
العفو الدولية: الحكم بحق الشيخ "سلمان" 
انتهاك صارخ لحقوق االنسان يف البحرين

ــة تثبيت الحكم  ــات البحريني ــو الدولية قرار السلط ــت منظمة العف ادان
ــرية اىل ان القرار  ــاق الشيخ عيل سلمان، مش ــني عام جمعية الوف بحق أم

يعد تجاهل صارخ للحق يف حرية التعبري يف البحرين.
ــرشق األوسط يف منظمة العفو  ــادر عن نائبة مدير مكتب ال وقال بيان ص
ــة للحكم الصادر بسجن زعيم  ــة سماح حديد، ان محكمة بحريني الدولي
ــة أخرى لحرية  ــاء بمثابة الصدمة وهو رضب ــدة 9 سنوات ج ــة مل املعارض

التعبري يف البالد فيما وصفته املنظمة.
ــم وراء  ــني رأي وقد حوك ــان هو سج ــخ عيل سلم ــان "الشي ــاف البي وأض
ــرار يف  ــه عىل االستم ــزم حزب ــي عىل ع ــد السلم ــرد التأكي ــان ملج القضب
ــب اإلصالح،  ــام 2011م حتى تحقيق مطال ــت الع ــات التي انطلق املطالب

ومحاسبة املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان".
ــن معاقبته بسبب انتقاده السلمي يجب أن تأمر  وطالبت املنظمة بدال م
ــري املرشوط، مشددة عىل  ــات البحرينية باإلفراج الفوري عنه وغ السلط
ــن اضطهاد  ــض الطرف ع ــع الدويل أن يغ ــن للمجتم ــه "ال يمك ــان أن البي
ــة  ــدي الحكوم ــن منتق ــوادة م ــال ه ــل ب ــة املتواص ــات البحريني السلط
ــو سحق أي شكل  ــوق اإلنسان لغرض وحيد ه ــني يف مجال حق والناشط

من أشكال املعارضة السلمية أو املعارضة للحكومة".
ــن يف مجال  ــادات لسجل البحري ــل االنتق ــدال من تجاه ــان "ب ــال البي وق
ــوق اإلنسان، يجب عىل حلفائها الدوليني استخدام نفوذهم للضغط  حق
ــاء الرأي يف  ــع سجن ــان وجمي ــخ عيل سلم ــالق رساح الشي ــل إط ــن أج م

البحرين".

الفروف: ال تعاون مع اإلدارة األمريكية 
قبل معرفة سياستها الجديدة

ال مكان للحديث عن الدخول يف تعاون مع اإلدارة األمريكية 
ــدة إال بعد تشكيل فريق الرئيس األمريكي املنتخب،  الجدي

دونالد ترامب.
ــي الفروف يف ترصيح  ــر الخارجية الرويس سريغ وذكر وزي
ــداد للتعاون  ــك“ أن ترامب أبدى االستع خاص لـ“سبوتني
ــال السياسة  ــا، يف مج ــا فيها روسي ــدول األخرى بم ــع ال م
ــدد الفروف  ــة اإلرهاب وش ــا يف مكافح ــة خصوص الخارجي
ــالل الحملة  ــه ترامب خ ــا أعلن ــد م ــىل رضورة أن يتجس ع
االنتخابية يف ”قرارات عملية“، حتى تدخل روسيا والدول 
ــع اإلدارة األمريكية الجديدة. وال يمكن  ــرى يف تعاون م األخ
ــد وعود ترامب االنتخابية يف القرارات العملية إال  أن تتجس

بعد أن يتم تشكيل فريق الرئيس األمريكي الجديد.
ولفت الفروف إىل أن الدخول يف تعاون مع الواليات املتحدة 
ــاب ويف مسائل أخرى“ يتعلق  ــة ”يف مكافحة اإلره األمريكي
ــو ”ما ال يمكن فهمه إال  ــدى فعالية التعاون املمكن“ وه ”بم
ــدة ويبدأ  ــل اإلدارة (األمريكية) الجدي ــم تشكي ــد أن يت بع
ــد مواقفهم  ــذه اإلدارة بتحدي ــب يف ه ــون املناص ــن يشغل م

العملية“.

اإلخوان وراء تصعيد اإلرهاب يف مصر
ــىل املجموعات  ــة ترشف ع ــادة ارهابي ــر الجاري قي ــت بداية الشه تشكل
ــرص، بهدف تصعيد  ــي اىل جماعة االخوان املسلمني يف م ــة وتنتم املسلح
ــة، وتضم هذه القيادة،  ــال التفجريية التخريبية يف الساحة املرصي االعم
ــادات الجماعة  ــن قي ــر وتركيا وم ــة قط ــن مشيخ ــة م ــارص استخباري عن

والتنظيم الدويل لالخوان.
ــاءات ثالث عقدت يف الدوحة  ــاء تشكيل هذه القيادة االرهابية بعد لق وج
ــوم وأنقرة، تمثلت فيها الجهات الثالث بحضور قيادات اخوانية،  والخرط
ــم للمجموعات  ــاءات، التي بحثت تكثيف الدع ــت أشارت لهذه اللق وكان
ــي  باق اىل  ــب  والتخري ــري  التفج ــات  عملي ــل  ونق ــاء،  سين يف  ــة  االرهابي

املحافظات املرصية.
وأكدت مصادر خاصة أن جهات رسمية أمريكية تمثلت يف لقاء الخرطوم، 
ــون  ــي يضخ ــري االخوان ــي القط ــور الرتك ــادر اىل أن املح ــارت املص وأش
ــرب االرايض السودانية، بعلم السلطات يف  ــة واملرتزقة اىل سيناء ع االسلح
ــودان، وتأتي العملية  ــع فرع جماعة االخوان يف الس ــوم وبتعاون م الخرط
ــرة، والتفجري الدموي  ــة يف القاه ــة بالعباسي ــة الجبانة يف كنيس االرهابي
ــاءات وتشكيل القيادة االرهابية  ــز رشطة يف الجيزة، عقب هذه اللق لحاج

الثالثية التي تستهدف مرص شعبا وجيشا وقيادة.

وزير الخارجية األمريكية القادم يثري ذعر 
املعارضة السورية

واشنطن
ــد ترامب لـ  ــي املنتخب دونال ــار الرئيس االمريك ــار اختي أث
ــر الخارجية ذعرا يف  ــس تيلريسون مرشحا ملنصب وزي ريك

اوساط املعارضة السورية.
ــس الواليات  ــع ”NBC“ األمريكي أن رئي ــف موق ــث كش حي
ــس التنفيذي  ــد ترامب اختار الرئي ــدة املنتخب دونال املتح
ــل (Exxon Mobil) ريكس تيلريسون  لرشكة إيكسون موبي

مرشحا ملنصب وزير الخارجية.
ــون ميلري، يف تغريدة عىل  ــال الناطق باسم ترامب، جاس وق
ــر الخارجية القادم لن يتم  ــع تويرت، إن اإلعالن عن وزي موق
ــم ينف األنباء عن  ــوع القادم عىل األقل، ولكنه ل قبل األسب

اختيار تيلريسون لهذا املنصب.
ــدأت  ــون، ب ــح تيلريس ــن ترشي ــاء ع ــور األنب ــرد ظه وبمج
ــل  التواص ــل  ووسائ ــي  األمريك ــالم  اإلع يف  ــادات  االنتق
ــع الرئيس  ــح املحتمل م ــب عالقة املرش ــي؛ بسب االجتماع

الرويس فيالديمري بوتني.
ــد تفاوض  ــت جورنال“، فق ــة ”وول سرتي ــب صحيف وبحس
ــة مع روسيا يف  ــام 2011م حول عقد رشاك ــون يف الع تيلريس
ــال الطاقة، بقيمة قدرها الرئيس الرويس يف ذلك الوقت  مج

بـ500 مليار دوالر، حسب موقع ”ذي هيل“ األمريكي.
ــة يف إدارة ترامب يف  ــح ملنصب وزارة الخارجي وحصل املرش
ــة الروسية، وهو  ــىل واحدة من أرفع األوسم العام 2012م ع

”وسام الصداقة الرويس“.
ــا علقت يف  ــون موبيل“ وروسي ــة بني ”إيكس ــت الصفق وكان
ــىل الكريملني بعد  ــب فرض العقوبات ع ــام املايض؛ بسب الع
ــام 2014م، ولكن الرشكة  ــرم ع ــا يف منطقة الق ــل روسي تدخ
ــع العقوبات،  ــا ترف ــف الصفقة عندم ــا ستستأن ــت إنه قال
ــون منصب وزير  ــد به استالم تيلريس ــر الذي قد يساع األم

الخارجية.
ــن أعلماها أن  ــة يف قناة ”NBC“ إن مصدري ــت صحافي وقال
ــادم، وأضافت أن  ــوع الق ــون سيعلن األسب ــح تيلريس ترشي
ــون، وهو مندوب  ــون جون بولت ــب وزير الخارجية سيك نائ
ــد صقور  ــم املتحدة، أح ــق يف األم ــدة الساب ــات املتح الوالي

املحافظني الجدد.

حول العالمحول العالم

عواصم/ وكاالت
لم يكن كالم نتنياهو األخري حول العالقة مع العرب 
ــر الجديد.  ــه بالتأكيد ليس باألم ــارّاً، إال أّن ــراً س أم
ــوح كبري  ــّدث بوض ــيل تح ــوزراء اإلرسائي ــس ال رئي
ــل" يف العالم  ــع "إرسائي ــرّة حول "تغري وض ــذه امل ه
ــدُّ  ــيل ال يع ــان اإلرسائي ــا أن الكي ــي"، موضح العرب
ــا للعالم العربي  ــىل األرجح حليف ــدوا، بل يعدُّ ع ع
ــالم املتطرف"،  ــه الحتمية مع قوى "اإلس يف معركت
ــة" أو "داعش  ــران الشيعي ــت متمثلة يف "إي إن كان

السني املتطرف".
لم يكتِف رئيس الوزراء اإلرسائييل بذلك، بل أضاف 
 "CBS" يف مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عىل شبكة
اإلخبارية األمريكية، أّنه ال داعي إلقامة تحالف مع 

السعودّية ضّد إيران، ألنه " يعد قائما يف الواقع"!
ــىل الوتر املذهبي، إال  ــدو واضحاً لعب نتنياهو ع يب
ــار تشابه مفردات  ــه ال يمكن إنك ــه يف الوقت عين أن
ــي بني البلدين، السعودية والكيان  الخطاب الدعائ
ــدات  ــة التهدي ــار "مواجه ــت شع ــيل، تح اإلرسائي
ــو  نتنياه ــار  مستش ــه  أعلن ــا  م ــو  وه ــة"،  املشرتك
ــة أعوام تقريبا  ــايس، "دوري غولد" قبل ثالث السي
 " ــة  صحيف يف  ــب  كت ــا  عندم 2013م)  ــرب  (ديسم
إرسائيل اليوم" أن "السعودية و"إرسائيل"، تعاونتا 
منذ عرشات السنني يف مواجهة تهديدات مشرتكة"، 
ــرش من سبتمرب  ــداث الحادي ع ــرياً إىل أن "أح مش
مثلت يف الواقع نقطة تحول فارقة أفضت إىل تحول 

أيدلوجي فارق يف السياسة السعودية.
ــو" و"غولد"  إلثبات  ــد ال نحتاج إىل كالم "نتنياه ق
ــة بني البلدين، حيث  ــة التناغم، ورّبما العالق حقيق
ــة الخطاب  ــل" والسعودّي ــن "إرسائي ــل م تتبنى ك
السيايس نفسه، وتتقاطع أولوياتهما اإلقليمية إىل 

حد التطابق.
لسنا هنا يف وارد إثبات العالقة بني البلدين، خاّصة 
بعد أكرث من زيارة سعودية "غري رسمّية" إىل الكيان 
ــيل رفيع إىل  ــول وفد إرسائي ــيل، مقابل وص اإلرسائي

ــن ماذا عن  ــة "هآرتس"، ولك ــاض، وفق صحيف الري
حسابات الربح والخسارة يف هذه العالقة؟

ــو، فمن  ــالم نتنياه ــق بك ــاة التصدي ــن دع ــا م لسن
ــه  ــر نفس ــدويل ويظه ــع ال ــام املجتم ــن أم يتمسك
ــاء الشعب  ــك بأبن ــم أّنه يفت ــربيء رغ ــل ال كالحم
الفلسطيني أطفاًال وشّباناً وشيبة، لن يتوارى عن 
ــاك. إال أن كرثة  ــق مصلحة هنا أو هن الكذب لتحقي
الشواهد تفرض عىل عقولنا القبول بوجود تحالف 
سعودي إرسائييل غري معلن، رغم أن قلوبنا ال زالت 

تلفظه حّتى الساعة.
ــرب الكيان  ــت تعت ــة ال زال ــوب العربي ــة الشع إن كاّف
ــا أراد  ــو م ــري، وه ــا األّول واألخ ــيل عدّوه اإلرسائي
ــرية عند حديثه  ــالل مقابلته األخ ــو نفيه خ نتنياه

عن "تغري وضع "إرسائيل" يف العالم العربي"، ولكن 
هيهات أن تتغّري الشعوب العربّية حتى لو تحالف 

الكيان اإلرسائييل مع كاّفة أنظمتها.
ــات اإلرسائيلية  ــه السلط ــو إلي ــذا ما تصب ــل ه ولع
ــوم بغية صهر الوعي والهوّية والقضّية يف بوتقة  الي
ــا يف التأقلم مع محيطها  التطبيع، لتحّقيق أهدافه
ــت "ارسائيل" تبحث  ــن نسأل: إذا كان العربي، ولك
ــود  ــح لليه ــف تسم ــا، كي ــم يف محيطه ــن التأقل ع
ــن القوقاز بالوجود عىل أرض فلسطني،  األشكناز م
ــن العودة إىل بيوتهم التي  وتمنع أصحاب األرض م

احتفظوا بمفاتيحها
ــّك يف أن الكيان اإلرسائييل هو املستفيد األكرب  ال ش

من أي تحالف مع السعودية، أو أي دولة عربية.

ــىل العداء اإلرسائييل السعودي  ال يختلف إثنان ع
ــه، إال أن هذا العداء ال  ــرتك إليران، ولكل أسباب املش
ــان اإلرسائييل،  ــاب السعودية نحو الكي يربّر انسح
ــون أبرز الخارسين بسبب العداء  خاّصة أنها ستك
ــان، وهو  ــي، لهذا الكي ــي واإلسالم ــي، العرب الشعب
ــة  ــات اإلعالمّي ــض املؤسس ــع ببع ــذي دف ــر ال األم
للعمل عىل تدجني الرأي العام العربي، لكن تدجني 
الرأي العام لقبول التحالف مع "إرسائيل" يتطلب 
ــذا ما تفعله  ــاً وعدائياً ضد إيران. ه ــاً مذهبي خطاب

السعودية اليوم، وتشاطرها "إرسائيل" األمر ذاته.
ــة بعد تخّيل  ــة السعودّي ــداً حجم الورط ــدرك جّي ن
ــئ  ــن تخط ــا، ولك ــدة عنه ــة الجدي اإلدارة األمريكي
ــع الكيان اإلرسائييل  ــا اعتقدت أن التحالف م إذا م

ــد خسارتها لليمن  ــا اإلقليمي بع سيعّزز من دوره
ــاً إذا ما  ــة، تمام ــدول العربي ــد من ال ــرص والعدي وم
اعتقدت أنه باستطاعة نتنياهو إعادتها لألحضان 

األمريكية.
ــدو أن الشعب الفلسطيني  ــن أيضاً، يب يف الخارسي
ــاء والغذاء  ــن نقص األمن وامل ــذي يعاني اليوم م ال
أحدهم، باعتبار أن التقارب مع السعودية، وهو أمر 
ــرى، سيخّفف  ــىل دول أخ ــب بالتأكيد ع سينسح
ــن الضغوط عىل الكيان اإلرسائييل، سواًء العربي  م
ــم املعاناة للشعب  ــي ارتفاع حج ــدويل، ما يعن أو ال

الفلسطيني.
ــى الساعة  ــة بشكل رسمي حّت ــب السعودي لم تج
ــل أن يكون األمر سحابة  عن حقيقة العالقات، نأم
ــىل السعوديني  ــا نخشاه، خشيًة ع ــف، ولكن م صي
ــذي سيكون  ــة ال ــري العالق ــو تظه ــم، ه ــل غريه قب
ــدور  ي ــا  م ــة  ــن حقيق ع ــرياً  كث ــراً  ــد متأخ بالتأكي
ــاه يف العالقات  ــٌر ألفن ــواء، وهو أم ــداً عن األض بعي

اإلرسائيلية العربية.
ــران ستكون  ــات السعودية أن إي ــد تعتقد السلط ق
ــن عىل  ــف، ولك ــذا التحال ــن ه ــن م ــرز الخارسي أب
العكس تماماً، يعكس هذا التحالف صوابّية املوقف 
ــة الفلسطينية، األمر الذي  اإليراني الداعم للقضّي
ــم بالخطابات  ــت أفواهه ــري ممن تلوّث ــد الكث سيعي
ــم  ــودي، سيعيده ــن السع ــب اللح ــة بسب املذهبّي
ــذي يّتخذ من  ــع اإلسالمي ال ــع األول، املرّب إىل املرّب
ــة بوصلًة له، وتعد الجمهورية  القضية الفلسطيني

اإلسالمّية اإليرانية أحد أبرز أركانه.
ــاة التشاؤم عرب طرح املشكلة  حتى ال نكون من دع
ــة خياراً  ــك السعودّي ــل تمتل ــول، ه ــر الحل دون ذك
ــة إىل  ــادة البوصل ــرب إع ــد، ع ــم بالتأكي ــل؟ نع أفض
فلسطني، واللجوء إىل منطق الحوار مع إيران بغية 
ــاد تحالف عربي -  ــات، وذلك بعد إيج حل الخالف

إيراني ضد الكيان اإلرسائييل.

قناة اسرائيلية تفضح السعودية باملوافقة للکيان الصهيوين 
باستخدام أجوائها لضرب إيران

عربي ودوليعربي ودوليالثــــورة

04 ال مكان للحديث عن الدخول يف تعاون مع اإلدارة األمريكية الجديدة إال بعد تشكيل 
فريق الرئيس األمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وزير الخارجية الروسي

املجلس السياسياملجلس السياسي
وأشار إىل ما قام به مجلس 
القائمني باألعمال من واجب 
ــروف  الظ ــه  حتمت ــي  وطن
ــادئ اإليمانية الصادقة  واملب
ــا الجميع  ــق منه ــي إنطل الت
ــن  ــاع ع ــه للدف ــال يف جبهت ك
ــاظ عىل بنيته  الوطن والحف
ــي تواجه كل  الت ــة  املؤسسي
التي  ــرات  واملؤام ــف  العواص
السعودي  ــدوان  الع ــا  يشنه

األمريكي عىل اليمن.
النرص  أن  ــي  الضلع ــد  وأك
ــات  ــق يف الجبه ــذي يتحق ال
وأن  ــات  املؤسس يف  ــق  يتحق
ــادة  القي ــم  سيدع ــع  الجمي
وحكومة اإلنقاذ الوطني وكل 
ــة التي تعمل  ــوى الوطني الق
ــن ومستقبل  ــل الوط من أج

اليمن .
ــس  املجل ــس  رئي ــم  وسل
ــايس األعىل األخ صالح  السي
ــس  مجل ــس  ورئي ــاد  الصم
عبدالعزيز  ــور  الدكت الوزراء 
بن حبتور القائمني باألعمال 
ــة  التقديري ــادات  الشه

والهدايا الرمزية.
حرض حفل التكريم عضو 
ــىل  ــايس األع ــس السي املجل
محمد النعيمي ومدير مكتب 
ــة محمود  ــة الجمهوري رئاس
ــس  ــني رس املجل ــد وأم الجني
ــور  الدكت ــىل  األع ــايس  السي

يارس الحوري.

هشول يشدد علىهشول يشدد على
متمنني له التوفيق والنجاح، 
ــن استعدادهم أن يكونوا  مؤكدي

عوناً له يف أداء مهامه.
ــرب نائب  ــذا اإلطار أع ويف ه
ــره  شك ــن  ع ــس  املجل ــس  رئي
ــي وحرصه عىل  للكادر الوظيف
ــر  وتطوي ــود  الجه ــة  مضاعف
ــع  م ــب  تتناس ــورة  بص األداء 

املهام الكبرية املنوطة بهم .
ــب رئيس املجلس،  وحث نائ
ــة  األمان ــاز  جه يف  ــني  العامل
ــىل االنضباط والعمل  العامة ع
ــل  ظ يف  ــة  وخاص ــالص،  بإخ
الظروف الراهنة جراء استمرار 
ــذا مواجهة  ــدوان الظالم وك الع
ــا  يفرضه ــي  الت ــات  التحدي
ــري  والبح ــربي  ال ــار  الحص

والجوي الجائر .
ــىل امتالك  ــدد هشول ع وش
ــات  ــوق والواجب ــي بالحق الوع
ــرف،  الظ ــذا  ه يف  ــني  للعامل
ــة  ــداً وبرؤي ــاً واح ــل صف والعم
ــاه كل  ــاون باتج ــدة والتع واح
ــاز املهام بني  ــم يف إنج ــا يسه م
ــر باالستناد إىل  مختلف الدوائ
ــح  واللوائ ــة  واألنظم ــني  القوان

النافذة ذات الصلة .
ــس املجلس  ــا نائب رئي ودع
ــن  م ــادة  االستف رضورة  إىل 
ــارب والحفاظ  ــربات والتج الخ
ــب واملنجزات التي  عىل املكاس
ــدان العمل  ــا يف مي تم تحقيقه
ــداد  ــا االستع ــي .. مبدي الربملان

ــي وكل  ــل إيجاب ــم كل عم لدع
ــه يف ميدان  ــم تحقيق ــاح يت نج

العمل الربملاني.
ــر  ــاء الدوائ ــرب رؤس ــا ع فيم
ــس عن شكرهم  وموظفي املجل
ــاء .. مؤكدين رضورة  ــذا اللق به
ــاءات  اللق ــم  تنظي ــرار  استم

لالستفادة مما يطرح فيها .
رئيس املحكمة العليارئيس املحكمة العليا

ــس  رئي ــام  ق ــك  ذل إىل 
ــدل  الع ــر  ووزي ــة  املحكم
ــاء  وأعض ــاء  رؤس ــارة  بزي
دوائر املحكمة العليا ، وأثنى 
الوزير عقبات عىل جهودهم 
ــة  يف إنجاز القضايا ،  املبذول
العليا  ــة  وما شهدته املحكم
ــة متقدمة يف  ــن نقلة نوعي م
القضائية  املجاالت  مختلف 

واإلدارية .
ــس املحكمة  ــا قام رئي   كم
ــارة مركز  ــدل بزي ــر الع ووزي
ــا  العلي ــة  املحكم ــات  معلوم
ــني  املسؤول ــن  م ــا  ، واستمع
ــول أدائه  باملركز إىل رشح ح
ــات  خدم ــن  م ــه  يقدم ــا  وم
ــري  تيس يف  ــني  للمتقاض
ــم  قضاياه إىل  ــول  الوص
ــة  املحكم ــىل  ع ــة  املعروض
ــا، باإلضافة  ــادرة عنه والص
ــة والتوثيق  ــام األرشف إىل نظ
ــف أعمال  ــي ملختل االلكرتون

املحكمة.
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بريوت/ وكاالت
ــد ينتهي أمرها  ــور حّتى الساعة. ق ــة اللبنانّية الن ــم تبرص الحكوم ل
ــال أّرصت األطراف  ــّد األمر لفرتة طويلة يف ح ــالل 48 ساعة، وقد يمت خ
السياسّية يف لبنان عىل مواقفها سواًء فيما يتعّلق بالحقائب الوزارة أو 

بالقانون االنتخابي الجديد.
ــّورات اإليجابية يف ظل  ــرة يف التط ـــ24 ساعة األخرية طف وشهدت ال
ــث عن جولة جديدة من االتصاالت لوضع اللمسات األخرية عىل  الحدي
ــراً من دون إقفال الباب يف وجه توسيعها  ــة الوزارية من 24 وزي التشكيل
ــة اللبنانية  ــاورات لتشكيل الحكوم ــا يعني اقرتاب املش ــة، م إىل ثالثيني
ــض من القرص  ــود الدخان األبي ــا السعيدة، وصع ــدة من نهايته الجدي

الحكومي يف بريوت.
ــم تفاؤل البعض بإعالن الحكومة قبل نهاية هذا األسبوع، إال أن  ورغ
الحريري قد يكون أمام فرتة انتظار طويلة يف حال فشلت املشاورات يف 
ــال انتظارها لشهرين  ــرية. فحكومة الرئيس تمام سالم ط ــق األخ الدقائ
ــر الرئيس السابق نجيب ميقاتي حوايل 6 أشهر  متتاليني، يف حني انتظ

لتشكيل حكومته العتيدة.
ــة حدوث أي طارئ يؤدي  ــىش البعض، رغم التطّورات اإليجابّي ويخ
ــول مّدة انتظار التشكيل وصوًال إىل 20 حزيران 2017م، موعد  إىل أن تط
انتخاب املجلس الجديد بدًال للمجلس املمّدد لنفسه (انتخب املجلس 
الثاني و العرشون يف  7 حزيران 2009م، لتستمر والية املجلس مدة اربع 
ــد يف مقابل صوتني  ــا لصالح التمدي ــك بتصويت 95 نائب ــوات)، وذل سن
ــس الحريري يف تشكيل الحكومة ونيل  ــني . ويف حال فشل الرئي معارض
الثقة حتى ذلك الحني، ستكون لبنان أمام فراغ تنفيذي وترشيعي، بعد 
ــايس كشف حجم الهّوة بني األطراف  ــت لسنوات يف ظل فراغ رئ أن عاش

السياسّية يف لبنان.

ــب يف مصلحة  ــة الحكومية ال يص ــر يف التشكيل ــّك يف أن  التأخ ال ش
ــة  ــة واألمني ــروف االقتصادي ــل الظ ــا يف ظ ــن، السّيم ــن وال املواط الوط
ــف بلبنان واملنطقة، األمر الذي يفرض عىل األفرقاء  الصعبة التي تعص
ــم بعض التنازالت،  ــل الحكومة، عرب تقدي ــني اإلرساع يف تشكي السياسي
ــات بالتعطيل بغية الكسب السيايس، األمر الذي  ال عرب توجيه االتهام

يصّعب عملية تشكيل الحكومة.
ــف تشكيل  ــة يف مل ــات األساسي ــة أن العقب ــادر لبنانّي ــح مص وتوض
الحكومة ال تزال بموضوع توزيع الحقائب الوزارية، حيث توجد هنالك 
ــن إنجاز قانون  ــة "وزارة األشغال"، فضًال ع ــرية عىل حقيب ــة كب إشكالي
ــح للبنانيني بانتخاب مجلسهم  ــي يحظى بتوافق سيايس يسم انتخاب
املقبل يف املوعد املحدد لالنتخابات وفق قانون جديد وعرصي، بخالف 

قانون السّتني.
ال شّك يف أن الشعب اللبناني اليوم بأمس الحاجة إىل حكومة وحدة 
وطنية يتمثل بها الجميع بشكل متوازن ومقبول، فرغم قرص عمرها، إال 
ــرية، السّيما يف ظل غياب أي  ــا تنتظر تحّديات اقتصادية وأمنية كب أنه
ــة واألهداف للحكومة الحالّية وما سبقها  رؤية اقتصادية واضحة الغاي

من الحكومات.
ــون  ــا القان ــات، السّيم ــن تحّدي ــه م ــع يعرتي ــي وم ــف الحكوم إن املل
االنتخابي يستدعي تقديم بعض التنازالت من كاّفة األطراف، والبد من 

ذكر التايل:
ــض األطراف،  ــط عىل بع ــل للضغ ــام بالتعطي ــة االته أوًال: إن سياس
ــع، ولعل إجراء هؤالء  ــه، بغية االبتزاز السيايس ال تنف ــا حزب الل السّيم
ــة رسيعة لتجربة رئاسة الجمهورية حيث اتهم الحزب  األطراف مراجع
ــا ال نريد انتخاب الرئيس وال  ــل االنتخابات الرئاسية و"قيل إنن بتعطي
ــس لكن تبني بعد ذلك رغم كل  ــد عون وال فرنجية واصال ال نريد رئي نري

الضغط علينا وتحريض املسيحيني علينا لم نزحزح، واقول لجماعات 
ــر اكرث فتكلموا  ــل نتصلب اكرث ونجوه ــن بالضغط والتهوي الضغط نح
ــا تريدون"، وفق ما  ــل تأخذون عقل وحنان وكل م ــا بالصدق والعق معن

أوضح السيد نرص الله يف خطابه األخري.
ــع اللبنانيون بني  ــث سيقب ــون االنتخاب حي ــا يخص قان ــاً: فيم ثاني
ــون الستني" وسندان التمديد الثالث املرفوض من الجميع،  مطرقة "قان
ــي حديث  ــون انتخاب ــىل إقرار قان ــراف العمل ع ــة األط ــب عىل كاّف يج
ــي طموحات الناس، ولعل  ــارص، بدل البقاء عىل قانون قديم ال يلب ومع
ــود حّتى  ــو أفضل املوج ــرة واسعة ه ــع اعتماد دائ ــي م ــون النسب القان
ــع اللبنانيني مهما كرب حجم  ــة، السّيما أّنه يلّبي طموحات جمي الساع

تمثيلهم أو صغر.
ــون "اسرتاتيجي"  ــون االنتخاب باعتباره قان ــاً: رغم صعوبة قان ثالث
ــرف حجمه  ــد يعطي كل ط ــة يف لبنان، وق ــات القائم ــىل التوازن ــر ع يؤث
الحقيقي، إال أّنه نظراً لألوضاع الدخلية الصعبة، ال بّد من فصل مسار 
ــذي يعود إىل  ــون االنتخاب الجديد ال ــن مسار قان ــل الحكومة ع تشكي
ــة العتيدة هي  ــون املهّمة األساسية للحكوم ــراره، وبالتايل تك الربملان إق
ــاواة، السّيما يف ظل  ــة واملس ــن العدال ــاب جديد يؤم ــرار قانون انتخ إق

إجماع أغلب القوى السياسية عىل رفض قانون الستني.
إذاً، ال بد من اللجوء إىل الحوار بدل التهويل سواًء يف ملف الحكومة 
ــس جديد بعد سبعة أشهر، أو  ــرية العمر" ريثما يتم انتخاب مجل "قص

يف ملف قانون االنتخاب.
ــن رغم قتامة املشهد السيايس اللبناني، إال أننا نتفاءل بتشكيل  ولك
الحكومة يف أرسع وقت ممكن، سواَء حكومة 24 وزير أو ثالثينّية، خاّصة 
أن تقاطع العوامل اإليجابية يف اليومني األخريين يدفع يف اتجاه اإلرساع 

بتشكيل الحكومة.

هل اقرتب تشكيل الحكومة اللبنانية من نهايته؟
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