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اخبار قصيرة

الجيش السوري يسيطر على منطقتني استراتيجيتني غرب حلب؛ ويصد
هجوم ًا واسع ًا لـ «النصرة» في إدلب

إعطاب  4مدرعات أميركية في
ريف القامشلي
ً
مدنيا قتلتهم الجماعات
150

الجزائر ..رئيسا الحكومة السابقان أمام القضاء مجدد ًا
مث��ل جم��ددا أم��ام احملكم��ة ،ام��س األربع��اء ،رئيس��ا احلكوم��ة اجلزائري��ة الس��ابقان ،أمح��د أوحييى
وعبد املالك سالل ،عقب طعن الدفاع يف قرار احلكم عليهما بالسجن بني  15و 20سنة ،يف قضايا
فس��اد .كم��ا حياك��م يف جمل��س قض��اء العاصم��ة أيض��ا وزي��را الصناع��ة الس��ابقان ،ب��دة حمج��وب
ويوس��ف يوس��في ،بعد أن كانت حمكمة س��يدي حممد حكمت عليهما بأحكام ثقيلة.
وميثل أيضا رجال األعمال علي حداد ،وأمحد معزوز ،وعرباوي حس��ان ،الذين مُنحوا «امتيازات
غري مربرة» يف عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووجه��ت لرئيس��ي احلكوم��ة وال��وزراء املذكوري��ن ته��م «من��ح امتي��ازات غري م�بررة» و»تبديد أموال
عمومية» و»إساءة استغالل الوظيفة» و»تعارض املصاحل» و»التصريح الكاذب» و»الرشوة يف إبرام
صفقات عمومية» و»تبييض األموال».

مصر تبحث إنشاء جيش إفريقي موحد من دول الساحل

المسلحة في ادلب

دمش��ق/وكاالت -عل��ى الرغ��م م��ن التصعي��د
امليدان��ي احل��اد م��ع تركيا متكن اجليش الس��وري،
الثالث��اء ،م��ن إح��راز تق��دم ملم��وس يف املع��ارك م��ع
املس��لحني يف غرب حلب وصد هجوم واس��ع هلم يف
إدلب.
وأف��ادت وكال��ة «س��انا» الس��ورية الرمسي��ة ب��أن
الق��وات احلكومي��ة متكنت من حترير منطقة خان
العس��ل االس�تراتيجية غ��رب حل��ب م��ن اإلرهابي�ين،
وذل��ك بع��د أن اس��تعادت ،يف وق��ت س��ابق م��ن
الثالث��اء ،منطق��ة «الراش��دين  »4جن��وب غ��رب
املدين��ة ،م��ن قبض��ة املس��لحني.
وتأت��ي ه��ذه األنب��اء بع��د أن أكد مصدر عس��كري
ل�ـ  ،RTيف وق��ت س��ابق ،أن االش��تباكات ال ت��زال
جاري��ة يف ح��ي الراش��دين حبل��ب ب�ين اجلي��ش
الس��وري واملس��لحني ،نافي�اً تقاري��ر ع��ن فتح كامل
الطريق السريع “ ”M5الرابط بني دمشق وحلب.
م��ن جه��ة أخ��رى ،أف��ادت وكال��ة «س��بوتنيك»
الروس��ية ،نق� ً
لا ع��ن مص��در ميدان��ي ،ب��أن وح��دات
م��ن اجلي��ش الس��وري تص��دت هلج��وم عني��ف ش��نه
مس��لحو «جبهة النصرة» اإلرهابي وحلفاؤهم من
تنظي��م «أجن��اد القوق��از» ،عل��ى بل��دة الن�يرب غ��رب
مدين��ة س��راقب بري��ف إدل��ب الش��رقي.
وق��ال املص��در :إن وح��دات من اجليش اس��تقدمت
تعزي��زات كب�يرة هل��ا ،إىل حم��اور االش��تباكات
م��ع مس��لحني مدعوم�ين م��ن تركي��ا ،وخاض��ت
اش��تباكات عنيفة مع الفصائل املس��لحة ومتكنت

عق��دت يف مص��ر فعالي��ات اجتم��اع رؤس��اء أركان ح��رب الق��وات املس��لحة ل��دول جتم��ع الس��احل
اإلفريقي اخلمس  G5وممثلي الدول األوروبية املاحنة لبحث إنشاء قوة أفريقية ملكافحة اإلرهاب.
وناقش��ت ال��دول املش��اركة يف االجتم��اع ال��ذي اس��تضافته القاه��رة يف الف�ترة م��ن  9إىل  11فرباي��ر
اجل��اري ع��ددا م��ن القضاي��ا ذات األهمي��ة الك�برى للق��ارة األفريقي��ة ،عل��ى رأس��ها األزم��ة الليبي��ة مب��ا
حيف��ظ حق��وق الش��عب اللي�بي فض�لا ع��ن مب��ادرة الرئيس املصري السيس��ي الس��تعداد مصر الكامل
الس��تضافة قمة أفريقية لبحث إنش��اء قوة أفريقية ملكافحة اإلرهاب يف دول الس��احل.
وأك��د رئي��س أركان ح��رب اجلي��ش املص��ري الفري��ق حمم��د فري��د ،أن الق��وات املس��لحة املصري��ة
تس�ير وحتق��ق اس�تراتيجية الدول��ة املصري��ة يف دوره��ا الداع��م لكاف��ة القضاي��ا اإلفريقي��ة .
ونوه��ت الق��وات املس��لحة املصري��ة يف بي��ان هل��ا ،بأن��ه مت خ�لال االجتم��اع التباح��ث ح��ول الوض��ع
األم�ني يف منطق��ة الس��احل وس��بل تعزي��ز التع��اون العس��كري والتنس��يق املس��تمر يف القضاي��ا حم��ل
االهتم��ام املش�ترك ،كم��ا مت ع��رض الرؤي��ة املصري��ة لدع��م ق��درات دول الس��احل اإلفريق��ي اخلم��س،
ومناقش��ة مق�ترح تدري��ب ك��وادر م��ن تل��ك ال��دول جبمهوري��ة مص��ر العربي��ة يف جم��ال مكافح��ة
اإلرهاب ،وتعزيز العالقات األمنية والعسكرية بني اجلانب املصري ودول الساحل اإلفريقي اخلمس.

م��ن اس��تعادة الس��يطرة عل��ى كام��ل النق��اط
ال�تي تق��دم اليه��ا املس��لحون عل��ى أط��راف الن�يرب
الغربي��ة .وتاب��ع املص��در :ان الط�يران احلرب��ي
السوري-الروس��ي املش�ترك ،نف��ذ ع��دة غ��ارات عل��ى
مواق��ع املس��لحني يف املنطق��ة قاطع �اً خط��وط
إمداده��م ،م��ا مك��ن الق��وات احلكومي��ة م��ن التق��دم
برياً واستعادة السيطرة على كامل النريب لتعود
خارط��ة الس��يطرة اىل م��ا كان��ت علي��ه قبي��ل ه��ذا
اهلج��وم .ونقل��ت «س��بوتنيك» ع��ن قي��ادة عملي��ات

اجلي��ش الس��وري قوهل��ا أن أداء اجلي��ش أس��فر ع��ن
مقت��ل  148م��ن أص��ل  150مس��لحاً م��ن عناص��ر
«جبه��ة النص��رة» ش��اركوا س��ابقاً يف اهلج��وم عل��ى
الن�يرب ،فيم��ا تيس��ر لالثن�ين اآلخري��ن اهل��روب إىل
مناط��ق حت��ت س��يطرة ه��ذا التنظي��م يف إدل��ب.
كما ذكرت وكالة األنباء السورية ان وحدات
تابع��ة للجي��ش الس��وري أن وح��دات م��ن اجلي��ش
الس��وري دخل��ت قري��ة الش��يخ عل��ي غ��رب طري��ق
حل��ب الدول��ي .وذك��رت الوكالة أن دخول القوات

الس��ورية إىل قري��ة الش��يخ عل��ي يأت��ي يف إط��ار
تواص��ل العملي��ات ضد «التنظيمات اإلرهابية» يف
ري��ف حل��ب الغرب��ي.
إىل ذل��ك ،أعل��ن املتح��دث باس��م الرئاس��ة
الروس��ية ،دمي�تري بيس��كوف ،أن��ه لي��س م��ن املق��رر
إج��راء اتص��االت ب�ين الرئي��س الروس��ي فالدمي�ير
بوت�ين ،والرئي��س الس��وري بش��ار األس��د ،خبص��وص
إدل��ب حت��ى اآلن.
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فيما االحتالل يواصل االستيالء على األراضي الزراعية في الضفة

فصائل املقاومة الفلسطينية :خطاب عباس استجدائي وهزيل

قال��ت فصائ��ل املقاوم��ة الفلس��طينية إن خط��اب رئي��س
الس��لطة «اس��تجدائي وهزي��ل» ،ويك��رس حال��ة اهلرول��ة
والرتج��ي والع��ودة لنه��ج التف��اوض ،وتربئ��ة ألمري��كا م��ن
جرمي��ة العص��ر ض��د األرض واإلنس��ان الفلس��طيين.
واعت�برت الفصائ��ل يف بي��ان هل��ا أم��س األربع��اء خط��اب
رئي��س الس��لطة يف األم��م املتح��دة «مل ي� َ
�رق حلج��م الع��دوان
واملؤام��رة الصهي��و أمريكي��ة ض��د أرضن��ا ومقدس��اتنا يف
فلس��طني » .
وأك��دت أن قضيتن��ا وش��عبنا مي��ران مبرحلة صعبة تفرض
عل��ى رئي��س الس��لطة اإلس��راع يف عق��د لق��اء وط�ني ش��امل،
يضع اس�تراتيجية وطنية ش��املة ويرس��م نهج املقاومة بكافة
أش��كاهلا ضد االحتالل إلس��قاط ما تس��مى «صفقة ترامب»
وإع��ادة الوح��دة الوطني��ة كمطل��ب رئيس��ي لش��عبنا.
وقال��ت « :اس��تمرار املوق��ف الرمس��ي للس��لطة به��ذه
الش��اكلة ،والتأكي��د عل��ى نه��ج التنس��يق األم�ني ه��و خط��ر
كب�ير يؤش��ر أنن��ا أم��ام مزي��د م��ن الع��دوان الصهيون��ي
والعرب��دة االمريكي��ة والتطبي��ع العرب��ي املخ��زي والفاض��ح»،

رافض��ة حال��ة املماطل��ة والتباط��ؤ املتعم��د للوص��ول إىل إعادة
الرهان اخلاسر على نهج التفاوض مع االحتالل واالعرتاف
بش��رعيته.
وطالب��ت بض��رورة عق��د لق��اء وط�ني جام��ع للب��دء
باخلط��وات العملي��ة ملواجه��ة وإس��قاط «صفق��ة الق��رن»،
وشددت على «ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية العليا ملواجهة
الصفقة ،ولتش��مل كل س��احات تواجد ش��عبنا ،ولتكون نواة
لتشكيل جسم عربي واسالمي لدعم صمود شعبنا وإسقاط
املؤام��رات الصهي��و أمريكي��ة ض��د ش��عبنا ومقدس��اتنا وأرضن��ا
فلس��طني كل فلس��طني».
ه��ذا وواصل��ت س��لطات االحت�لال اإلس��رائيلي ،الس��يطرة
عل��ى أراض��ي املواطن�ين يف مناط��ق غ��رب بي��ت حل��م بالضف��ة
احملتل��ة.
وق��د أخط��رت ق��وات االحت�لال املواطن�ين باالس��تيالء عل��ى
عش��رات الدومن��ات الزراعي��ة غ��رب بي��ت حلم.
وأف��ادت مص��ادر حملي��ة ،أن ق��وات االحت�لال أخط��رت
باالس��تيالء عل��ى أراض زراعي��ة يف مناط��ق (ع�ين اهلوي��ة ،وواد

وسط دعوات برملانية ملالحقة سياسيني نائمني في أحضان سفارة الشر

عمليات بغداد تهدد بإتخاذ إجراءات ضد من يمارس
العنف ويقطع الطرق

ح��ذرت قي��ادة عملي��ات بغ��داد ،ام��س األربع��اء ،م��ن إخت��اذ إج��راءات قانوني��ة حب��ق كل م��ن تس��بب بقط��ع
ط��رق أو عملي��ات ح��رق.
وقالت القيادة يف بيان« :بعد حتديد منطقة التظاهر داخل ساحة التحرير بالتعاون مع املتظاهرين
الس��لميني ،مت إفتت��اح جس��ر الس��نك واخلالن��ي وش��ارع الرش��يد باجت��اه ش��ارع أب��ي ن��واس وس��احة الوثب��ة
والش��وارع احمليط��ة» ،حس��ب موق��ع «الس��ومرية ني��وز» العراق��ي.
وأضاف��ت أن «االفتت��اح مت جبه��ود مش�تركة م��ن قي��ادة عملي��ات بغ��داد وأمان��ة بغ��داد واملتظاهري��ن
الس��لميني ،وجرى رفع الكتل الكونكريتية كافة وتنظيف الش��وارع وعودة احلياة إىل طبيعتها وحركة
العج�لات واملواطن�ين» .وتاب��ع البي��ان« :عل��ى املتظاهري��ن الس��لميني كاف��ة ع��دم االندف��اع خ��ارج س��احة
التظاه��ر احمل��ددة واملؤمن��ة ،كم��ا س��نتخذ اإلج��راءات القانوني��ة وف��ق القوان�ين الناف��ذة حب��ق م��ن ميارس
وس��ائل العن��ف واحل��رق وقط��ع الط��رق ال�تي ته��دد مص��احل الن��اس ووظائ��ف اجملتم��ع كاف��ة».
هذا واتهم النائب عن كتلة صادقون حس��ن س��امل ،األربعاء ،سياس��يني مل يس��مهم بتلقي األوامر من
السفارة األمريكية يف العراق و”النوم” يف أحضانها ،داعيا احلكومة اىل ضرورة مالحقة هؤالء.
وق��ال حس��ن س��امل يف تصري��ح صحف��ي إن “بع��ض السياس�ين نائم�ين بأحض��ان س��فارة الش��ر (الس��فارة
األمريكي��ة) ويتلق��ون األوام��ر منه��ا” ،مش�يرا إىل أن��ه “كان عل��ى ه��ؤالء ان يكون��وا حبج��م الع��راق وال
ينصاع��ون ألوام��ر س��فري يعم��ل موظ��ف ل��دى وزارة اخلارجي��ة االمريكي��ة”.
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احلم��رة ،واحلس��ينات) م��ن أراض��ي حوس��ان ،و(قرن��ة أب��و علي،
وخلة الغزاوي) التابعتني خلربة القبو املهجرة ،و(البص) يف
وادي فوكني ،ومجيعها مبحاذاة مس��توطنة «س��ور هداس��ا»،
لصاحل إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية.
وصعدت سلطات االحتالل يف الفرتة األخرية من هجمتها
االستيطانية واستولت على املزيد من أراضي حمافظة بيت
حل��م ،إلقام��ة ب��ؤر اس��تيطانية او لتوس��يع حدود املس��توطنات
القائمة ،او لشق طرق وأنفاق لصاحل املستوطنني.
كما إعتقلت قوات االحتالل اإلس��رائيلي ،الليلة املاضية،
ثالثة فلسطينيني ،من مدن الضفة الغربية احملتلة.
ونق��ل موق��ع فلس��طني االن ع��ن مص��ادر حملي��ة قوهل��ا إن
مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات االحتالل يف بلدة الطرية
ب��رام اهلل ،م��ا أدى اىل اصاب��ات باالختن��اق.
وأك��دت املص��ادر ان جي��ش االحت�لال ص��ادر مركب��ة خالل
إقتحام البلدة.
وش��رع جن��ود االحت�لال بعملي��ات ده��م وتفتي��ش ملن��ازل
املواطن�ين يف خمتل��ف م��دن الضف��ة.

البرملان العربي يؤكد أهمية إقرار قانون عقوبة اإلعدام
وضمانات تطبيقها
أكد رئيس الربملان العربي ،مشعل السلمي ،أهمية إقرار الربملان قانون عقوبة اإلعدام وضمانات
تطبيقها يف الدول العربية.
وق��ال الس��لمي ،يف بي��ان صحف��ي ام��س األربع��اء ،إن «الربمل��ان العرب��ي أق��ر ،يف جلس��ته ال�تي عق��دت
يف القاه��رة بتاري��خ  15يناي��ر املاض��ي ،قان��ون عقوب��ة اإلع��دام وضمان��ات تطبيقه��ا يف ال��دول العربي��ة،
كقانون عربي موحد تس��تند إليه الدول العربية عند إعداد أو حتديث تش��ريعاتها الوطنية بش��أن
تنظي��م عقوب��ة اإلع��دام وضمان��ات تطبيقه��ا ،وس��عيا م��ن الربمل��ان العرب��ي لبل��ورة رؤي��ة عربي��ة ش��املة
وموح��دة ح��ول تطبي��ق عقوب��ة اإلع��دام مب��ا يضم��ن كفال��ة حتقي��ق الضمان��ات القانوني��ة مب��ا ال
خيالف أحكام الش��ريعة اإلس�لامية الغراء» .ونش��ر املفاهيم الس��محة والعادلة للشريعة اإلسالمية،
وتصحي��ح املفاهي��م املغلوط��ة ح��ول تطبيق��ات عقوب��ة اإلع��دام يف ال��دول العربي��ة.
وأش��ار إىل أن القان��ون ج��اء نتاج�اً ملناقش��ات وتوصي��ات ن��دوة عقده��ا الربملان العرب��ي حول «عقوبة
اإلع��دام يف ال��دول العربي��ة وضمان��ات التطبي��ق» بتاري��خ  17يوني��و /حزي��ران  2019مبق��ر األمان��ة
العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة بالقاه��رة ،ش��ارك فيه��ا أعض��اء الربمل��ان العرب��ي ،إىل جان��ب ممثل�ين
ع��ن رابط��ة الع��امل اإلس�لامي واألزه��ر الش��ريف ووزراء ع��دل ع��رب س��ابقني وجمموع��ة م��ن اخل�براء
واملتخصصني يف الدراس��ات الش��رعية والقانونية.
ولف��ت إىل أن��ه حرص��ا م��ن الربمل��ان العرب��ي عل��ى إش��راك كاف��ة اجله��ات املعني��ة ،مت إرس��ال مش��روع
القان��ون قب��ل إق��راره م��ن الربمل��ان إىل اجملال��س والربملان��ات العربي��ة ووزراء الع��دل الع��رب ،ورابط��ة
الع��امل اإلس�لامي واألزه��ر الش��ريف إلب��داء املقرتح��ات واملالحظ��ات عليه ،ومت تضم�ين مرئيات كل
هذه اجلهات يف مشروع القانون.
ون��وه ب��أن القان��ون تضم��ن  5فص��ول و 21م��ادة ،نظم��ت اجلرائ��م املعاق��ب عليه��ا باإلع��دام ،ضمان��ات
وضواب��ط احلك��م بعقوب��ة اإلع��دام ،احل��االت الت��ى حيظ��ر فيه��ا احلك��م بعقوب��ة اإلع��دام ،أو الت��ى
تس��توجب تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام ،وحقوق املتهم اخلاصة باالس��تئناف والطعن على احلكم،
طرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو ختفيف احلكم ،وسقوط عقوبة اإلعدام وإسقاط القصاص
والدية.

السعودية تدفع رشاوي ضخمة إلصالح عالقاتها
بالكونغرس األميركي

تقرير« :إسرائيل» تحاول ترتيب لقاء لنتنياهو مع زعيم
عربي آخر قبيل االنتخابات
أفادت صحيفة «هآرتس» العربية ،بأن الس��لطات اإلس��رائيلية حتاول ترتيب زيارة لبنيامني
نتنياهو إىل دولة عربية ،أو لقائه مع زعيم عربي قبيل انتخابات الكنيست القادمة.
وأك��دت الوكال��ة ،يف تقري��ر نش��رته أم��س األربع��اء ،ان رئي��س جهاز االس��تخبارات «املوس��اد»،
يوس��ي كوه�ين ،ومستش��ار األم��ن القوم��ي اإلس��رائيلي مئ�ير ب��ن ش��بات ،ومستش��اري نتنياه��و
يعمل��ون ب��دأب عل��ى ترتي��ب مث��ل ه��ذا االجتم��اع قبيل انتخابات الكنيس��ت الثالث��ة على التوالي
املق��رر تنظيمه��ا يف الثان��ي م��ن م��ارس الق��ادم ،مش�يرة إىل أن ول��ي العه��د الس��عودي حمم��د ب��ن
س��لمان ،يتص��در قائم��ة أولوياته��م.
وأوضح��ت الصحيف��ة أن��ه ،إذا جنح��ت ه��ذه املس��اعي ،وعق��د نتنياه��و واألمري حمم��د اجتماعاً
علنياً يف أي مكان بالعامل ،فان ذلك سيعد دون أدنى شك أبرز إجناز حيرزه نتنياهو يف جمال
الدبلوماس��ية واألمن ،وإس��هاماً كبرياً له يف تطوير العالقات اخلارجية.
وذك��رت الصحيف��ة ،ال�تي مل تكش��ف ع��ن مصادره��ا ،أن فري��ق نتنياه��و حي��اول االس��تفادة يف
ه��ذه املس��ألة م��ن العالق��ات اجلي��دة ب�ين إس��رائيل والوالي��ات املتح��دة ،وخاص��ة وزي��ر اخلارجي��ة
األمريك��ي.
وأك��د التقري��ر أن بومبي��و مل يب��ذل فق��ط جه��وداً حثيث��ة بغي��ة ترتي��ب اللق��اء ال��ذي عق��د
مؤخراً يف أوغندا بني نتنياهو ورئيس جملس السيادة االنتقالي السوداني عبدالفتاح الربهان،
فحس��ب ،ب��ل وجن��ح يف إقن��اع الربه��ان باإلع�لان ع��ن ه��ذا االجتم��اع ال��ذي عقد س��راً أص ً
ال.
يف الوقت نفسه ،أقرت الصحيفة بأن فرص ترتيب القمة بني نتنياهو وولي العهد السعودي
تبدو ضعيفة ،الس��يما يف ظل نش��ر البيت األبيض خطته للس�لام يف الش��رق األوس��ط املعروفة
إعالمياً بـ»صفقة القرن» ،مؤكدة أن إسرائيل تنظر أيضاً يف عدة خيارات بديلة ،أوهلا اللقاء
مع ولي عهد أبوظيب حممد بن زايد.
وأش��ارت الصحيفة إىل وجود مؤش��رات على تعزيز العالقات الس��رية بني إس��رائيل من جانب
والس��عودية واإلمارات من جانب آخر يف الس��نوات األخرية ،مبا يف ذلك رحالت غامضة حتلق
م��ن ح�ين إىل آخ��ر ب�ين تل أبي��ب والرياض وجدة وأبوظيب.
وإذا فش��ل ه��ذا الس��يناريو أيض�اً ،ف��ان فري��ق نتنياه��و س��يحاول ،حس��ب التقري��ر ،ترتي��ب لق��اء
م��ع املل��ك املغرب��ي ،حمم��د الس��ادس ،ال��ذي س��بق وأن رف��ض عق��د مث��ل ه��ذا االجتم��اع الع��ام
املاضي ،حسب تقارير إعالمية .وإذا مل تتوج هذه اجلهود أيضاً بنجاح فيأمل نتنياهو ،حسب
«هآرت��س» ،يف لق��اء العاه��ل البحري�ني ،مح��د ب��ن عيس��ى ب��ن س��لمان آل خليف��ة ،خاص��ة وأن
العالقات اليت تربط تل أبيب باملنامة تعد األقوى واألكثر انفتاحاً مقارنة مع أي دولة عربية
أخ��رى باس��تثناء مص��ر واألردن .وأش��ارت «هآرت��س» إىل أن نتنياه��و حي��اول اس��تغالل التغ�يرات
اجليواسرتاتيجية يف الشرق األوسط لصاحله بهدف تعزيز صورته وموقفه كزعيم سياسي،
الفتة إىل أن رئيس «املوساد» كوهني أنشأ ضمن جهازه وحدة جديدة خاصة بإدارة العالقات
مع العامل العربي ،ما يستدعي خيبة أمل وزارة اخلارجية اليت تشعر بتدهور مكانتها يف إدارة
السياس��ات عل��ى الصعي��د الدولي.

نش��ر موق��ع «املونيت��ور» االمريك��ي ،تقري��راً كش��ف في��ه ع��ن اس��تعانة الس��عودية باثن�ين م��ن
املس��اعدين الدميقراطيني الس��ابقني ،إلعانتها يف إصالح عالقاتها بالكونغرس األمريكي ،اليت
تضررت بسبب قضايا عدة ،من بينها قتل الرياض للصحفي السعودي البارز مجال خاشقجي
يف قنصلي��ة بل��ده مبدين��ة إس��طنبول يف تركي��ا ع��ام .2018
وذك��ر املونيت��ور ،يف تقري��ره ،ان الس��فارة الس��عودية يف واش��نطن اس��تعانت مبجموع��ة ويليام��ز
يف واش��نطن ملس��اعدتها يف “تقدي��م املش��ورة ،بش��أن أفض��ل الس��بل إلقام��ة عالق��ات م��ع أعض��اء
الكونغرس وموظفيه”.
م��ن املس��جلني يف وص��ف الش��ركة ملمارس��ة الضغ��ط وحش��د التأيي��د مؤس��س الش��ركة ماي��كل
ويليام��ز ،ال��ذي كان مس��اعداً خاص�اً للش��ؤون التش��ريعية إب��ان عه��د الرئي��س بي��ل كلينت��ون،
وجنيف��ر س��تيوارت ،املس��اعدة الس��ابقة للنائب�ين إي��دي بريني��س جونس��ون ،وه��و نائ��ب دميقراطي
ع��ن والي��ة تكس��اس ،وغريغ��وري ميك��س ،وه��و نائ��ب دميقراط��ي ع��ن والي��ة نيوي��ورك ،ال�تي تع��رف
بعالقاته��ا املمي��زة م��ع “كتل��ة الن��واب الس��ود يف الكونغ��رس”.
وين��ص العق��د ال��ذي تبل��غ مدت��ه عام �اً واح��داً ،وال��ذي أصب��ح س��ارياً يف األول م��ن أكتوب��ر/
تش��رين األول ع��ام  ،2019ولك��ن مل يُكش��ف عن��ه إال األس��بوع املاض��ي ،عل��ى أن تتلق��ى جمموع��ة
ويليام��ز  30أل��ف دوالر ش��هرياً مقاب��ل املش��ورة.
ويش�ير املوق��ع األمريك��ي إىل أن ه��ذه ه��ي ش��ركة الضغ��ط العاش��رة املس��جلة للعم��ل لص��احل
الس��فارة الس��عودية ووزارة اخلارجي��ة يف الري��اض ،وق��ال ويليام��ز ملوق��ع  Al Monitorإن��ه س��يقدم
املش��ورة للس��فارة فق��ط ول��ن حيش��د لتأييده��ا.
ويأتي هذا العقد يف الوقت الذي ال تزال فيه السعودية تتعرض هلجوم من الكونغرس بسبب
محلتها العسكرية يف اليمن وقتلها الصحفي املعارض خاشقجي ،وخاصة من الدميقراطيني.
وتنف��ق الري��اض س��نوياً عش��رات املالي�ين م��ن ال��دوالرات ،عل��ى حوال��ي  100وكي��ل أجن�بي ،م��ن
ضمنهم جمموعة من الشخصيات البارزة يف احلزب اجلمهوري ،ولكن ال يوجد نائب دميقراطي
س��ابق واح��د .واس��تمر الدميقراطي��ون يف اهلج��وم عل��ى الس��عودية يف األش��هر األخ�يرة ،وكان
م��ن ضم��ن جه��ود احلزب�ين اجلمه��وري والدميقراط��ي املس��اعي املبذول��ة حلظ��ر بي��ع األس��لحة
األمريكي��ة للتحال��ف ال��ذي تق��وده الس��عودية يف اليم��ن ،وال��ذي اس��تخدم الرئي��س دونال��د ترامب
حق النقض ضده ،وملعاقبة املس��ؤولني الس��عوديني املتواطئني يف مقتل خاش��قجي ،وهو ما فش��ل
يف ديس��مرب/كانون األول بع��د أن اعت�بره اجلمهوري��ون قضي��ة خ��ط أمح��ر يف امل��داوالت ح��ول
مش��روع قان��ون الدف��اع الس��نوي.

