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مقتل الأخوين كوا�شي ومنفذ الهجوم على متجر يهودي �شرق فرن�سا

حرا�س الثوابت

«داع�ش» يتبنى هجوم «ت�شارلي �إيبدو» و حركات �إرهابية ترحب
انتهت أزمة الرهائن في المتجر اليهودي
بمنطقة «بورت دو فانسان» شرق العاصمة
الفرنسية باريس بمقتل المهاجم وأربعة
رهائن وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وتمكنت ق��وات األم��ن الخاصة الفرنسية
أم��س من تصفية المشتبه المسلح أميدي
كوليبالي البالغ من العمر  32سنة بعد
اقتحامها للمتجر ،واستطاعت إثر العملية
تحرير عدد من الرهائن.
وك��ان شخصان ق��د قتال م��ع ب��دء عملية
احتجاز الرهائن قبل ظهر أمس ،حيث احتجز
المسلح المشتبه به في ارتكاب جريمة مونت
روغ ،رهائن في متجر «كاشير» خاص ببيع
المنتجات اليهودية في منطقة «ب��ور دي
فانسان».
وهدد محتجز الرهائن المسلح ،في المتجر
اليهودي بــ»فانسان» شرق باريس في أول
اتصال معه بقتل الرهائن إذا جرى التعرض
ل�لأخ��وي��ن ك��واش��ي ،منفذي ال��ه��ج��وم على
صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة.
وك��ان��ت ال��ق��وات الخاصة الفرنسية قد
تمكنت في وقت سابق أمس من قتل األخوين
ك��واش��ي بعد م��داه��م��ة ال��م��ك��ان ال���ذي كانا
يتحصنان فيه ،وتمكنت من تحرير الرهينة
المحتجز سالماً .وق��ام الشقيقان المشتبه
بهما في مهاجمة صحيفة «شارلي إيبدو»
الساخرة ،بإطالق النار على قوات األمن التي
داهمت المكان وتمكنت من تصفية المسلحين
وتحرير الرهينة.
وك���ان وزي���ر الداخلية الفرنسي برنار
كازنوف قد أعلن أن شرطة باريس تحاصر
المشتبه بهما بالهجوم على الصحيفة في
أحد المعامل شرق العاصمة.
وتمكنت ق��وات الشرطة الفرنسية من
التواصل مع منفذي الهجوم المسلح ،حيث
قال مصدر أمني إن األخوين سعيد وشريف
كواشي أبديا رغبتهما بالموت أثناء االتصال
بهما هاتفياً.
وك��ان��ت الشرطة الفرنسية أعلنت في
وقت سابق أنها رصدت شرق باريس مكان
سعيد وشقيقه شريف وشرعت بمطاردتهما.
وقال سكان محليون في بلدة «دامارتان أون
غويل» شمال شرقي باريس إنهم تعرفوا على
المشتبه بهما.

وفي السياق ،دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند أمس الفرنسيين إلى المشاركة في
تظاهرات ي��وم األح��د المقبل ضد اإلره��اب،
معتبرا ً أن «من حق كل مواطن أن يتظاهر في
كل أنحاء الجمهورية».
وأضاف هوالند خالل اجتماع طارئ في مقر
وزارة الداخلية أن هناك تعاونا ً استخباراتيا
مع حلفاء فرنسا لمواجهة اإلره���اب .وبرر
تدخل ب�لاده العسكري في العراق ومالي
بأنه جاء «لمنع وصول اإلرهاب إلى فرنسا».
وتعهد أنه لن يسمح لإلرهاب باستهداف
فرنسا ثانية ،معلنا ً أن��ه ق��رر وض��ع قوات
إضافية لحماية الرهائن وتطويق المكان
للمحافظة على المنشآت الوطنية.
وكانت مصادر أوروبية وأميركية قد ذكرت
أن أحد الشقيقين كواشي تدرب مع تنظيم
«القاعدة» في اليمن ،وأضافت المصادر أن
سعيد كواشي أق��ام في اليمن ألشهر عدة
تدرب خاللها مع تنظيم «القاعدة» في جزيرة
العرب وهو أحد أنشط أذرع «القاعدة».
وأكد مسؤول يمني أن الحكومة اليمنية

كانت على علم بصالت محتملة بين سعيد
كواشي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب
وأنها تحقق في هذه الصالت المحتملة.
وقالت المصادر إن��ه بعد أن ع��اد سعيد
كواشي إلى فرنسا من اليمن بدا أن الشقيقين
تجنبا أية أنشطة قد تجذب اهتمام أجهزة
األم��ن واالس��ت��خ��ب��ارات الفرنسية .وذك��رت
مصادر حكومية أميركية أن سعيد كواشي
وشقيقه شريف أدرجا في اثنتين من قواعد
البيانات األمنية األميركية ،وهما قاعدة
بيانات شديدة السرية لمكافحة اإلره��اب
تحتوي على معلومات بشأن  1.2مليون
مشتبه به محتمل ،والثانية قائمة أصغر
كثيرا ً «لحظر الطيران» يحتفظ بها مركز
مراقبة اإلرهابيين.
إلى ذلك ،أعلن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
أمس مسؤوليته عن العملية التي استهدفت
مقر صحيفة «شارلي إيبدو» في العاصمة
الفرنسية باريس يوم األربعاء.
وذك��رت مصادر إعالمية أن الشيخ أبو
س��ع��د األن���ص���اري م��س��ؤول أئ��م��ة وخطباء

محادثات �إيرانية ـ رو�سية في طهران
قبيل لقاء ظريف وكيري في جنيف
قال مسؤول في الخارجية األميركية للصحافيين أمس
إن وزير الخارجية األميركي جون كيري ونظيره اإليراني
محمد جواد ظريف سيجتمعان في جنيف يوم  14كانون
الثاني لمناقشة القضية النووية.
جاء ذلك في وقت قال عباس عراقجي كبير المفاوضين
النوويين اإليرانيين إن الوزير ظريف سيجري في جنيف
مفاوضات مع نظيره األميركي جون كيري حول البرنامج
النووي اإليراني .وأشار إلى اللقاءات التي من المقرر أن
يجريها الفريق النووي اإليراني مع ال��دول األعضاء في
مجموعة  1+5بصورة ثنائية ومتعددة األطراف في جنيف،
وقال« :من المقرر أن يزور مساعد وزير الخارجية المندوب
الروسي في المفاوضات النووية سيرغي ريابكوف يوم

االثنين المقبل طهران إلجراء مشاورات نووية ثنائية»،
مضيفا ً أن المسؤول الروسي سيلتقي خالل الزيارة وزير
الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال عراقجي إن ظريف ونظيره األميركي جون كيري
سيتوجهان األربعاء المقبل إلى جنيف حيث سيجريان
مفاوضات قبل المحادثات بين مساعدي وزيري خارجية
البلدين ،وأض���اف أن «ال��وف��دي��ن اإلي��ران��ي واألميركي
سيجريان مفاوضات ثنائية بجنيف في  15كانون الثاني
الجاري لمدة ثالثة أيام كما ستعقد مفاوضات بين إيران
ومجموعة  1+5في  18كانون الثاني الجاري على مستوى
مساعدي وزراء الخارجية».

مانديال البحرين ( ...تتمة �ص)1
ماذا تغير منذ العام الفائت حتى اآلن حتى تغير رأي
حكومة المنامة وجعلها تنقلب على نفسها إلى الحد الذي
دفعها إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة الطائشة والمقلقة حتى
برأي أقرب األطراف إليها وهي اإلدارة األميركية...؟
لن نسمع اإلجابة من حكومة أغرقت نفسها في وحل
صراع يومي ال ينقطع مع كتل جماهيرية متحركة وأدخلت
نفسها في شرنقة ص��راع «تحدي وج��ود» مع غالبية
شعبية وضعتها أمام الجدار بامتياز.
لكننا سنحاول أن نجد لها الذرائع التي جعلتها تقع في
مثل هذا المسار الخطير الذي قد يضع مستقبل األرخبيل
البحريني على طاولة تحوالت المعادلتين اإلقليمية
والدولية ه��ذه المرة ول��ن تنحصر تداعياته بالمشهد
المحلي.
أوالً :رد القيادة اإليرانية الواضح والشفاف برفضها
طلب المنامة بالتدخل وذلك احتراما ً لسيادة البحرين
واستقاللها باعتبار مسألة البحرين مسألة داخلية محضة
وال تشبه القضية السورية ال من قريب وال من بعيد.
ثانياً :إعالن القيادة اإليرانية العليا الصريح  -ردا ً على
ادع��اءات متناقضة مع الطلب اآلن��ف الذكر  -بتدخالت
إيرانية متمادية« ...بأنه لو تدخلت إيران فعالً لكان وضع
البحرين اآلن وضع آخر تماماً».
ثالثاً :إصرار القوى الشعبية البحرينية على االستمرار
في تظاهراتها واحتجاجاتها السلمية الحضارية على
رغم كل خطوات التصعيد القمعي المستفزة وبقاءها في
الشارع بقوة ونشاط وتصميم أكثر على نيل المطالب
المشروعة والمحقة في التغيير واإلصالح.
رابعاً :وصول حكومة البحرين إلى قناعات شبه نهائية
بأن ثمة أجواء وفضاءات إقليمية ودولية تتحرك بسرعة
باتجاه ض��رورة إيجاد حل سياسي للمسألة السورية
بعيدا ً عن ملف أزمة البحرين بسبب االختالف الجوهري
بينهما.
خامساً :حصول تغيرات كبرى ومتسارعة في جوار
البحرين ،وفي مقدمها تحوالت اليمن ،ما جعل موازين
ال��ق��وى المحيطة بالمنامة تبدو تسير بتسارع كبير
لغير صالح الحكومة البحرينية وسياساتها الداخلية
والخارجية.
س��ادس�اً :شعور حكومة المنامة باإلحباط والكآبة
بسبب انعدام سبل الدعم الخارجي الفعال لها بوجه
المعارضة الشعبية ،اب��ت��داء من جارتها األس��اس أي
المملكة السعودية المنشغلة بهمومها واهتماماتها
وقلقها على مستقبل عرش المملكة وتداعيات احتمال
نشوب نزاع طويل مع احتمال رحيل مليكها الذي دخل في
غيبوبة كما تشير آخر األنباء ،مرورا ً باألشقاء في مجلس
التعاون الذين لم تعد قضية البحرين جزءا ً أساسيا ً في
أولوياتهم ،وانتهاء باإلدارة األميركية التي بدا أنها على
رغم التظاهر بضرورة حفظ استقرار حكومة المنامة إال
أنها غير مستعدة للتدخل بقوة لمنع التغيير النشغالها
بما هو أهم في اإلقليم.
هذه األمور مجتمعة وفي ظل أجواء احتمال حصول
تطورات أكثر دراماتيكية في الداخل البحريني بعد الفشل
الذريع لتجربة االنتخابات البرلمانية من دون مشاركة
قوى المعارضة مقابل النجاح المدوي لتجربة االستفتاء
الجماهيري للمعارضة بالمقاطعة االنتخابية إلى حد

تعرية النظام حتى من قشوره الخارجية ،هي التي دفعت
حكومة المنامة باستحضار تجربة شاه إيران مع كل من
شعبه وحليفته وسنده القوي الواليات المتحدة األميركية.
وكيف أن األوضاع يمكن أن تتطور إلى ما ال يحمد عقباه،
فتنام المنامة ليلة لتستيقظ في اليوم التالي على «كش
ملك» جديد على يد أوباما الديمقراطي تماما ً كما حصل مع
كارتر في نهايات سبعينات القرن الماضي.
وبدل أن تعتبر حكومة المنامة من تجارب التاريخ
فإنها وعلى ما يبدو وبعد تشاور مع جارتها األساسية
أي الرياض واستنهاضا ً لإلرث البريطاني القمعي أيام
حكومة هندرسون الشهيرة ق��ررت اللجوء إلى العنف
تجنبا ً لسيناريو شاه مطارد في أصقاع األرض يبحث عن
لجوء تمنعه عليه حتى اإلدارة األميركية.
وهكذا تم اللجوء إلى خطوة اعتقال زعيم المعارضة
السياسية ،والتهيؤ لما هو أبعد ضد أي تصعيد محتمل
من جانب قوى االنتفاضة أو الثورة الشعبية.
لكن حكومة المنامة ،نسيت أو غاب عن بالها ،بأن
مياها ً كثيرة جرت في حراك الشعوب منذ نهاية سبعينات
القرن الماضي حتى اآلن ،وأنها بهذه الخطوة قد صنعت
مانديال جديداً ،ليس فقط سيتربع على عرش المعارضة
البحرينية ،بل وقد يستنسخ في دول الجوار.
وأم��ا بخصوص ادع���اءات التدخالت اإليرانية التي
تكررها حكومة المنامة بين الفينة واألخرى كلما شعرت
نفسها محشورة في حربها المفتوحة ضد قوى المعارضة
المحلية ،فإنه يكفي للسلطة البحرينية أن تجول في أفقها
المحيط مليا ً ومن ثم تقول لنا بصراحة :ماذا لو تدخلت
إيران حقيقة لمصلحة قوى المعارضة في البحرين؟
أال تتوقع حكومة المنامة بأن األمر قد يحسم وبسرعة
قياسية ال تتصورها لمصلحة الشيخ عيسى قاسم مرشدا ً
أعلى والشيخ علي سلمان رئيسا ً لجمهورية البحرين
العربية الديمقراطية ،وانطالق المحاكم الثورية ضد كل
من عبث طوال أكثر من نصف قرن بتاريخ شعب البحرين
العروبي اإلسالمي المجيد...؟
وأنه من األفضل لها أن تبحث عن حل محلي تتقاسم
فيه الحكم والثروة بينها وبين معارضة سلمية متواضعة
ال تطلب إال حكومة منتخبة ولتكن من آل خليفة كما تقول
بعض أجنحة ه��ذه المعارضة وتوزيع للثروة أفضل
وبرلمان منتخب ووقف التجنيس غير المشروع ومحاولة
إح��داث تغيير ديموغرافي على خلفية نظرة مذهبية
ضيقة لن يجني منها أحد غير مزيد من التوتر وانعدام
االستقرار!...
األمر اآلن وفي هذه اللحظة ال يزال جزء مهم منه بيد
حكومة المنامة.
لكن هذا األمر قد ال يبقى كذلك أبدا ً لو استمرت في اعتقال
مانديال البحرين وقررت التصعيد ضد المعارضة أكثر ألن
األمر وقتها قد يخرج من يد الجميع.
وفي اليمن في الجوار عبرة لمن يعتبر وفيه إشارة
إلى ما هو أعمق من هذا بكثير ،والعهدة على المحللين
والقارئين لما هو أبعد من ش��وارع المنامة وكواليسها
وردهات محاكمها وزنزاناتها التي سالت فيها دماء بريئة
كثيرة ليس أقلها دم الشهيد كريم فخراوي والتي آن األوان
أن تغلق وإلى األبد.

محمد صادق الحسيني

التنظيم أعلن خالل خطبة صالة الجمعة في
أحد مساجد الموصل أن «عمليات فرنسا هي
رسالة لكل دول التحالف الدولي وستكرر في
كل من بريطانيا وأميركا».
وق��ال األنصاري إن «عمليات فرنسا هي
رس��ال��ة لكل دول��ة م��ن دول التحالف التي
شاركت بقصف وقتل العشرات من تنظيم
الدولة اإلسالمية في الموصل» .وأض��اف:
«ب��دأن��ا انطالقنا بعمليتنا ال��ت��ي نتبناها
من فرنسا اليوم وغ��دا ً لبريطانيا وأميركا
وغيرها وسيكون ردنا حاسما ً ليعرف هؤالء
في التحالف أن الدولة اإلسالمية هي التي
ستحرر كل بالد الفساد والكفر».
وفي السياق ،أشادت حركات وتنظيمات
إرهابية بالهجوم الذي وقع على مقر صحيفة
«شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة ،معتبرة
إياه «بطولياً» .وقالت جماعة تراقب المواقع
اإلس�لام��ي��ة ،إن «تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
امتدح منفذي الهجوم الذي وقع على صحيفة
«شارلي إيبدو» األرب��ع��اء وأوق��ع  12قتيالً
ووصفهم بالجهاديين األبطال».

وذكرت جماعة «سايت إنتيليجنس» التي
تتابع المنظمات اإلسالمية المتشددة في
وسائل اإلعالم ،أن الدولة اإلسالمية امتدحت
المسلحين في بيان مقتضب في نشرتها
الصوتية اليومية التي بثت على تويتر
ومنتديات جهادية ،أول من أمس الخميس»
في السياق نفسه ،أش��اد تنظيم القاعدة
ببالد المغرب اإلسالمي  -فرع تنظيم القاعدة
في شمال أفريقيا بالعملية ووصف منفذيها
بأنهما من «فرسان الحق».
من جهة أخرى ،اعتبر متحدث باسم حركة
الشباب اإلسالمي الصومالية في تصريح
إلذاعة «األندلس» ،التابعة للحركة أن «من
قام باالعتداء على الصحيفة قد أسعد ماليين
المسلمين ،وأن من يظن أنه جرى االعتداء
على حرية التعبير مخطئ» .ووصف منفذي
الهجوم بأنهما «بطالن».
وأعلن رئيس جهاز االستخبارات الداخلية
البريطاني «ام آي  »5أن «مجموعة إسالمية
متطرفة موجودة في سورية تخطط لشن
اعتداءات واسعة النطاق في الغرب».
وتحدث اندور باركر المدير العام لجهاز
«ام آي  »5في لندن عن اعتداءات قد يقوم
بها مقاتلون عائدون من سورية .وقال على
رغم أن التهديد الوشيك قد يكون من تنظيم
«داع����ش» ،إال أن متطرفين ينتمون إلى
مجموعات تنتمي إلى «القاعدة» يشكلون
أيضا ً خطراً.
وأض��اف باركر« :نحن نواجه باستمرار
م��ؤام��رات أكثر تعقيدا ً وأكثر طموحا ً وهي
لألسف قائمة حالياً ،تنتهج مقاربة «القاعدة»
ومن يقلّدها ،وهي محاوالت إللحاق خسائر
بشرية كبيرة غالبا ً من خالل مهاجمة وسائل
النقل أو أه��داف رم��زي��ة» .وأوض��ح« :نعلم
مثالً أن مجموعة من اإلرهابيين المتشددين
م��ن تنظيم «ال��ق��اع��دة» ف��ي س��وري��ة تخطط
لشن اعتداءات واسعة النطاق ضد الغرب»،
وأض��اف« :بما أننا وشركاءنا نقوم بالحد
األق��ص��ى نعلم أننا ق���ادرون على وق��ف كل
شيء».
وتمنى ب��ارك��ر ف��ي ه��ذا اإلط���ار أن تمتلك
أجهزة محافحة اإلرهاب السلطات المعززة
من أجل تحديد ومراقبة المشبه بهم.

وا�شنطن تعلن موعد انطالق
�أول محادثات ر�سمية مع كوبا
تنطلق أولى المحادثات الرسمية
بين كوبا وال��والي��ات المتحدة في
ه��اف��ان��ا ف��ي ال��ح��ادي والعشرين
من الشهر ال��ج��اري بحسب إعالن
الخارجية األميركية.
المتحدثة باسم الخارجية جين
بساكي ق��ال��ت إنَّ م��س��اع��دة وزي��ر
الخارجية لشؤون أميركا الالتينية
روب��رت��ا جونسون ستزور هافانا
إلجراء محادثات لتطبيع العالقات
الدبلوماسية بين البلدين.
حيث تعتبر ه��ذه المحادثات
المزمع إجراؤها هي العلنية األولى
بعد ع��ام ونصف من المفاوضات
ال��س��ري��ة ب��ي��ن ه��اف��ان��ا وواش��ن��ط��ن
برعاية ك ّل من كندا والفاتيكان.
من جهة أخرى ،أعلن معارضون
كوبيون أن الحكومة أطلقت سراح
ما ال يقل عن  30سجينا ً سياسيا ً
خالل األيام الماضية .
وم��ن أف��رج عنهم ،هم من ضمن
الئحة من  53شخصا ً تعهّدت كوبا
إطالق سراحهم فى إطار التقارب مع
الواليات المتحدة ولكن لم يعلن أبدا ً
أسماءهم.

وقالت إح��دى كبرى الجماعات
المعارضة للنظام الحاكم في كوبا
أمس إنه أف��رج عن  36من نشطاء
المعارضة في اليومين الماضيين
في إطار اتفاق لتحسين العالقات
بين هافانا وواشنطن أعلن الشهر
الماضي.
وقالت جماعة االتحاد الوطني
الكوبي المعارضة في بيان إن 29
من أعضائها كانوا بين من أفرج
عنهم ،لكن الحكومة الشيوعية
حذرتهم م��ن أنهم سيعادون إلى
ال��س��ج��ون إذا واص��ل��وا أنشطتهم
المعارضة.
وق��ال رئيس الجماعة خوسيه
دانييل فيرير في بيان« :سجناؤنا
المحررون ملتزمون مواصلة الكفاح
م��ن أج��ل كوبا الديمقراطية التي
نريدها جميعاً».
ووردت أسماء معظم من أفرج
عنهم حتى اآلن في قائمة غير رسمية
للسجناء السياسيين وضعها
منشقون قبل بضعة أشهر لكن من
غير المعروف إن كانوا جميعا ً ضمن
قائمة المعتقلين الثالثة والخمسين

الذين تفاوضت الواليات المتحدة
مع كوبا بشأن اإلفراج عنهم.
ومن بين آخر من أطلق سراحهم
المغني انخيل يونير ريمون الملقب
«بالناقد» ال��ذي اعتقل عام 2013
لكتابته عبارة «يسقط الديكتاتور»
في الشارع خارج منزله في مدينة
بايامو في شرق البالد.
من جهة أخرى ،أشادت واشنطن
باإلفراج عن المعتقلين ،حيث كتب
بن رودس المسؤول الكبير في البيت
األبيض على صفحته على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر»أمس
«ترحب الواليات المتحدة باإلفراج
المهم وال��ج��اري عن السجناء في
ك��وب��ا» ،وأض���اف« :م��ن ال��رائ��ع أن
نرى الناس وقد اجتمع شملهم مع
عائالتهم».
وكانت هافانا التزمت إطالق 53
معتقالً كجزء أساسي من االتفاق
التاريخي الذي أعلن الشهر الماضي
واتفقت بموجبه الحكومتان الكوبية
واألميركية على إع���ادة العالقات
الدبلوماسية بينهما بعد عداء استمر
أكثر من خمسين سنة.

هوالند :ال عالقة ( ...تتمة �ص)1
أخرى أنه تلقى تدريبا ً عسكريا ً في اليمن قبل سنوات.
ق��وات األم��ن الفرنسية وف��رق مكافحة اإلره��اب قامت
بقطع عدد من الطرق المؤدية إلى شمال شرقي باريس من
أجل تضييق الخناق على المشتبه بهما.
بالتزامن مع ذلك شهدت باريس عمليات اعتداء على
مساجد ،كما أطلق مسلح النار على شرطية في منطقة
مونت روغ ما أدى إلى مصرعها على الفور.
وأعلنت الشرطة الفرنسية أن قاتل الشرطية مواطن
فرنسي يدعى أم��ادي كوليبالي ساعدته في جريمته
صديقته حياة بومدين ،وأعلنت أن الشخصين يعدان من
أخطر المطلوبين.
وفي وقت الحق احتجز مادي كوليبالي رهائن بمتجر
ي��ه��ودي بمنطقة ب���ورت دو ف��ان��س��ان ش��رق العاصمة

الفرنسية باريس ،مطالبا ً بإخالء سبيل األخوين كواشي،
لتتأكد فرضية وجود صلة بين الطرفين.
في غضون ذلك ،تمكنت الشرطة الفرنسية من محاصرة
األخوين في مطبعة ببلدة دامارتان شرق باريس ،اللذين
اختطفا أحد الرهائن وأكدا أنهما على استعداد للموت.
المطاردة الهوليوودية انتهت بمقتل األخوين في تبادل
إلطالق النار مع أفراد الدرك الفرنسي والقوات الخاصة،
كما انتهت أزم��ة الرهائن في ب��ورت دو فانسان بمقتل
كوليبالي وأربعة رهائن.
نهاية هذه األح��داث الدرامية ال تعني نهاية مسلسل
العنف الذي دشنته فرنسا في بداية السنة الحالية ،حيث
يتخوف العديدون من أعمال انتقامية ضد المسلمين في
فرنسا والذين يقدر عددهم بـ  5ماليين.

ال نعار�ض الديمقراطية ( ...تتمة �ص)1
المهم جدا ً ال سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة
والعالم.
وأشار إلى أن المصائب التي تشهدها األمة اإلسالمية معقدة
للغاية وتحتاج إلى دراسة دقيقة ،مبينا ً أن التهديدات التي
تواجه األمة اإلسالمية تغيرت عما كانت عليه في السابق،
موضحا ً أن مكانة األمة اإلسالمية توسعت وتضاعفت خالل
العقود األخيرة في العالم ،الفتا ً إلى أن التهديدات اتسعت
بقدر اتساع مكانة األمة اإلسالمية في العالم.
وأضاف المسؤول اإليراني «أنه قد أصبح لألمة اإلسالمية
ال سيما في إي��ران وأندونيسيا وماليزيا علماء ومفكرون
ورجال مؤثرون قاموا بحركة كبيرة في العالم» ،وقال إن
الثورة اإلسالمية بقيادة اإلمام الخميني كان لها تأثير كبير
نظرا ً الى لرسالة التي كانت تحملها والوضوح والبصيرة
التي تحلت بها.
ودعا الريجاني إلى االستفادة في شكل صحيح من مصادر
الطاقة والموارد الهائلة التي تمتلكها األمة اإلسالمية ،منوها ً
إلى أن موقع البلدان اإلسالمية الجيوسياسي له تأثير كبير
في العالم ،كما أشار إلى أن بعض البلدان اإلسالمية أصبحت
لها ديمقراطيات «وه��ذه خاصية مهمة ج��دا ً ولها قيمتها
الكبيرة».
وحذر رئيس مجلس الشورى في إيران من أن التيارات
المتطرفة في بعض البلدان اإلسالمية تدعمها استخبارات
الدول األخرى ،وقال إن للدول اإلقليمية وبعض الدول الكبرى
دورا ًفيها ،مشيرا ًإلى أن بعض الدول كانت تراهن على إسقاط

النظام السوري خالل فترة وجيزة ،مضيفاً« :إننا ال نعارض
إرساء الديمقراطية ولكن ال يمكن إرساءها بالسالح».
وفي هذا الشأن أشار الريجاني إلى أن الشعوب بما فيها
الشعب البحريني هي التي تختار الديمقراطية ،وال يمكن
فرضها بالدبابات .ولفت إلى أن «اإلرهاب والتفجيرات في
سورية لم ِ
تأت من المريخ فإما أن الغرب وفرها لإلرهابيين،
أو عمالؤهم».
وأضاف المسؤول االيراني «آمل بأن يدرك األميركيون أن
شعوب المنطقة مستاءة من دعمهم إلسرائيل وعليهم إعادة
النظر في موقفهم» ،ووصف مفاوضات التسوية التي رعاها
جون كيري بين السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل بأنها
مهزلة سياسية.
وش��دد على أن إي��ران ومنذ البداية وقفت ضد اإلره��اب
وتصدت له ،قائالً« :كان يتعين على الغرب الوقوف إلى
جانبها!» ،وأكد أن إيران «لم تنتقم من أولئك الذين ساعدوا
ص��دام في حربه ضد إي��ران بل على العكس أدان��ت غزوه
للكويت».
وصرح رئيس البرلمان اإليراني أن الرهان على الضغط
على إيران من خالل خفض أسعار النفط خاطئ «ألننا تحملنا
ضغوطا ً أكبر من ذلك ولم نتراجع» ،وقال« :ليس من مصلحة
للدول في بيع النفط الرخيص ،وإذا كان الهدف الضغط على
إيران فهو تحليل خاطئ» ،كما شدد على أن المسيرة في إيران
ستستمر وهذه التيارات اإلرهابية والجماعات التكفيرية لن
توقفها حتى لو أبطأت سرعتها قليالً.
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سئل مرة الرسام االيطالي الشهير ليوناردو دافنشي عن
سر الطفولة في وج��ه لوحته الذائعة الصيت «الموناليزا»،
أو «الجوكاندا»كما يحب أن يسميها اإلنكليز ،أج��اب الفنان
الكبير»ألن البراءة ال تشيخ».
وف��ي حضرة الراحلين الثالثة الكبار اب��و ماهر اليماني
وال��دك��ت��ور ان��ي��س ص��اي��غ ورف��ع��ت ص��دق��ي ال��ن��م��ر – رحمهم
الله – الذين بقوا حتى اللحظات االخيرة من حياتهم رموزا ً
للحيوية والعطاء والبذل النضالي والعلمي واالنساني نقول:
«الوطنية ال تشيخ»...بل نضيف ،كما تعلمنا من اساتذتنا
وشيوخنا الراحلين ،ان الوطنية ال تشيخ خصوصا ً حين
تقترن بالبراءة ألنها ترفض التعب ،فحين تتعب القيادات أو
الحركات فسرعان ما يتسلل االنحراف إلى النفوس والعقول،
وحين يرتبط االنحراف بالمكابرة يسقط في مهاوي التفريط
ايضا ً ايضاً.
لذلك حين اطلقنا على الراحلين األحياء لقب «حراس الثوابت
الوطنية والقومية»فذلك ألنهم ل��م يفرطوا ي��وم��ا ً بفلسطين
وتحريرها من النهر إلى البحر ،وباألمة العربية ووحدتها من
المحيط إلى الخليج ،فالوطنية لم تكن عندهم وجهة نظر ،ولم
تكن العروبة عندهم شعارا ً نتغنى به في الخطب ثم نرميه في
سلة مهمالت مصالحنا وعصبياتنا وأحقادنا.
في سيرة كل واح��د من الكبار الثالثة الذين نحيي ذكرى
رحيلهم اليوم ،وقد رحلوا في مواعيد متقاربة على رغم تباعد
السنوات ،ما يستحق ن��دوات بل مؤتمرات كاملة ،ولكنني
سأركز في هذه الكلمة على سمات مشتركة في شخصيات
جمعتها العقود كما العهود ،جمعها العطاء كما اإلباء ،جمعها
الصدق كما االلتزام ،جمعها الحب لفلسطين كما التفاني في
سبيلها ،جمعها اإليمان بالعروبة هوية جامعة ،كما التمسك
بفلسطين قضية جامعة.
أجمل ما في سيرة الراحلين الثالثة هو هذا التكامل الجميل
بين شخصياتهم .وطبيعة عطائهم ،بل تلك اإلضافة النوعية
التي أضافها كل منهم إلى طبيعة العطاء الذي أمتألت حياته
به.
فأبو ماهر اليماني ،المناضل النقابي في فتوته ،ثم الرمز
المؤسس في أكثر من حركة أو جبهة ورفيق المؤسسيين،
َفهِم النضال عطاء خالصا ً من دون منة ،والمواقع القيادية
تكليفا ً من دون امتيازات ،والصالبة في الموقف نهجا ً من
دون مساومات ،والدماثة في الخلق سلوكا ً من دون شوائب،
وت��ه��ذي��ب ال��ل��س��ان تعبيرا ً م��ن دون اس����اءات ،ون��ظ��اف��ة الكف
والقلب ترفعا ً يحمي من السقوط في المغريات واالحقاد.
ام���ا ال��دك��ت��ور أن��ي��س ص��اي��غ ،ف��ق��د ك���ان م��ن اوائ����ل العلماء
والبحاثة ال��ع��رب ال��ذي��ن استهدفتهم ج��رائ��م ال��ع��دو وط��روده
الملغومة مفتتحا ً عصرا ً من هذا االستهداف للعلماء العرب
ن��راه منذ عقود ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ومصر وغيرها بهذه
الذريعة أو تلك .ال بل ان الدكتور انيس صايغ – رحمه الله
– قد ربط ببراعة عالية ،وكفاءة مميّزة ،بين االلتزام والعلم،
فلم يستخدم االلتزام مبررا ً للتساهل في صرامة المنهجية
العلمية ،ولم يستخدم العلم للتنصل من التزاماته الوطنية
والقومية ،فكان في العلم موسوعياً ،وفي النضال مدرسة،
وفي االلتزام قدوة لكثيرين.
رفعت صدقي النمر ،اب��ن جبل النار في نابلس ،وربيب
ث���ورات فلسطين منذ ف��ت��وت��ه ،ورف��ي��ق ال��ق��ادة الفلسطينيين
والعرب طيلة حياته ،قدّم نموذجا ً لرجل األعمال الذي يعطي
بصمت ،ويقدم من دون استعراض ،ويدرك عمق المحنة التي
ي ّمر فيها شعبه في فلسطين والشتات ،فتراه منخرطا ً في أي
عمل اجتماعي أو تربوي أو انساني يساهم في تضميد الجراح،
وإغاثة المحتاج ،ونصرة المظلوم ،فكان قدوة لرجال اعمال
فلسطينيين وعرب لو تح ّمل أغلبهم مسؤولياته تجاه شعبه
وأمته ،كما فعل ابو رامي وقلة غيره ،لما واجهنا ما نواجهه
مآس ممتدة من فلسطين إلى كل انحاء الوطن العربي.
اليوم ٍ
لقد كان ابو رامي يقارن بحسرة بين اثرياء الصهاينة الذين
ينفقون المليارات لتهويد القدس ولبناء المغتصبات وللدعاية
للباطل الصهيوني ،وب��ي��ن ث���روات ال��ع��رب ال��ت��ي ت��ه��در على
مظاهر البذخ وال��ت��رف واللهو ال بل تتحول إل��ى خزائن من
يحولها سالحا ً بيد االعداء ،وحرائق لفتن بين االشقاء.
لقد شكل «الثالثي الذهبي» ،كما كنا نسميهم درعا ً نضاليا ً
وثقافيا ً واجتماعيا ً لقضيتهم الفلسطينية ،كما ألهلهم من
فلسطينيي اللجوء إل��ى لبنان ،فكانوا ف��ي قلب ك��ل مبادرة
فلسطينة أو لبنانية أو ع��رب��ي��ة ت��ش��دد ع��ل��ى م��ع��ان��ي األخ��وة
بين الفلسطينيين واشقائهم ال��ع��رب ،كما كانوا بين طليعة
الرافضين ألي تجاوز أو سلبيات يقوم بها محسوبون على
الثورة فيسيئون لصورة فلسطين في لبنان وغير لبنان كما
اساء عروبيون للعروبة ،واسالميون لالسالم ،ويساريون
لليسار.
ك��م��ا ش��ك��ل ه���ذا ال��ث�لاث��ي ،وم��ع��ه��م ك��ث��ي��رون م��ن زمالئهم
واش��ق��ائ��ه��م ،س���دا ً منيعا ً ب��وج��ه أي ت��ف��ري��ط يمكن ان يلحق
بالحقوق الثابتة لشعب فلسطين ،أو يمس الحقوق القومية
لالمة العربية ،بل كانوا حاضرين في أي مبادرة أو مؤتمر
أو ح��راك فلسطيني أو عربي إليقاف مسلسل المساومات
والتراجعات.
ول��ق��د ش��ك��ل ه���ذا ال��ث�لاث��ي أي���ض���ا ً وأي���ض���اً ،ن��م��وذج��ا ً حيّا ً
لتلك ال��ع�لاق��ة المصيرية بين فلسطين وال��ع��روب��ة مدركين
ان ال��م��س��ت��ع��م��ري��ن ال��ص��ه��اي��ن��ة م��ا اخ���ت���اروا فلسطين ارض���ا ً
ل��م��ش��روع��ه��م إال ل��ط��م��س ه��وي��ة األم����ة وض����رب حضارتها
ومنع وحدتها ،ومدركين أيضا ً ان ه��ذه الحرب المستمرة،
بكل ال��وس��ائ��ل واالدوات ،على ه��ذه األم���ة ،م��ا كانت لتختار
العروبة الجامعة وحاملي لوائها هدفا ً مباشرا ً لها إال إلدامة
االغتصاب الصهيوني لفلسطين ولتفتيت الوطن العربي كله
إلى عصبيات وكيانات عرقية وطائفية ومذهبية وعنصرية
فيصبح الكيان الغاصب نموذجا ً لها موجها ً لمصيرها ومثيرا ً
لكل انواع الفتن فيها.
من هنا ،حين قررنا في الحملة األهلية لنصرة فلسطين
وق��ض��اي��ا األم���ة وال��م��ن��ت��دى ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي ان ن��دع��و لهذه
االمسية ،لم يكن ذلك مجرد فعل وفاء لمن يستحق الوفاء،
وال تأكيدا ً على أهمية التكامل بين االجيال ،والتواصل بين
المراحل ،والتراكم في التجارب فقط ،بل ألن في كل واحد من
ثالثتنا الكبار قيمة نعتز بها ومنارة نهتدي بإشعاعها.
كلمة أخيرة نسوقها للراحلين الكبار ،باألمس قال القائد
ال��ث��وري الكبير ،وملهمنا جميعاً ،ال��دك��ت��ور ال��راح��ل جورج
حبش« :الثوريون ال يموتون أب��داً» ،ونحن نقول اليوم ألبي
ماهر ،والدكتور انيس ،وألب��ي رام��ي ،الوطنيون ال يموتون
ابداً ،ألن االوطان تحيا بأمثالهم ويحيون بها.
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