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�سفارة �سورية في الأردن تدعو مواطنيها
�إلى ت�سجيل �أ�سمائهم ا�ستعداد ًا النتخابات الرئا�سة ال�سي�سي ل�سفراء �أميركا الالتينية« :الإخوان» ف�شلوا
�صباحي يرف�ض «الم�صالحة مع دعاة العنف والإرهاب»

مدارات
حرب باردة
بين �إيران وال�سعودية في م�صر
} روزانا ر ّمال
بالنظر عن قرب إلى مشهد األحداث المصرية المتسارعة منذ ما
اسماه اإلخوان المسلمون انقالبا ً على الحكم ،والذي قاده المشير عبد
الفتاح السيسي حينها بعد التظاهرات الضخمة التي اجتاحت البالد،
يلفت العمل السريع على إعادة الترتيب الداخلي للبيت المصري من
المهتمين في مصر ،وموقعها خصوصا ً من الدول اإلقليمية.
اكثر المهتمين والمندفعين نحو إحداث تغيير جذري وسريع في
مصر كانت المملكة العربية السعودية ،وبمجرد أن وضعت مصر
على ج��دول أولوياتها نظرا ً لما فيها من مركز تأثير أساسي ،وما
يمثله األزهر إضافة إلى موقعها االستراتيجي إضافة إلى كونها أكبر
الدول العربية حجما ً وتأثيراً ،ليس المقصود هنا أن مصر هي إمارة
سعودية إنما المقصود أنها لطالما كانت شريكا ً أساسيا ً وحليفا ً
ممتازا ً أثناء حكم مبارك...
ال يمكن تلقي أي تحرك سياسي أو موقف سعودي في ظروف
عاصفة كالتي تمر بها المنطقة اليوم على انه امتداد إلجراءات عادية
أو سلسلة مواقف طبيعية أو روتينية ،أو التعاطي مع موقفها على أنه
موقف عادي ،أو حضور اجتماعات تدعو إليها السعودية على أنها
اجتماعات تقليدية ،ألنه وعبر التاريخ ثبت بعد البحث في أي سلوك
أو هدف سعودي تسعى المملكة إلى الوصول إليه ،انه ال يتخطى أو
يتقدم على الثوابت التي التزمت فيها المملكة ويحاكي الهواجس التي
تعتريها في قضايا عدة ،بينها أمنها القومي واالستراتيجي ونفوذها
في المنطقة العربية وهالتها بين المسلمين ،وقدرتها الدولية على
التأثير بعواصم القرار ،من هنا وبالنظر إلى معنى تقدمها في المشهد
المصري ال بد من التساؤل عن السبب األساس واألهم بالنسبة إليها،
والحافز ال��ذي دفعها إل��ى خطوات دقيقة ك��ان البعض منها مفتعالً
ومس مباشرة بالعالقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ،لتتضح
دقة الخطورة التي كانت ستواجه السعوديين إذا لم يتحركوا نحو
مصر سريعاً.
للوهلة األول���ى يهيأ للمتابع ألشهر كثيرة أن السعودية كانت
تسعى لتحجيم ال��دور القطري ال��ط��ارئ ،وع��دم السماح ألي دولة
خليجية ببناء سلسلة عالقات ونفوذ قادر أن يفوق نفوذها في بعض
المواقع ،وللوهلة األول��ى أيضا ً هيئ للمراقب أن قطر ب��دأت تغيظ
السعودية وتتجه نحو تعديها شكل ودور وحجم دول��ة خليجية
صغيرة ،لتصبح صانعة أح��داث وأدوار وتحالفات ،وه��ذا صحيح
لكنه ليس كافيا ً لتفسير حجم اإلندفاعة السعودية ،فما وراء كل هذا ما
هو أخطر وأعمق بكثير يمس بالنفوذ السعودي في الخليج والمنطقة
عموماً ،ويتعدى قطر كحالة جديدة طارئة على «عالم السياسة»...
إنها إيران.
فما هي عالقة إيران بالمشهد المصري؟
بعد ت��رب��ع اإلخ����وان المسلمين على ك��رس��ي ال��رئ��اس��ة المصرية
ومؤسسات الدولة المصرية ،اجتاحت جماعة اإلخ��وان المسلمين
المنطقة مستندين إلى السيطرة على مثلث مصر وتركيا إلى فلسطين
المتمثلة بحركة حماس ،فانتشر نفوذهم وص��والً لتونس وليبيا
وكانت قطر حاضرة بصورة دائمة فهي الداعمة األس��اس عربيا ً
والممولة لكل هذه الحركات ،وبين دول مجلس التعاون الخليجي
ضمناً.
تعرف السعودية جيدا ً أن العالقة بين تركيا وإي��ران ودية ،وبين
قطر وإي��ران جيدة أيضا ً على رغم كل ما جرى في سورية ،هذا ما
كان عالمة تعجب لدى كثيرين ،فمن جهة إي��ران خصم عنيد لقطر
وتركيا ف��ي س��وري��ة وه��م يتحاربون على أرض��ه��ا يمول ك��ل فريق
حلفاءه ومسلحيه ،وم��ن جهة أخ��رى بقيت العالقات المعلن عنها
بينهم رسميا ً جيدة.

السر في الرهان المصري
المشترك لكل منهم

هذا ال��ود في العالقة كان ممكنا ً لو بقي نفوذ األخ��وان في مصر
أن ينعكس في المستقبل أو يؤسس لتعاون إيران تركي قطري في
التفاوض السوري السوري تكون جماعة اإلخوان جزءا ً منه ،طالما
أن موقف إيران من الجماعة تكتيكي ،ولها فيها في كل مقام مقال،
وم��ا ع��زز ه��ذه الفرضية انفتاح مصري – إيراني مستجد في عهد
مرسي ،حيث توجت العالقة بزيارة أول رئيس إيراني لمصر وكان
أحمدي نجاد للمشاركة في قمة “منظمة التعاون اإلسالمي” وذلك
ألول مرة منذ الثورة اإلسالمية في إيران ،وكان قد سبقها زيارة قام
بها الرئيس مرسي إليران للمشاركة في قمة “عدم االنحياز” ،إضافة
إلى ذلك ففي عهد اإلخوان المسلمين في مصر أقلعت أولى الطائرات
من مطار القاهرة الدولي وتوجهت إلى طهران ،بعد أن توقفت بقطع
العالقات الثنائية بعد اندالع الثورة اإلسالمية اإليرانية عام 1979
أيضاً.
ك��ل ه��ذه المخاوف السعودية م��ن إي���ران عززتها م��واق��ف إيران
ال��رس��م��ي��ة ب��ع��د ان����دالع ال��ث��ورة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي م��ص��ر ،وت��س��ل��م السلطة
االنتقالية المدعومة من الجيش المصري ،حيث صدر عن الخارجية
اإليرانية مواقف مغايرة لثورة يونيو ،ما اعتبرته السلطات المصرية
تدخالً في الشؤون المصرية.
االس���ت���دراك ال��س��ع��ودي ال��س��ري��ع لتمدد ال��ن��ف��وذ اإلي��ران��ي أعقبته
تحركات حاسمة وخطوات سريعة بدأت من قطع العالقات مع قطر
الداعمة لإلخوان المسلمين من قبل بعض دول الخليج ،وصوالً إلى
دع��م إعالمي واض��ح “للثورة الثانية” في مصر من قبل الوسائل
الممولة س��ع��ودي��اً ،وص���والً إل��ى فتح ات��ص��االت وم��ف��اوض��ات دولية
ع��رض��ت السعودية فيها مقايضات وت��ن��ازالت تضمنت سورية،
تكشف األي��ام المقبلة تفاصيلها مقابل ترشيح السيسي للرئاسة
وفوزه في محاولة منها للعودة إلى الوضع السابق ،بعد أن تيقنت من
خطورة تجربة ثورة كانون الثاني في مصر عليها وعلى امتداداتها.
هكذا سعت السعودية إلضعاف النفوذ اإليراني المحتمل تمدده
أك��ث��ر ب��ظ��ل ح��ك��م ج��م��اع��ة اإلخ����وان المسلمين ،وه��ك��ذا ات��ض��ح أكثر
الهاجس السعودي من التمدد اإليراني الذي اعتبرته تهديدا ً مباشرا ً
لها ،وإذا كانت السعودية قد حاولت التدخل في مصر إلخراج إيران
من اللعبة هناك في عهد اإلخوان ،يبقى السؤال هل ستستطيع منع
أي عالقة مستقبلية واع���دة بين مصر وإي���ران أو تطبيع ف��ي عهد
السلطات المقبلة ،خصوصا ً بعد الحراك اإليراني المتوازن بعد تسلم
الرئيس حسن روحاني وانكفاء لغة التضامن اإليراني مع اإلخوان
المسلمين ،وانكفاء الحملة على الجيش وب��دء رسائل ايجابية نحو
الجيش المصري ،إضافة لما كان ملفتا ً “نجاح المصالحة الفلسطينية
الفلسطينية وما وراءها من تالق أو تقاطع سعودي مصري إيراني
ما كانت لتتم من دونه”؟
في المقابل وبالنظر للجانب المصري المتمثل بالمرشح األقوى
للرئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي وفي محاولة لمراقبة سلوكه
أو مواقفه حيال إيران ،فالمديح المتواصل منه للملك عبدالله ووصفه
بحكيم العرب ورجل العرب ،وكشفه منذ أيام في مقابلة تلفزيونية
عن أن زيارته األولى إذا فاز ستكون للمملكة العربية السعودية ،لم
يترافق مع أي كالم سلبي عن إي��ران باعتبارها مصدر الخطر على
األمن القومي للعرب.
ف��إل��ى أي م��دى نجحت السعودية ف��ي إب��ع��اد إي���ران ع��ن المشهد
المصري كما هدفت؟ األيام المقبلة تجيب.

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كثفت السفارة السورية في األردن عبر تعميماتها
بكل الوسائل اإلعالمية المتاحة من دعوتها للمواطنين
ال��س��وري��ي��ن لتسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في
االنتخابات الرئاسية السورية .وجاء في إعالن أصدرته:
«بنا ًء على أحكام الدستور وعلى أحكام قانون االنتخابات
العامة الصادر بالقانون رقم  /5/تاريخ 2014/3/24
ال��م��واد  99حتى  107الناظمة النتخابات السوريين
المقيمين خ��ارج أراض��ي الجمهورية العربية السورية
وتعليماته التنفيذية ...تدعو سفارة الجمهورية العربية
السورية مواطنيها ،الموجودين في المملكة األردنية
الهاشمية الشقيقة للمشاركة في االنتخابات الرئاسية
المقبلة التي تم ّثل محطة تاريخية مهمة وحقا ً وواجبا ً
وطنياً ،م ّمن بلغوا سن الـ 18من العمر ويحملون جواز سفر
ساري الصالحية ،وذلك من خالل التعبير عن رغبتهم في
المشاركة باالنتخابات بتسجيل أسمائهم لدى السفارة من
تاريخه ولغاية  16أيار الجاري بإحدى الطرق التالية:

 التسجيل لدى السفارة بالحضور شخصيا ً مصطحبينجواز السفر والبطاقة الشخصية.
 إرسال صورة جواز السفر وصورة البطاقة الشخصيةعلى فاكس السفارة رقم. 06/5920635 :
 إرس��ال المعلومات المطلوبة على إيميل السفارةالمخصص لهذه الغاية كما يليsyrianea@yahoo. :
.« com
ول��ف��ت اإلع�ل�ان إل��ى أن التسجيل يجب أن يتضمن
المعلومات التالية :االس��م الثالثي واس��م األم ونسبتها
والجنس ومكان وتاريخ الوالدة ومكان اإلقامة الدائم والرقم
الوطني ورقم ومكان القيد المدني والدولة المقيم بها ورقم
الهاتف .مشيرة إلى أنّ موعد انتخاب الرئاسة سيكون يوم
األربعاء  2014/5/28بدءا ً من الساعة السابعة صباحا ً
وحتى السابعة مسا ًء في مقر السفارة الكائن في ع ّمان -
عبدون الجنوبي -شارع األمير هاشم -مقابل تاج مول،
موردة لالستفسار أرقام الهواتف التالية :
 07995591208 - 078047720306/ 5922385

نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال
نجا وزي��ر ال��دف��اع اليمني اللواء
ال���رك���ن م��ح��م��د ن���اص���ر أح���م���د مع
مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين
أمس من كمين نصبه مقاتلو القاعدة
في جنوب البالد حيث يتابع الجيش
حملة واسعة ضد التنظيم المتطرف،
بحسب ما أفاد مصدر عسكري .
وذك��ر المصدر أن مسلحين من
ال��ق��اع��دة ه��اج��م��وا م��وك��ب ال��وزي��ر
اليمني الذي كان يضم أيضا ً رئيس
االس��ت��خ��ب��ارات ال��ل��واء علي حسن
األحمدي ورئيس الشرطة العسكرية
اللواء عوض مجور العولقي ،بينما
ك��ان ع��ائ��دا ً م��ن محافظة أب��ي��ن إلى
محافظة شبوة من دون أن يسفر ذلك
عن ضحايا في صفوف من كانوا في
الموكب.
وقال المصدر إن مسلحي القاعدة
فتحوا النار على الموكب بينما كان
عائدا ً من منطقة المحفد في محافظة
أبين الجنوبية «إذ تفقد المسؤولون
العمليات التي تسير بنجاح هناك»،
إلى محافظة شبوة المجاورة التي
أحكم الجيش السيطرة على معظم
معاقل القاعدة فيها.
وذك���ر ال��م��س��ؤول ال��ع��س��ك��ري أن
اشتباكات اندلعت في مكان الكمين
واستمرت  15دقيقة من دون أن يسفر
ذلك عن سقوط ضحايا في صفوف
أعضاء الموكب العسكري ،فيما لم

العمليات لتشمل محافظة البيضاء
أيضا ً جنوب صنعاء.
وتمكن الجيش أول من أمس من
السيطرة على مدينة عزان التي كانت
تعد معقل القاعدة في شبوة ،وذلك
من دون مقاومة من مقاتلي التنظيم.
وذكرت مصادر محلية أن مقاتلي
القاعدة فروا إلى جبال الكور الواقعة
بين أبين وشبوة.

عبا�س ي�شترط �إطالق الأ�سرى
ووقف اال�ستيطان والعقوبات ال�ستئناف المفاو�ضات
شدّد رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته محمود عباس في
مقابلة تلفزيونية على أن «استئناف
مفاوضات التسوية يستدعي من
«إسرائيل» إط�لاق الدفعة األخيرة
م��ن األس���رى الفلسطينيين ووق��ف
االس��ت��ي��ط��ان وال���ع���ق���وب���ات ال��ت��ي
تلوح بها» ،وإال ف��إن الفلسطينيين
سيستمرون في االنضمام للمنظمات
الدولية.
وبعد أن الحظ أن الكيان الصهيوني
هو من علّق المفاوضات ،قال عباس:
«إذا أراد أن يعود إلى المفاوضات
عليه أوال ً أن يطلق س���راح الـ30
أس��ي��راً ،ثم نذهب إل��ى المفاوضات
لمدة  9أشهر» ،وأضاف« :في األشهر
الثالثة األول��ى ،نركز على الخريطة
والحدود ،وأثناء هذا التركيز وهذه
األشهر الثالثة تتوقف «إسرائيل» عن
النشاط االستيطاني بشكل كامل»،
متابعاً« :عند ذلك ننتقل ،أو في هذه
األث��ن��اء نكون ق��د رك��زن��ا على باقي
قضايا المرحلة النهائية».
وأك��م��ل ع��ب��اس« :إن��ن��ا نرفض أن
نتوقف عن تفعيل االنضمام إلى 15
منظمة التي أصبحنا أعضاء فيها إذا
لم تأت «إسرائيل» إلى المفاوضات.
وإذا ارتكبت بعض اإلجراءات ضدنا
مثل العقوبات التي قررت أن تفرضها
علينا ،فإننا مستمرون في االنضمام

السيسي مستقبالً سفراء أميركا الالتينية
فكرة االستقطاب بل أصبح يعتمد
على نسق ال��ت��ع��اون بين مختلف
الدول».
وقال المرشح لرئاسة الجمهورية
ح��م��دي��ن ص��ب��اح��ي ،إن���ه «ال مجال
للمصالحة م��ع م��ن ي��دع��ون العنف
واإلره��اب��ـ« ،الف ًتا إل��ى أن «ال وجود
لجماعة اإلخوان ،بعد إقرار الدستور
الجديد الذي يمنع قيام األحزاب على
أس��اس ديني» ،موضحاً« :اإلخ��وان
كمواطنين سيُعاملون بالدستور
والقانون».
وأكد في مؤتمر جماهيري في بنها
أن «لديه القدرة الكاملة على تولي
حكم مصر» ،مشيرا ً إلى أنه «سيسعى

إل��ى بناء دول��ة قوية لديها القدرة
على العبور للمستقبل ،فضالً عن
تحقيق األمن واالستقرار بكل ربوع
مصر ،وتحقيق النهضة االقتصادية
ب��م��ا يحقق ال��ع��دال��ة االجتماعية
المطلوبة».
وكشف عن عزمه في ح��ال فوزه
بالرئاسة تعيين  3ن��واب له ،األول
للتنمية والديمقراطية ،والثاني
للعدالة االنتقالية ،والثالث لألمن،
م��ؤك��دا ً أن «أول تشريعات سيقوم
بها في حال فوزه في االنتخابات هو
إقامة مفوضية للشفافية ومكافحة
الفساد ،وه��ذا سيؤدي إل��ى توحيد
الجهات الرقابية».

باحثون :وا�شنطن ُم�ص ّرة
على عدم ا�ستبعاد «الإخوان» من «الم�شهد»

وزير الدفاع اليمني في جولة
يتضح بعد ما إذا سقط ضحايا من
جانب المهاجمين.
وك����ان وزي����ر ال���دف���اع ت��وع��د في
تصريحات نشرت الجمعة بـ«كسر
شوكة» مقاتلي القاعدة التي قال إن
نهايتها «محتمة».
وأط��ل��ق الجيش ف��ي  29نيسان
حملة عسكرية برية ضد القاعدة في
محافظتي شبوة وأبين بهدف طرد
المقاتلين من معاقلهم .وتوسعت

أكد المرشح الرئاسي المشير عبد
الفتاح السيسي ،أمام وفد من سفراء
دول أميركا الالتينية ،كوبا والبرازيل
واألرجنتين وبيرو واإلكوادور وبنما
وتشيلي والمكسيك وب���اراغ���واي
وك��ول��وم��ب��ي��ا ،أن «م��ص��ر تعيش
مشكالت ضخمة ،واألنظمة السابقة
ل��م تهتم ب��ع�لاج ه���ذه المشكالت،
ورك��زت جهودها في ال��وص��ول إلى
الحكم ،واالستمرار بمواقع السلطة»،
موضحاً« :أن جماعة اإلخوان لم تكن
لديها فكرة عن كيفية إدارة الدولة
المصرية ،وح��اول��ت بشكل مباشر
وغير مباشر ال��دخ��ول إل��ى مختلف
مؤسسات الدولة والسيطرة عليها».
وشدد على أن «الهوية المصرية
وطنية وليست ع��ق��ائ��دي��ة ،تسمح
لجميع المواطنين أن يعيشوا في
م��ص��ر ،بغض النظر ع��ن دينهم»،
مبيّناً« :إن النظام السابق لم ينجح
في إصباغ الدولة المصرية بالصبغة
الدينية من وجهة نظره ،ألن��ه كان
ي��س��ع��ى إل���ى خ��ل��ق ف��اش��ي��ة دينية
وصراعات في المنطقة .والمصريون
لم يسمحوا له باختراق هويتهم».
وعن مستقبل التعاون بين مصر
ودول أم��ي��رك��ا الالتينية ،أك��د أنه
«ل��ن يستطيع أح��د عرقلة التعاون
المشترك بين مصر ودول أميركا
الالتينية والعالم أجمع» ،موضحا ً
أن «المشكالت التي تواجه مصر في
الوقت الراهن ،تتطلب التعاون مع كل
دول العالم للتغلب عليها» ،مضيفاً:
«المجتمع الدولي لم يعد قائما ً على

اتفقت مجموعة م��ن الباحثين والمتخصصين في
العالقات المصرية  -األميركية ،على أن «اإلدارة األميركية
ما زالت حريصة على بقاء التيار اإلسالمي في المشهد
السياسي المصري لتحقيق مصالحها ،وترفض استبعاد
جماعة اإلخ��وان باعتباره سيؤدي إلى عدم االستقرار»،
وأكد الباحثون في ندوة «العالقات المصرية  -األميركية
ودور اإلعالم ومراكز الفكر في التأثير عليها» التي عقدها
المركز اإلقليمي للدراسات االستراتيجية في القاهرة،
وأداره���ا الرئيس الفخري للمجلس المصري للشؤون
الخارجية السفير عبدالرؤوف الريدي أن «اإلدارة األميركية
بعد صدمة  30حزيران تترقب ما ستسفر عنه األوضاع
الداخلية في مصر ،ومدى قدرة الحكومة االنتقالية على
الوفاء باستحقاقات خريطة المستقبل من حيث إجراء
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة».
وقال سفير مصر السابق في واشنطن سامح شكري:
«إن الواليات المتحدة ما زالت ترفض التخلي عن فكرة
التعامل مع التيار اإلسالمي في مصر ،وأنها تتعرض
لضغوط من وسائل اإلع�لام ومراكز الفكر األميركية في
ما يتعلق بنظرتها للشأن المصري» .وأكد مدير وحدة

الدراسات اإلقليمية في معهد دراسات الشرق األوسط في
واشنطن محمد المنشاوي« :إن فترة حكم اإلخوان اتسمت
في الدوائر اإلعالمية ومراكز الفكر بتخفيف حدة لهجة
االنتقادات تجاه السياسة المصرية ،في ضوء العالقة
الثنائية والتفاهم الذي نشأ بين اإلدارة األميركية وحزب
الحرية والعدالة ،واالستفادة من بزوغ اإلسالم السياسي
لتحقيق مصالح أميركا ،بدال ً من االعتماد على أنظمة ُتقابَل
بسخط شعبي واسع«.
وقدم رئيس برنامج الدراسات األميركية في المركز
اإلقليمي حسام إبراهيم ورقة تحدث فيها عن اتجاهات
وسائل اإلع�لام ومراكز الفكر األميركية في التعامل مع
القضايا المصرية ،مشيرا ً إلى أن «تناول اإلعالم ومراكز
الفكر يسير في اتجاهين متوازيين .األول ،التركيز على
األوضاع الداخلية في مصر والتطورات المرتبطة بالعملية
الديموقراطية ،خصوصا ً م��ا يتعلق ب��أوض��اع حقوق
اإلنسان والحريات .الثاني ،إعطاء أهمية خاصة للسياسة
الخارجية األميركية تجاه مصر ،ومسار العالقات بين
البلدين».

�أوباما ير�شح �سفيرين لوا�شنطن بم�صر والعراق

إلى باقي المنظمات الدولية».
وعن مشروع القرار الذي يحاول
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو تمريره في الكنيست في
شأن يهودية دولة «إسرائيل» ،قال
عباس« :الدولة اليهودية يضعونها
عقبة في الطريق ألنهم لم يثيروها
ف��ي ال��م��اض��ي» .وأض����اف« :نحن
معترفون بالدولة «اإلسرائيلية» من
 1993ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم
ونحن معترفون بـ«إسرائيل» ،ثم

انتم عقدتم معاهدتي سالم مع مصر
واألردن ولم تطلبوا االعتراف بيهودية
الدولة منهم ،يمكن أن تذهبوا إلى
األمم المتحدة وتغيروا اسم دولتكم
بالشكل الذي تريدون كما فعلت دول
عدة في األمم المتحدة».
ورأى عباس «أن الدائرة تضيق
عندكم وتتسع عندنا ،ون��ف��ي حل
الدولتين ما عاد ممكنا ً و»إسرائيل»
تعرف أنها تبني في أرض ليست
أرضها وفي بالد ليست بالدها».

حما�س لعمرو مو�سى:
لن نعترف بـ«ا�سرائيل»

الريا�ض ت�سجن �شابين
بتهمة الدعوة للتظاهر

أعلنت حركة حماس رفضها القاطع لطلب األمين العام
السابق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى ،المتمثل
بقبولها بالمبادرة العربية واالعتراف بوجود «إسرائيل».
وأفاد موقع «القدس العربي» أول من أمس ،أن القيادي
حسن يوسف قال« :لن نعترف بـ»إسرائيل» ،وسندعم كل
الطرق لمقاومة المحتل «اإلسرائيلي»» ،مؤكدا ً أن حماس
تقبل بعض بنود المبادرة العربية ،مضيفاً« :لكن كل ما يدور
عن نبذ المقاومة واالعتراف بـ»إسرائيل» لن نقبل به أبداً».
وج��اء رد القيادي في حركة حماس المقيم في الضفة
الغربية ،في ما نقل عن موسى قوله أمام عدد من الصحافيين
في واشنطن إن��ه يتعين على حركة حماس ـ التي تقوم
بعملية مصالحة مع السلطة الفلسطينية ـ أن تقبل بالمبادرة
العربية وتعترف بوجود «إسرائيل».
من جهة أخرى ،أكدت حماس أن وفدا ً من منظمة التحرير
الفلسطينية سيصل غزة األسبوع المقبل ،للبدء بتشكيل
حكومة «التوافق الوطني» .وأوضح عضو المكتب السياسي
لحركة حماس موسى أبو مرزوق خالل لقاء نظمته نقابة
المحامين الفلسطينيين في مقرها بمدينة غزة أول من أمس:
«بداية األسبوع المقبل ،ستجمعنا لقاءات مع وفد منظمة
التحرير الفلسطينية ،من أج��ل تشكيل حكومة التوافق
الوطني» .معتبرا ً أن البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني،
تعني بلغة المصطلحات السياسية أن االنقسام انتهى.

قضت محكمة سعودية بسجن سعوديين وغرمتهما
بتهمة ما أسمته «إثارة الفتنة» والدعوة إلى التظاهر.
ونقل موقع «رأي اليوم» الخميس عن وكالة األنباء
السعودية قولها« :إن المحكمة الجزائية المتخصصة
بمقرها الصيفي في محافظة ج��دة ،أص��درت أحكاما ً
ابتدائية عدّة في عدد من القضايا المختلفة» ،وقضت
المحكمة في إحدى القضايا ،بسجن شابين من مدينة
العوامية بمحافظة القطيف ،إلدانتهما بتهمة «تأسيس
موقع على االنترنت إلث���ارة الفتن والتحريض على
التظاهرات».
وأضافت الوكالة إن المحكمة دان��ت أحد المتهمين
بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية ،ونشره مقاالت
مكتوبة ومرئية ومسموعة ألحد أكبر من وصفتهم بمثيري
الفتنة بالعوامية ،على حد وصفها ،إضافة إلى «اقتناعه»
بالتجمعات التي خرجت للمطالبة بالحقوق العامة.
وق��ررت المحكمة سجنه لمدة  5سنوات مع غرامة
مالية قدرها  50ألف ريال ( 13.3ألف دوالر).
وأدي��ن الشاب الثاني بقيامه بما أسمته المحكمة
مشاركات مناوئة للدولة ،على بعض المواقع على
الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تدعو إلى
التظاهرات ،وقررت المحكمة سجنه لمدة  6سنوات مع
غرامة مالية قدرها  50ألف ريال.

رشح الرئيس األميركي ب��اراك أوباما دبلوماسيين
اثنين لهما خبرات طويلة في الشرق األوس��ط ليكونا
سفيري الواليات المتحدة بمصر والعراق.
وقال البيت األبيض إن ستيف بيركروفت  -الذي عمل
سفيرا ً للواليات المتحدة في بغداد منذ عام - 2012
رشح ليكون سفير الواليات المتحدة بالقاهرة.
وظل منصب السفير األميركي بالقاهرة شاغرا ً منذ
ع��ودة السفيرة السابقة آن باترسون إل��ى واشنطن
لتولي منصب مساعدة وزي��ر الخارجية ،وتعرضت
باترسون خالل فترة عملها بمصر  -التي امتدت لعامين
 النتقادات كثيرة ،بسبب اتهامها بالتدخل في الشؤونالداخلية للبالد .وكانت السلطات األميركية تخطط

لتعيين السفير األميركي السابق بسورية روبرت فورد
لقيادة السفارة بالقاهرة ،غير أن السلطات المصرية
عبرت عن تحفظها على فورد.
من جهة أخرى ،اختير ستيوارت جونز  -الذي عمل
سفيرا ً للواليات المتحدة في األردن منذ  - 2011ليكون
السفير الجديد لبالده بالعراق.
وينتاب إدارة أوباما القلق في شأن تصاعد أعمال
العنف في العراق إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ
ذروة أعمال العنف الطائفية التي أعقبت الغزو الذي
قادته الواليات المتحدة في العراق عام .2003
يذكر أن ترشيح السفيرين يحتاج إلى اعتماده من قِبل
مجلس الشيوخ.

توا�صل الجدال حول قانونية
انتخاب رئي�س الحكومة الليبية
ال ت���زال قضية رئ��ي��س الحكومة
الجديد في ليبيا تتفاعل ،جديدها
اختالط السياسي بالقانوني .فقد
انتشرت مشاهد تلفزيونية لما اعتبر
أنه تزوير لنتائج التصويت من قبل
أحد المقربين من معيتيق عندما قطع
البث عن جلسة التصويت .وترافقت
ال��ت��ط��ورات م��ع ات��ج��اه األن��ظ��ار إلى
المنطقة الشرقية بإعالن المطالبين
بالفيديرالية تعثر اتفاق فتح الموانئ
النفطية وع���دم ش��رع��ي��ة انتخاب
معيتيق.
موقف يعزوه مراقبون إلى العالقة
المتوترة بين الفيديراليين والتيارات
اإلسالمية وسيكون لها انعكاس كبير
على مداخيل ليبيا من النفط وبالتالي
على الحكومة المرتقبة.
يتحدث الصحافي الليبي عبد
ال��ح��ك��ي��م م��ع��ت��وق ع��ن ت��أث��ي��ر ه��ذه
الخطوة على عمل الحكومة ،مشيرا ً
في هذا اإلطار إلى «عدم إقرار موازنة
 2014حتى اآلن ،ومع التراجع الكبير
في إنتاج النفط لن يكون بمقدور
رئيس الحكومة تنفيذ أي مشروع أو
أي برنامج ربما يكون قد خطط له
في الفترة الماضية» .وأضاف« :ليس
ثمة قبول حقيقي لمعيتيق».
وتلتزم الحكومة الحالية الصمت
في ظل تسريبات عن عرضها قرار
تعيين معيتيق على هيئة قانونية

هل يعتذر عن تشكيل الحكومة؟
تابعة ل��وزارة العدل .وقد يتم بعد
ذل��ك تحويل الملف إل��ى المحكمة
الدستورية.
ويرى الناشط السياسي محمود
ترسين أن «مجلس الوزراء يجب أن
يكون خارج هذا الصراع وأن يكون
هذا الموضوع بيد المؤتمر الوطني
فقط ،ال��ذي يجب أن يقضي في هذا
األم��ر في أق��رب وق��ت ممكن إلخ��راج
البالد والعباد من هذا المأزق الضيق

والمخجل والمعي.
ال ت����زال األط������راف ال��س��ي��اس��ي��ة
المتصارعة تص ّر على مواقفها من
قرار تعيين رئيس الحكومة الجديد
لتدخل أطراف أخرى تتحكم بمصدر
الدخل الوحيد لليبيا وتشكل ضغطا ً
آخر على الحكومة المرتقبة ليضاف
ذل��ك إل��ى المسار القانوني للقضية
التي ينتظر أن تصل إل��ى المحكمة
الدستورية.

