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النساء يقبلن بأعداد كبيرة على الترشح لدخول الكونغرس األميركي

ّ
المرشحة الفلسطينية رشيدة طليب :أريد أن أغير العالم
واشنطن -وكاالت :يتنافس عدد كبير
من النس���اء للدخ���ول إل���ى الكونغرس
األميركي في تشرين الثاني في ظاهرة
تس���جل بع���د س���نة على إط�ل�اق حركة
 #مي تو وكذل���ك لتحدي الرئيس
دونالد ترامب.
وقالت رش���يدة طليب بع���د فوزها في
االنتخابات التمهيدي���ة الديموقراطية
امس ف���ي إح���دى دوائر ميش���يغن إن
"انتخ���اب الرئيس ترام���ب دق ناقوس
الخطر بالنسبة إلى النساء في البالد".
وأعلن���ت لقن���اة "س���ي أن أن" األربعاء
"وكأننا قلنا ألنفس���نا :جاء وقتنا .علينا
التقدم ول���م يعد يمكنن���ا البقاء خارج
الحلبة .علينا فعال الترشح في االنتخابات
والمطالبة بأن تكون لنا مكانتنا ألنه من
الواضح أن كل ش���يء ينهار" .ويتوقع أن
تصبح طليب أول فلس���طينية-أميركية
تدخل إلى مجلس النواب.
وبع���د أن تغلبت على عدة مرش���حين
ديمقراطيي���ن ف���ي االنتخاب���ات
التمهيدية ،الثالثاء ،ل���ن تواجه طليب
مرشحا جمهوريا في االنتخابات العامة،
لكنها قد تواجه مرش���حا ال يدخل اسمه
في قائمة المرش���حين مع إمكانية فوزه
عب���ر كتابة اس���مه ف���ي أوراق االقتراع
من قب���ل المقترعين ،إال أنها س���تكون
المرش���حة األوف���ر حظ���ا ف���ي مقاطعة
ديمقراطية.
بدورها ،قالت مديرة حملة طليب ،أندي
غوديري���س ،إن الفائز ف���ي االنتخابات
التمهيدي���ة س���يفوز باالنتخاب���ات،
وأضافت في تصريحات لها ،الثالثاء" :ال
شك بذلك".
وستش���غل المرش���حة األميركي���ة
م���ن أص���ل فلس���طيني واالبن���ة األكبر
لمهاجرين فلس���طينيين ،المقعد الذي
كان يش���غله الجمهوري ،ج���ون كونيرز،
قبل أن يستقيل في كانون األول.
أما عن الرس���الة التي تنوي إيصالها،
قالت طليب لـ CNNالش���هر الماضي" :ال
يتعل���ق األم���ر فقط بأن تك���ون موجودا
بإيمانك" ،وأضاف���ت" :لطالما
وتتباه���ى
ُ
أخبرت الناس أنني أظهر جوهر اإلسالم،
بطريقة مؤثرة عبر خدمة المجتمع".
يذك���ر أن طليب كانت قد اعتقلت بعد

أن قاطع���ت كلم���ة للرئي���س األميركي،
دونال���د ترامب ،في مدين���ة ديترويت،
وصرخ���ت قائل���ة" :أطفالنا يس���تحقون
أكثر" ،وطالبته بقراءة الدستور.
وكتبت رش���يدة طليب عل���ى «تويتر»
عق���ب إع�ل�ان فوزه���ا ع���ن الح���زب
الديموقراط���ي لخوض انتخابات تجديد
ً
الكونغرس« :ش���كرًا جزي�ل�ا لكم ألنكم
جعلتم هذه اللحظة الرائعة ممكنة».
وأك���دت رش���يدة ،وه���ي محامي���ة
وعاملة اجتماعية س���ابقةّ ،أن فوزها في
االنتخابات النصفية إذا تحقق س���يكون
بمثابة «رس���الة قوية ألمي���ركا بكاملها
مفادها أننا ج���زء من الحكومة ،وجزء من
المجتمع ونري���د أن نخدم البالد مثل أي
شخص آخر».
وقالت في تصريح���ات صحافية أبدت
فيها ثقة كبيرة بفوزه���ا في انتخابات
الكونغ���رس« :بعضه���م يعتقدون بأنه
كالم مبتذل ،لكنني أريد أن ّ
أغير العالم».
ووفق تقارير صحافية ،بذلت رش���يدة
جهودًا كبيرة خ�ل�ال الحملة االنتخابية
وتمكن���ت من جمع تبرعات ومس���اعدات
تفوق الملي���ون دوالر ،من دون الحصول
على س���نت واحد من أموال لجان العمل
السياسية للحزب الديموقراطي.
وتع���د المنطق���ة الت���ي تس���عى إلى
تمثيله���ا ،وغالبية س���كانها من أصول
أفريقية ،من أفقر الدوائر في ميشيغن
والوالي���ات المتح���دة ،فيما لم يش���كل
انتماؤها الديني أو عرقها موضوع نقاش
عندما كانت تلتقي ناخبين .ونقلت عنها
إذاعة «صوت أميركا» خالل جولة في أحد
األحياء لتعريف الس���كان ببرنامجها ،إن
«الن���اس ال يزالون غير قادرين على نطق
اسمي لكنهم يتذكرون أنني أتيت إلى
منزلهم».
واس���تطاعت رش���يدة خ�ل�ال عمله���ا
التشريعي في الوالية أن تحقق إنجازات
مهمة مث���ل رفع الحد األدنى لألجور إلى
 15دوالرًا في الساعة ،وتحسين مستوى
خدم���ة الرعاية الصحي���ة .ومنذ غادرت
المؤسسة التش���ريعية في الوالية ظلت
نش���طة ف���ي المجتمع ،تكاف���ح من أجل
العدال���ة االجتماعي���ة بصفتها محامية
وناشطة حقوقية.

رشيدة طليب

والمرش���حة الفلس���طينية  -األميركية
بي���ن  90مس���لمًا ينتم���ون إل���ى الحزب
الديموقراط���ي س���يخوضون انتخاب���ات
التجديد النصفي للكونغرس هذا العام،
في تطور أطلقت عليه صحيفة «واشنطن
بوست» اس���م «الموجة الزرقاء المسلمة»،
نسبة إلى اللون األزرق رمز الحزب.
وهي ليست الوحيدة الراغبة في دخول
الكونغرس.
وذك���ر مرك���ز الدراس���ات المتخصصة
"س���نتر ف���ور أميريك���ن ووم���ن ان���د
بوليتيكس" األربعاء "األمر رس���مي .لقد
سجلنا رقما قياسيا للمرشحات تحت راية
األحزاب الكبرى لدخول المجلس".
وكان العدد حت���ى اآلن  .167واألربعاء
ترشحت  185امرأة إلى مجلس النواب وقد
يرتفع العدد في االنتخابات التمهيدية
الجديدة .وقالت الهيئة المس���تقلة على
تويتر "رقم قياس���ي آخر :في  2018عدد
المرش���حات لمناصب الحكام هو األكبر"
مع  11مرش���حة على األقل بعد االنتخابات
التمهيدية الثالثاء .وتابعت "كان الرقم
القياسي السابق  10وسجل ألول مرة في
."1994
اعتبارا م���ن األول من حزيران تم تجاوز
السقف للمرش���حات إلى مجلس الشيوخ

العبادي يقيل عددًا من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء

الصدر يستبعد المشاركة في حكومة عراقية
جديدة تقوم على المحاصصة الطائفية
النجف (العراق)  -وكاالت :اس���تبعد القيادي الشيعي مقتدى
الصدر ،أمس ،الدخول في تحالفات تش���كيل الحكومة العراقية
المقبل���ة؛ إذا كان���ت تق���وم على مب���دأ المحاصص���ة الطائفية
والعرقية والحزبية.
وقال الصدر ،في بيان صحافي :إن "لم تتحقق شروطنا المعلنة
لن أدخل محاصصتهم وتقس���يماتها ،وأطال���ب الكتل التي ما
زالت تحب الوطن إلى االلتحاق بكتلة المعارضة تحت اسم كتلة
إنقاذ العراق".
وأضاف" :س���أعطي س���قفًا زمنيًا محددًا لتحقيق شروطنا وإال
المعارضة قرارنا ،وليكن السقف الزمني المصادقة على النتائج
النهائية للعد والفرز".
وأوضح الصدر" :إننا نرى تقلب بعض السياسيين وخديعتهم
إلبقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاس���م
ثروات البل���د ،لكي يكون الع���راق عما قريب غير قابل للس���كن
والعيش ،ونحن نحاول جاهدين دفع كل الدس���ائس والمؤامرات
التي تحاك ضد الشعب بكل ما أوتينا من قوة وشجاعة".
من جه���ة أخرى ،أقال رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي،
أم���س ،عددًا من كبار مس���ؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة
نقص الكهرباء في البالد ،فيما أعلنت هيئة النزاهة صدور أكثر
ّ
من ألف مذكرة توقيف بحق مس���ؤولين ،بينهم تس���عة بدرجة
وزير.
وق���ال مكت���ب رئيس ال���وزراء ،في بي���ان :إنه "اس���تنادًا إلى
توجيه���ات رئي���س مجل���س ال���وزراء حي���در العب���ادي بإجراء
اإلصالحات بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء
للمواطنين ،فقد ص���درت اليوم (أمس) مجموعة من األوامر التي
تقضي بإعفاء عدد من الم���دراء العامين في مجموعة من دوائر
االستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة اإلدارية".
وقرر ّ
العب���ادي أيضًا وفقًا للبيان إج���راء تغييرات في الدوائر
ّ
"القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى".

ويأتي اإلجراء الجديد بعد نحو عش���رة أيام من إقالة ّ
العبادي
لوزير الكهرباء قاس���م الفهداوي ،وذلك عقب ثالثة أسابيع من
موج���ة احتجاجات في جن���وب العراق ّ
ن���ددت خصوصًا بنقص
الكهرباء المزمن في البالد.
ّ
وفي هذا البلد الذي اعتاد سكانه على التأقلم مع التقنين في
التيار الكهربائي ،تواجه الحكومة تظاهرات ّ
ّ
تغص بها الشوارع،
خصوص���ًا مع ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من خمس���ين درجة
مئوية خالل موسم الصيف كل عام.
وهذا العام شهدت البصرة ،ثاني كبرى مدن العراق ،تظاهرات
غاضب���ة تبعته���ا احتجاجات مماثل���ة في م���دن جنوبية أخرى
تندي���دًا بنقص الكهرباء والخدمات األساس���ية والمياه وس���وء
اإلدارة والتدخل الخارجي.
وقت���ل  14متظاهرًا خالل االحتجاج���ات التي طالبت بإصالحات
ّ
ف���ي البالد ،بينها إقالة وزير الكهرباء بس���بب ع���دم تمكنه من
تأمين حاجة البالد من الطاقة.
من جهة أخرى ،أعلنت هيئ���ة النزاهة في تقريرها النصفي،
أم���س ،أن التحقيقات التي أجرتها حتى اليوم قادت إلى إصدار
ُ ِّ
القضائية َ 1071
َّ
خالل
أمر
الس���لطات
ٍ
قبض ،نف���ذ منها  476أمرًا ّ
النص���ف األول م���ن العام الحالي .وأش���ار التقري���ر ،الذي تلقت
فرانس برس ِّنسخة منه ،إلى أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم
ممن صدر بحقهم ُ
َّ
قبض بلغ تسعة".
أمر
ٍ
ّ
قبض أخرى بحق  59من
كما أشارت اللجنة إلى صدور  107أوامر
ٍ
ذوي الدرجات الخاصة والمديرين ّ
العامين".
وبحس���ب تقرير الشفافية العالمي ،يعتبر العراق أحد البلدان
ّ
األكثر فس���ادًا في العالم ،إذ إنه يحتل المركز  166في قائمة من
 176دولة بعالمة  17من مئة.
ّ
وين���دد العراقيون منذ س���نوات باإلهمال المال���ي الذي ّ
يدمر
ّ
ّ
البالد ويفكك هيكليتها األساسية على الرغم من االستثمارات
التي ّ
تتم بمليارات الدوالرات.

ً
إندونيسيا 319 :قتيال في جزيرة لومبوك
وهزات ارتدادية تثير الذعر بين الناجين
مات���ارام (اندونيس���يا) -أ ف ب :ارتفعت حصيل���ة الزلزال
العني���ف الذي ضرب جزيرة لومبوك االندونيس���ية االحد الى
 319قتيال كما أعلنت السلطات امس فيما تواجه فرق االنقاذ
صعوب���ة في الوصول ال���ى المناطق المنكوبة م���ع وقوع عدة
هزات ارتدادية أثارت الذعر لدى الناجين.
وأعلن وزير االمن االندونيسي ويرانتو أن "الحصيلة االخيرة
تشير الى مقتل  319شخصا" في الزلزال الذي بلغت قوته 6,9
درجات .وكانت الحصيلة الرس���مية االخيرة تشير الى مقتل
 164شخصا.
واعل���ن المتحدث باس���م الوكالة الوطني���ة الدارة الكوارث
سوتوبو بورو نوغروغو مس���اء إن أكثر من ألف شخص أصيبوا
بجروح خطيرة ونزح نحو  270ألفا آخرين.
ومن���ذ وقوع الزلزال ال���ذي حدد مركزه في ش���مال الجزيرة
البركانية االحد ،س���جلت أقوى هزة ارتدادية الخميس وبلغت
 5,9درجات.
واكد المتحدث احصاء  355ه���زة ارتدادية متفاوتة القوة
منذ االحد.
وافادت مراس���لة وكالة فرانس برس ف���ي المكان ان بعض
السكان الذين تم اجالؤهم بعد زلزال االحد وكانوا في مالجئ
خرجوا الى الشارع مذعورين فيما سقطت دراجات نارية كانت
متوقفة في الشارع ارضا وانهارت جدران مبان قريبة.
وروى شاهد يدعى س���ري لقسمي لوكالة فرانس برس "كنا
عالقين في ازدحام الس���ير اثناء قيامنا بتوزيع المساعدات،
وفجأة ش���عرنا وكأن س���يارتنا اهتزت من الخلف .كان الزلزال
قويا جدا".
وتواج���ه ف���رق االغاثة صعوب���ات في الوص���ول الى بعض
المناطق بسبب الطرقات المتضررة من جراء الزلزال في شمال

وشرق لومبوك ،قرب االحياء السياحية.
وقال مدي���ر فريق الصليب االحمر في لومبوك كريس���توفر
راسي في بيان "من الواضح ان زلزال االحد كان مدمرا" ،مضيفا
"لقد توجهت االربعاء الى قرى كانت مدمرة بالكامل" في بعض
أقسام الجزيرة البالغة مساحتها حوالى  4700كلم مربع.
وكانت فرق اإلغاثة ال تزال ترفع األنقاض األربعاء بواس���طة
جراف���ات بع���د أن تض���ررت عش���رات آالف المنازل ،بحس���ب
الس���لطات التي أفادت عن نقص في الطواقم الطبية والمواد
األساسية.
وأعلن حاكم إقليم جزر س���وندا الغربية الصغرى حيث تقع
لومبوك محمد زي���ن المجدي أن "مواردنا البش���رية محدودة،
يلزمنا مساعدون طبيون في المالجئ الهشة".
وتابع "آثار الزلزال هائلة بالنس���بة إلينا هنا في جزر سوندا
الغربية .إنها أول تجربة لنا من هذا النوع".
وانهار مسجدان في شمال لومبوك وتم انتشال ثالث جثث
م���ن تحت االنقاض واح���د الناجين في قري���ة الدينغ الدينغ.
ويواصل رجال االنقاذ عملياتهم الخميس.
وقال ناطق باس���م الوكالة الوطنية للبحث واالنقاذ يوسف
لطي���ف لفران���س ب���رس ان الس���لطات االندونيس���ية تجمع
معلومات من الس���كان بهدف تحديد ع���دد المصلين الذين
كانوا داخل المسجدين عند انهيارهما.
وأكدت الس���لطات الحاجة لطواقم طبية ومس���اعدات على
المدى الطويل خصوصا المؤن واالدوية.
وتعاني بعض المخيمات نقصا ف���ي المواد الغذائية فيما
يعاني مش���ردون صدمات نفس���ية .واعل���ن الصليب االحمر
االندونيس���ي انه أقام عيادتين نقالتين في شمال الجزيرة،
المنطقة االكثر تضررا جراء الزلزال.

م���ع  42ام���رأة  24 -ديموقراطي���ات و18
جمهوريات  -مقابل  40في  2016بحسب
الهيئة المستقلة.
وكتبت مدي���رة الهيئ���ة ديبي والش
أن المرش���حات "يتنافس���ن ف���ي بعض
السباقات الحامية في هذه االنتخابات".
ونتائج اقتراع الس���ادس من تش���رين
الثان���ي س���تجدد المقاعد ال���ـ  435في
مجل���س النواب و 35مقع���دا في مجلس
الشيوخ من أصل  100وحكام  36والية.
ومث���ل رش���يدة طلي���ب هن���اك عدة
مرشحات من أقليات غير ممثلة جيدا في
الكابيتول ،في موقع جيد للفوز بمقعد.
وه���ي ح���ال الكس���ندريا اوكاس���يو-
كورتي���ز اإلس���بانية الت���ي أصبحت في
سن الـ 28ش���خصية في التيار التقدمي
الديموقراطي منذ فوزه���ا المفاجئ في
االنتخابات التمهيدية في نيويورك في
حزيران.
وارتدت شاريس ديفيدز قميصًا كتب
عليه "قوي���ة ومقاوم���ة وأصيلة" ظهرت
فيه على فيديو حملتها .وهي أميركية-
هندية ومحامية وتم���ارس فنون الدفاع
عن النفس ،وفازت الثالثاء في االنتخابات
التمهيدية في كانساس المحافظة.
وقال���ت في دعاية ظه���رت فيها أثناء

تدريب���ات "م���ن الصعب أن تك���ون امرأة
هن���ا" .وتابعت "ومن الواض���ح أن ترامب
والجمهوريين في واش���نطن ال يكترثون
ب���ي وبأمثال���ي وكل الذي���ن ال يفك���رون
مثله���م" .وبع���د فوزه���ا قالت مرش���حة
أميركية من أص���ول هندية ديب هاالند
من نيو مكسيكو "إنه يوم تاريخي للنساء
غير البيض وألميركا عموما".
وذك���رت الهيئ���ة المس���تقلة بانه لم
يس���بق أن انتخبت أميركية-هندية إلى
الكونغرس األميركي.
لكن م���ع  %24من المرش���حات لمجلس
النواب هذا العام و %20فقط من النس���اء
في الكونغ���رس ،ال يزال مبدأ المس���اواة
بعيدا كل البعد.
والحماسة ليست نفسها لدى الحزبين
مع  42جمهوري���ات و 143ديموقراطيات
من المرشحات الـ 185الى مجلس النواب.
وفي نق���اش على تويت���ر األربعاء رأت
َ
تترش���ح" (ش���ي شود
جمعية "عليها أن
ران) المس���تقلة التي تشجع النساء على
الترشح ،أن ظاهرة العام  2018ستستمر.
وأضاف���ت "س���نلمس تأثيره���ا خالل
الس���نوات العش���رين المقبلة مع فتيات
َّ
سيتمكن
س���يكبرن وهن واثقات بأنهن
من الترشح لالنتخابات".

بنس :أميركا ستنشئ "قوة فضائية"
واش���نطن  -أ ف ب :أعل���ن نائ���ب الرئيس األميرك���ي مايك بنس ،أم���س ،أن الواليات
المتحدة ستنشئ "قوة فضائية" س���بق أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإنشائها ،بحيث
تؤكد واشنطن عبرها أنها "تسيطر على الفضاء".
وقال بنس ،في كلمة أمام عسكريين بالبنتاغون" :حان الوقت لكتابة فصل جديد في
ّ
تاريخ قواتنا المسلحة واالستعداد لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى األميركيون،
ّ
وهم األفضل واألكثر ش���جاعة ،إلى تجنب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا
ّ
والتغلب عليها".
وأضاف" :حان الوقت إلنشاء قوة الواليات المتحدة للفضاء".
وأوضح أن التحضيرات على قدم وس���اق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع الس���ادس
ّ
المس���لحة الى جانب القوات ّ
البرية (ي���و أس آرمي) والقوات الجوية (يو أس إير
للقوات
فورس) والقوات البحرية (يو أس نايفي) ومش���اة البحرية (المارينز) وخفر الس���واحل،
وذلك بناء على أمر أصدره ترامب في أيار.
ّ
ّ
ّ
العملية
لكن إنش���اء فرع عس���كري جديد يتطلب موافقة الكونغرس .وأورد بنس أن
ّ
ستتم على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول .2020
وطلب م���ن الكونغرس الموافقة عل���ى موازنة بقيمة ثمانية ملي���ارات دوالر لألعوام
الخمسة المقبلة.
وكان ترامب أمر ،في أيار ،بإنشاء قوة فضائية تكون الفرع السادس للقوات المسلحة
األميركية.
وقال" :من أجل الدفاع عن أميركا ،ال يكفي ّ
مجرد وجود في الفضاء ،علينا أن نس���يطر
على الفضاء".
والفضاء يندرج حاليًا في إطار مسؤولية القوات الجوية.

وفاة رهينة سورية جديدة من
مخطوفي السويداء لدى "داعش"
بيروت  -أ ف ب :توفيت امرأة مس���نة م���ن بين الرهائن الذين خطفهم تنظيم الدولة
اإلس�ل�امية "داعش" من محافظة السويداء في جنوب سورية ،وفق ما أفاد مصدر محلي
والمرصد الس���وري لحقوق اإلنس���ان وكالة فرانس برس ،أمس ،ف���ي واقعة هي الثانية
خالل أسبوع.
وكان���ت المرأة البالغ���ة  65عامًا في عداد أكثر من ثالثين ش���خصًا خطفهم التنظيم
المتطرف إثر شنه سلسلة هجمات متزامنة في  25تموز على محافظة السويداء ،أسفرت
عن مقتل أكثر من  260ش���خصًا ،في اعتداء هو األكثر دموية يطال األقلية الدرزية منذ
بداية النزاع .وأقدم التنظيم األسبوع الماضي على إعدام شاب من المخطوفين.
وقال مدير ش���بكة "السويداء  "24المحلية لألنباء ،نور رضوان ،لوكالة فرانس برس :إن
"التنظيم تواصل مع وفد التفاوض المحلي بعد انقطاع أليام عدة وأبلغهم بوفاة المرأة
المسنة نتيجة المرض وأرسل صورة لجثمانها".
ونقل عن عائلتها أنها كانت تعاني مشاكل صحية في القلب وداء السكري ،وهي من
بين أكبر النساء المخطوفات لدى التنظيم.
وتتولى روس���يا بالتنسيق مع الحكومة الس���ورية التفاوض رسميًا مع التنظيم ،وفق
ّ
م���ا أكدت مرجعية ديني���ة درزية لفرانس برس في وقت س���ابق .كما ش���كلت عائالت
المخطوفين مع ممثلين للمرجعيات الدينية وفدًا محليًا للتفاوض.
ويطال���ب التنظيم وفق مصادر عدة بإطالق س���راح مقاتلين تابعين له معتقلين لدى
قوات النظام مقابل اإلفراج عن المخطوفين.
وأعلن التنظيم مس���ؤوليته عن الهجوم من دون أن يتبنى عملية الخطف التي شملت
 14امرأة و 16من أوالدهن.

أستراليا تسقط الجنسية عن خمسة
أشخاص الرتباطهم بتنظيم "داعش"
سيدني  -أ ف ب :أعلنت الس���لطات األسترالية أمس أنها أسقطت الجنسية
عن خمسة أشخاص بسبب مش���اركتهم في القتال في صفوف تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق وسورية.
وينضم هؤالء الخمسة إلى العضو في تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" خالد
ّ
تصدر عناوين الصحف عندما نشر على تويتر صورة ابنه الصغير
شروف الذي
وهو يحمل رأسا مقطوعة.
ويأتي نزع الجنس���ية ع���ن هؤالء المواطني���ن األس���تراليين الذين يحملون
جنسية ثانية بموجب قوانين مكافحة اإلرهاب التي أصبحت أكثر صرامة.
وقال وزير الداخلية األس���ترالي بيتر داتون في بيان" :أس���تطيع أن أؤكد أن
خمسة أش���خاص آخرين لم يعودوا مواطنين أس���تراليين بسبب ّ
تورطهم مع
تنظيم الدولة اإلسالمية في الخارج".
ّ
وأضاف إنه "من المتطلبات األساس���ية للجنس���ية الوالء لهذا البلد  ..وهؤالء
ّ
الخمس���ة الذين يحملون جنس���يتين تصرفوا ضد مصالح أس���تراليا من خالل
ضلوعهم في اإلرهاب واختاروا عمليًا الخروج من المجتمع األسترالي".
وتتراوح أعمار الخمسة ما بين العشرينيات والثالثينيات من العمر.
ّ
يق���دم داتون أي معلوم���ات إضافية عن هوياته���م ،مكتفيًا بالقول إن
ولم
"أستراليا أصبحت أكثر أمانًا بمنعهم من العودة إليها".

5

ً
مقتل  29طفال على األقل في غارة جوية
استهدفت حافلة في محافظة صعدة اليمنية
ً
صنعاء -أ ف ب :قتل  29طفال على األقل وأصيب  48شخصًا في
ّ
غارة استهدفت امس حافلة تقل أطفاال في محافظة صعدة في
ش���مال اليمن ،في هجوم أعلن التحالف العس���كري الذي تقوده
الس���عودية أنه "عمل عس���كري مشروع" اس���تهدف متمردين
أطلقوا صاروخًا باليستيًا على جنوب المملكة.
وقالت اللجن���ة الدولية للصليب األحمر في اليمن في تغريدة
عل���ى حس���ابها باللغ���ة العربية عل���ى موقع تويت���ر "وصل إلى
المستشفى المدعوم من فريقنا في اليمن  29جثة ألطفال تحت
ً
الخامسة عشرة من العمر و 48جريحًا ،من بينهم  30طفال".
من جانبه ،أكد متحدث باس���م اللجنة الدولية للصليب األحمر
في العاصمة اليمنية صنع���اء لوكالة فرانس برس أن الحصيلة
غير نهائية ،مش���يرا إلى أنه تم نق���ل المصابين في الغارة إلى
مستشفيات عدة.
ّ
وذك���رت اللجن���ة العليا للصلي���ب األحمر ف���ي تغريدة أخرى
بأن "القانون الدولي اإلنس���اني يفرض حماي���ة المدنيين أثناء
النزاعات وعدم استهدافهم".
ّ
المتحدثة باسم الحوثيين نقلت عن
وكانت قناة "المس���يرة"
وزارة الصحة التابعة للمتمردين أن الغارة أس���فرت عن س���قوط
ً
 50قتيال و 77جريحًا.
من ناحيته أعل���ن خيرت كاباالري ،المدي���ر اإلقليمي لمنظمة
االمم المتحدة للطفولة "يونيس���ف" في الشرق األوسط وشمال
إفريقي���ا "مقتل العديد من األطفال وإصابة آخرين منهم عندما
تعرضت حافلة مدرس���ية للهجوم في صعدة" .وأضاف في بيان
أن "جميع هؤالء األطفال هم دون س���ن الخامس���ة عشرة ،وذلك
بحس���ب التقارير .هل حقا يحتاج العالم إلى المزيد من األطفال
األبرياء القتلى لوقف الحرب على األطفال في اليمن؟".
م���ن جهته ق���ال التحالف العس���كري الذي تق���وده الرياض
في بيان نش���رته وكالة األنباء الرس���مية الس���عودية (واس) إن

"االس���تهداف الذي ّ
تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري
ّ
ّ
مشروع الس���تهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف
المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان" في جنوب السعودية.
ولم يوضح البيان نوع الهجوم ،ولم يقل صراحة إنه استهدف
ً
حافلة تقل أطفاال.
وكان���ت المملكة اعترضت مس���اء األربعاء صاروخًا باليس���تيًا
المتمردون من اليم���ن ّ
ّ
وأدى تناثر ش���ظاياه إلى مقتل
أطلق���ه
شخص وإصابة  11آخرين ،بحسب الرياض.
ّ
وأكد التحالف في بيانه أن استهداف صعدة ّ
تم "بما يتوافق
ّ
ّ
مع القانون الدولي اإلنس���اني" ،مش���ددا على أنه سيتخذ "كافة
ّ
ض���د األعمال اإلجرامي���ة واإلرهابية من الميليش���يا
اإلجراءات
ّ
الحوثية اإلرهابية التابعة إليران كتجنيد األطفال والزج بهم في
ّ
ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء ألعمالهم اإلرهابية".
واألس���بوع الماضي ،قت���ل  55مدنيا وأصي���ب  170بجروح في
قصف اس���تهدف مدين���ة الحديدة ،بحس���ب حصيلة للصليب
األحمر .وتب���ادل التحالف والمتمردون االته���ام بالوقوف خلف
القصف.
وبدأ التحالف العس���كري في  13حزيران هجومًا على المدينة
المطلة على البحر االحمر ،بقيادة اإلمارات الشريك الرئيسي في
التحالف وبمش���اركة قوات موالية للرئيس اليمني المعترف به
دوليًا عبد ربه منصور هادي.
وفي مطلع تموز ،أعلنت اإلمارات تعليق الهجوم على الحديدة
إلفساح المجال أمام وساطة لألمم المتحدة ولكن القصف استمر
على مواقع أخرى للحوثيين في المحافظة.
ً
ّ
ميناء رئيس���يًا تدخل منه غالبية المساعدات
وتضم الحديدة
ّ
والم���واد التجارية والغذائي���ة الموجهة إلى ماليين الس���كان.
ّ
لكن التحالف العس���كري يعتبر الميناء ّ
ممرًا لتهريب األس���لحة
ولمهاجمة سفن في البحر األحمر.

ّ
روسيا تندد بالعقوبات األميركية الجديدة
ّ
المفروضة ضدها وتعد إجراءات مضادة

موس���كو  -أ ف بّ :
ن���دد الكرملي���ن ،أمس ،بش���دة بالعقوبات
االقتصادي���ة األميركي���ة الجديدة على خلفي���ة قضية الهجوم
بغاز األعصاب توفيتشوك في بريطانيا باعتبارها "غير مقبولة"،
متوعدًا بإجراءات مضادة ،ما يثير مخاوف من تصعيد جديد بين
موسكو وواشنطن.
وبعد أقل من ش���هر على قمة هلسنكي بين الرئيسين دونالد
ترامب وفالديمير بوتين ،ع���ادت المواجهة مجددًا .وفي الوقت
الذي كانت فيه روسيا قلقة من مبادرات البرلمانيين األميركيين
المستعدين لمعاقبتها ،جاء الهجوم من اإلدارة نفسها.
وحذرت روس���يا من أنها تعد إج���راءات مضادة للرد على هذه
العقوبات المرتبطة بقضية تس���ميم العميل الروس���ي المزدوج
الس���ابق س���يرغي س���كريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري
بإنجلترا ،مطل���ع آذار الماضي .وقال المتحدث باس���م الكرملين
ديمت���ري بيس���كوف" :نعتبر اإلعالن عن قي���ود جديدة مرتبطة
بقضية سالزبري غير مقبول على اإلطالق ونعتبرها غير شرعية"،
مضيف���ًا" :ننفي مرة جديدة بأكبر ح���زم ممكن كل التصريحات
الصادرة حول أي ضلوع محتمل لروسيا".
ووصف بيس���كوف الواليات المتحدة "بأنها ش���ريك ال يمكن
توقع س���لوكه" ،لكنه أضاف :إن "موسكو ال تزال تأمل في إقامة
عالقات بناءة مع واش���نطن" ،مش���يرًا إلى أن مثل هذه العالقات
"ال تص���ب فقط ف���ي مصلحة ش���عبينا وإنما أيض���ًا في مصلحة
االس���تقرار واألمن في العالم" .من جهتها ،قالت الناطقة باسم
وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خالل مؤتمر صحافي :إن
"الجانب الروسي س���يبدأ بإعداد إجراءات انتقامية ّردًا على هذا
التحرك الجديد غير ّ
ّ
الودي من قبل واشنطن".
وأضاف���ت :إن الس���لطات األميركي���ة اخت���ارت "عم���دًا طريق
المواجه���ة في العالقات الثنائية الت���ي وصلت عمليًا إلى أدنى
المستويات بسبب جهودهم".
ّ
وتس���بب اإلع�ل�ان عن العقوب���ات األميركية الجدي���دة ،أمس،
بتراجع البورصة الروس���ية والروبل قبل تس���جيل تحسن طفيف
تدريجيًا خالل النهار.
وق���ال وزير المالية أنط���ون س���يلوانوف :إن الحكومة والبنك
المركزي لديهما "كل األدوات الالزمة لضمان االستقرار المالي"،
مش���يرًا إلى أن االقتصاد الروس���ي أصبح "في السنوات األخيرة
أكثر مرونة لمقاومة الصدمات الخارجية".
وكانت الخارجية األميركية أعلنت ،أول من أمس ،أنها "كشفت
عن أن الحكومة الروس���ية اس���تخدمت األس���لحة الكيميائية أو
البيولوجية ف���ي خرق للقواني���ن الدولية" في عملية تس���ميم

العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا
مطلع آذار في س���الزبري ببريطانيا .وف���ي أعقاب ذلك تم تبادل
طرد الدبلوماسيين بين موسكو وأبرز دول الغرب في الربيع.
واعتب���ارًا من صباح أم���س ،لم ينتظر المس���تثمرون وخفضوا
رهاناته���م عل���ى األصول الروس���ية .وتراجع الروب���ل إلى أدنى
مستوى له أمام الدوالر منذ قرابة عامين
وقال مس���ؤول أميركي طلب عدم كشف اس���مه :إن العقوبات
تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا "حساسة" كتلك المستخدمة
في األجه���زة اإللكترونية ومعدات المعاي���رة ،وهي تكنولوجيا
كان يسمح ببيعها س���ابقًا كل حالة على حدة .وقد تشمل هذه
العقوبات ،وفق المس���ؤول نفس���ه ،صادرات بمئات الماليين من
الدوالرات إلى روسيا.
وفي حال ع���دم احترام ه���ذه المطالب س���يتم إصدار دفعة
جدي���دة من العقوبات "الصارمة" ،كما قال المس���ؤول األميركي،
حتى أنه���ا قد تذهب إلى حد منع ش���ركات الطيران الروس���ية
من الهبوط ف���ي المطارات األميركية أو حت���ى تعليق العالقات
الدبلوماسية بين البلدين .وقال محللون في مصرف ألفا الروسي:
إن "العقوب���ات بحد ذاتها غير مدمرة لكنها س���تؤثر على رغبة
المستثمرين وعلى الثقة لالستثمار في روسيا".
وأضاف���وا" :من جهة أخرى ق���د تخفض الضغ���وط على إدارة
ترامب لدع���م العقوبات الت���ي اقترحتها مجموع���ة من أعضاء
مجلس الش���يوخ على صلة بالتدخل المفت���رض في االنتخابات،
التي تنص على منع شراء الديون الروسية السيادية وهذا ما قد
يكون أكثر خطورة" .واعتبارا من أول من أمس ،تأثرت األس���واق
المالية الروس���ية بعد نشر مقاالت في الصحف الروسية أشارات
إل���ى عزم البرلمانيين األميركيين على اس���تهداف الدين العام
الروسي .ويثير مثل هذا اإلجراء مخاوف كبرى لدى المستثمرين
في روس���يا منذ فرض أولى العقوبات على موس���كو بعد ضمها
لشبه جزيرة القرم األوكرانية في .2014
م���ن جهته���م ،قال خب���راء م���ن مجموع���ة "أوراس���يا غروب"
االستش���ارية المتخصصة في العالقات الدولي���ة :إنه إذا كانت
الموج���ة األول���ى ذات تأثير "مح���دود إلى معت���دل إال أن هذه
العقوبات تظهر أن أوس���اط األمن القومي األميركي ال تزال قادرًا
على تطوير سياسة المواجهة مع روسيا".
ورحبت لندن بالتدابير األميركية الجديدة ،وقال متحدث باسم
الحكومة" :رد دولي قوي على استخدام األسلحة الكيميائية في
شوارع سالزبري يبعث لروس���يا رسالة ال لبس فيها بأن سلوكها
المتهور لن يبقى دون عقاب".

الحفاظ على اإلدارة الذاتية الهاجس
األكبر لألكراد في محادثاتهم مع دمشق
القامش���لي (س���ورية) -أ ف ب :يش���كل الحفاظ عل���ى اإلدارة
الذاتية التي كرس���وها في مناطق س���يطرتهم خالل س���نوات
النزاع ،الهاجس األكبر ألكراد سورية في محادثاتهم مع دمشق
فيم���ا يرجح محلل���ون أن ترفض الحكومة الس���ورية القبول بأي
شكل من الحكم الذاتي على أراضيها.
وبعدم���ا تمكنوا من ط���رد تنظيم الدولة االس�ل�امية "داعش"
من مناطق واسعة في ش���مال وشمال شرق سورية ،يجد األكراد
أنفسهم اليوم مضطرين للتفاوض مع دمشق ،مع تمكن القوات
الحكومية من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البالد،
وبعد ابداء األميركيين ،أبرز داعميهم ،رغبتهم بمغادرة سورية.
ويقول القيادي الكردي البارز صالح مسلم لوكالة فرانس برس
"نحاول الحفاظ على كل ما بنيناه من نظام االدارة والديموقراطية
والمؤسس���ات ،لكن هناك ذهنية لن تقبل باألمر مباش���رة لذلك
سيتم األمر بالتدريج" عبر المفاوضات على مراحل.
واستضافت دمشق في  26تموز الجولة األولى من المفاوضات
الرس���مية بين ممثلين عن اإلدارة الذاتي���ة الكردية والحكومة
الس���ورية .وانبثق عنها تشكيل لجان على مختلف المستويات،
اقتصادية وسياسية وخدمية وعسكرية.
وعانى أكراد س���ورية خالل عقود من سياسة التهميش التي
اتبعته���ا الحكوم���ات المتعاقب���ة بحقهم ،فحرم���وا من تعليم
لغته���م واالحتفال بأعيادهم وممارس���ة تقاليده���م ،حتى أن
بعضهم حرم من الجنسية السورية.
لكن نفوذه���م تصاعد تدريجيًا مع انس���حاب ق���وات النظام
م���ن مناطقهم بدءًا م���ن العام  .2012وتمكنوا اث���ر ذلك من بناء
المؤسسات على أنواعها واعادة احياء لغتهم وتراثهم .وأعلنوا
تأس���يس اإلدارة الذاتي���ة في ث�ل�اث مقاطعات ه���ي الجزيرة
(محافظة الحس���كة) ،والفرات (ش���مال وسط ،تش���مل أجزاء من
محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة) ،وعفرين (ش���مال غرب)
التي خس���روها منذ أشهر على وقع هجوم شنته تركيا وفصائل
سورية موالية لها .ويؤكد مسلم "لن تعود سوريةا كالسابق ،بل
يجب أن تكون المركزية ديموقراطية" ،موضحًا "لدينا مش���روعنا
ً
الذي نعتقد أنه ُيشكل مثاال لكل سورية ،ونحن متمسكون به".
وفيما لم تتطرق دمشق رس���ميًا الى المفاوضات الجارية بين
الطرفين ،حدد مجلس س���ورية الديموقراطية ،الذراع السياسي
لقوات سورية الديموقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية،
هدف اللجان التي تم تش���كيلها بـ"رس���م خارط���ة طريق تقود
إلى س���ورية المركزية" .ويرى الخبير في الشؤون الكردية موتلو
جيفي���ر أوغلو أنه مع بل���وغ النزاع خواتيمه "س���تبقى الحكومة
وقوات س���ورية الديموقراطية بقيادة األك���راد الالعبين اللذين
يسيطران على الغالبية الكبرى من مساحة سورية".
ً
ويضيف "بطريقة أو بأخرى ،س���تجد هذه الق���وى حال إن كان
بالقتال أو بالس���لم" .وتسيطر قوات سورية الديموقراطية التي
تتلقى دعمًا أميركيًا عب���ر التحالف الدولي على نحو ثالثين في

المئة من مس���احة البالد ،لتكون بذلك ثاني قوة مس���يطرة على
األرض بعد الجيش السوري.
ومع إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب مرارًا رغبته بسحب
قواته من س���ورية ،باعتبار أن مهمته���ا "تقترب من نهايتها"،
يقول جيفير أوغلو "ال أحد يعرف ماذا س���يحصل ..وهذه الصورة
الضبابية تدفع باألكراد للتفاوض بجدية أكبر مع دمشق".
ويعول األكراد بشكل أساسي في مفاوضاتهم مع دمشق على
ً
فكرة أنه لن يتم التعامل معهم مستقبال كما في الماضي.
ويقول مسلم "لم نكن سابقًا في الحسبان ،أما اليوم ..فقد جرى
تغيير كل المعادالت بإرادتنا وتنظيمنا ودفاعنا ،وسندافع عما
أسسناه".
ويوضح "ال نؤمن بالتسليم واالستسالم بل نطالب بالعيش كل
واحد بلونه وصوته وحريته ،فالحقوق ال تحتاج الى تفاوض وهي
الحقوق الثقافية والسياسية واالدارية ..واالدارة الذاتية".
ّ
"يس���يرون منذ سنوات شؤونهم في
ولن يقبل األكراد الذين
االدارة الذاتية" بحس���ب جيفير أوغلو "بع���ودة األيام الخوالي".
ويضي���ف "أعتقد أن هذا هو الخط األحمر بالنس���بة إليهم" في
مفاوضاتهم مع دمشق.
وتصر دمش���ق على استرداد كامل األراضي السورية بما فيها
مناطق األكراد ،وكان الرئيس الس���وري بشار األسد وضعهم في
وقت سابق أمام خياري المفاوضات أو الحسم العسكري.
إال أن اله���ام أحمد ،رئيس���ة الهيئة التنفيذي���ة في مجلس
س���ورية الديمقراطية التي ترأس���ت وفد التفاوض الى دمشق،
تص���ر على أن اإلدارة الذاتية هي إحدى "مكتس���بات حربنا على
داعش ومواجهتنا لالستبداد".
وتق���ول لفرانس ب���رس إن القضي���ة الكردية "ه���ي من أولى
القضايا التي يجب إيجاد حل عادل لها" في سورية.
في المقابل ،ترغب دمشق بعودة كاملة لجيشها ومؤسساتها
إلى المناطق ذات الغالبية الكردية .ويجزم مدير مركز الدراسات
االس���تراتيجية في دمشق بس���ام أبو عبدالله لفرانس برس أن
"الدولة السورية لن تقبل باإلدارة الذاتية".
ويوضح "ليس هناك ش���يء اس���مه إدارة ذاتي���ة ،هناك فقط
المركزي���ة إدارية تق���وم على البلدي���ات" .ويس���أل "إذا أنجزنا
البلديات ،ماذا يريدون أكثر؟".
وتقترح دمشق كبديل عن الحكم الذاتي تفعيل قانون االدارة
المحلية الرقم  107للعام  ،2012لمنح البلديات صالحيات واسعة.
ويؤكد أبو عبدالله أن "البنى العس���كرية (لألكراد) س���تفكك
ً
مس���تقبال" األمر الذي تجزم أحمد بأنه غي���ر مطروح على طاولة
المفاوض���ات حاليًا .وتبدو الفجوة كبيرة بي���ن مطالب الطرفين،
م���ا يصعب فرص الوصول الى اتفاق س���ريع .ويقول الباحث في
معهد "تشاثام هاوس" حايد حايد إن "النظام ،مستمدًا عزيمته
من مكاس���به العسكرية األخيرة ،يبدو أكثر تصميمًا من أي وقت
مضى على منع قيام أي مراكز سلطة موازية في سورية".

