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الحل ب�إغالق المنافذ غير ال�شرعية و�إعادة الالجئين �إلى وطنهم

�شارك �ضمن وفد الجمعية البرلمانية في المحادثات الرو�سية ـ الأورومتو�سطية

م�شكالت اللجوء ال�سوري �إلى الأردن و�أحداث «الزعتري»

وفد مجل�س ال�شعب ال�سوري
يلتقي م�س�ؤولين ونواب ًا رو�س ًا

خاص «البناء»
محمد شريف الجيوسي
ت��ك��ررت أح����داث (ال��ش��غ��ب) في
مخيم الزعتري لالجئين السوريين،
بحسب المنطوق الرسمي لما يحدث
هناك ،وهو المخيم األكثر استيعابا ً
لالجئين ،والذي قالت تقارير غربية
أن نوعا ً من تجارة الرقيق األبيض
وزواج (المتعة) يمارس فيه ،وأن
مؤسسات «إسرائيلية» تمارس هناك
(هواياتها) ل��دى صغار السن من
نزالئه بخاصة ،بحيث يكون التطبيع
م��ع ال��ك��ي��ان الصهيوني ج���زءا ً من
تكوينها المبكر ،بل وذهبت تقارير إلى
ما هو أبعد من ذلك بقيام «إسرائيل»
والواليات المتحدة باصطفاء رجال
ونساء كجواسيس ضد بلدهم.
وفي صدامات الزعتري األخيرة،
وبغض النظر عن ال��رواي��ة الدقيقة
ج��دا ً لما حدث في المخيم ،وبغض
النظر أي��ض�ا ً ع��ن أع���داد المصابين
م��ن (ال��ط��رف��ي��ن) وع��م��ق اإلص��اب��ات
والمسؤول عن مقتل أحد الالجئين...
ك��ل ذل��ك م��ؤل��م ،فالالجئ ال��س��وري
القادم إلى األردن كان يتوسم األمن
وحياة أفضل بفضل الدعاية الكاذبة
حد التوريط التي مارستها جماعات
إسالموية وليبرالية غربية وخليجية
وأميركية وأوروبية بل و«إسرائيلية»
أيضا ً عن حياة رغد واهم ولبن وعسل
يقدم ل��ه ،ومستقبل ومناصب بعد
انتصار ما خدعوا به أنفسهم بأنه
(ث��ورة سلمية) ما بدأت كذلك ،فهي
منذ البداية مؤامرة دولية محبوكة
جيداً.
ب��ل إن البعض ل��م ي��أت الج��ئ �اً،
وجاء عابرا ً أو دارس �ا ً أو في عمل أو
أي شيء آخر غير اللجوء ،لكنه وجد
نفسه كذلك ،وأن��ى له أن يتخلص
من ه��ذه الصفة إال بكفالة يعقدها
معه إس�لام��وي ك���اذب أو خليجي
يقدم له السم في الدسم ،ظاهر األمر
المساعدة وجوهره االتجار بمستقبل
السوري بمواجهة دولته الوطنية،
والقول انظروا كيف يلجأ السوريون
إلى خارج بالدهم تحت وطأة مزاعم
القهر والتعسف والظلم.
لقد أُوج��دت المخيمات المحاذية
لسورية في المنطقة قبل وقت من بدء
األزمة السورية والحرب عليها ،ولم
يبدأ الزعتري باستقبال الالجئين
إال بعد نحو سنة ونصف م��ن بدء
ال��ح��وادث ،ما ي��دل على ع��دم توافر
رغ��ب��ة السوريين ف��ي ال��ل��ج��وء إلى
خارج وطنهم ،وكانت األرقام بسيطة
جداً ،بل إن جهات إسالموية أردنية
وسورية وخليجية مارست الترغيب
والترهيب على سوريين يقيمون هنا،
منذ سنوات طويلة كعمالة زراعية
أو ورش ب��ن��اء أو م��ح��ال معجنات
وحلويات أو معامل صغيرة لكي
يسجلوا كالجئين ،وم��ن لم يسجل
قيل ل��ه (ستحاسبك ال��ث��ورة بعد
انتصارها).

وأك���ث���ر م���ن ذل����ك ،أق��ن��ع��ت ه��ذه
الجماعات رعيانا الحدوديين والغجر
بالزعم أنهم الجئون ،وأنتجت «قناة
محترمة» جدا ً في ناعور فيلما ً لنساء
غجريات طلتهن بالدماء على أنهن
مغتصبات من قبل الجيش السوري
وأن عملية ال��ت��ص��وي��ر ت��ت��م داخ��ل
سورية.
وعلى رغم االنعكاسات السلبية
للجوء إلى األردن اقتصاديا ً وأمنيا ً
واجتماعياً ،فقد أبقي األردن تحت
وطأة الضغوط العربية والخليجية
على منافذه غير الشرعية مفتوحة
في وجه الالجئين أو من ال يجد طريقا ً
متاحة سيجد سواها ،فالجماعات
اإلرهابية المسلحة جعلت منذ عام
ونيف الطريق الدولية السورية ـ
األردنية مستحيلة أو شبه مستحيلة،
وهو عمل مقصود ،فاستخدام الطريق
الدولية يعني للمتعاملين معها أنهم
غير راغبين بالهجرة وليسوا معادين
للدولة أو غير معنيين بمعاداتها على
أقل تقدير ،والمطلوب جعل السوريين
في موقع العداء مع دولتهم قسراً.
ال ب��د أن حالة اللجوء السوري
ت��ش��ب��ه ف���ي ج��ان��ب م��ن��ه��ا ال��ل��ج��وء
الفلسطيني سنة  ،1948عندما
أقنعتهم الجيوش العربية بمغادرة
أراضيهم ريثما تقوم هذه الجيوش
بتحريرها والعودة إليها بعد أسبوع
أو أسبوعين ،لكن اللجوء السوري
اتخذ في ح��االت أيضاً ،طابع الممر
الوحيد.
لقد أم��ل األردن أن تح ّل مشكلة
ال��ل��ج��وء إل��ي��ه ج���زءا ً م��ن معضالته
االقتصادية ،وأن يعضد ذلك دوره
خليجيا ً وغربياً ،لكنه فوجئ بأن
المساعدات التي تقدّم ،هي لتعزيز

ال��ج��ه��ات المقدمة لها ت��ج��اه (آالم
السوريين) واالتجار بها ،وبقي حال
الدعم المباشر لألردن على حاله إلى
ح ّد بعيد ،وبقي األردن الرسمي يشرح
للعالم معاناته ،إلى ح ّد أصبح ذلك
مح ّل انتقاد األردنيين من معارضيه
وغيرهم.
وعمليا ً ك��ان ح��ص��اد ذل��ك نقمة
الكثير من الالجئين السوريين على
األردن ب��دل��ي��ل م��ا ح���دث غ��ي��ر م��رة،
واستياء األردن الشعبي من استمرار
(اس���ت���ج���داء) ال��م��س��اع��دات ب��اس��م
السوريين ،وان��ت��ق��ادات سورية من
استمرار تسلل المسلحين عبر المنافذ
غير الشرعية كالجئين وج��رح��ى،
وانعكاسات كل عملية اللجوء على
األردن سلبا ً (كما اسبقنا) اقتصاديا ً
وعمالة وأمنا ً واجتماعياً ...وبخاصة
ف��ي ش��م��ال األردن ،ف��ي��م��ا ك���ان رد
(األوفياء) المتاجرين بآالم السوريين
وبمتاعب األردن الرسمي والشعبي
دون المستوى.
ل��ق��د ك��ان��ت االن��ع��ك��اس��ات على
األردن غاية في السلبية ،حيث لم
يكن الرسميون األردنيون يتوقعون
تدفق هذه األع��داد وال المدى الزمني
الستمرارها وال ضآلة حجم المساعدات
بالقياس لما كان يأمله ،وكان الضغط
شديدا ً على البنى التحتية الصحية
والتعليمية وصعدت أسعار المواد
التموينية واألراض�����ي وإي��ج��ارات
البيوت ،فيما نافست العمالة السورية
الكفء العمالتين األردنية والمصرية.
واألس��وأ من كل ما سبق أنه خالل
السنوات ال��ـ  3األخ��ي��رة؛ تسلل إلى
األردن ومنه ما لم يشهده على مدى
عقود من المطلوبين والهاربين من
العدالة واإلرهابيين والتكفيريين

افتتاح �أعمال ملتقى بغداد الدولي لمحاربة الف�ساد:
تريليون دوالر نهبت من العراق منذ االحتالل
كشف ممثل األمين العام لألمم المتحدة في العراق
نيكوالي مالدينوف أن أكثر من  65مليار دوالر نهبت
من العراق بين عامي  2001و ،2010فيما أفادت هيئة
عراقية أن المبالغ المسروقة منذ االحتالل وحتى العام
الماضي تجاوزت تريليون دوالر.
وق��ال مالدينوف ،خالل افتتاح أعمال ملتقى بغداد
ال��دول��ي لمحاربة الفساد ،إن األم���وال التي نهبت من
العراق بين عامي  2001و 2010تجاوزت  65مليار
دوالر بحسب مضامين دراس��ة صندوق النقد الدولي،
مبينا ً أن المفسدين في عموم بلدان العالم استنزفوا
عوائد شعوبها من ثرواتها الطبيعية وأعاقوا بقسوة
خطط البناء والتنمية فيها .وأضاف أن مواجهة جرائم
الفساد تتطلب العمل على مستويين أولهما محلي يتمثل
في إرس��اء قواعد القانون وتشديد إج��راءات المراقبة
والتدقيق والمحاسبة ،مشيرا ً إلى أن المستوى اآلخر هو

الدولي الذي يتمثل في تعاون وثيق ومتعدد الجوانب
وااللتزام بأحكام اتفاقات األمم المتحدة وتأمين متطلبات
تنفيذها عبر تشريعات وطنية تتوافق مع بنود االتفاقية
الدولية.

نهب

قالت هيئة النزاهة العراقية إن المبالغ المسروقة التي
تم تهريبها من العراق خالل الفترة من احتالل العراق عام
 2003وحتى نهاية  2013بلغت  1014مليار دوالر.
يذكر أن ملتقى بغداد الدولي لمحاربة الفساد افتتح
أول من أم��س بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم
المتحدة ويشارك فيه ممثلون عن  10بلدان عربية و9
أجنبية إضافة إلى األمم المتحدة والجامعة العربية
والبنك ال��دول��ي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومنظمات عدة غير حكومية.

�سوي�سرا ت�سمح للفل�سطينيين
باالن�ضمام �إلى معاهدة جنيف
أدى تعثر المفاوضات بين الطرفين إلى طلب الفلسطينيين االنضمام إلى
معاهدات دولية على رغم معارضة «إسرائيل».
وتقول الحكومة السويسرية إنه بإمكان الفلسطينيين االنضمام إلى
معاهدة جنيف المعنية بتنظيم قواعد الحرب على المستوى الدولي بما في
ذلك المناطق الواقعة تحت االحتالل.
ووقعت السلطة الفلسطينية في رام الله على رسائل تطلب فيها االنضمام
إلى معاهدات دولية عدة في أعقاب امتناع «إسرائيل» عن إطالقها سجناء
فلسطينيين ( 26سجيناً) في آذار الماضي بموجب اتفاق مع السلطة
الفلسطينية.
وقالت األمم المتحدة أول من أمس إن األمين العام ،بان كي مون ،قبل طلبات
فلسطينية لالنضمام إلى  13معاهدة أخرى علما ً بأن  13معاهدة مودعة لدى
األمم المتحدة ،وواحدة في جنيف وواحدة في هولندا .وأضافت األمم المتحدة
أن بان كي مون تأكد من أن الطلبات الفلسطينية «مقبولة من حيث الشكل».
وق��ال ناطق باسم المنظمة ،ستيفان دوج��اري��ك ،أول من أمس إن بان
أخبر أعضاء األمم المتحدة الـ  193بقبوله انضمام فلسطين إلى المعاهدات
المعنية.
وقال وزير الخارجية السويسري الذي تحتضن بالده نص معاهدة جنيف
إن «دولة فلسطين» انضمت إلى المعاهدة بدءا ً من  2نيسان الجاري.
لكن «إسرائيل» ترى أن معاهدة جنيف التي تحظر احتالل أراضي طرف
آخر ال ينبغي أن تطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة ألنهما في رأيها ال
يشكالن في حد ذاتهما دولة.
وقال رياض منصور ،السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة ،الثالثاء
الماضي ،إن فلسطين ستصبح رسميا ً دولة عضوا ً في  13معاهدة دولية من
مجموع  15معاهدة بحلول الثاني من أيار المقبل .وأضاف السفير الفلسطيني
إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتقديم مزيد من الطلبات بهدف االنضمام
إلى وكاالت ومعاهدات واتفاقات أخرى بحسب مواقف «إسرائيل».

والمتطرفين .وه ّرب من وإلى األردن
المزيد من المخدرات والسالح وتجار
السالح ومصنعيه ،وضبطت أسلحة
على الحدود ومستودعات في الداخل
ومصنعا ً للسالح على األق���ل ،كما
هربت سيارات مسروقة إلى سورية
(الستخدامها كمنصات إط�لاق) في
مقابل بنادق وأغنام سورية ،أي إن
األم���ن القومي األردن����ي ،أص��ب��ح في
حاجة إلى عناية أكبر وهو ما عبر عنه
بعض المسؤولين األردنيين.
إن معالجة حالة مخيم الزعتري
ومجمل ملف اللجوء ال��س��وري في
األردن يحتاج إلى:
 1ـ إغالق وضبط كل المنافذ غير
الشرعية الـ .48
 2ـ وق���ف اس��ت��ق��ب��ال الالجئين
السوريين عبر أي منفذ غير شرعي.
 3ـ حصر االس��ت��ق��ب��ال بالمنافذ
الشرعية ومن يمتلك أوراق��ا ً ثبوتية
كاملة.
 4ـ تسريع وتسهيل إعادة الالجئين
السوريين إلى وطنهم.
 5ـ التوقف عن سياسية التكفيل
ب��اع��ت��ب��اره��ا رق��ي��ق أب��ي��ض مغلف
بالسلفان وزواج ق��اص��رات ومتعة
وش���راء ذم��م وتجنيد ض��د سورية
ومنافسة على العمل (ف��ي أحسن
حاالتها مع العمالة األردنية).
 6ـ منع أي تسلل (حتى المدنيين
منهم) إلى سورية فمن يدخل عنوة
وخفية سيعود إلى األردن إرهابيا ً
مسلحا ً م��د ّرب�ا ً وقسرا ً إن استطاع،
أو سيأتي الجئا ً كخاليا نائمة لوقت
معلوم.
 7ـ التوقف عن مطالبة ما يسمى
(المجتمع الدولي) والخليج ،بتقديم
ال��م��س��اع��دات ،فعلى الراغبين في

ذل��ك حقا ً تقديمها لالجئي الداخل
بالتنسيق م��ع ال���دول���ة الوطنية
السورية.
باختصار اصطدام الزعتري األخير
كما الذي قبله ليس عابراً ،والتعامل
معه ال ينبغي أن يكون من موقع رد
الفعل وال المنة على السوريين وال
تكليف األردنيين ما ال يطيقون ،وإنما
في البحث في كل قضية اللجوء من
أساسها م��ا ال���ذي يمكن أن تقدمه
ل�لأردن من مزايا حقيقية من جهة،
وه��ل هي خدمت السوريين حقيقة
أم زادت من آالمهم وأضرت بالدولة
السورية في آونة واح��دة ،وأساءت
لعالقاتنا معها في وقت تربطنا بها
عالقات أهميتها مضاعفة ع ّما يربطنا
بالخليجيين ،مهما عظمت ه��ذه
العالقات وتضخمت.
ليس مطلوبا ً أن يعادي األردن
أح��دا ً فهذا ليس في مقدرته ،ولكن
ليس مطلوبا ً أن يصيب مصالحه
ومصالح جيرانه العرب األقرب إليه
بما ي��ض��ره على ال��م��دى المتوسط
والبعيد ،فليتوقف ع��ن االستمرار
في استقبال الالجئين؛ أي الجئين،
ليس ألن��ه (بلد غير مضياف) وال
يرغب في استقبال الشقيق ،بل على
العكس من ذلك ،وليس ألن موارده
شحيحة ،وليس ألن اآلخرين لم يفوا
بما وعدوه به ،ولكن ألن أمنه القومي
وأم��ن جيرانه العرب يقتضي ذلك،
ألن ال��غ��رب وأم��ي��رك��ا والصهيونية
والرجعية العربية تريد حل أجزاء
من مشكالتها على حسابه ،بإجراء
مناقالت ديمغرافية وح��دودي��ة ،ما
يثير الفتن واالقتتال واالنشغال عن
القضية الكبرى الرئيسة فلسطين،
وهو ما نراه في غير بلد عربي.

وفد من الجامعة العربية
يزور الجزائر لمراقبة االنتخابات
توجه وفد من مراقبي جامعة الدول العربية برئاسة األمين العام المساعد
لشؤون فلسطين واألراضي المحتلة السفير محمد صبيح إلى الجزائر اليوم
لمراقبة االنتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في  17نيسان الجاري.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية (كونا) عن السفير صبيح قوله« :إن مشاركة
الجامعة العربية في مراقبة االنتخابات الجزائرية جاءت بناء على مذكرة
تفاهم وقعها وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة واألمين العام لجامعة
الدول العربية الدكتور نبيل العربي» وتضمنت المذكرة إرسال وفد من الجامعة
العربية لمتابعة االنتخابات الرئاسية الجزائرية.
ويبلغ إجمالي عدد المراقبين  121شخصا ً يمثلون مختلف الدول العربية
ما عدا الجزائريين ،ينتشرون في الواليات الجزائرية كافة لمراقبة سير العملية
االنتخابية وإعداد تقرير يتضمن كل مالحظات المراقبين لرفعه إلى األمين العام
للجامعة العربية.
وكان وفد من الجامعة العربية قد قام بزيارة الجزائر في آذار الماضي التقى
خاللها مع اللجنة القضائية المكلفة باإلشراف على االنتخابات ،وال��وزارات
المختصة وممثلي المجتمع المدني الجزائري ،واطلع على الوثائق الخاصة
بالدستور الجزائري كافة والئحة الناخبين.

انفجار ي�ستهدف الجي�ش في ال�شعانبي

تعزيزات �أمنية �إلى مدينة الروحية في تون�س
دفعت األجهزة األمنية في تونس بتعزيزات مدعومة بوحدات
من الحرس الوطني إلى منطقة الروحية بمحافظة سليانة غداة
مواجهات ليلية بين قوات الشرطة ومتشددين دينيين.
وأفادت اإلذاعة الوطنية بأن البنوك والمؤسسات التربوية
وعددا ً من المحال والمرافق العمومية أغلقت أول من أمس تحسبا ً
لتجدد المواجهات وسط حالة من الرعب في المدينة.
وأضافت أن تعزيزات أمنية مهمة وصلت إلى الروحية وسط
مخاوف من األهالي من اتساع المواجهات .وقالت مصادر أمنية إن
ستة من عناصر األمن أصيبوا خالل المواجهات ،فيما جرى إيقاف
ثمانية في صفوف المحتجين .واندلعت اشتباكات خالل اليومين
الماضيين بين الشرطة والعشرات من السلفيين المتشددين.
ومساء األربعاء الماضي ،حاولت عناصر متشددة اقتحام مقر
للشرطة ما اضطر قوات األمن الستعمال الغاز المسيل للدموع
لتفريقهم بينما قام المحتجون برشق الشرطة بالحجارة.
وتشهد مدينة الروحية شمال غربي تونس منذ الثالثاء
الماضي توترا ً عقب إيقاف  16عنصرا ً تكفيريا ً ينتمون إلى تنظيم
أنصار الشريعة المحظور ،صادرة بحقهم محاضر تفتيش .من
جهة أخرى ،تعرضت شاحنة عسكرية تابعة للجيش التونسي
إلى انفجار لغم تقليدي بجبل الشعانبي من دون أن يسفر عن
ضحايا .وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع توفيق الرحموني بأن
لغما ً تقليدي الصنع انفجر عندما مرت شاحنة عسكرية من فوقه،
من دون أن يسفر عن إصابات في صفوف العسكريين .وأوضح
أن الشاحنة التي لحقتها أضرار ج ّراء االنفجار كانت تقوم بعملية
إسناد لوجيستي للقوات العاملة في الميدان بالشعانبي.
على الصعيد السياسي ،أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة

الشعبية حمة الهمامي أمام تج ّمع ألنصاره في تظاهرة نظمتها
الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة لمناسبة ذكرى الشهداء ،أن
كشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وسقوط
ضحايا من األمنيين والجنود شرط من شروط تنظيم انتخابات
ح ّرة ونزيهة في البالد ،وأضاف :لن يهدأ لنا بال إال بكشف حقيقة
االغتياالت.
متمسكة بضرورة كشف
وجدّد الهمامي تأكيده أن الجبهة
ّ
حقيقة االغتياالت ومراجعة التعيينات وتحييد المساجد وحل
الرابطات المجرمة والفاشية وفق تعبيره ،في إشارة إلى رابطات
حماية الثورة القريبة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل
الجمهورية.
ق��ال رئيس حركة النهضة راش��د الغنوشي خ�لال اجتماع
شعبي بمدينة باة (شماالً) ،إن حركته كانت من أكبر المتضررين
من االغتياالت السياسية التي طاولت شكري بلعيد ومحمد
البراهمي .وأشار الغنوشي إلى أن بعض األطراف مصرة على
عدم االعتراف بأن كمال القضقاضي هو من نفذ االغتيال ،قائالً:
هناك رفض لما توصل إليه القضاء بعض الناس مصرون على
أن يعترف راشد الغنوشي بأنه هو القاتل حتى يبر َد غيظهم ،وأي
سيناريو آخر في نظرهم هو مرفوض.
وكشفت مصادر مطلعة أنّ الفترة المقبلة ستشهد استقاالت
من مؤسسة الرئاسة التونسية ،وبحسب ما نشرته صحيفة
«المغرب» اليومية فإ ّنه من المرجح أن تشمل هذه االستقاالت
أحد المقربين من الرئيس المنصف المرزوقي ،فيما ُيفكر أحد
وزراء حكومة مهدي جمعة في التخلّي عن منصبه بسبب بعض
اإلشكاليات التي اعترضته مع المرزوقي وفق المصدر ذاته.

التقى وفد مجلس الشعب خالل مشاركته ضمن وفد
الجمعية البرلمانية لحوض البحر األبيض المتوسط،
في المحادثات الروسية ـ األورومتوسطية في موسكو،
عددا ً من المسؤولين والنواب الروس من مجلسي الدوما
واالت��ح��اد الفيدرالي ووزارة الخارجية وج��رى خالل
اللقاءات بحث األوض��اع في سورية وما تتعرض له من
حرب إرهابية دولية تقودها دول غربية وإقليمية ومخاطر
انتشار اإلرهاب التكفيري على المنطقة والعالم.
وعرض الوفد الذي يمثل لجنة العالقات الخارجية في
مجلس الشعب التصعيد اإلرهابي الذي تدعمه تركيا ،ال
سيما في منطقة كسب وكذلك التنسيق الذي يقدمه كيان
االحتالل «اإلسرائيلي» للجماعات اإلرهابية في المنطقة
الجنوبية ،إضافة إلى عمليات التهجير الممنهج للمواطنين
من منازلهم وتدمير دور العبادة اإلسالمية والمسيحية من
قبل الجماعات اإلرهابية التي تلقى الدعم المعلن من دول
غربية وعربية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات
مجلس األمن الخاصة بمكافحة اإلرهاب.
وأك��د نائب رئيس مجلس الدوما سيرجي جليزنياك
أن اإلرهاب ال دين له ...وأن على المؤسسات البرلمانية
ممارسة الضغط على الحكومات والتأثير المباشر على
السلطة التنفيذية من أجل العمل على الحد من دعم القوى
المتطرفة والحد من دعم اإلرهاب ألن الهجمات اإلرهابية
لن تبقى فقط محصورة في الشرق األوسط بل ستنتقل إلى
مناطق أبعد.
وأوض��ح أن الملفات في الشرق األوس��ط مترابطة في
ما بينها لذلك مهمتنا ستبقى كما كانت العمل على بذل
أقصى الجهود للحد من التصعيد في هذه المنطقة ،مؤكدا ً
أن مجلس الدوما يتابع بقلق واهتمام الوضع في سورية
وكذلك والمسار الفلسطيني ،داعيا ً إلى اعتماد الحوار
والمفاوضات كسبيل لحالل المشاكل واألزم��ات ألنهما
يعطيان نتائج إيجابية أكثر من العنف.
وأك��د نائب رئيس مجلس ال��دوم��ا أننا كبرلمانيين
مؤمنون ب��إرادة الناخب الذي نمثله وصناديق االقتراع
كمسار حقيقي للتعبير عن إرادة الشعب ،فنشدد على
أن صناديق االقتراع هي التي تقرر من تكون له الشرعية
القانونية في تولي السلطة بعيدا ً عن اإلمالءات الخارجية
المرفوضة.
والتقى الوفد نائب رئيس لجنة العالقات الدولية في
المجلس الفيديرالي الروسي أندريه كليموف وعدد من
أعضاء المجلس من مختلف اللجان الذي أكد أهمية السالم
في العالم وأن حل المشاكل يأتي بالحوار ومن خالل

تطبيق ق��رارات الشرعية الدولية من دون تحيز .كذلك
بحث الوفد مع نائبي وزير الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف وغريغوري كاراسين في مبنى وزارة الخارجية
الوضع في سورية وفي منطقة الشرق األوسط وأوكرانيا
إذ أكد بوغدانوف أن المجتمع السوري متنوع يعيش في
ظل دولة علمانية وينبغي أن يختار هذا الشعب مستقبله
بنفسه من دون تدخالت خارجية ،موضحا ً أن موقف
روسيا حيال سورية والقضايا الدولية األخرى يرتكز على
احترام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات ،داعيا ً إلى
احترام هذه القوانين وااللتزام بها من قبل جميع الدول.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أشار بوغدانوف
إل���ى أن ال��ح��ك��وم��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» تستمر ف��ي بناء
المستوطنات غير الشرعية لتضع المجتمع الدولي أمام
األمر الواقع ولتجعلها شرعية بحكم الزمن ،األمر الذي
يعرقل المفاوضات ،داعيا ً إلى التزام المعايير والقرارات
الدولية الصادرة عن مجلس األمن حيال هذه القضية وإلى
منح الالجئين الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم.
أكد نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين
أن األزمة األوكرانية هي أزمة عميقة ذات أسباب اقتصادية
تتعلق بمسعى أوكرانيا لالنضمام إلى أوروبا والمخاوف
التي أثارتها هذه القضية لدى الشعب ،مشيرا ً إلى انه
جرى استثمارها من قبل جماعات نازية سيطرت على
األحزاب المعارضة وعلى الساحات ،ما أثار الفوضى في
البالد.
وأش��ار إل��ى أن الوضع في أوكرانيا ي��زداد صعوبة
بسبب الحرب اإلعالمية التي تشنها بعض وسائل اإلعالم
الدولية والتي تتحدث عن معلومات ملفقة وكاذبة تهدف
إلى تحقيق مصالح سياسية معينة ،داعيا ً إلى التزم
الموضوعية في هذا المسألة للحيلولة من دون مفاقمة
األزمة في هذا البلد الذي ستؤدي زعزعة استقراره إلى
زعزعة استقرار المنطقة كلها.
مثل مجلس الشعب السوري في وفد الجمعية البرلمانية
لحوض البحر األبيض المتوسط عالي المستوى في
المحادثات الروسية األورومتوسطية الدكتورة فادية ديب
رئيسة لجنة الشؤون العربية والخارجية ونائب رئيس
اللجنة الدكتور عمار األسد.
وحضر اللقاءات رئيس الجمعية البرلمانية للبحر
األبيض المتوسط فرانشيسكو أم��وروزو واألمين العام
سيرجيو بيازي ونواب من فلسطين والمغرب وإيطاليا
وفرنسا.

تمر بحال «انزالق غ�ضروفي» في م�ؤ�س�ساتها
م�صر ّ

هيكل :ال�سي�سي غير مح ّزب وقادر على القيادة

أكد الكاتب المصري البارز محمد
حسنين هيكل في حلقة جديدة من
ح��واره التلفزيوني مع اإلعالمية
لميس الحديدي على فضائية «سي
بي سي» مساء أول من أمس ،أن وزير
الدفاع السابق المشير عبدالفتاح
السيسي (المرشح إلى االنتخابات
الرئاسية) ق��ادر على قيادة مصر
خالل المرحلة المقبلة ،مشددا ً على
أنه ليس للسيسي خلفية حزبية
وليس بحاجة لتأسيس حزب ،فيما
اعتبر أن ب�لاده تمر بحال «ان��زالق
غضروفي» في مؤسساتها.
وواص��ل هيكل تحليله العميق
وقراءته لألحداث في مصر ،معتبرا ً
أن مرشحي الرئاسة ليسوا بحاجة
إلى «برامج انتخابية».
وق�����ال ه��ي��ك��ل إن «ال���ب���رام���ج
االنتخابية التي أُعلنت حتى اآلن،
سواء للسيسي أو المرشح حمدين
ص��ب��اح��ي ،ل��ي��س��ت ك��اف��ي��ة ،على
رغم أن الجهد المبذول فيها هائل
جداً ،لكنه دون المطلوب» .وحول
برنامج السيسي ،استطرد هيكل
قائالً« :هناك برنامجان ،األول فيه
نوايا طيبة ،وقد يكون بعضه جيدا ً
وممتازاً ،لكنه يعتمد على تنمية
مناطق في أجزاء من مصر عن طريق
األراض����ي ،أم��ا البرنامج الثاني،
فقامت به لجنة من أفضل الخبراء،
وشعاره (أن��ا المصري) ،ومبذول
فيه جهد كبير ،ولكني أرى أن هذه
الظروف تقتضي رؤى أخرى».

قدرة وحزبية

وقال هيكل إن «بإمكان السيسي

خ��ل��ق ظهير س��ي��اس��ي ق���وي عبر
مقدرته على االستجابة للتحديات
المطروحة أمامه وأول��ه��ا خطابه
العام واختياره لمعاونيه وتحديده
لمهامه ،كما فعل الرئيس الراحل
جمال عبدالناصر بعد ثورة تموز،
حيث تعززت شعبيته بعد ما حدد
البعد القومي لمصر وانتهى بتأميم
قناة السويس» .وبشأن ما إذا كان
السيسي ف��ي حاجة إل��ى تشكيل
حزب سياسي يدعمه ،أوض��ح أن
«مصر غير مستعدة لحزب آخر
بعد تجربة الحزب الوطني» ،قائالً:
«وال أت��ص��ور أي��ض�ا ً شخصا ً يقف
بمفرده».
واعتبر هيكل أن «أب��رز القضايا
التي يجب على الرئيس الجديد
ال��ب��دء بها ه��ي األم���ن ال��ق��وم��ي ثم
الطاقة» ،مستطرداً« :أعتقد أننا
ف��ي ح��اج��ة إل��ى أن ي��أت��ي أحدهم
ببرنامج لما هو عاجل وداهم ،يأتي
في مقدمتهم ملفات األمن القومي،
وت��ش��غ��ي��ل ال��ط��اق��ات ال��م��وج��ودة
المعطلة ومشكلة الطاقة ،ونريد
ب��رام��ج ط��وي��ل��ة ال��م��دى بطريقة
مختلفة».
وحول محاوالت البعض تشبيه
ب��رن��ام��ج ال��س��ي��س��ي أو صباحي
بمشروع الرئيس المصري األسبق
جمال عبدالناصر أو محمد أن��ور
ال����س����ادات ،ق���ال ه��ي��ك��ل« :ن��ري��د
مشروعا ً ج��دي��داً ،علينا أن ننسى
كل المشروعات السابقة ،نحن ال
نحتاج اآلن إلى مشروع مرشح ،بل
نحتاج إلى مشروع وطن» ،موضحا ً
أهمية أن «يظهر المرشح انحيازه

للعدالة االجتماعية والديمقراطية
والحريات والشباب».

انزالق غضروفي

وعن أبرز المشاكل التي تواجه
الرئيس المقبل ،اعتبر هيكل أن
«م��ص��ر م��ص��اب��ة ب��ح��ال��ة ان���زالق
غضروفي ،فكل فقرة من فقراتها
خرجت من مكانها ،فضالً عن أنه
ال توجد أي��ة مؤسسة ف��ي الدولة
تقوم بدورها الطبيعي» .ولفت إلى
أن «على الرئيس المقبل أن يبدأ
ب��اإلع�لام ،إذ إن المجتمع يعيش
بين عالم قضائي في النهار ،وآخر
فضائي بالليل ،متمثالً في الحديث
ع���ن ال��م��ح��اك��م��ات وال��ت��رح��ي�لات
والتظاهرات واألحكام» .وتابع أن
«على الرئيس الجديد أن يسير في
خط مستقيم على أن يكون الشعب
وراءه ،مع األخ��ذ في االعتبار أن
جسر المستقبل خطير».

العالقة بأفريقيا

تطرق هيكل إل��ى التحدي الذي
يواجه الرئيس المصري الجديد
وهو العالقة مع أفريقيا ،خصوصا ً
في ظل تهميش تلك العالقات خالل
األع��وام األخيرة وتدهورها بشكل
كبير جدا ً في عهد الرئيس األسبق
حسني م��ب��ارك .كما تحدث حول
المؤتمر ال���ذي أذي���ع على ال��ه��واء
لمناقشة أزمة سد النهضة اإلثيوبي
إب��ان عهد الرئيس المعزول محمد
ٌ
ج��دال
م��رس��ي ،وال���ذي دار ح��ول��ه
موسع.

�صحيفة «�إ�سرائيلية» ت�ستعر�ض
بنود ال�صفقة التي تم بحثها في المفاو�ضات
استعرضت صحيفة «إسرائيل
ال��ي��وم» ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر أمس
ما أسمته «مالمح الصفقة اآلخذة
ب��ال��ت��ب��ل��ور» ب��ي��ن الفلسطينيين
و «اإلسرائيليين» برعاية الواليات
المتحدة إلن��ق��اذ المفاوضات من
االنهيار.
وذكرت الصحيفة أن أبرز معالم
هذه الصفقة القديمة الجديدة هي
على النحو اآلتي:
 تقوم «إسرائيل» بإطالق سراحالدفعة الرابعة المقررة سلفا ً والتي
تشمل  26أسيراً.
 إطالق سراح الـ  12أسيرا ً منالداخل يتطلب مصادقة منفردة من
الحكومة عليهم.
 إطالق سراح  450أسيرا ً «لمتتلطخ أيديهم ب��ال��دم��اء» بحسب
الصحيفة بعد مصادقة الحكومة
عليهم.
 تجميد ال��ب��ن��اء االستيطانيخ��ارج القدس وخ��ارج التجمعات
االستيطانية.
 تقوم الواليات المتحدة بإطالقس��راح الجاسوس «اإلسرائيلي»

جوناثان بوالرد.
 توافق السلطة الفلسطينيةعلى تمديد المفاوضات لـ  9أشهر
إضافية.
 ت��ج��م��ي��د ت���وج���ه ال��س��ل��ط��ةالفلسطينية للمنظمة الدولية.
وقالت الصحيفة إن الحديث عن
بلورة هذه الصفقة وعلى رغم أنها
ل��م تتم بعد ،أث��ار خ�لاف��ات داخ��ل
االئتالف الحكومي «اإلسرائيلي»
تمثلت بالتهديد الذي وجهه رئيس
ح��زب «البيت ال��ي��ه��ودي» نفتالي
بينت باالنسحاب م��ن الحكومة
في حال جرى إطالق سراح أسرى
من الداخل ،حتى ولو ارتبط ذلك
بإطالق سراح بوالرد.
واع��ت��ب��ر ب��ي��ن��ت إط��ل�اق س��راح
أس���رى ال��داخ��ل «م��س �ا ً بالسيادة
«اإلسرائيلية» ،ما عدا أن ذلك يتم في
ظل عدم سحب الفلسطينيين لطلب
انضمامهم للمواثيق والمعاهدات
ال��دول��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن وزراء
حزبه سيصوتون ضد الصفقة في
حال عرضها على الحكومة ،وفي
حال حظيت الصفقة بالموافقة فإن

«البيت اليهودي» سينسحب من
الحكومة فوراً.
وردا ً على تهديدات بينت ص ّرح
مسؤولون من الليكود« :نحن لم
نتمسك بأحد للبقاء في الحكومة،
وأسلوب بينت بالتهديد معروف
لدينا ،هي مجرد تهديدات لن تخرج
إلى حيّز التنفيذ».
وفي غضون ذلك قررت الحكومة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» معاقبة السلطة
الفلسطينية بسبب توجهها إلى
المنظمة الدولية ،إذ أوع��ز رئيس
الحكومة نتنياهو بناء على توصية
م��ن وزي��ر ال��ش��ؤون االستخبارية
ي��وف��ال شتاينتس ،بعدم تحويل
المستحقات الضريبية التي تقوم
«إس��رائ��ي��ل» بجبايتها لمصلحة
السلطة ،وب��أن يتم خصم المبلغ
الذي تقوم «إسرائيل» بجبايته من
ال��دي��ون المستحقة على السلطة
لشركة الكهرباء وللمستشفيات
«اإلسرائيلية».

