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تتمات

وكان الفتاً ،وسط الضجيج الخليجي
المتعالي ض�� ّد إي���ران ،أن ينعقد اللقاء
ال��ث��ان��ي ب��ي��ن وزي����ري خ��ارج��ي��ة أميركا
وإي������ران ج����ون ك���ي���ري وم��ح��م��د ج���واد
ظ���ري���ف ،وت���خ���رج م���ص���ادر الطرفين
تتحدّث ع��ن اإليجابية العالية ،ويعلن
مساء عن معاودة جمال بنعمر مساعيه
كمبعوث أممي للح ّل السياسي ،بمثل ما
عاد ستيفان دي ميستورا تحت العنوان
نفسه إلى سورية.
ف��ي لبنان ال مساعي سياسية ،وال
متغيّرات في الملف األب��رز ،استحقاق
رئاسة الجمهورية ،الذي سيحضر في
الصورة التاريخية لقداس مار مارون
بغياب ك ّل من رئيس الجمهورية العتيد
والبطريرك الماروني معاً ،وستكتمل
الرمزية إذا حضر العماد ميشال عون
كما تقول مصادر كنسية ،فيبدو كمن
يمأل ال��ف��راغ ،وم��ع غياب الرئيس أمين
ال��ج��م��يّ��ل ،سيجلس ع��ون م��ن��ف��ردا ً على
ال��ك��رس��ي ال����ذي ي��ت��ق��دّم المشاركين،
بصفته رئ��ي��س��ا ً س��اب��ق��ا ً وح��ي��دا ً يحضر
القداس.
وب��ي��ن ال��رم��زي��ة وال����رم����وز ،شهدت
ط��راب��ل��س خ���روج���ا ً ع��ل��ن��ي��ا ً إل���ى الحرب
ال��ص��ام��ت��ة ال��ت��ي ي��ش��ن��ه��ا ال��ن��ائ��ب خالد
ال��ض��اه��ر ع��ل��ى وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة نهاد
ال���م���ش���ن���وق ،ب���ع���دم���ا ح���ض���ر ال��ض��اه��ر
اعتصام اإلسالميين في ساحة «الله»
احتجاجا ً على ق��رار المشنوق شمول
للمجسم الذي يحمل كلمة «الله»
العملية
ّ
في ساحة من ساحات طرابلس ،ليبلغ
التهجم الذي أطلقه الضاهر دعوته إلى
ّ
إزالة تمثال السيد المسيح فاتحا ً يديه،
في يسوع الملك.
حرب الضاهر على المشنوق الممتدّة
م��ن س��اح��ة «ال���ل���ه» إل���ى ي��س��وع الملك،
ص���ارت أم���ام ال��رئ��ي��س سعد الحريري
كما تقول مصادر مق ّربة من المشنوق،
ويفترض أن يبت بحسم إع�لان أن ال
عالقة للضاهر بكتلة المستقبل ،لكن
م��ص��ادر ف��ي كتلة المستقبل النيابية
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بوتين ير�سم ( ...تتمة �ص)1
دعت إلى التريث في التوقعات بانتظار
ما سيقوله الرئيس فؤاد السنيورة.

يتميّز ق���دّاس ع��ي��د م��ار م���ارون ال��ي��وم
بأمرين .األول ،غياب رئيس الجمهورية
لشغور هذا المنصب منذ نحو تسعة أشهر.
والثاني حضور حزب الله المناسبة للمرة
األولى.
ك��م��ا يحضر ال��ق��داس ال���ذي سيترأسه
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم
في كنيسة الجميزة ،رئيس أساقفة بيروت
ل��ل��م��وارن��ة ال��م��ط��ران ب��ول��س م��ط��ر ،رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري ممثالً بالنائب
عبد اللطيف الزين ورئيس الحكومة تمام
س�لام العائد من ميونيخ .وفيما رجحت
مصادر مطلعة على التحضيرات للقداس
لـ«البناء» أن يحضر رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،لفتت إلى أن
رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل سيغيب
ألسباب صحية.

االستحقاق في الفاتيكان اليوم

ويحط االستحقاق الرئاسي في الفاتيكان
ال��ي��وم ح��ي��ث يعقد ل��ق��اء ب��ي��ن البطريرك
الماروني بشارة الراعي ومدير دائرة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية
الفرنسية جان فرنسوا جيرو .فيما أكدت
مصادر مق ّربة من بكركي لـ«البناء» أنّ هناك
حراكا ً ودفعا ً كبيرين من الدوائر الفاتيكانية
باتجاه الواليات المتحدة األميركية والدول
المعنية إلنتاج اتفاق على انتخاب رئيس في
أقرب وقت ممكن».
وفي موازاة المحاوالت الفرنسية على هذا
الصعيد ،توقف المراقبون عند كالم رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على
«أنّ الفراغ لن يُمأل قبل أن يتفاهم اللبنانيون
على العقلية والمنهجية التي سيلتزمها
ال��ح��ك��م ف��ي ل��ب��ن��ان ،خ��ص��وص �ا ً م��ع ال��ع��دو
الصهيوني واإلره���اب التكفيري» ،وكذلك
عند تصريح نائب رئيس المجلس السياسي
في حزب الله محمود قماطي من الرابية «ما
منترك عون وما منرضى بدالو».
وأشارت مصادر مطلعة في  8آذار إلى «أنّ
موقف حزب الله عبّر عنه قماطي في شكل
واضح ال يقبل أيّ التباس» ،ولفتت إلى «أنّ
موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يخفي
رسالة للفريق اآلخر أنّ أيّ رئيس يمكن أن
يقبل به حزب الله هو الرئيس الذي يستوفي
شروطا ً محدّدة ،وفي طليعتها التزامه حفظ
المقاومة وع��دم الغدر بها كما فعل غيره،

الوضوح في التزامه الوطني اإلصالحي،
وعدم تحويل الملفات اللبنانية األساسية
إل��ى سلعة كما فعل غيره ،وع��دم استفزاز
المسيحيين والعودة إلى منطق تهميشهم».
ورأت المصادر «أنّ رفض الفريق اآلخر
العماد عون ،والبحث عن رئيس آخر بحجة
أنّ رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح ملتزم
بحفظ المقاومة ،يعني البحث عن «ميشال
ع��ون» آخر يلتزم بهذه المعايير» ،مؤكدة
«أنّ أحدا ً ال يتقدّم على الجنرال عون في هذه
المعايير ،عند حزب الله».

مستوعب ذخ��ي��رة م��ت��ن� ّوع��ة ،ضمن إط��ار
برنامج المساعدات األميركية المخصصة
للجيش.
وق��ال السفير األميركي ديفيد هِ � ْل الذي
حضر عملية التسليم« :إنّ الدعم المستم ّر
ال��ذي تقدّمه ال��والي��ات المتحدة للجيش
اللبناني نابع م��ن الشراكة الثابتة بين
البلدين الصديقين ،وأنّ بالده بصدد تقديم
المزيد من المساعدات النوعية له ،بهدف
مكافحة اإلره���اب والحفاظ على استقرار
لبنان».

سالم يطلب مساعدة إيران

ضاهر يواجه المشنوق
في طرابلس

هذا االستحقاق كان حاضرا ً خالل لقاء
بين الرئيس سالم ووزير الخارجية اإليراني
محمد ج��واد ظريف ف��ي ميونيخ .وبحث
الجانبان العالقات الثنائية بين لبنان
وإيران والوضع في المنطقة.
ك��م��ا أط��ل��ع س�ل�ام ظ��ري��ف ع��ل��ى ال��وض��ع
السياسي ف��ي لبنان والعمل ال��ذي تقوم
به الحكومة ،خصوصا ً في المجال األمني
وم��واج��ه��ة اإلره����اب ،متمنيا ً على ال��وزي��ر
اإلي��ران��ي أن تساهم طهران في المساعدة
على انتخاب رئيس للجمهورية مثلما دعمت
تأليف الحكومة االئتالفية.
واجتمع سالم إلى وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف ،ال��ذي أش��اد أيضا ً بأجواء
الحوار في لبنان ،آمالً أن تؤدي إلى «تغييرات
إيجابية» في المناخ السياسي.
من جهته ،دعا رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط إلى «التفكير بصيغ
جديدة للخروج من الواقع الراهن في ما
يتعلق بملف االستحقاق الرئاسي ،مقترحاً:
«إع���ادة االع��ت��ب��ار للبعد ال��وط��ن��ي ف��ي هذا
االستحقاق ب��دل حصره عند المسيحيين
فقط» .وشدّد على «أنه ال ب ّد من إقرار جميع
األطراف السياسية بأن ال مف ّر من التسوية
الرئاسية ،وع��دم انتظار تبلور التفاهمات
الخارجية».

السالح الفرنسي إلى نيسان

على خط آخر ،وفيما ال تزال فرنسا تتلكأ
في تسليم السالح إل��ى الجيش اللبناني
بموجب الهبة الفرنسية ،مرجئة هذا األمر
إل��ى األول من شهر نيسان المقبل بحسب
ما تبلغ سالم من وزير الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس في ميونيخ من دون اتضاح
األس��ب��اب ،تسلّم الجيش في مرفأ بيروت
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ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،حقنت ب��ع��ض ال��ق��وى
اإلس�لام��ي��ة ف��ي طرابلس بعد إزال���ة الفتة
مكتوب عليها كلمة الله وطرابلس قلعة
المسلمين في ساحة عبد الحميد كرامي،
تنفيذا ً لقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق .ونفذت هذه القوى اعتصاما ً ليل
أول من أمس ،شارك فيه النائب خالد ضاهر
الذي طالب بإزالة تمثال يسوع الملك وصور
القدّيسين «ال��ذي��ن يفتحون أيديهم» في
جونيه.
وتوقفت م��ص��ادر طرابلسية عند كالم
ضاهر ،واصفة إي��اه بأنه «استفزازي جدا ً
ويشكل شرارة الفتنة في البلد».
وفيما اعتبرت ال��م��ص��ادر «أنّ م��ا يقوم
ب��ه ضاهر وبعض ق��ي��ادات المستقبل هو
بمثابة محاولة لتعطيل وعرقلة ما يقوم
به المشنوق ،سألت المصادر هل سيتدخل
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لحسم
الصراع الدائر بين لجنة ال��ح��وار ،ولجنة
رافضي الحوار الذي انفجر (أيّ الصراع) في
طرابلس على خلفية إزالة الصور والشعارات
السياسية»؟

لبنان يرفض المشاركة
في مؤتمر واشنطن

في مجال آخر ،أعلن وزير الخارجية جبران
باسيل من بلجيكا التي يزورها على رأس وفد
وزاري ،رفض لبنان حضور مؤتمر واشنطن
حول اإلرهاب بسبب دعوة «إسرائيل» إلى
هذا المؤتمر .وسأل باسيل« :هل نتكلم مع
إسرائيل عن اإلره��اب وهي اإلره��اب بعينه
وهي تمارسه على لبنان والفلسطينيين»؟
وقال« :إنّ مشاركة إسرائيل في هذا المؤتمر
بالنسبة إلينا مرفوضة أساساً».

المحافظون الجدد ي�ؤدون اليمين �أمام ال�سي�سي
ً
محافظا جديدًا اليمين
أدى 17
الدستورية أم��ام الرئيس المصري
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي ،وشملت
الحركة الجديدة تعيين  3سيدات
نائبات لمحافظي القاهرة والجيزة
واإلسكندرية .وعقب انتهاء حلف
اليمين ،اجتمع الرئيس السيسي
ب��ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن ال���ج���دد ب��ح��ض��ور
المحافظين السابقين ،الذين وجه
السيسي لهم الشكر على ما بذلوه
خالل المرحلة الماضية.
وط��ال��ب السيسي المحافظين
السابقين نقل خبراتهم وتجاربهم
إل��ى نظرائهم ال��ج��دد ومساعدتهم
في االضطالع بمهامهم ،بما يؤدي
لتحقيق األه��داف المرجوة ،ويسهم
في استكمال الخطط التنموية بكل
محافظة.
وط��رح السيسي مقترحا ً بوجود

مقتل و�إ�صابة الع�شرات في بنغازي
ّ
وتوقعات باقتراب ح�سم المعركة
ُقتل ما يزيد عن  23شخصا ً وأصيب نحو  69آخرين
بجروح متفاوتة في االشتباكات المحتدمة في مدينة
بنغازي شرق ليبيا.
وكانت العمليات العسكرية قد اشتدت وطأتها على
مختلف محاور القتال في المدينة ،في وقت أعلن مصدر
في مركز بنغازي الطبي أول من أمس ،أن المركز استلم
جثث ستة قتلى ،بينهم شخص مجهول الهوية ،و35
جريحاً ،عقب المعارك التي تشهدها المدينة ،في حين
تسلم «مستشفى الجالء للجراحة والحوادث» سبع جثث
و 27جريحاً.
وقالت الكتيبة « »309التابعة للجيش الليبي إنها
فقدت خمس ًة من المتط ّوعين ،فيما أصيب سبعة آخرون
في معارك السبت غرب بنغازي.
وأ ّكد المتحدّث الرسمي ِباسم رئاسة األركان العامة في
الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري ،أنّ قائد «عملية
الكرامة» اللواء خليفة حفتر أمر بحسم معركة بنغازي
«في أقرب وقت ممكن» .وقال المسماري إن األوامر تقضي
بالتح ّرك في محاور القتال األربعة بالمدفعية والطائرات
والدبابات ،مشيرا ً إلى التقدّم الكبير على األرض الذي
حققته قوات الجيش.

أم��ا آم��ر غرفة العمليات ومحاور القتال في بنغازي
العقيد فرج البرعصي ،فتو ّقع حسم المعركة في المدينة
قريباً ،مشيرا ً إلى أنّ الحوار لن يحقِق أيّ نتائج مع وجود
المليشيات المسلحة ،مضيفا ً َّ
أن تشكيالت مسلّحة كهذه
ستتنصل من أيّ اتفاق ما دام السالح في يدها.
وأ ّكد المسؤول السابق في وزارة الخارجية األميركية
واين وايت ،أنّ الجيش الليبي صار يسيطر على  90في
المئة من مساحة مدينة بنغازي .مشيرا ً إلى أنّ الجيش
انخرط اآلن في ما ع �دّه هجوما ً نهائيا ً لسحق تنظيم
«أنصار الشريعة».
وأوض���ح الباحث ف��ي «معهد ال��ش��رق األوس���ط» في
واشنطن والمحلل االستخباري البارز السابق لدى وزارة
الخارجية واين وايت ،أنَّ الجيش بانتزاعه ميناء بنغازي
من المسلحين المتشدّدين يكون قد أخذ الموقع القيّم
األخير الذي كان بحوزة التنظيم ،استمرارا ً لما بدأه السنة
الماضية ،حين استعاد القواعد العسكرية والبنك الوطني
والمطار وباقي المباني الحيوية.
ووصف وايت الصراع العسكري العنيف بين الوحدات
التابعة للجيش الليبي ومسلّحي «مجلس ش��ورى
بنغازي» ،بأنه كان كثيفا ً ومريراً.

ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن ال��س��اب��ق��ي��ن ل��ف��ت��رة
زم��ن��ي��ة ق��ص��ي��رة ت��س��م��ح بتعريف
المحافظين الجدد بأهم ملفات العمل
بالمحافظات ،واطالعهم على أبرز
العقبات التي واجهت كل منهم في
محافظته واألفكار المقترحة لتذليلها،
األم���ر ال���ذي رح��ب ب��ه المحافظون
ال��س��اب��ق��ون ،م��ؤ ّك��دي��ن استعدادهم
اإلسهام في نجاح مهمة المحافظين
ال���ج���دد م���ن خ�ل�ال ن��ق��ل ت��ج��ارب��ه��م
وأفكارهم إليهم.
وش����دّد ال��س��ي��س��ي خ�ل�ال لقائه
المحافظين ال��ج��دد ،على ض��رورة
العمل على وضع الحلول المبتكرة
وغ��ي��ر التقليدية للمشكالت التي
تعوق مسيرة التنمية بالمحافظات،
ومحاربة الفساد اإلداري والتشجيع
على كشفه وتقديم حاالت الفساد إلى
جهات التحقيق طبقا ً للقانون.

الخميني وبري ( ...تتمة �ص)1
 ك��ان��ت أب���رز حلقات ه��ذه ال��ج��ول��ة العشريةاألولى ،انتفاضة السادس من شباط عام 1984
التي قادها بكفاءة نادرة الرئيس نبيه بري ،على
ك�� ّل المستويات وص��والً إل��ى ترجمة إنجازاتها،
ال��م��ؤس��س��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ال��ف االس��ت��رات��ي��ج��ي بين
س��وري��ة وإي���ران ،لبلوغ نقاط النهاية ،بإسقاط
أتفاق السابع عشر من أي��ار ،ال��ذي ول��د كنسخة
هجينة عن اتفاق كامب ديفيد ،ورحيل المارينز
والقوات المتعددة الجنسيات عن بيروت إعالنا ً
لسقوط اتفاقية فيليب حبيب التي مثلت وضع

لبنان تحت الوصاية األميركية ،وانتهاء بفتح
طريق الجنوب أمام المقاومة وتأمين خط اإلمداد،
الواصل من بيروت إلى دمشق ،تتويجا ً بالدخول
السوري مرة جديدة إلى بيروت ،وانتهاء بتوقيع
ات��ف��اق ال��ط��ائ��ف ،وان��ط�لاق م��س��ي��رة ب��ن��اء الدولة
اللبنانية على خط سياسي عنوانه دعم المقاومة
والتمسك ب��ب��واب��ة ال��ع�لاق��ة المميزة م��ع سورية
كعنوان لترجمة عروبة لبنان.
ناصر قنديل

واجهوا الإرهاب ( ...تتمة �ص)1
ح� ُ
�رق الطيار األسير حيا ً ه� ّز األردن حكوم ًة وشعباً،
فارتفعت أصوات قيادية وشعبية تطالب الملك والحكومة
بإعادة النظر بالسياسة الراهنة المناوئة لسورية بغية
التعاون معها في مواجهة اإلرهاب المستشري.
ت��ردّد أيضا ً أنّ الحدث الجلل أقلق األوس��اط الحاكمة
في دول «التحالف الدولي ض ّد اإلره���اب» ،وأنّ قياديين
سياسيين وإعالميين فيها دعوا إلى إعادة النظر بالسياسة
الراهنة المناوئة لسورية ،مؤكدين أنّ مواجهة اإلرهاب لن
تستقيم إالّ بالتعاون معها.
غير أنّ واقعات ميدانية الفتة رافقت وأعقبت ردود الفعل
المطالبة بإعادة النظر بالسياسة المناوئة لسورية .فقد
ش ّنت جبهة «النصرة» ،انطالقا ً من منطقة الزبداني ،هجم ًة
شديدة على منطقة «جديدة يابوس» و»المصنع» الحدودية
واستطاعت تهديد طريق بيروت  -دمشق لمدة أربع ساعات
قبل أن يتم ّكن الجيش ال��س��وري من ردّه��ا على أعقابها
وتكبيدها خسائر فادحة .وفي الغوطة الشرقية ،استهدف
«جيش اإلس�لام» بالقصف المدفعي والصاروخي أحياء
دمشق السكنية وجامعتها ومدارسها ما أدّى إلى سقوط أكثر
من  11شهيدا ً وعشرات الجرحى بينهم أطفال وطالب.
هذه الهجمات على دمشق وعلى منطقة بالغة الحساسية
تحتضن طريق بيروت  -دمشق االستراتيجية إنْ ّ
تدل على
شيء فعلى أنّ جبهة «النصرة» باتت ج��زءا ً من تحالف
أميركي -صهيوني – إقليمي يبتغي إضعاف سورية تمهيدا ً
لتقسيمها ،وأنّ جبهة «النصرة» و«جيش اإلسالم» ما كانا
ليقوما بتلك الهجمات لوال ضوء أخضر من ذلك التحالف.
يدل على أن سورية وقوى المقاومة العربية باتت هدفا ً
هذا ّ
مشتركا ً للعد ّوين الصهيوني واإلرهابي.
كيف الخروج من هذه اإلشكالية المدّمرة؟
لئن لم تدرك أطراف «التحالف الدولي» بعد أنّ تنظيم
«الدولة اإلسالمية» يعاديها جميعاً ،عربا ً وعجماً ،وأنه
ممعن في تحدّيها وإهانتها ،فإنّ السلوكية المتوحشة لهذا
التنظيم اإلرهابي المقتدر ستحملها ،عاجالً أو آجالً ،على
إعادة النظر بسياستها المعادية لسورية بغية تكوين أوسع
جبهة إقليمية ودولية ض ّد اإلره��اب .في هذا المجال ،ثمة
مهام مطلوبة من أطراف «التحالف الدولي» وأخرى مطلوبة
من قوى المقاومة العربية.
لع ّل أبرز المهام المطلوبة من دول «التحالف الدولي»
ثالث:
أواله��ا ،اإلع�لان وااللتزام بأنّ اإلره��اب بجميع فصائله
الناشطة ف��ي شتى دول العالم ،خصوصا ً ف��ي سورية

وال��ع��راق ولبنان ومصر وليبيا واليمن ،يش ّكل تهديدا ً
للبشرية كلها ،دوال ً ومجتمعات ،وأنّ مواجهته على جميع
المستويات السياسية واألمنية والثقافية واالجتماعية ،هي
من أه ّم واجبات الدول وقوى المقاومة العربية ومهامها في
الحاضر والمستقبل.
ثانيتها ،اتخاذ ق��رار في مجلس األم��ن الدولي بموجب
الفصل السابع بدعوة الدول والكيانات والهيئات السياسية
واألمنية إلى التضامن في مواجهة اإلرهاب لوقف تسليح
وتمويل ودعم الكيانات والفصائل والهيئات اإلرهابية أ ّيا ً
كانت طبيعة الدعم وحجمه ووجهة استعماله تحت طائلة
اتخاذ تدابير زجرية أو قسرية رادعة ض ّد األطراف المخالفة،
ووجوب احتجاز اإلرهابيين الموقوفين ومحاكمتهم وإنزال
أش ّد العقوبات بهم.
ثالثتها ،إلغاء جميع معسكرات وترتيبات تدريب مج ّندين
في تركيا واألردن للقتال في سورية والعراق ولبنان ومصر،
وتحويل الموازنات واالعتمادات المق ّررة إلدامتها وإدارتها
إلى الدول الملتزمة باستخدام جيوشها ميدانيا ً في مواجهة
التنظيمات اإلرهابية.
أما قوى المقاومة العربية فلع ّل أبرز المهام المطلوبة منها
ثالث:
أوالها ،اعتبار الكيان الصهيوني واإلرهاب بك ّل مدارسه
وفصائله عد ّوين مركزيّين لألمة ،وااللتزام بمواجهتهما
بك ّل األسلحة والوسائل والتقنيات المتاحة على جميع
المستويات ،سياسيا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً وثقافياً،
في جميع الدول والمجتمعات العربية.
ثانيتها ،عقد اجتماع استثنائي عاجل لقيادات حركات
المقاومة العربية ،خصوصا ً تلك الناشطة ض ّد العد ّوين
الصهيوني واإلرهابي في فلسطين ولبنان وسورية والعراق
واألردن ومصر وليبيا واليمن ،من أجل التوافق على برنامج
سياسي واستراتيجية جهاد متكاملين لمواجهة عد ّوي األمة
في جميع الميادين.
ثالثتها ،اعتبار جبهات دول الطوق جبه ًة واحدة وفتحها
أمام قوى المقاومة وفق االستراتيجية المتفق عليها ،وإقامة
قيادة مركزية وق��ي��ادات إقليمية ومحلية لقوى المقاومة
المشاركة في المواجهة الشاملة ض ّد عد ّوي األمة المركزيَين.
إننا في حال حرب متواصلة يش ّنها علينا مباشر ًة عد ّوان
مركزيان ،وأخرى يش ّنها علينا مداور ًة حلفاء هذين العد ّوين،
فهل يتطلب الدفاع المشروع عن النفس رخصة من أحد؟

د .عصام نعمان

القاهرة :قتلى ( ...تتمة �ص)1

م�ؤتمر �صحافي ( ...تتمة �ص)1
والتي جرت في موسكو في الفترة بين  26و 29كانون الثاني».
وقد تباحث الفروف ودي ميستورا حول سبل تنفيذ خطة هذا األخير في
شأن وقف األعمال القتالية في سورية عبر المصالحات المحلية ،باإلضافة إلى
ضرورة توحيد الجهود في مكافحة اإلرهاب في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلتقي دي ميستورا خالل زيارته الرئيس بشار األسد ووزير
الخارجية وليد المعلم ،حيث أفادت مصادر في الخارجية السورية أن المعلم
سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم مؤتمرا ً صحافيا ً يتطرق خالله
آلخر التطورات السياسية.

كيري ي�ستبعد ( ...تتمة �ص)1
وتابع قائال« :ال أعتقد أننا نريد التمديد في تلك المرحلة ،فإما أن تتخذ قرارات
لتثبت أن برنامجك النووي سلمي ،وإذا لم تتمكن من ذلك فربما يؤدي ذلك إلى
رواية ال يريد أي منا أن يسمعها».
وكان كيري التقى أمس مع نظيره اإليراني محمد جواد ظريف في ميونيخ
بعد لقاء جمعهما الجمعة الماضي.
وتسعى الدول الكبرى منذ أكثر من عام إلى التوصل إلى اتفاق شامل لضبط
برنامج إيران النووي بعد التوصل إلى اتفاق موقت في تشرين الثاني 2013
(راجع تفاصيل أخرى في صفحة .)13

الق�ضاء الم�صري يح�سم قريب ًا
«تركيا راعية للإرهاب»
حدّدت محكمة األمور المستعجلة في اإلسكندرية جلسة  24شباط الجاري
للنظر في دعوى اعتبار تركيا «دول��ة داعمة لإلرهاب» .وقال طارق محمود
المحامي ومقيم الدعوى ،إ ّنه «قدّم مستندات وفيديوات تثبت تو ّرط تركيا
في تهريب السالح للعناصر اإلرهابيين في مصر ،ودعمها قيادات اإلخوان
والجماعات المتط ّرفة واإلرهابية المناوئة لمصر واستضافتهم».
ويؤ ّكد محمود أنّ تركيا ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان ،دأبت ـ منذ
تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر ـ على مساندة جماعة اإلخوان،
وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة اإلرهابية للسيطرة على مفاصل
الدولة المصرية .وأضاف أنّ «تركيا تع ّد المنبع الرئيس لدخول السالح إلى
مصر ليصل إلى يد الجماعات المتط ّرفة واإلرهابية التي تهدد أمن الدولة
المصرية» .مشيرا ً إلى أ ّنه «باندالع ثورة  30حزيران التي أطاحت بجماعة
اإلخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة» .
واتهم طارق محمود تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ض ّد الدولة المصرية
بقيادتها الجديدة ،ومنها أنها أصبحت المالذ اآلمن لقيادة جماعة اإلخوان
الهاربين من مصر التهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف.

وأك��د الدكتور حسام عبد الغفار ،المتحدث الرسمي
لوزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية ،أن االشتباكات
أسفرت عن إصابة  20شخصاً ،ولم يتم التأكيد عن وجود
أي حاالت وفاة.

من جانب آخر ،قرر سامي الطحان مراقب مباراة الزمالك
وإنبي ،تأجيل موعد إقامة اللقاء  45دقيقة على خلفية
االشتباكات العنيفة بين أعضاء «وايت نايتس» وقوات
األمن أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي.

�سيفي بـ«وعوده االنتخابية» بف�ضل «البرنامج االنتقالي»

ت�سيبرا�س� :سن�سدد ديون اليونان
أكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس مساء
أمس أن حكومته تعتزم «الوفاء بكل الوعود» التي قطعتها
أثناء الحملة االنتخابية ،مع «تسديد ديونها» في الوقت
نفسه ،وذلك بفضل «البرنامج االنتقالي» الذي تطلبه من
الشركاء األوروبيين.
وق��ال تسيبراس في خطابه ح��ول السياسة العامة
للحكومة أمام البرلمان إن «قرار الحكومة الذي ال رجوع
عنه هو الوفاء بكل وعودها» التي قطعتها أثناء الحملة
االنتخابية ،مضيفاً« :إنها مسالة شرف واحترام».
وأكد في المقابل أن «اليونان ستسدد خدمة ديونها»،
داعيا ً شركاء البلد إلى «التفاوض لبحث وسيلة تجعل هذا
األمر قابالً للحياة» .وكرر تسيبراس القول إن حكومته «ال

تريد تمديد برنامج المساعدة لكنها تريد برنامجا ً انتقالياً»
للتمكن من تقديم كل اقتراحاتها.
كما تعهد تسيبراس «بإعادة» التلفزيون العام «أي آر
تي» إلى العمل عبر الطرق التشريعية بعد أن أقفله رئيس
الحكومة السابق في حزيران  2013بين ليلة وضحاها
وخصوصا ً بهدف حصر النفقات.
ووص��ف تسيبراس ال��ذي كان يتحدث أم��ام البرلمان
عن السياسة العامة للحكومة ،قرار اإلقفال هذا بأنه كان
«جريمة ضد اليونانيين والديموقراطية».
وقد حلت مكان «أي آر تي» شبكة «دي تي» العامة
ذات الوسائل المتواضعة طيلة ثمانية أشهر وخلفتها هذا
الصيف شبكة «نيريت».

