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األسد إلى شرم الشيخ «خالل ساعات»!
القاهرة ــ األخبار
ّ
ق��ال��ت م� �ص ��ادر م �ص��ري��ة إن م ��ن املحتمل
وص � ��ول ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األسد
إل��ى ش��رم ال�ش�ي��خ خ�ل�ال ال�ي��وم�ين املقبلني
ل�لاط�م�ئ�ن��ان إل ��ى ص�ح��ة ال��رئ�ي��س املصري
حسني مبارك بعد العملية الجراحية التي
خضع لها في أملانيا الشهر املاضي.
امل��وع��د ليس م��ؤك�دًا حتى اآلن ،كما قالت
امل� �ص ��ادر ال �ت��ي أك� ��دت أن ال��زع �ي��م الليبي
العقيد معمر ال�ق��ذاف��ي سيصل إل��ى شرم
الشيخ ال�ي��وم ،وأن��ه استفسر عما إذا كان
موعد وصول األسد مؤكدًا ،وأنه سيؤجل
م� �غ ��ادرت ��ه م �ص��ر إل � ��ى ج � ��زر ال �ق �م��ر يومًا
ليلتقي باألسد في ال��زي��ارة التي إذا تمت
فستنهي  4سنوات من القطيعة السياسية
بني القاهرة ودمشق.
إشارات نهاية القطيعة تمثلت في حضور
 4وزراء وم�ن��دوب�ين ع��ن وزارة الخارجية
امل �ص��ري��ة إل ��ى ج��ان��ب أع �ض��اء ف��ي الحزب
الوطني الحاكم ،هم وزير الدولة للشؤون
القانونية والنيابية الدكتور مفيد شهاب
ووزير التضامن االجتماعي الدكتور علي
م�ص�ي�ل�ح��ي ووزي � ��ر ال �ن �ق��ل امل �ه �ن��دس عالء
فهمي ووزي��رة األس��رة والسكان السفيرة
م�ش�ي��رة خ �ط��اب ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى الدكتور

محمد رج ��ب ،زع�ي��م األغ�ل�ب�ي��ة ف��ي مجلس
ال �ش��ورى ،ف��ي اح�ت�ف��ال ال �س �ف��ارة السورية
بعيد الجالء.
مستوى الحضور الحكومي يحدث للمرة
األولى منذ صيف  .2006الحفل تحول إلى
حديث عن موعد زي��ارة الرئيس السوري
ب �ش��ار األس� ��د مل��دي �ن��ة ش ��رم ال �ش �ي��خ ،حيث
ربط عدد من الحضور مستوى الحضور
الحكومي بقرب زيارة األسد.
وك��ان��ت ق�ن��اة «امل �ن��ار» اللبنانية ق��د ذكرت
أمس أن «الرئيس األسد سيصل إلى شرم
الشيخ في غضون ساعات لتهنئة مبارك

األسد خالل مشاركته في قمة
سرت الشهر املاضي (جوزيف عيد
 -أ ف ب)

مسؤول مصري
رفيع المستوى
توجه إلى دمشق
لتقديم دعوة
رسمية للرئيس األسد

ما دام االستغالل
والبطالة والقمع باقية،
نتمكن من إحالل
فلن ّ
االنتظام العام
«حرييت» و«ت ��وداي زمان»،
وخصوصًا ّ
أجمعت على أن الوضع يتخذ خصوصية
معينة في تركيا ألسباب عدة؛ فاملجتمع
ال � �ت� ��رك� ��ي ه � ��و أح � � ��د أك � �ث� ��ر املجتمعات
ان�ق�س��ام� ّ�ًا ،طبقيًا وإث�ن�ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا .من
ه �ن��ا ،ف ��إن االس �ت �غ�لال ال��رأس �م��ال��ي ينتج
بالضرورة شعورًا بالعجز لدى مواطنني
واق� � �ع �ي��ن ت� �ح ��ت ق� �ب� �ض ��ة ث� � � ��راء مستجد
لطبقات كانت وسطى ومستغلة ،بينما
ه��م ع��اج��زون ع��ن االس�ت�ف��ادة م��ن صعود
باتت
وت �ي��رة ال��رأس�م��ال�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ال�ت��ي ّ
تضع هذا البلد في املرتبة الـ 15في سلم
أكبر االقتصادات في العالم .ولطاملا ّ
عبر

عجز الفقراء عن نفسه باالنقضاض على
ّ
تجسد ،في
طاقم الطبقة السياسية التي
ّ
الضمير ّ الشعبيّ ،ص��ورة نمطية للثري
امل�س�ت� ِ�غ��ل .ل �ه��ذا ،ف ��إن ال�ن��ائ��ب االشتراكي
التركي السابق ،شتني أل�ت��ان ،يعيد ،في
ُ
كتابه األخير «عندما كنت نائبًا» ،الذي
ي ��روي ف�ي��ه ت�ع� ُّ�رض��ه ل�ل�ض��رب ع�ل��ى أيدي
ن ��واب اس�لام�ي�ين ف��ي ع��ام  ،1968ظاهرة
ع �ن��ف ال� �ح� �ي ��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ل � �ب �ل�اده إلى
األح��وال االقتصادية االجتماعية املزرية
للمواطنني .وعلى حد تعبيره ،فإنه «ما
دام اس�ت�غ�لال ال�ش�ع��ب وال�ب�ط��ال��ة ّوالقمع
االج �ت �م ��اع ��ي س� ��ائ� ��دة ،ف �ل��ن ن �ت �م��ك��ن من
إحالل االنتظام العام في املجتمع وال في
البرملان».
ق��راءة يسارية ـــــ اجتماعية ـــــ اقتصادية
ي �ق �ل��ل م ��ن أه �م �ي �ت �ه��ا آخ� � ��رون ف ��ي سبيل
ت�ف�س�ي��ر ت �ص��ا ّع��د ال �ع �ن��ف ال �س � ّي��اس��ي في
ت ��رك� �ي ��ا .وي� ��ؤك� ��د ك� �ث� �ي ��رون أن األساس
يبقى ف��ي ال �ك��ره ال��وج��ودي ال�س��ائ��د منذ
تأسيس الجمهورية ،بني الفئات األربع
والعلمانيون
للمجتمع التركي :األك��راد
ّ
واإلسالميون والشيوعيون (الذين خف
وزن �ه ��م ج ��ذري ��ًا ب �ع��د م��وج��ة التصفيات
التي طالتهم خالل الحرب الباردة).
أيتكني
وفي
السياق ،يشير عالم النفس ً
ّ
س �ي��ر إل � ��ى أن � ��ه ي� �ج ��در ال �ب �ح��ث أوال عن
االن �ق �س��ام ال �ع �م��ودي ل�ل�م�ج�ت�م� ّ�ع التركي
الشديد التسييس ،الفتًا إل��ى أن العامل
األس ��اس ��ي ال � ��ذي ي��دف��ع أي م ��واط ��ن إلى
القفز على مسؤول سياسي لضربه ،هو

«الشعور اإلثني العزيز ج�دًا على قلوب
األتراك ،وخصوصًا في ما يتعلق باملسألة
الكردية» .هكذا ،كان الفتًا للغاية اعتراف
شمشك ،ال��ذي ض��رب الوزير يلديز ،بأنه
فعل فعلته انتقامًا من حكومة رجب طيب
ّ
أردوغ��ان على خلفية تقدمها بـ«مبادرة
االنفتاح الديموقراطي» الهادفة إلى إبرام
مصالحة تاريخية مع أكراد البالد.
ّ
على أن سير ال يستبعد أن يكون خلف
�ره ،إرادة ال عالقة
ض� ��رب ت � ��ورك أو غ� �ي � ُ
ل�ه��ا ب ��ردة ف�ع��ل ع�ف��وي��ة ت��رج� َ�م��ت باعتداء
جسدي ،كأن يكون املعتدي مدفوعًا بفعل
ق� ��رار س �ي��اس��ي ل �ط��رف م��ن م�ص�ل�ح�ت��ه أن
تسود الفوضى والالاستقرار في الحياة
السياسية التركية.
وعن االنقسام املتعاظم األثر منذ وصول
ح ��زب «ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة» إل ��ى الحكم
ق �ب��ل  8س� �ن ��وت ،وإم � �ك� ��ان ال � �ع� ��ودة إليه
وتيرة العنف السياسي،
لفهم تصاعد ّ
يمكن التذكير بأن التحذيرات كثرت في
اآلون ��ة األخ�ي��رة م��ن ّ
مغبة ص�ع��ود الكره
امل �ت �ب��ادل ع �ل��ى ن �ح��و غ �ي��ر م �س �ب��وق بني
األت � ��راك ،وذل ��ك ألس �ب��اب ب��ات��ت معروفة.
ف��اإلس�لام �ي��ون خ��رج��وا م��ن مساجدهم
الرئاسات
إلى عالم السياسة ،واحتلوا ّ
ال �ث�ل�اث .ش�ع��ر ال�ع�ل�م��ان�ي��ون ب ��أن قيمهم
ّ
ّ
مهددة ،فكان ال بد لهم ،ممثلني بالجيش
وبأحزاب املعارضة الكمالية وبنقابات
ّ
اعتبارهم
رجال األعمال واملال ،أن يردوا
ً
في مكان ما .لكن هذا املكان بات مستحيال
أن ي �ك��ون ع �ب��ر اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن ،ب �م��ا أنهم
أص�ب�ح��وا غالبية ساحقة ف��ي املجتمع.
لذلك ،كانت الحلقة األضعف هي األكراد،
ال�ش��اع��ري��ن ب��دوره��م ب��زي��ادة التهميش
وال�ق�م��ع بحقهم ،ف�ك��ان م��ن الطبيعي أن
تنفجر ال�ع��داوات الثالثية األبعاد هذه،
بأشكال عنفية ستزيد وتيرتها ،برأي
البعض ،م��ا دام��ت القضية ال�ك��ردي��ة من
دون ح��ل ،وم��ا دام التعديل الدستوري
ق��اص �رًا ع��ن ب �ن��اء ت��رك �ي��ا ج��دي��دة عادلة
ودي�م��وق��راط�ي��ة ب��ال�ف�ع��ل ،وم��ا دام سعي
ت��رك�ي��ا إل��ى اح �ت�لال امل��رك��ز ال�خ��ام��س في
االقتصاد العاملي املعولم في ّ عام ،2025
على حساب الطبقات املستغلة.

بنجاح العملية ال�ج��راح�ي��ة» ،مشيرة إلى
أن «م �س��ؤول م�ص��ري رف�ي��ع امل�س�ت��وى كان
قد توجه إلى دمشق لتقديم دعوة رسمية
للرئيس األسد لزيارة مصر ودعوته للقاء
الرئيس م�ب��ارك» ،بعد توتر في العالقات
دام أكثر من أربع سنوات.
وستكون زي��ارة الرئيس األس��د هي ثالث
زيارة من نوعها لرئيس عربي ملصر منذ
أن اس�ت��أن��ف ال��رئ�ي��س ً م�ب��ارك مهماته قبل
أيام ،حيث استقبل كال من الرئيس اليمني
ع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص��ال��ح ورئ� �ي ��س السلطة
الفلسطينية محمود عباس.
ومن املتوقع أن يتطرق اللقاء بني الرئيسني
األسد ومبارك إلى العالقات الثنائية بني
البلدين والقضايا اإلقليمية ذات االهتمام
امل �ش �ت��رك ،وع �ل��ى رأس �ه��ا م �ل��ف املصالحة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،وآخ � � ��ر ًت� � �ط � ��ورات عملية
التسوية باملنطقة ،فضال عن التهديدات
اإلسرائيلية لسوريا بعد اتهامها بتزويد
حزب الله بصواريخ «سكود».
وكان وزير الخارجية املصري أحمد أبو
الغيط ق��د ق��ال أخ�ي�رًا إن زي ��ارة الرئيس
بشار األسد ملصر واردة جدًا في الفترة
امل �ق �ب � ّل��ة ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه� ��ذه الزيارة
ستنشط العالقات التي تتسم بالفتور
بني البلدين.

ّ
ّ
لاّالصدريون يلوحون بالتحالف مع
ع وي ما لم يتراجع املالكي
بغداد ــ األخبار
ّ
ازداد ت ��أزم ال�ع�لاق��ة ب�ين ائ�ت�لاف��ي «دولة
ّ
ال�ق��ان��ون» و«االئ �ت�لاف الوطني املوحد»
ف ��ي ال � �ع � ��راق ،أم� � ��س ،ع �ل��ى وق � ��ع تهديد
ال �ص��دري�ين ب��ال�ت�ح��ال��ف م��ع ق��ائ�م��ة إياد
ع �ل��اوي إذا أص� ��ر ن � ��وري امل ��ال �ك ��ي على
ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة املقبلة،
وس ��ط م��واف �ق��ة زع �ي��م «ال �ع��راق �ي��ة» على
إع��ادة ف��رز أص��وات ب�غ��داد ،ش��رط وجود
رقابة دولية على العملية.
وانتقد عضو «االئتالف الوطني» ،همام
حمودي ،إصرار «ائتالف دولة القانون»
ترشيح املالكي لوالية ثانية ،رغم
على ّ
علمه بأن هذا ما يعوق إعالن التحالف
بني القائمتني .وبذلك ،أكمل حمودي ما
قاله زعيم «املجلس اإلسالمي العراقي»،

وصفت وكالة «آكانيوز»
الكردية ،التحركات التي
يقوم بها حزب الدعوةً ،
بزعامة نوري املالكي ،أمال
في االحتفاظ برئاسة الوزراء،
بأنها «مربكة» ،وتشير إلى
احتمال حدوث انشقاق جديد

في الحزب.
ورأت أن املالكي سيكون
«كبش الفداء» ملصلحة
مرشح التسوية املنتظر،
الذي سيعيد توازن التحالف
الثالثي بني الكتلتني
ّ
الشيعيتني وكتلة التحالف
الكردستاني ،وهذا األمر ربما
ينذر بانشقاق جديد لهذا
الحزب.
(األخبار)

ع �م��ار ال �ح �ك �ي��م ،أول م ��ن أم � ��س ،عندما
اس �ت �ب �ع��د وص� ��ول امل��ال �ك��ي إل ��ى منصب
الرئاسة الثالثة.
ّ
وأش � � � ��ار ح � �م� ��ودي إل� � ��ى أن «االئتالف
الوطني ينتظر مبادرة من دولة القانون
مل�ع��ال�ج��ة أم ��ري ��ن :األول اخ �ت �ي��ار رئيس
وزراء باعتماد مبدأ ال�ت��واف��ق ،والثاني
يتعلق ب�ض�م��ان��ات ل�ل�ب�ق��اء متفاهمني».
ول�ف��ت إل��ى أن «دول ��ة ال �ق��ان��ون» ل��م يقدم
أي ب��دي��ل ل�ل�م��ال�ك��ي« ،األم � ��ر ال� ��ذي يثير
التساؤل».
وف��ي ال�س�ي��اق ،ج��دد ال�ق�ي��ادي ف��ي التيار
ال� �ص ��دري ،ب �ه��اء األع ��رج ��ي ،ال�ت��أك�ي��د أن
التوصل إلى تحالف مع «دولة القانون»،
م �ت��وق��ف ع �ل��ى ق� �ب ��ول األخ � �ي ��ر بشروط
«االئ� � �ت �ل��اف ال ��وط � �ن ��ي» ،م � �ح ��ذرًا م ��ن أن
التحالف مع «القائمة العراقية» سيكون
القرار التالي في حال عدم التحالف مع
«دول� ��ة ال �ق��ان��ون» ،م �ج��ددًا رف ��ض تياره
«ل�ت��ول��ي أي م��ن م��رش�ح��ي ح��زب الدعوة
لرئاسة الوزراء».
في هذه األثناء ،وافق عالوي على إعادة
ف��رز األص ��وات ي��دوي��ًا ف��ي ب�غ��داد ،بشرط
وج ��ود رق��اب��ة دول �ي��ة .وق ��ال ،ف��ي مؤتمر
صحافي« :نحن م��ع إع��ادة العد والفرز
اليدوي ،لكن نخشى من املمارسات التي
قد ترافق هذه العمليات التي قد تؤدي
إلى تغيير النتائج ملصلحة فئة معينة».
وخلص إلى اشتراط «إجراء إعادة الفرز
بحضور مراقبني دوليني لإلشراف على
العملية» .كذلك طالب بأن ُيعاد الفرز في
محافظات النجف والبصرة والديوانية،
ّ
ألن «ال�ع��راق�ي��ة ت�ق��دم��ت ب�ط�ع��ون لوجود
تالعب فيها ،لكن لم يستجب لها أحد».
ول � � ��م ت �ن �ق �ط ��ع وت� � �ي � ��رة ال� � �ل� � �ق � ��اءات بني
«ال�ع��راق�ي��ة» و«دول ��ة ال�ق��ان��ون» ،فاجتمع
ال� �ق� �ي ��ادي ف ��ي ائ� �ت�ل�اف ع �ل ��اوي ،أسامة
ال�ن�ج�ي�ف��ي ،م��ع رئ�ي��س ال � ��وزراء املنتهية
والي � � �ت � � ��ه ،ون� ��اق � �ش� ��ا «إم � � �ك � � ��ان تحالف
القائمتني في أجواء إيجابية».
ميدانيًا ،تواصلت حملة «وثبة األسد»
الحكومية ال�ه��ادف��ة إل��ى تصفية جميع
ق� � ��ادة ت �ن �ظ �ي��م «ال � �ق � ��اع � ��دة»؛ ف �ب �ع��د قتل
ال� �ق� �ي � َّ
�ادي�ي�ن ف� ��ي ال �ت �ن �ظ �ي��م ،أب � ��و أيوب
امل � �ص� ��ريُ ،وأب� � ��و ع �م��ر ال � �ب � �غ� ��دادي ،أول
م��ن أم ��س ،أع �ل��ن مقتل ق�ي��ادي ث��ال��ث هو
وكركوك
م� �س ��ؤول م �ح��اف �ظ��ات ن �ي �ن��وى
ّ
وص�لاح ال��دي��ن ،أحمد العبيدي ،املكنى
بأبو صهيب.

ّ
أوباما يجدد الشراكة
االستراتيجية مع إسرائيل

ّ
هنأ الرئيس األميركي ،باراك
أوباما (الصورة) ،الحكومة
ّ
اإلسرائيليني في الذكرى
والشعب
الثانية والستني إلنشاء دولة
إسرائيل ،معيدًا التأكيد على
العالقة املميزة بني الدولتني.
وقال أوباما ،في بيان له« ،بعد
دقائق من إعالن ديفيد بن
غوريون استقالل إسرائيل،
ّ
محققًا حلم إقامة دولة للشعب
اليهودي في وطنهم التاريخي،
كانت الواليات املتحدة أول دولة
تعترف بإسرائيل» .وأضاف
«حتى يومنا هذا ،ما زلنا نتشارك
رابطًا قويًا ال ينكسر من الصداقة
بني بلدينا ،استنادًا إلى التزام
الواليات املتحدة الدائم تجاه أمن
إسرائيل».
ّ
وشدد على أن «إسرائيل ال
تزال شريكنا املهم وحليفنا
االستراتيجي الرئيسي في
ّ
الشرق األوسط ،وأنا واثق بأن
عالقتنا املميزة ستتعزز في
األشهر والسنوات املقبلة».
وأضاف أوباما «أتطلع إلى
مواصلة جهودنا مع إسرائيل
لتحقيق السالم الشامل واألمن
في املنطقة ،بما في ذلك حل
الدولتني ،وإلى العمل معًا ملواجهة
القوى التي تهدد إسرائيل
والواليات املتحدة والعالم».
(يو بي آي)

مصر 29 :حزيران
لحكم «الجدار الفوالذي»

ّ
حددت محكمة مصرية ،أمس،
التاسع والعشرين من حزيران
املقبل موعدًا للحكم في دعوى
قضائية تطالب الحكومة املصرية
بوقف بناء اإلنشاءات الهندسية
والتحصينات على الحدود مع
قطاع غزة ،أو ما يعرف بـ«الجدار
الفوالذي» .وتدفع هيئة قضايا
الدولة (ممثل الدفاع عن الدولة)
بعدم اختصاص املحكمة
والقضاء عمومًا بالنظر في
الدعوى لكون تلك التحصينات
ً
عمال من أعمال السيادة املتعلقة
باألمن القومي املصري.
(يو بي آي)

«حماس» :ملف املصالحة
يشهد حالة جمود
أعلن القيادي في حركة «حماس»،
صالح البردويل ،أمس ،أن ملف
املصالحة الفلسطينية يشهد
وقال ،إن جهودًا
حالة من الجمودُ .
عربية حثيثة كانت تبذل قبيل
انعقاد القمة العربية األخيرة في
ّ
سرت ،وإن لقاءات فلسطينية ـ ـ ـ
ّ
فلسطينية جرت بطريقة متفرقة،
نافيًا أن تكون ّأي من هذه الجهود
أو اللقاءات قد أدى إلى ّأي نتائج
تذكر.
(يو بي آي)

