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الحشد الشعبي: »داعش« االرهابي..تتمة
وأضــاف، أن »منهــج المرجعيــة العليــا منــذ بــدء العمليــة السياســية فــي 
العــراق يقــوم علــى أســاس عــدم التدخــل بتاتــًا بتســمية أو ترشــيح أي مســؤول 

تنفيــذي فضــاًل عــن المناصــب العليــا«. 
مــن جانــب اخــر بحــث رئيــس إئتــالف دولــة القانــون الســيد نــوري المالكي 
مــع األميــن العــام لمجلــس وجهــاء الجنــوب الشــيخ محمــد الدنبــوس األوضــاع 

الراهنــة التــي يمــر بهــا العــراق.
المالكــي والشــيخ محمــد الدنبــوس أكــدا أهميــة الحفــاظ علــى أمــن البلــد 
وإســتقراره والوقــوف بوجــه المؤامــرات األميركيــة التــي تحــاول النيــل مــن 
وحــدة الشــعب ، مثمنيــن فــي الوقــت نفســه المواقــف الوطنيــة للعشــائر 
العراقيــة األصيلــة فــي تأكيدهــا علــى وحــدة الوطــن والشــعب والحفــاظ علــى 

ــتقرار. ــن واإلس األم
مــن جهــة اخــرى وقــع أكثــر مــن 40 نائبــا، علــى قــرار، رُفــع إلــى رئاســة 
البرلمــان، يُلــزم رئيــس الجمهوريــة بمواصفــات رئيــس الــوزراء الجديــد.

ــوزراء  ــة، أن »يكــون رئيــس ال ــى رئيــس الجمهوري واشــترط الموقعــون عل
ــة حصــرًا  ــة الجنســية العراقي ــن حمل ــة مســتقلة وم ــف شــخصية وطني المكل
بقبــول  ويحظــى   ،2003 منــذ  نيابــي  أو  منصــب حكومــي  أي  يســتلم  ولــم 

المتظاهريــن«.
ــة  ــب اقال ــه يج ــن، ان ــس االثني ــح،  ام ــف الفت ــن تحال ــر بي ــب اخ ــن جان م

رئيــس الجمهوريــة قبــل حــل مجلــس النــواب العراقــي.
ــه  ــح اطلعــت علي ــال النائــب عــن التحالــف محمــد الدراجــي، فــي تصري وق
»االخباريــة«، إن »الجميــع اليــوم بحاجــة إلــى البرلمــان مــن أجــل إقــرار القوانين 

المهمــة وأبرزهــا قانــون االنتخابــات وقانــون المفوضيــة العليــا لالنتخابــات«.
واضــاف الدراجــي: انــه »إذا أراد البرلمــان أن يحــل نفســه، وهــذا هــو اإلطــار 
الدســتوري، فــإن رئيــس الجمهوريــة يجــب أن يُقــال مــن قبــل البرلمــان 

ــان نفســه«. ــل أن يحــل البرلم ــة قب ــة المطلق باألغلبي
مــن جانبــه قــال النائــب عــن تحالــف القــوى العراقيــة فــي البرلمــان، يحيــى 
المحمــدي، فــي تصريــح تابعتــه »االخباريــة:  إن »الحديــث عــن حــراك إلقالــة 

رئيــس الجمهوريــة وحــل البرلمــان ال وجــود لــه«.
 واوضــح النائــب المحمــدي، أنــه »ال يمكــن الذهــاب إلــى هــذا االتجــاه ألنــه 
سيســبب فراغــا دســتوريا وســيدخل البلــد إلــى »حالــة الالدولــة«، مشــيرا 
إلــى أن جميــع الجهــود تصــب فــي تســمية شــخص آخــر لقيــادة الســلطة 

التنفيذيــة«.

حماس: استمرارية مسيرة العودة..تتمة
ــرات  ــال إن تقدي وكان قائــد عســكري فــي جيــش االحتــالل االســرائيلي ق
الجيــش تؤكــد أن جميــع األطــراف غيــر معنيــة بالحــرب فــي الوقــت الحالــي، 
ولكــن الجيــش مســتعد باســتمرار لقيــادة أي عمليــة عســكرية قــد تتــم ضــد 

قطــاع غــزة.
وأضــاف إيتســيك كوهيــن -قائــد لــواء »جفعاتــي« فــي جيــش االحتــالل-: 
إن القــوات التابعــة لــه تســتعد باســتمرار لقيــادة أي حــرب قــد تتــم فــي قطــاع 
ــا  ــة، منه ــن منطق ــر م ــي أكث ــواء تعمــل ف ــوات الل ــن أن ق ــى الرغــم م ــزة، عل غ

الضفــة الغربيــة وبعــض المناطــق الشــمالية.

وزير الخارجية: على اوروبا..تتمة
مــرض EB )انحــالل البشــرة الفقاعــي( هــو مجموعــة مــن االضطرابــات 
ــية  ــد واألغش ــرات بالجل ــور بث ــام وتســبب ظه ــيج الض ــة تصيــب النس الوراثي

ــة والدة.  ــف حال ــن كل 50 أل ــن بي ــدا م ــال واح ــب طف ــة. ويصي المخاطي
ويحــدث هــذا نتيجــة لنقــص فــي الروابــط الدقيقــة بيــن طبقتــى البشــرة 
ــراوح حــدة  ــد وتت ــا وهشاشــة الجل ــكاك بينهم ــى االحت ــؤدى ال ــا ي ــة. بم واألدم
المــرض مــن طفيــف الــى قاتــل. ويُطلــق علــى االطفــال المصابيــن بهــذا 

المــرض »االطفــال الفراشــات«. 
وتشــير التكهنــات الــى وجــود قرابــة 1200 مصــاب بهــذا المــرض فــي ايــران، 

تــم التعــرف علــى نصفهــم.

شمخاني: على السعودية وقف..تتمة
بــدوره أعــرب يوســف بــن علــوي وزيــر خارجيــة عُمــان عــن ارتياحــه 
للمشــاورات الجاريــة بيــن البلديــن حــول القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، وقــال« ان 
التوتــر فــي المنطقــة اليخــدم ايــا مــن دول الخليــج الفارســي وينبغــي الحــؤول 

دون اتســاع دائرتــه بــاي شــكل مــن االشــكال.
واشــار بــن علــوي الــى تطابــق وتناغــم المواقــف المبدئيــة لطهران ومســقط 
بشــأن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، وقــال: إن العالقــات الدافئــة والوديــة بيــن 
البلديــن علــى الصعــد السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة بامكانهــا أن تحقــق 

قفــزة كبيــرة الــى األمــام بخطــوات جديــدة.
وافــاد وزيــر الخارجيــة العمانــي ان تحقيــق األمــن الدائــم فــي المنطقــة 
ــاًل: إن  ــم، قائ ــم القائ ــة ســوء الفه ــة وازال ــاق وتفاهــم دول المنطق يســتلزم اتف
ــرات القائمــة  ــا لتســوية التوت ــا لتوظيــف طاقاته ســلطنة عمــان مســتعدة دوم

ــة . ــن دول المنطق ــاء بي ــة الحــوار البن ــر ارضي وتوفي

وزير الدفاع: شعبا العراق..تتمة
 األمنــي   فــي المنطقــة بعــد زيــادة تعقيداتهــا جــراء تجــاوزات اميــركا والكيــان 
الصهيونــي، ونصحهــم بالتخلــي عــن المخططــات التدخليــة والهيمنــة بــل 

التركيــز علــى معالجــة المــوت الدماغــي فــي مؤسســاتهم األمنيــة.
واشــار الى اســقاط الطائرة األميركية المســيرة، موضحًا: ان قواتنا المســلحة 
نجحــت فــي حمايــة أراضــي البــالد واجوائهــا خــالل الســنوات األخيــرة وبذلــت 
ــة وســتواصل  ــي المنطق ــى االســتقرار واألمــن ف ــاظ عل ــد ممكــن للحف كل جه
فــي تعزيــز دفاعاتهــا واســتمرار تقديــم الدعــم فــي إرســاء األمــن فــي المنطقــة 

بنــاًء علــى توجيهــات اإلســالم والسياســات األساســية للنظــام االســالمي.
وخاطــب حكومــات المنطقــة قائــال: إن القــوى مــن خارج المنطقــة وتدخالتها 
لتحقيــق اهدافهــا النفعيــة هــي الســبب الرئيســي لعــدم االســتقرار وتقويــض 
األمــن فــي المنطقــة، ولــدى دول المنطقــة القــدرة علــى تأميــن المنطقــة فــي 
إطــار تعاونــي دون تدخــل القــوى األجنبيــة وينبغــي تركيــز الجهــود فــي هــذا 

االطــار.
ويشــار الــى ان وزيــر الدفــاع الفرنســي فلورنــس بارلــي انتقــد اميــركا يــوم 
الســبت الماضــي لفشــلها فــي الــرد علــى الهجمــات التــي تعــرض لهــا الخليــج 
الفارســي خــالل األشــهر األخيــرة محــذرا مــن انخفــاض قــوة الــردع األميركيــة 

فــي هــذه المنطقــة الغنيــة بالنفــط.

عراقجي: االتفاق النووي..تتمة
ــاظ  ــة االحتف ــى أهمي ــد عل ــددًا التأكي ــي. مج ــاق دول ــو اتف ــا ه ــركا وانم وامي

باالتفــاق النــووي.
وكان مســاعد وزيــر الخارجيــة قــد وصــل طوكيــو أمــس االثنيــن فــي ختــام 

ــره  ــع نظي ــات م ــا محادث ــرى فيه ــي اج ــن، والت ــتغرقت يومي ــن اس ــارة للصي زي
ــاب عقــد  ــى اعت ــاق النــووي عل الصينــي حــول آخــر التطــورات المتعلقــة باالتف
اجتمــاع اللجنــة المشــتركة لالتفــاق النــووي فــي فيينــا يــوم الجمعــة المقبــل 

ــة. ــى مســتوى مســاعدي وزراء الخارجي عل

صنعاء: األمم المتحدة..تتمة
عبــر مــا يزيــد عــن 500 ألــف غــارة جويــة، ومئــات آالف مــن عمليــات القصــف 

البــري والجــوي الــذي نفــذه التحالــف علــى مــدى خمــس ســنوات.
وأمــام هــذا االســتهتار األممــي بدمــاء اليمنييــن ودمــاء أطفالهــا وإكرامــا 
للضحايــا والجرحــى مــن األطفــال واحترامــا آلهــات ومعانــاة شــعبها الــذي يــرزح 
تحــت الحصــار والعــدوان، صنعــاء فــي الذكــرى الثالثيــن لتوقيــع االتفاقيــة 
شــعارا  لنفســها   اختطــت  الماضــي(  نوفمبــر   20( الطفــل  لحقــوق  الدوليــة 
مســتقال فــي اليــوم العالمــي للطفــل »صمــت العالــم جريمــة حــرب«، لتذكيــر 
ــهداء  ــن آالف الش ــفر ع ــنوات أس ــس س ــدى خم ــى م ــه عل ــأن صمت ــم ب العال
مــن األطفــال، ومثلهــم جرحــى، وإضعــاف أولئــك فقــدوا عوائلهــم ومنازلهــم 
ومدارســهم ومســتقبلهم، وهــي صرخــة فــي مواجهــة جديــدة مــع شــعارات 
زائفــة أطلقتهــا األمــم المتحــدة »اللعــب فــي الهــواء الطلــق »، ويعلــم مســئولو 
االمــم المتحــدة واليونســيف أن مأســاة عالميــة ال تــزال تتصاعــد فــي اليمــن، 
ــد خمــس ســنوات مــن الحــرب  ــر تضــررا بع ــة األكث ــي الفئ ــل اليمن وأن الطف

ــه. ــر اهتمامات ــب آخ ــه األساســية، اللع ــة حقوق ــدار كاف وإه
العــدوان  لمرتزقــة  زحًفــا  الشــعبية  واللجــان  الجيــش  أفشــل  ميدانيــًا، 
الســعودي األميركــي فــي الكدحــة بمديريــة المعافــر بمحافظــة تعــز، مــا أســفر 

ــة. ــن المرتزق ــدد م ــرع ع ــن مص ع
منــازل  اســتهداف  االميركــي  الســعودي  العــدوان  قــوى  وواصلــت  هــذا 
المواطنيــن فــي خروقــات جديــدة التفــاق وقــف إطــالق النــار بمحافظــة الحديدة 

ــن. أمــس االثني
واوضــح مصــدر أمنــي لصحيفتنــا، أن قــوى العــدوان قصفــت بالمدفعيــة 
واألســلحة المتوســطة والثقيلــة منطقــة الجــاح األعلــى بمديريــة بيــت الفقيــه، 

ــا. ــة عينه ــة المنطق ــطة والخفيف ــارات المتوس ــطت بالعي ومش
أنــه تــم اســتهداف بالمدفعيــة والعيــارات المتوســطة  واضــاف المصــدر 
والخفيفــة قريتــي الكوعــي و الخباتيــة فــي مديريــة الدريهمــي المحاصــرة.
وأدان المصــدر اســتمرار تحالــف العــدوان والخونــة فــي خــرق اتفــاق الســويد 
واســتهداف المدنييــن بالحديــدة تماديهــا فــي ارتــكاب مجــازر الحــرب المروعــة 
فــي ظــل صمــت العالــم والضميــر االنســاني.. داعيــا االمــم المتحــدة ومجلــس 
األمــن الدولــي التحقيــق فــي المجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان بحــق المدنييــن 
وتماديــه فــي جرائــم تدميــر مرافــق البنيــة التحتيــة التــي فاقمــت مــن المعانــاة 

اإلنســانية للمواطنيــن.

جروسي: العالقة بين الوكالة..تتمة
العالم، وتحديدا مع الملفين الهامين في ايران وكوريا الشمالية.

ــع،  ــة مســموعا للجمي ــال »جروســي« إنــه يجــب أن يكــون صــوت الوكال وق
حتــى وإن لــم يتجــاوب البعــض معــه، مشــيرا الــى أنــه لــن يجــرى تغييــرات 
واســعة فــي فريــق عمــل الوكالــة، وســيتم إدارة منظومــة العمــل بطريقة شــفافة، 
موضحــا أن الوكالــة تحتــرم كل القناعــات والتوجهــات السياســية لجميــع الدول.
وحــول الملــف االيرانــي، أوضــح أنــه ســيتم التركيــز علــى التعامــل مــع هــذا 
ــي  ــة ستســتمر ف ــات، وأن الوكال ــى وجــود أولوي ــا ال ــاد، الفت ــف بشــكل ج المل

ــر الجهــود الســابقة. تطوي
وأشــار إلــى اهتمــام المجتمــع الدولــي بتطــورات الوضــع فــي إيــران، وســبل 

التعامــل معهــا، وأن الوكالــة تنتظــر مــن الجانــب اإليرانــي التعــاون معهــا.!!
واضــاف: أن الجديــة والعدالــة ســتطبق فــي التحقــق مــن معاييــر الســالمة 
ــع  ــة م ــة خاص ــاك معامل ــون هن ــن تك ــه ل ــبقة، وأن ــدة مس ــدون أجن ــة، ب النووي
ايــران، الفتــا الــى إجــراء مباحثــات جــادة مــع كوريــا الشــمالية، معربــا عــن األمــل 

فــي التوصــل إلــى اتفــاق فــي الشــأن النــووي.
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع )بكيــن( أكد »جروســي« أن الصيــن دولة محورية 
ــاون والتنســيق  ــي التع ــة ستســتمر ف ــة، وأن الوكال ــة النووي ــي مجــال الطاق ف
معهــا، لتحقيــق األمــان النــووي، مشــيرا الــى وجــود “أجنــدة” ثريــة مشــتركة فــي 

هــذا الشــأن.
وفــاز »جروســي« بمنصــب مديــر عــام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والتــي 
ــا،  تضــم 171 دولــة، لفتــرة مدتهــا أربعــة أعــوام، ليخلــف »يوكيــا أمانــو« 58 عامً

الــذي توفــي فــي يوليــو الماضــي خــالل فتــرة واليتــه الثالثــة.

»ترامب« يرفض المشاركة في..تتمة
 التــي بعــث بهــا لجيرولــد نادلــر واطلعــت رويتــرز عليهــا إن فريــق »ترامــب« 
ــد  ــه بع ــم في ــم يت ــذي ل ــت ال ــي الوق ــي جلســة ف ــع مشــاركته ف ال يمكــن توق
إعــالن أســماء الشــهود وفــي الوقــت الــذي لــم يتضــح فيــه بعــد مــا إذا كانــت 
اللجنــة القضائيــة ســتوفر للرئيــس عمليــة تتســم بالعدالــة مــن خالل جلســات 

إضافيــة.
البيــت األبيــض ســيرد بشــكل  الرســالة أن  فــي  واضــاف »ســيبولون« 

منفصــل علــى جلســة بحلــول الموعــد النهائــي يــوم الجمعــة.

المنسق الجديد للسياسة..تتمة
وعلــى الرغــم مــن أن بــورل هــو فــي األصــل مــن منطقــة كاتالونيــا اإلســبانية 
التــي تتطلــع لالســتقالل، إال أنــه كان معارضًــا قويًــا لالســتقالل وداعمًــا قويًــا 
لمشــروع االتحــاد األوروبــي، وقــد أكــد فــي كل خطبــه علــى الحاجــة إلــى زيــادة 

الوحــدة بيــن أعضائــه مــع الحفــاظ علــى ســيادة الــدول األعضــاء فيــه.
وقــال إنــه يتعيــن علــى االتحــاد األوروبــي أن يكــون العبــًا فاعــاًل فــي 
المنافســة العالميــة ، مؤكــدا ضــرورة رســم صــورة عــن االتحــاد األوروبــي 
ــر  ــاره العــب مســتقل ومؤث ــن باعتب ــركا والصي ــن امي ــدا عــن المنافســة بي بعي
فــي العالقــات الدوليــة واضــاف اننــا نحتــاج إلــى دعــم التعدديــة القائمــة علــى 
القانــون وتعزيــز رؤيتنــا وتجنــب الوقــوع تحــت تاثيــر ضغــط الصــراع االميركــي 

الصينــي .
وفــي الوقــت الــذي يؤكــد البعــض مثــل الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل 
ــي واالســتقالل  ــش أوروب ــى التحــرك نحــو تشــكيل جي ــرون« الحاجــة ال ماك
الــى جانــب  يتولــى  الــذي  بــورل  فــإن  المتحــدة،  الواليــات  عســكريا عــن 
مســؤوليته الدبلوماســية ، مســؤولية قضايــا الدفــاع األوروبيــة، يقــول إن أوروبــا 
بحاجــة إلــى تطويــر قدراتهــا العســكرية ، ألن »الدفــاع جــزء مــن أمننــا، وأحيانًــا 

ــا”. ــد مــن حدودن ــد مــن مناطــق أبع ــدأ التهدي يب
ابــن االثنيــن وســبعين عامــا شــغل منصــب وزارة الخارجيــة  و«بــورل« 
االســبانية وهــو عضــو حــزب العمــال اليســاري االشــتراكي ، ومعــروف بصراحــة 

ــا. ــه فــي أوروب لهجت
وكتبــت شــبكة »فرنســا 24 » عــن الدبلوماســي األســباني  ان بوريــل، 

ــة الســاعين  ــي طليع ــه الحــادة، كان ف ــح وردود فعل ــه الصري ــرد فعل ــروف ب المع
إلحيــاء مكانــة إســبانيا بعــد فشــل محاولــة االنفصالييــن فــي كاتالونيــا. 

كمــا كان نشــطا فــي األزمــة الفنزويليــة ولــم يخــف وجهــة نظــره المنتقــدة 
للرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب« علــى هــذا الصعيــد.

ــي  ــا الفنزويل ــابق لتهديده ــي الس ــد إدارة ترامــب ف ــد انتق ــورل« ق وكان »ب
ــر . ــاة البق ــه برع ــج ادارت ــل العســكري وشــبه نه بالعم

ظريف: نرحب بأي تحرك..تتمة
ــا ان عقــد   فــي المنطقــة تقتضــي اجــراء المزيــد مــن المباحثــات والتفاهــم؛ مبين
مؤتمــر شــامل بمشــاركة الــدول المعنيــة جميعــا ســيكون مفيــدا فــي هــذا الخصــوص.

ــد مــن  ــى العدي ــا، ال ــي مباحثاتهم ــي ف ــي والعمان ــان االيران وتطــرّق الجانب
السياســي  التعــاون  ذلــك  فــي  بمــا  والدوليــة؛  واالقليمــة  الثنائيــة  القضايــا 
واالقتصــادي والعلمــي والتقنــي وفــي شــتى الصُّعــد الثنائيــة ومتعــدد االطــراف 

ــقط. ــران ومس ــن طه بي

وزير الطاقة األمريكي يقدم استقالته وترامب 
يرشح نائبه للمنصب

وكاالت:- أعلــن وزيــر الطاقــة األمريكــي، ريــك بيــري، أمــس االثنيــن، التنحــي 
عــن منصبــه، دون اإلدالء بتفاصيــل إضافيــة.

ــرف أن  ــي الش ــة، كان ل ــوم وزارة الطاق ــر: " أودع الي ــى تويت ــري عل ــب بي وكت
ــب"   . ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــي إدارة الرئي ــرًا ف ــل وزي أعم

هــذا وأكــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب، فــي وقــت ســابق، اســتقالة وزيــر 
الطاقــة، ريــك بيــري، وأعلــن عــن خليفتــه الــذي سيرشــحه فــي هــذا المنصــب.

ــا: "أود أن  ــال فيه ــر، ق ــع "تويت ــى موق ــر حســابه عل ــدة عب ونشــر ترامــب تغري
ــا". ــام به ــزة التــي ق ــى المهمــة المتمي ــري، عل ــة، ريــك بي ــر الطاق أشــكر وزي

وتابــع: "يســرني أيضــا ترشــيح نائــب الوزيــر الحالــي، دان برويليــت، لمنصــب 
وزيــر الطاقــة الجديــد".

مسيرة لجماعات إسالمية في إندونيسيا
وكاالت:- نظــم اآلالف مــن أعضــاء الجماعــات اإلســالمية المحافظــة فــي 
إندونيســيا مســيرة ســلمية فــي وســط جاكرتــا أمــس االثنيــن، حيــث دعــا 
ــر  متحــدث باســم إحــدى الجماعــات المنظمــة إلــى الوحــدة بعــد تصاعــد التوت

ــان. ــل نيس ــي أبري ــرت ف ــي ج ــات الت ــاب االنتخاب ــي أعق ــي ف الدين
وراء  كانــت  التــي   ،212 ألومنــي  االحتجاجــات حركــة  بيــن منظمــي  ومــن 
المســيرات الكبيــرة التــي نُظمــت عــام 2016 للمطالبــة بالتحــرك ضــد حاكــم 
ــي  ــف ف ــة التجدي ــة بتهم ــي النهاي ــو مســيحي سُــجن ف ــابق، وه ــا الس جاكرت

قضيــة فجــرت إدانــة دوليــة، بحســب وكالــة رويتــرز.
وبــدأ الحشــد، الــذي ارتــدى كثيــرون مــن أفــراده مالبــس بيضــاء ورفعــوا أعالما 
تحمــل شــعارات إســالمية، يتجمــع للصــالة عنــد النصــب التــذكاري الوطنــي فــي 
جاكرتــا مــن حوالــي الســاعة الثالثــة صباحــا، فــي حراســة أكثــر مــن 6000 مــن قــوات 

األمــن بمــا فــي ذلــك الشــرطة والجيــش.
وقــال هيــكل حســن المتحــدث باســم حركــة ألومنــي 212 ”الرســالة الرئيســية 
لهــذا التجمــع هــي أن إندونيســيا تحتــاج إلــى وحــدة يمكنهــا أن تغــض الطــرف 

عــن الخالفــات واالحتقــان الــذي حــدث منــذ بعــض الوقــت“.
لكنــه أضــاف عبــر الهاتــف أن الســلطات تســتهدف بعــض علمــاء الديــن دون 
ــة. ونحــن نشــعر بوجــود  ــدم بعدال ــد إلندونيســيا أن تتق ــال ”نري وجــه حــق، وق

ظلــم“.
ــة ســاحقة تحــدي المعارضــة  ــن بأغلبي ــة المســلمين المحافظي ودعمــت كتل
للرئيــس جوكــو ويــدودو فــي االنتخابــات التــي جــرت فــي أبريــل نيســان ممــا 
زاد المخــاوف مــن تفاقــم االنقســام الدينــي فــي أكبــر دولــة ذات غالبيــة مســلمة 

فــي العالــم.
وقــال يســري يونــس المتحــدث باســم شــرطة جاكرتــا إن أكثــر مــن 12 ألفــا 

شــاركوا فــي المســيرة لكــن المنظميــن ذكــروا أن العــدد أكبــر بكثيــر.

“رايتس ووتش”: سنواصل فضح القمع 
اإلسرائيلي رغم القيود

وكاالت:- قــال عمــر شــاكر، مديــر مكتــب منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" 
فــي الكيــان اإلســرائيلي وفلســطين، الــذي رحلتــه الســلطات اإلســرائيلية مؤخــراً، 
إنــه لــم يخضــع لمحــاوالت اإلســكات، مشــددا علــى أن المنظمــة ســتواصل إخبــار 
ــوق اإلنســان وضــد  ــذي تمارســه إســرائيل ضــد منظمــات حق ــم بالقمــع ال العال

الفلســطينيين.
ــة  ــال إن عملي ــه خــارج إســرائيل. وق ــة ترحيل ــه شــاكر عــن عملي وتحــدث في
إبعــاده االثنيــن الماضــي، بحجــة دعمــه لحــركات مقاطعــة إســرائيل، بــدأت فــي 

األصــل منــذ ثــالث ســنوات.
ــي  ــع ف ــد مــن الذرائ ــت العدي ــة اإلســرائيلية اختلق وأضــاف شــاكر أن الحكوم

ــب. ــة بشــأن تشــغيل األجان ــام المنظم ــات أم ــة ووضعــت صعوب البداي
وأشــار إلــى أن الســلطات اإلســرائيلية اتهمتــه فــي البداية بالترويج لفلســطين 
ــه  ــت أن ــا وزعم ــرت تصريحاته ــك غي ــد ذل ــة، بع ــل لصالــح المنظم ــس العم ولي

يدعــو إلــى مقاطعتهــا.
ــا وال منظمــة هيومــن رايتــس  ــع: "بالطبــع كل هــذا مجــرد حجــج فــال أن وتاب

ــى مقاطعــة إســرائيل". ــا بالدعــوة إل ووتــش قمن
ــق  ــو توثي ــم، ه ــي كل دول العال ــة ف ــوم بــه المنظم ــا تق ــاكر أن م ــح ش وأوض
ــك  ــي تل ــدم المســاهمة ف ــة الشــركات بع ــوق اإلنســان ومطالب ــاكات لحق االنته
االنتهــاكات، مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال، توثيــق إرغــام العمــال علــى العمــل 
فــي قطــاع الصيــد بتايالنــد، وشــركات التكنولوجيــا فــي الصيــن، وحقــول القطــن 

ــي أوزبكســتان. ف
وأضــاف: "أمــا فــي إســرائيل وفلســطين فقمنــا بتحديــد الشــركات اإلســرائيلية 
التــي تعمــل فــي المســتوطنات وطالبناهــا بعــدم المشــاركة فــي انتهــاك حقــوق 

اإلنســان. ولكــن لــم نــدعُ إلــى مقاطعــة إســرائيل".
ولفــت شــاكر إلــى أنــه يمــارس مهــام وظيفتــه فــي الكيــان اإلســرائيلي 
وفلســطين منــذ عاميــن ونصــف، وأن قــرار إبعــاده عــن إســرائيل اتُخــذ بعــد 

بدئــه مهــام عملــه بفتــرة قصيــرة.


