
المولد.. وميالد الحكومة
احتف���ل العالم مبناس���بتني متش���ابهتني ومتقاربتني، ذكرى مول���د النبي محمد ] في 
الثاني عش���ر من ربيع األول اجلاري، ويحتفل بذكرى مياد نبي الله عيس���ى عليه الس���ام 
ي���وم األح���د الق���ادم في اخلامس والعش���رين من كان���ون األول. وإذا كان من ح���ق املؤمنني أن 
يحتفلوا مبثل هذه الذكريات ملا حتمله من معاٍن س���امية ارتبطت مبولد كّل من الرس���ولني 
الكرمي���ني، ف���إن املس���تجدات عل���ى الس���احة اللبنانية تتيح جلمي���ع اللبناني���ني أن يحتفلوا 
بإجن���ازات حمل���ت إليه���م البهجة والس���رور، هي انتخ���اب رئيس للجمهورية بعد ش���غور هذا 
املوق���ع قراب���ة ثاثني ش���هرًا، وتكلي���ف رئيس جدي���د للحكوم���ة اللبنانية، وتش���كيل حكومة 
العه���د األول���ى وانعقاد أولى جلس���اتها يوم األربع���اء املاضي. وإذا كان معظ���م اللبنانيني قد 
اش���تكوا م���ن تضخ���م عدد الوزراء رغم أن عمر احلكومة س���يكون قصي���رًا إذا التزمت بإجراء 
االنتخاب���ات النيابي���ة في موعدها، إال أن البيان الصادر عن جلس���ة مجل���س الوزراء األولى 
حم���ل عناوي���ن واعدة الجتماع���ات املجلس، خاصة أنه���ا حددت يوم األربعاء من كل أس���بوع 
موعدًا لانعقاد. فهل تس���تكمل احلكومة عّدتها كما اس���تكملت عديدها، لتكون حكومة كل 
لبنان وكل اللبنانيني، عندما تلبي حاجاتهم وتقدم لهم ما يستحقون من اجنازات وخدمات.
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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(

جنبالط: لسنا لقمة سائغة
الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  نّب��ه 
النياب��ي اللبناني وليد جنب��اط في تغريدة 
له عبر »تويتر« إلى »أننا لسنا بلقمة سائغة 
لتباع أو تش��ترى عل��ى مذبح التس��ويات«، 
قائاً: »من أين خرج فجأة الش��عار بضرورة 
قانون انتخابي يؤمن سامة التمثيل، وكأن 

النواب احلاليني ال ميثلون أحداً«.
ومض��ى قائ��اً: »كف��ى تنظي��راً وتطبياً 
ح��ول نس��بية ملزمة آتي��ة والزم��ة وإال بطل 
التمثيل، لس��نا بقطي��ع غنم ليس��لم مصيره 
وس��ط هذه الغابة م��ن الذئاب. مي��زة لبنان 

احترام وتأكيد التنوع فوق كل اعتبار«.

فرعون:ال أعرف ما يمكن 
لوزارتي تخطيطه

ق��ال وزي��ر الدول��ة لش��ؤون التخطيط 
ميش��ال فرع��ون بع��د زيارت��ه رئي��س حزب 
إن  جعج��ع  س��مير  اللبناني��ة«  »الق��وات 
»التنس��يق سيكون أكبر مع األخير، وال سيما 
بعد تشكيل احلكومة«، ش��اكراً جعجع على 

دعمه.
ولفت الى أنه و »جعج��ع وكل املعنيني 
مصّرون عل��ى العودة إلى وزارة الس��ياحة، 
ولك��ن املفاج��أة أن��ه م��ع إع��ان احلكومة ال 

أعرف ماذا حصل في الدقائق األخيرة«.

إجراءات أمنية لحماية 
السفارة الروسية

اللبناني��ة  األمني��ة  الس��لطات  أبلغ��ت 
الس��فارة الروس��ية ل��دى لبن��ان بجاهزي��ة 
التخ��اذ اج��راءات أمنية في محيط الس��فارة 
عل��ى خلفي��ة اغتيال الس��فير الروس��ي لدى 
املاض��ي.  االثن��ني  كارل��وف  اندري��ه  أنق��رة 
املش��نوق  نه��اد  الداخلي��ة  وزي��ر  واتص��ل 
بالسفير الروسي الكس��ندر زاسبيكني، ناقاً 
القي��ادة  ال��ى  اللبناني��ة  احلكوم��ة  تع��ازي 
الروس��ية، وأبلغ��ه »انه بناًء عل��ى تعليمات 
رئيس احلكومة س��عد احلريري، فإن جميع 
األجه��زة األمني��ة التابعة ل��وزارة الداخلية، 
فضاً عن اجليش، جاهزة ومستنفرة لتوفير 
احلماي��ة الازمة للس��فارة والعاملني فيها«. 
ولقي االعتداء على الديبلوماسي الروسي في 
أنقره اس��تنكارات في بيروت، كذلك االعتداء 
االرهاب��ي الذي اس��تهدف برلني وس��قط فيه 

جريح لبناني يدعى محمد حسن وهبه.

»مجتهد«: »أوجيه« 
تستحق ما حدث لها!

الش��هير  الس��عودي  املغ��ّرد  كش��ف 
»مجته��د«، في تغريدات على موقع »تويتر« 
، أن ول��ي ولي العهد الس��عودي وزير الدفاع 
محم��د ب��ن س��لمان ُس��ئل، خ��ال اجتم��اع 
وإعامي��ني  الصح��ف  حتري��ر  رؤس��اء  م��ع 
سعوديني تناول االجراءات التقشفية املُقبلة 
ف��ي إط��ار »رؤي��ة 2030«، ع��ن مس��تحقات 
ش��ركة »س��عودي أوجي��ه« حتدي��داً، فزعم 
أنها »لن تس��تفيد من اس��تام مس��تحقاتها، 
ولن تس��تطيع دفع الديون املتراكمة حتى لو 

بيعت بالكامل«.
واعتب��ر أن ش��ركة »س��عودي أوجيه« 
»تس��تحق ما حدث لها ألنها لم تقبل عروضاً 

ُقّدم��ت لها« في إش��ارة إلى ع��روض قّدمتها 
شركاته لاستحواذ على »سعودي أوجيه« 

في مقابل دفع ديونها.

المجلس الدرزي: سنجابه 
أي قانون يريد عزلنا

ش��دد املجل��س املذهب��ي ال��درزي عل��ى 
أهمي��ة التوصل ال��ى قان��ون انتخابي جديد 
يؤم��ن صحة التمثيل جلمي��ع أطياف الوطن 
ومينع عنها أي غنب، ويعتم��د العدالة بعيداً 
م��ن أي مح��اوالت إلغائية ألي م��ن املكونات 
األساس��ية في الب��اد، مؤك��داً أن »أي قانون 
يخفي محاوالت عزل سوف يجابه بالوسائل 
والطرق املتاحة، ألن اس��تقرار الوطن يعتمد 
أوالً وأخيراً على حسن التمثيل ومشاركة كل 

أبنائه  وحفظ مكوناته«.
ورحب، خال اجتماعه برئاس��ة ش��يخ 
عق��ل الطائفة الدرزية الش��يخ نعيم حس��ن، 
في فردان، بتأليف احلكومة برئاسة الرئيس 
احلريري، ودع��ا إلى تعاون فاعل بني القوى 
املش��اركة فيه��ا، وإل��ى تكام��ل بينه��ا وب��ني 
املجلس النياب��ي ملعاجلة امللفات الضاغطة، 
والسياس��ية  واالقتصادي��ة  احلياتي��ة 
واالجتماعي��ة، برعاي��ة وطني��ة م��ن رئي��س 

اجلمهورية العماد ميشال عون.

ترحيب بريطاني بوالدة 
الحكومة اللبنانية

األوس��ط  الش��رق  ش��ؤون  وزي��ر  هن��أ 
رئي��س  إل��وود  توباي��اس  البريطان��ي 
اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون ورئيس ال��وزراء 
س��عد احلريري ب��والدة احلكوم��ة اجلديدة، 
وعّده��ا »خط��وة أخ��رى مهمة بالنس��بة الى 
لبنان«، متمنياً »أن يعزز االتفاق على تعيني 
أعض��اء هذه احلكومة ثقة الش��عب اللبناني 

بالعملية السياسية في بلده«.
وق��ال ف��ي بي��ان ص��در ع��ن الس��فارة 
البريطانية: »اململكة املتحدة صديق وشريك 
ق��وي للبنان، وأتطلع قدماً الى أن يكون حكم 
ه��ذه احلكومة ملا هو ف��ي مصلحة اللبنانيني 
كاف��ة، وأن حتق��ق تقدماً ف��ي أهدافها األمنية 
واالقتصادي��ة والتنموي��ة احليوي��ة«. وأمل 
»أن تتفق احلكوم��ة اجلديدة خصوصاً على 
إطار العمل بش��أن االنتخابات الوطنية التي 
س��تجرى في السنة املقبلة، وضمان إجرائها 

في موعدها ومتاشياً مع املعايير الدولية«.

حوار »المستقبل« و»حزب 
الله« يتوقع »ثقة سلسة«

انعقدت جلس��ة احلوار ال�38 بني »تيار 
املس��تقبل« و»حزب الل��ه« في مقر الرئاس��ة 
الثاني��ة في عني التينة، حيث نقلت أوس��اط 
املجتمعني ل�»املس��تقبل« أّن اجللسة سادتها 
أج��واء ارتي��اح متب��ادل لتش��كيل احلكومة، 
وس��ط توق��ع حيازته��ا »ثق��ة سلس��ة« م��ن 
يتص��ل  م��ا  ف��ي  مش��يرًة  الن��واب،  مجل��س 
بقان��ون االنتخابات النيابي��ة العتيد إلى أّن 
املتحاورين أكدوا »أولوية قانون االنتخاب« 
عل��ى ج��دول أعم��ال احلكومة اجلدي��دة، مع 
التش��ديد على ض��رورة التوص��ل إلى توافق 

وطني حول صيغة القانون العتيد.
وإث��ر انته��اء اجللس��ة مبش��اركة مدير 
مكتب الرئيس سعد احلريري نادر احلريري 
والوزير نهاد املشنوق والنائب سمير اجلسر 
عن »املس��تقبل«، واملعاون السياسي لألمني 
العام ل�»حزب الله« حس��ني اخلليل والوزير 
حس��ني احلاج حس��ن والنائب حس��ن فضل 
الله عن احلزب، بحضور الوزير علي حس��ن 
خليل، أوض��ح البيان الصادر عن املجتمعني 
أّنه��م »بارك��وا للبناني��ني جميع��اً باألعي��اد 
املجي��دة، وهنأوا احلكوم��ة اجلديدة معربني 
تش��كيلها  حي��ال  اإليجابي��ة  نظرته��م  ع��ن 
وآملني أن تس��ارع مبهماتها ملعاجلة امللفات 
احليوية وفي طليعتها وضع قانون عصري 

لانتخاب��ات النيابي��ة متهي��داً إلجرائه��ا في 
مواعيدها«.

»المستقبل« تدعو إلى اإلسراع 
في إنجاز البيان الوزاري

أعرب��ت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية عن 
ترحيبها بإجن��از تأليف احلكوم��ة اجلديدة 
برئاس��ة الرئيس س��عد احلري��ري، آملة »أن 
تنج��ز بيانها ال��وزاري في أق��رب فرصة مبا 
يس��ّرع في انعق��اد اجللس��ة البرملانية لنيل 
الثقة ولكي تتفرغ بعدها احلكومة وأعضاؤها 
للعمل كفريق عمل متعاون«. وش��ددت على 
وجوب »أن تعمل احلكومة بجد على مواكبة 
اجناز القان��ون اجلديد لانتخابات«، مذكرة 
بأنها »تتمسك بصيغة القانون املختلط بني 
النظام��ني االكثري والنس��بي، إل��ى أن تزول 
سلطة وسيطرة منطق الساح امليليشيوي«. 
واس��تنكرت »اغتي��ال الس��فير الروس��ي في 
تركي��ا، واجلرائم املروعة الت��ي ترتكب بحق 

أبناء مدينة حلب السورية الشهيدة«.

مراكز المعاينة الميكانيكية 
تعود إلى العمل

أعلن��ت ش��ركة »ميكاني��ك« ف��ي بي��ان 
ص��ادر ع��ن مديرها الع��ام وليد س��ليمان ان 
»مراكز املعاينة امليكانيكي��ة كافة عادت الى 
عملها من يوم الثاثاء وطوال أيام األسبوع، 
مب��ا فيها اآلح��اد واالعياد من الس��اعة 7،30 

حتى الساعة 6،00 مساء«.

باسيل: ليشمل إعمار سورية 
تعويض الجوار

اعتب��ر وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل 
ف��ي كلمته أمام االجتماع ال��وزاري العربي - 
األوروب��ي الرابع ال��ذي عقد في مق��ر جامعة 
ال��دول العربية في القاه��رة، أن »لبنان يجد 
نفسه في شكل طبيعي في الفضاء العربي- 
األوروب��ي لكون��ه بل��داً منتمي��اً إل��ى العال��م 
العرب��ي ومنفتحاً على أوروبا«. وش��دد على 
أن »املرحلة املقبلة ستكون مرحلة االستقرار 
واإلص��اح  الوطني��ة  الوح��دة  وتكري��س 
ومقارب��ة االس��تحقاقات الدميوقراطي��ة مبا 
يعّزز التراث الدميوقراطي اللبناني من خال 

إجراء االنتخابات النيابية في موعدها«.

وجهة نظر

لماذا تأخر إعالن الحكومة أسبوعًا؟
ال���والدة الس���اخنة للحكوم���ة اللبناني���ة العتي���دة، الت���ي حتدثن���ا عنه���ا 
األسبوع املاضي حصلت حتت وطأة العديد من العوامل السياسية الضاغطة 
واملتعلق���ة ف���ي معظمه���ا مبي���زان الق���وى داخ���ل مجلس ال���وزراء وبالتس���وية 
املفت���رض اجراؤه���ا أو التوصل اليها حول القان���ون االنتخابي الذي يجب أن 
جترى على أساسها االنتخابات النيابية في الربيع املقبل. وقد حرصت كافة 
اجلهات السياس���ية على اثبات قوة أوزانها من خال توزيع احلقائب الوزارية 
ف���ي احلكومة اجلديدة، ولكن تغيرات هامة حصلت على هذا الصعيد ينبغي 

التوقف عندها. 
يأت���ي ف���ي طليعة ه���ذه التغيرات اخل���روج من ثنائية املعس���كرين الثامن 
والرابع عشر من آذار بعد أن ارتسمت خريطة جديدة من التحالفات ارتكزت 
أساسًا على »تفاهم معراب« بني حزب القوات اللبنانية و»التيار الوطني احلّر« 
وما تاه من تبني رئيس املجلس النيابي نبيه بري لترش���يح النائب س���ليمان 
فرجني���ة للرئاس���ة األولى. وهذا ال يعني بأي ح���ال من األحوال انفراط عقد 
هذين املعس���كرين اللذين يتقاسمان الساحة السياسية اللبنانية منذ شباط 
2005، ب���ل اع���ادة متوض���ع داخ���ل كل م���ن املعس���كرين. وه���ذا ما يت���م تعميقه 
وتثبيت���ه ف���ي املرحلة الاحق���ة لانتخابات الرئاس���ية األخي���رة التي أوصلت 

العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة األولى.
وق���د لوح���ظ أن احلص���ة األكب���ر ف���ي احلكوم���ة احلالي���ة قد ذهب���ت الى 
الرئي���س ميش���ال عون و»التي���ار الوطني احلر« مجتمعني  اللذين ناال تس���عة 
مقاع���د وزاري���ة من أصل ثاثني مقعدًا وزاري���ًا. في الوقت الذي نال فيه »تيار 
املس���تقبل« سبعة مقاعد و»القوات اللبنانية« أربعة مقاعد. وهنا سجل توسع 
واض���ح ف���ي حصة ح���زب الق���وات اللبناني���ة التي كان���ت تقتص���ر حصتها في 
حكوم���ات الثاثني الس���ابقة على وزيرين اثن���ني... ولكن تفاهم معراب الذي 
منح العماد عون غطاًء مس���يحيًا أوس���ع وس���اهم في إزالة العقبات من أمامه 
إل���ى قصر بعب���دا، منح في املقابل تعهدًا من »التي���ار الوطني احلر« »للقوات« 
متثيًا أوس���ع في احلكومة احلالية. وقد حصل كل ذلك حتت عنوان توحيد 
الصف املس���يحي واس���تعادة احلقوق املس���يحية املهضومة. علمًا أن مطاردات 
عديدة شهدتها ساحة التشكيل احلكومي حول العديد من الوزارات التي كان 
يطالب بها حزب القوات والتي كان آخرها وزارة األش���غال، قبل انتزاعها منه 

ومنحها لتيار املردة بدعم وتأييد من الرئيس نبيه بري.
ويب���دو واضح���ًا أن النائ���ب ولي���د جنباط ال���ذي كانت حصت���ه الوزارية 
ف���ي حكوم���ات الثاث���ني وزيرًا الس���ابقة، قد انحس���رت لتصب���ح وزيرين فقط 
بينهم���ا وزي���ر دول���ة )أمين ش���قير(. وينبع ه���ذا الزهد اجلنباط���ي البني من 
رغب���ة لدى س���يد قص���ر املختارة باحل���رص الكبير على وح���دة الصف الدرزي 
من خال توزير األمير طال ارس���ان. هذا في الوقت الذي تتجه فيه أنظار 
الزعي���م ولي���د جنباط إل���ى القانون االنتخابي الذي يف���وق بأهميته أهمية 
احلكوم���ة وميزان الق���وى داخلها.وألن القانون االنتخاب���ي قد يحدد أحجام 
القوى السياسية والطائفية على امتداد عشرات السنني املقبلة. ويرى بعض 
املراقبني أن انحسار احلصة الوزارية اجلنباطية مثل حتجيمًا طوعيًا أقدم 
علي���ه رئي���س احلزب التقدمي االش���تراكي م���ن أجل ضم���ان وحتقيق أهداف 

سياسية أكبر.
وق���د قيل اثر تش���كيل احلكومة إن الرئيس ميش���ال ع���ون والوزير جبران 
باس���يل قد أخرا تشكيل احلكومة أسبوعًا كامًا بغية احلؤول دون رسم صورة 
مفاده���ا أن إع���ان احلكومة  يك���ون من قصر بعبدا وال ميك���ن أن يحصل من 
عني التينة على لسان النائب سليمان فرجنية الذي كان قد أعلن حل مشكلة 

وزارة األشغال ومتثيل »تيار املردة«. 
وأخي���رًا ش���كلت احلكوم���ة بعد ش���هر ونصف م���ن األخذ وال���رد، وبقي أن 
يتمكن السياس���يون اللبنانيون م���ن ان يجترحوا معجزة اج���راء االنتخابات 

النيابية الكرمية وقانونها االنتخابي الصعب املنال.<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تطالب الحكومة بقانون عادل لالنتخابات
وتجّدد استنكارها المجازر بحق أهالي حلب

ش��هدت نهاي��ة األس��بوع تألي��ف احلكوم��ة األولى في 
العه��د اجلدي��د، واس��تمرار معان��اة ومأس��اة أهال��ي حلب 
خاصة، والشعب السوري عامة، وإننا في املكتب السياسي 

للجماعة اإلسامية في لبنان نؤكد اآلتي: 
- إننا إذ نرّحب بتش��كيل حكوم��ة العهد األولى، نعتبر 
أن إط��اق صفة الوحدة الوطنية عليها يتناقض مع تغييب 
ق��وى سياس��ية فاعل��ة عنه��ا، إضافة إل��ى إخض��اع عملية 
التأليف للكثير من الضغوط واالبتزازات واملساومات التي ال 
تبشر بخير. ونؤكد أن التحّدي األساسي أمام هذه احلكومة 
هو إجراء االنتخابات النيابي��ة في وقتها وفق قانون جديد 

ع��ادل يؤّم��ن صحة التمثي��ل على املس��توى الوطن��ي اوالً، 
والعمل س��ريعاً على حل مش��كات املواطن��ني في اخلدمات 

األساسية التي هي من أولى واجبات أية حكومة.
- إننا إذ جنّدد اس��تنكارنا ملا يجري في حلب من إبادة 
جماعي��ة، وتهجي��ر متعّم��د ألهلها عل��ى مرأى ومس��مع من 
العال��م، بل مبش��اركته، ن��رى أن املؤسس��ات الدولية التي 
تعنى بحقوق االنس��ان باتت مش��لولة وعاج��زة، ونطالب 
األم��ة بالوق��وف خل��ف مش��روع يحم��ي أبناءه��ا ومدنه��ا 
وتاريخه��ا، ويض��ع حّداً له��ذا التغّول الوحش��ي الذي يريد 

النيل منها.

لقطات لبنانية
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ادراجه��ا ف��ي قانون االنتخاب��ات املطل��وب اجازته في أول انعق��اد للمجلس 
النيابي بعد التصويت على الثقة باحلكومة.

كل ه��ذه املطب��ات واملخالف��ات ج��رى جتاوزها والس��ماح به��ا من أجل 
االسراع في تشكيل احلكومة، وكلها مع األسف الشديد جاءت من طرف واحد 
هو رئيس احلكومة املكلف، الطرف الذي يناط به أمر تش��كيل احلكومة بناء 
على املش��اورات امللزمة التي يجريها رئي��س اجلمهورية. أما رئيس املجلس 
النياب��ي فهو رئيس لكتلة نيابية وليس لصفته رئيس��اً ملجلس النواب. وإذا 
كان هذا الرئي��س املكلف قد أبدى مرونة كبيرة وأطلق مبادرة غير مس��بوقة 
عند تس��مية رئيس اجلمهورية املرش��ح، فإن الواجب والعرف يقتضيان أن 
يرّد ل��ه الطرف اآلخر التحّية مبثلها وليس االس��تمرار في اس��تنزافه ودفعه 
باجت��اه املزيد من التنازل، ألن هذا ما ينعكس على رصيده الش��عبي ووزنه 
احلكوم��ي والنياب��ي، خاص��ة أن حكومته قد ميت��د بها األج��ل لتتحول الى 
حكوم��ة تصري��ف أعمال، أو حكوم��ة تتولى مس��ؤوليات املجل��س النيابي، 
كما تولت حكومة الرئيس س��ام مسؤوليات رئيس اجلمهورية، الذي عانى 

مركزه شغوراً امتد أكثر من ثاثني شهراً.
أخي��راً، تأتي املصاحلة الوطنية اللبناني��ة وانتخاب رئيس للجمهورية 
وتش��كيل حكومة وفاقية، في وقت تشهد فيه الس��احة اإلقليمية مصاحلات 
وتفاهمات وطنية غير مسبوقة. وإذا كان املراقبون يرون أن األزمة اللبنانية 
كانت وال تزال موازية لألزمة السورية، فإن انعقاد مؤمتر موسكو وبعده في 
كازاخستان وجنيف، مؤش��ر واضح على أن األزمات تؤذن باألفول. فاألزمة 
الليبية تكاد تطوى صفحاتها بالوصول إلى تفاهم على حكومة وفاق وطني، 
واألزمة اليمنية تتجه الى احللحلة بعد وصول أطرافها الى طريق مس��دود، 
خاص��ة بعد إعان دول��ة الكويت اس��تعدادها لرعاي��ة مفاوضات مصاحلة 
وطنية ب��ني طرفي النزاع في اليم��ن. وإذا كان وزراء خارجي��ة تركيا وإيران 
قد اس��تطاعوا اجللوس حول طاولة واحدة مع وزير اخلارجية الروس��ي في 
موس��كو، في غياب التمثيل األميركي عن ه��ذه املفاوضات، فإن وقف اطاق 
النار الذي تلتزم به جميع أطراف الصراع في س��وريا، يبش��ر بقرب التفاهم 
على حل سياس��ي تتبن��اه جميع األط��راف، اإلقليمي��ة والدولي��ة، ويقبل به 
الش��عب الس��وري الذي انهكته الصراع��ات الداخلية واحلرب التي س��ّميت 

أهلية.
وبانتظار أيام قليلة قادمة، سوف تكون احلكومة )حكومتنا( قد أجنزت 
بيانها الوزاري، لينعقد املجلس النيابي كي يناقش البيان الذي يكرر اجلميع 
أنه سوف يشكل انعكاساً خلطاب القس��م الذي ألقاه رئيس اجلمهورية بعد 

التصويت على انتخابه أمام املجلس النيابي..
كل ذل��ك إذا صدق��ت النوايا وس��قطت خيارات س��وء الظن الت��ي يراهن 
عليها الكثي��رون. ألن لبنان جزء من املنطقة وأزماته��ا كما هو جزء من أمنها 
واستقرارها، والعودة املوعودة إلى احلياة الطبيعية التي يفترض أن يرحب 

بها اجلميع.

بعد انتظار اس��تمر س��نتني وعشرة أش��هر، تش��كلت احلكومة اللبنانية 
برئاسة س��عد احلريري، بعدما انتخب املجلس النيابي العماد ميشال عون 
رئيس��اً للجمهورية. وإذا كانت االنتخابات الرئاسية قد أجريت بعد سلسلة 
مبادرات وتنازالت صدر معظمها عن الرئيس احلريري حرصاً على مستقبل 
البل��د وأمنه واقتصاده، كم��ا يقول أنصار الرئيس احلري��ري، أو حرصاً منه 
عل��ى أن يعود رئيس��اً ملجل��س الوزراء كما يق��ول الفريق اآلخ��ر.. فإن عملية 
تش��كيل احلكومة استدعت تنازالت واسعة، اس��ترضاًء لرئيس اجلمهورية 
اجلدي��د وفريق��ه السياس��ي والطائفي، مما س��وف تك��ون ل��ه تداعياته عند 
أول اس��تحقاق تواجهه احلكومة، وهو صياغة البيان الوزاري الذي س��وف 

يجري طرحه في املجلس النيابي لتحوز احلكومة على أساسه الثقة.
ب��دءاً بتش��كيل احلكومة، يج��ري رئي��س اجلمهورية مش��اورات ملزمة 
ألعض��اء املجلس النيابي، يجري بعدها تكليف من يحوز األغلبية البرملانية 
بتش��كيل احلكومة، س��واء كانت حكومة اجراء انتخابات أو تصريف أعمال، 
قصيرة األج��ل أو طويلة األمد. وق��د الحظ املراقب��ون أن الرئيس املكلف كان 
يتنق��ل بني قصر بعب��دا حيث رئي��س اجلمهوري��ة وعني التين��ة حيث منزل 
رئيس املجلس النيابي، وقد بدا الرئيس املكلف مجرد س��اعي بريد ينقل الى 
الرئيس��ني نتائج مش��اورات أو يتلقى منهم��ا وجهات نظرههما في األس��ماء 
املطروحة. وقد برزت عدة أس��ماء أس��ندت الى أصحابها عدة حقائب وزارية 
ل��م تكن مطروحة في الس��احة السياس��ية، فه��ل يصبح هذا األس��لوب عرفاً 

معموالً به )دستورياً( في الساحة اللبنانية؟
اجلانب اآلخر عند تشكيل احلكومة، هو املراوحة بني أن تكون احلكومة 
ثاثيني��ة )من ثاثني وزيراً( أو من أربعة وعش��رين، مع أن عمرها ال ينبغي 
أن يزيد عن ستة أشهر، سواء جرى االلتزام بآخر متديد للمجلس النيابي أو 
اعتمدت الهرطقة الدستورية التي تصف التمديد القادم بأنه »متديد تقني«، 

وال أدري الفرق هنا بني أّي من التمديدين املخالفني للدستور!
لكن االشكالية األكبر عند تشكيل احلكومة برزت في احلقائب وتوزيعها 
على ثاثني طامحاً في احلقيبة الوزارية. فماذا عن حقيبة املرأة التي يتوالها 
رجل.. وماذا عن حقيبة »التنمية اإلدارية« التي أس��ندت إلى طبيبة حتاليل 
طبي��ة، قال��ت -وقال الرئيس املكلف- انه لم يكن يعرف عنها ش��يئاً، س��وى 
ط��رح الرئيس بري الس��مها قبيل إعان احلكومة. وماذا عن وزارات ش��ؤون 
النازح��ني، ورئاس��ة اجلمهوري��ة، وش��ؤون مكافح��ة الفس��اد، وغيره��ا من 
احلقائ��ب التي حتت��اج الى برامج وخطط ودراس��ات، م��ع أن عمر احلكومة 
ال ينبغ��ي أن يزي��د على أش��هر قليلة، حتى جت��ري االنتخاب��ات النيابية في 

موعدها املقرر أو قريباً منه؟!
ثم ماذا قبل ذلك وبعده عن الكوتا النسائية، فقد توقف الرؤساء الثاثة 
عند ضرورة مشاركة املرأة في احلياة السياسية، سواء في املجلس النيابي 
أو مجلس الوزراء، وطرح بعضهم أن ال يقل نصيب املرأة عن ثاثني في املئة 
من أعض��اء احلكوم��ة، واملجلس النياب��ي، مبوجب »كوتا نس��ائية« يجري 

بعد تشكيل الحكومة
هل يشهد البلد
رخاًء واستقرارًا؟

االنتخاب��ات بصف��ة خاصة، وقد أش��ار ال��ى ذلك وزير 
الدولة لشؤون املرأة جان أوغاسبيان، حيث حتدث عن 
وجود عدد من املس��ائل الداخلية متثل »ربط نزاع مثل 
ثاثية اجليش والش��عب واملقاومة وس��اح حزب الله 
والتدخل في اخلارج وحياد لبنان«، وأضاف: »إن هذه 
املس��ائل في ظل العمر القصير للحكومة ومس��ؤوليتها 
احملددة من الصعب أن تكون واردة في البيان الوز اري 

ومن مصلحة احلكومة جتنب القضايا اخلافية«.
إذاً، البي��ان ال��وزاري وطريقة التعاط��ي معه وما 
اجلدي��د  للعه��د  األول  االختب��ار  س��تكون  س��يتضمنه 

وللحكومة برئاسة الرئيس سعد احلريري.
النقط��ة الثانية وه��ي األهم التي تع��ول عليها كل 

القوى السياسية هي قانون االنتخاب.
فبالنس��بة إلى »حزب الله« النس��بية الكاملة هي 
املم��ر اإللزام��ي لانتخابات، وق��د عّبر عن ذل��ك النائب 
عل��ي فياض بعد اجتماعه مع النائ��ب أالن عون، حيث 
أعل��ن النائب فياض أن »النس��بية الكامل��ة ممر إلزامي 
لانتخاب��ات، وموق��ف »احل��زب« و»التي��ار الوطن��ي 
احلر« واحد حول قانون االنتخاب والنسبية الكاملة«، 
وق��د أكد ذل��ك النائب أالن ع��ون بالق��ول: »إن »التيار« 
و»الكت��ل« ينطلق��ان م��ن النس��بية الكاملة ف��ي قانون 

انتخاب يؤمن متثياً للجميع«.
وهذا الكام إذا ما تبناه بصورة كاملة الرئيس عون 
و»التيار الوطني احلر«، فإنه سيعني فتح جبهة كاملة 
م��ع »تيار املس��تقبل« و»احل��زب التقدمي االش��تراكي« 
وح��زب الكتائب، وحتى م��ع »الق��وات اللبنانية« التي 

تفضل النظام املختلط بني النسبي واألكثري.
قد يقول البعض إن من الس��ابق ألوانه احلكم على 
عمل احلكومة، وعلى ما سيكون عليه قانون االنتخاب 
ف��ي ظل املظل��ة اإلقليمية والدولية الت��ي ترعى الوضع 
ف��ي لبن��ان، والتي س��اهمت رغم كل الظ��روف احمليطة 
باس��تمرار األمن واالس��تقرار فيه، إال أن ذلك ال مينع من 
القول إن كل املؤشرات السياسية تقول إن البعض يريد 
بعد أن جنح في فرض خياره الرئاس��ي واحلكومي أن 
يفرض خياره االنتخابي، وهنا ستكون الطامة الكبرى 

على لبنان واللبنانيني.{
بسام غنوم

االنتخاب؟
تش��كيل  إع��ان  عن��د  احلري��ري  س��عد  الرئي��س 
احلكوم��ة اجلدي��دة أطلق عل��ى حكومة العه��د األولى 
ش��عار »حكوم��ة الوف��اق الوطن��ي«، وق��ال »إن بيانها 

الوزاري سيكون من خطاب القسم للرئيس عون«.
فه��ل يأت��ي البي��ان ال��وزاري للحكومة م��ن وحي 
خطاب القس��م للعماد عون الذي أكد حياد لبنان جتاه 

األزمات في املنطقة؟
ه��ذه النقط��ة ه��ي األس��اس ف��ي انطاق��ة العم��ل 
احلكومي، ألن االتفاق على البيان الوزاري وما سيأتي 
فيه سيكون مؤشراً على باقي امللفات األخرى، وال سيما 

على قانون االنتخاب.
فإذا جاء البيان الوزاري على شاكلة خطاب القسم 
وخصوص��اً لناحية حياد لبنان جت��اه أزمات املنطقة، 
فإن ذلك س��يكون مؤشراً واضحاً على أن الرئيس عون 
سيمارس سياسة احَلَكم بني اللبنانيني ولن ينحاز الى 
ط��رف ضد طرف آخ��ر، وأما إذا جنح »ح��زب الله« في 
فرض معادلة ما يس��مى »اجليش والشعب واملقاومة« 
ف��ي البيان الوزاري فإنه س��يكون مؤش��راً س��لبياً على 
عم��ل احلكومة بصفة عام��ة، وعلى البح��ث في قانون 

عقدة العقد بالنسبة إلى 
كل القوى السياسية؟

احلدي��ث  قب��ل 
ال��وزاري  البي��ان  ع��ن 
وقان��ون  للحكوم��ة، 
االنتخ��اب ال��ذي أطل��ق 
ب��ري  الرئي��س  علي��ه 
تعبي��ر »اجلهاد األكبر«، 
ال ب��ّد م��ن التوق��ف عند 
أثاره��ا  الت��ي  األج��واء 
إعان تش��كيل احلكومة 
الوطني  الصعي��د  عل��ى 

العام.
ف��ي هذا اإلطار ميك��ن القول إن األج��واء االيجابية 
ش��به غائب��ة عل��ى الصعيدي��ن السياس��ي والش��عبي 
بعد إع��ان تش��كيل حكومة العه��د األولى الت��ي أطلق 
عليها الرئيس س��عد احلريري ش��عار »حكومة الوفاق 

الوطني«.
فعلى الصعيد الش��عبي، غابت مظاه��ر الترحيب 
باحلكومة حتى من قبل أنص��ار »التيار الوطني احلر« 
و»تيار املستقبل«، حيث يس��ود شعور وكأن احلكومة 
الثنائ��ي  مارس��ها  سياس��ية  ضغ��وط  بفع��ل  ج��اءت 

الشيعي على الرئيسني عون واحلريري.
أم��ا على الصعي��د السياس��ي، فيتح��دث البعض 
ع��ن غلبة سياس��ية ف��ي التش��كيلة احلكومي��ة لفريق 
8 آذار ال��ذي وصل��ت حصت��ه الوزارية باالش��تراك مع 
العم��اد ع��ون إل��ى 17 وزي��راً، وه��و ما يض��ع الرئيس 
ع��ون على احملك سياس��ياً. ه��ل يلع��ب دور احلكم بني 
القوى السياس��ية املش��اركة في احلكوم��ة، وهو يعلم 
جيداً حجم التباينات السياسية والطائفية التي حتكم 
احلكوم��ة، أم ينح��از إل��ى »ح��زب الله« وفري��ق 8 آذار 
كم��ا يأمل هذا الفريق، وال س��يما في م��ا يتعلق بقانون 

بعد مخ��اض عس��ير وص��راع إرادات ب��ني القوى 
السياسية املختلفة من أجل اثبات احلضور، ال أكثر وال 
أق��ل، ولدت احلكومة اللبناني��ة األولى في عهد الرئيس 
ميش��ال ع��ون الذي ق��ال قبل إع��ان تش��كيلها إن هذه 
احلكومة ال متثل حكومة العهد األولى. وهذا إن ذل على 
ش��يء فهو يدل عل��ى خيبة األمل الت��ي انتابت الرئيس 
عون من حجم العقد السياس��ية والطائفية التي رافقت 
عملية تش��كيل حكوم��ة الرئيس س��عد احلريري، وهو 
ال��ذي كان يأمل انطاق��ة مغايرة للعهد تتس��م بالقوة 
والساس��ة، إال ان كل ذلك تبخر بس��بب تكليف »حزب 
الل��ه« للرئي��س نبيه ب��ري مهم��ة »اجله��اد األكبر« في 
عملي��ة تش��كيل احلكوم��ة أوالً، وف��ي أم املع��ارك ثانياً 
واملتمثلة بقانون االنتخابات، وهو ما أكده العماد عون 
بالقول: »إن مهمة احلكومة إجراء االنتخابات النيابية 

في مواعيدها«.
لكن بعد انتخاب العماد عون رئيس��اً للجمهورية، 
وإع��ان الرئي��س س��عد احلري��ري تش��كيلة احلكومة 
اجلديدة، هل ميكن القول إن األمور في لبنان تس��ير في 
إطارها الس��ليم، أم أن األمور لم تس��لك بعد، خصوصاً 
أن أمام احلكومة اجلديدة مهمة أولى تتمثل في االتفاق 
أوالً عل��ى البيان ال��وزاري للحكومة، ومن ثمة تنصرف 
إل��ى معاجل��ة قانون االنتخاب��ات النيابي��ة الذي ميثل 

الحكومة الجديدة.. هل تنجح في تجاوز البيان الوزاري وقانون االنتخاب؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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حكومة الوحدة الوطنّية.. تغييب الساحة اإلسالمية هل يحفظ المشروع الوطني؟
  وائل جنم - كاتب وباحث

 بعد قرابة ستة أسابيع على تكليف الرئيس سعد 
احلريري تش��كيل حكومة العهد األولى، وبعد جوالت 
وج��والت م��ن النقاش��ات واالتص��االت واملش��اورات 
الكثيف��ة وغي��ر الكثيف��ة، توّص��ل الرئي��س احلري��ري 
بالتش��اور مع رئي��س اجلمهورية ميش��ال ع��ون إلى 
تشكيلة حكومية أعلنها مس��اء االحد املاضي بطريقة 
مفاجئ��ة، إذ إن كل التوقع��ات التي س��بقتها مجموعة 
تصريح��ات كانت توحي أن التش��كيلة س��تتأخر إلى 
ما بع��د األعي��اد، وأن الرئيس احلريري س��يغادر إلى 
باريس أو إلى الري��اض لقضاء هذه الفترة من الراحة 
أو التري��ث. ولكن بصورة مفاجئة، أعلن زيارته لقصر 
بعبدا، وقد اسُتدعي الصحفيون على عجل، ومن هناك 
وبع��د حضور رئي��س املجلس النيابي نبي��ه بري كما 
تقضي االعراف والدس��تور، أعلن تشكيلته احلكومية 
من ثاث��ني وزيراً خاف��اً ملا كان متوقع��اً، أو باألحرى 
ملا كان قد قاله مراراً وأكده، وهو أن احلكومة س��تكون 
م��ن أربعة وعش��رين وزي��راً، وبذل��ك أس��دل الرئيس 
احلريري، ورئيس اجلمهورية ميش��ال عون الس��تارة 
على مل��ف احلكوم��ة، إذ إن بيانها ال��وزاري لن يكون 
عقب��ة كأداء أمام نيله��ا الثقة في املجل��س النيابي، إذ 
إن الكت��ل النيابية التي ميكن أن متنح أو حتجب الثقة 
عن احلكومة وحتاس��بها هي موجودة في داخلها من 

خال نظام احملاصصة الذي اعتمد عند التشكيل.
لقد أعلن الرئي��س احلريري أن هذه احلكومة هي 
حكوم��ة وح��دة وطني��ة، وبالطبع للكلم��ة معنى قد ال 
ينصرف بشكل كامل في هذه احلكومة، كذلك أعلن أن 
م��ن أهم وظائفها إجراء االنتخابات النيابية في وقتها 
)أي أول الصي��ف املقب��ل(  ووفق قان��ون جديد، وهنا 
أيضاً قد يكون في ال��كام نوع من املجازفة واملبالغة، 
ولكن يبقى املهم في التش��كيلة احلكومية التي منحت 

صفة الوحدة الوطنية.
في نظرة س��ريعة إلى تشكيلة احلكومة نرى أنها 
غّيب��ت بعض الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة عنها إما 
بالتهميش، وإما مبنحها متثياً غير وازن على طريقة 
اإلحراج لإلخراج، وهذا ما ميكن القول إنه سحب صفة 
»الوح��دة الوطنية« عن هذه احلكوم��ة، إذ إن الوحدة 
الوطنية تقتضي متثيل كافة املكّونات السياس��ية في 

احلكومة، خاصة إذا كان ذلك متاحاً ومتوفراً.
وهن��ا نأت��ي إل��ى الس��احة االس��امية ومتثيلها 
ف��ي احلكومة اجلدي��دة، إذ نرى في ه��ذه احلكومة أن 
»تي��ار املس��تقبل« احتكر متثيل املس��لمني الس��ّنة في 
احلكوم��ة، م��ع أن كل املؤش��رات وحت��ى االنتخابات 
البلدي��ة األخيرة التي جرت قبل بضعة أش��هر أظهرت 
تراجع متثيل »املستقبل« في الساحة اإلسامية، وقد 
كان من املمكن أن تتاح الفرصة لتمثيل هذه الس��احة 
ف��ي احلكوم��ة من خ��ال بعض ال��وزراء وال��وزارات، 
وخاصة تلك التي متتلك حضوراً ش��عبياً وخدمياً في 
معظم املناطق اللبنانية، وهنا نتحدث بش��كل واضح 
وصري��ح عن التي��ارات اإلس��امية ممثل��ة باجلماعة 
اإلس��امية، وعن الرئيس ميقاتي، ورمبا ش��خصيات 
وازن��ة أخرى، إال أن الرئيس احلري��ري فّضل أن يبقى 
متثيل الساحة اإلسامية حكراً على »املستقبل«، وهذا 

بالطب��ع ليس في��ه مصلحة الس��احة اإلس��امية، وال 
للمستقبل ذاته، إذ إن احلريري في هذه احلكومة التي 
ال ميلك فيها االكثرية يحتاج إلى ساحته كي تقف معه 
في مواجهة التحديات التي تعصف بلبنان واملشروع 
الوطني ال��ذي يريد بناء مؤسس��ات الدولة، كما يريد 
النه��وض بها، ولك��ن في هذه احلالة م��ن االحتكار لن 

يج��د »املس��تقبل« وال الرئي��س احلريري إل��ى جانبه 
الق��وى املفت��رض أنها تقف إل��ى جانبه ف��ي مثل هذه 
احملط��ات، وق��د تابعنا كي��ف وص��ف الرئيس جنيب 
ميقات��ي هذه احلكومة وقال إنها حتمل عناصر تفجير 
داخلها، وكيف قالت اجلماعة اإلسامية في بيانها إن 
صفة »الوحدة الوطنية« ال ينطبق على حكومة قامت 

على احملاصصة واإلستنسابية واملساومات.
لقد كان األجدر بالرئيس سعد احلريري أن يعمل 
على متثيل كافة قطاعات الس��احة اإلسامية في هذه 
احلكوم��ة، لضمان وحدة هذه الس��احة ف��ي مواجهة 
التحديات التي تواجهها وتواجه مشروع بناء الدولة 
ف��ي املرحل��ة املقبل��ة، وأن ال يحتك��ر للمس��تقبل ه��ذا 
التمثي��ل، م��ع احترامنا لكل ال��وزراء الذي��ن عّينوا في 
ه��ذه احلكوم��ة. املرحلة كانت تقتض��ي أن تكون هذه 
الساحة متكاملة في ما بينها للمضي في مشروع بناء 
الدولة، وحماية املشروع الوطني الذي بات مهدداً من 
مش��اريع أخ��رى توصف بأنه��ا غير وطنية ب��ل تعّبر 
عن ذهنيات خارج إطار الوطنية والش��راكة احلقيقية 
الفعلي��ة. وال بّد هن��ا من التذكي��ر أن اململك��ة العربية 
الس��عودية س��عت م��ن أج��ل أن تنفتح ف��ي عاقاتها 
عل��ى كافة املكّونات اللبنانية على املس��تويني الديني 
والسياس��ي، وتخلّ��ت عن مفهوم حصري��ة التمثيل أو 
العاقة األحادية، إال أن هذه احملطة احلكومية جعلت 
ممارسة الرئيس املكلف تختلف عن الشعار، وجعلها 
تخضع ملنطق اخلسارة والربح االنتخابي، وبالتالي 
فإن ذلك يضعف الس��احة اإلسامية، ومعها املشروع 

الوطني، مشروع بناء دولة املؤسسات واملواطنة.
لقد اتس��ع التمثيل عند املكّونات األخرى في البلد 
لكل القوى السياس��ية لتش��ارك في احلكوم��ة، إال في 
الس��احة اإلس��امية ضاق مبكّوناته��ا، وكأن البعض 
ل��م يتعظ ول��م يتعلم م��ن جتربة الس��نوات واملراحل 
املاضية ليضيف إلى خس��ائره خس��ائر ق��د متنى بها 

ساحتنا اإلسامية الحقاً، وأرجو أن أكون مخطئاً.{

بعد تجاوز أزمة االنتخابات الرئاسية:

الرئيس بري وحركة أمل وتحّديات ما بعد تشكيل الحكومة؟
اتخذ الرئيس نبيه بري وحركة أمل موقفاً اعتراضياً 
واضح��اً ض��د انتخ��اب العم��اد ميش��ال ع��ون رئيس��اً 
للجمهوري��ة وذلك على عك��س حليفه األساس��ي »حزب 
الله« وأمينه العام الس��يد حس��ن نصر الله، وبرزت بعد 
االنتخابات الرئاس��ية وتكليف الرئيس س��عد احلريري 
أجواء اعتراضية من قبل الرئيس بري وحركة أمل جتاه 
التطورات احلاصلة والتخوف من ان يعمد العهد اجلديد 
برئاس��ة العم��اد ع��ون إلى تقلي��ص دور ب��ري واحلركة 

ونشوء ثنائيات جديدة على حساب الدور الشيعي.
لكن كل هذه املخ��اوف تبددت بعد ان فّوض »حزب 
الل��ه« إل��ى الرئيس ب��ري التف��اوض لتش��كيل احلكومة 
اجلدي��دة، وبع��د ان جن��ح األخي��ر ف��ي إيصال ع��دد من 
حلفائ��ه، ومنه��م تي��ار امل��ردة والنائ��ب ط��ال ارس��ان 
لل��وزارة اجلدي��دة ، إضافة إلى االحتف��اظ بحصة وازنة 
في احلكوم��ة وإدخال ش��خصية نس��ائية محجبة وهي 

الدكتورة عناية عز الدين إلى صفوف الوزارة.
فما هي األس��باب التي كان��ت وراء مخاوف الرئيس 
نبي��ه بري وحرك��ة أمل م��ن العهد اجلديد؟ وه��ل انتهت 
هذه املخاوف بعد تش��كيل احلكوم��ة اجلديدة؟ وأي دور 

لبري واحلركة في املرحلة املقبلة؟
أسباب املخاوف

بداي��ة م��ا هي اب��رز االس��باب الت��ي ادت ال��ى بروز 

نبي��ه  الرئي��س  ل��دى  املخ��اوف 
العه��د  م��ن  ام��ل  وحرك��ة  ب��ري 
اجلديد؟وكذلك اسباب التحفظات 
جت��اه الرئي��س س��عد احلريري 
ف��ي مرحلة م��ا قب��ل االنتخابات 

الرئاسية وما بعدها؟
تقول مص��ادر مطلع��ة على 
أجواء الرئيس ب��ري وحركة أمل  
إن أس��باب مخاوفهما م��ن العهد 
اجلدي��د واحلذر مم��ا حصل قبل 
وبعد االنتخابات الرئاسية ميكن 

تلخيصها مبا يلي:
أوالً: حال��ة عدم االرتي��اح في العاقة ب��ني الرئيس 
العماد ميش��ال ع��ون والرئي��س نبيه بري ط��وال الفترة 
املاضية ورغبة األخير بإيصال النائب س��ليمان فرجنية 

أو الوزير السابق جان عبيد إلى موقع الرئاسة.
ثانياً: حصول اتفاق بني »تيار املس��تقبل« و»التيار 
الوطن��ي احل��ر« على حس��م مل��ف الرئاس��ة دون اطاع 
الرئيس بري على تفاصيله وعدم التنس��يق بني الرئيس 

سعد احلريري والرئيس بري على التفاصيل.
ثالثاً: التخوف لدى بري واحلركة من ان يكون أحد 
أه��داف العهد اجلديد اس��تهدافهم حتت عن��وان مكافحة 
الفس��اد أو انت��زاع بعض املواقع والصاحي��ات، وهذا ما 

بدا بارزاً في األيام األولى لتشكيل احلكومة.
رابع��اً: االتف��اق الثنائ��ي ب��ني »الق��وات اللبنانية« 
و»التيار الوطني احلر« والس��عي إلعط��اء القوات حصة 
وازن��ة ف��ي احلكوم��ة عل��ى حس��اب حص��ة حرك��ة أمل 

وحلفائها.
خامس��اً: ب��روز احلدي��ث لدى بع��ض ق��ادة »التيار 
الوطن��ي« عن العم��ل لقي��ام ثنائية س��ّنية – مارونية أو 
التذكير بالتعاون بني الرئيسني بشارة اخلوري ورياض 
الصلح ، ما قد يؤشر إلى استهداف موقع الرئاسة الثانية 

أو الطرف الشيعي في احلكم.
لكل ه��ذه األس��باب وألس��باب أخ��رى ب��دا واضحاً 
ان هن��اك حال��ة من عدم االرتي��اح لوص��ول العماد عون 
للرئاس��ة إضاف��ة مل��ا حصل قب��ل االنتخابات الرئاس��ية 
وما بعدها وص��والً إلى ما جرى خال تش��كيل احلكومة 

اجلديدة.

ما بعد تشكيل احلكومة
لكن ه��ل هذه املخ��اوف ال ت��زال قائمة بعد تش��كيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة؟ وأي دور ميك��ن ان يلعب��ه الرئيس 

نبيه بري وحركة أمل في املرحلة املقبلة؟
لق��د لعب الرئيس نبي��ه بري دوراً مهماً في تش��كيل 
احلكومة اجلديدة وبدا واضحاً ان حصته في التش��كيلة 

وازن��ة ومهم��ة، إضافة إل��ى جناحه م��ع ح��زب الله في 
اش��راك عدد م��ن احللف��اء في احلكوم��ة، ما دف��ع بعض 
القادة الس��ابقني في قوى 14 آذار ورئيس حزب الكتائب 
النائ��ب س��امي اجلمّيل، إل��ى وصف احلكوم��ة اجلديدة 
بأنه��ا حكوم��ة 8 آذار، مع ان اجلميع ف��ي لبنان يؤكد ان 
االنقسام بني 8 و14 آذار لم يعد قائماً واننا أمام توازنات 

وانقسامات جديدة في البلد.
كذل��ك جن��ح الرئي��س ب��ري ف��ي إدخال ش��خصية 
نس��ائية جديدة إل��ى احلكومة وهي الدكت��ورة عناية عز 
الدي��ن التي تتمت��ع بصفات علمي��ة وأكادميي��ة ومهنية 
ممي��زة، وهي امرأة محجبة، م��ا أضفى نكهة جديدة على 

الواقع السياسي ودور الرئيس بري.
لك��ن هل يعن��ي ذلك نهاي��ة مخاوف ب��ري واحلركة 

وماذا عن دورهما املستقبلي؟
املطلعون عل��ى أجواء بري واحلرك��ة يعتبرو ان ما 
حصل س��اهم ف��ي تخفيف بعض الهواج��س واملخاوف، 
لك��ن ذل��ك ال يعن��ي نهايتها، واألم��ور مرتبط��ة باملرحلة 
املقبل��ة وبقان��ون االنتخاب��ات النيابي��ة اجلدي��د وبأداء 
العه��د واحلكوم��ة، وان امله��م كيف س��تدار األوضاع في 
املرحل��ة املقبل��ة وم��ا ه��ي األه��داف الت��ي س��يتم العمل 

لتحقيقها في العهد اجلديد.
لكن من الواضح ان ما جرى خال تشكيل احلكومة 
أعط��ى زخماً قوي��اً للرئيس بري وللحرك��ة، ما يعني انه 
س��يكون لهما دوراً فاعاً في املرحل��ة املقبلة، وخصوصاً 
عل��ى صعي��د اقرار قان��ون جدي��د لانتخابات، أو رس��م 
مام��ح العهد اجلدي��د أو حتديد طبيع��ة املرحلة املقبلة، 
م��ا يقطع الطريق أم��ام الكثير من الهواج��س التي برزت 
مؤخ��راً وإعط��اء فرص��ة للرئيس ب��ري واحلرك��ة تقدمي 
صورة جديدة وإيجابية عن دورهم املس��تقبلي إلصاح 
النظام ومواجه��ة التحديات املختلفة الت��ي يعاني منها 

البلد.
فهل نش��هد مثل هذه التغييرات أم نعود الى مرحلة 

»الترويكا« واحملاصصة احلزبية والسياسية؟{
قاسم قصير

هرموش إلذاعة الفجر:
 تأليف الحكومة خضع لالبتزاز والمساومة والمحاصصة

قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية األس��تاذ أس��عد هرموش إن »عملية تأليف احلكومة 
خضعت للكثير من االبتزاز واملساومة واحملاصصة، ومورست ضغوط كثيرة على الرئيس سعد احلريري، 
تزامن��اً مع توقف محركات التأليف حتى يتم أخذ م��ا مت أخذه، فكان عليه االختيار بني التراجع عن التأليف 
واالعت��ذار، أو اخلضوع للمس��اومات، ولألس��ف قِبل الرئيس احلريري بش��روط الفريق اآلخ��ر، رغم أن هذه 

احلكومة هي حكومة انتخابات نيابية، وذلك بهدف حتقيق هذا الفريق أهدافه ومكاسبه السياسية«.
 وف��ي حدي��ث إلذاعة الفج��ر، أضاف هرموش: »الي��وم، باتت احلكوم��ة متيل مياً كبي��راً باجتاه فريق 
الثامن من آذار، مع وجود سبعة عشر وزيراً من هذا الفريق وثاثة عشر وزيراً من فريق الرابع عشر من آذار، 
فيم��ا ح��زب الله ميتلك وحده الثلث املعطل، وإذا أضيفت حصة احل��زب حلصة التيار الوطني احلر، يصبح 
معهم��ا النصف زائد واحد، ويس��تطيعون تعطيل أي قرار داخل مجلس ال��وزراء ويوافقون على القرار الذي 

يريدون، مع ماحظة أن حصة رئيس اجلمهورية وازنة«.
 واعتب��ر هرم��وش أن��ه »ال يوج��د بعملية التألي��ف حس��ابات موازية بني تش��كيل احلكوم��ة والتمثيل 
النياب��ي، لكن احلس��ابات املذكورة غابت لصالح االتف��اق بني القوات اللبنانية والتي��ار الوطني احلر جلهة 
تأمني احلضور املس��يحي، فيما تقلّص حجم احلضور على الساحة املسلمة السّنية لصالح احتكار التمثيل 

بتيار املستقبل فقط، والسّيما مع غياب عدة أطراف في هذه الساحة عن التمثيل الوزاري«.
 وأك��د هرموش أن »الرئي��س احلريري قّدم الكثير من التنازالت لتش��كيل احلكوم��ة، دون معرفة املدى 

الذي ستقف عنده التنازالت التي قد تكبر ككرة الثلج وتتدحرج نحو الهاوية«.{
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بيان موسكو يضع مبادئ تسوية سياسية في سوريا

جغرافيا عسكرية جديدة بعد حلب.. باتجاه الرقة وريف دمشق

اتفق��ت روس��يا وتركي��ا وإي��ران عل��ى مب��ادئ 
تس��وية سياس��ية محتمل��ة ف��ي س��وريا، وإط��اق 
مفاوض��ات جديدة س��عياً للتوصل إل��ى اتفاق بني 

النظام السوري واملعارضة.
وجاء اإلعان عن »بيان موس��كو« يوم الثاثاء 
عق��ب اجتم��اع ف��ي العاصمة الروس��ية ض��م وزير 
اخلارجي��ة الروس��ي س��يرغي الف��روف ونظيري��ه 
التركي مولود جاويش أوغلو واإليراني محمد جواد 
ظريف، ولم مينع اغتيال الس��فير الروسي في أنقرة 
أندريه كارلوف من عق��د اللقاء الذي لم يحضره أي 

ممثل، ال عن النظام وال عن املعارضة السوريني.
وقال الفروف في مؤمتر صحفي إن بيان موسكو 
ين��ص عل��ى إط��اق مفاوضات سياس��ية ش��املة، 
وأضاف أن املفاوضات يجب أن تشمل كل املكونات 
العرقية في س��وريا. وتابع أن ال��دول الثاث متفقة 
على أن األولوية في س��وريا هي ملكافحة اإلرهاب ال 

إلسقاط النظام.
كم��ا ق��ال إن اإلطار الثاث��ي )الروس��ي التركي 
اإليران��ي( هو األكث��ر فاعلية حلل األزمة الس��ورية، 
وحتدث في هذا اإلطار عن »فشل« الواليات املتحدة 
ومجموع��ة الدع��م الدولي��ة لس��وريا، لكن��ه أكد في 

املقابل دور األمم املتحدة في احلل.
وفي وقت الحق، قالت املتحدثة باسم اخلارجية 
الروس��ية إن الفروف أطل��ع نظي��ره األميركي جون 
كي��ري على نتائج اجتماعات وزراء خارجية ودفاع 
روس��يا وتركي��ا وإي��ران ف��ي موس��كو، وأضافت أن 
محادثات جنيف بشأن سوريا، التي عقدت جوالت 

منها العام املاضي، بلغت طريقاً مسدوداً.
من جهته أكد جاويش أوغلو أن احلل السياسي 
هو األنس��ب حل��ل الصراع املس��تمر في س��وريا منذ 
2011، ال��ذي قت��ل فيه أكثر من 300 ألف ش��خص، 

بينما تعّرض مايني للتهجير.
أما ظريف فقال إن حل األزمة في سوريا يتطلب 
تعاون��اً م��ن جمي��ع األط��راف املؤث��رة ف��ي الصراع 
هن��اك، وأضاف أن إيران وتركيا وروس��يا س��تلتزم 

على مدار الس��نوات الثاث املاضية شكلت محافظة 
حل��ب عنوان��اً رئيس��اً للص��راع ب��ني النظ��ام واملعارضة 
وداعميهم��ا اإلقليمي��ني والدولي��ني. وبس��بب مس��احتها 
الكبيرة، وثقله��ا الدميغرافي، وتع��دد مكوناتها الطائفية 
لتركي��ا،  املتاخ��م  اله��ام  وموقعه��ا  واأليديولوجي��ة، 
وانفتاحه��ا عل��ى محافظ��ات ذات قيم��ة عس��كرية كبيرة 
)الاذقية، إدلب، حماة، الرقة(، فشل كل طرف في حتقيق 

السيطرة الكاملة عليها.
غي��ر أن ه��ذا الواقع امليدان��ي والفوضى العس��كرية 
التي وس��مت احملافظ��ة خال الس��نوات املاضي��ة، بدأت 
تلقي بظالها على س��ير املعارك في عموم سوريا، أو على 
األقل ف��ي املناطق الش��مالية الغربية الوس��طى )الرقة(، 
وبدأت تلقي بثقلها أيضاً على مس��ار التسوية السياسية 

مع استمرار حالة االشتباك امليداني.
منذ الهدنة العسكرية األولى بدا أن الواليات املتحدة 
وروس��يا عازمت��ان على صناع��ة واقع عس��كري جديد ال 

مكان فيه للفصائل اإلسامية »املتطرفة«.
لكن هذه املقاربة ظلت بني موس��كو وواشنطن محل 
أخ��ذ ورد أش��هراً ع��دة حت��ى حس��مت اإلدارة األميركي��ة 
موقفها بعدما فش��لت الق��وى اإلقليمية وق��وى املعارضة 
املس��لحة ف��ي متيي��ز نفس��ها ع��ن »جبه��ة فتح الش��ام« 
)النص��رة س��ابقاً(، أو دف��ع األخي��رة إل��ى العم��ل داخ��ل 

بدعم إعان موسكو بش��أن إحياء محادثات السام 
السورية مبا يضمن وحدة أراضي سوريا.

مكونات املعارضة اإلسامية املعتدلة.
ولذلك مت التفاهم بني الواليات املتحدة وروسيا على 
تقويض القوى اإلسامية املتطرفة )تنظيم الدولة، جبهة 
فتح الش��ام، جند األقص��ى.. إلخ(، في مرحل��ة أولى، مع 
تعزيز القوى العلمانية الس��ورية، بحيث ينحصر املشهد 
العس��كري في الش��مال ب��ني ثاث ق��وى )النظ��ام، قوات 
سوريا الدميقراطية مبكوناتها العربية والكردية، فصائل 
اجلي��ش احلر(، عل��ى أن يت��رك مصير القوى اإلس��امية 
األخ��رى )أح��رار الش��ام، جيش اإلس��ام وغيرهم��ا( إلى 

مرحلة أخرى من التفاهمات األميركية الروسية.
لقد بدا واضحاً منذ أش��هر عب��ر التفاهمات األميركية 
الروس��ية أن مرحلة اجلغرافيا العسكرية املتنوعة يجب 
أن تنته��ي ف��ي س��وريا، وال ب��ّد م��ن إع��ادة التموضعات 
العس��كرية بش��كل منفصل، وحتيي��د حلب ع��ن الصراع 
اإلقليم��ي الدول��ي، وك��ي يتحق��ق ذل��ك، ال ب��ّد م��ن إنه��اء 
مرحل��ة الفوضى العس��كرية والتش��ابك اإلقليمي الدولي 
في احملافظة ملصلحة س��تاتيكو عس��كري يعكس طبيعة 
املرحل��ة املقبلة، ف��ا تتحمل الواليات املتحدة وال روس��يا 
بق��اء الوض��ع على ما ه��و عليه، م��ع إمكاني��ة أن تتحول 
للفصائ��ل  لوجس��تية  عس��كرية  قاع��دة  إل��ى  احملافظ��ة 
املدعوم��ة إقليمي��اً ف��ي مرحل��ة أول��ى، ق��د تتح��ول بفعل 

تغيرات ما إلى منطقة آمنة في مرحلة ثانية.

»بيان  ف��ي  وجاء 
ال��دول  أن  موس��كو« 
عل��ى  اتفق��ت  الث��اث 
تأكيد احترام س��يادة 
ووح��دة  واس��تقال 
الس��ورية  األراض��ي 
دميقراطي��ة  كدول��ة 
متع��ددة  علماني��ة 
كما  واألديان.  األعراق 
ال��دول  أن  في��ه  ج��اء 
قناع��ة  عل��ى  الث��اث 
حل��ل  وج��ود  ال  ب��أن 

عسكري لألزمة في سوريا.
ودعا البيان إلى مواصلة اجلهود املشتركة في 

بطبيعة احلال، لم يكن باإلم��كان حدوث هذا التغير 
في املش��هد العس��كري ملدينة حلب دون صفق��ة دولية - 
إقليمي��ة - محلي��ة مش��تركة، مبعن��ى أن س��قوط املدينة 
ل��م يكن ليحصل بهذا الش��كل ل��وال غياب الدع��م اإلقليمي 

)اخللفي( وحتديداً الدعم التركي.
فقد بدا واضحاً منذ الس��ماح لتركيا بدخول س��وريا 
عس��كرياً حتت عنوان »درع الفرات« أن ثمة صفقة عقدت 
مع أنقرة تقوم األخيرة مبوجبها بخفض مس��توى سقفها 
السياسي في سوريا وترك مدينة حلب للروس والنظام، 
مقابل احلصول على حصة جغرافية حتمي أمنها القومي 
وحت��ول دون حتقي��ق األكراد ألي تواص��ل جغرافي غرب 
الف��رات ومن ث��م بني ضفت��ي الف��رات. وترت��ب على هذه 
الصفق��ة غي��ر املعلن��ة موافق��ة فصائ��ل معارض��ة أهمها 
)أحرار الشام، فيلق الشام، نور الدين زنكي( على إرسال 
مقاتليها للمش��اركة في عملية »درع الف��رات«، فضاً عن 
إرس��ال تركيا ل��واء »فت��ح حلب« إل��ى درعا، األم��ر الذي 

أضعف القدرة القتالية للفصائل في حلب.
توازى ذلك مع إرس��ال بعض هذه القوى للعديد من 
مقاتليها إلى محافظة حماة للمش��اركة ف��ي املعارك التي 
أطلقها »جند األقصى« في وقت بدت فيه حلب أحوج إلى 

هؤالء املقاتلني.
ه��ذا املتغي��ر أحدث ش��رخاً ب��ني فصائ��ل املعارضة 
داخل مدينة حلب، حيث نش��بت معارك جانبية بني هذه 
الفصائل، كقيام جبهة »فتح الش��ام« بش��ن هجمات على 
»جي��ش اإلس��ام« و »فيلق الش��ام«، وحدوث ش��رخ بني 
»أحرار الش��ام« وجبهة »فتح الشام« بشأن عملية »درع 
الف��رات«، فضاً ع��ن اخلافات احل��ادة ب��ني »حركة نور 

الدين الزنكي« و »جتمع فاستقم«.
ال ش��ك ف��ي أن خس��ارة املعارضة ملدين��ة حلب أدت 
إلى خس��ارة إمكانية التحرك على األرض، ما س��ينعكس 

شرق حلب من أجل اإلجاء الطوعي للسكان املدنيني 
ورح��ب  املس��لحة،  للمعارض��ة  املنظ��م  واخل��روج 
باإلجاء اجلزئي للسكان املدنيني من قريتي الفوعة 
وكفري��ا املواليتني للنظام الس��وري ف��ي ريف إدلب، 
ومن مدينتي الزبداني ومضاي��ا، اللتني يحاصرهما 
حزب الله اللبناني وقوات النظام الس��وري في ريف 

دمشق، مع االلتزام مبواصلة عملية اإلجاء.
وأك��دت ال��دول الث��اث ض��رورة متدي��د اتفاق 
وقف إط��اق النار، وإيصال املس��اعدات اإلنس��انية 
دون عوائ��ق، ومتك��ني املدني��ني م��ن التنق��ل بحرية 
داخ��ل الباد. كم��ا أك��دت عزمها املضي ف��ي احلرب 
عل��ى تنظي��م الدول��ة اإلس��امية وجبه��ة النص��رة، 
وفص��ل بقية فصائ��ل املعارضة املس��لحة عن هذين 

التنظيمني، وفق البيان.
وكان الرئيس الروسي فادميير بوتني قال قبل 
أيام إن املرحلة القادمة في س��وريا -بعد اس��تعادة 
قوات النظام وامليليشيات كل مدينة حلب- سيكون 
العمل فيها من أجل وقف شامل إلطاق النار وإطاق 

مفاوضات جديدة.{

على أدائها العس��كري. ومع خسارة مدينة حلب، خسرت 
ريفيه��ا  ب��ني  اجلغراف��ي  التواص��ل  املعارض��ة  فصائ��ل 
الش��مالي واجلنوبي، وس��تجد فصائل املعارضة نفسها 
مضط��رة إلى تغيير أس��لوبها وتكتيكه��ا القتالي، في ظل 
غطاء جوي ناري مس��تمر ال قدرة علي��ه، وفي ظل األعداد 
الهائلة من املقاتلني الش��يعة القادم��ني من العراق وإيران 

وباكستان.
خيارات النظام

تش��كل حلب أهمية كبرى لطرفي الصراع، ليس فقط 
من الناحية املعنوية، ألنها املدينة التي ش��كلت الس��احة 
األكثر عنفاً ف��ي الصراع، وأّرقت النظام عدة س��نوات، بل 
ألن الس��يطرة عليها تش��كل مقدمة للس��يطرة على الريف 
احللب��ي الكبير. وما بع��د حلب لن يكون مث��ل قبلها على 
الصعي��د العس��كري، فس��يطرة النظام على ه��ذه املدينة 
الكبي��رة يعتب��ر نقطة حتول عس��كري مهم، حيث تش��كل 
املدين��ة جبه��ة أمامي��ة وخلفية مع��اً ملن يس��يطر عليها، 
وتصبح منطلقاً س��هاً نحو األرياف األربع��ة للمحافظة، 
ف��ي وقت تصبح فيه املدينة قاعدة رجوع وحماية خلفية 

أمام أي هجوم طارئ ومفاجئ.
س��يمنح انتصار حل��ب للنظام القدرة عل��ى التحرك 
ف��ي أماكن أخرى، ق��د تكون في محيط دمش��ق )دوما( أو 
نح��و إدلب ف��ي مرحلة متقدم��ة، لكن أولوي��ة النظام اآلن 
هي استكمال ترتيب املشهد العسكري في محافظة حلب. 
وس��يكون ريف حلب اجلنوبي أحد أه��م عناوين الصراع 
مع أج��زاء من محافظة إدل��ب، في محاول��ة لدفع فصائل 
املعارض��ة إل��ى التراج��ع، واحليلول��ة دون حتويل هذه 

املنطقة إلى حرب عصابات )كّر وفر(.
كذل��ك ق��د يس��مح انتص��ار حل��ب للنظ��ام إن حصل 
عل��ى موافق��ة روس��ية باملش��اركة ف��ي حتري��ر محافظة 
الرقة واس��تكمال ما بدأه منذ أشهر حني وصل إلى طريق 

الطبقة، املدخل اجلنوبي الغربي حملافظة الرقة.
مرحلة ما بعد حلب تشكل مقدمة لتغييرات عسكرية 
كبيرة في س��وريا، تطيح املعادلة التي ظلت قائمة طوال 
الس��نوات املاضي��ة )غي��اب احلس��م العس��كري لطرف��ي 
الص��راع(، لك��ن املدى الذي س��تصل إليه ه��ذه التغيرات 
يظل غامض��اً إلى اآلن بانتظار وص��ول الرئيس األميركي 

إلى سدة احلكم.{

بقلم: حسني عبد العزيز

أردوغان: افتتاح نفق أوراسيا رسالة واضحة لمن يحاول إيقاف التطور في بالدنا
ق��دم الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
التعازي إلى روس��يا بسبب مقتل س��فيرها في أنقرة 
أندريه كارلوف، مؤكداً أن »كارلوف كان دبلوماس��ياً 
رائع��اً، وق��د التقي��ت به قبل أي��ام وقّيمن��ا معاً بعض 

التطورات في املنطقة«.
جاء ذلك في كلمة له يوم الثاثاء، خال مراس��م 
افتتاح مشروع نفق السيارات »أوراسيا« الذي يربط 
الش��طرين األوروب��ي واآلس��يوي ملدينة إس��طنبول، 

حتت قاع مضيق البوسفور.
وق��د أك��د أردوغ��ان أن��ه تواص��ل م��ع الرئي��س 
الروسي فادميير بوتني »وقدمت له التعازي احلارة 
باس��م الش��عب التركي«، مش��دداً عل��ى أن »العملية 
اإلرهابي��ة الت��ي أدت ملقت��ل الس��فير الروس��ي كانت 

تستهدف العاقات بني البلدين«.
وأوض��ح أن »مجاالت التع��اون التي مّت مبرحلة 
تط��ور بيننا وبني روس��يا ل��ن تتأثر بس��بب العملية 

اإلرهابية، ولن نس��مح ألي أحد باإلضرار بالعاقات 
بني تركيا وروسيا«، مندداً ب�»اإلرهاب وبحادثة مقتل 

السفير الروسي في أنقرة«.
م��ن جه��ة أخ��رى، أوض��ح أردوغ��ان أن »نف��ق 
أوراس��يا سيربط شطري والية اس��طنبول، وقد بدأنا 
بالعمل على مش��روع نفق أوراسيا قبل أربع سنوات، 
وق��د ح��از على العدي��د م��ن اجلوائز لكونه مش��روعاً 
مميزاً«، مش��يراً إلى أن »املش��روع كلّف ملياراً و250 

مليون دوالر، وسنواصل العمل على تطوير بادنا«.
ورأى أن »افتتاح نفق أوراس��يا رس��الة واضحة 
إل��ى كل من يحاول إيق��اف عجلة التط��ور في بادنا، 
وس��نواصل حتقيق مش��اريع التطوير في تركيا مهما 
ب��ذل اإلرهابي��ون جهوداً ف��ي س��بيل إيقافن��ا«، الفتاً 
إل��ى أن »العملي��ات اإلرهابي��ة تس��تهدف أم��ن تركيا 
واس��تقرارها، وحت��اول زعزع��ة األم��ن ومنعن��ا م��ن 

حتقيق أهدافنا«.

وأض��اف: »الذي��ن يحاول��ون وض��ع العقب��ات 
أمامنا، يجب أن يدركوا أن لدينا اإلمكانات الازمة كي 
نصل إل��ى أهدافنا ومنظمة بي كا كا اإلرهابية حتاول 
الوص��ول إلى أهدافها، من خال اس��تهداف املواطنني 
وأمنهم«، مؤكداً »اننا لن نس��مح لإلرهاب بأن يفرض 
أجندت��ه علينا، لذل��ك قررنا عدم تأجي��ل افتتاح نفق 

أوراسيا وإجراؤه اليوم كما كان مقرراً«.{

وزراء خارجية تركيا وروسيا وايران
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سوريا: سيناريو حلب.. في الطريق إلى إدلب
بعد س��يطرة ق��وات النظام الس��وري عل��ى األحياء 
الش��رقية م��ن مدين��ة حل��ب، تتج��ه أنظ��ار خب��راء نحو 
اجلارة إدلب )ش��مال(، التي باتت أهم معاقل املعارضة 

بعد تراجعها في حلب.
هؤالء اخلب��راء يرّجحون أن يتك��رر العام املقبل في 
محافظة إدلب س��يناريو حلب، الذي شهد تقدماً للنظام، 
وفق��دان املعارضة أحد أه��م معاقلها، م��ع ارتكاب قوات 

النظام فظائع بحق املدنّيني حتدثت عنها األمم املتحدة.
املنظم��ة الدولي��ة أعلنت ع��ن تقاري��ر وصلتها تفيد 
بقت��ل قوات تابع��ة للنظام الس��وري مئات األش��خاص، 
وذل��ك عل��ى لس��ان روب��رت كولفي��ل، املتح��دث باس��م 
املفوضية الس��امية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، الذي 

أضاف ف��ي مؤمتر صحفي مبدينة جنيف السويس��رية، 
أن عش��رات آالف املدني��ني عالق��ني في األحياء الش��رقية 

احملاصرة حللب.
املعارض��ة  ق��وات  توصل��ت  تركي��ة،  وبوس��اطة 
والنظ��ام، إلى اتف��اق يقضي بوقف إط��اق النار، وإجاء 
آالف املدني��ني م��ن ش��رقي حل��ب إل��ى غربه��ا، وخ��روج 
مجموعات معارضة مع أس��لحتها اخلفيفة، وذلك بعدما 
قلصت قوات النظام مناطق س��يطرة املعارضة إلى جزء 
صغي��ر جتمعت فيه ق��وات املعارضة وقراب��ة مائة ألف 
مدن��ي؛ بعد أس��ابيع من غ��ارات وقصف أس��قطت مئات 
القتل��ى بني املدني��ني احملاصرين ش��رقي املدينة. وخال 
الش��هور األخي��رة، عم��دت ق��وات النظ��ام الس��وري إلى 

تهجير مقاتلي املعارضة املسلحة مع عائاتهم واملدنيني 
م��ن مناطق كانت خاضعة لس��يطرتهم في ريف دمش��ق 
)املعضمية، خان الش��يح، داريا(، وحمص )حي الوعر، 
املدين��ة القدمي��ة(، باجت��اه إدلب )ش��مال(، في مس��عى 

لتجميعهم في منفى اختياري واحد.
ومع تقدم قوات النظام الس��وري، املدعومة من قبل 
روس��يا وإي��ران وامليليش��يات التابعة لها، خ��ال األيام 
القليل��ة املاضي��ة، ف��ي األحياء الش��رقية حلل��ب، يرجح 
معارضون وخبراء أن إدلب س��تكون مس��رحاً يتكرر فيه 
س��يناريو االنتهاكات والفظائ��ع املرتكبة في حلب، حيث 
كان النظ��ام واملعارض��ة يتقاس��مان الس��يطرة منذ عام 

.2012
حول احتم��ال هجوم النظام الس��وري عل��ى إدلب، 
معق��ل املعارض��ة الرئي��س حالياً، ق��ال الكات��ب واحمللل 
السياسي املصري، سامح راشد، إن »استراتيجية النظام 
الس��وري وحلفائه تعتمد على التعامل االستراتيجي مع 

املدن واملناطق االستراتيجية في سوريا«.
ورداً عل��ى س��ؤال بش��أن الس��يناريو املط��روح في 
إدل��ب واحتم��ال أن يكون على ش��اكلة حل��ب، أجاب بأن 
»البوصلة تش��ير إلى توجه قوات النظام إلى إدلب العام 
املقبل، والتركيز عليها بحيث ال تغادرها إال بعد أن تسيطر 
عليها، أو على نس��بة كبيرة منها، حتى لو استغرق األمر 
فترة طويل��ة، وذلك مبختلف التكتي��كات، كما حصل مع 
حل��ب، أو عبر بع��ض التفاهمات اجلزئية بش��أن خروج 

املقاتلني، وفي النهاية يتحقق الهدف املطلوب«.
واألمر نفس��ه بالنس��بة إلى املعارضة السياس��ية، 
فه��ي بحس��ب راش��د، »مقي��دة وضعيف��ة ومنقس��مة من 

الداخ��ل، والبيئ��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة غي��ر مواتية لها، 
ودلي��ل ذل��ك قبوله��ا الدخ��ول ف��ي جلس��ات تفاوضية، 
وهي تعلم مس��بقاً أنها لن تؤتي ثماره��ا، ولكنها مجبرة 
على التفاوض«، مش��ددا ًعلى أن »املعارضة السياس��ية 

والعسكرية بالوضع احلالي في مأزق حقيقي«.
أم��ا ع��ن اله��دف املقبل لق��وات النظ��ام بع��د حلب، 
فقالت س��ميرة املس��املة، نائب رئيس االئتاف الس��وري 
املع��ارض، إن »كل بقع��ة ف��ي س��وريا ليس��ت خاضعة 
لسيطرة النظام، هي محل تخوف عليها من بطش النظام 
والق��وات اإليراني��ة«. وتابع��ت تق��ول: »النظ��ام بعد أن 
ينتهي، ومبساعدة القوات الروسية واإليرانية، من حلب 
ال سمح الله، س��يفكر باالستياء على ما بقي من سوريا، 

ومنها إدلب، التي ستكون في خطر كبير«.
وخاطبت م��ن تعتبرهم أصدقاء س��وريا قائلة: »ما 
من أصدق��اء يقفون بصمت مريب أمام ه��ذه املجازر، هل 
هي مجرد بيان��ات تطلق من باريس ولن��دن وغيرها من 
العواص��م)؟!( ب��ل يج��ب أن تقف إلى جان��ب املعارضة 

والشعب السوري«.
وذهب احمللل السياس��ي التركي، بكير أتاجان، إلى 
أن »النظام الس��وري وروس��يا وإيران يريدون االستياء 
عل��ى جميع املدن الس��ورية، لي��س من أجل اس��تعادتها 
فقط، وإمنا ليأخذوا ما يريدونه سياسياً عندما يجلسون 

إلى الطاولة )املفاوضات(«.
أتاج��ان اعتب��ر أنه��م »لذل��ك يبحثون ع��ن املناطق 
املفي��دة من س��وريا، وه��ي املناطق الغربية والوس��طى، 
ودمش��ق وحلب.. الهدف من الس��عي إلى السيطرة على 
حل��ب حالياً، وإدلب الحقاً، هو أمله��م في أن ميكنهم ذلك 

من اجللوس إلى الطاولة والتفاوض من مصدر قوة«.
حديث��ه  اختت��م  الترك��ي  السياس��ي  احملل��ل  أن  إال 
بالتش��ديد على أنه »حتى لو سيطر نظام )بشار( األسد 
عل��ى س��وريا كاملة، فل��ن يس��تطيع حكمها مهم��ا كانت 

األسباب«.{

انتصر الموت في حلب
بقلم: فهمي هويدي

 انتص��ر امل��وت في حل��ب. وهلّل الذي��ن أغرقوا املدين��ة في ال��دم، وقصفوها بوابل م��ن البراميل 
املتفجرة والصواريخ الفراغية واالرجتاجية، فيما أطلقوا املجنزرات والشبيحة لكي جتهز على بقايا 
احلياة فيها. ليس ذلك أسوأ ما في األمر، ألننا جميعاً وقفنا ذاهلني ومعقودي األلسنة في مشهد عجز 
عرب��ي أعاد إلى األذهان صفحة املوت واخلزي التي ش��هدتها بغداد ح��ني اجتاحها املغول في القرن 
الثالث عش��ر امليادي. وهي الواقعة التي وصفها ابن األثير صاحب »الكامل في التاريخ« باحلادثة 
العظم��ى واملصيبة الكبرى التي عقم��ت األيام والليالي عن مثلها، حتى أنه وهو يس��تحضر ما جرى 
فيه��ا من خراب ودمار ودماء قال: »من الذي يهون عليه ذك��ر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني 

مّت قبل حدوثها وكنت نسياً منسياً«.
اله��ول الذي فصل في��ه املؤرخون عن خراب بغداد ل��م يختلف كثيراً عن مضم��ون التقرير الذي 
أص��دره مكتب حقوق اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة يوم 13 كانون األول احلالي، وذكر فيه مش��اهد 
اإلب��ادة التي تعرض لها املدنيون في ش��رق حلب على أي��دي املغول اجلدد، الذي��ن اقتحموا البيوت 
وقتل��وا م��ن فيها والحقوا الفارين من املوت، ولم يرحموا فيهم ش��يخاً وال صبي��اً وال امرأة. حدث ذلك 
فيما دمرت املستش��فيات وأبيدت طواقمها كما خربت املدارس واملرافق واملاجئ، ولم يترك الطيران 
الروس��ي بناي��ة أو عمراناً إال اس��تهدفه. وفيما س��يطر الروس على اجل��ّو فإن امليليش��يات العراقية 
واللبنانية واألفغانية مع عناصر جيش األسد وشبيحته، هؤالء جميعاً تولوا مهمة اإلجهاز على من 

جنا من املوت على األرض.
ما يبعث على اخلزي واألسى، أنه حني كان أهالي حلب يستصرخون الضمير العربي واإلسامي 
والدولي فإن اجلميع صّموا آذانهم، وشغلوا باحملادثات وإصدار البيانات وعقد الصفقات السياسية. 
حتى العالم العربي لم تخرج فيه مظاهرة تعبر عن استنكار ما يجري أو التضامن مع الشعب الذي 
يتعرض لإلبادة، فضاً عن أن األنظمة العربية اختلفت مواقفها وش��غلت مبشكاتها الداخلية، األمر 

الذي أخرجها من دائرة التأثير فضاً عن الفعل.
ما جرى في حلب ميثل جزءاً من الكارثة الكبرى التي تش��هدها س��وريا منذ نحو خمس سنوات، 
ح��ني خرجت اجلماهير في تظاهرات س��لمية في درعا داعية إلى إص��اح النظام، وحني جاء الرد من 
خ��ال القمع والش��بيحة فإن احلاملني بالتغيير لم يج��دوا مفراً من املطالبة بإس��قاط النظام. وكانت 
حصيلة املواجهات التي حتولت إلى صراع مسلح منذ ذلك احلني وإلى اآلن ما يلي: قتل ما بني 400 
ألف ونصف مليون س��وري.. إصابة ثمانية مايني بإعاقات جس��دية، وتدمير ثلث مدارس س��وريا 
وكل مدارس ش��رق حلب.. نزوح نصف الش��عب إل��ى مناطق أخرى داخل س��وريا وخارجها،، ثاثة 
عش��ر مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى مساعدات بينهم خمس��ة مايني و800 ألف طفل.. وجود 
أكث��ر من مليون ش��خص حتت احلصار وس��بعة مايني و٩00 أل��ف أصبحوا يعيش��ون في مناطق 

يتعذر الوصول إليها.. ثمانون باملائة من السوريني أصبحوا حتت حد الفقر.
إن س��قوط حل��ب بني أيدي املغول اجلدد ميث��ل ضربة موجعة حقاً، لكنه ال ينه��ي القتال الدائر، 
األمر الذي يعني أنه س��وف يتواصل في مناطق أخرى. من ثم فإن الكارثة س��تظل مس��تمرة، لكن ما 
يدهش��نا لي��س فقط ذلك الصم��ت املخيم على العالم العرب��ي إزاء ما يجري، وإمن��ا أيضاً أن يوصف 
احلاصل في س��وريا بأنه حرب ضد »اإلرهاب«، وكأن ممارس��ات النظام الس��وري بريئة منه، أو أن 
يوصف في بعض وس��ائل اإلعام العربية بأنه حترير، فيما يعلم القاصي والداني أنه متهيد لبسط 

النفوذ الروسي واإليراني الذي لواله لسقط نظام األسد منذ سنوات.
ال أب��ّرئ اجلماع��ات املقاتلة األخرى من املس��ؤولية ع��ن تدهور األوضاع في س��وريا، ألن وجود 
أغلبه��ا يظل ج��زءاً من الكارثة، لكن ذل��ك ال ينبغي له أن يصرفنا عن حقيقة اإلرهاب الوحش��ي الذي 

مارسه النظام السوري الذي كانت مناذج اإلرهاب األخرى من أصدائه.{

حجاب يربط أي محادثات جديدة
بحكومة انتقالية.. والعبدة يهاجم إيران

أك��د املنس��ق العام للهيئ��ة العليا للمفاوض��ات التابعة للمعارضة الس��ورية رياض حج��اب أن الهيئة 
مستعدة لانضمام إلى محادثات سام يعتزم الرئيس الروسي فادميير بوتني عقدها، لكن بشرط أن يكون 

هدفها تشكيل حكومة انتقالية.
وقال حجاب للصحفيني في كوبنهاغن -بعد اجتماع مع وزير خارجية الدامنارك أندرس سامويلسن- 
إنه إذا كانت هناك نّية حلل سياسي حقيقي لتشكيل حكومة انتقالية لها صاحيات كاملة، فإن الهيئة العليا 
للمفاوضات تؤيد ذلك. وأضاف أن الهيئة تش��كلت إليجاد حل سياس��ي في سوريا، وأنها ملتزمة مبحادثات 

السام التي ترعاها األمم املتحدة.
من جهته اتهم رئيس االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، أنس العبدة، إيران بالوقوف 

وراء تعليق عملية إجاء السكان احملاصرين في أحياء حلب الشرقية.
وقال العبدة، بخصوص تعليق عمليات اإلجاء، إن »ذلك يعد مؤش��راً على رفض إيران احلل في حلب، 
وأنها تسعى إلدامة معاناة املدنيني«. من جانبه، دعا سمويلس في مؤمتر صحفي عقده مع العبدة وحجاب، 

إلى إيجاد حل سياسي لألزمة السورية.{

الجامعة العربية:
ممارسات النظام في حلب جرائم حرب

أدان مجل��س جامع��ة ال��دول العربي��ة املمارس��ات 
والعمليات العس��كرية الوحش��ية التي يق��وم بها النظام 
الس��وري وحلفاؤه ضد حلب وس��كانها املدني��ني، تزامناً 

مع دعوات القوى الدولية لوقف هذه االنتهاكات.
واعتبر املجلس في اجتماع على مس��توى املندوبني 
الدائمني أن ما يقوم به النظام السوري وحلفاؤه في حلب 
وغيرها من املدن الس��ورية جرائم حرب وانتهاك صارخ 
للقان��ون الدولي والقانون الدولي اإلنس��اني ومعاهدات 

جنيف األربع.
ودع��ا مجل��س اجلامعة العربي��ة املجتم��ع الدولي 
للضغ��ط على النظام الس��وري للعمل عل��ى فتح ممرات 

إنسانية آمنة إلغاثة املدنيني احملاصرين في حلب.
ودعا املجلس الدول األعضاء إلى ممارسة الضغوط 
الازمة عل��ى النظام الس��وري وحلفائه لوق��ف العدوان 
العس��كري على مدينة حل��ب، مبا ميّكن م��ن إصدار قرار 
حازم م��ن مجلس األم��ن لوق��ف العمليات ضد الش��عب 
الس��وري عل��ى نحو نهائ��ي، وإق��رار اس��تئناف العملية 

السياسية إليجاد حل شامل ودائم لألزمة في سوريا.
كما أكد املجل��س دعمه للجهود الت��ي تقوم بها دول 
اخللي��ج لعق��د اجتم��اع عاج��ل للجمعي��ة العام��ة لألمم 
املتح��دة، على أس��اس مبدأ »االحت��اد من أجل الس��ام« 
إليقاف املجازر الوحش��ية التي يش��نها النظام وحلفاؤه 

ضد الشعب السوري.

من جهته قال املكتب السياس��ي »للمشروع العربي 
ف��ي الع��راق« إن ما جرى ف��ي حلب وما يج��ري في مدن 
س��ورية أخرى يضعنا في موق��ف مخجل ومخز، ويضع 
الضمير اإلنس��اني على محك تاريخي، كما يجعل العالم 
غابة وحوش حقيقية حتط من إنس��انيتنا، وينس��ف كل 
العق��ود االجتماعية التي أبرمها اإلنس��ان عب��ر التاريخ، 
وأضاف أن تواطؤ روس��يا في إس��باغ احلماي��ة الدولية 
عل��ى نظام أوغ��ل في س��فك دم��اء الس��وريني دليل على 

العدالة الغائبة.
ودعا »املش��روع العربي« الدول العربية إلى اتخاذ 

مواقف عقابية صارمة جتاه نظامي موسكو وطهران.
كم��ا دعا احلكوم��ة العراقية إلى النأي بنفس��ها عما 
يج��ري هن��اك، وس��حب أي ش��كل من أش��كال املس��اندة 

والدعم للنظام الدموي السوري، وفق ما ذكر البيان.
بدورها ن��ددت حركة النهضة التونس��ية باجلرائم 
املرتبكة بحق سكان مدينة حلب السورية، داعية القوى 
الدولي��ة واملنظم��ات احلقوقي��ة للعمل من أج��ل وقف ما 
وصفت��ه ب�»الع��دوان« عل��ى املدينة. وقال��ت النهضة إن 
»مدين��ة حلب الس��ورية تتعّرض حلملة إبادة وحش��ية 
ذهب ضحيتها مئات املدنيني األبرياء وآالف املشردين«.

كم��ا أص��درت اجلماعة اإلس��امية في لبن��ان بياناً 
اس��تنكرت في��ه الع��دوان على حل��ب، وأقامت ع��دداً من 

االعتصامات في مختلف املدن اللبنانية.{
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حركة حماس بعد 29 عامًا.. المسيرة واالستحقاقات
احتفل��ت حرك��ة املقاومة اإلس��امية )حم��اس( في 
الرابع عش��ر م��ن ش��هر كان��ون األول اجل��اري بالذكرى 
التاس��عة والعش��رين النطاقته��ا، وف��ي الوق��ت نفس��ه 
ش��رعت تس��تعد لدورة انتخابية جديدة تب��دأ في نهاية 
الشهر نفس��ه، ثم تس��تمر حتى آذار القادم، ومن املتوقع 
أن يكون تخلي خالد مش��عل عن موقعه رئيساً للحركة، 
وبالتالي صعود ش��خصية أخرى لرئاستها، أبرز نتائج 

هذه الدورة.
عش��رون عاماً ومش��عل على رأس احلرك��ة، وقبلها 
ما يقارب اخلمس��ة عش��ر عاماً وهو مفرغ ملهمات قيادية 
ف��ي جهاز فلس��طني املنبثق م��ن تنظيم باد الش��ام الذي 
كان يض��م حتى وقت غي��ر بعيد فرعي جماع��ة اإلخوان 
املسلمني في األردن وفلسطني. هذه الفترة الطويلة جتعل 
من التغيير املتوقع في قي��ادة احلركة أمراً بالغ األهمية، 
وال سيما أن كوادر احلركة وعناصرها امتلكوا انطباعات 

وأفكاراً عن الشخصيات املرشحة لتسلّم هذا املوقع.
حتوالت كثيرة جرت منذ تأس��يس حماس، في هذا 
العالم الش��ديد الترابط والتفاعل، كان من أخطرها إنهاء 
االنتفاضة األولى باتفاقية أوسلو، وجَتسد هذه االتفاقية 
حقيقة واقعة في صورة الس��لطة الفلسطينية في الضفة 
الغربي��ة وغ��زة. وبالرغم م��ن تع��رض احلركة حلمات 
اجتث��اث قبل ذلك، فإن هذا التحول السياس��ي الكبير في 
الواقع الفلسطيني كان من أشد ما أربك احلركة وأدخلها 

في سجاالت داخلية.
وميكن الق��ول إن االنتفاضة الثانية، ثم االنتخابات 
التش��ريعية الت��ي فازت به��ا احلركة قبل أكثر من عش��ر 
س��نوات، هما من أه��م احملطات في مس��يرة حماس بعد 
محط��ة التأس��يس التي تزامنت م��ع انفج��ار االنتفاضة 
األولى، فقد انتش��لتها االنتفاضة الثانية من حالة العجز 

ومراوحة املكان الناجمة عن وجود السلطة الفلسطينية 
الت��ي قطعت مس��يرة االنتفاض��ة األول��ى، وفرضت على 
حماس استهدافاً مركزاً شل احلركة إلى حد ما، وال سيما 

أنها مستهدفة أساساً بضراوة من االحتال.
م��ن الطبيعي جداً أن متد االنتفاض��ة الثانية حركة 
مقاومة مبزيد من أسباب احليوية والفاعلية، فلم تسترد 
حماس عافيتها وتعيد جمع كادرها لتكون أكثر الفصائل 
الفلس��طينية فعاً مقاوماً وإثخاناً في االحتال فحس��ب، 
ولكنها اس��تفادت من ذلك على نحو خاص في قطاع غزة 

مبا أسس لبنية حماس القائمة اآلن في القطاع.
وبينما أع��اد االحتال اجتياح الضف��ة الغربية عام 
2002 في العملية التي ُعرفت باس��م »الس��ور الواقي«، 
فإنه لم يفعل الشيء نفسه مع قطاع غزة، وإمنا استكمل 
انسحابه من القطاع عام 2005، األمر الذي مكن احلركة 
م��ن تعظيم تنظيمها وجهازها العس��كري في قطاع غزة، 
بينم��ا كانت نتائ��ج االنتفاضة الثاني��ة عليها في الضفة 

مختلفة متاماً.

ألق��ت حماس ف��ي الضف��ة الغربية كادره��ا كله في 
أتون االنتفاضة الثانية، وفي بيئة أمنية ال تتيح للحركة 
اس��تيعاب الضربات س��واء كانت اعتقاالً أو اغتياالً، وقد 
كان ه��ذا واقع الضف��ة الغربي��ة دائماً حت��ى بعد مجيء 
الس��لطة الفلس��طينية التي لم تبسط س��يطرتها األمنية 
ف��ي الضفة إال عل��ى مناطق محدودة ج��داً، ومعزولة عن 

بعضها.
ومع أن نتائ��ج حركة حماس بالضف��ة الغربية في 
االنتخابات البلدية أو التشريعية التي أجريت قبل عشر 
س��نوات كانت كاسحة، فإنه لم يكن مقدراً لها أن حتافظ 
عليها في الضفة، بينما استطاعت أن تفعل ذلك في غزة، 
وم��ن ث��م ُوجدت على أس��اس ذل��ك تباين��ات جديدة في 

الظروف احلركية الداخلية بني أقاليم ومواقع احلركة.
صحي��ح أن االنتخابات التش��ريعية ش��كلت رافعة 
جدي��دة حلماس، ضاعفت من ش��رعيتها إقليمياً ودولياً، 
وجعلته��ا أكثر ق��درة على املس��اهمة في مس��ار القضية 
الفلس��طينية، إال أنه��ا دفعت ثم��ن ذلك حص��اراً وحروباً 
دامي��ة في قط��اع غزة، بينم��ا دفعت ثمنه بعد االنقس��ام 
الضف��ة  ف��ي  ممنهج��ة  واجتث��اث  اس��تئصال  عملي��ات 

الغربية.
على املستوى الوطني شكلت حماس امتداداً مستمراً 
الفلس��طينية  الث��ورة  الفلس��طيني، وإذا كان��ت  للكف��اح 
املعاص��رة ع��ام 1٩65 إحدى أه��م محطت��ني كفاحيتني 
في تاريخ الش��عب الفلس��طيني، فإن احملطة الثانية هي 
االنتفاض��ة األولى التي ُولدت ف��ي رحمها حماس، وبهذا 
تبقى حماس ش��كاً من أشكال اس��تمرار االنتفاضة دون 
إغف��ال حركة اجلهاد اإلس��امي، التي أس��همت في الدفع 

نحو انفجار تلك االنتفاضة.
الق��ول إن حم��اس ه��ي االس��تمرار  وكذل��ك ميك��ن 
الطبيع��ي لانتفاضة الثانية، فقد بن��ت عليها حضورها 
العسكري القائم الذي لم تزل تطوره منذ تلك االنتفاضة، 
حتى حولت قطاع غزة إلى قاعدة للمقاومة الفلسطينية، 
خاضت منها عدداً من املواجهات واحلروب، وأسرت على 
أرضها عدداً من اجلن��ود الصهاينة، وانطاقاً منها قادت 
صفقة لتبادل األسرى من داخل األرض احملتلة ألول مرة 
ف��ي تاريخ الص��راع. وهذا ما قطع الطري��ق على أي فكرة 
تصفوي��ة للقضي��ة الفلس��طينية حت��ت ش��عار صندوق 
االنتخاب��ات، وكرس قدرة احلركة عل��ى حماية منجزها 

العسكري في قطاع غزة بعد االنتفاضة الثانية.
ويتصل بهذه املشكلة، قدرة احلركة على استيعاب 
وتوظي��ف ق��درات أبنائه��ا ف��ي كل املجاالت الت��ي تخدم 
قضيتها ومش��روعها، وفحص أداء األجهزة واملؤسسات 
املكلف��ة به��ذه املهم��ة، إذ ال يج��وز أن يرته��ن ه��ذا األم��ر 
النطباع��ات وأمزجة األفراد القائم��ني على العمل، أو على 
قدرات األفراد ف��ي الوصول بأفكارهم إل��ى حركتهم، وإال 

فما قيمة وجود بنية مؤسسية؟!
إن قضية التماسك والوالء شديدة األهمية بالنسبة 
إلى حركات املقاومة الت��ي تتصدى لصراع طويل ومرير 
ومعق��د من ن��وع الصراع اجل��اري في فلس��طني، ولكنها 
أكث��ر أولوية وضروري��ة مع التطور الهائ��ل احلاصل في 
ق��درات البش��ر التواصلية الناجم��ة عن التط��ور التقني 
وثورة االتصاالت، مبا يجعل األدوات التنظيمية القدمية 
متخلف��ة ع��ن الق��درة على خلق أمن��اط أكث��ر حيوية من 
التواص��ل الداخل��ي واس��تثمار الق��درات الكبي��رة الت��ي 
يتمتع بها أفراد احلركة. وإذا كانت الفكرة األساس��ية من 
دخول حماس للس��لطة ه��ي حماية خي��ار املقاومة، فإن 
الش��عب الفلس��طيني في غ��زة دفع وال ي��زال فاتورة أهم 
إجن��ازات احلركة عل��ى اإلطاق، وهو م��ا يحتم عليها أن 
تراج��ع إدارته��ا احلكومية، وسياس��اتها احلركية داخل 
قطاع غزة، والنظر إن كانت أقرب إلى هذا الش��عب وأكثر 
التصاقاً به وق��درة على إلهامه وإقناعه، وكذلك إن كانت 
مبمارستها تكافئ صمود هذا الشعب واحتضانه لها.{

بقلم: ساري عرابي

اس��تئصال ش��أفة احلركة، مبطاردة قادتها وماحقة مقاتليها خال س��نوات 
التسعينات، مع العلم أن عباس في الضفة الغربية ال ينثر الورود على منازل 

عناصر حماس، وال مينحهم شهادات حسن السير والسلوك.
موق��ف حماس م��ن دحان، ق��د يتجاوز خاف��ات املاضي إل��ى مخاوف 
احلاضر واملستقبل، باعتبار أن الرجل ميلك عاقات وثيقة مع النظام احلاكم 
ف��ي مصر اليوم، بجانب صاته املتينة مع عدد من األنظمة العربية التي تكّن 
عداء معلناً جتاه احلركة، ورمبا ليس سراً أن بعض حيثيات دعم هذه الدول 
لدح��ان يقضي بالقضاء على حماس التي تس��يطر على غزة، وتس��بب لتلك 

األنظمة صداعاً مزمناً، لكونها امتداداً جلماعة اإلخوان املسلمني.
الفتور في عاقات عباس مع اإلقليم العربي احمليط به ش��يء، وس��ماح 
هذه الدول العربية بدعم انش��قاق تاريخي عن فتح ش��يء آخر، مبعنى أكثر 
وضوح��اً ف��إن العواصم احمليطة بالفلس��طينيني، وال س��يما القاه��رة وعمان 
وبع��ض عواص��م اخلليج العرب��ي، كانت تتمن��ى، ورمبا ما زال��ت، أن تنجح 
جهودها باملصاحلة الفتحاوية الداخلي��ة، رغم تباعد فرصها يوماً بعد يوم، 
وتفض��ل ذلك عل��ى أن يكتب في س��جات التاريخ أنها رع��ت وتبنت ودعمت 

حصول شرخ جديد بني الفلسطينيني.
مص��ر م��ن جهته��ا، الداع��م األكبر لدح��ان، لم تعط��ه حت��ى كتابة هذه 
الس��طور جواباً نهائياً باملوافق��ة أو الرفض على مؤمتره املقترح، فاملصريون 
رمب��ا كانوا يري��دون االحتفاظ بش��عرة معاوي��ة مع عب��اس، ويتبعون معه 
سياس��ة حافة الهاوية، وال يريدون أن يحملوا وزر االنشقاق الذي قد يعصف 
بفتح، فالسياس��ة اخلارجية ملصر احلالية لديها من اإلخفاقات ما قد يجعلها 

غير مستعجلة إلضافة املزيد منها.
رمبا لم يبق أمام دحان إلقامة مؤمتره املقترح سوى غزة، حيث يتجمع 
أنصاره بكثرة، وميكنه اإلتي��ان بآخرين عبر معبر رفح، لكن حماس ما زالت 
غير متش��جعة للدخول ف��ي أتون الص��راع الفتحاوي الداخل��ي، ولذلك تبدو 

مؤشرات إقامة دحان في غزة ضئيلة للغاية.
أخي��راً.. ال أحد يعلم كيف س��تؤثر هذه التطورات الداخلية في مس��تقبل 
فت��ح، وهل س��تعجل باالنش��قاق عنها، أم أنه��ا أجهضت فكرة االنش��طار من 
أساس��ها، ف��ي ظل م��ا يبدي��ه عباس من إص��رار منقط��ع النظير عل��ى إقصاء 
دح��ان، ولألبد، عن صفوف فت��ح، لكن القادم من األيام ق��د مينحه مزيداً من 
الس��يطرة والتحك��م احلركة، وملن س��يأتي بعده من الورث��ة احملتملني الذين 

يكنون خصومة علنية لدحان.{

بعد مرور أيام على انتهاء مؤمتر فتح السابع، وجناح محمود عباس في 
إقصاء فريق خصمه اللدود محمد دحان عبر العديد من الشواهد التي سيرد 
ذكره��ا الحقاً، تتزايد التقديرات والتس��ريبات بأن األخير ل��م يقل كلمته بعد، 
ورمبا يلجأ إلعان تأسيس فتح جديدة.. فما هي فرص جناح هذا السيناريو 

ومن سيدعمه، وأين املواقف اإلقليمية واإلسرائيلية من هذا التطور املتوقع؟
لم يعد األمر بحاجة لكثير من الذكاء والتحليل للقول إن املؤمتر الس��ابع 
حلرك��ة فت��ح الذي ش��هده مقر املقاطع��ة، مبدين��ة رام الله، وترأس��ه محمود 
عب��اس، صاحب الرئاس��ات الث��اث: رئيس الس��لطة الفلس��طينية، ورئيس 
اللجن��ة املركزية حلركة فت��ح، ورئيس منظم��ة التحرير الفلس��طينية، جنح 
بتوجي��ه ضربة قوية خلصمه الذي يؤّرقه على الدوام محمد دحان، الطامح 

إلى العودة لصفوف حركته التي طرد منها عام 2011.
فق��د حش��د عب��اس للمؤمتر العدي��د م��ن الوفود احمللي��ة الفلس��طينية، 
والعربي��ة والدولي��ة، وهو أم��ر لم تألف��ه مؤمترات فت��ح الس��ابقة، لكن هذه 
الوفود التي زادت على الستني وفداً، كان الهدف من إحضارها جتديد البيعة 
لعباس، مبنحه دورة جديدة من رئاس��ة فتح خلمس سنوات قادمة، وهو ما 
مت ل��ه باإلجماع وليس باألغلبية، وم��ا جعل البعض يصفه بأنه جتاوز قدرة 

أي زعيم فلسطيني سابق في »شراء« الذمم واستقطاب الكوادر.
ولع��ل ما ق��د يثي��ر االنتب��اه ف��ي املؤمتر األخي��ر لفت��ح، ورغب��ة عباس 
بالتحش��يد الفلس��طيني إلى جانبه، قدرته على تصنيف حركة حماس بأنها 
ف��ي صفه، ول��و مؤقتاً، ض��د دحان، رغ��م أن احلركة جنحت طوال الش��هور 
املاضي��ة في الوقوف عل��ى احلياد بني اخلصم��ني اللدودين، لك��ن حضورها 
ملؤمت��ر فت��ح، الذي يعتبر س��ابقة ب��ني احلركت��ني، اعتبره فري��ق دحان أنه 
اصطف��اف منها بجان��ب عباس، رغ��م أن األخير ل��م يقدم للحرك��ة أية بوادر 
إيجابية أو مؤش��رات حسن النية جتاهها، كاإلفراج عن معتقليها في سجون 
الس��لطة الفلس��طينية، أو وقف ماحقة كوادرها في الضفة الغربية. أكثر من 
ذل��ك، فقد أبدى عباس، على غي��ر عادته، عناداً واضحاً ف��ي رفض الضغوط 
العربية التي مورس��ت علي��ه، وطلبت من��ه تأجيل انعقاد املؤمت��ر، إلى حني 
إمتام مصاحلت��ه مع دحان، لكنه أص��ر على املؤمتر، دون االس��تجابة لهذه 
الطلب��ات، م��ا دفع البع��ض إلى اعتبارها ش��به قطيعة س��وف تع��م عاقات 

عباس العربية.
ما يظهر في خلفية انعقاد املؤمتر هو املوقف اإلس��رائيلي، فليس سراً أن 
اجلمود السياس��ي يس��ود العاقات الفلسطينية اإلس��رائيلية، فيما يتواصل 
التنس��يق األمني بينهما على أش��ده، ورمبا كان الفتاً أن متنح إس��رائيل كافة 
التسهيات املطلوبة النعقاد مؤمتر فتح، خاصة السماح بدخول الشخصيات 
الرسمية الفلسطينية والعربية والدولية إلى رام الله دون إزعاج، وبعيداً عن 
اإلجراءات البيروقراطية التي دأبت إس��رائيل على اس��تخدامها مع الضيوف 

على السلطة الفلسطينية بالعادة.
انف��ض املؤمت��ر، وخرج��ت نتائج��ه، وأعلنت توصيات��ه، وكله��ا تقريباً 

أدت إلى نتيجة واحدة، هي خس��ارة دحان بص��ورة فادحة، لم يتوقعها هو 
ش��خصياً، مبا في ذلك فريقه الذي س��عى ليل نهار إلى إفشال انعقاد املؤمتر، 
لك��ن عباس -كما أس��لفنا- أظهر عناداً غي��ر معهود بعقد املؤمت��ر، رغم ما قد 

يكلفه ذلك من قطع شعرة معاوية مع اإلقليم العربي.
وق��د ج��اء الفت��اً أن خطاب عباس ف��ي املؤمتر ال��ذي زاد على الس��اعات 
الثاث، لم يتط��رق إلى دحان، ال تلميحاً وال تصريحاً، وهي إش��ارة معروفة 
ف��ي اخلطابات السياس��ية الرس��مية، ويفهم منها عدم االهتم��ام بدحان، وال 
االكتراث بالوساطات التي جاءت من أجله، وهو رمبا ما حرم دحان وفريقه 

وقود سجال سياسي وإعامي كان سيضّر بعباس.
وبعد مرور ما يزيد على األسبوعني من انتهاء مؤمتر فتح، ما زال دحان 
يلتزم الصمت، ولم ينبس ببنت ش��فة ألي وسيلة إعامية، رغم أن مساعديه 
ل��م يتوان��وا حلظة ع��ن توجيه س��يل االتهام��ات بحق عب��اس وقي��ادة فتح 
اجلديدة، بل والتهدي��د باتخاذ إجراءات تنظيمية وحركي��ة للطعن بقانونية 

ما حصل في املؤمتر.
ولع��ل احلديث األكثر رواجاً في فريق دح��ان عقب انتهاء املؤمتر، متثل 
بالتحضير لعقد مؤمتر فتحاوي جديد للرد على ما حصل في مؤمتر املقاطعة، 
ما أفس��ح كثيراً من التحليات والتفس��يرات العتبار ذلك تهديداً غير مسبوق 
بإحداث انش��قاق تنظيمي تاريخي، للتمرد على القي��ادة الفتحاوية احلالية، 
فيما حافظ »املايسترو« اخلاص بهم على البقاء بعيداً، وهو ما ميكن تفسيره 

على أنه رغبة منه في التخطيط لذلك املؤمتر دون ضجيج.
احلقيق��ة أن فرضي��ة انعق��اد مثل ه��ذا املؤمت��ر اجلديد، تطرح مباش��رة 
الس��ؤال املتعل��ق باجلغرافيا التي قد حتتض��ن انعقاده، نظ��راً إلى ما يحتله 
هذا الس��ؤال من أهمية مركزية، فمن يحتضن املؤمت��ر، يعني أنه موافق على 
ش��ق عصا الطاعة على عباس، ويتضمن تلقائياً أنه يبارك حصول انش��قاق 
تنظيم��ي في ما ميكن اعتبارها من أكبر احلركات الوطنية الفلس��طينية، فمن 

يجرؤ على ذلك؟
قد ال يفش��ي كاتب الس��طور س��راً إذا كشف أن دحان س��عى بكامل ثقله 
ل��دى حركة حماس الت��ي تدير األوضاع ف��ي قطاع غزة، لتنظيم سلس��لة من 
فعاليات��ه التنظيمي��ة واحلزبية ف��ي مرحلة ما قب��ل وما بعد انعق��اد املؤمتر 
الس��ابع في رام الله، ورغم أن حماس وافق��ت مبدئياً على تنظيم تيار دحان 
لبعض هذه االحتفاالت، ومنها إحياء ذكرى وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياس��ر عرفات، لكنها س��رعان ما تراجعت، ألنها ال تريد أن تسجل على نفسها 
أنها س��اندت دحان في صراعه الداخلي مع عباس. ومن الواضح أن حماس 
ال تنسى ما ميكن اعتباره ثأراً تاريخياً لها مع دحان منذ عقود طويلة، سواء 
حني كان ناش��طاً في حركة الش��بيبة الطابية داخل اجلامعة اإلس��امية في 
ثمانين��ات القرن املاضي، أو حني ترأس جه��از األمن الوقائي، وتزعمه حلملة 

بعد المؤتمر السابع: هل تتجه »فتح« نحو االنشطار؟
بقلم: عدنان أبو عامر

عباس.. وخلفه دحان



األمـان - العــدد 1242 - 23 كانون األول 2016م8 األمان الدولي

الشهيد محمد الزواري.. تونسي أمطر »إسرائيل« بـ»أبابيل« القسام
»محمد الزواري« مهندس طيران ومخترع تونسي؛ 
درس الهندس��ة وعم��ل طي��اراً وع��اش س��نوات طويل��ة 
منفي��اً بني عدة دول عربي��ة، ثم عاد إلى وطن��ه إثر ثورة 
2011. انض��م ف��ي املهجر إل��ى كتائب عز الدين القس��ام 
التي س��اعدها في صناع��ة الطائرات ب��دون طيار، وُعثر 
علي��ه مقتوالً بالرصاص في بلده، فنعْته القس��ام متهمة 

»إسرائيل« بقتله.
الدراسة والتكوين

ُولد محمد الزواري عام 1٩67 في صفاقس جنوبي 
تونس، وأكم��ل دراس��ته الثانوية، ثم التحق باملدرس��ة 
الوطنية للمهندس��ني بصفاقس، وبع��د عودته من منفاه 
إل��ى تون��س ع��ام 2011 س��جل للدكتوراه في املدرس��ة 
رس��الة  يع��د  وكان  بصفاق��س،  للمهندس��ني  الوطني��ة 
تخرجه ح��ول اختراع غواصة تعمل بنظ��ام التحكم عن 
بعد، وكانت رسالة تخرجه في مرحلة ما قبل الدكتوراه 

عن صناعة الطائرات بدون طيار.
عم��ل ال��زواري في املنف��ى مهندس��اً بإح��دى الدول 
العربية، وبعد رجوعه إلى باده اش��تغل مديراً فنياً في 
إحدى شركات الهندسة امليكانيكية، وأستاذاً جامعياً في 
املدرس��ة الوطنية للمهندس��ني. وتفيد مص��ادر بأنه كان 

طياراً في شركة اخلطوط اجلوية التونسية.
كم��ا أس��س وت��رأس »ن��ادي الطي��ران النموذج��ي 
بصفاقس« الذي يدرب الش��باب التونس��ي على تصنيع 
الطائرات من دون طيار، وفيه صنع الزواري طائرة دون 
طيار عام 2015 وجّربها مبنطقة سيدي منصور التابعة 

لبلدية صفاقس.
املسار الشخصي

انخرط الزواري في شبابه في صفوف حركة االجتاه 
اإلس��امي التونسية التي صار اس��مها في ما بعد حركة 
النهض��ة، فكان أحد نش��طاء »االحت��اد العام التونس��ي 
للطلبة« احملس��وب عليها، وكان نشاطه السياسي سبباً 

في املاحقة األمنية له من النظام التونسي.
اعتِقل بعد األحداث الدامية التي ارتكبتها السلطات 
األمني��ة ي��وم 8 أيار 1٩٩1 ف��ي عدة جامعات تونس��ية، 
وكان��ت تتويج��اً حلمل��ة أمني��ة عل��ى »االحت��اد الع��ام 
التونس��ي للطلب��ة« بدأت بص��دور قرار جتميد أنش��طته 

يوم 2٩ آذار 1٩٩1.
وبع��د اإلفراج عن��ه غادر تون��س، فتنقل ب��ني ليبيا 
-التي أقام فيها مدة قصيرة- والس��ودان وسوريا، حيث 
اس��تقر وتزوج بس��يدة س��ورية عام 2008، وعمل هناك 
قبل أن يعود إلى تونس إثر اندالع ثورتها وإسقاط نظام 

بن علي في 14 كانون الثاني 2011.
وأثناء إقامته في س��وريا؛ ربط الزواري عاقات مع 
حرك��ة املقاومة اإلس��امية )حم��اس( فكان مقرب��اً منها، 
وتعاون مع جناحها العسكري )كتاب عّز الدين القسام( 
التي اس��تفادت من مهاراته العلمية في تنفيذ مش��روعها 

لتأسيس وتطوير طائرات مسّيرة بدون طيار.

وإث��ر إعان اغتياله وفي بيان نْعي أصدرته في 17 
كان��ون األول 2016؛ أك��دت كتائ��ب القس��ام أن الزواري 
التحق بصفوفها وعمل فيها قبل عشر سنوات، وأنه كان 
»أحد القادة الذين أش��رفوا على مشروع طائرات األبابيل 
القسامية« التي كان لها دور في حرب »العصف املأكول« 

مع إسرائيل عام 2014.
وتع��د هذه امل��رة األولى الت��ي يصدر فيه��ا بيان من 
القس��ام يتبنى موهب��ة وخبرة عربية من غير اجلنس��ية 

الفلسطينية.
وأكدت وسائل إعام 
إس��رائيلية دور الزواري 
الق��درات  تطوي��ر  ف��ي 
فقد  حلماس؛  العسكرية 
الثاني��ة  القن��اة  ذك��رت 
وموق��ع  اإلس��رائيلية 
أن��ه  العب��ري  »وال��ا« 
ف��ي معس��كرات  ش��ارك 
س��وريا  ف��ي  احلرك��ة 
كثي��ر  وكان  ولبن��ان، 

التردد على تركيا.

وأضافت أنه زار قطاع غزة ثاث مرات عبر األنفاق، 
فقدم للمقاومة الفلسطينية معلومات مهمة وأشرف على 
تطوي��ر برنامج القس��ام العس��كري، وال س��يما مش��روع 
»طائرات أبابيل« حيث برزت قدراته الهندس��ية ونبوغه 

التكنولوجي.

حادث االغتيال
اغتيل محم��د الزواري يوم 15 كان��ون األول 2016 

بإطاق ش��خصني مجهول��ني 20 رصاصة عليه وهو في 
س��يارته أمام منزله مبنطقة العني في محافظة صفاقس 
بتون��س، وق��د أطلِ��ق الرص��اص م��ن مسدس��نْي كامتنْي 
للصوت فاس��تقرت ثماني رصاصات في جس��ده خمس 
منها في جمجمته. وأعلنت الس��لطات التونسية توقيف 
خمس��ة أش��خاص يش��تبه بتورطهم في عملية االغتيال 

ومصادرة جتهيزات.
وفيما طالب حزب حركة النهضة الس��لطات األمنية 
بكش��ف املنفذي��ن قائ��اً إن »عملي��ة االغتي��ال ته��دد أمن 
التونسيني واس��تقرار تونس«؛ وجهت حماس ومقربون 
من الزواري ف��وراً أصابع االتهام باغتياله إلى إس��رائيل 
وجه��از مخابراته��ا )املوس��اد(، نظ��راً ل��دور القتي��ل في 

حتسني القدرات التكنولوجية للمقاومة الفلسطينية.
وق��ال رونني بريغمان -وهو محلل أمني إس��رائيلي 
معروف بعاقاته الوثيقة باالس��تخبارات اإلسرائيلية- 
إن االتهامات املوجهة إلى جهاز املوس��اد باملسؤولية عن 
اغتيال ال��زواري »ال تخلو من الصحة«، مؤكداً أن منفذي 

االغتيال »متكنوا من مغادرة تونس«.
أما أورن هيلر -وهو معلق الش��ؤون العس��كرية في 
القناة العاش��رة اإلس��رائيلية- فلفت إلى أن »إس��رائيل« 
كانت تخشى من »األفعال التي ميكن أن يفعلها الزواري 
ف��ي املس��تقبل«، مش��يراً إلى س��عي حماس لاس��تعانة 
ب��ه ف��ي »إنتاج طائ��رات بدون طي��ار ق��ادرة على ضرب 
أه��داف في عمق إس��رائيل بأقل ق��در م��ن املخاطرة على 

مقاتليها«.{

القّسام: دم الطيار التونسي لن يذهب هدرًا
أك��دت كتائب ع��ز الدين القس��ام اجلناح العس��كري حلرك��ة املقاومة اإلس��امية 
)حم��اس( أن مهندس الطيران التونس��ي -الذي قتل يوم اجلمع��ة املاضي في منطقة 
الع��ني مبحافظ��ة صفاق��س بتون��س- كان منضماً إل��ى صفوفه��ا، واتهمت إس��رائيل 

بالوقوف وراء اغتياله، ملمحة إلى إمكانية الرد على هذه العملية.
وق��ال بيان للكتائب إن »الش��هيد املهن��دس القائد محمد الزواري، ه��و أحد القادة 
الذين أش��رفوا على مش��روع طائرات األبابيل القس��امية« التي كان له��ا دور في حرب 
العص��ف املأكول ع��ام 2014. وأضاف��ت الكتائب »أن ي��د الغدر الصهيوني��ة اجلبانة 
اغتال��ت القائ��د القس��امي ي��وم 2016/12/15 ف��ي مدين��ة صفاق��س باجلمهوري��ة 
التونسية، طليعة الربيع العربي وحاضنة الثورة واملقاومة الفلسطينية«، وأوضحت 
أن الطيار الزواري التحق قبل عش��ر سنوات بصفوف املقاومة الفلسطينية وانضم إلى 

كتائب القسام وعمل في صفوفها.
ودعت الكتائب ش��باب األمة العربية واإلس��امية وعلماءها إلى السير على خطى 
ال��زواري والتوجه نحو قضية القدس واألقصى وفلس��طني، وبذل الغالي والنفيس في 

سبيلها من أجل تطهيرها من عدّو األمة الغاصب.
ووجه��ت الكتائ��ب التحية حملمد الزواري وش��عب تونس العظيم ال��ذي قالت إنه 
»أجن��ب هذا القائد البطل، وبرهن في كل احملطات أنه ش��عب الثوار وش��عب املقاومني 

وشعب األحرار، ووقف على الدوام مع فلسطني وشعبها ومقاومتها«.
عناصر أجنبية متورطة 

وفي س��ياق متصل قال بيان صادر عن رئاسة احلكومة التونسية إن التحقيقات 
أثبت��ت توّرط عناصر أجنبية ف��ي عملية اغتيال مهندس الطي��ران محمد الزواري، من 

دون أن حتدد جنسياتهم، وهو أول موقف رسمي يصدر عن احلكومة بهذا الصدد.
وش��دد البيان على أن تونس ملتزم��ة بتتبع اجلناة الضالعني في عملية االغتيال 

داخل األراضي التونس��ية وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقاً للمواثيق الدولية، 
مؤكداً التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها.

وكان��ت وزارة الداخلية التونس��ية أعلنت توقيف ثمانية مش��تبه بهم، من بينهم 
ام��رأة مت توقيفه��ا في مطار قرط��اج الدولي »يش��تبه فيها بالضلوع ف��ي جرمية« قتل 
ال��زواري، وأفاد مس��ؤول أمني ب��أن املوقوفة ه��ي صحفية أجرت مقابلة م��ع الزواري 

مبرافقة صحفي آخر ومصور تلفزيوني، وهما تونسيان.
واغتي��ل املهندس الزواري )4٩ عاماً( بالرصاص عل��ى أيدي مجهولني أمام بيته 

وهو داخل سيارته في مدينة صفاقس وسط تونس.
وأصدرت كتائب عز الدين القس��ام اجلناح العس��كري حلركة املقاومة اإلسامية 
)حماس( بياناً نعت فيه الزواري، واتهمت املوس��اد اإلس��رائيلي باغتياله، وقالت إنه 
أحد القادة الذين أش��رفوا على مش��روع طائرات »أبابيل« بدون طيار التي كان لها دور 

في احلرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام 2014
موقف حركة النهضة

م��ن جهت��ه وصف رئي��س حرك��ة النهضة التونس��ية، راش��د الغنوش��ي، اغتيال 
مهن��دس الطيران التونس��ي محمد ال��زواري، ب�»العملي��ة اإلرهابي��ة«، مرجحاً وقوف 

»قوى شيطانية دولية« وراءها.
ونقلت إذاعة »شمس إف إم« عن الغنوشي تعليقاً على اغتيال الزواري، قال فيه: 
»ليس هناك تفسير دقيق حول ما جرى.. إال أن هناك عملية إرهابية في الغالب وراءها 

قوى شيطانية دولية«.
وعبر الغنوش��ي عن أسفه الستقالة املدير العام لألمن الوطني عبد الرحمن حاج، 
عق��ب اغتيال مهندس الطي��ران، قائاً: »لم نك��ن نتمنى هذه االس��تقالة، فعبد الرحمن 

أثبت جدارته هو وفريقه في حفظ أمن الباد«.{

قوات االحتالل: كتائب القسام تراقبنا.. ونخشى عملية جريئة
»يديع��وت  صحيف��ة  نش��رته  تقري��ر  أظه��ر 
أحرون��وت« العبري��ة ي��وم اجلمع��ة، توج��س قوات 
االحتال من جلوء كتائب القس��ام الستخدام طائرات 
ورقي��ة صغيرة م��زّودة بكامي��رات مراقب��ة وطائرات 
ب��دون طي��ار؛ لغاي��ات جم��ع املعلوم��ات ع��ن حركة 

اجليش قرب احلدود.
وقال��ت الصحيف��ة إن مقاتل��ي القس��ام كثفوا من 
اس��تخداماتهم الطائ��رات؛ س��واًء تل��ك املصنوعة من 
القماش أو املسّيرة عن بعد، ولفتت إلى أنه يتم تزويد 
هذه الطائ��رات بكاميرات رقمية من ط��راز »جّو/بّر«، 

وتتابع حركة اجليش على مقربة من احلدود.
وب��نّي التقري��ر -ال��ذي ترجمته وكال��ة صفا - أن 
اجلي��ش يتعامل مع هذه الطائرات عب��ر إطاق نيران 
القناص��ة باجتاهها أو بالقرب منها؛ إلرس��ال رس��الة 
ملش��غليها بضرورة إبعادها عن امل��كان، أو عبر نيران 
رشاش��ة بنظ��ام الرد الن��اري املنتش��ر على الس��ياج 

العازل.
وحول الكاميرات املثبتة على املواقع العسكرية، 
لفت التقرير إلى أن عناصر القس��ام في حال معرفتهم 
بإط��اق ص��اروخ من القط��اع باجتاه املس��توطنات، 
ينزل��ون الكاميرات املنصوبة على املواقع العس��كرية 
القريب��ة م��ن احل��دود خش��ية اس��تهدافها. وأش��ارت 

الصحيفة إلى أنه ُس��ّجل في العامني املاضيني سقوط 
ع��دٍد م��ن الطائ��رات الصغي��رة التابعة للقس��ام على 

مقربة من احلدود.
وكان اجلي��ش اإلس��رائيلي ق��د ق��ال إن طائرات��ه 

اعترض��ت في 20 أيلول املاض��ي »قطعة جوية بدون 
طي��ار« تابع��ة حلركة »حم��اس« بع��د أن حلقت على 

اخلط الساحلي لقطاع غزة.
يذك��ر أن االحت��ال اس��تهدف أكثر من م��رة نقاط 

رص��د تابع��ة لفصائ��ل املقاوم��ة ف��ي قطاع غ��زة؛ في 
محاولة لضرب البنية التحتية لها.

وحس��ب الصحيف��ة؛ فباإلضاف��ة إل��ى اس��تغال 
التكنولوجي��ا احلديث��ة ف��ي جم��ع املعلوم��ات ح��ول 
احل��دود، فق��د كث��ف مقاتلو القس��ام تدريباته��م لقوة 
»الكومان��دوز« البحري��ة، واس��تئناف حف��ر األنف��اق 
»العاب��رة للح��دود« وحتس��ني دق��ة الصواري��خ عبر 

التجارب املتكررة باجتاه البحر..{

مشعل: نتقّطع ألمًا على حلب.. وال نتدخل بشؤون الدول
ينتهي االستقطاب الطائفي، وفق تعبيره.

وبخصوص امللف الفلس��طيني، قال مش��عل إن حركته جاهزة للتوافق 
على اس��تراتيجية نضالية مش��تركة بكل األدوات واآلليات والس��قوف التي 

يتم التوافق عليها، وأكد أنه ال حترير با مقاومة وتضحيات.
وعن املصاحلة قال مشعل: »إننا جاهزون لتجاوز كل العقبات.. البيئة 
الوطنية وأجواء حركتي حماس وفت��ح وجميع الفصائل تدفع بهذا االجتاه 
إلنهاء االنقس��ام وبن��اء نظام سياس��ي، وخوض انتخابات حرة، وتش��كيل 

حكومة وسلطة وأجهزة أمنية واحدة«.
وبش��أن احلدي��ث عن نقل الس��فارة األميركية إلى القدس، قال مش��عل: 
»عبث��اً حتاولون، إذا فكرمت في نقل س��فاراتكم إلى الق��دس، فالقدس عربية 
مس��اومة  وال  األبدي��ة  وعاصمتن��ا  مس��تقبلنا  ه��ي  فلس��طينية،  إس��امية 

عليها«.{

قال رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة اإلس��امية حماس خالد 
مش��عل: »قلوبنا تتقطع أملاً على ما يج��ري في حلب وفي مدن أمتنا«، مؤكداً 

أن حماس ال تتدخل في شؤون الدول.
وأضاف مش��عل في كلمة له عبر الهاتف توجه بها للمحتفلني بالذكرى 
السنوية ال�2٩ لتأسيس احلركة في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية يوم 
الس��بت: »نتمنى أن يحفظ الله شعوب وأمن واستقرار أمتنا.. ال نتدخل في 
ش��ؤون األمة، لكننا نتعاطف معها، كما دعمتنا ووقفت معنا في انتفاضاتنا 

املتعاقبة ومشروع مقاومتنا«.
ودعا مشعل الدول العربية واإلسامية إلى التركيز على قضية الصراع 

مع إسرائيل، واصفاً األخيرة بأنها املشكلة وليست احلل.
وقال إن من حق كل ش��عب أن يخ��وض معركته طلباً للحرية وحلقوقه 
وتطلعات��ه وليحق��ن دمه، معبراً ع��ن أمله ف��ي أن يتوقف ن��زف الدماء وأن 
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اغتيال السفير الروسي في تركيا..السردّيات والتداعيات
التوصي��ف األدق لعملية اغتيال الس��فير الروس��ي 
في أنق��رة أندريه كارلوف هو أنها أت��ت في توقيت دقيق 
بهدف خل��ط األوراق. فعاوة على كونه��ا عملية اغتيال 
لس��فير دولة عظمى، فإن التوقيت والس��ياقات وحدوث 
عملي��ة االغتيال ف��ي العاصم��ة التركية حتدي��داً تضفي 

على املشهد دالالت أكثر تعقيداً.

توقي��ت  ودالالت  املس��تفيدة  اجله��ة  ع��ن  البح��ث 
احل��دث من أه��م قواعد حتليل أي ح��دث، خاصة إن كان 
أمنياً، ولعل حادثة اغتيال الس��فير الروس��ي تزخر بهذه 
الدالالت، على مس��توى تطورات األزمة السورية، وكذلك 

على صعيد العاقات التركية الروسية.
فعملي��ة االغتي��ال أتت في مرحلة تق��ارب بني تركيا 

وروسيا بعد أن تعرضت عاقتهما لهزة كبيرة إثر إسقاط 
األولى ملقاتلة روس��ية في 24 تشرين الثاني 2015، وقد 
أثمر ه��ذا التقارب حواراً تركياً روس��ياً بخصوص حلب، 
ت��ّوج باتفاق إخ��راج املدنيني من املدين��ة احملاصرة. بل 
ج��اء الهجوم بعد خ��روج جزء كبير م��ن احملاصرين في 
حل��ب وانتق��ال األوس��اط الروس��ية والتركي��ة للحديث 
حول ضرورة تثبيت حالة وقف إطاق نار مس��تدامة في 
س��وريا واالنتقال للعملية السياسية. الهجوم جاء أيضاً 
عل��ى هامش مناقش��ات مجل��س األمن لألزمة الس��ورية 
ملش��اريع قرارات تتعلق بحلب، وتتناول إرسال مراقبني 

دوليني ملتابعة سير عمليات اإلجاء منها.
بيد أن داللة التوقيت األهم تكمن في استباق احلدث 
)بيوم واحد( لقّمة روسية تركية إيرانية في موسكو حول 
حلب/س��وريا على مس��توى وزراء اخلارجية والدفاع. 
إضاف��ة إل��ى التوقي��ت والس��ياقات، فق��د حم��ل الهجوم 
تفاصي��ل عدة تربطه بالتطورات في س��وريا وحلب على 
س��بيل االنتقام. متت عملية االغتيال بعد الدور الروسي 
البارز في عمليات القصف اجلوي في حلب بعد استفراد 
موسكو بامللف الس��وري، كما ردد الشرطي التركي منفذ 
الهجوم عبارة »نحن الذي��ن بايعوا محمدا..على اجلهاد 
م��ا بقينا أبدا« بلغة عربية ركيكة، قبل أن يكمل بالتركية 
»ال تنس��وا حلب، ال تنسوا س��وريا« مضيفاً: »لن تذوقوا 

طعم األمن ما دام أشقاؤنا ال يتمتعون به«.
وه��ي عبارات ومصطلحات ال تكتفي بوضع احلدث 
في س��ياق االنتقام من الدور الروس��ي في سوريا عموماً 
وحلب خصوصاً، ولكن تتخطى ذلك لتش��ير إلى سردية 
»جهادي��ة« أو مس��ؤولية تنظي��م مث��ل تنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية )داعش( أو »القاعدة« عن الهجوم، وال سيما 
مع التطابق الافت للنظر بني جملة الشرطي وجملة، بن 
الدن الشهيرة عن الواليات املتحدة األميركية وفلسطني.

بي��د أن تفاصي��ل أخ��رى كثيرة تش��ير إلى س��ردية 
أخرى لها عاقة باس��تهداف أنق��رة وتوريطها واإلضرار 
بالعاقات التركية الروس��ية، أكث��ر من ارتباطها باألزمة 
الس��ورية. فاملهاج��م م��ن الق��وات اخلاص��ة ف��ي جه��از 
الش��رطة ال��ذي كان أح��د أه��م معاق��ل جماع��ة غولن أو 
»الكيان املوازي«، وقد تخرج من كلية شرطة ذات عاقة 
بالكي��ان، وهدوؤه وطريقة تنفيذه للعملية يش��يران إلى 

تخطيط محكم وتدريب عال.
ارتدادات وتداعيات

بذل��ت تركي��ا بالغ جهده��ا حتى ال يتكرر س��يناريو 
أزمة إس��قاط املقاتلة وتأزم العاقات مع روس��يا. اعتبر 
أردوغ��ان أن الهجوم أصاب »تركيا وش��عبها« وعّبر عن 
ترحيب باده بتش��كيل جلنة حتقيق ثنائية مع موس��كو 
لكش��ف مابس��ات احل��ادث، كم��ا رأى وزي��ر اخلارجية 
مول��ود ج��اوش أوغل��و م��ن موس��كو أن املس��تهدف من 
العملية ليس روس��يا وحدها بل أيض��اً تركيا والعاقات 
التركية الروسية ومسارها اإليجابي في اآلونة األخيرة.

ورغ��م أن التصريح��ات األول��ى من موس��كو جاءت 
مطمئنة إلى حد ما وداعية إلى اس��تمرار التقارب التركي 
الروس��ي رداً عل��ى اس��تهدافه م��ن خ��ال ه��ذه العملية، 
إضافة إل��ى الدعوة لعدم تأجيل أو إلغ��اء القمة الثاثية 

ح��ول س��وريا، ورغ��م أن س��ياقات التوتر قبيل إس��قاط 
املقاتلة تختلف عن س��ياقات التقارب واحلاجة املتبادلة 
الي��وم، إال أن من الصعب اجلزم مبا ميك��ن أن يصدر عن 
بوتني وكي��ف ميكن أن يتطور املوقف الروس��ي مع تقدم 
التحقيقات وت��وارد األدلة، خاصة إذا أظهرت التحقيقات 
ما ميكن أن يش��ير إلى أي تواطؤ أو تساهل أو ضعف في 
اإلج��راءات األمنية. ما زالت العاقات التركية الروس��ية 
غي��ر مس��تقرة وتتأرجح منذ فت��رة طويلة ب��ني التقارب 
والتوت��ر. ولذلك، فثمة من يرى أن قتل الس��فير الروس��ي 
عل��ى األراضي التركية وعلى يد ش��رطي على رأس عمله 
ق��د يحّم��ل أنقرة درج��ة ما م��ن املس��ؤولية يصعب على 
بوتني أن يتجاوزها، بينما يرى آخرون أن قناعة الطرفني 
بأنهما مس��تهدفان من هذا الهجوم قد يدفعهما إلى مزيد 

من التقارب وتقريب وجهات النظر.
وله��ذا األم��ر تداعياته بطبيع��ة احلال عل��ى األزمة 
والسياس��ي.   العس��كري  الصعيدي��ن  عل��ى  الس��ورية 
فاالغتيال س��يقوي أوالً موقف موس��كو ويطلق يدها أكثر 
في س��وريا بع��د أن ارتدت ثوب الضحية، بينما س��يثقل 
من كفتها في ميزان احل��وار والتفاهمات مع أنقرة، بينما 
ال ي��زال من غي��ر الواض��ح أث��ُر »ال��ردع« أو »الرس��الة« 
املفترض��ة ف��ي عملي��ة االغتي��ال في م��ا يتعل��ق بالتفرد 

والتغول الروسي في سوريا.
م��ن اآلثار املباش��رة أيضاً اس��تهداف منظومة األمن 
التركية والتش��كيك مبدى قدرة أنقرة على حماية نفسها 
والسفراء املعتمدين لديها، خاصة إذا ما أضيف احلادث 
إل��ى سلس��لة العملي��ات االنتحاري��ة الت��ي حدث��ت فيها 
مؤخراً، ومنها هجوما اس��تاد بش��يكطاش في إسطنبول 
وحافلة اجلنود في قيصري. يضاف هذا السياق إلى آخَر 
متعلق بالس��ياحة التركي��ة )قبيل إجازة أعي��اد املياد( 
واالقتص��اد الترك��ي احملش��ور ف��ي عن��ق الزجاج��ة منذ 

أسابيع طويلة تعاني فيها الليرة التركية أمام الدوالر.
إذا م��ا ثبتت عاقة رجل الش��رطة بالكي��ان املوازي 
أو جماع��ة فت��ح الل��ه غولن فس��يقّوي ذلك ي��د احلكومة 
التركي��ة في خطة مكافحتها ف��ي الداخل من جهة، ويزيد 
م��ن فعالي��ة الضغ��وط التركية عل��ى الوالي��ات املتحدة 
لتس��ليم غولن وحتجيم مؤسس��اته عل��ى أراضيها، وقد 
يزيد من مفاعي��ل التوتر في العاقات التركية األميركية، 
فض��اً عن الروس��ية األميركي��ة. ويكمن التخ��وف األكبر 
بخص��وص تداعي��ات عملي��ة االغتي��ال ف��ي التحدي��ات 
األمنية التي ميكن أن تواجه أنقرة مس��تقباً، وما إذا كان 
حج��م العملي��ة وتوقيتها يش��يران إلى ارتفاع مس��توى 
التهدي��د واالس��تهداف وب��دء مرحل��ة جدي��دة عنوانه��ا 
االغتي��االت والفوض��ى في تركي��ا. وهو س��يناريو كنا قد 
توقعناه بعد فش��ل احملاولة االنقابية الفاشلة في تركيا 
ف��ي متوز الفائت، وينبغي عدم التقليل من فرص حدوثه 
ومخاطره -ال قدر الله- وال س��يما إذا ما عدنا إلى اجلملة 
األخي��رة الت��ي قالها القات��ل - املقتول الحق��اً: »كل من له 

ضلع في هذا الظلم سيدفع الثمن«.
أخيراً، رغم ضخامة احلدث والكثير من املابس��ات 
الغامض��ة التي حتي��ط به، ف��إن مقتل منف��ذ الهجوم إثر 
اش��تباك مع قوات الش��رطة قبل القبض عليه واحلصول 
عل��ى إفادت��ه، يقل��ل م��ن ف��رص التوص��ل إل��ى أس��بابه 
احلقيقية ومن يقف خلفه، فضاً عن أن نتوقع إعان ذلك 
على العلن. ورغم ذلك س��يكون له أثر بالغ ومباشر على 
العاق��ات التركية الروس��ية وعلى األزمة الس��ورية، بل 
على العاقات التركية الغربية، والروسية الغربية تبعاً 
ملا سيكش��فه التحقيق وللطريقة التي سيسعى كل طرف 

من األطراف الستثمار احلدث من خالها.{

بقلم: سعيد احلاج

اغتيال السفير الروسي بالرصاص في أنقرة
وكان عنصراً في احلراسات اخلاصة بأنقرة، وقد 

قتل برصاص الشرطة بعد اقتحامها املعرض. 

ردود الفعل
في ه��ذه األثناء، قال رئي��س جلنة العاقات 
الدولي��ة مبجلس الن��واب الروس��ي )الدوما( إن 
اغتي��ال كارل��وف لن يفس��د العاقات م��ع أنقرة. 
كما قال��ت اخلارجية الروس��ية إن حادثة اغتيال 

السفير ستعرض على مجلس األمن الدولي.
وطلبت روسيا من أنقرة املشاركة بالتحقيق 
ف��ي احلادث، مش��يرة إل��ى أن احملادث��ات املقررة 
بش��أن مستقبل س��وريا التي تش��ارك فيها تركيا 
لن تتأث��ر باحل��ادث. وذك��رت وكاالت أن اتصاالً 
جرى بني الرئيس��ني التركي رجب طيب أردوغان 
والروس��ي بوت��ني. م��ن جهتها ن��ددت اخلارجية 
األميركي��ة باغتيال الس��فير الروس��ي، كما أدانت 

األمم املتحدة الهجوم.

تنسيق تركي - روسي 
م��ن جهته��ا أعلن��ت تركي��ا تفاصي��ل عملية 
االغتي��ال الت��ي اس��تهدفت الس��فير الروس��ي في 
أنقرة، وأك��دت أن احلادث لن يؤث��ر على عاقات 
»الصداق��ة« م��ع روس��يا، مش��ددة عل��ى العم��ل 

حملاسبة اجلهات التي تقف خلفه.{

أك��دت روس��يا مقت��ل س��فيرها ل��دى تركي��ا 
أندري��ه كارلوف مس��اء ي��وم االثنني، إث��ر هجوم 
مس��لح داخل معرض فني ف��ي أنقرة، بينما قتلت 
الش��رطة التركي��ة املهاج��م ال��ذي أعل��ن أن��ه نفذ 

العملية انتقاماً ملدينة حلب السورية.
وقالت املتحدثة باس��م اخلارجية الروس��ية 
)ماريا زاخاروفا( في بيان تلفزيوني إن كارلوف 
بجروح��ه،  متأث��راً  احلي��اة  ف��ارق  عام��اً(   62(
وأضاف��ت أن باده تنظر للهج��وم باعتباره عماً 

إرهابياً.
وأظهرت لقطات مص��ورة منفذ الهجوم وهو 
يطلق النار على كارلوف بينما كان يلقي كلمة في 
معرض فني بعنوان »روسيا في عيون األتراك«. 
وس��قط الس��فير عل��ى األرض ونقل بع��د ذلك في 
حال��ة حرج��ة إلى مستش��فى ف��ي أنق��رة، لتعلن 

وفاته الحقاً.
وقال��ت وكال��ة أسوش��يتد ب��رس -نق��اً عن 
مصور كان داخل القاعة- إن املهاجم أطلق ثماني 
رصاص��ات على كارلوف، ثم أعل��ن بالتركية أنه 
نفذ الهجوم انتقاماً ألهالي مدينة حلب، في إشارة 
إلى مشاركة موس��كو في احلملة العسكرية التي 
انته��ت بتهجير عش��رات اآلالف م��ن أحياء حلب 

الشرقية، فضاً عن قتل آالف املدنيني.
 ومطلق النار تركي يدعى مولود ألنت طاش، 

المجلس »الوزاري العربي« يستنكر ممارسات النظام السوري وحلفائه في حلب
اس��تنكر مجلس جامع��ة ال��دول العربية على 
مس��توى وزراء اخلارجية »املمارس��ات التي يقوم 
بها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات اإلرهابية 
وكل م��ن تس��بب في معاناة الش��عب الس��وري في 

حلب«.
وجدد وزراء اخلارجية العرب، عبر بيان صدر 
في ختام اجتماعهم الطارئ مبقر اجلامعة العربية 
مس��اء اإلثن��ني لبحث تط��ورات الوضع ف��ي حلب، 
التزامهم ب�»س��يادة اجلمهورية العربية الس��ورية 
واستقالها ووحدة أراضيها وسامتها اإلقليمية« .

لألزم��ة  املمك��ن  الوحي��د  »احل��ل  أن  وأك��دوا 
الس��ورية يتمثل ف��ي احل��ل السياس��ي القائم على 
مش��اركة جمي��ع األط��راف الس��ورية ومب��ا يلب��ي 

تطلعات الشعب السوري«.
وأقر البيان عش��رين دولة، فيم��ا حتفظ لبنان 
على البيان، وأكد »ابتعاده عن الصراعات الداخلية 

اإلرهاب واالحتشاد حمُلاربته«.
وفي كلمته خال االجتماع، دعا وزير اخلارجية 
املصري س��امح ش��كري إل��ى »حترك ف��وري لوقف 
إط��اق النار في س��وريا والش��روع ف��ي محادثات 
سياس��ية تغل��ق الب��اب أم��ام التدخ��ات األجنبية 

والتنظيمات اإلرهابية«.
واعتب��ر ش��كري أن الس��بب الرئيس��ي للوضع 
املأس��اوي الذي تعيشه حلب هو »أعوام من اخفاق 

املجتمع في وقف احلرب في سوريا«.
التونس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  طال��ب  ب��دوره، 
خمي��س اجلهم��اوي ب�»تضاف��ر اجله��ود الدولي��ة 

حلماية املدنيني في حلب«.
واعتبر أن »تثبيت وقف إطاق النار )في سوريا 
سيكون( فرصة الستئناف احلل السياسي«. بينما 
دع��ا وزير اخلارجية القطري محمد بن عبد الرحمن 
إلى ضرورة وقف إطاق النار فوراً في جميع أنحاء 

ف��ي الدول الش��قيقة، والدعوة إلى حلول سياس��ية 
توافقية مبا يحفظ وحدة وس��يادة واستقرار الدول 

ويلبي تطلعات شعوبها«.
في بداية االجتماع، حّمل األمني العام جلامعة 
ال��دول العربية أحم��د أبو الغيط، النظام الس��وري 
العملي��ات  ع��ن  الكامل��ة  »املس��ؤولية  وحلف��اءه 
العس��كرية الوحش��ية واالنتهاكات اجلسيمة التي 
ارُتكبت في مدينة حلب وفي حق ُسكانها املدنيني«. 
وحتدث أب��و الغيط عن ثواب��ت »اإلجماع العربي« 
جتاه األزمة الس��ورية، مب��ا في ذل��ك اجلرائم التي 
يرتكبها النظام بحق املدنيني في »حلب الش��هباء«، 

حسب تعبيره.
وأوضح أبو الغي��ط أن هذه الثوابت تتمثل في 
أنه »ال حل لألزمة س��وى احلل السياسي مبشاركة 
جمي��ع األطراف«، م��ع »ضرورة وقف إط��اق النار 
وتوفي��ر احلماي��ة للمدني��ني«، فض��اً ع��ن »رفض 

س��وريا، طالب��اً باعتم��اد موق��ف موح��د للجامعة 
العربي��ة والب��دء في حترك جاد إليج��اد آلية حتمل 
النظام الس��وري على التوقف عن شّن هجمات ضد 
املدنيني، ورفع احلصار عن كل املناطق في سوريا.

ومع حتميله النظام السوري مسؤولية املجازر 
الت��ي ترتكب بحق الش��عب الس��وري، ق��ال الوزير 
القطري: »يجب أال نعفي أنفسنا من املسؤولية؛ فا 
يوجد أي مبرر يسمح للجامعة العربية بالتقاعس 

عن أداء واجباتها«.
باملثل، حّمل وزير اخلارجية الس��عودي عادل 
اجلبي��ر النظام الس��وري مس��ؤولية مأس��اة حلب 
ألن��ه »وجه اجليش لقتل الش��عب«، كما أنه »أدخل 
املنظم��ات اإلرهابي��ة مب��ا فيه��ا احل��رس الث��وري 

لسوريا«.
وانعق��د االجتماع الط��ارئ للجامع��ة العربية 
عل��ى مس��توى وزراء اخلارجي��ة اس��تجابة لطلب 
كويتي؛ لبحث األوضاع املأس��وية شرقي حلب؛ إثر 
دخول قوات النظام السوري والتنظيمات األجنبية 
اإلرهابية املوالي��ة إليها، وتنفي��ذ إعدامات ميدانية 

بحق الكثير من املدنيني.{
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تدهور صحة األسير حمور
ق��ال رئي��س هيئ��ة ش��ؤون األس��رى 
واحملررين في فلس��طني عيس��ى قراقع إن 
ع��ام 2016 متيز »مبح��اوالت خطيرة من 
قبل االحتال اإلس��رائيلي بس��حق الهوية 
النضالي��ة والقانونية لألس��رى وتش��ريع 
اجلرائ��م ضد االنس��انية«، فيم��ا تدهورت 
صحة األس��ير عم��ار حمور ال��ذي يواصل 
عل��ى   2٩ للي��وم  الطع��ام  ع��ن  إضراب��ه 

التوالي.
واته��م قراق��ع احلكومة اإلس��رائيلية 
»بع��دم الت��زام القان��ون الدول��ي ومبادئ 
حقوق اإلنس��ان في التعامل مع األس��رى، 
والتعاط��ي معه��م كأنهم ليس��وا م��ن بني 
العس��كرية  قوانينه��ا  وتطبي��ق  البش��ر، 

واحلربية والتعسفية عليهم«.
وأض��اف قراق��ع ف��ي محاض��رة ف��ي 
اجلامع��ة العربي��ة- األميركية ف��ي مدينة 
جنني شمال الضفة الغربية أن »عام 2016 
شهد نحو سبعة آالف حالة اعتقال من كل 
فئات املجتمع الفلسطيني، وأن حوالى 21 
في املئ��ة من ه��ذه االعتقاالت م��ن األطفال 
»املمارس��ات  أن  واعتب��ر  القاصري��ن«. 
اإلس��رائيلية جتاه األس��رى تستهدف نزع 
الصفة القانونية عنهم باعتبارهم أس��رى 
حرية ومحميني مبوج��ب اتفاقات جنيف، 
وتريد أن حتولهم ال��ى عبء على املجتمع 

الفلسطيني«.

نتن ياهو متفائل بإحداث 
»تغيير تاريخي« مع ترامب

لم يع��د الترحي��ب بانتخ��اب دونالد 
ترامب رئيساً للواليات املتحدة حصراً على 
ق��ادة املس��توطنني ف��ي »إس��رائيل« الذين 
هنأوا أنفس��هم معتبري��ن االنتخاب نهاية 
حل الدولتني للش��عبني، إمنا بات التفاؤل 
يعم املستوى السياسي برمته وعلى رأسه 
رئيس احلكومة بنيامني ننت ياهو الذي ُنقل 
عن لسانه قوله في أحاديث مغلقة لتقومي 
االنتخ��اب، إنه يش��كل »نقط��ة حتول ذات 
مغزى كبير في سياس��ة الواليات املتحدة 
اخلارجية عموماً، وجتاهنا وجتاه الشرق 
األوس��ط خصوصاً«، مضيفاً: »في وسعنا 
)ننت ياه��و وترامب( أن نح��دث تغييرات 

تاريخية«.
م��ن  وزراءه  أم��ر  نتانياه��و  وكان 
املعس��كر اليمين��ي املتش��دد بع��دم إب��داء 
خش��ية  ترام��ب  انتخ��اب  م��ن  فرحته��م 
إغاظة الرئيس احلال��ي باراك أوباما الذي 
يخش��ى نتانياه��و م��ن أن تؤي��د الواليات 
املتحدة قراراً في مجلس األمن إلقامة دولة 
فلس��طينية أو دفع مبادرة سلمية، لكنه لم 
يتردد ف��ي الترحيب بتصريح مستش��ارة 
ترامب ب��أن األخير جاّد في تنفي��ذ التزامه 
نق��ل الس��فارة األميركية من ت��ل أبيب إلى 

القدس، معتبراً الفكرة »أمراً عظيماً«.

تونس ترّجح ضلوع استخبارات 
أجنبية باغتيال الزواري

تظاه��ر مئ��ات التونس��يني، احتجاج��اً 
محم��د  التونس��ي  املهن��دس  اغتي��ال  عل��ى 
املقاوم��ة  حرك��ة  قال��ت  ال��ذي  ال��زواري 
اإلس��امية »حم��اس« إن��ه أح��د قيادييه��ا، 
فيما أشارت الس��لطات التونسية إلى تورط 

أجهزة استخبارات دولية في العملية.
ورف��ع املتظاه��رون أم��ام مبن��ى وزارة 
الداخلية في العاصمة التونسية الذين لبوا 
دعوة أح��زاب املعارض��ة وجمعيات مدنية، 

ش��عارات مناهض��ة إلس��رائيل تدع��و إل��ى 
»جترمي التطبيع مع الكيان الصهيوني«.

وأشار وزير الداخلية التونسي الهادي 
مجدوب إلى إمكان تورط جهاز استخبارات 
دول��ة أجنبية ف��ي عملية االغتي��ال من دون 
ذكر هذا اجلهاز، مضيفاً أنه »مت حتديد هوية 
الش��خصني األجنبيَّني اللذْين دبرا االغتيال، 
ويقي��م أحدهم��ا ف��ي هنغاري��ا والثان��ي في 

النمسا وأحدهما من أصول عربية«.

انتحار منّفذ الهجوم
 على مسجد زوريخ

أعلنت الشرطة السويسرية أن مسلحاً 
أطلق رصاص��اً على مصلنّي في مس��جد في 
زوريخ االثنني املاض��ي، وجرح ثاثة منهم، 
هو سويس��ري م��ن أص��ل غاني، عم��ره 24 
سنة، مس��تبعدة ارتباطه بتنظيم »داعش« 
أو بالتطرف اإلسامي. وأشارت الشرطة الى 
أنها »ال تعرف ش��يئاً« عن دوافعه، مرّجحة 
انتح��اره بع��د إطاق��ه النار في املس��جد، إذ 
عثرت على جثة ف��ي مكان قريب. كما ُيعتقد 

بأنه قتل رجاً آخر في زوريخ األحد.
وكان املهاج��م اقتحم املركز اإلس��امي 
في زوريخ، الذي ُيس��تخدم مسجداً ويرتاده 
مصلّ��ون م��ن املغ��رب العرب��ي والصوم��ال 
وأريتريا. وأوردت وس��ائل إعام سويسرية 
ف��ي  مس��لم  أل��ف   450 حوال��ى  هن��اك  أن 

سويسرا، من أصل 8 مايني نسمة.

الكليات االنتخابية
ثّبتت ترامب رئيسًا

ثّبتت الكلي��ات االنتخابية في الواليات 
املتح��دة انتخ��اب البليونير دونال��د ترامب 
الرئيس اخلام��س واالربعني للباد، وبددت 
آمال أش��د معارضيه بحدوث عصيان خال 

عمليات التصويت.
ق��رار  تغيي��ر  أن  كان��ت  املفارق��ة  لك��ن 
التصويت حصل بعد ش��هر ونصف الش��هر 
عل��ى ف��وز ترام��ب املفاج��ئ على منافس��ته 
الدميوقراطية هياري كلينتون، في املعسكر 
الدميوقراطي أكثر من اجلمهوري، إذ تراجع 
ناخب��ان اثنان ع��ن التصوي��ت لترامب، في 

مقابل 4 سحبوا تأييدهم لكلينتون.
النهائ��ي  التع��داد  ف��ي  ترام��ب  ون��ال 
أص��وات 304 من كب��ار الناخبني، في مقابل 
224 لهي��اري كلينت��ون مع انتظ��ار نتيجة 
تصوي��ت 4 ناخب��ني كب��ار في ه��اواي. وهو 
كان ف��از بأص��وات 307 من كب��ار الناخبني 
ف��ي اقت��راع 8 تش��رين الثان��ي املاض��ي، ما 
جعله يعوض تراجعه ع��ن كلينتون بفارق 

2.5 مليون صوت في االقتراع الشعبي.

غيرت فيلدرز رجل العام
في هولندا

الش��عبوي  الهولن��دي  النائ��ب  اختي��ر 
غي��رت فيل��درز رجل الع��ام في هولن��دا، في 
اس��تطاع متلفز، فيما حّل »ح��زب احلرية« 
ال��ذي يتزّعم��ه، ف��ي الطليع��ة م��ع اقت��راب 

االنتخابات النيابية في آذار املقبل.
ون��ال فيلدرز 26 في املئ��ة من نحو 40 
أل��ف ص��وت، ليصبح للم��رة الرابع��ة رجل 
التلفزي��ون  الع��ام، خ��ال برنام��ج يقّدم��ه 
الرس��مي »إن ب��ي أو وان«، علم��اً أن��ه اختير 
رجل الع��ام بني الساس��ة، خال الس��نوات 

2010 و2013 و2015.
وأُدي��ن فيل��درز مطل��ع الش��هر اجلاري 
بع��د  تعه��د  إذ  األع��راق،  ب��ني  بالتميي��ز 

االنتخاب��ات البلدي��ة ع��ام 2014 أن يك��ون 
هن��اك »مغارب��ة أق��ل« ف��ي هولن��دا. وأف��اد 
اس��تطاع رأي أس��بوعي أعّدت��ه مؤسس��ة 
»موري��س دي هون��د« بأن »ح��زب احلرية« 
سيصبح األول في هولندا، مع 36 من املقاعد 
ال�150 ف��ي البرملان، إذا ُنظم��ت االنتخابات 
النيابية هذا األس��بوع، علماً أنه يش��غل اآلن 

12 مقعداً.

»البنتاغون«: عراقيل
 تؤخر تحرير الموصل

األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  أوضح��ت 
مت��ر  املوص��ل  معرك��ة  أن  )البنتاغ��ون(، 
م��ا وصفت��ه  بصعوب��ات متوقع��ة بس��بب 
ف��ي  الكثيف��ة«  احلضري��ة  ب�»التضاري��س 
املدينة )أي كثافة املباني واالنش��اءات التي 
تش��كل غطاًء للعدّو مينع اس��تهدافه(، فيما 
أكدت أن القوات العراقية جنحت لغاية اآلن 

بتحرير 20 في املئة من املدينة فقط.
وقال املتحدث باس��م الوزارة بيتر كوك 
خال مؤمتر صحافي في مقر »البنتاغون«، 
ش��جاعة  تب��دي  العراقي��ة  »الق��وات  إن 
لاس��تمرار  املس��توى  عالي��ي  وتصميم��اً 
بالعملية العس��كرية حتى النهاية«، مضيفاً 
أن »وزي��ر الدفاع )االميركي( آش��تون كارتر 
أكد خ��ال زيارته األخيرة للع��راق مواصلة 
دعم واش��نطن للمعرك��ة وتلبية م��ا حتتاج 

إليه القوات العراقية فيها«.
إل��ى ذل��ك، ج��اء ف��ي تقري��ر ل�»معه��د 
معرك��ة  أن  األميرك��ي،  احل��رب«  دراس��ات 
حترير املوصل حتولت إلى حرب استنزاف، 
مبيناً أن املعركة باتت بحاجة إلى تعزيزات 

إضافية للمضي قدماً.

أوروبا: الخوف من اإلرهاب 
يهيمن على أجواء الميالد

أعلن��ت ال��دول األوروبية وف��ي مقدمها 
ف��ي  األمني��ة  االج��راءات  تش��ديد  فرنس��ا، 
أسواق املياد عبر تكثيف الدوريات ونصب 
احلواج��ز االمنية بعد اعت��داء برلني االخير، 
ال��ذي ال ي��زال م��ن ق��ام ب��ه متواري��اً وأعلن 
»داع��ش« مس��ؤوليته عن��ه. واث��ار اعت��داء 
برل��ني مس��اء االثن��ني املاض��ي اث��ر اقتحام 
شاحنة سوقاً للمياد في العاصمة االملانية، 
اص��داء خاصة في فرنس��ا، البل��د األوروبي 
االكث��ر اس��تهدافاً بأعمال إرهابي��ة منذ نحو 

عامني واخلاضع حلالة طوارئ.
الفرنس��ي  الرئي��س  اعتب��ر  أوروبي��اً، 
فرنس��وا هوالند واملستش��ارة مي��ركل خال 
اتصال هاتفي بينهما ان »املعركة الشرس��ة 
ضد اإلرهاب يجب اال تقوض القيم وأسلوب 
العيش« ف��ي البل��دان الدميوقراطي��ة، وفق 

بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية.
وفي اململكة املتحدة، أعلنت الس��لطات 
انه��ا »تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار« خط��ر الهج��وم 
بش��احنة وابقت على مستوى انذار »مرتفع 
ج��داً« ف��ي فترة املي��اد ورأس الس��نة. وفي 
األس��ابيع االخي��رة اقيم��ت حواج��ز فاصلة 
في بيرمنغهام )وس��ط( حول سوق املياد، 

األهم في الباد.

توقع زيادة كبيرة 
في عدد سكان غزة

أعلن مسؤول من األمم املتحدة، إن سكان 
غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خال 
نحو 30 عاماً، ما ينذر مبش��كات اقتصادية 
أكثر خطورة س��يواجهها الفلس��طينيون في 

القطاع إذا لم يحل الصراع مع »إسرائيل«.
وقال اندرياس طومس��ن، من صندوق 
إن��ه  ل�»رويت��رز«،  للس��كان،  املتح��دة  األمم 
»س��يكون م��ن الصع��ب للغاي��ة تص��ور أن 
يك��ون باإلم��كان تهيئ��ة الظ��روف املائم��ة 
للنم��و )االقتص��ادي( الذي ميكن��ه أن يلبي 

احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة«.
وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة 
م��ن مليوني نس��مة إل��ى 4،2 مايني بحلول 
ع��ام 2050، ليتج��اوز العدد س��كان الضفة 
الغربية الذين يتوق��ع التقرير زيادة عددهم 

من 2،٩ مليون حالياً إلى 4،7 مايني.

لقطات سريعة

هل تؤدي خالفات المالكي مع العبادي 
إلى انشقاق حزب الدعوة العراقي؟

فجرت االحتجاجات األخيرة في مدينة البصرة ضد رئيس الوزراء السابق 
نوري املالكي، أزمة جديدة داخل حزب الدعوة اإلس��امية برئاسة األخير، وبني 

رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيس الهيئة السياسية داخل احلزب.
ورّد ح��زب الدعوة في بيان ش��ديد اللهجة على تل��ك االحتجاجات بالقول 
إنه��م »نف��ر قليل م��ن اخلارجني عن القان��ون الذين أنه��ى املالك��ي جرائمهم في 

صولة الفرسان وهم يتبعون لكتلة سياسية معروفة بالشغب«.
وأض��اف البي��ان أن »ه��ؤالء اخلارج��ني عن القان��ون س��يواجهون صولة 
فرس��ان أخ��رى دفاعاً عن البصرة الفيح��اء وأهلها الطيبني الذي��ن يدافعون عن 

مدينتهم ويحمونها من املجرمني«، في إشارة إلى التيار الصدري.
وتس��ببت اللهج��ة الش��ديدة ف��ي البي��ان إلى خ��اف داخل ح��زب الدعوة 
اإلس��امية، أدى إلى كتابة بيان آخر دون ذكر عملية »صولة فرس��ان« جديدة، 

بعدما رفضت قيادات من جناح العبادي البيان األول.
وق��ال القيادي في حزب الدعوة جاس��م جعف��ر البيات��ي، إن »البيان األول 
كان��ت عباراته واضحة، في حديث عن صولة فرس��ان جدي��دة، فيما كان وجه 
االعت��راض من الداخل على كيفية قيام احل��زب بحملة هل هو جهة حكومية؟«. 
ولف��ت إلى أن »احل��زب ال ميتلك ق��وات أمنية للتصدي له��ذه االحتجاجات بأي 
شكل من األش��كال، حيث كان من األولى أن تتحدث احلكومة عن صولة فرسان 

وليس احلزب«.
وعن خافات داخل احلزب في التعاطي مع التيار الصدري احملتل الوحيد 
وراء االحتجاج��ات، أوض��ح أن حدي��ث الصدري��ني ه��و مبثابة رس��الة طمأنة 
ومهدئ��ة للتوترات، الفتاً إل��ى أن التوجه داخل حزب الدعوة ه��و إعطاء أولوية 
ملع��ارك املوصل بعيداً ع��ن كل اخلافات التي ميكن حله��ا باللجوء إلى القضاء 

والعشائر.
من جهته، قال أستاذ العاقات الدولية، الدكتور مؤيد الوندي إن محافظات 
ميس��ان وذي ق��ار والبصرة التي زاره��ا املالكي في جولته جن��وب العراق، هي 
محافظ��ات تتصارع عليها جميع أحزاب التحالف الوطني )الش��يعي(، وزيارة 

املالكي لها تأتي في إطار هذا الصراع.
ولفت إلى أن الوصول إلى الس��لطة هو ما يوحد األحزاب والتحالفات، لكن 
بعد الوصول إليها حتدث االنش��قاقات والصراع��ات داخل احلزب الواحد، الفتاً 

إلى أن اخلافات احلادة داخل حزب الدعوة موجودة.
وأع��رب الوندي عن توقعه بحدوث انش��قاقات داخل األحزاب والتحالفات 
ف��ي مرحلة ما بع��د تنظيم الدول��ة، وأن األحزاب الش��يعية والس��ّنية والكردية 

تستعد لهذه املرحلة.
ون��ددت تظاهرات حاش��دة ف��ي محافظ��ة البصرة بزي��ارة نائ��ب الرئيس 
العراق��ي ن��وري املالكي إل��ى مدينتهم، فيم��ا غادر األخي��ر قاعة املرك��ز الثقافي 

النفطي مبدينة البصرة عقب اقتحامها من احملتجني.
وأعرب املالكي بعد عودته إلى بغداد، عقب جولة له في محافظات ميسان 
وذي قار والبصرة جنوب العراق، عن قلقه من استفحال العصابات واملليشيات 

اخلارجة عن القانون هناك.
وتناقل نش��طاء على مواق��ع التواصل االجتماعي، ص��ورا ومقاطع فيديو، 
قال��وا إنها حملتجني أثناء اقتحامهم مقر انعقاد مؤمتر ملجالس إس��ناد العش��ائر 

التي أنشأها في فترة حكمه مبحافظة البصرة جنوب العراق.
وش��هدت محافظتا ميس��ان وذي قار، جن��وب العراق، قبل أي��ام تظاهرات 
حاش��دة رفضاً لزيارة نوري املالكي، محملة إياه مس��ؤولية مقتل 1700 جندي 

عراقي في حادثة »سبايكر« الشهيرة.{

حظرت جلنة النواب في الكنيست اإلسرائيلي مساء الثاثاء على النواب العرب 
زيارة »السجناء األمنيني« )املعتقلني الفلسطينيني( في السجون اإلسرائيلية.

ف��ي هذه األثن��اء مث��ل عضو الكنيس��ت العرب��ي باس��ل غط��اس للتحقيق في 
مق��ر الش��رطة اإلس��رائيلية في مدينة اللد ش��رق تل أبي��ب، حيث تتهمه الس��لطات 
اإلسرائيلية بتهريب هواتف محمولة ورسائل سرية إلى أسرى فلسطينيني معتقلني 

في السجون اإلسرائيلية.
وق��د وص��ل غط��اس برفقة عدد م��ن نواب الكنيس��ت الع��رب أعض��اء التجمع 

الوطني الدميقراطي رغم أنه نائب يتمتع باحلصانة البرملانية.
وق��د اتهم��ت القائم��ة املش��تركة لألح��زاب العربي��ة في الكنيس��ت الس��لطات 
اإلس��رائيلية بفتح فص��ل جديد م��ن املاحقة السياس��ية لقادة اجلماهي��ر العربية 

باحلملة التي بدأتها ضد غطاس.
وكان وزي��ر األمن الداخلي اإلس��رائيلي جلعاد أردان قال في جلس��ة اللجنة إن 
زيارة أعضاء الكنيس��ت لألسرى »تتس��بب بضرر أمني كبير«، متسائاً »ما السبب 
وراء ذهاب عضو برملاني للقاء س��جناء أمنيني يرتكب��ون جرائم فظيعة؟.. ال توجد 

مثل هذه الظاهرة في العالم«. 
وكان أردان هاج��م النائ��ب باس��ل غطاس، واتهم��ه ب�»تقدمي مس��اعدة لتنفيذ 
هجم��ات إرهابي��ة«. وأض��اف ف��ي تصريح��ات صحفية ل��ه، أن »تهري��ب الهواتف 

احملمولة داخل السجون هو مساعدة لتنفيذ عمليات هجمات إرهابية«.
ورد غط��اس عل��ى هج��وم أردان بتأكي��ده أن زي��ارة األس��رى الفلس��طينيني 

واالطمئنان عليهم »حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه«.
وبحس��ب قرار الكنيس��ت فإن��ه يحظر عل��ى النواب الع��رب زيارة »الس��جناء 
األمني��ني« أو رف��ع احلصان��ة عنه��م أثن��اء الزي��ارة وإخضاعه��م لتفتي��ش ذات��ي، 

واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود املتبعة خال الزيارات.{

الكنيست يحظر على النواب العرب 
زيارة األسرى
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بعد تفجير الكنيسة المرقسّية:

هل سيقبل مسيحّيو مصر العبث بأرواحهم من جديد؟

معهد واشنطن يفضح العالقات االستثنائّية بين مصر وإسرائيل

في موجة البح��ث املصري عن الذات التي تلت ثورة 
25 يناي��ر، ج��رت سلس��لة من احملاكم��ات املهم��ة لرموز 
نظ��ام حس��ني مب��ارك؛ كان م��ن أبرزها محاكم��ة حبيب 
العادل��ي آخ��ر وزي��ر داخلية في مص��ر قبل الث��ورة. ومن 
أخطر ما توصل��ت إليه احملاكمات األولي��ة إدانة العادلي 
بتدبير حادث تفجير رأس الس��نة في كنيس��ة القديس��ني 
باإلسكندرية عام 2011، وإن كانت موجة البراءات التي 
تل��ت ذلك قد أعف��ت الرجل من أي مس��ؤولية عن احلادث 

وكثير من اجلرائم األخرى.
لم يكن هذا التفجير سلوكاً جديداً لألنظمة املستبدة، 
ب��ل هي ع��ادة لها رمبا كان��ت تنتمي إلى زم��ن بعيد، لكن 
من الصعب أن تقتنع اجلماهير البس��يطة في بادها بأن 
حكومة ما ميكن أن تتولى بنفسها افتعال اجلرائم وتدبير 
االنفج��ارات ف��ي البلد ال��ذي حتكمه، وُتَعد مس��ؤولة عن 
أمن��ه وحمايت��ه ومقاومة اجلرمية في��ه؛ إذ إن تفكير رجل 
الش��ارع -بقطع النظر عن وظيفته- يبدو أنه ال يستوعب 

هذه املسألة إال بدليل وبرهان مباشر.
وثم��ة ش��هادة تاريخي��ة ش��هيرة ألح��د »الضب��اط 
األح��رار« ف��ي ث��ورة 1٩52 املصري��ة، ه��و خال��د محيي 
الدي��ن، بأن جمال عبد الناصر هو ال��ذي افتعل تفجيرات 
عام 1٩54 في القاهرة إللهاء الناس عن حقيقة ما يجري 

من السطو على السلطة والدولة املصرية.
وهن��اك ش��هادة أخرى حلس��ن التهام��ي -وكان من 
الضب��اط األحرار كذل��ك- عن تدبير عب��د الناصر حلادث 

كش��ف »معهد واش��نطن لدراسات الش��رق األدنى« 
تفاصيل العاقة »االستثنائية« التي حصلت بعد انقاب 
عبد الفتاح السيسي، واس��تيائه على السلطة منتصف 
ع��ام 2014. وف��ي مقابل��ة أجري��ت م��ع مدي��ر برنام��ج 
السياس��ة العربي��ة ف��ي املعه��د، ديفيد ش��ينكر، أوضح 
أن ه��ذا التع��اون كان ف��ي عدة مج��االت، أبرزه��ا األمني 

واالقتصادي.
»التعاون األمني«

وحول تعاون مصر وإسرائيل، ملواجهة ما يعتبرونه 
تهديدات إقليمية مشتركة، أوضح أن الدينامية بني مصر 
وإس��رائيل تغّيرت منذ االنقاب، واستام زعيم االنقاب 
عبد الفتاح السيس��ي للس��لطة، حيث ساهم التعاون في 

سيناء إلى حد كبير في حتسني العاقات بني البلدين.
وأوضح أن مصر وإسرائيل عملت بشكل وثيق على 
مكافحة التمرد الناش��ئ في ش��به جزيرة س��يناء، حيث 
س��محت إس��رائيل بإجراء تعديات عل��ى امللحق األمني 
ل�»اتفاقية كامب ديفيد« في حوالي عشرين مناسبة، مما 
س��مح ملصر بنش��ر القوات واملعدات، مبا فيها الطائرات، 

في سيناء بعد أن كان هذا األمر محظوراً في االتفاقية.
كما أن التع��اون االس��تخباراتي بش��أن التهديدات 
القائمة في س��يناء قوي أيضاً، حيث وصفه نائب رئيس 
أركان جيش الدفاع اإلس��رائيلي، اجلن��رال يائير جوالن، 
ف��ي ع��ام 2016 بأنه »غير مس��بوق«، بحس��ب م��ا نقل 

شينكر.
وأش��ار ش��ينكر إلى تعاون تعاون مصر وإس��رائيل 
بش��كل وصفه ب�»الوثيق«، على احل��دود وحتديداً في ما 
يخ��ص اكتش��اف األنف��اق وتدميرها، لتهريب األس��لحة 

والقوات.
»التعاون السياسي«

وعل��ى الرغ��م من عدم تطور الس��ام بني الش��عبني 

املنش��ية س��نة 1٩54 ف��ي محاول��ة اغتياله حت��ى يرفع 
أسهمه جماهيرياً، ويطيح بخصومه من زعامات اإلخوان 
املس��لمني الذين ُحكم على كبارهم حينئذ باإلعدام، وُغيِّب 

معهم اآلالف خلف األسوار.
إال أن إدان��ة العادل��ي بارتكاب جرمية »القديس��ني« 
قبي��ل طوف��ان 25 يناي��ر 2011 أوص��ل إل��ى اجلماهي��ر 
املس��يحّية املصرية رس��الة -من املفت��رض أنها واضحة 
جداً- مفادها أن مبارك ونظامه كانوا يتاجرون بدمائهم، 
ويفتعلون أحداث الفتنة الطائفية، وأنهم لكي يحققوا هدفاً 
-مث��ل التغطية على أزمة أو قرار أو قانون ما أو للتخلص 
من اس��تحقاق أو آخر- كانوا مس��تعدين للعبور إلى ذلك 

على جسر من دماء املواطنني، مسلمني ومسيحيني.
املس��يحيني  جت��اه  احلكوم��ات  جرائ��م  وجت��ددت 
املصري��ني في عهد املجلس العس��كري في تش��رين األول 
عام 2001 في أحداث ماسبيرو الشهيرة، التي فضت فيها 
قوات الشرطة العس��كرية واألمن املركزي اعتصاماً أزمع 
املس��يحيون عقده عند مبنى اإلذاعة والتلفزيون الش��هير 
مباس��بيرو في القاه��رة؛ احتجاجاً على بع��ض األحداث 
الت��ي اعتبرها املس��يحيون اضطه��اداً له��م وانتقاصاً من 
حقوقهم، وش��اركهم في ذل��ك بعض املس��لمني. وقد نتج 
من احلادث حينها مقتل أكثر من عش��رين شخصاً وجرح 
العش��رات، واحت��ج املس��يحيون عل��ى ذل��ك بتظاه��رات 
خرج��ت ف��ي مناطق مختلف��ة م��ن اجلمهوري��ة، وجاءت 
تنديدات كثيرة م��ن اخلارج عبرت عن الصدمة مما جرى 

في مصر.
ع��ن  النظ��ر  وبقط��ع 
اخت��اف الرواي��ات ومن بدأ 
االش��تباك، فقد كان واضحاً 
أن ق��وات أمن تابع��ة للدولة 
قد استخدمت العنف املفرط، 
بالس��يارات  الده��س  مث��ل 
الشرطية وإطاق الرصاص 
احل��ّي على ال��رأس والصدر 
ض��د املتظاهري��ن، م��ا ميثل 
ملس��ؤولي  واضح��ة  إدان��ة 
الدم��اء  س��فك  ع��ن  الدول��ة 

واإلس��رائيلي،  املص��ري 
ب��ني  العاق��ات  أن  إال 
رئيَس��ي الدولت��ني »تب��دو 
تعبير  بحس��ب  ممت��ازة«، 
أن  إل��ى  مش��يراً  ش��ينكر، 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيامني ننت ياهو والرئيس 
تواص��ل  عل��ى  السيس��ي 
هن��اك  أن  حت��ى  مس��تمر، 
بعض املقاالت التي تش��ير 
م��رة  املوض��وع  إل��ى ه��ذا 
واحدة على األقل أسبوعياً، 

وفي عام 2016 أرس��ل السيسي وزير خارجيته، سامح 
ش��كري، إلى القدس، للقاء ننت ياه��و وهي أول زيارة من 

نوعها منذ تسع سنوات.
واعتبر ش��ينكر أن ما يثبت العاقة الشخصية »هو 
وج��ود مصلحة مش��تركة واضحة حول بعض املس��ائل 
اجلوهرية«، موضح��اً أنه »في ما يتع��دى اإلجماع على 
قم��ع التم��رد في س��يناء، يب��دو أن ننت ياهو والسيس��ي 

يعتبران حركة حماس مصدر تهديد«.
وأش��ار إلى تأييد »السيس��ي حملادثات الس��ام بني 
إس��رائيل والفلس��طينيني، بصورة تتطاب��ق مع املصالح 
اإلس��رائيلية املتمثلة بعدم مش��اركة وس��طاء أوروبيني، 
مع اس��تعداد ن��نت ياه��و لعقد اتف��اق مع مص��ر خلفض 
الدي��ون املترتب��ة عليها لصالح إس��رائيل إل��ى النصف، 
ج��راء نقض اتفاقي��ة الغ��از الطبيع��ي القائم��ة منذ مدة 
طويلة«، كما لم يتواَن ن��نت ياهو عن الدفاع صراحًة عن 
مصر بعد استمرار تراجع شعبيتها في واشنطن، وليس 
م��ن املس��تغرب أن يك��ون نتنياه��و منفتح القل��ب عندما 

يتحدث عن السيسي.
وف��ي الس��نوات األخيرة، كان��ت العاق��ات اليومية 

البريئة التي ُوضعوا ف��ي مناصبهم ووظائفهم حلمايتها 
وصونها.

اس��تقر ف��ي الوعي املس��يحي خ��ال احلقائ��ق التي 
ُكش��فت بخصوص هذين احلادثني املؤملني أن الدولة هي 
الت��ي تس��تهدفهم قبل أي ط��رف آخر، وأنه��ا تضحي بهم 
في س��بيل اللعب بالش��عب وإلهائه عن حقيقة ما يجري 
ف��ي البلد، فه��م الثمن الرخيص الذي يقدم��ه النظام دائماً 

لزيادة إحكام القبضة على مقاليد الدولة.
وكان واضح��اً ف��ي تافي��ف ذلك -وإن احت��اج األمر 
إل��ى مزي��د من الوع��ي- أن الدولة التي س��لكت معهم هذا 
الس��لوك هي نفس��ها الدولة التي تضطه��د املواطن بقطع 
النظ��ر ع��ن ديانته، وتس��تولي عل��ى حقوق��ه الثابتة في 
وطنه بأن يعيش فيه حراً محفوظ الكرامة مصون الدماء 

يشارك في اختيار حكامه بحرية وكرامة.
لك��ن املفاج��أة املؤمل��ة ه��ي أن اجلماهير املس��يحية 
سارت وراء كنيس��تها في املشاركة بقوة في وأد التجربة 
الدميقراطي��ة املصري��ة الولي��دة عق��ب انتخ��اب الدكتور 
محمد مرس��ي رئيس��اً للدولة، وإعادة االس��تبداد بصورة 
أبش��ع إلى كراس��ي الس��لطة من جديد؛ وذل��ك حني مثلوا 

ضلعاً مهماً فيما ُسمي ثورة 30 يونيو.
لق��د نس��ي املس��يحيون به��ذا التحالف دم��اء أهلهم 
وش��بابهم الذي��ن قض��وا خلف أس��وار »القّديس��ني« ثمناً 
ملع��ادالت النظام اإلجرامية، ونس��وا كذلك دم��اء أعزائهم 
التي س��الت في الطرقات أمام مبنى اإلذاع��ة والتلفزيون 
في جولة إجرامية أخرى، م��ع أن محركي االنقاب الذين 
حتالف��وا معهم ع��ام 2013 هم نفس اجلن��راالت أو بقايا 
اجلن��راالت الذين ميثلون نظام مب��ارك، وأصدروا األوامر 
بقت��ل املتظاهري��ن ف��ي كل األح��داث الت��ي تل��ت الث��ورة 

املصرية، مبن فيهم عبد الفتاح السيسي نفسه.
لقد كان��ت هذه صفحة س��وداء في تاري��خ الوطنية 
املصري��ة س��جلها اجلي��ل املس��يحي احلالي، وش��اركهم 
فيه��ا كثير من املس��لمني كذل��ك، وهي تتناق��ض متاماً مع 
صفحات أخرى بيضاء ناصعة س��جلها مسيحيون كبار 
ف��ي س��جات الوطني��ة املصرية؛ مث��ل مكرم عبيد باش��ا 

ُت��دار م��ن قب��ل رئي��س الدائ��رة السياس��ية واألمنية في 
وزارة الدفاع اإلس��رائيلية، اجلن��رال )احتياط( عاموس 
جلع��اد. وه��ذه الدائرة مس��ؤولة ع��ن العاق��ات األمنية 
م��ع الش��ركاء اإلقليميني. وحي��ث يتقاعد جلع��اد، ونظراً 
لألهمي��ة املخصصة لهذه العاقة من قب��ل قادة البلدْين، 
ليس هناك شك في اس��تمرار النوايا احلسنة، بحسب ما 

كشف شينكر.
»التعاون االقتصادي«

الصناعي��ة  »املناط��ق  اتفاقي��ة  تأت��ي  اقتصادي��اً، 
املؤهلة« مبصر في طليعة العاقات االقتصادية الثنائية 
بني إس��رائيل ومصر، وتأذن هذه االتفاقية بيع املنتجات 
ذات احملتوى اإلسرائيلي واملصري في الواليات املتحدة، 
وهي معف��اة من الرس��وم اجلمركية، حيث تعم��ل حالياً 
حوال��ي 700 ش��ركة في ه��ذه »املناط��ق« وتوّظف 280 
أل��ف مص��ري، كما تش��ّكل عائ��دات هذه املناط��ق 45 في 
املائ��ة من الص��ادرات املصرية إلى الوالي��ات املتحدة، أو 

حوالي مليار دوالر سنوياً.
من جان��ب آخ��ر، تراجعت جت��ارة الغ��از الطبيعي 

والدكتور إبراهيم الورداني وغيرهما.
جتددت اآلالم املس��يحية صباح األحد احلادي عشر 
م��ن كان��ون األول ح��ني وق��ع تفجي��ر كبي��ر بالكاتدرائية 
املرقس��ية القبطية في منطقة العباس��ية بالقاهرة، حيث 
قتل 25 ش��خصاً وُجرح عش��رات آخ��رون، وعلى طريقة 
العقل البش��ري في اختيار التفسير القريب ملا جرى، كان 
أمام العقل املسيحي أن يفس��ر ما جرى بأحد أمرين: فإما 
أن الدولة عادت إلى جرائمها القدمية بالتضحية بهم من 
جدي��د، وإما أن »اإلره��اب« الهامي الذي ص��ّوره النظام 

وحّمله كل األوزار هو من ارتكب اجلرمية البشعة.
احل��ادث  عق��ب  الضحاي��ا  أهال��ي  خ��رج  وبالفع��ل 
مباشرة، وتبنوا فكرة أن النظام هو املسؤول عن اجلرمية 
البشعة، وبّرأ بعضهم التيارات اإلسامية من املسؤولية 
عن ذلك تبرئة صريحة، واستندوا في ذلك إلى التحصني 
األمني الش��ديد للكاتدرائية، وأن��ه ال ميكن أن ميّر أحد من 
بوابات احلراس��ة ومم��رات التفتي��ش إال أن يك��ون األمن 
نفسه متآمراً معه! ولكن سرعان ما تراجعت هذه النبرة، 
وبدأ أكثر املسيحيني املصريني يتبنون وجهة نظر النظام، 
وأن ش��خصاً ما من املوسومني باإلرهاب هو املسؤول عن 
اجلرمية، وأن النظام ب��ريء منها براءة الذئب من دم ابن 
يعقوب! وال ميلك اإلنس��ان إال أن يعج��ب ملا أصاب العقل 
املصري من تصديقه لترهات النظام ودعاياته الس��وداء 
وأكاذيبه املكش��وفة، وه��ذا احلادث مثال عل��ى هذا، فهل 
يدف��ع الن��اس إل��ى ه��ذه املواق��ف كراهيته��م لط��رف من 

األطراف أو ضعف متييزهم؟ أمر محّير على كل حال!
إن بصمة النظام واضحة عل��ى جرمية الكاتدرائية، 
وتشبه متاماً بصماته على جرائم سابقة وثابتة ارتكبها 
في حق املصريني، وال ينبغي أن تغادرنا فطنتنا -مسلمني 
ومس��يحيني- ونحن نح��اول فهم مثل هذا الس��لوك، وقد 
قدم بعض الناش��طني ف��ي تعليقاتهم بع��ض املعلومات 
واملاحظ��ات الدامغ��ة التي تثب��ت كذب النظ��ام في هذه 
القضي��ة؛ مثل أن حتليل »ال��دي أن أي« ال ميكن أن يخرج 
بهذه الس��رعة؛ خاص��ة في تفجي��ر اختلطت في��ه الدماء 
واألشاء، وأن املتهم الذي ورد اسمه في القضية )محمود 
ش��فيق محمد( نش��رت عدة صحف ومواقع إنترنت )مثل 
الوطن( في آذار ع��ام 2014 أنه ألقي القبض عليه بتهمة 
حيازة س��اح والقيام بأعم��ال إرهابية، وق��د اختفى هذا 

الشخص عن أهله عقب ذلك.
إن اجلرمية التي وقعت في الكاتدرائية فرصة لوصل 
اللحم��ة الوطني��ة املصري��ة، وجم��ع األص��وات املخلصة 
بعي��داً ع��ن مس��ِوّقي بضاعة النظ��ام وم��زوري احلقائق 

وجتار الدماء البريئة من املسلمني واملسيحيني.{

ب��ني البلدين، حي��ث كان الغاز الطبيعي، قب��ل ثورة عام  
2011، م��ن ب��ني العاقات االقتصادي��ة األكثر أهمية بني 
الدولتني، فقد كانت إسرائيل تشتري ما يصل الى سبعة 
ملي��ارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصر كل عام، 
ولك��ن تده��ور الوض��ع األمني في س��يناء أدى إل��ى قيام 
عملي��ات تخريب متك��ررة خلطوط األنابي��ب، األمر الذي 

أنهى هذا الترتيب.
ومع اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي 
قبالة الس��احل اإلس��رائيلي، يدور نقاش حول استخدام 
املرافق املصرية لتس��ييل الغاز الطبيعي اإلس��رائيلي، إال 

أن هذا االحتمال ال يزال بعيد املنال.
وفي املقابل، تشكل السياحة قطاعاً اقتصادياً يعود 
باملنفعة االقتصادية على كا البلدين، ومع أنه ال يس��افر 
الزوار املصريون عموماً إلى إس��رائيل، إال أن ما يقرب من 
ربع مليون إسرائيلي كانوا قد زاروا مصر في عام 2010. 
وباألرقام املطلقة، لم ميثل السياح اإلسرائليون في مصر 
نس��بة كبيرة من عدد الس��ياح اإلجمال��ي، ولكن اإلرهاب 
ف��ي الس��نوات األخيرة أّدى إل��ى انخفاض عدد الس��ياح 

اإلسرائيليني بأكثر من 50 في املائة.
»زيادة التعاون«

وفي ظل األزمة االقتصادي��ة التي تعاني منها مصر 
وتراجع ش��عبية السيس��ي ف��ي باده، س��وف يكون من 
الصعب زيادة التعاون الظاهر مع إس��رائيل، بيد، مبا أن 
التعاون االستراتيجي في سيناء ليس جلياً، فمن املمكن 
توقع اس��تمراره ورمبا حتس��ينه أيضاً. وثمة مجال آخر 
يحتم��ل أن متد في��ه مصر يد املس��اعدة إلس��رائيل، وهو 
الفلس��طينيون، فمع تراج��ع النفوذ املص��ري في املنطقة 
خال الس��نوات املاضية، ليس هناك شك في أن القاهرة 
س��ترّحب بأي فرصة إلعادة انخراطها في عملية السام 
من أجل حتس��ني صورتها الدولية، حيث أوضح شينكر 
أن »انخ��راط السيس��ي ف��ي هذا الش��أن ال ينط��وي على 
تأثي��رات س��لبية ُتذكر في الداخ��ل املصري، ونظ��راً إلى 
عاق��ة العمل التي تبدو جيدة بني السيس��ي وننت ياهو، 
من املرجح أال تعترض احلكومة اإلس��رائيلية على جهود 

الوساطة املصرية«، بحسب تعبيره.{

بقلم: نبيل الفولي
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المعارضة المصرية وإدارة الخالف.. هل قاربت النضج؟
تتسع رقعة املعارضة املصرية للنظام احلاكم يوماً 
بعد يوم، وتتنوع هذه املعارضة بني قوى إسامية كانت 
سباقة لرفض هذا احلكم، وقوى ليبرالية ويسارية حلقت 
بهذا الرفض، س��واء عقب انقاب الثالث من متوز 2013 
مباش��رة أو بعد منح فرصة للسيس��ي للترش��ح واحلكم 
مل��دة عامني وعد بنقل مصر خالهما م��ن حالتها املترّدية 

إلى مصاف الدول املتقدمة لتصبح » قد الدنيا«.
ومع اتس��اع املعارضة كماً وكيفاً لنظام السيس��ي، 
تبرز على الس��طح قضية التنس��يق بني ق��وى املعارضة 
أو الرف��ض لهذا النظ��ام بهدف التخلص منه واس��تعادة 
اخلام��س  ث��ورة  أنتجت��ه  ال��ذي  الدميقراط��ي  املس��ار 
والعشرين من يناير 2011، وتقدمي بديل سياسي مدني 
مقنع للش��عب املصري أوالً وللمجتمع الدولي ثانياً، وقد 
جرت عدة محاوالت للتنس��يق على مدى أكثر من عامني، 
لكنها تعثرت في غالبها باستثناء احملاولة األخيرة التي 
وقعت األسبوع املاضي التي اقتصرت على مجرد ميثاق 
ش��رف وطني أخاقي ش��ارك بالتوقيع عليه في البداية 
156 ش��خصية سياس��ية من مختلف االجتاه��ات، كان 
أبرزه��م الدكت��ور محم��ود حس��ني األمني الع��ام جلماعة 
اإلخ��وان املس��لمني، والدكت��ور أمين نور زعي��م حزب غد 
الثورة، والس��فير إبراهيم بس��ري وكيل وزارة اخلارجية 
األس��بق، وح��ازم عب��د العظيم مس��ؤول جلنة الش��باب 
في حملة السيس��ي االنتخابية، والدكتور حس��ن نافعة 
ومق��رر  القاه��رة  بجامع��ة  السياس��ية  العل��وم  أس��تاذ 
اجلمعية الوطنية للتغيير سابقاً، والدكتور سيف الدين 
عبد الفتاح أس��تاذ العلوم السياس��ية بجامعة القاهرة، 
والدكت��ور ط��ارق الزم��ر رئيس ح��زب البن��اء والتنمية، 

وعدد من قيادات 6 إبريل والنشطاء اليساريني.
كان��ت بداية احملاوالت الفعلية لتوحيد قوى الثورة 
في وثيقة بروكس��ل ) أي��ار 2014( التي كان يفترض أن 
يواكبه��ا في الي��وم ذاته إعان القاهرة، الذي ش��ارك فيه 
رم��وز م��ن قوى ثوري��ة متنوع��ة، لكنه تأخ��ر العتبارات 
أمني��ة وسياس��ية، وقد تأس��س املجل��س الث��وري على 
قاعدة مبادئ بروكس��ل، وكان هدف��ه األول وفقاً لوثيقته 
التأسيس��ية ه��و حتقيق االصطفاف الثوري، لكنه فش��ل 
ف��ي حتقيق ه��ذا الهدف، بل إن��ه حتول الحق��اً إلى عائق 
لاصطف��اف، وه��و م��ا دفع ع��دداً م��ن قادت��ه وأعضائه 
لاستقالة منه قبل عام. وجتددت احملاوالت في ما عرف 
بوثيقة العش��رة قبل عام تقريب��اً لكنها تعرضت لقصف 
مبك��ر أجهز عليها ف��ي مهدها، في تلك األثن��اء لم تتوقف 
اللق��اءات وال��ورش الهادف��ة إل��ى حتقيق التق��ارب  بني 
قوى الثورة، س��واء في القاهرة أو الدوحة أو إس��طنبول 
او واشنطن أو باريس إلخ، وميكن القول إنها جنحت في 
متهيد األرض نس��بياً إلجناز بعض الفعاليات املشتركة 

مثل مظاهرة جمعة األرض يوم 15 نيسان املاضي.
وحت��ى ه��ذه احملاول��ة األخي��رة ) ميث��اق الش��رف 
الوطن��ي( التي س��جلت اختراقاً نس��بياً حلال��ة التكلس 
واجلم��ود الس��ابقة، تخض��ع حالي��اً الختبارات قاس��ية 
لقي��اس ق��درة ذاك الطي��ف الواس��ع ال��ذي وق��ع الوثيقة 
وال��ذي جتاوز ال� 500 ش��خصية حتى اآلن على حس��ن 
إدارة خافات��ه التي ظلت عائقاً دون االلتقاء املباش��ر من 
قب��ل، والت��ي لم تخت��ف بعد، لك��ن وطأة حكم السيس��ي 
إل��ى  املعارض��ة  األط��راف  ه��ذه  دفع��ت  اجلمي��ع  ض��د 
محاول��ة تناس��ي خافاتها أو تركها جانب��اً مؤقتاً بهدف 
التنس��يق لعم��ل مش��ترك ينه��ي 
حكم العس��كر الباطش باجلميع، 
وتش��كيل بديل مدني )من القوى 
اإلسامية والليبرالية واليسارية 
واملستقلة( يكون قادراً على إدارة 
الوط��ن بكف��اءة بع��د إنه��اء ذاك 
احلكم العس��كري، ويك��ون قادراً 
عل��ى الصمود في وجه التحديات 

التي ستقابله.
وحت��ى ال نحمل األم��ور أكثر 
مم��ا حتتمل فق��د كان واضحاً من 

البداية أن املجموعة االفتراضية التي ضمت هذا الطيف 
الواس��ع من رموز املعارض��ة املصرية )ميثاق الش��رف 
الوطني( لم تس��تهدف أن تكون كياناً أو حتالفاً أو حزباً 

واح��داً، بل إنه��ا جتمعت فقط على قي��م نبيلة ال يختلف 
عليها إال من يش��عر بع��دم قدرته على االلت��زام بها، كما 
كان وال ي��زال هناك ع��زم وحزم على أن تظ��ل املجموعة 
مقتص��رة على امليث��اق دون غي��ره من القضاي��ا حفاظاً 
عل��ى ما حتقق م��ن عمل ومتتين��ه، لكن ه��ذا ال مينع من 
العمل في مس��ارات أخرى متوازية للوص��ول إلى مظلة 
وطنية ثورية جامعة يش��ارك فيها من شاء من املوقعني 
على امليثاق أو من غيرهم، س��واء كانوا أفراداً أو كيانات 
بع��د االتف��اق عل��ى املب��ادئ املش��تركة وآلي��ات العم��ل 

املشترك.{

بقلم: قطب العربي

الصدر يطالب بوقف الحرب في سوريا
ووقف كل االنتهاكات

مرشد اإلخوان السابق في مصر
ُينقل من السجن إلى المستشفى

ف��ي موق��ف اعتب��ره العدي��د مفاجئاً م��ن »احلرب 
الدائ��رة ف��ي س��وريا«، لم تتناغ��م تصريح��ات الزعيم 
العراق��ي مقت��دى الص��در م��ع التصريح��ات اإليرانية، 
بعدم��ا طال��ب بوق��ف احل��رب ف��ي س��وريا، ووقف كل 
م��ن األط��راف  أي��اً  االنته��اكات فيه��ا، دون أن يحّم��ل 

مسؤولية ما يحدث.
ودعا الصدر إلى »وقف احلرب الدائرة في س��وريا 
اجلريح��ة، ووقف كل االنتهاكات فيه��ا، وأن يعامل كل 

املسلمني في كل الدول اإلسامية سواسية«.
وطال��ب الصدر »كل العقائ��د واألديان بأن تتحلى 
بروح الوحدة«، قائاً: »أدعو السّنة املعتدلني لانفتاح 
عل��ى اتباع أه��ل البيت مب��ا يخدم املصالح اإلس��امية 
العامة، وإن أردنا أن نكون كنبي اإلنسانية نتحلى بها، 
فعلينا أن نعك��س صورة طيبة أمام األمم األخرى؛ لكي 
ال يك��ون اإلس��ام منعزالً ع��ن باقي األمم الت��ي يجمعنا 

وإياهم الشعور اإلنساني واألخاق الطيبة«.

نقلت الس��لطات األمنية املصرية املرش��د السابق 
جلماع��ة اإلخوان املس��لمني محمد مه��دي عاكف )88 
عام��اً( إل��ى مستش��فى حكوم��ي غرب��ي القاه��رة بعد 

تدهور في صحته.
وقالت علياء ابنة محمد مهدي عاكف، في تدوينة 
عب��ر صفحتها ف��ي موقع فيس��بوك عصر ي��وم األحد: 
»ادع��وا جميعاً ملرش��دكم العام الس��ابق محمد مهدي 
عاك��ف، فقد جرى نقله إلى مستش��فى القصر العيني، 

وال نعلم السبب حتى اآلن«.
وق��ال احملام��ي إس��ماعيل أب��و برك��ة إن »زوجة 
عاك��ف كانت في زيارة له اليوم في محبس��ه بس��جن 
ليم��ان ط��رة، وأبلغه��ا ضاب��ط بالس��جن أن��ه مت نقل 
زوجها يوم السبت ملستشفى القصر العيني دون ذكر 

السبب«.
وأوضح احملامي أبو بركة أن موكله كان محجوزاً 
باألساس في مستشفى سجن ليمان طره منذ أكثر من 
س��تة أش��هر بعد تدهور صحت��ه وحاجت��ه للمتابعة 
الصحية املس��تمرة م��ع جتاوز س��نه 88 عام��اً، الفتاً 
إل��ى أن نقله ملستش��فى خارجي هذه امل��رة »يعني أن 

التراجع في صحته كبير، وهذا أمر مقلق«.
ولف��ت احملامي إلى أن عاك��ف محبوس على ذمة 
قضية واح��دة هي أح��داث مكتب اإلرش��اد في منطقة 
املقطم بالقاهرة، وحصل على حكم باملؤبد )25 عاماً( 
وألغت��ه محكم��ة النقض ف��ي كانون الثان��ي املاضي، 

وتعاد محاكمته من جديد.
وأش��ار إلى أنه تقدم مؤخراً بطلب إلخاء س��بيل 
عاكف عل��ى ذمة قضيته في ظل تدهور صحته وتقدم 
عمره، وذلك في جلس��ات أخيرة أم��ام القاضي محمد 

شيرين فهمي الذي ينظر قضيته، وُرفض الطلب.
الداخلي��ة املصري��ة أي  ول��م يص��در ع��ن وزارة 

وأضاف: »ما أخطر أن يريق األخ دم أخيه با حق، 
من أجل حفنة مال أو سياسة أو ما شابه ذلك... وليعلم 
اجلميع أننا دعاة سلم وس��ام ورحمة وإنسانية؛ ولذا 
فنح��ن أتباع محمد | ال ميكن أن ندعي ذلك، فأنا على 
يق��ني أنه | لو كان موج��وداً بيننا ملا رضي عن الكثير 

مما يحدث.. وهذه الطامة الكبرى..«.
وقال: »ينبغي أاّل تّدعي الوحدة أو تعقد املؤمترات 
وندواتها من أجل الوحدة وكل مش��اعرك تلهج بالكام 
الطائف��ي املنب��وذ، وكل تصرفات��ك تنب��ئ ع��ن احل��ق 

العقائدي املشني«.
ودأبت وسائل اإلعام اإليرانية والعربية املدعومة 
من إيران خال األيام املاضية على االحتفال مبا أسمته 
»النص��ر« عل��ى »اإلرهابي��ني«، في موقف ل��م يظهر في 

كام الصدر.
ورأى مراقب��ون أن كل ما حتدث عنه من انتهاكات 

هو ما تقوم به املليشيات اإليرانية والسورية.{

تعليق، غير أن مصدراً أمنياً قال لألناضول إن »عاكف 
نقلته مأمورية تابعة ملصلحة السجون مساء السبت 
ملستش��فى القص��ر العيني إلج��راء فحوص��ات طبية 
متعلقة بتدهور صحته مع س��نه املتقدم، في ظل عدم 
إمكانية حتقيق ذلك في مستش��فى السجن«. وأضاف 
املصدر أن هذه ليس��ت املرة األول��ى لنقله، فقد مت ذلك 

مرات سابقة دون إعان.
وف��ي أيل��ول 2013، وم��ع تدهور صحت��ه، نقلت 
املع��ادي  مستش��فى  إل��ى  عاك��ف  الداخلي��ة  وزارة 
العس��كري للخض��وع لفح��وص طبية فق��ط، وقررت 
إعادت��ه إل��ى الس��جن ي��وم 25 حزي��ران 2015 م��رة 

أخرى.
وفي أي��ار 2015 بّرأت محكمة مصرية عاكف من 

تهم وجهت إليه ب�»إهانة القضاء«.{

»سياسة المكايدة« بين السيسي والسعودية.. إلى أين؟
أث��ارت زي��ارة أحم��د اخلطي��ب، 
الس��عودي سلمان  العاهل  مستش��ار 
بن عبد العزيز، لسد النهضة اإلثيوبي 
تس��اؤالت  املاض��ي،  اجلمع��ة  ي��وم 
ح��ول أهدافه��ا وم��ا إذا كان لها عاقة 
املصري��ة،  الس��عودية  باخلاف��ات 
خصوص��اً أنه��ا تزامنت مع اس��تقبال 
الفت��اح  عب��د  مبص��ر  االنق��اب  قائ��د 
السيس��ي، للرئي��س اليمن��ي املخلوع 
علي عبد الله صالح، بحس��ب مصادر 

رسمية متطابقة مصرية وسعودية.
ووص��ف مراقبون ه��ذه الزيارات بأنه��ا قائمة على 
»سياس��ة املكاي��دة« ب��ني النظامني املختلفني ف��ي ملفات 
أهمها سوريا واليمن، فيما اتهم محللون النظام االنقابي 
في مصر بأنه يس��عى إلى »تدفيع« املصريني ثمن تردي 
العاق��ات مع الس��عودية من خ��ال ملف املي��اه األخطر 
بالنسبة لهم، وخاصة في ظل تردي العاقات اإلثيوبية 
املصري��ة، واته��ام أدي��س أبابا س��لطات االنق��اب بدعم 

جماعات مناهضة حلكومتها.
وقال الكاتب واحمللل السياسي، أسامة الهتيمي، إن 
الس��عودية تريد أن تبعث برس��الة إلى النظام املصري، 
مفاده��ا أنه »كما أنكم متتلكون أوراق ضغط؛ فإننا كذلك 
لدينا من أوراق الضغط الكثير«، مشيراً إلى أن ذلك يأتي 
»في إطار الرد السريع على تطورات املواقف املصرية إزاء 

العديد من امللفات اإلقليمية، وأبرزها سوريا واليمن«.
وأض��اف الهتيم��ي أنه »بق��در ما تعبر ه��ذه الزيارة 
الس��عودية عن مبدأ معروف في الدبلوماسية، وهو الرد 
باملثل؛ إال أنها جاءت خطوة متسرعة تتنافى مع ما عهده 
املراقبون عن السياسات اخلارجية للمملكة، حيث التزام 
اله��دوء وضب��ط النف��س«. ورأى أن »مثل ه��ذه اخلطوة 
كفيل��ة بأن تفق��د اململكة حال��ة الدعم والتأييد الش��عبي 
املص��ري ال��ذي يتعاطى م��ع اململكة كونه��ا بلد احلرمني 
الشريفني«، معلاً ذلك بأن »مسألة السد اإلثيوبي ليست 
مجرد قضية سياس��ية، وإمنا يعلم اجلميع أنه س��يكون 
له��ا انعكاس��اتها اخلطي��رة عل��ى املصري��ني، فهي متس 
بالدرجة األولى حي��اة ومصير نحو مائة مليون مواطن، 

ومستقبل بلد بكامله«.
ورأى الهتيمي أن »هذا التطور احلادث في العاقات 
املصرية-اخلليجية؛ يؤكد أن مفهوم األمن القومي أصبح 
خاضعاً للنظرية التفكيكية والنسبية«، موضحاً أنه »لم 
يعد هناك ثمة توافق على مفهوم محدد لهذا األمن، بل إن 

كل دول��ة أصبحت تنظر له وفق وجه��ة نظر ذاتية، وفي 
إطار مصاحلها الضيقة«.

م��ن جهته؛ ق��ال احمللل السياس��ي املص��ري محمد 
ال��زواوي، إن »هن��اك ارتباكاً ف��ي السياس��ة اخلارجية 
املصري��ة، التي لم تع��د بوصلتها منضبط��ة باملصلحة 

الوطنية«.
وأض��اف أن »سياس��ة مص��ر اخلارجي��ة مدفوع��ة 
باجتاهني أساس��يني، أحدهم��ا هو اتب��اع اجلهات التي 
تس��تطيع انتش��ال مصر م��ن عثراته��ا االقتصادية؛ عن 
طريق قروض اقتصادية، أو متويل ملش��روعات قصيرة 
أو طويل��ة األم��د. واالجت��اه الثان��ي يتمث��ل ف��ي معاداة 
احل��ركات اإلس��امية، وبالطب��ع اجلهادي��ة، ف��ي ط��ول 
العال��م العرب��ي«. ورأى أن��ه »بص��رف النظ��ر ع��ن دقة 
التقارير املتعلقة بزيارة علي صالح ملصر؛ فإن الش��عب 
املص��ري هو من يدف��ع ثمن احلفاظ عل��ى النظام نتيجة 

لتلك املناورات املتعددة«.
وتابع الزواوي: »بالرغم من أن مصر والسعودية ال 
متل��كان القطيعة أو العداء املطلق بني بعضهما البعض؛ 
إال أن الري��اض بيده��ا الكثير من األوراق التي تس��تطيع 
م��ن خاله��ا التأثير عل��ى االقتص��اد املص��ري، التي من 
م��ن بينها التع��اون مع إثيوبي��ا في مش��روعات لتوليد 
الطاقة الكهربائية، ودورها القيادي في مجلس التعاون 
اخلليج��ي الذي ميلك اس��تثمارات متنوعة ف��ي عدد من 

دول القارة السمراء، ومن بينها إثيوبيا«.
م��ن جانب��ه؛ رأى الكات��ب الصحف��ي أحم��د حس��ن 
الش��رقاوي، أن��ه »ال عاق��ة ب��ني زي��ارة مستش��ار امللك 
سلمان لسد النهضة بإثيوبيا، وبني زيارة علي عبد الله 
صالح الس��رية ملصر«، وقال إن »الش��قاق ب��ني القاهرة 
والرياض يتس��ع ويكبر كل يوم، وال ميك��ن حالياً القول 

بأنه وصل إلى مرحلة )الاعودة(«.{
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قبل انتخابات برلمان 2017

إسالمّيو الجزائر يسعون إلى الوحدة
فتح إعان حزبني إساميني جزائريني اعتزامهما 
االندماج وخوض االنتخاب��ات البرملانية املقررة عام 
2017 بقوائم موحدة، ش��هّية أبناء التيار اإلس��امي 
لتش��كيل حتالف سياسي واس��ع، وذلك بعد سنوات 
من انقس��امات تراجع معها حض��ور ذلك التيار، وفي 
ظل قان��ون وضع قيوداً على خ��وض االنتخابات؛ ما 
يهدد بع��ض األح��زاب اإلس��امية. وكش��فت قيادات 
في أح��زاب إس��امية جزائرية، عن اتص��االت مكثفة 
لتوحيد املكونات السياس��ية اإلس��امية كافة؛ إلنهاء 
التحدي��ات املش��تركة،  التش��رذم، ومواجه��ة  حال��ة 
وتف��ادي م��ا تعتبرها »ش��روطاً قانوني��ة تعجيزية« 

خلوض األحزاب االنتخابات القادمة.
ففي التاس��ع من تش��رين الثاني املاضي، أعلنت 
حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية موافقة قيادة 
احلزبني على مش��روع اندماجي، لينهيا انقس��اماً دام 
16 عام��اً، عندم��ا فج��ر ملف دع��م ترش��ح )الرئيس 
احلالي( عب��د العزيز بوتفليقة، النتخابات الرئاس��ة 
ع��ام 1٩٩٩، ما يس��مى »حركة النهض��ة التاريخية« 

إلى جناحني.
فق��د انقس��مت احلرك��ة وقتها إل��ى جن��اح داعم 
لترش��يح بوتفليقة، بقيادة مكتب احلرك��ة التنفيذي 
ومجلس الش��ورى، وجناح آخر رافض، بقيادة زعيم 
احلركة التاريخي عبد الله جاب الله، الذي انشق عن 
احلزب، وأس��س حرك��ة اإلصاح الوطني، ثم انش��ق 
عنه��ا بس��بب خاف��ات م��ع قياداتها، وأس��س حزبه 

الثالث »جبهة العدالة والتنمية«.
ه��ذه اجلبه��ة حصل��ت عل��ى س��بعة مقاع��د في 
االنتخاب��ات البرملاني��ة ع��ام 2012، بينما ش��اركت 
حركة النهضة ضمن »التكتل األخضر«، وهو حتالف 
ض��م أيض��اً حرك��ة مجتمع الس��لم وحرك��ة اإلصاح 
الوطن��ي، وحص��د 48 مقع��داً، وحل ثالث��اً بعد حزب 

جبهة التحرير والتجمع الوطني الدميقراطي.
جبه��ة العدال��ة والتنمي��ة قال��ت ف��ي بي��ان يوم 
اجلمعة املاضي، إن االندماج »قرار تاريخي يؤس��س 
ملس��ار إنهاء واق��ع التش��رذم وتعدد الكيان��ات، الذي 

وصل إليه التيار اإلسامي«.
وفي اليوم نفسه، أعلنت حركة النهضة، في بيان، 
أنه سيتم »استكمال مساعي التحالف االنتخابي مع 
باقي الشركاء السياس��يني املتواصلني مع احلركة«. 
ويتجه احلزب��ان إلى تنظيم مؤمتر يجم��ع قياداتهما 

من أجل تأسيس حزب جديد موحد.
وتتش��كل خارط��ة التيار اإلس��امي ف��ي اجلزائر 
من س��تة أحزاب رئيس��ية، هي: حركة مجتمع السلم 
)أكب��ر ح��زب إس��امي(، وجبه��ة العدال��ة والتنمية، 
بقيادة املعارض جاب الله، وحركة النهضة، وحركة 
اإلص��اح الوطن��ي، وجبه��ة التغيير، وحرك��ة البناء 

الوطني.
أصل هذه األحزاب يعود إلى تشكيلني سياسيني 
ظه��راً عام 1٩8٩، إثر بدء التعددية السياس��ية، بعد 
العم��ل الس��ري في عه��د احل��زب الواح��د، وتفرخت 
منهما أح��زاب عدة خال الس��نوات األخيرة؛ بس��بب 
الصراعات واالنشقاقات، ما أدى إلى تراجع تأثيرهما 

في الساحة اجلزائية.
م��ن صلب حرك��ة مجتمع الس��لم، التي أسس��ها 
الراحل محفوظ نحناح )توف��ي عام 2003( وتنتمي 
إلى تيار اإلخوان املسلمني، ظهرت ثاثة أحزاب، هي: 
جبهة التغيي��ر، وحركة البناء الوطن��ي، وجتمع أمل 
اجلزائر. فيما خرجت من حرك��ة النهضة التاريخية، 
التي أسس��ها جاب الله، حزبان، هما: حركة اإلصاح 

الوطني، وجبهة العدالة والتنمية.
س��ابقاً، ج��رت مح��اوالت جلم��ع أبن��اء التي��ار 
اإلس��امي، س��واء باالندماج أو بتحالفات سياس��ية 
وانتخابي��ة، لك��ن أغلبه��ا فش��ل، باس��تثناء جن��اح 
حركات مجتمع الس��لم والنهض��ة واإلصاح الوطني 
في تش��كيل حتالف خال االنتخاب��ات البرملانية عام 
2012، حتول إلى كتلة نيابية موحدة تضم خمس��ني 
نائب��اً من أص��ل 462 ف��ي مجل��س الن��واب. وتنتهي 
مهم��ة هذا التكتل مع انتهاء والية املجلس احلالي في 
نيس��ان املقب��ل، غير أن األمني الع��ام حلركة اإلصاح 
الوطن��ي، النائب فيال��ي غوينني، وص��ف في حوار 

نش��رته صحيف��ة »اجلزائ��ر«،  التكتل بأن��ه »جتربة 
فريدة ستتوس��ع وتأخذ ش��كاً آخر مس��تقباً«، دون 

تقدمي تفاصيل.
القيادي في جبهة العدال��ة والتنمية، خلضر بن 
خاف، ق��ال إن »اندم��اج اجلبهة مع حرك��ة النهضة 
هو مش��روع استراتيجي أبعد من مسألة ظرفية، مثل 

االنتخابات املقبلة«.
هذا االندماج، بحسب القيادي في حركة النهضة، 
محم��د حديب��ي، يعن��ي أن »هن��اك خريط��ة طري��ق 
مرحلته��ا الثانية بعد هذا االندماج هي فتح التحالف 
أم��ام التيارات الت��ي تتقاطع معها مدرس��تنا الفكرية 
السياسية، ثم التنس��يق مع الشركاء السياسيني من 

مختل��ف امل��دارس الفكري��ة لتوحيد الرؤي��ة ملواجهة 
التحديات«.

بينم��ا حتفظ بن خ��اف وحديبي بش��أن مردود 
االتصاالت الراهنة، كشف القيادي في حركة النهضة، 
النائ��ب عبد الهادي بوش��اش، أن »أصداء االتصاالت 
بأح��زاب إس��امية أخ��رى إيجابية حل��د اآلن، ورمبا 
تفض��ي إلى ش��ئ ملم��وس قريب��اً«. بوش��اش تابع، 
في تصريح��ات له، أنه »حتى حركة مجتمع الس��لم، 
التي حتفظت على أي حتالف على مس��توى القيادة، 
لدين��ا معلوم��ات أن هناك نقاش��اً داخل ه��ذا احلزب 
للنظر في أي مس��عى للتحالف بني اإلس��اميني خال 

االنتخابات«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

الواجباُت واألوقات
تِه،  إن من واجب املؤمن أن َيعرف قيمة الوقت، فالوقُت هو حياُة اإلنسان في طفولته وُفُتوَّ
ه، وما عُمر ابن آدم إال أَيام كلما َذهب يوٌم ذهب  وش���بابِه وَهرِمه، وقوِته وَضْعفه، وَعطائه وُش���حِّ

َبْعُضه.
واملؤمن أكثُر اخَلْلق إدراكًا لقيمة الوقت، ألنه يعلم أن الله تعالى َيْس���أُله يوم القيامة عن 
رهم بيوم املعاد، وقد  مس���ائل حياته الُكبرى التي َيِفّر من احلديث عنها أكثُر العباد ألنها ُتذكِّ
أَْوَضَحها النبيُّ ] في احلديث الذي يقول فيه: »لن تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى ُيسأل 
عن أربِع ِخصال: عن ُعمره فيما أَفناه، وعن شبابه فيما أَباه، وعن ماِله من أين اكَتَسبه وفيَم 

أَْنَفقه، وعن ِعلمه ماذا عمل فيه« رواه الطبراني.
ضي وقته  لذا فالتقُيّ ضننٌي بوقِته َكَضِنّ الش���حيح بديناره وِدرهمِه ، فليس يرضى أن مُيْ
َسَبْهَلًا، ال في أمِر ديٍن وال في أمر دنيا، كأن واِعظًا في قلبه، أو وازعًا في نفسه ُيناديه ويأمره 
بحس���ن اس���تقبال كّل فجٍر، وتْشِييع كّل مس���اء، وفي هذا يقول احَلس���ن الَبْصرّي: »ما من يوم 
َيْنَشّق َفجُره إال وينادي مناٍد: »يا ابن آدم! أنا خلٌق جديد وعلى عملك شهيد، َفَتزّود مني فإني 

إذا َمَضْيُت ال أَعوُد إلى يوم القيامة«.
ت���ه ف���ي العمل الَكَلل وال ُيفس���ُد عزميَته في االنتف���اع من الوقت  إن املؤم���ن ال ُيصي���ب ِهَمّ
���ّن وهو يغرُس ش���جرة َجوٍز، فقال  امل�ََل���ل، ُرِئ���َي الصحابي أبو الدرداء ذاَت يوم وقد َطعن في الِسّ
له بعض الناس أَتغرُس هذه اجَلْوزة وأنت شيُخ كبير؟ وهي ال ُتثمر إال بعد سنني؟ فقال وماذا 
علّي أن يكون لي ثواُبها، ولغيري ثمرُتها؟ وش���وهد رجٌل ش���يٌخ كبير وهو َيْغرُس ش���جرة زيتون، 
ْهر، وصار على َش���َفاَ ُحْفرِة القبر! فق���ال: َغَرَس َلنا من  َفُس���ئل ع���ن ِفْعِل���ه وقد أَْخَن���ى عليه الَدّ

َقْبَلنا فأََكْلنا، وَنْغِرُس ِليأكَل َمن بْعَدنا!
وم���ن َفِق���َه قيمَة الزمن أَقبَل على صالح العمل، وَحَرص عل���ى اختيار ما َيعُظم ثواُبه في 
حياته وما يدوم أَجُره بعد مماته، كأن َيقف َوْقفًا أو ُيعّلم ِعلمًا، أو َيْغِرَس َغْرسًا أو ُيجرَي نهرًا، 

أو َيحِفَر بئرًا أو يبنَي مسجدًا أو يترَك وَلدًا صاحلًا يدعو له.
إن تضيي���ع الَزم���ن َخْطُبه َجَلل، وتفويُت األوقات خس���ائُره فادح���ات. كان الّصالُح من أمة 
محم���د ] يخش���ى ِقَصر األج���ل وطوَل اأَلَم���ل، ويتهيأ لق���دوِم قاِب���ض األْرَواح فيغتنم دقائَق 
احلياة وثوانيها، ويترُك من يختلس ِقس���مًا منها ويش���اِرُكه فيها، فا َيرضى أن ُيَضّيَع حلظًة 
���رون إال على س���اعٍة َمّرت بهم في الدنيا  من غير ذكر أو قربة، وقد علم أن أهل اجلنة ال يتحسَّ
ولم َيْذكروا الله فيها. وقد ُنِقل عن عمر بن عبد قيس أن رجًا استوقفه وطلب منه أن ُيبادله 

احلديث فقال له: أْمِسك الّشمس!
إن كان الذي يْس���رق املال واألعيان من ِحرزها ُمس���تِحّقًا للقطع، فإن الذي يس���رق وقتك 

ويختلس يومك يستحق القطيعة إال من الّسام والتحية للخروِج من إثم الهْجرة!
لغو الفارغ، واملقال العابث، وُنبتلى  نلتقي ُأناسًا من ُمختِلسي األوقات فيمألون َسْمعنا باَلّ
رون على مس���اِمعنا ِقصصًا وأحداث���ًا ال يتوانون عن ترديِدها ف���ي كل مجلس، وال  بأق���واٍم ُيك���رِّ
يْخَجل���ون م���ن ِذكره���ا كلم���ا َخطفوا خطف���ًة ترمز إليه���ا، فامل�ُراد عنده���م أن يْعتل���وا منّصات 
ل لهم ضعُف ِفكرهم  ثني، وأن نكون لهم سامعني ُمنصتني! وُنفَجُع برجاٍل ُيسوِّ اخِلطاب ُمحدِّ
ُخروا بنا ُعباَب اخلواطر واألفكار، وس���واِلف احل���وادث واألخبار، فا  وس���ذاجُة نفوِس���هم أن مَيْ

يرُقبون في وقتنا ِإاّلً وال ِذمة، وما َثمَّ إال كثرُة الَهذر وَقْتُل األوقات!
لله َدُرّ اإلمام َحسن البنا إذ يقول: »الواجبات أكثُر من األوقات، َفعاِون َغْيَرك على االنتفاع 
ٌة فأْوِجز في قضائها«. إن َمن َع���رف قيمة الزمان أَعرض عن ُفضول  بوقت���ه، وإن كان ل���ك مهَمّ
الكام، واجتنب َس���ْقَط امل�ََقال وَلِزم الَقْصَد واالْعتدال، ومن لم َيدِع الُفضول َجنى عن الَعدل 

وما َلُه ِمْن ُعْذٍر َمْقبول.<

تحالف دعم الشرعية بمصر 
يدعو ألسبوع »أزيحوا السيسي وبشار«

دع��ا التحال��ف الوطني لدعم الش��رعية ورف��ض االنقاب في مص��ر للخروج مبظاه��رات تنطلق يوم 
اجلمعة، دعماً للس��وريني في مدينة حل��ب، للفقراء واملظلومني في مصر، حتت عنوان »أزيحوا السيس��ي 
وبشار«، ضمن املوجة الثورية »ارحل«. وقال في بيان له: »بكل قوة رفضنا التفجير اإلجرامي الذي طاول 
مقر الكاتدارئية مبنطقة العباسية، ونؤكد أن أول من يجب أن يحاكم هو الفشل األمني، دون صرف األنظار 

إلى تهم ملفقة وإعداد تشريعات جائرة، منها ما هو مرتبط بتوسيع احملاكمات العسكرية الباطلة«.
وأض��اف: »لم يع��دم قتلة ثوار يناير، وال من ف��ض اعتصامي رابعة والنهضة، وال ماس��بيرو، وال من 
دّبر موقعة اجلمل، وأفلت املئات من مرتكبي املجازر بحق املصريني من العقاب، ولم ُيحاكم مدبرو تفجير 

كنيسة القديسني، وال قتلة شيماء الصباغ وال سندس أبو بكر وال آالف غيرهما«.
إل��ى ذل��ك، طالبت أربعون ش��خصية مصرية وعربي��ة الدول اإلقليمي��ة والغربية بع��دم التدخل في 

»الشأن السوري، الذي يهدف إلى التفرقة بني الفصائل املقاومة، وإجبارها على االستسام«.
وأعلن��وا -ف��ي بيان لهم ي��وم اجلمعة- اس��تنكارهم للدعم »ال��ذي يقدمه النظ��ام االنقابي في مصر 
لنظام بش��ار األس��د«، مطالبني »تركيا وقطر بدع��وة دول مجلس التعاون اإلس��امي لاجتماع؛ لوضعها 

أمام مسؤولياتها أمام الشعوب اإلسامية، ودعم الثوار السوريني، مادياً ومعنوياً«.
وقال��وا: »لق��د أدمى قلوبنا ما يحدث إلخوانن��ا في حلب من إبادة عرقية وطائفي��ة، في مؤامرة دولية 
تش��ارك فيها روس��يا وإيران ونظام السفاح السوري؛ لقتل وتهجير شعب س��وريا«، مؤكدين أن اإلدانة ال 

تكفي في ظل اجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة العرقية، التي يشارك فيها املجتمع الدولي ودول اجلوار.
وحث��وا الفصائ��ل الس��ورية عل��ى الوح��دة واملقاوم��ة، وحث��وا ش��عوب العال��م »على فض��ح الدور 
الروس��ي واإليران��ي في محاولتهما القضاء على حق الش��عب الس��وري في حريته، وتدمي��ر حلب واملدن 
الس��ورية وتهجي��ر أهلها 

واحتالها«.
املس��لمني  وطالب��وا 
بض��رورة  العال��م  ف��ي 
دع��م أهل س��وريا ب��كل ما 
مضيف��ني:  يس��تطيعون، 
فقضيتن��ا  تيأس��وا،  »ال 
ومقاومتنا عادلة، والنصر 
الثوار،  وس��يصمد  قريب، 
حت��ى  الث��ورة  وتبق��ى 

حتقيق أهدافها«.{
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الجماعة اإلسالمية في بيروت تحتفل بذكرى المولد النبوي
نظم��ت اجلماع��ة اإلس��امية مهرجان��اً ف��ي ذكرى 
املولد النبوي الش��ريف في قاعة قصر االونس��كو مساء 
األربع��اء بحض��ور ممث��ل س��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة 
اللبناني��ة أم��ني الفت��وى الش��يخ أم��ني الك��ردي، ممثل 
رئي��س مجل��س ال��وزراء النائب عم��ار ح��وري، النائب 
الدكت��ور عماد احل��وت، األمني العام الس��ابق للجماعة 
إبراهي��م املصري، املدير العام جله��از أمن الدولة ممث�اً 
باملقدم أمين محمود، رئيس املنتدى اإلس��امي الوطني 
األس��تاذ جميل قاطرجي، رئيس جمعية الواقع األستاذ 
مصطفى بنبوك، ممثل حزب الوطنيني األحرار واحلزب 
التقدمي االش��تراكي، ممثل ش��يخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز الش��يخ نزي��ه صعب، الس��ادة أعض��اء مجلس 
بلدية بيروت، مخاتيرها، الوزير السابق الدكتور خالد 

قباني، النائب السابق د. زهير العبيدي. 
ب��دأ احلف��ل بتاوة م��ن الق��رآن الكرمي، ثم النش��يد 
مفت��ي  ملمث��ل  الكلم��ة  كان��ت  ث��م  اللبنان��ي.  الوطن��ي 
اجلمهورية الش��يخ أمني الكردي، حتدث فيها عن ذكرى 
املول��د، وع��ن النبي ال��ذي أرس��له الله رحم��ة للعاملني. 
وأك��د فيها ض��رورة االقت��داء بنبينا محم��د | صاحب 
الذكرى، فهو | النور الذي جاءنا من عند الله، معّرجاً 
على أخاق النبوة الواضحة ف��ي كل ميدان من ميادين 
احلياة. كما أثار واقع األمة اليوم واجتراء عدّوها عليها، 
ال س��ّيما في حلب التي ع��اث فيها األعداء قت��اً وتدميراً 

وتهجيراً.
بعدها حتدث النائب الدكتور عماد احلوت فقال:

احلم��د لله ال��ذي أنعم علين��ا ان نكون م��ن تاميذ 
مدرسة محمد |، نتعلّم فيها الوحدة في ما بيننا فقال 
س��بحانه: <واعتصم��وا بحب��ل الله جميع��اً وال تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوبكم 

فأصبحت��م بنعمة إخوانا> واحلمد لل��ه الذي جعل من 
مولده | مولد حضارة وأمٍة انتقلت برس��الة اإلس��ام 

من عبادة احلجر والثمر لتصبح أمًة رائدًة لألمم.
من أي��ن أبدأ في احلدي��ث عن صاحب املناس��بة، 
وكل س��يرته مس��ٌك وطيب، أع��ن حبِّه للعب��ادة، حيث 
كان يستش��عر الراح��ة في الص��اة قائ��اً: )أرحنا بها 
ي��ا ب��ال(، ولئن ح��اول الع��دّو الصهيوني أن يس��كت 
ص��وت األذان ف��ي الق��دس فل��ن يزيدن��ا ه��ذا وأهله��ا 
س��وى متس��كاً بش��عائرنا، وقد فعل ربيبه��م أتاتورك 
مثل فعلتهم، وه��ا هي تركيا تعود لدينها وتس��تهدف 
ف��ي أمنها واقتصادها في إطار اس��تهداف اإلس��ام في 
املنطق��ة، وكذلك فلس��طني س��نقوم بتحريره��ا ليعود 
مس��جدها األقص��ى ثال��ث مس��جٍد تش��ّد إلي��ه الرحال 
م��ن جديد ب��إذن الله. أم عن خلقه وحس��ن تعامله مع 
الن��اس وقد قال )ما زال جبريل يوصيني باجلار حتى 

ظنن��ت أنه س��يوّرثه(، وه��و الذي عندما م��رت جنازة 
وقف، فلما قيل له إنها ليهودي أجاب: أليس��ت نفس��اً؟ 
فماذا س��يقول لربه من ميارس اإلجرام في حلب فيقتل 

األطف��ال والش��يوخ ويعت��دي عل��ى النس��اء وميارس 
اإلعدام��ات امليداني��ة. مخطئ م��ن يظ��ن أن النظام هو 
ال��ذي يقاتل في حلب وغيرها، فما هو إال أداة في خدمة 
أغ��راض ال��روس واإليراني��ني ومش��اريعهم، وإن فرار 
قوات النظام الس��وري بس��هولة أمام قوات داعش في 
تدم��ر يذكرنا بفرار اجليش العراقي أمامها في املوصل 
ف��ي وقت س��ابق.. أم عن ثقت��ه بربه وزرع��ه األمل في 
نف��وس صحابته في غزوة اخلندق، حني ظن األحزاب 
أنه��م س��يبيدون الرس��ول | وم��ن مع��ه، وحاصروا 
املدين��ة م��ن خارجه��ا، ودفع��وا يهوده��ا للخيانة من 
داخلها، وس��ط كل ذلك يصرخ رسول الله| الله أكبر 
هزم كس��رى، الله أكبر هزم قيصر، وهكذا ثوار س��وريا 
األبطال، كلهم ثقة بالله، ولئن خس��روا معركة فهم لن 

يخسروا احلرب.
تعيش أمتنا ذكرى مولد رسول الله | وهي متر 
بظروف صعبة، ولكنها كاملخاض الذي يسبق الوالدة، 
س��تخرج لنا جياً يتمس��ك برسالة اإلس��ام اخلالدة، 
ويعيد له��ذه األمة مجدها ويحرر لها مقدس��اتها ويرد 

لها كرامتها.
وخت��م احلف��ل بوصلة متثيلي��ة لفري��ق »بيروت 

الفني« بعنوان »مولد النور«.{

743 عامًا على وفاة »موالنا«:
قونيا تحيي ذكرى جالل الدين الرومي

الجماعة اإلسالمّية واألحزاب في عكار
 تناقش الوضع في حلب  

كبي��ر  لوف��اة   743 بالذك��رى  تركي��ا  احتفل��ت 
املتصّوفني في العالم اإلس��امي، ج��ال الدين الرومي، 
املع��روف ب�»موالنا«، وذلك من خ��ال تنظيم احتفالية 
»شِب عروس«، وتعني ليلة العرس باللغة الفارسية، 
في مدين��ة قونيا وس��ط تركي��ا، ضمن برنام��ج إحياء 
املناس��بة ال��ذي اس��تمر عش��رة أي��ام واختت��م مس��اء 

السبت.
ونظم��ت والي��ة قوني��ا احتفالية تضمن��ت عرضاً 
للفرق��ة املولوية، نف��ذه دراويش متصوف��ون، يذّكرون 
بطبيع��ة الك��ون، ومراح��ل االتص��ال بال��ذات اإللهية، 

وسط حضور رسمي تركي وعربي وإسامي.
تخلّل��ت االحتفالية كلم��ات أش��ادت بالرومي وما 
قدمه للبش��رية والفلس��فة واإلس��ام، وتناولت األفكار 
التي خ��رج به��ا وبقيت راس��خة حتى يومنا ه��ذا، كما 
ركزت الكلمات على ما ميثل��ه الرومي من قيم أخاقية، 

ودعوته للتسامح، وفكره في العشق اإللهي.
نعم��ان  الترك��ي  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  وألق��ى 
قورتوملوش كلمة خال مشاركته مبراسم االحتفال في 
قونيا، إلى جانب عدد آخر من املس��ؤولني السياس��يني 

في الباد، فضاً عن احلضور اجلماهيري الافت.
ودعوت��ه  موالن��ا  بخص��ال  قورتومل��وش  وأش��اد 
للوح��دة والتوحيد، مضيف��اً: »أود أن أعبر عن حاجتنا 
املاس��ة إلى تل��ك الدعوة ف��ي أيامنا هذه«. وأش��ار إلى 
أن احتف��االت ه��ذا الع��ام تنطل��ق حت��ت ش��عار »وقت 

الوحدة«، وأن هذه الرسالة »ذات مغزى«.
جتدر اإلش��ارة إل��ى أن تركي��ا حتيي ذك��رى وفاة 
الروم��ي من 7 إل��ى 17 كانون األول م��ن كل عام، في ما 
يعرف ب�»ش��ِب عروس« بالفارس��ية أو ليل��ة العرس، 

التي كان ينتظرها الرومي.
وموالنا ج��ال الدين الرومي، م��ن أهم املتصوفني 
في التاريخ اإلسامي، حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت 
باملولوية، ولقب بس��لطان العارفني ملا له من سعة في 
املعرف��ة والعلم، وأس��س للمذهب املثنوي في الش��عر، 

وكتب آالف أبيات الشعر عن العشق والفلسفة.
ول��د الروم��ي ف��ي مدينة بل��خ بخراس��ان، في 30 
أيل��ول 1207م، اس��تقر ف��ي قونيا حت��ى وفاته في 17 
كان��ون األول 1273، بعد أن تنق��ل طالباً العلم في عدد 

من املدن أهمها دمشق. 

بدع��وة من الدائرة السياس��ية للجماعة االس��امية 
في عكار، عقد في مركزها اجتماع ضم ممثلي األحزاب:

أمني سر هيئة االش��راف والرقابة في تيار املستقبل  
وعض��و املجل��س الش��رعي اإلس��امي األعل��ى ف��ي عكار 
احملامي محمد املراد  - املنسق العام للقوات اللبنانية في 
عكار الدكتور نبيل س��ركيس - رئيس الكتائب اللبنانية 
في اقليم اجلومة والش��فت األستاذ روبير النشار - ممثل 
تيار العزم والس��عادة  في عكار األس��تاذ محمد احلسني 
- ممث��ل عن منس��قية القيطع في تيار املس��تقبل الدكتور 
أحمد بدر حسني - مس��ؤول حركة اليسار الدميوقراطي 
في عكار الدكتور بري األس��عد - عض��و املجلس اإلداري 
ألوق��اف ع��كار االس��تاذ أس��امة الزعبي - رئي��س احتاد 
بلدي��ات الدريب األوس��ط عب��ود مرعب - رئي��س احتاد 
بلديات وادي خالد الدكتور فادي األس��عد - نائب رئيس 
احت��اد بلديات وس��ط وس��احل القيط��ع الش��يخ يحيى 
الرفاع��ي - مس��ؤول الدائ��رة السياس��ية ف��ي اجلماع��ة 
اإلسامية - عكار الدكتور كفاح الكسار وأعضاء الدائرة. 
بعد مناقش��ة  األوضاع العام��ة وخاصة ما يحصل 

في سوريا، أصدر املجتمعون بياناً جاء فيه: 
ف��ي ظل صم��ت عربي ودولي غير مس��بوق ألبش��ع 
جرائم االبادة التي يتعّرض لها ش��عٌب عربٌي، في مدينة 

امتّدت جذورها في عمق التاريخ. 
هي حلب، التي تس��تصرخ ضمائر األمم، التي لطاملا 
تغّنت بحقوق اإلنس��ان فيها، هي الي��وم تنظر إلى أفظع 
اجلرائ��م بح��ّق اإلنس��انية دون أّي اعتب��اٍر حلرمة دماء 

بيروت حتتفي بذكرى»موالنا«
واحتضن��ت بي��روت ي��وم اجلمعة طق��وس الرقص 
الصوفي )الدراويش املولوية(، مبناسبة وفاة املتصوف 
الترك��ي املعروف جال الدين الرومي، امللقب ب�«موالنا«. 
ونظم االحتفال مبس��اعدة املركز الثقافي التركي »يونس 

أمره«، مبسرح األونيسكو في بيروت.
وحضر عدد من الهيئات الدبلوماس��ية والسياسية 
املناس��بة الت��ي ُنظم��ت ألول م��رة، بنف��س التوقي��ت بني 
بيروت وأنقرة، في الذكرى 743 لوفاة »موالنا«. وشارك 
في االحتفال عدد من الش��خصيات اللبناني��ة والتركية، 

إلى جانب فنيني وموسيقيني.
وق��ال جنكي��ز آر أوغلو، رئي��س مركز يون��س إمره، 
إن »الش��عبني اللبناني والترك��ي متقاربان في ثقافتهما، 
ولهما تاريخ مشترك طويل، وهو ما يجعل هذه املناسبة 
ض��رورة ملحة«. وأض��اف: »ألول مرة نقي��م هذه احلفلة 
ف��ي بي��روت، وال نعتب��ر الطريق��ة املولوي��ة غريبة على 
لبن��ان، وإن كان��ت التكاي��ا )مكان ينقطع في��ه املتصوف 
للعب��ادة( قد اضمحل��ت، نهدف من خال هذه املناس��بة 

إلى أن ننشط الذاكرة اللبنانية بالطرق الصوفية«.
واعتب��ر الس��فير الترك��ي ل��دى لبن��ان، ش��اغاطاي 
إرجي��س، أن إحي��اء ه��ذا النوع م��ن املناس��بات، مبثابة 
رس��الة إنس��انية، متطرقاً في الوقت ذات��ه إلى األوضاع 

الصعبة التي ترزح حتتها مدينة حلب السورية.
وأوضح إرجيس، أنه »في ظل األوضاع اإلنس��انية 
العصيب��ة الي متّر بها حلب خال األيام األخيرة، جند أن 
ذكرى وفاة جال الدين الرومي هي دعوة لنبذ العنف في 

دول املنطقة، ومراعاة القيم اإلنسانية في كل الظروف«.
وقال الكاتب املولوي الصوفي محمد فاحت ش��تاق، 
ال��ذي حضر م��ن تركيا للمش��اركة في املناس��بة، إنه »ال 
س��ماحة في العالم كتل��ك املوجودة في اإلس��ام، ونحن 
جن��د في حياة موالنا جال الدي��ن الرومي محبة ورحمة 
تعكس رس��الة اإلس��ام الكب��رى«. وثّمن اس��تغال هذه 
املناسبة لتحقيق التقارب بني الناس ونشر اخلير في كل 

أرجاء العالم العربي.
إن »مث��ل ه��ذه  الش��يخ محم��ود اخلطي��ب،  وق��ال 
احلفات تعزز الروحية الدعوية التي س��عى إليها جال 
الدي��ن الرومي في حياته، وتس��هم كذلك في نش��ر احلب 

واخلير«.{

األبري��اء أو احت��رام للطفول��ة التي اغت��ال براءتها غياب 
الضمير العاملي. 

وبناًء عليه: 
توج��ه املجتمع��ون  إل��ى ما تبق��ى من ضمائ��ر عند 
ال��دول صاحب��ة الق��رار، أن يب��ادروا إلى وقف آل��ة القتل 

والدمار، فالظلم ال يّولد إال القهر والدمار واإلرهاب. 
2- يش��جب املجتمع��ون تقاع��س وصم��ت مجلس 
األم��ن ع��ن القيام بدوره ف��ي احلفاظ على األمن والس��لم 
الدولي��ني، وكذلك على خ��رق القانون الدولي اإلنس��اني 
وميث��اق االمم املتحدة، كما يتس��اءل املجتمعون أين هي 
جامع��ة الدول العربي��ة مما يحصل في وس��وريا عموماً 

حلب خصوصاً. 
3- يدي��ن املجتمعون قتل األبرياء الذين يس��قطون 
على ي��د أنظمة حكم ومنظمات إرهابي��ة في كل بقعة من 
بقاع عاملنا العربي اجلريح في س��وريا والعراق واليمن 
وليبيا وفلس��طني املغتَصبة، وآخره��ا التفجير اإلرهابي 

الذي طال الكنيسة البطرسية في القاهرة. 
4- يتوج��ه املجتمع��ون إلى كل من ش��ارك وال يزال 
يش��ارك في تدعي��م آلة الظل��م والقهر والدم��ار وبخاّصة 
مّمن س��اندوا النظام الس��وري ف��ي إرهابه، في س��وريا، 
كما يتوجه املجتمعون الى حزب الله بالعودة إلى لبنان 

والكف عن متاديه في املشاركة بعملية القتل والتدمير. 
اللبنان��ي  جيش��نا  إل��ى  املجتمع��ون  يتوّج��ه   -5
بالتحي��ة والتقدي��ر ل��دوره ف��ي حماية بلدنا م��ن ويات 

احلروب والفنت. 

من مستشفيات عكار.. الجماعة »مولدك نور ورحمة«
افتتح��ت اجلماعة اإلس��امية في عكار 
، أنش��طتها مبناس��بة ذكرى املول��د النبوي 
بالتعاون مع »جمعية النجاة االجتماعية« 
و »كش��افة االمي��ان اإلس��امية«، بج��والت 

على مستشفيات عكار.
كانت البداية من مستشفى )اليوسف(، 
ث��م  )خل��ف احلبت��ور(  ب�)رح��ال(  م��روراً 
ف��ي منطقة ح��رار، ونهاي��ة في املستش��فى 
احلكومي، حيث مت توزيع الورود و احللوى 
والهداي��ا عل��ى املرض��ى ، والطاق��م الطبي ، 

متمّنني للمرضى الشفاء العاجل، داعني الى االقتداء برسول الله  عليه الصاة والسام، في احملبة والتسامح.
وقد رحبت املستشفيات بهذا النوع من االنشطة الذي يدخل الفرح والسرور على قلب املريض.
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املص��ري( ومعه الش��يخ أحمد العمري مس��ؤول ملف 
القدس في االحتاد العاملي لعلماء املسلمني. 

ناقش الطرفان الظروف التي تعاني منها املنطقة 
واملش��اكل التي تسودها، واالش��كاليات التي ميكن أن 

تطرح في املؤمتر العام القادم.

ق��ام األمني الع��ام للمؤمت��ر القومي - اإلس��امي 
األس��تاذ خالد الس��فياني بزيارة اجلماعة اإلس��امية 
مبركزه��ا في بي��روت، ومع��ه الدكتور أس��امة محيو، 
وذلك صباح اخلمي��س 2016/12/15، حيث التقى 
األم��ني العام الس��ابق للجماع��ة اإلس��امية )إبراهيم 

األمين العام للمؤتمر القومي - اإلسالمي
يزور الجماعة اإلسالمية 

أنشطة

الجماعة اإلسالمية في جبل لبنان
تلتقي »التيار الوطني الحر«

القوى اإلسالمية في صيدا ومخيماتها تتضامن مع حلب

الجماعة اإلسالمية في عكار تحتفل بالمولد النبوي

مدارس اإليمان تشارك في مؤتمر حول السالمة المرورّية

الجماعة في البقاع تقيم مهرجانًا إنشاديًا

زار وف��د من اجلماعة اإلس��امية ف��ي جبل لبنان 
برئاس��ة رئي��س مجل��س احملافظ��ة ف��ي جب��ل لبنان 
املهن��دس محم��د ق��داح، يرافقه املس��ؤول السياس��ي 
احلاج عمر س��راج وأعضاء اللجنة السياسية، مساء 
الوطن��ي  »التي��ار  مكت��ب   2016/12/17 الس��بت 
احلر« في الدامور، حيث كان في اس��تقبالهم مسؤول 
التيار في الش��وف املهندس بدري سالم منسق قضاء 
الش��وف وأعض��اء املنس��قية: خلي��ل حم��ادة، كاتي��ا 
كي��وان، جون��ي خوري، حكم��ت بو عب��دو، واحملامي 

طارق اخلطيب.
بدايًة رحب املهندس بدري سالم بوفد اجلماعة، 
مشدداً على حرص التيار على التواصل وااللتقاء مع 
جميع ابناء الوطن خاصة في هذا الوقت، مشدداً على 
السياس��ة االنفتاحي��ة للتي��ار على مختل��ف األفرقاء 
واألحزاب السياس��ية، مؤكداً أن التفاهم مع اجلماعة 

أقامت القوى االس��امية في صيدا ومخيماتها وقفًة 
تضامنية م��ع حلب اجلريحة، اس��تنكاراً للمج��ازر التي 
تقترفه��ا آل��ة القت��ل الروس��ية وااليراني��ة وامليليش��يات 
العامل��ة معهم��ا، وذلك في مس��جد احلس��ني ف��ي صيدا 
االس��امية حفله��ا اخلتام��ي  ألغ��ت اجلماع��ة  ان  بع��د 
حلملة »الرحمة املهداة« مبناس��بة ذك��رى املولد النبوي 

الشريف.
تق��دم احلضور لفي��ف م��ن العلماء وممثل��ي القوى 
والهيئات اإلس��امية وحش��د من اجلماهير، وحتدث في 
اللق��اء إمام املس��جد الش��يخ محمد الش��يخ عم��ار، ممثل 

أقامت اجلماعة اإلس��امية في عكار احتفاالً بذكرى 
املول��د النب��وي الش��ريف وتضامن��اً م��ع أهل حل��ب، في 
مس��رح مدرس��ة اجلوهرة اإلس��امية في بزبينا بعنوان 

»مولده نور ورحمة«. 
حضر االحتفال: عضو املجلس اإلس��امي الش��رعي 
األعلى األستاذ محمد مراد، ممثل الرئيس ميقاتي األستاذ 
أس��امة الزعب��ي، رئي��س مجل��س أمن��اء وق��ف مدرس��ة 
اجلوه��رة اإلس��امية محم��د ش��ديد، رئي��س اجلمعي��ة 
احلميدية اإلس��امية خالد الزعبي، رئيس إحتاد بلديات 
وادي خالد الدكتور فادي األس��عد، مدير ثانوية العيون 
الرس��مية عماد خضر، نائب مسؤول اجلماعة اإلسامية 
في عكار الش��يخ محمد العبدو، مسؤول الدائرة الدعوية 
ف��ي عكار الش��يخ س��عد في��اض، أئمة وخطباء مس��اجد 
اجلوم��ة، رؤس��اء بلدي��ات ومخاتي��ر وم��دراء م��دارس، 

ش��اركت م��دارس اإلميان اإلس��امية في الش��مال، 
التابع��ة جلمعي��ة التربية اإلس��امية، ممثلة بالش��يخ 
مصطف��ى عل��وش، ف��ي املؤمت��ر ال��ذي نظمت��ه جمعية 
دور  املروري��ة...  »الس��امة  ح��ول  واي«  »سوش��يل 
البلدي��ات وامل��دارس«، ال��ذي أقي��م حتت ش��عار: »معاً 
لوقف عّداد املوت على الطرق«، برعاية محافظ الشمال 
القاض��ي رمزي نه��را، وبالتعاون م��ع املجلس الوطني 
للس��امة املروري��ة، وبالش��راكة م��ع جمعي��ة »ن��ورث 
راي��درز«، واألكادميي��ة اللبناني��ة للس��امة املروري��ة، 
ونقاب��ة املهندس��ني، ف��ي قاعة احملاض��رات ف��ي نقابة 

املهندسني بطرابلس.
وقد ش��اركت مدارس اإلميان في ورشة العمل التي 
عاجل��ت موض��وع دور البلدي��ات ف��ي تعزيز الس��امة 
املروري��ة، حيث ق��ّدم الش��يخ مصطفى علوش ش��هادة 
حّية حول حادثة استش��هاد املربية رنا دندش��ي، التي 
فقدته��ا مدارس اإلمي��ان، فكانت مصيب��ة على الهيئتني 
التعليمي��ة واإلدارية والطاب في مدارس اإلميان وعلى 
عائلته��ا ومدين��ة طرابل��س بالعم��وم، مش��يراً ال��ى أن 

أقام��ت اجلماع��ة االس��امية ف��ي البق��اع عصر يوم 
األحد مهرجاناً إنش��ادياً في مركز األبرار التربوي - جب 

جنني حتت عنوان »بني املولد واملسرى حكاية أذان«.
 افتت��ح املهرج��ان بآي��ات م��ن الذكر احلكي��م تاها 
الدكتور علي الغزاوي شيخ قراء البقاع، وتخلل املهرجان 

اإلس��امية ضروري في ه��ذه املرحلة التي تش��هدها 
املنطق��ة، ملا فيه م��ن مصلحة وطنية س��وف تنعكس 
تلقائياً على ابناء املنطق��ة، وتفتح أبواب التاقي بني 

مختلف األطراف على الساحة الداخلية.
للتي��ار  ق��داح  محم��د  املهن��دس  ب��ارك  ب��دوره 
الوطني احلر وصول العماد ميش��ال عون الى رئاسة 
اجلمهورية، كما تقدم للتيار مبعايدة مبناسبة األعياد 
املجي��دة القادم��ة، مؤك��داً أن لبنان هو مث��ال للعيش 
املش��ترك بني جميع أبنائه، مؤكداً أن حرص اجلماعة 
على االنفت��اح على جميع القوى واألح��زاب اللبنانية 

هو حرص على احلفاظ على هذا العيش املشترك.
كما ت��داول الوفد باألوضاع السياس��ة في الباد 
عموماً والش��وف خصوص��اً، وما آلت إليه التش��كيلة 
احلكومية. وش��دد احلاضرون على ضرورة استمرار 

هذه اللقاءات ملا لها من مصلحة للبلد.{

الق��وى اإلس��امية ف��ي مخي��م عني احلل��وة الش��يخ أبو 
إس��حاق املقدح، ممثل أحرار صيدا الش��يخ محيي الدين 
عنت��ر، نائ��ب رئيس هيئ��ة العلماء املس��لمني ف��ي لبنان 
الش��يخ خال��د العارف��ي، املس��ؤول التنظيم��ي للجماعة 

اإلسامية في اجلنوب الشيخ مصطفى احلريري.
وأجمعت الكلمات عل��ى ادانة الهجمة البربرية على 
حلب، ودعت الش��عوب العربية واإلسامية للوقوف مع 
ثورة الشعب الس��وري في وجه طاغية الشام وحلفائه، 
ونّددت بالصمت الرس��مي العربي والدولي امام املجازر 

التي ُترتكب بحق املدنيني في حلب وكل املدن السورية.

وأس��اتذة  وممثل��ني عن اجلمعي��ات األهلية وحش��د من 
أهالي املنطقة.

كلمة االحتفال ألقاه��ا الدكتور هيثم الرفاعي، وجاء 
فيها: »في مولد رس��ولنا الكرمي | نتذكر أنه كان رسول 
الع��زة والعف��ة والكرامة، فلم يخضع ملغري��ات ولم يأبه 
بش��هوات، لقد كان رس��ول النصر والتف��اؤل، فأحيا فينا 
األمل حتى في زمن احملن، فهو الذي حوصر كما  حتاصر 
حل��ب الي��وم واليم��ن والع��راق وفلس��طني، ولك��ن بع��د 

احلصار جاءت البشرى وجاء االنتصار. 
تخلل االحتفال أناشيد املدائح النبوية لفرقة املنشد 
الش��امي منص��ور زعيتر. كما قدمت الدائ��رة الدعوية في 
اجلماعة اإلس��امية وجلن��ة اجلومة درع��ني تكرمييتني 
للشيخ الدكتور هيثم الرفاعي لنيله درجة الدكتوراه في 

العقيدة.    

مدارس اإلميان فقدت أيضاً أحد خريجيها وهو الطبيب 
محم��د العجم، اثر ح��ادث أليم في منطق��ة البحصاص 
بطرابل��س. أض��اف عل��وش: »وم��ع اميانن��ا بالقض��اء 
والقَدر، لكننا نؤمن أيضاً ب��أن اإلهمال هو جرمية بحق 
الوط��ن واملواط��ن ب��ذات الوق��ت، فاألس��باب ف��ي كلت��ا 
احلادثتني تعود لإلهمال وفقدان أبسط شروط السامة 
املروري��ة، األمر ال��ذي يحتم علينا عدم الس��كوت عليه، 

داعياً الدولة إلى أن تهتم بأمور املواطنني وممتلكاتهم.
وأعل��ن علوش أن م��دارس اإلميان ت��دّرس طابها 
م��ادة ضم��ن مناهجه��ا الدراس��ية عنوانه��ا »الس��امة 
العام��ة« ته��دف ال��ى تربية ط��اب وطالب��ات مدارس 
اإلمي��ان عل��ى مفاهيم الس��امة العامة بكاف��ة نواحيها 

ومنها السامة املرورية.
وفي اخلتام متنى الشيخ مصطفى علوش  النجاح 
بالطروح��ات  الغن��ي  املؤمت��ر  ه��ذا  أه��داف  وحتقي��ق 
والدراس��ات الت��ي حتق��ق مفاهي��م الس��امة املرورية، 
وال��ذي يبرز أيضاً دور البلديات واملؤسس��ات التربوية 

في سبيل حتقيقه.

كلمة اجلماعة ألقاها الشيخ سامي اخلطيب رئيس دائرة 
التعبئة في اجلماعة، وأحيا املهرجان املنشد بال األحمد 
واملنشد طالب طالب وفرقة نغم الشرق بإشراف األستاذ 
عبد الرحمن الساسة، وقدم املهرجان الشيخ عبد الرحمن 

القادري مسؤول قسم الدعوة في اجلماعة.  
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مش����كات كثي����رة تعصف بأبن����اء عاملنا العربي واإلس����امي. إحدى هذه املش����اكل ه����ي التباين 
والتف����اوت الكبيرين ف����ي تقييم األمور والنظرة إليها. فما يعتبره البع����ض انتصارًا يعتبره آخرون 
هزمية، وما يقّيمه البعض على أنه إيجابي يقّيمه البعض اآلخر بشكل سلبي، ومن يجد في شيء 
مصلحة ما، يجد فيه آخرون مفس����دة، وهكذا.. مش����كلة أزلية تكش����ف األيام أنها لن جتد حًا في 
املس����تقبل القريب، بل إنها تزداد اس����تفحااًل وتعقيدًا، هي مش����كلة رغم بساطتها من حيث الشكل، 
إال أن لها انعكاسات خطيرة، وتؤدي لنتائج سلبية كثيرة، تساهم في تشويه الصورة، بعد أن يختار 
خصوم األمة الصورة الس����لبية التي تناس����بهم، خاصة أن البعض يصّر على عدم التفكير مبآالت 
األمور وما ميكن أن تؤدي إليه، ويكتفي بالنتائج املباش����رة. ليس هذا فحس����ب، بل إنه يوّجه س����هام 
النقد والتشهير والتشكيك والتجريح باجتاه كل من ميلك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظره.

مناس����بة ه����ذه املقدمة، هي اغتيال الس����فير الروس����ي أندريه كارلوف في أنق����رة قبل أيام، التي 
شكلت مناسبة جديدة كشفت حجم التباعد والتناقض في نظر أبناء األمتني العربية واإلسامية 
لألم����ور، وقدم����ت منوذجًا جدي����دًا حلالة االنف����ات الفكري الت����ي يعانون منه����ا، وفضحت إخفاق 

شريحة من العرب واملسلمني في تقييم األمور، وفشلهم في التفريق بني املصلحة واملفسدة.
فف���ي حني ش���كل اغتيال الس���فير الروس���ي ف���ي أنقرة والص���ور املرّوع���ة التي تناقله���ا العالم 
للح���ادث مناس���بة للبعض ك���ي يحتفلوا بالنصر امل���ؤزر الذي حتقق، على اعتبار أن قتل الس���فير 
يش���كل انتقام���ًا آلالف الضحاي���ا الذين س���قطوا ج���راء الغارات اجلوي���ة التي نفذته���ا الطائرات 
الروس���ية على مناطق فوق س���وريا، وأن الله اس���تجاب دعاء الثكالى واألرامل واألطفال باالنتقام 
م���ن آل���ة القتل الروس���ية من خال قتل س���فيرها ف���ي أنقرة.. وم���ا زاد في ح���دة االحتفاالت أنها 
أعقبت الضربة املوجعة التي تلقتها املعارضة بانس���حابها من حلب، وخضوعها لش���روط النظام 
وحلفائه، وبالتالي كان طبيعيًا –بالنس���بة للبعض- أن يش���كل اغتيال الس���فير الروسي في أنقرة 
مناس���بة لاحتفال واالحتفاء، الس���يما أن الش���خص الذي قتل الس���فير أعلن بلغته التركية أن 
م���ا ق���ام به ه���و انتقام ألبناء حلب، وقال بش���كل واض���ح: »نحن منوت في حلب وأن���ت متوت هنا«. 
هي النتيجة املنطقية واملباش���رة للحادث، وقد تبّنى كثيرون هذه النظرة القاصرة بإش���ادتهم عبر 
وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي ببطولة مطلق النار على الس���فير الروس���ي ومنح���وه أرقى ألقاب 
البطولة والشجاعة واجلهاد والشهادة بعد مصرعه. لكن نظرة من زاوية أخرى تكشف أن اغتيال 
الس���فير الروس���ي كان ضربة موجعة للثورة الس���ورية، وأن آثاره على الثورة وأبنائها س���وف تكون 
س���لبية، وإذا أردنا التزام سياس���ة االنتقام التي فرح بها البعض، فإن بإمكان الطائرات الروس���ية 
االنتق���ام ملقت���ل س���فيرها بارتكاب املزي���د من جرائم القتل والتدمير والتش���ريد بحق الس���وريني، 

والكّفة لن تكون لصاحلهم بالتأكيد.
الث���ورة الس���ورية ليس���ت بحاج���ة ملن ينتق���م لها، وأبن���اء حلب الذي���ن ُقتلوا وُش���ّردوا ال تكون 
مس���اندتهم ودعمهم بقتل وتش���ريد غيرهم، هم يريدون من يقف إلى جانبهم ويس���اهم في إنهاء 
معاناتهم وتثبيتهم في أرضهم، يريدون من يؤّمن لهم س���قفًا يعيش���ون حتته يقيهم برد الش���تاء، 
ال ملن يقتل باسمهم. فقتل السفير الروسي في أنقرة لن يعيد إحياء شهيد، ولن يخّفف من ألم 
جريح، ولن يرحم معتقًا من س���ياط جّاديه، ولن يعيد بناء منزل مهدم. انعكاس���ه الوحيد هو 
إطالة أمد معاناة الس���وريني، واس���تمرار سياسة القتل والتشريد والتدمير التي ينتهجها النظام 
وأعوانه، الذين س���يجدون في مقتل الس���فير الروس���ي مبررًا للمزيد من اإليغال بدماء السوريني 

وارتكاب املزيد من اجلرائم بحقهم. 
الث���ورة الس���ورية متض���ّررة كذل���ك من تأثير مقتل الس���فير الروس���ي على العاق���ات التركية 
الروسية، التي عادت احلرارة إليها بعدما جنحت في جتاوز قطوع إسقاط تركيا للطائرة الروسية 
نهاي���ة الع���ام املاض���ي. فتركيا هي بوابة الث���ورة إلى اخلارج، وما يضّر تركيا س���ينعكس حكمًا على 

قدرتها في تقدمي الدعم واملساندة للثورة السورية. 
ال تنتص���ر الث���ورة باالنتق���ام، ب���ل بالعقل واحلكم���ة، والس���عي لتأمني مصلحته���ا ومصلحة 

أبنائها.<

بقلم: أواب إبراهيم

ال تنتصر الثورات باالنتقام!

كلمة طيبة

أيه��ا االخ��وة األفاضل، ان��ه ملجلس كرمي 
برّد اجلميل والوف��اء ملخضرمي الصحافة في 
طرابلس، بعد ان قضين��ا ما يزيد على أربعني 
س��نة في مهن��ة البحث ع��ن املتاعب بإخاص 
وتف��اٍن، عس��ى أن نكون قد أدين��ا واجبنا على 

الصعيدين الثقافي واإلسامي.
لق��د قضي��ت أربعة عق��ود ف��ي الصحافة 
وأجن��زت  اإلس��امية،  والصحاف��ة  الثقافي��ة 
بفض��ل الل��ه مئ��ات التحقيق��ات واحل��وارات 
مئ��ات  وح��اورت  واملق��االت،  والتقاري��ر 
الثقافي��ة واإلس��امية، فأش��كر  الش��خصيات 
للجماعة اإلس��امية تكرميها لنا، وال أغالي إذا 
ما أشرت إلى أن اجلماعة اإلسامية هي كبرى 
احلركات اإلس��امية وأكثرها تألق��اً وحضوراً 
في املجتمع الطرابلس��ي وس��ائر أنحاء لبنان، 
وخاصة لدورها الدعوي والسياسي والوطني 
بكل حكمة ووعي ووس��طية واعتدال، ما أّهلها 
ألن تكون من مصاّف األحزاب اللبنانية الكبرى 
الت��ي تض��م املثقف��ني واخللوق��ني املنتش��رين 
ف��ي مختل��ف املناط��ق اللبنانية، الذي��ن أكدوا 

حضورهم عبر املؤسسات الراسخة ومنها:
جمعية التربية االس��امية املش��رفة على 
م��دارس اإلميان اإلس��امية، وال��دور الريادي 
الذي لعبته هذه املدارس في تكوين شخصية 
الطال��ب اإلس��امية، وهو م��ا كنا نفتق��ره قبل 

عقود .
أما اجلمعية الطبية االس��امية التي منت 
بسرعة وتفّوق اسعافها على سائر اإلسعافات 
س��رعة وحض��وراً وعاج��اً. ورابط��ة الطاب 
املس��لمني، حيث جمعت آالف الطاب املسلمني  
التي عززت حضوره��م وأهميتهم ودورهم في 
الثانوي��ات واجلامع��ات املختلف��ة، وجمعي��ة 
باألخ��وات  اخلاص��ة  االجتماعي��ة  النج��اة 

والسيدات.
واذاعة الفجر التي يزداد انتش��ارها يوماً 
بعد يوم، ومستش��فى دار الش��فاء التي سّدت 
ثغ��رة كبي��رًة ف��ي املجتم��ع الطرابلس��ي. أم��ا 
مرك��ز الدع��وة اإلس��امية الذي انش��ئ مؤخراً 
فان��ه  املؤسس��ات،  ه��ذه  معظ��م  ليس��توعب 

سيصبح ركناً اجتماعياً مميزاً في طرابلس.
األم��ان  مجل��ة  ننس��ى  أن  ميك��ن  وال 
حتريره��ا  عل��ى  يش��رف  الت��ي  االس��بوعية، 
األمني العام الس��ابق للجماعة اإلسامية األخ 

إبراهي��م املصري، رائ��د اإلعام اإلس��امي في 
لبنان والوطن العربي، ندعو له بدوام الصحة 

والعافية أطال الله عمره.
إن للجماع��ة اإلس��امية دوراً مهم��اً عل��ى 
الس��احة الوطنية والسياسية واإلسامية، ما 
جعلها تس��تحق بجدارة ان يكون لها اكثر من 
نائب في بي��روت وطرابلس والضنية وعكار.. 
نظراً لكونها متثل الش��ارع اإلسامي اللبناني 

بصدق وإخاص.
يس��رني ان اغتنم هذه الفرصة ألعلن عن 
ق��رب انتهاء كتابي الثان��ي بعنوان: احلركات 
ف��ي  اإلس��امية  والش��خصيات  واجلمعي��ات 
طرابل��س والش��مال، وه��و كتاب يضم س��تني 
مقابل��ًة مع ش��خصيات إس��امية فاعلة، بعد 
ال��ذي يض��م  كتاب��ي األول »الثقاف��ة ش��ماالً« 
عش��رات املقاب��ات الثقافي��ة واألدبي��ة، وه��و 
ضمن سلسلة كتب حتت عنوان »أربعني سنة 
صحاف��ة« الذي الق��ت ترحيب��اً في األوس��اط 
الثقافي��ة، ونأم��ل أن يحظ��ى كت��اب احلركات 

اإلسامية برضى املعنيني. 
أيه��ا اإلخوة األفاض��ل.. ال يس��عني إال أن 
أغتنم مناسبة اجلمعة 1٩ كانون االول 2016 
الذي تصادف ذكرى مرور عش��ر سنوات على 
استش��هاد ولدنا ماجد يوم اجلمعة 1٩ كانون 
اجلي��ش  ف��ي  أول  رقي��ب  وه��و   ،2006 األول 
اللبناني – فوج الهندس��ة، ال��ذي فكك عبوات 
األلغ��ام والقناب��ل العنقودية ليك��ون قدر الله 
في ذلك اليوم ليرتفع ش��هيداً إلى جنان اخللد 

بإذن الله.
اننا نعتبر تكرمي اجلماعة اإلس��امية لنا 
)كإعاميني( مبثابة حافز ألن جندد نش��اطنا 
ونعق��د الع��زم عل��ى متابع��ة دورنا ف��ي رفع 
مطال��ب طرابلس احملروم��ة املزمنة منذ أربعة 
عق��ود، والعم��ل عل��ى محارب��ة أع��داء املدينة 
الذين يتهمونه��ا باإلرهاب، لنؤكد اعتدال هذه 
املدين��ة وحرصها على العي��ش الواحد. ورغم 
ذلك لم حتظ بأي اهتمام من الوزارات املختلفة 
ومؤسس��اتها، وحرم��ت املش��اريع اإلمنائي��ة 
لصال��ح مناط��ق محظوط��ة وأملنا كبي��ر بأن 
يتع��اون اإلعاميون ف��ي طرابلس على صون 
حقوقها بعد ان تناس��ى معظ��م نوابها دورهم 

املطلوب.{
عبد القادر األسمر

تحّية »للجماعة االسالمية«
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اإلثنني
الثاثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

يع
رب

ول
األ

ون
كان

ول
األ

25
26
27
28
29
30
1

24
25
26
27
28
29
30

03
03
03
04
04
05
05

5
5
5
5
5
5
5

40
40
41
41
42
42
43

6
6
6
6
6
6
6

37
37
38
38
39
39
40

11
11
11
11
11
11
11

16
16
17
17
18
19
19

2
2
2
2
2
2
2

34
34
35
35
36
37
37

4
4
4
4
4
4
4

01
02
02
03
03
04
05

6
6
6
6
6
6
6


