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أبو إسماعيل ّلمح
إلى قدرة تحالف
اإلسالميين على خوض
االنتخابات بكل الدوائر

االس �ت �ق �ط��اب��ي ال� � ��ذي ع ��رف ��ه اإلس�ل�ام� �ي ��ون
ك�ث�ي�رًا ع�ن��د ح��دي�ث�ه��م ع��ن ال �ش��ري �ع��ة .وأك��د
ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات خ ��اص ��ة ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن
«الشريعة كلها حق وهي التي تدعو للعدل
والفضيلة والخير للناس واملحافظة على
حقوق اإلنسان».
وأك� ��د ذل ��ك امل�ع �ن��ى اس ��م ال �ح��زب وش �ع��اره،

فكلمة «ال��وط��ن» ل��م يكن مرحبًا كثيرًا بها
في أدبيات السلفيني على كافة مدارسهم،
الرت�ب��اط املنهج السلفي بفكرة «األممية».
كذلك إن الشعار الرئيسي ال��ذي علق على
ّ
مقار الحزب كان «وطن حر وشعب كريم»،
وهو ما كشف أن الحزب يعتمد على خطاب
يالمس كثيرًا من الناس.
هذه األمور ترجح أن يكون حزب الوطن هو
املقابل لحزب الوسط في الحالة «اإلخوانية
ومدارسها» .فحديث القيادات في املؤتمر،
كالدكتور يسري حماد ومحمد نور وأحمد
ودي� � ��ع ،ي�ك�ث��ر م ��ن م� �ف ��ردات ذك� ��ر امل �ش��اري��ع
القومية والجوانب العملية ونبل الوسيلة
وامل �ق �ص��د ،ب�ج��ان��ب ال�ح��دي��ث ع��ن املرجعية
متساو بني الشقني.
بقدر
اإلسالمية ٍ
ٍ
وك��ان الفتًا أيضًا ق��درة ال�ح��زب على جذب
دعم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ،الرمز
السلفي وال��داع�ي��ة الكويتي امل �ع��روف ،بما
له من ثقل في التأثير داخ��ل السلفيني في
منطقة الخليج ،وهو ما قد يعني أن خبرة
السلفيني املتقدمة نسبيًا في الكويت عنها
في مصر ،ستكون داعمة لحزب الوطن.
وف ��ي ال�ك�ل�م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا ال �ش �ي��خ محمد
عبد املقصود ،أحد مشايخ القاهرة الكبار،
امل �ت��أث��ري��ن ب ��اإلخ ��وان وامل��رج �ع �ي��ة الفقهية
ل �ح��زب األص��ال��ة ال�س�ل�ف��ي ،رأى أن «ت�ق��دي��م
الخطباء للمهمات السياسية خيانة ،فإدارة
مسجد ليست ك ��إدارة دول ��ة» .وش ��دد على
ح��دي��ث ق �ي��ادات ال��وط��ن ع��ن أهمية «تقديم
ال �ك �ف��اءات ،ألن ت��رش�ي�ح��ك ل�ش�خ��ص تعني
تزكيته للناس وستحاسب عليه».
وك��ان��ت كلمة ال�ش�ي��خ أب��و إس�م��اع�ي��ل ،التي
ّملح فيها إلى قدرة اإلسالميني على خوض
االنتخابات بكل الدوائر من دون اإلفصاح
ع ��ن امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ت �ح��ال��ف ،ف �ض�ل ً�ا عن
تأكيده َنبذ الحزبية وأهمية بيان املنهج
وأن بمثابة خريطة الحضور ال��ذي شمل
ت��وج �ه��ات إس�ل�ام �ي��ة ع ��دي ��دة وغ � ��اب عنها
م�م�ث�ل��ون ع��ن اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .وه ��و ما
ي �ط��رح ت� �س ��اؤالت ع ��ن س ��ر ه� ��ذا ال�ت�ح��ال��ف
وكيف سيسير.

إضاءة

حبس إسرائيلي في مصر بشبهة التخابر
قررت نيابة مدينة نويبع في جنوب سيناء حبس اإلسرائيلي
أن� ��دري ب�ش�ي�ن�ي�ش�ن�ي�ك��وف ،ال ��ذي أل �ق��ي ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ه أول من
أم��س ،أرب�ع��ة أي��ام على ذم��ة تحقيقات ت�ج��رى معه لالشتباه
ف��ي قيامه ب��أع�م��ال ت�خ��اب��ر .وأف ��اد م�ص��در قضائي ب��أن��ه تبني
ً
أن بشينيشنيكوف «دخ��ل البالد متسلال عبر منطقة جبلية
ب��ال �ق��رب م��ن ط��اب��ا» ،م��ن دون م��زي��د م��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل .وأف ��ادت
الصحف اإلسرائيلية بأن املوقوف البالغ الرابعة والعشرين من
العمر ،مولود في روسيا وهاجر إلى إسرائيل .وسبق لجهاز
األم��ن ال��داخ�ل��ي «ال�ش�ين بيت» أن أوق�ف��ه ف��ي ع��ام  2011بسبب
نشاطاته املؤيدة للفلسطينيني .وأكدت صحيفة «هآرتس» أن
الشاب عمل أرب��ع سنوات ونصف السنة جنديًا في الجيش
اإلسرائيلي ،لينخرط الحقًا في «منظمات يسارية متشددة».
من جهتها ،أف��ادت صحيفة «معاريف» ب��أن بشينيشنيكوف
ح ��اول رف��ض جنسيته اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��ؤك �دًا أن��ه «ال يعترف
بدولة إسرائيل» .أم��ا املتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية
ي�ي�غ��ال ب��امل��ور ،ف�ق��ال إن��ه ل��م يتلق أي إش �ع��ار م��ن م�ص��ر حتى
اآلن بخصوص توقيف إس��رائ�ي�ل��ي .وق��ال «طلبنا معلومات
من املصريني .ننتظر معلومات رسمية من السلطات حول ما
يتهمونه به وما يريدون فعله لكي نعلم كيف نتصرف».
(أ ف ب)

تحقيق تركي في مقتل
ّ
طي َارين فوق سوريا:
ّ
ملاذا اإلصرار على املهمة؟
أنقرة ــ فاطمة كيابال
بدأ أحد مكاتب ّ
االدعاء العام في تركيا
تحقيقات حول سقوط طائرة عسكرية
ت��رك �ي��ة ب��واس �ط��ة ص � ��اروخ س � ��وري في
ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي ،وذل� ��ك ع �ق��ب ش�ك��وى
َ
الطيارين االثنني
تقدمت بها عائلة أحد
اللذين قتال في الحادث.
ّ
وات �ه �م��ت ع��ائ�ل��ة ال�ط�ي��ار امل �ل�ازم حسني
أك�س��وي م�س��ؤول�ين حكوميني ،وبشكل
خ��اص منظمة االس�ت�خ�ب��ارات القومية
(ميت) والقوة الجوية ،بمحاولة إثارة
ح � ��رب ،ع ��ن ط ��ري ��ق إع� �ط ��اء أوام � � ��ر غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة ل� �ل� �م ��رؤوس�ي�ن ،واص� �ف ��ة ذل��ك
«ب ��اإله �م ��ال وامل �ع��ال �ج��ة غ �ي��ر امل�لائ �م��ة»
لحادث الطائرة ،حسبما ذكرت صحيفة
«وطن» التركية اليومية.
من جهته ،ق��ال محامي عائلة اكسوي،
م�ح�م��د ك �ت��ر ،إن ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات
«م �ي��ت» أع �ط��ى األم ��ر ب��إرس��ال ط��ائ��رات
ال � � � ��ى امل � �ن � �ط � �ق � ��ة .وأض� � � � � � ��اف أن «ت� �ل ��ك
ّ
ال�ط��ائ��رة ح��ل�ق��ت ب��أم��ر م��ن «م �ي��ت» ،وأن
االس�ت�خ�ب��ارات أص� ّ�رت على املهمة رغم
إش� ��ارة ال �ت �ق��اري��ر ال ��ى م�خ��اط��ر تسيطر
ع �ل��ى أج � � ��واء ال� �س ��اح ��ل ال� � �س � ��وري .ل�ق��د
مضوا في إصرارهم ليومني» .وأضاف
كتر لصحيفة «الوطن» ولصحف تركية
أخ��رى أن «الشكوى ترتكز على أبحاث
موضوعية».
ُ
الشكوى الجرمية ق� ّ�دم��ت ف��ي ماالطيا،
العسكرية التي انطلقت
حيث القاعدة
ُ
منها الطائرة التي أسقطت.
وف ��ي س �ي��اق اإلج� � � ��راءات ،ي �ع �ت��زم ن��ائ��ب
رئ�ي��س مكتب التحقيقات ف��ي ماالطيا
ط �ل��ب إذن م ��ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة رج��ب
ط �ي��ب أردوغ � � ��ان ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع رئ�ي��س

م�ن�ظ�م��ة األم � ��ن ال �ق��وم��ي ح �ق��ان ف �ي��دان،
وامل �س��ؤول ف��ي املنظمة ات�ي�ن��ج اوزك��اي��ا
ومسؤولني آخرين من القوة الجوية.
وأف��اد مكتب ّ
االدع ��اء بأنه طلب وثائق
َ
وت�ق��اري��ر تشريح جثتي ال�ط�ي��اري��ن من
ق�ب��ل امل��ؤس �س��ات ذات ال �ص �ل��ة ،م��ن أج��ل
التحري ّ
ّ
عما إذا كان هناك أي إهمال في
الحادث ،أو إذا كان قد تم إرسال الرجال
في مهمة خطرة عن سابق إصرار.
�ار اآلخ� ��ر ،ال�ن�ق�ي��ب غ��وخ��ان
ع��ائ�ل��ة ال�ط�ي� ُ
إرت � ��ان ،ال� ��ذي ق �ت��ل ف��ي ال �ح ��ادث ن�ف�س��ه،
ُ
ست ّ
عد ملف شكوى جرمية
أعلنت أنها
قريبًا.
وك� ��ان ت �ق��ري��ر امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ع�س�ك��ري
ق��د أف ��اد ف��ي أي �ل��ول امل� ُ�اض��ي ب��أن ط��ائ��رة
الفانتوم _  4التركية أسقطت بصاروخ
س��وري أرض _ ج��و ،على ال��رغ��م م��ن أن
الصاروخ لم يصب الطائرة مباشرة.
ُوكانت سوريا قد أعلنت أنها أسقطت
املقاتلة التركية بدفاعها الذاتي ووقعت
في الفضاء السوري .لكن تركيا ّادعت أن
الطائرة انتهكت املجال الجوي السوري
ُبطريقة غير متعمدة لدقائق ،غير أنها
أسقطت في املجال الجوي الدولي.
على ّ
أي حال ،ستعتمد أي تحقيقات مع
ج�ه��از «م �ي��ت» ل�لاس�ت�خ�ب��ارات القومية
ع�ل��ى إذن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة .وان��دل�ع��ت
األزم � � � ��ة ف� ��ي ش � �ب ��اط ع� � ��ام  ،2012ح�ين
استدعى املدعي العام الرسمي رئيس
«م� �ي ��ت» ف� �ي ��دان وأرب� �ع ��ة م ��ن م �س��ؤول��ي
ال ��وك ��ال ��ة االس �ت �خ �ب��اري��ة ل �ل �ش �ه��ادة في
ت�ح�ق�ي��ق ح ��ول ت �ج ��اوز ب �ع��ض ع�ن��اص��ر
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ل �صل��اح �ي��ات �ه��م أث �ن��اء
الخدمة ،وذلك في قضية تتعلق باتحاد
املجتمع ال�ك��ردس�ت��ان��ي امل��رت�ب��ط بحزب
العمال الكردستاني.

عربيات
دوليات
طهران تكشف عن
ّ
مروحية من صنعها
اختتمت القوات البحرية اإليرانية
ّ
املسلحة أمس تدريبات استمرت
ستة أيام قرب مضيق هرمز،
اختبرت خاللها صاروخني.
وكشفت النقاب عن طائرة
مروحية قتالية محلية الصنع.
ونقلت «برس تي في» عن وزير
الدفاع ،أحمد وحيدي ،قوله إن
الطائرة املروحية «طوفان »2
املقاتلة التي تم تصنيعها في
مؤسسة الصناعة الجوية التابعة
لوزارة الدفاع االيرانية ،تتميز
بدقة التصويب ،مشيرًا الى أنها
ستعزز بدرجة كبيرة القدرات
النارية للقوات املسلحة اإليرانية.
في غضون ذلك ،عرضت قناة
«برس تي.في» لقطات لصواريخ
تطلق خالل املناورة .وقالت ان
صاروخ «قادر» أرض ـ بحر،
أصاب بنجاح هدفًا وهميًا ،فيما
اختبرت البحرية االيرانية أيضًا
صاروخًا من طراز «نور» أرض ـ
أرض طويل املدى.
(أ ف ب)

فنزويال قلقة على
صحة تشافيز
بدأت فنزويال السنة الجديدة
في حالة من القلق والترقب مع
تدهور حالة رئيسها هوغو
تشافيز (الصورة) ،املوجود منذ
ثالثة أسابيع في كوبا للعالج
من السرطان في حني يفترض
أن يؤدي اليمني الدستورية لوالية

تركيا

أنقرة تعترف رسميًا بأوجالن
إسطنبول ــ حسني محلي
وص��ف يالتشني أك��دوغ��ان ،وه��و كبير
مستشاري رئيس الوزراء التركي رجب
ط�ي��ب أردوغ� � ��ان ،ل�ل�ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة،
زع�ي��م ح��زب ال� ُع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي عبد
الله أوج�لان ،املعتقل في سجن جزيرة
إميرلي التركي ،بأنه ال يزال العبًا مهمًا
ف ��ي امل� �ع ��ادل ��ة ال� �ك ��ردي ��ة وم �س��اع��ي ح��ل
املشكلة الكردية.
وأشار أكدوغان إلى تصريحات رئيس
ال� � ��وزراء رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � � ��ان ،ق�ب��ل 3
أيام حيث اعترف باستمرار املباحثات
ال � �س ��ري ��ة ب �ي��ن ج � �ه� ��از االس � �ت � �خ � �ب ��ارات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وأوج� � �ل � ��ان ل� �ل� �ت ��وص ��ل إل ��ى
صيغة عملية تنهي االقتتال التركي ــ
الكردي ،مستبعدًا التوصل إلى نتائج
عملية خ�ل�ال امل��رح�ل��ة ال�ق��ري�ب��ة املقبلة،
وذل��ك بسبب امل�ع��ادالت الصعبة داخ��ل
حزب العمال ،وبالتالي العراقيل التي
تضعها س��وري��ا وال �ع��راق وإي ��ران أم��ام
مساعي الحكومة التركية لحل املشكلة
ال� �ك ��ردي ��ة .وأك � ��د أك� ��دوغ� ��ان أن ال �ه��دف
م��ن امل�ب��اح�ث��ات م��ع ال�ك��ردس�ت��ان��ي ليس
التوصل إلى اتفاق بشأن إطالق النار،
بل وقف العمل املسلح نهائيًا.
وك ��ان رئ �ي��س ال� � ��وزراء ق��د اع �ت��رف قبل
 3أي ��ام ب��اس �ت �م��رار امل �ب��اح �ث��ات ال�س��ري��ة
مُ��ع زع �ي��م ح ��زب ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي
امل �ع �ت �ق��ل ل� ��دى ت��رك �ي��ا م �ن��ذ ع� ��ام 1999
واملحكوم عليه بالسجن املؤبد ،بهدف
االتفاق معه على صيغة عملية تنهي
االقتتال الكردي ــ التركي.
وق ��ال ��ت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام ال �ت��رك �ي��ة إن
أوج� �ل��ان ط �ل��ب خ �ط��ًا ه��ات �ف �ي��ًا م �ب��اش �رًا
يتحدث م��ن خ�لال��ه م��ع ق�ي��ادات الحزب

املوجودة شمال العراق ،وأك��د ضرورة
إخ� �ل��اء س �ب �ي �ل��ه م ��ن ال �س �ج��ن ووض �ع��ه
تحت اإلقامة الجبرية في أحد البيوت،
وذل ��ك ك �ش��روط أس��اس�ي��ة ل��وق��ف العمل
امل �س �ل��ح ض��د ت��رك �ي��ا ب �ع��د إص � ��دار عفو
ع��ام وشامل وغير مشروط عن جميع
ق � �ي� ��ادات وع �ن ��اص ��ر وأن � �ص� ��ار وأت� �ب ��اع
الحزب الكردستاني واملوجودين داخل
تركيا أو خارجها.
وك� ��ان� ��ت امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ص �ح ��اف �ي ��ة ق��د
ت �ح��دث��ت ع ��ن وس ��اط ��ة ك ��ردي ��ة ع��راق �ي��ة
ي� �ق ��وم ب �ه ��ا رئ� �ي ��س إق �ل �ي ��م ك ��ردس �ت ��ان
ال �ع��راق م�س�ع��ود ال �ب��رزان��ي ،ب�ين أن�ق��رة
وق �ي��ادات ح��زب ال�ع�م��ال امل�ت�م��رك��زة في
جبال القنديل الحدودية جنوب شرق
تركيا ،بهدف التوصل إلى حل نهائي
للمشكلة الكردية.
ويقضي ه��ذا الحل باالعتراف لألكراد
في تركيا بمزيد من الحقوق القومية،
بما فيها الحكم ال��ذات��ي ،مقابل إع�لان
الحزب رسميًا وقف القتال ضد تركيا،
على أن تمنح بعض ال��دول األوروب�ي��ة
حق اللجوء السياسي لقيادات الحزب
امل ��وج ��ودة ف ��ي ش �م��ال ال� �ع ��راق والح �ق��ًا
ألوجالن بعد خروجه من السجن خالل
فترة أقصاها  5سنوات.
وي��أت��ي ه��ذا التحرك التركي ف��ي اتجاه
ال �ح��ل ال �ع��اج��ل ل�ل�م�ش�ك�ل��ة ال �ك��ردي��ة مع
ال�ق�ل��ق امل �ت��زاي��د ف��ي أن �ق��رة م��ن ت�ط��ورات
األزمة السورية والحديث عن احتماالت
سيطرة األك��راد السوريني على منطقة
ش � �م ��ال ش � ��رق س � ��وري � ��ا ،ح� �ي ��ث ل �ح��زب
االت �ح��اد ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ك��ردس�ت��ان��ي
ال �س��وري امل�ت�ض��ام��ن م��ع ح ��زب ال�ع�م��ال
ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ال� �ت ��رك ��ي ق � ��وة وت��أث �ي��ر
كبيران في الشارع الكردي السوري.

جديدة في  10كانون الثاني
الحالي .وفي مؤشر على حالة
القلق املخيمة على البالد ،ألغيت
االحتفاالت الرسمية برأس السنة
الجديدة وخلت شوارع كاراكاس
في اليوم األول من السنة.
(أ ف ب)

ّ
كلينتون ُمصابة بتجلط دموي
فيما كانت وزيرة الخارجية
األميركية هيالري كلينتون
تستعد للعودة إلى العمل هذا
األسبوعّ ،كشف األطباء عن
وجود تجلط دموي في أحد
األوردة القريبة من أذنها اليمنى
بني الجمجمة واملخ .ونتج هذا
التجلط من ارتجاج في الدماغ
ُأصيبت به في وقت سابق عندما
أغمي عليها بسبب اصابتها
بجفاف نتيجة فيروس في املعدة.
وقال أطباؤها انها ستتعافى
بالكامل بعدما عولجت باألدوية
املناسبة ،اال ان غيابها الطويل
اثار ضجة اعالمية وشائعات
غطت على أسابيعها األخيرة في
الوظيفة .وال تزال كلينتون ترقد
فيّ مستشفى في نيويورك ،حيث
توقع األطباء ان تتعافى تمامًا.
(أ ف ب)

