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وزير الخارجية اليمني يستقيل من منصبه

األمم المتحدة تتوقع فرار مليوني سوري إلى تركيا

خامنئي ُيحبط عون برفض اإلفراج عن سجين
 لبناني في إيران

�صنع��اء - وكاالت : اأك��دت م�ص��ادر اعالمي��ة، اأن وزي��ر اخلارجي��ة اليمن��ي، خالد 
اليماين، ا�صتقال من من�صبه.

وقال��ت امل�صادر ، اإن "اليماين تقدم با�صتقالت��ه ر�صميًا اإىل الرئي�س اليمني عبدربه 
من�صور هادي الذي مل يقرر بعد قبولها اأو رف�صها".

وذك��ر امل�صدر، اأن ا�صتقال��ة اليماين �صتح�صم يف ال�صاعات املقبل��ة، دون اأن يك�صف 
اأ�صبابه��ا. وع��زت م�ص��ادر �صيا�صي��ة يف احلكوم��ة اال�صتقالة اإىل "الف�ص��ل يف تنفيذ 
اتف��اق �صتوكهومل لل�ص��الم"، م�صرية اإىل اأن توقيعه من الوزي��ر خالد اليماين، اأعطى 

احلوثيني طريقًا للمراوغة، ب�صبب "بنوده الف�صفا�صة".
وت��وىل اليماين من�صبه وزيراً للخارجية يف احلكومة اليمنية، بعد اأن كان املندوب 

الدائم لالأمم املتحدة ل�صنوات.
وتاأت��ي ا�صتقالة اليماين من وزارة اخلارجي��ة، بالتزامن مع انتداب اأمني عام االأمم 
املتح��دة اأنطونيو غوتريي���س مل�صاعدته، ملتابعة االت�صاالت م��ع االأطراف املعنية 

للدفع بجهود ال�صالم يف اليمن.
وكان اليم��اين، ق��د اأكد منذ فرتة اأن اأزمة اليمن تقرتب م��ن مراحلھا االأخرية، واأن 

االأمر يتطلب بع�س احلكمة.

قال��ت االأمم املتح��دة، اإن ما ي�صل اإىل مليوين الجئ رمبا يفرون اإىل تركيا، اإذا ا�صتعر 
القت��ال يف �صمال غرب �صوريا، يف الوق��ت الذي انخف�صت فيه اأموال امل�صاعدات على 

نحو خطري.
ويوا�ص��ل اجلي���س ال�صوري ، �ص��ن هجوم جوي وبري على اآخر معاق��ل املعار�صة، ما 

اأجرب ع�رشات االآالف بالفعل على الفرار من منازلهم.
وق��ال من�ص��ق االأمم املتحدة االإقليم��ي لل�صوؤون االإن�صاني��ة لالأزم��ة ال�صورية بانو�س 
موم�صي���س: "نخ�ص��ى اإذا ا�صتمر ذلك وارتفع عدد النازحني واحت��دم ال�رشاع، اأن نرى 

مئات االآالف.. مليون �صخ�س اأو مليونني يتدفقون على احلدود مع تركيا".
اأم��ا ع��ن امل�صاعدات، فق��ال موم�صي���س اإن االأمم املتحدة طلب��ت 3.3 مليارات دوالر 
لتمويل امل�صاعدات يف �صوريا هذا العام، ورغم التعهدات ال�صخية فاإنها مل تتلق �صوى 

500 مليون دوالر فقط حتى االآن، ما يقو�س جهود االإغاثة.

مل ت�صف��ع و�صاط��ة الرئي�س اللبناين مي�ص��ال عون لالإفراج عن ال�صج��ني اللبناين يف 
اإي��ران نزا زكا، عند املر�صد االأعلى يف اإيران علي خامنئي، الذي اأ�صدر عفواً خا�صًا 

عن 700 �صجني مبنا�صبة عيد الفطر، مل يكن بينهم اللبناين االأمريكي.
ورغ��م تاأكي��د الرئي���س اللبن��اين مي�صال عون ق��رب االإف��راج عن مواطن��ه عن زكا، 
وجت��اوب الرئي�س االإي��راين ح�صن روحاين مع��ه، لكن دون اإعطاء "وع��د" باالإفراج 
عنه، ورغم اإعالن وزارة اخلارجية اللبنانية يف 4 يونيو )حزيران( اجلاري، موافقة 
ال�صلط��ات االإيراني��ة على ت�صليمه��ا نزار زكا، امل��دان يف اإي��ران بالتج�ص�س ل�صالح 
الوالي��ات املتح��دة االأمريكي��ة، اإال اأن قرار خامنئ��ي بالعفو عن ع���رشات ال�صجناء 
مبنا�صب��ة عيد الفطر، خال من ا�صم اللبناين، الذي يق�صي عقوبة بال�صجن مدتها 10 

اأعوام منذ 2016.
واعُتقل نزار زكا، الذي يحمل اجلن�صية االأمريكية اأي�صًا، يف �صبتمرب )اأيلول( 2015 

خالل زيارة الإيران.

األغ��ى الرئي���س االألب��اين ال��ري ميتا، انتخاب��ات حملية 
كان م��ن املق��رر اإجراوؤه��ا يف 30 يوني��و )حزيران(، 
لك��ن احلكوم��ة اتهمت��ه مبخالف��ة القان��ون، واأعلن��ت 
املطالب��ة باالإطاح��ة ب��ه. وكان��ت اأح��زاب املعار�صة 
قررت مقاطع��ة االنتخابات، متهم��ة احلكومة بالفوز 
بانتخاب��ات 2017، بع��د ���رشاء االأ�ص��وات مب�صاعدة 
ع�صاب��ات اإجرامي��ة. كم��ا قطع��ت اأح��زاب املعار�صة 
فرباير)�صب��اط(  منت�ص��ف  يف  بالربمل��ان  عالقته��ا 
املا�ص��ي، وتخل��ت ع��ن مقاعده��ا في��ه. ومن��ذ ذل��ك 
احل��ني، نظم��ت املعار�ص��ة �صل�صلة احتجاج��ات دعت 
بتنح��ي  فيه��ا النتخاب��ات عام��ة جدي��دة وطالب��ت 
رئي���س ال��وزراء اإدي راما. وفرقت ال�رشط��ة اأحدث تلك 
االحتجاجات يوم ال�صبت املا�ص��ي، با�صتخدام مدافع 
املياه والغاز امل�صي��ل للدموع. وقال الرئي�س اإنه األغى 
االنتخاب��ات الأن الت�صوي��ت دون اأح��زاب املعار�ص��ة 
�صيوؤدي اإىل ���رشاع جمتمعي، و�صي�رش بفر�س األبانيا 

يف االن�صمام لالحتاد االأوروبي.

وتط��رح ه��ذه اال�صتحقاق��ات اأ�صئل��ة �صعب��ة عل��ى 
االإ�ص��الم  اإىل  االنتق��ال  م��اآالت  "النه�ص��ة" ب�ص��اأن 
الدميقراط��ي واحلك��م واالإدارة وتطوير بناء احلركة. 
وب��داًل من البحث برتٍو عن اأجوبة لهذه االأ�صئلة التي 
تواجهها، وجدت احلركة نف�صها منهمكة يف التعاطي 
م��ع حتديات اأن تك��ون يف احلكم وتالحق التطورات 
يف املنطق��ة العربية واالأفريقية، يف موازاة اإدراكها 
حلقيق��ة وجود قوى دولية تتابع بحذر �صديد مالمح 
التطور الذي ت�صهده احلركة وتراقب عن كثب طريقة 

اإدارتها جلملة هذه التحديات.
وميك��ن احل�صول عل��ى اأجوبة ب�صاأن بع���س االأ�صئلة 
التي تواجهها احلركة من خالل اآخر حتركات رئي�س 
احلركة، را�صد الغنو�صي، واأحدثها زيارته اإىل فرن�صا 
ولق��اوؤه عدداً م��ن امل�صوؤولني الفرن�صي��ني، حتى من 
ع��ربرّ منهم �صابقًا عن مواقف مناه�صة ل�"النه�صة"، 
مث��ل رئي���س ال��وزراء ال�صابق ج��ان بي��ار رافاران، 
ال��ذي اعترب قبل عام يف ت�رشي��ح اإذاعي اأن "تون�س 
يف خط��ر وه��ي ب�ص��دد اجلن��وح وميك��ن اأن تتحول 
اإىل ف�ص��اء �صيا�ص��ي ي�صتويل في��ه االإ�صالميون على 
ال�صلط��ة بطريقة دميقراطية"، م�صيفًا اأنه "من امُللرّح 
جتن��ب ح��دوث �صيناري��و مماث��ل". غ��ري اأن رافاران 
ا�صتقب��ل الغنو�صي ه��ذا العام بكل حف��اوة، الأنه "مل 
يع��د باإم��كان فرن�ص��ا جتاه��ل حرك��ة النه�ص��ة بعد 

االآن، خ�صو�ص��ًا م��ع اإمكانية فوزه��ا باالنتخابات 
اأكتوبر/ت�رشي��ن  يف  )مق��ررة  املقبل��ة  الت�رشيعي��ة 
االأول املقب��ل(" على حد م��ا ورد على موقع "اأفريك 

اإنتليجين�س".
واأك��د الغنو�ص��ي للفرن�صيني ما يقوله ل��كل االأطراف 
االأجنبي��ة املهتم��ة بال�صاأن التون�صي، م��ن اأن البالد 

تقدم��ي،  د�صت��ور  عل��ى  "امل�صادق��ة  يف  جنح��ت 
دميقراط��ي، توافقي، وحداثي يح��رتم هوية ال�صعب، 
نابع م��ن روؤي��ة ا�صت�رشافي��ة لتون���س يف امل�صتقبل 
يحفظ حقوق التون�صي��ني وحرياتهم ويوؤ�ص�س لدولة 
القان��ون واملواطنة وامل�ص��اواة". كم��ا اأ�صار، خالل 
حما�رشة قدمها اأمام عدد من املفكرين الفرن�صيني، 

اإىل اأن تون�س "متكنت من ت�صكيل موؤ�ص�صات وهيئات 
د�صتوري��ة م�صتقل��ة مث��ل الهيئ��ة العلي��ا امل�صتقل��ة 
لالنتخابات وهيئة مكافحة الف�صاد وهيئة مكافحة 
التعذيب، وغريها من الهيئات، و�صنرّ جيل جديد من 
الت�رشيعات والقوانني عل��ى اأر�صية الد�صتور اجلديد 
عزرّزت حق��وق التون�صي��ات والتون�صي��ني وحرياتهم 
��م يف جمعي��ات واأح��زاب وحرية  مث��ل حري��ة التنظرّ
التعبري وحري��ة االإعالم وا�صتقالليته وقوانني جتررّم 
العنف �ص��د املراأة وقوانني �صد التمييز العن�رشي". 
ولفت اإىل اأنه مت "تنظيم انتخابات املجل�س الوطني 
التاأ�صي�ص��ي يف 2011 ث��م االنتخاب��ات الت�رشيعية 
2014 واالنتخاب��ات املحلي��ة يف  والرئا�صي��ة يف 
لتنظي��م  االآن  ت�صتع��د  والب��الد   2018 مايو/اأي��ار 
ت�رشيعي��ات ورئا�صيات اأواخر الع��ام احلايل، ف�صاًل 
ع��ن تركيز احلك��م املحلي بانتخاب اأك��ر من �صبعة 
اآالف ع�ص��و جمل���س بل��دي جدي��د يف اإط��ار تنزي��ل 
الب��اب ال�صاب��ع م��ن الد�صت��ور وتعزي��ز الالمركزي��ة 
والدميقراطية الت�صاركي��ة وال�صعبية". وبالن�صبة اإىل 
الغنو�ص��ي فاإن "ه��ذا النجاح مل يك��ن �صدفة، ولكنه 
كان نتيج��ة خليارات مت اتباعها م��ن قبل الفاعلني 

ال�صيا�صيني التون�صيني ويف مقدمتهم النه�صة".
و�ص��درّد الغنو�صي على انتهاج حركت��ه "مبداأ التوافق 
كاأ�صا���س ملعاجل��ة اخلالفات، وت�صكي��ل حكومة مع 
اأح��زاب علماني��ة، والتم�صك به��ذا املب��داأ لي�صمل كل 
ف�صاءات ال�صاأن الع��ام وي�صم اإ�صالميني وعلمانيني 

االإق�ص��اء  منط��ق  ع��ن  بدي��اًل  وجدي��داً،  وقدمي��ًا 
واال�صتقطاب الذي �صاد يف جتارب مماثلة فتعرت". 
ه��ذه املواق��ف للغنو�ص��ي راأى مراقب��ون اأنها حتمل 
ر�صائ��ل مهمة للغ��رب عمومًا، وحموره��ا تطمينات 
عل��ى امل�ص��ار ال��ذي تتج��ه في��ه احلرك��ة اإىل ح��زب 
ينته��ج الواقعي��ة ال�صيا�صية يف تعامله م��ع الفرقاء 
املحلي��ني، ويحر���س على مدني��ة الدولة وال يخاف 
طرح ق�صاياها الكربى والبحث عن مناطق م�صرتكة 

ال تتعار�س مع التطورات التي ت�صهدها البالد.
يف الوقت عينه، يب��دو اأن اأهم �رشكاء تون�س، فرن�صا 
واأملاني��ا واإيطاليا، بداأت تتعامل م��ع النه�صة على 
اأ�صا���س اأنه��ا معط��ى ثاب��ت يف امل�صه��د ال�صيا�ص��ي 
بع��د  خ�صو�ص��ًا  التون�ص��ي،  االجتماع��ي  والن�صي��ج 
فوزه��ا االأخ��ري يف االنتخابات البلدي��ة، ويف �صوء 
م��ا تقدم��ه اال�صتطالع��ات م��ن تفوقه��ا املمكن يف 
االنتخاب��ات الت�رشيعي��ة املقبل��ة. اأي اأن "النه�صة" 
اأ�صبح��ت �رشيكًا �رشوري��ًا، اقت�صادي��ًا حتديداً، ومل 
يعد باالإم��كان جتاوزه اأو العمل عل��ى حتييده، على 
عك�س قوى عربي��ة حتاول االإلقاء بثقلها يف امل�صهد 
التون�ص��ي بغاية اإق�صائها. وع��الوة على هذه القوى 
االأوروبي��ة، تن�صم ق��وى غربية عدي��دة اأخرى، على 
راأ�صه��ا الوالي��ات املتحدة، لبح��ث ومتحي�س عملية 
االنتق��ال اإىل االإ�ص��الم الدميقراط��ي ال��ذي يتح��دث 
عن��ه الغنو�صي، الأنه قد ي�صكل مثااًل وحاًل ملع�صالت 

كثرية يف املنطقة العربية اال�صالمية.

السودان في ثالث أيام العصيان.. محالت تفتح وحافالت تتحرك

38 عامًا على تأسيس "النهضة" التونسية: أسئلة وتحوالت واستحقاقات

الرئيس األلباني يلغي االنتخابات 
والحكومة تطالب باإلطاحة به

ترى شخصيات في حركة النهضة 
التونسية، في ذكرى تأسيسها الـ38، 

أن الحركة تحّولت من حالة اإلسالم 
السياسي إلى حالة اإلسالم الديمقراطي، 

خصوصًا بعد المؤتمر العاشر الذي 
ُعقد في عام 2016 وفصل بين العمل 

الدعوي والسياسي. كما كان من بين 
مخرجاته وضع األسس األولى لحزب 

سياسي مدني، مختص في العمل السياسي 
دون غيره، منصرف إلى التفكير في حّل 

المشاكل التنموية وإدارة البالد، بعد 
تحّول "النهضة" إلى مساهم دائم في كل 

الحكومات التي عرفتها تونس بعد الثورة 
في أواخر عام 2010. 

تونس - وكاالت

ع��اد ع��دد م��ن املح��الت التجاري��ة وحمط��ات 
تزوي��د الوقود للعمل يف اخلرطوم، كما �صوهدت 
حاف��الت املوا�ص��الت العام��ة تنق��ل ركابا يف 
ال�ص��وارع، يف ثالث اأيام حمل��ة الع�صيان املدين 

الذي دعا اإليه املحتجون.
وبداأ الع�صيان املدين، االأحد، بناء على دعوة من 
قادة حرك��ة االحتجاج، وبعد اأ�صبوع من هجوم 
نفذته القوات ال�صوداني��ة على املعت�صمني قرب 
مقر القيادة العامة للجي�س، يف و�صط العا�صمة، 
لف���س اعت�صامهم املطالب بت�صلي��م ال�صلطة اإىل 

املدنيني.
ويف اأول اأيام الع�صيان، قتل 4 اأ�صخا�س، اثنان 
يف اخلرط��وم واثن��ان يف اأم درم��ان، املدين��ة 
الت��واأم للعا�صم��ة. واأغل��ق املحتج��ون عددا من 

الطرق، االأحد، يف مناطق خمتلفة بالعا�صمة.
ووفق��ا لوكال��ة فران���س بر���س، ع��ادت حم��ال 
جتاري��ة وحمطات وق��ود وبع���س الوحدات يف 
البن��وك التجاري��ة للعم��ل بعد اأن كان��ت مغلقة، 
االأحد، كما �صوهدت حافالت املوا�صالت العامة 

تقل الركاب.
وق��ال �صائ��ق اإح��دى احلاف��الت، عب��د املاج��د 
حمم��د: "اأن اأعم��ل، لي���س معن��ى ذل��ك اأنني �صد 

الثورة، لك��ن يجب اأن اأعمل مل�صاعدة اأ�رشتي يف 
احل�صول على النقود".

وحم��ل الع�صكريون املحتج��ني م�صوؤولية تدهور 
االأو�صاع االأمنية يف اخلرطوم.

واأ�صدر املجل���س الع�صكري بيان��ا، م�صاء االأحد، 
حم��ل فيه "ق��وى اإعالن احلري��ة والتغيري" التي 
ل��كل  الكامل��ة  "امل�صوؤولي��ة  االحتج��اج  تق��ود 
االأحداث املوؤ�صفة التي ت�صببت فيها املمار�صات 
غ��ري الر�صيدة التي تق��وم بها م��ا ت�صمى بلجان 

املقاومة باالأحياء".
ويقوم اأفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق 
واحلج��ارة الت��ي يكد�صونها لت�صكل م��ا ي�صمونه 

للمجل���س  مقاومته��م  اإط��ار  يف  "متاري���س" 
الع�صك��ري ال��ذي ت�صل��م ال�صلط��ة بع��د االإطاح��ة 
بالرئي���س عمر الب�صري يف 11 اأبريل حتت �صغط 

ال�صارع.
وق��رر املجل�س الع�صك��ري، نتيجة ذل��ك، "تعزيز 
الوج��ود االأمن��ي للقوات امل�صلح��ة وقوات الدعم 
ال�رشي��ع والق��وات النظامي��ة االأخ��رى الإع��ادة 
احلياة اإىل طبيعته��ا، وتاأمني املواطنني العزل، 
وفتح الط��رق، وت�صهي��ل حركة النا���س، وحركة 
املركبات العام��ة واخلا�ص��ة، وحرا�صة املرافق 
اال�صرتاتيجي��ة واالأ�ص��واق"، بح�ص��ب ما جاء يف 

بيانه.

السودان- وكاالت

بسبب "جينات لبنانية".. مطالب بإقالة جبران باسيل

اأث��ارت ت�رشيح��ات لوزي��ر خارجي��ة لبن��ان، ج��ربان با�صيل، 
و�صف��ت بالعن�رشي��ة، ج��دال غ��ري م�صب��وق ل��دى ال��راأي العام 
اللبن��اين وعلى �صفح��ات و�صائل التوا�ص��ل االجتماعي خالل 
ال�صاع��ات املا�صي��ة، و�صل��ت اإىل ح��د املطالب��ة باإقالت��ه من 

احلكومة اللبنانية.
فبا�صي��ل، رئي�س التيار الوطن��ي احلر التابع لرئي�س اجلمهورية 
مي�ص��ال عون، خ��رج بت�رشيح��ات متتالية و�صف��ت بامل�صيئة 
بحق الالجئني ال�صوريني والعمالة االأجنبية يف لبنان، و�صلت 
اإىل ح��د التباهي مبا �صم��اه "اجلينات" اللبناني��ة، مدافعا عن 

اتهامه من قبل كثريين بالعن�رشية.
ون���رش با�صي��ل فيدي��و عل��ى ح�صاب��ه عل��ى "تويرت" يظه��ر فيه 
ع�رشات ال�صبان التابعني للتي��ار الوطني احلر يعت�صمون اأمام 
ف  حم��ال جتارية ميلكها �صوري��ون، معلقا: "بتح��ب لبنان وظرّ

لبناين".
والق��ت التغري��دة تعليق��ات �صلبي��ة، و�صف��ت ال�صيا�ص��ة الت��ي 
يتبعه��ا رئي���س التي��ار الوطن��ي احل��ر باأنه��ا عن�رشي��ة وغري 

اإن�صاني��ة ومت�صددة حيال الالجئني، وم��ن �صاأنها االإ�رشار بهم 
وتعري�صهم ملخاطر عدة.

واعت��رب كثريون اأن �صيا�ص��ة التيار الوطني احل��ر ت�صبه اإىل حد 
كب��ري اليم��ني املتط��رف يف اأوروب��ا ومناطق ع��دة يف العامل، 

نتيجة تعميم �صيا�صة التحري�س على الالجئني.
وتزامنت هذه احلملة مع حادثة حرق ملخيم لالجئني يف بلدة 
دي��ر االأحمر يف البقاع �رشقي لبنان، وتهديد ال�صلطات االأمنية 
بهدم وح��دات �صكنية ل�صوريني يف عر�ص��ال �رشقي البالد، مما 

اأجج التوتر بني املجتمعني الالجئ وامل�صيف.
وق��ال رئي�س احلزب التقدمي اال�صرتاك��ي النائب ال�صابق، وليد 
جنب��الط، ع��رب توي��رت: "�صمعنا اأخب��ار دير االأحم��ر حول طرد 
ال�صوري��ني، ون�صمع جمددا اأخبار عر�صال وهدم اخليم والبيوت، 
وم��ن قب��ل احتفن��ا وزي��ر ب��ارز بالنظري��ات العن�رشي��ة جتاه 

الفل�صطينيني وال�صوريني".
و�ص��األ جنب��الط: "م��ن احلاك��م يف ه��ذا البلد، وما ه��و موقف 
ل هوؤالء اإىل الت�صفية يف �صوريا؟". رئي�س الوزراء، وهل �صرنحرّ

ورد با�صيل، ال�صبت، خالل موؤمتر للمغرتبني اللبنانيني بالقول: 
"البع�س يتهمني بالعن�رشية، واأنا اأفهم، الأن االنتماء اللبناين 

ل��دى هوؤالء لي�س قوي��ا كفاية لي�صع��روا مبا ن�صعر ب��ه، والأنهم 
يعتربون اأن هناك انتماء ثانيا قد يكون اأهم بالن�صبة لهم".

وقال با�صيل: "من الطبيعي اأن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية 
بوج��ه اأي يد عاملة اأخرى، اأكانت �صورية فل�صطينية اأو فرن�صية 

اأو �صعودية اأو اإيرانية اأو اأمريكية، فاللبناين قبل اجلميع".
وا�صتدع��ى كالم با�صي��ل ردا قا�صي��ا م��ن قب��ل اآالف املغردين 
وال�صيا�صي��ني، وطال��ب االآالف منه��م ع��رب توي��رت باإقالته من 

احلكومة لعن�رشيته وخطابه املت�صدد.
ودخ��ل مئ��ات املغردي��ن والنا�صط��ني ال�صعوديني عل��ى اخلط، 

منتقدين تناول با�صيل لل�صعوديني.
وق��ال اأحد النا�صط��ني: "ال يوجد �صعوديون موظفني يف لبنان، 
فه��م لن يرتك��وا دول العامل املتق��دم ليتوظفوا لديك��م. و�صكرا 
�صع��ادة الوزير الأن اللبنانيني املقيمني يف الريا�س فقط يفوق 
عدده��م 200 األف لبناين، لذلك ي�صتوجب من��ا التخل�س منهم 

وتوظيف �صعوديني، فهم اأبناء البلد وقبل اجلميع".
وكتب �صع��ودي اآخر: "ياأت��ي ال�صعوديون لب��الدك ك�صياح على 
نفقته��م اخلا�صة ولي�س للبحث عن فر�ص��ة عمل. تاأكد معاليك 

اأوال، ثم غرد كيفما �صئت".
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