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أيــــــام عربــيــة ودولـيـــة

االربعاء 2018/2/14

تيلرسون يدعو لمواصلة الحرب على "داعش":
انتهاء المعارك ال يعني أننا هزمنا التنظيم نهائيًا
الكوي���ت -أ ف ب :دعا وزي���ر الخارجية
االميركي ريكس تيلرس���ون في الكويت
امس التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
االس�ل�امية "داعش" الى مواصلة الحرب
على الجماعة المتطرفة بعد االنتصارات
االخيرة ف���ي العراق وس���ورية في حين
تح���اول بغداد طمأنة المس���تثمرين في
معركة اعادة اعمار البالد.
وكان تيلرس���ون يتح���دث ام���ام وزراء
وممثلي���ن ع���ن ال���دول والمنظم���ات
المنضوي���ة ضمن التحال���ف وعددها 74
َّ
المجتمع���ة ف���ي الكويت حي���ث ُينظم
ايضا من���ذ االثنين مؤتم���ر العادة اعمار
العراق بعد الح���رب المدمرة مع التنظيم
الجهادي.
وقال تيلرس���ون في كلمة امام ممثلي
دول ومنظمات التحال���ف "عندما أطلقنا
حملتن���ا ف���ي  ،2014كان تنظي���م الدولة
االس�ل�امية يتوس���ع ،لكنه الي���وم اصبح
منهزما".
اال انه ح���ذر من ان انته���اء العمليات
العسكرية الكبرى ضد التنظيم "ال تعني
اننا هزمناه نهائيا".
وأعلنت بغ���داد أنه���ا "انتصرت" على
تنظي���م الدولة اإلس�ل�امية ف���ي كانون
األول بعدما استعادت القوات العراقية،
مدعومة بالتحال���ف الدولي الذي تقوده
واشنطن ،اجزاء واس���عة من البالد كانت
المجموعة المتطرفة سيطرت عليها في
منتصف العام  .2014كما خسر التنظيم
غالبية المناطق التي كان يسيطر عليها
في سورية.
لكن رغ���م ان " 98بالمئ���ة من االراضي
التي كان يس���يطر عليها تنظيم الدولة
االس�ل�امية ف���ي الع���راق وف���ي س���وريا
تحررت" ،اعتب���ر وزير الخارجية االميركي
ان التنظي���م ال ي���زال يمث���ل "تهدي���دا
جديا".
وق���ال "علين���ا ان نواص���ل عملن���ا في
محارب���ة تنظيم الدولة االس�ل�امية كونه
يسعى بشكل متواصل الى التجنيد والى
ادارة العمليات عبر االنترنت" ،داعيا الى
"تعزيز ق���وة تحالفنا م���ن اجل مواجهة
ش���بكات المقاتلين االجان���ب التابعين"
للتنظيم.
وأص���در التحالف بيان���ا ختاميا يعتبر
ان "النص���ر النهائي" س���يتحقق عندما
"يخس���ر تنظي���م الدول���ة االس�ل�امية
كاف���ة مالذاته اآلمنة ،وبع���د ان ينتهي

الكويت  -تيلرسون يتحدث أمام وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات المنضوية ضمن التحالف ،أمس.

تهديده الراضينا ويعجز عن نشر افكار
الكراهية".
وتاب���ع "علين���ا ان نبق���ي تركيزنا على
الع���راق وس���ورية حت���ى نحاف���ظ على
مكاسبنا".
وتدعم واشنطن في س���ورية "وحدات
حماية الش���عب الكردي���ة" التي تحارب
تنظيم الدولة االسالمية .وفي  20كانون
الثاني بدأت تركيا عملية "غصن الزيتون"
في ش���مال س���وريا ضد هذه المجموعة
التي تصنفها على انها "ارهابية".
وف���ي ش���رق س���ورية ،تقات���ل قوات
س���ورية الديموقراطية المدعومة ايضا
من واش���نطن تنظيم الدولة االس�ل�امية
في آخر الجيوب التي يس���يطر عليها في
محافظة دير الزور.
وحذر تيلرس���ون في مؤتم���ر صحافي
ف���ي ختام اجتم���اع دول التحالف من ان
العملية التركية "حرفت مس���ار معركتنا
ضد تنظيم الدول االس�ل�امية في ش���رق
س���ورية بعدما انتقلت ق���وات من هناك
باتجاه عفرين".
وتاب���ع الوزير ال���ذي ي���زور تركيا هذا
االس���بوع "نعتقد انه من المهم ان تعي
(انقرة) آثار (العملية العس���كرية) على
مهمتن���ا وه���ي االنتصار عل���ى تنظيم
الدولة االسالمية".
بينما كانت واشنطن تدعو الى مواصل

الح���رب على التنظيم ،س���عت بغداد في
اليوم الثان���ي من مؤتمر اع���ادة االعمار
الى جذب المس���تثمرين الذين يخشون
االوض���اع االمني���ة في هذا البل���د الغني
بالنفط.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار
في العراق س���امي االعرجي أمام ممثلين
عن ش���ركات في القطاع الخاص "العراق
مفتوح امام المستثمرين".
وذك���ر ان العراق يع���رض على القطاع
الخاص االس���تثمار في اغلب القطاعات،
فيما دع���ا وزير النفط جب���ار لعيبي الى
االس���تثمار ف���ي النفط بعدم���ا اعلن عن
مشاريع عديدة في هذا القطاع.
وتترك����ز جه����ود "مؤتم����ر الكوي����ت
الدولي إلعادة إعم����ار العراق" على جمع
االلتزام����ات والتعهدات م����ن المانحين
والمستثمرين .وكانت بغداد اعلنت في
اليوم االول من المؤتمر ان العراق بحاجة
ال����ى  88,2ملي����ار دوالر ،بينها  20مليار
دوالر بش����كل مس����تعجل والبقية على
المدى المتوسط.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف
لودريان الى عدم استثناء اي منطقة في
العراق من عملية اعادة االعمار ،وخصوصا
اقليم كردستان.
ويعول العراق على المانحين الدوليين
وخصوصا القطاع الخاص .وس���يعلن في

(أ.ف.ب)

اليوم الختام���ي للمؤتمر غدا االربعاء عن
قيمة المساهمات والتعهدات المالية.
وبحس���ب رجال أعم���ال تحدثت اليهم
فران���س برس في المؤتمر ،فان الفس���اد
المستش���ري ّ
يعد أحد أكب���ر التحديات
امام بغداد في س���عيها لجم���ع االموال،
رغم قولهم ان الحكومة العراقية تتحرك
لمواجه���ة ه���ذه اآلف���ة ولتوفي���ر بيئة
مالئمة لالستثمار.
ويحتل الع���راق المرتب���ة  166من بين
 176دول���ة على الئح���ة البل���دان االكثر
فس���ادا بحس���ب آخ���ر الئح���ة اصدرتها
منظمة الشفافية الدولية.
وفي هذا الس���ياق ،قال تيلرس���ون في
خطاب حول اعادة اعمار العراق ان "اعادة
البناء وتحدي���ث االقتصاد يتطلبان عمال
كبيرا لكن من المهم ان نظهر ان تنظيم
الدولة االسالمية فشل".
ورأى ان "الحكوم���ة الش���املة ،الت���ي
تحاس���ب وتعتمد الشفافية ،يمكنها ان
تبني مجتمعا يقاوم االفكار المتطرفة"،
معتبر ان الحكومة العراقية بدأت بالفعل
تتخذ خطوات الظهار ان العراق "مفتوح
لالعمال".
وق���دم االعرجي صورة موجزة عن فرص
وظروف ومكاس���ب االس���تثمار قائال ان
المس���تثمرين "يواجهون مخاطر كبيرة،
لكنها تأتي في مقابل ارباح كبيرة".

السلطات المصرية توقف سياسيًا مقربًا
من سامي عنان للتحقيق بعد تصريحات له
القاهرة -وكاالت :قامت س���لطات األمن المصري���ة امس ،بتوقيف قيادي بارز
في حملة المرش���ح المس���تبعد من االنتخابات الرئاسية سامي عنان ،حسب ما
قاله محاميه ،اثر تصريحات لألخير حول وثائق "تدين الدولة وقياداتها".
وقال المحامي على طه لوكالة فرانس برس "قامت مباحث التجمع األول (شرق
القاهرة) بالقبض عليه(هش���ام جنينة) من منزله ومن المفترض أن يتوجهوا
به إلى النيابة العسكرية" .وتابع "حتى اآلن ليس هناك أي معلومة جديدة".
وكان هش���ام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي اقاله
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي أجرى مقابلة مع صحيفة "هافبوست" األميركية
نش���ر االثنين .وقال جنينة ان "الفريق س���امي عنان يمتلك وثائق وأدلة على
جميع األحداث الكبرى بالبالد وتلك الوثائق ليس���ت موجودة داخل مصر ،فقد
ق���ام عنان بإخراجها" من البالد ،مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المس���ار
وتدين أشخاصا كثيرين".
لكن ناصر أمين محامي عنان نفى وجود هذه الوثائق.
وجاء في بيان الجيش مس���اء االثنين أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة
الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية األمن القومي والحفاظ
على شرفها وعزتها وإنها ستحيل األمر الى جهات التحقيق المختصة التخاذ
اإلجراءات القانونية" بحق جنينة وعنان.
وكان���ت قيادة الجي���ش اتهمت رئي���س اركان القوات المس���لحة االس���بق
"المس���تدعى" بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تس���تدعي مثوله أمام جهات
التحقيق مما اقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في اذار المقبل.
ويواجه السيس���ي في االنتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى
موسى الذي أعلن ترشحه قبيل اغالق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه
تأييده للرئيس المصري الحالي.

وش���هدت س���احة االنتخابات في مصر خالل االس���ابيع الماضية انسحابات
واقصاءات لمرش���حين محتملين في مواجهة السيسي بخالف عنان ،مثل اخر
رئيس وزراء في عهد مبارك ،احمد شفيق والمحامي خالد علي.
وقالت أس���رة هش���ام جنينة إن الش���رطة ألقت القبض عل���ى جنينة امس
واقتادته إلى مكتب المدعي العام العسكري.
وقالت ندى ابنة جنينة لرويترز عبر الهاتف إن ما يصل إلى  30رجل
ش���رطة وصلوا إلى منزل األسرة في إحدى ضواحي القاهرة واصطحبوا والدها
في سيارة.
وقالت وفاء قديح زوجة جنينة التي تابعت ركب الش���رطة إنهم اقتادوه إلى
النيابة العسكرية.
وانتق���د محامي عنان جنينة وقال على فيس���بوك "كل ما جاء من تصريحات
للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال
عارية تماما من الصحة وغير صحيحة وال تمت للواقع بصلة" .ولم يحدد
التصريحات التي يقصدها.
وقال المحامي ناصر أمين "نعلن أننا سوف نتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة
ض���د كل من أدلى أو يدل���ى بتصريحات صحافية أو إعالمية ينس���ب فيها أية
أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى
المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية واالجتماعية".
وكانت مجموعة من األفراد اعتدت على جنينة بالضرب الشهر الماضي
بعد أيام قليلة من احتجاز عنان .واتهم جنينة ،وهو قاض سابق ،أجهزة
الدولة بالوقوف وراء االعتداء.
وق���ال المتهمون باالعت���داء عليه إن اإلصاب���ات التي لحقت ب���ه نجمت عن
مشاجرة وقعت بعد حادث سيارة.

الحزب الحاكم في جنوب افريقيا يطالب
برحيل الرئيس زوما ،واألخير يرد اليوم
بريتوريا  -أ ف ب :أكد ح���زب "المؤتمر الوطني االفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا
امس انه طالب جاكوب زوما بالرحيل معلنا ان الرئيس سيعطي رده امس.
وص���رح االمين العام للحزب آيس ماغاش���ولي ان "اللجنة الوطني���ة التنفيذية وهي
السلطة التي تتخذ القرارات في الحزب" قررت ان تطلب من زوما الرحيل".
وتابع ماغاشولي "لم نحدد أي مهلة له لكنني أعلم ان الرئيس سيرد غدا".
وزوما الذي تنتهي واليته الرئاسية الثانية في  ،2019متورط في عدة فضائح فساد
تلقي بظاللها على سمعة الحزب.
واضاف ماغاش���ولي" :نحن عازمون عل���ى اعادة نزاهة المؤسس���ات العامة وتحقيق
االستقرار االقتصادي وانعاش االقتصاد بشكل ملح".
لك���ن رئي���س الدولة غير ملزم دس���توريا الخضوع له���ذا القرار .وفي ه���ذه الحالة،
يس���تطيع المؤتمر الوطني االفريقي ان يقرر عندئذ ان يطرح التصويت في الجمعية
الوطنية على حجب الثقة عنه .ويمكن اقرار حجب الثقة باالغلبية المطلقة وحمل زوما
على االستقالة.
واكد ماغاشولي انه وفي حال استقالة زوما ،فان نائب الرئيس سيريل رامافوزا الذي
انتخب في كانون األول رئيسا للمؤتمر الوطني االفريقي سيتولى منصبه.
وعقدت قيادة الحزب الحاكم اجتماعا لمدة  13س���اعة داخ���ل فندق خارج بريتوريا
وقررت في ساعات الصباح االولى الثالثاء "استدعاء" زوما من منصبه.
وأكد عضو في اللجنة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان الرئيس كان
طلب بمهلة ثالثة اشهر اخرى في منصبه ،مضيفا" :لقد شعرنا بانه يعني فقط ثالثة
اشهر اخرى من النهب".
وأغرق���ت مقاومة رئيس الدولة البالد في ازمة سياس���ية خطي���رة ،تمثلت خصوصا
بتأجيل الخطاب الرئاس���ي الس���نوي عن حال االمة ،االس���بوع الماضي ،وهذا ما ش���كل

سابقة في تاريخ جنوب افريقيا الديموقراطية.
وخاط���ب رامافوزا االح���د آالفا من انصار المؤتمر الوطني االفريقي الذين احتش���دوا
في ذكرى  100س���نة على والدة نلس���ون مانديال ،أب األم���ة" ،نعرف انكم تريدون طي
الصفحة الن شعبنا يريد االنتهاء من هذه المسألة وهذا ما ستقوم به اللجنة الوطنية
التنفيذية تحديدا".
وذهبت المعارضة التي تطالب منذ س���نوات باس���تقالة الرئيس الحالي ،بعيدا من
خالل مطالبتها االثنين بحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.
وقال كينيث ميش���وي ،رئيس الحزب الديموقراطي المسيحي االفريقي "من المهم
حل البرلمان وان نبدأ من الصفر" .واضاف "ألنه اذا ما اس���تبدل بنائب الرئيس سيريل
رامافوزا ،فان المجموعة نفس���ها من االش���خاص الذين يدافعون عن الفساد ويؤمنون
الحماية له ،سيكونون في الحكم".
لكن زوما ولو بدت نهاية حكمه قريبة ال يزال يحظى بدعم عدد من انصاره.
وقال المحلل السياس���ي س���ومادودا فيكيني "لقد بلغوا ذروة نشاطهم السياسي،
وبعضهم موضوع ش���كاوى .حافزهم الوحيد هو غريزة البقاء" وتس���تهدف ش���كاوى
البعض منهم ...وتحركهم فقط غريزة البقاء على قيد الحياة".
وأقر رئيس رئيس المؤتمر الوطني االفريقي األحد بأن حزبه يخرج من فترة "انشقاق
وخالف".
وقد بدأت س���لطة الرئيس زوما تهتز منذ كانون االول ،ل���دى انتخاب رامافوزا الذي
خلفه في رئاس���ة المؤتم���ر الوطني االفريقي ،الحزب الحاكم ف���ي جنوب افريقيا منذ
اعتماد الديموقراطية في .1994
وف���ي رأي النائب الحال���ي لجنوب افريقيا ،فان اقالة زوما هي الش���رط الالزم لتجنب
الهزيمة في االنتخابات العامة في .2019

وزير الخارجية الهولندي يستقيل
بعد الكذب حول اجتماع مع بوتين
الهاي -أ ف ب :أعلن وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا امس استقالته،
غداة اقراره بالكذب بش���أن حضوره اجتماعا مثيرا للجدل مع الرئيس الروس���ي
فالديمير بوتين قبل سنوات.
وقال الوزير البالغ  49عاما بأعين دامعة "ال أرى أي خيار أخر اليوم غير تقديم
استقالي الى جاللة الملك" ،وذلك خالل برلمانية عاجلة.
وعين زيلس���ترا وزيرا للخارجية قبل أربعة أش���هر فق���ط ،ويأتي هذا التطور
الكبير قبل س���اعات من زيارة كان مقررا ان يقوم بها الى موس���كو للقاء نظيره
الروسي سيرغي الفروف.ولم يعرف على الفور مصير الزيارة.
وأبلغ زيلس���ترا النواب الهولنديين أن "هذا أكبر خطأ ارتكبته في مس���يرتي
على اإلطالق" ،وذلك في جلسة حضرها رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وتابع أن مصداقية وزير خارجية البالد يجب أن تكون "بعيدة عن الش���كوك،
داخل وخارج البالد".
وتأتي اس���تقالة زيلسترا غداة اقراره بكذبه بشأن حضوره اجتماعا في منزل
بوتين قبل  12عاما حضره ايضا المدير التنفيذي الس���ابق لشركة شل غيروين
فان دير فير.
وكان الوزير السابق قال أمام مؤتمر لحزب الشعب الليبرالي المحافظ الحاكم
في ايار  2016إنه كان موجودا "في المقاعد الخلفية كمس���اعد" خالل االجتماع
الذي تحدث فيه بوتين عن تعريف "روسيا الكبرى".
وابلغ زيلسترا الحضور حينها "س���معت بوضوح ما قاله بوتين عن فهمه لما
تعنيه +روسيا الكبرى."+
والثالثاء ،دافع زيلس���ترا عن نفس���ه قائال "كان خي���ارا خاطئا اردت أن اروي
القصة بشكل مقنع دون الكشف عن مصدري .لم يكن حريا بي فعل ذلك".
وأثار تعيين زيلس���ترا في تشرين األول الفائت دهش���ة في هولندا بسبب
تواضع خبرته الدبلوماسية.
وذك���رت صحيفة دي فولكس���كرانت المنتمية ليس���ار الوس���ط األثنين أن
"مستش���اري" زيلس���ترا اس���تغلوا قصة حضوره االجتماع مع بوتين "لدحض
االنتقادات بشان افتقاده الخبرة الدبلوماسية".

نائب تونسي يمزق علمًا إسرائيليًا
في البرلمان دعمًا لتجريم التطبيع
تون���س  -د ب أ :مزق نائب من الكتلة المعارضة في برلمان تونس امس علما
إلسرائيل احتجاجا على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وأخرج عمار عمروس���ية النائب عن الجبهة الشعبية ،أبرز كتلة معارضة ،في
جلسة عامة بالبرلمان امس علما ورقيا إلسرائيل وعمد إلى تمزيقه بينما كانت
الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.
وقال عمروس���ية "هذا عل���م الكي���ان الصهيوني في مجلس العار ..عاش���ت
فلسطين حرة .العزة والكرامة لتونس واألمة العربية وألحرار العالم".
كانت الجبهة الش���عبية وهي ائتالف من أحزاب يس���ارية وقومية ،تقدمت
بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع اسرائيل منذ  31كانون األول الماضي بدعم
من حوالي  100نائب ف���ي البرلمان (من بين  ) 217لكن لجنة الحقوق والحريات
في البرلمان قررت يوم الجمعة الماضي تأجيل النظر فيه.
وتاب���ع النائب "ما وقع يوم الجمعة هو فضيحة من العيار الثقيل ،كل المدن
التونس���ية من الش���مال إلى الجنوب لها ش���هيد منذ ع���ام  1948حول قضية
فلسطين".
واتهم عمروس���ية االئتالف الحكومي  ،الذي يق���وده حزبا حركة نداء تونس
وحركة النهضة االس�ل�امية ،ورئاس���ة الجمهورية بالتواط���ؤ من أجل تعطيل
مشروع القانون.
وقال النائب "عندما يتعلق األمر بشرف التونسيين وبأنبل القضايا وهي
القضية الفلسطينية ال قيمة لنظام داخلي (في البرلمان)".
وال ترتبط تونس بعالقات ديبلوماسية مع اسرائيل .لكن الجبهة الشعبية
وأحزابا أخرى قريبة منها تطالب منذ سنوات بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
واكتس���ب هذا المطلب زخما أكبر مع اعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل.

إدلب السورية خالية من تنظيم
"داعش" بعد "استسالم" مقاتليه
بيروت  -أ ف ب :س���لم مقاتلون من تنظيم الدولة االسالمية "داعش"مع أفراد
من عائالتهم أنفس���هم امس الى فصائل اس�ل�امية مقاتلة في محافظة ادلب
الس���ورية ،لتصبح المحافظة بأكملها خالي���ة من التنظيم ،وفق ما أكد متحدث
معارض والمرصد السوري لحقوق االنسان لوكالة فرانس برس.
وأف���اد مدي���ر المرصد رامي عبد الرحم���ن لوكالة فرانس ب���رس أن "نحو 250
ً
مقاتال من تنظيم الدولة االس�ل�امية مع عائالتهم ،أي  400ش���خص باالجمال،
كانوا محاصرين في منطقة الخوين (جنوب محافظة ادلب) س���لموا أنفس���هم
إلى تحالف فصائل اس�ل�امية في ادلب" ،تقاتل قوات النظام السوري وتنظيم
الدولة اإلسالمية على حد سواء.
وق���ال المتحدث باس���م فصيل "جيش النص���ر" أبو المج���د الحمصي لوكالة
فرانس برس "تدور اشتباكات طاحنة منذ فجر أمس ودكت مدفعيتنا اوكارهم
في منطقة الخوين حتى رضخوا لتسليم انفسهم".
وأوضح أنه س���يتم عرض مقاتلي التنظيم أمام "المحكم���ة المختصة" ،كما
سيجري التحقيق معهم "للقضاء على الخاليا التي زرعوها".
وبعد ان س���لموا انفس���هم ،باتت محافظة ادلب وفق عبد الرحمن "خالية من
تنظيم الدولة اإلسالمية".
وكانت فصائل مقاتلة وإسالمية طردت التنظيم في العام  2014من محافظة
ً
ادلب ،ولم يتمكن من العودة إليها إال قبل أس���ابيع مس���تغال المعارك الدائرة
بين الجيش السوري من جهة والفصائل اإلسالمية وابرزها هيئة تحرير الشام
(النصرة سابقًا) من جهة ثانية.
وتمكن التنظيم إثر ذلك من التوس���ع في المنطقة الحدودية بين محافظات
حلب (شمال) وحماة (وسط) وادلب.
وأعلن الجيش السوري في التاسع في شباط طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من
كامل محافظتي حلب وحماة ،مشيرًا الى أنه لم يبق تحت سيطرته سوى ً
جيب
ً
صغير في ريف ادلب الجنوبي.
وبذل���ك باتت المحافظات الثالث اليوم خالية م���ن وجود التنظيم الذي مني
العام الماضي بسلس���لة هزائم ميدانية مع خس���ارته غالبي���ة المناطق التي
س���يطر عليها في العام  2014في سورية والعراق المجاور .وبات محاصرًا اليوم
في جيوب محدودة في سورية.

القضاء السوري يحكم غيابيًا
بالسجن على معارض بارز
دمش���ق -أ ف ب:تبلغ المعارض البارز لؤي حس���ين المقي���م في مدريد ،اصدار
القضاء الس���وري حكمًا غيابيًا يقضي بس���جنه ست س���نوات بتهمتي "إضعاف
الشعور القومي" ونشر أخبار كاذبة ،وفق ما أفاد لوكالة فرانس برس امس.
وقال حس���ين وهو رئيس "تيار بناء الدولة الس���ورية" عب���ر الهاتف "أبلغني
المحامي أمس (االثنين) أن محكمة الجنايات الثانية أصدرت حكمًا غيابيًا بحقي
في  28كانون األول يقضي بسجني لمدة ست سنوات".
ُويعرف حس���ين وهو من الطائف���ة العلوية ،بجرأته ف���ي التعبير عن مواقفه
السياسية وهو كاتب ومعارض للنظام منذ سنوات طويلة.
وأعرب حس���ين عن اعتقاده بأن الهدف من اإلعالن عن الحكم حاليًا هو الحؤول
دون قيامه بأي دور في مس���تقبل س���ورية على ضوء التسويات السياسية التي
تعمل عليها روسيا وايران ،حليفتا دمشق.
وقال "قد يكون النظام يحاول قطع الطريق أمام أي فرصة يمكن أن ألعب فيها
دورًا سياسيًا  ،وبذلك يمكنه القول إن لؤي حسين محكوم جنائيًا وال يجوز له أن
يستلم أي دور ،بهدف إبعادي عن أي خطوة في إطار التسوية".
وشارك حسين قبل نحو أسبوعين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد
بدعوة من روسيا في منتجع سوتشي ،وانتهى باتفاق على تشكيل لجنة صياغة
"اصالح دستوري" .وشاركت قرابة  1400شخصية وصل معظمهم من دمشق ،في
المؤتمر الذي ّ
تغيب عنه األكراد وهيئة التفاوض السورية المعارضة.

َ
لننس أميركا ترامب كوسيط
في الشرق األوسط
بقلم د .صائب عريقات*
قبل عام ،كنا في فلس���طين ،مثلنا مثل أي شخص آخر ،ال نعرف ما الذي
س���يجلبه الرئيس ترامب ،والي���وم نعرف ما يأتي :لق���د وقف إلى جانب
إسرائيل في الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ورفض أدوار القانون الدولي
والمنظمات الدولية والتقاليد الدبلوماس���ية األميركية في عملية السالم
في الشرق األوسط.
وبقيامه بذلك ،فقد أفقد أميركا أهليتها كوسيط وحيد في هذا الجهد.
والسؤال المطروح اآلن هو إذا ما كان هذا يفتح فرصة للسعي إلى تحقيق
السالم بطرق أخرى أو أنه يعني نهاية أي فرصة للسالم.
لقد جعل فريق الرئيس ترامب للش���رق األوسط المنطقة كلها تتساءل
عما يفكر ب���ه .كيف يمكن ألش���خاص ملتزمين مالي���ا وفكريا بمنظومة
االستيطان االستعماري في الضفة الغربية ،التي تشكل انتهاكا للقانون
الدولي وتس���عى لتلتهم وأكثر من أي وقت مضى المزيد من األرض التي
يعترف بها العالم كأرض فلسطينية محتلة ،التوسط إليجاد حل عادل؟
إن تس���مية ديفي���د فريدمان ،الذي يرتب���ط ارتباطا وثيقا بالمش���روع
االس���تيطاني ،سفيرًا لدى إس���رائيل أظهر أن السيد ترامب ليس مهتما
باالس���تماع إلى الفلس���طينيين أو إل���ى العديد م���ن األميركيين اليهود
واألميركيي���ن المؤيدين إلس���رائيل الذين عارضوا تعيين���ه ،إلى جانب
المنظمات العربية األميركية وعشرات أعضاء الكونغرس.
إن إدارة ترام���ب ،التي تلوم الفلس���طينيين على المأزق األخير ،ال تذكر
أن رئيس���نا ،محمود عباس ،حاول دون كلل المش���اركة البناءة مع اإلدارة
األميركية.
في العام الماضي ،بين الس���ابع من شباط والثالثين من تشرين الثاني،
عقدنا أكثر من  30اجتماعا مع المسؤولين األميركيين ،بما في ذلك أربعة
اجتماعات بين الرئيسين.
وط���وال تلك الفت���رة ،قام الفريق الفلس���طيني بمب���ادرات في تقديم
مواقف وخرائط وشروحات مفصلة وردود على مواقف الجانب اآلخر.
لق���د حقق ذلك لن���ا القليل .بدال من ذلك ،كس���ر الرئيس ترامب عقودا
من السياس���ة األميركية وتوقف عن انتقاد انتهاكات إس���رائيل لحقوق
اإلنسان واستمرار بناء المستوطنات.
وذريع���ة اإلدارة لعدم تأييد حل الدولتين – أن ذلك يجعل األميركيين
منحازين – تغيرت بس���رعة إلى احتمال الموافق���ة إذا قبل الطرفان بها.
ولك���ن ذلك لم يكن تنازال؛ إنه أعطى رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين
نتنياهو حق الفيتو على حل الدولتين.
وهذا أمر مثير للس���خرية ،ألن الواليات المتحدة جعلت منذ ثالثة عقود
القبول بحل الدولتين ش���رطا محوريا لفتح محادثات رس���مية مع منظمة
التحرير الفلسطينية.
عندم���ا اعترفت منظمة التحرير الفلس���طينية بح���دود العام  1967مع
إسرائيل ،فإن هذا خلق توافقا في اآلراء في فلسطين وإسرائيل والواليات
المتحدة وبقية العالم على طريق السالم.
واآلن من���ح الرئي���س ترامب تغطي���ة ألكثر وجهات النظ���ر تطرفا بين
الجمه���ور والمس���ؤولين اليمينيين المتطرفين في إس���رائيل ،ويرفض
فريقه مواجهة الحكومة اإلسرائيلية بشأن أي قضية.
لقد قدمنا لهم جميع مواقفنا بش���أن تحقيق السالم الدائم ولكنهم لم
يتلقوا ردودا (من الجانب اإلس���رائيلي) ،ألن الحكومة اإلسرائيلية الحالية
ترفض حل الدولتين ،فإن جيس���ون غرينبالت ،ممثل ترامب للمفاوضات
الدولية ،وجاريد كوش���نر ،مبعوثه للش���رق األوسط ،رفضا مناقشة أي من
القضايا الجوهرية الضرورية للسالم.
يبدو األمر كما لو أننا عدنا في الوقت  -إلى ما قبل أوسلو  -دون االعتراف
بالتنازالت المؤلمة التي قدمها الفلس���طينيون من أجل الس�ل�ام ،بما في
ذلك االعتراف بإس���رائيل ومحاولة بناء دولة عل���ى  % 22فقط من أراضي
فلسطين التاريخية العام .1948
ف���ي أح���د االجتماعات ،تحدثن���ا لمبعوثي الرئيس ترام���ب عن أهمية
القدس لفلس���طين ،بينما نعترف ونحترم ارتباطه���ا العميق بالديانات
التوحيدي���ة الثالث���ة الرئيس���ة ،فإن المدين���ة هي أيضا قلب ش���عبنا -
المسلمين والمسيحيين  -كدولة.
لذلك ندع���م جعل القدس مدينة مفتوحة م���ع حرية الوصول للجميع،
وعاصمة فلسطينية ذات سيادة في القدس الشرقية.
وبدال من ذلك ،قرر الرئيس ترامب الش���هر الماضي جعل القدس "خارج
الطاولة"  -وهي خطوة ش���جعت اإلس���رائيليين على اتباع سياس���ات في
القدس الش���رقية المحتلة تسعى إلى نقل السكان الفلسطينيين بالقوة
من المدينة.
االعتراف بالقدس عاصمة إس���رائيل انتهك ق���رار مجلس األمن التابع
لألم���م المتحدة رق���م  478والميث���اق العام الذي يحظر االس���تيالء على
األراض���ي بالقوة؛ ويتعارض أيضا مع إعالن الوالي���ات المتحدة في العام
 1991ب���أن الوض���ع النهائ���ي للقدس يج���ب أن يتم تحدي���ده عن طريق
المفاوض���ات ،وأن الوالي���ات المتحدة ال تعترف بضم إس���رائيل للقدس
الشرقية أو توسيع حدودها البلدية.
اآلن الرئيس ترامب يشارك في مسرحية أخرى  -إخراج قضية الالجئين
من طاولة المفاوضات ،وهو يقوم بذلك من خالل الخفض الكبير للتمويل
األميرك���ي لوكالة اإلغاثة المعروفة باس���م األونروا ،وه���ي منظمة تابعة
لألمم المتحدة غير مرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية ،توفر الخدمات
الملحة لماليين الالجئين الفلسطينيين.
ماذا س���يحل تاليا؟ لق���د تحولت "الصفق���ة النهائية" الت���ي وعد بها
الرئيس ترامب إلى "صفقة اإلنذار".
عندما ق���رر الرئيس ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إس���رائيل ،وضع
الفلسطينيين في موقف مستحيل وانضم إلى إسرائيل في "لعبة اللوم"،
ولكن هذه ليس���ت لعبة بالنسبة لنا ،إنه يتعلق بوجودنا وتنفيذ القانون
الدولي .وتندرج هذه السياس���ة حتى اآلن خ���ارج نطاق اإلجماع القانوني
والسياس���ي الدولي الذي جعل الواليات المتح���دة غير مؤهلة للعب دور
الوسيط الوحيد في الشرق األوسط.
لقد كانت فلس���طين تجربة فاشلة للمجتمع الدولي ،ويجب على العالم
أن يبدأ اآلن في مس���اءلة إس���رائيل عندما تنتهك القان���ون الدولي ،وأن
يخلق مظلة دولية للمفاوضات.
ومنذ إعالن الرئيس ترامب بش���أن القدس ،اجتمعنا مع زعماء في بلدان
يمكن أن تساعد في تحقيق سالم جديد  -روسيا والصين واليابان وجنوب
أفريقيا والهند ،إلى جانب أعضاء االتحاد األوروبي.
وفي ي���وم الثالث���اء المقبل ،س���يخاطب الرئيس عب���اس مجلس األمن
لتقديم رؤية للسالم ،ونحن نخطط للتحرك نحو انتخابات وطنية يشارك
فيها جميع الفلس���طينيين ،بما في ذلك الشتات ،بهدف تحقيق تمثيل
أفضل ،ودعم أكثر لالجئين ،وتعزيز صمود شعبنا تحت االحتالل.
إن الرئي���س ترامب ،ألس���باب خاطئة ،أعاد قضية فلس���طين إلى جدول
األعمال الدول���ي .إذا كان عدم قدرة إدارته على أن تكون وس���يطا نزيها
يفتح الطريق أمام أطراف أخرى لكي تصبح وس���يطا ،يمكن لفلسطين أن
تنخرط في مناقش���ات هادفة بشأن الس�ل�ام العادل والنهائي .ويجب أن
يبدأ ذلك بإطار زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية
ذات س���يادة على حدود العام  ،1967وعاصمتها القدس الش���رقية  -وهو
اقت���راح قدمته الجامعة العربية وأعادت تأكي���ده في كثير من األحيان.
وسيحصل الفلسطينيون على حقوقهم غير القابلة للتصرف ،وستتمتع
إسرائيل بعالقات طبيعية مع المنطقة.
فقط هذا الجهد الدولي يمكنه أن يعالج موازين القوى غير المتساوية،
وأن يدع���م القانون الدولي وأن يقدم مس���تقبال واضح���ا لألمل والحرية
والعدالة والسالم.

عن "نيويورك تايمز"
*أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

