
اجراءات قانونية  في دمشق حلماية الليرة السورية وسط حمالت رمزية

السيستاني يطالب بانتخابات مبكرة
والصدر يغيرقراره والساحات ترفض آخر املرشحني 

بغداد- النجف -عبداحلسني غزال وعامر طويريجي 
 تصاعدت الضغوط على الطبقة السياسية 
رئيس  تسمية  مسألة  في  الجمعة  العراقية 
جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من 
وتراجع  العليا،  الشيعية  الدينية  املرجعية 
عدم  قراره  عن  الصدر  مقتدى  الدين  رجل 
االحتجاجات  في  ايجابا  او  سلبا  التدخل 
الشارع  إلى  مجددًا  للعودة  أنصاره  داعيًا 
بانسحاب  انتفاضته  تخمد  لم  الذي 
الصدريني االسبوع املاضي بل ازداد زخمه 

بدعم من التيار الطالبي الكبير .
وتتواصل االحتجاجات املطلبية التي يمثل 
رغم  فيها،  الفاعل  العنصر  الشباب  جيل 
القمع والعنف الذي أدى إلى مقتل أكثر من 
480 شخصًا بحسب احصائية معلنة وغير 

غالبيتهم  جريح.،  الف  عشرين  مع  نهائية 
اندالع  منذ  املتظاهرين،  من  العظمى 
األول/ تشرين  من  األول  في  التظاهرات 
البالد.  جنوب  ومدن  بغداد  في  أكتوبر، 
املرشحني  التظاهر  ساحات  رفضت  فيما 
خلفا  العراقية  الحكومة  لرئاسة  املحتملني 
عالوي  محمد  السيما   ، عبداملهدي  لعادل 
الديني  املرجع  وقال   . الكاظمي  ومصطفى 
األعلى آية اهلل علي السيستاني في خطبة 
صالة الجمعة التي تالها ممثله الشيخ عبد 
في  اإلسراع  »يتحتم  إنه  الكربالئي  املهدي 
الشعب  ليقول  املبكرة  االنتخابات  اجراء 

كلمته«.
وأضاف »ال بد من )...( اإلسراع في تشكيل 
بالخطوات  و«القيام  الجديدة«  الحكومة 
ونزيهة  حرة  انتخابات  إلجراء  الضرورية 
دعوة  وتأتي  ممكنة«.  فرصة  أقرب  في 
في  املتظاهرين  ملطالب  محاكاة  املرجعية 

بغداد ومدن الجنوب ذي الغالبية الشيعية، 
مبكرة  نيابية  بانتخابات  يطالبون  الذين 
الوزراء  رئيس  من  بداًل  وشخصية مستقلة 
املستقيل عادل عبد املهدي. وتجري األحزاب 
رئيس  لتسمية  األخيرة  اللحظة  محادثات 
برهم  الرئيس  حدد  بعدما  جديد،  وزراء 
شباط/ من  األول  في  تنتهي  مهلة  صالح 
مرشحها  السياسية  الكتل  لتقدم  فبراير 

البديل من عبد املهدي.
الجمهورية  وقال مسؤول في مكتب رئيس 
برهم  »الرئيس  إن  برس  فرانس  لوكالة 
السياسية  الكتل  قيادات  يستضيف  صالح 
مرشح  الى  للتوصل  محاولة  في  املختلفة 

توافق«.
أنه  من  السياسية  الكتل  صالح  وحذر 
سيسمي منفردًا رئيسًا جديدًا للوزراء، إذا 

لم تقدم مرشحها. 
كانون  في  استقالته  املهدي  عبد  وقدم 

من  شهرين  بعد  املاضي،  األول/ديسمبر 
والتي  لحكومته  املناهضة  االحتجاجات 
املرجعية  خطبة  بعد  داميًا.  عنفًا  شهدت 
مباشرة، نشر الصدر بيانًا على تويتر يدعو 

أنصاره للعودة إلى الشارع مجددًا.
الجمعة  تظاهرة  إلى  دعا  قد  الصدر  وكان 
املاضي شارك فيها اآلالف للتنديد بالوجود 
لن  أنه  بعدها  أعلن  البالد،  في  األميركي 
وال  بالسلب  »ال  املطلبي  بالحراك  يتدخل 
الشارع  في  شقاقًا  صنع  ما  باإليجاب«، 
في  الصدر  وقال  مؤيديه.  بني  وحتى 
نجدد  أن  املصلحة  من  »أجد  تغريدته 
الثورة اإلصالحية السلمية وذلك من خالل 
في  حاشدة  سلمية  شعبية  مظاهرة   )...(
حاشدة  سلمية  و«اعتصامات  العاصمة«، 

قرب املنطقة الخضراء«.
املشهد  إلى  التعقيدات  تعود  وبذلك، 
السياسي في البالد، حيث تم مرارا تجاوز 

املهلة الدستورية الختيار رئيس للوزراء.
الطبيعية على  الحالة  الدستور في  وينص 
مرشحًا  األكبر  البرملانية  الكتلة  تسمي  أن 
من  يومًا   15 غضون  في  الوزراء  لرئاسة 
رئيس  يكلف  ثم  التشريعية.  االنتخابات 
بتشكيل  الحكومة  رئيس  الجمهورية 
لكن  واحد.  شهر  غضون  في  حكومته 
إمكان  إلى  بنوده  في  يتطرق  ال  الدستور 
تم  فقد  وبالتالي  الوزراء.  رئيس  استقالة 
عبد  استقالة  منذ  يومًا  الـ15  فترة  تخطي 
املهدي. وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة 
املرجعية  ومن  املنقسمة،  السياسية  الكتل 
إيران  ومن  األعلى،  الشيعية  الدينية 
إلى  إضافة  املتحدة،  الواليات  وعدوتها 
أربعة  نحو  منذ  املنتفض  الشارع  موافقة 

أشهر.
 فقدان عنصر املناورة 

التي  األسماء  من  عددًا  الشارع  رفض  وقد 

وزير  منها  األخيرة،  اآلونة  في  تداولها  تم 
عالوي،  توفيق  محمد  السابق  االتصاالت 
ترشيح  كبيرة  بالفتة  رفضه  أعلن  واليوم 

رئيس جهاز املخابرات مصطفى الكاظمي.
وبات متداواًل أن الكاظمي هو مرشح رئيس 
الجمهورية الذي يناور به في وجه انقسام 
األحزاب. وفي أواخر كانون األول/ديسمبر، 
استقالته،  لتقديم  استعداده  صالح  أعلن 
املوالي  التحالف  مرشح  تقديم  رفضه  بعد 
العيداني،  أسعد  البصرة  محافظ  إليران، 
ملنصب رئيس الوزراء إلى البرملان، معتبرًا 

أنه شخصية »جدلية«.
أسباب  أحد  كبيرإن  وقال مسؤول حكومي 
الجنرال  غياب  هو  الجمود  استمرار 
اإليراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس، اللذين 
اغتالتهما واشنطن بغارة من طائرة مسّيرة 
الثاني/ كانون  من  الثالث  في  بغداد  في 
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دمشق- الزمان  مع تدهور قيمة العملة املحلية 
لتسّجل أدنى مستوياتها أمام الدوالر، انطلقت 
مقابل  السورية،  الليرة  لدعم  رمزية  حمالت 
لحمايتها،  الحكومة  فرضتها  مشددة  تدابير 
النقد األجنبي  بينها مالحقة كل من يستعمل 
في عمليات البيع والشراء. وشهدت الليرة في 
قياسيًا،  انخفاضًا  املاضية  القليلة  األسابيع 
السوق  في  الدوالر  صرف  سعر  تجاوز  إذ 
فيما سعر  األولى،  للمرة  ليرة  األلف  السوداء 
مواقع  على  ليرة.   434 الرسمي  الصرف 
التواصل االجتماعي، أطلق ناشطون سوريون 
»ليرتنا  بعنوان  رمزية  حملة  الحالي  الشهر 
املعدنية  العمالت  استخدام  لتشجيع  عزتنا«، 
التي بات تداولها نادرًا منذ انعدام قيمتها، إذ 
كان الدوالر يعادل 48 ليرة قبل اندالع النزاع 

دمشق  صناعة  غرفة  ونّظمت   .2011 عام 
شيء  »كل  معرض  املاضي  األسبوع  وريفها 
بليرة« ليوم واحد فقط في العاصمة، عرضت 
مقابل  منتجاتها  شركة   50 من  أكثر  خالله 
ناديا  وتقول  الليرة.  فئة  من  املعدنية  العملة 
بينما تقف قرب والدها الثمانيني الذي يحمل 
املعدنية  بالليرات  مملوءًا  بالستيكيًا  كيسًا 
والدي  »كان  املعرض  داخل  برس  لفرانس 
يعمل سائق حافلة لنقل الركاب، واحتفظ بهذه 
قبل  بها  العمل  التوقف عن  تّم  الليرات عندما 
وقت  اآلن  »حان  مبتسمة  وتضيف  سنوات«. 
فعلي  تأثير  من  ما  أنه  ورغم  استخدامها«. 
أنهكته  الذي  االقتصاد  على  مماثلة  ملبادرات 
يعتبرون  املشاركني  أن  إال  الحرب،  سنوات 
أنهم يساهمون ولو رمزيًا بدعم الليرة. ويقول 

في  مبيعات  مندوب  وهو  عشي  السالم  عبد 
»كان  برس  لفرانس  تنظيف  منتجات  شركة 
بإمكاننا توزيع املنتجات مجانًا لكننا شاركنا 
في الحملة دعمًا لالقتصاد«.  على بعد أمتار 

وهو  درويش،  سامر  يوضح  منه، 
منتجات  شركة  مندوب 

نخسر،  »نحن  غذائية، 
يعود  النهاية  في  لكن 
على  بالفائدة  األمر 
البلد«.  اقتصاد 
»كّلما  ويضيف 
االقتصاد  تحّسن 

بالنفع  ذلك  عاد  كلما 
الليرة  الشركة«.   على 

دعم  حملة  تمّر  -لم  »منقرضة« 

أنها  اعتبار  على  انتقادات،  دون  من  الليرة 
أو  املتردي  االقتصادي  للوضع  حاًل  ليست 
دفعها  التي  فدوى  وتقول  األسعار.  الرتفاع 
برس  لفرانس  املعرض  زيارة  إلى  فضولها 
تطبيقها  لكن  جيدة،  »املبادرة 
مستحيل  شبه  لألسف 
)الواحدة(  الليرة  ألن 

منقرضة«.
محال  ودعمت 
عدة  تجارية 
من  الحملة 
الحالقة  صالونات 
واملراكز  املقاهي  إلى 
أحدها  ورفع  التجارية، 
فرايدي  بالك  »لديهم  شعار 

+ليرتنا  لدينا  ونحن  السوداء(  )الجمعة 
دمشق،  ضواحي  إحدى  في  عزتنا+«. 
مساحيق  لبيع  متجر  صاحب  استعاض 
التجميل عن البيع مقابل ليرة واحدة باإلعالن 
عن تخفيضات كبيرة. ويقول »ال أجد أن البيع 

بالليرة منطقيًا، إنها غير متوفرة« ببساطة.
وتوافقه الرأي زبونة تنتقي مشترياتها بعناية، 
وليس  اجتماعي  الحملة  »تأثير  أن  موضحة 
اقتصاديًا«. وعّلق أحد متاجر األلبسة النسائية 
قطعة  »اشتري  عليها  كتب  الفتة  واجهته  على 
سورية«.  بليرة  الثانية  على  واحصلي  واحدة 
ويعزو محللون تسارع »انهيار« الليرة مؤخرًا 
إلى األزمة االقتصادية في لبنان املجاور، حيث 
يودع التجار السوريون ماليني الدوالرات في 
على  مشددة  قيودًا  فرضت  التي  املصارف 

أزمة  ظل  في  والتحويالت  السحب  عمليات 
هذه  الرمزية  املبادرات  وتترافق  سيولة حادة. 
القانونية  لالجراءات  السلطات  تكثيف  مع 
التي تتخذها في مالحقة كل من يتداول بغير 
الليرة السورية. وأفادت وكالة األنباء الرسمية 
»سانا« عن توقيف مالكي ثالث مؤسسات منذ 
بغير  تعاملهم  بعد ضبط  الخميس في دمشق 
منذ  بدأت  توقيفات  سلسلة  إطار  في  الليرة، 
أسبوعني في محافظات عّدة. وأعقبت إصدار 
نّص  تشريعيًا  مرسومًا  األسد  بشار  الرئيس 
على تشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير 
ألي  أو  للمدفوعات  »كوسيلة  السورية  الليرة 
نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات 
أم  األجنبي  بالقطع  ذلك  كان  سواء  النقدية، 

املعادن الثمينة«. 

انقرة- توركان اسماعيل 
بيروت- الزمان 

ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
السوري  النظام  ب"وحشية"  الجمعة 
استعداد  على  تركيا  أن  من  محذرا 
مجددا  العسكرية"  "القوة  الستخدام 
في سوريا. فيما اقتربت قوات الرئيس 
السوري تحت الدعم الروسي للسيطرة 
قوات  تالقي  على  والعمل  على سراقب 
خطوة  في  حلب  محور  من  تهجم 
استراتيجية تكاد تحسم املربع االخير 
مابقي  باستثناء  سوريا  حرب  من 
شرائط  في  التركية  للحدود  محاذيا 
نسمح  "لن  إردوغان  وقال   . ضيقة 
لوحشية النظام تجاه شعبه وهجماته 
في  وقال  الدماء".  بسفك  تتسبب  التي 
"تواصل  سوريا  إن  أنقرة  في  خطاب 
"تركيا  بالهجرة". وأضاف  بلدنا  تهديد 
وأمن سوريا  استقرار  تريد  بكل صدق 
القيام  عن  نتوانى  لن  الغرض،  ولهذا 
القوة  استخدام  ذلك  في  بما  يلزم  بما 
يمكنها  "ال  تركيا  أن  وأكد  العسكرية". 
تأتي  فيما  املتفرج  موقف  في  تقف  أن 

تهديدات جديدة باتجاه حدودنا".

إدلب  في  السوريني  آالف  مئات  ونزح 
أشهر  بعد  األول/ديسمبر  كانون  منذ 
الفصائل  معاقل  آخر  في  القصف  من 

املسلحة في شمال الغرب السوري.
باتجاه  فروا  قد  كانوا  منهم  والعديد 
قال  حيث  السورية،  التركية  الحدود 
منازل  ببناء  تقوم  أنقرة  إن  اردوغان 

إليها.  الهجرة  من  مزيد  منع  بهدف 
وتأوي تركيا أكثر من 3,5 ماليني سوري.
األربعاء  األناضول  أنباء  وكالة  وذكرت 
إلى  تعزيزات  أرسل  التركي  الجيش  أن 
الريحانية، البلدة التركية الحدودية قرب 
الوحيد  الحل  أن  اردوغان  وقال  إدلب. 
لسوريا هو عملية سياسية تضم جميع 

"تمنح  لم يسمها  بدول  املواطنني. وندد 
األزمة.  استمرار  بهدف  للنظام"  الجرأة 
وجه  األسبوع  هذا  سابق  وقت  في 
متهما  لروسيا  نادرا  انتقادا  اردوغان 
أبرمت  باتفاقات  الوفاء"  "بعدم  موسكو 

مع أنقرة ملنع هجوم النظام على إدلب.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

معّرة النعمان مدينة مهجورة إاّل من لوحات الفسيفساء
إردوغان يهدد سوريا بالقوة العسكرية 

وجيش األسد يوشك على استعادة سراقب

فاحت عبد السالم:  
درس الصني 
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القاهرة- مصطفى عمارة
عمان-الزمان 

رفضا  الجمعة  األردنيني  آالف  تظاهر 
دونالد  األميركي  الرئيس  لخطة 
إسرائيل  بني  النزاع  لتسوية  ترامب 
ب«صفقة  يعرف  ما  أو  والفلسطينيني 
عمان  في  إسرائيل  علم  واحرق  القرن«، 
فيما  إلسرائيل«.  »املوت  هتافات  وسط 
لحل  دعمه  الثاني  عبداهلل  امللك  جدد 
الدولتني في اتصال هاتفي مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الذي يحضر 
الخارجية  وزراء  اجتماع  السبت  اليوم 
بالقاهرة  العربية  الجامعة  في  العرب 
توقعات  وسط   ، ترامب  على خطة  للرد 
بعدم التوافق النهائي للعرب على الرد .
في  شخص  آالف  ثالثة  نحو  وشارك 
املسجد  أمام  من  انطلقت  تظاهرة 
تواجد  وسط  عمان،  وسط  الحسيني 
أمني كثيف،، من دون حدوث اية اعمال 

غير قانونية.
على  كتب  الفتات  مشاركون  وحمل 
القرن«  صفقة  يرفض  »االردن  بعضها 
و«تسقط صفقة القرن«، إضافة إلى أعالم 

أردنية وفلسطينية.

وسط  إسرائيل  علم  متظاهرون  وأحرق 
هتافات »املوت إلسرائيل« و«هذا النهج 

وال تبديل، بدنا نحرق إسرائيل«.
كما هتفوا »اسمع يا ترامب اللعني، مش 
وفلسطني  و«االردن  فلسطني«،  للبيع 
الى  إضافة  شعبني«،  مش  واحد  شعب 
جهة  من  فلسطني«.  وتحيا  »نموت 

أمام  300 شخص  قرابة  تظاهر  أخرى، 
عبدون  منطقة  في  األميركية  السفارة 
ترامب  بخطة  منددين  عمان،  غرب 
وداعني الدول العربية واإلسالمية لدعم 
الشعب الفلسطيني و«املقاومة«. وشارك 
املئات في تظاهرات مشابهة في كل من 
الجنوب  في  والكرك  اململكة  اربد شمال 

والسلط في شمال-غرب األردن. ويتوقع 
مراقبون  في عمان ان تزداد التظاهرات 
املنددة بخطة ترامب بدعم من النقابات 

املهنية واالخوان املسلمني .
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  واعلن 
الثالثاء من واشنطن والى جانبه رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامني نتانياهو خطته 

االسرائيلي  الفلسطيني  النزاع  لحل 
قبل  من  ومقاطعة  رفض  وسط 
السيادة  الخطة  وتمنح  الفلسطينيني. 
مستوطنات  معظم  على  االسرائيلية 
وتعد  األردن،  وغور  الغربية  الضفة 

القدس »عاصمة ال تقسم« السرائيل.
وتتحدث عن دولة فلسطينية مع عاصمة 
إن  تقول  لكن  القدس،  مشارف  على 
تعترف  ان  الفلسطينية  القيادة  على 
باسرائيل دولة لليهود وأن توافق على 

دولة منزوعة السالح.
اهلل  عبد  امللك  االردني  العاهل  وأكد 
مع  هاتفي  اتصال  في  الجمعة  الثاني 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
القضية  من  الثابت«  اململكة  »موقف 
الفلسطينية. كما أكد وقوف االردن إلى 
جانب الفلسطينيني حتى إقامة دولتهم 
حزيران/يونيو   4 حدود  على  املستقلة 
1967 عاصمتها القدس الشرقية ووفق 
حل الدولتني. وكانت عمان قالت الثالثاء 
عاصمتها  فلسطينية  دولة  إقامة  أن 
القدس الشرقية وفق حل الدولتني وعلى 
خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 

»سبيل وحيد للسالم«.

بروكسل- لندن -الزمان 
 أثنى رؤساء مؤسسات االتحاد األوروبي قبيل 
عتبة  على  ما وصفوه ب«اوروبا  على  بريكست 
بأّنها  املتحدة  اململكة  مذكرين  جديد«،  عصر 
ستخسر »مكتسبات« الدولة العضو، وذلك في 
الطالق  ليوم  املصادف  الجمعة،  نشرت  رسالة 

التاريخي.
األوروبي(  )املجلس  ميشال  شارل  وأعرب 
وديفيد  )املفوضية(  الين  دير  فون  واورسوال 
»االستعداد  النص عن  )البرملان( في  ساسولي، 
الضفة  لالنخراط في شراكة جديدة مع جيران 
األخرى من بحر املانش«. وقالوا »بالنسبة إلينا 
اليوم  هذا  سيكون  كثر،  ألشخاص  كما   ،)...(
حتما مدعاة تأمل وسيتسم بمشاعر مختلطة«. 
ودخل بريكست حيز التنفيذ عند الساعة 23,00 
نحو  بعد  الجمعة،  يوم  من  غرينتش  بتوقيت 
إلى  املتحدة  اململكة  انضمام  من  قرن  نصف 
املشروع األوروبي او تحديدا ٤٧ عامًا.  لقد حّل 
يوم بريكست. فبعد ثالثة أعوام من االنقسامات، 
دولة  أول  بعد ساعات  املتحدة  اململكة  ستصير 
صفحة  كتابة  لتبدأ  األوروبي،  االتحاد  تغادر 
جديدة من تاريخها. ووسط أعالم اململكة املتحدة 
بريطانيني  نواب  عدة  غادر  املزامير،  وقع  وعلى 
مناهضني للمنظومة األوروبية البرملان األوروبي 
التاريخي  اليوم  هذا  صبيحة  بروكسل  في 
األوروبي  واالتحاد  املتحدة  اململكة  ملستقبل 
الذي سيخسر 66 مليون مواطن بريطاني وثاني 
ويديكومب  آن  النائب  وهتفت  إقليمي.  اقتصاد 
»وداعًا! لن نعود«. ومساء، من املتوقع أن يتجمع 

البريطاني  البرملان  أمام  بريكست  مناصرو 
املضنية  النقاشات  من  العديد  استضاف  الذي 
منذ استفتاء 2016 لالحتفال بنصرهم، ولو أن 
وعند  تدق.  لن  الشهيرة  بن  بيغ  ساعة  أجراس 
غرينيتش،  وتوقيت  لندن  بتوقيت   23,00 الساعة 
ستصير اململكة املتحدة خارج االتحاد االوروبي 
رسميا بعد نحو 47 عاما من »زواج« مضطرب. 
وسيتم ذلك بعد ثالث سنوات ونصف سنة على 
الخروج  لصالح  البريطانيني  من   %52 تصويت 
في  االنقسامات  زرع  الذي   2016 استفتاء  في 

البالد. ورغم تاريخية هذا اليوم، إال أّنه لن يقود 
يتم  فلكي  ملموسة.  كبيرة  تغييرات  نحو  فورا 
االنفصال بسالسة، ستستمر اململكة املتحدة في 
تشارك  أن  دون  من  األوروبية،  القواعد  تطبيق 
في قرارات االتحاد طيلة الفترة االنتقالية املمتدة 

حتى 31 كانون األول/ديسمبر.

تهديد وجودي
لن تكون هذه النهاية سوى بداية فصل ثان من 
مسلسل بريكست الطويل، هو املفاوضات املعقدة 
حول العالقات التي ستربط لندن وبروكسل في 

مجاالت التجارة واألمن، أو حتى الصيد.
وقت  خالل  ذلك  من  االنتهاء  في  لندن  وترغب 
تمديد  أي  وترفض  العام،  نهاية  قبل  قياسي، 
وتعتبر   .2020 بعد  ما  إلى  االنتقالية  للمرحلة 

بروكسل أّن مهلة كهذه ضيقة جدًا.
بوريس  البريطاني  الوزراء  لرئيس  وسبق 
في  التفصيلية  رؤيته  سيقّدم  الذي  جونسون 
بداية األسبوع املقبل، أن أعلن بوضوح أّنه يرغب 
بالتوصل إلى اتفاق تبادل حر على غرار الذي 
جرى التوصل إليه بني االتحاد األوروبي وكندا، 
االتحاد  قواعد  مع  متوائمًا  يكون  أن  يشترط  ال 

األوروبي إضافة إلى رفض الضوابط الجمركية، 
من  ثمة  املقابل،  في  اإلعالم.  وسائل  بحسب 
منافسة  إلى  الوصول  بروكسل من  يخشى في 
األوروبي  االتحاد  مسؤولو  وحّذر  عادلة.  غير 
)رؤساء املجلس واملفوضية والبرملان( في مقالة 

»في  أّنه  من  األوروبية،  الصحافة  في  نشرت 
والعمل  البيئة  مجاالت  في  عادلة  شروط  غياب 
والنظام الضريبي وِمنح الدولة، ال يمكن أن تكون 
ثمة فرص واسعة للوصول إلى السوق املوحدة«.
املكتسبات  على  الحفاظ  يمكننا  »ال  وقالوا 
املنشودة من العضوية حني نفتقد هذه الصفة«.

ليو  اإليرلندي  الوزراء  رئيس  حذر  جانبه،  ومن 
االقتصاد  على  وجودي«  »تهديد  من  فرادكار 
اتفاق  إلى  التوصل  يتم  لم  حال  في  االيرلندي 

تجاري ملرحلة ما بعد بريكست.
أنغيال  األملانية  املستشارة  اعتبرت  بدروها، 
ميركل أّن بريكست يمّثل »تغييرًا جذريًا« لالتحاد 
باسم  املتحدث  عنها  نقل  ما  وفق  األوروبي، 
الحكومة شتيفان سيبرت في مؤتمر صحافي. 
وعّبر سيبرت ايضًا عن رغبة برلني في أّن تبقى 
اململكة املتحدة »شريكا وثيقا وحليفا«، مضيفا 
الشعب  غالبية  أن  ونعتقد  )لبريكست(،  »نأسف 

األملاني يشعر باالسف أيضا، ولكننا نحترم قرار 
الشعب البريطاني«.

أمر جيد
ملموسة  خطوة  الى  بريكست  تحويل  ويشكل 
انتصارا لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي 
نجح حيث فشلت سلفه تيريزا ماي التي خاضت 
مفاوضات طويلة وصعبة مع االتحاد االوروبي 

ولم تتمكن من اقناع البرملان بتمرير االتفاق.
التفاوض على النص في الخريف  وبعدما أعاد 
مع بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن السابق من 
تمريره في البرملان في نهاية كانون الثاني/يناير 
ان  قبل  قوية،  برملانية  غالبية  على  بعد حصوله 
يصادق عليه أيضا البرملان االوروبي في جلسة 
االوروبيني  البريطانيني  للنواب  كانت مؤثرة جدا 
البريطاني  الوزراء  رئيس  وقال  رحيلهم.  عند 
مكتبه  وّزعها  مقتطفات  في  جونسون  بوريس 
قبل ساعة من  لالمة  الذي سيلقيه  الخطاب  من 
خروج البالد من االتحاد االوروبي، إنها »ليست 
حقيقّي  لتجديٍد  الوقت  حان  بداية.  بل  نهاية، 

ولتغيير وطنّي«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

بريطانيا واالحتاد األوربي:
دقت ساعة الفراق

القاهرة -مصطفى عمارة 
شن التيار العلماني في مصر وبتأييد من برملانيني ، هجوما شديدا على 
شخ االزهر بعد الخالف الذي نشب بينه وبني عثمان الخشن رئيس جامعة 
االزهر حول تجديد الخطاب الديني والذي اكد ان تجديد الخطاب الديني 
شيخ  دفع  ما  وهو  الكالسيكية  الدينية  املؤسسات  من  ياتي  ان  يمكن  ال 
االزهر الى الرد عليه والذي اعتبر ان اهمال التراث كله ليس تجديدا ولكن 
اهمال وفى ظل تلك الضجة التى اثارتها تلك املناقشة شن التيار العلماني 
هجوما شديدا على شيخ االزهر متهما اياه بالوقوف حجر عثر امام تجديد 
الخطاب الديني وفى هذا االطار قال د/ جابر عصفور وزير الثقافة االسبق 
تجديد  يرفض  االزهر  شيخ  وان  املجددين  لصوت  يستمع  ال  االزهر  ان 
الخطاب الديني . واضاف ان احتكار االزهريني مهمة التجديد خطا فادح 
النها مهمة كل املسلمني واضاف د محمد الباز استاذ بكلية االعالم جامعة 
القاهرة ورئيس تحرير جريدة الدستور ان محاوالت تجديد الخطاب الديني 
هدفها نزع اي قداسة من اي مجهود بشري سابق ،واكد ان كل التفسيرات 

القرأنية ليست مقدسة النها مجرد فهم بشري لكالم اهلل مضيفا ان شيخ 
االزهر يحيط نفسه بقداسة وال يقبل الراي االخر ولالس لم يكرم رئيس 
جامعة االزهر فى داره فيما شنت جريدة رونا اليوسف اليسارية هجوما 
القاهرة  رئيس جامعة  االنتقام من  اراد  بانه  ايا  متهمة  االزهر  على شيخ 
بسبب موقفه من قضية النقاب . فى السياق ذاته كشفت مصادر برملانية 
ان عددًا من اعضاء البرملان وعلى راسهم محمد ابو حامد يستعدون لتقديم 
واليته  مدة  تحديد  خالل  من  االزهر  شيخ  صالحيات  من  للحد  مشروع 
املقابل  فى  اليها  املثقفني  من  عدد  بضم  العلماء  كبار  هيئة  تشيل  واعادة 
تصريحات  فى  االسالمية  البحوث  مجمع  عام  امني  عياد  نظير  د/  اكد 
خاصة ان ماحدث فى املؤتمر العاملي بني الطيب والخشن مناقشة فكريةة 
قبلها الطرفان ولكن املشكلة ان هناك اطراف تحاول افتعال ازمة واضاف 
اننا لسنا لدين كهنوت واننا نطرح خطابا دينيا يلتزم بثوابت الشريعة وال 
التراث  العلم مؤكدا رفض  بالتجديد اال اهل الرسوخ فى  ينبغي ان يقوم 

ضياع للعقول.

 علمانيون وبرملانيون في حملة
على شيخ االزهر بعد النقاش املتلفز 


