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عيون المنطقة �إلى «م�سقط» ( ...تتمة �ص)1

مسجالً «أن ال��دور األب��رز في هذا الموقف هو لتيار المستقبل
ولقيادته» .وقال« :قد نختلف في كثير من المواقف وفي كثير
من التحليالت والتقييمات وأحيانا ً قد نصل إلى مرحلة العداء،
لكن أخالقنا تقول إنه عندما يكون هناك موقف صحيح وشريف،
يجب أن نشكره ونقدره بمعزل عن كل الخالفات بيننا» .وردا ً على
الدعوات إلى الحوار من أجل تحييد البلد وتحصينه ،كشف السيد
نصرالله أنه «خالل األسابيع الماضية ،قالت لنا جهات حليفة
وجهات صديقة :أما آن األوان لحوار بين المستقبل وحزب الله؟،
وقلنا أن ال مانع لدينا .وأعلن من هذا الموقع ،أننا مستعدون لهذا
الحوار وجاهزون له ،وهذا الموضوع قيد المتابعة».
وفي ما يتعلق بالمجلس النيابي ،أشار السيد نصرالله إلى
ثالثة خيارات «إما الذهاب إلى االنتخابات ،وإما التمديد وإما
الفراغ .بالنسبة لنا من أول يوم أبلغنا كل أصدقائنا وحلفائنا أننا
مستعدون إلجراء االنتخابات ،وال مانع لدينا من التمديد» .وأكد
أننا «لسنا جاهزين أبدا ً أن يذهب أحد بالبلد إلى الفراغ ،ونحن مع
أي شيء يمنع من الذهاب إلى الفراغ» ،مشيرا ً إلى أننا «وصلنا إلى
نقطة حساسة جدا ً يتوقف عليها مصير مؤسسة مجلس النواب،
ونحن جميعا ً معنيون بأن نقدم المساعدة لرئيس المجلس نبيه
بري إلخراج البلد من هذا المأزق الكبير».
وعن االنتخابات الرئاسية أكد السيد نصرالله أننا «نريد
بأسرع وق��ت ممكن أن يكون هناك رئيس جمهورية في قصر
بعبدا» ،داعيا ً «القوى السياسية إلى العمل من أجل استعادة هذا
الملف من القوى اإلقليمية».
وأض��اف« :سورية قالت إن ما يقبل به حلفاؤنا في لبنان
سنمضي به ،والعديد التقوا مسؤولين إيرانيين وقالوا للجميع إن
هذا شأن لبناني داخلي ،وفي نهاية المطاف إيران تريد أن يتحقق
هذا االستحقاق».
وتابع« :فريقنا يملك القرار الداخلي الوطني وتفويضا ً إقليمياً،
وهذا ما يجب أن ينجز لدى الفريق اآلخر .وبالنسبة لنا نحن ندعم
ترشيحا ً معينا ً ومحددا ً وكل العالم تعرفه وهو العماد ميشال
عون ،وهذا الترشيح يتمتع بأفضل تمثيل مسيحي وأفضل تمثيل
وطني ،والبعض يقول إنه يجب التخلي عن دعم هذا الترشيح
وهذا غير منصف».
ودعا القوى السياسية إلى عدم انتظار تغيرات إقليمية ،مؤكدا ً
أن «الحوار األساسي هو مع المرشح الطبيعي الذي يتبناه فريقنا
السياسي».
في هذا الوقت ،سافر قائد الجيش العماد جان قهوجي لبنان
على رأس وفد عسكري ،إلى السعودية ،للمشاركة في احتفال
توقيع الجانبين السعودي والفرنسي اليوم على اتفاق الهبة
المقدمة من السعودية لمصلحة الجيش.
ولم يخف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط سروره
لهذه الخطوة ،وقال مغردا ً عبر «تويتر» ،إن «رئيس الحكومة

السابق سعد الحريري والرئيس السابق ميشال سليمان ،لعبا
دورا ً لتثبيت هبة المليارات الثالث» ،معربا ً عن سعادته ألنه تم
التأكيد أن «الهبة للجيش اللبناني سيتم االنتهاء منها».
واعتبر أن «السالح الفرنسي هو هدية قيمة» ،شاكرا ً الملك
السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند .وأعربت مصادر أمنية عن أملها بتنفيذ موضوع الهبة
قريباً .وأوضحت أن ما يحتاجه الجيش من أسلحة بات في
حوزة الفرنسيين منذ أسابيع عدة ،مشيرة إلى أن نوعية األسلحة
التي طلبها الجيش غير تعجيزية ولم تواجه بأي اعتراضات من
الجانب الفرنسي.

وبعد سياسي للزيارة

وفي الموازاة ،أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن زيارة
قهوجي إلى السعودية لها بعدان عسكري وسياسي» ،الفتة إلى
أن الزيارة في البعد العسكري تأتي استكماال ً لزيارة الواليات
المتحدة وفرنسا ،لتحريك المساعدات العسكرية للجيش ،وال
سيما أن اشتباكات طرابلس األخيرة أثبتت أن الخطر داهم
والجيش بحاجة إلى سالح وذخيرة» .ورأت المصادر «أنه في
ظل عدم تخصيص الجيش بأموال من الموازنة العامة ،والتردد
حتى الرفض في قبول المساعدة اإليرانية لم يبق أمام قهوجي إال
تحريك المساعدة السعودية».
وتؤكد المصادر نفسها «أن الزيارة في البعد السياسي ،تأتي
متابعة لملف رئاسة الجمهورية الذي بدأه العماد قهوجي في
الواليات المتحدة التي ال تضع فيتو على ترشيحه ،فهو حتى
الساعة لم يسمع ما يشجعه من الموقف السعودي حيال ذلك،
ال بل على العكس فهناك أص��وات خرجت من تيار المستقبل
تحرض ضد قهوجي ما أوحى لقائد الجيش «أن الرياض تضع
فيتو عليه» .وتلفت المصادر إلى «أن الزيارة ربما تكون لمعالجة
الملفين العسكري والسياسي معاً».
وفيما يجري الحديث عن تحريك ملف رئاسة الجمهورية عقب
جلسة التمديد للمجلس النيابي غ��داً ،توقعت مصادر متابعة
لـ«البناء» أن «تحصل االنتخابات الرئاسية بعد  24تشرين
الثاني الجاري» .وإذ أشارت المصادر إلى «أن الرياض عممت
على فريق  14آذار أن ال حظوظ للجنرال عون في االنتخابات
الرئاسية ،وأنه طالما عون بقي مرشحا ً ال رئيس جمهورية في
لبنان» ،أكدت «أن فريق  8آذار مجتمعا ً يعتبر أن رئيس تكتل
التغيير واإلصالح المرشح الكفوء الوحيد لرئاسة الجمهورية».
وفي سياق متصل ،أكدت مصادر واسعة اإلطالع لـ«البناء»
«أن اإلدارة األميركية ال تضع فيتو على قهوجي ،وال على
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ،وال على الوزير
السابق جان عبيد» ،شددت في المقابل على «أن الرياض لم
تبحث في هذه األسماء ،واكتفت حتى الساعة بوضع فيتو

سعودي على الجنرال عون».

التمديد للمجلس بميثاقية

في غضون ذلك ،بدا مسار الجلسة النيابية غدا ً متجها ً نحو
التمديد للمجلس النيابي وفق الميثاقية التي يطالب بها الرئيس
بري .وفيما يعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
مؤتمرا ً صحافيا ً اليوم إلعالن ما وصف بأنه «مبادرة الساعة
األخيرة لتجنب التمديد لمجلس النواب» ،يتوقع أن يتراجع عن
رفضه التمديد بإعالنه أن نواب «القوات» سيصوتون لمصلحة
التمديد .في المقابل أكد رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل
من باريس التصويت ضد التمديد «ألن التصويت إلى جانبه
يعطي صك براءة لكل من شاركوا بتعطيل الرئاسة وجرونا إلى
هرطقة جديدة هي التمديد لمجلس النواب» .واعتبر «أنه في
الوقت الحاضر األولوية والضرورة هي النتخاب رئيس وكل ما
عدا ذلك هو تعطيل للمؤسسات ولمبدأ الشراكة الوطنية».
أما كتلة «المستقبل» فرأت بعد اجتماعها الدوري أن «المشاركة
واالقتراع في الجلسة العامة المقبلة للتمديد لمجلس النواب
مسألة أساسية وضرورية لقطع الطريق على احتماالت الوقوع
في هذا الفراغ في المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من
أخطار على الدولة وعلى النظام السياسي وتداعيات كل ذلك على
األوضاع العامة والمصالح الوطنية العليا» ،معتبرة أن «المهمة
األساسية للنواب في مرحلة ما بعد الجلسة المقبلة هي انتخاب
رئيس جديد للجمهورية وفقا ً لمبادرة قوى  14آذار التوافقية».
وتحدثت مصادر نيابية لـ«البناء» عن «اتصاالت تجرى بين
الرئيس بري وكتلة «المستقبل» ،والكتل النيابية المسيحية
الختصار مدة التمديد ،وأن طروحات عدة تناقش لهذه الغاية».

خلية األزمة تبحث غدا ً اقتراحات «النصرة»

على صعيد آخر ،يعقد مجلس الوزراء بعد غد الخميس جلسة
في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سالم لبحث جدول
أعمال من  44بندا ً أبرزها بند الهاتف وقضايا أخرى تتعلق بهبات
ونقل اعتمادات .وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن سالم
سيضع الوزراء في أجواء التطورات المتعلقة بقضية العسكريين
المخطوفين في ضوء المقترحات التي وضعتها «جبهة النصرة»
وسلمتها إل��ى الموفد القطري ال��ذي سلمها ب��دوره إل��ى المدير
العام األمن العام اللواء عباس إبراهيم .ويسبق جلسة مجلس
الوزراء اجتماع لخلية األزمة برئاسة سالم غدا ً التخاذ موقف من
المقترحات.
إلى ذلك ،أعلن قيادي في جبهة «النصرة» لـ «األناضول» أن
الجبهة «تنازلت عن شرط انسحاب حزب الله من سورية في
مفاوضات اإلفراج عن العسكريين اللبنانيين األسرى كي ال تتهم
بوضع شروط تعجيزية وألنها تريد إخراجه بهزيمة عسكرية».

ميركل :ان�سحاب بريطانيا من االتحاد الأوروبي
�أهون من التالعب بمبد�أ حرية التنقل
قالت المستشارة األلمانية آنجيال ميركل
إنها ترى أن انسحاب بريطانيا من االتحاد
األوروب����ي اه��ون م��ن التالعب بمبدأ حرية
الحركة والتنقل بين دول االتحاد ،بحسب ما
أوردت مجلة «دير شبيغل» األلمانية.
وي��ق��ال إن ميركل قلقة م��ن أن موضوع
استمرار عضوية بريطانيا في االتحاد تقترب
من «نقطة الال ع��ودة ».ولم تعلق الحكومة
البريطانية على ما ورد على لسان المستشارة
األلمانية.
يذكر أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد
كاميرون يطالب بإعادة التفاوض حول شروط
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروب��ي ،قبل

أن يأمر بإجراء استفتاء عام حول ما إذا كان
ينبغي للبالد االنسحاب من عضويته.
وكان كاميرون قد قال إن مبدأ حرية الحركة
والتنقل «سيكون في مركز استراتيجيتي
إلعادة التفاوض مع االتحاد األوروبي» ،ولكن
ميركل أكدت  -بحسب «دير شبيغل»  -إنها
ستسحب دعمها استمرار عضوية بريطانيا
في االتحاد إذا أصر كاميرون على التالعب
بهذا المبدأ الذي يعتبر أساسيا لوجود االتحاد
األوروبي.
وقالت الصحيفة األلمانية إن هذه هي المرة
األولى التي تق ّر فيها ميركل بإمكان انسحاب
بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» اللندنية
قالت« :إن ألمانيا رفضت مقترحا ً بريطانيا ً
ينص على ف��رض قيود على ع��دد الوافدين
األوروبيين من ذوي المهارات المتواضعة،
وذل��ك عن طريق تقييد ع��دد أرق��ام التأمين
الوطني التي تصدر لهم».
وأوض��ح��ت «دي��ر شبيغل» أن كاميرون
ي���درس اآلن خ��ط��ة تتضمن إع����ادة تفسير
ال��ق��وان��ي��ن األوروب���ي���ة م��ن أج��ل منع هجرة
المواطنين األوروبيين إلى بريطانيا ما لم تكن
لهم وظائف ،وتسفير أولئك الذين يعجزون
عن إعالة أنفسهم بعد ثالثة أشهر من وصولهم
إلى بريطانيا.

ال�سي�سي« :الإخوان»
( ...تتمة �ص)1
وأض����اف« :أن اإلخ����وان ك��ان��وا يتخيلون أنهم
يستطيعون أن يفصلوا سيناء ع��ن ال��وط��ن األم،
ويحولونها إل��ى إم��ارة تكون شوكة في ظهر مصر،
تستخدم عند الضرورة» ،مشيرا ً إلى أن هدف الجيش
المصري كان بقاء مصر شامخة بكل مؤسساتها ال
تسقط.
وأكد السيسي أن «أحدا ً ال يستطيع كسر إرادة مصر
وجيشها» ،معربا ً عن استيائه الشديد من «اإلشاعات
التي استهدفت قلب الحقائق ،من خالل الزعم بأن مقتل
جنودنا في مذبحة الشيخ زويد ،كان في ليبيا ،وليس
في سيناء ،وذلك بغرض التشكيك في صدقيتنا».
وع��ن «المنطقة العازلة» التي تعتزم السلطات
المصرية إقامتها في منطقة «رفح» ،على الحدود مع
قطاع غزة ،قال السيسي إنه «سيتم اتخاذ المزيد من
اإلجراءات إلخالء المنطقة الحدودية» ،موكدا ً أنه سيتم
تعويض أهالي سيناء بماليين الجنيهات ،وقد تصل
التعويضات إلى مليار جنيه ،على حد قوله.

في عا�شوراء ( ...تتمة �ص)1
صلة هذا التحدي بسيرة الحسين ،هي أنّ النصر
على ال��م��ش��روع االستيطاني األج��ن��ب��ي ،يتوقف
اليوم على تقدم مشروع المقاومة كمشروع قادر
على الفصل بين المعركة مع هذا الكيان الذي يتخذ
الغطاء الديني المذهبي ،وبين أهل المذاهب التي
يريد تأليبها على المقاومة وقواها ،ولفهم متجدّد
وج���ريء لسيرة الحسين دور كبير ف��ي إنجاز
المهمة.
فسيرة الحسين تتمة لسيرة علي ،والقضية تبدأ
من فهم ال مسايرة فيه ،تقول بالوضوح ،قضية
علي ل��م تكن ي��وم��ا ً مزاحمة أس�لاف��ه م��ن الخلفاء
على البيعة ،وق��د منحها ألب��ي بكر وعمر ،وليس
ينصب نفسه أحكم
من أتباع علي والحسين من ّ
وأعلم منهما ،ليفتح بابا ً ج��دي��دا ً في الحديث عن
األحقية ،وال يمكن ان يكون من أتباع الحسين من
يعتبر تفاهمات الحسن موضع تشكيك ،فالفهم
الشعبي ل���دى غالبية ال��س��ن��ة وال��ش��ي��ع��ة سطحي
وغرائزي ،ويحتاج مواجهة شجاعة ،لم يكن هناك
سنة وشيعة في عهد علي والحسين ،والمذاهب
ول��دت م��ع اإلم���ام جعفر ال��ص��ادق ،وت�لام��ذت��ه هم
أسسوا المذاهب األربعة للسنة ،ولم يطلبوا
الذين ّ
الخالفة كأستاذهم ،ألنّ اإلم��ام��ة ش��يء مختلف
أي الحاكم،
عن الخالفة ،وعالقة اإلمام بالخليفةّ ،
معيارها العدل وليس الدين وال التد ّين ،والخالف
المزعوم بين السنة والشيعة عقائديا ً ال يعرفه
مؤسسوها تالمذة
أغلب أتباع المذاهب ،التي بقي
ّ
يحترمون أستاذهم جعفر الصادق ويستنيرون
بهدي علمه وفقهه ،وال مكان عند علي والحسين
ل��م��ن ي��ف��ت��ح ح���س���اب���اً ،ي��ن��ال م���ن أص���ح���اب النبي
وزوج���ات���ه ،وإع����ادة تقييم ص��ح��ة س��ل��وك األئمة
أنفسهم بل وسلوك النبي نفسه.
عصبية ال��خ�لاف ال��س��ن��ي الشيعي ط��ارئ��ة ،ال
صلة لها بشهادة الحسين ،الذي ك ّرمه أهل مصر
وال��م��غ��رب وح��ل��ب ودم���ش���ق وب���غ���داد وس���ام���راء
وك�� ّرم��وا أخ��ت��ه زي��ن��ب ،وه��م م��ن السنة األقحاح،

أسس لها تاريخيا ً العثمانيون ،باعتبار
العصبية ّ
الحكمين األموي والعباسي ،قد لقيا رفض فقهاء
السنة قبل فقهاء الشيعة واعتبروهما ،حكمين
م��ل��ك��يّ��ي��ن ،ال م��ك��ان ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ال��ب��ي��ع��ة لخليفة
فيهما ،بينما أعاد األتراك العثمانيون ،دمج الديني
بالسياسي ،بعدما أخضعوا وسجنوا وقتلوا ك ّل
م��ن ع���ارض البيعة لخليفتهم م��ن فقهاء السنة،
وأعلنوا الخالفة وجعلوها أساسا ً لحرب مذهبية
ض�� ّد الشيعة ،الس��ت��ث��ارة عصبية مذهبية تشق
صفوف العرب المسلمين ،وتتخذ من بينهم أتباعا ً
يبايعون نظام االح��ت�لال ال��ط��وران��ي السلجوقي
اآلت��ي باسم الخالفة ،ويسجل التاريخ أنّ الذين
ث���اروا وق��اوم��وا ه��ذا االح��ت�لال م��ن ق��ادة المذاهب
السنية ورجاالتها الفقهية ،كانوا طليعة المقاومة
لالحتالل العثماني ،بمثل ما كانت كنائس الشرق
ع��ن��وان م��واج��ه��ة ح��م�لات الفرنجة ال��ت��ي أسميت
بالحمالت الصليبية.
أع��ادت الوهابية الوافدة من نتاج المخابرات
البريطانية إحياء العصبيات المذهبية ،لتفرض
ل��ح��ض��وره��ا م��ك��ان��ا ً ب��ي��ن أه���ل ال��س��ن��ة ،ف��ي خدمة
ثنائية كشفها مناضلون ومفكرون من الحجاز
أمثال الشهيد ناصر السعيد ،بين كيان آل سعود
في جزيرة العرب ،والكيان الصهيوني لليهود
ف��ي فلسطين ،وال��ي��وم م��ع تقهقر المشروعين
ال��ص��ه��ي��ون��ي وال����س����ع����ودي ،ي���ت���ق���دم م���ش���روع
«داع��ش» ،بالجمع بين ميزاتهما ،كيان عقائدي
استيطاني الح��ت�لال أج��ن��ب��ي ،وم��ش��روع لفتنة
مذهبية تتخذ من عصبية الشيعة والسنة غطاء
ل��ه��ا ،وه���ي ت��ق��ت��ل م��ن أه���ل ال��س��ن��ة ال��ذي��ن تدّعي
تمثيلهم المئات واآلالف ،كحال عشائر البونمر
في أنبار العراق.
في ذكرى عاشوراء ،تتجدّد ثورة الحسين ،لما
يتعدّى قوة الدم في االنتصار على السيف ،لقوة
العقل في االنتصار على الغريزة ،وهذا هو التحدي
األه ّم لضمان النصر في الحرب الجديدة.

ع�شرات بين قتلى وجرحى ( ...تتمة �ص)1
النار عليهم حيث وقع عدد من الشبان قتلى على الفور
وت��وزع الناس يختبئون تحت السيارات وخلف ابواب
المحال التجارية ،وعمت الفوضى المنطقة ،ولم تصل
الشرطة إال بعد فرار المسلحين.
وق��د عُ ��رف من الشهداء :محمد المشرف ،اب��ن حسن
صالح المشرف ،هادي خليفة المطاوعة ،محمد حسين

البصراوي ،ابن سلمان البشير ،زهير ابن الشيخ حبيب
المطاوعة.
وتعيش المنطقة حالة توتر شديد عشية ليلة عاشوراء،
ويخشى الكثير من عقالء المنطقة أن تكون بداية ألحداث
دموية مدبرة ،لمنع رفع صور الشيخ نمر النمر في مسيرات
اليوم المقررة لتكون إعالنا للتضامن معه.

«داع�ش» ين�سحب ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،أكد الرئيس الشيشاني
رمضان قاديروف أن االستخبارات
األميركية و«اإلسرائيلية» تغرر
بالشباب الشيشاني لالنضمام إلى
التنظيمات اإلرهابية في سورية
والتورط في قتل الشعب السوري.
وأش��ار ق��ادي��روف إل��ى أن بالده
ل��ن تسمح للذين ينضمون إلى
التنظيمات اإلرهابية في سورية
ويقتلون الشعب السوري بالعودة
إل��ى الشيشان وق��ال« :إنكم لستم
ش��ي��ش��ان��ي��ي��ن ول��س��ت��م مسلمين
وسنقضي عليكم جميعا ً ألنكم ذهبتم
لقتل الشعب السوري والقضاء على
حياته السلمية الهادئة ولن نسمح
لكم بالعودة إل��ى الشيشان أب��دا ً
ألنكم ال تملكون صفات اإلنسان أو
المسلم».
كالم قاديروف جاء خالل لقائه
مفتي س��وري��ة أح��م��د ب���در ال��دي��ن
ح��س��ون وال��س��ف��ي��ر ال���س���وري في
روسيا رياض حداد في العاصمة
الشيشانية غروزني.
وأش��ار الرئيس الشيشاني إلى
تلقيه دع���وة ل��زي��ارة س��وري��ة من
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د،
وق���ال ع��ل��ى صفحته ع��ل��ى موقع
«ان��س��ت��اغ��رام»« :سلمني السفير

ال��س��وري ري��اض ح��داد دع��وة من
الرئيس السوري بشار األسد لزيارة
سورية» ،مضيفا ً أن مفتي سورية
نقل ل��ه كلمات تقدير م��ن األس��د
لموقف روسيا المبدئي من األحداث
في المنطقة.

جاء ذلك في وقت تواصلت فيه
االش��ت��ب��اك��ات العنيفة ف��ي مدينة
عين العرب السورية بين تنظيم
«داعش» اإلرهابي ووحدات حماية
الشعب المدعومة بالبيشمركة
العراقية.

وقد سجل أمس انسحاب عناصر
«داع���ش» إل��ى الخطوط الخلفية
ألح��ي��اء المدينة بعد اشتباكات
عنيفة م��ع وح���دات الحماية ،كما
أفيد بمقتل أبو مريم الشيشاني أحد
القادة الميدانيين للتنظيم اإلرهابي،

الجمهوريون يتجهون لل�سيطرة على الكونغر�س
بعد أشهر من الحملة االنتخابية وإنفاق مليارات
ال��دوالرات سينتخب األميركيون اليوم الكونغرس
الجديد ،الذي سيصوت على القوانين خالل السنتين
األخيرتين م��ن والي��ة الرئيس ب���اراك أوب��ام��ا ،في
انتخابات تبدو المنافسة فيها حامية مع ترجيح الكفة
لمصلحة الجمهوريين .لكن أوباما وظف الساعات
األخيرة لتعبئة األميركيين لمصلحته ،حيث وجه
رسالة بأن ال يسمحوا لغيرهم اختيار مستقبلهم.
وسيتم التجديد لكل مجلس النواب ونحو ثلث
مجلس الشيوخ لكن الغالبية الجديدة مرتبطة فقط
بعُ شر انتخابات لمجلس الشيوخ تبدو نتيجتها
غير محسومة وحيث يخشى الديمقراطيون تصويتا ً
مصيريا ً ي��ك��ون بمثابة ع��ق��اب لرئيس ال��والي��ات
المتحدة.
فللمرة األولى منذ  2006يجد الجمهوريون أنفسهم
في موقع قوة للهيمنة على مجلسي الكونغرس ال
سيما ان الغالبية الجمهورية يبدو بقاؤها مضمونا ً
في مجلس النواب.
لكن خيبة أم��ل االميركيين تشمل ك��ل الطبقة
السياسية وال تقتصر على الديمقراطيين فحسب.
فقد عبر اكثر من  75في المئة من االميركيين عن
معارضتهم عمل الكونغرس .لكن حجب الثقة هذا
صب في مصلحة الجمهوريين ما يفسر بقاء نتائج

إض��اف��ة إل���ى مقتل ال��م��دع��و «أب��و
ساجدة» اللبناني.
ب����دوره ،أك���د ال��م��رك��ز اإلع�لام��ي
لوحدات حماية الشعب ،عبر بيان،
أن وحداتهم وجهت ضربات موجعة
لمرتزقة «داع���ش» ف��ي الجبهات
ال��ث�لاث لمنطقة ك��وب��ان��ي ،وأش��ار
إلى أنه قتل خالل هذه االشتباكات
 28من «داع��ش» بينهم  3أم��راء،
وكذلك إلى سقوط قتلى من وحدات
الحماية ومن «بركان الفرات».
وأشارت مصادر إعالمية عن قيام
وح��دات حماية الشعب بااللتفاف
ع��ل��ى ع��ن��اص��ر «داع����ش» وتنفيذ
كمائن م��ا أدّى إل��ى إض��ع��اف قوة
التنظيم وتكبيدهم خسائر فادحة،
ف��ي حين ب��دأ عناصر البيشمركة
هجوما ً واسعا ً على معاقل التنظيم
مستخدمين صواريخ غ��راد ،فيما
حشد التنظيم ق��وات��ه م��ن مدينة
منبج التي تبعد  60كيلومترا ً غرب
عين العرب استعدادا ً القتحامها.
وتبادل عناصر من «داعش» من
جهة والبيشمركة ومقاتلون كرد
من جهة ثانية القصف فيما دارت
اشتباكات داخ��ل ع��دد م��ن أحياء
المدينة وفي مناطق بمحيطها.
إلى ذلك ،أعلنت القيادة المركزية
األميركية أن قوات الجيش األميركي
شنت سبع غ���ارات على أه��داف
لتنظيم داع���ش ف��ي س��وري��ة من
بينها غارات على مواقع داعش في
كوباني.

هل عقد هنري ليفي
لقاء �سري ًا مع الغنو�شي؟

استطالعات الرأي لمصلحتهم.
وجمع باراك أوباما  25مليون دوالر للمرشحين
الديمقراطيين إلى مجلس الشيوخ ووضع بتصرف
الحزب قواعد معطياته الثمينة لكنه اكتفى عمليا ً منذ
الخميس بالقيام بتنقالت مضمونة في واليات يحظى
فيها بالغالبية مثل مين ورود وايالند وميتشيغن

وبنسلفانيا وكونكتيكت.
وقال أوباما أثناء تجمع في ديترويت ،حيث وجه
نداء إلى الممتنعين عن التصويت« ،هذه االنتخابات
مهمة جدا ً كي تبقوا في منازلكم» ،مضيفاً« :ال تسمحوا
ألحد غيركم في اختيار مستقبلكم .فعندما نصوت
نفوز».

في سياق تناولها لزيارة «عراب الفوضى» المثيرة للجدال المفكر برنارد
هنري ليفي تونس ،كشفت صحيفة «العرب اليوم» األردنية عن لقاء سري جمع
مسؤول حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وليفي وعددا ً من القيادات
اإلسالمية الليبية ،غير أن النهضة سارعت إلى نفي حصول اللقاء بين أي من
قياداتها وليفي خالل زيارته تونس.
وكانت صحيفة «العرب اليوم» نقلت عن مصادر سياسية تونسية «أن ليفي
عقد لقاء سريا ً مع رئيس حركة النهضة «إخوان تونس» راشد الغنوشي ،وأن
اللقاء حضرته قيادات إسالمية ليبية تقود ما يسمى بعملية «فجر ليبيا».
وأكدت المصادر أن «هناك قلقا ً تونسيا ً من تداعيات زيارة «شيطان الفوضى»
على المنطقة ،وعقده لقاء مع اإلخ��وان عقب هزيمة الجماعة في االنتخابات
التشريعية».
ولفتت الصحيفة إلى «تحذير سياسيين مصريين من زيارة «عراب الفوضى»
الصهيوني الفرنسي «برنارد هنري ليفي» الذي يوصف بأنه «شيطان الفوضى»
في المنطقة ،الذي وصل إلى تونس الجمعة الماضي ،وسبق له أن شارك في
التخطيط الندالع الثورات المسلحة في ليبيا وسورية».

«البغدادي» ي�أمر ( ...تتمة �ص)1
من جهة أخرى ،كشفت وزارة حقوق اإلنسان العراقية إن البغدادي ،أمير
تنظيم «داعش» أمر بحرق جثث المقاتلين األكراد في مدينة عين عرب رغبة
باالنتقام.
ونقل تلفزيون العراقية الرسمية بيان ال��وزارة الذي جاء فيــه« :حصيلة
الشهداء المغدورين الذين أعدموا على يد داعش من عشيــرة البونمر في قضاء
هيت بلغت  322قتيالً» ،مشيرة إلى «العثور على أكثر من  50جثة تم إلقاؤها في
بئر للماء في هيت بينها جثث تعود لنساء وأطفال».
وأوضحت أن «داعش قام بخطف أكثر من  65شخصا ً من عشيرة البونمر
واعتبرهم أس��رى ح��رب ،فضالً عن نهب وسلب قطعان الماشية واألغنام
العائدة إلى أفراد العشيرة بداعي أن تلك األغنام والمواشي تعود إلى قادة في
الصحوات».
وأضافت ال��وزارة أن كيان «داعش» حدد مهر النساء في محافظة نينوى
بمبلغ مليون ونصف مليون دينار متوعدا ً المخالف بالجلد  30جلدة وصلب
كل رجل دين يقوم بإبرام عقود الزواج خارج محكمتهم في المحافظة ،كاشفة
عن قيام «داعش» بفرض غرامة تقدر بنحو  700ألف دينار عراقي على بائعي
السجائر أو الحبس لمدة  15يوما ً والجلد  80جلدة للمخالفين ،مؤكدة قيام
التنظيم بتحديد اإلتاوات التي تفرض على المواطنين من أصحاب سيارات
النقل بمبلغ  500دوالر و  300دوالر للمركبات الصغيرة و  100دوالر
لألشخاص المسافرين.

