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مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن ...مسؤول إيراني كبير يصل عمان

بغداد  -وكاالت � :أ�صدرت حمكمة عراقية حكما بالإعدام على ثالثة فرن�سيني بعد
�إدانتهم باالن�ضمام لتنظيم داع�ش الإرهابي
وق��ال م�س���ؤول ق�ضائي طل��ب عدم ذكر ا�سم��ه لأنه غري خمول احلدي��ث �إىل و�سائل
الإع�لام �إن حك��م الإعدام �ص��در بعدما ثب��ت �أن املتهمني كانوا �أع�ض��اء يف تنظيم
داع�ش الإرهابي .و �أ�ضاف �أنه من املمكن الطعن على احلكم.
وكان الرئي���س العراقي بره��م �صالح �أعلن خالل زيارته الأخرية لفرن�سا �أن "بالده
�ستحاك��م  13مواطنا فرن�سيا �ألقي القب�ض عليه��م �أثناء قتالهم يف �صفوف تنظيم
داع���ش يف �سوري��ا" .وعقب حمادثات �أجراها �صالح مع نظ�يره الفرن�سي �إميانويل
ماك��رون� ،رصح برهم لل�صحفيني �أنه "�ستتم مقا�ضاة املقاتلني الذين مت ت�سليمهم
�إىل بغ��داد م��ن قبل الق��وات الكردية يف �سوري��ا مبوجب �أحكام القان��ون العراقي".
وه��ذا ما يجي��زه القانون الدويل .واعت�بر �أنه "ال ميكن القب��ول وم�ساحمة عنا�رص
"داع�ش" ممن ارتكبوا جرائم �ضد ال�شعب العراقي بكل عنف .وقد ي�صدر بحقهم حكم
الإعدام وفق ما يراه الق�ضاء العراقي".

سجناء أكراد في تركيا ينهون إضرابهم عن الطعام
بعد إعالن أوجال
انق��رة  -وكاالت � :أنه��ى �آالف ال�سجناء الأكراد يف تركي��ا �إ�رضابهم عن الطعام الذي
كانوا ينفذونه لالحتجاج على ظروف اعتقال الزعيم الكردي البارز عبد اهلل �أوجالن
ا�ستجابة لدعوة �أ�صدرها بهذا ال�ش�أن ،وفق ما �أفاد ممثل عنهم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الكردية "�إيه �إن �أف" عن دينيز كايا قوله يف بيان "بعد الدعوة
(� )...سننه��ي �إ�رضابن��ا ع��ن الطعام" .وطال��ب �أوجالن� ،أح��د م�ؤ�س�سي ح��زب العمال
الكرد�ستاين املحظور ،ال�سجناء الأكراد يف تركيا الأحد ب�إنهاء �إ�رضابهم عن الطعام.
ورفعت احلكوم��ة الرتكية احلظر املفرو�ض على زيارات املحامني �إىل �سجن موجود
ب�إحدى اجلزر حيث يق�ضي �أوجالن عقوبة ال�سجن مدى احلياة.
و�ش��ارك م��ا يقرب م��ن ثالثة �آالف �شخ���ص يف الإ�رضاب عن الطع��ام يف حوايل 90
�سجن��ا .ويف ر�سال��ة ن�رشها حماموه بع��د زيارتهم له للمرة الثانية ه��ذا ال�شهر� ،شكر
�أوجالن امل�رضبني عن الطعام على دعمهم وقال �إنه يتوقع منهم �إنهاء االحتجاج.
واعتقل �أوجالن ،زعيم حزب العمال الكرد�ستاين عام .1999

اشتية :سنعيد النظر في كافة االتفاقيات
الموقعة مع إسرائيل

القد���س -وكاالت � :أعل��ن رئي�س الوزراء الفل�سطيني حمم��د ا�شتية � ،أنه �سيتم �إعادة
النظ��ر يف كافة االتفاقيات املوقع��ة مع �إ�رسائيل مبا يف ذلك االعرتاف الفل�سطيني
به��ا .وقال ا�شتية خالل �إفطار لأهايل قتلى و�أ��سرى فل�سطينيني يف اخلليل جنوب
ال�ضف��ة الغربي��ة" :نح��ن يف املجل���س الوطن��ي واملرك��زي� ،سنعيد النظ��ر يف كافة
االتفاقي��ات املوقعة مع �إ�رسائيل ،ال ميكن اال�ستمرار يف االعرتاف ب�إ�رسائيل بينما
ه��ي ال تع�ترف بنا" .و�أ�ضاف ا�شتي��ة �أن "�إ�رسائيل ت�شن علينا حرب�� ًا حول الرواية،
تري��د �أن ت��زور روايتنا ح��ول الأق�صى ،والرواي��ة امل�سيحية ح��ول الكني�سة ،لتطغى
الرواي��ة اليهودي��ة ،فمهم��ا عملت لن ت��زور التاري��خ لأن جذورن��ا �ضاربة يف هذه
الأر�ض".
و�سب��ق �أن ق��رر املجل���س الوطني من��ذ ثالثة �أع��وام تعلي��ق االع�تراف الفل�سطيني
ب�إ�رسائيل �إىل حني اعرتافها بدولة فل�سطني على حدود عام .1967

عمان  -وكاالت

و�ص��ل نائب وزي��ر اخلارجي��ة الإي��راين �إىل �سلطنة
عم��ان للق��اء وزي��ر ال�ش���ؤون اخلارجي��ة العم��اين،
وقال��ت وكال��ة الأنب��اء العماني��ة �إن نائ��ب وزي��ر
اخلارجي��ة الإي��راين و�ص��ل عم��ان ويلتق��ي وزي��ر
ال�ش�ؤون اخلارجية يف ال�سلطنة.
ويب��د�أ م�ساع��د وزي��ر اخلارجي��ة الإيراني��ة ،عبا�س
عراقجي ،جولة خليجية لبحث التطورات باملنطقة
يف وق��ت تت�صاع��د في��ه التوت��رات ب�ين طه��ران
ووا�شنطن وخماوف ن�شوب حرب بني اجلانبني.
وبح�س��ب وكالة الطلب��ة الإيرانية للأنب��اء (�إي�سنا)،
ف���إن "كبري م�ساع��دي وزي��ر اخلارجي��ة الإيرانية،
عبا���س عراقج��ي ،يب��د�أ زي��ارة دبلوما�سي��ة ت�شمل
عم��ان والكوي��ت وقط��ر لبح��ث �أخر التط��ورات يف

املنطق��ة" .وقال��ت وزارة اخلارجي��ة العمانية على
توي�تر قب��ل يزم�ين� ،إن �سلطن��ة عم��ان ت�سعى "مع
�أطراف �أخرى لتهدئة التوتر" بني الواليات املتحدة
و�إيران.
ون�رشت الوزارة التغريدة نقال عن يو�سف بن علوي
ب��ن عبد اهلل وزي��ر ال�ش�ؤون اخلارجي��ة الذي اجتمع
يف طه��ران يوم االثنني مع وزير اخلارجية الإيراين
حممد جواد ظريف.
ونقل��ت التغري��دة عن الوزي��ر قول��ه يف مقابلة مع
�إح��دى و�سائل الإعالم العربي��ة "ن�سعى مع �أطراف
�أخرى لتهدئة التوتر ب�ين وا�شنطن وطهران ،م�شريا
�إىل "خط��ورة وق��وع ح��رب ميك��ن �أن ت��ضر العامل
ب�أ��سره" .و�أك��د �أن الطرف�ين الأمريك��ي والإي��راين
"يدركان خطورة االنزالق �أكرث من هذا احلد".
وترتبط عمان بعالقات ودية مع الواليات املتحدة

و�إي��ران وفيما �سبق لعب��ت دورا مهما يف الو�ساطة
ب�ين البلدين اللذي��ن قطعا العالق��ات الدبلوما�سية
بينهما يف عام  .1980وتخو�ض وا�شنطن وطهران
مواجه��ة من��ذ فرتة طويل��ة ب�ش�أن برناجم��ي �إيران
النووي وال�صاروخي.
وت�صاع��د التوت��ر يف الأ�سابي��ع القليل��ة املا�ضي��ة.
و�أر�سل��ت وا�شنطن املزيد من الق��وات الع�سكرية �إىل
ال��شرق الأو�سط يف ا�ستعرا�ض للقوة يف مواجهة ما
يق��ول م�س�ؤولون �أمريكي��ون �إنها تهدي��دات �إيرانية
لق��وات بالده��م وم�صاحلها باملنطقة من��ذ �أعادت
الوالي��ات املتحدة فر���ض جمموعة م��ن العقوبات
االقت�صادية على �إيران.
وقال الرئي�س ح�سن روحاين يوم اخلمي�س �إن �إيران
ل��ن تر�ض��خ لل�ضغ��وط الأمريكي��ة ول��ن تتخلى عن
�أهدافها حتى �إذا تعر�ضت للق�صف.

األردن :االحتالل االس��رائيلي يدفع
المنطقة إلى التوتر
عمان -وكاالت

�أك��د الأردن� ،أن ال��صراع الفل�سطين��ي الإ�رسائيل��ي ،كان و�سيظل
�أ�سا���س ال�رصاع يف املنطقة ،و�أن حله �إنهاء االحتالل وتداعياته،
الت��ي جت��ذر الي�أ�س ،وتعي��ق التنمي��ة ،وتدفع املنطق��ة كلها نحو
املزيد من التوتر وال�رصاع.
و�ش��دد وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتب�ين االردين �أمين ال�صفدي
عند ا�ستقباله وزيرالدولة ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
الربيطاين �أندرو موري�سون ،على �رضورة �أن تركز اجلهود الدولية
حل��ل ال��صراع على �إيج��اد �أف��ق �سيا�س��ي حقيق��ي للتو�صل حلل
الدولت�ين ،ال��ذي ي�ضمن قيام الدول��ة الفل�سطيني��ة امل�ستقلة على
ح��دود  4يونيو (حزي��ران) وعا�صمته��ا القد�س ال�رشقي��ة� ،سبي ًال
وحي��داً لل�سالم ال�شامل ،واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار الالزمني
لتحقي��ق التنمية احلقيقية وبن��اء امل�ستقبل الذي ت�ستحقه �شعوب
املنطقة.

و�أك��د موري�س��ون من جهته الت��زام بالده بح��ل الدولتني ودعمها
جهود التو�صل �إليه.
وحذر ال�صفدي من خط��ورة ا�ستمرار االنتهاكات الإ�رسائيلية يف
امل�سجد الأق�صى التي تهدد بتفجر موجة جديدة من العنف ،و�شدد
على �رضورة احرتام �إ�رسائيل للو�ضع التاريخي ،والقانوين القائم
يف املقد�سات ووقف كل اخلطوات والإجراءات اال�ستفزازية.
وا�ستعر���ض ال�صف��دي وموري�سون امل�ستج��دات الإقليمية ،و�شددا
عل��ى �رضورة تكام��ل اجلهود للحد م��ن التوت��ر والتو�صل حللول
�سيا�سية لأزمات املنطقة.
و�أك��د موري�سون تثمني بالده العايل لل��دور الإن�ساين للمملكة يف
ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني وحتمل �أعباء �أزمة اللجوء ال�سوري
رغم الظروف االقت�صادية ال�صعبة.
و�أك��د الوزيران متان��ة ال�رشاكة الأردني��ة الربيطانية و�شددا على
حر�ص البلدين على تطويرها يف جميع املجاالت ،كما ا�ستعر�ضا
نتائج م�ؤمتر لندن االقت�صادي و�آليات متابعتها.

وك�ش��ف املر�صد ال�س��وري حلقوق الإن�س��ان ،الأحد،
تعزيز القوات الرو�سي��ة وجودها يف بلدة تل رفعت
يف ري��ف حلب ال�شمايل ،يف خطوة جديدة للحد من
النفوذ الإيراين يف املنطق��ة ،عرب ا�ستقدام تعزيزات
ع�سكرية ولوج�ستية.
وذكر املر�صد ،نق ًال عن م�صادر و�صفها باملوثوقة،
�أن الق��وات الرو�سية عمدت على م��دار الـ � 48ساعة
املا�ضية �إىل ا�ستقدام تعزي��زات ع�سكرية �إىل البلدة
تت�ضم��ن جنود ،و�آلي��ات ثقيلة ،ومع��دات لوج�ستية
وع�سكري��ة ،و�إن�ش��اء  3نق��اط ع�سكري��ة جدي��دة يف
ت��ل رفع��ت ،بالتزامن م��ع تعزيز نقاطه��ا يف قرية
ك�شتعار بريف حلب ال�شمايل �أي�ضاً.
وتوقع��ت امل�ص��ادر �أن تك��ون الغاي��ة م��ن ه��ذه
التعزيزات ،احلد من التمدد الإيراين يف املنطقة ،يف
ظل احلرب الباردة بني الطرفني.

ليبيا ..السراج يريد البقاء في السلطة
بأي شكل وال يملك إال مشروع التقسيم
طرابلس  -وكاالت

ق��ال الكاتب واملحل��ل ال�سيا�سي الليب��ي ،عبداحلكيم
فنو���ش� ،إن "الت�رصيحات الأخ�يرة للمبعوث الأممي
يف ليبيا ،غ�سان �سالمة ،بينت ب�شكل �رصيح ووا�ضح
انحيازه للطرف الذي ينتمي �إليه ال�رساج ومن معه.
و�أ�ش��ار �إىل �أن "انحي��از �سالم��ة يف �إحاطته الأخرية
بين��ت ب�ش��كل �رصي��ح وجل��ي
�أم��ام جمل���س الأم��ن ّ
انحي��ازه لل��سراج ،الذي ال ميلك م�رشوع��ا �إال تق�سيم
ليبيا وحماول��ة �سعيه لإحداث فتنة م��ن �أجل البقاء
يف ال�سلطة ب�أي �شكل من الأ�شكال".
و�أو�ضح "فنو�ش" �أن "دعوات هيئة الربقاوية وهيئة
ف��زان وهيئة طرابل���س �أ�صبحت ه��ي ال�سالح الأخري
لل�رساج من �أجل البقاء يف ال�سلطة".
و�أ�ض��اف" :عندم��ا ي�سان��ده غ�س��ان �سالم��ة الذي ال
ميل��ك �أي م��شروع للح��ل بحك��م �أن��ه ال يق��دم �آلي��ة
لكيفي��ة التعام��ل م��ع ال�سب��ب الأ�سا���س ال��ذي �أعاق
�إمكانية �إنت��اج �أي حل وهي امللي�شيات امل�سلحة يف
طرابل�س".

من معاهدة روما إلى بريكست ..محطات كبرى في تاريخ االتحاد األوروبي
باريس  -وكاالت

سلطت وكالة األنباء الفرنسية
الضوء في تقرير ،على المحطات
الكبرى خالل ستين عامًا من
البناء األوروبي ،من معاهدة روما
إلى بريكست ،مرورًا بأحداث
منطقة اليورو ،وأزمة الهجرة.

وفيما يلي �أبرز هذه املحطات منذ ت�أ�سي�س االحتاد
الأوروبي:
 يف  9مايو(�أيار)  ،1950و�ضع وزير اخلارجيةالفرن�س��ي روب�ير �شوم��ان� ،أول حج��ر يف البن��اء
الأوروب��ي عندم��ا اقرتح عل��ى �أملاني��ا بعد خم�س
�سن��وات فقط على ا�ست�سالمه��ا يف احلرب العاملية
الثاني��ة ،حتقي��ق تكام��ل يف الإنت��اج الفرن�س��ي
االمل��اين للفحم والفوالذ ،يف �إطار منظمة مفتوحة
لكل دول �أوروبا.
وقع��ت اتفاقي��ة باري���س التي ن�ص��ت عل��ى �إن�شاء
"جمموع��ة الفحم والف��والذ" ،بعد ع��ام واحد يف
� 18أبريل(ني�س��ان)  ،1951وول��دت بذلك �أوروبا
"الدول ال�ست" (�أملانيا وبلجيكا وفرن�سا و�إيطاليا
ولوك�سمبورغ وهولندا).
 يف  25مار���س(�آذار)  ،1957وقع��ت ال��دولال�س��ت املعاه��دة الت�أ�سي�سي��ة لأوروب��ا ال�سيا�سي��ة
واالقت�صادية .وقد �أ�س�س��ت املجموعة االقت�صادية
الأوروبي��ة ،ال�سوق امل�شرتكة القائم��ة على التنقل
احل��ر م��ع �إلغ��اء احلواج��ز اجلمركي��ة ب�ين ال��دول
الأع�ض��اء� .أن�شئ��ت امل�ؤ�س�س��ات (جمل���س ال��وزراء
واملفو�ضية واجلمعية الربملانية الأوروبية) مطلع
.1958
 -يف يناير(كان��ون الث��اين)  ،1973ان�ضم��ت

بريطانيا والدمنارك و�إيرلندا �إىل ال�سوق الأوروبية
امل�شرتك��ة ،تلته��ا اليون��ان  ،1981و�إ�سباني��ا،
والربتغ��ال  ،1986والنم�س��ا ،وفنلن��دا ،وال�سوي��د
.1995
�شكل��ت معاه��دة ما�سرتيخ��ت الوثيق��ة الت�أ�سي�سية

الثاني��ة للبن��اء الأوروب��ي ،ووقع��ت يف 7
فرباير(�شب��اط)  ،1992وتن���ص على االنتقال �إىل
عملة واحدة ،وتن�شئ احتاداً �أوروبياً.
 اعتب��اراً م��ن يناير(كان��ون الث��اين) ،1993�أ�صبح��ت ال�سوق الواح��دة واقع ًا م��ع حرية تبادل

الب�ضائ��ع ،واخلدم��ات ،والأ�شخا���ص ،ور�ؤو���س
الأم��وال .وانتظ��ر الأوروبيون حتى مار���س(�آذار)
 1995ليتمكنوا من ال�سفر بال مراقبة على احلدود.
 يف  1يناير(كان��ون الث��اين)  ،2002دخ��لالي��ورو احلياة اليومية لنحو  300مليون �أوروبي.
اخت��ارت الدمن��ارك ،وبريطاني��ا ،وال�سوي��د فق��ط
الإبقاء على عمالتها الوطنية.
وبع��د �أن كان �أق��رب �إىل حل��م عن��د �سق��وط ج��دار
يف  ،1989تو�س��ع االحت��اد لي�ض��م دو ًال من �رشق
�أوروبا تدريجياً.
وان�ضم��ت ع�رش دول جدي��دة �إىل االحتاد الأوروبي
يف مايو(�أي��ار)  2004ه��ي بولن��دا ،والت�شي��ك،
واملج��ر ،و�سلوفاكي��ا ،وليتواني��ا ،والتفي��ا،
وا�ستوني��ا ،و�سلوفيني��ا ،ومالط��ا ،وقرب���ص .ويف
 ،2007ان�ضم��ت بلغاريا ،ورومانيا� ،إىل االحتاد
ثم كرواتيا يف .2013
 يف ربي��ع  ،2005دف��ع رف���ض الناخب�ينالفرن�سي�ين والهولندي�ين للد�ست��ور الأوروب��ي،
باالحتاد الأوروبي �إىل �أزمة م�ؤ�س�ساتية.
ومل يخ��رج منه��ا �إال باتفاقي��ة ل�شبون��ة التي كان
يفرت�ض �أن ت�سمح بعمل م�ؤ�س�سات �أوروبا املو�سعة
ب�ش��كل �أف�ضل ،ومتت امل�صادقة عليها ب�صعوبة يف
.2009
يف ال�سنة نف�سه��ا� ،أعلنت اليونان عن ارتفاع كبري
يف العج��ز يف ماليته��ا يف �أول م�ؤ��شر عل��ى �أزمة

مالية وا�سعة.
طلبت اليون��ان ،ثم �إيرلندا ،و�إ�سباني��ا ،والربتغال،
وقرب���ص م�ساع��دة االحت��اد الأوروب��ي ،و�صندوق
النقد الدويل اللذين طالبا ب�إجراءات تق�شفية .و�أدت
�أزم��ة الدي��ون ه��ذه �إىل �سق��وط ر�ؤ�س��اء حكومات
�أوروبي��ة الواح��د تلو الآخ��ر ،وع��ززت ال�شكوك يف
الوحدة الأوروبية.
وم��ا �إن خرج��ت م��ن ه��ذه الأزم��ة املالي��ة حت��ى
واجه��ت �أوروب��ا �أخط��ر �أزم��ة هجرة من��ذ 1945
مع و�ص��ول مئات الآالف م��ن املر�شحني للهجرة.
و�أخف��ق االحت��اد الأوروب��ي يف و�ض��ع خطة عمل
م�شرتكة.
 ج��اءت بع��د ذل��ك �أزم��ة بريك�ست ،الت��ي وجهت�رضب��ة �إىل احت��اد �أ�ضعف��ه �صع��ود ال�شعبوي��ة،
والت�شكيك يف جدوى الوحدة الأوروبية.
وبعد حملة تركزت على الهجرة واالقت�صاد� ،صوت
نحو  17.4مليون بريطاين  51.9%من الناخبني
يف  23يونيو(حزي��ران)  ،2016ل�صال��ح خ��روج
اململكة املتحدة من االحتاد.
بعد �3أعوام من اال�ستفتاء ،مل ُيطبق بريك�ست الذي
كان مق��رراً يف  29مار���س(�آذار)  .2019ووافقت
ال��دول الـ 27الأخرى الأع�ض��اء على �إرجاء املوعد
�إىل � 31أكتوبر(ت�رشي��ن الأول) لإعط��اء وق��ت
للطبق��ة ال�سيا�سية الربيطانية لالتفاق على طريقة
االن�سحاب.

