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تتمات
�سورية توجه ر�سائلها ( ...تتمة �ص)1

ن��م��وذج��ا ً للطريقة ال��ت��ي سيجري عبرها إن��ه��اء المواقع
العائدة للجماعات المسلحة في ريف شمال حلب ،ووضع
الحكومة التركية بين خياري المواجهة أو االنكفاء.
في اليمن ،يبدو تجميع القيادات العسكرية والسياسية
المعارضة للثوار في عدن وحول رئاسة الرئيس المستقيل
م��ن��ص��ور ه����ادي ،وص��رخ��ات ال��ح��رب ع��ل��ى ص��ن��ع��اء حيث
يتمركز الثوار ،وكأنه يضع اليمن على حافة حرب أهلية،
أو خيار التقسيم ،لكن الخطر المترتب على هذين الخيارين
مع استحالة إسقاط صنعاء والمحافظات الواقعة بيد الثوار،
أنهما يعنيان تسليما ً ضمنيا ً للمجموعات التابعة لتنظيم
«ال��ق��اع��دة» ،بالسيطرة على محافظات الجنوب ،بصورة
تستعيد مشهد المعارضة السورية ،التي لم تشكل أكثر
من واجهة لسيطرة «جبهة النصرة» و«داعش».
الطريق البديل الذي سيحتاج بعض الوقت للظهور مجدداً،
هو التسليم بخيار التسوية والعودة إلى التفاوض.
السعودية تراهن على لعب ورق��ة منصور ه��ادي إلى
النهاية لتجميع أوراقها اليمنية ،فيما واشنطن التي تدعم
المسعى السعودي ترسم خطها األحمر بمنع تحقيق أرباح
لـ«القاعدة» ،ليصير المم ّر اإلجباري للسعودية هو العودة
بجماعتها إل��ى ط��اول��ة ال��ت��ف��اوض ،على مجلس رئاسي،
بعدما ص��ار الرئيس المستقيل طرفاً ،ومجلس انتقالي،
حيث البرلمان ال يرضي أ ّيا ً من الفريقين ،ويعود اإلعالن
الدستوري للثوار خريطة طريق حتمية.
في لبنان ،رغم الكالم الكثير عن دنو اللحظة الداخلية من
االستحقاق الرئاسي ،ال تزال المؤشرات ،بين م ّد وجزر،
بعد عودة الرئيس سعد الحريري ووقوفه مع النائب وليد
جنبالط بتحفظه على تفاهم «ال��ق��وات اللبنانية» و«التيار
الوطني الحر» ،واقتسام المعادلة المسيحية ،ما ب��دا أنه
أعاد الحوار بين العماد ميشال عون وقائد «القوات» سمير
جعجع خطوات إلى الوراء ،ليعود البحث مجدّدا ً في إحياء
الحكومة ،وتعويم نشاطها وفقا ً لآللية القديمة.
رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،وجد في ح��وار عون ـ
جعجع فرصة التأكيد على المسؤولية التوافقية المسيحية
لالستحقاق الرئاسي ،بينما اكتفى الرئيس سعد الحريري،
بالدعوة لرئيس ،وجاءت من طهران الدعوة لرئيس بأسرع
وقت.

الحكومة :إلى الوراء در

بقي الشلل متحكما ً بالمؤسسات بانتظار حل موضوع آلية

عمل الحكومة المستبعد حالياً ،وانتخاب رئيس الجمهورية الذي
ب��دوره معلق على االتفاق بين رئيس تكتل التغيير واالص�لاح
النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
بحسب ما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس.
وك��ان رئيس الحكومة تمام س�لام استأنف لقاءاته إليجاد
ح ّل إلعادة تفعيل عمل الحكومة من خالل البحث الدائر في اآللية.
واستقبل لهذه الغاية رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وبحث
معه في األوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

ال حسم وال طريق مسدودا ً

وأك��دت أوس��اط رئيس الحكومة لـ«البناء» «أن ال جديد في
الملف الحكومي» ،وأن ال جلسة لمجلس الوزراء هذا األسبوع على
رغم استمرار االتصاالت والمشاورات بين الرئيس سالم والقوى
السياسية» .ولفتت األوساط إلى «أن االمور لم تحسم بعد في شأن
تغيير آلية العمل ،وفي الوقت عينه لم نصل إلى طريق مسدود».

ال تغيير في اآللية

وقالت أوساط وزارية في  8آذار لـ«البناء»« :يبدو أن آلية العمل
الحكومي لن تتغيّر طالما أن ال إجماع على ذلك ،على رغم أن رئيس
الحكومة يريد من هذا اإلجراء معالجة وقف العرقلة» .وأشارت
األوس��اط إلى أنه أمام ذلك ،ال خيار أمامنا إال العمل وفق اآللية
الحالية التي يريد البعض اإلبقاء عليها لالستفادة منها».
وفي السياق ،أكدت مصادر وزارية في  14آذار لـ«البناء» رفض
«تعزيز المؤسسات في الدولة على حساب رئاسة الجمهورية،
داعية إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن».
وكان هذا الموضوع محور لقاء الرئيس الحريري ورئيس حزب
الكتائب أمين الجميّل في بيت الوسط .وأشار وزير االقتصاد آالن
حكيم لـ«البناء» إلى أنّ اللقاء «روتيني وممتاز ،ت ّم التطرق خالله
إلى آلية العمل الحكومي ،والى موقف حزب الكتائب المؤيد لآللية
الحالية القائمة على اإلجماع الحكومي» ،داعياً« :إلى تطبيقها
وشطب البند الخالفي من جدول األعمال ،واالتفاق على البنود
المتعلقة بالقرارات السيادية مسبقاً».
وأشار حكيم إلى «أن الرئيس الجميّل لمس من الحريري تطلعه
إلى تسهيل عمل الحكومة ،ال سيما أن ال توجه خاصا ً عنده في
هذا الشأن ،وأن الرجلين اتفقا على استكمال المحادثات في هذا
المجال».
وأكد حكيم «أن ال أزمة حكومية ،وأن الحكومة ستجتمع قريباً»،
الفتا ً إلى «أن المشكلة في مجلس الوزراء ليست حزبية أو طائفية،
بل شخصية ،فهناك بعض ال���وزراء يعطلون بعض الملفات
ألسباب مناطقية».
وش���دّد الرئيس الجميّل بعد لقائه البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي ،على ضرورة الوقوف بـ»المرصاد
لك ّل من يحاول أن يص ّور غياب رئيس الجمهورية شيئا ً مقبوالً».
وأشار الى «اننا نتسلى في القشور فيما المطلوب هو انتخاب
رئيس في أسرع وقت» ،سائالً« :هل تعيين محافظ أو مدير هو

عملية ال�سطو ( ...تتمة �ص)1
أه ّم من االستحقاق الرئاسي»؟

بري :الرئيس بعد التصدّي للفتنة

وفيما ينتظر عقد الجلسة الجديدة من الحوار بين حزب الله
وتيار المستقبل مطلع آذار المقبل ،أوضح الرئيس بري خالل
استقباله مجلس نقابة الصحافة ،أن البند الثاني من الحوار
هو «انتخاب الرئيس بعد موضوع التصدي للفتنة الشيعية -
السنية» ،وقال« :كنا حرصاء باإلجماع أن نبحث كيفية الوصول
النتخاب الرئيس ،ولكن من دون ان نس ّمي رئيساً .لماذا؟ ألنه
لألسف لدينا ديمقراطية في لبنان ولكنْ  ،فيها سرطان ،وهذا
السرطان الموجود فيها هو الطائفية» .ورأى أنّ «الوهم الكبير
الطاغي هو في اعتبار أنّ الفراغ هو فقط في رئاسة الجمهورية،
لكن الحقيقة انّ ك ّل المراكز أصبحت شاغرة ومعطلة ،فالمجلس
النيابي معطل »،وتساءل« :أوليست الحكومة أيضا ً معطلة؟
بعد أن أصبح لدينا  24رئيس جمهورية ،و 24رئيس وزراء و24
وزيراً»؟
وردا ً على سؤال اذا اتفق عون وجعجع على انتخاب الرئيس،
فهل يحصل ذل��ك؟ أج��اب ب��ري« :نعم ،وان��ا اعتقد ان العوامل
الخارجية يمكن ان تؤثر  100في المئة وصفر في المئة .اي عند
اتفاق اللبنانيين ال مجال لألولى ويصبح تأثيرها صفراً».
من جهته ،أكد الرئيس الحريري أمام زواره« ،أن عدم انتخاب
رئيس للجمهورية ال يؤثر على رئاسة الجمهورية فقط بل على
البلد ككل ،ألن البلد لن تستقيم أموره من دون رأس» ،مشيرا ً الى
أنه «يحاول من خالل الحوار والمشاورات تحقيق االستقرار ولكن
من دون رئاسة الجمهورية ال وجود لمؤسسة تجمع اللبنانيين
وتحاول تسيير أمورهم».

طهران تدعم انتخاب
رئيس في أسرع وقت

على صعيد آخر ،التقى وزير التربية الياس بو صعب على
هامش أعمال مؤتمر وزراء التعليم العالي لدول عدم االنحياز
المنعقد في طهران ،مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان الذي أكد أن طهران
تدعم انتخاب رئيس جديد للبنان ،وفق اتفاق كل القوى السياسية
وفي أسرع وقت ممكن.
ووصف عبد اللهيان ،االستقرار والهدوء في لبنان بأنه يكتسب
األهمية الي��ران .وأكد استعداد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
لتنمية العالقات الثنائية مع لبنان على مختلف الصعد ،وتشكيل
لجنة عليا مختصة بشؤون التعاون بين البلدين.
وأشاد الوزير بو صعب من جهته ،بمواقف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الداعمة للبنان في وجه األطماع «اإلسرائيلية» ،الفتا ً إلى
أن لبنان يقف في خط المواجهة األمامي للمقاومة في وجه األطماع
«اإلسرائيلية» التي تطاول البلدان العربية.
وخ�لال اللقاء بحث الجانبان في التطورات على صعيدي
العالقات بين البلدين كما عرضا لمستجدات المنطقة.

ح�سم ميزان ( ...تتمة �ص)1
 ت��ق��دم ح���زب ال��ل��ه وم��ج��م��وع��ات منال��ح��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي م��ع وح��دات
ال���ج���ي���ش ال������س������وري ،وه������م ي���رف���ع���ون
أعالمهم وشاراتهم الخاصة ،بصورة
م��ت��ع�� ّم��دة ،لتظهير م��ع��ادل��ة ج��دي��دة في
رسم قواعد االشتباك الجديدة ،وقوامها
أنّ وج��ود المقاومة ضمن تفاهمها مع
ال��دول��ة السورية أم��ر شرعي ال يخضع
للتحذيرات «اإلسرائيلية» التي ال يحق
لها وضع خطوط حمراء ،وأنّ االتفاقات
العسكرية السورية اإليرانية ،وما يترتب

عنها من تعاون بين الجيشين والقوات
ال��م��س��ل��ح��ة ف���ي ال��ب��ل��دي��ن ،أم����ر سيادي
سوري ال تملك «إسرائيل» حق الدخول
على خطه ،وفي الحالين على «إسرائيل»
أن تسلم بالقواعد الجديدة التي يشكل
ان��ت��ه��اك��ه��ا خ��ط��ر ال���ت���ق��� ّرب م���ن ال��ح��رب
الشاملة.
 قام الطيران السوري الحربي أمسبأول غارات له على آخر نقاط الجغرافيا
المشمولة ضمن المعايير القانونية بحقه
في التحليق ،وأغ��ار على مواقع لـ«جبهة

�سورية تدعم ( ...تتمة �ص)1

رو�سيا تعر�ض ( ...تتمة �ص)1
وكانت روسيا قد وقعت عام  2007عقد توريد منظومات
إس -300إلي��ران بقيمة  800مليون دوالر ،ولكن جرى
توقيفه نتيجة العقوبات التي فرضت على إي��ران عام
 ،2010وتقدمت طهران بشكوى على شركة «روس أبورون
إكسبورت» ال��ى محكمة جنيف في سويسرا ،فاقترحت
روسيا اتفاقا ً سلميا ً واع��دة بتوريدات جديدة لمنظومة
صواريخ الدفاع الجوي «تور-ام  1اي».
يذكر أنه تم توقيع اتفاقيات حكومية حول التعاون
العسكري بين روسيا وإي��ران خالل زي��ارة وزي��ر الدفاع
سيرغي شويغو إل��ى ط��ه��ران ف��ي  20ك��ان��ون الثاني
الماضي.

ال��ن��ص��رة» ،وه���ذا ي��ح��دث ل��ل��م��رة األول���ى،
وحملت ال���رادارات «اإلسرائيلية» إشارة
وجود طيران حربي سوري في األجواء
ال���س���وري���ة ال��م�لاص��ق��ة ل��ل��خ��ط الفاصل،
وسئلت القيادة السياسية والعسكرية،
في تل أبيب ،وص��وراي��خ القبة الحديدية
مستنفرة ،فصدرت األوام���ر بالتجاهل،
ون��ف��ذ ال��ط��ي��ران ال��س��وري غ���ارات شديدة
ال��ق��وة والفعالية ،وأع���اد ت��ك��رار الغارات
مراراً ،وال��رادارات «اإلسرائيلية» تسجل،
والقبة الحديدية ،تطلب األوامر للتص ّرف

وإط�لاق صواريخها ،والقرار عدم الردّ،
وب���ع���د ن��ه��اي��ة ال����غ����ارات ،ظ��ه��ر الطيران
«اإلسرائيلي» في أج��واء المنطقة العازلة
وعاد أدراجه.
 مراقبة ما يجري في جنوب سوريةوحده سيحدّد قواعد االشتباك الجديدة،
فالقيادة «اإلسرائيلية» نفسها متردّدة
ومرتبكة ،وق��د ت��ج�� ّرب كسر بعض هذه
القواعد ،لكن األكيد أنّ قرار حلف المقاومة
دفع الثمن الالزم لتثبيتها.
ناصر قنديل

ويضم الوفد الفرنسي عضوي مجلس النواب جيرارد بابت رئيس
جمعية الصداقة الفرنسية السورية وأحد المقربين من الرئيس
فرانسوا هوالند وج��اك ميارد أحد الوجوه البارزة في البرلمان
الفرنسي وله تأثير ونفوذ كبيران فيه ،وعضوين من مجلس الشيوخ
هما ايميري دو مونتيسكيو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
مجلس الشيوخ وجان بيار فيال ،إلى جانب وفد جمعيات إغاثية
فرنسية.
وتترافق زيارة الوفد مع زيارة يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ
الباكستاني ناير حسين بخاري يجري خاللها لقاءات ومحادثات
مع عدد من المسؤولين السوريين.
والتقى بخاري رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام
وأكد خالل اللقاء أن باكستان بصفتها دولة عضوا ً في األمم المتحدة

تؤمن باستقاللية القرار الوطني للدول األعضاء وترفض التدخل
الخارجي في شؤون الدول ذات السيادة ،داعيا ً إلى ضرورة احترام
ارادة الشعب السوري.
وفي شأن متصل ،التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم
مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهندية
سانديب كومار ،وبحث الطرفان العالقات الثنائية بين البلدين
وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت.
وأك��د كومار أن الهند تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون
الدول األخرى وترى أن اإلرهاب أصبح مصدر قلق لكثير من الدول
وبالتالي ال بد من تضافر الجهود الدولية لمكافحته ،مشيرا ً إلى دعم
الهند لجهود الحل السياسي في سورية بما يساهم في رفع المعاناة
عن الشعب السوري وإرساء االستقرار في سورية والمنطقة.

اليمن :جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة الم�ستجدات
واصلت اللجنة الثورية العليا في اليمن عقد
اجتماعات مكثفة في القصر الجمهوري بصنعاء.
وب��ح��س��ب م��ص��ادر ف���إن اللجنة ت���درس جميع
الخيارات لمواجهة المستجدات األخيرة .وقد نفى
قياديٌ رفيعٌ في «أنصار الله» أن تكون المكونات
السياسية وافقت على نقل المشاورات السياسية
من صنعاء إلى مكان آخر.
وأثارت دعوة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
هادي لنقل مكان الحوار من صنعاء إلى مكان آمن

حفيظة قوى سياسية.
رفض وتمسك بمواصلة الحوار وفقا ً لصيغته
الجديدة .هكذا قابل «أنصار الله» وق��وى أخرى
هذه الدعوة في وقت شرعت فيه القوى السياسية
في صياغة آلية لتنفيذ مخرجات الحوار حسب ما
كشفته المصادر.
جلسة ساخنة التزم فيها ممثلو حزب المؤتمر
الشعبي الصمت ،وأب���دت ق��وى بينها اإلص�لاح
واالشتراكي تأييدها لدعوة هادي باعتبارها مدخالً

إلنجاز اتفاق في إطار العملية السياسية االنتقالية
بعيدا ً من شروط القوى المسيطرة.
وبعيدا ً من هذه المشاورات قررت اللجنة الثورية
العليا تكليف الحكومة المستقيلة بتصريف االعمال
حتى تشكيل حكومة جديدة وسط رفض رئيس
الحكومة خالد بحاح وبعض وزرائه هذا التكليف.
ي��أت��ي ذل��ك فيما ي��واص��ل ال��رئ��ي��س المستقيل
تحركاته ولقاءاته مع قيادات محافظات جنوبية
وشمالية في عدن.

جنوب ال�سودان :مفاو�ضات «الفر�صة االخيرة» حول ال�سالم
استؤنفت أم��س ف��ي أدي���س أبابا
المفاوضات ح��ول السالم في جنوب
ال��س��ودان ف��ي جولة ج��دي��دة وصفها
الوسطاء بأنها «الفرصة األخيرة» بعد
أكثر من سنة من الفشل المتكرر.

وأم����ام ال��م��ت��ح��ارب��ي��ن ف��ي جنوب
ال��س��ودان ال��ذي��ن يتواجهون منذ 14
شهرا ً في نزاع دموي ،مهلة تنتهي في
الخامس من آذار للتوصل الى اتفاق
ح��ول تقاسم السلطة داخ��ل حكومة

انتقالية وإع���ادة اح�ل�ال ال��س�لام في
بلدهم.
وحذر سيوم مسفين كبير الوسطاء
في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق
افريقيا (اي��غ��اد) ل��دى افتتاح جلسة

المفاوضات في العاصمة االثيوبية
ان «ه��ذه المفاوضات هي األخيرة».
وأضاف« :انها الفرصة األخيرة للتقدم
نحو عصر سالم في جنوب السودان،
يجب ان ال نفشل».
ولم يشارك رئيس جنوب السودان
سلفا كير وال نائبه السابق وخصمه
رياك مشار في جلسة اطالق المفاوضات
خالفا ً للتعهد ال��ذي قطعاه في بداية
شباط.
وات��ف��اق وق��ف اط�ل�اق ال��ن��ار ال��ذي
ابرم في تلك الفترة ،وهو السابع منذ
بداية االعمال الحربية في كانون االول
 ،2013تعرض لالنتهاك بعد بضعة
ايام.
وامام المتحاربين خمسة عشر يوما ً
لوضع اللمسات االخيرة على اتفاق
تقاسم السلطة بين حكومة سلفا كير
وزعيم المسلحين رياك مشار.
وب��ح��س��ب ال��ج��دول ال��زم��ن��ي ال��ذي
حددته ايغاد ،فان فترة انتقالية ستبدأ
في االول من نيسان في جنوب السودان
وينبغي تشكيل حكومة وحدة وطنية
في التاسع من تموز على أبعد تقدير.

عملية «السطــو» كانت أساسية ،إذ أنّ الجغرافيا
ل��م تعد آمنة بالطريقــة التي ساهمــت بها «حكومة
أردوغ��ان» ،خصوصـــا ً في ظـــ ّل تغيّر ميدانــي مهــم قد
يسهـــم في تراجعها عن تحالفها مع تلك المجموعات في
هذه الجغرافيا ،وهو ما سوف يدفع باتجــاه إعادة إنتاج
عالقة جديــدة معها ،حيث يمكــن لهذه المجموعــات أن
تقوم بفعل انتقــام للورطة التي وضعتهــا بها «حكومة
أردوغان» ثم تركتها وحيدة.
في ظ ّل هذه الحسابات الجديدة عاد ضريح سليمان
شاه كي يتصــدّر حسابــات حكومة أردوغان ،بخاصة
أ ّنها ت��درك أنّ أيّ تراجــع عن الضمانات التي قدّمتها
لتلك المجموعات سوف يسهم في تشكيــل عمل انتقامــي
ضدّها ،وبالتالي إحراجها أمام الشعــب التركي ،ال سيما
أنّ هناك لحظة موقف سابق لطالما اشتغلت عليه لجهة
الضريح ذات��ه ،فكان ال ب ّد من القيام بعملية «السطو»
هذه واستباق أيّ صعود للمشهد ،وتصديره إلى الشعب
التركي على أ ّنه «إنجاز وطني» بالنسبة إلى أردوغان
نفسه.
نعتقد أنّ الحكومة السورية كانت على اطالع كامل
بهذه الحسابات ،كما أنّ العملية كانت تحت أنظارها،
نتيجة أنّ إبالغا ً كان من قبل حكومة أردوغان للقنصلية
السورية ،واألمر المحتوم أنّ القنصلية أبلغت الحكومة
السورية ،غير أ ّنه معلوم جيدا ً أنّ الحكومة السورية لن
تر ّد على طلب حكومة أردوغ��ان ألسباب عديدة ،أه ّمها
أ ّنها ال تريد أن تعطي الشرعية ألدن��ى تواصل بينها
وبين حكومة أردوغ��ان ،ث ّم أنّ الحكومة السورية تريد
من حكومة أردوغان القيام بهذه الخطوة المهمة ،والتي
تأتي في سياق استعادة جغرافيا الضريح لألراضي

السورية ،والتخلص من هذا المسمار العثماني ،إذ أ ّنها
الفرصة المهمة جدا ً لترحيل هذا الضريح وإخراجه من
األراضي السورية.
القيادة السورية تدرك المأزق الذي سقطت فيه حكومة
أردوغ��ان بفضل نجاحها في منعها إيّاها من استعمال
الجيش التركي في مواجهة الجيش السوري ،من خالل
تركها للمنطقة فترة من الزمن ،والتراجع عن جزء من
الجغرافيا ساهم في تظهير حقيقة الحاصل فيها ،حيث
ف ّوتت على حكومة أردوغان استغالل لحظة معينة لطالما
كانت تعمل عليها ،من أجل دفع الجيش التركي للتدخل
في األراض���ي السورية تحت مقولة «االنتصار للث ّوار
السوريين»!
نعم لقد ُسحبت ال��ذري��ع��ة ال��ت��ي ك��ان يعمل عليها
«أردوغان» لتدخله في سورية ،بدليل أ ّنه أبلغ القنصلية
بالدخول ،فهو إذن يعترف بأنّ الدولة السورية هي الجهة
الوحيدة المسؤولة عن هذه الجغرافيا ،كما أ ّنه أبلغ اإلدارة
األميركية بذلك ،وال يه ّم كثيرا ً مَن أبلغ من أدوات��ه على
األرض ومن لم يبلغ.
إذن ...لو وافقت الحكومة السورية على دخول القوات
التركية لكان هذا تنسيق بينها وبين حكومة أردوغان ،وهو
ما ال تريده ،ولو وافقت أيضا ً لكان لزاما ً عليها أن تستجيب
في ما بعد لعودة الضريح إلى أراضيها ،لهذا تعاملت مع
العملية على أ ّنها خارج إرادتها وخارج علمها.
نعم ج��رت عملية «السطو» تحت أنظار السوريين
وبعلمهم ،لك ّنها ف��رادت��ه��م دائ��م �ا ً ف��ي تركيب األخطاء
لخصومهم وأعدائهم ،خصوصا ً في اللحظات التي يحاول
بها هؤالء التطاول عليهم!

خالد الع ّبود

مجل�س النواب يعلق ( ...تتمة �ص)1
وأكد متري أن الرهان على قرار جديد لمجلس األمن
الدولي هو وهم.
ب��دوره قرر مجلس النواب الليبي تعليق مشاركته
في الحوار بين األطراف الليبيين برعاية األمم المتحدة،
والذي كان مقررا ً الخميس في المغرب.
وقال المجلس على صفحته على الـ«فايسبوك» إن
القرار جاء بعد التفجير االرهابي الجمعة الماضي في
مدينة القبة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
وكان وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام
المنتهية واليته عقدا للمرة األولى لقاء في الحادي عشر
من الشهر الجاري في غدامس جنوب غربي ليبيا.
وأوضحت وكالة األنباء الليبية أن هذا اإلجراء جاء

«في ظل مواصلة مليشيات ما يسمى بفجر ليبيا نشر
العنف واإلرهاب والتطرف».
وقال النائب عيسى العريبي في تصريح صحافي إن
«مجلس النواب صوت اليوم على تعليق مشاركته في
جلسات الحوار بين األطراف الليبيين حول المستقبل
السياسي لهذا البلد برعاية األم��م المتحدة كما قرر
استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة
البرلمان للتشاور».
وجاء هذا اإلجراء في أعقاب الهجمات التي استهدفت
الجمعة الماضي ثالثة مواقع حيوية في مدينة القبة
شمال شرقي ليبيا وراح ضحيتها  44شخصا ً على
األقل.

كاميرون ين�شط بتفعيل مكافحة
اال�ستخبارات الرو�سية في بالده
كلف رئيس ال��وزراء البريطاني
دي���ف���ي���د ك����ام����ي����رون أج���ه���زة
االستخبارات والحكومة بتفعيل
مكافحة االستخبارات الروسية في
البالد.
وكتبت صحيفة «ت��اي��م��ز» في
عددها ال��ص��ادر أول من أم��س أن
«م��ص��ادر رف��ي��ع��ة ال��م��س��ت��وى في
أج��ه��زة األم��ن تحدثت ع��ن تغيير
السياسة تجاه العمالء ال��روس
العاملين في بريطانيا .إذ صدرت
أوام����ر م��ن ق��ي��ادة ( MI5ج��ه��از
مكافحة التجسس) بتعزيز مراقبة
العمالء في شوارع لندن».
وق��ال��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إن أوام���ر
ص���درت ل��ل��وزراء ك��ذل��ك بتعزيز
األم��ن «عبر أعمال مباشرة» ضد
الجواسيس وط��ي��اري القاذفات
الروسية «المقلقة للمجال الجوي
البريطاني».
وأشارت «تايمز» الى أن رئيس
ال���وزراء سيعلن االثنين رسميا ً
ف��ي مجلس ال��ع��م��وم بالبرلمان
البريطاني عن تغيير السياسة
تجاه الجواسيس الروس.
جدير بالذكر أن هناك معطيات
ت��دل فعالً على تعزيز إج���راءات

مكافحة عمل أجهزة األمن الروسية،
منها بدء جهاز مكافحة التجسس
 MI5وجهاز االستخبارات MI6
ب��اإلض��اف��ة ال��ى إدارة االت��ص��االت
الحكومية ف��ي وزارة الخارجية
البريطانية منذ فترة بتوظيف
حاملي اللغة الروسية.
إذ أكدت الدورية البريطانية أن
«أح��د اإلعالنات (عن التوظيف)
ينص على م��ه��ام التنصت على
ال��م��ك��ال��م��ات ال��ج��اري��ة باللغة

الروسية بهدف مكافحة تهديد
محتمل لألمن القومي بما في ذلك
اإلرهاب والتجسس».
وك���ان ك��ام��ي��رون ق��د ص��رح في
وق��ت سابق أن بريطانيا لن ترد
بانفعالية على تحليق الطائرات
ال��روس��ي��ة ف��ي ال��م��ج��ال ال��ج��وي
الدولي عند شواطئ البالد ،فيما
أعلنت وزارة الدفاع عن تسجيل
 43تحليقا ً للطائرات الروسية في
األعوام الخمسة األخيرة.

البحرين :الوفاق تحذر من الدخول في نفق مظلم
دعت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية المعارضة
في البحرين المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك
لإلفراج عن زعيمها األمين العام للوفاق الشيخ علي
سلمان ،وأكدت ان التهاون والتلكؤ في العمل على
اإلف��راج عن الشيخ سلمان سيدخل البحرين في
نفق مظلم كونه من يمتلك مفاتيح الحل السياسي
مع الحكم وبتغييبه سيكون الوضع عصي على
الحلول السياسية.
وش���ددت ال��وف��اق على ان ال��وض��ع السياسي
في البحرين أمام مفترق طرق ويحتاج الى إنقاذ
حقيقي يقوم على المبادرة الجدية بدفع األمور
نحو الحل السياسي بدال ً من ترك األوضاع للتدهور
نتيجة الجنوح للخيار األمني واستخدام لغة

القوة المفرطة فقط في التعامل مع شعب البحرين
المطا َلب بحقوق عادلة ومشروعة تتعلق بوجوده
وحاجاته الضرورية في المشاركة السياسية
المتساوية وحرياته العامة.
وقالت الوفاق ان بيانات المؤسسات والمنظمات
الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان وموقف المتحدث باسم األمين العام لألمم
المتحدة ومنظمة العفو الدولية و«هيومن رايتس
ووتش» والفيديرالية الدولية لحقوق اإلنسان وعشرات
المنظمات الحقوقية وهيئة الدفاع عنه واضحة في ما
يتعلق باالتهامات الموجهة وعدم صحتها في شكل
مطلق ،والمطالبة باإلفراج الفوري عنه.
وكان ائتالف شباب ثورة  14شباط في البحرين

قال إنّ عشرات الشهداء ُقتلوا بتقنيّة قتل ممنهجة
بريطاني – أميركي.
بختم
ّ
وأف��اد موقع االئتالف االلكتروني ،ان االئتالف
قال في كلمته خالل التشييع المهيب الذي جرى
الجمعة للسيد محمد كاظم في بلدة سار – غرب
العاصمة البحرينيّة المنامة :إنّ ما يجري في
ُ
يكشف حالة العداء التي يك ّنها االستكبار
البحرين
العالمي تجاه الشعوب ال ُمستضعفة ،وال سيّما
ّ
البحريني األصيل من ُذ القدم ،مؤ ّكدا ً
ألبناء الشعب
ّ
في هذا الصدد أ ّن��ه «ال يُمكن أن يوصف الصمت
األميركي بالتحديد إزاء هذه الجرائم المستم ّرة إال
ّ
الخليفي المتعجرف ودعم
بالتواطؤ مع هذا الكيان
ّ
إرهابه وتأييده».

