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g7 الصين مستاءة من البيان الختامي لقمة

مشادة كالمية بين مدير جهاز االستخبارات وزعماء 
أحزاب داخل البرلمان األسترالي

 

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار سالح جديد 
مضاد للطائرات

قال��ت وكال��ة �لأنباء �لكورية �ل�سمالي��ة �لر�سمية �إن �لزعيم كي��م جوجن �أون �أ�رشف 
عل��ى �ختب��ار نظ��ام �أ�سلحة جدي��د م�ساد للطائ��ر�ت و�أم��ر باإنتاجه ب�س��كل �سخم 
ون���رشه يف كل �أنحاء كوريا �ل�سمالية وذل��ك بعد �أ�سابيع من �لتجارب �ل�ساروخية 
�لبالي�ستي��ة �لت��ي �أجرته��ا بيوجني��اجن يف حت��د للع��امل. ومل تو�سح وكال��ة �لأنباء 
�ملركزي��ة �لكورية طبيع��ة �ل�سالح على وجه �لدقة �أو موع��د �لتجربة �لتي قالت �إن 
�أكادميي��ة عل��وم �لدفاع �لوطني نظمتها وهي وكالة مدرج��ة على �لقائمة �ل�سود�ء 
وُيعتق��د �أنها تطور �سو�ريخ و�أ�سلحة نووية. وتدفع كوريا �ل�سمالية من �أجل تطوير 
جمموع��ة كبرية من �أنظمة �لأ�سلحة منذ �أو�ئل �لع��ام �ملا�سي بوترية غري م�سبوقة 
من بينها �ساروخ بعيد �ملدى قادر على �رشب �لرب �لأمريكي وقامت يف �لأ�سابيع 
�لأخ��رية باختب��ار �س��اروخ بالي�ستي متو�سط �مل��دى حمققة بع�ض �لتق��دم �لفني. 
وترف�ض كوريا �ل�سمالية عقوبات �لأمم �ملتحدة وعقوبات فر�ستها دول �أخرى من 
جان��ب و�حد �سد برناجمها لالأ�سلحة بو�سفها خرق��ا حلقها يف �لدفاع عن �لنف�ض 

وتقول �إن هذ� �لربنامج �رشوري ملو�جهة �لعدو�ن �لأمريكي.

�أعرب��ت وز�رة �خلارجي��ة �ل�سينية �ليوم عن ��ستيائها �ل�سدي��د من �لبيان �خلتامي 
ملجموعة �لدول �ل�سبع �لكربى، فيما يتعلق مبلف بحري �ل�سني �ل�رشقي و�جلنوبي. 
وق��ال �ملتحدث با�سم وز�رة �خلارجية، لو كان��غ يف بيان ن�رش على موقع �لوز�رة: 
"نعرب عن �حتجاجنا �ل�سديد فيما يتعلق بالبيان �خلتامي لقمة جمموعة �لدول 
�ل�سب��ع، �لت��ي بحثت خالل �لقم��ة ق�سية بح��ري �ل�سني �ل�رشق��ي و�جلنوبي بحجة 
�لقان��ون �لدويل". و�أ�ساف �ملتحدث: "موق��ف �ل�سني ب�ساأن بحري �ل�سني �ل�رشقي 
و�جلنوب��ي و��سح وثابت، �ل�س��ني دعمت د�ئما وتدعم ت�سوي��ة �لنز�عات ذ�ت �سلة 

ب�سكل مبا�رش مع �أطر�ف �لنز�ع عن طريق �ملفاو�سات و�مل�ساور�ت".
وح��ث �لدبلوما�س��ي �ل�سين��ي �أي�س��ا �ل��دول G7 عل��ى وق��ف "�لت�رشيح��ات غ��ري 

�مل�سوؤولة" ولعب دور بّناء يف �حلفاظ على �ل�سالم و�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة.
و�أع��رب لو، عن �أمله يف �أن تلتزم �ل��دول بوعدها يف �لبقاء على �حلياد فيما يتعلق 

بالأطر�ف �ملتنازعة.

�سه��د �لربمل��ان �ل�س��ر�يل م�س��ادة كالمي��ة ح��ادة، �إث��ر خ��الف بني مدي��ر جهاز 
�ل�ستخب��ار�ت �خلارجية و�لمن �ل�سر�يل �لذي ��ستبعد وجود �سلة بني �لالجئني 
يف ��سر�لي��ا و�لإره��اب، وزعم��اء �أح��ز�ب ��سر�لي��ني فن��دو� حديثه و�عت��ربو� �أن 
بالده��م ت��رزح حتت "خطر كب��ري". وذكرت �سح��ف ��سر�لي��ة، �أن، د�نكن ليوي�ض، 
مدي��ر جه��از �ل�ستخب��ار�ت �خلارجي��ة و�لمن �ل�س��ر�يل )�آزيو( ع��ن تو�سيح ما 
ق�س��ده من خالل تعليقاته �لتي �أك��د فيها عدم وجود دليل مطلق على وجود �سلة 
بني ��ستقب��ال ��سر�ليا لالجئني و�لرهاب، رغم وجود بع�ض �لمثلة على ��سر�ك 
�ف��ر�د كانو� يحمل��ون تاأ�سري�ت �ن�ساني��ة باأعمال �رهابية خ��الل �ل�سنو�ت �لثالث 
�ملا�سي��ة. وقال ليوي���ض، �إن �لتهديد�ت �لرهابية لن تتوق��ف على �ملدى �لقريب، 
كم��ا حتدثت �سحيفة �لأ�سر�ليان ه��ذ� �ل�سباح عن �مل�س��ادة �لكالمية بينه وبني 
زعيم��ة حزب �أمة و�حدة بولني هان�س��ون �لتي قالت �ن هناك عالقة بني �لرهاب 
و�لالجئ��ني، حيث �نتق��د �لأخرية تعليق��ات لوي�ض ب�سدة، فيما ع��رب �ل�سيناتور عن 
حزب �مة مالكوم روبريت عرب تغريدة له على توير عن قلقه من تكون �لبالد يف 

خطر �كرب مما كان يظن �سابقًا يف ��سارة لهذه �لتعليقات.

ق��ال م�سوؤول��ون �أمريكي��ون لروي��رز �إن طائرت��ني 
مقاتلت��ني �سينيت��ني �عر�ست��ا طائ��رة ��ستط��الع 
للبحري��ة �لأمريكي��ة فوق بحر �ل�س��ني �جلنوبي يوم 
�لأربعاء و�إن �إحد�هما �قربت من �لطائرة �لأمريكية 

مل�سافة 200 مر تقريبا.
وق��ال �مل�سوؤول��ون �لذي��ن طلبو� عدم ن���رش �أ�سمائهم 
�إن �لتقاري��ر �لأولي��ة تظه��ر �أن طائ��رة �ل�ستط��الع 
�لأمريكي��ة ب��ي3- كانت عل��ى بع��د 240 كيلومر� 
جن��وب �رشقي هوجن كوجن يف �ملجال �جلوي �لدويل 

�عر��س��ا  �ل�سينيت��ان  �ملقاتلت��ان  نف��ذت  عندم��ا 
غ��ري �آمن. وحلق��ت �إح��دى �ملقاتلتني �أم��ام �لطائرة 

�لأمريكية مما قيد قدرتها على �ملناورة.
و�أك��دت وز�رة �لدفاع �لأمريكي��ة )�لبنتاجون( قيام 
�ملقاتلت��ني �ل�سينيت��ني بعملي��ة �لعر����ض وقالت 

�إنها كانت عملية "غري �آمنة وغري �حر�فية".
وقال جاري رو���ض �ملتحدث با�سم �لوز�رة يف بيان 
"م��ا زلنا نر�ج��ع �حلقائ��ق �ملت�سلة به��ذ� �حلادث 
و�س��وف ننقل للحكوم��ة �ل�سينية بو�ع��ث قلقنا عرب 

�لقنو�ت �ملنا�سبة". 
وقالت وز�رة �لدف��اع �ل�سينية يوم �لأحد �إن �لرو�ية 

�لأمريكية لعملية �لعر��ض غري دقيقة.
و�أ�ساف��ت �ل��وز�رة على ح�سابه��ا �لر�سمي على ويبو 
وه��و �لن�سخ��ة �ل�سيني��ة م��ن توي��ر �إن �لطائ��ر�ت 

�ل�سينية كانت تعمل باأ�سلوب �حر�يف و�آمن. 
و�أكدت �لوز�رة �أي�سا �أنه يجب على �جلي�ض �لأمريكي 
�تخاذ خطو�ت لتفادي وقوع �أن�سطة مماثلة حمفوفة 
باخلط��ر و�أن �جلي���ض �ل�سين��ي م�سمم عل��ى حماية 

�سيادة و�أمن �ل�سني.
وق��ال م�سوؤولون �أمريكيون ي��وم �لأربعاء �إن �سفينة 
حربي��ة للبحري��ة �لأمريكي��ة �أبح��رت يف نطاق 12 
مي��ال بحريا من جزي��رة �سناعية بنته��ا �ل�سني يف 

بح��ر �ل�س��ني �جلنوبي يف �أول حتد م��ن نوعه لبكني 
يف �ملم��ر �ملائ��ي �ل�سر�تيج��ي منذ ت��ويل �لرئي�ض 

دونالد تر�مب �لرئا�سة.
ع�سك��ري  ن�س��اط  �أي  يف  ب�س��دة  �ل�س��ني  وتت�س��كك 
�أمريك��ي ح��ول �ساحله��ا ول�سيم��ا يف بح��ر �ل�سني 
�جلنوب��ي �لغن��ي ، �ل�سني   "غ��ري ر��سي��ة ب�سدة" عن 
بي��ان جمموعة �ل�سبع ب�ساأن بح��ري �ل�سني �ل�رشقي 
و�جلنوب��ي ، ق��ال متح��دث با�س��م وز�رة �خلارجي��ة 
�ل�سيني��ة �إن �ل�س��ني "غ��ري ر��سية ب�س��دة" عن ذكر 
ق�سيت��ي بحري �ل�سني �ل�رشق��ي و�جلنوبي يف بيان 
ملجموع��ة �ل��دول �ل�سناعي��ة �ل�سب��ع �لك��ربى و�إن��ه 

يج��ب على حلف��اء جمموعة �ل�سبع �لك��ف عن �إ�سد�ر 
ت�رشيحات ل تت�سم بامل�سوؤولية.

وق��ال لو كانغ �ملتح��دث با�سم �خلارجي��ة �ل�سينية 
يف بي��ان ي��وم �لأحد �إن �ل�س��ني ملتزم��ة بالتو�سل 
حل��ل �سليم للنز�عات مع كل �لدول �ملعنية من خالل 
�ملفاو�سات يف �لوقت �لذي حتافظ فيه على �ل�سالم 

و�ل�ستقر�ر يف بحري �ل�سني �ل�رشقي و�جلنوبي.
و�أ�ساف �أن �ل�سني تاأمل باأن متتنع جمموعة �ل�سبع 
و�ل��دول �لأخرى عن �تخاذ مو�قف و�أن حترم ب�سكل 
كامل جهود دول �ملنطقة مبعاجلة �لنز�عات و�لكف 

عن �لإدلء بت�رشيحات ل تت�سم بامل�سوؤولية.

ح��اول �لرئي���ض �لفلبيني رودريج��و دوتريتي طماأنة 
�جلن��ود �لذي��ن رمب��ا يو�جه��ون �تهام��ات بارت��كاب 
�نته��اكات مبوج��ب قان��ون �لأح��كام �لعرفي��ة وقال 
مازح��ا �إنه �إذ� ق��ام �أحدهم باغت�ساب ث��الث �سيد�ت 

فاإنه �سيعلن هو �سخ�سيا م�سوؤوليته عن ذلك.
وي�سته��ر دوتريت��ي بت�رشيحات��ه �لتي كث��ري� ما ُتعد 
جارح��ة وكان يق�س��د �لدعاب��ة م��ن ه��ذ� �لت�رشي��ح 
موؤكد� �أنه هو فق��ط �لذي �سيكون م�سوؤول من �لناحية 
�لقانوني��ة عن �أي رد فعل عنيف على حكم �جلي�ض يف 
جزي��رة ميند�ن��او بجنوب �لب��الد. ولكنه ق��ال �إنه لن 

يتغا�سي عن �لنتهاكات.

وق��ال دوتريتي ي��وم �جلمعة وفقا لن�سخ��ة من مكتب 
�لرئي�ض " بالن�سبة لقان��ون �لأحكام �لعرفية وعو�قب 
قان��ون �لأح��كام �لعرقي��ة فاأن��ا و�أنا وح��دي �ساأكون 

م�سوؤول ..فقط �أدو� مهمتكم و�ساأتوىل �أنا �لباقي".
و�أ�س��اف "�ساأ�سجن��ك بنف�س��ي" م�س��ري� �إىل �أي جندي 
يرتك��ب �نته��اكات ث��م ق��ال مازح��ا بع��د ذل��ك       "�إذ� 

�غت�سبت ثالث �ساأقبل ذلك هذ� علي".    
و�أدىل دوتريت��ي به��ذ� �لت�رشي��ح خ��الل كلم��ة �أم��ام 
�جلن��ود يف جزي��رة ميند�ن��او حي��ث فر���ض �لأحكام 
�لعرفي��ة ي��وم �لثالث��اء يف حماولة ل�سح��ق متمردين 
مرتبطني بتنظي��م �لدولة �لإ�سالمية يحاربون �جلي�ض 

بعد حما�رشة مدينة بجنوب �لبالد.
و�أثار ه��ذ� �لت�رشيح �نتقاد�ت عل��ى و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي وو�سفت 
ت�سيل�س��ي كلينتون �بنة �لرئي�ض �لأمريكي �ل�سابق بيل 
كلينتون ومر�سحة �لرئا�سة �ل�سابقة هيالري كلينتون 
دوتريت��ي باأن��ه       "قاطع طري��ق قاتل ل ياأب��ه بحقوق 

�لإن�سان.   
"م��ن �ملهم �ل�ستمر�ر يف �ل�سارة �إىل �أن �لغت�ساب 

لي�ض دعابة مطلقا".
ومل تك��ن تل��ك �أول م��رة يلق��ي فيها دوتريت��ي دعابة 
ب�س��اأن �لغت�س��اب. فق��د �سب��ب غ�سب��ا خ��الل ف��رة 
�ل�ستعد�د لنتخاباته �لرئا�سية �لعام �ملا�سي عندما 
�أع��اد �إىل �لأذه��ان �أعم��ال �سغب وقع��ت يف �سجن يف 
1989 ُقتلت خاللها مب�رشة ��سر�لية ووقف �ل�سجناء 

طابور� لغت�سابها.

ن���رشت �ل�رشط��ة �لربيطانية �س��ورة �سلم��ان عبيدي 
يف �لليل��ة �لتي نفذ فيها جرمية قت��ل 22 �سخ�سًا يف 
هجوم �نتح��اري يف مان�س�سر، وقالت �إنها تعتقد �أنه 

قام ب�سنع �لقنبلة د�خل �سقة بو�سط �ملدينة.
وق��ال قائ��د �رشط��ة مان�س�س��ر �إي��ان هوبكن��ز وكبري 
م�س��وؤويل �رشطة مكافحة �لإره��اب يف بريطانيا نيل 
با�س��و يف بيان م�س��رك: "نعلم �أن �أحد �آخ��ر �لأماكن 
�لتي ت��ردد عليها عبيدي كان �سق��ة يف و�سط �ملدينة 

و�أنه �نطلق منها �إىل مان�س�سر �أرينا".
و�أ�ساف �لبيان �لذي �وردت��ه وكالة "رويرز": "هذه 
�ل�سق��ة هي على �لأرجح �ملوق��ع �لذي نعتقد �أنه جرى 

فيه �سنع �لقنبلة".
وق��ال هوبكن��ز وبا�س��و �إنهما جمع��ا معلومات مهمة 
عن عبيدي، وهو بريطاين عمره 22 عامًا ولد لأبوين 
ليبيني، فيما يتعلق بكيفي��ة �سنعه للقنبلة و�رشكائه 
وم�سادر متويله و�لأماكن �لتي تردد عليها و�ملوؤ�مرة 

�لأو�سع نطاقًا.
لكن �ل�رشطة نا�سدت �جلمهور تقدمي �أي معلومات عن 
حتركات��ه يف �لفرة من ي��وم 18 �أيار �جل��اري �لذي 

عاد فيه �إىل بريطانيا وحتى تنفيذ �لهجوم.
وقال �إن �لتحقيق لي�ض بطيئًا و�إن حو�ىل �ألف �رشطي 
ي�سارك��ون في��ه. و�أ�سار �مل�س��وؤولن �لأمني��ان �إىل �أن 
�لأولوي��ة �لآن ه��ي حتدي��د م��ا �إذ� كان ع��دد �أكرب من 

�لأ�سخا�ض متورطني يف �لهجوم.

مسؤولون أميركيون: طائرتان مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة استطالع أميركية

الكونغرس يطالب بعدم السماح ألردوغان بدخول أميركا مرة أخرى

الشرطة البريطانية تنشر رئيس الفلبين يتحدث مازحًا عن االغتصاب وسط قلق بشأن انتهاكات قانون األحكام العرفية
صورة منفذ هجوم مانشستر 

قبيل تنفيذ االعتداء
مانيال -  وكاالت

لندن - متابعة

واشنطن - متابعة

إيرانيات يحتفلن بإعادة انتخاب حسن روحاني رئيسًا إليران بخلع حجابهن
لالحتجاج على �إجبارهن عل��ى �رتد�ء �حلجاب دون �لتعر�ض 
لالعتق��ال م��ن قب��ل �ل�رشط��ة، وج��دت �لإير�نيات ح��اًل، وهو 
�رت��د�ء حج��اب �أبي�ض )�أو رمز �آخ��ر( كل �أي��ام �لأربعاء، وهي 
 My stealthy لفك��رة �لتي �أطلقه��ا �حل�س��اب �لفي�سبوك��ي�
freedom �ملع��روف بن�رش �س��ور �لإير�نيات دون حجاب، 
كم��ا تعر�ض �حلمل��ة فيديوهات ن�س��اء ي�سع��ن �حلجاب فوق 

�أكتافهن.
بالرغم من �أن هذه �حلملة مل يتم �إطالقها �سوى بعد ب�سعة �أيام 
من �إعادة �نتخاب ح�سن روحاين، �إل �أنها لي�ست بال�سدفة. فقد 
�أث��ار �نت�سار هذ� �ملر�سح �ملعت��دل م�ساهد بهجة يف �ل�سو�رع، 

حتى �إنه قد �أقدمت بع�ض �لن�ساء على خلع �حلجاب.
وملو�جه��ة �لنتق��اد�ت �لت��ي ي�سبب فيه��ا ذلك، ب��د�أت �حلملة 
ي��وم �لأربعاء 24 مايو/�أي��ار حتت ��سم "�لأربع��اء �لأبي�ض". 
و�سوت��ت �لإير�ني��ات ي��وم �جلمع��ة 19 مايو/�أي��ار 2017، 
و�حتفل��ن باإع��ادة �نتخ��اب �ملعت��دل ح�سن روح��اين كرئي�ض 

لإير�ن بخلع حجابهن.
وكان �لرئي���ض �لإير�ين ح�سن روحاين قد حثَّ �ل�رشطة على �أن 
تك��ون مت�ساهلة �أك��ر يف ق�سية �حلجاب �لذي يل��زم �لقانون 
�لن�س��اء بارتد�ئ��ه يف �إي��ر�ن. وق��ال يف �أحد خطابات��ه، "على 
ن�سائنا �أن ي�سعرن بالأم��ان و�لرتياح بوجود قو�ت �ل�رشطة" 
و"�إذ� كان يج��ب توجيه حتذير على �ل�رشطة �أن تكون �آخر من 

يعطيه".
وقال��ت �إح��دى �لإير�ني��ات م��ن خ��الل �لفيدي��و �ل��ذي ن�رشته 
�لن�سخة �ملغاربية من "هاف بو�ست"، "�أ�سارك يف هذه �حلملة 
دون �إك��ر�ه، و�أدعو جميع �لفتي��ات و�ل�سباب �إىل �مل�ساركة يف 
ه��ذه �حلمل��ة، وذلك بارت��د�ء رمز �أبي���ض". فيما قال��ت �أخرى 
"�أرتدي و�ساحًا �أبي�ض من �أجل �لحتجاج �سد �إلز�مية �رتد�ء 
�حلج��اب، ودع��وت �أ�سدقائ��ي �إىل �لن�سم��ام �إلين��ا يف ه��ذه 

�حلملة".
�ل�سيء �ل��ذي مل يعجب بع�ض �ملحافظ��ات، لياأتي �لرد عليهن 
كالت��ايل، "بالن�سبة ل��ِك كامر�أة ترت��دي �ل�س��ادور، و�ختيارِك 
�رت��د�وؤه، فنحن نحرم خيارك، و�أنا ون�س��اء �أخريات ل نوؤمن 
باإلز�مية �رتد�ء �حلجاب، وندعوِك �إىل �حر�م خيارنا �أي�سًا".

طهران -  وكاالت

طالب الكونغر�س الأمريكي 
بعدم ال�سماح للرئي�س 

الرتكي رجب طيب اأردوغان 
وحر�سه ال�سخ�سي بالدخول 

اإىل اأمريكا مرة اأخرى 
يف اأعقاب حادثة العتداء 

على متظاهرين �سلميني 
اأمام ال�سفارة الرتكية يف 

وا�سنطن.

�لركي��ة عل��ى موقعه��ا  )زم��ان(  وذك��رت �سحيف��ة 
�لناطق باللغة �لعربي��ة، �ن �لكونغر�ض �لأمريكي على 
ق��ر�ر �سديد �للهج��ة يدين �لرئي���ض �لركي رجب طيب 
�أردوغان و�ل�سفارة �لركي��ة يف و��سنطن جر�ء �عتد�ء 
حر���ض �أردوغ��ان عل��ى �ملتظاهري��ن �ل�سلمي��ني �أثناء 

زيارته لأمريكا خالل �لأيام �ملا�سية.
وعقد �لكونغر�ض �لأمريكي جل�سة طارئة يوم �خلمي�ض 
�ملا�س��ي يف جلن��ة �ل�سوؤون �خلارجي��ة لطرح م�رشوع 
قر�ر عل��ى �أع�ساءه يق��رح �إد�نة �أردوغ��ان و�ل�سفارة 
�لركي��ة يف و��سنطن، حمل توقي��ع روؤ�ساء �للجنة من 
�جلمهوريني و�لدميقر�طيني على حد �سو�ء، بالإ�سافة 

�إىل روؤ�ساء جمموعة �لأقلية و�لأغلبية.
و�س��ادق �أع�س��اء �لكونغر�ض �لأمريك��ي على م�رشوع 
�لق��ر�ر �لذي و�سم باأنه )�أق��وى قر�ر �إد�نة جتاه تركيا( 
و�ل��ذي ت�سم��ن يف �أرب��ع �سفحات كل �مل�س��اكل �لتي 
تع��اين منه��ا تركيا يف ظ��ل قيادة �أردوغ��ان، معلنني 
�أنه��م �سيتابع��ون ه��ذه �لق�سي��ة حت��ى نهايته��ا م��ن 
فر���ض  �إمكاني��ة  �إىل  م�سريي��ن  �لقانوني��ة،  �لناحي��ة 

عقوبات �حلكومة �لركية يف هذ� �ل�سدد.
كم��ا �أت��اح �لكونغر���ض �لأمريك��ي فر�سة لق��ادة كرد 
و�أرم��ن و�إيزيديني و�أح��د �لأ�سات��ذة �جلامعيني �لذين 
تعر�سو� لعت��د�ء �حلر�ض �ل�سخ�س��ي للرئي�ض �لركي، 
ليتحدث��و� عم��ا تعر�سو� ل��ه، يف �إطار م���رشوع �لقر�ر 
��ز م��ن قب��ل رئي���ض جلن��ة �لعالق��ات �إد روي�ض،  �ملجهَّ
وزعي��م تكتل �أع�س��اء حزب �جلمهوري��ني كيفني ماك 

كارثي، وع�سو حزب �لدميقر�طيني ويب �ستيني.

�سه��دت جل�س��ة جلن��ة �لعالق��ات �خلارجي��ة توجي��ه 
�نتق��اد�ت ح��ادة لأردوغ��ان وحكوم��ة ح��زب �لعد�لة 
و�لتنمي��ة. وج��اء �لرد �لقا�سي عل��ى ل�سان نائب حزب 
�لدميقر�طي��ني جرج��وري ميك���ض �ل��ذي ق��ال: "�لآن 
ينظ��ر �لع��امل �إىل تلك �لو�قعة عل��ى �أن �أردوغان متكن 
م��ن نقل مناخ��ه �لقمعي �إىل و��سنط��ن �لتي متثل مهد 
�لدميقر�طي��ة للع��امل �أجم��ع؛ فقد تعر���ض متظاهرون 

�سلمي��ون لعتد�ٍء من قبل –-قب�ساي��ات- �أردوغان. 
�ملقاط��ع �مل�سورة تظه��ر �أردوغان وه��و يتفرج على 

�لأحد�ث ثم ي�سري غري مباٍل، دون �أن يتدخل".
وق��ال �أع�ساء �لكونغر���ض �لأمريكي �ملتحدثني خالل 
�لركي��ة عل��ى  "يج��ب حما�سب��ة �حلكوم��ة  �جلل�س��ة: 
�لو�قعة �لت��ي �سهدتها و��سنطن �أمام �ل�سفارة �لركية، 
خ��الل زي��ارة �أردوغ��ان"، مطالب��ني بتق��دمي �حلر�ض 

�ملر�فق��ني لأردوغ��ان للق�ساء يف �أق��رب وقٍت، وطرد 
�ملتو�جدين منهم د�خل �لولي��ات �ملتحدة �لأمريكية 
خ��ارج �لب��الد، وحظ��ر دخ��ول �ملتو�جدي��ن خارجها 
�إىل �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكية. ولف��ت رئي�ض جلنة 
�لعالق��ات �خلارجي��ة وع�س��و �لكونغر���ض �لأمريك��ي 
ع��ن ح��زب �جلمهوري��ني �إد روي�ض �أن ه��ذه هي �ملرة 
�لثالثة �لتي يرتكب فيها �حلر�ض �ل�سخ�سي لأردوغان 

مث��ل تلك �لأفع��ال يف �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكية. 
��د روي���ض �أن �حلر�ض �ل�سخ�س��ي لأردوغان �عتدو�  و�أكَّ
بهمجي��ة ووح�سية على �ملتظاهري��ن بالرغم من عدم 
وج��ود �أي ��ستفز�ز�ت، ولكن بغر���ض تقيي�ض حريات 
�لتعب��ري للمو�طنني �لأمريكي��ني. و�سدد روي�ض على �أن 
حرية �لتعبري من �ملبادئ �لرئي�سة �لأ�سا�سية للد�ستور 
�لأمريك��ي، قائاًل: “ل��ن ن�سمح لأي حكوم��ة �أيٍّ كانت 
ب��اأن ت�سل��ب مو�طنين��ا حًقا م��ن حقوقه��م". وو�سف 
�إليوت �أجنيل  ع�سو حزب �لدميقر�طيني باللجنة و�أحد 
مع��دِّي م�رشوع �لقر�ر �لو�قعة ب�"�ملخيفة"، م�سرًي� �إىل 
�أنه كان م��ن بني �ملدعوين لزي��ارة �ل�سفارة �لركية، 
قائ��اًل: "م��ن �جلي��د �أنن��ي مل �أذه��ب". وم��ن جانبه��ا 
�أر�سل��ت �إلينا رو�ض-لهتينان ع�سو �ملجل�ض عن حزب 
�جلمهوري��ني وجو�سبيلري �أكي�ض �لع�سو باحلزب نف�سه 
خطاًبا لوز�رت��ي �خلارجية و�لعدل، قائلني: "يجب �أن 
حتا�سب �حلكومة �لركية على هذ� �لهجوم �ملخجل".

وقال��ت لهتين��ان: "ل ميك��ن �لنظ��ر له��ذ� �لعم��ل على 
�أن��ه �عتي��ادي. حلف��اء �لولي��ات �ملتح��دة �لأمريكية 
ل ميكنه��ن �لهج��وم عل��ى �ملو�طنني �لأمري��كان على 
�أر����ض �أمريكي��ة. لذل��ك ل يجب �أن يتمت��ع �ملو�طنون 
�لأجان��ب �لذين ل يبدون �حر�ًما ل�سيادة �لقانون يف 

هذ� �لبلد، بحقوقه و�متياز�ته".
و�س��ف ع�سو ح��زب �جلمهوري��ني كري�ستوف��ر �سميث 
�لو�قعة �مل�سينة باأنها "�سيئة للغاية وخميفة"، قائاًل: 
"�إن �ل�رشطة �لأمريكية مل ت�ستطع وقف �عتد�ء قطاع 
ط��رق �أردوغان عل��ى �ملو�طنني �لأمري��كان". وتطرق 
�سمي��ث ب�س��كٍل خا�ض �إىل م�سهد �لعت��د�ء على �ل�سيدة 
�مللقاة على �لأر�ض، مطالًبا باأن يح�سل �ملتظاهرون 

على حقوقهم.

واشنطن - متابعة


