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الكويت تعلن قرارا مشتركا بين دول الخليج
األردن يدعو إلى توفير ظروف العودة الطوعية
لالجئين السوريين
عم��ان  -وكاالت  :دع��ا الأردن  ،اىل حل �سيا�سي ينهي الأزم��ة ال�سورية ،مبا يتيح
توفري ظروف العودة الطوعية لالجئني ال�سوريني على ارا�ضيه با�رسع وقت ممكن،
وذلك للتخفيف من معاناتهم.
وق��ال وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني الأردين �أمين ال�صفدي ،خالل لقائه اليوم
مبع��وث الأمم املتحدة اخلا�ص ل�سوريا غاير بيدر�س��ون� ،إن الأردن ي�ست�ضيف على
�أرا�ضي��ه مليون وثالثمائ��ة �ألف الجئ �سوري ،منذ اندالع الأزمة ال�سورية يف العام
 .2011و�أك��د ال�صف��دي خالل اللقاء على دع��م الأردن للجهود التي تبذلها الأمم
املتح��دة حل��ل الأزمة ،وفق ح��ل يحفظ وحدة �سوري��ا ومتا�سكها ،ويعي��د لها �أمنها
وا�ستقراره��ا ،م�ش��دداً عل��ى مركزية م�س��ار جنيف يف اجله��ود الدولي��ة امل�ستهدفة
ح��ل الأزمة وفق الق��رار  .2254و�شدد وزير اخلارجية عل��ى حر�ص الأردن لتعزيز
ال�رشاك��ة املثم��رة م��ع الأمم املتح��دة وتطوي��ر التع��اون معه��ا لتحقي��ق ال�س�لام
واال�ستق��رار يف املنطقة .من جانب��ه �أ�شاد بيدر�سون بالتعاون ب�ين الأردن والأمم
املتح��دة يف جهود حل الأزمة ال�سوري��ة ،وثمن الدور الإن�ساين الكبري الذي تقوم به
�إزاء الالجئني ال�سوريني.

السعودية :نرفض تسييس الحج ونسهل وصول القطريين
الريا�ض  -وكاالت  :دد نائب وزير احلج والعمرة ال�سعودي عبد الفتاح م�شاط ،على
�أن حكومة بالده ترف�ض ت�سيي�س احلج ،الفت ًا �إىل �أن احلكومة ال�سعودية مل متنع �أحداً
قط �سواء من �أداء منا�سك العمرة �أو احلج ،ومل تقم مبثل هذا الت�رصف ولن تقوم به.
وقال م�شاط �إن �أف�ضل برهان للرد على الأ�صوات التي تنادي بت�سيي�س املنا�سك ،هي
اجلهود التي تبذلها ال�سعودية بجميع قطاعاتها لت�سهيل و�صول احلجاج واملعتمرين
من جميع �أنحاء العامل بكل ي�رس و�سهولة.
وك�ش��ف �أن عدد املعتمرين الذين و�صلوا �إىل ال�سعودية جتاوز حتى الآن �ستة ماليني
معتم��ر .وفيم��ا يتعل��ق باملعتمري��ن الإيراني�ين ،ذك��ر م�ش��اط �أن "جمي��ع امل�سلمني
م��ن �أقطار الع��امل كافة حمل اهتم��ام ال�سعودي��ة التي ترحب بقدومه��م يف �أي وقت
وتق��دم الدعم يف ذلك" .وفند ما �أعلنته احلكوم��ة القطرية حول املعتمرين واحلجاج
القطري�ين ،م�ؤك��داً �أن "احلكومة ال�سعودية وفرت �أ�سهل الط��رق ال�ست�ضافة القطريني
الراغب�ين يف �أداء منا�سك العمرة من خالل و�صوله��م ملطار امللك عبد العزيز الدويل
بجدة دون احلاجة �إىل ت�سجيل بياناتهم قبل و�صولهم".

تحذيرات من اندالع حرب اقتصادية في ليبيا
طرابل�س  -وكاالت  :كدت جمموعة الأزمات الدولية� ،أن الأزمة امل�رصفية املهملة
يف ليبي��ا ق��د بلغت ذروتها يف الوقت الذي حتاول فيه قوات اجلي�ش الوطني الليبي
بقيادة امل�شري خليفة حفرت ال�سيطرة على العا�صمة طرابل�س.
ويعي��ق ال��صراع بني حكوم��ة الوفاق واجلي���ش الوطني اجلهود الرامي��ة �إىل �إعادة
توحي��د النظام امل�رصيف املنق�سم ،مما يغذي احتماالت حدوث انهيار مايل وحرب
اقت�صادي��ة �إىل جانب احلرب الع�سكرية ،وفق ًا ملا ذكرته "بوابة �إفريقيا" الإخبارية
نق� ً
لا ع��ن جمموعة الأزمات الدولي��ة .وطرحت املجموعة �س�ؤاالً :مل��اذا ح�صل هذا؟
الأزم��ة الت��ي تلوح يف الأفق هي نتيجة مبا�رشة النق�س��ام دام � 4سنوات بني البنك
املرك��زي يف طرابل�س وفرعه ال�رشقي ،والذي يع��ود �إىل االنق�سام ال�سيا�سي الأو�سع
نطاق�� ًا الذي برز يف عام  .2014وقد �ساهم��ت رغبة حفرت يف ال�سيطرة على البنك
املركزي و�أ�صول الدولة يف توقيت هجومه.

الكويت  -وكاالت

�أك��د نائ��ب وزير اخلارجي��ة الكويتي خال��د اجلار اهلل،
اتخاذ الكويت �إجراءات احرتازية لأمن ناقالت النفط،
وذلك يف ظل ت�صاعد التوتر يف املنطقة بني الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيران.
وق��ال اجل��ار اهلل ،ردا عل��ى �س���ؤال به��ذا ال�ش���أن" :من
الطبيع��ي يف ظ��ل الت�صعي��د �أن تتخ��ذ الكوي��ت ودول
جمل���س التع��اون اخلليج��ي ككل خط��وات ،وهن��اك
تن�سي��ق وتوا�ص��ل بني الكوي��ت ودول اخللي��ج لتوفري
ال�ضمان��ات لهذه الناقالت والإمداد املتوا�صل للطاقة
�إىل دول الع��امل" .وعن قراءت��ه للت�رصيحات الإيرانية
الأمريكي��ة بع��دم �سعيه��م ل�ش��ن ح��رب يف املنطق��ة
وح��ول م��ا �إذا كان للكويت دور يف �إخماد حدة التوتر
بالتع��اون مع باك�ست��ان� ،أجاب" :التوت��ر موجود يف

املنطق��ة والت�صعي��د يح��دث بوترية مت�سارع��ة ،ولكن
مما يخف��ف من هذه التوترات الت�رصيحات الإيجابية
من حني �إىل �آخر من الطرفني ،واعتقد �أن قراءتنا لهذه
الت�رصيح��ات �إيجابية وم��ن �ش�أنها بالفع��ل �أن تنزع
فتيل التوتر و�أن تقود �إىل التهدئة ولي�س للت�صعيد".
وب�ش���أن االعتداء عل��ى ال�سفارة الأمريكي��ة يف بغداد،
�أدان اجل��ار اهلل ه��ذا العم��ل ،م�ؤك��دا �أن��ه �سيزي��د م��ن
ح��دة التوتر والت�صعيد ولن يخ��دم اجلهود الرامية �إىل
التهدئة.
ويف م��ا يتعل��ق مب�شارك��ة الكوي��ت يف القمت�ين التي
دعت لهم��ا اململكة العربية ال�سعودي��ة ،قال اجلاراهلل
�إن "الكوي��ت دائم��ا حري�ص��ة يف امل�شارك��ة يف القمم
اخلليجية والعربية والإ�سالمية ،وبهذه املنا�سبة نقدر
متاما دعوة الأ�شقاء يف ال�سعودية لقمة عربية و�أخرى
خليجي��ة تتزامن مع القمة الإ�سالمية املقرر انعقادها

يف مك��ة املكرمة ي��وم  26رم�ض��ان ،ون�ؤك��د �أن هذه
الدع��وة تعرب عن حر���ص الأ�شق��اء يف اململكة للبحث
والت�شاور والنقا�ش مب��ا تواجهه املنطقة من تطورات
وتداعيات ميكن �أن نقول ب�أنها تداعيات خطرية".
وح��ول �إنهاء ملف اخل�لاف اخلليجي� ،أعرب عن تطلع
الكوي��ت بتف��ا�ؤل �إىل ط��ي �صفحة هذا املل��ف لتتفرغ
دول املنطق��ة للتط��ورات والتحدي��ات العدي��دة الت��ي
تواجهه��ا .و�أ�ض��اف" :ال توج��د مب��ادرة كويتية حلل
الأزم��ة يف املنطق��ة لكننا دعون��ا �إىل �أن تكون هناك
جهود خ�يرة الحتواء ه��ذا التوت��ر والت�صعيد ومتكني
املنطق��ة من �أن تن�أى عن �أي توتر �أو ت�صعيد �أو �صدام
ميكن �أن يحدث".
وردا عل��ى �س���ؤال ع��ن زي��ارة �أم�ير قط��ر �إىل الكويت
و�إذا مت التط��رق �إىل ق�ضايا تتعل��ق باملنطقة والدعوة
ال�سعودي��ة لعقد قمتني عربية وخليجي��ة نهاية ال�شهر

الرئيس اإليراني يطالب بصالحيات موسعة
التخاذ قرارات بشأن الحرب واالقتصاد
طهران  -وكاالت

طالب الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين ،بح�صوله على �صالحيات مو�سعة التخاذ قرارات ب�ش�أن
احلرب واالقت�صاد .و�أفادت وكالة الأنباء الر�سمية "�إرنا"� ،أن الرئي�س الإيراين �أ�شار �إىل حرب
الع��راق ع��ام  ،1980عندما متكن "جمل�س زمن حرب �أعلى" م��ن تخطي فروع �أخرى التخاذ
ق��رارات ب�ش���أن االقت�صاد واحل��رب .ومل يحدد التقري��ر ال�صالحيات اجلدي��دة� ،إال �أنه نقل عن
روحاين قوله" :اليوم نحن بحاجة �إىل مثل هذه ال�صالحيات".
وذك��ر روحاين �أن �إيران تواجه م�شكالت غري م�سبوقة "يف امل�صارف وبيع النفط" ،م�شريا �إىل
�أن البالد "متحدة يف �رضورة مقاومة الواليات املتحدة والعقوبات".
وكان روحاين قد �أكد �أن "الظروف احلالية لي�ست مواتية للتفاو�ض مع وا�شنطن بل للمقاومة
وال�صم��ود" ،م�ش�يراً �إىل �أن "�إي��ران تلق��ت �أكرث م��ن  10طلبات م��ن وا�شنط��ن للتفاو�ض لكن
الظ��روف احلالي��ة لي�س��ت منا�سب��ة للمفاو�ض��ات" ،الفت�� ًا �إىل �أن "الب�لاد تعي���ش حالة حرب
اقت�صادية والظروف احلالية ت�ستدعي مقاومة ال�ضغوط".
يف ح�ين ان الرئي���س االمريكي دونالد ترام��ب �أكد "�أننا �سنجري حمادثات م��ع �إيران عندما
تكون جاهزة" ،م�شرياً �إىل �أن "طهران �أبدت عدائية �شديدة".

اجلاري ،لف��ت اجلار اهلل �إىل �أن "زيارة �أمري دولة قطر
�إىل الكويت زيارة �سنوية تتم يف �شهر رم�ضان لتناول
الإفط��ار م��ع �صاح��ب ال�سم��و الأم�ير ال�شي��خ �صباح
الأحم��د ،وه��ي زيارة �أخوي��ة ال يطغى عليه��ا الطابع
الر�سمي على الإطالق".
وب�ش�أن ما يدار عن �إعادة انت�شار للقوات الأمريكية يف
املنطق��ة و�إذا م��ا كان هذا الأمر حم��ل نقا�ش �أمريكي
كويت��ي ،لف��ت اجل��ار اهلل �إىل �أن "ات�ص��االت الكوي��ت
م��ع �أ�صدقائن��ا وحلفائن��ا الأمريكي�ين متوا�صل��ة،
وبالت��ايل نحن نعمل يف �إط��ار اتفاقيات الأمنية بني
اجلانب�ين ويف �إطار اال�ستحقاقات التي تفر�ضها هذه
االتفاقيات و�أي تن�سيق فه��و تن�سيق وتوا�صل طبيعي
طامل��ا �أن لدينا اتفاقيات م��ع الواليات املتحدة ومع
اململك��ة املتحدة ومع فرن�سا ومع ال�صني ومع رو�سيا
�أي�ضا".

قطر تحدد خمس فئات يحق
لها اللجوء السياسي
الدوحة  -وكاالت

�أ�صدر جمل�س الوزراء القطري قرارا بتحديد الفئات التي
له��ا احلق يف طلب اللج��وء ال�سيا�سي لديه��ا ،كما ك�شفت
عن املزايا التي يتمتع بها الالجئ ال�سيا�سي.
الق��رار ال��ذي ن��شر يف اجلري��دة الر�سمي��ة ج��اء ا�ستنادا
للقان��ون الذي �أ�صدره �أمري قط��ر ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين يف �سبتمرب�/أيل��ول املا�ضي ،والذي يحدد �إجراءات
و�رشوط طلب اللجوء يف البالد.
وح��دد القرار  5فئات يح��ق لها طلب اللج��وء ال�سيا�سي:
"احلقوقي��ون ،ومرا�سل��و و�سائ��ل الإع�لام املرئي��ة
واملكتوب��ة ،والأ�شخا���ص الذي��ن ينتم��ون �إىل �أح��زاب
�سيا�سي��ة �أو طوائ��ف ديني��ة �أو �أقلي��ات �إثني��ة ،والكُتاب
والباحثون ،وامل�س�ؤولون ال�سابقون �أو احلاليون� ،رشيطة
تعر�ضه��م للمالحق��ة �أو التهدي��د بال�سج��ن �أو التهديد �أو
ُّ
اال�ضطهاد ب�سبب مواقفهم".
ويح��ق لالجئ مزايا وواجب��ات ،بينها ا�ستق��دام زوجته
و�أف��راد �أ�رست��ه من الدرج��ة الأوىل ،وع��دم البقاء خارج
البالد �أكرث من � 6أ�شهر مت�صلة ،وفق القانون.

فرنسا والنهضة وزيارة الغنوشي :توافق االنتخابات التونسية
ّ
في خضم انشغال فرنسا باالنتخابات
األوروبية المقررة بين  23مايو /أيار
الحالي و 26منهّ ،تمت زيارة وفد
حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي
لباريس بين  14و 20مايو الحالي،
الذي عقد لقاءات مع مسؤولين في
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة
ووزارة الخارجية ،والجمعية الوطنية
(البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي،
ومجموعة من رموز السياسة
الفرنسية.

تونس  -وكاالت

لقاءات ح�رضت فيه��ا موا�ضيع اقت�صادية و�سيا�سية
خا�ص��ة بتون�س ،ف�ض ًال عن بحث املل��ف الليبي جراء
احل��رب يف طرابل�س ،الت��ي �أ�شعلتها ملي�شي��ات اللواء
الليبي املتقاع��د خليفة حفرت .عاد الوفد بانطباعات
جي��دة ،بح�س��ب ت�أكي��دات ع�ض��و املكت��ب ال�سيا�س��ي
مت �إعداد الزيارة
للحرك��ة ر�ض��ا �إدري�س كا�شف ًا �أن��ه " ّ
من��ذ ثالث��ة �أ�شه��ر ،وج��اءت برغب��ة م��ن الطرف�ين".
وحت��دث �إدري���س عن "�أهمي��ة ال�رشي��ك الفرن�سي على
ال�صعي��د االقت�صادي ،وال �سيم��ا �أن امليزان التجاري
ب�ين البلدين ه��و يف �صالح تون���س" .كما حتدث عن
البع��د ال�سيا�س��ي للعالق��ة ب�ين البلدي��ن ،معرب�� ًا عن
اعتق��اده �أن "فرن�س��ا �صادق��ة يف دعمه��ا للخي��ار
الدميقراط��ي يف تون�س ،وخ�صو�ص ًا يف �سياق �إقليمي
�صعب" .و�أ�ضاف �إدري�س �أن "الوفد كان حري�ص ًا على
الدفاع عن ال�سيا�سة اخلارجية للدولة التون�سية ،التي
يعبرّ عنها رئي���س اجلمهورية الباج��ي قائد ال�سب�سي
ووزارة اخلارجي��ة" .ولف��ت �إىل �أن "الوف��د داف��ع عن
املكا�س��ب الت��ي حتقق��ت عل��ى ال�صعي��د ال�سيا�س��ي،
لكن��ه توقف مط��و ًال عن��د الأزم��ة االقت�صادي��ة التي
ي�شهده��ا االقت�ص��اد التون�سي" .كم��ا مل يخف �إدري�س
�أن "املحادث��ات تطرق��ت للملف الليب��ي"� ،إذ ندد وفد
النه�ض��ة بالهجوم الذي قام ب��ه حفرت على العا�صمة
طرابل���س .وبينّ �أن "من بني الذي��ن التقى بهم الوفد،

�أورليان لو�شوفالي��ه ،امل�ست�شار الدبلوما�سي للرئي�س
الفرن�س��ي �إميانوي��ل ماكرون ،ال��ذي �أك��د �أن باري�س
لي�س��ت منحازة لط��رف �ضد الآخ��ر ،كما �أنه��ا لي�ست
م��ع �إق�صاء حفرت �أو رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة
الوفاق فائز ال�رساج �أو حكومته املعرتف بها دولياً".
و�أ�ش��ار �إىل وج��ود اتفاق بني "النه�ض��ة" والإيليزيه،
مف��اده ب���أن احل�� ّل يف ليبي��ا ل��ن يك��ون �إال �سيا�سياً.
و�أظه��رت اجلول��ة الفرن�سي��ة �أن "النه�ض��ة" توا�ص��ل

�سيا�سته��ا الهادفة �إىل اخرتاق ال�ساح��ات الأوروبية
والأمريكي��ة حت��ت عن��وان "الدبلوما�سي��ة ال�شعبية"،
م��ن �أجل "تعزيز جه��ود الدبلوما�سية الر�سمية �ضمن
ال�سيا�س��ات اخلارجي��ة الك�برى للدول��ة وم�صاحله��ا
العلي��ا" ،ولك��ن يف الوق��ت نف�س��ه ت�سع��ى احلركة يف
خ��ط مواز �إىل �إف�شال حماوالت عزلها دولياً ،وتعميق
الثق��ة يف دورها الأ�سا�سي داخ��ل ال�ساحة التون�سية،
و�أي�ض�� ًا يف قدرته��ا عل��ى امل�ساهم��ة يف ح��ل بع�ض

امل�ش��كالت الإقليمية مث��ل امللف الليب��ي� .أما فرن�سا
فه��ي قلق��ة ب�سب��ب انهي��ار حلفائه��ا الطبيعي�ين يف
تون���س .فالب�لاد مقبلة بع��د �أ�شهر قليل��ة على تنظيم
انتخاب��ات ت�رشيعية ورئا�سية جدي��دة ،و�سيكون هذا
اال�ستحقاق فا�ص ًال يف مرحلة االنتقال الدميقراطي.
وفيم��ا ي�شه��د املع�سكر القري��ب من فرن�س��ا و�أوروبا
تراجع ًا ملحوظ��اً ،يدرك الدبلوما�سي��ون الأوروبيون
يف تون���س � ّأن احل��زب الق��وي الذي بق��ي يف ال�ساحة
م��ن دون �أن ينق�سم وتفت��ك به اخلالفات الداخلية هو
حركة "النه�ضة" .وقد ع ّزز لديهم هذا امل�شهد القناعة
ب�أن��ه ال ميك��ن �إق�ص��اء احلركة بل عل��ى العك�س يجب
العمل عل��ى "تروي�ضها" والتعامل معه��ا مب�س�ؤولية،
و َمل ال حتويله��ا �إىل "�رشيك" موثوق به .وبذلك تكون
"النه�ضة" يف طريقها نحو حتقيق هدف �أ�سا�سي من
�أهدافها ،يتمثل يف االندم��اج �ضمن اللعبة الإقليمية
العب ًا �أ�سا�سي ًا ال ميكن اال�ستغناء عنه �أو �شطبه.
ه��ذا "الإجن��از" يقل��ق خ�ص��وم "النه�ض��ة" ،الذي��ن
يحر�ص��ون عل��ى البق��اء ج��سراً وحي��داً يرب��ط تون�س
ب�أوروب��ا عموم ًا وفرن�سا خ�صو�صاً .ه�ؤالء ال يريدون
الت�سلي��م ب���أن قواع��د اللعبة ق��د اختلفت عم��ا كانت
علي��ه يف ال�سنوات املا�ضية .ويح�سب للوفد الذي مثل
احلرك��ة يف باري���س� ،أنه خاط��ب الأط��راف احلاكمة
باللغ��ة التي يفهمونه��ا وي�ست�سيغونه��ا .حتدث الوفد
ع��ن "د�ست��ور تقدم��ي ،دميقراط��ي ،توافق��ي يحف��ظ
حقوق التون�سيني وحرياتهم ،وي�ؤ�س�س لدولة القانون

واملواطن��ة وامل�س��اواة وت�شكي��ل م�ؤ�س�س��ات وهيئات
د�ستوري��ة م�ستقل��ة" .و�أكد الغنو�ش��ي يف كلمة �ألقاها
يف امل�ؤ�س�س��ة الفرن�سي��ة للعالق��ات اخلارجية ،مت�سك
حركت��ه بـ"�سيا�س��ة التواف��ق وحر�صه عل��ى تثبيتها
لت�شمل كل ف�ض��اءات ال�ش�أن الع��ام وتو�سيعها لت ّت�سع
للجميع� ،إ�سالميني وعلمانيني وقدمي ًا وجديداً ،بدي ًال
عن منط��ق الإق�صاء واال�ستقطاب ال��ذي �ساد جتارب
مماثلة فتعرثت" .كما دافع ع��ن "الواقعية ال�سيا�سية
أه��م النخ��ب التون�سي��ة ،الت��ي عرف��ت كي��ف تدي��ر
ل ّ
خالفاتها حتت قبة الربمل��ان ويف الف�ضاء ال�سيا�سي
الع��ام بدميقراطي��ة توافقي��ة ،حافظ��ت عل��ى احل�� ّد
الأدن��ى لتوا�ص��ل العملية ال�سيا�سي��ة ومنعت التوقف
�أو االنهي��ار" .و�أك��د "احلف��اظ عل��ى الدول��ة والإدارة
و�إبق��اء امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية على حياده��ا ،و�إ�صالح
لتتح��ول �إىل �أمن جمهوري يحمي
املنظوم��ة الأمنية
ّ
النظ��ام العام كما يحمي كرامة التون�سيني وحقوقهم
وحرياتهم"� .إذاً ،ر�أى مراقبون �أن "ما يجب �أن يدركه
عموم الفاعل�ين ال�سيا�سيني يف تون�س ،هو �أن �أ�سلوب
تخوي��ف الغربيني من حركة النه�ض��ة مل يعد يجدي.
لق��د فق��د هذا ال�س�لاح مفعوله ومل يع��د يقنع اجلهات
الأوروبي��ة .وم��ا حقق��ه الرئي���س التون�س��ي املخلوع
زي��ن العابدي��ن ب��ن عل��ي �سابق�� ًا مل يع��د م�ست�ساغاً،
والق��ول ب�إمكاني��ة بن��اء دميقراطي��ة يف تون���س من
دون الإ�سالميني مل يعد وارداً على الأقل خالل الزمن
املنظور".

