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«�إ�سرائيل» العرو�س المد ّللة
والمهر ق�ضايا الأمة؟
} سناء أسعد
تكث ُر الموجات المغناطيسية المتجاذبة مع العواصف الرملية،
يصح القول
والتي ُتثار في األج��واء الدولية بقصد تعكيرها ،أو
ّ
لزيادة موجات تعكيرها ورفع سقوف مؤثراتها ،بنتائج واضحة،
مرئية وملموسة وليست معلّبة أو مل ّغمة تتطلب فك أحزمتها بأرقام
وإش��ارات يجب فهمها بطرق وأساليب متفق عليها مسبقا ً لتلقي
إشارات أخرى وتنفيذ أهداف بمرامي أبعد مما ت ّم إنجازه وتحقيقه،
ولكن بالرغم من زيادة جرعات التعكير ورفع منسوب حجم التبخر
بتوسيع ف��وه��ة ال�ن��ار الزدي ��اد كثافة الضباب والتلبّد ف��ي المناخ
السياسي ،إال أنّ ذلك لم ينجح في حجب المقاصد المرجوة إزاء
أي عملية يدلون بدلوها من مختلف الجهات وعلى كافة الجبهات،
ّ
ألنّ سياسة الغموض بغالفها المجهول ،واللعب من تحت الطاولة،
والنسف من خلف األحزمة ،والخدع البصرية واإلعالمية ،وسياسة
الدفع وما هو ما وراء الدفع بعد الدفع ،وعملية إنزال األغطية لحجب
المساعي واألهداف المقصودة والمغايرة تماما ً لما ت ّم االتفاق على
تحقيقه منها وطرحها بطرق وهمية ف��ي معرض ساحة الحلول
المتشرذمة المأزومة بكافة أسسها ومقوماتها ومختلف أبوابها.
ه��ذه السياسات جميعها ص��ارت منهجية فاشلة بأعمدة هشة،
وبنية ضعيفة ،وم�ح��ط ان�ت�ق��اد واس�ت�ه�ج��ان كبيرين ،ألنّ األم��ور
تكشفت حقائقها ورمي فتيل الحجج واألكاذيب واالدّعاءات في هذه
المرحلة بالذات أمر غير مقبول بل يثير االشمئزاز والنفور بأعلى
المستويات ،فوحش الغموض ت ّمت قصقصة أظ��اف��ره ،وانتزاع
مخالبه وأنيابه ،وإف��راغ سمومه ،وتعبئتها في إن��اء ووضعه فوق
رفوف مراكز خدعهم وفبركتهم.
من الواضح أنّ هذه المرحلة هي مرحلة الدالل والغنح االسرائيلي،
فصارت الحلقات جميعها مفرغة من جهة ومعقدة ومكبّلة من جهة
ثانية اذا لم تكن بحضور «إسرائيلي» الفت ،كبطل للفيلم ،أو تكون
هي األميرة النائمة التي يتهافت الجميع لتقبيلها ،فيصير الفائز هو
األمير والوالي والحبيب ،والمنقذ والفارس االستثنائي ،الذي حقق
ما لم يستطع غيره تحقيقه.
«إسرائيل» تع ّد عدّتها ،وتستع ّد بجهوزية كاملة لتنطلق في عملية
اقتحام كبيرة تصير بها في قلب المشرق العربي عبر المداخل
والمخارج كافة ،للتم ّكن من تجزئته والسيطرة عليه ،وال ب ّد لذلك من
عملية تمزيقية يكون مركزها األرض السورية ،بمحاورها األساسية
التي تدور حولها وتندمج وتتحد معها ،وفي مقدّمتها حزب الله،
وال��ذي يعتبر العدو األول واألساسي الذي يقلق «إسرائيل» ويثير
استفزازها وغضبها ،ويجعلها دائما ً تعيد ترتيب حساباتها ،بل إنّ
حزب الله يجعل «إسرائيل» دائما ً في حيرة من أمرها ،وهذا القلق
يرتكز بأسبابه بالدرجة األولى على المهابة والذعر والخوف مما
يمكن أن يخطط له أو ينفذه سيد المقاومة حسن نصرالله ،وخاصة
إنّ لمصداقيته ص��دى كبيرا ً في أوس��اط المستوطنين الصهاينة،
وهناك اليوم مصدر إضافي ب��درج��ات أكبر وه��و ه��ذا التف ّوق في
الخبرة والتكتيك وال�م�ه��ارة القتالية ،وام�ت�لاك األسلحة الحديثة
والمتطورة ،وباعتقاد «إسرائيل» إن عالقة ذلك كله هو تواجد حزب
الله في سورية ،ولذلك ال ب ّد من كسر شوكته ،واستنزاف طاقاته،
واغتيال قاداته ،داخل االراضي السورية ،لتحقيق أمور عدة أبرزها
تحجيم دور حزب الله في الحرب السورية ،وإجباره على الخروج
منها مهزوما ً ومكسوراً ،وعلى األق ّل استنزاف طاقاته ،فيصير غير
قادر على مواجهة «إسرائيل» والوقوف في وجهها ،أو حتى الر ّد
عليها ،فتحيّد خطره عنها ،وهذا ضرب جنوني من الخيال الواسع
ويستحيل أن يخرج من حيّز االوه��ام الصهيو ـ عربية ،إل��ى حيّز
الحقائق ،ألنّ حزب الله هو أسطورة هذا الزمن التي ال تقهر ،وأمام
األساطير ال تتهاوى وتنهار فقط بيوت العنكبوت الواهنة بل تتهاوى
أيضا ً األبراج العاجية مهما كانت شاهقة ومرتفعة.
«إس��رائ�ي��ل» تتج ّول ف��ي األس ��واق العربية ،ودون جهد أو عناء
تضع في جيبها حكام دول عربية وإسالمية كوقود لنارها ،وكدمى
لمصالحها ،ورصيد تدّخره لوقت الحاجة ،تصرفهم وتتصرف
بهم كيفما ت�ش��اء وف��ي ال��وق��ت المناسب ،ال سيما أنّ لتلك الدول
دورا ً اساسيا ً وجوهريا ً في إشعال الحروب وتمويلها وتزكيتها
بالذرائع الوهمية وإث��ارة الفتن الطائفية لتبقى مستمرة وليستم ّر
معها استنزاف الطاقات اللوجستية والعسكرية ،بما ينهك القوى
المتصارعة ،وال سيما معسكر المقاومة.
وال �ه��دف األس��اس��ي وال��ذي ت��ري��ده «إس��رائ�ي��ل» ب��ال��درج��ة األولى
أي تج ّمع عربي مقاوم
للحفاظ على وجودها هو أنّ تكون أقوى من ّ
لمشروعها في المنطقة مع البقاء على تميّزها وتف ّوقها العسكري،
بدعم اميركي مستم ّر ودائم لها ،وباعتقادها أنّ هذا لم يعد مستحيالً
ألنّ القضية الفلسطينية التي كانت محط اهتمام العرب بالدرجة
توحدهم وتجمعهم كما كانوا يدّعون في مواجهة «إسرائيل»
األولىّ ،
ك �ع��دو واح ��د وم�ش�ت��رك للجميع ،ت�� ّم إع��دام �ه��ا وتقطيع أوصالها
وتفتيتها وتصنيفها كأحد القضايا التي يجب أن تموت وتدفن في
ذاكرة التاريخ ،وال سيما أننا نكاد نرى «إسرائيل» وسط أحضاننا،
فنرى خطواتها تسبق عملياتها إلى الجحور السعودية ،للتنسيق
والتعاون ،لتفجير ما أو الغتيال أحد القادة ،وها هي تلوح بخصرها
على مشارف مصر ،وتزمجر على حدود تركيا ،وأميركا تطبطب
هنا وتش ّد على األيادي هناك من أجل المتابعة واالستمرار في هذا
يصب في بئر مصالحها بأصولها وتفرعاتها،
المنحى الغني والذي
ّ
من خ�لال هيمنة «إسرائيل» الدائمة ،بتسويات تحفظ من خاللها
فتتكسر معادلة الردع
توازنها وتف ّوقها على معسكر المقاومة،
ّ
للمقاومة ،وتصير «إسرائيل» هي مصدر قلق وخوف ،تثير الرعب
في األوساط كافة وال أحد قادر على ارعابها.
فماذا تحاول «اسرائيل» ،أن تفعل؟ لماذا تحاول أن تكون نجمة
الساحات وبحضور دائم ومستم ّر؟
تدرك «إسرائيل» أنه مهما كانت عمليات االستنزاف في الحرب
السورية قوية ،فهناك طاقات كامنة ت ّمت تعبئتها وتخزينها ،وال
يمكن ليد أن تطالها ،وال لحرب أن تستهلكها مهما حدث ،وإنه سيأتي
يوم وسيت ّم إفراغها في حرب كبيرة شاملة ال يستهان بها السترداد
ّ
ليلف
األراض��ي المحتلة والمغتصبة ،ولتوسيع مشروع المقاومة
المنطقة بالكامل ،ويصير قوة متوازتة ،تصعب مواجهتها.
ل��ذل��ك ن��راه��ا ت �ح��اول ج��اه��دة م��ع أم �ي��رك��ا ،وأذن��اب �ه��ا ف��ي تركيا
والسعودية وأزالم�ه��ا من الكفار والمرتزقة والخونة ،باستدامة
هذه الحرب وتوسيع دائ��رة االستنزاف ،بعمليات التفجير وتنفيذ
إي ا ّت�ب��اع م��ا يس ّمى بالسياسات
االغ�ت�ي��االت وارت �ك��اب ال�م�ج��ازرّ ،
الخاطفة ذات اإلحداثيات القليلة والمفاعيل المؤثرة ،ويت ّم تصنيفها
في جدول الضربات السريعة والموجعة.
ولكن «إس��رائ�ي��ل» ل��م تتنبه إل��ى أنّ محاوالتها ستبوء جميعها
أي وجود بيننا ،ليس هذا فحسب بل إنّ ما
بالفشل ،ولن يكون لها ّ
المؤسس حافظ األسد لن يقبله الرئيس بشار األسد،
رفضه القائد
ّ
وهو مبدأ «األرض مقابل السالم» ،ألنّ مبدأ استعادة األرض وحده
غير كاف ،مقابل النأي عن قضايا األمة وإغفال القضية الفلسطينية،
وإقفال أبواب الممانعة والمقاومة .فالتوازن االستراتيجي الشامل،
ل��ن يكون بتقبّل تسويات جزئية بغطاء «إس��رائ�ي�ل��ي» ،ول��ن يكون
السالم بمصادرة قراراتنا وكرامتنا وسيادتنا وبالتنازل عن مبادئنا
وثوابتنا فنصير أتباعا ً وذي��والً لها ،نرضخ ألوام��ره��ا ونستسلم
ألطماعها التي لن تكون هناك حدود ترسمها.
أما بالنسبة لمن تقبّلوا «إسرائيل» وطبّعوا العالقات معها وارتموا
في أحضانها ،وأسقطوا لقب العمالء ،ورف�ع��وه ليرتقي إل��ى لقب
األصدقاء الحميمين ،فهم صاروا في ذات المستوى مع «إسرائيل»
وفي النسق األول للمواجهة كأعداء ستت ّم محاربتهم وإلحاق الهزائم
النكراء بهم ،وسيتحقق النصر األسطوري ،على المعسكر المعادي
بر ّمته ،سواء األسياد أو األتباع أو األذناب ،مهما طال الزمن.

�أنموذجان في النظام الر�سمي العربي «الحاكم» ...يطرحان تخيّالت و�أوهام ًا
} محمد شريف الجيوسي
م��ن غ��رائ��ب األم ��ور ف��ي منطقتنا العربية ،أنّ بعض
ال �ق �ي��ادات ممن ُع�ل ّ�ق��ت عليها بعض آم ��ال ،ن��راه��ا اليوم
ت �ت��داع��ى اخ� �ت� �ي ��اراً ،وت �ت �ج��ه ن �ح��و (االن��ت��ح��ار الوطني
السياسي) تص ّر على تجريب المج ّرب بعد نحو عقدين
ونيّف من المفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني
والعروض والجوائز التشجيعية المجانية التي قدّمت
ل�ه��ذا ال�ك�ي��ان ليقبل ب�ح� ّل س�ي��اس��ي ،م��ن م �ب��ادرة عربية
مغرية ج��رى تحسينها ،وم �ب��ادرة أممية دول �ي��ة (ح ّل
الدولتين) والتزام رسمي فلسطيني بعدم رفع السالح
في وجه «إسرائيل» ،واختتم بتهدئة منفردة مع غزة.
وف ��ي ع��ال�م�ن��ا ن�ج��د وزي� ��را ً خ ��ارج ال �ت��اري��خ وال��واق��ع
و(التغطية) ال ي��رى ،ال يسمع ،ال يستوعب م��ا يجري
ح��ول��ه م��ن ت� �ح� � ّوالت ،وم ��ا ي�ن�ت�ظ��ر ب �ل�اده م��ن مخاطر
ووي�لات في حال بقيت الرؤية كحالها اآلن في بالده،
يص ّرون على إنفاق ما يكتنزون من ثروات في الباطل،
وألجل إقامة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سورية
وإنصاف (السنة) في العراق! فيما شعوبهم أعوز الناس
وأفقرهم للديمقراطية وحقوق اإلنسان واإلنصاف ...بل
ويريدون تغيير رئيس دولة عربية خارج عن طوعهم،
ودون إرادة شعبه المعني الوحيد بذلك.
لقد كانت إزاح��ة أخوانيّي مصر بناء إلرادة شعبها،
إنجازا ً هو مح ّل تقدير ،ولكن السعي لتجريب مج ّرب
ألكثر من  20سنة ،واعتبار ذلك قد يحقق إنجازاً ،يفوق
(إن �ج��از) ك��ام��ب دي�ف�ي��د ،ال�ت��ي ه��ي ب��ذات�ه��ا شكلت كارثة
على مصر والقضية الفلسطينية واألمة ،وغير ذلك من

توجهات وممارسات ،وع��دم إع��ادة سفير سورية إلى
ال�ق��اه��رة ،التي ك��اد «ال�ع�ي��اط» (الرئيس المخلوع محمد
م��رس��ي) ي� ��و ّرط ج�ي��ش م�ص��ر ف��ي ح ��رب ع�ل�ي�ه��ا ،جعل
المسافة بين السابق والالحق محدودة ج��داً ،بخاصة
ع �ن��دم��ا ي �خ��اط��ب ال �س��اب��ق رئ �ي��س ال �ك �ي��ان الصهيوني
ب �ـ(ص��دي �ق��ي ال �ع �ظ �ي��م) وي �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت��وص��ل لتهدئة
«إسرائيلية» غزية فقط في معزل عن التنسيق مع الضفة
مك ّرسا ً بذلك االنقسام ،وعندما يسعى الثاني لـ(كامب
ديفيد فلسطينية ج��دي��دة) كأنما المنطقة العربية في
حاجة لكوارث جديدة.
وهنا ال ينبغي أن ُيفهم أنّ ما دأب��ت عليه العصابات
�أي حال،
اإلرهابية ض ّد مصر وجيشها عمالً مقبوالً ب� ّ
فهذه العصابات مجتمعة ومنفردة تعمل بأوامر عمليات
أميركية غربية صهيونية رجعية عربية وعثمانية جديدة،
لتقويض الجيوش الوطنية العربية واح ��دا ً بعد آخر،
رت هذه العصابات حروبها اآلن على سورية
قص ْ
وإنْ َ
والعراق واليمن وليببا ومصر ،وفي تونس والجزائر
إلى ح ّد ما ...إال أنّ التحالف األميركي األوروبي الغربي
الصهيوني سيتوجه بعد استكمال أي إنجاز إلى بقية
الدول ،حتى منها تلك المشاركة في الحرب على الدول
آنفة الذكر ،بل بدأت بعض مؤشرات ذلك قبل إنجازها.
لقد استوعبت الدول العربية المستهدفة في جيوشها
بخاصة ،وف��ي مقدّراتها وأنظمتها وقياداتها ،الحرب
التي تش ّن عليها ،بمعنى أنها آخذة على التأقلم مع هذا
الواقع ،ولم يستطع (فيروس الحرب) أن يفتك بها رغم
ك ّل الدمار والخسائر ،وأصبحت على قدر من المناعة
الذاتية الكافية إلح�ب��اط مقتضيات وج��وب ال�ح��رب من
وجهة من عملوا على إشعالها ،وال�خ��روج منها قوية،

ب��رؤى جديدة سياسية واقتصادية وثقافية وتربوية
ومجتمعية.
لكن السؤال ،كيف سيواجه من أسهموا في صناعة الحرب
من الرجعيتين العربية والعثمانية ،عندما تتوجه السهام إليهم،
ويعود من لم (يفطس) من إرهابيّيهم وإرهابيّين جلبوهم من
بقاع األرض األرب��ع ،تغريرا ً وإغ��راء بالمال وجهاد النكاح
والحوريات ...وقد استنفدوا سلفا ً أجزاء مهمة من األرصدة،
واس �ت �ع��دوا أط �ي��اف �ا ً م��ن (ش�ع��وب�ه��م وال��واف��دي��ن) عليهم بما
مارسوا من فوقية واستغالل واضطهاد وتمييز ،فضالً عما
يعتور (عظام رقابهم) من اختالفات خافية وظاهرة ،تنخر
في أساساتهم ( )...وبما فرضوا على دول فقيرة عربية ومن
العالم الثالث من ضغوط واشتراطات سياسية.
أض�ح��ك كثيرا ً عندما (ي�ش�ت��رط) ذاك ال��وزي��ر الغضنفر،
رحيل هذا الرئيس أو ذاك من موقعه دون اعتبار أنّ هذا فقط
وح �ص��راً ،م��ن ح��ق شعب ذاك الرئيس ،أي��ن يعيش ه��ذا ،أال
يدرك أنه يثير سخرية من يسمعه ،وهل هو يملك قرار نفسه
وأي غباء يحمله ذاك
أي جهل ّ
لكي يشترط هذا األمر أو ذلكّ ،
الوزير ،عندما يطلب ذل��ك ،ومن قد يماثله ،أال يستوعب أنّ
الشعب السوري عندما يطالبه من في الخارج (أمثال السيد
ال��وزي��ر) بترحيل رئيسه ،يصبح أكثر تمسكا ً وحبا ً ووالء
لنظامه ورئيسه ،حتى لو كانت له من المالحظات ما يجعل
البحر كتلة زبد.
ان�م��وذح��ان ع��رب�ي��ان ،كأنما هما خ��ارج ال�ت��اري��خ والواقع
والمستقبل ،ال ب� ّد أننا سنشهد ك��وارث جديدة ،إنْ كانا في
موضع ال �ق��درة على تنفيذ (رؤاه �م��ا) أو ك��ان هناك م��ن هو
مكلف وقادر على تنفيذها ،لكنني أرجح أنهما أعجز من أن
تتوفر لهما القدرة (أو من يدفعهما) على إنجاح ما يطرحان
من تخيّالت وأوهام.

رو�سيف :اعتبر �إقالتي انقالب ًا على ال�سلطة
اعتبرت الرئيسة البرازيلية ال ُمقالة ديلما
روسيف ،أنّ تنحيتها عن السلطة يعد انقالباً،
ومحاولة للساسة الذين فشلوا في انتخابات
 2014لتفادي ضرورة االنتخاب وأخذ السلطة
عبر صناديق االقتراع.
واع��ت��ب��رت روس��ي��ف ف��ي ح��دي��ث صحفي ،أنّ
ما ج��رى محاولة للتأثير على برنامج التنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��وج��ه ن��ح��و م��ك��اف��ح��ة األزم���ة
االقتصادية في البرازيل ،وسعي لتغيير برنامج
الليبرالية الجديدة الذي اتخذته الحكومة.
وقالت «موضوع اإلقالة موجود في دستور
بالدنا .لكن فقط في ح��االت ارتكاب جرائم مثل
مخالفة الرئيس للدستور وحقوق اإلنسان .نحن
نرى أن المسألة هنا متعلقة بانقالب ،وذلك لعدم
وجود جريمة دستورية .هم يحاكمونني لقضايا
متعلقة بقرض إضافي في الميزانية ،الشئ الذي
مارسه كل الرؤساء الذين سبقوني .هذه لم تكن
أب��دا ً جريمة ولن تكون اآلن .وال توجد أي أسس
للنظر فيها كجريمة ..واعتبارها جريمة يتطلب
تعريفا ً دستورياً .لذلك نحن نرى أنّ هذه اإلقالة
انقالب . .إضافة إل��ى ذل��ك فالبرازيل جمهورية
رئاسية ال يسمح فيها بإقالة الرئيس والحكومة
دون ارتكاب جريمة .البرازيل ليست جمهورية
برلمانية».
وأك���دّت رئيسة ال��ب��رازي��ل ال ُمقالة «ال أعتبر
التدخل الخارجي سببا ً أساسيا ً أو ثانويا ً لألحداث
الحالية في البرازيل .إنه ليس هكذا .ونشأ هذا
ال��وض��ع الصعب لدينا دون مثل ه��ذا التدخل.
وهذا االنقالب ليس مشابها لالنقالبات العادية
في أمريكا الالتينية باستخدام األسلحة ونشر
الدبابات في ال��ش��وارع وباعتقاالت المواطنين

وتعذيبهم .ويجري االن��ق�لاب الحالي في إطار
نظام ديمقراطي باستخدام المؤسسات الموجودة
لصالح عملية االنتخابات غير المباشرة التي ال
ينص عليها الدستور .وهذا انقالب يصنع بأيدي
تمزق الدستور البرازيلي .ولذلك فإننا ال نعرف
ما سيترتب على ذلك من عواقب ،إذا أخذنا في
االعتبار أنّ عملية إقالة عادية دون عواقب كانت
ممكنة فقط في حال ارتكاب (الرئيس) جريمة.
وفي حال عدم وج��ود جريمة تعتبر اإلقالة غير
مشروعة».
وقالت روسيف إن «طبقة األثرياء البرازيلية
القديمة ل��م تستطع ق��ب��ول ح��ص��ول أف��ق��ر فئات

المواطنين على الخدمات التي لم تستطع أبدا ً
الحصول عليها في عهد الحكومات األخرى ،والتي
حصلت عليها في السنوات األخيرة فقط» ،مشيرة
في ه��ذا السياق إل��ى تحسين الخدمات العامة
وزي���ادة اإلي���رادات وب��دء العديد من المواطنين
استخدام النقل الجوي.
وأضافت إنّ هناك تحالفا ً نشأ في البرازيل بين
عدد من وسائل اإلعالم وقسم من القوى الوسطية
يخضع اليوم تماما ً لليمين البرازيلي وأجزاء غير
راضية من قطاع األعمال ،ألن هناك دائما أثناء
األزمات مشاكل في مجال التوزيع وبشأن تحمل
أعباء األزمة.

تموز ،في ملعب «ستاد دي فرانس»،
تحظيان باهتمام خاص ،وقد يتعرض
الالعبون للخطر أيضاً.
من جهته أفاد بيتر هيتتسل نائب
رئيس المكتب االت��ح��ادي لمكافحة
الجريمة في ألمانيا ،ب��أنّ «األجهزة

األمنية الفرنسية تتخذ كل ما يلزم
لتأمين حماية المشجعين في أثناء
إجراء البطولة األوروبية».
وذكرت صحيفة «بيلد» أن نحو 45
ألف من العسكريين ورجال الشرطة،
سيشاركون في تأمين إجراء بطولة

ترامب يك�شف عن ثروته وي�صدم مناف�سيه
كشف المرشح الجمهوري إلى االنتخابات الرئاسية األميركية دونالد ترامب ،عن
ثروته وقال إنها تتجاوز  10مليارات دوالر ،أي ما يفوق ضعفي التقديرات السابقة.
و على غرار جميع المرشحين إلى منصب رئيس الواليات المتحدة ،ص ّرح ترامب
بثروته وبكل ما يملك للجنة االنتخابية الفدرالية قائالً ،إنه فخور بأن تكون ثروته
تفوق كل ما صرح به المرشحون منذ إنشاء اللجنة المذكورة وقال ،إنه لم يطلب أي
تمديد لمهلة التصريح عن ثروته خالفا ً لما فعل المرشح برني ساندرز.
وكان ترامب قد ص ّرح ،في تموز الماضي ،عن عدد الشركات التي يمتلكها وعن
ُ
حيث بلغ عدد هذه الشركات  500ومداخليه  362مليون
مداخليه من هذه الشركات،
دوالر سنة  2014من دون احتساب الفوائد المالية واإليرادات والقيمة المضافة.
لكن دونالد ترامب رفض الكشف عن قيمة الضرائب التي يدفعها للخزينة الفدرالية
وذلك في انتظار التحقيقات التي يجريها جهاز تحصيل الضرائب.
من جهتها ص ّرحت المرشحة المفترضة عن الحزب الجمهوري هيالري كلينتون،
عن مداخليها ومداخيل زوجها الرئيس األسبق بيل كلينتون ،وقد بلغ مجموع ما
كسباه خالل العام الماضي  6.75مليون دوالر على شكل أجر تقاضياه من إلقاء
محاضرات أو مشاركتهما في مؤتمرات نظمتها بشكل خاص مصارف أو شركات
تمويل واستثمار.
وبلغ مجموع ما جنته هيالري كلينتون عن ست محاضرات مليون و 475ألف
دوالر ،أما زوجها فكسب  5ماليين و 250ألف دوالر عن  22محاضرة ،بحسب «فرانس
برس».

توقعت مصادر
روسية متابعة للوضع
الميداني في سورية
انفجار المزيد من
المواجهات بين «جبهة
النصرة» والجماعات
المسلحة المنضوية
في جماعة الرياض،
والتي تعلم أنّ ساعتها
آتية بمبادرة من «جبهة
النصرة» لتعزيز
وضعها وتوسيع
مناطق سيطرتها
واالطمئنان إلى أن ال
اختراقات ستكون في
هذه المناطق عندما
تق ّرر السعودية أو
تركيا او كليهما السير
بمقايضات إقليمية
دولية يكون ثمنها رأس
«جبهة النصرة».

يلديريم خلف ًا لداود �أوغلو
في رئا�سة العدالة و التنمية التركي

تحذيرات �أوروبية من �أعمال �إرهابية
خالل بطولة �أمم �أوروبا لكرة القدم
كشفت صحيفة «بيلد» األلمانية
أمس ،عن أن األجهزة األمنية األلمانية
ت��ح��ذر م��ن اح��ت��م��ال ال��ق��ي��ام بأعمال
إرهابية بفرنسا في أثناء بطولة األمم
األوروبية لكرة القدم .2016 -
وأوضحت الصحيفة ،على أساس
الوثائق المتوفرة لديها ،أن «فرنسا
تعتبر هدفا ًخصوصيا لدى المجرمين،
وذلك بسبب تاريخها االستعماري في
شمال إفريقيا ،ومشاركتها في عمليات
ضد متطرفين في مالي ،إضافة إلى
تقديم باريس دعما عسكريا ً لمحاربة
تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا
والعراق».
وب��م��وج��ب م��ع��ل��وم��ات المكتب
االت���ح���ادي لمكافحة الجريمة في
ألمانيا ( )BKAقد يتم التخطيط
لهجمات من قبل جماعات صغيرة أو
متعصبين منفردين في أماكن ذات
اهتمام الخاص التي ستتم تغطيتها
من قبل وسائل إعالم والتي ستشهد
عددا ً كبيرا ً من «الضحايا المحتملين».
ويعتقد ( )BKAأن اللعبتين
اللتان ستجريان في  10حزيران و10

كوالي�س

األمم األوروبية لكرة القدم 2016 -
ال��ت��ي ستجري الصيف ال��ق��ادم في
فرنسا.
في غضون ذلك ،حذر رئيس وكالة
المخابرات الداخلية الفرنسية باتريك
كالفار من أنّ عناصر تنظيم «داعش»
يستعدون لحملة هجمات إرهابية في
فرنسا ،يُرجح أن تنطوي على زرع
عبوات ناسفة حول مناطق توجد بها
أعداد كبيرة من الناس.
وج����اءت ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ن��ادرة
للمسؤول الفرنسي أمام لجنة الدفاع
بالبرلمان قبل بطولة أوروب��ا 2016
لكرة القدم ،التي تستضيفها فرنسا
وب��ع��د س��ت��ة أش��ه��ر م��ن مقتل 130
شخصا ً في هجمات منسقة على مقاه
وحانات واستاد لكرة القدم وقاعة
للحفالت نفذها متشددون في أجزاء
مختلفة من باريس.
وقال كالفار للجنة في نص مكتوب
لشهادته تم إرساله لوسائل اإلعالم
أم��س «م��ن ال��واض��ح أن فرنسا هي
األكثر عرضة للتهديد ونعلم أن داعش
تخطط لهجمات جديدة».

أعلن عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي ،أن بن علي يلديريم
وزير النقل سيكون رئيسا ً جديدا ً مرجحا ً للحزب الحاكم في تركيا خلفا ً لداود أوغلو،
ومن ثم سيتولى رئاسة الوزراء مما يعزز من قبضة الرئيس رجب طيب إردوغان
على الحكومة في الوقت الذي يسعى فيه لتوسيع سلطاته.
و أضاف جليك في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للهيئة التنفيذية للحزب ،إن
يلديريم سيكون المرشح الوحيد لرئاسة الحزب في مؤتمر حزبي خاص سيعقد
يوم األحد ،و قال «ترشيحه (يلديريم) لرئاسة الحزب جاء بعد فترة تشاور وبتوافق
كبير في اآلراء».
وينظر إلى يلديريم الذي شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية ،على أنه من
المرجح أن يدعم مساعي إردوغان لتعديل الدستور لوضع نظام رئاسي ،في خطوة
يقول معارضون إنها ستؤدي إلى مزيد من االستبداد.
ويرى إردوغان وأنصاره الرئاسة التنفيذية -الشبيهة بالنظام السائد في الواليات
المتحدة وفرنسا -ضمانا لتجنب الحكومات االئتالفية الهشة التي أعاقت تنمية
تركيا في التسعينات من القرن الماضي ،ويقول معارضوه إنه يعزز طموحاته.
من جهته ،شكر يلدريم ،أردوغان والرئيس السابق للحزب أحمد داود أوغلو،
مؤكدا ً أ ّنه «سيتم تطهير تركيا من اإلرهاب ،وسنبقى مستمرون في تحقيق أهدافنا
التي رسمناها بما يضمن األمن واالستقرار واإلزدهار لشعبنا وبالدنا».
وأك ّد «أنها مسؤولية كبيرة وفخر عظيم أن أُعتب َر جديرا ً بالترشح لرئاسة الحزب
كوني أحد مؤسسيه» ،مشددا ً على «أننا سنبذل ما بوسعنا وسنعمل في انسجام تام
مع مؤسس حزبنا ورئيس جمهوريتنا وكافة رفاقنا داخل حزبنا ،من أجل الوصول
إلى أهداف تركيا الكبرى».

العفو الدولية %96 :من الألمان
يرحبون بالالجئين
أشار استطالع للرأي العام أجرته منظمة العفو الدولية ،إلى أنّ سكان ألمانيا
وبريطانيا والصين أكثر ترحيبا ً بالالجئين ،وبلغت نسبة األلمان المستعدين
الستضافة الالجئين في بالدهم .%96
وجاء في بيان صادر عن العفو الدولية ،أن  %87من المشاركين في االستطالع
في بريطانيا أعربوا عن استعدادهم الستضافة الالجئين في أراضي البالد ،بينما
وافق  %86من الصينيين أن الحكومة يجب أن تزيد دعمها لالجئين.
وعموما ً أعرب أكثر من  %80من المشاركين في االستطالع في  27دولة في
العالم عن استعدادهم الستضافة الالجئين في مدنهم أو أحيائهم أو بيوتهم،
بينما يرى  %17أنّ بلدانهم يجب أال تستضيف الالجئين على اإلطالق.
وقال األمين العام للمنظمة الحقوقية الدولية ساليل شيتي «نحن لم نتوقع
أن نرى مثل هذا المستوى من التضامن مع الالجئين ،إال أن النتائج تعكس
المستوى المشجع من التعاطف اإلنساني لهؤالء الذين يهربون من الحرب».
وأشار االستطالع في ذات الوقت إلى أنّ  %61من مواطني روسيا عارضوا
استضافة الالجئين في أراضي البالد.
تجدّر اإلشارة إلى أن استطالع العفو الدولية شمل عينة متكونة من  27ألف
شخص في  27دولة في العالم.

موغيريني تتوقع
تجديد العقوبات على رو�سيا
أشارت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي
أم��س ،إنها تتوقع تمديد العقوبات المفروضة على روسيا في تموز بسبب
تحركاتها في أوكرانيا ،وقالت «ربط قادة الدول أو الحكومات األعضاء في االتحاد
األوروب��ي رفع العقوبات بتنفيذ كامل التفاقات مينسك .حتى اآلن لم يتحقق
ذلك».
موغيريني أضافت «لقد كانت هناك دائما آراء مختلفة بخصوص بعض عناصر
سياساتنا الخاصة بالعقوبات» ،و تابعت «ستظل كذلك على األرجح .ولكن رغم
الخالفات تظل الوحدة قائمة دوماً .المهم هو أن نبقي على هذه الوحدة وأن نقرر
كلنا معا» ،و أكدت أنّ سياسة االتحاد لن تتغير اآلن غير أنه في وقت الحق من هذا
العام سيكون هناك «تقييم سياسي موضوعي» لكيفية المضي قدما.
وكانت بعض دول االتحاد أشارت إلى أنّ العقوبات قد تخفف في تموز في
محاولة لنزع فتيل التوتر مع موسكو ،رغم أنّ اتفاق سالم أبرم في مينسك أوائل
العام الماضي لم ينه الصراع في شرق أوكرانيا.
ويحتاج االتحاد األوروبي المؤلف من  28دولة إلى إجماع اآلراء لمد العقوبات
االقتصادية التي ُطبقت ألول مرة عام  ،2014بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة
القرم وج��رى توسيعها عندما اُتهمت موسكو «بدعم انفصاليين» في شرق
أوكرانيا.

