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تشكيل حكومة تايالندية يهيمن عليها الجنراالت
بانكوك/أ ف ب

شكل الفريق العسكري الذي وصل إىل السلطة يف 
تايالند عىل اثر انقالب عسكري حكومة يهيمن عليها 
السياسية  الحياة  عىل  قبضته  بذلك  ليحكم  العسكر 

التي أفرغت من أي حراك احتجاجي.
ويف تعليق عىل ذلك كتبت صحيفة ذا نايشن أمس 
: "إن رئيس الوزراء يضع ثقته يف عسكر وبريوقراطيني 

سابقني". 
 32 من  املؤلفة  الحكومة  هذه  أعضاء  ثلث  وحوايل 
وزيرا والتي صادق عليها امللك بوميبول بمرسوم هم من 
العسكريني من ذوي الرتب العالية واملتحالفني مع رئيس 
الفريق العسكري الحاكم الجرنال برايوت شان او-شا 

الذي أصبح رئيسا للوزراء قبل عرشة أيام.
ويفرتض أن يصادق امللك عىل تسلم هؤالء الوزراء 
يف  األسبوع  هذا  ــراؤه  إج يرتقب  حفل  إثناء  مهامهم 
البالغ من  امللك  يتواجد فيها  التي  بانكوك  مستشفى 

العمر 86 للعالج.
وهكذا باتت حقائب وزارية مثل العدل والخارجية او 

التجارة يف عهدة جرناالت.
ويف عداد الوزراء أيضا مسؤولون عن القمع الدامي 
القمصان  لتظاهرات  2010م  يف  الجيش  به  قام  الذي 
الحمر أنصار رئيس الوزراء األسبق ثاكسني شيناوترا 

الذي أطيح بانقالب عسكري يف العام 2006م.
وقد أصبح الجرنال انوبونغ باوشيندا وزيرا للداخلية 

ما يعترب إشارة إىل استمرار النهج املتشدد املتبع لقمع 
أية معارضة.

وال تضم هذه الحكومة أي وجه معتدل قد يكون قادرا 
عىل بدء أية مبادرة مصالحة مع ثاكسني شيناوترا الذي 
منذ  الوطنية  االنتخابات  يف  فوزا  يحقق  حزبه  زال  ما 

االنقالب العسكري يف 2006م.
ويرى املحلل السيايس بول تشامربز يف ذلك "خطأ" 
القدر  "لسخرية  يكون  قد  الذي  برايوت  الجرنال  من 

ساعد عىل إعطاء نفحة جديدة من الدعم لثاكسني".
ومنذ 22 مايو اختفى رجاالت السياسة عن املرسح 

واملشهد اإلعالمي وكذلك تم كم األصوات املنتقدة.
وأوضح الجيش انه توىل السلطة لوضع حد لسبعة 
أشهر من التظاهرات الدامية املناهضة لحكومة ينغالك 
شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء األسبق ثاكسني شيناوترا.
لكن البعض يتهمون الفريق العسكري الحاكم بأنه 
ثاكسني  نفوذ  من  ليتخلص  كذريعة  الوضع  استغل 
شيناوترا الذي ما زال رغم نفيه الشخصية التي تقسم 
اململكة. فهو يعترب بنظر النخب التقليدية ومنها الجيش 

بمثابة تهديد للمملكة بحسب الخرباء.
ومنذ االنقالب الذي أطاح بالحكومة املدنية املنتخبة 
يف 22 مايو علقت املجموعة العسكرية العمل بالدستور 
أثار  ما  املدنية،  الحريات  عىل  مشددة  قيودا  وفرضت 

انتقادات املجتمع الدويل.
وفيما تحضه واشنطن وبروكسل عىل العودة رسيعا 

للسالم  الوطني  "املجلس  استبعد  الديموقراطية،  إىل 
واألمن" إجراء انتخابات قبل سنة إلفساح املجال حتى 
ذلك الحني أمام إجراء إصالحات سياسية رضورية كما 

يقول لوضع حد لسنوات االضطراب السيايس هذه.
املجلس  رئيس  شان-او-شا  برايوت  الجرنال  وكان 
الوطني للسالم واألمن الذي سيتقاعد بموجب السن 
القانوني أواخر سبتمرب، رصح انه سيتم تشكيل حكومة 
انتقالية قبل سبتمرب، لكنه لم يحدد هل هي مدنية أم 

عسكرية.
لألمم  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضة  وأعربت 
الوضع يف  املتحدة هذا األسبوع عن "قلق شديد" من 
تايالند ال سيما بسبب تزايد املالحقات ضد املنتقدين 

ومعاقبتهم بالسجن عدة سنوات.
ويبقى التساؤل عما إذا كانت املجموعة العسكرية 
الحاكمة ستحرتم الجدول الزمني لالنتخابات بنهاية 

2015م.
ويرى البعض أن العسكر سيبقون يف الحكم لسنوات 
عن  الخميس  نايشن"  "ذا  صحيفة  ونقلت  مديدة. 
الجرنال اكاشاي رسيفيالس أن "تسوية مشاكل تايالند 

تتطلب عىل األقل عرش سنوات وليس سنتني او ثالث".
رايتس  هيومن  منظمة  من  ــازوك  ف سوناي  ورد 
العودة  واضح  بشكل  ينوون  ال  "الجرنالت  إن   : ووتش 
مربرا  يمنحهم  االنتقايل  الدستور  أن  الديمقراطية،  اىل 

قانونيا لسلطتهم".

القمة املقبلة لحلف األطلسي تبحث فتح خمس قواعد 
جديدة بأوروبا

عواصم/وكاالت
يعقد قادة دول حلف شمال األطليس يومي 
الخميس والجمعة القادمني قمة يف ويلز لبحث 
جديدة  عسكرية  قواعد  خمس  فتح  مسألة 
يف دول رشق أوروبا التفيا وليتوانيا وإستونيا 

ورومانيا وبولندا.
من  عسكري   4000 لنرش  الحلف  ويخطط 
القواعد،  هذه  من  كل  يف  فيه  األعضاء  الدول 
حسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر أطليس 

مطلع، دون الخوض يف تفاصيلها.
القواعد  مهمة  إن   : أملانية  صحيفة  وقالت 
أعضاء  الــدول  حماية  يف  ستتمثل  الجديدة 

حلف شمال األطليس من روسيا.
فوغ  أنـــدرس  الحلف،  ــام  ع ــني  أم وأعــلــن 
راسموسن، يف األسبوع املايض أن الحلف ينوي 

إنشاء قواعد جديدة له يف رشق أوروبا.
ويتهم الحلف روسيا باملسؤولية عن تصعيد 

الرشق األوكراني.الــقــتــال يف 
وقــــال 

راسموسن حينها للصحيفة ذاتها : إن الحلف 
رشق  يف  حضوره  يكون  أن  الــرضوري  من  يرى 
أوروبا أكرث كثافة، مشريا إىل أن القمة األطلسية 
الرد  قوات  فعالية  برفع  قرارا  ستتخذ  املرتقبة 
الرسيع األطلسية، مضيفا : إن تنفيذ هذه الخطة 
الدول  يف  الالزمة  التحتية  البنية  خلق  يتطلب 
األعضاء يف الحلف، وقال: "أعتقد أن حلفاءنا 

يف الرشق سريتاحون لهذه الخطة. سنتخذ كل 
اإلجراءات من أجل ضمان الحماية الفعالة لكل 

عضو يف الناتو".
يشار إىل أن صحيفة فاينانشال تايمز، ذكرت 
يوم الجمعة املايض أن 7 دول أعضاء يف حلف 
شمال األطليس (الناتو) تخطط لتشكيل قوة 
رد رسيع تتكون من 10 آالف جندي عىل األقل يف 
إطار خطط لتعزيز دفاعات الحلف يف الرد عىل 

تدخل روسيا يف أوكرانيا.
ستقودها  التي  القوة  أن  الصحيفة  وأكدت 
وبحرية  جوية  ــدات  وح ستشمل  بريطانيا 
باإلضافة إىل قوات برية، وأن الهدف هو إنشاء 
قوة رد رسيع بحجم فرقة يمكن نرشها برسعة 

وإجراء مناورات منتظمة.
تضم  ستشارك  التي  ــدول  ال إن   : وقالت 
والرنويج  وليتوانيا  الدنمارك والتفيا وإستونيا 
اهتمامها  أيضا عن  كندا  بينما عربت  وهولندا، 

باملشاركة.             
الربيطاني  الــوزراء  رئيس  يعلن  أن  ويتوقع 
القادم  األسبوع  القوة  تشكيل  كامريون  ديفيد 

بالتزامن مع قمة حلف األطليس يف ويلز.

شعبية أوباما ترتاجع بسبب خالفاته مع الديموقراطينيشعبية أوباما ترتاجع بسبب خالفاته مع الديموقراطيني
واشنطن/ أ. ف. ب.

 ال يعد الرئيس األمريكي باراك اوباما ورقة انتخابية رابحة 
االبيض،  البيت  اىل  وصوله  من  ونصف  اعــوام  خمسة  بعد 
وشعبيته يمكن أن تثري الحسد يف فرنسا عىل سبيل املثال، 
لكنها ضعيفة من وجهة نظر املعايري االمريكية. فقد نال 43% 
من اآلراء املؤيدة، كما يفيد املؤرش االسبوعي ملعهد غالوب. 

وعىل االرض ينأى الكثري من نواب حزبه بأنفسهم عنه.
ويتحول التمايز عنه معارضة رصيحة يف مجال الطاقة، 
يف واليات مثل لويزيانا واالسكا املعروفتني بانتاجهما 
النفطي، وحيث يأخذ اعضاء مجلس الشيوخ 
الديموقراطيون املنتهية والياتهم عىل اوباما 
كايستون  خط  بناء  اجــازة  يف  مماطلته 

العمالق النابيب النفط.
جامعة  يف  االستاذ  باركر  ديفيد  وقال 
والية مونتانا: "لن تروه ابدا يف االسكا ويف 

لويزيانا أو يف اركنساس".

الحساسية  بالغة  مسألة  االنتخابي  والــحــســاب 
للديموقراطيني. وسيتم تجديد ستة وثالثني مقعداً ألعضاء يف 
مجلس الشيوخ من اجمايل 100 مقعد الثالثاء يف 4 (نوفمرب) 

يشغل الديموقراطيون 21 منها والجمهوريون 15.
يف  مقعًدا   45 يشغلون  الذين  الجمهوريني  عىل  ويتعنّي 
ستة  الديموقراطيني  من  يسحبوا  أن  اآلن،  الشيوخ  مجلس 
مقاعد عىل االقل للفوز باالكرثية، ويعتقدون أن فرصة ممتازة 
متوافرة لهم لتحقيق ذلك يف واليات بلغت فيها شعبية اوباما 
جًدا  ومحافظة  ريفية  واليات  وهي  جًدا،  متدنية  مستويات 
(فرجينيا الغربية ومونتانا وداكوتا الجنوبية وبنسبة اقل يف 

كاروالينا الشمالية وكولورادو وايوا).
واذا ما تمكنوا من السيطرة عىل مجلس الشيوخ، سيؤمن 
انتقل  بعدما  الكونجرس،  مجليس  يف  االكرثية  الجمهوريون 
مجلس النواب اىل الجمهوريني يف 2010م، مما يقيض عىل آخر 
آمال اوباما يف السنتني األخريني من واليته. ويف هذه املرحلة، 

يقدر املحللون فرص الجمهوريني بما يفوق 50%.
أن  جورجيا  يف  ايــمــوري  جامعة  من  بــالك  مــرييل  ــد  واك
الديموقراطيني املنتهية والياتهم "يتمايزون عن الرئيس" يف 

بعض املجاالت.
وباالضافة اىل الطاقة، يشكل موضوع الهجرة الرسية البالغ 

الدقة مصدر قلق كبري للديموقراطيني.
باراك  وعد  الكونجرس،  يفرضها  التي  العراقيل  وملواجهة 
اوباما باالرساع يف التحرك عرب املراسيم لتسوية اوضاع ماليني 
يصدره  بقانون  املــرور  دون  من  الرشعيني،  غري  االشخاص 
الكونجرس. وقد رحب بهذه املبادرة يسار الحزب والجمعيات، 
لكنها تثري معارضة ديموقراطيني يخوضون حمالت انتخابية 

متقاربة، كالسناتورة جني شاهني عن نيوهامشري.
وقال املتحدث باسمها شريبال شاه: إن "السناتورة شاهني 
تعترب أن عىل الكونجرس أن يسن قانوًنا الصالح كامل نظامنا 
القديم املتعلق بالهجرة، ولن تدعم حًال جزئياً أو عرب املراسيم". 

انه تحذير مهذب وال لبس فيه.
من  جــداً  ضعيًفا  اوباما  حزب  سيخرج  عامة،  وبصورة 
االنتخابات الترشيعية يف السنة السادسة الدارة (ثلث مجلس 
الشيوخ وكامل مجلس النواب يتم تجديدهما كل سنتني، فيما 

ينتخب الرئيس كل اربع سنوات، يف نوفمرب).
مبتعًدا  اليوم  حتى  زال  ما  الذي  اوباما  باراك  يعمد  ولم 
عن االنتخابات، اىل القيام بأي زيارة لدعم مرشحني، ما عدا 

سهرات خاصة اىل حد ما لجمع اموال من اجل حزبه.
2014م  انتخابات  تشبه  أال  يف  الديموقراطيون  ويأمل 
للرئيس  الثانية  الوالية  منتصف  يف  2006م،  انتخابات 
بوش  شعبية  تراجع  وكان  بوش.  دبليو.  جورج  الجمهوري 
آنذاك شبيهاً برتاجع شعبية اوباما أو حتى اكرث، بسبب الحرب 
يف العراق. وقد امتنع عن القيام بحملة حتى ال يؤثر عىل حزبه.

لكّن الجمهوريني خرسوا رغم كل يشء الغالبية يف مجليس 
الكونجرس.

محمد بن راشد
آخر  إىل  التطرق  اللقاء  خالل  جرى  أنه  سبأ  وكالة  وذكرت 
مستجدات وتطورات األوضاع يف اليمن وجهود األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي إلنجاح العملية السياسية و تعزيز دور 
الدولة ملواجهة التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية 

واإلنسانية.
الشيخ حمدان بن محمد  اللقاء ويل عهد دبي سمو  حرض 
بن راشد آل مكتوم ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور 
أنور قرقاش والقائم بأعمال سفارة اليمن يف أبوظبي عبدالله 

الفقيه.
وزير الخارجية

واستعرض اللقاء املستجدات اإلقليمية والدولية والتحضريات 
العربية عىل مستوى  الدول  الجارية الجتماع مجلس جامعة 
الجمعية  ألعمال  التحضريات  بحث  وكذلك  الخارجية،  وزراء 
العامة لألمم املتحدة واالجتماعات التي ستعقد عىل هامشها 

بما فيها التحضريات ألصدقاء اليمن.
حيث أكد وزير الدولة اإلماراتي عىل حرص بالده عىل املشاركة يف 
تلك االجتماعات بمستوى رفيع حرصاً من دولة اإلمارات العربية 
الشقيقة عىل دعم بالدنا وخصوصاً يف هذه املرحلة الحساسة 

التي تتطلب من الجميع دعم اليمن.
والفرص  االقتصادي  التعاون  مجا?ت  اللقاء  استعرض  وقد 
خالل  من  واإلماراتيني  اليمنيني  األعمال  رجال  أمام  املتاحة 
مجلس رجال األعمال والغرف التجارية يف البلدين الشقيقني 
لتصدير  االستثمارية  الفرص  وبحث  الرشاكة  لتعزيز  وذلك 

املنتجات اليمنية للسوق اإلماراتية.
وتطرق الجانبان إىل جهود األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
إلنهاء األزمة السياسية الراهنة يف البالد عرب الحوار السيايس 
وآلياتها  الخليجية  للمبادرة  وفقا  السياسية  العملية  وإنجاح 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ودعوته للمصالحة 
واالصطفاف الوطني، وأهمية تعزيز دور الدولة ملواجهة مختلف 

التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية واإلنسانية.
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  دعم  الخارجية  وزير  ثمن  وقد 
الشقيقة املستمر لبالدنا و لجهود فخامة األخ رئيس الجمهورية 
بما يحقق أمن واستقرار ووحدة اليمن و بناء اليمن الجديد الذي 

يتطلع إليه جميع أبنائه.

"هيئة االصطفاف"
يحيي  وإذ  أمــس:"  مساء  أصدرته  صحفي  بالغ  يف  الهيئة  وقالت 
التواقني  اليمنيني  ملاليني  الشعبية  الهبة  تلك  الشعبي  االصطفاف 
الراغبني بوطن آمن ومستقر تسوده املواطنة  العدل والحرية  لدولة 
كافة  ندعو  فإننا  والقانون،  والنظام  االجتماعية  والعدالة  املتساوية 
الفتنة والعصبيات  اليمني اىل عدم االنجرار لدعوات  أبناء الشعب 

بمختلف أنواعها " .
وجددت هيئة االصطفاف الشعبي لحماية املكتسبات الوطنية التأكيد 
عىل ان االصطفاف الشعبي اصطفاف وطني طوعي مستقل جامع 
يساهم يف بناء اليمن الجديد، ال ينتمي لحزب أو جماعة أو أشخاص، 
وليس موجها ضد حزب أو جماعة أو أشخاص، ويعمل يف الوقت ذاته 
كأداة شعبية ضاغطة عىل الدولة ومؤسساتها املعنية وكافة القوى 
الوطني  الحوار  مقررات  تنفيذ  يف  لإلرساع  واالجتماعية  السياسية 

الشامل، وإنجاز مرشوع الدستور واستحقاقات الفرتة االنتقالية.
وأكدت بنفس الوقت رفض االصطفاف الشعبي ألي إجراءات ترض 
باملواطنني واالقتصاد الوطني ، وجددت مطالب الجماهري املرشوعة 
بإعادة النظر يف قرار رفع الدعم عن املشتقات النفطية التي أثقلت 
كاهلهم وذلك من خالل القيام بمعالجات عاجلة تشمل إسقاط الكلف 
محاربة  النفطية،  للمشتقات  العاملي  السعر  عن  الزائدة  اإلضافية 
الفساد ومحاكمة الفاسدين، استعادة األموال املنهوبة، إنهاء االزدواج 
القطاعني  يف  العامة  الوظيفة  يف  الوهمية  األسماء  وإلغاء  الوظيفي 
املدني والعسكري، القضاء عىل التهرب الرضيبي والجمركي، فضال 
الفساد  وإنهاء  العام  االنفاق  وترشيد  تقشفية  إجراءات  اتخاذ  عن 

املسترشي يف القطاع النفطي واعتماد الشفافية يف إدارته.
الوطنية  املكتسبات  لحماية  الشعبي  االصطفاف  هيئة  طالبت  كما 
وثيقة  ذلك  عىل  نصت  كما  وطنية  وحدة  حكومة  بتشكيل  اإلرساع 
والنزاهة  الكفاءة  أساس  عىل  الوطني  الحوار  ملؤتمر  الضمانات 
والرشاكة الوطنية، يكون من أوىل مهامها املعالجات االقتصادية وتنفيذ 
الدستور  عىل  االستفتاء  عىل  واالرشاف  الوطني  الحوار  مخرجات 
واالنتخابات القادمة وتنفيذ النقاط اإلحدى والثالثني .. مشددة يف 
ذات الوقت عىل أهمية أن تضع برنامجا زمنيا محددا لتنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني.
واإلرهاب  للعنف  الشعبي  االصطفاف  رفض  الهيئة  أكدت  حني  ويف 
والتطرف وفرض األفكار وتحقيق املكاسب السياسية بقوة السالح، 
العاصمة  من  املسلحة  مجموعاته  بسحب  الحوثي  جماعة  طالبت 
صنعاء وما حولها، وتسليم املحافظات واملواقع التي يسيطر عليها 

للدولة، وإيقاف ما يقوم به من اعتداءات يف بعض املحافظات.
وشددت عىل رضورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها يف حماية الوطن 

سالح  ونزع  الوطني،  الــرتاب  كافة  عىل  نفوذها  وبسط  واملواطنني 
املليشيات أيا كانت.

وجددت هيئة االصطفاف الشعبي لحماية املكتسبات الوطنية التحية 
العمل عىل تحسني  الدولة  القوات املسلحة واألمن، مطالبة  ألبطال 
أوضاعهم ومعاقبة الجماعات التي تستهدفهم بصورة ممنهجة، مع 
التأكيد عىل أهمية تعزيز التالحم بني أبناء القوات املسلحة واألمن 

واملواطنني.
الحمالت  إليقاف  الوطنية  القوى  لكافة  الدعوة  الهيئة  جددت  كما 
اإلعالمية التحريضية واملكايدات السياسية التي تعيق مسار السالم 
الستهداف  إدانتها  الوقت  ذات  يف  معلنة  املجهول،  إىل  البالد  وتقود 
األمنية إىل حمايتهم  والتحريض عليهم ودعت األجهزة  اإلعالميني 

ومحاسبة كل من يهدد حياتهم.
لألشقاء  ــدويل  وال اإلقليمي  الــدور  البيان  ختام  يف  الهيئة  وثمنت 
واألصدقاء الداعم ألمن واستقرار اليمن والوقوف إىل جانبه إلنجاز 
يعيق  ما  كل  من  خالية  مستقرة  ظــروف  يف  السياسية  التسوية 

استحقاقات املرحلة.
وزيـر الداخلية

التظاهر  حق  للجميع  كفل  الــذي  القانون  أن  الــرتب  اللواء  وأكــد 
السالح  حمل  جرم  الذي  القانون  ذات  هو  السلمية  واالعتصامات 
والتجول به، وقطع الطرقات ، وعرقلة حركة السري، من قبل أي جهة 

كانت .
املسؤولية  استشعار  إىل  املواطنني  جميع  الداخلية  وزيــر  ودعــا 
الدينية والوطنية يف االلتزام بالنظام والقانون والحفاظ عىل األرواح 
قيم  مع  تتناىف  التي  املسؤولة  غري  الترصفات  وتجنب  واملمتلكات، 
وأخالق املجتمع اليمني املتسم باإليمان والحكمة، وتغليب املصالح 
العليا للوطن عىل كل املصالح الشخصية والفئوية، مبينا أن األجهزة 
األمنية لن تتهاون يف تطبيق القانون عىل كل من يحاول تعكري صفو 

األمن واالستقرار والسكينة العامة للمواطنني .
وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها األجهزة األمنية يف حفظ 
واملصالح  املكتسبات  وحراسة  املواطنني  وحماية  واالستقرار  األمن 
الوطنية.. مؤكداً عىل رضورة بذل املزيد من الجهود يف تقديم الخدمات 
األمنية الالزمة للمواطنني، بما يف ذلك التعامل الحكيم مع املظاهرات 
أن  موضحا  والقانون،  الدستور  كفلها  التي  السلمية  واالعتصامات 
رجال املؤسسة العسكرية واألمنية هم صمام أمان الوطن، وأي محاولة 
للتقليل من شأنهم هو استهداف ملن يعول عليهم املجتمع يف الحفاظ 
عىل سيادة الدولة واألمن واالستقرار، وحماية املصالح واملكتسبات 
الوطنية، التي بنيت بجهود كبرية من أبناء الوطن املخلصني عىل مدى 

سنوات طويلة .
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