�آخر ف�ضائح
ّ
م�سرحها الإليزيه

توفيق المحمود
عادت من جديد فضائح تجسس الواليات المتحدة األميركية على
رؤس��اء دول العالم ،ما يكشف زيف ادع��اءات واشنطن التي تزعم
دائما ً أنها «المدافع الحصري عن الديمقراطيات وحقوق اإلنسان
حول العالم» وبعد أن أقرت اإلدارة األميركية ،قبل فترة بالتصنت
على المكالمات الهاتفية لمواطنيها ،بحجة «الدفاع عن األمن القومي
للبالد».
وآخرها اآلن التجسس على الرؤساء الفرنسيين فقد نشر موقع
«ويكيليكس» بيانات تحت عنوان «التجسس على اإلليزيه» وبينت
هذه الوثائق المسربة أن وكالة األمن القومي األميركي تجسست
على جاك شيراك وساركوزي وهوالند ،وأكد موقع «ويكيليكس» أن
الوثائق تثبت مراقبة الوكالة األميركية التصاالت هوالند الذي يشغل
منصب الرئاسة الفرنسية منذ عام  2012وحتى الوقت الراهن،
إضافة إلى وزراء في الحكومة الفرنسية والسفير الفرنسي في
الواليات المتحدة.
وأك��دت هذه الوثائق من خالل وج��ود أرق��ام الهواتف المحمولة
لعدد من المسؤولين في القصر الرئاسي الفرنسي بما في ذلك الهاتف
المحمول المباشر للرئيس ،كما تضمنت الوثائق ملخصات لمحادثات
بين مسؤولي الحكومة الفرنسية بشأن األزمة المالية الدولية وأزمة
الديون اليونانية والعالقات بين إدارة هوالند وحكومة المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل ،وإثر نشر هذه الوثائق أعلن قصر اإلليزيه أن
باريس تعتبر التجسس األجنبي عليها أمرا ً مرفوضا ً ولن تتسامح
(التتمة ص)14

الوجدان الأوروبي!؟
قديما ً قيل إن من أمِن العقاب أساء األدب،
وحديثا ً اختبرت «إسرائيل» ع��زم المجتمع
الدولي المحابي م��راراً ،فكانت ردوده على
جرائمها ال�م�ت�ك��ررة م��ا بين تأييد علني أو
ضمني أو صمت مطبق أو لوم مؤدب.
تفننت «إسرائيل» على إفالتها المتكرر من
العقاب ،فطفقت  -في عدوانها المستمر على
غ��زة كما لو كانت كالوحش الهائج  -تقتل
وتبيد وتعيث في األرض دم ��اراً ،من دون
خشية من رقيب أو حسيب.
كما تفننت «إسرائيل» في كسر كل قواعد
القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلن �س��ان وك��ل ال�ع�ه��ود والمواثيق
واألع��راف الدولية ،فاقترفت أبشع الجرائم
التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية
ال��دول �ي��ة ،وه ��ي ج��رائ��م اإلب � ��ادة الجماعية
وج��رائ��م ال�ح��رب وال�ج��رائ��م ض��د اإلنسانية
وجريمة العدوان ،والمحكمة الجنائية الدولية
خرساء ومدعيتها العامة كأنها تغط في نوم
عميق ،ومجلس األمن كأنه في إجازة.

«داع�ش» ي�ستدعي مقاتليه ويح�شد في الرقة ل�صد تقدم «الوحدات الكردية»

طهران :تطور نوعي في العالقات بين �سورية والعراق و�إيران
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم وجود آليات لتعزيز مسيرة التعاون
بين س��وري��ة وإي���ران واالس��ت��ف��ادة م��ن اإلمكانات
المتوافرة لتطويرها وهي كانت وال تزال مستمرة.
ولفتت أفخم أمس إلى زيارة وزير الداخلية اللواء
محمد ابراهيم الشعار إليران وتصريحات مستشار
قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر واليتي بأن
األسبوع المقبل سيشهد تطورا ً مهما ً في العالقات
بين الدول الثالث إيران وسورية والعراق مؤكدة
أهمية االجتماع الثالثي لوزراء الداخلية السوري
واإليراني والعراقي في بغداد قريباً.
وقالت ان «هذا االجتماع يعتبر خطوة وتطورا ً
نوعيا ً في العالقات بين ال��دول الثالث واالرتقاء
بمستوى التعاون وبخاصة في مجال مكافحة
اإلره��اب والتنظيمات اإلرهابية ويتيح الفرصة
للحوار والتعاون واالستفادة من الطاقات الموجودة
لحل المشاكل والعراقيل الموجودة في المنطقة بما
يخدم األمن واالستقرار فيها».
جاء ذلك في وقت أعلنت واشنطن أنها تواصل
مشاوراتها مع شركائها حول سورية بما في ذلك
روسيا ،وأنها ال تزال تعتبر بأن تسوية النزاع يمكن
أن تتحقق بطرق دبلوماسية فقط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية
جون كيربي ،إن واشنطن مستمرة في بحث سبل
تسوية األزمة السياسية الداخلية في سورية مع
عدد من الدول األخرى وال تقلل من اهتمامها بهذه
القضية ،وذلك على رغم أن محاربة تنظيم «داعش»
تتصدر األجندة الدولية حالياً.

وأض��اف إن «وزي��ر الخارجية األميركي جون
كيري يناقش باستمرار هذه المسألة مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف» ،مؤكدا ً أن ال حل عسكريا ً
للنزاع في سورية ويمكن تسويته بوسائل سلمية
فقط.
وفي الوقت نفسه ،أشار الدبلوماسي األميركي
إلى أن الواليات المتحدة ال تزال على قناعة بأن
على الرئيس السوري بشار األسد الرحيل وعليه
أن يعطي الفرصة للمعارضة السورية لتشكيل
حكومة انتقالية بهدف تفادي مزيد من سفك الدماء
وسقوط ضحايا جدد.
وكان وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر أعلن في
وقت سابق أن معظم المتطوعين السوريين الذين
تحاول واشنطن تجنيدهم لمحاربة اإلرهابيين
يريدون القتال ضد الرئيس السوري بشار األسد
وليس «داعش».
وق��ال ك��ارت��ر« ،نبحث عمن يستعد لمواجهة
تنظيم داعش بالدرجة األولى ،لكن هناك كثيرين
ممن يرغبون في مكافحة حكومة األسد» ،مؤكدا ً أن
القضاء على التنظيم «داعش» ،مضيفا ً «بعد ذلك،
بطبيعة الحال ،نأمل في عزل األسد عن السلطة
من خالل العملية السياسية واالنتقال السياسي،
فنحن نعمل على ذلك بالتوازي .ونحاول الحصول
على أشخاص يريدون محاربة تنظيم «داع��ش»
ويستطيعون أن ي��م��روا بجميع االخ��ت��ب��ارات
األميركية ...عددهم ليس كبيرا ً بعد ،إال أنه يزداد».
ميدانياً ،واص��ل��ت وح���دات الحماية الكردية
تقدمها في ريف الرقة بعد سيطرتها أول أمس على

مدينة عين عيسى بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وتمكنت ال��وح��دات أم��س ،من ف��رض سيطرتها
على ستة قرى في محيط المدينة ،فيما استقدم
«داعش» مقاتليه من دير الزور ومناطق سيطرته
في ريف حلب والميادين لسد الفراغ الذي نشأ بعد
مغادرة المقاتلين من داخل المدينة باتجاه الشمال
والشمال الغربي ،لتعزيز خطوط دفاعه في معقله
األساسي في الرقة.
كما أف��ادت المصادر أن عناصر التنظيم بنوا
سواتر جديدة ودشما ً في مواقع حيوية متقدمة
في الشمال حول فندق الفروسية ومحطة الرشيد
للمحروقات ومدرسة المعري وصوال ً إلى مزرعة
حطين التي تقع خارج الرقة.
وأشارت المصادر إلى أن حركة نزوح محدودة
شوهدت لبعض سكان الرقة سمح بها «داعش»
باتجاه الجهة الجنوبية للطبقة جنوب غربي
المدينة التي احتلها التنظيم في شهر آذار من عام
.2013
ميدانيا ً أيضاً ،أحكم الجيش السوري والمقاومة
السيطرة على قرنة وادي المغارة االستراتيجية
في جرود الجراجير ،ويأتي هذا التقدم بعد يوم
واحد من سيطرة الجيش والمقاومة على شعبة
البكارة وشعبة ثالجة البركان وق��رن��ة شعبة
الشكارة وشعبة بيت شكور ومرتفع ظليل الحاج
علي وضليل سمعان وشعبة عواد في جرود بلدة
الجراجير.
(التتمة ص)14

ات�خ��ذت «إس��رائ�ي��ل» م��ن المدنيين دروع �ا ً
ب �ش��ري��ة ،وق�ت�ل�ت�ه��م وه ��م ف��ي ح��ال��ة ف ��رار،
ومارست اإلع��دام��ات الجماعية ،واختطفت
مواطنين أب��ري��اء ،وم��ارس��ت التعذيب بحق
األسرى والمختطفين ،واستخدمت األسلحة
المحظورة ،وضربت منازل المدنيين اآلمنة،
واستهدفت المنشآت الطبية ،والصحافية،
وال �م��دارس ،ومحطات الكهرباء ،واقترفت
سلسلة من المجازر الوحشية.
نهلت «إسرائيل» من دم��اء الفلسطينيين،
فقتلت ف��ي ع��دوان�ه��ا األخ�ي��ر على غ��زة ،في
تموز  ،2014اآلالف 90 ،ف��ي المئة منهم
اطفال ونساء وش�ي��وخ ،وف��ق بيانات األمم
المتحدة ،بل بينهم أكثر من خمسمئة طفل،
وجرحت نحو عشرة آالف ،في عملية دعتها
«الجرف الصامد» .فهل سنشهد تغييرا ً في
الوجدان الغربي واألوروبي تحديداً ،ويرفع
الصوت عاليا ً في وجه حكوماته المحابية لـ
«إسرائيل» قبل ان يتهم «إسرائيل» بجرائم
الحرب؟

مركزية �إيران
في ال�سيا�سة ال�شرق �أو�سطية

ناديا شحادة
بعد االتفاق ال��ذي وقع بين إي��ران ومجموعة ( )1+5في لوزان
وال��ذي سينتهي ال��ى اتفاق شامل في  30حزيران الجاري وصفه
العديد من المحللين والمراقبين بأنه اتفاق تاريخي وانتصار مزدوج
للدبلوماسية االميركية واالوروبية من جانب والدبلوماسية االيرانية
من جانب آخر ،وبناء على هذا االتفاق ستكون منطقة الشرق األوسط
على بدايات مرحلة جديدة من العالقات وتوازنات القوى التي ستؤدي
الى تغيير شكل المنطقة ومعادالتها.
يؤكد المراقبون ان نظاما ً جديدا ً من توازن القوى في المنطقة قيد
النشوء وسيكون إليران دور كبير ستلعبه في الترتيبات االقليمية
المقبلة ،هذه الحقائق التي باتت واضحة لدى النخب السياسية
االيرانية التي سعت وأكدت من خالل المفاوضات النووية على رفع
العقوبات االقتصادية عن إيران أوال ً والحفاظ على مكاسب البالد
وحقوقها النووية وه��ذا ما أك��ده مؤخرا ً مجلس الشورى اإليراني
الذي تبنى قانونا ً في  24من حزيران الجاري يرمي الى الحفاظ
على مكاسب البالد وحقوقها النووية ،ويحظر القانون على الوكالة
الدولية للطاقة الذرية الوصول الى كافة الوثائق العملية والمواقع
ويؤكد القانون ان اإللغاء الكامل للعقوبات يجب ان يتم يوم بدء
تطبيق تعهدات إيران في حين ان الغربية تؤيد رفعا ً تدريجيا ً لهذه
العقوبات.
هذا القرار الذي جاء بعد قرار الكونغرس في  8حزيران حيث أقر
مجلس الشيوخ االميركي قانونا ً يجبر الرئيس باراك اوباما على احالة
أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته وحتى رفضه في
تأكيد لدور البرلمانيين في المراقبة.
(التتمة ص)14

على وقع ا�ستمرار العدوان محادثات بين «�أن�صار اهلل» و«جنوبيين» في م�سقط

تعليق ًا على ما ن�شر من وثائق «ويكيليك�س»

رئا�سي وحكومة وطنية
م�شاورات لإن�شاء مجل�س
ّ

الجعفري :هناك �أ�سرار ال تزال مخفية

كشفت مصادر سياسية يمنية لـ«الميادين» عن
مشاورات بين القوى السياسية في الداخل إلنشاء
رئاسي وحكومة وطنية الدارة الوضع في
مجلس
ّ
البالد ،وشدّدت على أنّ تشكيل المجلس والحكومة
سيغيّر مجريات الميدان وسيقطع الطريق أمام
حكومة هادي في الرياض.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ«الميادين»
عن مشاورات بين القوى السياسية في الداخل
رئاسي وحكومة وطنية
إلع�لان إنشاء مجلس
ّ
الدارة الوضع في ال��ب�لاد .وتركز المفاوضات
على جميع القوى الرافضة للحرب السعودية.
السياسي والحرب
وأضافت المصادر أنّ الفراغ
ّ
والحصار وإفشال السعودية للمفاوضات في
جنيف دفعت القوى السياسية الى س ّد الفراغ في
السلطة.
وش���دّدت المصادر على أنّ تشكيل المجلس
والحكومة سيغيّر مجريات الميدان وسيقطع
الطريق أمام حكومة هادي في الرياض.
السياسي وجه وفدها
وفي سياق تحرك صنعاء
ّ
الذي شارك بحوار جنيف رسالة الى األمين العام
لألمم المتحدة ب��ان كي م��ون طالب فيها الدفع
بالعملية السياسية في اليمن إلى األمام من خالل
حوار يمني  -يمني برعاية األمم المتحدة.
وأشاد الوفد بجهود بان كي مون لوقف غارات
السعودية على اليمن ورفع الحصار عنه مستغربا ً
تعاطي وفد الرياض سلبا ً مع مقترح وفد صنعاء،
الدولي أمام مسؤولية
األمر الذي يضع المجتمع
ّ
كبيرة إلنهاء األزمة.

من جهة أخرى ،أكدت مصادر يمنية أن سلطنة
ع��م��ان ت��رع��ى م��ح��ادث��ات بين ق���ادة م��ن «أن��ص��ار
الله» وآخرين جنوبيين رفيعي المستوى بهدف
التوصل إلى هدنة إنسانية ،وتقول إنّ انتقال القادة
الجنوبيين من العاصمة السعودية الى مسقط جاء
بعد ادراكهم ان القرار لم يع ْد في الرياض.
وأضافت أن القادة الجنوبيين اليمنيين الموجودين
في مسقط هم رئيس ال��وزراء األسبق حيدر أبو بكر
العطاس وأحمد بن فريد وسعيد الحريري.
فيما غادر الرئيس علي سالم البيض مسقط الى
ألمانيا على أن يعود إليها قريباً.
وكانت األمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من

ب��طء وضبابية المعايير التي يتبعها التحالف
السعودي في تفتيش م��واد اإلغاثة والشحنات
التجارية المتجهة إلى اليمن.
وكشفت االمم المتحدة أرقاما ً تظهر هبوطا ً شديدا ً
حصل على مدى األشهر األخيرة في كمية الوقود
التي يسمح بإدخالها إلى اليمن.
وفي طهران ،جددت الناطقة باسم الخارجية
مرضية أفخم موقف بالدها ال��راف��ض الستمرار
الهجمات العسكرية على اليمن ب��أي ح��ال من
األحوال ،مؤكدة انْ ال حل لألزمة اليمنية سوى الحل
السياسي.
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أع��رب وزي��ر الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري ،أمس ،عن اعتقاده
بوجود فضائح لكبار المسؤولين،
ل��ك��ن��ه أك����د ض�����رورة ع����دم إع��ط��اء
شهادة تزكية للمواقع التي تنشر
أي وثائق إال بعد أن تأخذ الوثيقة
مسارها القضائي والقانوني ،في
إش��ارة للوثائق التي سربها موقع
«ويكيليكس» ،فيما لفت إلى وجود
أسرار وفضائح ال تزال مخفية.
وق��ال الجعفري في بيان له ،في
ش��أن وث��ائ��ق «ويكيليكس» ،نقالً
عن «السومرية ن��ي��وز»« ،نحن في
المواقف الدولية واإلقليمية وحتى
المحلية ال نتعامل إال م��ن خ�لال
الوثائق الدامغة التي تترشح من
خالل القنوات المسؤولة من جهات
تحقيقية ،أو قضائية وأخذت حصة
كافية من التمحيص» ،مشددا ً على
«ضرورة إدانة كل مقصر وسارق وكل
منتهك بعدما تثبت باألدلة العقلية
والشرعية ،وإنزال العقوبة العادلة
بحقه».
وأوض��ح أن «التاريخ علمنا بأن
هناك الكثير من الوثائق كانت تنتحل
شخصيات أثبت التاريخ براءتها،
خصوصا ً في مثل هذه الظروف ،لذا
ال يمكن أن التصديق بالمطلق بكل ما
ينشر من وثائق» ،الفتا ً إلى أن «هناك
الكثير من األسرار والفضائح ال تزال

مخفية وأكبر ما ينشر».
وتابع الجعفري« ،نحن نعتقد
بوجود فضائح لكبار المسؤولين،
لكننا ال نعطي شهادة تزكية للمواقع
التي تنشر تلك الوثائق إال بعد أن
ت��أخ��ذ الوثيقة م��س��اره��ا القضائي
والقانوني».
ون��ش��ر م��وق��ع «وي��ك��ي��ل��ي��ك��س»،
(الجمعة  19حزيران  60 ،)2015ألف
برقية دبلوماسية يقول إنها مسربة
من وثائق المؤسسات الدبلوماسية
السعودية ،وتعهد الموقع بنشر أكثر
من  500ألف وثيقة ،ولفت مراقبون
ال���ى أن ه���ذه ال��وث��ائ��ق ،إذا ثبتت
صحتها ،ستلقي الضوء على دعم
السعودية للمسلحين في سورية
وبعض الجماعات والشخصيات
السياسية في العراق.

