
أزمة الصحافة الورقية
يعان���ي العال���م، والعالم العربي خاصة، ولبنان بش���كل أخ���ّص.. باإلضافة الى تداعيات 
اإلرهاب والتفجيرات.. اش���كالية أخرى، قد تكون أدعى لالهتمام وضرورة املعاجلة، تلك هي 
أزم���ة الثقافة الورقية املقروءة، التي وس���يلتها الكت���اب واملجلة واجلريدة اليومية. فقد أقيم 
في بيروت منذ أس���بوعني املعرض الس���نوي للكتاب، وكان زحام الدخول إلى س���احة املعرض 
كثيف���ًا، بينم���ا يأت���ي اخلروج هادئًا وبطيئ���ًا، وال يكاد زائر للمعرض يخ���رج وفي يده كتاب أو 
مجلة، وامنا بعض األوراق اإلعالمية واملواد الدعائية ليس أكثر. أما عن الصحافة فاملصاب 
أكب���ر وأوس���ع، ذلك أن القارئ العربي كان���ت تأتيه اجلريدة ليقرأها قبل فط���وره، أو يتناولها 
في س���يارته، أما اليوم فيكتفي بتصفح عناوين الصحيفة بعد الوصول إلى مكتبه أو محل 
عمل���ه. لذل���ك فقد احتجبت »الس���فير« وقد تلحق بها »النهار« وغيره���ا، نظرًا الرتفاع كلفة 
الطباع���ة وأس���عار الورق وتضاؤل التوزيع وعدد القراء. ق���د تكون األزمة مبّررة بأن التواصل 
االلكتروني أصبح بدياًل أس���هل تناواًل وأكثر رواجًا، لكن الثقافة واملعرفة وس���يلتهما القراءة 
وليس تصفح العناوين، خاصة إذا تذكرنا أننا أمة »إقرأ« وليس تصّفح، وان ثقافة التواصل 

اإللكتروني لم تلِغ القراءة لدى الشعوب الغربية، فما بالنا وقد وقعنا في الشَرك؟!
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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(

الحريري: قانون النسبية 
معقد جدًا

أسف رئيس احلكومة اللبنانية سعد 
احلريري أمام وفد م��ن »التحالف الوطني 
لدعم حتقيق املشاركة السياسية للنساء« 
زاره في السراي الكبيرة، في حضور وزير 
الدولة لش��ؤون امل��رأة جان أوغاس��بيان، 
لغي��اب امل��رأة »ع��ن التمثي��ل السياس��ي، 
ب��ل حتى لدين��ا قوانني تظلم امل��رأة، وأرى 
املش��كلة األساس��ية في ثقاف��ة األحزاب«، 
معلن��اً أن قان��ون النس��بية »يحت��اج إلى 
عملي��ة تثقي��ف وتوعية، ونح��ن كحكومة 
غير قادرين على ذلك اليوم«. وش��دد على 
أنه »من أكث��ر املدافعني عن حق��وق املرأة، 
وس��أعتمد ه��ذه األجن��دة حت��ى النهاية«، 
الفت��اً إل��ى أن »ف��ي مجل��س ال��وزراء عدداً 
كبيراً ممن هم ضد الكوتا النسائية، لكنني 
مس��تمر ف��ي املطالب��ة به��ذه املس��ألة ولن 
أدخ��ل أي انتخابات إن لم يك��ن فيها كوتا 
نس��ائية« وق��ال: »هن��اك كث��ر يتحدث��ون 
بالنس��بية، لكنن��ي أحت��دى أن يأت��ي أحد 
ويق��ول لن��ا كي��ف تت��م االنتخاب��ات عل��ى 
أس��اس النس��بية أو م��ع دم��ج األكثري��ة. 
إنها مس��ألة معقدة للغاية، وعلينا تثقيف 
مجتمعاتنا، ألن كثراً سيكونون غير ملمنينّ 

ولن يعرفوا كيف سيصوتون«.

إبراهيم: أمننا محّصن 
وننّسق مع األجهزة العالمية

أكد املدي��ر الع��ام لألمن الع��ام اللواء 
عباس إبراهي��م، خالل اس��تقباله ضباطاً 
من املديري��ة هنأوه بحل��ول العام اجلديد 
»أن لبن��ان محصن أمنياً باملقارنة مع دول 
املنطقة ألس��باب عدة، أهمها أن اللبنانيني 
الذي��ن عايش��وا احل��رب األهلي��ة يعرفون 
أهوالها ويؤمنون ب��أن االختالفات ال حتل 
اللبنان��ي  املجتم��ع  أن  كم��ا  باحل��وار،  إال 
بغالبيت��ه ال يش��كل بيئة حاضن��ة لألفكار 
اإلرهابي��ة الهدام��ة، إضافة إلى التنس��يق 
املس��تمر ب��ني األجه��زة األمني��ة اللبنانية 
والغطاء السياسي املؤمن لهذا التنسيق«. 
ولف��ت ال��ى ان املديري��ة »تنس��ق م��ع كل 
األجه��زة األمني��ة العاملي��ة حلماي��ة لبنان 
من اخلطر اإلرهاب��ي، وأن املديرية في هذا 
املجال ليس��ت في موق��ع املتلقي فقط، إمنا 
ه��ي ف��ي كثير م��ن األحي��ان تق��وم بتزويد 

أجهزة أمنية عاملية املعلومات«.

السفارة السعودية: آمال 
كبيرة على زيارة عون

أعلنت السفارة الس��عودية في لبنان 
أنها تق��وم »بنش��اطات ومب��ادرات مكثفة 
ومتنونّعة بغية خلق من��اخ إيجابي جديد 
ف��ي  س��يما  وال  البلدي��ن،  ب��ني  للعالق��ات 
املجاالت االقتصادي��ة املختلفة«، الفتة في 
بي��ان الى أنه »متنّ ش��حن بضائ��ع مختلفة 
قات  م��ن مرفأ طرابلس بعد إزال��ة كل املعونّ
من مكتب خدمات األعمال، بالتنس��يق مع 
املديرية العامة للجمارك ووزارة االقتصاد 
والتج��ارة واملؤسس��ة العام��ة لتش��جيع 
االستثمارات في لبنان »إيدال««. وختمت 
املب��ادرات  ه��ذه  كل  »تأت��ي  الس��فارة: 

والنش��اطات قب��ل زي��ارة الرئي��س ع��ون 
للري��اض االثنني املقبل، الت��ي يعلق عليها 
اجلمي��ع آماالً كبيرة، لكونه��ا تخلق مناخاً 
جديداً يس��اعد على اس��تئناف حركة سفر 
املواطنني الس��عوديني إلى لبنان وعودتها 

إلى وضعها الطبيعي«.

جنبالط: بند النفط 
والغاز أشبه بوليمة

غرنّد رئيس احلزب االش��تراكي النائب 
وليد جنبالط عبر حس��ابه عل��ى »تويتر« 
منتق��داً طريق��ة بن��د النف��ط والغ��از الذي 

ستناقشه احلكومة في جلستها غداً.
وق��ال جنبالط: »أول بن��د للبحث غداً 
في جلس��ة مجلس الوزراء وق��د وزع على 
عج��ل ه��و بن��د النف��ط والغ��از »، وتابع: 
»وكأن كل االم��ور محلولة للمصادقة على 
املراسيم، االمر أشبه بوليمة جهنّزت مسبقاً 
ف��ي الكوالي��س ك��ي يج��ري أكله��ا غ��داً«. 
وأض��اف: »لي��س هناك ش��ركة وطنية وال 
صندوق س��يادي وال قيمة أساس��اً للهيئة 
الوطني��ة، الوزي��ر أياً كان لون��ه ميتلك كل 
صالحيات توزي��ع املناطق والتلزمي ولدى 

الوزارة صندوق خاص«.

كبارة يأذن بمالحقة 
مسؤول في الضمان

 أعط��ى وزي��ر العم��ل اللبنان��ي محمد 
كب��ارة اإلذن لقاض��ي التحقي��ق األول ف��ي 
بيروت غس��ان عوي��دات مبالحق��ة رئيس 
الوطن��ي  الفني��ة ف��ي الصن��دوق  اللجن��ة 
ف��ي  ع��ون،  س��مير  االجتماع��ي  للضم��ان 
القضية املس��اقة في حق��ه بجرائم التزوير 
وإس��اءة  واألم��ر  العل��م  م��ع  واس��تعماله 
أم��وال  واخت��الس  واالحتي��ال  األمان��ة 
الضمان والرش��وة، وفق ما ج��اء في طلب 

النيابة العامة املالية.
وش��دد كبارة عل��ى أن »اجلميع حتت 
أن  يج��ب  التحقي��ق  وأن  القان��ون  س��قف 
يأخذ مجراه حت��ى النهاية في هذا امللف«، 
مش��يراً إلى أنه »س��يكون العني الس��اهرة 
على تطبي��ق القوانني«، ولن يألو جهداً في 
مالحق��ة كل من تس��ول له نفس��ه، مرتكباً 
كان أو ش��ريكاً أو فاع��الً أو متدخ��الً في أي 

أعمال من هذا النوع«.

»المستقبل« تتمسك 
بالقانون المختلط

أن  النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  رأت 
»ني��ل احلكوم��ة برئاس��ة الرئي��س س��عد 
احلريري ثقة معتبرة في املجلس النيابي 
يعتب��ر خطوة جيدة ومتقدم��ة على طريق 
انطالق العمل الس��تعادة االنتظام في عمل 
الدستورية واالهتمام بشؤون  املؤسسات 
الدولة واملواطنني، وشددت بعد اجتماعها 
في »بيت الوس��ط« برئاس��ة الرئيس فؤاد 
الس��نيورة عل��ى »ض��رورة املس��ارعة إلى 
العم��ل إلجناز وإقرار مش��روع موازنة عام 
2017، وكذل��ك الدف��ع ف��ي اجت��اه إق��رار 
القان��ون اجلدي��د واحلدي��ث لالنتخاب��ات 
النيابية الت��ي تتطلع الكتل��ة إلجرائها في 

موعدها«.

وأعادت الكتلة التذكير بأنها »تتمسك 
بصيغ��ة القان��ون املختلط ب��ني النظامني 
األكثري والنسبي والذي تشاركت بتقدميه 
مع الق��وات اللبنانية واللقاء الدميوقراطي 
كصيغ��ة مرحلية قابل��ة للتطبي��ق، وذلك 
منط��ق  وس��يطرة  س��لطة  ت��زول  أن  إل��ى 
الس��الح امليليش��يوي الذي يتالعب ويخلنّ 

بالتوازنات التي يقوم عليها لبنان«.

ياغي نائبًا لنصر الله

حصل��ت »النش��رة« عل��ى معلوم��ات 
جديدة حول املناقالت التي س��تحصل في 
»حزب الله«، والتي س��تكون مفاجئة على 
مس��توى نق��ل نائ��ب األمني الع��ام للحزب 
حالياً الش��يخ نعيم قاس��م من موقعه إلى 
الهيئ��ة التنفيذي��ة الت��ي يرأس��ها الس��يد 
هاش��م صفي الدي��ن، على أن يح��ل مكانه 
مس��ؤول منطقة البقاع ف��ي احلزب النائب 

السابق محمد ياغي.
وعلمت »النش��رة« أن الش��يخ حسني 
زعيت��ر س��يكون مس��ؤول منطق��ة البق��اع 
ف��ي احلزب، ف��ي ح��ني أن مل��ف احلكومة 
اللبناني��ة س��ينتقل من قاس��م إل��ى رئيس 
كتل��ة »الوف��اء للمقاوم��ة« النائ��ب محم��د 

رعد.
ب��أن  »النش��رة«  مص��ادر  وأف��ادت 
املناق��الت حصل��ت عل��ى الش��كل التال��ي 
به��دف تأمني التوازن ب��ني منطقتي البقاع 

واجلنوب.

الكتائب استغرب عدم التعامل 
مع قانون االنتخاب كأولوية

أب��دى ح��زب الكتائب في بي��ان صدر 
عن مكتبه السياس��ي اثر اجتماعه برئاسة 
نائب الرئيس جوزف ابي خليل استغرابه 
»لع��دم التعام��ل م��ع قان��ون االنتخابات 
كأولوية«، محذراً م��ن »انقضاء املهل التي 
ه��ي مهل إس��قاط ال ح��ث، وأي تخاذل في 
إقرار القانون اجلديد وعناصره األساسية 
وبخاصة هيئة اإلش��راف على االنتخابات 
ودعوة الهيئات الناخبة، يضع البالد أمام 
خيارين كالهما س��يئ، فإما قانون الستني 
املرف��وض أو التمديد الثالث، وفي هذا نحر 

جديد للدميوقراطية«.

وجهة نظر

تقاسم الجبنة الحكومية
انشغل مجلس الوزراء في جلسته األولى في العام اجلديد بالقضايا 
االقتصادية والتعيينات اإلدارية، وغاب قانون االنتخاب عن جدول أعمال 
املجلس، مع ان هذه القضية هي الش���غل الش���اغل لكل القوى السياسية، 
سواء تلك التي تطالب باعتماد النسبية الكاملة في قانون االنتخاب، أو 

التي تفضل القانون املختلط بني األكثري والنسبي.
هذا األمر أثار النائب وليد جنبالط املتوجس أصاًل من كل القوانني 
االنتخابي���ة املطروحة للنقاش، ولذلك علق على جلس���ة مجلس الوزراء 
بالق���ول: »أول بن���د للبحث في جلس���ة مجلس ال���وزراء وزع على عجل هو 
بن���د النف���ط والغ���از، كأن كل األم���ور محلول���ة للمصادقة على املراس���يم. 
األمر أش���به بوليمة جهزت مس���بقًا في ما يبدو ف���ي الكواليس كي يجري 
أكلها غدًا. جلسة -مجلس الوزراء- أشبه بفيلم العراب قوله الشهير بأنه 
ع���رض ال تس���تطيع رفضه«. ويكش���ف موق���ف جنبالط بعضًا م���ن اللعبة 
السياس���ية الدائ���رة حالي���ًا ف���ي لبنان، حي���ث حتضر املصال���ح واحلصص 

وتغيب السياسة.
فاالتف���اق عل���ى تش���كيل احلكوم���ة اجلديدة برئاس���ة الرئيس س���عد 
احلريري، ومن ثم التوافق السريع على مضمون البيان الوزاري كشفا بال 
أدنى ش���ك حجم املصالح السياس���ية واالقتصادي���ة واإلدارية التي يجري 
تقاسمها بني القوى الرئيسية في البلد على حساب املواقف واملبادئ التي 
ح به���ا طوال الفترة التي س���بقت انتخاب الرئيس ميش���ال عون  كان يص���رَّ

رئيسًا للجمهورية.
والالفت في األمر انه يجري تبرير كل ما يجري، س���واء أكان -حالاًل 
أم حرامًا- حتت عنوان البراغماتية أو الواقعية السياس���ية، وكأن التوافق 
السياس���ي القائ���م حاليًا له هدف واحد، هو حتقيق مصالح السياس���يني 

وبعض القوى السياسية، ال مصالح الشعب اللبناني ومطالبه.
فبالنس���بة إل���ى قانون االنتخ���اب، يقول الرئيس س���عد احلريري عن 
مشروع قانون النسبية: »ال يظن أحد أنني ضده، فأنا كتيار مستقبل عابر 

للطوائف، ولكن لن أرضى بقانون يلغي التيار، ال أحد يلغي نفسه«.
والرئيس احلريري يرفض مشروع قانون النسبية ألنه يعتبره قانونًا 
يلغ���ي »تي���ار املس���تقبل«، أي يرف���ض النس���بية، ليس ألنها غي���ر عادلة وال 
حتقق التمثيل الصحيح، بل ألن تطبيق النسبية سيطيح تيار املستقبل، 

ويأتي بأشخاص آخرين.
وال يعن���ي موق���ف الرئيس احلري���ري الرافض ملبدأ النس���بية الكاملة 
ان م���ن يطرح النس���بية الكاملة امنا يطرحها لتأم���ني التمثيل الصحيح 
لكل اللبنانيني، فحزب الله الذي يدعو الى تطبيق النس���بية الكاملة في 
قانون االنتخاب يرفض املّس بس���الحه املتفلت في لبنان وس���وريا، وصواًل 

إلى العراق واليمن وحتى البحرين.
ولذل���ك ف���إن كل دعوة ال���ى تطبيق قان���ون النس���بية الكاملة في ظل 
هيمن���ة س���الح »ح���زب الله«، وفي ظل رفضه لالنس���حاب من س���وريا وغير 
سوريا، وتسليم سالحه للسلطة الشرعية، هي مبثابة دعوة لتسليم لبنان 
مل���ا يس���مى »مح���ور املقاوم���ة واملمانعة«، ولألس���ف فإن كثيرًا م���ن ذلك قد 
حتقق بفعل اس���تجابة »تيار املس���تقبل« والرئيس سعد احلريري لطلبات 
»ح���زب الل���ه« في السياس���ة واألم���ن حتت عن���وان البراغماتية السياس���ية 

واحملافظة على حضور »تيار املستقبل« السياسي في البلد.
باختص���ار، م���ا يج���ري ف���ي الدول���ة حالي���ًا حفل���ة تقاس���م للجبن���ة 
احلكومي���ة، س���واء في م���ا يتعلق بالنفط والغ���از، أو بالتعيين���ات اإلدارية 
حت���ت عن���وان »املصلح���ة الوطني���ة« التي يب���دو انه���ا غائب���ة بالكامل عن 

اهتمامات املسؤولني في احلكومة واألحزاب.<
مهند عبد الله

هيئة نصرة األقصى في الجماعة اإلسالمية 
تزور المرجعيات الدينية في صيدا

ج��ال وفد من هيئة نص��رة األقصى في اجلماعة 
اإلس��المية، برئاس��ة عم��ر العت��ر وعضوية س��مير 
بس��يوني وس��هى مع��روف ورن��ا حمن��دي وجن��ى 
اإلس��المية  الديني��ة  املرجعي��ات  عل��ى  ال��رواس، 
واملس��يحية في صيدا، والتقوا عل��ى التوالي: مفتي 
صي��دا وأقضيته��ا الش��يخ س��ليم سوس��ان، املفتي 
اجلعف��ري الش��يخ محم��د عس��يران، مط��ران صيدا 
ودير القمر للروم امللكي��ني الكاثوليك املطران الياس 
حداد، متربولي��ت مرجعيون وص��ور وصيدا للروم 
االرثوذك��س املطران الياس كفوري، حيث قدم الوفد 
ش��رحاً مفص��الً ألوضاع الق��دس واملس��جد األقصى 
وما يتعرضان له من اعتداءات صهيونية مس��تمرة 

بدأت ببناء املس��توطنات وتبعها حفر األنفاق حتت 
املس��جد األقصى واقتحامات املستوطنني لساحاته 
بحماي��ة ش��رطة الع��دونّ الصهيون��ي وص��والً إل��ى 
محاولة منع األذان في مس��اجد القدس التي تصدى 
له��ا املقدس��يون مبس��لميهم ومس��يحييهم، وجتلى 
ذل��ك مبوقف الكنيس��ة عندما رفع��ت األذان كتعبير 
عن رفض الق��رارات العنصرية للع��دو الصهيوني، 
بأرضه��م  الفلس��طينيني  متس��ك  عل��ى  وتأكي��داً 

ومقدساتهم.
وقدم الوفد للس��ادة املفتني واملطارنة دراس��ات 
توثيقية عن القدس واألعمال العدوانية الصهيونية 

بحق املقدسات اإلسالمية واملسيحية فيها.

لقطات لبنانية
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األمان

الذين كان��وا يجمعون التبرعات ويتلقون الدورات العس��كرية للمش��اركة 
في مس��اعدة الش��عب األفغاني املظلوم. وكان من هؤالء »أسامة بن الدن« 
وهو س��عودي كان يقيم في الس��ودان، فرحل الى أفغانس��تان ليشارك في 
حرب حتري��ر أفغانس��تان، وكان دوره اغاثياً ألبن��اء املجاهدين النازحني 
الى بيش��اور، حيث التقى اس��تاذه »عب��د الله عزام«، الفلس��طيني األردني 
الذي أمت دراس��ته الشرعية في مصر، وعمل فترة في السعودية ومثلها في 
اليمن، لينتقل بعدها الى بيشاور وينسق مع أسامة بن الدن األداء اإلغاثي 

والتربوي، والتنسيق بني فصائل املجاهدين.
هن��ا ب��دأت عالم��ة االس��تفهام الواس��عة ح��ول م��ا س��مي »التط��رف 
اإلسالمي«، فقد جرى ترحيل أسامة بن الدن عن السودان بشكل غير مبرنّر، 
حيث أقام منش��آت ومش��اريع اقتصادي��ة، ليجري بعدها اغتي��ال »عزام« 
في بيش��اور.. ليقع ابن الدن فريس��ة لدى بعض عتاة املتطرفني املصريني 
الذين أفرج عنهم من الس��جون املصرية ليذهبوا الى أفغانس��تان. يضاف 
إلى ذلك أن طائرات أمريكية كانت حتمل مس��اعدات غذائية ومواد إعالمية، 
وهي حتمل هوية وش��عارات بع��ض الدول العربي��ة اخلليجية. وكان بني 
املجاهدين في أفغانستان ش��باب من معظم أقطار العالم اإلسالمي، عادوا 
الى أقطارهم بعد انس��حاب الس��وفيات من أفغانستان وهزمية مشروعهم 
فيه��ا، ليصبح العائدون م��ن أفغانس��تان متهمني بالتطرف كم��ا هي حال 
العاملني مع »داعش« في س��وريا، ال��ى أن كانت الطامة الكبرى بتفجيرات 
11 أيل��ول 2001 ف��ي الواليات املتح��دة األميركية، واحل��رب العاملية على 
اإلرهاب »اإلسالمي« دون س��واه. ما هو الدور األميركي في اطالق التطرف 

من أفغانستان؟ هذا ما يحتاج إلى استكشاف تلك املرحلة زماناً ومكاناً.
العنص��ر األهم في اطالق »اإلرهاب« ف��ي العالم العربي هو الدور الذي 
قام��ت به ع��دد من األنظمة العربية، وأبرزها س��وريا والعراق. فقد س��بقت 
اإلش��ارة في هذه الزاوية الى عمليات اإلفراج ع��ن مجموعة من »املتطرفني 
اإلرهابي��ني« م��ن س��جن حل��ب املرك��زي وس��جن صيدناي��ا قرب دمش��ق، 
ليش��كلوا ن��واة التطرف في الس��احة الس��ورية، كذل��ك اإلفراج ع��ن قدامى 
الضباط العراقيني البعثيني من رجال صدام حس��ني، لينتقلوا من املوصل 
في العراق الى الرقة في سوريا، ومطالبة وزير الداخلية العراقي مبحاكمة 

ستة من ضباط السجن ملسؤوليتهم عن فرار هؤالء املساجني.
ولم ينس اللبنانيون بعد، الدور الذي قام به شاكر العبسي عام 2007 
بع��د اإلف��راج عنه في س��جن صيدناي��ا ويتم تأهلي��ه في الع��راق، ليجري 
ارس��اله الى لبنان، في مخيم ش��اتيال ثم مخيم النهر البارد لينش��ئ تنظيم 
»فتح اإلس��الم« الذي شغل لبنان عدة أشهر، واس��تدعت مواجهته سقوط 

عشرات القتلى من جنود اجليش وتدمير املخيم واملنطقة احمليطة به.
لذلك، فإن مواجهة اإلرهاب ال تستدعي اجراءات أمنية فقط، وال مالحقة 

إرهابيني ومراقبة احلدود، بل ما هو أوسع وأكبر بكثير..

التفجي��ر اإلرهابي الذي أص��اب ملهى ليلياً في مدينة اس��تامبول ليلة 
رأس السنة امليالدية، وأوقع عشرات القتلى واجلرحى، هزنّ تركيا والعالم، 
وحمل رسالة إلى اجلميع -وإلى لبنان بصورة خاصة- أن اإلرهاب ظاهرة 
عاملية، وأنه ال ميكن مواجهته والقضاء عليه بالوسائل واإلجراءات األمنية 
وحده��ا. وقد بذلت دول العالم جهوداً واس��عة من أج��ل محاصرة اإلرهاب 
ومحاول��ة القض��اء عليه، لكنه��ا كلها باءت بالفش��ل، ألن ظاه��رة اإلرهاب 
ليس��ت وليدة اليوم، وال حديثة عهد بنش��ر خطرها. وإذا كانت اليوم حتمل 
تس��مية »اإلس��الموفوبيا« فذلك ألن العرب واملسلمني هم أوسع كتلة يظهر 
في ثناياها اإلرهاب، ليس ألنهم مس��لمون، ولكن ألن العرب واملسلمني منذ 
مطالع القرن العشرين، هم الذين عانوا، وما زالوا يعانون القمع واحلرمان 

واالستبداد، سواء على مستوى عاملي أو إقليمي.
ف��ي خمس��ينات الق��رن املاض��ي نش��أت ف��ي أقط��ار أمري��كا اجلنوبية 
منظم��ات إرهابي��ة ومتطرف��ة، نتيج��ة احلرم��ان ال��ذي كان��ت تعاني منه 
ش��عوب تل��ك املنطقة. كما نش��أت منظم��ات إرهابية ومتطرف��ة في مناطق 
جنوب ش��رق آس��يا، انطالقاً من الظالمات التي عانت منها تلك األقطار بعد 
احلرب العاملية الثانية، والصراع الياباني األمريكي بعد قصف هيروشيما 
ونكازاكي بالقنابل النووي��ة. لكن جناح النموذج الياباني وبعده الصيني 
امت��ص مش��اعر النقمة عل��ى العال��م الغربي، وق��ذف مبس��منّيات اإلرهاب 
والتطرف الى الشرق األوسط، والعالم العربي بصورة خاصة، بعد النكبة 
الفلس��طينية وتش��ريد الش��عب الفلس��طيني وقيام دولة »إس��رائيل« على 

أرضه املغتصبة.
في أواس��ط س��تينات الق��رن العش��رين الفلس��طينية انطلق��ت الثورة 
الفلس��طينية، وكان��ت طليعته��ا املنظم��ات القومي��ة واليس��ارية، ألن هذه 
التيارات كانت متأل الس��احة العربية. وعلى الرغم من مشاركة كثيرين من 
رموز احلركة اإلس��المية الفلس��طينية في انطالق حركة فت��ح، إال أن هؤالء 
اإلس��الميني كانوا يتوارون بانتمائهم، نظراً للتوجهات القومية واليسارية 
التي كانت تس��ود الساحة العربية، ال س��يما بعد االنقالبات العسكرية في 
سوريا ومصر والسودان والعراق واليمن وغيرها. وما زال العالم يذكر أكبر 
عملي��ة إرهابية نفذتها حركة فتح مطلع الس��بعينات في مطار ميونيخ في 
دورة أوملبياد، التي جرى فيها اختطاف عشرات الالعبني، قتل منهم تسعة 
عش��ر رياضياً إس��رائيلياً وخمس��ة فلس��طينيني وآخرون من األملان، وكان 
املسمى »أبو داود« على رأس تلك العملية. كذلك كانت عملية اختطاف عدد 
م��ن الطائرات املدنية ف��ي األردن، والعملية التي نفذتها الفلس��طينية ليلى 

خالد.. وغيرها.
ف��ي أواخ��ر الس��بعينات كان الغ��زو الس��وفياتي ألفغانس��تان، وكان 
اإلس��الميون ف��ي طليع��ة الذين ذهب��وا عبر باكس��تان كي يتص��دوا للغزو 
الس��وفياتي. وكان��ت الش��عوب العربية )ال س��يما اخلليجي��ة( في طليعة 

بعد عملية استامبول
اإلرهاب ومواجهته
.. لبنانيًا وعالميًا

تتهمه��م ب�»اإلره��اب« عبر وثائ��ق االتص��ال التي حتدَّث 
عنها الرئيس سعد احلريري.

أما عل��ى الصعيد اخلارجي، واملقصود به مش��اركة 
فري��ق من اللبناني��ني بالقتال دفاعاً عن النظام الس��وري 
بصورة علنينّة ومباش��رة، وهو ما أدى الى س��قوط مئات 
القتل��ى واجلرحى ف��ي صفوف »ح��زب الل��ه« واألحزاب 
واملجموع��ات املنضوي��ة في حتال��ف 8 آذار، وم��ع ذلك ال 
تتحرك األجهزة األمنينّة والقضائية ملواجهة هذه الظاهرة 
املخالف��ة للقان��ون والقضاء ومواقف احلكوم��ة اللبنانية 
الرس��مية الت��ي تؤكد حيادي��ة لبنان في مواحه��ة األزمة 
في س��وريا، وهو ما أكده الرئيس ميشال عون في خطاب 
القس��م، وأعاد الرئيس س��عد احلريري تأكيده في جلسة 
البيان الوزاري للحكومة، وهو ما يجعل من كل مش��اركة 
بالقت��ال في س��وريا خ��ارج موافق��ة احلكوم��ة اللبنانية 

جرمية يعاقب عليها القانون.
لك��ن فيم��ا نتاب��ع األخب��ار اليومي��ة عب��ر مختل��ف 
وس��ائل اإلع��الم، التي تتح��دث ع��ن اعتقاالت تق��وم بها 
األجه��زة األمنية اللبنانية لبعض املش��بوهني، واملتهمني 
بالتنس��يق مع بعض املجموعات اإلرهابية في س��وريا، 
وه��ذا العمل تش��كر عليه ه��ذه األجهزة ألنه��ا تؤمن األمن 
واالس��تقرار للبنان واللبنانيني، لكن في نفس الوقت على 
هذه األجهزة إذا كانت حريصة على األمن واالس��تقرار في 
لبن��ان، أن تلت��زم »التنس��يق القائم بني األجه��زة األمنية 
والغطاء السياس��ي املؤمن لهذا التنسيق« كما قال اللواء 
عب��اس إبراهيم، وأن ال تتعامل مع من يتضامن سياس��ياً 
وانس��انياً م��ع الثورة ف��ي س��وريا عبر وس��ائل االتصال 
املخالف��ة للقانون كم��ا قال الرئيس س��عد احلريري، فيما 
تغ��ض الطرف ع��ن العراضات املس��لحة ملؤي��دي النظام 

السوري في مختلف املناطق اللبنانية.
باختصار، لبنان مع العهد اجلديد برئاس��ة الرئيس 
ميشال عون، واحلكومة اجلديدة برئاسة سعد احلريري، 
بحاج��ة إل��ى جرعة ثق��ة كبيرة ف��ي السياس��ة والقضاء 
واألم��ن، حت��ى يش��عر كل اللبنانيني بأن س��لطة القضاء 
والقانون فوق اجلميع، وإال فإن كل املواقف والش��عارات 
التي أطلقت مع بداية العهد اجلديد، س��تكون مجرد حبر 

على ورق.{
بسام غنوم

البق��اع جرمية قتل العنص��ر في مخاب��رات اجليش علي 
القاق، الذي قتل في منطقة السيدة زينب في دمشق، على 
يد مجموعة أطلقت على نفس��ها اسم »الوحدة األمنية آلل 
جعف��ر«، وق��ام البعض من عش��يرة آل جعف��ر باالحتفال 

علناً وبإطالق النار بعد مقتل العريف علي القاق.
ول��م تك��ن جرمي��ة قت��ل اجلن��دي عل��ي الق��اق ه��ي 
الوحي��دة في منطقة البقاع حتديداً، حيث جرت عش��رون 
عملية خطف ألش��خاص ف��ي عام 2016، وجرت س��رقة 
180 س��يارة من أمام منازل أصحابها، و65 سيارة بقوة 
الس��الح، أي على الطرق، و20 سيارة عبر االحتيال، دون 
أن ننس��ى حالة الفلتان األمني املستش��رية ف��ي املنطقة، 
حي��ث قتل بعبوة ناس��فة قب��ل رأس الس��نة نائب رئيس 
بلدية العني ونس��يبه، وال يكاد يخلو يوم من اش��تباكات 
وعملي��ات قت��ل ف��ي منطق��ة البق��اع حتدي��داً، الت��ي متتد 
آثاره��ا الى باقي املناطق اللبناني��ة عبر جتارة املخدرات 
الت��ي أصبحت ته��دد املجتمع اللبناني، وعمليات س��رقة 
املصارف التي أصبحت شبه يومية، رغم اجلهود الكبيرة 
الت��ي تبذلها األجهزة األمني��ة، إال أن األمور ما زالت خارج 
الس��يطرة بفعل انتشار السالح واملس��لحني أوالً، وبفضل 
الغط��اء السياس��ي واألمن��ي ال��ذي يس��تفيد من��ه بعض 
املجرم��ني، فض�الً عن تف��رغ األجهزة األمني��ة ملالحقة من 

القضاي��ا  م��ع  التعاط��ي  آلي��ة 
الت��ي تهدد األمن واالس��تقرار في 
لبنان، بحيث يكون اجلميع دون 
اس��تثناء حت��ت س��لطة القض��اء 

والقانون؟
الرئي��س ميش��ال ع��ون في 
كلم��ة ل��ه أم��ام مجل��س القضاء 
األعل��ى ق��ال: »ال تبعي��ة للقضاء 
للس��لطة السياس��ية بعد اليوم، 
ويجب أن يك��ون ش��ريفاً ونزيهاً 
وفعاالً«، ودعا القضاة الى العمل 

م��ن دون العي��ش حت��ت هاج��س الضغوط السياس��ية، 
معرب��اً عن رغبت��ه في تعديل بعض النصوص لتس��ريع 
احملاكمات، الفتاً الى ان العدالة املتأخرة ليست بعدالة«.

أما الرئيس سعد احلريري فقد كان له موقف مهم من 
وثائق االتصال التي ما زالت األجهزة األمنية تس��تخدمها 
إللق��اء القب��ض على بع��ض املواطن��ني، وخصوص��اً في 
طرابل��س والش��مال، فق��د أعل��ن الرئي��س احلري��ري أنه 
»بخص��وص وثائ��ق االتص��ال هناك ق��رار م��ن احلكومة 
إللغاء العمل بها ما لم تستند الى القضاء، بعض األجهزة 
ل��م تلتزم ه��ذا الق��رار، نحن لن نس��مح ألي جت��اوز لقرار 

احلكومة«.
وس��عد  ع��ون  ميش��ال  للرئيس��ني  املوقف��ان  ه��ذان 
احلري��ري ميث��الن نقط��ة االنط��الق الس��ليمة ملعاجل��ة 
املش��اكل األمنية التي ته��دد األمن واالس��تقرار في لبنان. 
ولبنان في املجال األمني يعاني على الصعيدين الداخلي 
واخلارج��ي، فعلى الصعيد الداخلي تبرز حاالت اخلطف 
والس��رقة والقتل وجت��ارة املخ��درات، أما عل��ى الصعيد 
اخلارج��ي فتبرز األزمة في س��وريا واخلالف السياس��ي 
القائم بني من يدعم النظام السوري ويدافع عنه، وبني من 

يدين جرائم النظام السوري ويؤيد الثورة في سوريا.
لنب��دأ أوالً من الوض��ع األمني الداخل��ي، حيث هزت 

غاب��ت السياس��ة ف��ي عطل��ة رأس الس��نة امليالدية 
وانش��غل اللبناني��ون بحادثة تفجي��ر املله��ى الليلي في 
مدين��ة اس��طنبول التركي��ة، ال��ذي أدى إل��ى مقت��ل ثالثة 
لبنانيني وجرح أربعة آخرين من بني 41 قتيالً وما يقارب 

68 جريحاً هم مجموع ضحايا هذا احلادث.
وقد أرخى هذا احلادث بثقله على الطبقة السياسية 
اللبنانية التي س��ارعت بكل ثقلها ال��ى التعاطي مع هذه 
احلادث��ة بطريق��ة الفت��ة، س��واء لناحي��ة االهتم��ام بنقل 
القتل��ى واجلرحى من تركيا الى لبن��ان، أو لناحية إطالق 
املواقف السياس��ية. وفي ه��ذا االطار أكد وزي��ر الداخلية 
تعليق��اً على حادثة التفجير في تركيا أن »األمن ممس��وك 
ف��ي لبن��ان، وأن األجه��زة األمني��ة تق��وم ب��كل واجباتها، 

والدليل استتباب األمن في ليلة رأس السنة«.
وق��د تزامن حادث التفجير في اس��طنبول مع موقف 
للمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم، أعلن فيه 
أن »لدينا عناصر كبيرة جتعل من وضعنا أكثر س��تقراراً 
وأمناً من بقية دول اجلوار«، وأضاف أن »الشعب اللبناني 
بثقافته يرفض الفكر املتطرف، وهو ليس أرضية صاحلة 

لهذا النوع من الفكر«.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه في ظل حال��ة الالأمن 
والالاس��تقرار الت��ي تعص��ف باملنطق��ة ه��و: ه��ل ميك��ن 
احلكوم��ة اجلدي��دة والعه��د اجلدي��د أن يعي��دا النظر في 

الحكومة الجديدة.. وتحّديات األمن واالستقرار في لبنان

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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زيارات رئيس الجمهورية الخارجّية.. هل تعيد زمن العالقة بالعمق العربي؟
بقلم: وائل جنم -كاتب وباحث

 يس��تعد رئيس اجلمهورية، العماد ميشال عون، 
بدءاً من األس��بوع املقب��ل للقيام بجول��ة على عدد من 
ال��دول الت��ي زار وزراء خارجيته��ا أو ممثلوها القصر 
الرئاس��ي مهنئ��ني بانتخابه رئيس��اً للجمهورية، وقد 
بات ف��ي ش��به املؤك��د أن اجلولة س��تبدأ م��ن اململكة 
العربية السعودية، ومن ثم إلى قطر، وهي حتمل بحد 
ذاتها معاني كثيرة تؤكد حرص الرئاسة اللبنانية على 
إعادة االنفتاح نحو احلاضنة العربية، ألنها تدرك أن 
العم��ق العربي، واخلليج��ي على وج��ه التحديد، هو 
الرئ��ة التي يتنف��س منها االقتص��اد اللبناني، س��واء 
من خالل الدعم املباش��ر الذي تقدنّمه دول اخلليج إلى 
لبن��ان، أو م��ن خالل الدعم غير املباش��ر ال��ذي يتواله 
املغترب��ون اللبناني��ون املوج��ودون ف��ي دول مجلس 
التع��اون، ولبنان في ه��ذه املرحلة من أش��د ما يكون 
إل��ى عالج أزمته املالية واالقتصادية التي وصلت إلى 
حدود صعب��ة للغاية. وحكومة العه��د األولى تعرف 
ذلك جيداً، وتعرف أيضاً أن عودة العالقة إلى س��ابق 
عهدها مع الدول العربية، واخلليجية منها على وجه 
التحديد يفتح الباب أمام إعادة الثقة بلبنان، والدولة، 
وبالتال��ي عودة االس��تثمارات اخلليجي��ة من ناحية، 
واملس��اعدات من ناحية ثانية، وه��و ما يحتاجه البلد 
الذي يعان��ي من أزمات في امل��اء والكهرباء ومعاجلة 

النفايات...
لق��د وع��د الرئيس ميش��ال ع��ون أن تك��ون أولى 
الس��عودية،  العربي��ة  للمملك��ة  اخلارجي��ة  زيارات��ه 
وأن تب��دأ بع��د ني��ل احلكوم��ة الثق��ة، وها ه��و يطرح 
عل��ى احلكومة ف��ي أول اجتماع لها مس��ألة الزيارات، 
وأن تب��دأ من الس��عودية، وهو يعك��س احلرص على 
اس��تعادة دفء العالق��ة م��ع اململكة، وم��ع بقية دول 
اخللي��ج، وه��و ال��ذي أدرك أن وصول��ه إل��ى كرس��ي 
الرئاس��ة كان بتس��هيل ب��ل وبدعم من قي��ادة اململكة، 
وه��ي التي وعدت عل��ى ال��دوام بأن تقف إل��ى جانب 
لبن��ان الدول��ة واملؤسس��ات. وم��ن املؤك��د أن انطالق 
هذه اجلولة اخلارجية من الس��عودية ال يعني بشكل 
ج��ازم وقاط��ع أن لبن��ان ق��د متوضع إل��ى جانب هذا 
احمل��ور، ولك��ن يؤكد أنه يفض��ل أن تك��ون عالقته مع 
أش��قائه مقَدنّمة على غيرها م��ن العالقات، من دون أن 
ت��ؤدنّي بالض��رورة أيضاً إل��ى تخريب عالق��ات لبنان 
مع احملي��ط االقليمي. وهنا يراهن الرئيس عون ومعه 
احلكوم��ة التي توافقه بش��به إجماع، على اس��تعادة 
العالقات الطبيعية مع األشقاء العرب، ومن املؤكد أن 
ه س��يلقى ما هو مطلوب، وسيجد أن العرب  هذا التوجنّ
أيض��اً حرصاء عل��ى لبنان، ووحدت��ه وتنونّعه، وعلى 
قي��ام دول��ة املؤسس��ات في��ه، وال يطلبون م��ن لبنان 
أكثر من أن ينأى بنفس��ه عن أحداث املنطقة وأزماتها، 
وه��ذه كانت سياس��ة الدول العربية من��ذ أن انفجرت 
التطورات في احمليط العربي، وال س��يما في س��وريا، 
فل��م يطل��ب العرب م��ن لبنان أكث��ر مما له ق��درة على 
حتمنّله، وج��ل ما طلبه الع��رب خالل الفت��رة املاضية 
ه��و ع��دم االنخ��راط اللبنان��ي، أو التورط ف��ي األزمة 

الس��ورية حتديداً، فض��الً بالطبع عن الع��راق واليمن 
وغيرها من البلدان.

الي��وم احلكوم��ة والعهد اجلديد أم��ام حتدٍّ جديد 
في ما يتصل بإعادة ربط العالقة مع األش��قاء العرب، 

وتطبيعها وعودتها إلى س��ابق عهدها الذي كان قائماً 
على الثقة والتع��اون، وهذا التحدنّي يتركز على إقناع 
االطراف املتورطة بالوحول السورية باالنسحاب من 
هناك، واالكتفاء بهذا احلجم من املآس��ي التي أصابت 
الشعب الس��وري، وأصابت 
أيض��اً البيئة احلاضنة لهذه 
أنه��ا  ع��ن  األط��راف، فض��الً 

أصابت اللبنانيني عموماً.
والعه��د  احلكوم��ة 
اجلدي��د الي��وم أم��ام حتدي 
»الن��أي  سياس��ة  تثبي��ت 
بالنفس« التي أوردها رئيس 
خط��اب  ف��ي  اجلمهوري��ة 
بش��كل  واحلكوم��ة  القس��م، 
ما ف��ي بيانها ال��وزاري، وإال 

فإن استعادة ثقة العرب بلبنان لن تكون سهلة، وهي 
فرصة اليوم قائمة من أجل إعادة ربط هذه العالقة.

أم��ا احلديث عن زيارات لدول أخ��رى في االقليم، 
ف��إن من ح��ق الرئي��س، ومن ح��ق احلكوم��ة أن تقرر 
م��ا تش��اء م��ن زي��ارات م��ا دامت ف��ي مصلح��ة لبنان 
واللبناني��ني، إال أن احلدي��ث ع��ن زيارة لس��ورية في 
هذا الوقت بالذات، فإنه ق��د يعيد انتاج االزمة داخلياً 
وخارجي��اً، وال يظ���نّ أح��د أن بع��ض الزي��ارات على 
املس��توى الدول��ي الت��ي حصل��ت إلى دمش��ق أعادت 
إل��ى النظام ش��رعيته، فال يس��تعجلن أحد ف��ي لبنان 
ه��ذه الزي��ارة، خاصة أن احلدي��ث الي��وم يجري عن 
تس��وية س��تنطلق من العاصمة الكازاخية )آس��تانا( 
وس��تتمخص ع��ن نظ��ام جدي��د لن يك��ون في��ه رموز 

النظام احلالي على األرجح.{     

لبنان في ظل الرعاية الدبلوماسّية:
دعم الحكومة ومواكبة المتغّيرات

يخضع لبنان في هذه املرحلة لرعاية دبلوماسية 
غربي��ة وعربي��ة مباش��رة، م��ن خ��الل سلس��لة الوفود 
والزيارات للمس��ؤولني الغربيني والعرب للبنان، وعبر 
العمل لتقدمي أوسع دعم ممكن للعهد اجلديد واحلكومة 
اللبنانية كي تس��تطيع إجن��از املهم��ات املطلوبة منها، 
وال س��يما إجراء االنتخابات النيابية وحماية االستقرار 
األمن��ي، وعب��ر مواكب��ة املتغي��رات السياس��ية وعالقة 

األطراف واألحزاب اللبنانية في ما بينها.
أن  بي��روت  ف��ي  عامل��ون  دبلوماس��يون  ويؤك��د 
هن��اك ارتياحاً كبيراً للتط��ورات التي حصلت في لبنان 
خالل املرحل��ة األخيرة، وال س��يما بع��د انتخاب رئيس 
اجلمهورية وتش��كيل احلكومة اجلديدة ونيلها السريع 
للثق��ة، وكذل��ك الس��تمرار االس��تقرار األمن��ي وجن��اح 
األجه��زة األمنية باكتش��اف ع��دد كبير م��ن املجموعات 
والش��بكات املتطرفة الت��ي كانت تعم��ل لتنفيذ عمليات 

تفجير في عدد من املناطق اللبنانية.
ويعتب��ر ه��ؤالء الدبلوماس��يون، ان لبن��ان دخ��ل 
مرحلة سياس��ية جديدة حتتاج ملواكب��ة دائمة، وهناك 
متابع��ة تفصيلي��ة للعالق��ات ب��ني مختل��ف األط��راف 
وكذلك لتحرك القوى واملجموعات اإلس��المية وطبيعة 
العالق��ات التي ترب��ط في م��ا بينها وبانتظ��ار وضوح 

الرؤية للمر حلة املقبلة.
فما هي أبرز آراء الدبلوماسيني العاملني في بيروت 
ح��ول التط��ورات األخيرة ووض��ع احلكوم��ة اللبنانية 

اجلديدة؟
ملس��تقبل  الدبلوماس��يون  ه��ؤالء  يتوق��ع  وم��اذا 

التطورات اللبنانية؟
ارتياح دبلوماسي

بداي��ة كي��ف ينظ��ر الدبلوماس��يون العاملون في 
بيروت الى التطورات السياسية األخيرة في لبنان، وال 
س��يما بعد نيل احلكومة الثقة وف��ي ظل جناح األجهزة 
األمني��ة اللبناني��ة ف��ي اكتش��اف ع��دد م��ن الش��بكات 
املتطرفة التي كانت تعد لتنفيذ تفجيرات أمنية في عدد 

من املناطق اللبنانية؟
يجيب بعض هؤالء الدبلوماس��يني بأن التطورات 
الت��ي ش��هدها لبنان منذ انتخ��اب العماد ميش��ال عون 
رئيس��اً وتش��كيل الرئي��س س��عد احلري��ري حلكومت��ه 
اجلديدة والنيل السريع للثقة شكل تطوراً إيجابياً على 
الصعيد اللبناني الداخلي، وهي تعطي األمل بأن لبنان 
يس��ير في االجت��اه الصحيح ف��ي املرحل��ة املقبلة، وإن 
كان التح��دي األبرز ال��ذي يواجه اللبناني��ني حالياً هو 
التوصل ال��ى قانون جديد لالنتخابات م��ن أجل إجراء 

هذه االنتخابات في مواعيدها الدستورية.
باالجن��ازات  الدبلوماس��يون  ه��ؤالء  ويش��يد 
العس��كرية واألمني��ة الت��ي يحققه��ا اجلي��ش اللبناني 
ومختلف األجهزة األمنية من خالل مواجهة املجموعات 
املتطرفة على احلدود واكتشاف عدد كبير من الشبكات 
الت��ي كانت جته��ز لتنفيذ عملي��ات تفجير ف��ي عدد من 

املناطق اللبنانية.
ويول��ي الدبلوماس��يون اهتمام��اً كبي��راً مبتابع��ة 
أوض��اع احل��ركات والقوى اإلس��المية في لبن��ان على 
مختل��ف اجتاهاته��ا وطبيعة العالقات الت��ي تربط في 
ما بينها وكذل��ك مع الدول العربية واإلس��المية، وعلى 
صعيد العالق��ات في ما بينها، وال س��يما عالقات حزب 

الله مبختلف القوى السياسية.
ويس��أل هؤالء: ما هو مس��تقبل العالق��ة بني حزب 
الل��ه والتي��ار الوطن��ي احلر والرئي��س العماد ميش��ال 
الت��ي  االس��تراتيجية  العالق��ة  س��تظل  وه��ل  ع��ون؟ 
ترب��ط بينهم عل��ى متانته��ا إذا ما انته��ج الرئيس عون 

سياس��ات جديدة على صعيد العال��م العربي قد تكون 
مخالف��ة للسياس��ات الت��ي ينتهجه��ا حزب الل��ه؟ وما 
ه��ي أفق العالقات بني احلزب وبقي��ة القوى واحلركات 
اإلسالمية، وال س��يما التي حصلت معها خالفات بشأن 
األزمة الس��ورية؟ وأي دور للحزب مس��تقبالً إذا توقفت 

احلرب في سوريا وجنحت املفاوضات السياسية؟
التوقعات املستقبلية

لكن ماذا يقول الدبلوماسيون العاملون في بيروت 
حول آفاق املرحلة املقبلة س��واء على الصعيد اللبناني 

أو في املنطقة؟
يؤك��د الدبلوماس��يون أن لبن��ان ال ي��زال يخض��ع 
لرعاي��ة دولية وإقليمية وعربية، ولذلك س��يظل يعيش 
في حالة اس��تقرار سياس��ية وأمنية، وسيزداد االهتمام 
بالوضع اللبناني، إن من خالل الزيارات املتنوعة لقادة 
وحكام ومس��ؤولي الدول الغربي��ة أو العربية لبيروت، 
أو عبر تقدمي املزيد من املس��اعدات، وخصوصاً للجيش 
اللبنان��ي واألجه��زة األمني��ة ك��ي يحاف��ظ لبن��ان على 
االس��تقرار ومينع انتق��ال املجموعات املتطرف��ة إليه أو 

عبره.
ويضي��ف ه��ؤالء: لك��ن امللف األب��رز ال��ذي يحتاج 
للمتابع��ة إقليمي��اً وس��يكون ل��ه تأثي��ره املباش��ر ف��ي 
الوضع اللبناني هو ما يجري في سوريا ودول املنطقة، 
ألن التطورات السورية السياسية والعسكرية سيكون 
لها تأثيرها املباشر على الوضع اللبناني ودور مختلف 
القوى السياس��ية واحلزبية، وال سيما حزب الله، وفي 
حال التوصل الى تس��وية سياس��ية لألزمة الس��ورية، 
ف��إن لذلك تأثيراً كبيراً مبس��تقبل احلزب ودوره، مع أن 
التط��ورات امليدانية، وخصوصاً في ش��مال س��وريا، ال 
توحي أن املعارك س��تتوقف قريباً بشكل نهائي، واحلل 

السياسي ال يزال متأخراً.
ويتاب��ع الدبلوماس��يون: ان هن��اك أس��ئلة عديدة 
حول دور تركيا املس��تقبلي في س��وريا والعالقات التي 
تربطه��ا بروس��يا وإيران وم��دى قدرة هذه ال��دول على 
التوص��ل إل��ى حلول سياس��ية ب��دون األخ��ذ باالعتبار 
السياس��ات األميركية اجلديدة ودور كل من السعودية 

وقطر.
كذل��ك ال ب��دنّ م��ن متابع��ة تط��ور ودور احل��ركات 
اإلس��المية ف��ي املرحل��ة املقبل��ة، ألن هذه الق��وى تبقى 
أحد أبرز الالعبني األساس��يني في دول املنطقة رغم أنها 

تتعرض للكثير من التحديات واألزمة.
ويخت��م الدبلوماس��يون بالق��ول: لقد دخ��ل لبنان 
واملنطق��ة مرحل��ة جديدة، وال س��يما بع��د معركة حلب 
واالتفاق الروس��ي - التركي لوقف النار في سوريا وفي 
ظل ما يشهده لبنان من تطورات سياسية إيجابية، لكن 
هن��اك العديد م��ن التحديات 
الت��ي ينبغ��ي متابعته��ا، إن 
الوض��ع  صعي��د  عل��ى  كان 
اللبنان��ي الداخل��ي، أو جلهة 
ازدي��اد العملي��ات اإلرهابية، 
م��ا يف��رض املزيد م��ن اليقظة 
املخاط��ر  ألن  واالنتب��اه، 
األمني��ة س��تزداد، كذل��ك ق��د 
تش��هد العالق��ات ب��ني القوى 
اللبناني��ة بعض  السياس��ية 
التوترات في ظل التغير الذي 
قد يحصل على صعيد املواقف 

اللبنانية اخلارجية.{
قاسم قصير

النائب الحوت إلذاعة الفجر: إذا لم ُيقّر قانون لالنتخاب 
حتى العشرين من شباط.. فسُيعتمد قانون الستين

 ق��ال نائ��ب اجلماع��ة اإلس��المية الدكت��ور عم��اد احل��وت إن 
»اس��تحقاق قانون االنتخاب ال شكنّ هو استحقاق أساسي بالنسبة 
للحكومة، ولعل عدم إدراج املوضوع على جدول أعمال أول جلسة، 
هو من باب فتح املجال للحوار لالتفاق على جلنة وزارية تس��تطيع 
أن تعمل على إعداد مش��روع هذا القانون، لكن ال بدنّ من االبتعاد عن 
التس��ويف بالوقت حتى ال نرى أنفسنا مقينّدين بالذهاب إلى قانون 

الستني من جديد«.
 وفي حديث إلذاعة الفج��ر، أوضح احلوت أنه »ال ميكن تأجيل 
االنتخاب��ات النيابية ما لم يتم إقرار قانون جديد ال يتعدى التأجيل 
التقني. وبالتالي، فإذا لم يتم إق��رار قانون جديد لالنتخابات حتى 

العشرين من شهر شباط املقبل، فهذا يعني أن االنتخابات النيابية ستتم وفق قانون الستني احلالي. 
وقد يكون هذا هو ما تريده الطبقة السياسية حتى تستطيع إنتاج نفسها من جديد«.

 وأكد احلوت أن »األولوية عند القوى السياس��ية هي املصالح الذاتية بعيداً عن املصالح العامة، 
وبالتال��ي ف��إن اله��دف م��ن قانون االنتخاب��ات النيابي��ة في لبن��ان، الذي يت��م تعديله عن��د كل دورة 
انتخابية، هو إعادة رسم خارطة الدوائر االنتخابية لتناسب القوى السياسية وليس حتقيق االندماج 
والشراكة الوطنية بني كل املكونات. لذلك، فإن كل هذه القوى تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها من خالل 

اإلبقاء على قانون الستني ألنها ستختلف على تقسيم الدوائر«.

مجلس الوزراء وقوفًا

احلريري يستقبل 
السفير التركي
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في سوريا: النظام يقصف وادي بردى.. وروسيا تستهدف جبل األكراد
كثف��ت قوات النظ��ام الس��وري قص��ف وادي بردى 
في ريف دمش��ق الغرب��ي، تزامناً مع مع��ارك عنيفة بني 
قوات النظام ومقاتلني من ميليش��يا ح��زب الله اللبناني 
وبني فصائل املعارضة املس��لحة، فيما استهدف الطيران 
الروس��ي مواق��ع للمعارض��ة ف��ي جب��ل األك��راد بري��ف 

الالذقية رغم سريان الهدنة املعلنة.
وقالت مص��ادر إن مدني��نينْ في منطق��ة وادي بردى 
-خزان املياه الرئيسي لدمش��ق- قتال برصاص قناصة 
تابعني لقوات النظام السوري ومليشيا حزب الله. وكان 
الدف��اع املدني الس��وري قد ذك��ر يوم االثن��ني أن طائرات 
اصر من  حربية ش��نت ثالث غارات على وادي بردى احملحُ

قبل قوات النظام وحزب الله.
وبث ناش��طون مقطعاً مصوراً قالوا إنه مس��رب من 
أفراد تابعني للنظام الس��وري، يحُظهر حش��وداً عس��كرية 
في محيط وادي بردى اس��تقدمها النظام متهيداً القتحام 
بل��دة عني الفيج��ة الت��ي حتاصرها ه��ذه الق��وات بدعم 
م��ن ميليش��يا حزب الل��ه. واس��تهدف الطي��ران احلربي 
واملروح��ي التاب��ع للنظ��ام خ��ط املي��اه الرئيس��ي »نبع 
ب��ردى« املغذي لنبع عني الفيجة، م��ا أدى إلى دمار كبير 

وتفجيره بشكل كامل.
كما أفاد مراسلون في ريف دمشق بأن قوات النظام 
ش��نت قصفاً مدفعي��اً عنيفاً عل��ى منطقة امل��رج في ريف 
دمشق، وذلك بالتزامن مع هجوم بري تشنه هذه القوات 

على املنطقة.
وق��ال املجلس احملل��ي ملنطقة امل��رج إن األوضاع لم 
تتغي��ر في الواقع من��ذ اتفاق وقف إطالق الن��ار، وطالب 
ال��دول الراعي��ة للهدنة بالضغ��ط على النظام الس��وري 

لوقف انتهاكاته بحق املدنيني في املنطقة.
وق��ال ناش��طون م��ن وادي ب��ردى إن ق��وات النظام 
أوقف��ت هجماته��ا لس��اعات قليلة إث��ر تهدي��د املعارضة 
باالنس��حاب م��ن وق��ف إط��الق الن��ار، لكنه��ا اس��تأنفت 
قصف مدن وبلدات الوادي التي تسيطر عليها املعارضة 

املسلحة.
قصف وخروق

من جهة أخرى قال مراس��لون إن الطيران الروس��ي 
ش��ن غارات عل��ى مواق��ع املعارضة املس��لحة ف��ي جبل 
األكراد بريف الالذقية، رغم س��ريان الهدن��ة التي تعتبر 

روسيا راعية لها.
وق��ال ناش��طون إن الطائرات الروس��ية ش��نت يوم 
االثن��ني عدة غ��ارات جوية عل��ى قرية الكبان��ة في جبل 
األك��راد. وفي حلب ش��نت ق��وات النظ��ام قصف��اً مدفعياً 
عنيف��اً عل��ى جب��ل امل��دورة وبل��دات البويض��ة والعيس 
والزرب��ة وخربة املناصير والزيارة ف��ي الريف اجلنوبي 

للمدينة.
وقالت شبكة ش��ام إن النظام السوري خرق الهدنة 
أيضاً في ريف حمص الش��مالي، حيث اس��تهدفت قواته 
أحي��اء  الثقيل��ة  والرشاش��ات  والصواري��خ  باملدفعي��ة 
وجبه��ات مدينة الرس��ن ومنطق��ة احلولة، م��ا أدى إلى 

مقتل شخصني وجرح آخرين في الرسن.
ويتذرع النظام السوري بوجود مسلحني من جبهة 

فتح الش��ام خلرق الهدن��ة في وادي 
ب��ردى، لك��ن فصائ��ل اجلي��ش احلر 
أكدت أنه ال وجود ألي مواقع أو مقار 

للجبهة في أي من بلدات املنطقة.
ودع��ت الفصائ��ل املس��لحة في 
وادي ب��ردى كل فصائ��ل املعارض��ة 
بس��وريا إلى نقض الهدنة وإش��عال 
اجلبه��ات، رداً عل��ى قص��ف ق��وات 
الل��ه  وح��زب  الس��وري  النظ��ام 
بلدات تض��م عش��رات آالف املدنيني 

احملاصرين.
غارات روسية

ووفق ناش��طني، فقد قتل س��تة 
أش��خاص وأصيب أكث��ر من ثالثني في ريف دمش��ق منذ 
بدء الهدنة بس��بب حمل��ة القصف العني��ف بكافة أنواع 

األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
التاب��ع  واملروح��ي  احلرب��ي  الطي��ران  واس��تهدف 
للنظ��ام خط املياه الرئيس��ي »نبع ب��ردى« املغذي لنبع 

ع��ني الفيجة، مم��ا أدى إلى دم��ار كبير وتفجيره بش��كل 
كامل.

من جهة أخرى، اس��تهدفت ق��وات النظام بالقصف 
مناطق ف��ي قرية اجلابرية بجبل شحش��بو بريف حماة 
الغربي، فيما أطلق مقاتلو املعارضة املس��لحة صواريخ 
ع��دة على مواق��ع في بلدة س��لحب اخلاضعة لس��يطرة 

قوات النظام بريف حماة الغربي.
وأص��درت الهيئ��ات املدني��ة مبنطق��ة وادي ب��ردى 
بياناً طالبت فيه بنشر مراقبني دوليني لرصد اخلروقات 
التي تتعرض لها املنطقة رغ��م اتفاق وقف النار، وأكدت 
اس��تعدادها لتس��هيل وصول فرق دولي��ة ملعاينة وضع 

نبع عني الفيجة وحتديد املسؤول عن استهدافه.
موقف املعارضة

وكان��ت فصائل ف��ي املعارضة املس��لحة ق��د علقت 
مش��اركتها ف��ي أي محادث��ات أو اجتماع��ات بخصوص 
املفاوض��ات املزم��ع إجراؤه��ا ف��ي العاصم��ة الكزاخي��ة 
أس��تانا ما لم تتوقف ما س��متها املعارضة خروق النظام 

وحلفائه التفاق أنقرة. 
وف��ي بي��ان، ق��ال اجلي��ش احل��ر إن اتف��اق وق��ف 
إطالق النار س��يكون ف��ي حكم املنته��ي إذا أحدث النظام 

واملليشيات املوالية له أي تغييرات في امليدان.
أو  محادث��ات  أي  اس��تئناف  أن  البي��ان  وأض��اف 
مش��اورات بش��أن مفاوضات أس��تانا س��يكون مشروطاً 

بالتزام النظام اتفاق وقف إطالق النار التزاماً كامالً.{

العالم يدين هجوم إسطنبول اإلرهابي 
العال��م  دول  أدان��ت 
الشرق  »بشدة« من أقصى 
إلى أقصى الغرب، الهجوم 
ش��هدته  ال��ذي  اإلرهاب��ي 
فج��ر  إس��طنبول  مدين��ة 
عش��رات  وأوق��ع  األح��د، 
القتلى واجلرحى. وصدرت 
واس��عة  وتنديدات  إدانات 
ودول  العال��م  ق��ادة  م��ن 
عربية وإس��المية وغربية، 
وكذل��ك منظمات إس��المية 
وش��خصيات  ومس��يحية 
أك��دوا  املس��توى،  رفيع��ة 

جميعه��م »تضامنهم« مع تركيا في حربها ضد اإلرهاب. 
وأس��فر هج��وم مس��لح اس��تهدف نادي��اً ليلي��اً مبنطق��ة 
»أورطه كوي« في مدينة إسطنبول، في الساعات األولى 
م��ن صب��اح األحد، ع��ن مقت��ل 39 ش��خصاً وإصابة 65 

آخرين. بينهم ثالثة قتلى لبنانيني، وأربعة جرحى.
وقد اس��تنكر لبن��ان والعال��م جرمي��ة التفجير، كما 
واكب كبار املسؤولني اللبنانيني موكب القتلى واجلرحى 

عند اعادتهم إلى لبنان.
مجلس األمن يدين

أدان مجلس األمن الدولي الهجوم اإلرهابي »الشنيع 
والوحشي«، الذي وقع في ناد ليلي مبدينة إسطنبول ليل 
األح��د، وأدى إلى مقتل 39 ش��خصاً وإصابة 65 آخرين. 
وأع��رب املجلس عن »التعاطف العميق والتعازي ألحُس��ر 
الضحايا وحلكوم��ة تركيا، واألمنيات بالش��فاء العاجل 

والكامل للمصابني«.
وقال البيان: إن »اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 
يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم واألمن الدوليني، 
وإن أي أعم��ال إرهابي��ة هي أعمال إجرامي��ة غير مبررة، 
بغ��ض النظر عن دوافعها، في أي م��كان أو زمان وقعت، 

وأياً كان مرتكبوها«.
وش��دد مجلس األمن على ضرورة قيام جميع الدول 
مبكافحة اإلرهاب بكل الوسائل، وفقاً مليثاق األمم املتحدة 

وغيره من االلتزامات القانونية الدولية.
وح��ث مجل��س األمن جمي��ع ال��دول عل��ى التعاون 
بنش��اط مع حكومة تركيا وجميع السلطات األخرى ذات 

الصلة في هذا الصدد.
وأدى هجوم إرهابي اس��تهدف نادي��اً ليلياً مبنطقة 
»أورطه كوي« بإسطنبول، كان مكتظاً باحملتلفني بالعام 

اجلديد، إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 65 آخرين.
املؤسسات الدينية تستنكر 

عل��ى صعي��د املؤسس��ات الديني��ة ح��ول العال��م، 
ندنّدت األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلس��المي باعتداء 
اس��طنبول اإلرهابي. وأكد األمني العام للمنظمة يوس��ف 
ب��ن أحم��د العثيم��ني، في بيان ل��ه »تضام��ن املنظمة مع 
اجلمهورية التركية ودعمها للجهود التي تبذلها للقضاء 
عل��ى اإلرهاب«. بدوره قال األم��ني العام لالحتاد العاملي 

للعلماء املس��لمني الش��يخ علي محيي الدين القره داغي، 
ف��ي بيان ل��ه، إن »مثل ه��ذه االنفجارات التي تس��تهدف 
املدني��ني ال تخ��دم إال أعداء اإلس��الم واألمة اإلس��المية«، 
وأوض��ح أن »ه��ذه األعم��ال إرهابي��ة وإجرامي��ة أياً كان 
م��ن يرتكبه��ا ويق��ف وراءه��ا أو يدع��م مرتكبيه��ا«. كما 
أعرب باب��ا الفاتيكان فرنس��يس األول، ع��ن تعاطفه مع 
الش��عب التركي، ونقلت إذاعة الفاتي��كان عن البابا قوله 
خالل القداس الذي أقامه يوم األحد، في س��احة القديس 
بطرس، مبناس��بة الع��ام امليالدي اجلديد »لألس��ف فقد 
ضرب العنف م��رنّة أخرى في ليلة األمنيات والرجاء هذه 
)...( لذل��ك وبح��زن أعبنّر ع��ن قربي من الش��عب التركي 
��ة احملزونة  وأصلنّي م��ن أجل الضحاي��ا واجلرحى واألمنّ
د رئيس مجلس العالقات األمريكية  بأس��رها«. بدوره، أكنّ
اإلس��المية )كير(، نهاد عوض، تضامن��ه مع »املصابني 
وأس��ر الضحاي��ا الذي��ن قض��وا عل��ى ي��د اإلرهابيني في 

إسطنبول«.

اجلماعة اإلسالمية
تستنكر جرمية إسطنبول

  أدلى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة االس��المية 
في لبن��ان النائب الس��ابق أس��عد هرم��وش بالتصريح 

التالي:
 أم��ام جرمي��ة التفجي��ر اإلرهابية التي تع��رنّض لها 
اآلمنون يوم رأس الس��نة امليالدية في مدينة اس��طنبول 
التركي��ة، و ذهب ضحيتها العش��رات من األبرياء، بينهم 
مواطنون لبنانيون، نعلن اس��تنكارنا الش��ديد و إدانتنا 
للجرمي��ة املروع��ة التي تش��كل اعتداء »على اإلنس��انية 
جمع��اء، ألن م��ن قتل النف��س البريئ��ة كمن قت��ل الناس 

جميعاً«.
ونعل��ن تضامننا مع الرئيس رج��ب طيب أردوغان 
و حكومت��ه و ش��عبه، و ننحن��ي أم��ام س��قوط الضحايا 
البريئ��ة، و نتق��دم م��ن أهاليه��م بأصدق مش��اعر العزاء 
وبأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، وخصوصاً 
»اللبنانيني منهم، س��ائلني املولى أن يحيط تركيا وأهلها  
واألمة العربي��ة و لبنان بحفظه ورعايت��ه، ونقدر جهود 

احلكومة اللبنانية في إغاثتهم.{

جاويش أوغلو: العمليات اإلرهابية
لن تمنعنا من مواصلة مكافحتها

ناشطون إيرانيون يعتذرون للشعب السوري

د وزي��ر اخلارجية التركي مول��ود جاويش أوغلو  أكنّ
يوم الثالثاء، أننّ العمليات اإلرهابية التي تستهدف تركيا 
لن تتمكن من لينّ ذراعها ومنعها من مواصلة الكفاح ضد 

التنظيمات اإلرهابية.
ج��اء ذل��ك ف��ي اتص��ال هاتف��ي، تلق��اه م��ن نظيره 
الفرنس��ي جان مارك إيرولت، الذي قدنّم تعازيه بضحايا 
الهج��وم اإلرهابي الذي اس��تهدف نادياً ليلي��اً في مدينة 
إس��طنبول، فج��ر األح��د املاض��ي، وأس��فر ع��ن مقتل 39 

شخصاً وجرح عشرات آخرين.
وبحسب مصادر دبلوماسية في اخلارجية التركية، 
ف��إننّ جاويش أوغلو، أوضح أننّ أنقرة س��تتابع بكل حزم 
مكافح��ة التنظيمات اإلرهابي��ة التي تهدد أمن وس��المة 
مواطنيه��ا، مش��دداً على أهمي��ة التعاون ب��ني الدول في 

مكافحة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وذكرت املص��ادر، أننّ الوزيرين تباحثا في مكاملتهما 
الهاتفي��ة حول اتفاق وق��ف إطالق النار ال��ذي أحُعلن عنه 
في عموم س��وريا قبل عدة أيام بضمانة تركية روس��ية، 
إضاف��ة إل��ى محادثات »أس��تانة« الت��ي م��ن املنتظر أن 
تب��دأ بني النظام واملعارضة الس��وريني منتصف الش��هر 

اعت��ذر 299 ناش��طاً وصحفي��اً إيرانياً من الش��عب 
الس��وري على دور حكومة بالده��م باملجازر التي وقعت 

في سوريا.
وذك��ر موق��ع »راديو زمان��ه« اإليراني يوم الس��بت 
أن ه��ؤالء الناش��طني اإليرانيني -وهم م��ن داخل وخارج 
إيران- اعتذروا في بيان لهم من الش��عب الس��وري على 
اتباع حكومة بالدهم سياسة التدخل في شؤون سوريا، 

ودورها باملجازر التي وقعت في هذا البلد.
وأوض��ح املوق��ع أن املوقع��ني عل��ى بي��ان االعتذار 
أدانوا السياس��ة املتبعة لبالدهم حيال س��وريا، وقالوا: 
»منذ س��نوات وحكوم��ات العالم من الش��رق إلى الغرب 
تعت��دي على الش��عب الس��وري املظل��وم، ونح��ن ندين 
ونرف��ض دور حكوم��ة بالدنا في احل��رب املفروضة على 

احلالي.
وف��ي ح��ال جن��اح وق��ف إط��الق الن��ار، س��تنطلق 
مفاوضات سياسية بني النظام واملعارضة في »أستانة« 
عاصمة كازاخس��تان، برعاية أممية - تركية -روس��ية، 

قبل انتهاء يناير/كانون الثاني اجلاري.{

الشعب السوري«.
وأكد الناشطون والصحفيون في بيانهم أن الشعب 
اإليران��ي ليس ل��ه أي دور في السياس��ة املتبعة لطهران 

إزاء سوريا.
ومن بني األس��ماء املوقعة على بي��ان االعتذار بابك 
إجاللي، ومه��دي آذرنك، وأحمد باطبي، وآزيتا بحريني، 
وس��بيده بور أقاي��ي، وبه��روز جاويد تهران��ي، ومهدي 
جالل��ي تهران��ي، وأم��ني رياحي، وعبد الس��الم س��ليمي 
بور، وكاوه ش��يرزاد، وعلي عباسي، ومصطفى عزيزي، 
وس��يامك قديري، وعل��ي كالني، وج��واد متولي، وبهزاد 

مهراني.
وتدع��م طه��ران النظام الس��وري ف��ي قم��ع الثورة 

الشعبية املستمرة منذ آذار 2011{
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القضّية السورية.. بين جنيف وموسكو وأستانا
ع��ادت ال��روح إل��ى جه��ود ومح��اوالت البحث عن 
حل سياسي للقضية الس��ورية، بعد أن متكنت هجمات 
اآلل��ة احلربية الروس��ية وميليش��يات النظ��ام اإليراني 
ومليش��يات النظام الس��وري وبقايا قوات��ه من إخضاع 
أحياء اجلزء الش��رقي من مدينة حلب بالسيطرة عليها، 
وإخراج مقاتل��ي املعارضة منها، وتهجي��ر من تبقى من 
س��كانها وأهلها. وبذلت الدبلوماس��ية التركي��ة جهوداً 
حثيث��ة أس��فرت ع��ن عقد لق��اءات ب��ني ممثل��ي فصائل 
املعارضة العس��كرية الس��ورية والروس، متخضت عن 
ر معابر آمنة للجرحى واملقاتلني  »اتفاق حل��ب« الذي وفنّ
واملدنيني، مس��تفيدة من تفاهماتها مع ساس��ة موس��كو 
ومن تعالي املواقف الدولية املندنّدة مبا عانته وش��هدته 
مدين��ة حلب من جرائ��م ومجازر بحق س��كانها والدمار 
الذي حلق بهذه املدينة العريقة. ودعم ذلك قرار مجلس 
األم��ن الدولي رق��م 2328 الذي أقرنّ بعد تعديل مش��روع 
قرار فرنس��ي يدعو إلى إرس��ال مراقبني دوليني لضمان 
س��المة وأمن املهجري��ن من حل��ب، نتيج��ة اعتراضات 
وعراقيل النظام اإليراني الذي عمل بوساطة ميليشياته 
عل��ى الني��ل من املهجري��ن وقتل ع��دداً منهم، في س��عي 

فاشل منه لتعطيل االتفاق.
إعالن موسكو

يب��دو أن التفاهمات بخصوص الوضع في س��وريا 
ما بعد حلب بني الرئيس��ني التركي رجب طيب أردوغان 
والروس��ي فالدميير بوت��ني، جعلت األخير يس��ارع إلى 
إع��الن اس��تثمار م��ا قامت به آلت��ه العس��كرية في حلب 
سياس��ياً، حيث أعلن أنه اتفق م��ع أردوغان على إطالق 

مس��ار مفاوض��ات جدي��دة م��ا ب��ني النظ��ام واملعارضة 
يس��بقه  أس��تانا،  الكزاخي��ة  العاصم��ة  ف��ي  الس��ورية 

التوصل إلى وقف إلطالق نار شامل في سوريا.
وبالتالي فإن القضية الس��ورية ستش��هد حتوالت 
ومشادات ما بني جنيف وأس��تانا، خاصة بعد أن أطلق 
املبعوث األممي إلى س��وريا ستيفان دي ميستورا دعوة 
لعق��د جولة مفاوض��ات جديدة ف��ي جنيف ف��ي الثامن 
م��ن فبراير/ش��باط املقب��ل )2017(، األمر ال��ذي يدعو 
إل��ى استش��راف مخاضات جديدة س��تعصف بالقضية 
الس��ورية، في س��ياق محاوالت إيجاد حل سياس��ي لها 
ما بني القوى الداعمة ملسارينْ أستانا وجنيف. وبالفعل، 
ج��اءت اجتماعات وزراء خارجية ودفاع كل من روس��يا 
وتركيا وإيران في العاصمة الروس��ية موس��كو يوم 20 
كان��ون األول اجلاري لتخ��رج ب�»إعالن موس��كو« الذي 
وضع خريطة طريق جديدة حلل سياس��ي في س��وريا، 
مع توس��يع وق��ف إط��الق النار ال��ذي مت التوص��ل إليه 
في حل��ب كي يش��مل كاف��ة املناط��ق الس��ورية وجميع 
األطراف، باس��تثناء جبهة فتح الشام )النصرة سابقاً( 
وتنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش(. وإن كان إع��الن 
موس��كو قد ركز على محاربة اإلرهاب والسير في اجتاه 
تسوية سياس��ية بني النظام واملعارضة، إال أنه لم يأت 
-من حيث اجلوهر- بجديد مختلف عما رسمته بيانات 
وقرارات املجموعة الدولية لدعم س��وريا، التي وضعت 
مس��ارات تفاوضي��ة ف��ي جنيف.حيث ك��رر مقولة عدم 
»وجود حل عس��كري لألزمة في س��وريا«، وش��دد على 
ض��رورة »احترام س��يادة واس��تقالل ووح��دة األراضي 
الس��ورية كدول��ة دميقراطية متعددة األع��راق واألديان 

وح��دة األراضي الس��ورية«، في حني أن كالً من روس��يا 
وإيران -وخاصة األخي��رة- تتصرفان بوصفهما قوتي 
احتالل لسوريا، بينما تقود القوات التركية عملية »درع 
الف��رات« دعم��اً لفصائ��ل من اجلي��ش احلر في الش��مال 

السوري. 
لذلك اعتبر مس��ؤولون في اخلارجية الروس��ية أن 
مفاوض��ات أس��تانا املقبل��ة س��تكون مكمل��ة ملفاوضات 
جنيف وليس��ت بديالً منه��ا، إضافة إل��ى أن محاوالتهم 
الرامية إلى إبعاد الهيئة العليا للتفاوض عن مفاوضات 
أس��تانا قد ال تنجح، خاصة أن وزي��ر اخلارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو حتدث عن إقناعه نظيره الروسي 
س��يرغي الف��روف ب��أن تك��ون »املعارض��ة السياس��ية 
احلقيقية« محاوراً في البحث عن حل سياس��ي، س��واء 

في اجللسات التي ستعقد في أستانا أو في جنيف.
االستثمار الروسي

الروس��ي  االس��تثمار  مس��اعي  أن  ف��ي  ش��ك  وال 
السياس��ي جعلت الرئيس بوتني يحشد مختلف أدواته 
الدبلوماسية واالستخباراتية والعسكرية للضغط على 
ساس��ة طهران ونظام بشار األس��د، وتوظيف تفاهماته 
م��ع الرئيس أردوغان لفرض تس��وية في س��وريا خالل 
الفت��رة املقبل��ة، مفض��الً ع��دم انتظ��ار جل��وس الرئيس 
األميركي املنتخب دونالد ترمب على كرس��ي الرئاس��ة، 
خوف��اً مم��ا ق��د حتمل��ه اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة من 

مفاجآت قد ال تسرنّه.
وتأتي مس��اعي بوتني ليس فقط في ظل املتغيرات 
امليدانية التي أحدثتها آلته العسكرية في سوريا، بل في 
ظل الغياب الكام��ل لإلدارة األميركية التي تش��هد حالة 
انتقالي��ة، إضافة إل��ى غياب الص��وت األوروبي املرتبط 
أساساً بحالة الغياب األميركي، إضافة إلى عدم فعالية 
الطرف العربي منذ بداية األزمة السورية إلى يومنا هذا. 
حيث اعتبر وزير اخلارجي��ة التركي أن األطراف الثالثة 
اتفق��ت على ض��رورة اتخ��اذ إج��راءاٍت عملي��ٍة لتطبيق 
ق��رار مجلس األم��ن 2254، الذي يطال��ب بوقف وصول 
املس��اعدات اخلارجية إلى اجلماعات اإلرهابية، مشيراً 

إل��ى أن »ثمة جماعات أخرى مرتبطة بالنظام الس��وري 
وم��ن الضروري قط��ع الدعم عنها أيض��اً«، وبينها حزب 
ذل��ك  معتب��راً  األخ��رى،  املذهبي��ة  وامليليش��يات  الل��ه 

»ضرورياً لضمان وقف إطالق نار مستقر«.
فرص احلل السياسي

أعتقد أن املش��كلة ليست في مكان التفاوض بل في 
توفير فرص وإمكانات لنجاح احلل السياس��ي، خاصة 
أن الساسة الروس يريدون ضرب مرجعية جنيف التي 
تعني مرجعي��ة وضم��ان األمم املتحدة، إضاف��ة إلى أن 
مدينة جنيف ش��كلت بعد احلرب العاملية الثانية مكاناً 
للتفاهم��ات وح��ل األزم��ات س��لمياً. وهم بذل��ك يريدون 
االنتق��ام حت��ى م��ن مرجعي��ة الغ��رب، لك��ن تاريخه��م 
ال يش��هد بأنه��م س��اهموا ف��ي ح��ل النزاعات املس��لحة 
واحل��روب بالطرق الس��لمية، بدءاً من ح��رب اإلبادة في 
الشيش��ان وتدمي��ر عاصمتها غروزني، م��روراً باحلرب 
ضد جورجي��ا، وصوالً إلى ضم جزي��رة القرم ثم تغذية 
احلرب ف��ي أوكرانيا. ويريد الساس��ة الروس اس��تثمار 
تدخلهم العسكري السافر إلى جانب نظام األسد وإيران 
للقي��ام بدور راع للعملية السياس��ية في س��وريا، حيث 
إنه��م حاولوا من قبل رعاية لقاءات »موس��كو 1« )26-
29 كانون الثاني 2015( و»موس��كو 2« )6- 9 نيسان 
2015(، وأش��ركوا فيه��ا معارضات س��ورية صنعوها 
بأنفس��هم على مق��اس النظام الس��وري، لكنه��ا لم تثمر 
شيئاً. يضاف إلى ذلك أن األطراف الثالثة التي اجتمعت 
في موس��كو تريد ضمان مصاحلها في س��وريا، بصرف 
النظ��ر ع��ن مطالب الس��وريني الذي��ن خرجوا ف��ي ثورة 
سلمية للمطالبة باحلرية واسترجاع الكرامة واخلالص 
من استبداد النظام األسدي، األمر الذي يشكل عقدة أمام 
أي ح��ل سياس��ي حقيقي، فض��الً عن أنه يولنّ��د خالفات 

كثيرة بني أطراف االتفاق الثالثي نفسها.
وإذا كان وزي��ر اخلارجية الروس��ي حت��دث عن أن 
مفاوض��ات جني��ف وصل��ت إلى طري��ق مس��دود، فإنه 
يعل��م متاماً أن ساس��ة ب��الده والنظام األس��دي هم من 
حالوا دون تطبيق ق��رارات مجلس األمن الدولي خاصة 
مختل��ف  وضع��وا  وأنه��م  و2254،   2118 القراري��ن 
العراقي��ل والعقب��ات الت��ي أفضت إلى فش��ل مفاوضات 
جني��ف 2 و3. ويعني ذلك أن أس��باب فش��ل املفاوضات 
الت��ي يعتزمون عقدها في أس��تانا ما زال��ت قائمة، األمر 
الذي يكش��ف غياب أي إمكانية للتوص��ل إلى حل قريب 
للقضي��ة الس��ورية؛ وه��و ما يعن��ي أنها ال ت��زال عرضة 
للتق��اذف ما ب��ني جنيف وأس��تانا وس��واهما م��ن املدن 

والعواصم.{

بقلم:عمر كوش

النفط والتحديات اإلقليمّية
يضعان الموازنة السعودية تحت المجهر

مظاهرات في سوريا تطالب برحيل األسد 
تهدد أس��عار النفط اخل��ام في األس��واق العاملية، وتوّحد المقاومة

إلى جان��ب التحدنّيات األمني��ة اإلقليمية، تنفي��ذاً دقيقاً 
ملصروفات املوازنة الس��عودية للعام املقبل )2017(. 
ورغم تس��جيل اململكة لنفقات فعلية أق��ل من املقدر في 
ميزاني��ة 2016، وإي��رادات أعلى مما تنب��أت به، إال أن 
استمرار تغيرات أسعار النفط اخلام للعام املقبل، رغم 
توقيع اتفاق خفض اإلنتاج واستمرار التوترات األمنية 

اإلقليمية، ينذر بخروج النفقات عما خطط له.
وأعلنت الس��عودية، التي تعد أكب��ر محُصدنّر للنفط 
ف��ي العالم، موازنة 2017 بإجمال��ي نفقات تبلغ 890 
ملي��ار ري��ال )237.3 ملي��ار دوالر(، وإي��رادات ب� 692 
قدر قيمته  مليار ري��ال )184.5 ملي��ار دوالر( وعج��ز محُ

198 مليار ريال )52.8 مليار دوالر(.
وتزي��د نفق��ات املوازنة الس��عودية للع��ام املقبل، 
بنسبة 6% عما كانت عليه في 2016، صعوداً من 840 

مليار ريال )224 مليار دوالر(.
وحددت الس��عودية في سيناريو األساس ملوازنة 
2017، س��عر 55 دوالراً لبرميل النفط الواحد، مقارنة 
مع قرابة 42 دوالراً لسعر البرميل في ميزانية 2016.

ويدخ��ل اتفاق��ا منظم��ة ال��دول املص��درة للبترول 
»أوبك« واملنتجني املس��تقلني، حينّز التنفيذ مطلع العام 
املقبل، بخفض األعضاء في »أوبك«، 1.2 مليون برميل 
يومي��اً م��ن إنتاجهم إل��ى 32.5 ملي��ون برمي��ل، بينما 
س��يخفض املنتجون املس��تقلون إنتاجه��م بنحو 558 

ألف برميل يومياً.
ويحُتوقع أن يس��تمر االلتزام ف��ي اتفاق »أوبك« ملدة 
شهرين أو ثالثة على أقصى تقدير، قبل أن ينهار، بفعل 
االحتياجات املالية لعديد الدول األعضاء التي تعهدت 

بخفض اإلنتاج.
ودفع اتفاقا »أوبك« واملنتجني املستقلني، لصعود 

س��عر برميل النفط من 45 دوالراً نهاية تشرين الثاني 
املاض��ي إلى حدود 55 دوالراً ف��ي الوقت احلالي، إال أن 
وكال��ة فيت��ش للتصنيف االئتماني أب��دت تخوفات من 

انهيار االتفاق، وجدية األعضاء لاللتزام في بنوده.
وتعتمد اململكة على مبيعات النفط اخلام، لتوفير 
أكث��ر من 75% من إجمالي إيراداتها املالية، التي هبطت 
بفع��ل انخف��اض س��عر برميل النف��ط م��ن 120 دوالراً 

منتصف 2014.
وهن��اك دول مث��ل والع��راق وليبي��ا، تبح��ث ع��ن 
س��يولة مالي��ة وتعزي��ز إيراداته��ا ملواجه��ة النفق��ات 
اجلارية لتمويل عملياتها العسكرية، إضافة إلى إيران 
التي تريد العودة ملس��تويات إنتاج أعلى مما هي عليه 
اآلن.. ه��ذا ق��د يفش��ل اتفاق أوب��ك وتنهار معه أس��عار 

اخلام.
كانت الس��عودية تعهدت في 30  تش��رين الثاني 
املاض��ي بتحم��ل خفض إنت��اج يبلغ 486 أل��ف برميل 

يومياً من إنتاجها، مطلع العام املقبل.
وتواصل الس��عودية تنفيذ عمليات عسكرية على 
حدوده��ا اجلنوبية م��ع اليمن ضد احلوثي��ني وأنصار 
الرئيس الس��ابق عل��ي عبدالله صالح، وه��ي عمليات 
تتطلب إنفاقاً على تلك العمليات، إلى جانب منح مالية 

تقدمها لعديد دول اجلوار وأخرى عربية.
وقال الكاتب االقتصادي السعودي غسان بادكوك 
إن اململك��ة في 2016 واجهت نفقات أمنية وعس��كرية، 
لكن في نهاي��ة العام وجدنا أن النفق��ات الفعلية كانت 

أقل من املقدرة بنحو 4 مليارات دوالر أمريكي.
ونف��ذت الس��عودية خالل الع��ام اجل��اري، رزمة 
إصالحات هيكلية وحمالت تقش��ف وخفض في رواتب 
الوزراء ومزايا موظفي الدولة، وألغت مشاريع ودمجت 

مؤسسات، لترشيد املصروفات.{

الس��ورية  وامل��دن  املناط��ق  م��ن  العدي��د  ش��هدت 
اخلاضعة لس��يطرة املعارضة، ي��وم اجلمعة، مظاهرات 
ومس��يرات رفع��ت ش��عارات تطالب برحيل نظام بش��ار 
األس��د، وتوح��د فصائ��ل املعارض��ة، وذلك ف��ي أول أيام 
سريان وقف إطالق النار املبرم برعاية روسية - تركية.
وطال��ب املتظاه��رون برحي��ل األس��د واملجموع��ات 

اإلرهابية املوالية له من سوريا.
��ت املظاهرات مناط��ق زملكا، وس��قبا، وجوبر،  وعمنّ
وحموري��ة، ومدين��ة دوم��ا، في الغ��وط الش��رقية بريف 
العاصمة دمش��ق، مطلقني اس��م »الث��ورة جتمعنا« على 

هذه التحركات.
وفي منطقة س��قبا، حمل املش��اركون أع��الم الثورة 
الس��ورية، والفت��ات كتب عليه��ا: »إلى روس��يا والصني 

وإي��ران واملليش��يات العراقي��ة واللبنانية.. الل��ه أكبر«، 
و»الشعب يريد إسقاط النظام«.

كم��ا رددوا ش��عارات من��ددة باألس��د ونظام��ه، إلى 
جانب شعارات تطالب فصائل املعارضة بالتوحد وعدم 

التفرقة.
وف��ي محافظة إدلب ش��مالي البالد، ش��هدت غالبية 
املناط��ق الت��ي تس��يطر عليه��ا املعارض��ة، العدي��د م��ن 

املظاهرات املشابهة.
إبرهيم أحمد، الذي ش��ارك في مظاهرة وسط إدلب، 
ق��ال لألناض��ول إن »ه��ذه املظاه��رات أت��ت لتحيي روح 
الث��ورة مرة أخرى«، وأضاف أن »األس��د كان قد أعلن أن 
الش��عب السوري إرهابي )..( لكن ال شك أن أكبر إرهابي 

في العالم هو األسد نفسه«.{
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هل تنتهي التحقيقات مع نتن ياهو بخسارة حياته السياسّية؟
ب��ن  »بنيام��ني  االحت��الل  حكوم��ة  رئي��س  خض��ع 
الش��رطة  قب��ل  م��ن  منزل��ه  ف��ي  للتحقي��ق  نتنياه��و« 
اإلس��رائيلية ملدة جت��اوزت أربع س��اعات ونصف، بتهم 
اس��تغالل املنص��ب وقب��ول الهداي��ا وأخذ الرش��اوى من 

رجال أعمال خالل اليومني املاضيني.
إن  له��ا  بي��ان  ف��ي  اإلس��رائيلية  الش��رطة  وقال��ت 
الش��رطة حققت م��ع نن ياهو في ش��بهات تلقي »منفعة 

شخصية«.
وأضافت الش��رطة في بيانها: »مساء االثنني حققت 
الش��رطة م��ع رئيس احلكومة الس��يد بنيام��ني نن ياهو 
حتت طائل��ة التحذير ودائرة الش��بهات ف��ي تلقي وعلى 
ما يبدو منفعة ش��خصية، بحيث امتدت التحقيقات التي 

أجريت في مقر سكنه في القدس«.
وختم��ت الش��رطة بيانه��ا بالق��ول إن��ه ال ميكن في 
هذه املرحلة اخلوض ف��ي أي من التفاصيل األخرى ذات 

العالقة، وفق تعبير البيان.
التحقيق جبري

وقال املختص بالشؤون اإلسرائيلية عالء الرمياوي: 
»إن الطلب للتحقيق حتت دائرة التحذير يعني أن يؤخذ 
جللس��ة حتقيق حقيقية مع محاميه ويجلس منفرداً مع 

احملققني، وهو مبثابة رفع 
احلصانة عنه«.

الرمي��اوي  واوض��ح 
أيض��اً إن��ه ف��ي ح��ال عدم 
خضوع نن ياهو للتحقيق 
»فإن ذلك يعن��ي إحضاره 
بش��كل جبري، األم��ر الذي 
ه��ي  االتهام��ات  أن  ي��دل 

جدية وحقيقية«.
وأشار املختص أيضاً 
الت��ي  املس��ارات  أن  إل��ى 
تتم فيه��ا القضية اآلن هي 

احلديث عن ش��خصية رئي��س احلكومة كفاس��د إضافة 
ألس��رته، وق��ال أيض��اً: »حت��ى لو ل��م يخضع ن��ن ياهو 
للمحاكم��ة فإن ذلك س��ينعكس على ش��عبيته من خالل 
اس��تطالعات الرأي، وذل��ك بتقدم املعارض��ة عليه خالل 

الشهور املاضية«.
هل تدخلت أمريكا؟

وأش��ار الرمياوي إلى أنه ميي��ل لالعتقاد أن حتريك 
دعاوى الفس��اد األخيرة ضد رئيس الوزراء تقف وراءها 

اإلدارة األمريكية من خالل حتريكها لبعض التيارات في 
إسرائيل.

وأضاف: »أعتقد أن تياراً ف��ي الواليات املتحدة أراد 
أن يرس��ل لن��ن ياه��و رس��الة حتذيرية ب��أن ال يتخطى 
ح��دوده م��ع اإلدارة األمريكية الراحلة م��ن خالل حتريك 
قوى متحالفة معها في اس��رائيل، وذلك من بني صفعات 

أوباما املوجهة لنن ياهو«.
م��ن جهت��ه ق��ال األكادمي��ي والباح��ث ف��ي الش��أن 
اإلس��رائيلي عدن��ان أبو عام��ر إن حتري��ك الدعاوى ضد 
نن ياهو كانت قيد املشاورات الشرطية في إسرائيل منذ 
أش��هر عديدة، وبأنه ال يعتقد أن اإلدارة األمريكية لها أي 

تدخل.
وأش��ار أبو عامر إلى أن التدخ��ل األمريكي قد يكون 
عادة في القضايا السياس��ية احلزبية، وليس القانونية 
التي حتت��اج ألدلة وبراه��ني وتنصت ووثائق وش��واهد 

ومؤشرات.

اتهامات نن ياهو
وأش��ار أبو عامر إل��ى أن املستش��ار القضائي تروى 
كثي��راً ف��ي إحال��ة املل��ف ال��ى الش��رطة نظ��راً للعالق��ة 
الشخصية مع نن ياهو، وبأنه بعد اكتمال امللف من قبل 
اجلهات القضائية والشرطية التقى معه قبل أيام وطلب 

منه رسمياً إحالة املوضوع للشرطة للتحقيق معه.
وق��ال أبو عام��ر أيضاً إن فس��اد نتنياه��و كان مادة 
إعالمية في قنوات إس��رائيل املتعددة، وأضاف:  »القناة 
الثاني��ة بث��ت برنامج��اً مل��دة س��اعة ملخصه أن س��ارة 
-وه��ي زوجة ن��ن ياهو- هي م��ن تدير الدول��ة، إضافة 
لتحقي��ق صحفي ش��هير كتب كالماً مط��والً بأن نن ياهو 
يس��يء للدولة، م��ا دفع نن ياه��و للرد عل��ى املوضوع، 
واتهمه بالعمل لصالح اليسار اإلسرائيلي وبالعمل على 

هدم أركان حكومته«.
وذك��ر أب��و عام��ر أن املعطي��ات تؤك��د أن ن��ن ياهو 
علي��ه ش��يء ما أو م��ا قد يدينه ف��ي قضيت��ني جنائيتني. 
وقال: »األولى مت الكش��ف عنها بتلقي هدايا وتس��هيالت 
ورش��اوى، والثاني��ة م��ا زال��ت ط��ينّ الكتم��ان، ويق��ول 
اإلس��رائيليون أنفس��هم إنها س��تكون الضرب��ة القاضية 
ل��ه ولكن لم يكش��ف عنها بع��د، هذا قد يحص��ل في قادم 

االيام«.
العد التنازلي 

وأشار أبو عامر إلى أن عام 2017 قد يكون عام هزة 
سياس��ية لنن ياهو، وق��د يضطر ملغادرة مقعد رئاس��ة 

احلكومة.
وختم األكادميي حديثه قائالً: »األجواء في اسرائيل 
تش��ير إلى أن الع��د التنازلي قد بدأ فعلي��اً ضد نن ياهو  
باالس��تقالة أو اإلقالة، وذلك من خالل تقدمي قانون لسننّه 
في الكنيس��ت يوم أمس لشغر موقع رئيس احلكومة في 
حال ع��دم قدرته عل��ى مزاولة أعماله بس��بب انش��غاله 
مع احملام��ني أو الش��رطة أو القضاء، ولن يك��ون متفرغاً 
لقراءة تقارير املوس��اد واجليش وغيره، بالتالي الدعوة 

النتخابات مبكرة خالل العام احلالي«.{

مصادر في حماس:
لدينا أسرى »إسرائيلّيون« أحياء وجثث

االحتالل يطلق النار على فلسطينّية
عند حاجز قلنديا

أكدت مصادر خاصة مطلع��ة في حركة »حماس« 
وجود أسرى »إس��رائيليني« أحياء من جيش االحتالل، 
أِسروا خالل احلرب العدوانية األخيرة على قطاع غزة.

وقال��ت املص��ادر إن احلرك��ة متتل��ك »أوراق قوة« 
س��توظفها على طاولة مفاوضات تبادل األس��رى التي 
من املتوق��ع أن جتري قريباً بش��كل منفص��ل بعيداً عن 
مفاوضات التوصل التفاق التهدئة التي كانت قد أجلت 

مباحثاتها حتى نهاية الشهر اجلاري.
متن��ح  ل��ن  احلرك��ة  أن  املص��ادر  وأوضح��ت 
»إس��رائيل« أية معلومات مجانية حول حياة جنودها 
الذين جنحت كتائب القس��ام في اختطافهم، مؤكدًة أن 

»إسرائيل« ستفاجأ بكثير من املعلومات.
وأك��دت املص��ادر أن حم��اس لديها جنود أس��رى، 
وكذل��ك جث��ث جلن��ود قتل��وا في مع��ارك مباش��رة مع 
مقاتلي »القسام« في الشجاعية وبيت حانون ومناطق 

أخرى.
ولفتت إلى أن املفاوضات التي س��تجري س��تكون 
التعن��ت  »إس��رائيل«  واصل��ت  إذا  ومعق��دة  طويل��ة 

واعتمدت على معلوماتها اخلاطئة.
ومن��ذ احلرب عل��ى غزة وإعالن حم��اس اختطاف 
أح��د اجلن��ود، والتكت��م عل��ى معلومات أخرى بش��أن 
جن��ود آخرين، لم يعرف مصيره��م، مثل الضابط هدار 
غولدي��ن ال��ذي حاولت حم��اس اختطافه ف��ي رفح ثم 
نفت علمها مبصيره، فيما تش��ير التقارير اإلس��رائيلية 
املختلف��ة إلى أن جمي��ع ما لدى حماس ه��م جثث فقط 

وليس لديها أسرى أحياء.

 أطلق جنود االحتالل 
املتمرك��زون  اإلس��رائيلي 
عل��ى حاج��ز قلندي��ا النار 
فلس��طينية  س��يدة  عل��ى 
اجلمع��ة،  ي��وم  صب��اح 
تنفي��ذ  محاولته��ا  بحج��ة 

عملية طعن.
عاينوا  ش��هود  وق��ال 
احل��ادث إن ثالث��ة جن��ود 
إس��رائيليني أطلق��وا الن��ار 
باجتاه س��يدة فلسطينية، 

لم تعرف هويتها، دخلت باخلطأ إلى مسرب مخصص 
لعبور السيارات، وأصابوها بعدة رصاصات.

وذكر الشهود أن السيدة املصابة تركت في حالة 
نزف ألكثر من نصف ساعة ومنع طواقم اإلسعاف من 
الوصول إليها، وكانت تردد الش��هادتني قبل تفتيشها 

ونقلها بسيارة إسعاف إسرائيلية.
وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن قوات االحتالل 
منع��ت طواقمه من الوص��ول إلى الس��يدة املصابة أو 

االقتراب منها.
وزعم��ت املتحدثة باس��م ش��رطة االحت��الل لوبا 

ونش��رت حماس في غزة صوراً كبيرة في شوارع 
عامة في ش��مال قط��اع غزة وبع��ض مناط��ق القطاع، 
تش��ير إلى صورة اجلندي ش��اؤول آرون ال��ذي أعلنت 
كتائب القس��ام اختطافه خالل عملية عس��كرية ش��رق 
مدين��ة غزة، وتش��ير الصورة إلى صفقة تبادل أس��رى 
سمنّتها »وفاء األحرار 2« في إشارة إلى الصفقة السابقة 

اخلاصة باجلندي جلعاد شاليط.
ورفضت املصادر إعط��اء مزيد من التفاصيل حول 
م��ا لدى حماس من أس��رى وجثث، لكنه��ا أكدت وجود 
أس��رى »إسرائيليني« أحياء، وأكدت أن احلركة رفضت 
متام��اً التفاوض ف��ي القضي��ة خالل مفاوض��ات وقف 
إط��الق النار، وأن هذا املوضوع منفصل متاماً وبحاجة 

التفاق آخر.
ول��م تنف أو تؤك��د املص��ادر أن تك��ون احلركة قد 
طالبت مصر بأن تبلغ إسرائيل مبطالبتها بتشكيل وفد 

خاص لبحث صفقة اإلفراج عن األسرى.
وكان عض��و املكتب السياس��ي حلرك��ة »حماس« 
محمد ن��زال، قد صرح ب��أن مفاوضات تبادل األس��رى 
س��تجري في وقت قريب جداً، مش��دداً عل��ى أن حركته 
ل��ن متنح االحتالل أي��ة معلومات مجاني��ة حول أعداد 

األسرى وأحوالهم.
وأش��ار نزال إلى تعلم حركته من جتارب س��ابقة 
ح��ول إعالن أع��داد األس��رى وأوضاعه��م، وأن ذلك لن 
يكون مجانياً بل س��يكون »مدفوع الثم��ن«، ملمحاً إلى 
وجود أس��رى وجث��ث لدى حم��اس دون أن يفصح عن 

مزيد من التفاصيل.{

باجت��اه  »تقدم��ت  الفلس��طينية  الس��يدة  أن  الس��مر 
قوات إس��رائيلية وبيدها س��كني، وألقوا القبض عليها 

وحتييدها«.
وخالفاً ملزاعم شرطة االحتالل، أكد شهود العيان 
أن الس��يدة ل��م حتمل س��كيناً وكانت بيده��ا حقيبتها 
فقط، وأطلق جنود االحتالل النار عليها من مس��افة ال 

تقل عن عشرة أمتار.
وعق��ب احل��ادث أغل��ق االحت��الل حاج��ز قلنديا، 
بينما اندلع��ت مواجهات أطلق االحتالل خاللها قنابل 

الصوت والغاز باجتاه عدد من املتظاهرين.{

حماس ترفض المساومات اإلسرائيلية
بورقة األسرى

أك��دت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية )حم��اس( أن العقوب��ات الت��ي فرضته��ا إس��رائيل على األس��رى 
الفلس��طينيني في س��جون االحت��الل لن تفرض على احلركة و كتائب القس��ام التراج��ع أو اإلفصاح عن أي 

معلومة بشأن اجلنود اإلسرائيليني في قبضة املقاومة الفلسطينية.
وش��ددت حماس خالل اعتصام شارك فيه أهالي األس��رى أمام مقر املفوض السامي حلقوق اإلنسان 
ف��ي غزة على ض��رورة دفع احلكومة اإلس��رائيلية االس��تحقاق وخضوعه��ا ملفاوضات غير مباش��رة وفق 

شروط املقاومة ملعرفة أي معلومة عن جنودها في غزة.
وكانت احلكومة األمنية اإلس��رائيلية قد أعلنت األحد املاضي أنها لن تسلم رفات شهداء حماس الذين 

قضوا في هجمات على إسرائيليني وستدفنهم بدالً من ذلك.
وجاء قرار احلكومة بعد يوم من بث كتائب القسام اجلناح العسكري حلماس شريطاً ساخراً محوره 
اجلندي اإلس��رائيلي ش��اؤول آرون الذي يعتقد اجليش اإلس��رائيلي أنه قتل أثناء عدوان��ه على قطاع غزة 

صيف عام 2014.
وتعليق��اً على قرار احلكومة اإلس��رائيلية، قال فوزي برهوم املتحدث باس��م حم��اس: »هذه القرارات 
دليل على حالة اإلرباك والتخبط للكيان اإلس��رائيلي ودليل على همجية وفاشية االحتالل في التعامل مع 

األسرى وجثث الشهداء، وهي لن جتدي نفعاً مع املقاومة وحماس ولن تعطي نتائج إيجابية«.
وأضاف: »ليس أمام العدونّ إال أن يتخلى عن هذه السياس��ة املجرمة ويحترم ش��روط املقاومة بش��أن 

األسرى«، موضحاً أن قيادات حماس وكتائب القسام »ستدير بحكمة ملف األسرى اإلسرائيليني«. 
ويعتقد جيش االحتالل اإلسرائيلي أن جندياً آخر هو هدار غولدن قتل مع شاؤول قبل عامني، وحتتفظ 

حماس برفاتهما كورقة مساومة محتملة.
وكان مس��ؤول إس��رائيلي كبير أعلن في أيلول املاضي أن إس��رائيل حتتجز منذ حرب 2014 على غزة 
18 فلسطينياً من القطاع كما حتتفظ برفات 19 آخرين »عرضت مبادلتهم برفات اجلنديني اإلسرائيليني«، 

وكان ليئور لوتان املسؤول عن السجناء واملفقودين أعلن حينها أن حماس رفضت العرض.{

التنكيل 
باألسرى 
واحتجاز 

الشهداء.. 
خطة االحتالل 

لـ»عقاب« 
»حماس«

أق��ر املجلس ال��وزاري املصغ��ر حلكومة االحت��الل الصهيوني )الكابينت(، سلس��لة 
خط��وات بحق أس��رى حرك��ة »حماس« وش��هدائها؛ ف��ي محاولة للضغط عل��ى احلركة 

لإلفراج عن اجلنود األسرى لديها في غزة.
وقال��ت صحيف��ة »يديع��وت أحرون��وت« العبري��ة: إن »اخلط��ة العقابي��ة« أق��رت 
باإلجماع، واش��تملت على تش��ديد ظروف اعتقال أس��رى »حماس« وتقلي��ص زياراتهم، 

ووقف إعادة جثث منفذي العمليات املنتمني إلى احلركة ودفنهم في »مقابر األرقام«.
ووف��ق الصحيفة؛ ف��إن أعضاء »الكابينت« درس��وا عدة مقترح��ات محددة للضغط 
باجت��اه اس��تعادة »جث��ث اجلن��ود« في غ��زة، م��ن بينها الضغ��ط على عائ��الت أعضاء 
»كتائب القسام« اجلناح العسكري حلركة »حماس« وإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء 

األحرار.
بدورها، قالت القناة العاشرة العبرية: إن من ضمن القرارات التي لم تعلن للجمهور، 
العم��ل بش��كل تدريجي على تش��ديد العقوبات على أس��رى حركة حماس في الس��جون 

اإلسرائيلية، منها سحب أجهزة التلفزيون من غرف األسرى.{
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التهجير القسري.. من جريمة حرب إلى وسيلة مشروعة
التهجي��ر القس��ري سياس��ة ممنهجة ف��ي الصراع 
خ��اص،  وإقليم��ي  محل��ي  واق��ع  لصناع��ة  الس��وري 
يح��دث أن تلتقي في��ه مصال��ح أطراف كثي��رة ضالعة 
ف��ي الصراع، م��ا جعل التهجير وس��يلة دنيئ��ة أخالقياً 
مش��روعة سياس��ياً تبررها غاية أش��د دناءًة، وفي ظل 
تأزم املشهد السياسي -والسياسة فن املمكن- ميكن أن 
يصير املعروف منكراً والتهجير معروفاً، فكيف حصلت 

هذه املعادلة في سوريا؟
جرمية برعاية دولية

ري��ن بالباصات اخلضراء  أمام مش��هد قافلة املهجنّ
العالق��ني عن��د معبر الراموس��ة بني العاصف��ة الثلجية 
واخلطيئ��ة الدولي��ة، يحلو للساس��ة ووس��ائل اإلعالم 

األجنبية احلديث عن اإلغاثة وس��لة غذاء ومواد تدفئة، 
يصل دفئها إلى نش��رات األخب��ار وال يصل احملاصرين 

والعالقني إال بعد زوال العاصفة دون اخلطيئة.
املؤك��د أن حاج��ة أولئ��ك إل��ى األمان س��ابقة على 
احلاجة لإلغاثة، غير أن الرؤية الدولية املس��يطرة على 
الصراع في سوريا ال متنح السوريني األمان بل الفوضى، 
في جدلية تقوم على ثنائية الفوضى والتبعية، وهو ما 
يجعل جرائم الدولة في سوريا مصلحة أجنبية تنتهي 
بارمتاء جميع الفرقاء في حضن األجنبي، إما هروباً من 

املوت أو من املساءلة.
عقب ب��دء عملي��ة الترحيل جاء تصري��ح املبعوث 
األممي اخلاص إلى سوريا السيد ستيفان دي ميستورا 

في 22 ديس��مبر/كانون األول محذراً: »ذهب الكثيرون 
منه��م إلى إدل��ب التي ميك��ن أن تصبح حل��ب التالية«، 

موجهاً بذلك رسالتني:
ل��ني من حلب مطاردي��ن ال ضحايا،  - اعتب��ار املرحنّ
وه��ذا وص��ف يجيز ملش��هد احلص��ار والتش��ريد تعقب 
أثرهم أينما حلوا، دون التطرق مباشرة لوصفهم بأنهم 

إرهابيون أو حتى معارضون غير مرحب بهم.
- اعتب��ار الترحي��ل م��ن حلب خط��وة منجزة نحو 
مخ��رج سياس��ي تس��مح بالع��ودة ملسلس��ل جني��ف، 
ولي��س جرمية حرب في بش��اعتها -كالت��ي وقعت في 
سربرنيتشا أو أش��د خزياً- تستوجب االنتقال باملشهد 

نحو الهاي.
وعلى اعتب��ار مكان��ة صاحب التصري��ح في األمم 
املتح��دة؛ لن��ا أن نفه��م م��ن موق��ف ه��ذه األمم مبارك��ة 
لسياس��ة احلصار والتهجير، وس��روراً لدرجة تس��مح 

بتجاوز مواثيق حقوق اإلنسان.
أم��ا اجلرائ��م الت��ي اقترفته��ا الطائ��رات الروس��ية 
-وعلى الهواء مباش��رة- فهي أظهر م��ن أن نذكرها بني 
يدي هذه القراءة، غير أن املوقف الدولي اكتفى بالتفكير 
في ممرات آمنة إلخالء املدينة، مستخدماً ألفاظاً مضللة 
غي��ر مهني��ة وحتم��ل طابع��اً إنس��انياً ال سياس��ياً وال 
حقوقياً، كوصف ما يحدث في حلب بالكارثة اإلنسانية 

كما جاء على لسان العديد من الرؤساء األوروبيني.
وهك��ذا غاب��ت ف��ي عب��ارات التندي��د أي محاول��ة 
صادق��ة واضحة لوضع النق��اط على احلروف بوصف 
ما يحدث في حلب بأنه جرمية تستوجب املساءلة، مع 

حتديد أسماء املتهمني بدقة ترقى إلى أن تكون محاولة 
ضغ��ط ج��ادة حلماي��ة املدني��ني، علم��اً ب��أن خي��ارات 
املجتم��ع الدول��ي حلماية املدنيني هي أوس��ع بكثير من 

تفعيل املساءلة القانونية.
سياسة ممنهجة

كجزء أصي��ل من اس��تراتيجية املواجه��ة منذ عام 
2013؛ عم��د النظام إلى سياس��ة احلصار، وفي 2014 
جن��ى ألول م��رة ثماره��ا ف��ي ص��ورة ترحي��ل قس��ري 
للمحاصري��ن ف��ي حم��ص، وأعقبتها حت��ى اآلن حاالت 
كثي��رة م��روراً بداريا وخان الش��يح والت��ل وغيرها من 
بلدات ريف دمش��ق، وصوالً إلى حلب، واآلن في مضايا 
والزبدان��ي وكام��ل الري��ف الغرب��ي في دمش��ق وقريباً 

ريفها الشرقي.
وم��ع واقع االنتش��ار والتك��رار املس��تمرين يصبح 
التهجي��ر سياس��ة ممنهج��ة وعلني��ة، ال تقتص��ر عل��ى 
حص��ار املعارض��ني داخل س��وريا ب��ل ترس��م لطردهم 
خ��ارج الب��الد، وقط��ع آم��ال الع��ودة باالس��تيالء على 

ممتلكاتهم، ومن ذلك:
- ترحي��ل س��كان مناط��ق كامل��ة بدع��وى إقام��ة 
ف��ي   2014 مطل��ع  حص��ل  كم��ا  إعماري��ة،  مش��اريع 
كفرسوس��ة وبس��اتني املزة وأحياء ما خلف الرازي في 

دمشق.
- اس��تمالك منازل أهالي دمشق املقيمني خارجها، 
ف��ي حمل��ة أمني��ة كبي��رة ازدادت ض��راوًة ف��ي 2016، 
واس��تهدفت منازل غادره��ا أصحابها بس��بب االعتقال 

لدى النظام أو بسبب السفر.
ويزيد في وضوح سياس��ة التهجير خطاب األس��د 
ف��ي مت��وز 2015 حني قال إن س��وريا ملن يداف��ع عنها، 
مش��يراً إلى امليليش��يات املس��اندة له، ومش��رعناً بذلك 
عمليات تهجير املعارضني ونقل أمالكهم حلرز املقاتلني 

الوافدين.
مالمح الواقع اجلديد

من ش��أن س��قوط حلب أن يكش��ف مالمح ش��ديدة 

بقلم: طارق أحمد بالل

- حف��اوة أغل��ب األنظمة العربي��ة بالرئي��س األمريكي املنتخب بس��بب 
تركي��زه على مكافح��ة اإلرهاب وتغاضيه عن ملف احلري��ات وقضايا حقوق 
اإلنس��ان، إل��ى جانب إعالن عدائه إليران، األمر ال��ذي غفر له في نظر البعض 

كراهيته لإلسالم واملسلمني.
- العجرف��ة اإلس��رائيلية املفرط��ة الت��ي جعلته��ا تندفع في مش��روعها 
االس��تيطاني وترف��ض قرار مجل��س األمن وتتح��داه، األمر ال��ذي دفع رئيس 
وزرائه��ا إلى اإلعالن عن توبيخ ال��دول التي أيدت قرار مجلس األمن ومعاقبة 
األمم املتحدة )عبر وقف متويل خمس من منظماتها(، فضالً عن معاقبة الدول 

التي متسكت مبناقشة القرار األممي بعدما سحبته مصر.
ألول وهل��ة تبدو الص��ورة كئيبة ومحبط��ة خصوصا أن أغل��ب األنظمة 
العربية التي لن تلجأ إلى أي إجراء حقيق بعد نقل الس��فارة األمريكية )دعك 
من بيانات الشجب والتنديد( لسبب جوهري هو أن تلك الدول باتت حريصة 
على استرضاء الرئيس اجلديد وعدم إغضاب إسرائيل املنتفخة واملتعجرفة. 
إال أن الصورة قد تختلف نسبياً إذا وضعنا في االعتبار ضعف وزن الواليات 
املتحدة وتراجع هيبتها. وإذا راهنا على استقالل قرار بعض الدول األوروبية 
واألمريكي��ة الالتينية ال تزال حتترم املبادئ ولم ميت فيها الضمير بعد. ومما 
له داللته في هذا الصدد أن الذين متس��كوا مبناقش��ة قرار إدانة املستوطنات 
كانوا ميثلون أربع دول غير عربية، في حني أن قرار س��حبه كان عربياً. ومن 
املفارق��ات أيضاً أن��ه فيما تراجعت أولوي��ة القضية الفلس��طينية في احمليط 

العربي الرسمي، فإن حملة مقاطعة إسرائيل تتزايد في العالم الغربي.
ثم��ة عنصر آخر ال ميكن جتاهله يتمثل في موقف الش��باب الفلس��طيني 
وفصائ��ل املقاوم��ة الت��ي لم تستس��لم للي��أس بع��د، وب��ودي أن أراهن على 
اجلماهير العربية إال أنني ترددت في ذلك نظراً إلى شدة القمع الذي تتعرض 
له تلك اجلماهير، مع ذلك فإنني ال أس��تبعد زيادة في مؤش��رات العنف الذي 

قد يفجره الغضب والشعور باملهانة والذل.
أش��دد على أنني ال أس��تطيع أن أراه��ن على رد فعل عربي ل��ه قيمة، ألن 
أغلب األنظمة العربية القائمة ليست مؤهلة لذلك، إذ ليس صحيحاً أن العرب 
ظاهرة صوتية كما قيل، وإمنا أنظمتهم هي التي مبثابة خطيئة سياسية.{

ماذا سيكون رد الفعل العربي إذا ما نفذ الرئيس األمريكي املنتخب تعهده 
بنقل س��فارة بالده إلى القدس؟ صحيح أنه ال يزال أمامنا نحو أسبوعني قبل 
أن يتس��لم الرئيس اجلديد منصبه ف��ي 20 كانون الثان��ي. صحيح أيضاً أن 
الوعد ذاته س��بق أن أطلق��ه أكثر من رئيس أمريكي أثن��اء حملته االنتخابية، 
ء املنصب. إال أننا اآلن أمام مش��هد مختلف متاماً،  إال أن األم��ر اختلف بعد تبونّ
فالعم��ل جار عل��ى قدم وس��اق لتجهيز مق��رنّ القنصلية األمريكي��ة في القدس 
لتك��ون مق��راً للس��فارة، فضالً ع��ن أن فريق��اً إس��رائيلياً زار واش��نطن لبحث 
ترتيب��ات االنتق��ال. غير أن األهم م��ن ذلك أننا بصدد رئي��س أمريكي ليكودي 
الهوى، اختار س��فيراً جديداً لبالده لدى إس��رائيل ينافس��ه ف��ي انحيازه إلى 
غالة اليمني من الصهاينة، وهو ما يشير بقوة إلى أن األمر مأخوذ على محمل 
اجلد، وإن الذكرى اخلمسني الحتالل القدس )في عام 1967( ستشهد تطوراً 
مثيراً في مصير القضية، فضالً عن العالقات الدبلوماس��ية بني واشنطن وتل 
أبي��ب، حيث لم جترؤ أي دول��ة أخرى في العالم على اإلقدام عليه، في حتدي 
ق��رارات األمم املتحدة والش��رعية الدولية، وهو ما عبر عن��ه الرئيس املنتخب 

بصراحة حني قال إن تاريخ املنطقة سيتغير بعد استالمه السلطة.
لقد اهتز العالم اإلس��المي بأس��ره وانتفض حني ق��ام أحد الصهاينة في 
ع��ام 1969 بإش��عال حري��ق املس��جد األقصى، إذ تداع��ى الرؤس��اء إلى عقد 
القمة اإلس��المية ألول مرة في الرباط، وش��كلت جلنة القدس التي رأسها ملك 
املغ��رب. وظهرت إلى الوجود منظمة املؤمتر اإلس��المي )التعاون اإلس��المي 

حالي��اً(، وه��ي خلفية تس��تدعى التس��اؤل ع��ن رد الفعل املنتظ��ر حني تقدم 
الواليات املتح��دة على العصف بكل القرارات التي ص��درت عن جميع املنابر 
الدولي��ة مؤك��دة أن الق��دس مدين��ة حت��ت االحت��الل، وال يحق إلس��رائيل أن 

تتخذها عاصمة لها.
ونح��ن نحاول التفكير ف��ي األمر ينبغي أن نضع ف��ي االعتبار املتغيرات 
ذات الصل��ة الت��ي حدث��ت خ��الل العق��ود األربعة الت��ي تلت حريق املس��جد 

األقصى، وفي مقدمتها ما يلي:
- تراج��ع أهمية القضية الفلس��طينية ضمن أولوي��ات األنظمة العربية 
التي ص��ارت غارقة في مش��اكلها وأولوياتها الداخلية الت��ي صارت املعركة 

ضد اإلرهاب على رأسها.
- تراج��ع وزن العالم العربي في املعادلة الدولية س��واء بس��بب غياب 
قيادتها وانفراط عقده مع تباين سياسات دول املنطقة، فضالً عن إعادة رسم 

حدودها وخرائطها.
- اتس��اع نطاق االختراق اإلس��رائيلي للدول العربية بص��ورة علنية أو 
غي��ر علنية، إلى احلد الذي دفع إس��رائيل إلى االدعاء بأنه��ا صارت جزءاً من 
معس��كر االعتدال العربي، مع الترويج للزع��م بأن عدونّ العالم العربي أصبح 

إيران وليس إسرائيل.

نقل السفارة إلى القدس.. لو أن ترامب فعلها!!
بقلم: فهمي هويدي

أحكام متفاوتة ضد رافضي االنقالب في مصر
وحدث ملدة ثالث سنوات«.

وأضاف الكومي أن احملكمة ذاتها حكمت بالس��جن املؤبد على 
148 مدنياً )غيابياً( في القضية نفس��ها، فيما برأت عش��رة آخرين 

لعدم كفاية األدلة، مضيفاً أن »احلكم أولي قابل للطعن«.
ووجه��ت النيابة للمتهمني ته��م ارتكاب أعمال عنف ش��هدتها 
مدين��ة ملنّوي مبحافظة املنيا يوم 14 آب 2013 عندما فضت قوات 
م��ن اجليش والش��رطة اعتصامي رابع��ة العدوي��ة والنهضة، مما 
خلف مئ��ات القتل��ى واملصابني واملختفني قس��رياً، وف��ق منظمات 

حقوقية.
وكان شهود عيان قد قالوا إن لصوص حتف استغلوا مظاهرات 
االحتج��اج التي تلت انق��الب 2013 على الرئي��س املنتخب محمد 
مرس��ي، واقتحم��وا املتحف يوم ف��ض اعتصامي رابع��ة والنهضة 

لسرقة محتوياته، وقتل خالل االقتحام موظف في املتحف.{

قال��ت مص��ادر قضائية ف��ي مص��ر إن القضاء املص��ري أصدر 
أحكام��اً متفاوتة ضد رافضي االنقالب تراوحت بني اإلحالة للمفتي 
ألخذ الرأي الش��رعي في اإلعدام، والسجن واملؤبد، والسجن لعشر 

سنوات.
فق��د قضت محكم��ة جنايات اجلي��زة بإحال��ة أوراق اثنني من 
رافضي االنقالب إلى املفتي ألخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة 

استهداف الشرطة في حي الوراق باجليزة.
كما قضت محكمة عس��كرية بالسجن املؤبد على 175 شخصاً 
م��ن رافض��ي االنقالب في م��ا تحُعرف بأح��داث »متح��ف ملَنّوي« في 

محافظة املنيا بصعيد مصر.
وقال عضو هيئة الدفاع عن املدانني خالد الكومي إن »احملكمة 
العس��كرية املنعقدة مبحافظة أس��يوط حكمت بسجن 42 شخصاً 
)حضورياً( ملدة عشر س��نوات، واثنني آخرين ملدة خمس سنوات، 
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الوضوح للمرحلة اجلديدة؛ فقد اس��تطاعت روسيا في 
س��نة فعل ما عج��زت عنه إيران في س��نتني، والس��بب 
ال يقتص��ر على فرض حص��ار على املقاتلني ب��ل التمتع 
بق��درة أكبر عل��ى املجاه��رة باإلجرام من خ��الل امتالك 
واس��تهداف  والنابال��م،  العنقودي��ة  والقناب��ل  الفيت��و 
املستش��فيات واألس��واق، واقتراف كل احملرمات بحيث 

ال يبقى في األرض حياة تدعو للتمسك بها.
��د إال بإرس��ال مراقب��ني لفتح  بينم��ا العال��م لم يجحُ
طريق التش��ريد أم��ام أهالي مدين��ة ضربها زل��زال من 
اإلج��رام فم��ا أبقى له��م وطن��اً وال عم��الً وال ماضي��اً وال 
مستقبالً، جاء املراقبون باسم هيئة أمم األرض ليعلنوا 
الفرص��ة التاريخية أمام املتمس��كني بأط��الل وطن، إما 
التش��ريد اآلن أو يعود الزلزال، وانته��ت مهمة املراقبني 
بضمان حصول التش��ريد، مع التلوي��ح باحتمال عودة 

الزلزال حيث حط املشردون.
وهذا املشهد املهم يقودنا ملا يلي:

- حت��ول تركي��ا م��ن مدافع عن الش��عب الس��وري 
وعن ثورته إلى مجرد وس��يط بني املعارضة وقاتليها، 
ينس��ف منظومة كبي��رة م��ن التعهدات ويعط��ل حجماً 

كبيراً من اإلمكانيات.
- النظ��م العربية واإلس��المية لم متتل��ك إجناز أي 
تغيير معتبر يجنب حلب مصير السقوط املنظور وليس 
املفاج��ئ، وه��ذا يجعل احلدي��ث عن ش��حذ عزائم األمة 
خلوض معركتها في سوريا كالنفخ في قربة مقطوعة، 
إذ إن األم��ة ما لم تتح��رك عبر النظم السياس��ية املمثلة 
لها فلن تس��تطيع بأفرادها مواجهة دول متتلك النووي 
والقوة النارية والعس��كرية والس��يادة السياس��ية، في 

وقت يغيب فيه املشروع والرموز والقادة.
- االحت��اد األوروب��ي املش��غول بعاصف��ة أزم��ات 
وجودي��ة م��ن مل��ف الالجئني إل��ى انس��حاب بريطانيا 
وجتمي��د عضوية املجر واحل��دود املفتوح��ة وغير ذلك 
من حتدنّيات، جميعها ذات صلة بس��وريا في احملصلة، 
ال ميكن اعتباره صديقاً للش��عب الس��وري ما دام لم ير 
في حلب ما يس��تحق أكثر من الش��جب وتشجيع جهود 
التوثيق، بغرض مس��اءلة لن تأتي قبل حس��م الصراع 

وحتديد هوية املنتصر وبالتالي الصديق.
- إي��ران الت��ي تختلف مع روس��يا ف��ي التفاصيل 
تتفق معها في جزء كبير من النتيجة، فاحلرب املذهبية 
الت��ي تخوضه��ا إيران ال تعني لروس��يا ش��يئاً باملعنى 
اإليجابي س��وى كونها تكتيكاً مرحلي��اً إلقرار أمر واقع، 
ورمب��ا تهديداً مس��تقبلياً في صورة تزاح��م نفوذ داخل 
بيت احلكم في دمش��ق من املبكر االنص��راف ملعاجلته، 
خصوص��اً أن الع��راق ق��دم منوذج��اً ملهم��اً للمزاوجة 
بني التبعية السياس��ية والتس��ييس املذهب��ي، إمنا في 
هذه املرة س��يكون احل��رس الثوري حارس��اً للمصالح 
الروس��ية ال األميركية، ضمن معادلة الش��رق األوس��ط 

الضابطة إليقاع السيطرة والنفوذ والتمدد بشكل عام.
- الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة التي تش��هد والدة 
إدارة جدي��دة تخت��ار خلارجيته��ا وزي��راً ال يحم��ل أي 
بشارة س��وى لبشار األس��د، وأياً تكن اإلدارة األميركية 
اجلديدة فليس من املنتظر أن تأتي السياسات اجلديدة 
بتدخ��ل مختلف، م��ا دامت خريط��ة النفوذ في الش��رق 
األوس��ط ترعى التفاهمات ومس��احات النفوذ املألوفة، 
بل إن س��حق املعارضني وتعومي األس��د ل��ن يعني فوز 
موسكو بل غرقها وتكريس الرؤية األميركية في ثنائية 

الفوضى والتبعية.
استعادة التوازن

من هنا ينبغ��ي أن نعيد حتديد الع��دو والصديق، 
واألدوات واالس��تراتيجيات، وع��دم التعويل على إدارة 
أميركي��ة جديدة، وال على خالف روس��ي إيراني متزايد 
ط��رداً بازدي��اد املكاس��ب، وال توقع أي حت��رك مجٍد من 
أصدقاء الش��عب الس��وري وال انتظار س��الح نوعي من 

دول اجلوار.
واألج��دى العمل عل��ى تفعيل العالقة م��ع االحتاد 
األوروبي )صاحب العالقات املتوترة مع روسيا( ليكون 
صديقاً حقيقياً للثورة السورية، مؤمناً بربط استقراره 
باس��تقرار حقيقي في سوريا، إذ إنه في تعاطيه معها ال 
يزال ينطلق م��ن موقع ردود الفع��ل، نتيجة اإلرباك في 
الرؤية والتردد في جتاوز السقف األميركي الذي لم يعد 
ضامناً لسالمة حدود وقيم ومصالح االحتاد األوروبي، 

صاحب املؤسسات الضخمة واملوارد الكثيرة.
خل��وض املرحل��ة القادمة ينبغي اإلع��داد لتحويل 
ش��كل املواجهة من ص��راع على األرض إل��ى رهان على 
االس��تقرار، مب��ا يجع��ل الش��وارع س��احات مواجه��ة 
ويحفظ حلاضنة الثوار مدنها، ويعيد معاجلة العالقة 
بخ��وض  للث��وار  ويس��مح  والعس��كري،  املدن��ي  ب��ني 
معرك��ة تعتمد على امله��ارات واملوارد احمللي��ة أكثر من 
اعتمادها على الدعم العس��كري والسياسي، وباملجمل 
من املهم التفكير في بدائ��ل تراعي محدودية الصداقات 

واملوارد.{

كيانات وشخصّيات تعلن رؤية موحدة للثورة المصرية
االنقالب��ي، ظلماً وعدواناً، وإلغ��اء كافة احملاكمات واألح��كام، الصادرة 
ضد أفراد الشعب بكافة طوائفهم وانتماءاتهم الدينية والسياسية، التي 

صدرت بعد االنقالب على الدميقراطية«.
ونوه��وا إلى أن »دح��ر االنقالب، يس��توجب إلغاء كاف��ة اإلجراءات 
الت��ي ترتبت على ه��ذا االنقالب، على املس��تويني الداخل��ي واخلارجي، 
وعودة اجليش املصري إلى مهمته األساسية، في حماية الوطن، وأمنه، 
ومقدراته، وموارده، وعدم التدخل في الشؤون السياسية واالقتصادية 

للدولة«.
وأكدوا ضرورة س��ن تش��ريعات وقوانني، إلنفاذ العدالة االنتقالية، 
مش��يرين إلى أهمية تفادي نق��اط اخلالف التي ينبغي تركها للش��عب، 
في مرحلة ما بعد إس��قاط االنقالب، مضيفني: »ويعني ذلك أن كل ما هو 
خ��ارج إط��ار الثوابت الثورية، مما ذكرنا س��ابقاً، إمن��ا يدخل ضمن هذا 
اإلط��ار«. واختتموا بيانهم بالقول: »س��تظل الثورة ماضية في طريقها، 
وبنا أو بغيرنا ستصل حتماً - بإذن الله - إلى أهدافها؛ ألنها ثورة حق، 
ومن أجل احلق، وثورة كرامة، ومن أجل الكرامة، وثورة حرية ومن أجل 
ترم فيها  احلرية، وثورة من أجل الوصول إلى حياة دميقراطية حرة، حتحُ

طالب«.{ إرادة الشعب، وحتترم اختياراته، وما ضاع حق وراءه محُ
)التواقيع(

أعلنت كيانات وش��خصيات مصرية معارضة م��ا وصفته بالرؤية 
املوح��دة للث��ورة املصري��ة، مؤكدي��ن أن هن��اك مجموعة م��ن »الثوابت 

الثورية، التي نتبناها، وندعو اجلميع إلي التوحد خلفها«.
وتتمثل تلك الثوابت - بحس��ب بيان صدر عنها رسمياً، ووقع عليه 
خمس��ة كيان��ات و160 ش��خصية مصرية- ف��ي األهداف الت��ي رفعتها 
ثورة يناير عام 2011، وأهمها »إس��قاط النظام الفاس��د، وإنش��اء نظام 
دميقراط��ي ح��رنّ، وحتقي��ق العي��ش، واحلري��ة، والكرام��ة اإلنس��انية، 

والعدالة االجتماعية«.
وش��دنّدوا عل��ى أن��ه »ال يجوز ب��دون س��ند قانوني، منازع��ة من مت 
اختياره رئيس��اً، ملخالفة ذلك ألصول املمارسة الدميقراطية الصحيحة، 
والعمل على إطالق س��راح الرئيس الذي انتحُخ��ب انتخاباً دميقراطياً إذا 

نع من أداء مهامه وعمله«. صودرت حريته، أو محُ
وطالب��وا بعودة اإلرادة الش��عبية التي اكتس��بها الش��عب بثورته، 
والتي قضت بأن يكون احلكم فيها ملن انتخبه الشعب بإرادته احلرة، ال 
ملن تغلب على إرادة الش��عب بقوة السالح، وعلى رأسها عودة الدستور 
املستفتى عليه من الشعب، دستور 2012، وهو ما يحُعرف بدستور ثورة 

25 يناير«.
ودع��وا إلى »اإلف��راج ع��ن كاف��ة املعتقلني، الذي��ن اعتقله��م النظام 

ديون مصر تتخطى 3000 مليار جنيه
قالت وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، إن إجمالي 
الدي��ن الع��ام للدولة املصري��ة بلغ ثالث��ة تريليونات 
ملي��ار  و544  تريليون��ان  منه��ا  جني��ه،  ملي��ار  و33 
جنيه للدي��ن العام احمللي، و489 ملي��ار جنيه للدين 
الع��ام اخلارجي، من بينه��ا 350 ملي��ار جنيه خارج 
االلتزام��ات الثنائية ومتعددة األط��راف، و139 مليار 

جنيه لاللتزامات التي تدخل الوزارة طرفاً فيها.
وأضاف��ت الوزارة في تقريرها املق��دم إلى اللجنة 
االقتصادية مبجلس النواب، التي أرسلت نسخة منه 
للصحافيني مساء الس��بت، أن سندات اخلزانة بلغت 
28% من توزيع الدين العام احمللي، فيما شكلت أذون 
اخلزانة نس��بة 25%، وس��ندات البن��ك املركزي %14، 
وبل��غ االقتراض والتس��هيالت االئتماني��ة من اجلهاز 
املصرفي 13%، وس��ندات صندوق التأمني االجتماعي 
12%، وأذون خزان��ة بعملت��ي ال��دوالر والي��ورو %6، 

وأخرى بواقع %2.
وبحسب التقرير، بلغت ودائع البنك املركزي %30 
من الدي��ن اخلارجي، وحص��ة املؤسس��ات التمويلية 
متعددة األطراف 27%، وديون قصيرة املدى وقروض 
اجلهاز املصرفي والهيئات االقتصادية 10%، والديون 
االستثنائية 9%، وديون نادي باريس 9%، والسندات 
املطروح��ة باخل��ارج 5%، وأخرى بنس��بة 10%، فيما 
بلغت نس��بة املنح م��ن الدين اخلارج��ي 36%، مقابل 

64% للقروض.
وع��ن مص��ادر وش��روط التموي��ل، ق��ال التقرير، 
إنه��ا تباينت من مؤسس��ة إلى أخرى، فس��عر الفائدة 
ف��ي البنك الدولي بل��غ 1.7%، و1.2% في بنك التنمية 
األفريقي، و2% فى الصندوق السعودي للتنمية، بينما 
بل��غ في س��ندات اخلزانة أج��ل 5 س��نوات %16.52، 

وسندات اخلزانة أجل عشر سنوات %17.24.
صصت 3  وع��ن متوي��ل القطاع��ات التنموي��ة، خحُ
ملي��ارات و44 ملي��ون دوالر لصال��ح من��ح وق��روض 
برام��ج التنمي��ة االقتصادي��ة، وملي��ار و924 ملي��ون 
دوالر لصال��ح وزارة الكهرب��اء، وملي��ار و500 مليون 
األساس��ية  والبني��ة  العام��ة،  املوازن��ة  لدع��م  دوالر 
واإلس��كان مبليار و444 ملي��ون دوالر، والنقل ب� 598 
ملي��ون دوالر، والتعليم العالي والبحث العلمي ب� 12 

مليون دوالر، والزراعة ب� 323 مليون دوالر.
وعن مساهمة وزارة التعاون فى برنامج اإلصالح 
االقتص��ادي للحكومة، لف��ت التقرير إلى وجود س��تة 
برام��ج متويلية، وش��ملت برنامج سياس��ات التنمية 
بالبن��ك الدول��ي، بواق��ع 2 ملي��ار دوالر ف��ي 2016، 

وملي��ارا ف��ي 2017، وبرنامج دع��م املوازن��ة بالبنك 
األفريق��ي للتنمية مبلي��ار دوالر ع��ام 2016، ونصف 
ملياراً فى 2017، وبنك التنمية األملاني لدعم املوازنة 

ب�250 مليون دوالر في 2016.
وبل��غ إجمال��ي التدفق��ات النقدي��ة الفعلية خالل 
الفت��رة من أيل��ول 2015 حتى تش��رين األول 2016: 
خمس��ة مليارات و109 ماليني دوالر، منها 3 مليارات 
و754 ملي��ون دوالر قيم��ة الق��روض، وملي��ار و355 
مليون دوالر قيم��ة املنح، بواقع 2 مليار و549 مليوناً 
من مؤسس��ات التموي��ل الدولية واإلقليمي��ة، وملياراً 
و245 مليوناً من مؤسس��ات التمويل العربية، و509 
ماليني من قطاع أوروبا، و164 مليوناً من قطاع آسيا، 

و742 مليوناً من قطاع الواليات املتحدة.{

املتحدة والتحالف وجميع القوى التي لم تتورنّط في اإلرهاب معنية باملشاركة في 
هذه العملية التي تهدف إلى حتقيق السالم واألخوة«. 

وح��ول تنفيذ املقاتالت الروس��ية ضرب��ات جوية ضد أه��داف لتنظيم داعش 
في محي��ط مدينة الباب مبحافظة حل��ب، قال يلدرمي إن مكافح��ة اإلرهاب تتطلب 
فهماً مشتركاً. إن هدفنا املشترك يتمثل بتحقيق السالم في سوريا، وإنقاذ مستقبل 

البشر، إضافة إلى القضاء التام على اخلاليا اإلرهابية. 
د رئيس الوزراء التركي وجود تنسيق مشترك بني بالده وروسيا، إضافة  وأكنّ

إلى تنسيق مشترك مع الواليات املتحدة ضمن قوات التحالف. 
وجدد الرئيس يلدرمي، تأكيده أن الوجود التركي في املنطقة هو بقصد حماية 
مواطنيها، وضمان س��المة أرواحهم وممتلكاتهم، ومنع الهجمات التي تس��تهدف 
األراضي التركية انطالقاً من وراء احلدود اجلنوبية، وتقدمي الدعم الالزم في مجال 

مكافحة اإلرهاب، وذلك نتيجة تفاهمات روسية تركية وبضمان الدولتني.
وفي حال جناح وقف إطالق النار، س��تنطلق مفاوضات سياسية بني النظام 
واملعارضة في »أستانة« عاصمة كازاخستان برعاية أممينّة تركية روسية، وذلك 

قبل انتهاء الشهر األول من عام 2017.{

أع��رب رئيس ال��وزراء التركي، بن علي يلدرمي، عن أمله ف��ي أن يتحول اتفاق 
وقف إطالق النار في س��وريا إلى س��الم دائ��م، وأن يتوقف قتل املزي��د من املدنيني 

واألبرياء. 
وأض��اف يلدرمي في تصريح صحفي عقب أدائ��ه صالة اجلمعة في العاصمة 
التركية أنقرة: »آمل أن يتحول اتفاق وقف إطالق النار في س��وريا إلى س��الم دائم، 
وأن يتوق��ف قت��ل املزيد م��ن املدني��ني واألبرياء واألطف��ال، وأن يحم��ل عام 2017 

السالم واإلخاء«. 
ر يلدرمي بالدور الفعال الذي مارس��ته تركي��ا من أجل حتقيق اتفاق وقف  وذكنّ
إطالق النار في س��وريا، إلى جانب روس��يا، متمنياً أن يحم��ل العام اجلديد اخلير 
والبرك��ة لتركيا واملنطقة، ملا من ش��أنه خدمة حتقيق الس��الم واألخوة، والوحدة، 

وزيادة توطيد التضامن. 
وح��ول وجود جدول زمني إلجراء اتصاالت من أجل حتقيق حتول دميقراطي 
في س��وريا، مبش��اركة الواليات املتحدة األميركية، قال يل��درمي: »إن هذه العملية 
مفتوح��ة للجميع، ألن ه��ذه العملية توقف إطالق النار وأعم��ال القتل، ال أحد يقبل 
بتدمير ش��عب كام��ل في حرب ال معن��ى لها، ولذلك ف��إن األمم املتح��دة والواليات 

يلدريم: آمل أن يتحّول اتفاق وقف إطالق النار في سوريا إلى سالم دائم
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معلومات عن إنجاز 
صفقة تبادل أسرى قريبًا

 كش��فت قن��اة تلفزيوني��ة ع��ن ق��رب 
توصل حركة »حم��اس« الى صفقة تبادل 
لألس��رى، فيما تزداد الهجمة اإلس��رائيلية 

على آالف األسرى في سجون االحتالل.
الفضائي��ة  »الق��دس«  قن��اة  وقال��ت 
احلرك��ة  إن  »حم��اس«  حلرك��ة  التابع��ة 
»أعلنت ع��ن قرب إجناز صفق��ة تبادل مع 
إس��رائيل«. وأضاف��ت أن »صفق��ة تب��ادل 
األس��رى مع االحتالل قريبة جداً« من دون 

إعطاء أي تفاصيل.
جاء ذلك بعد يومني على قرار املجلس 
بف��رض  املصغ��ر  ال��وزاري  اإلس��رائيلي 
عقوبات والضغط على أس��رى احلركة في 
السجون اإلسرائيلية إلرغامها على إطالق 
عدد م��ن اجلنود األس��رى احملتجزين لدى 

ذراعها العسكرية »كتائب القسام«.

استجواب جنائي لنتن 
ياهو بتهم بالفساد

يواج��ه رئي��س ال��وزراء االس��رائيلي 
بنيام��ني نتنياهو ش��بهات بتلق��ي »هدايا 
مخالف��ة للقانون«، م��ا قد يهدد مس��تقبله 
السياس��ي، على الرغم من ع��دم وجود اي 

منافس حقيقي له في اسرائيل.
واستجوبت الشرطة االسرائيلية نن 
ياه��و ف��ي مقر اقامت��ه في الق��دس احملتلة 
عل��ى م��دى ث��الث س��اعات مس��اء االثنني 
املاضي وذلك بش��بهة تلقيه »هدايا خالفاً 

للقانون« من رجال أعمال أثرياء.
وكانت الشرطة جتري حتقيقاً استمر 

ألشهر، وأصبح اليوم حتقيقاً جنائياً.
وأضافت متحدثة باس��م الشرطة في 
بي��ان: »ال ميكن اعط��اء اي تفصيل آخر في 

الوقت الراهن«.
من جهتها، قالت وزارة العدل في بيان 
ان اس��تجواب نن ياهو تواله محققون من 
وح��دة »اله��اف 443« التابع��ة للش��رطة 
واملتخصصة مبكافحة الفس��اد. وأضافت 
ال��وزراء  رئي��س  ان  بيانه��ا  ف��ي  ال��وزارة 
اس��تجوب »بش��بهة تلقي هدايا من رجال 
أعمال«، في أول تأكيد رس��مي للمعلومات 

التي نشرتها وسائل اإلعالم بهذا الصدد.

إيران تستبعد خروج 
»حزب الله« من سورية

دخ��ل اتف��اق وق��ف النار في س��ورية 
»مرحلة حرجة«، وسط تقارير عن حشود 
للق��وات النظامي��ة وعناصر »ح��زب الله« 
اللبناني بهدف »حسم« املعارك في منطقة 
وادي بردى »خزنّان مياه دمشق«. ولم يكن 
واضحاً ما إذا كانت روس��يا ستتدخل لدى 
احلكومة الس��ورية لوقف الهجوم، بعدما 
ربط��ت الفصائل املس��لحة اس��تمرار وقف 
النار »الشامل« ومش��اركتها في التحضير 
ملفاوضات آس��تانة املقبلة بعدم اس��تثناء 

وادي بردى من التهدئة. 
وص��در موق��ف إيران��ي الف��ت، متثنّ��ل 
ف��ي إع��الن عل��ي أكب��ر واليتي، مستش��ار 
املرش��د اإليراني األعلى عل��ي خامنئي، أن 
التفاهمات في ش��أن وقف النار في سورية 
املس��لحة  املجموع��ات  خ��روج  تش��مل  ال 
املؤي��دة للحكومة الس��ورية، مث��ل »حزب 
الل��ه« اللبناني، معتب��راً املعلوم��ات التي 
تت��ردد ف��ي ه��ذا الش��أن »دعاي��ة يطلقه��ا 

.» العدونّ

فصائل سورية تجّمد 
مشاركتها في المفاوضات 

جمنّدت أكثر من عشرة فصائل سورية 
معارض��ة مش��اركتها ف��ي أي محادث��ات 
تتعل��ق مبفاوض��ات الس��الم املرتقب��ة في 
اس��تانا عاصمة قازاخستان، متهمة قوات 
النظام بخرق الهدنة الهش��ة مع اس��تمرار 

املعارك قرب دمشق.
الن��ار  وق��ف  الق��رار  ه��ذا  ويه��دد 
ومفاوضات الس��الم املن��وي عقدها نهاية 
الشهر اجلاري في استانا، مبوجب االتفاق 
الذي توصلت اليه موسكو، حليفة دمشق، 
وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق 
يت��م ف��ي رعاي��ة تركي��ة مباش��رة، بعدما 
كانت الواليات املتحدة ش��ريكة روسيا في 

اتفاقات سابقة لوقف النار لم تصمد.
م��ن عش��رة فصائ��ل  أكث��ر  وش��ددت 
معارض��ة في بيان مش��ترك لي��ل االثنني- 
الثالث��اء املاضي على أنه��ا »التزمت وقف 
الن��ار في عم��وم األراض��ي الس��ورية« في 
م��ا ع��دا مناط��ق س��يطرة تنظي��م »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( »لكن النظام وحلفاءه 
استمروا في اطالق النار وقاموا بخروقات 
كثيرة وكبيرة وخصوصاً في منطقة وادي 

بردى والغوطة الشرقية«.

منفذ مجزرة إسطنبول
 ال يزال فاّرًا

ال ي��زال منف��ذ اعت��داء اس��طنبول ليل��ة 
رأس الس��نة فاراً على رغم احلملة الواسعة 
الس��لطات  ان  اال  علي��ه،  للعث��ور  اجلاري��ة 
التركي��ة بات��ت متل��ك الكثير م��ن املعلومات 
عن��ه، ونش��رت ص��وراً له ويش��تبه ف��ي أنه 
يتح��در م��ن بلد ف��ي آس��يا الوس��طى. وقتل 
في االعتداء 39 ش��خصاً وج��رح 65 آخرون 
لي��ل الس��بت - االح��د املاض��ي ف��ي مله��ى 
»رينا« الليلي املش��هور بعدم��ا أطلق عليهم 
وأوردت  عش��وائياً.  الن��ار  في��ه  املش��تبه 
صحيف��ة »حريي��ت« أنه تب��ني للمحققني ان 
منفذ االعتداء الذي تبنى مس��ؤوليته تنظيم 
»الدول��ة االس��المية« )داع��ش( يتح��در من 
إحدى دول آسيا الوسطى، مثل قرغيزستان 
االع��الم  وس��ائل  وكان��ت  أوزبكس��تان.  أو 
التركي��ة ق��د تداولت اس��م الخي مش��ربوف 

مشتبهاً فيه محتمالً في االعتداء.

نيومكسيكو: الفتات في متجر 
تمنع دخول »أوباما والمسلمين«

والي��ة  ف��ي  بقال��ة  مح��ل  يتع��رض 
نيومكس��يكو األمريكي��ة النتق��ادات ح��ادة 
بس��بب تعليقه الفتات مناهضة للمسلمني 
على واجهته قالت إحداها: »أوباما وغيره 
من املس��لمني غير مرحب به��م هنا«. ويقع 
املتج��ر في بل��دة مايهي��ل الصغي��رة على 
بع��د 265 كيلومت��راً جنوب ش��رق مدينة 
ألباكرك��ي، وتعلق مثل ه��ذه الالفتات منذ 
س��نني، إال أنه تعرض لالنتق��ادات بعد أن 
رصد أحد زوار املنطق��ة األمر وأبلغ محطة 
تلفزيونية به. وقال مارل��ون ماكويليامز، 
املوظف الس��ابق في املتجر، في مقابلة مع 
تلفزي��ون »كاي أو بي«، إن صاحب املتجر 

طرد زبائن ضايقتهم الالفتات.
ب��أن  ماكويليام��ز  مارل��ون  وص��رح 
الالفت��ات »معلق��ة منذ فت��رة طويلة، وهو 

يطرد الناس«.

االحتجاجات تتجدد
 في الجزائر

وقعت احتجاجات وأعمال ش��غب في 
اجلزائر بعد أيام من دعوات على ش��بكات 
التواصل االجتماعي��ة بتنفيذ اضراب عام 
للتج��ار احتجاج��اً عل��ى غالء املعيش��ة و 
ارتفاع األس��عار واعتم��اد ميزانية اجلزائر 

. 2017
جتددت االحتجاجات واعمال العنف 
ليل االثنني الثالثاء املاضي مبدينة بجاية 
شمال البالد حتولت تلك االحتجاجات الى 
احداث ش��غب وسرقة اس��تهدفت احملالت 
التجاري��ة اضافة الى وق��وع صدامات مع 

االمن واش��تعال النيران بعدد من احملالت 
واحراق االطارات في الشوراع .

وكان دع��ا ناش��طون عل��ى ش��بكات 
التواصل االجتماع��ي قبل ايام في اجلزائر 
ال��ى اضراب عام لتج��ار اجلملة والتجزئة 
تزامن��اً واعالن قان��ون املالي��ة اجلديد، ما 
ادى الى تفاقم الوضع في الوالية كما اعلن 
عم��ال البلديات في الوالي��ة منذ ايام تنفيذ 

اضراب يستمر ملدة أسبوع.

نمساوي يتهم سوريًا 
باإلرهاب بسبب الغيرة

أفاد مصدر قضائي منس��اوي، بأن 
منس��اوياً اعتقل بعد أن اتهم زوراً شاباً 
س��ورياً بالت��ورط في اإلره��اب، ما أدى 
إلى اعتقال��ه من قبل الق��وات اخلاصة، 
ليتبني الحقاً أن س��بب الوشاية الكاذبة 

هي الغيرة منه.
وأرس��ل النمس��اوي الس��تيني، في 
تش��رين الثان��ي بري��داً إلكتروني��اً إل��ى 
وزارة الداخلي��ة م��ن دون ذك��ر اس��مه، 
يشي فيه بش��اب س��وري في التاسعة 
والعش��رين م��ن العمر على أن��ه »قائد« 
مجموع��ة ف��ي تنظيم »داع��ش«، وبأنه 
كان يعد الرتكاب اعتداء في إينس��بروك 

غربي البالد.
وس��رعان ما اعتقل الس��وري خالل 
النمس��اوية  اخلاص��ة  للق��وات  عملي��ة 
املعروفة باسم »كوبرا« في هذه املدينة 

الواقعة في منطقة التيرول اجلبلية.
إال أن ه��ذه القوات ع��ادت وأفرجت 
عن��ه بع��د 24 س��اعة، بع��د أن اعترف 
الواش��ي بأن��ه اختل��ق االتهام��ات ملنع 
الرج��ل م��ن مرافق��ة زوجته إل��ى إحدى 
توم��اس  وق��ال  احمللي��ة.  التظاه��رات 
ويليام املتحدث باس��م النياب��ة العامة 

اإلقليمية »إن السبب كان الغيرة«.

لجنة إلشراك المعارضة 
في الحكومة السودانية

أق��رنّ اجتم��اع جلن��ة متابع��ة تنفي��ذ 
مقررات طاولة احلوار الوطني السوداني 
من��ح  البش��ير،  عم��ر  الرئي��س  برئاس��ة 
حلف��اء  بخ��الف  املش��اركة،  األح��زاب 
احلكومة، نس��بة 15 في املئة في البرملان 
ف��ي  االش��تراعية  واملجال��س  القوم��ي 
��كلت جلن��ة مصغرة للنظر  الواليات، وشحُ
ف��ي تخصيص حقائب لتل��ك األحزاب في 
تش��كيلها  املتوق��ع  اجلدي��دة،  احلكوم��ة 
بحل��ول نهاية الش��هر اجل��اري. وتوصل 
البش��ير إل��ى تس��وية بش��أن التعديالت 
الدس��تورية، مع حزب املؤمتر الش��عبي 
املع��ارض ال��ذي ه��دد باالنس��حاب م��ن 
الس��وداني  الرئي��س  ووع��د  احل��وار. 
بإدخ��ال تعدي��الت دس��تورية، طالب��ت 
بها أح��زاب معارضة ش��اركت باحلوار، 
مهم��ات  وتقلي��ص  باحلري��ات  تتعل��ق 
جه��از األم��ن وس��لطاته. وق��ال مس��اعد 
الرئي��س الس��وداني إبراهي��م محمود إن 
اجتماع اللجن��ة املصغرة ناق��ش ترتيب 
أولوي��ات العم��ل خ��الل الفت��رة املقبل��ة، 
م��ن بينه��ا تش��كيل احلكوم��ة اجلدي��دة، 
بتطبي��ق  املتعلق��ة  اآللي��ات  وتكوي��ن 
توصيات احل��وار، وأقرنّ املجتمعون أيضاً 
تش��كيل جلن��ة م��ن 7 ش��خصيات إلعداد 
دة مبدئية للدس��تور الدائم للبالد،  مس��ونّ
إلق��راره قبل ع��ام 2020، احمل��دد إلجراء 

االنتخابات العامة.

لقطات سريعة

خبير إسرائيلي: السيسي 
يدير حربًا قاسية ضد حماس

قال اخلبير العس��كري اإلسرائيلي في صحيفة »مكور ريشون« عمير 
رباب��ورت إن نهاي��ة الع��ام 2016 عكس��ت حج��م تأثر األمن اإلس��رائيلي 
بالتط��ورات اجلارية عل��ى صعيد الدول املج��اورة إلس��رائيل، معتبراً أن 
الس��لطة في مص��ر وضعت صعوب��ات أمام تعاظ��م قوة حرك��ة املقاومة 

اإلسالمية )حماس(.
وأكد ربابورت أن فقدان االستقرار على احلدود بني إسرائيل وسوريا 
أثار قلق اجليش اإلس��رائيلي، ودفعه لتعزيز قواته بصورة مكثفة في تلك 
املنطق��ة من خالل اس��تقطاع بعض القوات املنتش��رة للدف��اع عن احلدود 
الطويلة مع مصر واألردن باعتبارهما دولتني حتتفظ إس��رائيل باتفاقات 

سالم معهما، ما مينح األمن القومي إلسرائيل أفضلية واضحة.
العس��كرية  باملؤسس��ة  الصل��ة  وثي��ق  -وه��و  رباب��ورت  وذه��ب 
اإلس��رائيلية- إل��ى أن األردن ومص��ر يقيمان عالقات أمنية مع إس��رائيل، 

وأن لدى هذه األطراف الثالثة مصالح مشتركة.
وأضاف أن امللك األردني عبد الله الثاني جنح العام املاضي باحلفاظ 
على اس��تقرار نظامه رغم توافد مئات اآلالف من الالجئني الس��وريني إلى 
ب��الده، وتهديدات تنظيم الدولة اإلس��المية، وبعض العمليات املس��لحة 

الداخلية التي شهدتها اململكة.
وأش��ار ربابورت إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيس��ي يخوض 
حرب��اً ض��د اإلخ��وان املس��لمني، وتنظي��م الدول��ة، والقاعدة في س��يناء، 
وأوضح أن اجليش وقوات األمن املصرية تكبدت خس��ائر بش��رية كبيرة، 
لكن العام 2016 انتهى بتنامي س��يطرة النظام املصري على احلدود بني 

سيناء وإسرائيل.
وأك��د رباب��ورت أن النظ��ام املصري يدي��ر حرباً قاس��ية ضد حماس 

بقطاع غزة ألنه يعتبرها حليفة جلماعة اإلخوان املسلمني داخل مصر.
ورأى أنه بعد س��نوات عديدة جنحت السلطة في مصر بهدم وتدمير 
أغلبية األنفاق الواصلة بني اجل��زء املصري من مدينة رفح وتلك الواقعة 
حتت سيطرة حماس في غزة، ما يجعل مصر تضع صعوبات كبيرة جداً 

على تعاظم قوة احلركة العسكرية كما يعتقد اخلبير اإلسرائيلي.
واعتبر ربابورت أنه رغم أهمية العالقات األمنية إلسرائيل مع الدول 
القريبة والبعيدة لكن األمن اإلس��رائيلي يبدأ فعالً من العالقة مع اجليران 
الفلس��طينيني، وذل��ك في ظ��ل تراجع موج��ة عمليات الطعن بالس��كاكني 

بصورة كبيرة أواخر 2016.
وذه��ب إلى أن املؤمتر الس��ابع حلرك��ة التحرير الفلس��طينية )فتح( 
أعلن عن اندالع حرب الوراثة داخل احلركة بني محمد دحالن عدونّ محمود 
عباس وحماس معاً، ومروان البرغوثي املعتقل في السجون اإلسرائيلية، 

ما سيترك آثاره على األمن اإلسرائيلي، حسب اعتقاده.{

ق��رر املجل��س ال��وزاري األمن��ي اإلس��رائيلي املصغر ع��دم إع��ادة جثامني 
الش��هداء منفذي العمليات التابعني حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس(، حيث 
س��يتم دفنهم في مقابر األرقام، األمر الذي اعتبرته حماس دليالً على »فاشية« 

االحتالل.
وق��ال أوفير جندملان املتحدث باس��م رئيس ال��وزراء بنيامني نن ياهو في 
تغري��دة على تويتر، إن املجلس الوزاري املصغر بحث سياس��ة دائمة للتعامل 
م��ع جثامني من وصفهم »بإرهابيي حم��اس«، وإنه قرر أن »اجلثث لن تعاد بل 
تدفن«. وأضاف جندملان أن القرار جاء في إطار بحث »السبل الكفيلة باستعادة 

املواطَنني وجثتي اجلنديني احملتجزين في قطاع غزة«.
ف��ي املقابل، ق��ال املتحدث باس��م حماس حازم قاس��م لوكال��ة رويترز إن 
قرار االحتالل عدم تس��ليم جثامني الشهداء »س��لوك همجي متارسه عصابات 
خارج��ة عن القان��ون، ولن يكس��ر إرادة ش��عبنا، وال خيار س��وى االس��تجابة 

ملطالب املقاومة«.
كم��ا نقلت وكال��ة الصحافة الفرنس��ية ع��ن املتحدث اآلخر باس��م حماس 
ف��وزي برهوم أن القرار دليل عل��ى حالة اإلرباك والتخبط للكيان اإلس��رائيلي، 
ودليل على همجية وفاش��ية االحتالل في التعامل مع األسرى وجثث الشهداء، 
وأن »قيادات حماس وكتائب القسام ستدير بحكمة ملف األسرى اإلسرائيليني« 

لدى احلركة، دون مزيد من اإليضاحات.
بدوره، وصف رئيس نادي األس��ير الفلسطيني قدورة فارس في بيان هذا 
القرار بأنه »تعبير عن حالة إفالس سياس��ي«، مضيفاً أن احلكومة اإلسرائيلية 

حتاول استرضاء الشارع اإلسرائيلي.
وكان املجلس الوزاري األمني املصغر قد اجتمع األحد ألول مرة منذ احلرب 
األخيرة التي ش��نتها إس��رائيل على غزة في صيف العام 2014، وبحث س��بل 
إعادة اجلنديني اللذين أعلنت إسرائيل مقتلهما، متهمة حركة حماس باحتجاز 
جثتيهم��ا، إضاف��ة إل��ى إس��رائيلينينْ آخري��ن أعلنت إس��رائيل أنهم��ا دخال غزة 

باخلطأ.
وكان��ت كتائب القس��ام قد نش��رت مقاطع متثيلية تص��ور حفلة عيد ميالد 
اجلندي اإلس��رائيلي شاؤول آرون، الذي تقول إنها أس��رته عام 2014، ويظهر 

في املقاطع آرون مقيداً، كما يظهر نن ياهو بزي مهرنّج وهو يطفئ الشموع.{

إسرائيل ترفض تسليم
جثامين شهداء حماس
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الجيش العراقي يتقدم في الموصل.. والتنظيم يضرب بالنجف وديالى
أعلن��ت الق��وات العراقي��ة اس��تعادتها ح��ي 
االنتصار في جنوب ش��رقي املوصل، وأنها بدأت 
ي��وم األح��د اقتحام ح��ي الكرامة ش��رقي املدينة، 
فيما أعل��ن تنظيم الدولة اإلس��المية مس��ؤوليته 
عن هجوم��ني في العراق، أولهم��ا مبدينة النجف 
جن��وب بغ��داد، واآلخر مبدين��ة املقدادية ش��مال 

محافظة ديالى.
وقالت مصادر عس��كرية إن القوات العراقية 
متكنت من اس��تعادة حي االنتصار الواقع جنوب 
ش��رقي املدين��ة، بعد أربع��ة أيام م��ن املواجهات 

. انتهت بتراجع مقاتلي تنظيم الدولة عن احلينّ
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات العراقية 
بدأت اقتحام حينّ الكرامة شرقي املوصل بعد يوم 
من استعادتها حي القدس املجاور له، وهي املرة 
الثانية التي تعلن فيها القوات العراقية سيطرتها 

على حي الكرامة، إذ سبق لرئيس الوزراء العراقي 
حيدر العب��ادي إعالن الس��يطرة علي��ه قبل نحو 

شهرين.
وأضافت املصادر أن ق��وات مكافحة اإلرهاب 
الت��ي تقود العمليات في هذا احمل��ور تتقدم ببطء 
وح��ذر، وأنه��ا تخ��وض مواجه��ات ض��د مقاتلي 
تنظيم الدولة في حينّ الكرامة بإسناد من طائرات 

التحالف الدولي.
وأعلن��ت بغ��داد اخلمي��س 12/30 انط��الق 
املرحلة الثانية الستعادة مدينة املوصل، وتسعى 
الق��وات العراقية في ه��ذه املرحلة الس��تعادة ما 
تبقى من أحياء على الضفة الش��رقية لنهر دجلة، 
وعدده��ا 16 حياً، بعدما اس��تعادت نحو أربعني 
حياً خالل مع��ارك عنيفة على مدى ش��هرين. في 

املقاب��ل ال يزال القطاع الغربي بكامله -أي الضفة 
اليمنى من النهر- حتت سيطرة التنظيم.

النجف وديالى
في غضون ذلك، قتل س��بعة أش��خاص على 
األقل معظمهم من رجال الش��رطة -بينهم ضابط 
برتب��ة نقيب- وأصيب أكثر من 15 ش��خصاً، في 
هجوم شنه تنظيم الدولة على حاجز تفتيش في 

مدينة النجف احملصنة أمنياً جنوب بغداد.
وأعلن��ت الداخلي��ة العراقي��ة مقت��ل خمس��ة 
عناصر من الش��رطة ومدنيَّ��ني اثنني في الهجوم، 
»مجموع��ة  إن  ال��وزارة  باس��م  متح��دث  وق��ال 
إرهابي��ة مكونة من ثالث��ة انتحاريني يس��تقلون 
عجل��ة مفخخ��ة« حاول��ت الدخول إل��ى محافظة 
النجف، لكن األجهزة األمنية تصدت لها، ومتكنت 

من تدمير العربة وحرقها وقتل كل اإلرهابيني.
م��ن جانبه��ا ذك��رت وكال��ة أعم��اق التابعة 
لتنظي��م الدولة، أن خمس��ة من عناص��ر التنظيم 
هاجم��وا يوم األح��د جتمعات للش��يعة وعناصر 
األمن في مدينة املش��خاب جنوبي النجف، حيث 
اقتحموا حاجزاً أمني��اً وقتلوا كافة عناصره، قبل 

أن يتابعوا طريقهم وينتشروا داخل املدينة.
وقال��ت الوكال��ة إن عناص��ر التنظي��م أطلقوا 
الن��ار عل��ى جتمعات للش��يعة داخ��ل املدينة، ثم 
فجر أربعة منهم أحزمتهم الناس��فة في جتمعات 
أخ��رى، بينم��ا فج��ر العنص��ر اخلامس س��يارته 
املفخخة في حاجز ث��ان لقوات األمن على أطراف 
املدين��ة، م��ا خل��ف مقت��ل أكث��ر من مئة ش��خص 

وإصابة آخرين.
وف��ي محافظ��ة ديالى ش��رق بغ��داد، أفادت 
مص��ادر أمنية بأن مس��لحني ينتم��ون إلى تنظيم 
الدول��ة ش��نوا هجوم��اً مباغت��اً على إح��دى قرى 
ناحي��ة أب��و صيدا ف��ي مدين��ة املقدادية ش��مالي 
احملافظ��ة، م��ا أدى إل��ى مقت��ل وإصابة ع��دد من 

األشخاص وسيطرة املسلحني على القرية.{

بيحان وعسيالن
آخر مناطق سيطرة االنقالبّيين جنوب اليمن

املواجه��ات  ع��ادت 
الش��رعية  ب��ني قوات  امليدانية 
اليمني��ة واالنقالبي��ني، بوتيرة 
األج��زاء  ف��ي  يومي��ة،  ش��به 
الغربي��ة م��ن محافظة ش��بوة، 
جن��وب اليم��ن، ف��ي واحدة من 
اجلبه��ات املؤجل��ة، من��ذ ع��ام 
ونص��ف الع��ام، التي تكتس��ب 
فيها املع��ارك أبعاداً سياس��ية 
املناطق  شطرية، بوصفها آخر 
احملافظ��ات  عل��ى  احملس��وبة 
يس��يطر  الت��ي  اجلنوبي��ة، 

مس��لحو جماعة أنصار الله )احلوثي��ون( وحلفاؤهم 
املوالون للرئي��س املخلوع علي عب��د الله صالح على 

أجزاء منها.
أكدت مصادر محلية في محافظة شبوة  أن »قوات 
الش��رعية متكنت في األيام األخيرة من السيطرة على 
العدي��د من املواق��ع الواقعة حتت س��يطرة احلوثيني 
وحلفائه��م، وأبرزها العلم والس��ليم، جن��وب مديرية 
عس��يالن، بع��د مواجه��ات عنيف��ة، ش��اركت خالله��ا 
مقاتالت التحالف العربي بغارات جوية، وسط أنباء 
ع��ن مقت��ل وإصابة العش��رات أغلبهم م��ن االنقالبيني 

خالل املواجهات«. 
وأوضحت املص��ادر، أنه »وفقاً آلخ��ر التطورات، 
بات��ت ق��وات الش��رعية تس��يطر عل��ى نح��و 80 ف��ي 
املائ��ة من مديرية عس��يالن، بينما ال ي��زال احلوثيون 
وحلفاؤه��م يس��يطرون عل��ى نح��و 80 ف��ي املائة من 
مديري��ة بيحان. واملديريتان كانت��ا آخر املناطق التي 
احتفظ االنقالبيون بالس��يطرة عليها بعد انس��حابهم 
من أغلب مناطق محافظة ش��بوة في آب 2015، وذلك 
بالتزام��ن مع تراجعه��م وانهيار قواته��م جنوباً، قبل 
أن يش��هد ش��هرا  متوز وآب م��ن العام نفس��ه، خروج 
احلوثيني وحلفائهم م��ن محافظات عدن وحلج وأبني 

بعد أشهر من املعارك والغارات اجلوية«.
»بات��ت ق��وات الش��رعية تس��يطر عل��ى نحو 80 
ف��ي املائ��ة م��ن مديري��ة عس��يالن »وعل��ى الرغ��م من 
انس��حابهم م��ن أجزاء م��ن محافظ��ة ش��بوة، باتفاق 
��ك احلوثيون واملوالون لصالح مبنطقتي  محلي، متسنّ

بيحان وعس��يالن، وحتولتا إلى ساحتي مواجهات ال 
تهدأ حتى تش��تعل مجدداً، بالتزامن مع غارات جوية 
تتج��دد ب��ني وقٍت وآخ��ر، من��ذ حوالى الع��ام ونصف 
الع��ام. وفي ه��ذا اإلط��ار، كش��ف مصدر موث��وق، أن 
»متس��ك االنقالبيني بهاتني املنطقتني، له عالقة بطرق 
التهريب، باإلضافة إلى إهمال بعض قيادات الشرعية 

لها«.
وتكتس��ب بيح��ان وعس��يالن أهمي��ة سياس��ية 
اس��تثنائية، باعتب��ار أنهم��ا آخ��ر املناط��ق املصننّف��ة 
ضمن احملافظات اجلنوبي��ة، التي ال يزال االنقالبيون 
يس��يطرون على أجزاء منها، في الوقت الذي أصبحت 
فيه القوات املوالية للشرعية، التي تألفت من مجندين 
من أبناء احملافظات اجلنوبية والش��رقية على مسافة 
قريب��ة، ف��ي واق��ع اعتب��ر بع��ض املراقبني أن��ه يتجه 
إلع��ادة الف��رز لقوى الس��يطرة ف��ي البالد ب��ني جنوب 

وشمال، على األقل.
كما تتمتع محافظة ش��بوة، ذاتها بوضع يكتسب 
اجلنوبي��ة،  احملافظ��ات  ف��ي  نس��بية  خصوصي��ة 
مقارن��ة  ش��بوة  ف��ي  أق��ل  االنفصالي��ة  فالدع��وات 
مبحافظات أخرى. كما يتمتع حزب »املؤمتر الشعبي 
العام« بقيادة الرئيس الس��ابق علي عبد الله صالح، 
بنف��وذ ف��ي احملافظة، الت��ي يتحدر منها األم��ني العام 
للح��زب ع��ارف الزوكا، ورئي��س احلكوم��ة االنقالبية 
ف��ي صنعاء عبد العزيز صالح ب��ن حبتور، في مقابل 
ش��خصيات عديدة في صف الش��رعية والرئيس عبد 

ربه منصور هادي.{

دهقان.. يحدد شروط السلم والحرب 
في سوريا

بقلم: حازم عياد

وزير الدفاع اإليراني حس����ني دهقان اعترض على امكانية مش����اركة الس����عودية في محادثات 
األس����تانة، واعتبر الرياض طرفًا غير مرحب به، منصبًا بذلك نفس����ه ناطقًا رس����ميًا باس����م روسيا 
والنظام الس����وري. دهقان ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بتحديد ش����روط عملية التفاوض وعلى 
رأسها بقاء النظام السوري ممثاًل برئيسه بشار األسد مع االحتفاظ بحقه بالترشح، وفي مراوغة 
واضحة لتس����اؤالت محاوره وبحنكة السياس����ي ال العسكري في املقابلة املتلفزة اعلن عدم متسك 
طهران باألسد كشخص في الظاهر، اال انه رفض حتديد الطرف الذي سيدير املرحلة االنتقالية 

التي تسبق االنتخابات، موحيًا بأن األسد هو الطرف األساس في املرحلة االنتقالية.
إذًا لي����س وزي����ر اخلارجي����ة ظري����ف، أو رئيس اجلمهوري����ة اإليراني روحاني، م����ن يحدد معالم 
الس����لم واحل����رب ف����ي س����وريا، منصبًا نفس����ه خصم����ًا وقاضيًا ف����ي األزمة الس����ورية، مس����تبعدًا من 
يش����اء ومقررًا مس����تقبل كافة القوى كأنه صاحب اليد الطولى في الش����أن السوري، متجاوزًا كافة 
املرجعي����ات وعلى رأس����ها الرئيس روحاني ووزي����ر خارجيته ظريف، واألهم من ذلك مهمش����ًا أدوار 
ق����وى إقليمي����ة وحلفاء دوليني كروس����يا احلريصة على عقد جولة األس����تانة، واالنفتاح على كافة 

األطراف، مستعينة بالزخم املتولد عن تدخلها العسكري.
ت����زداد حدة التناقض والتصارع في تصريحات دهقان مع بيئته السياس����ية، س����واء ما حتويه 
من حلفاء أم خصوم بتأكيده أنه ال وجود عس����كريًا للحرس الثوري أو اجليش في س����وريا، مضيفًا 
املزي����د م����ن الضبابي����ة على تصريحاته غير املبّررة كعس����كري ووزير دفاع ح����ول حاجته الى اطالق 

تصريحات في ش����أن سياس����ي ليس من اختصاصه، 
وال يق����ع ضمن نطاق عملي����ات قواته التي أكد أنها 
ال تش����ارك في سوريا إال بعدد قليل من املستشارين 
املنخرط����ة  بتركي����ا  احل����ال  فكي����ف  العس����كريني، 
بعمليات عسكرية شمال الفرات وروسيا، املنخرطة 

جوًا وبحرًا ومؤخرًا قوات برية في حلب!!
دهق����ان اخب����ر مراس����ل »روس����يا الي����وم« ال����ذي 
أج����رى اللقاء بثقة وق����وة أن على تركيا اخلروج من 
س����وريا في حال طلب الرئيس الس����وري منها ذلك، 
علمًا بأن الرئيس الس����وري يخضع لسلطة طهران 
ورعايته����ا باملطلق، فأصحاب الق����رار احلقيقي في 
طهران وليس دمشق وبشكل خاص احلرس الثوري 

وخامنئي، كما هو واضح من املقابلة التي اجرها دهقان، او في خطابات النصر التي خرجت من 
طهران بعد معركة حلب.

ما قدمه وزير الدفاع االيراني مثل استعراضًا لألوراق التي تراها طهران رابحة في املفاوضات 
املقبلة في االستانة، ممثلة بالوجود العسكري وحزب الله والهيمنة الكبيرة على مفاصل النظام 

السوري؛ ما سمح لها احلديث باعتبارها ممثلة للشرعية في سوريا.
م����ا اس����تعرضه وزير الدفاع اإليران����ي ال يعكس رغبة حقيقية في البحث عن حل في س����وريا، 
وإمنا مراوغة في أحس����ن األحوال؛ كس����بًا ملزيد من الوقت إلى حني وصول ترامب الى الس����لطة، أو 
تبلور سياسة أمريكية جديدة جتاه املنطقة في اعقاب اختالل ميزان القوة لغير صاحلها، فإيران 
غير معنّية بإدخال تركيا للس����عودية الى املعادلة الس����ورية، مضعضعة بذلك مكانتها املهزوزة بعد 
التدخل الروسي الذي بات عبئًا على مشروعها السياسي في املنطقة، ومصدرًا لتهديد مصاحلها 

فيها.
إيران في مأزق سياس����ي ومس����تنفرة، غير ان غموض السياس����ة األمريكية وارتباكها وتنافسها 
مع روس����يا وتركيا، قدم لها طوق جناة تس����تطيع من خالله املناورة والعبث لوقت ليس بالقصير، 
فتصريحات دهقان لم ت�أت للمساهمة في تخليق حل في سوريا، إمنا لوضع العصي في دوااليب 
عجلة السياس����ة الروس����ية املتحمسة ملش����اركة املعارضة السورية وتركيا والس����عودية ومن معها من 
دول اخلليج، فتغّير موازين القوة بحس����ابات موس����كو يحمل دالالت أوس����ع من الدالالت التي عبر 

عنها دهقان في تصريحاته لتشمل أطرافًا إقليمية ال تقتصر على طهران وحدها.{
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المعارضة السودانّية والمعارضات العربّية.. رهانات التغيير
رغ��م محاول��ة احلكوم��ة الس��ودانية التقلي��ل من 
دعوات العصيان املدني الذي حتقق بصورة جزئية في 
27 تشرين الثاني املاضي، فإنه شكنّل أكبر حتٍدنّ شعبي 
حلكوم��ة الرئيس عمر البش��ير منذ توليها الس��لطة في 
حزي��ران 1989. بي��د أن الدع��وة الثاني��ة للعصي��ان 
املدني في ي��وم 19 كانون األول املاضي -التي حاولت 
املعارض��ة التقليدية اختطافها من الش��باب- لم حتظ 
إال باستجابة حملدودة. واستبقت احلكومة -التي بدت 
مرتبكة ألول مرة- موعد العصيان بتصريحات تش��ير 
إلى فش��له. فاملعركة م��ع املعارضة التقليدي��ة بعللها 
محس��ومة، لك��ن املعركة مع ه��ذه الفئ��ة ال ميكن النظر 
إليها بأقل من أنها حتٍدنّ خطير. والداعون إلى العصيان 
يعلم��ون أنه م��ن أبرز أدبي��ات احلركة السياس��ية في 

الس��ودان، ويعود له الفضل في خلع الرئيس األس��بق 
جعف��ر منيري الذي حكم ما ب��ني 1969 و1985. وكان 
العصي��ان محوري��اً أيضاً ف��ي املقاومة الش��عبية التي 
أس��قطت حكومة الرئيس األس��بق إبراهي��م عبود الذي 
حك��م ما ب��ني 1958 و1964. ويتجس��د التح��دي أمام 
احلكوم��ة في بروز معارضة ش��عبية ملنه��ج احلكومة 
ف��ي التعاط��ي م��ع القضاي��ا االقتصادي��ة عل��ى وج��ه 
اخلص��وص. وبلغت ه��ذه املعارضة ح��داً جتاوزت به 
كونها اختالفاً عارضاً حول السياس��ات واالقتصادية، 
بل أضح��ت حالة ش��املة انتظمت قطاع��ات كبيرة من 
املجتمع الش��بابي، اس��تلهمت جتربة الربي��ع العربي 
في اس��تخدام وس��ائل التواصل االجتماعي. في الوقت 
نفس��ه فإن جتربة املعارضات العربية ال تبش��ر بخير؛ 
القادم��ة  فاملعارض��ات 
للس��لطة إم��ا عب��ر دباب��ة 
دعم��ه  عب��ر  أو  احملت��ل 
س��بب  كان��ت  السياس��ي 
املري��ع  تده��ور األوض��اع 
وس��وريا  الع��راق  ف��ي 
واليم��ن وليبي��ا. واتض��ح 
ف��ي  الدكتاتوري��ة  أن 
الع��راق كان��ت أفض��ل من 
األميركي��ة  الدميقراطي��ة 
الت��ي ج��اءت عل��ى ظهور 
الدباب��ات. وهك��ذا احل��ال 

في ليبيا واليمن.

جتارب املعارضات العربية
قبل أكثر من ثالث عش��رة س��نة كان��ت املعارضة 
العراقي��ة مبعظ��م فصائله��ا اجلهوي��ة واملذهبية تقف 
مؤيدة وداعم��ة لالحتالل األميركي للع��راق. ولم يفتح 
الل��ه عليها بكلمة ح��ق، بل أخذ عداؤها الش��ديد لنظام 
ص��دام حس��ني كل عقلها. وج��اءت جحاف��ل املعارضة 
على ظه��ور الدبابات األميركية م��ن املنافي في طهران 

ولندن وواشنطن وباريس.

��رف ب�»مؤمت��ر لن��دن« -ال��ذي عق��د  وكان م��ا عحُ
بتوجي��ه أميرك��ي ف��ي كان��ون األول 2002 قد أس��س 
ألس��وأ س��يناريو ميك��ن أن تفعل��ه أي معارض��ة ف��ي 
ة سياسية  العالم ببلدها وش��عبها، حيث أحُقرنّت محاصنّ
لغنائ��م ركام الدول��ة العراقي��ة ومؤسس��اتها األمنية، 
ل العراق اليوم إلى  على أس��اس طائفي وعرقي. وحتونّ
برك��ة دم��اء في ظ��ل اقتتال طائفي ش��رس بني الس��نة 
والش��يعة، وعرقي ب��ني الع��رب واألك��راد، وديني بني 
املسلمني واملسيحيني، وأصبحت إيران الالعب الرئيس 
��ة التدخ��الت األجنبية.  في ه��ذا البل��د املتواري في جلحُ
أما ف��ي ليبيا فقد اس��تعانت املعارضة كذل��ك بالقوات 
األميركية وحلف الناتو إلس��قاط القذافي، وانتهى األمر 
إلى م��ا عليه البالد اليوم من دم��ار وخراب وكانتونات 
ودوي��الت، بس��بب تناقضاته��ا واختالفاته��ا، وع��دم 
إملامها بالعمل السياس��ي ولم يتحول احلكم الشمولي 

بقلم: ياسر محجوب احلسني

من خطاب الرئيس السوداني عمر البشير
في الذكرى )61( لالستقالل

ألقى الرئيس عمر البشير خطاباً في ذكرى استقالل السودان جاء فيه:
لقد جاءت وقفتنا أََماَم َش��عبنا في ذكرى االس��تقالِل بدايًة إلطالِق َمش��روٍع وطني إلصالح احَلياِة العامة في 
هوِد  َر اجلحُ بالِدنا، فجاء »مشروع الوثبِة« َنتاجاً لتقومي ِعلنِْمي وَمننَْهِجي مِلَِسيرِة العمل الوطني استهدفنا منه تضافحُ
ثقل��ًة ِبِحصاٍر َظالٍم وَواَجهتنْها  لَها ِلوضع البالِد في املََس��اِر املَطلوب، َفِبالدنا رغم أنها ظلت محُ الوطني��ِة كاف��ًة وَتَكامحُ
ق��درٍة ِباننِْفصاِل اجلنوِب، فضالً ع��ن اآلثاِر الس��البِة لالزنْمِة متعددة  ق��داِن َموارَد محُ جمل��ةحُ حتدي��اٍت داخليٍة َجراَء فحُ
��ِربحُ االقنِْتصاَد العاملَينّ حت��ى يوِمنا هذا، إال أنن��ا حققنا جناحاٍت مقدرًة ف��ي مغالبِة هذه  اجلوان��ب الت��ي ظلت َتضنْ
التَحِديات وامتصاِص الضغوط العاملية الس��البة، األمر الذي حَتنّم إطالَق »مشروع الوثبة« لشحِذ الِهمم وتعزيِز 
ِش��يئِة  اإلرادة الوطني��ة، حيث جاء املش��روعحُ في إطار ش��امٍل وطموٍح لتحقيِق اننِْطالقٍة راش��دٍة قاصدٍة وبالغٍة مِبَ
تكماِل البناء والدفع  ��نحُدحُها، ِليحُفضَي هذا املش��روع السنْ الله َمقاِصَدها بعزٍم ِسياس��ٍينّ يعضدحُها، وَعِزمَيٍة َصادقٍة َتسنْ

َضِة الَشاِملة.{ ببالِدنا نحَو َمدارِج النهنْ

الموساد يطلق حملة بمواقع التواصل 
لتجنيد جاسوسات

العبادي وأردوغان يبحثان هاتفيًا
جهود محاربة اإلرهاب

أطلق جهاز االس��تخبارات اإلسرائيلي )املوساد( 
حمل��ة عب��ر الصح��ف ومواق��ع التواص��ل االجتماعي 
لتجني��د جاسوس��ات وضابط��ات جم��ع املعلوم��ات 

والعمليات اخلاصة، على حد تعبيره.
ونش��ر أوفي��ر جندمل��ان املتح��دث باس��م رئي��س 
ال��وزراء اإلس��رائيلي لإلع��الم العربي إعالن��اً للحملة 
باللغ��ة العربية ف��ي صفحته على موقعي فيس��بوك 

وتويتر، مما أثار موجة من ردود الفعل الساخرة.
وجاء في نص اإلعالن الذي نشره املوساد باللغة 
العبرية: »نس��عى المرأة قوية، ال يه��م لنا ما قمت به، 
ما يهم بالنس��بة لنا هو من أنت، املوس��اد يسعى إلى 

ضباط مخابرات من طابع خاص«.
واإلع��الن الذي نش��رت في خلفيته ص��ورة لفتاة 
باللون األبيض واألسود دون أن تتضح معالم وجهها 
رمبا يك��ون من اإلعالنات الفريدة للجهاز اإلس��رائيلي 

املتخصص بالتجسس.
وج��اء ف��ي اإلع��الن ال��ذي نش��ر ف��ي الصح��ف 
اإلس��رائيلية ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ي باللغة 
وق��درة  ش��خصية  صاحب��ة  كن��ت  »إذا  العبري��ة: 

فستكتسبني اخلبرة األخرى لدينا«.
ويطل��ب اإلع��الن م��ن املنتس��بات »ق��درة عل��ى 
األداء املرتف��ع عن��د كث��رة امله��ام والضغ��وط، وقدرة 
عل��ى االرجتالية والعمل في ظروف ع��دم الوضوح«، 
الفت��اً إل��ى أن العمل يش��مل »نش��اطات طارئة خارج 
 ش��دد الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان في الب��الد، وكذلك بعثات خ��ارج البالد كجزء من مس��ار 

اتصال هاتفي ي��وم اجلمعة مع رئيس احلكومة العراقي 
حيدر العبادي على أهمية االس��تمرار مبكافحة املنظمات 

اإلرهابية في العراق وسوريا عبر التكاتف والتعاون.
وأبل��غ أردوغان رئيس ال��وزراء العراق��ي أن وحدة 
واس��تقرار دول اجل��وار أولوية علي��ا لديه، الفت��اً إلى أن 
تركي��ا تتطل��ع إلى نص��ر عراق��ي قريب جداً ف��ي املوصل 
باحل��رب ض��د تنظيم الدولة اإلس��المية، وأك��د أردوغان 

والعبادي ضرورة تعزيز احلوار املباشر بني البلدين.
وشددت بغداد وأنقرة على ضرورة مواصلة العمل 
املشترك ملواجهة كافة املنظمات اإلرهابية، وعدم السماح 

لإلرهاب بزعزعة استقرار املنطقة.
وتطرق املس��ؤوالن إل��ى الزيارة الت��ي ينوي رئيس 
ال��وزراء الترك��ي ب��ن علي يل��درم القي��ام به��ا للعاصمة 
العراقي��ة بغ��داد ف��ي كان��ون الثان��ي 2017، وق��اال إنها 
فرص��ة مهمة لتب��ادل وجه��ات النظر وتعزي��ز العالقات 

الثنائية.
وذك��رت وكالة األنب��اء األملانية أن العب��ادي ذكر أن 

اخلدمة«. وللجهاز موق��ع إلكتروني باللغات العربية 
والروس��ية،  والفرنس��ية  والفارس��ية  واإلجنليزي��ة 

إضافة إلى العبرية.
ومعروف عن املوساد -الذي أنشئ عام 1949- 
أنه اس��تعان على مدى سنني عمله بالنساء في تنفيذ 

أردوغان أعرب عن دعم بالده للعراق وتأكيدها س��يادته مهماته.{
ووح��دة أراضي��ه، وش��دد رئي��س ال��وزراء العراقي على 
أهمية سيادة بالده وإزالة أسباب التوتر في أسرع وقت، 
وحله��ا بالطرق املؤدية إلى تركي��ز اجلهود على محاربة 

اإلرهاب والتعاون في مختلف األصعدة.
وتأت��ي هذه احملادث��ة بني أردوغ��ان والعبادي بعد 
أش��هر من توتر العالقات والتصعيد الكالمي بني البلدين 
بل��غ ذروته ف��ي تش��رين الثان��ي املاضي بس��بب رفض 

بغداد مشاركة أنقرة في معركة املوصل.
وس��بق ألردوغان أن اتهم ما سماه اجلانب الشيعي 
في حكومة بغ��داد مبعاداة تركيا في م��ا يتعلق مبعركة 
املوص��ل، وأك��د الرئي��س الترك��ي أن ب��الده ل��ن تس��مح 

بحدوث صراع طائفي مركزه املوصل.
باملقاب��ل، طلب��ت بغداد م��ن أنقرة ع��دم التدخل في 
ش��ؤونها الداخلية، وس��حب قواتها من معسكر بعشيقة 
ش��مالي املوص��ل، واته��م العب��ادي الس��لطات التركي��ة 
بتصعيد لهجتها جتاه بالده بهدف عرقلة عملية حترير 

املوصل.{

د. موسى أبو مرزوق.. في القاهرة
وص��ل يوم االثنني املاضي الدكتور موس��ى أبو م��رزوق نائب رئيس املكتب السياس��ي حلركة 
»حم��اس«، إلى العاصم��ة املصرية القاهرة، قادماً من العاصمة التركية »إس��طنبول« وذلك إلجراء 

مباحثات مع املسؤولني املصريني.
وبحسب صحيفة »القدس« احمللية كان من املتوقع وصول إسماعيل هنية نائب رئيس املكتب 
السياس��ي ل�حركة »حم��اس« الى العاصم��ة املصرية مس��اء االثنني، برفقة روحي مش��تهى عضو 
املكتب السياس��ي حلركة »حماس« قادمني من العاصمة القطري��ة »الدوحة« ثم الى غزة، اال أنه مت 

تأجيل ذلك ألسباب رفضت املصادر توضيحها.
ول��م تتنّض��ح بعد أي��ة معلومات ع��ن ج��دول اللقاءات ب��ني مس��ؤولي »حماس« واملس��ؤولني 
املصري��ني. وكانت آخر زي��ارة التقى بها وفد من »حماس« املس��ؤولني املصريني قد جرت في اواخر 
ش��هر آذار م��ن الع��ام املاضي، ومن حينها ل��م جتر أية لقاءات ب��ني اجلانبني، فيما حتدثت وس��ائل 
إعالمية عن مطالب تتعلق باألوضاع األمنية في سيناء طلبتها مصر من حركة »حماس« ، ولم تردنّ 

حركة »حماس« من حينها حتى اآلن.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة القدس  إن األشهر القليلة املاضية شهدت انفراجة في العالقات 
ب��ني حرك��ة »حماس« التي تس��يطر على قط��اع غزة وب��ني املس��ؤولني املصريني، كم��ا كانت هناك 
خطوات مصرية إيجابية جتاه قطاع غزة في األش��هر القليل��ة املاضية، متثلت في فتح متتال ملعبر 
رفح لثالثة أيام من كل أس��بوع، كما شوهدت آليات فلس��طينية على اجلانب الفلسطيني من بوابة 
معبر رفح تقوم برصف الش��وارع بني اجلانبني، املصري والفلسطيني، لتيسير إدخال البضائع من 
اجلانب املصري إلى اجلانب الفلس��طيني في قطاع غزة، ف��ي إطار ما اصطلح عليه الرؤية املصرية 

اجلديدة جتاه قطاع غزة، والتي رحبت بها حركة »حماس« في أكثر من مناسبة.{

نجاة مفتي العراق من انفجار استهدف موكبه
جن��ا مفتي أه��ل الس��ننّة واجلماعة ف��ي العراق، 
مه��دي الصميدعي، مس��اء ي��وم االثنني، م��ن انفجار 
س��يارة مفخخ��ة اس��تهدف موكبه غرب��ي العاصمة 
بغداد، وأس��فر عن مقتل خمس��ة أش��خاص وإصابة 

آخرين.
وقال ضابط في الش��رطة العراقية، إن »سيارة 
مفخخة، ركنها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت 
عل��ى مقربة من جامع )أم الطبول( في حي اليرموك، 
غرب��ي بغداد«. وأض��اف أن »الس��يارة انفجرت عند 
مرور موكب املفت��ي مهدي الصميدع��ي، للتوجه إلى 
اجلامع، الذي يعد أحد أبرز جوامع املس��لمني السننّة 
ف��ي العاصم��ة«، مش��يراً إل��ى أن الس��لطات األمنية 

طوقت مكان احلادث وبدأت بالتحري حوله.
من جهته، قال زيد احللبوس��ي، املتحدث باس��م 
مفتي أهل الس��نة واجلماعة في الع��راق، إن »املفتي 
جن��ا م��ن محاول��ة االغتي��ال«. وأوض��ح أن انفج��ار 
الس��يارة املفخخ��ة وق��ع حلظة م��رور موك��ب املفتي 
الصميدعي، دون أن يسفر ذلك عن إصابته أو أي من 

عناصر حمايته بأذى.
ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن االنفجار، 
الذي يأتي بعد س��اعات قليلة من مقتل 44 ش��خصاً 
عل��ى األق��ل ف��ي موج��ة تفجي��رات عنيفة بس��يارات 
مفخخة وعبوات ناس��فة ضرب��ت مناطق متفرقة من 

العاصمة العراقية.{
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إل��ى دميقراطية زاهية، ول��م يحافظ حتى على ما حتقق 
في السابق من تنمية واستقرار. لقد كان الربيع العربي 
فرصًة تاريخي��ة للمعارضات العربية إلثبات ذاتها وقد 
جاءتها الفرصة س��انحة، إذ لم تكن لها يد في حراك بدأ 
شبابياً عبر وسائل التواصل االجتماعي، لكنها لم جتتز 

امتحاناً سياسياً جد عسير.
احلال من بعضه

أما بالنس��بة إلى املعارضة السودانية التي تتطفل 
الي��وم عل��ى ح��راك يصنع��ه الش��باب؛ ف��إن املراقبني ال 
يكتفون بأس��ئلة من قبيل: كيف سيكون إسقاط النظام؟ 
وما ه��و البديل ال��ذي يريده الش��عب؟ بل هناك س��ؤال 
جوهري ومهم هو: ما اخلطنّ الفاصل بني إس��قاط النظام 
دون إغراق الوطن في الدماء والفوضى ورمبا إزالته من 

خريطة العالم؟
ويأتي فشل العصيان قياساً على أهداف املعارضة 
التقليدية ألنها لم تصنع الفكرة من أساسها، بل حاولت 
بش��كل انتهازي س��رقة الفك��رة وتبنيه��ا والوصول إلى 
الس��لطة عبر عَرق الغير. فهي ال متلك استراتيجية كلية 
للتعام��ل مع النظام حتى من الناحي��ة النظرية، كذلك ال 
ميك��ن أن نتص��ور وجود أدن��ى درجة من التنس��يق بني 
أطرافها بش��قيها العس��كري واملدن��ي. وكان للمعارضة 
ف��ي الفت��رة من 1990 إل��ى 2005 جتربة تنس��يقية في 
جس��م واحد باس��م التجمع الوطن��ي الدميقراطي الذي 
كان يتخ��ذ من مص��ر وإريتريا مقراً له، لك��ن هذا التجمع 
فش��ل في إس��قاط النظام وانه��ار متاماً م��ع توقيع أحد 
أقوى أطرافه املس��لحة اتفاقية سالم مع احلكومة، وهو 
احلركة الش��عبية لتحرير السودان بقيادة الراحل جون 
قرنق. فتركت احلركة التجمع يتيماً واقتس��مت السلطة 
مع حكومة البشير حتى مت انفصال جنوب السودان في  
متوز 2011، ثم حتول لدولة فاشلة بسبب انتقال أدواء 
املعارض��ة للدولة الولي��دة، حيث حتول��ت احلركة إلى 
حركات عرقية يقاتل بعضها البعض. واليوم املعارضة 
إما حركات مس��لحة متمردة أو قوى مدنية، وهي أحزاب 
تقليدية مرتبطة مبصالح مع النظام لكنها متس��ك عصا 
املعارض��ة م��ن املنتص��ف، أبرزها ح��زب األم��ة القومي 
بزعامة الصادق املهدي، واالحتادي الدميقراطي بزعامة 
محمد عثمان امليرغني. وفي الش��ق املسلح جند حركات 
دارفور واحلركة الش��عبية/قطاع الشمال؛ وأصاب داء 
االنش��طار حركات دارفور فضعفت فعاليته��ا امليدانية. 
وبع��د نحو 13 عاماً من تاريخ تأس��يس أولى احلركات 
املس��لحة في دارفور، تناس��لت هذه احل��ركات من رحم 
حركتني رئيس��يتني هم��ا »العدل واملس��اواة« و»حترير 
الس��ودان«، ليبل��غ عددها رقم��اً فلكياً متج��اوزاً أربعني 
حركة عبر أكثر من ثالثني انقساماً.أما احلركة الشعبية 
فهي ال تس��تطيع إخفاء ارتباطها بدول��ة اجلنوب، وهذا 
في حدنّ ذاته طامة كبرى، فضالً عن أنها حتمل فيروسات 
الفوضى األمني��ة املوجودة في دولة اجلن��وب املنهارة. 
وم��ن أط��راف املعارضة احلزب الش��يوعي الس��وداني، 
ال��ذي ظ��ل يتس��لق األح��زاب األخ��رى وي��زرع ك��وادره 
فيه��ا، وهو ما يب��دو ظاهراً في احلركة الش��عبية/قطاع 
الش��مال التي يعتبر أمينها العام كادراً شيوعياً معروفاً 
منذ املرحل��ة اجلامعية. والتاريخ ي��روي أن هذا احلزب 
��ر م��ع فصائل أخرى من اليس��ار انقالب أي��ار 1969،  دَبنّ
ث��م انقل��ب على نظام مايو مبش��اركته ف��ي انقالب متوز 
1971، وع��رف الس��ودان في ظ��ل حكمه أبش��ع املذابح 
خاص��ة ما ع��رف ب�»مذبح��ة بي��ت الضياف��ة«. وجتدر 
اإلش��ارة إلى أن زعيم حزب األم��ة املعارض -الذي يقيم 
في القاهرة منذ نحو ثالث س��نوات- أعلن قبل س��اعات 
من موعد العصيان الثاني فش��له »فش��الً ذريعاً«، ملقياً 
بالالئم��ة على احل��زب الش��يوعي. وأكد أن ظهور اس��م 
احل��زب الش��يوعي وش��عاراته االنتهازي��ة كفيل بجعل 
الش��عب الس��وداني يقاط��ع كل أعمال املعارض��ة، ويفر 

منها فرار الصحيح من املجذوم.
ما بعد طوفان العصيان

ه��ل تس��توعب احلكوم��ة واملعارض��ة درس األيام 
املاضي��ة؟ احلكم��ة تق��ول إن األخط��اء الصغي��رة ف��ي 
السياس��ة تلد األخطاء الكبي��رة. وإن كان ممكناً إصالح 
األخطاء الصغي��رة في مهدها، فإنه يس��تعصى إصالح 
األخط��اء  السياس��يون  يرتك��ب  وبينم��ا  منه��ا،  الكبي��ر 
الكبي��رة«.  األخط��اء  ثم��ن  الش��عوب  تدف��ع  الصغي��رة 
والشجاعة األعلى كعباً تقتضي أن تعتمد احلكومة النقد 
الذاتي، بل املراجعة العميقة ألدائها ومحاولة إعادة بناء 
ثقة الش��عب فيها، وذلك لعمري رأس املال الوحيد الذي 
يؤس��س عليه كل إصالح. ولتتذكر اخلرطوم أنها بعثت 
بوزير العدل ناقالً نصائح دس��تورية للرئيس السوري، 
تقوم على أن يقدم تنازالت حقيقية للشعب جتنب البالد 
الدمار واملواجهة الش��املة التي تب��دو ماثلة اليوم. األمر 
املقلق حقاً أن األمل مفقود لدى الكثيرين من إصالح ذاتي 
للنظ��ام احلاكم بالنظر إلى محاوالت س��ابقة غير جادة، 
فضالً عن أن إتاح��ة الفرصة حملاوالت أخرى قد ال تكون 

ممكنة.

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

دق ي الِصّ تحِرّ
دق ولو ظَنّ في���ه الَهَلكة فإن فيه النجاة، ويتجّنب الكذَب  إن املؤم���ن الص���ادق يتحرى الِصّ
َنت الّس���ّنة  ���دق ُطَمأنينة والكذب ريبة، وقد بَيّ ول���و ظ���نَّ أن في���ه الّنجاة فإن في���ه الَهَلكة، والصِّ
ها إال اخليانة والكذب، وما كان من ُخُلٍق أبغض إلى  رة أن املؤمن ُيطَبع على اخِلالل كِلّ ال�ُمَطهَّ
ه الشيطان بِكْذبة يتُرك فعله في نفس  رس���ول الله ] من الكذب، ولقد كان الرجُل إذا اس���تزلَّ

رسول الله ] أثرًا ال يزول حتى يعَلم أنه قد أحدث فيه توبة!
فلي���س أْرَوح للمؤم���ن وال أقرَّ لعينه من أن يعي���ش بقلبه وعقله وَمْنِطقه صادقًا ال يكذب، 

أمينًا ال يخون، مستقيمًا ال يهون.
عيفة، وَمَلكاته الّلطيفة، فَهداُه إلى اجتناب الكذب  لقد أعان الدين املؤمن على نفسه الضَّ
أْته احلاجة. فقد  صه له من معاريض الكالم كلما أَْكَرَهْته الّضرورة وأجَْلَ قاء اخِلداع مبا رَخّ واتِّ

ورد عن النبي ] قوُله: »إن في املعاريض مندوحة عن الكذب« رواه البيهقي.
وذلك ال يباح إن دعت إليه مصلحٌة شرعّية راجحة، أو حاجٌة ال َمْندوحة منها إال بالكذب، 
فُيش���َرع التعري���ض حينئ���ذ ألن التعريض هنا أْه���َون من التصريح، ومثال ذل���ك قوُل إبراهيم 
عليه السالم لقومه: }إني سقيم{ عند خروجهم ملمارسة طقوسهم، وقوُله: }بل َفَعَله كبيُرهم 

هذا{ حني سألوه عن تكسير أصنامهم، وقوله للملك اجلّبار عن زوجته سارة: هي ُأختي!
وم���ن تطبيق���ات ذل���ك ما ُروي عن أبي بكر أنه ُس���ئل عّم���ن معه أثناء الهج���رة فقال: هاٍد، 
يق بالهادي رسول الله ]؛ وكان ُمعاذ  دِّ ففهم السائل أنه هاٍد يهديه الطريق، وكان قصد الصَّ
ب���ن جب���ل عاِماًل لعم���ر، فلما رجع إلى بيته قالت له امرأته ولم يكن أتاها بش���يء من املال، ما 
جئت لي مبا يأتي به العمال إلى أهلهم؟! فقال لها كان عندي ضاِغط )أي رقيب( فقالت بعَث 

عمر معك ضاِغطًا؟! وكان ُمعاذ يقصد بالَرقيب الله تعالى!
ْخِعّي كان أحيانًا إذا َطَلبه رجٌل قال للجارية: قولي له ُاطُلْبه  ومن أمثلة ذلك أيضًا أن النَّ
���عبّي يخطُّ دائرًة ويقول للجارية: ضعي إصَبعِك فيها وقولي ليس هو  في املس���جد! وكان الَشّ

ها ُهنا!
تها، فإن  ُت م���ن أَِزمَّ إن املعاري���ض ال ُت���َذمُّ إذا احتي���ج إليه���ا ما ل���م تخُرج من ُعُقله���ا وتتفَلّ

املسلمني َيدرؤون بها الكذب عن أنفسهم.
دق  ���ع ف���ي املعاري���ض والُغُلَوّ ف���ي اللجوء إليه���ا ينقل املؤمَن من دائ���رة الِصّ بي���د أن التوُسّ

راح إلى دائرة الكذب غير املباح. الُصّ
س���ون في غالب أقوالهم ويخلطون الكالم  إن كثيرًا من الذين نعاش���رهم أو نصاِدُقهم ُيدلِّ
باإلبهام واإليهام! فإذا تساءلَت أُهم صادقون أم كاذبون؟ ُووِجْهَت بأنهم في منزلة بني املنزلتني 
���فلى أقرب، وفي برزٍخ بني القبيح واحَلس���ن، وُهم إلى اأُلولى أق���رب، والقبيُح ال  وه���م إل���ى السُّ
���وك الِعَنب! إنهم يخافون الصراحة  يكون حس���نًا، والش���رُّ ال يكون خيرًا، وإنه ال ُيجنى من الشَّ

الصادقة، ويفّرون منها كما َيِفرُّ أحُدهم من بعير أجرب!
، وهذا ُمحَتمل، وبنْي بني... وما شاكل ذلك من  ا، وأظنُّ إن عامة أقواِلهم: الله أعلم، وُرمبَّ

كلمات ُيراد بها الُغموض واإلْلغاز.
س���أل عمر رجاًل عن ش���يء، فقال الله أعلم! فقال: قد َشقينا إن كنا ال نعلم أن الله أعلم! 

إذا ُسئل أحدكم عما ال يعلم فليُقل: ال أدري.
ْورية.. إن قيل ألحدهم: أَحَججت بيت الله؟ يقول: بل  ْعريض والتَّ إن عامة أس���اليبهم التَّ
َس���لني كم مرة َحَجْجُت؟ وذلك فرارًا من احلرج لو قال: لم أحجَّ بعد! فيتوهم الس���ائل أنه قد 
ت به  أّدى الفريضة والنافلة! إنه يدعوهم إلى ذلك ما ُأْش���ِرَبته نفوس���هم من فس���اد، وما اعتلَّ
قلوبهم من أْمراض، ومن اعتاد أمرًا حتى صار له ُخُلقًا صُعَب ِعالجه وَعُسر ِفطامه! فال يزال 
يالزمه في حياته حتى ُيدَرج في قبره! ومن كان هذا ُخُلقه ينِفر منه الناس حتى أِخاّلؤه، فال 
يثق���ون ب���ه إن تكل���م، وال يلتفتون إليه إن وعد أو عاهد، ويرون أخباره كس���راٍب بِقيعٍة َيحَس���ُبه 

الظمآن ماًء.. بل يرونه أخَلَف بالوعود من ُعرقوب وأشهَر بالكِذب من أوالد يعقوب.
دق جاِرَحته، وما ذلك إال الكذُب اخَلفّي،  فهذه حكاية الذي تكذب سريرته وتتظاهر بالِصّ

ه العليم العلّي!< ولكن املؤمن التقيَّ ال يعرف الكذب الظاهر وال اخلفّي خوفًا من رِبّ

السيسي.. إذ يشّرع االستيطان الصهيوني
لم ميثل قرار مجلس األمن الدولي غير املسبوق 
ال��ذي أدان ألول م��رة املش��روع االس��تيطاني ف��ي 
ية  الضفة الغربية، ودعا إلى وقفه فقط، صفعة مدونّ
للكيان الصهيوني ولم ينزع الش��رعية الدولية عن 
املس��توطنات اليهودي��ة، وإمنا أيضاً فض��ح الدور 
ل  الوظيف��ي املتداع��ي لنظ��ام السيس��ي ال��ذي ح��ونّ
مصر كمجرد ترس متآكل في مس��ار الدبلوماس��ية 

الصهيونية.
لقد عكس س��لوك نظام السيس��ي ال��ذي حاول 
إحب��اط مش��روع الق��رار بس��حبه وطل��ب تأجي��ل 
التصويت علي��ه في مجلس األمن، م��دى رهان هذا 
النظ��ام عل��ى ال��دور الصهيوني في تأمني ش��رعية 
ل��ه، ال��ذي وصل لدرج��ة أن يضحي بس��معة مصر 
ويس��يء إل��ى تاريخه��ا على ه��ذا النحو ملج��رد أن 
يثب��ت للصهاينة مج��دداً أن اس��تثمارهم في دعمه 
ق��د آتى أحُكله، وأن هذا النظام ل��ن يتردد في احلفاظ 
عل��ى املصال��ح الصهيوني��ة عب��ر توظي��ف املوارد 

الدبلوماسية والسياسية واألمنية املصرية.
التص��ورات  كل  السيس��ي  نظ��ام  حط��م  لق��د 
الس��ابقة عن امل��دى الذي ميك��ن أن يقطعه من أجل 
الدف��اع عن املصالح اإلس��رائيلية. فعل��ى الرغم من 
أن طابع العالق��ة احلميمة بني الكي��ان الصهيوني 
ونظام السيس��ي باتت معروفة، بحيث إن تل أبيب 
لم تعد جت��د حرجاً في االعتراف مبظاهر الش��راكة 
االس��تراتيجية والتحال��ف الوثي��ق الت��ي تربطه��ا 
به��ذا النظ��ام، إال أن أح��داً لم يكن يتص��ور أن تصل 
األمور إل��ى حدنّ أن يس��تنجد الصهاينة بالسيس��ي 
م��ن الوالي��ات املتح��دة، ويحاولوا توظي��ف املكانة 
الدبلوماس��ية ملص��ر كعض��و غير دائم ف��ي مجلس 
األمن الدولي لس��حب مش��روع قرار ينزع الشرعية 
عن املش��روع االس��تيطاني الصهيوني ف��ي الضفة 
الغربية، بعد أن تب��ني أن إدارة أوباما عاقدة العزم 

على عدم استخدام حق النقض )الفيتو( ضده.
فش��عور السيس��ي بافتق��اده الش��رعية جعله 
يتجاه��ل كل اخلط��وط احلم��راء من أج��ل محاولة 
تأمينه��ا م��ن خ��الل محاول��ة اس��ترضاء الرئي��س 
األمريك��ي اجلدي��د دونال��د ترام��ب، ال��ذي يح��اول 
ع��دم تفويت أي��ة فرصة دون التأكيد أنه س��يضمن 
حلكوم��ة اليم��ني املتط��رف في ت��ل أبي��ب أن تطبق 
سياس��اتها ومنطلقاتها األيديولوجية من الصراع، 
وضمن ذلك اس��تباحة األراضي الفلسطينية، وضم 

الضفة الغربية وتهويد القدس.
لقد س��مح اجلدل ال��ذي ثار حول ق��رار مجلس 
األمن بشأن االستيطان بالكشف عن بعض محاور 
التع��اون وأغ��راض التحال��ف ال��ذي يرب��ط نظ��ام 
السيسي بالكيان الصهيوني. وبكل تأكيد إن الكثير 
م��ن مظاهر العالقة ب��ني اجلانبني تظ��ل بعيدة عن 
األعني وال جتد طريقها إلى تغطيات وسائل اإلعالم، 

ووعي اجلمهور العربي واملصري حتديداً.
لكن عند االلتفات إلى ما يقرنّ به كبار املسؤولني 
الصهاين��ة، ف��إن ما أق��دم عليه نظام السيس��ي من 
محاول��ة إلحب��اط مش��روع مجل��س األم��ن املن��دد 
باالس��تيطان يب��دو منس��جماً م��ع الس��ياق الع��ام 
لطاب��ع العالق��ة بين��ه والكي��ان الصهيون��ي. فق��د 
نقل��ت صحيف��ة »ميك��ور ريش��ون« ف��ي 28 مت��وز 
الصهيوني��ة ع��ن وكي��ل وزارة اخلارجي��ة   2015
الصهيون��ي دوري غول��د قول��ه إن��ه متنّ االتفاق بني 
الكي��ان الصهيوني ونظام السيس��ي عل��ى »بلورة 
استراتيجية مشتركة ملواجهة التحديات املشتركة 

وللتنسيق السياسي«.
من هنا، فإن س��لوك السيسي في مجلس األمن 
ينس��جم مع الس��ياق الع��ام للعالق��ة الثنائية بني 

اجلانبني.
لكن من أس��ف، فعلى الرغم من وضوح موقف 
نظام السيس��ي املتواط��ئ، إال أن أحداً في الس��لطة 
والفصائل الفلس��طينية لم يتط��رق له. فعلى الرغم 
من أن السيس��ي، من خالل محاولت��ه عرقلة مترير 
قوي��ة  ضرب��ة  يوج��ه  كان  إمن��ا  الق��رار،  مش��روع 
للس��لطة الفلس��طينية وبرنامجها السياسي القائم 
على التحركات السياس��ية ف��ي احملافل الدولية، إال 
أنها التزم��ت الصمت في البداية، وبعد ذلك اجتهت 
لتقدمي ش��هادات زور بشأن ما قام به السيسي على 
الرغ��م م��ن أن املس��ؤولني الصهاين��ة واألمريكي��ني 
والدبلوماس��يني الغربي��ني فضح��وا تواط��ؤه م��ع 

الصهاينة.

قصارى القول.. عندما يقف نظام السيسي إلى 
جان��ب حكومة اليم��ني املتطرف في ت��ل أبيب، التي 
جتاه��ر بعزمها على تصفية القضية الفلس��طينية، 
فإن الفلسطينيني في الس��لطة والفصائل مطالبون 

بعدم الرك��ون إليه باملطل��ق، واالفتراض س��لفاً أن 
أية خطوة تصدر عنه أمنا يتم تنس��يقها مسبقاً مع 
الصهيون��ي  اجلان��ب 
م��ن  املزي��د  لتمري��ر 
الت��ي  املؤام��رات 
القضي��ة  تس��تهدف 

الفلسطينية.
ليس من حق أحد 
مجاملة نظام السيسي 
عل��ى حس��اب القضية 
واحلقوق الفلسطينية، 
لقد سقطت ورقة التوت 
مرة ولألبد، ولن يجدي 
التمل��ق الذي يعكس��ه 
اخلطاب الدبلوماس��ي 

املبتذل.{

بقلم: د. صالح النعامي
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تركيا ومعركتا الموصل والرّقة.. هل تحسمان صراعات المنطقة؟

المحطة التالية لقطار التهجير في ريف دمشق؟

م��ع بدء معركة املوصل ما زال��ت تركيا تبدي رغبة 
ش��ديدة باملش��اركة في هذه املعركة وكذل��ك في معركة 
الرق��ة، وتس��تند الرغب��ة التركي��ة ه��ذه إل��ى جمل��ة من 
العوام��ل التاريخية واجلغرافية والسياس��ية واألمنية، 
ولكنها تثي��ر ردود فعل غاضبة، ال س��يما من قبل بغداد 
وم��ن خلفها إيران الدولة التي تنافس تركيا تاريخياً في 
منطقة املش��رق العربي. ولهذه احلساسية الكبيرة إزاء 
الدور التركي عالقة بأهمية معركتي املوصل في حتديد 
مس��تقبل العراق، وسوريا وطبيعة القوى التي ستحكم 

املنطقتني بعد حتريرها. 
أسس الدور التركي 

ال ميك��ن النظر إل��ى الدور ال��ذي تتطلع إلي��ه تركيا 
ف��ي معرك��ة املوصل بعي��داً عن البع��د التاريخ��ي الذي 
ع��رف مبس��ألة املوصل، بعد أن حس��مت اتفاقي��ة أنقرة 
ع��ام 1926 مع الع��راق وبريطانيا الس��يادة على والية 
املوص��ل )كان��ت والية املوص��ل وقتها تعني كل ش��مال 
الع��راق( لصال��ح الدول��ة العراقية، ففي ه��ذه االتفاقية 
ع��دد من البن��ود التي ت��رى تركي��ا أنها تضم��ن لها حق 
التدخل العس��كري في املوصل، منه��ا ما يتعلق بحماية 
األقلية التركمانية، ومنها ما يتعلق باحلفاظ على وحدة 
األراض��ي العراقية، حيث تقول أنقرة إن العراق منقس��م 
عملي��اً الي��وم، وإن م��ا يجري فيه يش��كل تهدي��داً ألمنها 

القومي.
مقاب��ل هذه الرؤية التركية، ت��رى بغداد أن اتفاقية 
أنقرة حس��مت قضية الس��يادة العراقية عل��ى املوصل، 
وأن أنق��رة اعترف��ت باحل��دود احلالي��ة، وبالتال��ي فأي 

لف��رض  مش��روعه  اس��تكمال  النظ��ام  يح��اول 
»الهدن« على مناطق الغوطة الغربية بريف دمش��ق، 
وتهجي��ر أهلها، ليبقى محيط العاصم��ة خالياً من أي 
بندقية معارض��ة، قد تحُهاجم معاقل النظام الس��وري 
في دمش��ق، وعل��ى ما يبدو ف��إننّ ب��وادر تهجير »خان 
الش��يح« في الغوط��ة الغربية ب��دأت مالمحها تظهر، 
بع��د تهجير أهال��ي الهامة، وقدس��يا، وداريا في وقت 

سابق.
فحي القابون وعدد من مناطق الريف الدمش��قي 
عرضة للتهجير القس��ري، كما أن مخيم خان الش��يح 
لالجئني الفلس��طينيني، سيكون أول من يلحق بأهالي 
داريا إلى إدلب، ش��مال سوريا، بعد أنباء عن التوصل 
إل��ى اتف��اق ب��ني الفصائ��ل املقاتل��ة والنظ��ام، تقضي 
بخروج مقاتل��ي الفصائل وعدد من األهالي إلى إدلب، 
مقاب��ل تس��ليم املخي��م، وتس��وية أوضاع م��ن يرغب 

بالتسوية من شباب املخيم.
م��ن  الش��يحاني،  محم��د  أب��و  الناش��ط  وح��ذنّر 
التداعي��ات اخلطي��رة لتهجي��ر املخي��م، حيث س��يبدأ 
عدد م��ن القرى احمليطة، التي م��ن بينها زاكية، وبيت 
ج��ن، وبيت س��ابر، وغيرها، باللح��اق بأهالي املخيم 
ومقاتلي��ه، وتفري��غ الغوط��ة بش��كل حقيق��ي م��ن أي 

وجود للمعارضة، وفق قوله.
وأش��ار الش��يحاني إل��ى رف��ض النظ��ام مطال��ب 
درع��ا  ريف��ي  إل��ى  باخل��روج  املتمثنّل��ة  املعارض��ة، 
والقنيط��رة، في الوقت الذي يص��ر فيه على خروجهم 
��مال الس��وري، وهو ما قد  إلى محافظ��ة إدلب في الشنّ

يؤخر في عملية تهجير األهالي لعدة أيام.
وأعلن��ت وزارة املصاحل��ة ف��ي حكوم��ة النظ��ام 

حدي��ث ع��ن دور تركي ف��ي املوص��ل بعيداً ع��ن االتفاق 
م��ع بغداد هو اعتداء على الس��يادة العراقية، كما أن أي 

وجود عسكري تركي هناك هو احتالل ألراض عراقية.
وم��ع أن اجل��دل التركي العراق��ي املتصاعد ال يدور 
علن��اً حول ه��ذه االتفاقي��ة، إال أن��ه يعكس��ها بطريقة أو 
بأخ��رى، فاملوص��ل له��ا أهمية كبي��رة في اس��تراتيجية 
تركيا، واألخيرة في س��بيل ذلك ذهبت إلى عقد اتفاقيات 
مع قيادة إقليم كردستان العراق وقوات احلشد الوطني 
التي تضم قبائل سننّية، وأقامت ما يشبه قاعدة عسكرية 
في بعيشقة لتدريب هذه القوات. ومع أن مسألة التدخل 
العس��كري التركي إلعادة ضم املوصل مستبعدة، إال أن 
تركي��ا ترى أن مرحل��ة ما بعد حترير املوصل س��تكرس 
أدواراً ومحاصصات إقليمية في ظل االشتراط األميركي 
مبن��ح دور أساس��ي للع��رب الس��ننّة في حتري��ر املدينة 

وحتديد مستقبلها. 
خالفاً ملعركة املوصل، ف��إن محددات الدور التركي 
ف��ي معرك��ة الرق��ة تب��دو مختلفة، وه��ذا م��ا يتضح من 
الش��روط الت��ي وضعته��ا أنق��رة للمش��اركة ف��ي ه��ذه 
املعرك��ة، والتي تتلخص في اس��تبعاد وح��دات حماية 
الش��عب الكردي��ة من املش��اركة في ه��ذه املعركة، حيث 
ت��رى أنقرة أن مش��اركة ه��ذه الوحدات س��تعطي دفعة 
قوية للمشروع الكردي على حدودها اجلنوبية في شمال 
سوريا، خاصة أنها تعتقد أن من يقف وراء هذا املشروع 

هو عدوها اللدود، أي حزب العمال الكردستاني.
عقبات ورهانات

من الواض��ح أن الدور ال��ذي تتطلع إلي��ه أنقرة في 

الس��وري، ف��ي وقت س��ابق، عزمها إج��راء العديد من 
املصاحلات في عدد من قرى وبلدات الريف الدمشقي، 
حيث س��تكون أولها مناطق وادي بردى، مع إشارتها 
إلى دخول ممثل لل��وزارة إلى مدينة دوما في الغوطة 

الشرقية، ألول مرة منذ ثالث سنوات.
وهذا م��ا أكده الناطق باس��م هيئ��ة أركان جيش 
اإلس��الم، حمزة بيرق��دار، الذي يتخذ م��ن مدينة دوما 
مق��راً ل��ه، مبيناً أن وف��داً من أهالي دوم��ا القاطنني في 
دمش��ق دخل إل��ى مدينة دوم��ا، حيث التق��وا بوجهاء 
املدين��ة من أجل التباحث في عدة أمور، دون الوصول 
إل��ى نتائج تحُذك��ر، وفق قول بيرق��دار، نافياً في الوقت 

ذاته أي تبعية للوفد الزائر للنظام.

معرك��ة املوصل يلق��ى رفضاً قاطعاً من قب��ل بغداد، فقد 
حتول اجلدل بني العاصمتني بهذا اخلصوص إلى حرب 
تصريحات إعالمية وتبادل اس��تدعاء للس��فراء، وس��ط 
حتذيرات من احلكومة العراقية بأن أي تدخل عس��كري 
تركي سيؤدي إلى حرب إقليمية، ومطالبة تركيا بسحب 
قواته��ا من بعيش��قة، بل ومحاس��بة األط��راف العراقية 
الت��ي تدع��و إل��ى دور ترك��ي في معرك��ة املوص��ل. لكن 
رفض احلكومة العراقية ليس العقبة الوحيدة في وجه 
مس��عى أنقرة الت��ي تعتقد أن غم��وض املوقف األميركي 

هو السبب األساسي في ظهور مثل هذا اجلدل.
ففي الوقت الذي تعتبر فيه تركيا دولة أساسية في 
التحالف الدولي في احلرب ض��د داعش )تنظيم الدولة 
اإلس��المية( ف��ي الع��راق وس��وريا، ومن عل��ى أراضيها 
ف��ي قاعدة اجنرلي��ك تنطل��ق طائ��رات التحالف لضرب 
مواق��ع داع��ش في البلدي��ن، صدر أكثر م��ن تصريح من 
ق��ادة التحالف ال��ذي تقوده الواليات املتح��دة، يقول إن 
الق��وات التركي��ة املوجودة ف��ي العراق ليس��ت في إطار 
قوات دول التحالف الداعمة للقوات العراقية في احلرب 
ض��د داعش، وه��و ما يثي��ر اس��تفهامات تركي��ة كثيرة، 
تط��ال الس��احة الس��ورية أي معرك��ة الرق��ة، وحتديداً 
جلهة اإلصرار األميركي على توطيد العالقة مع وحدات 
حماية الش��عب التي يش��كل الك��رد عماده��ا، خاصة أن 
الشروط التي وضعها الكرد للمشاركة في معركة الرقة 

تشكل ضربة للسياسة التركية.
وفي احملصلة قد تسفر معركتا املوصل والرقة دون 
مشاركة تركيا عن تعزيز التطلعات الكردية في العراق 
وس��وريا، على ش��كل اتصال جغرافي بني مناطقهم في 
البلدي��ن، وه��و ما قد ينس��حب عل��ى التواص��ل مع كرد 
تركي��ا، فيم��ا ترفض أنق��رة مثل ه��ذا األم��ر، وتنظر إلى 
مش��اركتها في معركة املوصل على أنه��ا ضمانة إلبقاء 
املناط��ق الكردية في هذه الدول معزولة وغير قابلة ألن 

تتحول في املستقبل إلى دولة مستقلة.
العقب��ات التي تواج��ه الدور التركي ف��ي معركتي 
املوص��ل والرق��ة كبي��رة، لك��ن م��ن الواض��ح أن تركي��ا 
تراه��ن عل��ى طبيع��ة معرك��ة املوص��ل بأنه��ا معرك��ة 
مصيري��ة ال تقب��ل الفش��ل، فه��ي تتعلق بالقض��اء على 

ب��دوره، عبنّ��ر محمود أبو ع��وف، وهو أح��د أبناء 
حي القابون الدمش��قي، عن تخوفه من أن يالقي أهله 
في احل��ي مصير أهالي بلدة داري��ا وغيرها من الريف 

ر إلى إدلب. الدمشقي املهجنّ
وأش��ار أبو عوف إل��ى الغارات املتقطع��ة للنظام 
عل��ى احلينّ ب��ني الفينة واألخ��رى، بالرغ��م من وجود 
هدنة بني الثوار في احلي وقوات النظام، في ظل أنباء 
عن وجود تس��وية ب��ني النظام ومقاتل��ي الفصائل في 

حي برزة.
ورغ��م تصني��ف املواثي��ق واملعاه��دات الدولية؛ 
عملي��ات التغيي��ر الدميوغراف��ي والتهجي��ر القس��ري 
تقتص��ر  املعارض��ة  جه��ود  أننّ  إال  ح��رب«،  »جرائ��م 

أق��وى تنظيم عس��كري في املنطق��ة، وأن مثل ه��ذا األمر 
قد يجعل من املس��تحيل عل��ى اإلدارة األميركية خوض 
ه��ذه املعركة من دونها، خاصة أن هذه اإلدارة تس��تعد 
خل��وض االنتخاب��ات الرئاس��ية بع��د أس��ابيع قليل��ة، 
وس��تكون لنتائج ه��ذه املعركة أكبر األث��ر في صناديق 

االنتخابات.
سيناريوهات مفتوحة

األس��ئلة بش��أن املش��اركة التركي��ة ف��ي معرك��ة 
املوص��ل تبق��ى قائم��ة، طامل��ا أن املعركة ل��م تدخل في 
املرحلة األهم منها، وطاملا أن الس��يناريوهات واخلطط 
العس��كرية ش��به س��رية، وأن واش��نطن حريصة على 
أوس��ع مش��اركة فيها، خاصة أنها تطم��ح إلى أن تكون 
ية على  املعركة س��ريعة وحاس��مة تترك تداعي��ات مدونّ
األرض وفي صناديق االنتخاب معاً، ولعل االعتقاد بأن 
معركة املوصل س��تكون على ه��ذا النحو، دفع بكثيرين 
إلى توقع أن تتحول معركتا املوصل والرقة إلى معركة 
واح��دة، خاصة بعد أن قام��ت قوات التحال��ف الدولي 
بنسف العديد من اجلس��ور احليوية في محافظتي دير 
الزور والرقة في س��وريا، وتقدمي املزيد من األسلحة إلى 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، وإقامة مط��ارات وقواعد 

عسكرية في املناطق الكردية.
الس��ؤال األساس��ي الذي يطرح نفسه هنا، هو ماذا 
لو فش��لت اإلدارة االميركية في تأمني مشاركة تركيا في 
معرك��ة املوصل بس��بب رفض بغداد؟ وماذا لو فش��لت 
ه��ذه اإلدارة أيض��اً ف��ي اجلم��ع ب��ني احلليف��ني التركي 
والكردي الس��وري في معركة الرقة؟ سؤاالن يلخصان 
مأزق املشاركة التركية في معركتي املوصل والرقة من 

عدمها.
الثابت أن عدم مشاركة أنقرة في املعركتني، يطرح 
سيناريوهات كثيرة، منها احلد أو حتى وقف مشاركتها 
في احلرب ضد داعش في س��وريا والعراق، ال س��يما أن 
لديه��ا ورقة قوية تتمث��ل بإغالق قاع��دة إجنرليك أمام 

قوات التحالف الدولي في هذه احلرب.
في جميع األحوال، ال تتخيل تركيا معركة املوصل 
دون مش��اركتها، ال لألس��باب التاريخية أو اإلشكاليات 
القانونية واحلقوقية التي حتدثنا عنها، بل ألنها تعتقد 
أن مث��ل ه��ذه املعركة ل��ن تكون حاس��مة ومصيرية من 
دونه��ا، فهي )تركيا( أقرب ال��دول جغرافياً إلى املوصل 
وتق��دم أراضيها مل��ا عليها من قواعد إمكانات عس��كرية 
وخط��ط بديلة لالحتم��االت الت��ي قد تظهر خالل س��ير 
املعرك��ة، فضالً ع��ن كونها عضواً في احللف األطلس��ي 
وحليفة لواش��نطن رغ��م اخلالفات والتباين��ات. ولعل 
م��ا س��بق كفي��ل بوض��ع جمي��ع الس��يناريوهات على 

الطاولة.{

عل��ى توثيق تل��ك االنتهاكات، مع وقوفه��ا عاجزة عن 
املواجهة، ألن النظام الس��وري ال يزال ميلك »شرعية« 

باألمم املتحدة.
وتق��ول س��هير األتاس��ي، عض��و الهيئ��ة العلي��ا 
للمفاوض��ات الت��ي تض��م طيف��اً واس��عاً م��ن الق��وى 
السياسية والعس��كرية املناهضة لنظام بشار األسد، 
إننّ الهيئ��ة بذل��ت جه��ودا كبي��رة ف��ي مل��ف التهجي��ر 
القس��ري، م��ن خالل الضغ��ط جلعل البن��ود 12 و13 
و14 من قرار مجلس األمن رقم 1254؛ واجبة التنفيذ، 
وغير قابلة للتفاوض. وتتضمن هذه البنود على وجه 
اخلصوص فك احلصار عن املدن والبلدات في سوريا، 

وإدخال املساعدات اإلنسانية.
اجل��ذر  يحُعتب��ر  احلص��ار  إننّ  األتاس��ي  وقال��ت 
األساس��ي ال��ذي يدف��ع األهال��ي واملقاتل��ني إل��ى عقد 
ه��دن مع النظام، الت��ي غالباً ما يكون م��ن مخرجاتها 
التهجير القس��ري، مش��يرة ف��ي الوقت ذات��ه إلى عدم 
التزام املجتم��ع الدولي بالضغط على النظام من أجل 
إجباره على ف��ك احلصار عن املناط��ق احملاصرة، بل 
يكتفي باملطالبات املتفرقة بإدخال مساعدات إلى تلك 
املناطق، وهو ما يس��تجيب له النظ��ام في منطقة ملرة 

واحدة ويرفضه في مناطق كثيرة.
واعتب��رت األتاس��ي أننّ ما تس��مى »املصاحلات« 
هي »عقود إذعان« حتت الضغط بالتجويع واإلبادة، 
وه��و منهج ينتهجه النظ��ام للنيل م��ن معارضيه في 

تلك املناطق.
وأش��ارت عضو الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات؛ إلى 
مطالب��ة الهيئ��ة بق��رار مل��زم م��ن قب��ل مجل��س األمن 
الدولي، يقضي ب�»فك احلصار« و»إدخال املساعدات« 
و»وق��ف التهجير القس��ري«، وكذل��ك املطالبة بلجنة 
حتقي��ق دولي��ة، م��ن أج��ل العم��ل عل��ى التحقيق في 
قضاي��ا التهجي��ر، إلى جان��ب العمل على إع��داد ملف 
توثيقي للتهجير القس��ري والعوامل التي تفرض على 
األهال��ي القبول به؛ م��ن أجل مدنّ جلن��ة التحقيق التي 

تطالب بها املعارضة مبثل هذه املعلومات.{

بقلم: خورشيد دلي
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في احلكومة اجلديدة، حيث أكد الوفد أهمية التواصل 
حلل مش��كلة النفايات ف��ي املنطقة. وم��ن ناحيته أكد 
الوزي��ر اخلطي��ب على اس��تعداده حلل هذه املش��كلة 
العالقة منذ س��نوات، على أن تك��ون هناك لقاءات مع 

الوزير في الفترة القادمة.

على األلعاب املسلية«.
ب��دوره علي الرش��يدي من كش��افة اإلمي��ان قال: 
»نش��كر بلدي��ة ببن��ني العبدة وعل��ى رأس��ها الدكتور 
كفاح الكس��ار على الرعاية واملس��اهمة في جناح هذا 
اليوم الذي نأمل فيه نشر أخالق النبي | بني أطفالنا 
وتعريفهم بخصاله، لينبت جيل صادق واع ومجتهد 

في علمه وعمله«.
رافق األنشطة أناشيد من وحي املناسبة.

كل من: عبد الرحمن الذهب، ممتاز بحري، ناهد 
الغ��زال، ربي��ع حرنّوق، من��ذر مس��يكة، وكل من 

الدكتور بسام الولي ومنذر ضناوي.
عل��ى أن يعق��د املجل��س اإلداري اجلدي��د - 
الذي يض��م ثالثة أعض��اء من املجل��س اإلداري 
الس��ابق الذي��ن لم تنت��ه واليتهم وه��م الدكتور 
أحمد علوش، األس��تاذ أمني ق��الوون، واملهندس 
حبي��ب الش��امي - اجتماعاً لتوزي��ع املهام على 

أعضائه خالل أسبوع من تاريخه.

ق��ام وفد من اجلماعة اإلس��المية ف��ي جبل لبنان 
برئاسة رئيس مجلس احملافظة في اجلماعة املهندس 
محم��د ق��داح، وعض��و املكتب السياس��ي احل��اج عمر 
س��راج، ووفد مس��ؤولي مكاتب اإلقليم ف��ي اجلماعة، 
بتهنئة الوزي��ر طارق اخلطيب بتولي��ه حقيبة البيئة 

برعاي��ة بلدي��ة - العبدة، نظم��ت جمعية النجاة 
االجتماعي��ة وكش��افة اإلمي��ان اإلس��المية »كرم��س« 
مبناس��بة ذك��رى املولد النبوي الش��ريف ف��ي امللعب 

البلدي.
وقالت املش��رفة على النش��اط من جمعية النجاة 
االجتماعي��ة حليمة ب��والد: »الهدف ه��و إدخال الفرح 
والس��رور عل��ى األطفال مع حل��ول العطل��ة، وقد كان 
اإلقب��ال جيداً ونعم��ل على تقدمي برامج ش��ينّقة عالوة 

عق��دت الهيئة العام��ة في جمعي��ة التربية 
وم��دارس  معاه��د  عل��ى  املش��رفة  اإلس��المية، 
اإلمي��ان اإلس��المية ف��ي الش��مال، اجتماع��اً في 
مسرح مجمع اإلميان التربوي بطرابلس، وذلك 
النتخاب س��بعة أعضاء لوالية جديدة.. خمسة 
انته��ت واليته��م واثن��ان ب��دل كل من األس��اتذة 
غس��ان حبلص و باس��م دمل��ج املس��تقيلني من 

املجلس اإلداري.
وقد ف��از بعضوية املجل��س اإلداري اجلديد 

الجماعة اإلسالمية تهنئ الوزير الخطيب في حصروت

جمعية النجاة وكشافة اإليمان تنظمان
حفل كرمس بذكرى المولد النبوي الشريف

انتخابات جمعية التربية اإلسالمية في الشمال

أنشطة

»كتائب القّسام« ُتنّظم حفاًل تأبينّيًا لـ»الزواري« في غزة
م��ت كتائب عز الدين القس��ام، اجلناح املس��لح  نظنّ
حلرك��ة »حماس« ف��ي قطاع غ��زة، يوم االثن��ني، حفالً 
تأبيني��اً ملهن��دس الطيران التونس��ي، محم��د الزواري، 
الذي قال��ت إنه أح��د »عناصره��ا«، واتهمت إس��رائيل 

ب�»اغتياله«. 
كلمة للمرزوقي

املنص��ف  الس��ابق،  التونس��ي  الرئي��س  وق��ال 
املرزوق��ي، في كلمة أذيعت خالل احلفل، إن »فلس��طني 
وحدها من توحد ش��عب تون��س بحبها والتضحية من 

أجلها والفخر مبقاومتها«. 
ودع��ا املرزوق��ي احلكوم��ة التونس��ية إلى كش��ف 
مالبس��ات جرمي��ة االغتي��ال اخلطي��رة الت��ي نالت من 
السيادة التونسية.  وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
في 15 كانون األول اجلاري، مقتل »محمد الزواري« في 
مدين��ة صفاقس جنوبي تونس، فيما أكدت »القس��ام« 
ف��ي بيان لها بعد يومني من احلادثة، أن »الزواري« هو 
أحد عناصرها، وتعرنّض لعملية »اغتيال« تقف وراءها 

إسرائيل. 
وطالب املزروق��ي في كلمته باملس��ارعة في »رفع 
احلص��ار عن قطاع غ��زة املس��تمر للعام العاش��ر على 
التوال��ي«. وأض��اف: »هن��اك مليون��ا ش��خص حت��ت 
اإلقامة اجلبري��ة، األمر الذي ال ميك��ن أن يقبله الضمير 

البشري«.  وأكد في نهاية كلمته أن »املسؤول األكبر عن 
كارث��ة حصار غزة ليس الكي��ان الصهيوني، بل الكيان 
الصهيوني السيس��اوي )نس��بة إلى زعيم االنقالب في 
مصر عب��د الفتاح السيس��ي(؛ ألنني أخجل أن أس��ميه 
املصري«، مضيفاً: »فقدان مصر للسيادة الوطنية« هو 

السبب في ما وصلت إليه احلال في قطاع غزة.
كما ألقى متحدث باس��م كتائب القسام، كلمة، قال 

خاللها إن الزواري ساهم في »معركة اإلعداد والتطوير 
ملواجهة االحتالل اإلس��رائيلي«. وش��دد املتحدث الذي 
مت تعريف��ه بكنية »أبو محمد«، على أن اغتيال الزواري 
»ل��ن يؤثر ف��ي معركة التجهي��ز التي تقوم به��ا كتائب 

القسام«. 
وتاب��ع:« إن وص��ل العدونّ إلى ال��زواري ففينا ألف 

زواري، ولن يحصد العدونّ إال اخليبة«.

م��ن جانب��ه، أرس��ل الش��يخ يوس��ف القرضاوي، 
رئيس االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، رس��الة أشاد 
فيه��ا بال��زواري، وقال ف��ي رس��الته التي تاله��ا مقدم 
احلف��ل، إن ال��زاوري »ق��دم منوذج��اً يحُحت��ذى ب��ه، في 
العمل بصمت لنصرة املقاومة في فلس��طني«.  وأضاف 
القرض��اوي: »واجب اجلهاد في فلس��طني، مس��ؤولية 

تقع على عاتق كل مسلم صادق«. 
بدوره��ا، عبنّ��رت زوج��ة ال��زواري، ع��ن اعتزازها 
بإع��الن كتائ��ب القس��ام أن زوجه��ا ه��و أح��د عناصر 
»القس��ام«. وقالت في كلمة متت إذاعتها في احلفل، إن 

»أبناءها سوف يسيرون على نهج والدهم«. 
م��ن ناحيت��ه، ق��ال جمي��ل مزه��ر، عض��و املكت��ب 
السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، في كلمة 
ألقاها باسم الفصائل والقوى الفلسطينية، إن الزواري 

قدم حياته ثمناً النتصار فلسطني ومقاومتها. 
وأضاف: »لقد شارك الشهيد البطل كتائب القسام 
خبرات��ه، وعمل بصم��ت ورحل بصم��ت دون أن ينتظر 
مكافأة لواجبه القومي، لقد س��اهم ف��ي تعزيز وتطوير 
مت  إمكاني��ات املقاومة«. وخ��الل احلفل التأبين��ي، نظنّ

ام، عروضاً فنية.  عناصر مسلنّحة من كتائب القسنّ
وأعلن��ت كتائب القس��ام، في 17 م��ن كانون األول 
اجلاري، أن مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، 
ه��و أحد عناصره��ا، متهمة إس��رائيل باغتياله. وقالت 
»القس��ام«، إن »ال��زواري« التحق بصفوفها قبل عش��ر 
س��نوات، فيما يعتبر »أح��د القادة الذين أش��رفوا على 
مش��روع طائ��رات األبابيل القس��امية )طائ��رات بدون 

طيارة(.{

مجلس اإلدارة الجديد
عق��د مجلس إدارة جمعية التربية اإلس��المية املش��رفة على معاهد وم��دارس االميان 
اإلسالمية في الشمال، املنتخب منه سبعة أعضاء جدد مؤخراً، اجتماعاً في مركز اجلمعية 
تنفيذاً لبنود النظام الداخلي وذلك لتوزيع املهام على أعضائه، وجاءت النتائج على النحو 

التالي:
العامة. العالقات  للجنة  ورئيساً  للجمعية  رئيساً  غزال  ناهد  • الدكتو 

والقانون. االدارة  للجنة  ورئيساً  للرئيس  نائباً  بحري  ممتاز  • احملامي 
واالعالن. اإلعالم  للجنة  ورئيساً  للسر  أميناً  حروق  ربيع  • املهندس 

للصندوق. أميناً  مسيكة  منذر  • احلاج 
محاسباً. الولي  بسام  • الدكتور 

الصحية.  للجنة  رئيساً  ضناوي  منذر  • الدكتور 
املالية. للجنة  رئيساً  قالوون  أمني  • األستاذ  

العلمي. للمجلس  رئيساً  الذهب  الرحمن  عبد  • األستاذ 
االسالمي. والتوجيه  الثقافة  للجنة  رئيساً  علوش  أحمد  • الدكتور 

االشغال. للجنة  رئيساً  الشامي  حبيب  • املهندس 

رئيس اجلمعية السابق يتحدث
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اليختلف اثنان على إدانة واس���تنكار إطالق النار الذي ش���هده ملهى رينا الليلي في مدينة 
اس���طنبول عش���ّية رأس الس���نة امليالدية، وأدى لسقوط 39 قتياًل وعش���رات اجلرحى. فما حصل 
هو اس���تهداف إرهابي ملدنينّي عّزل س���واء كانوا يرقصون في ملهى أو يؤدون الصالة في مسجد، 

وهي جرمية آثمة بكل املقاييس، وليس ألحد التخفيف من دموّيتها وبشاعتها.
لبنان كانت له حصته من احلادث، فسقط ثالثة قتلى وعدد من اجلرحى اللبنانيني، كانوا 
في امللهى عند إطالق النار. الدولة بكافة أجهزتها -وعلى غير العادة- اهتمت باملوضوع وأعلنت 
حال االس���تنفار وتواصلت بش���كل عاجل مع السلطات التركية ملتابعة أوضاع رعاياها )رمبا هي 
امل���رة األول���ى التي نس���مع فيها مصطلح رعايا لبنانيني(، وأرس���لت طائرة خاص���ة مجهزة طبيًا 
الستالم القتلى ومتابعة عالج اجلرحى، الذين كان في استقبالهم مع وذويهم في املطار رئيس 
احلكومة سعد احلريري وعدد كبير من الوزراء. إعالميًا، قطعت قنوات التلفزة برامجها املعتادة 
ونقلت مباشرة على الهواء استقبال القتلى واجلرحى حتى وصولهم إلى املستشفيات، وأفردت 
احملطات التلفزيونية للموضوع مس���احة واس���عة من نشراتها اإلخبارية، كما هيمن اخلبر على 
وسائل التواصل االجتماعي واملواقع اإللكترونية اإلخبارية. فعاش اللبنانيون على مدى يومني 
حال���ة م���ن التضامن والتكاتف عابرة للطوائف واخلالفات السياس���ية لم يش���هدوا مثيلها منذ 
زم���ن. ووص���ل األمر حّد حماس���ة األجهزة األمنية والقضائية للموض���وع، فقامت بتوقيف أحد 
املواطنني –دون سند قانوني- ألنه سخر في تغريدة له من الضحايا الذين سقطوا في إطالق 
الن���ار، وأطل���ق كالم���ًا اعتبرته النياب���ة العامة ال يراعي حرم���ة الضحايا ومش���اعر ذويهم، وهي 
حمّية نفتقدها جتاه ضحايا آخرين يسقطون في مناسبات أخرى، سواء في لبنان أو سوريا أو 
أي مكان من العالم. فوس���ائل التواصل االجتماعي مليئة بالش���ماتة والسخرية والتشّفي، لكن 

املفارقة أن أحدًا لم يهتم لألمر.
أع���ود فأقول، معظم اللبنانيني أعجب���وا على مدى األيام املاضية مببادرة الدولة وأجهزتها 
املختلف���ة لرعاي���ة واحتض���ان ضحايا حادث اس���طنبول والتخفيف عن ذويه���م، وهي من املرات 
القليل���ة التي يش���عر فيه���ا املواطن بالفخر واالنتماء لدولة ترعاه وتس���انده، وتس���عى حلمايته 
واحلف���اظ عل���ى حياته. لكن إلى جانب هذا الفخر فإن فريقًا من اللبنانيني ش���عروا بغّصة في 
القلب، هذا الفريق لم يس���تطع كتم تس���اؤالت جالت في ذهنه: أين كانت جهود املس���ؤولني في 
مناس���بات مأس���اوية أخرى ورمبا أكثر مأس���اوية؟ ملاذا ل���م يلَق ضحايا تفجي���رات إرهابية كثيرة 
ش���هدها لبنان خالل الس���نوات املاضية اهتمامًا مماثاًل ملا لقيه ضحايا اس���طنبول؟ هل هناك 
ضحاي���ا بس���منة وضحاي���ا بزي���ت؟ وهل كان لطائف���ة الضحايا عالق���ة بهذا االهتم���ام؟ لم تبَق 
ه���ذه األس���ئلة معّلقة في اله���واء، فأصحابها يضرب���ون أمثلة كثيرة على إهم���ال الدولة وغياب 
املسؤولني عن السمع، وعدم إيالء ضحايا حوادث إرهابية كثيرة أي اهتمام أو رعاية أو احتضان، 

وال حتى كلمة »احلمد لله عالسالمة«. 
من املسّلم به أن ضحايا اسطنبول يستحقون كل الرعاية واالهتمام من جانب الدولة، وهو 
واج���ب عليه���ا وليس مّنة منها، ولكن ألم يكن ضحايا التفجير اإلرهابي الذي ش���هده مس���جدا 
التق���وى والس���الم في طرابلس –على س���بيل املثال ال احلصر- يس���تحقون االهتم���ام والرعاية 
كذل���ك؟ ه���ل من املنطق أن تهت���م الدولة بأبنائه���ا الذين راحوا ضحية عم���ل إرهابي في ملهى 
ليل���ي بتركي���ا، وتهم���ل أبناءها الذي���ن ذهبوا ضحّية عمل إرهابي مش���ابه في أحد املس���اجد في 
لبنان؟! حضور رئيس احلكومة وعدد من الوزراء الستقبال ضحايا إسطنبول في املطار واجب 
مش���كور، لكن أال يجب أن ميتد هذا الواجب ليش���مل كل ضحايا اإلرهاب أيًا كانت طائفتهم أو 

منطقتهم.
ال يس���عنا إال أن نرف���ع القبع���ة ونوجه أس���مى آيات التقدي���ر واالحترام واإلعج���اب للدولة 
اللبنانية وأجهزتها املختلفة، على ما بذلوه من جهود للملمة جراح ضحايا اسطنبول وذويهم، 
عل���ى أم���ل أن يتواص���ل هذا اجله���د ويتطّور، واألهم أن يتوّس���ع ليش���مل كل أبن���اء الوطن على 

امتداد مساحته.

بقلم: أواب إبراهيم

ضحايا بسمنة.. وضحايا بزيت؟!

كلمة طيبة

 ، تق��ينّ وش��قينّ الن��اس صنف��ان: 
فريق في اجلنة وفريق في السعير.

والعيون قسمان: عني عرفت الله 
ودمعت من خش��ية الله وتفكرت في 
مخلوقاته، وع��ني أعرضت عن هدي 
خير األن��ام |. والقلوب اثنان: قلب 
ع��رف الله وس��ار عل��ى منه��ج الله، 

وقلب أعرض وأنكر.
واأللس��نة لس��انان، لس��ان نطق 
باحلكمة وق��ال اخلير، ولس��ان تكلم 
بالغيبة والنميمة والزور واالستهزاء 
والطعن واللع��ن والتكفير والتخوين 

والتفسيق..
واملفل��ح م��ن ضب��ط كل ه��ذا مبا 
يرضي الله، فاألذن ال تسمع واللسان 
ال ينط��ق والعقل ال يفك��ر وال يخطط، 
تك��دح  ال  والي��د  ينعق��د  ال  والقل��ب 
والرجل ال تس��عى وال تخطو، إال فيما 

يرضي الله سبحانه وتعالى. 
وكما قيل: اجلوارح جوارح.

فم��ا أحس��ن الهداي��ة وم��ا اجمل 
أن تع��رف الل��ه، وم��ا أقبح املعيش��ة 
الضنك بال إميان. فليس العمى عمى 
األبص��ار ول��و أنه عمى ظاه��ر، ولكن 
العمى احلقيقي عمى القلوب، <فإنها 
ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب 

التي في الصدور>.
لعمرك ما األبصار تنفع أهلها

اذا لم يكن للمبصرين بصائرحُ
بعض الناس عيناه كأعني الثور 
ولكنه ال يبصر وال يعي، فليس عنده 
قلب يخش��ع، مثل��ه كمثل أب��ي جهل 
يبص��ر بعين��ه كل ش��ر ول��م يبص��ر 
اخلير، أما ابن أم مكتوم أعمى البصر 
لكنه مبص��ر البصي��رة وطاهر القلب 

ونقي الفؤاد والسريرة.
وهنا همس��ة ال��ى الدع��اة في كل 
كل  ف��ي  واألمه��ات  واآلب��اء  مي��دان، 
م��كان، ولألس��اتذة واملرب��ني في كل 
زم��ان بل والى كل إنس��ان، القلوب ال 
تل��ني اال للكلم��ة احلانية واألس��لوب 
ال��ى  اال  تس��تمع  ال  واآلذان  الرائ��ع، 
احلب والصفاء، والقلوب واألرواح ال 

تنقاد اال الى احلكمة.
قال الله ملوس��ى وهارون عليهما 
السالم <اذهبا إلى فرعون إنه طغى، 

وقوال له قوالً لينّنا..>.
فإذا صف��ت القلوب ظه��ر الصفاء 
عل��ى الوج��وه، وخرج على اللس��ان 

أحسن الكالم، ووقع التأثير.
روى الترم��ذي ع��ن عب��د الله بن 
س��الم ق��ال: ملا قدم رس��ول الل��ه الى 
ف��ي  علي��ه  الن��اس  اجتم��ع  املدين��ة 
الس��وق، فلما رأيت وجه��ه عرفت أن 

وجهه ليس بوجه كذاب.
لو لم تكن فيه آيات مبينّنة 

لكان منظره ينبيك باخلبر
فرق كبير بني تقي وشقي..

عل��ى  جبي��ر  ب��ن  س��عيد  دخ��ل 
احلجاج م��رة بعد أن أم��ر باعتقاله، 
فس��أله احلج��اج: م��ا اس��مك؟ فقال: 
س��عيد اب��ن جبي��ر، فق��ال احلج��اج 
مس��تهزئاً: بل ش��قينّ ابن كس��ير، قال 
س��عيد: ك��ذا س��منّتني أم��ي. ث��م أم��ر 
احلج��اج بقتل��ه، فدع��ا عليه س��عيد 
دع��وة واحدة، ق��ال: اللهم ال تس��لنّطه 

على أحد من بعدي.
فما لبث ش��هراً اال وم��ات الظالم، 
يقول احلجاج وهو على فراش املوت: 
إن الله قتلني عن كل مسلم قتلته مرة 
واحدة، وقتلني عن س��عيد ابن جبير 

مئة مرة.
ألن »سعيد« عرف كيف يستخدم 
السالح، وألنه أزال املوانع التي بينه 

وبني الله.
فالتقي يعرف ويثق بنهايته كيف 
س��تكون، حتى وإن ق��دنّم التضحيات 
ف��ي البداي��ة، يعيش به��دف واضح 
لنهاي��ة واضحة، لي��س فيها لبس أو 

شك، فهي إما اجلنة أو النار.
والص��راع م��ا زال ب��ني األتقي��اء 
واألش��قياء، وما زال��ت املناظرة حينّة 
بني ه��ؤالء وهؤالء، وبني أناس أعمى 
الله بصائرهم وأبصارهم فلم يعرفوا 

الطريق، وهم أشقياء دائماً.{
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