
التطّرف.. كيف رجحت كفته؟
حق���ق دونالد ترامب فوزًا غير مس���بوق في انتخابات الرئاس���ة األميركية. وحقق انفصال 
بريطاني���ا ع���ن االحتاد األوروبي جناحًا غير محس���وب، مم���ا هّدد االحتاد باالنف���راط. وعندنا 
ف���ي لبنان حقق ميش���ال ع���ون جناحًا غير متوقع ف���ي االنتخابات الرئاس���ية اللبنانية، رغم أن 
اخلي���ارات التي أس���فرت عنه���ا صناديق االنتخاب أو احصاءات مراك���ز املعلومات لم تكن توحي 
به���ذا. ويتوقع املراقب���ون أن حتقق مارين لوبني زعيمة »اجلبهة الوطنية« الفرنس���ية املوصوفة 
بالعنصري���ة والتط���رف برئاس���ة اجلمهورية بعد أش���هر. فهل ج���اء كل ذلك عبث���ًا أو عن طريق 
الصدف���ة؟! ل���م يك���ن أحد يتوقع أن تفش���ل هيالري كلينت���ون وزيرة اخلارجية الس���ابقة، ويفوز 
»ترامب« امللياردير الذي لم يعرف احلياة السياس���ية ولم ميارس أّي مس���ؤولية رسمية أو إدارية. 
حت���ى ف���ي عالم الث���ورات العربية عل���ى األنظمة االس���تبدادية، كيف ب���رزت »داع���ش« وأخواتها 
ال���ى واجه���ة الس���احة الثوري���ة، وأن حتتل قطاع���ًا كبيرًا من األراض���ي الس���ورية والعراقية، وأن 
تن���زوي الق���وى الوطني���ة واإلس���المية املعتدل���ة مفس���حة املج���ال أم���ام املتطرفني ليس���يطروا 
عل���ى املوص���ل والرقة، بعد اس���تيالئهم على األس���لحة الثقيلة واس���تيعاب كب���ار ضباط القوات 
املس���لحة.. ال ب���ّد أن واقع���ًا جدي���دًا فرض نفس���ه ف���ي عاملنا العرب���ي كما في العال���م اخلارجي.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

لبنان: ألف ل.ل، سوريا 50 ل.س، السعودية 5 رياالت، االمارات 7 دراهم، قطر 5 رياالت، الكويت 300 فلس، األردن 700 فلس، البحرين 500 فلس، اليمن 200 ريال، مصر 6 جنيه،
السودان 3 جنيه، املغرب 10 دراهم، فرنسا يورو واحد، انكلترا جنيه واحد، الواليات املتحدة وبقية األقطار 1،5 دوالر أو ما يعادلها.

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

واشنطن تحّقق في عرض 
»حزب الله« لمدّرعات أميركية

اخلارجي��ة  باس��م  الناطق��ة  علق��ت 
األميركي��ة إليزابيث ترودو على صور آلليات 
عسكرية ظهرت في العرض العسكري الذي 
أقام��ه »ح��زب الل��ه« ف��ي القصير الس��ورية 
ونشرتها وفق موقع »سي ان ان« االلكتروني 
»حس��ابات إلكتروني��ة مقربة م��ن احلزب«، 
وظهرت خالله »دبابات ومدرعات يعتقد أن 

بعضها أميركي الصنع«.
وقال��ت: »رأي��ت الص��ور الت��ي ل��م تكن 
واضحة كثيراً. ونعمل مع الوكاالت املتعددة 
املوج��ودة لدين��ا للحص��ول عل��ى املزيد من 

املعلومات وتوضيح ذلك«.
ورداً عل��ى س��ؤال عن املوق��ف األميركي 
إذا »اتض��ح أن تلك اآللي��ات األميركية كانت 
في حوزة اجليش اللبناني ووصلت منه إلى 
»ح��زب الله««، أجاب��ت: »نعتبر ح��زب الله 
منظمة إرهابية أجنبية. ونحتاج الى معرفة 
املزيد من املعلومات ولكننا بالطبع سنش��عر 
بالقل��ق الش��ديد إذا انتهت تل��ك املعدات بني 
أيدي حزب الله«. وأكدت أنها »ستوفر املزيد 
من املعلومات بعد انتهاء التدقيق في الصور 

الذي يحصل في شكل عاجل جداً«.

 صيغة بديلة لتعويض 
»القوات« عن السيادية

نق��ل زوار رئي��س اجلمهوري��ة العم��اد 
ميش��ال ع��ون عن��ه ارتياح��ه إل��ى األج��واء 
بانطالق��ة  املتعلق��ة  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 
العهد الرئاسي اجلديد. وأشار بعض الزوار 
إلى أن عون يأمل إجناز احلكومة التي يعمل 
الرئيس املكلف س��عد احلريري على تأليفها 
قبل عيد االس��تقالل، إال أنه ليس هناك شيء 

مؤكد بعد.
وقالت مصادر أخرى معنية باتصاالت 
تذلي��ل العقبات الت��ي طرأت أمام التش��كيلة 
احلكومي��ة، إن البحث تركز خالل الس��اعات 
األخي��رة عل��ى صيغة بديل��ة حلصول حزب 
»الق��وات اللبناني��ة« عل��ى حقيبة س��يادية، 
بع��د اعتراض »حزب الله« عل��ى تولي وزير 

من »القوات« أي حقيبة سيادية.
وأش��ارت إل��ى أن اجتم��اع مدي��ر مكتب 
احلريري، نادر احلريري، ومستشاره النائب 
الس��ابق غط��اس خ��وري م��ع رئي��س حزب 
»القوات« س��مير جعجع ه��دف إلى معاجلة 
ه��ذه العقدة. وتكتمت مص��ادر الفريقني على 
م��ا جرى تداول��ه، إال أن مصادر »املس��تقبل« 
أوضح��ت أن احلري��ري وخ��وري ملس��ا م��ن 
جعج��ع »كل جدية ونية صادق��ة للتجاوب 
وللتعاون، والتواصل مستمر بني اجلانبني، 
واألم��ور غير مقفلة بحثاً ع��ن املخارج ونحن 

نتقدم«.

»المستقبل« استنكرت 
عرض »حزب الله«

 كررت كتل��ة »املس��تقبل« دعوتها »إلى 
الق��وى السياس��ية عل��ى اختالفه��ا ضرورة 
املس��اعدة على تس��هيل تش��كيل احلكومة«. 
وقال��ت في بي��ان أصدرت��ه عق��ب اجتماعها 
برئاس��ة  الوس��ط«  »بي��ت  ف��ي  االس��بوعي 
»اللبناني��ني  ان  الس��نيورة  ف��ؤاد  الرئي��س 
ينتظ��رون والدة احلكومة م��ن أجل النهوض 
بالب��الد وتعويض م��ا حلق بها من خس��ائر 
الش��غور  فت��رة  خ��الل  تراكم��ت  وس��لبيات 

الرئاسي.
املس��تنكر  »العم��ل  أم��ام  وتوقف��ت 
واملس��تهجن واملرفوض املتمثل ف��ي ما بثته 
وس��ائل إعالم متع��ددة عن عرض عس��كري 
أجراه حزب الل��ه في بلدة القصير احلدودية 
ف��ي س��وريا«، ورأت في��ه »رس��ائل يرس��لها 
ح��زب الله ف��ي مختل��ف االجتاه��ات، أوالها 
انه يؤك��د من جديد انه يق��دم مصلحة إيران 
على املصلحة الوطني��ة، وثانيتها انه يوجه 

وأخ��رى  وإقليمي��ة  دولي��ة  تهدي��د  رس��ائل 
داخلية للدولة اللبنانية خاصة، وأّن احلزب 
يق��وم به��ذه اخلطوة الت��ي في ح��د ذاتها لها 
دالل��ة عل��ى ع��دم اكتراث��ه مبصلح��ة لبنان 
واللبناني��ني، وال بانطالق��ة العهد الرئاس��ي 
اجلديد، التي ش��ّددت على اس��تعادة الدولة 
أّكده��ا  كم��ا  وهيبته��ا  وحضوره��ا  لدوره��ا 

خطاب القسم للرئيس ميشال عون«.

»لجنة حقوق اإلنسان« 
تفقدت سجن األمن العام

مركز التوقيف االحتياطي في املديرية 
العام��ة لألم��ن الع��ام، كان وجه��ة جلن��ة 
حقوق اإلنسان التي تفقدته بعد استحداث 
س��جن جديد في��ه لألم��ن العام. ه��ذا املقر 
يتحلّى بكل املواصفات العاملية للس��جون، 
وفق رئيس اللجنة النائب ميش��ال موسى. 
والالفت أن املدي��ر العام لالمن العام اللواء 
عب��اس إبراهيم رافق اللجنة ف��ي جولتها، 
وق��د تولى رئيس الدائرة املقدم بس��ام فرح 
عملية الش��رح عن اقس��ام املبنى والسجن 

اجلديد.
وق��ال موس��ى: »ه��ذا الس��جن يحترم 
كرامة اإلنس��ان س��واء أكان س��جيناً أم ال، 
وخصوص��اً مل��ن يح��اول أن يتعام��ل معه 
كإنسان بانتظار إنهاء محكوميته. ويتمتع 
هذا الس��جن مبواصف��ات ممتازة اس��تناداً 
إلى املعايير الت��ي وضعها الصليب األحمر 
وه��و  »كاريت��اس«،  ومؤسس��ة  الدول��ي 
متكامل وأقس��امه مدروسة ولديه إمكانات 

الحترام كرامات األشخاص«.

توقيف تاجر اإللكترونيات 
كامل أمهز

قطع ش��بان م��ن آل أمهز طرق��اً عدة في 
منطق��ة بعلبك ومحلة طري��ق املطار القدمية 
إثر توقيف ش��عبة املعلومات في قوى األمن 
الداخل��ي املدعو كام��ل أمهز، املته��م بتهريب 
هوات��ف خلوية الى لبنان ق��در عددها بنحو 
مليون ونص��ف مليون جهاز، بقيمة نحو 45 

مليون دوالر أميركي.
واس��تندت ش��عبة املعلومات إلى جهاز 
االنتربول ملالحقة الشبكة التي يقودها املتهم 
أمه��ز. واعترف املوقوف��ون ومنهم عنصر في 
اجلمارك بإقدامهم على عمليات التهريب منذ 

عام 2000.

الجيش: ما ُعرض في 
القصير ليس من مخزوننا

أوضح��ت مديري��ة التوجيه ف��ي قيادة 
اجليش، تعقيباً على ما تناقله بعض وسائل 
اإلعالم م��ن صور آلليات عس��كرية )عرضها 
»حزب الله« في القصير السورية(، »أن هذه 
اآلليات ليس��ت من مخزون اجليش اللبناني 

وغير عائدة إليه«.
وف��ي ه��ذا الس��ياق عل��م ان احتجاج��اً 
أميركياً أبلغ إل��ى جهات لبنانية معنية على 
خلفية ظهور ث��الث م��الالت أميركية الصنع 
أم 113 ف��ي العرض العس��كري ال��ذي اقامه 
»ح��زب الل��ه« ف��ي القصي��ر قب��ل أي��ام وهي 
مالالت مماثلة لتلك التي يس��تعملها اجليش 
اللبنان��ي. ولك��ن جه��ات قريبة م��ن احلزب 

بررت ظهور هذه امل��الالت بأن احلزب غنمها 
م��ن »جي��ش لبن��ان اجلنوب��ي« ال��ذي كان 
بقيادة انط��وان حلد في اجلنوب، وذلك عقب 
انسحاب اسرائيل من اجلنوب وحتريره عام 

2000 ونقلت املالالت الى سوريا.

»سعودي أوجيه« تبيع 
حّصتها في »البنك العربي«

ش��ركة  أن  بلومب��رغ  وكال��ة  كش��فت 
»سع��ودي أوجي��ه«، توصل��ت إل��ى اتفاق 
مبدئي لبيع حصتها ف��ي املصرف األردني، 
البالغ��ة 20% ل�»مجموع��ة ف��واز احلكي��ر« 
مقابل نحو 1.1 مليار دوالر. ونقلت الوكالة 
االقتصادية عن مص��ادر مطلعة على امللف 
أن الصفق��ة ستس��اعد »س��عودي أوجيه« 
عل��ى س��داد ديونه��ا. وتعت��زم »س��عودي 
أوجي��ه« و»مجموع��ة فواز احلكي��ر« إعالن 
املوافق��ة  عل��ى  احلص��ول  بع��د  الصفق��ة 

التنظيمية الالزمة.
 وبعد إعالن التوصل الى اتفاق مبدئي 
ح��ول بيع حص��ة »س��عودي أوجي��ه« في 
املصرف، ارتفع س��عر س��هم البنك العربي 
ال��ى م��ا يق��ارب 5.97 دين��ارات اردنية، ما 
أس��هم بارتف��اع القيمة الس��وقية للمصرف 

الى نحو 5.4 مليارات دوالر.

باسيل: مصلحتنا الوطنية 
تقتضي سوريا ديموقراطية

أش��ار وزي��ر اخلارجي��ة واملغتربني في 
حكومة تصريف األعمال جبران باسيل، الى 
أن »رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال عون 
أعلن ف��ي خط��اب القس��م أن لبنان س��يبقى 
بعيداً عن الصراعات اخلارجية، وس��يتبنى 
املصلح��ة  عل��ى  مبني��ة  خارجي��ة  سياس��ة 
اللبناني��ة الوطني��ة وحس��ب«، الفت��اً الى أن 
»مصلحتن��ا الوطنية تقتضي وجود س��وريا 
موحدة كاملة الس��يادة م��ع االحترام املطلق 
لسالمة أراضيها، واألخذ في االعتبار ضمان 
احلري��ة الديني��ة والتس��امح، كم��ا جتعلن��ا 
معنيني للغاية بس��وريا خالية من املنظمات 
للبن��ان  تهدي��د  م��ن  متثل��ه  مل��ا  اإلرهابي��ة، 
س��وريا  تك��ون  أن  وتس��توجب  وللمنطق��ة، 
دميوقراطية ويقرر الشعب السوري مصيره 

ورئيسه«.

وجهة نظر

حكومة االنتخابات وقانونها المفقود
حاول بعض املقربني من عهد الرئيس ميشال عون القول إن احلكومة 
التي ُكلِّف تشكيلها الرئيس سعد الدين احلريري لن تكون حكومة العهد 
الوحي���دة، وذل���ك لقص���ر عمره���ا، حيث م���ن املفت���رض أن تس���تقيل بعد 
االنتخاب���ات النيابي���ة املفترض���ة ف���ي الربيع املقب���ل، وفق م���ا تنص عليه 
األص���ول واألع���راف الدس���تورية والقانونية ف���ي لبنان. ومع ذل���ك، فإنها 
حكوم���ة ال ب���ّد لها أن تعطي االنطباع األول عن العهد وتوجهاته الفعلية 
وعن ميزان القوى السياسية الذي سيفرض نفسه في الساحة السياسية 

اللبنانية.
م���ا مييز هذه احلكومة بش���كل أولي هو اتف���اق »التيار الوطني احلر« 
وحزب القوات اللبنانية بكامل احلصة املس���يحية الوزارية ما خال مقعدًا 
وزاري���ًا لتي���ار املردة ومقع���دًا وزاريًا آخر حلزب الكتائ���ب إن كانت احلكومة 
ثالثينية. ما يعني في بعد سياسي آخر، أن متثيل حزب القوات اللبنانية 
وحجم هذا التمثيل ميثل مستجدًا سياسيًا بارزًا، خصوصًا بعد أن طرق 
هذا احلزب باب الوزارات السيادية وكاد أن يصل إليها لوال تضافر عدد من 
القوى السياس���ية التي أعربت بأش���كال مختلفة عن رفضها لهذا التمدد 
القوات���ي البارز. واملعروف أن هذا التمدد ارتكز على »تفاهم معراب« الذي 
أعلن قبل نحو عش���رة أش���هر وتضمن ترش���يح رئيس حزب القوات س���مير 
جعجع للعماد ميش���ال عون لرئاس���ة اجلمهورية، وه���ذا ما جعل الرئيس 
ميش���ال ع���ون و»التي���ار الوطني احل���ر« على الت���زام أدبي وسياس���ي حيال 
حزب القوات، ومهد الطريق لش���راكة سياس���ية بني اجلانبني على الرغم 
م���ن اخلالفات السياس���ية بينهم���ا. ويذكر اجلميع كي���ف كان رئيس حزب 
القوات س���مير جعج���ع يعمد إلى اطاللة إعالمية أو سياس���ية في أعقاب 
كل تطور سياسي في مسار ترشيح العماد عون للرئاسة األولى، في سياق 
تأكي���د ال���دور الذي تؤديه القوات في ايصال العماد عون إلى قصر بعبدا. 
وقد شهدت املنابر اإلعالمية اثر جلسة انتخاب العماد عون تنافسًا حول 
حتدي���د الط���رف السياس���ي صاحب الفض���ل في ترؤس ع���ون للجمهورية 

اللبنانية: هل هو »حزب الله« أم حزب القوات اللبنانية؟
ف���ي ظ���ل ه���ذه األج���واء الت���ي تتش���ابك فيه���ا التحالف���ات وتتداخل 
فيه���ا احلس���ابات، ال بّد من تطبيع سياس���ي ينبغي حصول���ه بني الفرقاء 
املتباعدي���ن حت���ت رعاي���ة الرئيس ميش���ال ع���ون الذي ب���ات محط تالقي 
العدي���د م���ن الق���وى املتناقضة التي كان���ت تنضوي حتت لواء معس���كري 
االنقس���ام اللبنان���ي الس���ابق 14 و 8 آذار، والت���ي كان التي���ار الوطني احلر 
ج���زءًا منه���ا. وال يخف���ى على أح���د أن التطبيع املتوخى ف���ي هذا الصدد 
داخل التكوين احلكومي يطاول أول ما يطاول »حزب الله« وحزب القوات 

اللبنانية.
وه���ذا ال ينفي احلاجة إلى تطبي���ع متوخى أيضًا بني أطراف أخرى، 
ف���ي مقدمه���ا »تيار املس���تقبل« و»ح���زب الله« اللذي���ن يق���وم بينهما حوار 
دوري برعاي���ة رئي���س املجل���س النيابي نبي���ه بري. وبدوره س���يبقى »حزب 
الله« مرش���حًا دائمًا لترطيب األجواء بني الرئيس عون والنائب س���ليمان 
فرجنية إلزالة آثار املرحلة الس���ابقة، وذلك إلى جانب احملافظة من قبل 
»حزب الله« على دور حارس العالقات املهددة دومًا بني الرئيس���ني ميش���ال 

عون ونبيه بري. 
ه���ذه بع���ض املهم���ات املطلوب���ة من األفرق���اء بغي���ة انطالق���ة العمل 
احلكوم���ي والبدء مبعاجلة امللفات السياس���ية امللح���ة للحكومة املطلوب 
منه���ا أواًل وآخ���رًا وض���ع قان���ون انتخاب���ي مفقود واإلش���راف عل���ى إجراء 

انتخابات نيابية وفق هذا القانون.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تزور رئيس الحكومة المكلف
م��ن  وف��د  زار 
االس��المية  اجلماع��ة 
برئاس��ة األم��ني الع��ام، 
األس��تاذ ع��ّزام األيوبي، 
األربع��اء  ظه��ر  قب��ل 
 )2 0 1 6 /1 1 /1 6 (
املكلف،  احلكومة  رئيس 
سعد احلريري، في بيت 
الوس��ط، وذلك في إطار 
القضاي��ا  ف��ي  التش��اور 
م��ا  س��ّيما  ال  الوطني��ة، 

يتص��ل بتش��كيل احلكوم��ة، واملراح��ل التي وصل��ت إليها. 
وكانت مناس��بة الس��تعراض التحّديات التي تواجه العهد 
اجلديد، وإعادة إطالق عجلة بناء املؤسسات، حيث عرض 

وف��د اجلماع��ة وجهة نظره أم��ام الرئيس املكلف، واس��تمع 
منه إلى رؤيته ملعاجلة هذه التحّديات، وجرى االتفاق على 

إبقاء االتصاالت مفتوحة ملواكبة التطورات واملستجدات.

لقطات لبنانية
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األرثوذكس��ي مروراً بالقانون النسبي أو املختلط، واعادة تقسيم الدوائر 
االنتخابية من احملافظات الى األقضية، والعودة الى القانون املعمول به 
وهو املس��مى قانون الستني. كم من الوقت سوف يستغرق ذلك؟ وإذا قّدر 
للحكوم��ة القادمة أن تنجز القان��ون وتعبر به اللج��ان النيابية والهيئة 
العامة للمجلس، فم��اذا عن حتديد موعد إلج��راء االنتخابات.. لن يكون 

الربيع القادم كافياً كموعد لكل هذه االشكاليات.
العقبة الرابعة تتعلق باالش��كالية التي طرحها ح��زب الله منذ أيام 
ف��ي منطقة »القصير« قريباً من احلدود اللبنانية - الس��ورية. فقد أجرى 
عرضاً عس��كرياً ألول مرة داخل األراضي السورية. صحيح أن مشاركته 
باحلرب الس��ورية كانت تشكل مساساً بالسيادة الس��ورية واللبنانية، 
وأن ذل��ك يق��ع ألول م��رة ف��ي تاري��خ لبن��ان، إال أن نوعية الس��الح الذي 
ظه��ر في العرض العس��كري، واملنطقة التي جرى فيه��ا، وتزامن ذلك مع 
تطورات األحداث السياسية على الساحة اللبنانية.. كل ذلك يدفع األزمة 
اللبنانية باجتاه تعقيدات جديدة، س��وف يك��ون صعباً على اللبنانيني، 
وكذل��ك الرعاة اإلقليمي��ني والدوليني، حلها ومعاجلته��ا. فمن املعلوم أن 
»املقاومة اإلس��المية« ضد العدّو الصهيوني لم تس��تدع استعمال سالح 
الدبابات، وال الصواريخ األمريكية التي ميلكها اجليش األميركي وس��بق 
له أن أرس��ل دفع��ات منها إلى العراق أو لبنان، فكيف تس��ّربت ألن تكون 
جزءاً م��ن منظومة حزب الله العس��كرية؟! إذا كان ذلك عبر العراق فتلك 
مش��كلة، وإذا كان مما تسلمه الواليات املتحدة الى اجليش اللبناني فتلك 
مش��كلة أكبر.. أما رواية الناطقني باس��م حزب الله أنه��ا من بقايا جيش 
االحت��الل اإلس��رائيلي في اجلنوب، أو مما كانت تعطيه إس��رائيل جليش 
لبن��ان اجلنوب��ي )انط��وان حلد( فذل��ك م��ا ال يصدقه أح��د، ألن اجلنوب 
اللبنان��ي تعّرض العتداءات إس��رائيلية متكررة بعد عام ألفني، ولم تنزل 
هذه األس��لحة الى س��احة الصراع، ال في اجلنوب اللبنان��ي وال في بقية 
املناط��ق، وهذا م��ا حمل اإلدارة األمريكية على التش��كيك ف��ي مصادر هذا 
السالح، سواء كان املصدر لبنانياً أو عراقياً، مما سوف يؤثر على املوقف 

األميركي في املنطقة.
أم��ا عل��ى الصعي��د اللبنان��ي، ف��إن الوجود العس��كري حل��زب الله 
في الداخل الس��وري س��وف يك��ون محل جتاذب سياس��ي في الس��احة 
اللبناني��ة. والذين كانوا يراهنون على وطني��ة العهد اجلديد وأنه صنع 
في لبنان، س��وف يضطرون إلعادة النظر في رؤاهم السياس��ية.. خاصة 
أن مقاتلي حزب الله وأسلحتهم سوف يعودون الى لبنان، سواء انتصر 
نظام بش��ار األس��د أو انه��زم، ومعنى هذا وج��ود جيش نظام��ي ثان في 
لبنان، مزّود بالدبابات واملدفعية الثقيلة، وليس مجرد أسلحة خفيفة أو 
متوس��طة، فإن من حق حزب الله أن يعترض على اس��ناد حقيبة الدفاع 
له��ذا الفري��ق أو ذاك، كم��ا أن من مصلحت��ه اطالة أمد تش��كيل احلكومة، 

واسناد دوره في ذلك إلى الرئيس بري.{

ل��م يكن خافي��اً على أحد هوّي��ة القوى السياس��ية الت��ي عملت على 
تعطيل احلياة السياس��ية وتس��ببت بالش��غور الرئاس��ي خالل األش��هر 
الثالث��ني املاضي��ة، وذل��ك ما لم يش��هده لبن��ان في تاريخ��ه رغم ظروف 
احلروب األهلي��ة واالحتالل اإلس��رائيلي والوصاية الس��ورية. لذلك فقد 
اس��تقبل اللبنانيون مبادرات الرئيس سعد احلريري بالترحيب الشديد، 
ليس لقناعة الش��ارع اللبناني بكفاءة الرئيس عون وال بأولوية الرئيس 
احلري��ري، وامنا تقديراً منها لوزن املبادرات الت��ي أطلقها احلريري، أوالً 
بدع��م ترش��يح الوزير س��ليمان فرجنية، وتالي��اً بتأييد ترش��يح العماد 
ع��ون، وهذا ما لم يكن يخطر على بال أح��د، وإال لكانت األزمة انحلت منذ 
زمن طويل، بدل الرهان على انتخاب الدكتور س��مير جعجع عام 2014، 
وبع��ده املطالب��ة باالتفاق عل��ى ش��خصية وفاقية، وصوالً إلى ترش��يح 

فرجنية وعون.
لك��ن خيار التعطيل لم يعد ممكناً اس��تمراره والرهان عليه باألدوات 
املعتمدة س��ابقاً، أي عدم توفير نصاب انعقاد جلس��ات املجلس النيابي 
واالتف��اق على مرش��ح وفاقي ملوق��ع الرئاس��ة، لذلك فق��د تراجعت هذه 
القوى املعطلة خطوات الى الوراء، وسمحت للمجلس النيابي باالنعقاد. 

وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
واليوم، تبرز أمام القوى السياس��ية اللبنانية عقبات من نوع جديد، 
أوالها تشكيل حكومة العهد األولى، التي دلت املشاورات النيابية امللزمة 
على أن الرئيس س��عد احلريري هو رئيسها املكلف. لكن اإلشكالية األكبر 
تكم��ن في توزي��ع احلقائب الوزاري��ة، وتصنيفها اجلديد م��ا بني وزارات 
سيادية وخدماتية ووزراء دولة، إضافة الى تقاسم احلصص بني القوى 
السياس��ية والطوائ��ف واملذاه��ب، كذلك ال��ى حصة رئي��س اجلمهورية، 
ورئي��س احلكوم��ة، ورمب��ا رئي��س املجل��س النياب��ي.. وه��ذا ما س��وف 

يستغرق أياماً أو شهوراً، إذا ما كتب لها النجاح.
العقب��ة الثاني��ة أمام العه��د اجلديد هي البي��ان ال��وزاري، فقد أمكن 
للرئي��س املنتخ��ب أن يلق��ي بيان��اً رئاس��ياً بع��د انتخابه رئيس��اً، ورأى 
كثي��رون أن هذا اخلطاب ج��اء محايداً ومعبراً عن تطلع��ات معظم الكتل 
النيابية.. هذا قبل تش��كيل احلكومة والتعبير عن توجهاتها السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة، ال س��يما إزاء منظوم��ة »الش��عب واجليش 
واملقاوم��ة« التي توافقت عليها احلكومة الس��ابقة، بينما هناك من يطرح 
»بيان بعبدا« بديالً عنها في كثير من املناسبات، ال سيما عند طرح البيان 

الوزاري اجلديد.
العقب��ة الثالثة س��وف تكون الهاج��س األبرز أمام املجل��س النيابي 
املم��ددة واليت��ه. ذل��ك أن كل القوى السياس��ية ترف��ض أي متديد لوالية 
املجل��س، وتطال��ب باعتم��اد قان��ون جدي��د لالنتخابات يتي��ح اجراءها 
خالل أش��هر الربيع القادم. وهذا ما يستدعي استخراج مشاريع القوانني 
االنتخابي��ة م��ن خزائ��ن املجل��س وطرحها م��ن جدي��د.. ب��دءاً بالقانون 

تشكيل الحكومة
وإشكالّيات التعطيل
بين األمس واليوم

س��يما ناقالت اجلند املدرع��ة م 113، وبعض الدبابات 
األميركي��ة الصن��ع الت��ي يق��ال إنه��ا م��ن املس��اعدات 
العس��كرية األميركي��ة واخلليجية املقدم��ة الى اجليش 
اللبنان��ي. وهذا األمر إذا صح فإنه س��وف ينعكس على 
املس��اعدات العس��كرية للبنان وعل��ى جاهزية اجليش 
اللبناني. فهل بعض صور العرض العس��كري ل�»حزب 

الله« كانت تريد هذا الهدف؟
أثاره��ا  الت��ي  الداخلي��ة  النق��اط  بع��ض  ه��ذه 
االس��تعراض العس��كري ل�»حزب الله«، لك��ن ماذا على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي؟
ح��زب الل��ه يق��ول ع��ن االس��تعراض على لس��ان 
هاش��م صفي الدين عضو ش��ورى الق��رار في احلزب إن 
ه��ذا الع��رض يؤك��د »االس��تمرار بخي��ار املقاومة حتى 

االنتصارعليهم ودحرهم«.
لك��ن يب��دو أن م��ا تري��ده إي��ران م��ن ه��ذا العرض 
العس��كري ه��و غي��ر ذلك، فق��د اعتب��ر وزي��ر اخلارجية 
اإليران��ي محم��د ج��واد ظري��ف خ��الل امللتق��ى الدولي 
»لألزم��ات اجليوسياس��ية في العالم اإلس��المي« الذي 
عقد في طهران بالتزامن مع اس��تعراض حزب الله »أن 
ح��زب الله يعتب��ر اليوم عامل أم��ن واقتدار ف��ي العالم 
اإلس��الم«، وس��بق ذلك بأيام إعالن إيران إقامة مصانع 

للصواريخ واألسلحة في حلب والعراق.
وبذلك، تكون الرس��الة اإلقليمية والدولية لعرض 
ح��زب الل��ه ف��ي القصي��ر مرتبط��ة، إضافة ال��ى الواقع 
اللبناني الداخلي، بالوضع اإلقليمي املتوقع أن يش��هد 
تغي��رات في الفترة املقبلة بعد تس��لّم الرئيس األميركي 
املنتخ��ب دونال��د ترام��ب مهمات��ه ف��ي بداي��ة الس��نة 
اجلدي��دة، وه��و الذي يب��دي حرص��اً عل��ى العالقة مع 
روس��يا، وفي نفس الوقت يريد تعدي��ل االتفاق النووي 
مع إيران واحل��ّد من نفوذها هي وامليليش��يات التابعة 

لها في سوريا.
أم��ا حدي��ث بع��ض األوس��اط اإلعالمي��ة املرتبطة 
ب�»ح��زب الله« عن أن هذا العرض ف��ي القصير إمنا هو 
»رس��الة قوية« إلس��رائيل والتكفيريني فلي��س أكثر من 
ذّر للرم��اد في العيون، ألن »إس��رائيل« على احلدود مع 

لبنان واجلوالن، وليس في حلب ودمشق واملوصل.{
بسام غنوم

تق��ول إن س��الح ح��زب الله ومش��اركته ف��ي القتال في 
س��وريا والعراق واليمن هي خارج البحث، وهذه أسوأ 
الرس��ائل التي ميكن أن يتلقاها الرئيس عون والرئيس 
احلري��ري في بداية العهد اجلدي��د، ولذلك خيم الصمت 
الثقيل على الس��احة السياسية حول هذا االستعراض، 
فماذا ميكن أن يقول الرئيس ميشال عون للبنانيني بعد 
خطاب القس��م، وهو يرى حزب الل��ه يقوم بهذا العرض 
العس��كري الكبير، وماذا ميك��ن ان يفعل الرئيس املكلف 
س��عد احلريري وه��و الذي قب��ل انتخاب العم��اد عون 
رئيس��اً للجمهورية من أجل منع لبن��ان من االنهيار كما 
قال؟ هل ميكنه االعتراض على استعراض »حزب الله« 
العسكري، أم أنه قرر املضي في سياسة طأطأة الرأس؟ 
وما رّد فعل اللبنانيني على هذا األمر، وخصوصاً البيئة 

الشعبية احلاضنة ل�»تيار املستقبل«؟
وإذا كانت هذه هي بعض التس��اؤالت السياس��ية 
الداخلي��ة عل��ى اس��تعراض »ح��زب الله«، لك��ن هناك 
تس��اؤالت لبناني��ة وخارجي��ة كثي��رة ح��ول األس��لحة 
األميركي��ة الت��ي ظه��رت ف��ي الع��رض العس��كري، وال 

ه��ذه األس��ئلة، وغيرها كثير، أثارها االس��تعراض 
العس��كري ل�»حزب الله«، الذي كان الفتاً على الصعيد 
الداخل��ي غي��اب التعليقات الرس��مية عليه، س��واء من 
الرئيس ميش��ال ع��ون، أو م��ن الرئيس املكلف تش��كيل 
احلكوم��ة س��عد احلريري. فهل ه��ذا الصمت ه��و أولى 
رس��ائل العهد اجلديد، أم أن »حزب الل��ه« أراد أن يقول 

أشياء للبنانيني وللقوى اإلقليمية والدولية؟
في البداية، ميكن القول إن أولى الرسائل السياسية 
لعرض »حزب الله« العسكري في منطقة القصير بريف 
حمص اجلنوبي، هي أن حزب الله بقدراته العس��كرية 
اجلدي��دة أصبح خ��ارج البحث اللبناني ف��ي ما يتعلق 
بتطبيق اتف��اق الطائف الذي ينص ف��ي أحد مندرجاته 
على حصر الس��الح في يد السلطات الشرعية اللبنانية 
فق��ط ال غي��ر. وبالتالي إن حديث الرئيس ميش��ال عون 
في خطاب القسم عن تطبيق اتفاق الطائف، وعن النأي 
بلبنان عن الصراع��ات اخلارجية ال يعني »حزب الله« 
من قريب أو بعيد، وبالنسبة إلى الرئيس املكلف تشكيل 
احلكومة سعد احلريري، فإن رسالة احلزب العسكرية 

في غم��رة انش��غال اللبناني��ني باملش��اورات التي 
لتش��كيل  احلري��ري  س��عد  املكل��ف  الرئي��س  يجريه��ا 
حكوم��ة العه��د األول، الت��ي م��ن املفت��رض أن ترس��ل 
رس��ائل أمن واطمئنان الى اللبنانيني أوالً، وإلى األشقاء 
الع��رب واملجتم��ع الدول��ي ثاني��اً، فوج��ئ اللبناني��ون 
باالس��تعراض العس��كري الكبي��ر ال��ذي أقام��ه »حزب 
الل��ه« في بلدة القصي��ر في ريف حم��ص اجلنوبي، في 
ذك��رى »ي��وم الش��هيد« وال��ذي ش��مل عرض��اً للقدرات 
العس��كرية اجلديدة ل�»حزب الله«، حيث أظهرت صور 
االس��تعراض عدداً كبي��راً من الدباب��ات وناقالت اجلند 
املدرعة، وكان الفتاً أن ه��ذه الناقالت وبعض الدبابات 
أميركية الصنع، وأظهر االس��تعراض العس��كري أيضاً 
بعض��اً من األس��لحة العس��كرية املتطورة التي تش��مل 
الصواري��خ واملداف��ع، وه��و ما دف��ع كثيراً م��ن احملللني 
والسياسيني الى التساؤل عن أسباب هذا االستعراض 
العسكري الكبير وحجمه. هل هو موجه إلى اللبنانيني، 
وخصوص��اً الى الذين يعارضون سياس��ة ح��زب الله 
في لبنان وس��وريا؟ أم ه��و موجه إل��ى بعض اجلهات 
االنتخاب��ات  نتائ��ج  ض��وء  ف��ي  والدولي��ة،  اإلقليمي��ة 
الرئاس��ية األميركي��ة؟ أم أن هذا االس��تعراض له أبعاد 
مختلفة مرتبط��ة بالداخل اللبنان��ي، وبالعهد اجلديد، 

وبالرئيس املكلف سعد احلريري؟

استعراض حزب الله في القصير.. هل هو تهديد للداخل ورسائل للخارج؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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شيطان التفاصيل يؤّخر تشكيل حكومة العهد األولى.. والنّيات تحّدد مصير والدتها
وائل جنم - كاتب وباحث

 التوقعات بإعالن تشكيل حكومة العهد األولى 
قبل نهاية األس��بوع، أو قبل عيد االستقالل، ارتفعت 
أس��همها بش��كل كبير ف��ي منتصف االس��بوع، ولكن 
من دون احلس��م والقط��ع النهائي بانتف��اء العقبات 
الت��ي كانت حت��ول دون إعالن التش��كيل. وإذا كانت 
»القوات اللبنانية« قد أب��دت مرونة لناحية التخلّي 
ع��ن مطلب ال��وزارة الس��يادية في مقابل أن تس��ّمي 
نائ��ب رئيس احلكومة، إضافة إلى وزارة وازنة، فإن 
عق��داً وعقب��ات أخرى ال ت��زال قائمة وموج��ودة عند 
جهات غي��ر »الق��وات« التي حتدثت أيض��اً عن هذه 
العقب��ات. ولعّل احلدي��ث عن حص��ة ووزارة وازنة 
لتيار امل��ردة من العقبات التي ال ت��زال تعرقل إعالن 
احلكوم��ة، ويق��ف كل م��ن »التي��ار الوطن��ي احلر«، 
و»القوات اللبنانية« بوجه هذا املطلب الذي يتمسك 
ب��ه الرئيس نبيه بري، وقد نقل عنه زواره في اآلونة 
األخيرة أن أي عقدة صغيرة أو كبيرة ميكن أن تؤّخر 

والدة احلكومة وتعرقل التشكيل.  
الرئيسان ميشال عون وسعد احلريري يصّران 
عل��ى إعالن تش��كيل احلكوم��ة قبل عيد االس��تقالل، 
ألن ذل��ك يعطي قوة دفع للعه��د اجلديد، وأي تأخير 
ف��ي تش��كيل احلكوم��ة س��يعني ضربة للعه��د قبل 
انطالقت��ه. وقد أش��ار احلري��ري إلى أن ع��دم إعالن 
احلكومة قبل عيد االستقالل س��يعني عدم تشكيلها 
وإعالنه��ا قريباً. وهو بالتالي حت��دٍّ ال يقّل اهمية عن 
حتّدي االس��تعراض العس��كري ال��ذي أقامه »حزب 
الله« في بلدة القصير الس��ورية بالنسبة إلى العهد 

اجلديد برئاسة الرئيس ميشال عون.
تاريخياً مّر تشكيل احلكومات مبراحل مختلفة، 
فتارة كان تشكيل احلكومة ال يحتاج إال إلى ساعات 
بع��د إجراء الرئي��س املكل��ف االستش��ارات النيابية 
واالس��تئناس بآراء الن��واب والكت��ل النيابية، وكان 
ذلك يعكس نوعاً من االس��تقرار السياسي في البلد، 
ول��م  الدميقراطي��ة«،  »اللعب��ة  ملنط��ق  واخلض��وع 
يك��ن هناك أي ن��وع من االبتزاز أو االس��تقواء بطيف 
السالح. وطوراً كان التش��كيل يأخذ وقتاً طويالً كما 
في حكومتي الرئيس جنيب ميقاتي، والرئيس متام 
سالم، حيث استغرق االمر شهوراً لتشكيل احلكومة، 
وذلك بعد أن صارت بعض القوى السياس��ية متلك 
الق��درة عل��ى التعطي��ل والهيمن��ة والف��رض بط��رق 
مباش��رة أو غي��ر مباش��رة، كما حصل ف��ي موضوع 
االس��تحقاق الرئاس��ي حي��ث عّطل��ت بع��ض القوى 
بفع��ل امتالكها ق��درات التعطي��ل وإمكانات��ه إجناز 
االس��تحقاق الرئاس��ي وأّخرته مل��دة عامني ونصف 

تقريباً.
إن تش��كيل احلكومة خ��الل االي��ام القليلة التي 
تفص��ل البل��د ع��ن عي��د االس��تقالل ره��ن بالني��ات 
احلس��نة الت��ي ميكن أن تبديه��ا القوى السياس��ية. 
صحي��ح أن »الش��يطان« يكمن ف��ي التفاصيل، وفي 
توزي��ع احلقائب الوزارية، لكن هذا »الش��يطان«  قد 
ميلك القدرة على التأخير، ولكنه ال ميلك القدرة على 
تعطيل هذا االستحقاق. أما النيات، فذاك شيء آخر، 
وإذا كان البع��ض يبّي��ت بعض نيات عدم الس��ماح 
بتش��كيل احلكومة في وقت قري��ب، إال إذا كانت وفق 
شروطه وما يريده، فإن التعطيل في هذا االستحقاق 

س��يكون س��ّيد املوق��ف، وبعض ه��ذه الق��وى متلك 
إمكاني��ة التعطي��ل وف��رض الش��روط، وحت��ى عدم 
الس��ماح بتحري��ك أي ش��يء م��ن مكان��ه، وأم��ا إذا 

حس��نت النيات، وأرادت بعض هذه القوى املهيمنة 
تس��هيل عملية تش��كيل احلكومة، فإن التفاصيل لن 

تقف عائقاً كبيراً أمام هذه االرادة. 
ت  ا ش��ر ملؤ ا
أن  توح��ي  األخي��رة 
متل��ك  الت��ي  الق��وى 
الهيمنة  عل��ى  الق��درة 
إلى  تسعى  والتعطيل 
جديد  واق��ع  تكري��س 
في تشكيل احلكومات 
يستند إلى رضوخ أي 
تش��كيل  مكلف  رئيس 
احلكوم��ة، ومن خلفه 
القوى السياسية، إلى 
التعطي��ل  ق��وة  إرادة 

والهيمنة، والنزول عند مطالبها وشروطها في توزيع 
الوزارات واالحجام ورمبا حتى تس��مية االشخاص، 
وهذا يذكرن��ا بالطبع بزمن الوجود الس��وري، أو ما 
يح��ب البعض تس��ميتها الوصاية الس��ورية، حيث 
كان الضباط الس��وريون يتدخلون ب��كل التفاصيل 
حتى تلك املتعلقة باألس��ماء وما تتوالها من حقائب 
وزاري��ة. الي��وم وكأن البع��ض يري��د أن يعيد عجلة 
التاري��خ إلى ال��وراء، ولك��ن بطريقة جديدة وش��كل 
مختل��ف، إذ يري��د أن يضع »الفيت��وات« على القوى 
السياسية والش��خصيات واالسماء واحلقائب، فإما 
أن متش��ي االمور مبا يريده، وإما تظ��ل االمور عالقة 
من دون تش��كيل حكومة، وهذا بالطبع تعطيل للبلد 
من جديد، وهيمنة بطريقة غير مباشرة، واستحواذ 
على كامل السلطة، وإن ظهر صاحبها مبظهر الزاهد 

باحلكم، الساعي فقط إلى جّنات النعيم.{

تيار المستقبل يستعد لعقد مؤتمره العام:
استعادة زمام المبادرة وتغييرات داخلية

يواص��ل »تيار املس��تقبل« التحضي��ر لعقد مؤمتره 
العام يومي 26 و27 تش��رين الثان��ي احلالي، وقد أُعلن 
عن فتح باب الترش��يح للمكتب السياس��ي بعد أن أنهت 
منسقيات املناطق مؤمتراتها التمهيدية وانتخاب ممثلي 
املناط��ق للمؤمت��ر الع��ام، وق��د ج��رت خ��الل املؤمترات 
التمهيدية مناقش��ة ع��دة أوراق سياس��ية واقتصادية - 
اجتماعي��ة وتنظيمية، وُرفع��ت التوصي��ات إلى املؤمتر 

العام.
فكيف يس��تعد »تيار املس��تقبل« لعقد ه��ذا املؤمتر؟ 
وما انعكاس��ات عودة تس��لم رئيس التيار الش��يخ سعد 
احلريري رئاس��ة احلكومة على دور التيار ومس��تقبله؟ 
وهل استطاع التيار اس��تعادة زمام املبادرة في مواجهة 
االعتراض��ات والتحدي��ات الت��ي واجهته طوال األش��هر 
املاضي��ة؟ وم��ا ه��ي أب��رز التغي��رات الداخلي��ة التي قد 
يش��هدها التيار في املرحلة املقبلة، بعد األزمات احلالية 
املرحل��ة  ف��ي  الت��ي واجهه��ا  والسياس��ية والتنظيمي��ة 

املاضية.
االستعداد لعقد املؤمتر العام

بداية ما هي أبرز االس��تعدادات والتحضيرات لعقد 
املؤمت��ر الع��ام للتي��ار، وكي��ف انعكس��ت عودة رئيس��ه 

لرئاسة احلكومة على دور التيار؟
تق��ول مص��ادر قيادي��ة ف��ي التي��ار إن��ه من��ذ ع��دة 
أش��هر، وال س��يما بعد االنتخابات البلدي��ة واالختيارية 
واالش��كاالت التي واجهها التيار ف��ي العديد من املناطق، 
خ��ذ القرار بعق��د املؤمتر العام من أج��ل إجراء مراجعة  اتُّ
سياس��ية وتنظيمي��ة، س��واء عل��ى صعي��د دور التي��ار 
السياس��ي أو جله��ة اعادة ترتي��ب األوض��اع التنظيمية 

ملواكبة املتغيرات احلاصلة.
وخالل األس��ابيع املاضية ُعقد العديد من املؤمترات 

املناط��ق  ممثل��و  وانُتخ��ب  التي��ار،  ألعض��اء  املناطقي��ة 
ف��ي املؤمت��ر الع��ام وأُعل��ن الترش��يح لعضوي��ة املكتب 
السياس��ي، م��ع االش��ارة ال��ى أن املكت��ب يض��م أعضاء 
منتخب��ني )18 عض��واً( وأعضاء معني��ني )12 عضواً(. 
وقد ج��رت ف��ي املؤمت��رات التمهيدي��ة مناقش��ة األوراق 
كل  وعم��دت  والتنظيمي��ة،  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
منس��قية إلى رفع االقتراحات أو التوصيات السياس��ية 
والتنظيمي��ة الى املؤمتر العام، وس��ادت األجواء النقدية 
املؤمت��رات  أج��واء  والصريح��ة  اجلريئ��ة  واملناقش��ات 
التمهيدية، ما س��يكون له تأثيره املباش��ر في املناقشات 

في املؤمتر العام.
وتضيف املص��ادر: رغم احل��االت االعتراضية التي 
ب��رزت خالل األش��هر املاضية عل��ى دور التي��ار ومواقفه 
وأوضاعه، فإن عودة الرئيس س��عد احلريري الى لبنان 
وتبني��ه ترش��يح العماد ميش��ال عون ومن ث��م اختياره 
لتش��كيل احلكومة اجلديدة، كل ذلك أسهم في استيعاب 
األصوات االعتراضية، وتراجعت حدة االنتقادات ملواقف 
احلري��ري أو للقرارات التي اتخذتها كتلة املس��تقبل. وقد 
جرت مناقش��ة كل األم��ور خ��الل املؤمت��رات التمهيدية، 
وب��رزت حالة من القب��ول لدى قواعد التيار للسياس��ات 
العامة التي اتخذها التيار، إن جلهة ترشيح رئيس تيار 
املردة س��ليمان فرجني��ة بداية، أو تبني ترش��يح العماد 

ميشال عون.
وتتابع املصادر: ان الق��رارات التي اتخذها الرئيس 
س��عد احلريري عل��ى صعيد رئاس��ة اجلمهوري��ة كانت 
تهدف إلى إنهاء حالة الفراغ الرئاسي ومواجهة األزمات 
الت��ي يعان��ي منه��ا لبن��ان، وخاص��ة عل��ى الصعيدين 
االقتص��ادي واملال��ي، بعد أن وصل��ت األجواء الس��لبية 
ال��ى مرحل��ة خطي��رة، وص��دور ان��ذارات واضح��ة م��ن 
حاك��م مص��رف لبن��ان رياض س��المة واجله��ات املالية 

واالقتصادية حول املخاطر التي واجهها لبنان.
س��عد  الرئي��س  ق��رارات  ب��أن  املص��ادر  وتعت��رف 
احلريري لم تكن ش��عبية أو منسجمة مع أجواء القواعد 
الش��عبية، لكن خط��اب القس��م للرئيس العماد ميش��ال 
ع��ون والتط��ورات الت��ي ج��رت بع��د انتخ��اب الرئي��س 
واختي��ار احلريري لرئاس��ة احلكومة، كلها أس��همت في 
تخفيف أجواء االعتراض، وبدأنا نش��هد تفهماً وارتياحاً 

له��ذه القرارات، ما س��اعد تيار املس��تقبل على اس��تعادة 
زمام املبادرة.

التحديات املستقبلية
 والقرارات املتوقعة

لك��ن ما ه��ي أب��رز التحديات الت��ي يواجهه��ا التيار 
الي��وم، والت��ي س��يبحثها املؤمت��ر الع��ام، وما ه��ي أبرز 

القرارات املتوقعة ملواجهة هذه التحديات؟
جتي��ب املص��ادر القيادي��ة في التي��ار: لق��د واجهنا 
ف��ي األش��هر األخي��رة ع��دداً م��ن التحدي��ات السياس��ية 
والتنظيمية واملالي��ة، وإن كانت األزم��ة املالية أبرز هذه 
التحدي��ات، ألن »تي��ار املس��تقبل« عم��د ف��ي الس��نوات 
املاضية، وال س��يما بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري، 
الى اس��تيعاب املئات أو اآلالف من الكوادر والعاملني في 
مؤسس��اته، وكان التركيز على تقدمي املس��اعدات املالية 
في اط��ار العمل السياس��ي والتنظيمي، وق��د كانت لهذه 
السياس��ة س��لبيات عديدة، ألن التي��ار كان يتمتع بقوة 
ش��عبية كبي��رة، ول��م تكن هن��اك حاج��ة لربط ك��وادره 
ومؤيدي��ه باجلان��ب املال��ي. واليوم علينا إعادة دراس��ة 
هذا املوضوع بش��كل معم��ق وجريء، واتخ��اذ القرارات 

املناسبة بشأنه، وقد يكون هذا هو التحدي األبرز.
أم��ا عل��ى الصع��د السياس��ية والتنظيمي��ة، فتقول 
املص��ادر: لق��د جنح التي��ار في اس��تعادة زم��ام املبادرة 
رغ��م االعتراض��ات الكثيرة الت��ي واجهها خالل األش��هر 
املاضي��ة، النجاح في تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة وقدرة 
ه��ذه احلكوم��ة وإن مواجه��ة التحديات الت��ي يواجهها 
اللبنانيون اليوم قد تساعد في حتسن دور التيار وعودة 
التف��اف القاع��دة الش��عبية حوله، خصوص��اً أن خطاب 
الرئيس ميش��ال عون بعد انتخابه ترك ارتياحاً عاماً في 

األوساط الشعبية، وخاصة لدى مناصري التيار.
التنظيمي��ة  الصع��د  عل��ى  أم��ا  املص��ادر:  وتتاب��ع 
والداخلية فسيجري انتخاب قيادات جديدة تكون قادرة 
عاد النظر ببعض  على مواكبة املرحلة املقبلة، كذلك س��يُ
الهيكلي��ات التنظيمي��ة ومواكب��ة ال��دور ال��ذي س��يقوم 
ب��ه رئي��س التيار الش��يخ س��عد احلريري ف��ي احلكومة 

اجلديدة.
إذن، فإن»تي��ار املس��تقبل« أمام حتدي��ات مختلفة، 
س��يكون  الع��ام  واملؤمت��ر 
محط��ة مهمة في اس��تعادة 
واع��ادة  املب��ادرة  زم��ام 
ترتي��ب األوضاع الداخلية، 
متهيداً خلوض االنتخابات 
فه��ل  املقبل��ة،  النيابي��ة 
سينجح التيار في مواجهة 
أن��ه  أم  التحدي��ات،  ه��ذه 
مفاج��آت  أم��ام  س��يكون 
جدي��دة وغي��ر متوقعة كما 
االنتخاب��ات  ف��ي  حص��ل 
واالختياري��ة  البلدي��ة 

األخيرة؟!{
قاسم قصير 

الجماعة اإلسالمية ومؤسسة القدس الدولية
في زيارة للسفير التركي

السفير  استقبل 
الترك��ي ف��ي لبن��ان 
ش��اغاتي  الس��يد 
أرس��ياز وف��داً ض��م 
املدير العام ملؤسسة 
الدولي��ة  الق��دس 
ياس��ني  األس��تاذ 
حم��ود، م��ع رئي��س 
السياس��ي  املكت��ب 
للجماعة اإلس��المية 
الس��ابق  النائ��ب 
أسعد هرموش، وقد 

مت بحث املوقف التركي الداعم للقضية الفلس��طينية عموماً ولبيت املقدس خصوصاً. كذلك األوضاع في الس��احة 
التركية، وال سيما بعد محاولة االنقالب الفاشلة.
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هل يشعل ترامب االنتفاضة الثالثة في فلسطين؟
ق��د يتبني الحقاً أن فوز املرش��ح اجلمه��وري دونالد 
ترامب بانتخابات الرئاس��ة األمريكي��ة هو احلدث األبرز 
ال��ذي وفر البيئة السياس��ية الندالع انتفاض��ة ثالثة في 
الضف��ة الغربية. وقد يتب��نّي أن احتف��اء اليمني املتطرف 
ف��ي إس��رائيل بهذا الف��وز س��ابق ألوانه، عل��ى اعتبار أن 
األحداث في املس��تقبل قد تثبت أن الكثير من قوى اليمني 
احلاكم في تل أبيب ستدفع ثمناً باهظاً بسبب االفتراض 
ب��أن فوز ترام��ب يعني من��ح الكيان الصهيون��ي الضوء 
األخضر لتطبيق كل خطط التهويد واالس��تيطان والضم. 

فقد جزم قادة اليمني، ومنه��م وزراء كبار في حكومة ننت 
ياه��و ونخ��ب وازنة في التي��ار الدين��ي الصهيوني، بأن 
فوز ترامب يعني توفي��ر األرضية الالزمة لتطبيق اخلط 
األيدولوجي لليمني الديني ف��ي الكيان الصهيوني بدون 

مواربة.
لق��د اس��تند اليمني احلاك��م في تل أبيب ف��ي تقييمه 
ه��ذا إلى ما نس��ب إل��ى ترامب وكب��ار مستش��اريه أثناء 
احلمل��ة االنتخابية، حي��ث إن ترامب دافع عن املش��روع 
االس��تيطاني، ف��ي ح��ني أن العديد من كبار مستش��اريه 

جتاوزوا اليمني الديني املتطرف في تل أبيب عندما قالوا 
إن الظروف مواتية لضم املستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية إلى الكيان الصهيوني مرة واحدة إلى األبد. ليس 
هذا فحس��ب، بل إن أحد مستشاري ترامب وصل إلى حد 
أن حاول أن يثبت أن ضم املس��توطنات اليهودية للكيان 
الصهيون��ي لن يؤثر في التفوق الدميوغرافي لليهود بني 

نهر األردن وحوض البحر املتوسط.
من هنا، لم يكن مس��تهجناً أن يخ��رج وزير التعليم 
الصهيون��ي نفتال��ي بن��ات، ال��ذي يتزعم ح��زب »البيت 
الصهيون��ي  الدين��ي  التي��ار  ميث��ل  ال��ذي  اليه��ودي«، 
واملتدّين��ني الصهاين��ة، ليعلن بش��كل واض��ح وصريح 
أن فوز ترامب يعني »إس��دال الس��تار على فك��رة الدولة 
الفلس��طينية«. ليس هذا فحس��ب، ب��ل إن كالً من مجلس 
املس��توطنات اليهودي��ة ف��ي الضف��ة الغربي��ة وبلدي��ة 
االحت��الل ف��ي القدس احملتل��ة قد أفرجا ع��ن خطط لبناء 
عش��رات اآلالف م��ن الوحدات الس��كنية من أج��ل إحداث 
تغيي��ر ج��ذري عل��ى الواق��ع الدميوغرافي والسياس��ي 
ف��ي الضف��ة الغربية م��ن أجل جع��ل احلديث ع��ن دولة 

فلسطينية ضرباً من اخليال.
ليس هذا فحسب، بل إن اجلماعات اليهودية الدينية 
التي جتاهر برغبتها في تدمير احلرم القدس��ي الشريف، 
وتس��تعد بش��كل معل��ن لبن��اء الهي��كل املزع��وم تش��عر 
بالتش��جيع، حي��ث إن هذه املنظمات تعمل بش��كل وثيق 
مع دوائ��ر في احلكوم��ة والبرملان. وقد عق��د اجتماع في 
الكنيست شارك فيه وزراء ونواب وقادة هذه اجلماعات، 
لالتفاق على اخلطوة القادمة بش��أن مخططات العدوان 

على احلرم.

وقد كان الفت��اً أن عدداً من كبار الوزراء في االئتالف 
احلاكم، ومن بينهم وزير األمن الداخلي الليكودي جلعاد 
أرجان والوزير الليكودي زئيف إلكني، ووزير االستيطان 
والزراعة أوري أرئيل ونائب وزير احلرب إيلي بن دهان، 
ش��اركوا ف��ي االجتم��اع ودع��وا بش��كل صري��ح لتغيير 

الوضع القائم في احلرم بأقصى سرعة.
ول��م يكت��ف ال��وزراء والن��واب وق��ادة اجلماع��ات 
اليهودية بتغيير الواقع في احلرم، بل إنهم طالبوا بشكل 
واضح وصريح بأن يتم الش��روع في مخططات التقسيم 
الزمان��ي كمرحلة أولى على األقل، على أن تكون اخلطوة 
الت��ي تليها التقس��يم املكان��ي، مع كل ما يعني��ه األمر من 

تهويد للحرم القدسي.
لك��ن س��يتبنّي الحق��اً أن ه��ذا اجلنون ل��ن يخدم في 
الواق��ع املصالح الصهيونية، حيث إنه س��يوفر األرضية 
ليس فقط الندالع انتفاضة ثالثة، بل إنه سيسدل الستار 
على أية محاولة لترتيب مسألة خالفة عباس التي تّدعي 
مصادر صهيونية أن وضعه الصحي صعب وأن مسألة 

مغادرته املشهد السياسي تقترب بشكل كبير.
م��ن هن��ا، فقد برز بش��كل الف��ت حقيق��ة أن نتنياهو 
ال يش��اطر زم��الءه حالة النش��وة بف��وز ترام��ب رغم أنه 
ح��اول أن يبدو مبتهجاً بالفوز، ب��ل إن هناك من املعلقني 
الصهاين��ة م��ن دلل عل��ى أن ن��نت ياه��و كان يفضل فوز 
املرش��حة الدميوقراطي��ة هي��الري كلينت��ون، حي��ث إنه 
يخش��ى أن يفق��د القدرة عل��ى املناورة ف��ي مواجهة بقية 

الوزراء املتحمسني للتهويد واالستيطان والضم.
وكما ينقل عن��ه الصحافي براك رفيد، فإن ننت ياهو 
يعي أن االستجابة ملطالب زمالئه يعني اندالع انتفاضة 
ثالثة، حيث إنه يفزع من هذا الس��يناريو على اعتبار أنه 
يتزام��ن م��ع احتمال مغادرة عباس املش��هد السياس��ي، 
وفي ظل املؤش��رات على بدء تفكك السلطة الفلسطينية. 
لكن مش��كلة ننت ياهو تكمن في أنه في ظل وجود ترامب 
رئيساً، فلن يكون بوسعه التحجج باملعارضة األمريكية 
لكي يصد محاوالت وزرائه املتحمس��ني للتهويد والضم، 

وهذا سر معضلته.
لك��ن فوز ترامب س��يمثل ضربة قوي��ة أيضاً جلهود 
ما يعرف بالرباعية العربية 
الت��ي حت��اول ف��رض خليفة 
متف��ق عليه ألبو م��ازن. فمن 
الواضح أنه في ظل مشاريع 
واالستيطان  والتهويد  الضم 
الت��ي يتجه اليمني في الكيان 
لتطبيقه��ا،  الصهيون��ي 
فس��يكون م��ن املس��تحيل أن 
ينجح أي ش��خص في قيادة 
الس��لطة وف��ق اخل��ط ال��ذي 

ينتهجه عباس حالياً.{

بقلم: د. صالح النعامي 

مشعل يدعو إلنهاء االنقسام على أرضّية المقاومة
املقاوم��ة  السياس��ي حلرك��ة  املكت��ب  دع��ا رئي��س 
اإلس��المية »حماس«، خالد مش��عل، إلى إنهاء االنقسام 
الفلس��طيني عل��ى أرضي��ة املقاوم��ة والتمس��ك بثوابتنا 
الوطني��ة، مؤك��داً ف��ي كلم��ة هاتفي��ة خالل حفل إش��هار 
رواية »املشنقة« للدكتور محمود الزهار، ضرورة تطوير 
الوطن��ي عل��ى األرض، وأن نتواص��ل  العم��ل  مس��احة 
جنباً إلى جن��ب في ميادين املقاومة بالس��الح والنضال 

وإبداعنا األدبي والتصنيعي.
وأثنى مش��عل على رواي��ة الزهار، مش��يراً إلى أنها 
إس��هام يضاف إلى إسهامات الزهار املتعددة التي تصب 
جميع��اً في خدمة مش��روعنا الوطني باس��تعادة أرضنا 
ومقاومة أعدائنا واس��تعادة كل فلس��طني وعلى رأس��ها 
الق��دس وحق الع��ودة واألس��رى ومواجهة االس��تيطان 

وكسر احلصار عن غزة والتغلب على كل املعوقات.
وق��ال: »عدّون��ا متف��وق عس��كرياً.. إال أنن��ا تفوقن��ا 
علي��ه بأخالقنا وعدالة قضيتنا وإبداعنا، وهذا اإلنس��ان 
الفلس��طيني ق��دم ص��ورة إلبداع��ه وصم��وده وتفوق��ه 

العلمي«.
وأضاف: »جناهد بسالحنا.. بحياتنا.. بصمودنا.. 
بانغراسنا في أرضنا.. ومبواجهتنا للحصار.. وبتصّدينا 
لالحتالل واالس��تيطان.. هذا هو التح��دي«، الفتاً إلى أن 

غزة انتصرت على احملتل وهي تصنع ملحمة إبداعية.
وتابع: »ه��ذا اإلبداع لش��عبنا الفلس��طيني العظيم 
ال��ذي يعي��ش املقاومة ب��كل أبعادها، وهذه ه��ي احلياة 
احلقيقي��ة وهذا ه��و اجلهاد حياة للش��عوب التي تعيش 

حتت االحتالل«.
ودعا مش��عل إلى التغلب على الطريقة الصهيونية 
املاك��رة ف��ي اصطياد أبن��اء ش��عبنا، مبين��اً أن موضوع 
الرواي��ة جزء م��ن بناء املجتم��ع وبناء ثقاف��ة التحصني 

واحلماية وهي السياج ألبنائنا وبناتنا وجيلنا الصاعد.
م��ن جهته، ق��ال الدكتور محمود الزه��ار خالل حفل 
إش��هار روايته، إن الهدف منها أن يضع بيد أبناء شعبنا 
ورق��ة تق��ول لهم إياك��م أن تس��قطوا ف��ي هذا املس��تنقع 

)التخابر مع االحتالل(.
ودع��ا الزه��ار إل��ى حتصني اإلنس��ان الفلس��طيني، 
قائالً: »علينا أن نأخذ جرعة نحمي بها أنفس��نا وأبناءنا 

من املرض اخلبيث الذي يشوه حياتنا«.
ونّبه إلى أن املتخابر م��ع االحتالل الذي كان محور 
روايت��ه كان س��بباً في اغتي��ال القادة ف��ي حركة حماس 
الدكت��ور عب��د العزي��ز الرنتيس��ي، واملهندس إس��ماعيل 

أبوشنب، اللذين عاش معهما شتى املراحل.
للف��رد  حتص��ني  املقاوم��ة  أدب  أن  عل��ى  وش��دد 
واملجتم��ع، وإن لم يك��ن كذلك فهو مله��اة، مبيناً على أنه 
متجيٌد للبطولة كالت��ي مجدتها غزة في معركة العصف 

املأكول.{

حماس: ال نراهن على اإلدارات األمريكية
أكد مس��ؤول العالقات الدولية في حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« أسامة حمدان، أن حركته 
ال تراه��ن على اإلدارات األمريكية املتعددة ملناصرتها ف��ي مواجهة االحتالل، مبا في ذلك إدارة الرئيس 

األمريكي املنتخب دونالد ترامب.
وأوض��ح حمدان في حديث مع »قدس ب��رس«، أن »حماس لم تراهن ف��ي أّي مرحلة من تاريخها 
عل��ى أي م��ن اإلدارات األمريكي��ة، عل��ى الرغ��م م��ن إدراكها لتأثير واش��نطن عل��ى الق��رار الدولي وفي 
القضية الفلس��طينية حتديداً، ال سيما أن أمريكا هي في موقف الراعي والداعم املطلق ألمن بقاء الكيان 

الصهيوني على أرض فلسطني«.
وأشار حمدان إلى أن ترامب الذي أكد أنه سيسعى خالل واليته التي تبدأ في العشرين من كانون 
الثاني املقبل إلى التوصل التفاق »نهائي« بني اإلس��رائيليني والفلس��طينيني، لم يعلن احلل الذي يراه 

لذلك.
وقال حمدان: »جتربتنا أن إدارات الواليات املتحدة املختلفة طرحت حلوالً لصراعنا مع االحتالل، 

لكنها كانت في صالح هذا األخير«.
وأضاف: »لذلك نحن ال نراهن إال على ش��عبنا الذي أش��عل ثورات متعددة، وظل متمسكاً بحقوقه 
كامل��ة وم��ا زال حتى اليوم يقاوم، كما نراهن على األحرار ف��ي منطقتنا وفي العالم، وهم األكثرية على 

الرغم من أن جزءاً كبيراً منهم ليسوا في موقع القرار«.
ودعا حمدان الواليات املتحدة األمريكية إلى قراءة هذا جيداً، وطالب الدول العربية بالوقوف إلى 
جانب املقاومة، باعتبارها متثل املطالب احلقيقية للش��عب الفلسطيني، ثم إن هذه املقاومة هي الدرع 

الواقي للعرب من الرغبة اجلامحة لدى االحتالل للتمدد في املنطقة.{

الشيخ رائد صالح يشهر سالح 
»األمعاء الخاوية« بوجه االحتالل

 أعل��ن رئي��س احلركة 
اخل��ط  داخ��ل  اإلس��المية 
رائ��د  الش��يخ  األخض��ر 
ص��الح مس��اء ي��وم األح��د 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام 
عل��ى عزل��ه في  احتجاج��اً 
س��جن نفحة الصح��راوي، 
أي��ار  من��ذ  يقض��ي  حي��ث 
املاضي حكماً لتسعة أشهر 
سياس��ياً  مالحقت��ه  بع��د 
وإدانت��ه »بالتحريض على 

العنف والعنصرية«.
وأبلغ ص��الح محامي��ه )محم��د إغباري��ة( الذي 
س��مح له مس��اء األح��د بزيارته ق��راره بالش��روع في 
اإلضراب املفتوح عن الطعام وإش��هار سالح »األمعاء 
اخلاوية« بوجه مصلحة الس��جون اإلس��رائيلية التي 
ق��ررت اإلبقاء عليه ف��ي العزل، وحرمته من��ذ اعتقاله 
الكتب والزيارات وأبسط احلقوق التي تكفلها املواثيق 

الدولية لألسرى.
وأت��ت اخلط��وة التصعيدي��ة من الش��يخ صالح 
ف��ي ظل ما يتعرض له من س��وء معاملة من قبل إدارة 
الس��جن وعقب رفض احملكمة املركزية في بئر السبع 
االلتم��اس ال��ذي تقدمت به مؤسس��ة مي��زان حلقوق 
اإلنس��ان، وطالبت بإنهاء احلبس االنف��رادي، بيد أن 
احملكمة أبقت على العزل بزعم أن الشيخ يشكل خطراً 

على أمن الدولة.
ويعان��ي الش��يخ ص��الح من��ذ اعتقاله من س��وء 
املعامل��ة م��ن قب��ل س��جانيه حي��ث يتعامل��ون مع��ه 
بشكل مستفز وانتقامي، ويتناوبون عليه خالل اليوم 
باس��تخدام أس��اليب اإلذالل واإلهانة، بحسب ما أكده 

احملامي محمد إغبارية.
وكانت إدارة س��جن نفحة الصحراوي قد رفضت 
طلبات تقدم بها نواب عرب في الكنيس��ت اإلسرائيلي 
الس��ماح لهم بزيارة الش��يخ صالح، دون أن تقدم أي 

مسوغات وتبريرات قانونية للرفض.

واستنكر رئيس جلنة احلريات بالقائمة املشتركة 
النائب أسامة الس��عدي ما يتعرض له الشيخ صالح 
من إجراءات تعس��فية خالل حبس��ه االنفرادي. ودعا 
إل��ى تصعيد احلراك الش��عبي من خالل أوس��ع حملة 
تضام��ن م��ع الش��يخ ص��الح جماهيري��اً وسياس��ياً 

وحقوقياً.
وعلق »الس��عدي« على ظروف محاكمة الش��يخ، 
قائالً إن محاكمته »هي انتقام سياسي بعيد كل البعد 
ع��ن إحقاق احل��ق، وإمن��ا تكريس لسياس��ة ممنهجة 

ومالحقة ضد اجلماهير العربية وقياداته«.
وشدد في بيانه على »التضامن الكامل مع الشيخ 
رائ��د ص��الح، الذي ش��رع ف��ي إض��راب ع��ن الطعام، 
واملالحق��ة  التعس��فية  اإلج��راءات  عل��ى  احتجاج��اً 

السياسية التي يتعرض لها«.
ويقضي الش��يخ صالح حكماً بالس��جن لتس��عة 
أش��هر تنته��ي ف��ي ش��باط الق��ادم، وذلك بع��د إدانته 
بتهم��ة »التحري��ض عل��ى العن��ف والعنصري��ة« من 
خالل تصريحاته الواردة في خطبة وادي اجلوز التي 
تعود أحداثها لعام 2007 عقب هدم سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تل باب املغاربة املؤدي للمسجد األقصى.

وفي 17  تش��رين الثاني 2015، قررت احلكومة 
اإلس��رائيلية حظ��ر احلرك��ة اإلس��المية الت��ي يقودها 

الشيخ صالح.{
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احتجاج فلسطيني على قانوَني االستيطان ومنع األذان
حنين الزعبي: »من يزعجه األذان فعليه الرحيل إلى أوروبا«

توال��ت االحتجاجات الفلس��طينية على مش��روعي 
قانون��ني وافقت عليهم��ا احلكومة اإلس��رائيلية، أحدهما 
يش��ّرع البؤر االس��تيطانية العش��وائية، ف��ي وقت مينع 
اآلخ��ر رف��ع األذان مبكب��رات الصوت في الق��دس وداخل 
م��ن  القريب��ة  املناط��ق  وف��ي  األخض��ر  اخل��ط  مناط��ق 

املستوطنات.
وح��ذر الناطق باس��م الرئاس��ة الفلس��طينية نبيل 

اإلج��راءات  أن  م��ن  ردين��ة  أب��و 
اإلس��رائيلية األخيرة املتمثلة في 
البؤر االستيطانية ومنع  تشريع 
الص��وت،  مكب��رات  عب��ر  األذان 
ك��وارث،  إل��ى  املنطق��ة  س��تجّر 
معتبراً أنها ممارس��ات مرفوضة 

بالكامل.
وأكد أبو ردين��ة في بيان أن 
س��تتوجه  الفلس��طينية  القي��ادة 
إلى مجلس األمن الدولي وإلى كل 
املؤسس��ات الدولي��ة لوق��ف هذه 

اإلجراءات التصعيدية.

من جهته��ا أص��درت إدارة أوقاف القدس وش��ؤون 
املس��جد األقصى التابعة لألردن بيان��اً قالت فيه إن قرار 
من��ع رفع األذان أو خفض الصوت فيه يعتبر »حرباً على 
اإلس��الم واملس��لمني«، ووصفته بأنه »عنصري ويش��كل 

انتهاكاً خطيراً حلرية العبادة«.
أم��ا وزارة األوقاف والش��ؤون الدينية في الس��لطة 
الفلس��طينية فق��د اعتب��رت أن املصادق��ة عل��ى مش��روع 

القانون مبثاب��ة »عنصرية جتاوزت األبعاد السياس��ية 
لتص��ل إل��ى أبعاد ديني��ة تن��ذر املنطقة بح��رب دينية«، 

مؤكدة أن هذه اإلجراءات »تنضح تطرفاً وعنصرية«.
كم��ا نددت بلدي��ة مدينة الناصرة مبش��روع القرار، 
وقال��ت ف��ي بي��ان إن��ه تدخل س��افر م��ن قب��ل احلكومة 
اإلس��رائيلية ف��ي ش��ؤون مقدس��ة، »وتص��رف مخز يدل 
على حتكم أوس��اط فاش��ية عنصرية في موضوع اتخاذ 

القرار«.
وح��ّذرت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( من 
تداعيات مصادقة الس��لطات اإلسرائيلية على مشروعي 
القانونني، ووصف��ت القرار بأنه »خطير« وأنه اس��تفزاز 
س��افر ملشاعر املسلمني في كل مكان وتدخل مرفوض في 

العبادات والشعائر الدينية.
موقف القائمة املشتركة

بالكنيس��ت  العربي��ة  النائب��ة  قال��ت  جهته��ا  م��ن 
اإلسرائيلي »حنني الزعبي«، إن من يزعجه صوت األذان 

في القدس، عليه الرحيل فوراً إلى أوروبا.
وأك��دت »الزعب��ي« عب��ر تدوين��ة له��ا عل��ى موق��ع 
التواص��ل االجتماعي  »فيس ب��وك«، أن الذين يتذمرون 
من صوت األذان هم من اختاروا السكن بجانب املساجد، 
للرحي��ل  مدع��ّوون  فه��م  كبي��رة  معاناته��م  كان��ت  وإذا 
واالبتعاد عنه، مشيرة إلى أن قانون املؤذن الذي اقترحه 
عضو الكنيست موطي يوجيف يهدف الى تغيير الواقع، 
وليس من حقه فرض تغيير قس��ري في النظام وطبيعة 

املكان.
أما النائ��ب أحمد الطيبي، فقد رف��ع أذان املغرب من 
على منصة الكنيست؛ احتجاجاً على قانون منع اآلذان.

وق��رأ الطيبي آي��ة من القرآن الك��رمي وآية من أجنيل 
لوق��ا، قائالً: إن »ننت ياهو هو احمل��رض األول، وهو يقود 
حملة اس��الموفوبيا ضد املس��لمني، وإن األذان هو جزء ال 

يتجزأ من مشهد هذا الوطن«.
وأض��اف الطيب��ي: »نحن أيضاً نعان��ي من ضجيج 
النف��خ بالب��وق يوم��ي اجلمع��ة والس��بت، ونعان��ي من 
منع الس��فر ف��ي أعيادكم، خاص��ة عيد الغف��ران، لكننا ال 

نعترض، وال منس بشعائركم«.
وخت��م عض��و برمل��ان االحت��الل اإلس��رائيلي قائالً: 
»لقد أقمتم قبل س��نوات وح��دة كالب تتهجم على كل من 
يقول الله اكب��ر، وقلت لكم آنذاك: الله أكبر عليكم، وأعود 
وأقوله��ا لك��م: الله أكب��ر الله أكب��ر عليكم، ه��ل من كالب 

بينكم تنقض علينا؟«.{

منظمة التحرير الفلسطينية 
وواقعّية اإلطار البديل

بقلم: عز الدين أحمد ابراهيم

قبيل انطالق الثورة الس��ورية بأشهر، كان ثمة طرح لدى الفصائل الفلسطينية املوجودة حينها في 
دمشق بتشكيل إطار فلسطيني جديد يكون بديالً من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد حتولها إلى هيكل 
بال مضمون، يتم باسمها تقدمي التنازل تلو اآلخر، بل حتولت إلى أداة يصاَدر باسمها القرار الفلسطيني، 

وُيحصر بيد مجموعة منتفعة ذاتياً سياسياً واقتصادياً.
ه��ذه الفصائل عندما طورت الطرح لتحرك عملي على األرض، تلقت حينها تطمينات من بعض دول 
اإلقلي��م مبن��ح التحرك الغطاء الالزم للعمل، ح��ال احلصول على التمثيل املطلوب فلس��طينياً في الداخل 
والشتات، ووقتها جتاوز احلديث التوافق على كيان جديد إلى التأسيس ملشروع سياسي متكامل خارج 
التزامات أوس��لو، يضم اجلميع الفلس��طيني، حتت مظلة احلقوق الفلس��طينية الثابتة، واملقاومة، وحق 

العودة، ورفض اتفاقيات التسوية وتبعاتها.
وعندم��ا س��ألت قيادي��اً فلس��طينياً بارزاً حينه��ا عن كيفي��ة التعامل م��ع حركة فتح الت��ي بالتأكيد 
س��ترفض هذا التحرك، قال إن ثمة توافقاً بني العاملني ضمن هذا التحرك على أن من ش��ّذ عن هذه املظلة 

سيكون هو من عزل نفسه بنفسه.
وم��ع انطالق الثورة الس��ورية وم��ا رافقها من تغي��رات في املواق��ف واالصطفاف��ات، تراجعت هذه 
الفكرة، ال س��يما مع تراج��ع حضور القضية الفلس��طينية برمتها، في ظل الهزات الت��ي ضربت وما زالت 
تضرب املنطقة، بدءاً من تداعيات األزمة الس��ورية وتعقيداتها، مروراً بإفرازات الثورات املضادة في أكثر 
من بلد، وصوالً إلى تطورات احلرب على داعش في العراق وغيره، وأصبح جلياً أن القضية الفلسطينية 
أضحت اليوم في آخر األولويات، ليس بالنس��بة إلى دول وكيانات سياس��ية فحس��ب، بل حتى شعوب 

املنطقة املثقلة بهمها اليومي.
اآلن ومع تصاعد احلديث عن املس��تقبل السياس��ي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بل مستقبل 
النظام السياس��ي الفلسطيني والقضية الفلسطينية، تظهر احلاجة ملّحة إلى طرح هذه الفكرة مجدداً، ال 
س��يما في ظل االصطفافات القدمية- اجلديدة في اإلقليم، التي ال تخفي دعم القيادي املفصول من حركة 

فتح محمد دحالن لقيادة املرحلة القادمة.
بل إن العمل يجري على قدم وساق إلحداث نقلة كبيرة في النظام الفلسطيني تتوافق مع التغيرات 
اجلارية في اإلقليم، فاملطلوب قيادة فلس��طينية مستعدة للتنازل أكثر فأكثر من القيادة احلالية، وما هي 

مقبلة عليه يتطلب حضوراً فلسطينياً صامتاً ميرر كل احللول التي تروق إسرائيل دون تعكير صفوها.
كذل��ك إن الدور الذي ميك��ن دحالن تأديته -بدع��م إقليمي- ال ميكن اختزال��ه بقضية خالفة عباس 
في منصب الرئاس��ة، فهذه قضية ش��كلية رمزية ميكن في النهاية التوافق عليها داخل البيت الفتحاوي، 
اخلطير في األمر يكمن في التجهيز لقيادة مرحلة بكاملها، يكون دحالن هو املش��رف عليها، وهو أمر غير 

مستغرب من رجل تدور عالمات استفهام كثيرة حول الدور اإلقليمي والدولي الذي يؤديه. 
البدي��ل وطنياً م��ن الناحية النظرية موجود، وكل فصيل فلس��طيني لديه الق��درة على اإلدالء بدلوه 
للوصول إلى إطار وطني متكامل، وما املبادرة التي طرحها األمني العام حلركة اجلهاد اإلسالمي رمضان 
عب��د الله ش��لح إال مثال، حيث القت ش��به إجماع فلس��طيني باس��تثناء حركة فتح بالطب��ع، فأين تكمن 

املشكلة إذن؟!
املش��كلة تكمن ف��ي أن الطبقة السياس��ية الفلس��طينية تبدو حت��ى اآلن عاجزة عن الفع��ل، وتكتفي 
بالتنظير للمش��روع الوطني وانتظار فعل اآلخر للتعام��ل معه، بينما األطراف األخرى )االحتالل والقوى 
اإلقليمي��ة الداعمة خليار التس��وية( جت��اوزت مرحلة القول إلى الفعل مباش��رة، وأقدم��ت على خطوات 

عملية.
ما تش��هده املنطقة من تغّيرات متس��ارعة ليس بالضرورة أن يكون له فقط التأثير السلبي بالنسبة 
إلى القضية الفلس��طينية، بل رمبا ش��كل فرصة س��انحة لن تتكرر لطبقة سياس��ية بات واضحاً أن ثقة 
الشعب الفلس��طيني بدورها وأدائها تتآكل، وذلك باس��تغالل اإلرباك الذي يسود دوائر صنع القرار لدى 
القوى اإلقليمية والدولية، وبالطبع باالستناد إلى شعب ما زال صامداً على أرضه ويقاوم بصدور عارية 
ممارس��ات االحتالل واعتداءاته اليومية، وميارس يومياً مقاومة فردية بأيدي شباب لن ينتظروا طويالً 

الستبدال الواقع السياسي بواقع آخر يرتقي إلى مستوى تضحياتهم.{

محمود عباس: أعرف قاتل عرفات!
أك��د الرئي��س الفلس��طيني محم��ود عب��اس ي��وم 
اخلميس 10 تش��رين الثاني، أنه يعل��م من قتل الزعيم 
الفلس��طيني ياس��ر عرفات، لكنه دعا إل��ى انتظار جلنة 

التحقيق املكلفة بهذه القضية للكشف عن املتورطني.
وق��ال عباس خ��الل كلمته أمام املهرج��ان املركزي 
في مدينة رام الله، إلحياء الذكرى ال�12 لرحيل عرفات: 
»ال يزال التحقيق في استش��هاد األخ الش��هيد أبي عمار 
مس��تمراً، حت��ى نعرف من ال��ذي فعل ذلك، ولو س��ئلت 
لقل��ت إن��ي أعرف، لك��ن ال تكفي ش��هادتي، ال ب��ّد للجنة 
التحقي��ق أن تص��ل لتنب��ش من ال��ذي فعل ه��ذا؟، وفي 
أق��رب فرصة س��تأتي النتيجة وستدهش��ون منها ومن 

الفاعلني، لكنهم سيكشفون«.
وشدد الرئيس الفلسطيني خالل كلمته على أنه لن 
ينهي 81 عاماً من عمره، بتخاذل أو تنازل أو بيع، قائالً: 
»نحن لن نقبل ببقاء االحتالل، ولن نقبل باالس��تيطان، 

ولن نقبل بدولة احلدود املؤقتة، ولن نقبل بدولة بدون 
القدس عاصمتنا األبدية«.

وأض��اف عب��اس: »ق��ال أب��و عم��ار رحم��ه الل��ه: 
»يرونه��ا بعيدة، ونراها قريب��ة«، ونحن نتمم كالم أبي 
عم��ار لنقول، إن عام 2017 إن ش��اء الل��ه هو عام إنهاء 
االحت��الل، هذه ليس��ت أمني��ات، وإمنا بالعمل إن ش��اء 
الله، بالنضال، بكل الوسائل املتاحة، نقول للعالم كفى! 

إن عام 2017، يجب أن يكون عام إنهاء االحتالل«.
وأش��ار عب��اس إل��ى أن الفلس��طينيني يواصل��ون 
العمل م��ع »املجموع��ة العربية والعديد م��ن األصدقاء 
للذهاب ملجلس األمن، من أج��ل طلب العضوية الكاملة 
لدولة فلس��طني في األمم املتحدة، وملواجهة االستيطان 
اإلسرائيلي في بالدنا، الذي ميثل تهديداً حقيقياً لفرص 
الس��الم، كم��ا اس��تجبنا جلمي��ع املب��ادرات، بينم��ا ل��م 

يتجاوب اجلانب اإلسرائيلي معها«.{

قال القيادي في حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
مش��ير املص��ري، إن الس��بيل الوحي��د خل��روج اجلن��ود 
اإلس��رائيليني األس��رى لدى اجلناح املس��لح حلركته هو 

مفاوضات بشروط تضعها »حماس«.
ال��وزراء  رئي��س  مح��اوالت  إّن  املص��ري  وق��ال 
اإلس��رائيلي، بنيامني ن��نت ياهو، للتهرب من اس��تحقاق 
أي صفقة مقبلة والس��عي الستكش��اف ما ل��دى املقاومة 
عبر محاوالت اس��تدراج أمني وإعالمي وتدخل دولي لن 

جتدي نفعاً مع حركة حماس.
كالم املص��ري جاء ف��ي كلمة له إل��ى جانب عدد من 
ممثلي الفصائ��ل الوطنية واإلس��المية وأهالي األس��رى 
الفلس��طينيني، ف��ي مهرج��ان نظمت��ه احلرك��ة بعن��وان 
»اجلعب��ري.. تضحية ووفاء«، إحياًء لذكرى استش��هاد 
أحمد اجلعبري أحد أبرز قادة ذراعها العس��كرية، كتائب 
القس��ام، وتضامناً مع األس��رى، ي��وم االثن��ني، أمام مقر 

الصليب األحمر مبدينة غزة.
وخاط��ب املص��ري ن��نت ياهو قائ��الً: »مهما ش��ّرقت 
ومهم��ا غرب��ت ومهم��ا راهن��ت عل��ى قدراتك العس��كرية 
واألمني��ة، لن ترى جنودك حتى نرى أس��رانا بني ذويهم 
وأهله��م«، مش��دداً عل��ى أن ن��نت ياه��و وق��ادة االحتالل 

سيرضخون لشروط املقاومة.
ودع��ا القيادي، رئي��س وزراء االحت��الل، أال يقع في 
ذات املنزلق الذي وقع فيه نظيره األس��بق ايهود أوملرت، 
وأال يراه��ن عل��ى التدخ��ل والضغ��ط الدول��ي أو البحث 
األمن��ي، الفتاً إل��ى أن ننت ياهو هو من دف��ع ثمن مماطلة 

أوملرت في صفقة اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط.
وش��دد عل��ى أن عام��ل الزمن ل��ن يك��ون إال لصالح 
املقاومة الفلس��طينية، مؤكداً أن الطريق لتحرير اجلنود 
األس��رى ل��دى »القس��ام« واض��ح ول��ن يك��ون إال عب��ر 

املفاوضات غير املباشرة.

في سياق آخر، لفت القيادي في حركة حماس إلى أن 
املقاومة الفلس��طينية التي قصف مدينة تل أبيب احملتلة 
ع��ام 1948 في احل��روب املاضية بعش��رات الصواريخ 
ق��ادرة على قصفه��ا مجدداً مبئ��ات وآالف الصواريخ في 

أي مواجهة مقبلة.
وكان��ت املقاوم��ة قصفت »ت��ل أبيب« للم��رة األولى 
في معركة »حجارة الس��جيل« الت��ي اندلعت إثر اغتيال 
اجلي��ش اإلس��رائيلي نائب القائ��د العام لكتائب القس��ام 

أحمد اجلعبري.
وتعقيب��اً عل��ى الذك��رى ال���12 الستش��هاد الرئيس 
ياسر عرفات، قال املصري إن الراحل كان صاحب تاريخ 
لصالح ش��عبنا وقضيتن��ا، معتقداً أن »االحتف��ال األكبر 

الذي ينظمه شعبنا يكون يوم يكشف عن قتلته«.
وأض��اف: »إذا كان هناك ش��خص أعلن عن معرفته 
به��ؤالء القتلة، فإخف��اؤه هذه احلقائق تعني أنه ش��ريك 

مع شركائه التاريخيني في قتل عرفات«.{

مشير المصري لالحتالل:
ال خروج لجنودكم إال بمفاوضات نحن نضع شروطها
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عشرات الضحايا بغارات للنظام السوري وروسيا على حلب
قتل عش��رات األش��خاص وج��رح عش��رات آخرون 
في غارات جوية كثيفة ش��ّنتها طائرات النظام الس��وري 
األحي��اء  عل��ى  فراغي��ة  وصواري��خ  متفج��رة  ببرامي��ل 

احملاصرة في مدينة حلب.
وش��ن النظ��ام الس��وري غ��ارات ببرامي��ل متفجرة 
وصواريخ فراغية على أحياء الصاحلني وقاضي عسكر 

وهنانو والصاخور والفردوس واملواصالت.
كما ش��نت طائرات روس��ية عش��رات الغ��ارات على 
أحياء حلب احملاصرة، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص 

على األقل وجرح عشرات آخرين.
وأك��د أن عدد املستش��فيات الت��ي تعرضت للقصف 
ارتف��ع في أق��ل من 24 س��اعة في حل��ب إلى ثالث��ة، كما 
تس��بب القصف في إصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية 

في املستشفيات املستهدفة.
واس��تأنفت قوات النظام السوري ضرباتها اجلوية 
على األحياء الش��رقية احملاصرة في مدينة حلب، تزامناً 
م��ع تنفيذ طائرات روس��ية أول��ى طلعاتها فوق س��وريا 

انطالقاً من حاملة الطائرات األميرال كوزنتسوف.
كما تش��ارك في العملية الفرقاطة الروسية »أميرال 
غريغوروفيتش«، التي أطلق��ت صواريخ عابرة من نوع 

»كاليبر« على عدة أهداف سورية.
وكان وزير الدفاع الروس��ي س��يرغي ش��ويغو قال 
إن روسيا ش��ّنت ضربات صاروخية جديدة على مواقع 
لتنظي��م الدولة اإلس��المية وجبهة فتح الش��ام )النصرة 
س��ابقا( ف��ي منطقت��ي إدل��ب وحم��ص ف��ي ش��مال غرب 
ووسط س��وريا، باس��تخدام صواريخ وطائرات انطلقت 

من حاملة الطائرات »أميرال كوزنتسوف« املوجودة في 
البحر املتوسط.

املعارضة تتصدى
ف��ي غض��ون ذل��ك، ص��ّدت فصائ��ل جي��ش الفت��ح 
محاوالت قوات النظام ومليش��ياته األجنبية للتقدم على 
ث��الث جبهات داخل حلب، كما قتل��ت املعارضة عدداً من 

قوات النظام في االشتباكات التي وقعت داخل حلب.
وف��ي مناط��ق أخ��رى، اس��تهدفت غ��ارات روس��ية 
وس��ورية مواق��ع ف��ي الغوط��ة الش��رقية بريف دمش��ق 
وتس��ببت ف��ي س��قوط جرح��ى بينه��م أطف��ال، في حني 
تص��ّدت املعارضة لهجم��ات النظام وقتل��ت أكثر من 13 

عنصراً.
اإلم��ام  طيب��ة  بل��دات  النظ��ام  طائ��رات  وقصف��ت 
واللطامن��ة وكفرزيتا وكفرنبودة بريف حماة، كما ش��هد 

ري��ف إدلب غارات ش��ملت مدن 
وبلدات أريحا وس��راقب ومعرة 
وخ��ان  وكفرنب��ل  النعم��ان 
أدى  مم��ا  وغيره��ا،  ش��يخون 

لسقوط جرحى.
وسقط عدة قتلى وجرحى 
ج��راء القص��ف على بل��دة الدار 
الكبير وح��ّي الوعر في حمص، 
كم��ا أصي��ب مدني��ون بج��راح 
ج��راء القصف عل��ى مدينة دير 
ال��زور، بينم��ا لم يس��جل وقوع 
إصابات إثر قصف مدفعي على 

جبل األكراد بالالذقية.
واشنطن تندد 

من جهتها ن��ددت وزارة اخلارجي��ة األميركية بقوة 
باس��تئناف روس��يا الضرب��ات اجلوية في س��وريا يوم 
الثالث��اء، وقالت إنها تعتقد أن اس��تهداف املستش��فيات 
واملدني��ني ف��ي م��دن مث��ل حل��ب يع��د انته��اكاً للقانون 

الدولي.

وقال��ت املتحدث��ة باس��م ال��وزارة إليزابي��ث ترودو 
إن أح��دث الهجمات التي ج��رى اإلبالغ عنها اس��تهدفت 
خمس��ة مستش��فيات وعي��ادة متنقل��ة، »نعتق��د أن ه��ذا 

انتهاك للقانون الدولي«.
وأضافت أن روس��يا لم تس��مح بدخول أغذية أو أي 
مساعدات أخرى إلى ش��رق حلب أثناء تعليقها القصف، 
وأضافت أن روس��يا تركت سكان ش��رق حلب يجوعون، 
بينما س��عت لني��ل الثناء من املجتم��ع الدولي على وقف 

الضربات العشوائية ملدة ثالثة أسابيع.
معركة الباب 

في س��ياق األزم��ة الس��ورية قال اجليش الس��وري 
احلر إنه س��يطر عل��ى عدة قرى في ريف حلب الش��مالي 
بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية ليصبح 
عل��ى مش��ارف مدينة الب��اب، التي قالت تركي��ا إن قوات 

عملية درع الفرات ستطهرها قريباً.
وأضاف في بيان أن من بني القرى التي سيطر عليها 
قريتي حزوان و»بيش��ن جرن«، وقال إنه أس��ر ثالثة من 
مس��لحي تنظي��م الدولة خالل االش��تباكات. كم��ا قال إن 
قوات��ه بات��ت على مش��ارف مدين��ة الباب، وه��ي املعقل 

األخير املهم لتنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي.
وفي الس��ياق نفس��ه ذك��رت وكالة أعم��اق التابعة 
لتنظيم الدولة أن ش��خصني قتال وأصيب عش��رة آخرون 
بينهم أطفال جراء قصف الدبابات التركية أحياء مبدينة 

الباب.{

ماذا يعني فوز ترامب 
في أزمات الشرق األوسط؟

بقلم: محمد أبو رمان

لو جتاوزنا البعد الشعاراتي الدعائي في خطاب ترامب، وبحثنا عن الدالالت واملعاني األكثر عمقاً في 
محاولة الستنطاق التوجهات القادمة له جتاه املنطقة، ميكن اخلروج بنتائج أساسية من االنتخابات.

الناخبون األميركيون، عملياً، صّوتوا لصالح اخلطاب اليميني، املتلبس بالهوّية.
الرئيس األميركي اجلديد اس��تخدم خطاب��اً هوياتياً بصورة متطرفة في حملت��ه االنتخابية، فأوحى 
ب��أّن الهوية األميركية في »خطر«، فموقفه من الهجرة العربية واملس��لمة، وموقفه من املكس��يكيني، جذب 

جمهوراً عريضاً من األمريكيني، الذين يسيطر عليهم هذا الهاجس ويخاطب »غريزة اخلوف« لديهم.
مقاربة ترامب هذه تس��تبطن نظرية »صدام احلضارات« املعروفة لصموئيل هانتنغتون، التي تقوم 
عل��ى الهويات الدينية والثقافية كمحّرك رئيس للعالقات بني الش��عوب، التي تقوم على الصراع، خاصة 

إذا حتّدثنا عن دائرة اإلسالم والغرب. 
والطريف في األمر أّن صموئيل هانتنغتون نفس��ه عاد ليصدر كتاباً آخر بعنوان »من نحن: حتديات 
 Who Are we: The Challenge of America’s National(  »الهوي��ة القومية األميركي��ة
Identity(، وميك��ن أن نعتم��ده ك�»أرضية« فلس��فية خلطاب ترام��ب واليمني األميرك��ي اجلديد، وفيه 
يتح��دث عن الهوي��ة األميركية بأّنه��ا مرتبطة بالعقيدة األميركية املس��تمدة من اإلصالح البروتس��تانتي 
وامليراث األجنلو ساكسوني. ويرّكز على خطر الهجرة املكسيكية على املجتمع األميركي وثقافته، ويرفض 

وصف أميركا بأّنها »مجتمع املهاجرين«.
إّن من يعيد قراءة خطاب ترامب يجده يتأس��س بالكلي��ة على هذه »الثيمة«، أي اخلوف على الهوية 

القومية، والشعور بالقلق من املهاجرين واآلخرين.
أّما على صعيد السياسات اخلارجية، وحتديداً ما يتعلّق في العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط، 
التي تنتظر نتائج االنتخابات األميركية، فإّن خطاب ترامب أقرب إلى »املدرس��ة الواقعية« التقليدية، مع 
خلطته الشخصية غير العقالنية، التي ستتالشى مع وصوله إلى البيت األبيض.  لكن املفارقة أيضاً هنا، 
أّن ترامب ضد التحالف مع إيران، لكّنه إلى جانب التقارب مع روس��يا، بذريعة الهدف املش��ترك، مكافحة 

اإلرهاب، وهو أمر يصعب تطبيقه عملياً مع وجود احملور الروسي- اإليراني املنتشي في املنطقة. 
في ما يخص األنظمة العربية يقف ترامب مع السياس��ات احملافظة وضد ثورات الربيع الدميقراطي 
العرب��ي، وي��رى أّن العال��م كان أفضل بوج��ود حكام مثل صدام حس��ني والقذافي، وأّن أمي��ركا تخلّت عن 
حليفها حسني مبارك، ويؤيد الرئيس املصري احلالي عبد الفتاح السيسي، مبعنى أنه أقرب إلى املدرسة 
احملافظ��ة التي تقول مببدأ أولوية األم��ن والصفقة مع األنظمة العربية على قضاي��ا الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان واحلريات العامة.
م��ع ذلك، حتى هذه الوصفة لي��س ممكناً تطبيقه��ا! فاألنظمة العربية احملافظ��ة وصلت إلى »طريق 
مسدود«، ولم يعد باإلمكان إعادة عقارب الساعة إلى وراء. لكن ذلك يدفعنا إلى االستنتاج بأّن موقفه من 

اإلسالميني عموماً متشدد يتماهى مع موقف اليمني األميركي املتطرف.
امله��م أّن ما قاله ترامب ال يعني ش��يئاً بعد وصوله إلى البيت األبيض، فهو س��يجد نفس��ه أمام واقع 
جديد معّقد في املنطقة، ومؤسس��ات أميركية عس��كرية وأمنية لها تقاريرها ودراساتها، وهنالك نظريات 

التخاذ القرار ستفرض نفسها عليه، وحجم التغيير سيكون محدوداً خارجياً.
ذلك ال ينفي أّن وصوله يحمل دالالت ومؤش��رات مهمة في السياس��ة اخلارجية األميركية، وس��يكون 
مؤثراً في امللفات اإلقليمية، حتى ولو جزئياً، ورمبا األس��ئلة احلقيقي��ة التي من املفترض أن ُتطرح اليوم؛ 
هل سيعيد النظر في نظرية »القيادة من اخللف« التي اعتمدها الرئيس أوباما في حكمه؟ وكيف سينعكس 
ذلك على املنطقة؟! ما هو حجم التأثير احلقيقي الذي ميكن أن يحدث في هذا الوقت املتأخر من الصراع في 

كل من سورية والعراق؟ وهل سُيجري تغييراً )ما( في املقاربة األميركية الراهنة؟{

األردن يمنع وقفة رافضة
الستيراد الغاز من الكيان الصهيوني

الرئيس بنكيران: تشكيل الحكومة مهّم 
لكن المبادئ أهم

منع��ت ق��وات األم��ن األردنية ي��وم اجلمعة وقفة 
احتج��اج كان مناهض��و اتفاقي��ة الغ��از مع إس��رائيل 
يعتزمون تنظيمها أم��ام مبنى احلكومة في العاصمة 

عّمان.
وأحاطت قوات األمن مبحيط دوار مبنى احلكومة 
منعاً لوصول النش��طاء وإقامة أنش��طتهم األسبوعية 
احتجاجاً عل��ى اتفاقية الغ��از اإلس��رائيلي، واعتقلت 

عدداً منهم هناك.
يش��ار إلى أن احلمل��ة الوطنية إلس��قاط اتفاقية 
الغاز اإلس��رائيلي تقيم بش��كل دوري وقفات احتجاج 
متنوع��ة عقب صالة اجلمعة، تتناول مختلف مفاصل 
احلي��اة السياس��ية ف��ي األردن. وق��د نظم��ت بعضها 
أم��ام مجلس ال��وزراء وش��ركة الكهرباء، وفي وس��ط 

ق��ال األمني العام حل��زب العدال��ة والتنمية املغربي 
ورئي��س احلكومة املكلف عبد اإلله بنكيران إن »تش��كيل 

حكومة جديدة مهم، ولكن احترام املبادئ والقيم أهم«.
وأض��اف بنكي��ران -ف��ي كلم��ة ألقاها أم��ام اللجنة 
الوطني��ة حلزب��ه بداي��ة تش��رين الثان��ي احلال��ي- أنه 
يرفض ما قال إنها »شروط غير منطقية« تفرضها بعض 

األحزاب مقابل مشاركتها في تشكيل ائتالف حكومي. 
وش��دد على أنه »لن يقبل م��ن أّي كان أن يهني إرادة 
الناخب��ني ويتصرف كأن��ه هو رئي��س احلكومة« وليس 

بنكيران.
ويأتي تصريح بنكيران في وقت يش��هد فيه املغرب 
حال��ة جم��ود ف��ي مش��اورات تش��كيل ثان��ي حكومة في 
املغ��رب بع��د م��ا يع��رف بالربي��ع العربي، وه��و جمود 
يرجعه البع��ض إلى »مس��اع لعرقلة تش��كيل احلكومة 

وفرض شروط« على رئيس احلكومة املكلف.
وأك��د بنكيران أنه »يج��ب احت��رام إرادة الناخبني« 
الت��ي جس��دتها نتائ��ج االنتخاب��ات التش��ريعية الت��ي 
أجري��ت ف��ي 7 تش��رين األول املاض��ي وحل فيه��ا حزبه 
أوالً ب�125 مقعداً، مش��يراً إلى أن��ه ال ميكن حلزب حصل 
عل��ى عدد قليل من املقاعد أن ميل��ي على احلزب املتصّدر 

شروطاً.
وكان��ت تس��ريبات إعالمي��ة ق��د حتدث��ت ف��ي وقت 
س��ابق ع��ن أن رئيس ح��زب التجم��ع الوطن��ي لألحرار 
)عزيز أخنوش( اش��ترط على بنكيران أثناء املش��اورات 

استبعاد حزب االستقالل من االئتالف احلكومي.
واس��تغرب بنكيران س��لوك حزب األحرار الذي قال 
عنه إنه أراد أن يتفاوض مبعية حزب االحتاد الدستوري 
في مس��ألة املش��اركة بتش��كيل احلكومة، كما اس��تغرب 

العاصمة، وأمام مجلس النواب األردني.
والوقف��ة الت��ي منع��ت س��بقتها خالل األس��ابيع 
املاضية احتجاجات ش��عبية في عم��ان ومدن أردنية 
أخ��رى، ُرفع��ت خالله��ا ش��عارات تطال��ب بإس��قاط 
االتفاقي��ة، وق��ال معارض��و الصفق��ة إن الغ��از ال��ذي 

سيستورده األردن هو غاز نهبه االحتالل.
ووقع��ت االتفاقي��ة أواخ��ر أيلول املاضي ش��ركة 
الكهرباء الوطنية اململوكة للحكومة األردنية، وشركة 
»نوب��ل إنرج��ي« األميركي��ة املطورة حلق��ل »لفيتان« 

البحري اإلسرائيلي غرب مدينة حيفا.
ومبوج��ب االتفاقي��ة يس��تورد األردن عل��ى مدار 
خمس��ة عش��ر عام��اً 45 ملي��ار مت��ر مكعب م��ن الغاز 

الطبيعي بقيمة عشرة مليارات دوالر.{

س��لوك حزب احلركة الش��عبية الذي ربط مشاركته هو 
اآلخر في احلكومة بقرار حزب األحرار.

»موقف��ني  اتخ��ذ  االس��تقالل  ح��زب  أن  وأوض��ح 
شجاعني يحسبان له«، األول رفضه املشاركة في إصدار 
بي��ان لرفع مذكرة تعديالت دس��تورية إل��ى امللك وافقت 
عليها أحزاب املعارضة الس��ابقة، إضافة حلزب األحرار 
مباش��رة بعد إعالن نتائج االنتخاب��ات، واملوقف الثاني 
هو رفضه املش��اركة ف��ي خطة كانت ترم��ي إلى انتخاب 
رئيس مجلس النواب وقط��ع الطريق على حزب العدالة 

والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبية حكومية.
وأضاف بنكيران أن حزب األصالة واملعاصرة، الذي 
حل ثاني��اً في االنتخابات التش��ريعية مبائ��ة ومقعدين 
»فش��ل في املهمة التي أنش��ئ ألجلها، وهي هزمية حزب 

العدالة والتنمية في هذه االنتخابات«.{
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اإلخوان المسلمون: »ثورة الغالبة« انطالقة جديدة.. والغضب سيزيد

آالف األمريكّيين يحتّجون بعد انتخاب ترامب رئيسًا

شهدت مصر يوم اجلمعة املاضي عشرات املسيرات 
االنق��الب  لس��لطة  الرافض��ة  االحتجاجي��ة  والفعالي��ات 
العس��كري مبص��ر، ووص��ف املتح��دث اإلعالم��ي باس��م 
جماعة اإلخوان املسلمني، محمد منتصر، املظاهرات التي 
انطلقت ضم��ن فعاليات »ث��ورة الغالبة« بأنه��ا انطالقة 

جديدة، موجهاً التحّية لكل املتظاهرين.
وق��ال في بيان ل��ه: »كل احلش��ود األمنية من جيش 
وش��رطة وإع��الم فاج��ر، تق��ول إن السيس��ي وعصابت��ه 
ف��ي أزمة حقيقية، ه��م اآلن موقنون أنهم بال  أي ش��رعية 
حقيقية، وأنهم جتّردوا من أي تأييد شعبي ممن خدعوهم 
سابقاً، اليوم يقف السيسي ومن معه عرايا، وأن السلطة 
الت��ي تتتّرس بالس��الح في مواجهة ش��عبها هي س��لطة 

ساقطة منتهية«.
وأضاف: »كل التحية واإلجالل لكل الذين ثاروا اليوم 
من أجل الوطن، والكرامة، ولقمة العيش، الرافضني للذل، 
فرغم احلش��ود األمنية غير املس��بوقة، تفاعل اليوم آالف 
من املصريني دون خشية من رصاص، أو اعتقال، في يوم 
لنصرة الغالبة، في مواجهة سلطة انقالبية باعت الوطن 
بأبخس ثمن، وباع��وا معه الفق��راء واملعدمني، ومن أجل 

قرض صندوق النقد الذي يكبل مصر ويركعها«.
واس��تطرد منتصر قائالً: »أياً كانت الس��يناريوهات 
الت��ي يطرحه��ا البع��ض، فإن رس��الة املتظاهري��ن اليوم 
كانت واضحة: )لسنا طرفاً في أي لعبة وسيناريو يحاك 

بعيداً عن الثورة وأهدافها ومطالب الشعب املصري(«.
كما وجه رسالة إلى أفراد جماعة اإلخوان املسلمني، 
ومحبيه��م، قائالً: »تقب��ل الله منكم جهادك��م وصمودكم، 
كنتم كعادتكم مناصرين للبس��طاء والفقراء وللحقوق«، 
مضيف��اً: »وإل��ى رج��ال وس��يدات الفي��وم واملني��ا وبني 
س��ويف واجلي��زة واإلس��كندرية والقليوبي��ة والش��رقية 

والبحيرة، كل التحّية لكم«. 
وثّم��ن »التحال��ف الوطن��ي لدعم الش��رعية ورفض 
االنق��الب« مش��اركة قطاعات واس��عة م��ن املصريني في 
مظاهرات »حق الغالبة« الرافضة ل�»الغالء والبالء، الذي 

تسبب فيه االنقالب ملصر واملصريني«.
وأض��اف ف��ي بي��ان ل��ه: »لق��د خرج��ت املظاه��رات 
ف��ي غالبي��ة محافظ��ات مصر الي��وم رغم بط��ش عصابة 

خ��رج عش��رات اآلالف م��ن األمريكيني إلى ش��وارع 
مختل��ف مدن الب��الد لالحتجاج بعد فوز مرش��ح احلزب 

اجلمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.
وش��ارك املئات في مس��يرة احتجاجي��ة بالعاصمة 
واشنطن، مرّددين ش��عارات مناهضة للرئيس األمريكي 
املنتخ��ب، بينه��ا »الوالي��ات املتح��دة دون ترام��ب وك��و 
كلوكس كالن وفاشيني« و»ترامب ليس رئيسنا«، داعني 

املواطنني لالنضمام إلى املظاهرة.
وانتقد بعض احملتجني مرشحة احلزب الدميقراطي 
هي��الري كلينتون هي األخرى، وق��ال أحد املتظاهرين إن 
»هيالري نفس��ها مسؤولة عن فشلها في االنتخابات، أنا 

لست من املعجبني بها، لكن ترامب هو أبشع«.
وأحرق عدد م��ن الطالب في جامعة واش��نطن علماً 
أمريكي��اً احتجاج��اً على فوز ترام��ب، داعياً إل��ى احترام 

حقوق األمريكيني السود واملسلمني.
وفي نيويورك وصل ع��دد املتظاهرين يوم األربعاء 
ضد ف��وز ترامب إل��ى ع��دة آالف. وقد خ��رج املتظاهرون 

السيس��ي، ورغ��م حالة الترويع الش��ديدة التي نش��رتها 
سلطة االنقالب لتخويف املصريني من النزول، لقد هددت 

في شوارع وس��ط منهاتن متجهني إلى ناطحة السحاب 
املنتخب،  الرئيس  يعيش  حيث   Trump Tower
ورّدد  احمللي��ة،  احلديق��ة  ف��ي  مئ��ات  ع��دة  واجتم��ع 

املتظاهرون »ليس رئيسي«.
 وف��ي أوكالن��د بوالي��ة كاليفورنيا كس��ر محتجون 
واجهات زجاجية ببعض احملال واشتبكوا مع الشرطة.

في شيكاغو احتشد حوالي ألفي شخص أمام فندق 
ترامب الدولي مرددين ش��عارات مث��ل »ال لترامب! ال لكو 
كلوك��س كالن! ال لوالي��ات متح��دة عنصري��ة!« وقام��ت 

الشرطة في هذه املدينة بإغالق الطرق في املنطقة.
وفي س��ياتل بش��مال غ��رب الواليات املتح��دة أدى 
حادث إطالق نار إلى إصابة خمس��ة أش��خاص بجروح 
بالقرب من مظاهرة مناهضة للرئيس األمريكي املنتخب، 
وأش��ارت تقارير إعالمية إلى أن املئ��ات احتجوا في مدن 
فيالديلفي��ا وبوس��طن وبورتالند )أوريغون( وأوس��تني 
)تكساس( وغيرها من املدن مبشاركة العديد من الشبان 

واملواطنني السود والنساء واملهاجرين واألقليات.

بنش��ر  تهديده��ا  ونف��ذت 
ف��ي  والش��رطة  اجلي��ش 
وس��خرت  مص��ر،  رب��وع 
الس��لطة آلته��ا اإلعالمي��ة 
وبث  املصريني  لتخوي��ف 
نفوس��هم،  ف��ي  الي��أس 

وحتطيم معنوياتهم«.
وتاب��ع: »لك��ن نزول 
به��ذا  الي��وم  اجلماهي��ر 
َمث��ل  والتن��وع  احلج��م 
التح��دي  درج��ات  أعل��ى 
وحلشودها  السلطة  لهذه 
األمني��ة وكتائبها اإلعالمي��ة، وكانت رس��الة املتظاهرين 
أنهم لن يخشوا إال الله، وأنهم سيبقون مدافعني عن مصر 

وف��ي س��ان فرانسيس��كو تظاه��ر نح��و 1500 م��ن 
الطالب واألساتذة، كما احتج املئات من طالب اجلامعات 
واملدارس في س��ياتل ولوس أجنل��س وغيرها من املدن. 
وف��ي لوس أجنل��س احتج عدد م��ن املهاجري��ن من دول 
أمريكا الالتينية، مرددين شعارات باإلسبانية: »ال نؤيد 
العنصري��ة«، »لي��س رئيس��ي« و»املهاج��رون يجعلون 

أمريكا عظمى«.
ترامب يّتهم اإلعالم

 م��ن جهته قال ترام��ب ، إن االحتجاجات من تنظيم 
محترفني بتحريض وسائل إعالم.

وف��ي ل��وس أجنل��وس، جتم��ع مئ��ات الط��الب في 
ح��رم »جامع��ة كاليفورني��ا، ل��وس أجنل��وس« رافعني 
الفت��ات بينه��ا »احل��ب ينتص��ر عل��ى الكراهي��ة«، كم��ا 
جتمع احملتجون في واليات س��ان فرانسيس��كو وشمال 
كاليفورنيا، ال س��يما في نابا وهايورد، وكذا في بالتيمور 

وتكساس.
وقال��ت إح��دى املتظاه��رات: »ال ميكنن��ي أن أصدق 
أنن��ا انتخبنا هذا العنصري واملع��ادي لألجانب والكاره 
للنس��اء رئيس��اً«. كما ذكرت إحدى الش��ابات احملتجات 
أنها تري��د إيصال رس��الة لترام��ب مفادها أن الس��نوات 

األربع املقبلة ستكون »سنوات مقاومة«.
وق��ال البي��ت األبيض إن ب��اراك أوبام��ا يؤمن بحق 
األميركي��ني في االحتج��اج على انتخ��اب ترامب بطريقة 
غير عنيفة، لكنه يريد من املواطنني أن يس��معوا رس��الة 
»إنن��ا أميركيون ووطنيون« قب��ل أن يكونوا دميقراطيني 

أو جمهوريني.
وقال املتحدث باس��م البيت األبيض جوش إرنست 
للصحفي��ني: »من امله��م لن��ا أن نتذكر بعد ي��وم أو اثنني 
م��ن االنتخابات أنن��ا دميقراطي��ون وجمهوري��ون لكننا 
أميركيون ووطنيون في املقام األول، وهذه هي الرس��الة 

التي يأمل الرئيس أن يسمعها معظم الناس«.

وحقوق املصريني«.
وأكمل: »رغم االنتش��ار األمني، كان املش��هد الثوري 
اليوم حافالً، وظهر ذلك في مسيرات اجليزة واالسكندرية 
والش��رقية واملنوفي��ة واملني��ا والدقهلي��ة وكف��ر الش��يخ 
والقليوبية والبحيرة والس��ويس ودمياط وبني س��ويف 
والفي��وم، وف��ي قري��ب عاجل س��تكون ف��ي قل��ب القاهرة 

وميادينها التي نتحدى أن يتم فتحها للمتظاهرين«.
ورغم القبضة األمني��ة والوجود املكثف لقوات األمن 
في الكثير من امليادين والشوارع الرئيسية، شهدت مصر 
عش��رات املس��يرات والفعالي��ات االحتجاجي��ة الرافضة 
لس��لطة االنق��الب عل��ى م��دار الي��وم، للمش��اركة ضم��ن 
الفعالي��ات املعروفة إعالمياً ب�»ث��ورة الغالبة 11/11«، 

وذلك في أكثر من 15 محافظة مصرية.
وأصدرت »التنسيقية املصرية للحقوق واحلريات« 
بيانني عن معتقلي اجلمعة، قال البيان الثاني إن »حاالت 
االعتق��ال التعس��في اس��تمرت ف��ي مختل��ف احملافظ��ات 
فبلغت 144 واقعة اعتقال بينهم 27 سيدة وفتاة، وثالثة 
صحفيني، وتنوعت االعتقاالت ما بني اعتقال من مسيرات 

واعتقاالت من املنازل«.{

دعوة النفصال كاليفورنيا 
وتتصاعد في والي��ة كاليفورنيا األميركية الدعوات 
إل��ى االنفص��ال ع��ن الوالي��ات املتح��دة، بعد إع��الن فوز 
اجلمهوري دونالد ترامب باالنتخابات الرئاس��ية. ورغم 
أن األم��ر ال يزال غير جدي وفي بدايته فإن مراقبني يرون 
أن الوالي��ة متلك كل ما يؤهلها لتصبح دولة مس��تقلة إذا 

اختار مواطنوها االنفصال.
وتعتب��ر والي��ة كاليفورنيا األكثر س��كاناً في البالد، 
الع��ادات  مس��توى  عل��ى  بليبراليته��ا  معروف��ة  وه��ي 
والتقالي��د، كما أنها في طليعة املع��ارك البيئية، وتطالب 
بحظ��ر بي��ع األس��لحة الناري��ة وباحلف��اظ عل��ى حقوق 

الشواذ والنساء، وسمحت مؤخراً باملاريغوانا.
في املقابل، فإن حملة ترامب االنتخابية ركزت على 
مع��اداة املهاجرين والتش��ديد على ض��رورة اإلبقاء على 
بيع الس��الح ونفي حصول تغيرات مناخي��ة، وتخللتها 

عبارات حتض على كره األجانب بشكل خاص.    
ويأم��ل الداعون إلى االنفصال بتنظيم اس��تفتاء في 
ربي��ع ع��ام 2019 التخاذ ق��رار اخل��روج أو البقاء ضمن 
الواليات املتح��دة، وخصصت احلملة موقع��اً إلكترونياً 
يش��رح أبعاد الدعوة وماذا يعني االنفصال بالنسبة إلى 

مواطني الوالية.
وبحس��ب املوقع اإللكتروني، ف��إن كاليفورنيا متثل 
س��ادس أكبر اقتصاد ف��ي العالم، وهي أق��وى اقتصادياً 
م��ن فرنس��ا، كم��ا أن عدد س��كانها أكب��ر من عدد س��كان 
بولن��دا، وبالتالي فه��ي تتنافس في مقدراته��ا مع الدول 
وليس فقط مع الواليات ال�49 األخرى التي تش��كل معها 

الواليات املتحدة.
واعتبرت احلملة أن االستفتاء على االستقالل الذي 
تدع��و إلي��ه يأت��ي ضمن احل��ق ف��ي تقرير املصي��ر الذي 
يكفل��ه القان��ون الدس��توري والدولي، وأن��ه ميكن والية 
كاليفورني��ا أن متارس تأثيراً إيجابي��اً على بقية العالم، 

وبذل املزيد من اجلهد كدولة مستقلة.
ويبلغ عدد سكان كاليفورنيا نحو 39 مليون نسمة، 
وتعي��ش فيها أكثرية م��ن الناطقني باإلس��بانية، إضافة 
إلى عمال م��ن العالم أجمع، واقتصادها من��ّوع جداً مثل 

سكانها. {

إلغاء حكم اإلعدام بحق محمد مرسي وإخوانه بقضّية اقتحام السجون
وكان��ت محكم��ة جناي��ات القاهرة برئاس��ة القاضي ش��عبان الش��امي، حكمت في 
16 حزي��ران 2015 بأحكام بني اإلعدام والس��جن املؤبد في قضية »اقتحام الس��جون« 
املصري��ة على خلفية تهم بينها االعتداء على املنش��آت األمنية والش��رطية وقتل ضباط 

شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه املتهمون.
وكان املستشار سمير حسن، قاضي التحقيق املنتدب من وزارة العدل، قرر في 21 

كانون أول 2013 إحالة املتهمني إلى محكمة اجلنايات.
وفي 15 آب 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرس��ي واإلخوان طعناً حملكمة النقض، 

على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 حزيران 2015.
وكان��ت نيابة النقض تقدمت في 18 تش��رين األول املاضي للمحكمة، مذكرة برأيها 
االستش��اري، وأوص��ت بقبول الطع��ن بأحكام اإلع��دام وإعادة احملاكمة م��ن جديد أمام 

محكمة جنايات أخرى، غير التي أصدرت احلكم السابق.
ويحاك��م مرس��ي في خمس قضايا، بينه��ا حكم وحيد باإلعدام مت إلغاؤه، بحس��ب 
مصدر قانوني في هيئ��ة الدفاع عنه، هي »وادي النطرون« )حكم أولي باإلعدام وألغته 
محكم��ة النقض(، و»التخابر الكبرى« )حكم أولي بالس��جن 25 عام��اً، التي يصدر فيها 
حك��م في 22 تش��رين الثان��ي اجلاري(، وأح��داث االحتادية )حكم نهائي بالس��جن 20 
عام��اً(، و»التخاب��ر م��ع قطر« )حكم أول��ي بالس��جن 40 عاماً، وس��ينظر طعنها في 27 

تشرين الثاني اجلاري(، بجانب اتهامه في قضية »إهانة القضاء«.{

قض��ت محكمة النق��ض املصرية )أعلى محكم��ة للطعون في مصر(، ي��وم الثالثاء، 
بإلغ��اء حك��م اإلع��دام والس��جن املؤبد بح��ق الرئيس محم��د مرس��ي، أول رئيس مدني 
منتخ��ب دميقراطي��اً بالب��الد، وع��دد من قي��ادات اإلخوان املس��لمني، وذلك ف��ي القضية 
املعروفة إعالمياً ب�»اقتحام الس��جون« )وادي النطرون(، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة 

جنايات أخرى..
وق��ال مصدر قضائ��ي إن »محكمة النق��ض املنعقدة في دار القضاء العالي بوس��ط 
القاهرة، برئاسة املستشار سعيد برغوث، قبلت طعون مرسي و26 آخرين، في القضية 
املعروف��ة إعالمياً بأح��داث اقتحام الس��جون والهروب من س��جن وادي النطرون، التي 
وقع��ت إبان ثورة يناير 2011«. وتابع أن »احملكمة ألغت حكم اإلعدام والس��جن املؤبد 

بحق املتهمني بهذه القضية«.
ووفق عبد املنعم عبد املقصود رئيس هيئة الدفاع عن مرس��ي واإلخوان، الذي قال 
لألناض��ول إن من بني ال�27 متهماً، هناك س��تة حكموا بأحكام أولية باإلعدام هم: محمد 
مرس��ي، ومحمد بديع مرش��د اإلخوان، وس��عد الكتاتني رئيس ح��زب احلرية والعدالة 
)ال��ذراع السياس��ية لإلخ��وان(، وعص��ام العري��ان نائب رئي��س احلزب ذاته، ورش��اد 

البيومي، ومحيي الدين حامد أحد أعضاء الفريق الرئاسي فترة تولي مرسي.
ولفت الى أن »21 منهم حكموا بالسجن املؤبد )25 عاماً(، بينهم الداعية اإلسالمي 

صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي أحد قيادات اإلخوان  البارزين«.
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متك��ن ترامب أيضاً 
النزع��ة  اس��تثارة  م��ن 
البيض��اء التي تعاظمت 
س��نوات  ثمان��ي  م��ع 
حلكم رجل أسود للبيت 
األبي��ض، وعلى األرجح 
كان ش��يئاً مريعاً لهؤالء 
أن تف��وز ام��رأة بالبي��ت 

األبيض.
ذل��ك  يعن��ي  ال 
أغلبي��ة  ه��م  ه��ؤالء  أن 
األميركي��ني، ولكن هؤالء 
هم األكثر م��ن بني الذين 

خرجوا للتصويت، وبعبارة أخرى فإن هيالري عجزت عن حشد مؤيديها في 
طوابير االنتخابات، إنها سياسية تقليدية بكل ما في ذلك من زيف ومراوغة، 
ال تثير احلماس، وتفتقر إلى اإللهام والقدرة على إخراج املصوتني من منازلهم 

للتصويت لها.
دميقراطية إرادة الفاعلني

وإذا كان��ت الدميقراطي��ة األميركي��ة ُتعب��ر تقليدي��اً ع��ن إرادة الفاعل��ني 
التقليديني من الش��ركات االستثمارية الكبرى، واملجمع الصناعي العسكري، 
واحلزب��ني الكبيرين، والعائ��الت احلاكمة، وأعضاء مجموع��ة بلدربيرغ وما 
يش��بهها، واللوبيات، وما ُيعرف أميركياً باملؤسس��ة، فإنها في حالة ترامب، 
إن كان ه��ذا األخي��ر قد فاز فع��الً رغماً عن كل ه��ؤالء، ُتعبر ع��ن إرادة املاليني 

الذين استطاع ترامب إخراجهم من بيوتهم إلى طوابير االنتخابات.
إن هيمن��ة الفاعل��ني التقليدي��ني على العالم ليس��ت بذلك اإلح��كام، لكن 
زعزع��ة ه��ذه الهيمن��ة لم تب��دأ م��ن أمي��ركا. دعونا نتذك��ر ما قالت��ه هيالري 
كلينتون ع��ن فوز حركة حماس في االنتخابات الفلس��طينية عام 2006 كما 
كش��ف تس��ريب صوتي قالت فيه: »ما دمنا طالبنا بانتخاب��ات في األراضي 
الفلس��طينية فإنه كان من األج��در بنا التحقق من قدرتن��ا على حتديد اجلهة 

التي ستفوز بها«.
بصرف النظر عن إرادة التزوير في كالم هيالري، ولكن حماس حني فازت 
كانت تزع��زع تلك الهيمنة، هيمن��ة الفاعلني التقليدي��ني احملليني واإلقليميني 
والق��وى الدولية الكبرى، ثم تع��ززت إرادة الفاعلني غير التقليديني بالثورات 

العربية التي جعلت اجلماهير في موقع متقدم في عملية التدافع.{

الذين توقعوا فوز هيالري كلينتون منا نحن العرب، كانوا قد استسلموا 
لتفكيره��م الرغبوي املعزز باالنطباع النمطي عن الواليات املتحدة األميركية، 
وبعملية التضليل الدعائية التي مارس��تها املؤسس��ة األميركية، التي أوحت 

بأنه ال ميكن هذا »املهّرج« أن يفوز برئاسة الدولة األعظم في العالم.
خيبة التحليل الرغبوي

احل��زب اجلمهوري )حزب ترامب( لم يكن س��عيداً به، ول��م يكن موحداً 
خلف��ه، وق��د ناصبه اإلع��الم العداء الصري��ح، وكذل��ك املراك��ز البحثية التي 
أعلنت اس��تطالعاتها أنه لن يفوز، وكان ثمة تقدي��ر بأن هذا الرجل القادم من 
خارج املؤسس��ة مرفوض من داخلها، وكان ال بّد أن تعيق املؤسس��ة وصوله 

إلى البيت األبيض.
هكذا بدت الصورة، وهي ص��ورة منطقية جداً بالنظر إلى تصوراتنا عن 
أمي��ركا، الدولة القوية احملكمة، الت��ي تديرها نخبة قادرة، ال يكاد »يعزب عن 
قدرتها ش��يء«. ولكن إذا كانت املؤسس��ة ال تريده بالفع��ل، فإن هذا يعني أن 
جهودها في اس��تخدام اإلعالم واملراكز البحثية قد فش��لت، وأن اس��تطالعات 

الرأي لم تكن أكثر من عملية تضليل دعائية حتاول تثبيط جمهور ترامب.
وعل��ى كل حال، ومهما كان األمر، فقد فش��لت اس��تطالعات الرأي في بلد 
مراكز التفكير واإلعالم والدميقراطية األكبر في توقع النتائج الصحيحة، وإن 
الفك��رة التي تس��تبعد احتمال توجيه تلك االس��تطالعات، ق��د تكون محاولة 
للحفاظ على ص��ورة أميركا النمطية في أذهاننا، كأن نقول: ال، اخللل لم يكن 

في املؤسسات، ولكن رمبا في جمهور ترامب الذي أخفى توجهاته!
أما كثير من الراغبني في فوز هيالري، والذين جعلوا من رغبتهم أس��اس 
التحليل والتنب��ؤ، فباإلضافة إلى املجهول الذي يخش��اه الناس ويرتبط في 
وعيه��م السياس��ي العام بقوة أمي��ركا املطلقة، فإنهم يخش��ون من أن يصاب 
العال��م باملزي��د م��ن اجلن��ون، وال س��يما أن منطقتن��ا ق��د اكتس��حها اجلنون 
وافترستها الفوضى، ولذلك يرغب الطيبون في عالم عاقل ورتيب ميكن فهمه 

والتنبؤ مبساراته، حتى لو كان سيئاً.
نعم؛ من شأن فوز ترامب الفاشي املشحون بالعنصرية، صاحب األفكار 
االقتصادي��ة املثيرة لقلق الش��ركات الكبرى، واملواقف السياس��ية اخلارجية 

املتناقضة؛ أن يثي��ر الكثير من املخاوف؛ مخاوف األقلي��ات داخل أميركا، مبا 
فيها األقلية املس��لمة، ومخاوف عال��م االقتصاد، ومخ��اوف منطقتنا امللتهبة 
التي ينتظر كل طرف من خصومها املتصارعني موقفاً أميركياً يس��انده، ولكن 

هذا ال يعني أن العالم قبل ترامب كان أحسن.
حاجة العالم إلى اجلنون

كان العالم قبل ترامب س��يئاً إلى الدرجة التي حتتاج كسر الرتابة التي 
ينجم عنها خلط األوراق، وزيادة الغموض، وجعل التنبؤ عسيراً، ألن الركون 
إلى الرتابة القائمة يعني اس��تمرار الس��وء على حاله، كما أن إعادة اكتشاف 

أميركا والعنصرية الكامنة في أحشائها ليس أمراً سيئاً على أي حال.
إذا أخذن��ا نظري��ة كس��ر الرتابة هذه إل��ى جانب النظرية الت��ي تقول إن 
ترام��ب ف��از رغماً عن املؤسس��ة، فإنن��ا إزاء تص��دع في قدرة املؤسس��ة على 
الضبط والس��يطرة، وهذا يعن��ي أن الترتيبات املعروف��ة تقليدياً في تصعيد 
الرؤس��اء األميركي��ني، وف��ي إدارة الدميقراطي��ة األميركية؛ لم تك��ن هي التي 

جاءت بترامب، وإمنا جاءت به جماهيره.
كان املخ��رج األميركي مايكل م��ور، الذي تنبأ بفوز ترام��ب، قد جعل من 
ضم��ن األس��باب اخلمس��ة لف��وزه الرغبة ف��ي الس��خرية من نظام سياس��ي 
معط��وب، وزعزع��ة الوضع القائم، وبلغتن��ا نحن هنا، إنها الرغبة في كس��ر 
الرتاب��ة، ولكن مهم��ا كان األمر، فإن الس��ر كما قال مايكل مور س��لفاً، كان في 
قدرة ترامب على احلش��د، وعلى استنهاض اجلماهير من بيوتها للوقوف في 

الطوابير والتصويت له، وهو ما فشلت فيه هيالري.
كم��ا تنب��أ مور، متك��ن ترام��ب من الف��وز بوالي��ات ميتش��يغان وأوهايو 
وبنس��يلفانيا وويسكونس��ن، وه��ي والي��ات دميقراطي��ة تقليدي��اً، ولكنه��ا 
متضررة من السياس��ات االقتصادية التي دمرت الصناعات فيها، األمر الذي 
اس��تفاد منه ترامب في اس��تقطاب س��كانها الذي��ن حطمتهم تلك السياس��ات 
الت��ي لم يفعل الدميقراطيون إزاءها ش��يئاً س��وى مغازلة أرباب املؤسس��ات 

االستثمارية الكبرى، طلباً للدعم والتمويل.

فوز ترامب.. َتصّدع قدرة المؤسسة األمريكّية على التأثير
بقلم: ساري عرابي

26 شهرًا من الحرب في اليمن.. وال نهاية في األفق 
ش��ارفت احل��رب الدائ��رة ف��ي اليم��ن ب��ني الق��وات 
جه��ة،  م��ن  العرب��ي  بالتحال��ف  املس��نودة  احلكومي��ة 
ومس��لحي جماع��ة »أنص��ار الل��ه« )احلوثي��ني( وقوات 
الرئي��س املخلوع عل��ي عبد الله صالح م��ن جهة أخرى، 
عل��ى إكمال س��تة وعش��رين ش��هراً، وس��ط تزاي��د حالة 
القلق الشعبي جراء التدهور املّطرد لألوضاع اإلنسانية، 
والضبابي��ة الت��ي تكتن��ف مس��تقبل الص��راع عس��كرياً 

وسياسياً.
وعلى كافة اجلبهات، كان��ت عمليات الكّر والفّر هي 
الس��مة الغالبة للمواجهات املسلحة بني طرفي الصراع، 
من��ذ أن س��يطر احلوثيون وقوات صال��ح على العاصمة 
صنع��اء في 21 أيل��ول 2014، دون أن يك��ون هناك أفق 

حلسم هذه احلرب.
وف��ي ظ��ل ه��ذا الغم��وض، يط��رح الش��ارع اليمني 
تساؤالت عن أس��باب تأخر احلكومة في إنهاء االنقالب، 
بع��د تش��كيلها جيش��اً وطني��اً، وإط��الق حتال��ف عربي 
يضم عش��ر دول بقي��ادة الس��عودية، لعملي��ة »عاصفة 
احل��زم« ف��ي 26 آذار 2015، قب��ل أن تبدأ عملي��ة ثانية، 
حت��ت مس��مى »إعادة األم��ل«، عالوة على تف��وق القوات 
احلكومية عس��كرياً بامتالكها س��الحاً جو متطور، فضالً 

عن اكتسابها للشرعية السياسية الدولية.
ضبابية املعركة

ورغ��م تفوقها العس��كري، إال أن احلكومة اليمنية ال 
تقلل من قدرات احلوثيني وصالح، حيث قال مس��ؤولون 
ف��ي تصريح��ات متك��ررة إن »املتمردين ميتلك��ون قوة ال 
يس��تهان بها، س��واء على صعي��د العناصر أو التس��لح، 
خاص��ة أنه��م س��يطروا عل��ى س��الح اجلي��ش النظامي 

ومخ��ازن ذخيرته إبان االنقالب، فض��الً عن أنهم يتلقون 
دعماً مسلحاً من إيران عبر البحر«.

ولعل ما يزي��د ضبابية املعركة، اتس��ام املواجهات 
بأس��لوب »الضرب��ات اخلاطف��ة« التي ينت��ج منها تقدم 
س��ريع وس��يطرة للقوات احلكومية تس��تمر شهوراً دون 
حت��رك جديد، كم��ا هو احلال في محي��ط منطقة »ميدي« 
االستراتيجية، ومديرية عيس��الن النفطية، في محافظة 
ش��بَوة ومديري��ات نه��م، وح��رض، والبواب��ة الش��رقية 

بالعاصمة صنعاء.
ً احلسم ال يزال بعيدا

اخلبير العس��كري والرائد طي��ار في اجليش اليمني 
مقبل الكوماني، يرى في حتليله لسير املعارك ومصيرها 
أن »قوات احلكومة والتحالف العربي متفوقة في املعركة 
المتالكها الطائرات املتطورة، والقاعدة العس��كرية تقول 

إن من يحسم اجلّو فهو املنتصر«.
إال أن الكومان��ي يعتق��د أن »حس��م املعرك��ة ال يزال 
بعيداً؛ بس��بب الطبيعة اجلغرافية اجلبلي��ة لليمن التي 
حتت��اج لطي��ران حربي ومروح��ي خاص يقوم بإس��ناد 
ج��وي«. ويعتبر أن »عدم توافر ه��ذا النوع من الطائرات 

يعّد السبب الرئيس في تأخر حسم املعركة البرية«.
ويوض��ح أن��ه »في ع��دن حس��مت ق��وات التحالف 
واملقاوم��ة الش��عبية املعرك��ة ف��ي أس��رع وق��ت؛ وذل��ك 
للطبيع��ة الس��احلية املس��طحة اخلالي��ة م��ن اجلب��ال، 

بعكس الطبيعة اجلغرافية في الشمال«.
ويش��ير إلى أن��ه »إذا لم يتم إش��راك طائرات هجوم 
أرض��ي متخصصة في اإلس��ناد اجلوي القري��ب للقوات 
البري��ة مث��ل )س��وخوي 24 و25( و)أباتش��ي(، الت��ي 
مع��ارك  ف��ي  جناحه��ا  أثبت��ت 
وتضاري��س اجلبال، كما حدث 
في أفغانس��تان والع��راق، فال 

ننتظر حسماً برياً للمعركة«.
معركة صعدة

م��ن جانب��ه، يق��ول مدير 
الدراسات والبحوث في املنطقة 
العس��كرية الثالث��ة باجلي��ش 
اليمني، املق��دم ناجي منيف إن 
»احلكوم��ة له��ا توقعاتها بناء 
على الوضع السياسي احمليط 

به��ا، ولذل��ك اتخ��ذت األس��بوع املاضي ق��راراً عس��كرياً 
مفاجئاً بتحويل اجتاه املعركة من العاصمة وميدي إلى 
معق��ل »احلوثي« في محافظة صع��دة عبر منفذي البقع 
وعلب احلدودّيني مع السعودية، وهو حتول يتجه نحو 

حسم املعركة«.
وي��رى مني��ف أن »نق��ل املعرك��ة إلى صع��دة ميثل 
عس��كرياً، خط��وة ذكي��ة تهدف إل��ى مباغت��ة االنقالبيني 
وإرباكه��م وتش��تيت قواته��م احمليطة بصنع��اء، وهو ما 
سيس��هل عملي��ة دخول العاصمة بأقل خس��ائر بش��رية 

ومادية، وفي زمن أقل«.
األخي��رة س��تدفع  أن »خط��وة احلكوم��ة  ويرج��ح 
احلوثي��ني إلى س��حب مقاتليهم من صنع��اء إلى صعدة 
للدف��اع ع��ن معقله��م، بينم��ا س��تبقى ق��وات صالح في 
العاصمة، باعتبارها أولوية؛ األمر الذي سيش��تت قوات 
االنقالبيني، وبالتالي يتمكن اجليش احلكومي واملقاومة 

)الشعبية املوالية له( من االنتصار«.
خريطة الطريق

وتصاعدت حدة القتال في اليمن، مع فش��ل اجلولة 

الثالثة من احملادثات التي رعتها األمم املتحدة بني طرفي 
األزم��ة، وكانت األولى في جني��ف منتصف متوز 2015، 
والثاني��ة في مدينة بي��ال السويس��رية منتصف كانون 
األول املاضي، والثالثة في الكويت )21 نيس��ان املاضي 

حتى 6 آب(، لكنها فشلت جميعاً في حتقيق السالم.
وخ��الل مداخلة أمام جلس��ة ملجلس األم��ن الدولي 
خاص��ة باليم��ن، ي��وم 30 تش��رين األول املاض��ي، ق��ال 
املبعوث الدولي إس��ماعيل ولد الش��يخ أحم��د، إن جميع 
األطراف اليمنية رفضت خريطة الطريق التي سلمها لهم 
بنفسه، متهماً إياها بالعجز عن جتاوز خالفاتها وتغليب 

املصالح الشخصية على املصلحة الوطنية.
ودعا ولد الش��يخ، مجلس األمن إلى دعم اخلريطة، 
والتش��ديد على الوقف الفوري لألعمال القتالية واإلفراج 
ع��ن جميع األس��رى واملعتقلني، مح��ذراً م��ن أن التدهور 

االقتصادي في اليمن يهدد بأزمة إنسانية خطيرة.
خطوة على املجاعة

وخالل جلس��ة مجلس األمن املذكورة، حذر منس��ق 
وكي��ل األمني الع��ام لألمم املتحدة للش��ؤون اإلنس��انية، 
س��تيفان أوبراين، م��ن أن اليمن على بع��د خطوة واحدة 

من املجاعة.
ووفق��اً ألحدث تقدير لألمم املتح��دة في آب املاضي، 
ش��ّردت احلرب ثالثة ماليني ميني، وأودت بحياة عشرة 

آالف، إضافة إلى ما يزيد على 35 ألف جريح.{

قيادي بحزب صالح يتوقع انتفاضة وشيكة
في صنعاء

ق���ال ياس���ر اليماني القيادي في حزب املؤمتر الش���عبي 
العام في اليمن )جن���اح صالح( إن هناك بوادر انتفاضة ضد 
احلوثي���ن في صنعاء، ووصف ما تقوم به مليش���يا احلوثي 
باجلرمية الكبرى بحق الش���عب اليمني، ويأتي ذلك مع حالة 
الغض���ب والتح���ركات االحتجاجي���ة التي تش���هدها العاصمة 
اليمني���ة. وأوض���ح اليمان���ي أن احلوثين ميارس���ون س���رقة 
أموال الش���عب اليمني، وأن هناك قيادات داخل صنعاء تريد 

االنتفاضة على احلوثين.
وف���ي ظ���ل األوض���اع االقتصادي���ة الصعب���ة للس���كان 
خرج���ت مظاهرات احتجاجية في ش���وارع العاصمة اليمنية 
رغ���م القبضة احلديدية ملليش���يا احلوث���ي، تضمنت موظفن 

وأكادميين وعسكرين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثالثة أشهر.
ونقل���ت وكال���ة األنب���اء األملاني���ة ع���ن ش���هود عي���ان أن 
ميليش���يا احلوثي فرقت مظاهرة في ميدان التحرير وأطلقت 

الرصاص احلّي في اجلو، كما اعتقلت عش���رة أشخاص على 
األقل، اقتيدوا إلى مكان مجهول.

م���ن جانبه، قال الكاتب واحمللل السياس���ي عبد الوهاب 
الش���رفي إن هناك حالة تذمر في مناطق س���يطرة احلوثين، 
مضيف���اً أن هن���اك م���ن يس���تخدم الورق���ة االقتصادية ضمن 

وسائل الصراع بن األطراف. 
ووص���ف عبد الباقي شمس���ان، أس���تاذ عل���م االجتماع 
السياس���ي في جامعة صنع���اء، ما يجري حالي���اً بأنه صراع 
بن احلليفن: جماعة احلوثي والرئيس املخلوع علي عبد الله 

صالح، على مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.
وب���دأت وزارة املالي���ة ف���ي صنع���اء قبل فت���رة إجراءات 
تقش���فية جديدة على خلفية أزمة الس���يولة الت���ي يعاني منها 
اليمن، وهو ما أثار حفيظة موظفي الدولة الذين احتجوا أكثر 

من مرة منذ آب املاضي.{
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باريس تسعى 
لتمديد الطوارئ

ال��وزراء  رئي��س  فال��س  مانوي��ل  ق��ال 
الفرنس��ي إن حكومته س��تطلب م��ن البرملان 
أن ميدد ثاني��ة حالة الط��وارئ التي فرضت 
في أعقاب هجمات تشرين الثاني 2015 في 

باريس.
»إن  البرمل��ان  ألعض��اء  فال��س  وق��ال 
فت��رة االنتخاب��ات الت��ي تقبل عليها فرنس��ا 
ومس��اندتها للتحال��ف الغربي ال��ذي يقاتل 
تنظيم »داعش« يعن��ي أن خطر وقوع املزيد 

من األعمال الوحشية ال ميكن جتاهله«.
واض��اف »يتع��ني أن تتعام��ل فرنس��ا 
بوض��وح مع ه��ذا التهديد... لذلك س��نقترح 

على البرملان متديد حالة الطوارئ«.
ومت متدي��د حال��ة الطوارئ س��ابقاً ملدة 
س��تة ش��هور في متوز املاض��ي. ولم يوضح 

فالس إلى متى يريد متديد حالة الطوارئ.

تراجع إنتاج الغذاء
 في سورية

قالت وكالت��ان تابعتان ل��ألمم املتحدة 
إن إنتاج الغذاء في س��ورية تراجع إلى أدنى 
مستوياته على اإلطالق فيما يعاني املدنيون 

مع حلول شتاء سادس عام على احلرب.
وقالت منظم��ة األغذي��ة والزراعة لألمم 
املتح��دة )ف��او( وبرنام��ج األغذي��ة العامل��ي 
إن الكثي��ر م��ن املزارع��ني اضط��روا إلهم��ال 
أرضهم ولم يس��تطيعوا حتمل أسعار البذور 
ف��ي  اآلخ��ذة  اجل��رارات  ووق��ود  واألس��مدة 

االرتفاع.
وأضاف��ت الوكالت��ان في بيان مش��ترك 
أن إنت��اج القم��ح الض��روري لصناعة اخلبز 
-وه��و عنصر أساس��ي عل��ى مائ��دة الطعام 
الس��ورية- تراجع من 3.4 مليون طن متري 
في املتوس��ط قبل نش��وب احلرب في 2011 

إلى 1.5 مليون هذا العام.
باس��م  الناطق��ة  لوش��ر  بتين��ا  وقال��ت 
برنامج األغذية العاملي خالل إيجاز صحافي 
ف��ي جني��ف: »انخف��ض إنت��اج الغ��ذاء ف��ي 
سورية إلى مس��توى قياسي بسبب االقتتال 

وانعدام األمن وكذلك أحوال الطقس«.

األمم المتحدة تحّذر من 
»إنفجار« في مخيم »بالطة«

أع��رب مبع��وث األمم املتح��دة لعملي��ة 
والفلس��طينيني  »إس��رائيل«  ب��ني  الس��الم 
نيك��والي مالدينوف ع��ن قلقه م��ن ان مخيم 
بالطة، أكبر مخيم لالجئني الفلسطينيني في 
الضف��ة الغربية احملتلة، ميك��ن ان »ينفجر« 

في حال وقوع اشتباكات بني الفلسطينيني.
وخالل اول زيارة يقوم بها مسؤول بارز 
ف��ي االمم املتحدة »منذ س��نوات« الى املخيم 
الواق��ع بالق��رب م��ن نابل��س ش��مال الضفة 
الغربي��ة، التق��ى مالدينوف ش��خصيات من 
املجتمع املدني وسياسيني بينهم معارضون 

للرئيس محمود عباس.
وش��هد مخيم بالطة تصاع��داً في اعمال 
العنف في األس��ابيع األخي��رة عندما حاولت 
ق��وات األم��ن الفلس��طينية القي��ام بسلس��لة 
مداهم��ات للقب��ض عل��ى م��ن تش��تبه بأنهم 
مجرمون داخل املخيم ما أدى الى اشتباكات 

مسلحة.
وق��ال مالدينوف ان��ه زار املخيم ليبعث 
برسالة ان »املجتمع الدولي يراقب« الوضع 

على األرض.
وص��رح ف��ي مقابلة م��ع وكال��ة فرانس 

ب��رس »إذا نس��يت ه��ذه املجتمع��ات فانه��ا 
ستنفجر«.

والتقى مالدينوف بقادة املجتمع املدني 
احملليني واملدرس��ني وجلنة املخيم الشعبية 
وهي جهاز القيادة السياسية في املخيم، في 

اجتماع مغلق.

مصر: قانون يمنع تمويل 
المجتمع المدني

فاج��أ البرملان املص��ري املجتمع املدني 
بتمري��ر مش��روع قانون »تنظي��م اجلمعيات 
األهلي��ة« ال��ذي قدم��ه »ائتالف دع��م مصر« 
احملس��وب عل��ى أجه��زة رس��مية، متجاه��الً 
مشروعاً آخر قدمته احلكومة بعد مشاورات 
م��ع منظمات غي��ر حكومية. ورك��زت كلمات 
النواب عل��ى ضرورة من��ع التمويل األجنبي 
للمؤسس��ات األهلية، بدع��وى »حماية األمن 
القومي«. ولّوحت منظمات حقوقية بالطعن 

بعدم دستورية مواد في القانون اجلديد.
ولم يس��تجب البرملان لطل��ب احلكومة 
منح وزيرة التضام��ن االجتماعي غادة والي 
فرص��ة للتعقيب على مش��روع »ائتالف دعم 
مصر«. وأقر املشروع، بعدما كان وافق عليه 
مبدئياً. وبدا الفت��اً أن ائتالف الغالبية وضع 
نصب عينيه خالل املناقشات هدف تقويض 
التموي��ل اخلارج��ي للمنظم��ات األهلي��ة، ما 
يتوق��ع أن يثي��ر انتق��ادات دولي��ة واس��عة 

ويوقف عمل جمعيات عدة.

بن كيران يحّذر من انقالب 
على شرعية صناديق االقتراع

دعا رئيس ال��وزراء املغربي املكلف عبد 
اإلله بن كيران جهات لم يس��مها إلى التوقف 
ع��ن وضع العراقي��ل أمام تش��كيل حكومته، 
مس��تنكراً م��ا وصف��ه ب�«مح��اوالت االنقالب 
على شرعية صناديق االقتراع« التي منحت 
حزبه »العدالة والتنمية« اإلسالمي الصدارة 
في االنتخابات االش��تراعية التي أجريت في 

7 تشرين األول املاضي.
وق��ال بن كيران ف��ي كلمة أم��ام أعضاء 
اللجن��ة الوطنية ل� »العدال��ة والتنمية« بثها 
موقع احلزب، إن تل��ك اجلهات »ال تقيم وزناً 
ألص��وات الناخب��ني«، وتعم��ل عل��ى نس��ف 
مش��اورات تألي��ف احلكومة، لكن��ه اعتبر أن 
الدف��اع على القي��م واملبادئ أهم من تش��كيل 
احلكوم��ة. وأوضح أن »احلزب اخلاس��ر في 
بالدنا يتح��ول أحياناً إلى احل��زب الرابح«، 
مش��يراً إل��ى انت��زاع »األصال��ة واملعاصرة« 
رئاس��ة بلدية مدينة تازة على رغم حصوله 
عل��ى 15 مقع��داً ف��ي مقاب��ل حص��ول حزب 
»االس��تقالل« على 47 مقعداً. وقال س��اخراً: 
»15 هزم��ت 47 لذل��ك نح��ن متخلف��ون ف��ي 
التعلي��م ألن الرياضيات عندنا تعطي نتائج 

عكسية«.

حكمتيار يعرض التوسط 
بين كابول و »طالبان«

دع��ا زعي��م احل��رب األفغاني الس��ابق 
قل��ب الدي��ن حكمتي��ار ال��ذي قات��ل الق��وات 
الس��وفياتية، الى الس��الم، مؤكداً استعداده 
الق��ادة  م��ن  م��ع عش��رات  لتنفي��ذ وس��اطة 
امليدانيني في حركة »طالبان« الذين يقولون 
انه��م »مس��تعدون للتف��اوض م��ع احل��زب 

اإلسالمي لالنضمام الى عملية السالم«.
وقال زعي��م احلزب اإلس��المي: »أولئك 
الذي��ن ارتكب��وا جرائ��م أو اتهم��وا بن��اًء على 
ان  أدل��ة قدمته��ا محكم��ة محترم��ة، يج��ب 

يعت��ذروا. لك��ن لي��س الذين فرض��ت عليهم 
احلرب وقاوموا الغزاة، ودافعوا عن انفسهم 
وبلده��م«. وقع حكمتيار )67 س��نة( في 29 
ايلول املاضي اتفاق سالم مع الرئيس أشرف 
غني يضمن له وألنصاره العفو واألمان، على 
رغ��م معارضة مدافعني عن حقوق االنس��ان 

مثل منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
وه��ذا االتفاق يفتح الطريق لعودته الى 
الس��احة السياس��ية بعد عقود م��ن العيش 
في اخلارج، في إيران ثم في باكس��تان. ولم 
يظه��ر رئيس الوزراء الس��ابق في كابول وما 
زال ف��ي مكان س��ري ف��ي افغانس��تان، وفق 

مصادر في محيطه.

الشرطة األلمانية تدهم 
190 »موقعًا سلفيًا«

األمل��ان  الش��رطيني  م��ن  مئ��ات  نف��ذت 
عملي��ات ده��م واس��عة ف��ي 10 مقاطعات ل� 
190 موقعاً مشبوهاً جلماعة »الدين احلق« 
الس��لفية، واملتهمة بتحريض 140 ش��خصاً 
عل��ى االلتح��اق بصف��وف تنظي��م »داعش« 
ف��ي س��ورية والع��راق. وحظرت الس��لطات 
اجلماع��ة املس��تهدفة الت��ي تضم مئ��ات من 
العناص��ر، ف��ي ثان��ي اج��راء من نوع��ه منذ 
الع��ام 2001، حني حظ��رت مجموعة »دولة 
اخلالف��ة« املتطرف��ة الصغيرة التي نش��طت 
في كولونيا. وأوضح وزير الداخلية توماس 
عملي��ات  »نف��ذت  اجلماع��ة  ان  ميزيي��ر  دو 
مثي��رة للجدل لتوزيع مصاح��ف في مناطق 
مخصصة للمش��اة في مدن عدة، إضافة إلى 
عمليات لتجني��د مقاتلني متطوع��ني ترافقت 
مع االشادة باعتداءات التنظيم الذي اعلن ان 
رفض الدميوقراطية واجب على املس��لمني«. 
وزاد: »عملياتن��ا توج��ه رس��الة تفي��د بأن ال 
مكان لإلس��الميني في املانيا. ال نريد اإلرهاب 
وال وج��ود دعاي��ة لإلره��اب أو تصدي��ره من 

املانيا«.

إيران: برنامجنا للصواريخ 
الباليستية غير قابل للتفاوض

اخلارجي��ة  وزارة  باس��م  الناط��ق  رد 
االيراني��ة به��رام قاس��مي على دع��وة وزراء 
اخلارجية لدول االحت��اد األوروبي الى وقف 
التج��ارب الصاروخي��ة االيراني��ة، قائ��الً إن 
إي��ران ل��ن تتخل��ى ع��ن برنام��ج الصواريخ 
قاب��ل  »غي��ر  ان��ه  ق��ال  ال��ذي  الباليس��تية 

للتفاوض«.
أن  الرس��مي  التلفزي��ون  عن��ه  ونق��ل 
إط��ار  ف��ي  جت��ري  البالس��يتية  »التج��ارب 
البرنام��ج الدفاع��ي للب��الد، وق��درات ايران 
الدفاعية غير قابلة للتفاوض بأي ش��كل من 

األشكال«.
أب��دوا  االوروب��ي  االحت��اد  وزراء  وكان 
االثنني املاضي اثر اجتماعهم في بروكس��يل 
قلقه��م من برنام��ج الصواريخ ودع��وا إيران 

الى وقف التجارب الباليستية.

األسد: ترامب سيكون 
»حليفًا طبيعيًا« لدمشق

بش��ار  الس��وري  الرئي��س  اعتب��ر 
االس��د في مقابل��ة مع التلفزيون الرس��مي 
البرتغال��ي ان الرئي��س األميركي املنتخب 
دونال��د ترامب س��يكون »حليف��اً طبيعياً« 

لدمشق إذا حاربت إدارته »اإلرهاب«.
وقال االس��د بحسب الترجمة العربية 
للمقابل��ة والت��ي أوردته��ا وكال��ة األنب��اء 
الس��ورية )س��انا( »ال نس��تطيع أن نق��ول 
ش��يئاً عّم��ا س��يفعله )ترامب(. لك��ن إن - 
اإلرهابي��ني،  إن - كان س��ُيحارب  وأق��ول 
فإننا س��نكون حلف��اء طبيعيني له في ذلك 
الص��دد، مع الروس واإليراني��ني، والعديد 
م��ن البل��دان األخ��رى الت��ي ُتري��د إحل��اق 

الهزمية باإلرهابيني«.
وهذا اول موقف رس��مي لدمش��ق منذ 
ف��از بالرئاس��ة األميركي��ة ف��ي 8 تش��رين 
الثاني اجلمهوري ترامب الذي املح مؤخراً 
ال��ى امكاني��ة التع��اون مع موس��كو حول 

سوريا.

لقطات سريعة

البرادعي: أجهزة سيادية هّددتني 
بسبب مساعّي لفض اعتصامي 

»رابعة« و»النهضة« سلميًا
كش��ف محمد البرادعي، نائ��ب الرئيس املصري الس��ابق عدلي منصور، عن 
تلقي��ه تهديداً من أجهزة س��يادية )لم يس��ّمها(، بس��بب محاوالت��ه التوصل حلل 

سلمي لفض اعتصامي »رابعة العدوية« و»النهضة« في آب 2013.
ج��اء ذل��ك في بي��ان بعنوان »ع��ن أغس��طس 2013« نش��ره البرادعي على 
صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتماعي مساء يوم االثنني، في ثاني شهادة 

يتطرق فيها لكواليس فض اعتصامي ميداني »رابعة« و»النهضة«.
وق��ال البرادع��ي: »عندم��ا كن��ت نائباً لرئي��س اجلمهوري��ة، اتهمن��ي كاتب 
مع��روف )ل��م يس��ّمه( فى مق��ال مطّول بجري��دة األخب��ار احلكومي��ة، بأني رجل 
خطر على الش��عب والدولة، وُش��ن في مس��اء نف��س اليوم هجوم ش��رس ضدي 

فى التلفزي��ون )احلكومي( من بعض 
الضيوف )لم يس��ّمهم(«،  »أعقب ذلك 
رس��الة من أجهزة س��يادية في اليوم 
التال��ي، ُتخبُرن��ي أن ذل��ك كان مجرد 
حتذير، وأنها ستدمرني إذا استمررت 
ف��ي مح��اوالت العم��ل للتوص��ل إل��ى 
فض س��لمي لالعتصامات ف��ي رابعة 
للمصاحل��ة  صيغ��ة  أو  وغيره��ا، 

الوطنية«.
ولم يتسّن احلصول على تعليق 
فوري من الس��لطات املصرية حول ما 

ذكره البرادعي.
غي��ر أن البرادع��ي كان أح��د الوس��طاء البارزي��ن وقته��ا بني أجه��زة الدولة 
واملعارضني إطاحة الرئيس محمد مرس��ي، أول رئي��س مدني منتخب دميقراطياً 
في مصر، وس��ط حض��ور ملبعوث��ني دوليني لبحث س��بل التعامل م��ع االعتصام 

آنذاك.
وتابع بيان البرادعي قائالً: »في 14 آب، بعد بدء استخدام القوة في الفض، 
كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها 
النخب��ة، وبع��ض ش��باب الثورة ترح��ب باس��تخدام العنف وتهاجمني بقس��وة 

الستقالتى الفورية مبجرد علمي باستخدام القوة«.
وأرج��ع أنه رفض ما حدث في الف��ض األمني لالعتصام »رفض��اً لتحّمل أية 
مس��ؤولية ع��ن قرار لم أش��ارك فيه وعارضت��ه، لقناعتي بأنه كان هن��اك فى هذا 

الوقت تصّور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع«.
وأضاف البرادعي: »في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا املناخ ال توجد 
مس��احة لي للمش��اركة في العم��ل العام، وأنني لن أس��تطيع أن أس��بح مبفردي 
عكس التيار، وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنس��بة إلّي هي االبتعاد عن مش��هد 

يخالف رؤيتي وقناعتي وضميري«.
وأوضح البرادعي أن معارضته الستخدام القوة في فض االعتصامني »ليس 
فقط ألس��باب أخالقية، وإمنا كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان 

ميكن أن تنقذ البالد من االجنراف في دائرة مفرغة من العنف واالنقسام«.
وتلق��ى البرادع��ي عقب نش��ر بيان��ه األول، هجوماً من وس��ائل إعالم محلية 
مؤي��دة للنظ��ام احلال��ي، تتهمه بأن��ه يدعم اإلخوان بش��هادته، فيم��ا دعاه نائب 
املرش��د الع��ام جلماعة اإلخ��وان املس��لمني، إبراهيم مني��ر، إلى إع��الن »مزيد من 

احلقائق للمصريني«.
وتق��دم البرادعي، احلائز جائزة نوبل للس��الم، باس��تقالته م��ن منصبه في 
14 آب 2013 عق��ب بدء ف��ض اعتصام »رابعة العدوي��ة«، حيث فضت قوات من 
اجليش والشرطة بالقوة اعتصامني ألنصار مرسي في ميداني »رابعة العدوية« 

و»نهضة مصر« بالقاهرة.
وأس��فر الفض عن س��قوط 632 قتيالً، منهم 8 ش��رطيني، بحس��ب »املجلس 
القوم��ي حلقوق اإلنس��ان« في مصر، في الوقت الذي قال��ت فيه منظمات حقوقية 

محلية ودولية، إن أعداد القتلى جتاوزت ألف شخص.{

تعّهد الرئي��س األميركي املنتخب دونالد ترامب بترحيل نحو ثالثة ماليني 
مهاج��ر غير نظام��ي، والبدء ببن��اء جدار مع املكس��يك فور توليه الرئاس��ة في 

كانون الثاني املقبل.
وقال ترامب لقناة »س��ي بي أس« األميركية في أول مقابلة تلفزيونية بعد 
فوزه باالنتخابات: »ما سنفعله هو أننا سنطرد املجرمني والذين ميلكون سجالً 
إجرامي��اً وأفراد العصابات وجتار املخدرات، وهم كثر، مليونان على األرجح أو 

حتى ثالثة ماليني، سنطردهم من البالد أو سنودعهم السجن«.
كما جدد ترامب تعهده ببناء جدار على احلدود مع املكسيك، وقال إنه قد ال 
يتكون كلياً من الكتل اإلسمنتية، بل ميكن إقامة سياج فقط في بعض املناطق.   
وأضاف امللياردير األميركي املتخص��ص في مجال العقارات: »في مناطق 
بعينها س��يكون اجلدار مناس��باً بصورة أكبر من مناطق أخ��رى، وأنا خبير في 
هذه األمور، وهذا يعني البناء«، واس��تطرد قائ��الً: »في بعض املناطق ميكن أن 

يكون هناك شيء من قبيل إقامة سياج«.
وتاب��ع أن��ه بع��د تأمني احل��دود س��يبدأ مس��ؤولو الهج��رة بالبت بش��أن 

املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق في الواليات املتحدة األميركية.
وتش��ير التقديرات إل��ى أن نحو 11 مليون ش��خص يقيمون ف��ي الواليات 

املتحدة بشكل غير نظامي.{

ترامب يتعهد بطرد ماليين المهاجرين
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تطلعات تركّية للعهد األميركي الجديد.. بعد مبادرات ترامب

الجيش العراقي يسيطر على ثلث الضفة الشرقّية للموصل.. والمعارك تتواصل

فاج��أ انتخ��اب دونال��د ترام��ب لرئاس��ة الوالي��ات 
املتح��دة األميركية بالد العم س��ام والعال��م أجمع، ليس 
فقط الستبعاد اس��تطالعات الرأي ذلك، ولكن ملا لرئيس 
أكب��ر دولة ف��ي العالم م��ن تأثي��ر على مختل��ف األزمات 
والقضاي��ا الدولي��ة، وف��ي مقدمته��ا أزم��ات املنطقة مثل 
فلس��طني وس��وريا والعراق، ول��ذا كان االهتم��ام الكبير 

باحلدث في هذه الدول، وفي القلب منها تركيا.
تربط تركي��ا بالواليات املتحدة األميركية »ش��راكة 
اس��تراتيجية« منذ عام 1995 وتعتبر من حلفائها األبرز 
في الش��رق األوس��ط، وكان انتخاب باراك أوباما فرصة 
لتحسني العالقات الثنائية، حيث اختار البرملان التركي 
منب��راً ملخاطبة العاملني العربي واإلس��المي عام 2009، 
ق��دم الواليات املتح��دة تركيا كنموذج للعالم اإلس��المي 
يجمع بني الدميقراطية واإلسالم، واعتبر أوباما أردوغان 

شريكاً موثوقاً لبالده في املنطقة.
حياد مشوب باحلذر

بي��د أن الفت��رة الرئاس��ية الثانية ألوبام��ا لم حتمل 
الكثي��ر من اإليجابية بخصوص العالق��ات مع أنقرة، بل 
ش��ابها الكثير من التوتر ألسباب تبدأ من خالف وجهات 
النظر في األزمة السورية ومتّر بالدعم األميركي للفصائل 
الكردي��ة الس��ورية، وال تنته��ي باملوق��ف م��ن االنق��الب 

واملماطلة في تسليم فتح الله غولن.
في لقاء صحفي أج��ري معه خالل زيارته للواليات 
املتحدة للمش��اركة في اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 

اس��تعادت الق��وات العراقية الس��يطرة على أكثر 
من ثلث الضفة الشرقية ملدينة املوصل، في حني أوقع 
تنظيم الدولة اإلس��المية ثالثني قتيالً من هذه القوات 

بهجمات »انتحارية«.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد 
مع��ن إن الق��وات العراقية أخرجت تنظي��م الدولة من 
ثلث اجلانب الش��رقي من مدينة املوص��ل، مضيفاً أنه 
حتى اآلن »قتل 955 متشدداً وألقي القبض على 108 

على اخلطوط األمامية اجلنوبية للمدينة وحدها«.
من جهته، قال الضابط في قيادة عمليات نينوى 
العقي��د أحم��د اجلب��وري إن قوات اجليش ف��ي الفرقة 
املدرعة التاس��عة وقوة من احلشد العشائري متكنت 
من استعادة قرية »مشيرفة« ضمن ناحية »النمرود«، 
جنوب ش��رق املوصل. وأوض��ح اجلبوري أن اجليش 
ب��دأ أيض��اً قصف��اً مدفعياً عل��ى قرية »الس��المية وتل 
عاك��وب« ضمن ناحي��ة »النمرود« متهي��داً القتحامها 

في الساعات القادمة.
وأش��ار إل��ى أن ق��وات احلش��د الش��عبي متكنت 
من الس��يطرة عل��ى قرية »أم حج��ارة العليا«، جنوب 
ناحية »احمللبية«، غرب املوصل ضمن عمليات التقدم 

باجتاه قضاء تلعفر.
من ناحية أخرى، وصلت قوة من عشائر املوصل 
إل��ى مش��ارف  الثالث��اء  ي��وم  العش��ائري(  )احلش��د 
املوصل اجلنوبية الشرقية ملساعدة القوات العراقية، 
كما وصلت تعزيزات عسكرية أخرى للجيش العراقي 

في احملور الشمالي.
وقال قائد فوج »فرس��ان نينوى« التابع للحش��د 
العش��ائري غ��ازي العبار إن قوة قوامه��ا مئتي مقاتل 
ومجهزة بأسلحة خفيفة ومتوسطة ستساعد اجليش 

العراقي في قرية خويتلة ومشارف حي االنتصار.

في 24 أيلول الفائت، سئل الرئيس التركي عن الشخصية 
التي يفضلها للبيت األبيض، فأجاب بأن القرار للش��عب 
األميركي، وأنه »س��يعمل مع من س��يختاره األميركيون 

إلدامة التعاون والشراكة االستراتيجية«.
لك��ن صحيف��ة املونيت��ور اإلجنليزي��ة تناول��ت في 
تقرير لها مؤخراً مقاالت رأي وتقارير في وس��ائل اإلعالم 
التركي��ة املقربة من احلكومة رأته��ا تعبر عن رغبة أنقرة 
بف��وز ترام��ب. ف��ي احلقيقة، ف��إن احلياد املعل��ن ال ينفي 
تخوفاً ساد تركيا من انتخاب هيالري كلينتون، ألسباب 

ثالثة رئيسة، هي:
أوالً، خش��يت أنق��رة أن تك��ون سياس��ات كلينت��ون 
متث��ل امت��داداً لفت��رة أوبام��ا الثاني��ة التي توت��رت فيها 
العالق��ات ب��ني أنق��رة وواش��نطن، رغم خالفه��ا معه في 

بعض تفاصيل السياسة اخلارجية.
ثانياً، صدرت عن كلينتون تصريحات كثيرة خالل 
حملته��ا االنتخابي��ة ح��ول األزم��ة الس��ورية ومواجهة 
تنظي��م الدولة )داعش( ومعركة حتري��ر الرقة، تضمنت 
مدحاً للفصائل الكردية املس��لحة في س��وريا باعتبارها 

من »أصدقاء واشنطن« املوثوقني، متجنبة ذكر تركيا.
ثالثاً، ثمة انطباع س��ائد ف��ي تركيا، مدعوم ببعض 
التس��ريبات اإلعالمية، ب��أن جماعة غولن ف��ي الواليات 
املتحدة )الكيان املوازي( تبّرعوا بسخاء حلملة كلينتون، 
رغبة في فوزها وطمعاً في استمرار »احلماية« األميركية 
واملماطلة في تسليم تركيا زعيمهم فتح الله غولن املتهم 

األول في احملاولة االنقالبية.
استبشار بترامب

كان أردوغ��ان م��ن أوائل 
الذين  الرؤس��اء والسياسيني 
هاتفوا ترام��ب مهنئني بفوزه 
ومتمن��ني تعاون��اً أوث��ق م��ع 
اجلدي��دة  األميركي��ة  اإلدارة 
في عه��ده، بيد أن األم��ر أعقد 
من مجرد تهنئة بروتوكولية. 
أنق��رة  تظه��ر  تاريخي��اً، 
ارتياح��اً أكث��ر للتعام��ل م��ع 
اجلمهوري��ني باعتباره��م أقل 
تركيزاً على مفردات احلريات 

وعل��ى صعيد ذي صلة، ق��ال ضابط في اجليش 
العراق��ي إن تعزي��زات عس��كرية وصلت إل��ى احملور 
بالعملي��ات  للمش��اركة  املوص��ل  ملدين��ة  الش��مالي 

العسكرية فيها.
وعلى صعي��د آخر، أفادت مص��ادر مبقتل ثالثني 
م��ن الق��وات العراقية بهجم��ات »انتحاري��ة« لتنظيم 
الدول��ة اإلس��المية. وكان��ت وكال��ة أعم��اق التابع��ة 
للتنظيم قالت في وقت س��ابق إن أكثر من 25 من أفراد 
اجلي��ش العراقي قتلوا في معارك بأطراف تل النمرود 

شرق املوصل.
وف��ي املقاب��ل، قال��ت وزارة الدف��اع العراقي��ة إن 
طائ��رات التحال��ف الدول��ي نفذت ف��ي األي��ام الثالثة 
املاضي��ة أكثر م��ن مئة طلعة جوية اس��تهدفت مواقع 
ملقاتل��ي تنظيم الدولة ف��ي عدد من قواط��ع العمليات 

بأطراف املوصل.
وأضاف��ت ف��ي بي��ان أن الطلع��ات ف��ي اليوم��ني 
املاضي��ني أدت إلى مقتل أربعني من مس��لحي التنظيم 
في منطقة تلكيف شمال املوصل، وأشارت إلى أن هذه 
الضربات اجلوية استهدفت خطوط إمداد وحتصينات 
يس��تخدمها التنظيم. وأعلن مصدر أمني عراقي مقتل 
21 مس��لحاً من تنظيم الدولة بقصف جوي استهدف 

مواقعهم فجر الثالثاء داخل مدينة املوصل.
من جهة أخرى، قتل جنديان من اجليش العراقي 
ف��ي ح��ّي القادس��ية الثانية ش��رقي املوص��ل، بنيران 

قناص تابع لتنظيم الدولة.
استمرار النزوح 

ويعان��ي نازح��و املوص��ل تزاي��د الضغ��ط على 
املخيم��ات م��ع ضع��ف اخلدم��ات، حي��ث بل��غ ع��دد 

النازحني اآلن أكثر من 56 ألفاً.

والدميقراطية م��ن الدميقراطيني، وأكث��ر اهتماماً باألمن 
واالس��تقرار. كم��ا أن أنقرة علقت آماالً عل��ى فكرة التغيير 
ف��ي اإلدارة األميركية علّها تأتي بسياس��ات مختلفة عما 
انتهجه أوباما. أكثر من ذلك، أسعد موقف دونالد ترامب 
من احملاولة االنقالبية الفاش��لة القي��ادة التركية، إذ عبر 
عن تقديره للش��عب التركي ودور الرئي��س أردوغان في 
صّدها، ال س��يما إذا ما قورن باملوقف األميركي الرس��مي 
الذي تراوح بني السلبية والتواطؤ من وجهة نظر أنقرة.

لكن األهم هو ما تضمنته احلملة االنتخابية لترامب 
م��ن تصريح��ات ل��ه ولبع��ض مس��اعديه، ح��ول تركيا 
وقضاي��ا املنطق��ة ذات االهتم��ام املش��ترك، مما ق��د ينبئ 

مبتغيرات محتملة حتمل اجلديد )اإليجابي( ألنقرة.
»حليفتن��ا تركي��ا ف��ي أزم��ة وحتت��اج دعمن��ا« ه��و 
عن��وان مق��ال كتب��ه أحد كب��ار مس��اعدي ترام��ب، مدير 
وكالة االستخبارات الدفاعية في الفترة 2012- 2014، 

الفريق املتقاعد مايك فلني يوم االنتخابات األميركية. 
كم��ا ت��رى أنق��رة ف��ي تصريح��ات اثن��ني م��ن كبار 
مس��اعدي ترامب م��ا ميكن اعتباره تأيي��داً لفكرة املنطقة 
اآلمن��ة الت��ي تدع��و له��ا، هم��ا نائ��ب الرئي��س املنتخ��ب 
وحاك��م والية إنديانا مايك بنس ورئيس جلنة العالقات 
اخلارجية في مجلس الش��يوخ وأحد املرش��حني لوزارة 
اخلارجي��ة ب��وب كوركر، فض��الً عن تصريح��ات ترامب 

نفسه الداعية إلى التعاون أكثر مع تركيا في سوريا.
موقف ترامب الرافض للوجود األميركي العس��كري 
في الش��رق األوس��ط يجعله أكث��ر اعتماداً عل��ى احللفاء 
ومنه��م تركي��ا، كم��ا أن عدم رض��اه عن االتف��اق النووي 
مع إيران ق��د يعيد بعض التوازن ف��ي املنطقة من وجهة 
النظر التركية، فضالً عن أن سياساته احملافظة والداعية 
لالهتم��ام بالداخل ق��د حتمل أخباراً س��ارة، إذ س��تغدو 
واشنطن أقل ميالً للضغط على تركيا في قضايا احلريات 

واإلعالم واحلقوق.
أخي��راً، ف��ي ظ��ل توت��ر عالق��ات تركيا م��ع االحتاد 
األوروبي ووصول األمور إلى حّد التهديد بقطع العالقات 
وجتمي��د مل��ف عضوية تركيا في��ه، تأمل تركي��ا إمكانية 
حتس��ني العالق��ات م��ع واش��نطن مب��ا ي��وازن االحت��اد 

م��ن  مص��ادر  وق��ال 
ش��رقي  اخل��ازر  مخي��م 
مدينة املوصل إن اخليام 
للنازح��ني  املخصص��ة 
مصنوعة من البالس��تيك 
وال تقيهم الب��رد واألمطار 
اضط��ر  حي��ث  الغزي��رة، 
إقام��ة  إل��ى  النازح��ون 
ح��ول  ترابي��ة  س��واتر 
م��ن  حلمايته��ا  اخلي��ام 

املاء.
ويصط��ف املئات من 
أبناء مدينة املوصل على 

ضفاف نهر دجلة للحص��ول على املياه بعد انقطاعها 
عن أغلب أج��زاء املدينة منذ حوالي أس��بوعني، حيث 
دم��ر القص��ف أغل��ب البن��ى التحتي��ة احليوي��ة، كما 
أدى نفاد الوق��ود إلى توقف املول��دات وانقطاع التيار 

الكهربائي وتعطل مشاريع ضخ املياه.

الطيران احلربي اإليراني 
في سياق احلرب على تنظيم الدولة كشف رئيس 
الوزراء العراقي حي��در العبادي أن بالده رفضت عام 
2014 مش��اركة الطيران احلرب��ي اإليراني في قصف 
أه��داف للتنظي��م مبحافظتي ص��الح الدي��ن وديالى. 
وق��ال العب��ادي إن طائ��رات إيراني��ة دخل��ت األجواء 
العراقي��ة في تش��رين الثان��ي 2014 لتنفي��ذ عمليات 
»نظ��راً لضع��ف التنس��يق حي��ث تص��وروا أن هن��اك 

إذناً«.
وأوض��ح العبادي ف��ي مؤمتر صحف��ي أن بغداد 
أبلغت طهران بأن هذا الس��لوك ميثل جتاوزاً للحدود، 

األوروب��ي و/أو يدعمه��ا ف��ي اخل��الف مع��ه. فض��الً عن 
اس��تفادة تركي��ا املفترض��ة م��ن نّيته جتمي��د مفاوضات 
ب��الده م��ع االحت��اد األوروب��ي ح��ول اتفاقي��ة الش��راكة 
كان  الت��ي   )TTIP( واالس��تثمار  للتج��ارة  األطلس��ية 
يفترض أن تخفض االس��تثمار في تركي��ا وتفقدها جزءاً 
من الس��وقني األوروبية واألميركية على حد س��واء وفق 

اقتصاديني أتراك.
األفعال أم األقوال؟ 

كل ه��ذه املواق��ف والتصريح��ات دفع��ت ببع��ض 
املواق��ف التركي��ة ألن تكون أق��رب للفرحة بف��وز ترامب 
والش��ماتة بهزمية كلينتون، كوزير الع��دل بكير بوزداغ 
الذي قال إن »الش��عب األميركي رفض وأفش��ل محاوالت 

توجيه إرادته وتصويته«.
بي��د أن أنقرة تعرف أكثر من غيرها أن املراهنة على 
ترامب واس��تقرار مواقفه وانضباطها ضرب من املقامرة 
غير مضمونة العواقب. فهو شخص قفز من عالم األعمال 
مباش��رة إلى رئاس��ة الوالي��ات املتح��دة دون أي خلفية 
سياسية أو أكادميية أو خبرة حزبية أو بيروقراطية. مما 
يعني أن الكثير من تصريحاته ومواقفه كانت نابعة من 
حس شعبوي يداعب عواطف الناخبني أو ملجرد مناكفة 

منافسته والنيل منها دون خلفية علمية أو واقعية.
ف��ي القضية الس��ورية، األهم بالنس��بة ألنق��رة، لم 
يخ��ف الرئي��س األميرك��ي املنتخ��ب »إعجابه« الش��ديد 
بالفصائ��ل الكردي��ة مبدياً رغبته في جم��ع جهودهم مع 
جه��ود أنق��رة ملواجهة داع��ش، وهو ما يب��دو اليوم خطاً 
تركياً أحمر. أكثر م��ن ذلك، ال يغيب عن بال صانع القرار 
التركي رغبة ترامب في »التعاون مع روس��يا في سوريا 
ضد داعش« ورفضه تسليح املعارضة أو إسقاط األسد، 

ألن البديل )فصائل املعارضة( »قد يكون أسوأ منه«.
م��ن جهة أخرى، ينبغي على تركي��ا أن تكون حذرة 
ف��ي التق��ارب م��ع رئيس بن��ى حملت��ه االنتحابي��ة على 
مقوالت عنصرية س��يما ضد املسلمني، وهي الدولة التي 
تق��دم نفس��ها كرائدة ف��ي العالم اإلس��المي ومدافعة عن 

حقوقه وشعوبه املظلومة.
في احملصلة، يب��دو رضى أنقرة بنتائج االنتخابات 
األميركية رغبة في التغيير أكثر منه ثقة في ترامب، على 
اعتبار أن العالقات في عهد أوباما وصلت فعالً إلى أسوأ 
درجاته��ا. وميكن القول إن التغير ف��ي العالقات التركية 
األميركية ش��به أكي��د في العه��د األميرك��ي اجلديد، لكن 
سياس��ات الرئي��س اجلديد هي م��ا س��يحدد وجهة هذه 
العالق��ات، نحو ال��دفء والتع��اون أم القطيع��ة الكاملة 

رمبا.{

»ومنذ ذلك التاري��خ إلى اليوم لم تنفذ إيران أي طلعة 
جوية فوق العراق«.

وتتهم أوس��اط سياس��ية وحقوقية امليليش��يات 
العراقي��ة املدعوم��ة م��ن إي��ران، خصوص��اً احلش��د 
الشعبي، بارتكاب انتهاكات فظيعة ذات طابع طائفي 

في املدن العراقية.
وقال��ت صحيف��ة واش��نطن تامي��ز إن مش��اركة 
املليش��يات الش��يعية املدعومة م��ن إيران ف��ي عملية 
املوصل تدخل القادة العسكريني األميركيني في ورطة 
بش��أن تق��دمي املعون��ة العس��كرية للق��وات العراقية 

املختلطة مع امليليشيات.
وأضافت الصحيفة أن مش��اركة هذه امليليشيات 
تعم��ق مخ��اوف واش��نطن بش��أن ال��دور اإليراني في 

معركة استعادة املوصل.
وتعترف إيران ب��أن لها دوراً محورياً في املعارك 
املس��تمرة ف��ي غ��رب وش��مال الع��راق من��ذ منتصف 
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بقلم: سعيد احلاج

اردوغان.. و»ترامب«
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السياسة الخارجّية لمصر.. بين مرسي والسيسي

مواقف ترامب
إساءة إلى السيسي!

بقلم: فهمي هويدي

هل يصح أن يقال إن الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب صرح بأن الرئيس السيس��ي يعّد 
مث��الً أعلى ل��ه، بعد ما قدمه من أجل مصر وحربها ضد اإلرهاب؟ الس��ؤال لي��س افتراضياً وال أعرف 
مدى صحة املعلومة، لكن هذه الشهادة وردت على لسان أحد أعضاء مجلس النواب في سياق حوار 
بثته قناة »النهار« مساء يوم األربعاء 11/9، وتناقلته مواقع التواصل االجتماعي مقروناً بسيل من 

التعليقات الالذعة والساخرة.
م��ا ذكره صاحبنا لم يكن اس��تثناء ف��ي التعليقات التي انطلقت في الفض��اء املصري منذ أعلنت 
النتائ��ج، وكان منها ما احتفى بفوز ترام��ب وأبدى ابتهاجاً عبرت عنه صحيف��ة »األهرام« الصادرة 
ي��وم اخلميس، حني أب��رزت اخلبر على صدر صفحته��ا األولى باللون األحم��ر، ووضعت إلى جانبه 
خب��راً آخ��ر زف إلين��ا أن »السيس��ي أول املهنئ��ني« للرئي��س املنتخب. ولم يك��ن ذلك مقص��وراً على 
»األه��رام« وحدها، ولكن البهجة كانت واضحة في ما نش��رته أغلب صحف الصباح التي عبرت عن 
الشماتة في هزمية هيالري كلينتون بدعوى أنها كانت منحازة إلى اإلخوان، كما عبرت عن احلفاوة 
بترامب ألنه ضد اإلس��الم السياس��ي وألن مستشار ترامب صرح بأنه سيعمل على تصنيف اإلخوان 
جماعة إرهابية. وخلص الفكرة الرس��م الكاريكاتوري الذي نش��رته صحيفة »املصري اليوم« الذي 

أظهر اإلخوان بعد النتيجة وقد أصبحوا عراة من أي ستر بعد هزمية السيدة كلينتون.
فرحة اليمني اإلس��رائيلي جاءت منافس��ة للبهجة التي عبر عنها اإلع��الم املصري، إذ في الوقت 
الذي كانت قناة »النهار« تبث احلوار الذي س��بق ذكره، فإن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 
ياهو كان يلقي بياناً عبر التليفزيون وجه فيه تهنئة رس��مية لترامب، مؤكداً أنه صديق عزيز وقدمي 
إلس��رائيل، ومنّوهاً إلى أن الرجلني سيعمالن معاً من أجل دفع األمن واالستقرار والسالم في املنطقة. 
في الوقت ذاته س��ارع زعيم املس��توطنني نفتال��ي بينيت إلى إعالن أن انتخ��اب ترامب يعني انتهاء 
التعهد بإقامة الدولة الفلس��طينية، واعتبر فوزه فرصة عظيمة إلس��رائيل إلعالن التراجع عن الفكرة 
ف��وراً. وأضاف أن »هذه هي عقي��دة الرئيس املنتخب كما جاء في برنامجه االنتخابي، وهي بالتأكيد 
يج��ب أن تك��ون طريقنا«، ثم خلص كالمه قائالً: بش��كل واضح وجاّد وبس��يط أؤك��د أن عهد الدولة 
الفلس��طينية انته��ى. وقال املعلق السياس��ي في صحيفة هآرت��س )باراك دافيد( أن��ه ال بّد أن يكون 
ننت ياهو س��عيداً، خصوصاً أن وثيقة السياسة الرسمية التي نشرها مستشار ترامب قبل أسبوعني 
تتضمن بنوداً تبدو كأنها منس��وخة من مواقف ننت ياهو، خصوص��اً في ما تعلق بتعذر قيام الدولة 

الفلسطينية أو في االلتزام بنقل العاصمة من تل أبيب إلى القدس.
وفيم��ا اعتبر انتخاب ترامب صدمة ألوروبا، فإن املظاه��رات االحتجاجية الغاضبة خرجت في 
عدة مدن أمريكية تطالبه بالرحيل، كما حتدثت وكاالت األنباء عن أعداد من األمريكيني قررت مغادرة 
البالد واللجوء إلى كندا، إال أن املوقف األملاني كان أشد وضوحاً في التعبير عن االستياء واحلذر إزاء 
انتخابه، فاملستشارة األملانية السيدة أجنيال ميركل عرضت عليه تعاوناً مشروطاً باحترام القانون 
واحلري��ة واملس��اواة. أما نائبها جابري��ل فقال إن ترامب هو رائد احلركة االس��تبدادية والش��وفينية 
الدولية اجلديدة، ووزير اخلارجية ش��تاينماير عبر عن أمله أال يؤدي هذا الفوز إلى تصدعات كبيرة 
في السياس��ة الدولية، ووزي��رة الدفاع فون دير الي��ن اعتبرت فوزه صدمة كب��رى، وطالبته بتأكيد 
التزام��ه نحو الناتو. أما وزي��ر العدل األملاني فقد قال إن فوز ترامب لن يك��ون نهاية العالم حقاً، لكن 

يبدو أنه سيزداد جنوناً )من تدوينة للصحفي وليد الشيخ املقيم بأملانيا(.
ال تزال األصداء تتردد قوية في أنحاء العالم، حيث لم يصدق كثيرون أن الواليات املتحدة ميكن 
أن تنتخب رئيس��اً سّوق نفس��ه انطالقاً من موقفني أحدهما كراهية اآلخرين، واملسلمون على رأسهم 
)دع��ا إلى منعهم م��ن دخول الواليات املتحدة( واالنحياز املطلق إلى إس��رائيل. لذلك أزعم أن االدعاء 
بأن الرجل يعتبر السيسي مثالً أعلى له فيه إساءة للرئيس املصري وتشويه لصورته. أما مالحظتي 
األخي��رة فأنقلها عن تدوينة س��جلتها الباحثة دينا اخلواجة قالت فيها: إن الس��عادة في مصر بفوز 
ترامب أصبحت تعني أن ما يربطنا ليس حب الوطن أو مش��روع التقدم أو اإلصالح السياسي، وإمنا 

مجرد كراهية اإلخوان ومن لف لفهم.{

حركة النهضة في الجزائر
هل هي وساطة بين اإلسالمّيين والسلطة؟

تتسابق أحزاب السلطة اجلزائرية على عقد لقاءات 
مع حركة النهضة التونسية، حيث عقدت قيادة النهضة 
لقاءي��ن م��ع زعيمي حزب��ي »جبه��ة التحري��ر الوطني« 
و»التجمع الوطن��ي الدميقراطي« اللذين يقودان اجلزائر 
في 24 س��اعة. وكش��فت »جبهة التحري��ر الوطني« عن 
لقاء جمع أمينها الع��ام اجلديد جمال ولد عباس، بزعيم 
حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي في مقر احلزب 
باجلزائ��ر العاصمة. ولم يعلن احل��زب اجلزائري دوافع 
اللق��اء، وال نتائج��ه، خاص��ة أن��ه يتزام��ن مع لق��اء آخر 
عق��ده وف��د حلرك��ة النهضة مع ح��زب التجم��ع الوطني 

الدميوقراطي.
 وقال احلس��اب الرسمي حلركة النهضة التونسية، 
إن مس��ؤول العالقات اخلارجية ف��ي احلركة، رفيق عبد 
الس��الم، أجرى لقاء عمل وص��ف ب�»الالفت للغاية وغير 
مسبوق«، مع األمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي، 
أحم��د أويحي��ى. ويوص��ف أويحي��ى وحزبه م��ن طرف 
إس��الميي اجلزائ��ر بأن��ه ميث��ل التي��ار »االس��تئصالي« 
املعادي لإلس��الميني في اجلزائر. ويعّد هذا أول لقاء بني 
حزب موصوف بأنه »اس��تئصالي«، وحركة إس��المية، 

أعلنت في مؤمترها األخير فصل السياسي عن الدعوي.
وأضاف حساب النهضة: »عقد اجلانبان جلسة عمل 
أش��رف عليها األمني العام للتجم��ع الوطني الدميقراطي 
أحمد أويحيى بحض��ور وفد احلركة برئاس��ة رفيق عبد 
السالم مستش��ار رئيس احلركة للعالقات الدولية ونور 
الدي��ن العرباوي رئيس املكتب السياس��ي وأحمد قعلول 

ورضا البوكادي عضوي مكتب العالقات الدولية«.
ونقل ع��ن رئيس وفد حركة النهض��ة الدكتور رفيق 
عبد السالم قوله: »جئنا لزيارة اجلزائر في إطار عالقات 
التعامل الثنائي مع التجمع الوطني الدميقراطي، لنؤكد 
متان��ة العالق��ات ب��ني البلدين على املس��توى الرس��مي 
والش��عبي، وه��ي عالقات اس��تراتيجية يج��ب أن نعمل 

جميعاً على االرتقاء بها إلى أعلى مستوى«.
وقال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الدميقراطي، 
ش��هاب صدي��ق، إن هذه الزي��ارة هي األولى م��ن نوعها، 
وه��ي تأت��ي بعد م��ا أقرته حرك��ة النهضة ف��ي مؤمترها 
األخي��ر م��ن توجهه��ا نح��و التخص��ص في إط��ار حزب 

سياسي مدني يفصل بني الدعوي والسياسي.
 وأض��اف: »احلدي��ث ع��ن أح��زاب وطني��ة وأخرى 
يسارية أو إسالمية، أفكار جتاوزها الزمن.. اليوم هنالك 

قواس��م وأهداف مش��تركة جتمعنا مع اإلخوة في حركة 
النهض��ة، كم��ا هي احل��ال مع إب��راز البع��د املغاربي في 

القارة اإلفريقية، واألزمات في دول اجلوار«.
وأفاد ب��أن »حزبه منفتح على جميع األحزاب، وأنه 
ليس بعيداً ع��ن حزب حركة النهضة التونس��ية كحزب 
وطن��ي، وأّن قواس��م وأهداف��اً مش��تركة جتم��ع التجمع 
الوطن��ي الدميقراط��ي م��ع اإلخوة ف��ي حرك��ة النهضة، 
ومنها تأكي��د البعد املغاربي في الق��ارة اإلفريقية«. وفي 
تصري��ح للتلفزيون العموم��ي، قال أويحيى ع��ن اللقاء: 
»ه��ذه لبنة إيجابية نضيفها كأح��زاب إلى ما هو موجود 
بني البلدين على مستوى الشعوب والقيادات.. والنقاش 
كان ثري��اً، وأكدن��ا ق��وة العالق��ات م��ن حي��ث تضامننا 

وتعاوننا معهم«.
هذا االنفت��اح املفاجئ ألح��زاب الس��لطة اجلزائرية 
عل��ى حركة النهضة التونس��ية، يأتي في س��ياق صراع 
اإلس��المية اجلزائري��ة  املعارض��ة  ب��ني  سياس��ي ح��اد 
والسلطة، زاد من حدته قرب االنتخابات، كما يأتي أياماً 
بعد حس��م أغلب القوى واألحزاب اإلس��المية مشاركتها 

في االنتخابات املقبلة.
وكان��ت قي��ادات م��ن إس��الميي اجلزائر م��ن حركة 
»حم��س« وم��ن »جبه��ة التغيي��ر« طلب��ت تدخل راش��د 
الغنوشي املعروف بعالقته اجليدة مع الرئيس بوتفليقة 
ومع اجلماعة احلاكمة في اجلزائر من أجل التوسط حلل 

اإلشكاالت العالقة بني الطرفني وجتنب التصعيد.
النهضة توضح.. ال وساطة

م��ن جهته نفى نور الدين العرب��اوي، رئيس املكتب 
السياسي حلركة الّنهضة، ما راج في وسائل اإلعالم عن 
أداء الّنهضة ورئيس��ها راش��د الغنوش��ي لدور الوساطة 
بني اإلسالميني والس��لطة باجلزائر، على هامش الزيارة 

األخيرة.
وق��ال العرب��اوي، إن ه��ذا اخلب��ر ال أس��اس ل��ه من 
دام��ت  الت��ي  للجزائ��ر  الّنهض��ة  زي��ارة  وإن  الّصح��ة، 
يوم��ني، كان��ت تلبية لدعوة م��ن حزب الّتجم��ع الوطني 
الدميقراطي، وأنه لم يكن هنالك وساطة وال غيرها، وفق 

تعبيره.
وتابع: »الشيخ راشد الغنوشي لم يكن ضمن الوفد 
ال��ذي توج��ه للجزائر أص��الً بحكم وجوده ف��ي الهند في 
الفترة املاضية، ولم ُيطرح موضوع الوس��اطة، ولم يكن 

هناك تدّخل في الشأن اجلزائري الّداخلي«.
ونف��ى العرب��اوي م��ا ورد في 
صحيف��ة الصباح التونس��ية، يوم 
اخلمي��س، ح��ول وج��ود أزمة بني 
حرك��ة النهضة التونس��ية وجبهة 
التحرير اجلزائرية، ُمش��يراً إلى أن 
الزيارة كانت عادية وكل ما رش��ح 
عنها م��ن حتالي��ل وتخمينات كان 
ُمبالغاً فيه وغير دقيق، وفق قوله.

تش��هد  أن  املق��رر  وم��ن  ه��ذا   
نيس��ان  ف��ي  انتخاب��ات  اجلزائ��ر 
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للدراس��ات  »الزيتون��ة  ملرك��ز  دراس��ة  ناقش��ت 
واالستش��ارات«، السياس��ة اخلارجي��ة املصري��ة خالل 
الفت��رة املمت��دة ما ب��ني 25 كان��ون الثان��ي 2011 حتى 
نهاي��ة 2015؛ إذ تناول��ت األداء املصري جت��اه القضية 
الفلسطينية وتطوراتها، كما حتدثت عن العالقة املصرية 
املصرية  اخلارجية  السياسة  وناقشت  – اإلسرائيلية، 

مع أبرز الدول العربية واإلسالمية والدولية.
الدراسة التي جاءت بعنوان »السياسة اخلارجية«، 
هي إصدار س��ادس لسلس��لة »مصر بني عهدين: مرسي 
والسيس��ي«، التي أطلقها »الزيتونة«. وأظهرت الدراسة 
أن »مؤسس��ة الرئاس��ة« ف��ي س��لطة االنق��الب انف��ردت 
وتوجهاته��ا  املصري��ة  اخلارجي��ة  السياس��ة  بتحدي��د 
العام��ة، مبا يتناس��ب مع مصلح��ة نظام احلك��م؛ حيث 

احتكرت العديد من امللفات التي تراها حيوية.
واشارت الدراسة إلى اختالف طريقة واستراتيجية 

كل من الرئيس محمد مرس��ي وقائ��د االنقالب عبد الفتاح 
السياسي في التعامل مع إدارة ملف السياسة اخلارجية، 
ففيما حاول األول أن يقيم عالقات مع الدول الفاعلة تقوم 
على مبدأ النّدية والتكافؤ، وتعود باملنفعة والفائدة على 
مص��ر أوالً وعل��ى الدول املس��تهدفة ثانياً، وّظ��ف الثاني 
حالة االس��تهداف والرفض وعدم التعاون التي اتبعتها 
الكثير من الدول، خصوصاً املتضررة من صعود »التيار 
اإلس��المي«، مع النظ��ام املصري في عهد مرس��ي، وّظف 
السيسي هذا الواقع لتنفيذ مخطط االنقالب بدعم واضح 

من هذه الدول.
القضية الفلسطينية

وأفادت الدراس��ة بأن احلياد املصري في مرحلة ما 
بعد س��قوط نظام مبارك شّكل أحد أهم األسباب الدافعة 
إلنضاج ملف املصاحلة الفلسطينية والتهيئة الواضحة 

للتوقيع على الورقة املصرية.

وتابعت أن الدور املصري الراعي ملسيرة املصاحلة 
بدأ يس��تعيد مكانت��ه، ويعيد إنت��اج دوره جتاه القضية 
الفلس��طينية وما تفرض��ه من أولوية تطبي��ق املصاحلة 
بني الفلس��طينيني، فقام املجلس األعلى للقوات املسلحة 
بتحوي��ل ملف املصاحلة من جهاز املخاب��رات إلى وزارة 
اخلارجي��ة. كما أش��رف على لق��اءات متتابعة جادة بني 
حركت��ي حم��اس وفتح، وص��والً إلى حلظ��ة اإلعالن عن 
توقيع اتف��اق املصاحلة باألحرف األول��ى بني احلركتني 
في القاهرة في 2011/4/27، ثّم التوقيع الرس��مي في 

.2011/5/3
وأوضحت أن أن فوز مرسي شّكل نقطة حتول فارقة 
ف��ي العالق��ة بني حم��اس واحلكوم��ة في غزة م��ن جهة، 

ومص��ر من جه��ة أخ��رى. فبع��د أن كانت قن��اة االتصال 
الوحيدة بني حماس ومصر تنحصر في جهاز املخابرات 
العامة، فإن قنوات االتصال في عهد مرسي باتت تديرها 
املس��تويات السياس��ية العليا في اجلانب��ني. وتوصلت 
احلكوم��ة املصرية واحلكومة الفلس��طينية ف��ي غزة إلى 
اتفاق��ات بش��أن قضايا حساس��ة، منه��ا اتفاق تش��كيل 
جلنة أمنية مش��تركة ملراقبة احل��دود وتبادل املعلومات 

االستخباراتية والتعاون األمني.
وتابعت الدراسة أن العالقة ازدادت سوءاً بعد قيام 
محكم��ة القاه��رة لألمور املس��تعجلة ف��ي 2014/3/4 
بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل مصر، وهو القرار الذي 

رأت حماس أنه ُيكّرس عداًء للمقاومة الفلسطينية.
وأش��ارت الدراس��ة إل��ى مجموع��ة م��ن اإلج��راءات 
املصري��ة التي مثلت تغي��ر املوقف املص��ري جتاه قطاع 
غزة وجتاه حماس، كإغالق معبر رفح البري بني القطاع 

وبني مصر، وإغراق اجليش املصري ألنفاق غزة.
وخلص��ت الدراس��ة إلى أنه عل��ى الرغم م��ن تركيز 
كأب��رز  اخلارجي��ة  السياس��ة  عل��ى  السيس��ي  أنص��ار 
السياس��ة  ه��ذه  ف��إن  جناحات��ه، 
ارتبط��ت في مجمله��ا بغاية حرص 
النظام على احلصول على االعتراف 
والقب��ول الدول��ي. وبالرغ��م من أن 
هذه السياس��ة ب��دت كأنه��ا حققت 
جناحات ف��ي احليلول��ة دون عزلة 
نظام السيس��ي، فإن عدداً من الدول 
الكب��رى رأت ف��ي عالقته��ا ب��ه أداة 

لتحقيق مصاحلها في املنطقة.{

بوتفليقة والغنوشي
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رحيل محمد سرور.. مؤسس »السرورّية« ومنّظرها األكبر
»محم��د س��رور« داعية ومفكر إس��المي س��وري؛ 
تبن��ى منهجاً يجمع بني الس��لفية احملافظة واحلركية 
السياسية، نشأ منه تيار دعوي إسالمي أصبح ُينسب 
إليه وُيع��رف إعالمياً ب�»الس��رورية«. اش��تهر بدعمه 

للثورة السورية وحتذيره من »اخلطر اإليراني«.
النشأة والدراسة

ُول��د محمد س��رور بن ناي��ف زي��ن العابدين عام 
1938 ف��ي قري��ة »تس��يل« التابع��ة ملنطق��ة ح��وران 

جنوبي سوريا، وتربى في عائلة فالحية محافظة.
أنهى س��رور تعليمه االبتدائي في قرية »الش��يخ 
مسكني« مبنطقته، ثم غادر قريته إلى مدينة درعا عام 
1951 حيث درس املرحلة املتوس��طة والسنة األولى 
م��ن الثانوي��ة، وفي ع��ام 1958 انتقل إل��ى العاصمة 
دمشق إلكمال الثانوية في »الكلية العلمية الوطنية«، 
وبعد حصوله على ش��هادتها التحق بجامعة دمشق 
حي��ث تخرج في كلية احلقوق. وأثناء ذلك تلقى العلم 

الشرعي على عدة شيوخ.
التوجه الفكري

انتس��ب س��رور عام 1953 إلى جماع��ة اإلخوان 
الفكري��ة  التي��ارات  أح��د  كان��ت  الت��ي  املس��لمني، 
والسياس��ية الفاعلة ف��ي منطقته، وذل��ك بتوجيه من 
والده وتأثير من مدّرسيه الذين كان عدد منهم أعضاء 

في اجلماعة.
غادر س��رور س��وريا عام 1965 إلى السعودية، 

حي��ث عم��ل مدرس��اً في ع��دد م��ن معاهده��ا العلمية 
الش��رعية في حائل ثم منطقة القصيم وأماكن أخرى، 

كما مارس التدريس مدة أحد عشر عاماً في الكويت.
التجربة احلركية

انخرط سرور وهو طالب باملرحلة املتوسطة في 
صفوف حرك��ة اإلخوان املس��لمني، فتتلم��ذ على كبار 
قادته��ا وخاصة مؤس��س فرعها في س��وريا الدكتور 
مصطفى الس��باعي واألس��تاذ عصام العط��ار، وحني 
تعرض��ت اجلماع��ة حلملة قم��ع أمني��ة -بعد وصول 
حزب البعث إلى سدة احلكم عام 1963- غادر البالد 

إلى السعودية عام 1965.
عمل س��رور مدرس��اً ف��ي معاهد علمية ش��رعية، 
وفيه��ا أتيح له أن يلتقي مع »إخ��وان« البالد العربية 
األخرى الذين جاؤوا للعمل والدراس��ة، فكان له منهم 
تالمذة وأتباع. ثم انتقل من الس��عودية حوالي س��نة 

1973 للتدريس بالكويت إثر انفصاله عن اإلخوان.
وف��ي الكوي��ت وجد س��رور بيئة مناس��بة لنش��ر 
فكرته التي بدأ في بلورتها عندما كان في السعودية، 
ونش��أ م��ن خاللها م��ا أصب��ح يع��رف الحق��اً ب�»تيار 
السرورية«، الذي يصفه هو -متبّرئاً من التسمية التي 
تطلق علي��ه- بأنه »تيار يجمع ب��ني اجلانب احلركي 

اإلخواني واالهتمام بقضايا العقيدة واألخالق«.
وفي عام 1984 غادر الكويت وحط سرور رحاله 
في بريطانيا، حيث أقام بوصفه »مستثمراً« في مجال 

التأليف والدراس��ات والنش��ر، فش��ارك مع آخرين في 
تأسيس »املنتدى اإلس��المي« الذي صار مركزاً مهتماً 
بالتعري��ف باإلس��الم وأوض��اع املس��لمني، كما أنش��أ 
»مركز دراس��ات الس��ّنة النبوي��ة« وكان يصدر مجلة 

»السّنة« منذ 1989.
وف��ي برمنغه��ام واص��ل رعايته عن بع��د لتياره 
الفك��ري احلرك��ي الذي أصب��ح يتمدد يوم��اً بعد يوم، 
حتى صار له -بعد حرب اخلليج الثانية وتأثيراتها- 
وج��وده املجتمع��ي والسياس��ي والثقافي ف��ي أغلب 
البلدان العربي��ة، خاصة دول اخلليج ومصر واليمن، 
وقد اس��تثمر س��رور في جهده هذا عالقاته الواس��عة 
التي بناها مع نش��طاء الدعوة الذين التقى بهم طوال 

عقدين في السعودية والكويت.
ُيته��م س��رور من بع��ض اإلعالميني الس��عوديني 
بأنه أحد مؤسس��ي م��ا يعرف في الس��عودية ب�»تيار 
الصح��وة«، ال��ذي ُيدخلون في عداد أقطابه الش��يوخ 
سفر احلوالي وسلمان العودة وعائض القرني وناصر 
العم��ر، وقد ُع��رف مبناهضته القوية لطلب اس��تقدام 
الق��وات الغربية بقيادة الوالي��ات املتحدة ل�»حماية« 

السعودية إثر غزو العراق للكويت عام 1990.
انتقل س��رور من بريطانيا إلى األردن عام 2004 
وظل هن��اك حتى غادرها إلى قطر بع��د اندالع أحداث 
الثورة الس��ورية على نظام بشار األس��د عام 2011، 
حي��ث اش��تهر بدعم��ه اإلعالم��ي والش��رعي للث��ورة 
ووقوف��ه إلى جان��ب فصائلها من أج��ل »حترير البالد 

من حكم الطاغية«.
لعملي��ة  تأيي��ده  أعل��ن   2015 نيس��ان   9 وف��ي 
عاصف��ة احلزم التي قادتها الس��عودية ف��ي اليمن إثر 
اس��تيالء جماعة احلوثي وحلفائها في حزب الرئيس 
املخلوع علي صالح على الس��لطة ف��ي البالد، معتبراً 
أن »العملي��ة ج��اءت لتلبي رغبات العرب واملس��لمني 

في الرد على املعتدي اإليراني«، الذي اعتبره مسؤوالً 
عن تدمير س��وريا وقت��ل أكثر من ربع مليون س��وري 
وتهجي��ر ثل��ث الس��كان بس��بب دع��م طه��ران لنظام 

األسد.
املؤلفات

أصدر س��رور العديد من املؤلف��ات، منها: »وجاء 
دور املجوس« الذي نش��ره باسم مستعار، و»جماعة 
املس��لمني«، و»التوقف والتبنّي«، و»اغتيال احلريري 
أخ��الق«،  و»أزم��ة  الس��نة«،  أه��ل  عل��ى  وتداعيات��ه 
و»العلماء وأمانة الكلمة«، و»كتاب مأس��اة املخيمات 
الفلس��طينية في لبن��ان«، و»اجليش والسياس��ة في 
و»مذكرات��ي«.   الس��نة«،  أه��ل  و»أح��وال  س��ورية«، 
كما نش��ر العديد م��ن البح��وث والدراس��ات، وأجرى 
العش��رات من احلوارات واللق��اءات اإلعالمية، وألقى 

مثلها من احملاضرات والدروس العلمية.
الوفاة

توفي محمد س��رور زين العابدي��ن -بعد معاناة 
طويل��ة مع امل��رض- ي��وم 11 تش��رين الثاني 2016 
في قطر، وُدفن في مقبرة أبو هامور جنوبي عاصمتها 

الدوحة.{

رئيس منتدى الوسطّية:
التطبيع العربي فتح أفريقيا إلسرائيل

صومالّية مسلمة فازت بعضوّية الكونغرس األميركي

قال رئي��س منت��دى الوس��طية بأفريقيا الش��يخ 
مخت��ار كب��ة إن التطبيع العربي مع إس��رائيل س��مح 
له��ا بالتغلغ��ل في الق��ارة األفريقية، ومكنه��ا من فتح 
س��فارات في عدد كبير من بلدانها، بعد أن فش��لت في 

ذلك أكثر من نصف قرن.
وق��ال كبة ف��ي مقابلة متلف��زة إن »إس��رائيل منذ 
ُزرع��ت ف��ي املنطق��ة ظل��ت تس��عى للحص��ول عل��ى 
موطئ قدم في أفريقي��ا، لكنها اصطدمت دائماً مبوقف 
ش��عبي أفريقي داعم لقضية القدس وفلس��طني، التي 
كان��ت نقط��ة توحي��د لألفارق��ة مبختل��ف مش��اربهم 

وتوجهاتهم«.
وأضاف أن األفارقة ارتبطوا بالقضية الفلسطينية 

في مينيس��وتا حيث ش��كل اس��تيعاب عدد كبير من 
الالجئني الصوماليني رهاناً انتخابياً، فازت مس��لمة من 
أصل صومالي مبقعد في مجلس نواب الوالية، ألول مرة 

في الواليات املتحدة.
وستدخل الالجئة السابقة إلهان عمر في الثالث من 
كانون الثان��ي املقبل، الى مجلس ن��واب الوالية القريبة 
من كندا، والتي باتت املكان املفضل لالجئني الصوماليني 

القادمني الى أميركا.
تس��تقبل مينيس��وتا ثلث الصوماليني الوافدين الى 

لبعده��ا العقدي ورمزيته��ا الديني��ة، وظلت حاضرة 
في الش��ارع السياس��ي بوصفها قضية حترر ونضال 
ضد الظلم، مثل كفاح ش��عوب اجلن��وب األفريقي ضد 
التميي��ز العنص��ري، وكان دع��م ومس��اندة النض��ال 

الفلسطيني ثابتاً من ثوابت السياسة األفريقية.
وأك��د أن قضي��ة فلس��طني ال تزال توحد الش��ارع 
الس��نغالي مبنظماته وأحزابه وفعالياته املجتمعية، 
مبيناً أنه »في أي فعل تضامني مع القدس وفلس��طني 
جتد املنظمات اإلس��المية، واألحزاب اليس��ارية، وكل 
مكون��ات املجتمع املدن��ي جنباً إلى جنب، في مش��هد 
القضي��ة  له��ذه  الس��نغاليني  دع��م  يعك��س  نضال��ي 

وتفاعلهم معها«.{

الوالي��ات املتحدة، الذين بل��غ عددهم 25 الف��اً وفق آخر 
احصاءات تعود الى 2010.

وجاء فوز إلهان احملجبة البالغة من العمر 33 عاماً 
بعد احلملة الت��ي خاضها الرئيس اجلمه��وري املنتخب 

دونالد ترامب ضد املسلمني بشكل خاص.
وقال��ت الهان لوكالة فرانس ب��رس »حتى وان كان 
يفت��رض ان تش��كل رس��الته تهدي��داً لنا لكي ال نش��ارك 
ف��ي التصويت، ولكي ال نعتبر أنفس��نا ج��زءاً من النظام 
األميرك��ي، فق��د كان لذل��ك مفع��ول عكس��ي«. وأضافت: 
»اعتق��د ان فوزن��ا ه��و مص��در إله��ام لكثير من الش��باب 
وامللّونني واملهاجرين وللجميع. حتى وإن لم يكن النظام 
مالئماً لنا جميعاً ميكننا مع ذلك ان نشق طريقنا وميكننا 

ان نضمن توفير فرص ألناس مثلنا«.
وأق��رت الهان عمر ب��ان فوز ترامب س��يجعل األمور 
»صعبة جداً«. وقالت: »سيتعني علينا العمل على تنظيم 
اجلالي��ة اس��تعداداً ملا ميك��ن أن يحدث. س��يتعني علينا 

مضاعفة خطابات احملبة امام خطابات الكراهية«.
التعلي��م  لتموي��ل  االولوي��ة  تعط��ي  انه��ا  واك��دت 
واص��الح  التربوي��ة  باملؤسس��ات  االلتح��اق  وتس��هيل 

القانون اجلزائي.{

يوم 11/11
الحافل باألحداث والذكريات

ما سّر هذا اليوم وما سّر األحداث اجلليلة التي حدثت فيه؟
- لنب��دأ بذكرى استش��هاد القائد ياس��ر عرفات.. ففي ي��وم 11/11 قتل املناضل الرمز ياس��ر 
عرفات مس��موماً حس��ب أكث��ر التقارير الطبي��ة والصحفية، في مستش��فى عس��كري بباريس، في 
تش��رين الثاني 2004، بعد ش��هر من نقله جواً إليه عندما تدهورت حالته الصحية في مقّره املدمر 

في رام الله، حيث كان محاصراً من قبل إسرائيل ألكثر من عامني ونصف العام.
ويكش��ف رئي��س جلنة التحقيق الفلس��طينية الل��واء توفيق الطي��راوي ظروف الوف��اة لوكالة 

فرانس برس»أن اللجنة استطاعت التوصل إلى الشخص الذي نفذ اغتيال الرئيس الراحل«.
والالف��ت في املوضوع ما صّرح ب��ه الرئيس محمود عباس مؤخراً في اخلط��اب الذي ألقاه في 
ذكرى استش��هاد عرفات من رام الله، أن القائد ياس��ر عرفات قد قتل مسموماً من قبل أناس يعلمهم 
ه��و وال يري��د أن يخبرنا بأس��مائهم، تاركاً املوض��وع مفاجأة مدّوية س��يطلقها في امل��كان والزمان 

املناسبني.
رحم الله »اخلتيار«، فقد كان صاحب الرصاصة األولى ضد احملتل االسرائيلي، ومات مسموماً 

على يد أقرب املقربني منه ومنها.
- ويصادف يوم 11/11 أيضاً يوم ش��هيد حزب الله، الذي اعتمَد ذكرى عملية االستش��هادي 
أحمد قصير في 11 تش��رين الثاني مناس��بة س��نوية جلميع ش��هدائه، ففي مثل ه��ذا اليوم من عام 
1982، اقتحم االستش��هادي أحمد قصير بس��يارته املفخخة مقّر احلاكم العسكري اإلسرائيلي عند 
بواب��ة صور، ُمْس��ِقطاً أكثر من 150 صهيونياً م��ن الضباط وجنود العدّو ب��ني قتيل وجريح، فكان 
عمل��ه فاحتة النصر على العدّو وحروبه في الع��ام 1993، 1996، وال�2000 يوم االندحار الكبير، 

وصوالً الى حرب متوز عام 2006.
نقف هنا مع التاريخ املضيء لهذا احلزب املقاوم، لنرس��ل رس��الة أسف واستنكار الى الوضع 
املأس��اوي ال��ذي أوصل نفس��ه اليه، م��ن حركة مقاومة اس��المية يفتخ��ر بها القري��ب والبعيد، إلى 
ميليش��يا تقاتل حلس��اب فئات طائفية، لتنضم إلى األلوية الشيش��انية والباكس��تانية واألفغانية 

املذهبية، التي تقوم بقتل الشعب السوري البريء وتشريده من أرضه.
فالذي ُيقتل وهو يقوم بتحرير أرضه، ليس كمن ُيقتل وهو يقوم بإبادة شعب أعزل.

- أيض��اً في هذا الي��وم 11/11 تصادف ذكرى انطالقة قناة القدس الفضائية، هذه القناة التي 
واكبته��ا منذ الي��وم األول النطالقتها حتى أضحت ج��زءاً مني وأضحيت أنا ج��زءاً منها. هذه القناة 
التي أطفأت في هذه الس��نة ش��معتها الثامنة وأش��علنا معها شمعتنا التاس��عة، حملت هّم القدس 
وفلس��طني وأوصلته ال��ى العالم، فعّبرت عن جراحات فلس��طينيي الداخل والش��تات.. هذه القناة 
ش��كلت جبهة مفتوحة مع العدّو االس��رائيلي في جمي��ع احلروب التي خاض��ه��ا، ابت��داًء من حرب 
ال� 2008 الى حرب ال� 2012 وصوالً الى حرب ال� 52 يوماً األخيرة عام 2014 على غزة.. فش��كلت 
القناة خاللها حجر عثرة في وجه تقدم آلة احلرب االس��رائيلية، وقامت بفضح ممارس��ته وأوصلت 
صورة االجرام الى العالم، ساعة بساعة وحلظة بلحظة.. فما كان من الطيران االسرائيلي إال أن قام 
باستهداف مكاتبها بصواريخ الطائرات، ظناً منه أن باستطاعته اخفات الصوت املقاوم احلر.. لكن 
بفضل الله تعالى قامت القناة من حتت االنقاض أصلب عوداً، وها هي تضيء ش��معتها التاس��عة، 

وتضع نصب عينيها حترير األرض وإيصال الصورة التي يخاف منها احملتل.
ف��كل ع��ام وقناة الق��دس وكوادرها في الداخ��ل واخلارج بأل��ف خير، وكل ع��ام وتبقى القدس 

وجهتنا والقدس واملسجد األقصى موعدنا.
نس��أل الله تعالى أن يعيد علينا ه��ذا اليوم في العام املقبل، ونكون ق��د عرفنا من قتل الرئيس 
عرف��ات، وح��زب الله رجع حزب��اً مقاوماً كما كان، وقن��اة القدس عادت الى الق��دس بعد حتريرها، 

فنحتفل بإضاءة شمعتها العاشرة من فلسطني.{

بقلم: وسام احلجار
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أحمد الجعبري.. أربع سنوات على رحيل قائد أركان المقاومة
ال�رابع��ة  الذك��رى  الثان��ي(  تش��رين   14( واف��ق 
الستشهاد القائد الفلسطيني العسكري والسياسي أحمد 
اجلعب��ري )قائد أركان املقاومة(، إثر اس��تهدافه في غارة 
جوية، بينما كان يستقل سيارته مع مرافقه وسط مدينة 

غزة.
وش��هد ذاك الي��وم فقدان الش��عب الفلس��طيني ألحد 
أبرز قادته العسكريني )أحمد اجلعبري 1960- 2012(، 
الذي كان له الدور البارز في تطوير املقاومة الفلس��طينية 
وأدواته��ا وقدراتها، وق��ارع االحتالل قراب��ة ثالثة عقود، 
تاركاً خلفه جيش��اً من املقاومني، الذي خاض معهم ثالث 
ح��روب م��ع رابع جي��ش ف��ي العال��م، كان آخرها صيف 

.2014
ول��د اجلعب��ري في حّي الش��جاعية )ش��رقي مدينة 
غزة( عام 1960، وتعود أصول��ه ملدينة اخلليل )جنوب 
القدس احملتل��ة(، وحصل على درج��ة البكالوريوس في 

التاريخ من اجلامعة اإلسالمية في القطاع.
تع��رض لالعتقال األول من قبل ق��وات االحتالل عام 
1982، وكان يبل��غ م��ن العم��ر حينه��ا 18 عام��اً، بتهمة 
املشاركة في خلية مسلحة تابعة حلركة »فتح« ومقاومة 
االحت��الل، وأمضى 13 عاماً قضاها في س��جون االحتالل 

.)1995 -1982(
وخالل مكوثه في س��جون االحت��الل، قرر اجلعبري 
االنتق��ال حتت كن��ف احلركة اإلس��المية الت��ي كانت في 
بداية ظهورها؛ حيث عانى كثيراً قبل أن تس��مح له حركة 
»فتح« باالنضمام إليها برفقة س��تة آخرين من كوادرها، 
وذلك بعد أن التقى بالش��يخ صالح ش��حادة القائد العام 

لكتائب القسام )اغتيل في صيف 2002(.
انتق��ال اجلعبري إلى صفوف »احلركة اإلس��المية« 
داخل س��جون االحتالل، ش��ّكل مرحلة جديدة في حياته، 
وس��اهم ف��ي صقل ش��خصيته وال س��يما بعد معايش��ته 

معظم قادة احلركة التاريخيني.
ووفقاً لعدد من رفاق الش��هيد اجلعبري ومن التقوه 
في س��جون االحت��الل، فق��د كان يتمتع بش��خصية قوية 
وفكر واسع وشامل لإلسالم وللقضية الفلسطينية، وكان 
يجيد اللغ��ة العبرية بطالقة، وصاحب عالقات واس��عة 

مع كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية.
ك��ّرس اجلعبري وقته خ��الل اعتقاله في الس��جون 
اإلس��رائيلية ف��ي الس��نوات التس��عة األولى م��ن اعتقاله 
لالطالع وخدمة املعتقلني، وقاد معهم عدداً من اإلضرابات 

الت��ي انتزعوا فيها الكثير من اإلجن��ازات، وامتاز مبواقفه 
القوية واحلازمة.

كان النتق��ال اجلعبري عام 1992 إلى س��جن النقب 
الكبير أهمية كبرى في حياته، ال س��يما أنه يلتقي في هذا 
الس��جن مبئات املعتقلني يومياً، الذين كانوا ينتقلون بني 

خيامهم بخالف السجون املركزية.
وقال أحد الذي��ن التقوا اجلعبري في س��جن النقب: 
»عم��ل ه��ذا الرج��ل برفق��ة ع��دد من ق��ادة حم��اس الذين 
تواج��دوا في ذات الس��جن؛ ومن بينهم إبراهي��م املقادمة 
)اغتي��ل في ربي��ع 2003( عل��ى تأهيل عناص��ر احلركة 
لالنضم��ام إلى األجهزة املختلفة فيه��ا بعد خروجهم، وال 

سيما اجلهاز العسكري«.
وأش��ار إلى أن االحتالل رفض اإلفراج عن اجلعبري 
والس��لطة  أبي��ب  ت��ل  ب��ني  مت��ت  )صفق��ة   1994 ع��ام 
الفلس��طينية بعد توقيع اتفاقية أوس��لو، ش��رط أن يوقع 
املعتق��ل عل��ى تعه��د بع��د اإلف��راج عن��ه بعدم ممارس��ة 
املقاوم��ة وااللتزام باالتفاقيات(. ولفت إلى أن »اجلعبري 
رفض التوقيع مقابل اإلفراج عنه، وقال آنذاك أمضيت في 
السجن 11 عاماً وسأكمل العامني الباقيني لي وال يقال لي 

يوماً إن اتفاقية أوسلو هي التي أخرجتك من املعتقل«.
بع��د اإلفراج عنه ع��ام 1995، س��اهم اجلعبري في 
بناء كتائب القس��ام )الذراع العس��كرية حلركة حماس( 
برفقة القائدين صالح ش��حادة )استش��هد ع��ام 2002( 
ومحم��د الضيف )القائ��د العام حالياً للقس��ام(. وكان قد 
وعد رفاقه األسرى في سجون االحتالل قبيل اإلفراج عنه 
وهو يوّدعهم أنه س��يبذل كل ما في وسعه من أجل إطالق 

سراحهم.
حق��ق اجلزء األكب��ر من وع��ده في حزي��ران 2006، 
عندما متكن��ت كتائب القس��ام وفصيالن آخران من أس��ر 
اجلن��دي اإلس��رائيلي جلع��اد ش��اليط في عملي��ة فدائية 
نف��ذت داخل أح��د املواقع العس��كرية التابع��ة لالحتالل 

جنوب قطاع غزة.
تعرض لالعتق��ال مرة أخرى، وكانت ه��ذه املرة من 
قبل أجهزة أمن الس��لطة الفلس��طينية ف��ي قطاع غزة عام 
1998، وصدر بحقه حكم بالس��جن م��دة عامني لعالقته 

ب� »كتائب القسام«.
كان��ت احملاولة األولى الغتياله ف��ي ال� 7 آب 2004، 
حي��ث أصيب بجراح وارتقى جنله البكر »محمد« ش��هيداً 
وعدد م��ن أقاربه إث��ر قصف إس��رائيلي اس��تهدف منزله 

بغزة.
بقي اجلعبري بعيداً عن وس��ائل اإلعالم، حيث ظهر 
ف��ي برنامج وثائقي واحد وحتدث عن اجلهاز العس��كري 
حلرك��ة »حم��اس«، إال أن��ه بع��د ذلك ل��م يص��در عنه أي 

تصريح، وتوارى عن األنظار بالكامل.
كثر احلديث عنه بعد اختطاف اجلندي اإلس��رائيلي 
جلعاد ش��اليط ف��ي 25 حزيران 2006، وب��دأت املصادر 
اإلسرائيلية حتّمله املسؤولية عن ذلك دون أن يظهر القائد 

الفلسطيني في أي مكان أو يصدر عنه أي تصريح.
وحتدث��ت الدول��ة العبري��ة ع��ن أنها أخفق��ت خالل 
احل��رب األولى عل��ى غ��زة )2008-2009( ف��ي تصفية 
اجلعبري، وذلك عل��ى الرغم من رصده في أكثر من مكان 
حس��ب ادعائها، وأنه��ا على يقني أن��ه كان الرجل الوحيد 

الذي يتحكم مبصير شاليط.
وق��اد اجلعب��ري املفاوض��ات غي��ر املباش��رة ح��ول 
ش��اليط، وكان حاس��ماً في ذل��ك، ويدرك طبيع��ة القائمة 
الت��ي وضعها لألس��رى الذين م��ن املقرر أن يف��رج عنهم، 
حي��ث تش��مل أس��رى قدام��ى وع��دد م��ن ق��ادة الفصائل 

والنساء واألطفال واملرضى.
خ��الل  متكن��ت  »حم��اس«  ف��إن  مراقب��ني  وحس��ب 
مفاوضاتها غير املباشرة أن تفرض شروطها على الدولة 
العبرية وتكس��ر الكثير من املعايير، ملا متتع به املفاوض 

من خبرة وصبر كبيرين.
ُع��رف اجلعب��ري ك��� »قائ��د سياس��ي وعس��كري«، 
ونسبت إليه الدولة العبرية لقب »رئيس أركان حماس«، 

وكان عل��ى رأس فري��ق املقاوم��ة للتفاوض ح��ول مصير 
اجلن��دي اإلس��رائيلي »جلعاد ش��اليط«، وهنَدس صفقة 
وفاء األحرار )أواخر عام 2011 وأفرج خاللها عن 1027 

أسيراً فلسطينياً من سجون االحتالل(.
استش��هد القائ��د اجلعبري مس��اء يوم 14 تش��رين 
الثاني عام 2012 بغارة جوية لقوات االحتالل استهدفت 
سيارته في أحد شوارع مدينة غزة، وذلك بعد اسبوع من 
عودته م��ن مكة املكرمة حي��ث أدى مناس��ك احلج. ولكن 
من تركهم خلفه من املقاومني ما صبروا إال س��اعات قليلة 
قبل أن يدكوا تل أبيب )وس��ط فلسطني احملتلة( والقدس 
الص��راع،  تاري��خ  ف��ي  م��رة  ألول  بالصواري��خ  احملتل��ة 
أعقبته��ا معركة »حج��ارة الس��جيل« )اس��تمرت ثمانية 
أيام(، وفرض خالله��ا »جنود اجلعب��ري« معادلة القوة 

واختصار الزمن وكسر هيبة االحتالل.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

َمعاِرُك الِحوار
إن الله تعالى قضى بأن تكون املجادلة بني الناس بالتي هي أحسن، وأنزل في ذلك آيتني 
ف���ي كت���اب الله تعال���ى؛ إن }التي هي أحَس���ن{ أدٌب قرآنيٌّ فريد ش���رعه الله لعب���اده  املؤمنني، 
يه وأعدائه، وعاش بني الن���اس راضيًا َمْرضّيًا  َم���ن حتّلى به وَتَس���رَبل بردائه طّوق أعن���اق ُمحبِّ
ة األصدقاء، وُيطفئ ُخصومة األعداء؛ يقول الله عّز وجّل: }وُقل ِلعبادي يقولوا  َيحفظ مودَّ
التي هي أحَسُن إن الشيطاَن َينَزُغ بينهم إنَّ الشيطان كان لإلنساِن عُدّوًا ُمبينًا{ اإلسراء-53؛ 
حريش بينهم، فهو  دون، ولكنه لم ييأس من التَّ فالش���يطان يئس من أن يعُبده املؤمنون املوحِّ
يس���عى للتفري���ق ب���ني األصحاب عن طري���ق حصائد األلس���ن، إذ »إنَّ القوَل َينُفذ م���ا ال َتنُفُذ 
���نان اْلِتئ���اٌم، ولكن ال يلتام م���ا َجَرح اللس���ان، وال ُيبِطل كيَد  اإلَب���ر«، وق���د يك���ون جِلراحات السِّ

فِع بالتي هي أحسن. إبليس وجنوِده، وُيحِبُط َمكرهم شيٌء أعظم أثرًا من الدَّ
ة والبيان، وأن يكون س���بيله  يقضي املنطق عقاًل وش���رعًا بأن يكون َمدار احلوار على احُلَجّ
طي���َب الكالم واس���تقامة اللس���ان، وأن يكون َمقصُده إثب���اَت احلِقّ وإظهاَره بالُبرهان، فس���احُة 
احلوار واملجادلة هي س���احٌة هادئٌة ال مش���َتِبكة، وموضوعّيٌة ال عاطفي���ة، وِعلمّيٌة ال َخطابية، 

ورِزينٌة ال انفعالّية.
ل إليك أنهم يتش���اجرون  إذا ألقي���َت نظرًة على مجالس الناس اليوم وهم يتحاَورون ُيَخيَّ
وال يتجاَدلون، وأن الذي في أميانهم ليس قلمًا يقُطر ِمدادًا أسوَد بل سيٌف يقطر دمًا أحمر! 
كلٌّ يردُّ على الّسفه بسفٍه ِمثله، وُيجيب على اللغو بلغٍو من ِجنسه، وعلى اجلهالة بأشدَّ منها، 
ع أح���ٌد ليكون من أه���ل الله الذين قال الله تعالى فيه���م: }وإذا خاَطَبهم اجلاِهلون  وال يتط���وَّ
غِو ُمعِرضون{. قالوا سالمًا{ الفرقان-63، وال من الذين قال الله فيهم: }والذين ُهم عن اللَّ

قد َعِجبنا ألصحاٍب ال َيحلو لهم في املناقشة إال أن تكون ساخنًة صاخبة، وال يطيب لهم 
في منطق الكالم إال األلفاظ القاسية والقبيحة اجلاِرحة!

د، ويتغافلون عن أدنى  وعِجبن���ا ألصحاٍب َيحيدون عن أْبَس���ط قواعد املوضوعّية والتج���رُّ
دام! راخ والصِّ لون مجالس الَبحث والكالم إلى َجلسات للصُّ لوك، فُيَحوِّ منازل اآلداب والسُّ

هون آراء بعضهم  جريح، وُيس���فِّ ْعن والتَّ وعجبن���ا ألصحاٍب َيْس���تْقُوون في ِحجاجه���م بالطَّ
ة واإلقناع لكان أدنى إلى احلقِّ وأقرَب إلى األدب،  حوا باحُلَجّ وَيعيبون كالمهم، ولو أنهم تس���لَّ
ولكنهم اتخذوا الهجوم أفضَل سبيٍل للدفاع حتى مع األحباء، وما ذلك إال دليل ُعقدِة َنقِص 
ال�ُمسَتكِبر الذي ينطق بلسان حاِله الباطِن بقوله: كالُمكم خطأ ال يحتمل الصواب، وكالمي 

صواٌب ال يحتمل اخلطأ!
إن ه���ذا املنط���ق ُظلٌم وس���فاهة، فليس للحرية معنى وليس للش���ورى حقيق���ة إذا لم يكن 
ل���كل ط���رٍف ُمحاِور احلقُّ في التعبير من دون إرهاٍب مُياَرس عليه، وال أْلِس���نٍة ِحداٍد َتصيح في 

وجهه!
���ريفة جِتد في مجادلة النبي ] لليهود واملش���ركني، وفي  وضة النبوية الشَّ إرِج���ْع إل���ى الَرّ
ه عّز وجل  محاورته ألصحابه أنه كان املثَل األعلى في ِطيب القول ولني الكالم، حتى وصفه ربُّ
ف���ي قول���ه: }َفِبما رحمٍة م���ن اللِه ِلنَت لهم وَلو ُكنَت فّظًا َغليَظ القل���ِب اَلْنفّضوا ِمن َحوِلك{ 

آل عمران-159.
لقد ربَط النبي ] بني اس���تقامة اإلميان والقلب واللس���ان في قوله: »ال يس���تقيم إمياُن 
عبٍد حتى يس���َتقيم قلُبه، وال يس���تقيُم قلُبه حتى يستقيَم لساُنه«، فهاّل اّتَبعنا َهدَيه، وأَْحَيْينا 

ته عسى أن تضَع معارُكنا أوزاَرها ويِخفَّ ُأواُرها؟!< ُسنَّ

مسيرة بالحسيمة في المغرب
تنديدًا بمقتل بائع السمك

مس��يرة  جاب��ت 
الش��موع والورود شوارع 
احلسيمة )شمال املغرب( 
لالحتجاج��ات  اس��تمراراً 
بائ��ع  مقت��ل  تل��ت  الت��ي 
السمك محسن فكري الذي 
»طحنته« شاحنة نفايات 
محاولته  خ��الل  باملدينة، 
من��ع عناص��ر أمني��ة م��ن 
مص��ادرة بضاعت��ه نهاية 
بدع��وى  املاض��ي  الش��هر 

أنها »مخالفة«.
وذك��رت وكال��ة األناض��ول أن حوال��ي س��تني ألف 
متظاه��ر ش��اركوا باملس��يرة الت��ي انطلقت من الس��احة 
الكبرى وسط املدينة، وقد حملوا شموعاً ووروداً للتعبير 
عن ترحمهم على روح الراحل »محس��ن فكري« ورفضهم 

للظلم.
وردد املتظاه��رون ش��عارات سياس��ية ضد املخزن 
)الدول��ة العميق��ة(، كما ه��ددوا باللجوء إل��ى العصيان 

املدني إذا لم تتم االستجابة ملطالبهم.
ووصل��ت املس��يرة احملكم��ة االبتدائي��ة ومق��ر األمن 
اإلقليم��ي الذي كان مس��رحاً حلادث��ة الوفاة املأس��اوية 
املس��يرة  لينته��ي مس��ار  ال��ورود،  لفك��ري، ومت وض��ع 
بالس��احة الكب��رى الت��ي انطلق��ت منه��ا حي��ث احتش��د 

احملتجون.
وق��ال عض��و »اللجن��ة الش��عبية املؤقت��ة« املنِظمة 
لالحتجاجات باحلس��يمة )عدنان الراشدي( لألناضول 
إن احل��راك ال��ذي تعرف��ه املدين��ة ه��ذه األيام »ش��عبي 
بامتياز، وال عالقة ألي جهة سياس��ية أو مدنية به، وهي 

النقطة التي كانت سبباً في إجناحه«. وأضاف الراشدي 
أن ه��ذا احل��راك ب��دأ يعطي أكل��ه، حيث مل��س املواطنون 
حتس��ن بعض اخلدم��ات الصحية مبستش��فى املدينة، 

واهتمام السلطات مبيناء الصيد البحري.
وتضمن مش��روع امللف ما يزيد على عش��رين مطلباً 
تص��ب مبجملها في س��ياق النه��وض بإقليم احلس��يمة 
اقتصادي��اً واجتماعياً، ورفع »التهمي��ش واإلقصاء« عن 
املنطقة وتقدمي كل املتورطني في مقتل فكري إلى القضاء، 
وإع��الن تفاصي��ل التحقي��ق ف��ي القضية الذي باش��رته 
الفرق��ة الوطني��ة للش��رطة القضائية. ويدع��و أيضاً إلى 
إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمس��ة 
ش��بان محروق��ة باحلس��يمة، بع��د أح��داث ش��غب تلت 
مسيرات ش��هدتها املدينة يوم 20 شباط 2011 خالل ما 

عرف بأحداث »الربيع الدميقراطي«.
وس��بب مقتل »فكري« خروج مظاهرات ومس��يرات 
احتجاجي��ة ف��ي جمي��ع أنح��اء اململك��ة، وبش��كل أكب��ر 

مبنطقته والبلدات املجاورة.{
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الظلم الذي حلق به.
املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  اس��تقبل  اجلن��وب  وف��ي 
السياس��ي للجماعة االس��المية بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماعة في صيدا املفتي الطراس يرافقه جنله ُعمير.

وكان اللقاء مناس��بة ش��كر املفتي الط��راس فيها 
اجلماع��ة اإلس��المية وأبن��اء صيدا عل��ى الوقوف الى 
جانب��ه والثقة ببراءته رغ��م التضخيم اإلعالمي الذي 
ب��ات أس��لوباً مكش��وفاً ومعيباً في ش��يطنة س��احتنا 

وبعض رجاالتها وشبابها.
كم��ا زار املفتي الطراس إذاع��ة الفجر في بيروت، 
حي��ث ش��كرها عل��ى حمله��ا قضيت��ه وتفاعله��ا م��ع 
مظلوميت��ه ووقوفه��ا إل��ى جان��ب قضاي��ا املظلوم��ني 

بشكل عام في هذا البلد.

والتالق��ي واحلوار مع كافة املرجعيات الرس��مية 
والسياس��ية واألمني��ة والقضائي��ة والبلدية، من 
أج��ل حتص��ني الس��احة الداخلي��ة م��ن أي هزات 
األمني��ة  واالقليمي��ة  الدولي��ة  لل��زالزل  ارتدادي��ة 

والعسكرية والسياسية.
االمنائي��ة  باالجن��ازات  حم��ود  د.  واش��اد 
واخلدماتي��ة التي تقوم بها بلدي��ة صيدا، وطالب 
رئي��س البلدي��ة بإل��زام املتعهدين باالس��راع في 
تنفيذ املشاريع، وتش��ديد املراقبة على معمل فرز 
النفايات وتفعيل عمل شرطة البلدية في مكافحة 
واآلداب  والقي��م  باالخ��الق  اإلخ��الل  اش��كال  كل 

العامة.

املنتخب األستاذ عبد الله الش��امي وهنأته على فوزه 
في انتخابات النقابة.

وشكر الش��امي للجماعة اإلسالمية دعمها له في 
االس��تحقاق النقابي، مؤكداً تعاونه مع كل الغيورين 

على مصلحة النقابة والزمالء.

دوام النج��اح والتوفيق مبهماته اجلديدة. من جهته 
أكد الدكتور بسام بركة ضرورة وضع أطر للعمل في 

املستقبل، واستمرارية التعاون القائم بني الطرفني.
حض��ر اللق��اء أمني س��ر مجلس األمناء األس��تاذ 
احلبي��ب عب��د الغن��ي، مدي��ر العالق��ات اخلارجي��ة 
األستاذ ربيع حروق، ومدير مكتب اإلعالم باجلامعة 

الدكتور زكريا بيتية.

اس��تقبل األم��ني الع��ام للجماع��ة اإلس��المية في 
لبنان، األس��تاذ عزام األيوبي، في مرك��ز اجلماعة في 
بيروت، مفتي راش��يا السابق الش��يخ بسام الطراس، 
ال��ذي ش��كر لألمني العام مس��عى اجلماع��ة وحتركها 
إلطالق س��راحه خ��الل فت��رة توقيفه، وق��ّدر الطراس 
موق��ف اجلماعة عل��ى الرغم من التهوي��ل الذي حاول 

االحاطة بهذا املوقف.  
وم��ع وفد م��ن أهالي بل��دة كفردين��س زار املفتي 
الط��راس مرك��ز اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي برالياس - 
البق��اع، بحض��ور املس��ؤول التنظيم��ي للجماع��ة في 
البقاع مال��ك أبو نوح واملس��ؤول السياس��ي علي أبو 
ياسني، وقد ش��كر الوفد للجماعة ما قامت به من جهد 
وحت��رك من أجل إطالق س��راح املفت��ي الطراس ورفع 

زار املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلسالمية 
ف��ي اجلن��وب د. بس��ام حم��ود محاف��ظ اجلنوب 
األستاذ منصور ضو ورئيس بلدية صيدا املهندس 
محمد الس��عودي واملدعي العام االس��تئنافي في 
اجلن��وب القاض��ي رهي��ف رمضان، حي��ث جرى 
التداول بالشؤون السياسية واألمنية واملعيشية 
واالجتماعي��ة، بحضور عضو اللجنة السياس��ية 

محمد الزعتري.
وقال د. حمود إن التطورات التي نشهدها على 
املستوى الوطني بعد انتخاب رئيس للجمهورية 
وتكليف رئي��س للحكوم��ة، فضالً ع��ن التطورات 
االقليمي��ة والدولي��ة، تتطلب مزيداً م��ن التواصل 

زار وفد من اجلماعة اإلس��المية برئاسة املسؤول 
السياسي في طرابلس والش��مال األستاذ ايهاب نافع 
يرافق��ه املس��ؤول النقابي في الش��مال احملام��ي زاهر 
مطرجي وأعضاء اللجنة السياس��ية احملامي ش��وكت 
نقي��ب احملام��ني  ح��داد واحملام��ي محم��د صبل��وح، 

اس��تقبل رئيس جامعة اجلنان األستاذ الدكتور 
بس��ام بركة املسؤول السياس��ي للجماعة اإلسالمية 
في طرابلس والش��مال األس��تاذ إيه��اب نافع، يرافقه 
مس��ؤول العم��ل املجتمع��ي ف��ي طرابل��س احملام��ي 
ش��وكت حداد، ومس��ؤول رابطة الطالب املسلمني في 

طرابلس احملامي زاهر مطرجي.
هّن��أ الوفد الرئيس مبنصب��ه اجلديد، متمنني له 

المفتي الطّراس يجول على قيادات الجماعة 
شاكرًا لها موقفها ومسعاها إلطالق سراحه

د. بسام حمود يلتقي محافظ الجنوب ورئيس بلدية صيدا
والمّدعي العام االستئنافي في الجنوب

الجماعة اإلسالمية زارت نقابة المحامين مهنئة الشامي

وفد من الجماعة اإلسالمية زار جامعة الجنان مهنئًا

أنشطة

أسرة د. البلتاجي تقول
إنه يتعرض النتهاكات داخل محبسه

كش��فت أس��رة القي��ادي الب��ارز ف��ي جماع��ة 
اإلخ��وان املس��لمني الدكت��ور محم��د البلتاجي أنه 
يتع��رض ل�»مضايق��ات وانته��اكات« مبحبس��ه، 
إل��ى احلد الذي وص��ل لتصويره عاري��اً ومحاولة 
اغتيال��ه، وذل��ك من��ذ أن مت القب��ض علي��ه في آب 

.2013
جاء ذلك في رسالة ألسرة البلتاجي، احملتجز 
في سجن العقرب، الشديد احلراسة، التي رصدت 
مش��وار القيادي اإلخوان��ي في الس��جون، منذ أن 
مت القب��ض عليه وإحالت��ه للمحاكمة بته��م بينها 
»التحريض على ارتكاب أعمال عنف«، وهي التهم 

التي ينفيها.
وقالت األس��رة، عبر رس��التها إن “البلتاجي 
ُحب��س في زنزان��ة انفرادية عبارة ع��ن دورة مياه 
ملدة ش��هرين، إلى جانب حبسه في عنبر التأديب 

في سجن ليمان طره.
وأضافت أنه »مت نقله )البلتاجي( إلى سجن 
العق��رب ف��ي 21 كان��ون األول 2013 ليحبس في 
عنب��ر انفرادي في زنزانة مصمت��ة )دون نوافذ( ال 
يدخلها ه��واء وليس بها كهرب��اء؛ ما جعله يدخل 
في إضراب كلي عن الطعام حتى يتم نقله ويعامل 

كباقي احملتجزين«.
)البلتاج��ي(  علي��ه  »االعت��داءات  وتابع��ت: 
ل��م تتوقف، فف��ي 6 آب )املاضي(، قام مس��ؤوالن 
أمني��ان بإجب��اره عل��ى خل��ع مالبس��ه وتعذيبه 

وتصويره عارياً«، وفق ما جاء في الرسالة.
وذكرت أس��رة البلتاجي أنه »في اليوم التالي 
لتعذيبه، وفي أثناء حضوره جلس��ة من جلس��ات 
احملكمة، تكل��م فيه��ا البلتاجي أمام هيئ��ة احملكمة 

ع��ن التعذي��ب الذي تع��رض له، ومبج��رد رجوعه 
إلى حبس��ه ثانية دبرت ل��ه محاولة اغتيال عرض 
تفاصيلها أيض��اً أمام هيئة محكمة أخرى، ولكن لم 

حُترك ساكناً، ولم ُيفتح حتقيق بهذه الوقائع«.
وأرجعت أس��رة القي��ادي اإلخواني ما س��ّمته 
»االنتهاكات التي مت��ارس بحقه« إلى تقدميه )في 
وقت س��ابق( بالغاً يتهم فيه عبد الفتاح السيس��ي 

ومن معه بقتل ابنته الوحيدة )أسماء(.
إنه��ا  قال��ت  م��ا  البلتاج��ي،  أس��رة  ورص��دت 
انتهاكات متارس بحقه من بينها: »اقتحام زنزانته 
لي��الً بصحب��ة كالب بوليس��ية )مدرب��ة(، من قبل 
قيادات أمنية بارزة، وتعطيل الكهرباء عن الزنزانة، 
وإصابته جسدياً بسبب نشوب حريق مقصود في 

زنزانته االنفرادية ليالً، في وقت سابق«.
كما أش��ارت األس��رة إل��ى أن البلتاجي ممنوع 
عن��ه »دخ��ول األطعم��ة والش��راب واألدوي��ة م��ن 

اخلارج، حيث تغلق الزيارات لعدة أشهر«.
وتزي��د تخوف��ات أس��رة البلتاج��ي، عليه، مع 
اقتراب فصل الش��تاء، قائلة إن »الس��جن ال يسمح 
بدخول أدوية أو مالبس ش��توية في فصل الش��تاء 
أو أغطية، بل تسحب منهم البطانية الوحيدة حيث 
هم يفترشون األرض، بجانب منع التريض ألوقات 

طويلة، وإن خرج فيكون مقيد اليدين«.
واختتم��ت األس��رة رس��التها قائلة: »لش��هور 
عدي��دة ال نعلم هل هم )الس��جناء بالعقرب( أحياء 
أو أم��وات؛ حيث الزيارة ممنوع��ة، بجانب حرمانه 
)البلتاج��ي( رؤي��ة جنل��ه أن��س املعتق��ل معه من 
ثالث س��نوات، وهذا بعض م��ن كل مما يتعرض له 

البلتاجي في السجن«.{



األمـان - العــدد 1237 - 18 تشرين الثاني 2016م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

اكتف����ى البي����ان الصادر ع����ن قيادة اجلي����ش اللبناني ح����ول العرض العس����كري الذي 
نظمه حزب الله في بلدة القصير السورية باإلشارة إلى أن األسلحة واآلليات العسكرية 
التي ظهرت في هذا العرض »ليس����ت من مخزون اجليش وغير عائدة له«. كان الطبيعي 
أن يقتص����ر بي����ان اجليش على ه����ذا األمر، وعدم التطرق إلى أم����ور أخرى كثيرة بديهية، 
كوصول مئات املقاتلني من عناصر حزب يفترض أنه لبناني مع آلياته الثقيلة ودباباته 
إلى مدينة القصير السورية. ولوال تساؤالت اإلدارة األميركية عن الطريقة التي وصلت 
فيها آليات أميركية الصنع أليدي حزب الله، والش����ك في أنها وصلت من خالل اجليش 
اللبناني، ملا كانت احلاجة أصاًل إلصدار البيان. الفرضّية األخرى حول وصول األسلحة 
األميركية للحزب هي أنه اس����تولى عليها من جيش العمالء بعد انس����حابهم من جنوب 
لبن����ان ع����ام 2000، وهنا تط����رح مفارقة عجيبة، هي أن حزب الله غنم األس����لحة في إطار 
املواجهة مع االحتالل اإلس����رائيلي، وكان من املتوقع أن يس����تفيد منها الستهداف حيفا 
وم����ا بع����د بع����د حيفا، في حني أنه يس����تخدم األس����لحة في حرب����ه في س����وريا إلى جانب 
النظ����ام، وق����د نقله����ا من اجلبهة اجلنوبية مع العدو اإلس����رائيلي ليس����تعرضها في بلدة 
القصي����ر الس����ورية، ومن املؤكد أن اس����تخدامها لن ينحصر في القصي����ر، بل إلى ما بعد 

بعد القصير.
قلت إنه كان من الطبيعي أن ال يتطرق بيان اجليش ألي أمر آخر سوى نفي ملكية 
اآللي����ات العس����كرية طامل����ا أن األم����ر لم يثر حفيظ����ة أحد، وطامل����ا أن الس����لطة اللبنانية 
والق����وى واألح����زاب واملرجعيات السياس����ية لم جتد ف����ي العرض العس����كري الذي نظمه 
حزب الله في القصير، وإلقاء أحد مسؤولي احلزب كلمة في العرض، كل ذلك لم يستفّز 
أحدًا للتعليق. ومن الواضح أن نائب األمني العام حلزب الله محق حني اعتبر في كلمة 
ل����ه قب����ل أي����ام أن تدخ����ل حزبه في س����وريا لم يعد موض����وع نقاش داخل����ي، فاحلزب جنح 
مرة جديدة في حتييد ما يريد وفرضه على اآلخرين، كما جنح في الس����ابق في حتييد 
سالحه وشبكة اتصاالته وسراياه وفرض على اللبنانيني معادلة غير مسبوقة في العالم 

أجمع تقوم على ما أطلقوا عليه اسم ثالثية ذهبية هي »اجليش والشعب واملقاومة«. 
ل����م يكن من املتوقع أن يتس����بب العرض العس����كري الذي نظمه ح����زب الله باعتكاف 
رئي����س اجلمهوري����ة ف����ي قصر بعبدا ويبعث برس����الة اس����تياء لقي����ادة احل����زب، خاصة أن 
العرض ش����كل ضربة مبكرة الندفاعة العهد الرئاس����ي، وهو يتناقض مع خطاب القس����م 
ال����ذي ألق����اه فخامة الرئي����س في املجلس النياب����ي الذي أكد فيه الس����عي لتحييد لبنان 
عن أزمات املنطقة. كما لم يكن من املتوقع أن يتس����بب العرض العس����كري »بحرد« رئيس 
احلكومة املكلف ويشترط انسحاب احلزب من سوريا ملواصلة مساعيه لتشكيل احلكومة. 
ولم نكن ننتظر أن يتحرك القضاء من تلقاء نفس����ه ويعتبر ما نش����رته وس����ائل اإلعالم 
حول العرض العس����كري إخبارًا يس����تدعي حترك النيابة العامة واالدعاء على املنظمني 
واملش����اركني في����ه. كل ذل����ك لم نكن نتوقعه ول����م ننتظر حصوله، فمن جت����اوز عما حصل 
ف����ي 7 أي����ار 2008، وم����ن يحرص على إنفاق مالي����ني الدوالرات كل عام لتس����ديد ميزانية 
احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس رفيق احلريري، دون أن يبذل أي جهد إللقاء 
القب����ض عل����ى الذي����ن اتهمتهم احملكمة باملس����ؤولية عن اجلرمية، لي����س منتظرًا منه أي 
حترك جّدي فاعل، ولو »بدها تشّتي كانت غّيمت«. كان يكفي اللبنانيني تسجيل موقف 
من السلطة حتفظ فيه ماء وجهها أمام شعبها وأمام العالم، تقول فيه إنها ال تقبل مبا 
حصل وال ترضى عن تدخل حزب الله في س����وريا. لكن ليس في اليد حيلة. فالزمن هو 
زمن التسويات وليس من مصلحة أحد أن يعكر صفو األجواء الصافية متهيدًا لتشكيل 
حكوم����ة يس����تميت البعض في س����بيل الوص����ول إليها، ول����و كان ذلك على حس����اب كرامة 

اللبنانيني وسيادة لبنان.<

بقلم: أواب إبراهيم

ما بعد بعد القَصْير!

كلمة طيبة

ال��ى  مج��دداً  االحب��اط  تس��لل  ه��ل 
نفوس اللبنانيني بعدما استبشروا خيراً 

بانتخاب رئيس للجمهورية؟
وهل متلكهم القن��وط واليأس من أي 
امكاني��ة لتش��كيل حكوم��ة وف��اق وطني 
بعد أن أملوا خيراً بتكليف الرئيس س��عد 

احلريري تشكيلها؟
وهل س��تطول مدة اصدار التش��كيلة 
الوزارية إلى ما بعد عيد االستقالل ورمبا 

إلى رأس السنة اجلديدة؟
من املسؤول عن عرقلة هذه التشكيلة 
و ما هي مطالبهم التي يصرون عليها غير 

مبالني بسائر الكتل النيابية؟
التس��اؤالت  ه��ذه  ع��ن  اإلجاب��ة  ان 
التركيب��ة  أن  التأكي��د  من��ا  تقتض��ي 
اللبنانية الطوائفية واملذهبية واملناطقية 
واحمل��رض،  احمل��رك  ه��ي  والعش��ائرية 
وف��ي امكانه��ا ان تتج��اوز العراقيل مهما 
تعق��دت ما دامت النيات منعقدة على بدء 
مس��يرة وف��اق ج��ادة ومخلصة م��ع هذا 
العهد اجلديد بعد طول معاناة مع الفراغ 
انعكس��ت  الت��ي  وتداعيات��ه  الرئاس��ي، 
س��لباً على األوضاع السياس��ية واملالية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة ل��وال إق��دام 
الرئي��س س��عد احلري��ري عل��ى مبادرته 
املش��هودة إلعالنه دع��م ترش��يح العماد 
ميشال عون للرئاس��ة، رغم بعض ردود 
الفعل الس��لبية عل��ى هذه املب��ادرة التي 

سيذكرها املؤرخون باحترام واجالل.
بع��ض  بُعق��د  الب��الد  مت��ر  واآلن 
ان  فيه��م  يفت��رض  الذي��ن  السياس��يني 
يس��هموا باس��تتباب ه��ذه األوضاع وهم 

الذين يّدعون الغيرة على لبنان.
ويعان��ي اللبناني��ون م��ن الغموض 
الذي يلف اصدار هذه التش��كيلة العتيدة 
وس��قطت ادع��اءات »بحب��ك ي��ا لبن��ان« 
الفئوي��ة  املطام��ع  حقيق��ة  واتضح��ت 
الغتص��اب املزيد من الوزارات الس��يادية 
األنص��ار  تخ��دم  الت��ي  واخلدماتي��ة 
واحملاس��يب، فض��الً ع��ن مصاحله��م هم 

بالدرجة األولى.
ال��وزارات  عل��ى  التناف��س  وج��رى 
والطاق��ة  االش��غال  وزارات  الس��يادية 
الدس��مة،  ال��وزارة  ه��ذه  والبت��رول 

واالتصاالت ألنها مصادر دخل ثمني و ملن 
يش��رف عليها ولم نعد نس��مع مبشادات 
امليزاني��ات  ذات  ال��وزارات  س��ير  ح��ول 
املتواضعة كالثقافة والس��ياحة والبيئة 

والشباب والرياضة واملهجرين. 
ه��ذه ال��وزارة الت��ي ناض��ل رئي��س 
»جبه��ة النض��ال« النائب ولي��د جنبالط 
لتس��لمها اوائ��ل عهده��ا مليزانيته��ا التي 
تق��در مبالي��ني ال��دوالرات ولم تع��د اآلن 
بذات أهمية كما كانت في الس��ابق واألمر 
نفس��ه مع وزارة السياحة ووزارة الطاقة 
وغيرها من الوزارات التي كانت ميزانيتها 

دسمة ومجاالً للتنافس بني السياسيني.
ان ما نش��هده على س��احة املداوالت 
بني اركان السياس��ة عندنا ال يختلف عما 
نعهده، ويدل بش��كل س��افر عل��ى تهافت 
ساس��تنا بدع��م مصاحله��م بق��وة عل��ى 
حس��اب املال الع��ام و هم الذي��ن يدعون 
ح��ب لبنان وما الصراع عل��ى وزارة املال 
إال جان��ب آخ��ر للتناف��س عل��ى حقيب��ة 
س��يادية حتق��ق النف��وذ والس��يطرةعلى 

مقدرات الدولة.
امكاني��ة  ع��ن  احلدي��ث  ج��رى  لق��د 
تشكيل حكومة قبل »عيد االستقالل« بعد 
ان حل��ت معظم العق��د وبات��ت احلكومة 
تض��م 24 وزيراً مما يقي��د حصص الكتل 
النيابية بعدد من ال��وزارات، وهذا تدبير 
ويتي��ح  ال��وزراء  اع��داد  يحص��ر  حكي��م 
للجلس��ة الوزاري��ة ان تناق��ش أعماله��ا 
بأقل عدد ممكن من املجادالت واملجادلني 
الذين يعرقل��ون أعمال ه��ذا املجلس، وال 
س��يما ان عمر هذه احلكوم��ة ال يزيد على 
س��تة أشهر وال يرى الرئيس ميشال عون 
ان هذه هي حكومة العهد األولى بانتظار 
االنتخاب��ات  س��تجري  الت��ي  احلكوم��ة 
النيابي��ة املقبل��ة والت��ي س��تفرز طاقم��اً 
جدي��داً من الن��واب املوالني وفق��اً لقانون 
انتخاب��ي جدي��د يش��كل في رأي��ه متثيالً 
حقيقياً للمسيحيني، وهو ما يعتبر املهمة 

الرئيسية لهذه احلكومة.
خ��الل  احلكوم��ة  ه��ذه  نش��هد  فه��ل 
الفئوي��ة  املصال��ح  ان  أم  أي��ام  بضع��ة 
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