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عربيات
مدارات

«نعم لفل�سطين»
بالبرتغالية ...ماذا �أي�ض ًا؟
} خضر سعاده خ ّروبي
سبحة االعترافات من
ك ّرت على مدار األسابيع الماضية ُ
قبل برلمانات أوروب��ا ،ال سيما المؤسسة التشريعة «األم»
فيها ،بالدولة الفلسطينية .وقد عرج اإلج��راء المذكور من
ال��ب��اب غير اإلل��زام��ي ف��ي المؤسسات التشريعية ل��ك�� ّل من
إي��رل��ن��دا وإس��ب��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن��س��ا وأخ���ي���را ً البرتغال
واللوكسمبورغ ،في حين خرجت الحكومة السويدية عن
السرب وق ّررت االعتراف رسميا ً بـ»الدولة».
ي��م��ك��ن أن ن��ع��زو ذل����ك إل����ى ال���ح���رج ال����ذي ب��ات��ت تشكله
السياسات «اإلسرائيلية» للدبلوماسية الغربية التي كان
العدوان األخير على غزة أحد أبرز تجلياتها ،خصوصا ً عند
األخذ في االعتبار ما كان ُيتداول قبل فترة وجيزة عن عزم
الدبلوماسية الفرنسية على االحتفاظ باالعتراف كسالح
قابل لالستخدام في التوقيت المناسب في وجه «إسرائيل».
ليس م��ن الممكن ال��ق��ول إنّ تداعيات تلك ال��ق��رارات غير
ال��م��ل��زم��ة ،بمعظمها ،ستطرح عقبة أس��اس��ي��ة أم���ام التعنت
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» المتواصل ف��ي مواضيع شتى تشكل عقدة
الخالف األوروبي مع تل أبيب كمسألة التوسع االستيطاني،
ومخططات ف��رض األم��ر الواقع على القدس والمقدسيين،
إضافة إلى اإلصرار على مطلب «الدولة اليهودية» وما يشكله
من خطر حقيقي على فرص ح ّل الدولتين.
وصحيح القول إنّ الفلسطينيين ليسوا قاب قوسين أو أدنى
من الحصول على أقصى أمانيهم ،إال أنّ الخطوات البرلمانية
المشار إليها ،تبقى في المعنى السياسي والرمزي ،إذا ما
أضفنا إليها ق��رار شطب حركة حماس عن الئحة اإلرهاب
األوروبية ،بالغة األهمية .فالجميع ضاق ذرعا ً بممارسات
نتنياهو المغالية في تطرفها وتملصها من التزاماتها تجاه ما
يسمى عملية السالم ،والتي يقف على النقيض منها قطاعات
واسعة من المعارضة داخل «إسرائيل» وخارجها ،وتحديدا ً
من الجانب األوروب��ي ال��ذي اتخذت بعض أطرافه إجراءات
عملية على صعيد مقاطعة بضائع المستوطنات ،وحتى من
«الحليف» في واشنطن.
أم���ا ال��ع��واص��م األوروب���ي���ة ال��ع��ري��ق��ة ف���ي ح��ق��ي��ق��ة دوره���ا
والتزاماتها التأسيسية ف��ي م��ا يتعلق بنشأة آخ��ر وأبشع
أشكال االستعمار الذي تمارسه دولة اإلرهاب في فلسطين
المحتلة ،فإنها تجد نفسها اليوم في واقع األمر أمام لحظة
الحقيقة لجهة االع��ت��راف بالدولة الفلسطينية أم��ام موجة
التأييد المتنامية ف��ي أوس���اط ال���رأي ال��ع��ام فيها والمؤيدة
لحقوق الشعب الفلسطيني ب��ه��ذه ال��دول��ة المستقلة ،غير
ال��م��وج��ودة إل���ى اآلن ،إال ف��ي ت��ص��ري��ح��ات رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية التي يراها كثيرون أقرب إلى الالسلطة منها إلى
السلطة.
أم��ام ك�� ّل ذل��ك ،عبرت «إسرائيل» عن صدمتها مستعينة
برواياتها عن «المحرقة» وم��ا تعتبره «مظلومية تاريخية»
ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ي��ه��ود ف��ي أوروب�����ا ،ك��م��ا أن��ه��ا ل��م ت���ت���وانَ عن
وصف تلك التحوالت في الموقف األوروبي بـ» التسونامي
السياسي ال��دول��ي» ،في حين ك��ان الفلسطينيون في صدد
إعالن تحركاتهم المقبلة باتجاه مجلس األمن.
وف��ي دواف��ع اعتراف فرنسا وبريطانيا تحديداً ،يتوقف
محللون عند الجرأة البريطانية ومن ثم السويدية في السبق
السياسي ال��ذي سجلته في ه��ذا الخصوص ،ما ساهم في
طرحه بقوة على مستوى المشهد السياسي األوروبي العام.
وبين ستوكهولم من جهة ،وباريس ولندن من جهة أخرى،
تكمن فصول أخرى من الحكاية التي ال تتعلق فقط بالفارق
الجغرافي بينهما ،وإن ك��ان له دوره في جانب أو آخ��ر في
فارق السياسات .فالسويد ،حالها حال شقيقاتها في البيت
االسكندنافي ،والع��ت��ب��ارات تتصل بابتعادها النسبي من
التجارب االستعمارية واالهتمامات الشرق أوسطية ،تميل
إلى تبني سياسات أكثر توازنا ً وانسجاما ً مع مبادئ القانون
ال��دول��ي .ولستوكهولم س��واب��ق سياسية ف��ي نقد السلوك
«اإلسرائيلي» ،كما هي الحال بالنسبة إلى موقفها من الجدار
العنصري.
وفي سبيل االعتراف بالدولة الفلسطينية ،قاومت المملكة
المسالمة ،التي تحتل غالبا ً ص��دارة ال��دول األفضل للعيش
على مستوى العالم لما يتمتع به نظامها السياسي والحقوقي
واالجتماعي من مزايا دولة القانون والحكم الرشيد ومعدالت
التنمية البشرية المرتفعة ،ضغوطا ً مورست عليها من دوائر
في تل أبيب وواشنطن لكبح مسارها في هذا االتجاه .ويحفظ
التاريخ لنخب من تلك ال��دول��ة كالكونت ب��رن��ادوت ورئيس
الوزراء أولوف بالمي (اللذين قضيا اغتياالً) سجالت تشهد
على اقترابهم في أكثر من مرة من مقاربة الحقوق العربية
بموضوعية تفوق تلك التي قامت بها عواصم االستعمار
بوجهيه القديم والجديد ،ممن كانت وما زالت تطرح نفسها
على أنها «الوسيط النزيه» و»المحايد» الذي ال غنى عنه في
ح ّل القضية الفلسطينية ،وهو ما يتوافق مع ما يطرحه كثير
من العرب منذ زمن بالقول إنّ  99في المئة من أوراق الح ّل
هي في يد تلك العواصم .على النقيض من ذل��ك ،وبموازاة
ميل بعض المحللين إل��ى الحديث عن ال��دور الفرنسي في
إب���راز ره��ان��ات القضية الفلسطينية ف��ي المحافل الدولية،
ي��ذ ّك��ر آخ���رون بالتاريخ وطبيعة األدوار المشبوهة لدول
أوروب��ي��ة ف��ي ال��وق��وف خلف ال��م��ش��روع الصهيوني نوويا ً
كفرنسا ،وسياسيا ً كبريطانيا عبر «وع��د بلفور» الشهير،
وه��ذا ،م��ن دون أدن��ى ش��كُ ،يكسب االع��ت��راف معنى الفتاً.
أم��ا ال��ي��وم ،ف��إنّ ق��وى سياسية ،توصف بأنها هامشية في
ميزان القوى الداخلية ،هي التي تدعم تلك التوجهات بشكل
جدي وأساسي كي تأخذ طريقها «البنّاء» على مسار الح ّل
الفلسطيني« -اإلسرائيلي» ،وه��ذا في ح�� ّد ذات��ه  ،قد يشكل
عين األم��ل وأش��د محبطاته في الوقت نفسه ،أم��ام التفاؤل
بخطوة اعتراف دول أوروبية كفرنسا وبريطانيا والبرتغال
وغيرها بالدولة الفلسطينية .وال يخفى القول ب��أنّ اللوبي
الصهيوني ما زال يحظى بالفاعلية السياسية في عواصم
أوروبية عدة ال سيما باريس ،وإن كان المطلب الفلسطيني
«الدولتي» يحظى كذلك بالشعبية .فأية حظوظ قد يتركها
ذلك على الحلم الفلسطيني بـ»دولة» ،نأمل أال تبقى حلما ً في
خيال كثيرين من المحيط إلى الخليج ،وأن تكون بمقاييس
الحقّ التاريخي للفلسطينيين بفلسطين؟
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وفد من حكومة التوافق يزور غزة اليوم

ماكين زار �أربيل و�أكد دعم وا�شنطن الم�ستمر للبي�شمركة

عريقات :م�شروع قرار فل�سطيني معدل
�سيطرح على مجل�س الأمن اليوم

الجي�ش العراقي ي�سيطر
على مناطق جنوب تكريت

أع��ل��ن عضو اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
ع��ري��ق��ات أم��س أن «ط���رح مشروع
القرار الفلسطيني إلنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» بصيغته المعدلة على
مجلس األم��ن ال��دول��ي سيتم اليوم
االثنين».
وقال عريقات لإلذاعة الفلسطينية
الرسمية إن «ثمانية تعديالت أدخلت
على مشروع القرار الفلسطيني المقدم
لمجلس األمن الدولي وتمت بشكل
كامل ،وأصبح جاهزا ً بصورة نهائية
لطرحه عبر األردن» .وأض���اف أن
«التصويت على مشروع القرار سيتم
بعد غد الثالثاء أو األربعاء المقبل»،
م��ؤك��دا ً أن «ال��ج��ه��ود الفلسطينية
إلنجاح التصويت على مشروع القرار
ستستمر حتى اللحظة األخيرة ،على
أن تتخذ خطوات بديلة في حال فشل
التصويت بما ف��ي ذل��ك االنضمام
للمنظمات الدولية».
ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى
تصويت تسع دول أعضاء بمجلس
األمن الدولي وسط معارضة أميركية
و»إسرائيلية» له.
ويطلب مشروع القرار الفلسطيني
المدعوم عربيا ً تحديد سقف زمني
إلنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وإقامة
الدولة الفلسطينية مع نهاية عام
.2017
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،أع��ل��ن وزي��ر
العمل في حكومة التوافق الوطني
الفلسطينية مأمون أبو شهال أمس أن
وفدا ً من الحكومة سيزور غزة االثنين

للمرة األولى منذ إلغاء رئيس الوزراء
الفلسطيني رامي الحمد الله زيارته
على أثر تفجيرات استهدفت منازل
قياديين في فتح في تشرين الثاني.
وكان الحمد الله ألغى زيارة مقررة
للبحث ف��ي إع���ادة إع��م��ار غ��زة في
السابع من تشرين الثاني الماضي
إل��ى القطاع بعد عشرة تفجيرات
استهدفت منازل لقادة من حركة فتح
في القطاع.
وق���ال أب���و ش��ه�لا ال��م��وج��ود في
غزة إن ثمانية وزراء من الحكومة
سيصلون إلى غزة قادمين من رام
الله «للقيام بمهماتهم» ،موضحا ً
أنه من المتوقع مجيء وزراء الصحة

والتعليم وال��ش��ؤون االجتماعية
وغيرهم ،إضافة إلى مسؤول سلطة
ال��ط��اق��ة وال��م��ي��اه والبيئة .وأش��ار
إل��ى «ع���دم وص���ول وزراء حكومة
التوافق خالل الفترة الماضية بسبب
التفجيرات األخيرة التي حالت دون
دخ��ول��ه��م خشية ع��ل��ى حياتهم»،
موضحا ً أنه «لم يجر اطالع الحكومة
حتى اآلن على نتائج التحقيق في
التفجيرات».
وأك���د أب��و شهال أن الحمد الله
ل��ن يتمكن م��ن المجيء لغزة ألنه
«يتواصل مع إحدى الدول العربية
التي سترسل مبلغا ً ماليا ً كبيرا ً
إلعادة إعمار غزة».

تلقى دعوة لزيارة �إيران

م�شعل :تركيا تمثل قوة للم�سلمين جميع ًا

ق���ال رئ��ي��س المكتب السياسي
لحركة حماس خالد مشعل ،إن تركيا
هي «قوة للقدس وفلسطين ،وتركيا
الديمقراطية والنهضة واالستقرار،
قوة للمسلمين جميعاً.
وأشار مشعل في كلمة ألقاها خالل
مشاركته في المؤتمر الخامس لحزب
العدالة والتنمية التركي الحاكم في
والية قونيا «كما حمت تركيا القدس
واألق��ص��ى طيلة مئات السنين من
تاريخها المجيد ،فإننا مستبشرون
أنكم مع شعب فلسطين ،ومع األمة

العربية واإلسالمية ،وسنحقق معا ً
تحرير فلسطين والقدس واألقصى
بإذن الله» .وأضاف مشعل «شرف لنا
أن تستضيفنا تركيا وأن يستضيفنا
حزبها الرائد في مؤتمراته باألمس
في اسطنبول ،واليوم في قونيا ،وغدا
بإذن الله سنستضيفكم في مؤتمراتنا
بساحات األقصى».
من جهة أخ��رى ،قالت الخارجية
اإلي��ران��ي��ة أم��س إن رئ��ي��س المكتب
السياسي لحركة حماس خالد مشعل
سيزور ط��ه��ران ،مؤكدة أن عالقات

حماس مع إيران لم تنقطع أبداً.
وأوض��ح مساعد وزير الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واألفريقية،
حسين أمير عبد اللهيان أن موعد
زيارة مشعل الدقيق لم يحدد حتى
اآلن ،وأنه سيعلن عن موعدها الحقاً.
وأضاف المسؤول اإليراني قائالً إن
«المقاومة هي سر انتصار الشعب
الفلسطيني واستمرار نضال الجهاد
اإلسالمي ،وحماس هي أمل الشعب
الفلسطيني في قطع أيدي المعتدين
الصهاينة».

خالل مؤتمر صحافي للبرزاني وماكين في أربيل
قتلت القوات العراقية بدعم جوي من طيران التحالف،
أم��س 25 ،عنصرا ً م��ن تنظيم «داع���ش» بعد التصدي
لهجومين على مدينتي حديثة والرمادي بمحافظة األنبار
غربي العراق.
وصرح قائد شرطة قضاء حديثة العقيد فاروق الجغيفي
«أن وحدات من الجيش والشرطة يساندها مقاتلون من
أبناء العشائر المساندة ،صدت هجوما ً شنه تنظيم الدولة
اإلسالمية «داع��ش» ،على مدينة حديثة 160 ،كم غربي
مدينة الرمادي ،مركز محافظة األنبار انطالقا ً من منطقة
الخسفة».
وقال المسؤول األمني إن القوات العراقية المدعومة
من طيران التحالف الدولي نفذت غارتين ،صفت فيهما
 11عنصرا ً من «داعش» ودمرت  3مركبات ،فيما أصيب 3
عناصر من الشرطة بجروح في المواجهات بين الطرفين.
وفي الرمادي ،أفاد العقيد حميد شندوخ ،بصد القوات
العراقية هجمات متفرقة على مناطق بالمدينة ،وقتل 10
من عناصر «داعش».
أعلن الجيش العراقي استعادة مناطق في جنوب
تكريت ومطار عسكري في الضلوعية بمحافظة صالح
الدين بعد معارك مع مسلحي «داعش» .كما تمكنت قوات
الجيش والحشد الشعبي من السيطرة بشكل كامل على
ناحية يثرب في قضاء بلد بمحافظة صالح الدين.
وفتحت القوات األمنية العراقية طرقا ً جديدة لتالفي
الدروب الرئيسة المزروعة بالعبوات الناسفة ومختلف
المتفجرات ،فقد أسهم تقدم جديد في تطويق معاقل
التنظيم في األطراف الجنوبية لتكريت والمعركة ال تزال
مستمرة وال بد من منتصر في نهاية المطاف.
تزامنت هذه المعارك المستعرة على أكثر من جبهة مع
غارات لسالح الجو العراقي ومقاتالت التحالف الغربي
على معاقل وتجمعات التنظيم في مناطق مختلفة من
العراق.
وأكد مصدر عسكري عراقي أن الجيش العراقي استعاد
السيطرة على مطار الضلوعية العسكري ( 80كم شمال
بغداد) من قبضة تنظيم «داعش».
وأوضح المصدر أن العملية التي بدأها الجيش العراقي

ضد «داع��ش» في ناحية الضلوعية بمساندة «الحشد
الشعبي ،ومقاتلين من أبناء العشائر الموالية للحكومة
بدأوا صباح أول من أمس عملية عسكرية لتطهير ناحية
الضلوعية والقرى التابعة لها من قبضة التنظيم.
وأش���ار المصدر إل��ى أن  45عنصرا ً على األق��ل من
«داعش» قتلوا خالل العملية ،إضافة إلى مقتل  6وإصابة
 17من القوات المشتركة ،فضالً عن تفكيك الفرق الهندسية
التابعة للجيش العراقي أكثر من  50عبوة ناسفة كان
عناصر التنظيم زرعوها على الطرقات في المنطقة التي
كانوا يسيطرون عليها.
ومنذ بداية العام الحالي ،تخوض قوات من الجيش
العراقي ومقاتلون من العشائر معارك ضارية ضد تنظيم
الدولة اإلسالمية «داع��ش» في أغلب مناطق محافظة
األنبار ،وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم
منذ أكثر من  4أشهر على األقضية الغربية من المحافظة
هيت ،عانة ،وراوة ،والقائم ،والرطبة ،إضافة إلى سيطرته
على المناطق الشرقية منها قضاء الفلوجة والكرمة.

دعم أميركي للبيشمركة

على صعيد آخر ،أكد السيناتور األميركي جون ماكين
خالل زيارته إلقليم كردستان العراق أول من أمس دعم
ومساندة الواليات المتحدة لقوات «البيشمركة» الكردية
في مواجهتها لــ «داعش».
وق��ال زعيم الغالبية الجمهورية في الكونغرس ،إن
الزيارة خصصت لالطالع على احتياجات البيشمركة
في جبهات القتال ومواجهتها لتنظيم الدولة اإلسالمية،
معبرا ً عن تقديره لدور البارزاني وقوات «البيشمركة» في
محاربة اإلرهاب.
من جهة أخرى ،صرح رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البرزاني خالل اللقاء مع ماكين في أربيل بأن
ق��وات «البيشمركة» حققت انتصارات كبيرة وألحقت
خسائر فادحة بالتنظيم.
وشدد البرزاني على أن التطرف يشكل تهديدا ً جديا ً
لمعظم الشعوب ويتطلب تظافر الجهود بين مختلف الدول
لمواجهته.

�أبدى ا�ستعداده للعب دور �إيجابي وب ّناء لحل الأزمة ال�سورية

ال�سي�سي :قريبون من �إتمام «خريطة الطريق» الم�صرية
أ ّك��د الرئيس المصري عبدالف ّتاح
السيسي ق��رب إت��م��ام آخ��ر خطوات
«خ��ري��ط��ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل» ب���إج���راء
االنتخابات البرلمانية خ�لال آذار
ال��م��ق��ب��ل ،م��ع��رب �ا ً ع��ن تطلع ب�لاده
الستمرار تفهّم إسبانيا التط ّورات
التي تشهدها مصر والداعم لها في
المحافل األوروب��ي��ة ،وأن تأخذ في
االعتبار التحدّيات األمنية التي تهدّد
األم��ن القومي المصري ،عند تناول
�ؤس��س��ات األوروب���ي���ة وال��دول��ي��ة
ال��م� ّ
للتطورات على الساحة الداخلية في
مصر.
وش��دّد السيسي خ�لال استقباله
ب��م��ق��ر ال��رئ��اس��ة وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإلس��ب��ان��ي خوسيه م��ارج��اي��و على
ح��رص مصر دع��م عالقات التعاون
بين البلدين.
توجه الحكومة المصرية
مشيرا ً إلى ّ
نحو تسوية المشكالت التي تواجه
بعض الشركات اإلسبانية العاملة في
مصر ،والسعي إلى إيجاد حلول ودية
للمنازعات والجدية في التعامل مع
تلك القضية ،بما ينعكس باإليجاب
على ص��ورة مصر أم��ام المستثمرين
األج��ان��ب ويصب في مصلحة مناخ
االستثمار األجنبي في البالد.
ووج��ه السيسي الدعوة لإلسبان
ّ
لبحث ف��رص االستثمار ف��ي مصر،
معربا ً عن الترحيب بكل الشركات
اإلس��ب��ان��ي��ة ال��راغ��ب��ة ف��ي االستثمار

القوات العراقية تحرر العديد من المدن

وال��وج��ود داخ��ل ال��س��وق المصري،
داعيا ً الحكومة اإلسبانية لحضور
المؤتمر االقتصادي المق ّرر عقده في
شرم الشيخ آذار المقبل.
على صعيد آخر ،بحث السيسي مع
وزير الخارجية اإلسباني التطورات
اإلقليمية والدولية ومن بينها األزمة
الليبية ،إذ ت��واف��ق الجانبان على
ضرورة إيجاد حل سياسي لألوضاع
ف��ي ليبيا ودع��م مؤسسات ال��دول��ة،
ووقف تد ّفق السالح والمقاتلين بما
يهدّد استقرار اإلقليم.

كما ناقش الجانبان التطورات
ف��ي س���وري���ة ،إذ أوض���ح السيسي
خطورة استمرار األوض��اع بصورتها
الراهنة ،مشيرا ً إلى التأثيرات السلبية
للتدخالت اإلقليمية وال��دول��ي��ة في
الملف ،الفتا ً إلى أنّ الموقف المصري
ي��ق��وم ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��وص��ل إل��ى
حل سياسي سلمي يراعي مصالح
الشعب ال��س��وري ويُنهي المعاناة
اإلنسانية ،مبديا ً استعداد بالده للعب
دور إيجابي وب ّناء من أجل التوصل
إلى حل لألزمة السورية.

هيكل :الرئي�س يريد �ضم م�صر �إلى «بريك�س»
رأى الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل
أن الزيارات التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي إل��ى الصين وروس��ي��ا قد يكون الهدف منها
انضمام مصر إلى مجموعة دول «بريكس» ،فيما اعتبر
أن فوز الباجي قايد السبسي بالرئاسة في تونس يثبت
انكفاء حركات اإلسالم السياسي ،مؤكدا ً أن المصالحة
المصرية القطرية خطوة في االتجاه الصحيح ،فيما لفت
إلى أن تنظيم «داعش» استفاد من الفراغ.
وفي إطاللته األخيرة في برنامج «مصر أين ...مصر إلى
أين؟» ،تحدث هيكل ،أول من أمس ،حول توقعاته لعام
 ،2015كما تطرق إلى التطورات التي تشهدها سورية.
وفي بداية الحوار ،تحدث هيكل بشأن زيارة الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي إلى الصين ،قائالًإن «الصين
باتت مقصدا ًمهما ًألنها قوة تحتل مكانها الطبيعي سياسيا ً
واقتصادياً» ،مؤكدا ً أن أهمية تلك الزيارة «تكمن في عد ٍد
من المحاور أبرزها أن السيسي يُقدّم نظامه للعالم كله».
وت��وق��ع أن «ت��ك��ون زي���ارة السيسي للصين ،ومن
قبلها روس��ي��ا ،مقدمة النضمام مصر لمجموعة دول
بريكس ،للخروج من السيطرة األميركية» ،مؤكدا ً في

السياق ذاته أن «القاهرة تستطيع أن تؤهل نفسها لهذا
التصور» .وحول مدى االستفادة المصرية من االنضمام،
أوضح أن ذلك األمر «يحقق لمصر الكثير من التسهيالت
والتعاون».
كما ت��ح��دث ال��ك��ات��ب ال��م��ص��ري الكبير ع��ن نتائج
االنتخابات الرئاسية التونسية ،قائالً إن فوز الباجي
قايد السبسي «يثبت أشياء ع��دة أهمها أن ق��وة تيار
اإلس�لام السياسي ليست كما كنا نتصور وليست كما
يدَّعي البعض».
وردا ً على س��ؤال هل كانت تونس آخ��ر ضربة في
المنطقة لإلسالم السياسي في  ،2014أضاف هيكل:
«أعتقد أن تيار اإلسالم السياسي كل يوم يأتي عليه يثبت
أنه ليس رؤية المستقبل ،وفي مصر ثبت هذا».
وذكر هيكل بشأن األزمة السورية ،أن «هناك أطرافا ً
كثيرة في هذا الصراع ،غير أن كل األطراف تعبت بأكثر
مما هو ممكن ،وأصبحت جاهزة للتسوية» .وأضاف أنه
«ال يمكن التسليم بما تؤمن به المعارضة بأن الرئيس
بشار األسد جزء من المشكلة وليس الحل» .وأردف« :هذا
النظام ما زال في عمره بقية».

ليبيا :غارات جوية للمرة الأولى
على �أهداف في «م�صراتة»
شنت مقاتالت الجيش الليبي أمس
ألول مرة منذ بداية النزاع غارات على
مدينة مصراتة التي ينحدر منها
معظم مقاتلي مليشيات «فجر ليبيا»
اإلسالمية ،بعد ساعات من إغ��ارة
هذه الميليشيات على مرفأ السدرة
النفطي حيث تشتعل ال��ن��ار ف��ي 5
خزانات للنفط.
وتبنت رئ��اس��ة األرك���ان العامة
للجيش الليبي هذه الغارات ،بحسب
المتحدث الرسمي باسمها العقيد
أحمد المسماري ،الذي قال لـ»فرانس
ب���رس» إن «ه���ذه ال��غ��ارات ج��اءت
بعد محاولة ميليشيات فجر ليبيا
اإلرهابية اإلغ��ارة على مرفأ السدرة
النفطي في منطقة الهالل النفطي».
وقال مسؤول محلي في مصراتة
الواقعة على بعد  200كلم شرق
ليبيا «غ����ارات ج��وي��ة استهدفت
األحد ثالثة مواقع حيوية في مدينة
مصراتة ألول مرة في تاريخ الصراع
الليبي بعد سقوط معمر القذافي»
أواخر  ،2011مؤكدا ً أن هذه الغارات
«أخطأت أهدافها ولم توقع خسائر
مادية أو بشرية».
وقال شهود عيان في المدينة إن
«هدير الطائرات ،التي حلقت على
ارتفاع شاهق ،سمع في المدينة قبل
أن تطلق صواريخها باتجاه الكلية
الجوية المالصقة لمطار المدينة
الدولي ،إضافة إلى الميناء البحري،
ومصنع الحديد والصلب».
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم

ذكر اسمه أن «صواريخ المضادات
األرض��ي��ة الكثيفة أطلقت باتجاه
ال��س��م��اء وتعاملت م��ع ال��ه��ج��وم ما
منع الطائرات المغيرة من االقتراب
وإطالق عبواتها بدقة على األهداف
التي هاجمتها».
وفي السياق ،وفيما بسط الجيش
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��واق��ع م��ه� ّم��ة في
بنغازي في أعقاب معارك طاحنة
م��ع اإلره��اب��ي��ي��ن ،ان��ف��ج��رت سيارة
ّ
مفخخة أم��ام مبنى اإلدارة العامة
لحماية البعثات الدبلوماسية بوزارة
الداخلية في طرابلس ،في األثناء شدّد
اللواء خليفة حفتر على أنّ «ليبيا لن
تكون إال دولة ديمقراطية ح ّرة ذات
سيادة» .وسيطر الجيش الليبي على
مواقع مه ّمة بعد معارك طاحنة مع
المتط ّرفين فجر أول من أمس .

م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،اع��ت��ب��ر مركز
حقوقي ليبي معني بحرية الصحافة
واإلع���ل��ام ،أنّ «ع����ام  2014هو
األس��وأ لوضع الحريات الصحافية
واإلع�لام��ي��ة» .وق��ال المركز الليبي
ّ
لحرية الصحافة ،إنّ
«مؤشر الح ّريات
اإلعالمية تراجع خ�لال  ،2014في
ظل ارتفاع نسبة االنتهاكات ،األمر
الذي ينذر بخطورة وضع الح ّريات».
وأض��اف أنّ «االنتهاكات وتصنيفها
ودرجات خطورتها تصدرتها مدينتا
بنغازي وطرابلس على التوالي،
الفتا ً إلى أنّ «الصحافيين في أكبر
مدينتين في البالد يعيشون على
وقع االضطرابات والعنف» ،الفتا ً إلى
أنّ «الجماعات المسلّحة المتعدّدة
اإليديولوجيات هي المسؤول األول
عن أغلب االنتهاكات».

