
 كلينتون تتهم إيران بالسعي للتأثير على الثورات العربية
 وطهران تهدد بتوجيه صفعة قوية لواشنطن

ثورات الشرق األوسط تضخ الحياة في جامعة عربية تحتضر
 القاهـــرة ـ رويترز: وقـــف وزراء عرب دقيقة 
صمتا على روح احملتجني الذين قتلوا بينما كانوا 
يتظاهرون ضد احلكومات في أنحاء املنطقة وذلك 
خالل اجتماع أمـــس األول الذي ضخ حياة جديدة 

في اجلامعة العربية التي حتتضر.
وقال األمني العام للجامعة عمر موسى للمسؤولني 
الذين ميثلون بعض احلكام الذين خرج احملتجون 
إلى الشوارع للشكوى منهم «هذا االجتماع هو األول 
في العصر اجلديد، عصر الثورة التي يتوجب علي 
بقدر ما اترحم على شـــهدائنا فـــي تونس ومصر 
وليبيا وغيرها ان احيي ثورة تونس واحيي ثورة 
مصـــر واحيي كل ثورة تتطلع الـــى احلرية والى 

السالم».
وأضاف موسى الذي أعلن انه سيترشح النتخابات 
الرئاســـة املصرية التي أطيح منها حسني مبارك 
الشهر املاضي بعد ٣٠ عاما من احلكم احلديدي ان 
»األمة العربية انتصرت على ذاتها، شـــعوبنا اآلن 
ســـتقف بكل حزم في مواجهة أي طغيان يفرض 

عليها واقعا مؤملا مرفوضا بل مهينا».
وكانت آخر مرة يلتقي فيها املسؤولون العرب على 
املستوى الوزاري عندما أطيح بالرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي الذي حكم البالد لفترة طويلة 
في انتفاضة فجرت احتجاجات حاشـــدة في أنحاء 
املنطقة، وأثار التمرد في تونس احتجاجات جتتاح 
منذ ذلك احلني دوال من اليمن الى اجلزائر وأطاحت 
بالرئيس املصري وتهدد حاليا باإلطاحة بالزعيم 
الليبي معمر القذافي من احلكم املستمر منذ أربعة 

عقود.
واضاف موســـى «وأعظم ما مت هـــو ان حاجز 
اخلوف قد انكسر»، وكان مقعد ليبيا خاليا، وأشاد 
وزراء خارجية اجلزائر والسودان وسورية واألردن 

جميعهم بالشعوب العربية.
وحث وزير خارجية العراق هوشـــيار زيباري 
املســـؤولني العرب على التعلم من خبرة وجتربة 
بالده في إعادة االعمار بعدما أطاحت قوات تقودها 
الواليات املتحدة باملقبور صدام حسني عام ٢٠٠٣.

وقال زيباري ان االحتجاجات األخيرة في العراق 
تدفعها مظالم اجتماعية واقتصادية وليس مظالم 

وشكاوى سياسية.
وأضاف زيباري في افتتاح الدورة رقم ١٣٥ ملجلس 
اجلامعة العربية على مستوى وزراء اخلارجية «ان 
املرحلة احلالية التي متر بها منظومة العمل العربي 
مرحلة مهمة ومفصلية في مســـيرتها حيث تقف 
أمام اكبر امتحان بتاريخها في مواجهة املستجدات 
واألحداث اخلطيرة التي متر بها املنطقة العربية». 
وتابع بقوله «إن الدميوقراطية ومؤسساتها والتداول 
السلمي للسلطة وإطالق احلريات العامة والعدالة 
االجتماعية في توزيع الثروة هي الضامن احلقيقي 
ألي نظام يريد أن يحافظ على ثقة اجلماهير وإميان 

الشعب به».
ثم دعا املسؤولني الى قراءة الفاحتة والوقوف 
دقيقة صمتا على أرواح الشهداء في تونس ومصر 
وليبيا وعدد من الدول العربية التي ســـقط فيها 

شهداء من اجل اإلصالح والتغيير.

المدعي العام يعترف بفرض قيود على موسوي وكروبي

(ا.ف.پ) وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون حتيي عددا من أعضاء الكونغرس قبل كلمتها أمامهم امس األول 

طهــــران ـ يو.بــــي.آي: هدد 
رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الريجانــــي أمس بتوجيه 
«صفعة قويــــة» ألميركا إذا ما 
عملت على زعزعة الوضع في 
بالده، ونسبت وكالة «مهر» شبه 
الرسمية إلى الريجاني قوله ان 
الشعب اإليراني «سيوجه صفعة 
قوية ألميركا ردا على حماقاتها 
ولن يسمح لها بزعزعة الوضع 

في البالد».
وتطرق املسؤول اإليراني إلى 
التطورات اجلارية في املنطقة 
وقال «ان هــــذه األحداث متثل 
تأثيرات الشعب اإليراني على 
األمة اإلسالمية»، وأضاف قائال 
ان «املســــلمني لــــن يقبلوا أبدا 
بأن يكونوا تابعني لآلخرين»، 
وتســــاءل «يوجد مليار مسلم 
فــــي العالم ملاذا يجب ان يكون 

بعضهم خاضعا ألميركا».
الــــى  وأشــــار الريجانــــي 
«محاوالت أميركا انتهاز الفرص 
واالســــتفادة من التطورات في 
ليبيا والتدخل العسكري في هذا 
البلد»، وقال «الشعب الليبي أعلن 
رفضه لسلطة الديكتاتور ولذل 
أميركا وقدم في هذا الطريق خالل 
عدة أيام أكثر من ألف شهيد». 
تصريحات الريجاني جاءت ردا 
على وزيرة اخلارجية األميركية 
اتهمت  التي  هيالري كلينتون 
إيران بالســــعي بشكل مباشر 
أو عبر وســــطاء لالتصال مع 
املعارضة في مصر والبحرين 

واليمن في محاولة للتأثير.
وهذه هي املرة األولى التي 
تتناول فيها كلينتون بالتفصيل 
التي تبذلها  اجلهود املفترضة 
إيران للتدخل في االحتجاجات 
الشعبية املســــتمرة منذ ثالثة 
أشــــهر فــــي الــــدول العربية، 
أمام جلنة  وصرحت كلينتون 
الفيدرالية في مجلس  النفقات 
الشــــيوخ «انهم يبذلون كل ما 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وأشارت الى ان املهمة في غاية 

الدقة.
وتابعت كلينتون «غالبية 
الناس يريدون ان نســــاعدهم 
لكــــن مــــن دون ان نلعب دورا 
رئيسيا وعليه فالتحدي يقوم 
علــــى الطريقة التــــي نقدم بها 
املســــاعدة التي يطلبونها دون 
ان نبــــدو مبظهر الــــذي يريد 
التحكم بثورتهم»، وشددت على 
ان اإليرانيني «ليس لهم الكثير 
من األصدقاء ولكنهم يحاولون 

التقرب من أصدقاء جدد».
ان  الى  واشــــارت كلينتون 
إيران الشــــيعية حتاول زيادة 
نفوذها رغم انها ليست احلليف 
الطبيعي لإلخوان املســــلمني، 
اجلماعة السنية في مصر، في 

بوســــعهم للتأثير على نتائج 
األحداث هناك».

وأضافت «انهم يستخدمون 
حزب اهللا لالتصال بحلفاء في 
الذين يتصلون  حركة حماس 
بدورهم مع حلفاء في مصر»، 
وأضافت «نعلم انهم يتصلون 
البحرين وانهم  باملعارضة في 
ضالعــــون جــــدا فــــي حركات 
املعارضة فــــي اليمن»، وقالت 
أيضــــا «اكان مباشــــرة او عبر 
وســــطاء، فانهم يسعون بدون 
كلل الى التأثير على األحداث، 
لديهم سياسة خارجية ناشطة 
جــــدا»، وأضافــــت ان الواليات 
املتحدة وفي محاولة للتصدي 
للتحــــركات اإليرانيــــة، تقوم 
باتصاالت ديبلوماسية وغيرها 
مــــع مجموعــــات معارضة في 

سياق آخر، اعترف املدعي العام 
اإليراني محسني ايجئي أمس 
األول األربعــــاء بفــــرض قيود 
على االتصاالت اخلاصة بقادة 
املعارضة ووصفهم «برؤوس 

الفتنة».
ووفقا ملا ذكرته وكالة انباء 
مهر اإليرانيــــة فقد فند املدعي 
العام للبالد محســــني ايجئي 
املزاعــــم التي رددتها وســــائل 
اإلعالم األجنبية حول «اعتقال 
رؤوس الفتنة ونقلهم الى سجن 

حشمتيه».
ودأبت السلطات اإليرانية على 
إطالق وصف «زعماء التحريض» 
على املرشــــحني اخلاسرين في 
الرئاســــة اإليرانية  انتخابات 
األخيــــرة وزعيمــــي املعارضة 
وهما مهدي كروبي وحســــني 

موسوي.
 وفي تصريحات للصحافيني 
على هامش ملتقى رؤساء االدعاء 
العام والثورة في انحاء إيرانـ  
قال ايجئي: «ان رؤوس الفتنة 
موجودون في منازلهم إال ان قيودا 

وضعت على اتصاالتهم».
وحــــول أوضــــاع العاصمة 
اإليرانية طهــــران يوم الثالثاء 
املاضي، قال ايجئي: «ان اعداءنا 
والصهاينة وأميركا بذلوا قصارى 
جهودهم في هذه األيام إلعداد 
فيلم حول عمل صغير ليدعوا 
انه توجــــد تظاهرات في إيران 
وان الشــــعب مستاء، وبالرغم 
من هذه الضجة والدعايات، فان 
الشــــعب يعرف هذه األكاذيب 
وأحد مؤشرات إطالقهم األكاذيب 

هو إصابتهم باليأس».

إسرائيل تطرح خطة سالم مؤقتة

حماس تعلن عن  مبادرة إلنهاء االنقسام

 السودان يعلن تنظيم استفتاء 
حول توحيد واليات دارفور خالل ٣ أشهر

عواصم ـ وكاالت: ذكرت صحيفة «نيويورك 
تاميز» األميركية في تقرير لها أمس أن إسرائيل 
تطرح حاليا فكرة وضع ترتيبات مؤقتة بشأن 
عملية السالم اإلسرائيليةـ  الفلسطينية كخطوة 
صوب حل دولتني حتى من دون موافقة فلسطينية 
وذلك بدال من اتفاق نهائي حول دولة فلسطينية 

بحلول فصل اخلريف.
 وقالت الصحيفة في التقرير الذي أوردته في 
موقعها على شبكة االنترنت انه لم توجد دالئل 
أمس األول تشـــير الى مساع جديدة الستئناف 
عملية السالم اإلسرائيليةـ  الفلسطينية بعد أشهر 
من اجلمود، وبدت فرص استئناف احملادثات مع 
ذلك ضعيفة وبدت إســـرائيل آخذة في التراجع 
عن الهدف املعلن بالتوصل إلى اتفاقية إطار عمل 
حلل القضايا اجلوهرية للصراع بحلول شـــهر 

سبتمبر املقبل.
 ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله 
ان احلكومة «تنظر بجدية في توجه» من شأنه 
أن ميثـــل «مبادرة مرحلية» للتوصل إلى اتفاق 
سالم نهائي حسبما قال املسؤول ـ غير املخول 
للتحدث علنا بشـــأن االقتراح ألنه لم يتم بعد 
وضع اللمســـات النهائية عليـــه ـ مضيفا «كان 
من شأن إسرائيل أن تفضل اتفاقا محل تفاوض 
حول موضوعات الوضع النهائي وتظل تلك هي 
القضية حاليا، إال أنه عندما يصر الفلسطينيون 

على رفض التفاوض يصبح ذلك مستحيال».
 وقالت الصحيفة ان املسؤولني اإلسرائيليني 
لم يدلوا بأي تفاصيل حول املبادرة إال أنهم قالوا 
ان إسرائيل جترى محادثات بشأنها مع األطراف 
املعنية مبا في ذلك إدارة الرئيس األميركي باراك 

أوباما.
 وتابعت الصحيفة أنه مع االضطرابات التي 
تشهدها منطقة الشرق األوسط وحرص الغرب 
على تشجيع القوى املعتدلة في املنطقة تتعرض 
إســـرائيل لضغط إلظهار بعض التحرك بشأن 

القضية الفلسطينية.
 وأوضحت الصحيفة أن بعض صناع السياسة 
االســـرائيليني طرحوا أفكارا وان شاؤول موفاز 
القائد الســـابق للجيش ووزير الدفاع واملشرع 

حاليا في املعارضة يدفع بخطته اخلاصة بدولة 
فلسطينية مؤقتة في مســـاحة تتراوح بني ٦٠ 
و٦٥٪ بأراضي الضفة الغربية باإلضافة إلى غزة 
من دون إزالة بصفة مبدئية الي مســـتوطنات 

إسرائيلية.
من جهة اخرى قالت وزارة املالية االسرائيلية 
واحتاد عمال القطاع العام الرئيســـي في البالد 
امس انهمـــا اتفقا على خطة لزيادة احلد االدنى 
لالجور ٤٥٠ شـــيكل، اي ما يساوي ١٢٤ دوالرا 

شهريا بنهاية ٢٠١٢.
وسيرتفع احلد االدنى لالجور في املرحلة االولى 
الى ٤١٠٠ شيكل شهريا في يوليو ٢٠١١ من ٣٨٥٠ 
شيكل حاليا والى ٤٣٠٠ شيكل في اكتوبر ٢٠١٢.

وسيتم حتريك بعض الزيادات في االجور املقررة 
ملئات اآلالف من العاملني في القطاع العام في اطار 

االتفاق الى يناير ٢٠١٣ من يناير ٢٠١٢.
ووافـــق احتاد العمـــال (الهســـتدروت) في 
يناير علـــى صفقة مماثلة مع منظمات اصحاب 

االعمال.
في املقابل، أعلن كبير املفاوضني الفلسطينيني 
نبيل شعث أمس لوكالة «فرانس برس» ان على 
األوروبيني ان «يبادروا» ملساعدة عملية السالم 
في الشرق األوسط بعد التخلي األميركي حاليا، 
وان يعترفوا بدولة فلسطينية من دون انتظار 

سبتمبر.
 وقال شـــعث «تلقينا الضمانـــة من جميع 
األوروبيني بأنهم سيعترفون بالدولة الفلسطينية 
بحدود ١٩٦٧ بحلول سبتمبر، ولكن نحن نفضل 
ان يحصل هذا االعتراف اآلن بدل االنتظار حتى 
سبتمبر»، وأعرب عن «إحباطه» من باراك اوباما 
«املنهوك جدا مبشـــاكله الداخلية»، «اعتقد انه 
يتوجب على أوروبا ان تبادر» كما فعل األوروبيون 

مرات عدة.
 واعتبر انه «من املفيد جدا بالنســـبة لنا ان 
تصوت فرنسا وبريطانيا وأملانيا ضد الواليات 
املتحدة» حول مشـــروع مجلـــس األمن الدولي 
في فبرايـــر الذي دان عمليـــات البناء اجلديدة 
اليهودية والذي استعملت واشنطن حق النقض 

إلسقاطه.

غزةـ  أ.ش.أ: قال د.خليل احلية القيادي بحركة 
«حماس» ان «حماس» اقتربت من اجناز مبادرة 
تنقذ احلالة الفلسطينية من املأزق الراهن نحو 

فضاء جديد ينعم بالقوة واألمن والوحدة.
واضاف احلية – خالل حفل تكرمي املراكز الثقافية 
املثالية لعام ٢٠١٠ نظمته وزارة الثقافة بحكومة 
«حماس» املقالة في غزة - «من منا ال يريد انهاء 
االنقسام ومن من الصادقني ال يريد ان نكون شعبا 

موحدا في مواجهة العدو».
واســـتطرد بالقـــول «البرنامـــج السياســـي 
الفلسطيني الذي يريد ان يخيم علينا وان يقودنا 
في مرحلة انتقالية او بعد االنتقالية، وما ادواتنا 
التي نريد بها ان جنسد االدارة السليمة الناجحة 

في واقعنا؟».

ومضى احلية «االنقســـام ليس كلمة وليس 
مجرد ان تشكل حكومة وحدة وطنية تكون هي 
نهاية املطاف ولكن يجب ان ننهي اسباب االنقسام 
وان يكون ما بعد حبـــا ووئاما وحلمة بني أبناء 

الشعب الفلسطيني».
واكد على ان املقاومة املسلحة ستبقى اخليار 
الوحيد النهاء االحتالل االســـرائيلي عن األرض 
الفلســـطينية، وقال «هذه ثوابت اساسية بقيت 
ومازالت في ضمائرنا وقاتل واستشهد في سبيلها 

املقاتلون وأسر في سبيلها االبطال».
ودعا مثقفي الشعب الفلسطيني الى اال يغادروا 
هوية امتهم وشـــعبهم، وقال «نريد من أدواتنا 
ووسائلنا الثقافية ان تبرز مكنوناتنا الداخلية في 

انتمائنا كاصحاب حضارة وثقافة وقضية».

اخلرطوم ـ كونا: أعلنت احلكومة الســـودانية 
رسميا أنها ســـتنظم استفتاء حلسم اجلدل حول 
الشكل اإلداري إلقليم دارفور املضطرب في غضون 

ثالثة أشهر.
 وقال مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف 
دارفـــور غازي العتبانـــي للصحافيني الليلة قبل 
املاضية ان احلكومة ستبدأ في اعداد تصور للقانون 
اخلاص باالستفتاء وسيعرض على البرملان ومن 

املتوقع ان يستغرق األمر كله نحو ٩٠ يوما.

 وتعد قضية الشكل اإلداري لإلقليم احد النقاط 
محل اخلالف في املفاوضات اجلارية بني اخلرطوم 
واملتمردين وهو خالفات بني ان يكون اقليما واحدا 
او ثالث واليات كما هو قائم اآلن وهي واليات شمال 

وغرب وجنوب دارفور.
 وفشـــلت جهود الوســـاطة التي تقودها قطر 
في اقناع احلكومة الســـودانية ومتمردي دارفور 
بتوقيع وثيقة سالم كان من املقرر توقيعها نهاية 

فبراير املاضي.

أعلنت عن خطة لزيادة الحد األدنى من األجور

ملك بلجيكا يعين مفاوضًا جديدًا
للتوسط بين األحزاب المتصارعة

بروكســــل ـ وكاالت: عني ملك 
بلجيكا ألبرت الثاني مفاوضا جديدا 
مكلفا بالتوسط للتوصل التفاق 
ائتالفي وحل املأزق السياسي القائم 
في بلجيكا. وذكرت وسائل اإلعالم 
البلجيكية ان امللك البلجيكي عني 
زعيم احلزب الدميوقراطي املسيحي 
الفالمنكي فوتر بيكه السياســــي 
احملافظ الناطق بالهولندية حلل 
األزمة السياسية في البالد التي ال 
يوجد بها حكومة منذ حوالي تسعة 
أشهر. وطلب منه التفاوض وإعداد 
حزمة جديدة من اإلصالحات، وسلم 
ديديه ريندرز املفاوض الســــابق 

امللك ألبرت الثاني يوم الثالثاء املاضي تقريره النهائي 
بعد فشــــله في توليه املهمة الصعبة وفشل خمسة 
وسطاء من قبله في التوصل الى اتفاق بني األحزاب 
املتصارعة على السلطة ما جعل من بلجيكا تسجل 
رقما قياســــيا ألطول فترة تقضيهــــا دولة أوروبية 
دون حكومة. ويتمحور املأزق السياســــي القائم في 

بلجيكا منذ عدة أشهر بني األحزاب 
الناطقة بالفرنسية وأخرى ناطقة 
بالهولندية بشأن تشكيل ائتالف 
حكومي. وشهدت بلجيكا إجراء 
فــــي ١٣ يونيو  انتخابات مبكرة 
املاضي بعد صراع على السلطة 
الناطقة بالهولندية  بني األغلبية 
الناطقة بالفرنسية مما  واألقلية 
أدى إلى اإلطاحة باحلكومة السابقة. 
ولم تؤد االنتخابات إال إلى تقوية 
االنقســــام وباءت كل احملاوالت 
لتشــــكيل ائتالف بالفشل، وأفاد 
بيــــان مقتضب صادر عن القصر 
امللكي بأن امللك «عقد اجتماعا مع 
وتربيك رئيس احلــــزب احملافظ الناطق بالهولندية 
وكلفه مبهمة إجراء مفاوضات للتوصل التفاق بشأن 
اإلصالح». ويتولى بيك بذلك مهام وساطة تفاوضية 
إلبرام اتفاق بني األطراف املتنازعة بشأن كيفية إعادة 
توزيع السلطة والثروة بينهم، وهي مسألة أفسدت 

املناخ السياسي على مدار سنوات.

 سياسي محافظ ناطق بالهولندية يحاول حل األزمة المتفاقمة منذ ٩ أشهر

الصدر لمظاهرات سلمية رفضًا للتدخل األميركي في الشؤون العربية
من جهته دعا الزعيم الشــــيعي مقتدى 
الصدر امس العراقيني للخروج في مظاهرات 
ســــلمية اليوم اجلمعة للتعبير عن رفض 
التدخل االميركي السياســــي او العسكري 
الداخلية للدول االســــالمية  الشــــؤون  في 
والعربية. وقال الصــــدر في بيان صحافي 
وزع: «لقد دأب الكافرون وباخلصوص اميركا 
امللعونة على زرع عمالئها كرؤســــاء للدول 
االســــالمية والعربية لكي يساعدوها عبر 
االعمال الديكتاتورية والظاملة التي يوقعونها 
بشــــعوبهم لكي تدعي اميــــركا حترير تلك 
الشعوب ونشــــر الدميوقراطية الزائفة كما 
نصبت صدام امللعون لتدعي فيما بعد تخلص 
العراقيني منه فهــــي ايضا زرعت ونصبت 
القذافي املجنون لتدعي مساعدة او حترير 

او تخليص الشعب الليبي املظلوم».
واضاف: «ما عادت تنطلي علينا اخلدع 
االميركية الوقحة فكنا وال نزال نقف ضد اي 
تدخل من دولة الشر اميركا في شؤون الدول 
ايا كانت بل ان جميع الشعوب وعلى رأسها الشعب الليبي 
يرفض التدخل في شؤونهم سواء بذل التدخل السياسي 

او العسكري او غيره».

أو خسائر مادية.
وأضاف «فتحت قوات األمن حتقيقا في احلادث بقصد 

معرفة مالبساته واجلهات التي تقف خلفه».

بغدادـ  وكاالت: قتل تسعة أشخاص بينهم 
ثالثة من الشرطة وأصيب ثمانية آخرون 
بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف 
استهدف أمس مصرفا في وسط حديثة في 
محافظة األنبار في غرب العراق، كما أعلن 

باسم ناجي قائم مقام املدينة.
 وقال القائم مقام ان «انتحاريا يرتدي 
حزاما ناسفا فجر نفسه ظهرا داخل «مصرف 
الرافدين» ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص 
بينهم ثالثة من الشــــرطة وإصابة ثمانية 

آخرين بجروح».
من جهة أخرى، أحبطت قوة أمنية عراقية 
محاولة الغتيال وكيل وزير العدل بوشو 
إبراهيم بعبوة الصقة بسيارته وسط بغداد 

أمس.
وأفاد مصدر في الشرطة العراقية بان 
قوة تابعة لوحدة مكافحة املتفجرات متكنت 
قبل ظهر أمس من إبطال مفعول عبوة ناسفة 
الصقة بســــيارة وكيل وزير العدل بوشو 
إبراهيم في منطقة الصاحلية بوسط بغداد.

وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشــــف عن اسمه أن 
عملية إبطال العبوة متت من دون وقوع إصابات بشرية 

تسعة قتلى وثمانية جرحى في هجوم انتحاري في حديثة

الوسيط فوتر بيكه

(ا.پ) شرطي عراقي يحاول منع محتجني من دخول مديرية الكهرباء في البصرة 
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علمانيو تركيا ينتقدون مشاركة الجيش في جنازة أربكان
 أنقرة ـ أ.ش.أ: أبدى اجليش التركي استياءه من 
حتول مشاركته في تشــــييع جنازة رئيس الوزراء 
األسبق رئيس حزب السعادة اإلسالمي الراحل جنم 
الدين أربكان أمس إلى جدل سياسي.  وقالت مصادر 
عســــكرية إن اجليش ينظر الى مشاركته في تشييع 

جنازة أربكان على أنها واجب إنساني.
 وقد أثارت رسالة العزاء التي نشرها رئيس هيئة 

األركان العامة للجيش اجلنرال أشيك كوشنر عقب 
وفاة أربكان ومشاركة ممثل للجيش هو اجلنرال خيري 
كيوريك أوغلو قائد اجليش األول في تشييع اجلنازة 

جدال كبيرا لدى األوساط العلمانية في تركيا.
 وردت مصادر عسكرية على هذا اجلدل بأنها تعتبر 
الرسالة املذكورة واملشاركة في تشييع جنازة أربكان 
واجبا إنسانيا، ومن ثم «فليس من الصحيح حتميل 

املســــالة معاني أخرى»، وأضافت املصادر أن هيئة 
األركان العامة استاءت للغاية من حتول هذا األمر إلى 
جدل سياسي.  ودفع هذا التطور من جانب اجليش، 
الذي سبق أن أطاح بأربكان من رئاسة احلكومة في ٢٨ 
فبراير عام ١٩٩٩، عددا من الساسة واإلعالم العلماني 
إلــــى القول بأن مرحلة انقالب ٢٨ فبراير انتهت، وأن 
اجليش يقدم اعتذاره عما سبق وفعله بحق أربكان.


