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 جمال الكندي


في هذه األيام يعلم كل متابع ومراقب للشأن األردني الداخلي
حجم التساؤالت التي يطرحها المجتمع األردني قلقا ً وتوجسا ً من
مستقبل قاتم المعالم للدولة األردنية داخليا ً وخارجياً ،خصوصا ً
في ظل الحديث عن تفاهمات كبرى تجري في المنطقة اليوم لترتيب
ملفات المنطقة من جديد .وأعتقد أن األردن سيكون متأثرا سلبا
وبشكل كبير من مسار هذه التفاهمات ،ورغم حجم هذه التساؤالت
يبقى هناك سؤال مركزي يجمع عليه معظم األردنيين .فاألردنيون
اليوم يتساءلون بأل ٍم عن مصير أبطال مسلسالت الفساد في األردن،
هل هم في نيويورك أم في لندن أم في باريس أم في روما أم في
منتجعات مضيق البوسفور ،أم أنهم يمارسون طقوس شهواتهم
القذرة على حساب مستقبل األردنيين؟ فاألردنيون يتكلمون بأل ٍم
ويتساءلون عن مصير هؤالء ،يتساءلون عن ثرواتهم التي ُنهِبت
وبيعت ،يتساءلون عن مستقبل أبنائهم وبناتهم الذين باتوا عال ًة
عليهم ،بعد أن ج ّرد الفاسدون والمفسدون األردنيين من ثرواتهم،
ولم يعد األردن ق��ادرا على توفير أدنى متطلبات الحياة الفضلى
للشعب األردني« ..فقر ـــ بطالة ــ تهميش ــ جوع ـــ إقصاء» ،ترك ٌة
ثقيلة ،تركها الفاسدون لألردنيين.
اليوم تكثر تساؤالت األردنيين عن المقبل من األيام عن مستقبلهم
وهم يستشرفون بألم طبيعة هذا المستقبل ،ويتساءلون :يا ترى هل
سيتحسن الوضع االقتصادي والمعيشي؟ وهل سيجد مئات اآلالف
ّ
من الشباب األردن��ي الذين هرموا مبكرا فرص عمل ،بعدما نهب
الفاسدون ومَن يحميهم ومَن بص ّفهم أموال و ُمقدّرات األردنيين؟
األردنيون اليوم يتساءلون وبأل ٍم عن مصير أبطال مسلسالت الفساد
ب��األردن ..والذين يتنعّ مون اليوم بأموال األردنيين في نيويورك
ولندن وروما وباريس ،ومنتجعات مضيق البوسفور ،ويمارسون
طقوس شهواتهم القذرة على حِ ساب دِماء ومستقبل األردنيين.
مطلب جماعي من الشعب العربي األردن��ي كلّه،
اليوم هنالك
ٌ
يتمث ُل بمحاكمة الفاسدين والمفسدين والمتورطين بقضايا عطاء
المطار وأراضي معان وسكن كريم وشركات البوتاس واالتصاالت
وأمنية والفوسفات والكهرباء واألسمنت وميناء العقبة وأمانة
ع ّمان والبلديات والملكية األردنية ،وبيع مبنى مديرية التنمية
االجتماعية ،وصفقات دبي كابيتال ،وعطاء مصفاة البترول ،وشركة
توليد الكهرباء وكهرباء اربد ،وفضائح االستثمار وأراضي الديسي
والجفر ،وحصص الحكومة من األسهم في كل من بنك اإلسكان وبنك
القاهرة  -عمان ،وبنك الصادرات والتمويل ،وبنك اإلنماء الصناعي
وأراضي األغوار ،ومصنع رب البندورة في األغوار ،واأللبان األردنية
والبتراء للنقل ،واألج��واخ األردنية ،والدباغة األردنية والخزف
األردنية ،والعربية الدولية للفنادق ،واألردنية لتجهيز الدواجن
ومصانع ال���ورق وال��ك��رت��ون ،والمؤسسة الصحافية األردن��ي��ة،
والكازينو ومؤسسة سكة حديد العقبة ،وقضايا المخدرات،
وال��رش��ى ،والعطاءات الحكومية ،والفساد اإلداري ،والتنفيع،
واستغالل الوظيفة العا ّمة ،و ...الخ.
ٌ
ميراث ثقيل من مديونية مرتفعة تجاوزت حاجز الـ  35مليار
دوالر ،يتح ّمل عبئها اآلن  320ألفا من الشباب العاطلين عن العمل
شعب يرزح ليل
أو يعملون بأجو ٍر زهيدة ج � ّداً ،يتحم ُل أعباءها
ٌ
ُ
نهار تحت ظلم التجويع الممنهج الذي فرضته سياسة اإلفساد
والفساد بهذا البلد ،وهنا ال أع� ُ
�رف إلى أي مدى سيبقى يتعامى
النظام األردني عن رؤية حقيقة األزمة التي يعيشها الشعب العربي
األردن��ي في هذه المرحلة؟! فقر ،بطالة ،فساد ،غياب لكل مفاهيم
العدالة ،توريث مناصب ،تجويع وإفقار ممنهج و...ألخ« ،فهل هذه
سياسة ممنهجة يفرضها النظام على األردنيين؟؟ ...مازلنا نبحث
عن إجابات مقنعة» ،فأزمات األردن وشعبه اليوم ،دخلت ببداية
نفق مظلم ،وال نعرف ما النهاية المأساوية التي سيوصلنا إليها
ٍ
هذا النفق ،فاليوم لم تعد ُتجدي سياسة تكميم األف��واه ب��األردن،
وال ممارسة الترهيب والتخويف األمني ،وال سياسة فزاعة الغرف
المظلمة والتعذيب في أقبية السجون ،أو سياسة إرض��اء «س»
وحرمان «ص» .هذه السياسات بمجموعها لم تعد ُتجدي ،فاليوم
يمس بُنية
يمس هوية الوطن األردني ،وبدأ
تراكم هذه األزمات بدأ
ُ
ُ
المجتمع وهيكلية المفاهيم الوطنية الثابتة ،ولهذا فإن الصمت على
هذه الممارسات كلّها في هذه المرحلة ،هو خطيئ ٌة وخطيئة كبرى
ّ
بحق األردن وشعبه القابض على جمر الفساد والجوع والفقر الذي
يُفرض عليه.
  فاليوم أزم��ات األردن تتراك ُم أزم� ًة فوق أزم��ة ،ولألسف مازال
النظام بك ّل أركانه يتعامى عن رؤية هذه األزم��ات وهي تتراكم،
وم���ازال ع��اج��زا ً عن وض��ع رؤى للحلول ،وم���ازال غارقا بأزمات
المنطقة التي ح ّملت األردن أكثر مما يحتمل ،فداخليا ما زال النظام
يناو ُر بسياسة وأكذوبة األمن واألمان التي بناها الشعب ،ومازال
ُ
يحافظ عليها ،ويسعى النظام لتجييرها لمصلحته ،أ ّما لِسان حال
ّ
حكومة النظام ،فيقول :إنها الحكومة «الشريفة ،النزيهة ،الطاهرة،
ُ
أعرف
العذراء ،البكر التي لم ينكحها الفاسدون حسبما تدّعي» ،وال
إلى أي مدى سيبقى يناو ُر النظام بهذه الحكومة «الفاشلة بكل
المقاييس» ،والتي صدّعت رؤوسنا وهي تكر ُر هذه المقوالت باألعلى
وترد ُد األسطوانة المشروخة نفسها التي ترددها من ُذ أكثر من ثالث
سنوات؟ فلم نر لهذه الحكومة أي منجز قابل للتطبيق على أرض
الواقع ،بل على العكس ،فهذه الحكومة أثبتت األيام أنها غير قادرة
على إدارة المرحلة.
ُ
يعيش حالة من االغتراب في مجتمعه
  الشباب األردني اليوم
ُ
ووطنه األم ،وذلك نتيج ًة الرتباطه بمتغيرات وإف��رازات المجتمع
الذي ينشأ فيه ،وكل ذلك بسبب سياسات اإلفساد والفساد ،وما
تزال أزمة البطالة تالحق ُه في كل مكان وهو عاجز عن توفير لقمة
العيش والمسكن كي يتزوج أو على األق ّل أن يؤ ّمن قوت يومه .وهذا
سبب كاف لزيادة الشعور باالغتراب داخل الوطن وفي
على األق ّل
ٌ
البيئة المجتمعية الحاضنة لهؤالء الشباب ..في ظل عدم حدوث أي
تغيير حقيقي في ظروفهم االقتصادية وأحوالهم المعيشية ،واتساع
المسافة بينهم وبين خطط المسؤولين الفاسدين.
لقد أف��رزت قضايا الفساد واإلفساد ظواهر خطيرة في صفوف
فئات عدّة من المجتمع األردني ،وهنا تبرز ظاهرة اإلحباط والقبول
به لدى الشباب ،وهي أخطر ما يمكن أن يواجه ُه المجتمع ،نتيجة
إفرازات الواقع المعيش وتراكم الكبت الذي أصبح مركبا ً ومعقدا ً
للغاية في ظل انخفاض العامل الديني الذي يعم ُل على تحصين
المجتمع ،ويح ّوله ق ّوة ممانعة ترفض الفشل ،فقد انتشرت بين
الكثير من الشباب األردن��ي ،حالة اإلحباط ج � ّراء البطالة والفقر
وعدم االستقرار النفسي ،فال يج ُد بعض ُه وسيلة للخالص إلاّ بإلقاء
نفسه في النار ،ويسهم في ذلك الفراغ الروحي ،فاليوم نرى حالة
غير طبيعية ،بانتشار أفكار التطرف وانتشار آفة المخدرات بين
الشباب ،ولنقس على هذه الظاهرة باقي الظواهر :عنف مجتمعي ـــ
عنف جامعي ـــ ازدياد حاالت االنتحار ـــ األزمات األخالقية و ...الخ،
وأخص
التي أصبحت تنخر الجسد المجتمعي للمجتمع األردني،
ّ
فئة الشباب منه ،والفضل بك ّل ذلك يعود إلى سياسة الفاسدين
ّ
وحطموا مستقبل الشباب األردني.
والمفسدين الذين قتلوا
ٍ
ختاماً ،على النظام األردن��ي أن ي��درك بشكل كامل ،أن الدولة
ُ
تعيش اليوم بك ّل مكوناتها وضعا ً خطيرا ً ج ّدا ً وبظواهر
األردنية،
ال يمكن أن يُسكت عنها ،ألن السكوت عنها بهذه المرحلة ،خطيئ ٌة
ّ
بحق األردن وشبابه ومجتمعه وأرضه
وجريم ٌة كبرى ال تغتفر
ومستقبله وهويته .وعلى النظام األردني أن يعلم أن هذا الشعب
حقوق تضمنُ
العربي األردني الطامح لمستقب ٍل أفضل ،الطامح إلى
ٍ
له كرامته في وطنه ،وتجعل ُه يشعر باألمان المعيشي الدائم ،الطامح
حين يعبّر عن رأيه ،سواء كان مع أو ض ّد بأن يحترم رأيهُ ،وحين
بحق من حقوقه المسلوبة ،أن يُعطى حقوقه ،فهو ال يطلب
يطالب
ُ
ٍ
الكثير وما يريده هو فقط أن يتم احتواء مشاكله وأفكاره ،ومساعدته
على تنمية قراراته ،فهل سنجد مَن يجيب األردنيين اليوم على مجمل
تساؤالتهم؟؟
 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

تفاجأ الشارع العربي ونخبه السياسية بتاريخ  26مارس 2015
م بإعالن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومن واشنطن بدء
حملة الحزم ،وهي الحملة العسكرية للتحالف العربي ضد أعداء
الشرعية في اليمن ،كما تس ّمى ،لتطهير اليمن من اليمنيين االنقالبيين
(الحوثيين وأنصارهم) الذين يشكلون خطرا ً على األم��ن اليمني
والعربي ،فجاءت هذه الحملة إلعادة هادي إلى منصبه المسلوب
من قبل أعداء استقرار اليمن ،وال يهم ما سيحدث بعدها المهم إرجاع
حليف الخليجيين والعروبة إلى عرينه في صنعاء.
المشهد ال��ذي رأيناه جميعا ً قبل سنة من اآلن من التجهيزات
العسكرية والحشهد االستعراضي اإلعالمي ،وبيان بأرقام كل دولة
بعدد طائراتها الحربية التي سوف تقصف اليمن واستهداف مقار
الحوثيين كما يزعمون ،كان يبعث بالحيرة وكثير من التساءالت ،هل
اصبح الحوثيون وأنصارهم خطرا ً على األمن اإلقليمي العربي ،كما
يزعمون؟ وهل حركتهم من أجل الشراكة الوطنية في إدارة شؤون
اليمن ،والخروج باليمن من الوصاية ألي دولة كانت هو تهديد لألمن
القومي العربي؟ إنها أسئلة محيّرة فعالً لم تجد إجابة من قبل هذا
الحلف أال عن طريق القنابل والصواريخ التي استهدفت طوال عام
كامل اإلنسان اليمني والبنى التحتية اليمنية .إنها حرب جاءت لتكسر
الثورة اليمنية ،ألن الثورة كان عنوانها ال ألي هيمنة على اليمن وان
اليمن لجميع اليمنيين بكافة مكوناتهم واطيافهم الوطنية ،ولن تكون
اليمن بعد اليوم حديقة خلفي ًة ألي دولة مهما كان حجمها.
عام على الحرب في اليمن والمشهد اليوم لم يتغيّر كثيرا ً من ذي
قبل ،فما زالت طائرات التحالف العربي ضد الحوثيين وأنصارهم
تخترق سماء اليمن وتقصف أرض��ه وإن ك��ان التغيّر ال��ب��ارز هو
انخفاض عدد الدول التي بدأت حملة الحزم وبعدها األمل وأصبحت
القوة الكبرى لهذا الحلف تتر ّكز في دولتين أو ثالث ،وانتهت تلك
الهالة اإلعالمية التي صاحبت الحملة العسكرية في بدايتها وبأنها
جاءت لتحقق الوحدة العربية ،والكرامة العربية وكلمات طنانة
ّ
وتبخرت ،بعد ان أدركت دول كثيرة أن
أخرى سمعناها لكنها اختفت
هذه الحملة تسببت بمآسي للشعب اليمني وان الدمار لحق بكل جزء

كوالي�س
خفايا

في اليمن وليس بجغرافية معينة يوجد فيها أعداء حملة الحزم فقط،
صح التعبير في
وانها كذلك تسبّبت بظهور الدواعش والقاعديين ،إن ّ
جنوب اليمن.
عام على حرب اليمن؛ ومن بدأها ّ
بشر بأنها حرب خاطفة سريعة
ستعيد األمور في اليمن إلى نصابها ،وستلجم مخالفيها وتعيدهم إلى
جحورهم في جبال صعدة وعمران .فقد أخذت الموافقة األميركية وما
اإلعالن عن الحملة في واشنطن إال أشارة إلى أن أميركا معنا وتبارك
هذا التحرك العربي ضد دولة عربية .ولكن الحرب لم تكن خاطفة
وسريعة ،كما توقعها قادة حملة الحزم وتقديراتهم كانت خاطئة،
والدليل أن الحرب التي كانت مقدرة لها بقترة زمنية ال تتجاوز الشهر
الواحد تكمل عامها األول وتدخل العام الثاني ،فقد نقل عن وزير
الخارجية األميركي األسبق كولن بأول في مقابلة له في قناة فوكس
األميركية أنه قال «أخطأنا بترك السعودية تهاجم اليمن وكان علينا
أال نصدق وعودهم ،فقد أكد لنا سلمان وابنه ان الحرب على اليمن
لن تستمر  10ايام وان الجيش السعودي قادر على دخول صنعاء
بعد اليوم السابع من بدء الهجوم والنتيجة كارثية ،وكانت بعد 41
يوما ً من القصف سمعنا صراخ حلفائنا السعوديين يطلبون النجدة،
ألن اليمنيين خلقوا مفاجأة لم يتص ّورها أحد بالداخل اليمني وعلى
الحدود دخلوا مدنا ً سعودية وقتلوا الجنود السعوديين وصادرو
أسلحة سعودية ،رغم اننا قدمنا دعما ً كبيرا ً عسكريا ً ولوجستيا ً
للسعوديين وخطأنا أننا راه ّنا على جيش ضعيف ووزير دفاع ليس
لديه فكرة عن كلمة حرب».
عام على حرب اليمن ،والنتائج لم تكن كما وعد ق��ادة «الحزم
واألمل» ،فالرئيس هادي مازال يتنقل بين عدن والرياض واألهداف
التي رسمت للحملة لم تتحقق بعد ،فال الرئيس ه��ادي رجع إلى
السلطة وال عدن أصبحت بديل صنعاء ومنطلقا ً لتحرير الشمال ،كما
كان ير ّوج في إعالم حملة الحزم.
عام على حرب اليمن ،ومن نتائجها التغير الكبير في الساحة
السياسية والعسكرية في الجنوب اليمني ،فبعد خلو الساحة
الجنوبية من الجيش اليمني واللجان الشعبية و َم��ن كان معهم
من الجنوبيين ،ها هي اليوم عدن الجنوب ترفع فيها أعالم داعش
والقاعدة ،والتي يعلم الغرب وحلفاؤه بأنها تحمل أجندات معروفة
التوجه؛ وهي خطر كبير على السلم األهلي في اليمن جنوبه وشماله،
وعلى مصالحهم في الخليج.

عدن اليوم ال تعرف لها هوية وليعذرني أبناؤها الشرفاء الذين
أعلم بأنهم ال يرضون ما يحدث فيها ،فهي اليوم محصورة بين الجنود
العرب والمرتزقة وبين الجماعات التكفيرية ،والقضية الجنوبية
ّ
تبخرت بينهما وخاص ًة بعد خروج الجيش اليمني واللجان الشعبية
من الجنوب.
عام على حرب اليمن ،وجبهات القتال لم تحسم في الشمال ،فمأرب
مازالت منقسمة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وبين
قوات هادي وحلفائه من جهة أخرى ،وأختها تعز والجوف ال تختلفان
عنها في شيء والوعود التي قطعت في بداية حملة الحزم بتطهير
صنعاء من الحوثيين تبخرت ،ومن أراد قلع الحوثيين من صنعاء
يفاوضهم في السر لكي يحيّدوا الجغرافية السعودية من القصف
مقابل الهدنة في المناطق الحدودية.
حرب اليمن هي قائمة أخرى من قوائم الحروب العبثية في المنطقة
العربية ،وانتكاسة من انتكاسات العرب ،فهي لم تحقق شيئا ً يضاف
إل��ى رصيد العزة والكرامة العربية بل زادت من الشرخ العربي
ووسعت من دائرة الدم اليمني ،وأوجدت ثارات في الداخل اليمني لن
تنسى بسهولة ،فالدماء اليمنية التي سالت في هذه الحرب ال عنوان
لها إال إنها سالت من أجل خلق النزاعات المذهبية والقبلية في اليمن.
إذا كانت هذه هي نتائج حرب اليمن خالل عام مضى ،فما هي
التوقعات؟ التوقعات نقرأها اليوم في ظل نظرية ال غالب وال مغلوب
في اليمن ،فأنظار تتجه إلى التسوية السياسية على قاعدة تفاهمات
مسقط والجلوس على طاولة الحوار وتجنيب البلد عاما ً آخر من
الدمار والدماء ،وهذا ما يسعى فرقاء األزمة اليمنية وحلفاؤهم إلى
تحقيقه ،وما اإلعالن عن اللقاء المرتقب في شهر إبريل في دولة الكويت
برعاية أممية بين مَن هم في الرياض وأنصار الله والمؤتمر الوطني إال
بداية تحكيم العقل وإدراك قادة حملة الحزم بأن الحسم العسكري في
اليمن هو بعيد المنال ،وال حل إال الحل السلمي التوافقي والذي كانت
لقاءات مسقط المعلنة وغير المعلنة تدعو جميع األطراف إليه.
ختاما ً أقول إن دماء اليمنيين تسيل في كل يوم والخاسر األول
واألخير هو الشعب اليمني الذي د ّمرت دولته بسب هذه النزاعات
السياسية والوالءات التابعة لها ،فاليمن يعاني من الحصار الجائر
الذي يحرمه من أبسط حقوقه المدنية في العيش بعزة وكرامة ،ولقاء
الكويت يعتبر حسب كالم ولد الشيخ الفرصة األخيرة لتضع الحرب
أوزارها في اليمن ،فهل نشهد ذلك فعالً في الكويت؟؟

انفجار جديد في بروك�سل خالل عملية مداهمة لل�شرطة
بلجيكا :تخفي�ض م�ستوى الإنذار �إلى الدرجة الثالثة
أف���ادت وس��ائ��ل إع�لام بلجيكية،
أمس ،بأن انفجارا ً وقع في العاصمة
البلجيكية بروكسل خ�لال عملية
مداهمة لقوات األمن.
وقالت قناة « « RTBFالبلجيكية،
إن العملية األمنية ما زالت متواصلة
في منطقة سكاربيك ،مشيرة إلى أن
ال��ق��وات البلجيكية الخاصة قامت
بتصفية أحد المشتبه بهم.
من جهتها أش��ارت وكالة األنباء
البلجيكية الرسمية إلى أن الوحدات
الخاصة أغلقت منطقة سكاربيك،
بضواحي العاصمة بروكسل ،مساء
أمس ،مؤكدة في السياق سماع دوي
انفجار بالمنطقة التي تتم فيها عملية
المداهمة.
وقال شهود عيان إنه قد تم إيقاف
حركة مترو األنفاق بالمنطقة التي
تجرى فيها العملية األمنية ،وقد نشر
مستعملو مواقع التواصل االجتماعي
صورا ً تظهر أشخاصا ً وهم يخرجون
من االنفاق مترجلين.
وكشف مصدر في األجهزة الخاصة
بشؤون تنسيق التعاون األوروبي،
عن هوية مشتبه به جديد على صلة
بالعمليات اإلرهابية في عاصمتي
فرنسا وبلجيكا .وقال المصدر ،في
حديث مع وكالة «تاس» الروسية،
إن «الشخص الجديد ،وه��و نعيم
الحامد من أصول سورية ،والبالغ
من العمر حوالى  30عاماً ،مطلوب
دوليا ً في قضية الهجمات اإلرهابية
التي وقعت في بروكسل وباريس».
وذك��ر أن ص��ورة المشتبه به تم
تسليمها ل��وس��ائ��ل إع�ل�ام م��ن أجل
تعميمها.
ونقل المصدر عن ملف الشرطة
ال��خ��اص ب��ه��ذا ال��رج��ل ،أن األخ��ي��ر
«مسلح وخطير ج��داً» ،مضيفا ً أنه
ولد في  1كانون الثاني عام 1988

في مدينة حماة ،من دون أن يذكر
جنسيته الحالية.
من جانبها ،أفادت قناة «»RTBF
البلجيكية ،ب��إل��ق��اء القبض على
شخص بعد عمليات بحث في حي
«فوريه» ببروكسل ،صباح أمس.
وذك��رت القناة ،أول من أمس ،أن
شخصية ثانية مثيرة للشبهات
كانت موجودة في مترو بروكسل،
يوم وقوع الهجوم اإلرهابي هناك،
الفتة إلى أن هويته ذلك الرجل لم
تحدد بعد.
وأردف��ت ،نقالً عن مصادر خاصة
ب��ه��ا ،أن م��ن غير ال��م��ع��روف م��ا إذا
ك��ان قد ه��رب أم قتل نتيجة العمل
اإلرهابي ،وتقوم قوات األمن بالبحث
عنه.
ووفقا ً لـ « ،»RTBFفإن كاميرات
المراقبة رصدت رجالً يحمل حقيبة
كبيرة ف��ي محطة «مالبيك» التي

تسبب التفجير فيها بمقتل حوالى
 20شخصا ً وإصابة ما يربو على مئة
آخرين بجروح ،الثالثاء الماضي.
في اليوم الثالث من الحداد الوطني
على ضحايا اعتداءات الثالثاء في
بروكسل ومع تقدم التحقيق ،قررت
بلجيكا ،الخميس ،خفض مستوى
اإلنذار من تهديد إرهابي إلى الدرجة
الثالثة.
ووعد رئيس الحكومة البلجيكية،
ش���ارل م��ي��ش��ال ،بكشف تفاصيل
االعتداءات وسط حديث عن التقصير
في مراقبة أحد االنتحاريين من قبل
وزي���ري الداخلية ،ج��ان جامبون،
والعدل ،كوين جينس ،اللذين تقدما،
إث��ر ذل��ك ،بطلب استقالة ل��م يحظ
بالموافقة.
وقال ميشال بعد االعتداءات ،التي
أوقعت أكثر من  30قتيالً ونحو 300
ج��ري��ح ،إن «الحكومة والسلطات

المعنية ستقوم حتما ً بكل شيء من
أجل الكشف عن تفاصيل االعتداءات»
وأض��اف« :ال يمكن أن يفلت أحد من
العقاب».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة ،ف��ران��س
تيمرمانسفي ،في مستهل اجتماع
ع��اج��ل ل����وزراء ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��دل
األوروبيين مخصص لقضايا األمن،
إن اجتماع الخميس «فرصة لتحسين
التعاون بين أجهزة االستخبارات».
وأض���اف أن ه��ن��اك ،بعد اع��ت��داءات
بروكسل « فرصة لكي تعمل أجهزة
االس��ت��خ��ب��ارات ب��ص��ورة أفضل مما
تفعل اآلن».
أفادت مصادر رسمية باستئناف
مترو األنفاق بالعاصمة البلجيكية
عمله ،لكن بشكل محدود ،حيث ال
تزال  31محطة من أصل  69متوقفة
عن العمل.

التقى نواز �شريف في �إ�سالم �أباد

ك��م��ا س��ت��ش��ه��د ال���زي���ارة توقيع
ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون علمي وثقافي
وإعالمي بين البلدين.
وب��ح��س��ب «ارن����ا» ك���ان الرئيس
روحاني قد شدد أمس الجمعة قبيل
توجهه ال��ى اس�لام آب��اد على أهمية
زي��ارت��ه لها ،معتبرا ً العالقات مع
باكستان باالستراتيجية.
وص������رح ال���رئ���ی���س روح���ان���ي
للصحافیین ق��ب��ی��ل ب���دء زی��ارت��ه
لباكستان بأنه مسرور الن اول زیارة
له في السنة االیرانیة الجدیدة (بدأت

ف��ي  20م���ارس) تأتي لبلد صدیق
ومسلم ،مضيفا ً أن باكستان هي بلد
یحتفل ب��ال��ن��وروز ویكتسب اهمیة
خاصة بالنسبة لنا.
واوض���ح ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي ،ان
الشعب الباكستاني شعب كبیر
وی��ب��ل��غ ن��ح��و  200م��ل��ی��ون نسمة
وتربطه معنا قواسم دینیة وثقافیة.
وكانت وسائل إع�لام باكستانية
اعلنت في وق��ت سابق أن الرئيس
اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،سيزور
إسالم آباد لتسريع تنفيذ مشروع مد

رو�سيا ب�صدد �إن�شاء «ممرات خ�ضراء»
مع �سورية و�إيران
أعلنت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية ،أمس ،أنها تعمل على إنشاء «ممرات
خضراء» تسهل المعامالت الجمركية مع عدد من البلدان ،من بينها سورية وإيران.
وبحسب «روسيا اليوم» قال رئيس الهيئة ،أندريه بيليانينوف« :نعمل ،اآلن
بنشاط مع الزمالء في الهيئات الجمركية في عدد من البلدان إلنشاء «ممرات
خضراء» معها ،مثل إيران وسورية وإيطاليا وغيرها من الدول المهتمة بتسهيل
اإلجراءات والمعامالت الجمركية».
وأشار بيليانينوف إلى أن وثائق إنشاء «ممرات خضراء» مع اإليرانيين جاهزة،
وبعد التنسيق معهم سيزور طهران.
وأضاف للصحافيين« :كل المعاير التنظيمية في إيران جاهزة ،ولقد حددنا
اإلج��راءات .واآلن ،يتم التصديق على الوثيقة ،على الصعيد الحكومي الروسي
الداخلي ،وبعد ذلك سيتم اعتمادها ،وسأزور طهران ،وسأوقع مع نظرائي على
الوثيقة بشكل نهائي نيابة عن بلدينا» .
وأشار بيليانينوف ،إلى أن هيئة الجمارك تتطلع إلى استمرار استيراد المواد
الغذائية من سورية ،قائالً« :فيما يتعلق بسورية ،وبصرف النظر عن الوضع
الذي نراه عبر شاشات التلفزيون ،تبقى سورية بلدا ً مهماً ،يستطيع إنتاج المواد
الزراعية ،مثل الخضار والفواكه ،ذات الجودة العالية والطعم اللذيذ ،األمر الذي أثار
استغراب كثيرين .فقد تم وصول باخرتين محملتين بالخضار والفواكه من سورية،
ونتطلع إلى أن يكون هناك استيراد بشكل دائم لهذه المنتوجات من سورية».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ،ذكرت وسائل إعالم روسية أن أول واردات
الخضروات والفواكه السورية بدأت تصل إلى روسيا لتحل جزئيا ً محل السلع
الزراعية التركية المحظور استيرادها في روسيا منذ كانون الثاني الماضي.

الداخلية الفرن�سية تعلن
�إحباط مخطط �إرهابي في باري�س
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في مؤتمر صحافي إحباط مخطط
وصل إلى مرحلة متقدمة لتنفيذ عمل ارهابي في فرنسا .وأضاف إن قوات األمن
نفذت عملية توقيف كبرى في ضاحية باريس واعتقلت مواطنا ً فرنسيا ً يشتبه في
انتمائه إلى منظمة إرهابية كانت تخطط لشن هجوم إرهابي في البالد ،فيما أكدت
الشرطة أن الموقوف أدين مع العقل المدبر العتداءات باريس عبد الحميد اباعود في
بروكسل في تموز الماضي.
ودعا وزراء العدل والداخلية في دول االتحاد األوروبي إلى االتفاق سريعا ً على
خطط لتبادل المعلومات االسخبارية بعد التفجيرات االخيرة .وفي جلسة طارئة
عقدت في مقر االتحاد األوروبي قرب محطة المترو التي تعرضت للتفجير في بروكسل
قال الوزراء إنه لم يعد بإمكان الدول األوروبية االحتفاظ بمعلومات حيوية يمكن أن
تنقذ حياة المدنيين .وأكد مدير األوروبول روب واينرايت أن اعتداءات بروكسل من
بين التهديدات اإلرهابية األكثر خطورة التي واجهتها أوروبا في السنوات العشر
األخيرة على األقل ،موضحا ً أن االتحاد األوروبي يواجه استراتيجية جديدة لدى
داعش لنقل المعركة إلى شوراع أوروبا.

تركيا :محاكمة �صحافيين
بتهمة التج�س�س في جل�سات مغلقة

روحاني في باك�ستان..
اتفاقيات وم�شاريع ما بعد االتفاق النووي
التقى ال��رئ��ي��س حسن روح��ان��ي
برئيس ال��وزراء الباكستاني محمد
نواز شريف وبحث معه اهم القضايا
ذات االهتمام المشترك ال سيما في
مجال التعاون االقتصادي والقضايا
اإلقليمية والدولية.
واف��ادت وكالة «ارن��ا» أم��س ،انه
بعد ال��ل��ق��اء ال��خ��اص بين الرئيس
روحاني ونواز شريف ،بدأت جولة
المحادثات بين وف��دي الجمهورية
االس�لام��ي��ة ف��ي اي����ران وباكستان
رفيعي المستوى بمقر رئاسة الوزراء
في اسالم اباد.
وك��ان الرئيس روحاني قد وصل
بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي الى
إسالم اباد على راس وفد اقتصادي
– سياسي رفيع وكان في استقباله
على أرض المطار رئيس ال���وزراء
الباكستاني محمد نواز شريف.
ويرافق روحاني في هذه الزيارة
وفد رفيع يضم كالً من وزير الخارجية
ووزي�����ر ال��ن��ف��ط ووزي��رال��ص��ن��اع��ة
والمناجم والتجارة ووزي��ر الطاقة
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ووزي����ر الصحة
وال��ع�لاج والتعليم الطبي ورئيس
البنك المركزي ورئيس غرفة التجارة
والصناعة إيرانية.
وم��ن المقرر أن يتم توقيع عدد
من اتفاقيات التعاون المشترك بين
طهران واسالم اباد في مرحلة ما بعد
االتفاق النووي بين اي��ران وال��دول
الست.

قال دبلوماسي عربي
سابق بارز إنّ الطريقة
األميركية في التموضع
تحت السقف الروسي قد
ت ّمت لكن إخراجها سيت ّم
على مراحل ،فالمرحلة
األولى ستشهد كالما ً
أميركيا ً عن رفض األحادية
في الفدرالية الكردية
واإلصرار على مستقبل
تفاوضي لسورية عبر
دستور جديد ليصير
حضور األكراد مفاوضات
جنيف مطلبا ً دولياً ،وكذلك
بالنسبة إلى الرئاسة
السورية سيبدأ الكالم
األميركي عن تفويض
صالحيات الرئيس
للحكومة ثم بعضها ثم
القبول بالتفاهم على رئيس
حكومة مع المعارضة...

أنابيب الغاز بين إيران وباكستان.
ونقال عن جريدة «باكستان» ،فإن
الرئيس روح��ان��ي سيلتقي برئيس
ال���وزراء الباكستاني ن��واز شريف
وباقي المسؤولين الباكستانيين
الكبار سعيا ً إلزالة العوائق الموجودة
أمام تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز
بين البلدين.
وك����ان م���ن ال��م��ق��رر إن���ج���از ه��ذا
المشروع حتى نهاية عام  2014لكن
فرض الحظر الدولي على إي��ران قد
تسبب بتأخير تنفيذ هذا المشروع.

ق��ررت محكمة تركية أم��س ،أن تكون جلسات محاكمة صحافيين متهمين
بالتجسس مغلقة ،ووافقت على أن يصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد
المدعين في القضية.
ووجهت المحكمة االتهام إلى رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» العلمانية
المعارضة جان دون��دار ،وزميله إردم غول رئيس مكتب الصحيفة في أنقرة،
بمحاولة اإلطاحة بالحكومة لنشرها على موقعها اإللكتروني في أيار الماضي
تسجيالً مصوراً ،تزعم فيه أن وكالة المخابرات التركية كانت تساعد في تهريب
أسلحة في شاحنات إلى سورية عام .2014
وأقرت المحكمة التركية بحق أردوغان في االدعاء على الصحافيين جان دوندار
وأردم غول المعارضين بتهمة التجسس ،بحسب صحيفة «هابير تورك».
ونقلت الصحيفة أن محاكمة الصحافيين المعارضين ستجرى وراء األبواب
المغلقة ،فيما رفضت المحكمة االعتراض الذي تقدم به محامو المتهمين ،الذي أشار
إلى أن أنشطة الصحفيين لم تلحق ضررا ً مباشرا ً بالرئيس أردوغان.
يذكر أن جان دوندار رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» المعارضة وأردم غول
مدير مقرها في أنقرة اعتقال في 26 ،تشرين الثاني ،من العام الماضي ،بتهمة
التجسس وإفشاء أسرار الدولة واالفتراء على المؤسسات الحكومية والسعي إلى
إطاحة الحكومة التركية «عن طريق العنف».
وأعدّت النيابة العامة التركية القرار االتهامي الذي طالبت فيه بعقوبة السجن
المؤبد للصحافيين المتهمين .وفي  25شباط من العام الجاري اعتبرت المحكمة
الدستورية العليا التركية أن اعتقال الصحافيين يمثل انتهاكا ً لحقوقهما ومبدئي
الحرية واألمن الشخصيين ،ما يؤدي إلى اإلفراج عن المتهمين.
على الصعيد األمني ،أعلنت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة التركية ،أمس،
أن  24من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا خالل الساعات الـ 24الماضية في
اشتباكات جنوب شرق البالد.
وكان وزير الداخلية التركي أفكان عالء أفاد ،األحد الماضي ،قد أمر بفرض حظر
التجوال في سبع مناطق جنوبية شرقية .وذلك بعد إعالنه بدء حملة جديدة
لمكافحة اإلرهاب تستهدف أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في بلدة
يوكسكوفا (محافظة حكاري) ومدينتي شرناق ونصيبين.
وجاء في بيان نشرته القوات التركية بأن العمليات العسكرية أسفرت عن
مقتل  12من عناصر الحزب الكردستاني في شرناق ،و 10في نصيبين واثنين في
يوكسكوفا ،إضافة إلى ضبط عبوات ناسفة يدوية الصنع ومتفجرات وقنابل يدوية
وكم كبير من الذخائر.
يذكر أن أكثر من  300عسكري وشرطي أتراك قتلوا في اشتباكات مع الكردستاني
منذ استئناف المواجهة المسلحة بينهما في تموز عام  .2014فيما أفادت هيئة
األركان العامة التركية بتصفية أكثر من  1000من مسلحي الحزب منذ أواسط
كانون الثاني الماضي ،في حين أكد ممثلو حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيد
لألكراد) بأن مئات من المدنيين راحوا ضحية العملية األمنية التركية.

