
بانتظار مبادرات جريئة!
خالل فترة الش���غور الرئاسي التي اس���تمرت قرابة ثالثني شهرًا، كان اجلميع يراهنون 
على أن هذا الش���غور س���وف يستمر طوياًل، ألن االنقسام السياسي كان عميق اجلذور، فمن 
كان يتوقع حتالفًا سياسيًا بني ميشال عون وسمير جعجع، ومن كان يراهن على أن يلتقي 
حزب الله وتيار املستقبل على مرشح رئاسي واحد، ثم رئيس حكومة واحد. لكن ذلك وقع، 
على الرغم من تباين الرؤى السياسية وميزان الربح واخلسارة الذي عاد على أحد الطرفني 
بش���كل واضح، وقد اس���تثمر البعض ذلك، وحاول توظيفه خلدمة مشروعه السياسي، لكن 
الط���رف ال���ذي بدا خاس���رًا )الرئيس احلريري( س���رعان ما اس���ترّد زخمه الش���عبي ليتمتع 
بصف���ات التن���ازل للوط���ن، س���واء ف���ي والء ال���رأي العام ل���ه، أو ف���ي نصيبه من ال���وزراء في 
احلكوم���ة اجلدي���دة. لكن العقب���ة الكؤود اآلن أبعد م���ن ذلك وأعمق، فه���ي تتجلى بقانون 
االنتخ���اب وتش���كيل الدوائر االنتخابية. فه���ل يجري اعتماد القانون النس���بي أو األكثري، 
وهل س���يعاد النظر مبحافظات اجلبل واجلن���وب ورمبا البقاع كما يرغب البعض، وبالتالي 
من سيحوز كتلة نيابية أكبر عند إجراء االنتخابات؟ كل ذلك يحتاج الى مبادرات وتنازالت، 

ال يجوز وال يليق ان تكون من جانب واحد، يقدمها كلما استدعت احلاجة ذلك.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

بين سالمة طيور النورس
 وسالمة الطيران المدني

ما هو الحّل الذي يضمن 
سالمة اللبنانّيين؟

الشيخ رائد صالح بعد اإلفراج عنه:
 قرأت 80 كتابًا وأّلفت أربعة

ونظمت 23 قصيدة خالل سجني االنفرادي

خسائر للنظام السوري في وادي بردى وحرستا 
وتراجع بدير الزور

إدلب السورية تنتخب
أول مجلس مدني بعد الثورة

ُلغز سيناء
واإلرهاب الذي تجّذر فيها

النقاش حول القانون االنتخابي 
األولوية لقانون السّتين

القدس تنتقم
والصهاينة يتراجعون!
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ماسبيرو جديد في القاهرة 
متى يفيق إعالمّيو مصر؟!
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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(

الهاشم: قانون الدائرة 
الفردية المنقذ من الستين

رأى الوزي��ر الس��ابق جوزف الهاش��م 
»أن ثّم��ة قانون انتخاب واح��داً ينقذ البالد 
من مأساة الس��تني ويحقق صحة التمثيل، 
موعده��ا  ف��ي  اإلنتخاب��ات  إج��راء  ويوف��ر 
دورات  ال��ى  حاج��ة  دومن��ا  القانون��ي، 
تدريبية وتأهيل، هو قانون الدائرة الفردية 

األكثري.
وثمة فارق بني الدائرة الفردية وقانون 
الصوت الواحد للمرشح الواحد، ألن معظم 
الدوائر الفردية تش��تمل على نس��بة معينة 

من التنّوع املذهبي.
وف��ي أي ح��ال م��ن ح��االت التمدي��د، 
أي  الن��واب  عن��ه  يتقاض��ى  أالَّ  يفت��رض 

استحقاقات أو تعويضات مالية«.

الحريري للقضاء:
 ضعوا خطة لندعمها

 أك��د رئي��س احلكومة اللبنانية س��عد 
احلري��ري أم��ام وف��د م��ن مجل��س القضاء 
األعلى برئاس��ة القاضي جان فهد، »أهمية 
إلرس��اء  كأس��اس  القض��اء  اس��تقاللية 
دول��ة القان��ون ف��ي لبن��ان«، متمني��اً على 
»املجلس تزويده بتص��ور متكامل ملعاجلة 
الت��ي تعان��ي منه��ا احملاك��م  الصعوب��ات 
ف��ي لبن��ان وحتدي��د اإلج��راءات والقرارات 
املطل��وب م��ن احلكوم��ة اتخاذه��ا ف��ي هذا 
اإلطار«. وأبدى »اس��تعداده الكامل لتقدمي 
كل التس��هيالت الالزمة لوضع هذه اخلطة 
موضع التنفيذ«، الفتاً إلى أنه على »توافق 
ت��ام م��ع رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون 

حول أهمية اإلسراع بذلك«.
وطال��ب أعض��اء املجل��س ب�»ضرورة 
للتفتي��ش  رئي��س  تعي��ني  ف��ي  اإلس��راع 
القضائ��ي وإجن��از التش��كيالت القضائي��ة 
وتعزيز واردات صندوق تعاضد القضاة«.

عون: التخوف من القانون 
النسبي في غير محله

رأى رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال 
ع��ون »أن تخوف بعض الق��وى من قانون 
نس��بي في غي��ر محل��ه، ألن وح��ده النظام 
ال��ذي يق��وم عل��ى النس��بية يؤم��ن صحة 
التمثي��ل وعدالت��ه للجميع«، الفت��اً الى »أن 
البعض قد يخس��ر بعض مقاع��ده، ولكننا 

نربح جميعاً استقرار الوطن«.
أقام الرئي��س عون اس��تقباالً في قصر 
الديبلوماس��ية  البعث��ات  ملمثل��ي  بعب��دا 

املعتمدة، ملناسبة السنة اجلديدة.
الديبلوماس��ي  الس��لك  عمي��د  وألق��ى 
غبريال��ي  املونس��نيور  الباب��وي  الس��فير 
كاتش��يا، كلمة ق��ال فيه��ا: »لق��د متكنا هنا 
ف��ي لبن��ان، وس��ط وض��ع إقليم��ي ش��ديد 
االضط��راب، من االف��ادة من اس��تقرار أمني 
ب��ارز، بفضل العم��ل املمتاز ال��ذي يقوم به 
اجلي��ش وس��ائر الق��وى األمنية، م��ا جّنب 
الطوائف كافة الدخول في دوامة العنف. ان 
اإلرادة الداخلي��ة الصلبة ف��ي البلد، إضافة 
ال��ى التفاه��م اإلقليم��ي والدولي، س��اعدت 
ف��ي التغلب عل��ى بع��ض املراح��ل الدقيقة 
اجلمي��ل  األرز  وط��ن  وجنب��ت  والصعب��ة، 

الوق��وع مج��دداً ف��ي جترب��ة س��بق ل��ه ان 
عاشها مدة طويلة في تاريخه احلديث«.

»الوفاء للمقاومة« تصّر 
على النسبية

للمقاوم��ة«  »الوف��اء  كتل��ة  ج��ددت 
تأكيده��ا »اعتم��اد النس��بية الكامل��ة م��ع 
الدائرة الواحدة أو الدوائر املوسعة كصيغة 
تلتزم املناصفة وتؤمن الش��راكة احلقيقية 

وحتقق صحة التمثيل وفعاليته«.
وبعدما عرض��ت الكتلة في اجتماعها 
برئاس��ة النائ��ب محم��د رع��د ما آل��ت اليه 
االتص��االت واالجتماع��ات ح��ول صيغ��ة 
بي��ان  ف��ي  ش��ددت  االنتخ��اب،  قان��ون 
أصدرت��ه عل��ى »رفضه��ا قان��ون الس��تني 
والتمدي��د للمجلس النياب��ي«، معتبرة أن 
»وض��ع قانون جديد لالنتخ��اب هو تعهد 
التزمته احلكوم��ة في بيانها الوزاري على 
رغم معرفتها املس��بقة بالفترة املتاحة لها 
من أجل إجن��ازه«، ورأت أن »اإلخالل بهذا 
التعه��د س��يؤثر حكم��اً في الثق��ة بحكومة 

استعادة الثقة«.
وإذ اش��ارت الكتلة إلى أنها خّصصت 
القس��م األكبر من وقت اجتماعها، لتدارس 
املوقف من مش��اريع واقتراح��ات القوانني 
الواردة في جدول أعمال اجللس��ة النيابية 
انعق��اد  باس��تئناف  رّحب��ت  العام��ة، 
اجللسات التشريعية في املجلس النيابي، 
ورأت في ذلك »مؤش��راً واع��داً على تعاون 
السلطات الذي بدأ مع صدور مرسوم فتح 
الدورة االس��تثنائية، وإل��ى عودة االنتظام 

في عمل املؤسسات الدستورية«.

لجنة األشغال ُتحّذر 
من سالمة الطيران

ح��ذر رئي��س جلن��ة األش��غال النائب 
محم��د قبان��ي م��ن خط��ر يتعل��ق بس��المة 
الطيران، وقال بعد جلس��ة جلنة األشغال: 
»املوض��وع لم يأخذ كل االهتم��ام، واللجنة 
باشرت درسه اليوم، على ان يعقد اجتماع 
وزي��ر  حض��ور  ف��ي  املقب��ل  األس��بوع  ف��ي 

األشغال«.
وذكر ان »اللجنة تكرر منذ س��تة أشهر 
من خطر الطيور على سالمة املطار وحتديداً 
م��ن الكوس��تابرافا ومصب نه��ر الغدير. ان 
املوض��وع لي��س جدي��داً علين��ا، لكنن��ا مع 

األسف نريد من يسمع ومن يتجاوب«.
واعتبر ان »س��المة مط��ار بيروت خط 
أحمر وحياة البشر لها األولوية على أي أمر 
آخر. وقد بدأت تصل بعض روائح الفس��اد 
الت��ي له��ا عالق��ة ب��اآلالت الت��ي س��تصدر 
أصوات��اً في املط��ار، والنائ��ب خضر حبيب 
س��يقدم إخب��اراً ف��ي ه��ذا اخلص��وص. ي��ا 
لألس��ف، ان األم��ور املتعلقة بحياة البش��ر 
هن��اك من يحاول اس��تغاللها من أجل جني 

املال احلرام«.

باسيل: مع الحريري 
عندما يعطي البلد

التغيي��ر  »تكت��ل  رئي��س  ق��ال 
واإلص��الح« الوزي��ر جبران باس��يل أن 
»لدين��ا قضي��ة ميث��اق وإص��الح وه��ذا 

امليثاق ال��ذي بدأ تصحيح��ه مع رئيس 
اجلمهورية ميشال عون وتأليف حكومة 
الوحدة الوطنية ال ميكن إال أن يس��تكمل 
ف��ي املجل��س النياب��ي من خ��الل قانون 
انتخابي يصحح التمثيل غير الصحيح 
في املجلس وبإصالح القانون سياس��ياً 
احلكوم��ة  »رئي��س  أن  وأك��د  ومالي��اً«. 
سعد احلريري س��يعطي البلد اآلن، كما 
أعط��اه من قب��ل، ونح��ن هن��ا لتقويته، 
ولي��س إلضعاف��ه. نح��ن م��ع احلريري 
في االنتخابات عندم��ا يعطي البلد، كما 

أعطاه في السابق«.

رئيس الجمهورية يستعجل 
أحكام المحكمة الدولية  

اس��تقبل رئيس اجلمهوري��ة العماد 
ميش��ال ع��ون، ف��ي قص��ر بعب��دا، ف��ي 
حض��ور وزير العدل س��ليم جريصاتي، 
رئيسة احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
القاضية ايفان��ا هريدليكوفا التي رافقها 
نائ��ب رئي��س احملكم��ة القاض��ي رال��ف 
رياش��ي ورئيس قلم مكتب بيروت كيفن 
ماني��ون ومدي��ر مكتب رئيس��ة احملكمة 

نيقوال غييو.
هريدليكوف��ا  القاضي��ة  وهن��أت 
رئيس��اً  بانتخاب��ه  ع��ون  الرئي��س 
للجمهوري��ة، الفتة الى ان��ه اول لقاء لها 
م��ع رئي��س اجلمهورية بع��د االنتخاب. 
ث��م عرض��ت عم��ل احملكم��ة والتع��اون 
القائ��م بينه��ا وب��ني لبن��ان، وال س��يما 
ورح��ب  واملال��ي.  االداري  الش��ق  ف��ي 
الرئيس عون برئيس��ة احملكم��ة، متمنياً 
االس��راع في اصدار االحكام ألن العدالة 
املتأخرة ليس��ت بعدال��ة، مطالباً مبزيد 
من الش��فافية املالي��ة واالدارية في عمل 
احملكمة، ال سيما أن لبنان ُيسهم بنصف 

امليزانية املالية اخلاصة بها.

»المستقبل« ثابتة 
على القانون المختلط

اعتب��رت »كتلة املس��تقبل« النيابية 
كام��ل  ش��كل  ف��ي  العم��ل  »ع��ودة  أن 
وطبيع��ي ف��ي الهيئ��ة العام��ة للمجلس 
النياب��ي من ش��أنها إعادة تنش��يط عمل 
جميع املؤسس��ات الدس��تورية ودورها 
ف��ي  التش��ريعي والرقاب��ي والتنفي��ذي 
الب��الد، مبا ميه��د الس��تعادة الثق��ة بها 
ويفس��ح ف��ي املج��ال الس��تعادة لبن��ان 
حيويته«. وأملت الكتلة »أن تس��هم هذه 
اجللس��ات في توفير املجال الالزم للنظر 
في الش��ؤون التي تهم املواطنني«. ورأت 
أن هذا األمر يشكل املدخل الفعلي لعودة 

الدور الرقابي للبرملان.
اجتماعه��ا  بع��د  الكتل��ة  وأك��دت 
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنها »ما 
زال��ت ثابتة على موقفها بضرورة العمل 
املتضاف��ر م��ن جميع األط��راف للتوصل 
إل��ى إق��رار قان��ون جدي��د لالنتخاب��ات 
النيابي��ة يرتك��ز على النظام��ني األكثري 
والنس��بي مع استمرار التمسك وااللتزام 
بضرورة أن تتَمّ االنتخابات في موعدها 

من دون أي تأخير«.

وجهة نظر

حجم الدوائر والنسبّية
 لبن���ان عال���ق اليوم بني الكوس���تابرافا وقان���ون االنتخ���اب املفقود الذي 
يبحث عنه كل فريق سياسي وطائفي وفق مصاحله الذاتية. ويحاول البعض 
الرب���ط بني جتدد أزم���ة النفايات والبحث عن قانون انتخابي يليق باملجتمع 
اللبنان���ي، حي���ث يرى البعض في الع���ودة الى أزمة النفاي���ات غاية من غايات 
التغطي���ة عل���ى قان���ون االنتخاب املتنازع عليه. وتش���هد الس���احة السياس���ية 
اس���تنفارًا عل���ى ه���ذا الصعيد ال يخل���و من املن���اورة املتفاوتة ف���ي حدتها بني 
الفرق���اء، حي���ث يظه���ر النائ���ب وليد جنب���الط مه���ددًا في وجوده السياس���ي 

والطائفي.
ويبدو جنبالط وحيدًا في ساحة تبرأ معظمها من »قانون الستني« الذي 
يفضل���ه رئي���س احلزب التقدمي االش���تراكي على باق���ي القوانني االنتخابية 

األخرى.
ويع���ود ه���ذا التفضيل اجلنبالطي لقانون الس���تني ال���ى اعتماد القضاء 
دائرة انتخابية، ما يؤمن للزعامة الدرزي 13 مقعدًا نيابيًا في قضاء الشوف 
وعالي���ه تتحكم في اختيارهم األكثري���ة الدرزية الناخبة في هاتني الدائرتني 
بالتع���اون مع الكتلة الس���ّنية الناخبة في إقليم اخل���روب، وتتميز هذه الكتلة 
النيابي���ة املفترض���ة بتنوع طائفي ومذهبي مميز، حيث املقاعد الدرزية أربعة 
واملقاعد املس���يحية س���بعة الى جانب مقعدين س���نيني في الش���وف اجلنوبي 
حي���ث إقليم اخلروب. أما في حال تكبير الدائرة االنتخابية، أكانت محافظة 
أم م���ن خ���الل اعتم���اد لبن���ان دائ���رة انتخابي���ة واح���دة وف���ق بع���ض القوانني 
املقترح���ة، فإن ذلك س���يؤدي إل���ى ذوبان الكتلة الدرزي���ة الناخبة واضمحالل 
تأثيره���ا، وبالتالي جعلها تبعًا ألصحاب الكتل االنتخابية الكبرى، وحتديدًا 
الكتلة املس���يحية الناخب���ة، ألن جبل لبنان، وهو املعق���ل الدرزي األهم، يضم 
أكثري���ة مس���يحية ناخبة بش���كل واضح. وهذا ما يفس���ر أس���باب الدعوة التي 
أطلقه���ا جنب���الط مؤخ���رًا إل���ى إقام���ة محافظ���ة جدي���دة ف���ي جب���ل لبن���ان، 
واملقصود هنا أن تتشكل محافظة من قضاَءي الشوف وعاليه بأكثرية درزية، 
وه���ذا ما يفس���ح في املج���ال العتماد قان���ون انتخابي حتتفظ في���ه الطائفة 
الدرزية بكيان انتخابي مريح. وتزيد النس���بية في حال اعتمادها من مشكلة 
التمثي���ل ال���درزي، ألن هذه النس���بية اذا اعتم���دت على مس���توى القضاء في 
عاليه والش���وف فإنها س���تؤدي إلى حس���م عدد م���ن املقاعد النيابي���ة التابعة 
للنائ���ب جنب���الط وتخلخل نف���وذه االنتخابي، وهي في أحس���ن األحوال ولو 
اعتم���د لبن���ان دائرة انتخابية واحدة فإنها لن جتني أكثر من ثمانية مقاعد، 

وهو عدد النواب الدروز كلهم في البرملان اللبناني. 
حتى القانون املختلط الذي يجمع ما بني النسبي واألكثري والذي كان 
احلزب التقدمي االش���تراكي قد تش���ارك مع تيار املستقبل والقوات اللبنانية 
ف���ي تقدمي مش���روع قان���ون انتخابي على أساس���ه، ل���م يعد النائ���ب جنبالط 

موافقًا عليه، وقد بات متمسكًا بقانون الستني بشكل كلي.
وفي املقابل، يرى األفرقاء املتحمس���ون إلطاحة قانون الس���تني أن تكبير 
الدائرة االنتخابية واعتماد النس���بية سيعدل ميزان القوى السياسية ويؤدي 
الى قيام أكثرية نيابية جديدة مالئمة خلياراتهم السياسية، وكفيلة بإطاحة 
األكثرية النيابية الس���ابقة. وهذا ما يعيدنا بالذاكرة إلى العاصمة القطرية 
الدوحة في أيار 2008، حني أصرت القوى احلليفة للتيار الوطني احلّر على 
اعتماد قانون الس���تني في انتخابات 2009، س���عيًا إلى احلصول على األكثرية 
ف���ي املجلس النياب���ي الالحق... وكان���ت النتيجة أن التي���ار الوطني احلّر قد 
وس���ع من مس���احة متثيله النياب���ي، ولكن األكثرية النيابي���ة بقيت آنذاك مع 

الفريق اآلخر. 
ان لعب���ة البح���ث ع���ن قانون انتخاب���ي مالئم في لبنان هي نفس���ها لعبة 
البح���ث ع���ن األكثري���ة النيابي���ة الضائع���ة. وهي نفس���ها لعب���ة احلفاظ على 
األحج���ام والرغبة الدائمة في توس���يعها واالس���تيالء عل���ى بعضها ومصادرة 

بعضها اآلخر.<
 أمين حجازي

الشيخ رائد حليحل رئيسًا
لهيئة علماء المسلمين في لبنان

مت ف��ي صبيح��ة ي��وم 
انتخ��اب  املاض��ي  األح��د 
الش��يخ رائد حليحل رئيسا 
املس��لمني  علم��اء  لهيئ��ة 
ف��ي لبن��ان، خلف��اً للش��يخ 
الدكت��ور أب��و بك��ر الذهبي. 
كما انتخب نائب��اً للرئيس: 
العارف��ي،  خال��د  الش��يخ 
ونائباً ثانياً الشيخ الدكتور 
عدن��ان أمام��ة )حف��ظ الله 
عل��ى  أعانه��م  و  اجلمي��ع 

خدمة املسلمني(.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

إلى حل يرضي اجلميع ويحقق طموحاتهم.
ه��ذا في لبنان، فم��اذا في العالم العرب��ي حوله؟! في س��وريا حرب بدأت 
أهلي��ة، وتطّورت إقليمية، وباتت حرباً عاملي��ة.. كل ذلك دفاعاً عن نظام وراثي 
استبدادي غير دميقراطي، تواطأت مصالح بعض القوى السياسية، اإلقليمية 
والعاملي��ة، على دعم��ه والدفاع عنه، حيناً حتت عن��وان احلرص على املقاومة 
واملمانعة، وحيناً آخر للحفاظ على نافذة الى البحر املتوس��ط واملياه الدافئة. 
وإذا كان��ت بع��ض هذه الق��وى تخفي مب��ررات تدخله��ا وتخجل م��ن احلديث 
عن��ه، فق��د أعلنت ه��ذه القوى ع��ن ذل��ك صراحة، حني ص��ّرح وزي��ر خارجية 
روس��يا س��يرغي الفروف ي��وم الثالث��اء املاضي أنه »ل��وال التدخل العس��كري 
الروس��ي لكانت دمشق س��قطت بأيدي املعارضة خالل أس��بوعني«، والتدخل 
الروس��ي جاء م��ن خلف البحار، ليقص��ف بطائراته املدن واألرياف واملس��اجد 
واملستش��فيات واملناطق التي تس��يطر عليها املعارضة الس��ورية. أما التدخل 
اإليران��ي فقد أت��ى براً عبر الع��راق، وعبر احل��دود البرية مع لبن��ان، ووصلت 
مشاركته في القرار السوري أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف قال ان 
طهران تعارض وج��ود الواليات املتحدة في محادثات آس��تانة، وقال ظريف: 
»ل��م نوجه الدعوة لهم، ونعارض وجودهم« بينما لم يبد النظام الس��وري أي 

اعتراض على التمثيل.
وإذا غادرنا س��وريا الى مصر املش��غولة بجزيرتي تيران وصنافير، فضالً 
ع��ن الوضع الداخلي املتفج��ر فيها، وإلى اليمن التي تش��هد منذ س��نتني حرباً 
أهلية بعد االنقالب الذي قاده علي عبد الله صالح مع مجموعات قبلية طائفية 
مدعوم��ة خارجياً، وليبيا املنش��قة واملصارعة، والس��ودان وغي��ره من األقطار 
العربية املتفجرة.. نس��أل عن القضية املركزي��ة التي كانت كل األقطار العربية 
مش��غولة بها، تلك هي القضي��ة الفلس��طينية، والصراع العربي اإلس��رائيلي. 
فأي��ن هي جامعة الدول العربية واهتماماتها بالقضية الفلس��طينية وظالمات 
الالجئني الفلس��طينيني، واحلصار املفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، 

بحراً وبراً وجواً؟!
لق��د بل��غ التخل��ي العربي ع��ن فلس��طني ذروته حني اس��تضافت فرنس��ا 
األس��بوع املاضي مؤمتراً دولياً ش��اركت فيه ما يزيد على سبعني دولة، متثلت 
بوزراء خارجيتها، وأصدر بياناً ناقش فيه القضية الفلسطينية وقضية القدس 
ومبدأ قيام الدولتني على األراضي الفلسطينية. كما استضافت موسكو مؤمتراً 
للوحدة، ش��اركت فيه سبع منظمات فلس��طينية أبرزها حركتا فتح وحماس.. 
ف��ي الوق��ت الذي ما زالت فيه مص��ر، كبرى الدول العربية ومق��ر جامعة الدول 
العربي��ة، تف��رض حص��اراً عل��ى قطاع غ��زة وحتدد ش��روطاً تعجيزي��ة لرفع 

احلصار.
فهل تعود جامعة الدول العربية ومنظمة التضامن اإلس��المي الى واجبها 
العرب��ي األول إزاء القضية الفلس��طينية، وتقّرب األقط��ار العربية، بعضها الى 
بعض.. قبل أن تتولى ذلك روس��يا أو فرنس��ا أو أي دول��ة أو منظمة إقليمية أو 

دولية!!{

العال��م العربي غارق في انش��غاالت وإش��كاالت يومي��ة ال تتيح له فرصة 
االهتمام بالقضايا الكبرى التي حتيط به من كل جانب. حتى لبنان الذي عرف 
عن��ه اهتمام��ه بالقضايا العربي��ة الكبرى وتركي��زه على معاجلته��ا والتفاعل 
معه��ا، ب��ات هذه األيام غارقاً مبش��اكل ومش��اغل، من املعيب حتى س��ردها أو 

احلديث عنها.
بعد جت��اوز اس��تحقاقني كبيرين قب��ل نهاية الع��ام، هما انتخ��اب رئيس 
للجمهوري��ة بعد ش��غور ه��ذا املوق��ع قراب��ة ثالثني ش��هراً، وتش��كيل حكومة 
جدي��دة متثلت فيها معظم القوى السياس��ية.. توق��ع اللبنانيون -والعالم من 
حولهم- أن يعكف مجلس الوزراء على االهتمام بالقضايا األمنية والسياس��ية 
واحلياتي��ة، اضاف��ة للتمهي��د إلج��راء انتخاب��ات نيابي��ة بعد التمدي��د مرتني 
للمجلس احلالي، واطالق تس��مية »املمّددة واليت��ه« على أعضائه. لكن قضايا 
أخرى فرضت نفسها في مقدمة االهتمامات، كان في طليعتها اشكالية القمامة، 
فاإلنس��ان يأكل ويش��رب ويلبس، وال ب��ّد أن تكون لذلك مخلّف��ات، فأين يذهب 
بها؟ بعض األقطار تعيد تدوير هذه القمامة، وتس��تخرج منها أس��مدة زراعية 
أو م��واد كيماوي��ة، وبعضها يلقي بها في الصح��راء أو يدفنها في التراب. نحن 
في لبنان ال صحراء عندنا وال مدافن، كما أننا ال منلك مصانع لتدوير املخلفات، 
فكنا نلقي بها على ش��اطئ البحر أو في مصبات األنهار أو على سفوح اجلبال، 
وه��ذا ما خلّ��ف أوبئة وروائح كريهة، تس��ببت بأم��راض خبيثة في ه��ذا البلد 
الصغير، الذي ال يزيد عرضه في بعض املناطق عن خمسة وأربعني كيلومتراً، 

وال يزال مجلس الوزراء غارقاً في أزمة النفايات دون أن يجد لها حالً.
االش��كالية الثانية كان��ت طيور النورس، التي كان��ت حتوم فوق مصبات 
األنه��ر واملجارير التي حتي��ط مبطار بيروت، فكانت الطي��ور تعترض طائرات 
الركاب وتعطل محركاتها، سواء عند اقالع الطائرات أو عند هبوطها، ولم جتد 
س��لطات الطيران املدني حالً س��وى اس��تقدام صيادي الطيور لينتش��روا قرب 
مدّرج��ات املطار ويس��قطوا الطيور التي متنع القوانني اصطيادها، مما تس��بب 

في إشاكلية قانونية وأخالقية إزاء هذه الطيور.
اإلشكالية الثالثة كانت وما تزال هي اخلالف على قانون االنتخابات، إذ من 
البديهي أن يختلف اللبنانيون على القانون الذي جتري مبوجبه االنتخابات، 
فنح��ن بلد متعدد الطوائف واملذاهب، وعلى الرغم من املناصفة في عدد املقاعد 
النيابية مبوجب دس��تور الطائف، بني املس��لمني واملس��يحيني، إال أن دس��تور 
الطائف نفس��ه نص على إلغاء الطائفية السياسية، وأن يجري تشكيل الهيئة 
العليا إللغاء الطائفية السياسية برئاس��ة رئيس اجلمهورية وعضوية رئيس 
مجلس الن��واب ورئيس مجلس الوزراء، باإلضافة إلى ش��خصيات سياس��ية 
وفكري��ة واجتماعي��ة، ث��م ان معظم دول العال��م أقلعت عن إج��راء االنتخابات 
بالترش��يح الفردي األكثري، واجتهت إلى القانون النسبي واللوائح احلزبية، 
مم��ا تع��ّذر معه الوصول إل��ى قانون تتفق علي��ه القوى السياس��ية اللبنانية، 
املتباين��ة املصال��ح احلزبي��ة والطائفية. لذل��ك فاحلكومة احمل��دودة األجل قد 
يط��ول بها األمد، وقد جتري االنتخابات أو تؤجل.. إلى أن يأذن الله بالوصول 

العالم العربي واالهتمام
بالقضايا الكبرى
والقضية الفلسطينّية

2017، ويقال إن موضوع حسابات ال�11 مليار دوالر 
العائ��دة حلكوم��ة الرئي��س فؤاد الس��نيورة ق��د أجُِنز 
بنس��بة 90 في املئ��ة، وبذلك يزول العائ��ق الذي كان 

مينع سابقاً إقرار موازنات األعوام السابقة.
باختص��ار، كل م��ا يج��ري حالي��اً على الس��احة 
السياس��ية واحلكومية هو جزء من االتفاق السياسي 
ال��ذي أجُنز بني »ح��زب الله« وتيار املس��تقبل والتيار 
الوطن��ي احل��ر، وقان��ون الس��تني ه��و أحد بن��ود هذا 
االتف��اق ال��ذي كان الرئي��س س��عد احلري��ري مص��راً 
علي��ه، ألن��ه يعتقد أن اعتماد النس��بية ف��ي أي قانون 
لالنتخاب في أي صيغة م��ن الصيغ املطروحة حالياً 
سوف يؤدي الى تقليص كتلة املستقبل النيابية، وهو 

ما يعني إضعاف تيار املستقبل سياسياً ونيابياً.
لكن ملاذا يرفض »حزب الله« قانون الستني علناً 

ويؤيده ضمناً؟
في ه��ذا اإلط��ار، ميكن التوق��ف عند ع��دة نقاط، 
ومنها أن تيار املستقبل بوضعه احلالي ميثل ضمانة 
سياس��ية س��ّنية ل�»حزب الله« في وج��ه باقي القوى 
الس��ّنية، وال س��يما اإلس��المية، الت��ي ترف��ض تدخل 

»حزب الله« في الشأن السوري.
فتيار املستقبل، رغم أنه يرفع شعار رفض سالح 
»حزب الل��ه« وينتقد تدخل��ه في س��وريا، إال أنه على 
تناغ��م مع »حزب الله« على الصعيد الداخلي، س��واء 
في ما يتعل��ق بالعمل احلكومي، وباإلجراءات األمنية 
الت��ي تطاول املتهم��ني ب�»اإلرهاب«، فض��الً عن قبوله 
بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية رغم الرفض 

السياسي والشعبي.
ومن النقاط املهمة أيضاً اس��تعداد تيار املستقبل 
لتقدمي مزيد من التنازالت السياسية حتت شعار منع 
الفتنة الس��ّنية - الش��يعية في س��بيل احلف��اظ على 

وجوده في السلطة السياسية .
لذلك ميكن القول إن االنتخابات النيابية القادمة 
س��تجري بناًء على قانون الستني، وال مجال إلجرائها 
وف��ق أي قان��ون آخ��ر، ألن ذل��ك ج��زء م��ن التس��وية 
السياس��ية التي انهت الفراغ الرئاسي، وألن مصلحة 

اجلميع في بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً.{
بسام غنوم

وف��ق قان��ون الس��تني. ه��ذه التس��وية الت��ي س��بقت 
انتخ��اب العماد ع��ون يبدو أن��ه يجري العم��ل عليها 

بحذافيرها.
فبع��د انتخ��اب العماد ع��ون رئيس��اً للجمهورية 
ُكلِّ��ف الرئيس س��عد احلريري رئاس��ة احلكومة، بعد 
موافق��ة علنية مس��بقة على ه��ذا التكليف من الس��يد 
حس��ن نص��ر الل��ه، وتال ذل��ك تش��كيل حكوم��ة العهد 
األولى بزمن قياسي ال يتجاوز الشهر، مع إقرار للبيان 
الوزاري للحكومة دون اإلش��ارة من قريب أو بعيد إلى 
س��الح »حزب الله« وتدخله في الشأن السوري وغير 

السوري.
وبع��د نيل احلكوم��ة الثقة كانت فاحت��ة أعمالها 
التواف��ق على مراس��يم النفط في وقت قياس��ي، كذلك 
أجُنزت بعض التعيين��ات اإلدارية في إدارات الدولة، 
وأقي��ل املدي��ر العام ألوجي��رو عبد املنعم يوس��ف من 
منصبه، وُكلِّف عم��اد كريدية مكانه. وهذا املطلب، أي 
اقالة عبد املنعم يوسف من منصبه، كان أحد املطالب 

الرئيسية للتيار الوطني احلر.
واليوم يج��ري العمل على املوازنة اجلديدة لعام 

ع��ن  س��ؤال  عل��ى  رداً 
اعتماد قانون قائم على 
النسبية في االنتخابات 

القائمة.
الق��وى  باق��ي  أم��ا 
عب��ر  فق��د  السياس��ية، 
صراح��ة  موقفه��ا  ع��ن 
نه��اد  الداخلي��ة  وزي��ر 
املشنوق الذي قال: »ان 
قانون الستني مرفوض 
من قب��ل اجلمي��ع علناً، 
ورمب��ا هو مرغ��وب فيه 
بشكل سري عند الكثير 

من القوى السياسية«.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه هو: ه��ل حتصل 
االنتخاب��ات النيابي��ة القادمة وفق قانون الس��تني أم 
يجري التوصل الى قانون آخر قبل العشرين من شهر 

شباط القادم؟
قب��ل احلدي��ث ع��ن إج��راء االنتخاب��ات النيابية 
القادم��ة عل��ى أس��اس قان��ون الس��تني أو غي��ره م��ن 
القوان��ني االنتخابية، وال س��يما تلك الت��ي تعتمد على 
نظام النس��بية بش��كل أو بآخر، ال بّد م��ن التوقف أوالً 
عند بعض األجواء التي س��بقت التوافق على انتخاب 

العماد عون رئيساً للجمهورية.
ف��ي هذا اإلط��ار ذكرت مصادر قيادي��ة في »حزب 
الل��ه« ف��ي مجلس خ��اص أن احلوار السياس��ي الذي 
كان قائماً بني تيار املستقبل والتيار الوطني احلر عبر 
نادر احلري��ري والوزير جبران باس��يل، كان يتحدث 
عن صفقة سياسية كاملة تتضمن أوالً انتخاب العماد 
ع��ون رئيس��اً للجمهوري��ة، واالتفاق عل��ى التعيينات 
اإلداري��ة واألمنية، في مقابل ضمان رئاس��ة احلكومة 
للرئيس س��عد احلريري وإجراء االنتخابات النيابية 

دخ��ل النق��اش ح��ول قان��ون االنتخ��اب مرحل��ة 
جدي��دة مختلفة كلياً ع��ن األجواء التي كانت س��ائدة 

عشية انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
فبعدما كانت كل القوى السياسية تبدي انفتاحاً 
على مناقش��ة قانون جديد لالنتخابات يعتمد بش��كل 
أو بآخ��ر عل��ى وجه م��ن وجوه النس��بية، س��واء عبر 
القان��ون املختلط ب��ني األكثري والنس��بي ال��ذي كان 
يتبن��اه »تي��ار املس��تقبل« وح��زب الق��وات اللبنانية 
واحلزب التقدمي االش��تراكي، وقان��ون املناصفة بني 
النس��بي واألكث��ري الذي يحم��ل ل��واءه الرئيس نبيه 
بري، أو النس��بية الكاملة التي يرفع ش��عارها »حزب 
الله«، تغيرت األجواء بشكل كامل واستدارت املواقف 
بنسبة 180 درجة باجتاه قانون الستني الذي أصبح 
مطلب البعض بصورة مباش��رة مثل احلزب التقدمي 
االش��تراكي الذي رفض رئيس��ه النائب وليد جنبالط 
إجراء االنتخاب��ات النيابية املقبلة إال بناًء على قانون 
الس��تني، باعتبار أن النسبية ال تناسب الوضع القائم 

في لبنان حسب رؤية النائب جنبالط.
أم��ا تيار املس��تقبل، فق��د عّبر عن متس��كه مجدداً 
بقانون الستني، وأعلن الرئيس سعد احلريري رفضه 
للنس��بية، »ألن من غير املعقول أن نوافق على قانون 
يلغ��ي وجودن��ا«، كم��ا ق��ال الرئيس س��عد احلريري 

النقاش حول القانون االنتخابي.. األولوية لقانون السّتين

كلمة األمان
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بين سالمة طيور النورس وسالمة الطيران المدني
ما هو الحّل الذي يضمن سالمة اللبنانّيين؟

وائل جنم -كاتب وباحث
 تع��ّرض إحدى الطائرات التي كان��ت تهم بالهبوط 
في مط��ار رفيق احلريري الدولي قب��ل أيام ملخاطر جراء 
انتش��ار مجموعات كبيرة من طي��ور النورس في محيط 
املط��ار بس��بب النفايات الت��ي تتكدس وتطم��ر في مطمر 
»الكوس��تابرافا« بطريقة اس��تدعت حضور هذه الطيور 
به��ذه املجموعات، فت��ح النقاش ف��ي البلد على س��المة 
الطيران املدني، وسالمة املطار، وسالمة املواطنني أيضاً، 
ولكن��ه فتح مع��ه أيضاً جروح��اً غائرة ف��ي ملفات كانت 

منسية.
عندم��ا تفاقم��ت الس��نة املاضي��ة والت��ي س��بقتها 
أزمة النفايات وتكّدس��ت ف��ي ش��وارع العاصمة بيروت 
والضواح��ي وغيرها، وعجزت الس��لطة السياس��ية عن 
إيجاد احللول اجلّدية واملقنعة التي تضمن السالمة لكل 
القطاعات، أخذنا الكيد السياس��ي، و»العنجهية« و»كبر 
ال��راس« وتس��جيل املواق��ف عل��ى بعض، واحلس��ابات 
الضيقة طائفياً ومذهبياً ومناطقياً إلى التسليم واالجتاه 
نح��و اخلاص��رة األضعف ف��ي محل��ة »الكوس��تابرافا«، 
واعتم��اد هذه املنطق��ة احملاذي��ة ملطار رفي��ق احلريري، 
والت��ي متّثل ج��زءاً من الش��اطئ اللبناني ال��ذي ال يبعد 
ع��ن العاصمة بي��روت س��وى كيلومترات قليل��ة، مطمراً 
لتل��ك النفاي��ات التي س��يقت من كل م��كان. يومه��ا حّذر 
كثي��رون م��ن مخاط��ر وج��ود املطم��ر ف��ي ه��ذه املنطقة 
احلساس��ة، وأش��اروا بالضبط إلى املخاط��ر التي ميكن 
أن حت��دق بس��المة الطيران املدن��ي، ولك��ن وقتها »على 
م��ن تق��رأ مزامي��رك ي��ا داود؟!« ضرب��وا ع��رض احلائط 
ب��كل االعتبارات، وذهبوا إلى هذا احل��ل االقصر، بل رمبا 
األقل كلفة واألكثر ربحاً، واعتمدوه من دون االلتفات إلى 
ش��يء، وال نعلم حتى إذا كان العم��ل يجري داخل املطمر 
ضم��ن املعايي��ر القانوني��ة واملطلوبة، فذاك ش��يء آخر. 
املهم اليوم اس��تفاق اجلميع على تل��ك املخاطر احملدقة، 
وبدأوا عملية البحث عن الوس��يلة التي تضمن الس��المة 

واحلّل ملشكلة النفايات.
التفكير في البداية جاء قاصراً، فانصّب على معاجلة 
إش��كالية الطيور، ولم يتجه نحو أس��اس املشكلة، وهي 
النفايات. فبدأت االقتراحات »الصبيانية« بإبعاد طيور 
النورس عن املدرج من خالل اس��تعمال أصوات النس��ور 
وأص��وات أخ��رى قي��ل إنه��ا تبعد الن��ورس ع��ن املدرج. 
ثم س��محوا، وخالف��اً للقانون، للصيادي��ن بإطالق عنان 
بنادقه��م لتلك الطي��ور التي تبحث عن رزقه��ا، ظناً منهم 
أنه��م بذلك يقضون على هذا املخلوق الذي يس��بب القلق 
واالزع��اج واخلوف، ث��م ذهب��وا بتفكيرهم إلى أس��اليب 
أخ��رى كله��ا وضعوها قي��د التجربة، ولكنهم ل��م يفكروا 
للحظة بإيجاد حل للمش��كلة االساس��ية، وهي النفايات 
التي ش��ّكلت مادة دس��مة اس��تدعت حض��ور مجموعات 
طيور النورس إلى هذا املكان. وصدقوني، طيور النورس 
ال تستهدف الطائرات، وال تبحث عنها وال تفكر فيها، إنها 
تبحث عن لقمة عيش��ها، ورزقها، ووجدتها في نفاياتكم، 
فعندما ت��زال النفايات م��ن هذا املكان، س��تذهب الطيور 
تبح��ث عن أرزاقها ف��ي أماكن أخرى، وس��يكون الطيران 
املدني بس��المة، ولن تذهب امللي��ارات التي صرفت على 

إنشاء املدرج اجلديد املتوقف حالياً هباًء وأدراج الرياح. 
املسألة بسيطة، أوقفوا النفايات، تتوقف طيور النورس 
عن احلضور إلى محيط املطار، وتضمنوا سالمة الطيران 

املدني.
ومبناسبة احلديث عن السالمة، خاصة أن البعض 
أطل��ق حملة حلماية طي��ور النورس، وضمان س��المتها 
كجزء من احلفاظ على البيئة، وهو أمر مشروع، بل ومن 

حق هذه الطيور املس��املة أن تعيش بسالم. وكذلك هناك 
من انتفض لس��المة الطيران املدني، وهو بالتأكيد أيضاً 
أمر مشروع ومطلوب، ألن تهديد هذه السالمة يهدد املطار 
وحرك��ة النقل، فضالً عن حياة املس��افرين وس��وى ذلك. 
ولكن أيض��اً ال بّد أن نس��أل ونطالب بس��المة املواطنني، 
نع��م، املواطنني في بيوتهم وطرقاته��م وأعمالهم. عندما 
تكّدس��ت أطن��ان النفاي��ات ف��ي الش��وارع وب��ني البيوت 
ألش��هر، أل��م يش��ّكل ذل��ك تهديداً 
بانتش��ار  املواطن��ني  لس��المة 
األوبئ��ة واألم��راض بينهم؟ ومن 
قال إن الكثيرين اليوم ال يعيشون 
ف��ي معان��اة مرضي��ة ج��راء تلك 
الس��موم الت��ي تنش��قناها يوم��اً 
أو ش��ربنا ماءه��ا دون أن ندري؟ 
أليس من حق هؤالء أن يعيش��وا 
بسالمة ايضاً؟ أليس من األجدى 
التفكير في سالمتهم ومصيرهم؟ 
ومل��اذا ال يص��ار إل��ى ح��ل جذري 
ألزمة النفاي��ات يخرجنا من هذه 

الدّوام��ة بحيث نحافظ على س��المة مواطنينا وس��المة 
طيرانن��ا املدن��ي ومطارنا، وس��المة الطي��ور التي تقصد 

أرضنا بحثاً عن أرزاقها؟
عندم��ا برزت مش��كلة النفاي��ات في زم��ن احلكومة 
املاضية، كانت املؤسس��ات عرجاء. لم يكن عندنا رئيس 
للجمهوري��ة، وكانت احلكومة تش��به حكوم��ة تصريف 
االعمال، وكان��ت املناكف��ات والس��جاالت والصراعات ال 
تنته��ي وال تتوق��ف، فانس��دت اآلف��اق أم��ام كل احلل��ول 
ملش��كلة النفاي��ات التي اس��تغلها البعض في السياس��ة 
ايض��اً، وكان��ت النتيج��ة »مطم��ر الكوس��تابرافا« ال��ذي 
يهدد س��المة الطيور وسالمة املطار وس��المة املواطنني. 
اليوم عندنا رئيس للجمهوري��ة، وعندنا حكومة »وحدة 
وطنية«، وعندنا مؤسسات، وأمامنا مشكلة تهدد كل هذه 
السالمات، فهل هناك من مبرر لعجز هذه املؤسسات عن 
إيج��اد حل جذري ألزمة النفايات، أس��اس كل املصائب؟ 
وعلي��ه ف��إن إيجاد حل له��ذه املش��لكة ال يق��ّل أهمية عن 

املوازنة، وال عن قانون االنتخاب وال عن أي شيء آخر.
يبق��ى أمر ال ب��ّد من احلديث عنه ف��ي ضوء احلديث 
عن سالمة الطيران املدني وسالمة املطار، هو ملاذا ال تفّكر 
احلكومة جّدياً في تشغيل مطار القبيات في عكار ليكون 
مطاراً مس��اعداً وراف��داً حلركة املالحة اجلّوي��ة وضامناً 
للس��المة التي نفتقدها ف��ي مطار بي��روت، ليس من قبل 
طيور النورس، بل م��ن خفافيش غالباً ما تظهر في الليل 
تصط��اد ضحاياها، وم��ا أكثرهم في زم��ن التفلت األمني 

وانتشار فوضى السالح؟{

بعد انتهاء دورها المشترك:

ماذا تخطط مكونات قوى 14 آذار السابقة؟
بقلم: قاسم قصير

 انته��ى دور ق��وى 14 آذار ومت اقف��ال مق��ر األمان��ة 
العامة التابعة لهذه القوى في منطقة األش��رفية، وأعلن 
املنسق العام األخير لهذه القوى النائب السابق الدكتور 

فارس سعيد انتهاء دورها السياسي والتنظيمي.
ورغم ان بعض القيادات الس��ابقة في هذه القوى ال 
ي��زال يحرص على اإلش��ارة الى دوره��ا التاريخي وانها 
حتقق جناحات سياس��ية وش��عبية، فإنه م��ن الواضح 
ان ما يس��مى »قوى 14 آذار« انتهى شكالً ومضموناً ولم 
تع��د هن��اك أية صيغة سياس��ية أو ش��عبية أو تنظيمية 
جتم��ع هذه القوى، وبدأ كل طرف في هذه القوى ينس��ج 
حتالفات جديدة س��واء مع أحزاب م��ن داخل هذه القوى 
أو مع أحزاب وقوى من 8 آذار، فيما بدأ املنس��ق الس��ابق 
لق��وى 14 آذار النائ��ب الس��ابق الدكت��ور فارس س��عيد 
يتح��رك باس��م »لقاء س��يدة اجلب��ل«، حيث يت��م اصدار 
البيانات واملواقف باسم هذا اللقاء، كما يجري التحضير 
لعقد اجتماع تش��اوري للقاء في أوائل شهر شباط املقبل 
ف��ي اطار ما س��ّماه اللق��اء: »مواجه��ة الهيمن��ة االيرانية 
على لبنان والعمل الس��تكمال تنفيذ بنود اتفاق الطائف« 
ومنها س��حب س��الح حزب الله. ومبواجهة ذلك، يسعى 
كل من ح��زب الق��وات اللبنانية وح��زب الكتائب للحوار 
م��ع »حزب الله« ونس��ج عالقات جيدة مع إي��ران. فأين 
أصبح��ت املكون��ات الس��ابقة لق��وى 14 آذار ؟ وم��ا هي 

خط��ط ومش��اريع ه��ذه الق��وى للمرحل��ة املقبل��ة؟ وهل 
س��تنجح هذه املكونات في لعب دور سياس��ي وش��عبي 

فاعل في الواقع السياسي اللبناني؟
تشّتت مكونات قوى 14 آذار

بداي��ة، أي��ن أصبحت املكون��ات الس��ابقة لقوى 14 
آذار؟ وما هي أسباب تشتت هذه القوى وتفرقها؟

ال بّد من االش��ارة بداية إلى ان ما يس��مى »قوى 14 
آذار« الت��ي التقت في 14 آذار 2005 بعد اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري رداً على املسيرة التي نظمها »حزب الله« 
وحلف��اؤه ف��ي 8 آذار، ل��م تعد هي نفس��ها ق��وى 14 آذار 
ف��ي عام 2016، الت��ي انتهت عملياً مع نهاي��ة هذا العام 
وحص��ول عملي��ة انتخ��اب العماد ميش��ال عون رئيس��اً 
للجمهوري��ة وتش��كيل حكوم��ة برئاس��ة الرئيس س��عد 
احلري��ري. فهذه الق��وى بدأت تتراجع بداي��ة مع خروج 
التي��ار الوطن��ي احل��ّر منها وحتالف��ه مع »ح��زب الله«، 
وم��ن ثم خ��روج احل��زب التقدمي االش��تراكي ورئيس��ه 
وليد جنبالط والعديد من القوى احلزبية والشخصيات 
املس��تقلة منه��ا، لك��ن رغ��م ذلك حاف��ظ ما بقي م��ن هذه 
الق��وى عل��ى تضامنه وتكاتف��ه الى حني اع��الن الرئيس 
س��عد احلري��ري ترش��يح رئي��س تيار امل��ردة س��ليمان 
فرجنية لرئاس��ة اجلمهوري��ة ورفض الق��وات اللبنانية 
لهذا الترشيح وإعالنها دعم ترشيح العماد ميشال عون، 
ومن ثم إعالن بيان النقاط املش��تركة بينهما، ما أدى إلى 

انتهاء التكتل املشترك لهذه القوى.
وجاء إعالن الرئيس س��عد احلريري لدعم ترش��يح 
العماد ميشال عون للرئاس��ة وحصول هذه االنتخابات 
ومن ثم تشكيل حكومة الرئيس احلريري ليشكل الضربة 
القاضية لقوى 14 آذار وإعالن منسق األمانة العامة فيها 
النائب الس��ابق الدكتور فارس س��عيد اقفال مقر األمانة 
العام��ة واعادة تفعيل »لقاء س��يدة اجلب��ل«، فيما بدأت 
الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة والش��خصيات املس��تقلة 
التي كانت منضوية حت��ت إطار قوى 14 آذار تبحث عن 
حتالفات وعالقات جديدة سواء من بني األحزب السابقة 

في هذه القوى أو مع أحزاب وقوى 8 آذار.
واضافة الى االختالف حول االنتخابات الرئاس��ية، 
فإن غياب املش��روع السياس��ي املوحد ونهاية األس��باب 
التي ش��كلت الدافع الرئيسي لهذه القوى ومنها تداعيات 
النظ��ام  ومواجه��ة  احلري��ري  رفي��ق  الرئي��س  اغتي��ال 
الس��وري والص��راع مع »حزب الل��ه«، كل ذل��ك ادى إلى 

نهاية وتشتت قوى 14 آذار.
التحالفات والتشكيالت اجلديدة

لكن م��ا هي طبيعة التحالف��ات والعالقات اجلديدة 
التي تنش��دها املكون��ات الس��ابقة لق��وى 14 آذار؟ وهل 
س��نكون أم��ام تش��كيالت جدي��دة جتم��ع بع��ض ه��ذه 
املكون��ات مع بعضها اآلخر أو بينها وبني قوى أخرى من 

8 آذار؟
م��ن يتابع مواقف وتصريح��ات أركان قوى 14 آذار 
الس��ابقني، يلح��ظ ان كل فريق أو كل ش��خصية من هذه 
القوى يبحث عن مش��اريع وحتالف��ات جديدة للعمل من 
خالله��ا، ففيما اس��تعاد النائ��ب الس��ابق الدكتور فارس 
س��عيد صيغ��ة »لقاء س��يدة اجلب��ل« للعمل م��ن خالله 
واطالق مش��روع جديد يجمع الش��خصيات املستقلة من 
ه��ذه القوى، فإن حزب الكتائب يس��عى اليجاد حتالفات 
جدي��دة س��واء م��ع ق��وى س��ابقة م��ن 14 آذار كح��زب 
الوطني��ني األحرار أو مع ق��وى جديدة من املجتمع املدني 
إضاف��ة إل��ى تكثيف احل��وار مع »ح��زب الله«. أم��ا تيار 
املس��تقبل، فهو يعمل إلع��ادة ترتيب أوضاع��ه الداخلية 
وإع��ادة نس��ج حتالف��ات وعالق��ات جدي��دة، وق��د يعمد 
إل��ى التحالف مع التي��ار الوطني احلر مس��تقبالً في ظل 
تقارب املواقف بني الرئيس العماد ميش��ال عون ورئيس 
احلكومة الش��يخ س��عد احلريري. وبالنسبة إلى القوات 
اللبناني��ة، فه��ي تعي��د ترتي��ب أوضاعه��ا وحتالفاته��ا، 
وهي ترغب بفتح حوار مباش��ر مع »حزب الله« وتنتهج 
سياس��ة إيجابية مع إيران وتعمل إلقامة حتالف رباعي 
ق��د يجمعها م��ع التيار الوطن��ي احلر واحل��زب التقدمي 
االش��تراكي وتي��ار املس��تقبل. أم��ا بقية الق��وى احلزبية 
ف��ي  املس��تقلة  والش��خصيات 
هذه الق��وى، فكل فري��ق يعمل 
وحتالفاته  أوضاع��ه  لترتي��ب 
مبا يضم��ن ل��ه دوراً سياس��ياً 

وشعبياً في املستقبل.
ان  الق��ول  ميك��ن  إذن، 
قوى 14 آذار انتهت كمش��روع 
ف��ي  وس��نكون  مش��ترك، 
املرحل��ة املقبلة أم��ام حتالفات 
وتش��كيالت جديدة قائمة على 
سياس��ية  ومش��اريع  مواق��ف 
ط��وال  ش��هدناه  مل��ا  مغاي��رة 

السنوات العشر املاضية.{

هرموش: الوضع الحالي 
بين خيار التمديد.. أو قانون الستين

قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية األستاذ أسعد هرموش في حديث إلذاعة الفجر، 
إن��ه »لو كان هناك من قانون جديد لالنتخابات النيابية، لكانت بدأت تباش��يره تظهر منذ بداية والية 
مجلس النواب قبل ثماني س��نوات، إال أن الطبقة السياس��ية فش��لت في انتاج قانون انتخاب عصري 
وعادل بس��بب غي��اب النية الواضحة للتغيير واإلصالح، عبر تلط��ي اجلميع خلف موقف النائب وليد 
جنبالط بذريعة وجود مكون من مكونات التركيبة السياسية اللبنانية مهدد إذا مت اعتماد اإلصالحات 

السياسية الكبرى، خاصة على مستوى إقرار قانون االنتخاب«.
وأوضح هرموش أن »القوى السياس��ية متاطل وتتذرع مبوق��ف النائب جنبالط حتى تتمكن من 
فرض قانون الس��تني أمراً واقعاً، فمجرد إعالن جنبالط موقفه عن النظام النس��بي الذي يش��كل إعداماً 
للطائف��ة الدرزي��ة، أعلنت معظم القوى السياس��ية، بينها تيار املس��تقبل والق��وات اللبنانية والرئيس 
نبيه بري، أنها لن ترضى إال مبا يرضى به جنبالط، حتى أعلن الرئيس بري أن االنتخابات س��تجري 
مبواعيدها احملددة وفق قانون الس��تني الذي سيبقى ماشياً على اخلط، رغم أنه القانون األكثر تخلفاً، 

ولألسف من املزري واملؤسف أن الدولة باتت عاجزة عن انتاج قانون عصري وعادل«.
واعتب��ر هرم��وش أن »رئي��س اجلمهورية ميش��ال ع��ون كان جاّداً بإح��داث تغيي��ر ونقلة نوعية 
حُتس��ب للعهد، لكن الكتل النيابية والسياس��ية أطاحت هذه الرغبة الرئاس��ية، حيث س��يجد الرئيس 
ميشال عون نفسه أمام اخليار املّر إما بالتمديد املرفوض، أو بالتعامل مع الواقع العصّي عن اإلصالح 
والتغيير، وبالنتيجة السير بالقانون الذي أجمعت عليه القوى السياسية ذات األكثرية الضاغطة في 

مجلس النواب باعتماد الستني«.
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خسائر للنظام السوري في وادي بردى وحرستا.. وتراجع بدير الزور

تنسيق استخراج وبيع الغاز والنفط بين »داعش« والنظام السوري.. هل يستمر؟

صّدت فصائل املعارضة السورية هجوماً لقوات 
النظام وح��زب الله على مدخل قرية ع��ني الفيجة في 
وادي بردى بريف دمش��ق الغربي، وقتلت عش��رة من 
أف��راد ق��وات النظام ودم��رت آلياتهم، بحس��ب الهيئة 
اإلعالمية ف��ي وادي ب��ردى. كما تكبد النظام خس��ائر 
بش��رية بعد تفجير كتائب املعارضة نفقاً أس��فل بناء 
يتحصن��ون فيه مبدينة حرس��تا بالغوطة الش��رقية، 
بينما قالت مصادر إن تنظيم الدولة سيطر على مبنى 
الضابط��ة اجلمركي��ة مبدينة دي��ر الزور بع��د معارك 
مع ق��وات النظ��ام. وقالت ش��بكة ش��ام املعارضة إن 
ق��وات النظ��ام وامليليش��يات مبنطق��ة وادي ب��ردى، 
واصل��ت  ي��وم الثالثاء هجومها، وس��ط غارات جوية 
م��ن الطائ��رات احلربي��ة واملروحية وقص��ف مدفعي 
وصاروخ��ي عني��ف على ق��رى املنطق��ة، خاصة على 
منش��أة نب��ع الفيج��ة التي تعرض��ت ألض��رار كبيرة. 
وش��ملت املع��ارك جبهات ضه��رة إف��رة ووادي متامة 

وعني الفيجة بوادي بردى.
أما في الغوطة الشرقية لدمشق، فقد قتل ثمانية 
م��ن ق��وات النظام -بينه��م ضباط- وأصي��ب آخرون 
بج��روح ج��راء تفجي��ر كتائ��ب املعارضة نفقاً أس��فل 
بناء كانت ق��وات النظام تتحصن به على جبهة إدارة 
املركب��ات مبدين��ة حرس��تا، وقالت صفح��ات موالية 
للنظ��ام إن التفجير إضافة إلى القتل��ى، أوقع أكثر من 

عشرين جريحاً.
ف��ي املقاب��ل، تعرضت حرس��تا لقص��ف بقذائف 
الهاون طاول األبنية الس��كنية، بينما تعرضت مدينة 
دوم��ا وبلدة احملمدي��ة لقصف مدفع��ي عنيف من قبل 

قوات النظام.
غارات وضحايا بريف حلب

وف��ي التط��ورات امليدانية األخرى، ش��ن الطيران 
احلربي غارات على م��دن وبلدات عدة في ريفي حلب 
الغربي والش��مالي، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف؛ 
ما أدى إلى س��قوط ثالثة قتل��ى والعديد من اجلرحى 
في بلدة كفرحلب. وفي ريف إدلب، اس��تهدف الطيران 

يعيد تفجير »تنظيم  الدولة« قبل أيام، شركة حيان 
للغ��از في ريف حمص الش��رقي، احلديث عن التنس��يق 
القائ��م بين��ه وب��ني نظام األس��د لالس��تفادة م��ن القطاع 
النفطي في البالد وتلبية مصالح الطرفني من هذه الثروة 

الطبيعية.
تفجي��ر لش��ركة حي��ان للغ��از، بع��د نحو ش��هر من 
سيطرته على مدينة تدمر وحقول النفط والغاز احمليطة 
به��ا، ُيع��د خس��ارة كبي��رة لقط��اع الطاقة في س��ورية. 
ونش��رت وكالة »أعماق« الناطقة باسم التنظيم تسجيالً 
مصوراً ُيظهر تفخيخ الشركة الواقعة على ُبعد نحو مائة 
كيلومتر شرق حمص بعدد من األلغام ومن ثم تفجيرها. 
وقالت الوكالة إن تفجير الش��ركة، التي كانت تنتج أكثر 
ب من الغاز يومياً، يحرم نظام  من ثالث��ة ماليني متر مكَعّ
األس��د مورداً اقتصادياً مهماً استغله في متويل عملياته 

العسكرية.
لكن مص��ادر س��ورية قال��ت إن جل��وء التنظيم إلى 
تفجير ش��ركة حي��ان قد يك��ون هدفه ممارس��ة مزيد من 
الضغ��ط عل��ى النظام ك��ي يزيد م��ن اعتم��اده وارتباطه 
ب�»داع��ش«، الذي يؤمن له معظ��م احتياجاته من النفط 
والغاز. وُتعّد ش��ركة حيان من أكبر شركات إنتاج الغاز 
في س��ورية، كما أنها تغذي محط��ات توليد الكهرباء في 

احلرب��ي بل��دات بن��ش بالري��ف الش��مالي وكفرنب��ل 
وكنصفرة بالريف اجلنوبي، وتعرضت مدينة جس��ر 
الشغور لقصف صاروخي، دون تسجيل أي إصابات 
بني املدني��ني، فيما أغ��ارت طائرات التحال��ف الدولي 
عل��ى محيط بل��دة عقربات ق��رب بلدة أطم��ة، ما أدى 

املنطقة اجلنوبية. وكان معمل غاز حيان بدأ عمله مطلع 
الع��ام 2011 بإنتاج 3.5 ماليني متر مكعب ونحو س��تة 
آالف برمي��ل يومياً و180 طناً من الغ��از املنزلي، وبلغت 
تكلفت��ه 291 ملي��ون ي��ورو، إضاف��ة إل��ى تأمين��ه ملئتي 

فرصة عمل.
ويأتي تفجير الش��ركة في وقت تش��هد فيه دمش��ق 
واملنطق��ة اجلنوبي��ة نقص��اً ف��ي م��ادة الغ��از، إذ ال تكفي 
الكميات املنتجة من أس��طوانات الغ��از احلاجة احمللية، 
وذلك بس��بب زيادة الضغط على املادة في فصل الشتاء 
إثر اجتاه الكثير من العائالت لالعتماد على الغاز املنزلي 

في التدفئة.
وقال��ت مص��ادر اقتصادي��ة محلية في دمش��ق، إن 
الطاق��ة الكهربائية التي يتم توليده��ا بفضل الغاز الذي 
تؤمنه شركة حيان، ُيشّكل ثلث الطاقة في البالد تقريباً، 
مش��يرة إل��ى أنها كان��ت من احملط��ات القليلة ف��ي البالد 
الت��ي ظلت تنت��ج بطاقته��ا القص��وى حت��ى اآلن. كانت 
الشركة استثماراً صناعياً كبيراً ومن أهم البنى التحتية 
االقتصادي��ة التي ُدمرت من��ذ آذار 2011. غير أن مصادر 
ف��ي وزارة الكهرباء التابعة للنظ��ام ذكرت إلذاعة محلية 
أن تفجي��ر املنش��أة ُيعّد خس��ارة كبي��رة، لكنه ل��ن يزيد 
م��ن تقن��ني الكهرباء، مش��يرة إلى أن��ه لم يتم اس��تجرار 
أي كمي��ات غاز من ش��ركة حي��ان منذ 
حوال��ي الش��هر، أي من��ذ وقوعه��ا هي 
ومنطق��ة تدمر بي��د تنظي��م »داعش«. 
وتعي��ش دمش��ق وضواحيه��ا في ظل 
نظام تقنني للكهرباء، ويصل االنقطاع 
أحياناً إلى 16 ساعة يومياً، خصوصاً 
بعد سيطرة تنظيم »داعش« على حقل 

الشاعر في ريف حمص.
من جهته، قال مدير فرع دمش��ق 
وريفه��ا للغ��از، منص��ور ط��ه، إن 80 
ف��ي املائة من إنتاج ش��ركة حيان كان 
الكهرباء،  مخصص��اً حملط��ات تولي��د 

إلى مقتل القيادي في جبهة فتح 
التونس��ي.  إبراهيم  أب��و  الش��ام 
م��ن جهة أخ��رى، قال ناش��طون 
إن قري��ة عنيق بالريف الش��رقي 
جوي��ة  غ��ارة  ش��هدت  حلم��اة 
أدت إل��ى مقت��ل رج��ل وزوجت��ه 
وأطفالهم��ا األربع��ة، فض��الً عن 
س��قوط عدد م��ن اجلرح��ى، كما 
تعرضت مدينة مورك باحملافظة 

نفسها لقصف مدفعي.
معارك دير الزور

وف��ي ش��رق س��وريا، قالت 
مصادر إن تنظيم الدولة اإلسالمية سيطر يوم الثالثاء 
عل��ى مبنى الضابط��ة اجلمركية في مدين��ة دير الزور 

بعد معارك مع قوات النظام السوري.
وأضافت املصادر أن التنظيم بدأ الهجوم بتفجير 
س��يارة ملغمة، وأن معارك تدور ب��ني التنظيم وقوات 

وتفجي��ر احملط��ة أّث��ر ف��ي إنت��اج الغ��از املنزل��ي والغاز 
الطبيع��ي املخصص حملط��ات التولي��د. وكان »داعش« 
قد س��يطر الش��هر املاضي أثناء دخوله إل��ى مدينة تدمر 
عل��ى حقول النف��ط والغاز احمليطة بها ف��ي ريف حمص 
الش��رقي، وأبرزها حقل جبل الش��اعر، ال��ذي ينتج نحو 
23 مليون متر مكّعب من الغاز يومياً، وحقل جزل للنفط 
وينتج تس��عة آالف برميل يومياً. وبعد سيطرة التنظيم 
علي��ه، انخفض مع��دل اإلنت��اج ليصل إلى نح��و 2500 
برميل إثر هروب الفنيني منه خوفاً من التنظيم. ويساعد 
موق��ع مدين��ة تدم��ر، التنظي��م عل��ى حتقي��ق املزي��د من 
الس��يطرة على خطوط النفط والغ��از، إذ متر كل خطوط 
نقلهم��ا م��ن املنطقة الش��رقية إل��ى الداخل الس��وري في 
مناط��ق قريبة من تدمر، ما يجعلها حتت رحمة التنظيم، 
ويؤم��ن له مص��ادر جديدة للتمويل، من خ��الل تفاهمات 

معينة مع النظام، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة.
وأك��دت مص��ادر مطلعة أنه على الرغم من س��يطرة 
تنظي��م »داع��ش« خ��الل العام��ني املاضيني عل��ى معظم 
حق��ول النفط والغاز في س��ورية، إال أن اإلنت��اج فيها لم 
يتوق��ف، وهو م��ا أثار تس��اؤالت عن ق��درة التنظيم على 
تأم��ني كوادر بش��رية لتش��غيل هذه اآلب��ار، موضحة أن 
لديها معلومات تفيد بأن عدداً من مهندسي النفط والغاز 
الذين كانوا يعملون في حقول وآبار النفط والغاز سابقاً 
م��ا زالوا يعملون فيها حتى اليوم حت��ت رعاية التنظيم، 
وذل��ك في إطار اتف��اق جرى بني النظ��ام و»داعش«، وأن 
ه��ذا االتفاق يقض��ي مبواصلة مهندس��ي النف��ط والغاز 
العم��ل ف��ي املنش��آت النفطي��ة ويتقاض��ون رواتبهم من 
النظ��ام، فيما يؤم��ن التنظيم احلماية له��م وميرر معظم 
اإلنتاج في محافظة حمص من النفط والغاز إلى النظام، 
مقابل تلقي »داعش« حصته منها نقداً، وهو اتفاق يشمل 
احلقول التي يس��يطر عليها التنظيم ف��ي ريفي دير الزور 

والرقة.
وتش��ير املعطيات إل��ى أنه يتم نقل النف��ط عبر عدد 
كبي��ر من الصهاري��ج إلى مناطق النظ��ام عبر طرق برية 

النظام في ش��ركة رميا ومؤسستي العمران واخلضار 
وكلية التربية على ش��ارع بورس��عيد )جنوب شرقي 

مدينة دير الزور(.
م��ن جانب��ه، ق��ال محافظ دي��ر الزور عب��ر وكالة 
س��انا الرس��مية إن قوات النظام تخوض معارك ضد 
»التنظيم اإلرهاب��ي«، وإنها قتلت عناصر منه ودمرت 
آليات على طريق دمش��ق وفي محيط مطار دير الزور 

العسكري.
وت��دور مع��ارك عنيف��ة ف��ي مدين��ة دي��ر ال��زور 
ومحيطه��ا ومحي��ط املطار العس��كري وفي ت��ل بروك 
بني تنظيم الدولة وق��وات النظام بعدما قطع التنظيم 

إمداداتها.
وبحس��ب ش��بكة ش��ام، يواص��ل تنظي��م الدولة 
مح��اوالت التق��دم على جبه��ات املط��ار، بينما حتاول 
قوات النظام اس��تعادة الس��يطرة على منطقة املقابر، 
وس��ط غ��ارات جوي��ة مكثف��ة وعنيف��ة عل��ى نق��اط 
االش��تباكات، وعل��ى األحي��اء والبل��دات اخلاضع��ة 
لس��يطرة التنظيم، مما أسفر عن س��قوط خمسة قتلى 

وجرح آخرين من املدنيني في حّي العمال.
كم��ا تس��ببت الغ��ارات الت��ي اس��تهدفت مناطق 
نف��وذ التنظيم في دي��ر الزور وريفها ف��ي حركة نزوح 
واس��عة باجتاه مناطق أكثر أمن��اً وبعيدة عن مناطق 

االشتباكات نسبياً.

متع��ارف عليه��ا ب��ني الطرف��ني، وه��ي صهاري��ج حتمل 
تصاري��ح رس��مية م��ن قب��ل النظ��ام و»داع��ش«، ويت��م 
اس��تالمها وتس��ليمها أثن��اء الذه��اب والعودة م��ن وإلى 
مناط��ق التنظيم. وحس��ب ه��ذه املعطيات، ف��إن النظام 
السوري يقوم بشراء نحو 20 ألف برميل من النفط يومياً 
م��ن »داع��ش«. وق��ال احمللل يزي��د الصايغ، إن س��يطرة 
»داع��ش« على تدم��ر وحقلني للغ��از ومحط��ات للضخ، 
دفع��ت النظام الس��وري إل��ى التفاوض م��ع التنظيم في 
س��بيل احلفاظ على اس��تمرارية تدفق الغاز من احلقول 
الش��رقية إل��ى معام��ل الطاق��ة التابع��ة للنظ��ام، مقابل 

دفعات مالية أو استمرار تزويد تلك املناطق بالكهرباء.
ونقلت »جل��ان التنس��يق احمللية في س��ورية« عن 
مصادر قولها إن تاجراً كبيراً يعرف باس��م حس��ام أحمد 
قاطرج��ي يقوم بدور الوس��يط ب��ني الطرف��ني، إذ يتولى 
ش��راء ش��حنات يومية من النفط ذي اجلودة العالية من 
بعض آب��ار حقل العم��ر )65 كيلومتراً ش��رق مدينة دير 
ال��زور( ملصلح��ة النظ��ام. وأوضحت املص��ادر أن النفط 
ُينق��ل عب��ر صهاري��ج تنطلق على ش��كل قواف��ل صغيرة 
بحم��والت قد تص��ل إلى ألف��ي برمي��ل يومياً م��ن مواقع 
التعبئة في حقل العمر إلى مدينة الرقة، ومنها إلى مفرق 
أثريا في بادية الش��ام، وص��والً إلى مصف��اة التكرير في 
محافظة حمص. وإضافة إلى ثمن النفط املقدر بأكثر من 
40 دوالراً للبرميل الواح��د، يدفع القاطرجي عبر وكالئه 
وسماس��رته احمللي��ني مبال��غ إضافية، ع��ن كل صهريج 
لديوان الزكاة في »والية اخلير«، وفق ما يسمي التنظيم 

محافظة دير الزور.
وكان��ت وزارة اخلزانة األميركية ق��د صنفت أربعة 
أش��خاص بينهم روس، وس��ت ش��ركات ضم��ن قائمتها 
الس��وداء، لقيامهم بدور الوس��يط بني النظ��ام والتنظيم 
ف��ي صفقات النف��ط. وذكر بيان ص��ادر عن ال��وزارة، أن 
رج��ل األعمال الس��وري جورج حس��واني، كان وس��يطاً 
ب��ني النظام والتنظيم في صفقات النفط، مش��يراً إلى أنه 
ميتلك منش��آت إلنتاج النفط في مناطق سيطرة التنظيم 
في س��ورية. وصنفت ال��وزارة األميركي��ة، ضمن القائمة 
رج��ل األعم��ال الس��وري مدلل خ��وري، الذي ُيع��د ممثالً 
للمصالح املالية لبش��ار األس��د في روس��يا، إل��ى جانب 
رئيس االحتاد الدولي للشطرجن، رجل األعمال الروسي، 

كيرسان ايليومزينوف، لعالقته املالية بخوري.{
)...(

مظاهرات في سوريا تنّدد بانتهاك النظام وقف إطالق النار
شهد عدد من املناطق واملدن السورية، اخلاضعة لسيطرة املعارضة، 
عقب صالة اجلمعة، مظاهرات ومس��يرات تندد بانتهاك النظام الس��وري 

وداعميه وقف إطالق النار في البالد.
وعّمت املظاهرات مناطق »وادي بردى«، و»الغوطة الشرقية« بريف 
العاصمة دمشق، والريف الغربي حملافظة حلب، ومدن ومناطق متعددة 
تابعة حملافظة إدلب ش��مالي البالد، حيث أطلق املتظاهرون هتافات ضد 

النظام السوري، واملجموعات اإلرهابية األجنبية الداعمة له.
وفي مدينة معّرة النعمان التابعة إلدلب، جتمع نحو 200 ش��خص 
ف��ي املركز عق��ب صالة اجلمع��ة، رافعني الفت��ات كتبوا علي��ه عبارت من 
قبي��ل: »ث��ورة جمعتن��ا.. وتن��ازع فّرقن��ا«، و»وادي بردى نب��ع الصمود 

واحلياة«.{
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األوهام الروسّية في سورية.. ال مجال لتحقيقها
اس��تطاعت روس��يا، خالل فت��رة البط��ة العرجاء 
ل��إدارة األميركي��ة الت��ي مت��ّر به��ا أثن��اء االنتخاب��ات 
الرئاسية وما بعدها، حتقيق وقائع جديدة على األرض 
في الصراع الس��وري، ومتثل ذلك في إخراج املعارضة 
السورية والسكان من شرق حلب. وتعتقد روسيا أنها 
في الطريق إلى تكريس هذه الوقائع، باتفاق سياس��ي 
ب��ني النظام الس��وري وق��وى املعارض��ة. بذلك تكرس 
نفس��ها العباً مركزياً وأساس��ياً في الص��راع القائم في 

سورية يستطيع التحكم في مساره. 
هل ه��ذه الصورة حقيقية، وهل ه��ي معطى ثابت 
وقاب��ل لالس��تمرار ف��ي الص��راع املمت��د منذ م��ا يقارب 
الست سنوات في سورية؟ تبدو اللحظة السورية هذه 
األيام، حلظًة روس��ية بامتياز، فقد اس��تطاعت روس��يا 
جمع طرفني مؤثرين وفاعلني في الس��احة السياس��ية 
الس��ورية عل��ى تناق��ض موقفيهم��ا واصطفافهما على 
جبهت��ي الصراع في س��ورية إل��ى جانبها، هم��ا إيران 
وتركيا، وتوقيع الدول الث��الث اتفاقاً نّص على »تأكيد 
احترام س��يادة واس��تقالل ووحدة األراضي الس��ورية 
كدولة دميقراطية علمانية، متعّددة األعراق واألديان«. 
كما جاء في��ه أن الدول الثالث على قناعٍة بأنه ال وجود 
حلل عس��كري لألزم��ة في س��ورية. تبعت ذل��ك دعوة 
روس��ية إلى مفاوضاٍت بني أطراف الصراع في سورية 
في أس��تانا عاصمة كازاخس��تان، لتتّوج هذه الوقائع 
التي ظه��رت بوصفه��ا انتص��اراً للنظام بدعم روس��ي 

حاسم. 
ال ميك��ن اس��تكمال املس��ار الروس��ي، والوص��ول 
إلى تس��ويٍة للصراع في س��ورية، كم��ا يعتقد الروس، 

ألس��باٍب كثي��رة، وإن 
ظه��ر ال��روس مبظهر 
القادري��ن على إجناز 
ألنهم  مؤقت��ة،  هدن��ٍة 
جل��م  عل��ى  ق��ادرون 
النظ��ام،  عدواني��ة 
حي��ث تش��كل القوات 
الغط��اء  الروس��ية 
ملليش��يات  اجل��وي 
واملليش��يات  النظ��ام 
اإليراني��ة الت��ي باتت 
األساس��ي  العص��ب 
خندق  ف��ي  للمقاتلني 

النظام في كل األراضي الس��ورية. الس��بب األول لعدم 
صالحي��ة ال��روس إلجن��از اتف��اق مصاحل��ة أو س��الم 
في س��ورية، هو أنهم ليس��وا  طرفاً محاي��داً، يقف على 
مس��افٍة من كل األطراف املتصارعة، بحيث يكون قادراً 
على لعب دور الوس��يط بينها، فروسيا دخلت الصراع 
في س��ورية من باب الوقوف مع طرٍف ضد طرف آخر. 
وروس��يا التي باتت تشكل جزءاً أساس��ياً من مكونات 
الص��راع ف��ي س��ورية، وتصطف إل��ى جان��ب النظام، 
وتقوم بتغطيٍة جويٍة شديدة العدوانية، وحمت النظام 
سياس��ياً في مجلس األمن، من خالل تكرار استخدامها 
ح��ق النقض )الفيت��و( ضد ق��راراٍت تدين��ه.. ال تصلح 
ألن تكون الطرف الذي ينجز التس��وية، ألنها ببس��اطة 
ستكون تصفيًة للصراع في سورية، واالنتصار لطرف 

على آخر. 
السبب الثاني أن روسيا تريد االستفراد بالتسوية 
وفرض شروطها، وأي طرٍف ال يتوافق مع هذه الشروط 
غي��ر مدعوٍّ للمش��اركة ف��ي مفاوضات أس��تانا، فإيران 
وتركيا ليس��تا الطرفني الفاعلني الوحيدين في الصراع 
الس��وري، وهناك دول إقليمية أخ��رى لها تأثيرها على 
الصراع، لكنها غير مدعوة للمش��اركة، إال إذا استجابت 
للش��روط الروس��ية في حل الص��راع املنح��از لصالح 
النظ��ام. واململك��ة العربية الس��عودية بوصفه��ا طرفاً 
فاعالً في الصراع على رأس هذه األطراف غير املدعوة، 
وق��د قالت موس��كو إنها مس��تعدة لضم كل م��ن األردن 
والس��عودية ومص��ر للمفاوض��ات، وظه��ر التصري��ح 
الروس��ي كأنهم يريدون هذه األطراف ش��اهد زور على 
م��ا تريد تكريس��ه، وليس دع��وًة جديًة للمش��اركة في 

مفاوضاٍت حلل الصراع.
الس��بب الثالث واألهم، تعتقد روسيا أنها ميكن أن 
تكّرس وقائع جديدة على األرض في س��ورية بتجاهل 
اإلدارة األميركية التي تكون عادة، في فترة االنتخابات 
والرئاس��ية وما بعدها، في فترة انتقالية بني رئيس��ني 
من حزبني مختلفني، إدارة مشلولة ريثما يحل الرئيس 
اجلديد مكان املنتهية واليته. وإذا اعتقد الروس أن هذا 
الشلل سيبقى بعد اس��تالم اإلدارة األميركية اجلديدة، 
س��يبنون وهماً سرعان ما سوف يتبدد. فال ميكن حتى 
إلدارة دونالد ترامب التي عبرت عن تقارب مع روس��يا 
في املوضوع السوري أن توافق على استبعادها من أي 
حل في سورية، وليس متوقعاً أن إدارة دونالد ترامب، 
على الرغم من كل املالحظات التي تقال عنها، ستتعامل 
م��ع الص��راع من منط��ق التاج��ر، ألن التن��ازل في هذه 
املنطق��ة عن ال��دور األميركي في إجناز احلل س��يكّرس 
س��ابقًة ميك��ن تكراره��ا في بح��ر الصني، أو في ش��رق 
أوروبا. وبالتأكيد، لن تس��مح الوالي��ات املتحدة بذلك. 
واحل��ل الذي ل��م تس��تطع أن تنج��زه اإلدارة األميركية 
بالدعوة املش��تركة مع روس��يا إل��ى مفاوضات جنيف 
األولى والثانية، لن تسمح باستبعادها وحتقيق اتفاق 
مصاحلٍة بتجاهلها. فالواليات املتحدة، على الرغم من 
كل املواق��ف املتخاذلة من إدارة الرئي��س باراك أوباما، 

طرٌف رئيس��ٌيّ ومؤثر في الصراع في سورية، وال ميكن 
إجناز أي اتفاق س��وري بعيداً عنه��ا، وعن حلفائها في 

املنطقة.
الس��بب األخي��ر، أن روس��يا تتعام��ل م��ع طرف��ي 
الصراع في سورية كطرفني متس��اويني في املسؤولية 
عما آل��ت إليه األوضاع، وتتناس��ى مس��ؤولية حليفها 
الداخل��ي ع��ن اجلرائ��م الت��ي ارتكبه��ا بح��ق الش��عب 
الس��وري، وحت��اول أن تص��ّور األوض��اع صراع��اً بني 
طرفني قابالً للتس��وية، ولي��س صراعاً ارتك��ب النظام 
في��ه جرائ��م ح��رب بح��ق ش��عبه دفاع��اً عن س��لطته 
االستبدادية، فجوهر احلل الروسي يقوم على احملافظة 
ببع��ض  وتطعيم��ه  األساس��ية،  النظ��ام  بني��ة  عل��ى 
املعارضة، واحلفاظ على بش��ار األسد في موقعه، على 
الرغم من مسؤوليته املباشرة عن اجلرائم التي ارتكبت 
بح��ق الش��عب الس��وري. وه��ي تري��د إعادة تس��ويق 
النظام دولياً، بوصفه ميثل الش��رعية، كما اّدعى طوال 
الصراع، وكما بّررت روس��يا مش��اركتها ف��ي الصراع، 
بوصفها تلقت دعوًة من الس��لطة الشرعية في سورية. 
في الوقت الذي حتّول النظام، خالل س��نوات الصراع، 
إلى مليش��يات طائفية فج��ة وحاقدة، ومس��توردة من 

دول أخرى بتمويل وإشراف إيرانيني.
لذلك، ما حتاول روسيا تكريسه بعد اإلجناز الذي 
تعتقد أنها حققته ف��ي حلب، هو »طبخة بحص« ليس 
إال، وإعادة احتالل شرق حلب من النظام بدعم روسي، 
لي��س معركة فاصلة ميكن االس��تناد إليها لكس��ر إرادة 
الط��رف اآلخر بالقت��ال. لذلك، حتاول روس��يا أن تبني 
حالً على وهم االنتصار. لكن األسابيع املقبلة ستكشف 
الس��راب الذي يراه ال��روس في طريٍق لي��س له وجود 

أصالً.{

بقلم: سمير الزبن

مؤتمر باريس للسالم يؤكد على حل الدولتين 
ونبذ العنف ورفض االستيطان

أكدت 70 دولة ومنظمة دولية، يوم األحد، أن إنهاء 
الص��راع ب��ني اإلس��رائيليني والفلس��طينيني ال ميكن أن 
يتحق��ق إال بحل دولتني، داعي��ة إلى نبذ العنف ورفض 

االستيطان والعودة إلى طاولة املفاوضات.
ج��اء ذلك ف��ي بي��ان ختامي، ص��ادر ع��ن املؤمتر 
الدول��ي للس��الم ف��ي الش��رق األوس��ط، ال��ذي عقد في 
باريس، وس��ط رفض إس��رائيلي وترحيب فلسطيني، 
مبش��اركة 70 دولة ومنظم��ة بينها اجلامع��ة العربية 
والتع��اون اإلس��المي، إضاف��ة إل��ى اللجن��ة الرباعية 
للسالم في الشرق األوسط )الواليات املتحدة، واالحتاد 

األوروبي، وروسيا، واألمم املتحدة(.
وقال املشاركون وفق البيان إن »احلل التفاوضي 
لدولت��ني هما إس��رائيل وفلس��طني تعيش��ان جنباً إلى 
جنب بسالم وأمن، هو الطريق الوحيد لتحقيق السالم 

الدائم«.
وطال��ب البي��ان »الطرف��ني ب��أن يعي��دا التزامهما 
به��ذا احلل ألخذ خطوات عاجلة م��ن أجل عكس الواقع 
السلبي على األرض مبا في ذلك استمرار أعمال العنف 
والنش��اط االس��تيطاني للب��دء مبفاوض��ات مباش��رة 

وهادفة«.
وش��دد عل��ى أن »ح��ل الدولت��ني التفاوضي يجب 
أن يلبي طموحات الطرفني مبا فيها حق الفلس��طينيني 
بالدولة والسيادة وإنهاء االحتالل الذي بدأ عام 1967 
بش��كل كامل، وتلبية احتياجات إس��رائيل لألمن، وحل 
جميع قضايا احلل النهائي على أساس قرارات مجلس 

األمن«.
وأش��ار البيان إلى »أهمية مبادرة السالم العربية 
العرب��ي  الص��راع  حل��ل  ش��امل  كإط��ار   2002 لع��ام 

اإلسرائيلي، وعليه املساهمة في حتقيق السالم واألمن 
في املنطقة«.

ورح��ب »باجلهود الدولية للمضي قدماً بالس��الم 
في الش��رق األوس��ط مبا ف��ي ذل��ك تبني ق��رار مجلس 
األم��ن رق��م 2334 )ف��ي كان��ون األول املاض��ي(، الذي 
يدين بوضوح النشاط االستيطاني والتحريض وكافة 
أعمال العن��ف واإلرهاب، ويدعو الطرفني ألخذ خطوات 

للتقدم بحل الدولتني على األرض«.
وح��ول الوضع في قط��اع غزة، ش��دد البيان على 
»أهمية معاجلة الوضع اإلنس��اني واألمني اخلطير في 

القطاع، واتخاذ خطوات سريعة لتحسينه«.
وتعه��د املش��اركون باملس��اهمة بش��كل كبي��ر في 
الترتيب��ات الضروري��ة الس��تدامة مفاوض��ات اتفاقية 
الس��الم، وحتدي��داً ف��ي مج��االت احلواف��ز السياس��ية 
واالقتصادية وتعزيز قدرات الدولة الفلسطينية وحوار 

املجتمع املدني.
ومتابعة له��ذا املؤمتر، أعربت األطراف املش��اركة 
عن اس��تعدادها ملتابعة التقدم واللق��اء مرة أخرى قبل 
نهاي��ة هذا الع��ام لدعم اجلانبني في املض��ي قدماً بحل 

الدولتني من خالل املفاوضات.
صري��ح  انتق��اد  أي  اخلتام��ي  البي��ان  وجتن��ب 
خلط��ط الرئيس األمريكي املنتخ��ب دونالد ترامب لنقل 
الس��فارة األمريكي��ة إل��ى الق��دس. وعقب ف��وز ترامب، 
عّول��ت إس��رائيل الكثي��ر عل��ى تصريحاته املؤي��دة لها 
خالل حملته االنتخابية، وطالبته مراراً بتنفيذ وعوده 
بنقل س��فارة بالده. وُتَعدُّ الق��دس في صلب النزاع بني 
فلسطني وإسرائيل، حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس 

الشرقية احملتلة عاصمة لدولتهم املنشودة.{

لماذا ماتت جامعة الدول العربية؟
بقلم: رضوان زيادة

ُيق��ال في عل��م البيولوجي��ا، إن العضو الذي ال يس��تخدم يضم��ر. ويبدو ذلك صحيح��اً في علم 
السياسة، فالشخص الذي ال يقاتل من أجل صالحياته داخل النظام السياسي يختفي، ورمبا ينتهي 
متاماً. واملؤسس��ة أو الهيئة التي ال تلعب دوراً حيوياً في تنش��يط النظام السياس��ي وتفعيله تضمر 

تدريجياً، حتى يضمحل دورها نهائياً.
يبدو ذلك صحيحاً متاماً بالنس��بة إلى جامعة الدول العربية اليوم، املؤسس��ة التي نحن اليوم 
بأشد احلاجة لها، فما يجري في املنطقة العربية ليس بالشيء الذي يحدث كل يوم، وليس من نوع 
األحداث السياس��ية الصغرى، إنها إعادة والدة نظام إقليمي جديد ووفاة النظام السياس��ي العربي 
التقليدي كما عرفناه عقوداً. هناك أس��باب عديدة ميكنها تفس��ير هذا االنهيار الكامل، في مقدمتها أنه 

ليس لألنظمة السياسية العربية املمثلة في هذه املنظمة اإلقليمية أي إمياٍن بدورها أو احلاجة لها.
ولذل��ك، تغدو احلاج��ة إلى تغيي��ر النظام السياس��ي العرب��ي مصيرية، وهي مس��ألة حياة أو 
موت، إذا ما فّكرنا في التحديات اإلقليمية الرئيس��ية التي تواجه اإلقليم العربي، وأولها، إعادة األمن 
واالس��تقرار ونهاية خطر اإلرهاب، وضمان االنتقال الدميقراطي السلمي في بلدان الربيع العربي أو 
الث��ورات العربية، وبناء نظام إقليمي عربي يعكس الطموحات الكب��رى للمواطنني العرب بإميانهم 

بانتمائهم العربي، ورغبتهم في البحث لهم عن مكان بني األمم.
يجب أن ندرك اليوم أن النظام العربي املطلوب تغييره ليس هو »ميثاق جامعة الدول العربية« 
وم��ا انبثق منه م��ن معاهدات واتفاقات حتك��م العالقات العربية، وفق ما ورد ف��ي نصوصها كما أن 
»النظ��ام العرب��ي« ال يتعلق فق��ط بالعالقات البينّي��ة العربية، وإمنا يش��مل هيكل )وبن��اء( النظام 
السياس��ي ال��ذي قام عليه من��وذج الدولة القطري��ة أو الوطنية، بحيث يش��مل آلية صن��ع القرار في 

النظام، والعالقة بني املؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والقضائية.
كان لغياب جامعة الدول العربية عن أداء أي دوٍر، ولو على املستوى التوجيهي ملراحل التحول 
الدميقراطي، بعد ظهور املظاهرات الش��عبية في بلدان الربيع العربي، أثر رئيس��ي في فش��ل عملية 
التح��ول، خصوصاً إذا قارّنا الدور ال��ذي لعبه االحتاد األوروبي في عملي��ة التحول الدميقراطي في 
أوروب��ا الش��رقية، بعد انهيار االحتاد الس��وفياتي، وكان حاس��ماً في توجيه، ومن ث��م جناح عملية 
التحول بشكل سلمي ومدروس، على الرغم من اختالطها بالعنف في بلداٍن كثيرة، كما حال رومانيا، 
مث��الً. لعبت جامعة ال��دول العربية دوراً في طلب حماية املدنيني في ليبي��ا، وبعد ذلك انكفأت متاماً 
حتى لم تعد تكترث بإصدار أي بياناٍت ذات معنى سياس��ي، فضالً عن غياب املبادرات حلل األزمات 
املتراكم��ة ف��ي اليمن وليبيا وس��ورية واالحتالل اإلس��رائيلي، وت��رك ذلك كله لألمم املتح��دة والدول 

اإلقليمية التي لديها مصالح ورغبات متناقضة.
مصي��ر اجلامع��ة اليوم عل��ى احملك، وال معنى ملؤسس��ة يعلق عليه��ا العرب آماالً كثي��رة، لكنها 
تنوء حتت ثقل وعبء يفوق قدرتها على العمل. أعرف متاماً املشكالت البنيوية التي رافقت تأسيس 
اجلامعة منذ والدتها، لكن من املخزي لنا، نحن العرب، أن تكون اجلامعة أقدم عمراً من األمم املتحدة 
نفس��ها، ومن كل املؤسسات اإلقليمية األخرى، كاالحتادين األوروبي واإلفريقي ومنظمة األميركيتني، 
وال تس��تطيع اخلروج من أزمتها الهيكلية في إعادة بناء هياكلها وأسس��ها على معايير جديدة، إنها 
تعبي��ر مطلق عن اليأس العربي والفش��ل ف��ي بناء نظامهم السياس��ي، وترك األم��ر لآلخرين للقيام 

بذلك.
ما تفتقده اجلامعة اليوم، وقبل كل شيء، قيادة ذات رؤية وإميان بقدرتها على التغيير، فانعدمت 
فيها املبادرة، واكتفت بأن تكون تعبيراً سيئاً لفشل األنظمة السياسية العربية. من الضروري اليوم 
اخلروج من اإلطار التوصيفي والتجريدي للدخول في عمق األزمة البنيوية التي تعصف باجلامعة، 
ولع��ل الكالم النظري الكثير عن املش��روع النهضوي العربي الذي س��يطر عل��ى اخلطاب العربي في 
التس��عينيات من القرن املاضي حل محل��ه اليوم التفكير كيف ميكن أن تتح��ّول اجلامعة إلى محّرك 

ديناميكي وحيوي إليجاد آليات تعّزز اإلميان بأن ضبط الفضاء العربي ما زال ممكناً.{

بوتني واالسد
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الشيخ رائد صالح بعد اإلفراج عنه:

 قرأت 80 كتابًا وأّلفت أربعة ونظمت 23 قصيدة خالل سجني االنفرادي
قال الشيخ رائد صالح، رئيس احلركة اإلسالمية 
في فلس��طني، إنه أنهى قراءة أكثر من 80 كتاباً، وألف 
أربع��ة، وَنَظ��َم 23 قصيدة، خ��الل فترة س��جنه التي 

استمرت قرابة تسعة أشهر. 
ولم يفصح الش��يخ صالح عن الكتب التي قرأها، 
لكن��ه أش��ار إل��ى أن أح��د الكت��ب الت��ي أّلفه��ا يتحدث 
ع��ن تفاصي��ل احلياة داخ��ل الس��جن االنف��رادي. أما 
بخص��وص القصائد الت��ي َنَظَمها، فق��ال: »نظمت 23 

قصي��دة تتح��دث كلها ع��ن القدس واملس��جد األقصى 
واملعتقل��ني في الس��جون، وبعض القصائ��د الروحية 

مناجاة مع الله رب العاملني«.
وكان الش��يخ ص��الح يتح��دث ال��ى املئ��ات م��ن 
املواطن��ني ف��ي مدينة أم الفحم )ش��مال( بع��د االفراج 
عنه يوم. ووصف الشيخ صالح العزل الذي بقي فيه 
ط��وال فترة اعتقال��ه بأنه »عالم م��ن املعاناة«. وقال: 
»الع��زل عالم م��ن املعاناة واأللم، أن يعيش االنس��ان 

في عزل مطلق ع��ن كل احلياة في غرفة وحيداً ممنوع 
عليه االختالط بأحد أو أن يتكلم مع األسرى«. 

وأض��اف: »ان يبقى اإلنس��ان 24 س��اعة وحيداً، 
فهن��ا االمتح��ان، كي��ف ينتصر األس��ير عل��ى مصيدة 
الع��زل، هذا مهم ج��داً«. وتاب��ع: »بحمد الل��ه كان لي 
برنامجي، والله ال أبالغ، كنت أش��عر بأن وقتي قصير 

فكان اليوم مير بسرعة«. 
وحول القضايا التي حققت معه الش��رطة حولها 
داخل السجن، قال: »حققوا معي حول نشاطات جلنة 
احلريات، على صعيد التضامن مع األسرى املضربني 
ع��ن الطع��ام، والتضام��ن م��ع أيت��ام جن��ني واخلليل 
ونابل��س، ونش��اطات واعتصام��ات م��ن أج��ل إنق��اذ 
املقاب��ر اإلس��المية، أو االعت��كاف في املس��جد األقصى 

والرباط فيه«. 
وق��ال: »قلت لهم: الذي تس��ألوني عنه إما ثوابت 

إسالمية أو سياسية، وهذه ال تنازل عنها«. 
 وقال إن الس��لطات اإلس��رائيلية، تعّمدت إخراج 
عملي��ة اإلف��راج عن��ه بطريق��ة ق��د ت��ؤدي لتعرض��ه 

للمخاطر من قبل املتشددين اإلسرائيليني. 
وأش��ار إل��ى أن س��ائق حافل��ة أنزل��ه ف��ي مدينة 
حول��ون )وس��ط(، م��ع العل��م أن��ه ش��خصية عام��ة 
معروف��ة، وكان م��ن املمك��ن تعرض��ه العت��داءات من 
قبل املتطرف��ني اليهود. وأردف: »وقف��ت وحدي احمل 
كرات��ني )فيه��ا اغراضه م��ن الس��جن( وطاقيتي على 
رأس��ي، وحليت��ي بيض��اء... كل القرائ��ن مجتمعة مع 

بعض، فقلت: الله يلطف«.
وكان الش��يخ ص��الح يش��ير بذل��ك ال��ى احتمال 
تعرضه العتداء من قبل متش��ددين، لكونه ش��خصية 
معروفة، ويكّن له املتش��ددون اليه��ود كراهية كبيرة. 
وأضاف: »مرت حافلة رفضت الركوب فيها، ثم حافلة 
أخرى ورفضت، ثم مرت س��يارة أج��رة، وطلبت منها 
التوقف، فوقف السائق، وكان عربياً من مدينة الرملة، 
فعرفني، وقال لي: أهالً ش��يخ رائ��د«. وتابع: »طلبت 
منه ايصالي الى مس��جد حس��ن بك  في ت��ل أبيب )..( 
كان همي ان أبلّغ ع��ن مكاني. اتصلت وردت زوجتي، 
وطلبت منها اإلبالغ عن مكاني في مسجد حسن بك«. 
ووص��ف رحلة اإلفراج عن��ه بأنها »رهيبة«. وكش��ف 
الش��يخ صالح النقاب عن أنه رف��ض عرضاً من خالل 
املخاب��رات اإلس��رائيلية، باللق��اء مع رئي��س الوزراء 
بنيام��ني ننت ياه��و، أو وزي��ر الداخلية أريي��ه درعي. 

وأفرج��ت الش��رطة اإلس��رائيلية، عن الش��يخ صالح، 
بعد أن قضى حكماً بالس��جن ملدة تسعة أشهر، بتهمة 
»التحري��ض عل��ى العنف«، خ��الل خطب��ة ألقاها في 

مدينة القدس الشرقية قبل تسعة سنوات.
إدارة  إن  ق��ال  اإلف��راج،  عملي��ة  تفاصي��ل  وف��ي 
الس��جون كانت تنوي ترك��ه يعود إل��ى بيته مبفرده 
رغ��م م��ا يكتنف ذل��ك م��ن مخاط��ر، مؤكداً أن��ه عاش 
تس��عة أش��هر في عزل وح��ده، بالتزامن مع سلس��لة 
حتقيقات آخرها مع املخابرات اإلس��رائيلية، تضمنت 
رس��ائل تهديد. وقال الش��يخ صالح »بع��د أن صليت 
الفج��ر طلب��وا من��ي أن أع��د نفس��ي حت��ى أخ��رج من 
الس��جن ف��وراً، وقال��وا ل��ي إنه��م س��يضعونني ف��ي 
محطة احلاف��الت املركزية في بئر الس��بع وتعود إلى 
بيت��ك مبفردك«. وأض��اف: »قلت لهم أنت��م تخاطرون 
وتتحمل��ون املس��ؤولية، فخاف��وا، وركبن��ا بع��د ذلك 
إحدى سيارات س��جن رامون لتنقلنا مسافات طويلة 
نحو بلدة يهودية تس��مى كرياط مالخي، حيث نزلت 

بني مجموعات كثيرة من اليهود«.
حماس: اإلفراج انتصار للقدس

 أك��دت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( أن 
اإلف��راج عن الش��يخ رائد ص��الح يعد انتص��اراً إلرادة 
املرابط��ني واملدافع��ني ع��ن مدين��ة الق��دس واملس��جد 
األقص��ى، ورأت أن اعتقال س��لطات االحتالل الش��يخ 
صالح يؤكد فش��لها في مترير مخططاتها ضد املسجد 
األقصى. وهن��أت احلرك��ة رئيس احلركة اإلس��المية 
داخل اخلط األخضر، بعد أن أمضى تس��عة أشهر في 
سجون االحتالل، ومتنت من الله أن يبقى صوتاً قوياً 

مدافعاً عن القدس واملسجد األقصى املبارك.{

النهاية نفيه، ويحمل  بذور فنائه. االحتالل عدوان مستمر في الليل والنهار، 
وهو بح��د ذاته يدع��و الواقعني حتته للتخل��ص من ني��ره والقضاء عليه، 
ولوال العدوان املستمر ملا كان للفلسطينيني أن يسفكوا الدماء. االحتالل هو 
الذي يتحمل املس��ؤولية وهو اإلرهاب بحد ذاته، وفق التعريفات األمريكية 
لإرهاب. إسرائيل هي الدولة التي تستعمل القوة للهيمنة على املدنيني من 
أجل احلصول على مكاس��ب سياسية، وبهذا املعنى األمريكي هي إرهابية، 
وكل من يقدم لها الدعم إرهابي. أما ادعاء رئيس وزراء إسرائيل بأن داعش 
هي التي نفذت الهجوم فمردود عليه ألنه ال يوجد أي دليل يؤيد هذا االدعاء. 
ولو كانت داعش هي التي نفذت لكانت الشاحنة مليئة باملتفجرات املهلكة، 
أما اتهام داعش فيشكل بضاعة إلسرائيل كي تضلل العالم حول سبب قيام 

الفلسطيني مبثل هذه العملية.
حاولت إس��رائيل عبر الس��نوات ومبس��اعدة الس��لطة الفلسطينية أن 
توهم العالم بأنها ليس��ت دولة محتلة، وذلك حتس��يناً لصورتها، وجاءت 
ه��ذه العملي��ة لتذك��ر العالم بأنها م��ا زالت حتتل فلس��طني وته��دم بيوت 
ش��عبها وتش��ردهم خارج البالد. نتنياهو قام مبحاولة فاش��لة لتحس��ني 
ص��ورة إس��رائيل، وإذا كان هن��اك من صّدقه فه��ي الدول الداعم��ة إلرهابه 

ووسائل إعالمها.
أما املش��هد الذي تتهاوى معه هيبة إس��رائيل فيتمث��ل بهروب اجلنود 
الذين كانوا في ساحة العملية. رأى العالم الفيديو الذي التقط صور جنود 
لواء جوالني، الذي يعتبر أحد أهم األلوية القتالية في إسرائيل وهم يهربون 
أم��ام الش��احنة لينف��دوا بجلودهم. وكما ذك��رت بعض وس��ائل اإلعالم أن 
إسرائيلياً مدنياً كان يحمل سالحه هو الذي واجه الشهيد فادي قنبر، وهذا 
تأكيد ملا يردده العديد من املهتمني بالش��أن اإلس��رائيلي أن جيش إسرائيل 
ل��م يع��د كما كان، وح��ل محله جيش مك��ّون من جنود يتمس��كون باحلياة 
والرفاهي��ة وال يؤمن��ون ب��أن من واجبهم تق��دمي التضحيات. لق��د اختلفت 
معايي��ر الوالء واالنتماء بالنس��بة إلى جن��ود إس��رائيل، وجرفتهم تيارات 
احلياة احلديث��ة التي تركز عل��ى املتعة والرفاهية، وأصبح��ت »الهريبة« 
ج��زءاً من الثقافة العس��كرية اإلس��رائيلية. لق��د هرب جنود إس��رائيل أمام 
قوات املقاومة في لبنان وهم يصرخون ويس��تصرخون، وهربوا أيضاً في 
قطاع غزة أمام قوات حماس واجلهاد اإلس��المي، وهم بالتأكيد س��يهربون 
ف��ي أي مواجه��ة عس��كرية قادمة، ومن الض��روري أن تس��تثمر املقاومتان 
اللبناني��ة والفلس��طينية ه��ذا املنح��ى اإلس��رائيلي الذي يعبر ع��ن هبوط 

مستوى االنضباط العسكري وااللتزام.{

أصابت إسرائيل الشعب الفلس��طيني بإحباط كبير نظراً إلمعانها في 
قتل الفلسطينيني رجاالً ونساء وأطفاالً بذرائع واهية وتبريرات ممجوجة. 
رمبا كان هناك من الفلس��طينيني من كان يهاجم جنود إس��رائيل بالسكني، 
لكن إس��رائيل اس��تعملت الس��كني لك��ي تؤكد تهمه��ا وتبّرر قتلها للش��باب 
والش��ابات. كان م��ن الصعب على اجلميع معرفة مل��اذا يطلق اجلنود النار 
على الناس، خاصة أن الس��كاكني كانت ترمى بالقرب من اجلس��د املضرج 
بالدماء، وتّدعي وسائل إعالم الصهاينة أنها كانت أداة الشهيد الهجومية. 
في كثير من األحيان لم تكن السكني مبرراً للقتل، خاصة أنه كان من املمكن 

السيطرة على املهاجم أو املهاجمة من قبل اجلنود.
تراجعت معنويات الش��عب الفلس��طيني أمام األحداث، ألن إس��رائيل 
تتس��لى بقتله��م وه��م ال يتمكنون من ال��رد املؤث��ر أو ال��رادع، وصحيح أن 
بع��ض العملي��ات الفلس��طينية ضد اجلنود اإلس��رائيليني كان��ت ناجحة، 
لك��ن التضحي��ات الفلس��طينية بقي��ت أعلى وأضخ��م بكثير من اخلس��ائر 

الصهيوني��ة. وكم ه��و مؤلم أن يرى فلس��طيني بيت 
أخيه الفلسطيني ُيهدم وتشّرد العائالت، فيما يتمكن 
املس��توطن من احلصول على بيت مقام على األرض 

الفلسطينية بكل سهولة ومع كل احلماية.
ج��اءت عملية القدس التي نفذها الش��هيد فادي 
قنب��ر م��ن مدين��ة الق��دس بتاري��خ 8 كان��ون الثاني 
2017 والت��ي قت��ل فيه��ا أربع��ة جنود وج��رح نحو 
خمس��ة عش��ر، جراح بعضهم خطرة جداً، كجزء من 
عملي��ة إنقاذ معنوي وع��الج لبعض اإلحباط. لقد مت 
تنفيذ العملية بدقة، بحيث أوقعت خسائر كبيرة في 

اجلانب اإلسرائيلي. 
ويب��دو أن الش��هيد كان ق��د بذل جه��داً كبيراً في 
الرصد واالس��تطالع ومعرفة املوق��ع وحجم الوجود 
البش��ري في��ه خ��الل األوق��ات املختلف��ة، واس��تطاع 

بذلك حتديد الس��اعة املناسبة لشن الهجوم بالشاحنة. وما إن سمع أبناء 
الش��عب الفلس��طيني باخلبر حتى تغّي��رت أحاديثهم اخلاص��ة والعامة، 
وظهرت االبتس��امة على الوج��وه، كأن اجلميع كان ينتظ��ر الثأر واالنتقام 
لش��هدائنا وبيوتن��ا. وفي غزة خرج الن��اس بتظاهرات عفوي��ة تعبيراً عن 
ابتهاجهم بالعملي��ة، ولو كانت الظروف في الضف��ة الغربية مواتية لفعل 
الناس ذات الش��يء. لقد ارتفعت معنويات الناس وشعروا بأنهم أصحاب 
عزة وكرامة، وأن هناك من بني الش��عب الفلسطيني من يحافظ على كرامة 

الشعب.
الشعب الفلس��طيني ليس قاتالً وال دموياً، لكنه كبقية شعوب األرض 
يحمل في داخله نزعة الدفاع عن الذات وعن إنسانيته، وإذا كان لنا تفسير 
دوافع ما جرى فإنه ال يوجد س��وى تفس��ير واحد، هو أن االحتالل يفرز في 

القدس تنتقم.. والصهاينة يتراجعون!
بقلم: عبد الستار قاسم

حماس جاهزة لتسليم مؤسسات غزة 
لحكومة الوفاق

)حم��اس(  اإلس��المية  املقاوم��ة  حرك��ة  أك��دت   
استعدادها لتسليم كافة الوزارات والقطاعات احلكومية 
حلكوم��ة الوف��اق الوطني الفلس��طينية. م��ن جهته قال 
رئيس حكومة الوفاق رام��ي احلمدالله إن احلل اجلذري 
لقضية الكهرباء في قطاع غزة يتطلب متكني حكومته من 

تولي مسؤولياتها في القطاع.
رض��وان،  إس��ماعيل  حم��اس  ف��ي  القي��ادي  وأك��د 
»جاهزية« احلركة الكاملة لتسليم املؤسسات احلكومية 
في غ��زة حلكوم��ة الوفاق الفلس��طينية، ش��رط التزامها 

القيام بكافة مهامها ومسؤولياتها.
وخالل مؤمت��ر صحفي في رام الله، ق��ال احلمدالله 
إن احلل اجلذري لقضي��ة الكهرباء في قطاع غزة يتطلب 

حتلي حركة حماس باملس��ؤولية 
م��ن  الوف��اق  حكوم��ة  ومتك��ني 
ف��ي  مبس��ؤولياتها  االضط��الع 
احلمدالل��ه  وأض��اف  القط��اع. 
تق��وم  أن  املعق��ول  غي��ر  م��ن  أن 
احلكومة بتلبي��ة كافة احتياجات 
الفلس��طينيني ف��ي القط��اع، بينما 
تقوم حماس بإدارة القطاع وجمع 

الضرائب.
ومن��ذ نح��و ش��هر، تفاقم��ت 
أزمة الكهرباء في القطاع احملاصر 
م��ن قب��ل االحت��الل اإلس��رائيلي، 
التي��ار  قط��ع  س��اعات  ووصل��ت 

الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.
وتبادل��ت حم��اس وحكوم��ة الوف��اق ي��وم االثن��ني 

االتهامات بشأن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة.
ومن جانب آخر، أعلنت تركيا وقطر تبرعهما مببالغ 
مالي��ة، ووقود بغ��رض تزويد محطة الكهرب��اء الوحيدة 
بقطاع غ��زة بالوقود، وه��و ما انعكس إيجاب��اً على عدد 

ساعات وصول التيار الكهربائي.
وكانت دول��ة قطر قد قررت األحد تق��دمي 12 مليون 

دوالر لتمويل شراء وقود حملطة توليد الكهرباء بغزة.
وأعلن��ت س��لطة الطاقة بغ��زة يوم االثنني تش��غيل 
مول��د إضافي مبحطة الكهرباء، م��ع تدفق كميات الوقود 

من املنحة املالية القطرية.
بينم��ا قال��ت حكوم��ة الوفاق 
تلق��ت رس��الة  إنه��ا  الفلس��طينية 
م��ن احلكومة التركي��ة تؤكد تقدمي 
منحة ب� 15 ألف طن من احملروقات 

حملطة توليد الكهرباء بالقطاع.
ويحت��اج القط��اع نح��و 400 
ميغاوات م��ن الكهرب��اء، ال يتوافر 
منه��ا إال 212 فق��ط. ويت��م ش��راء 
مص��ر  وم��ن  إس��رائيل،  م��ن   120
32. ويت��م احلص��ول م��ن ش��ركة 
تولي��د الكهرب��اء الوحي��دة بغ��زة 
على 60، وفق أرقام سلطة الطاقة 

الفلسطينية.{
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السياسة الخارجّية التركية.. أسباب التحول وآفاق المستقبل
خالل فترة قياسية، شهدت السياسة اخلارجية 
التركية مؤخ��راً حتوالت ميكن وصفه��ا باجلذرية أو 
حت��ى باالنق��الب الدبلوماس��ي، على صعي��د تطبيع 
وتطوير عالقاتها مع دول عديدة في مقدمتها روس��يا 

ودولة االحتالل اإلسرائيلي واإلمارات والعراق.
سياسة تكثير األصدقاء

اس��تطاعت سياس��ة »تصفي��ر املش��اكل« الت��ي 
صاغه��ا ثم قاده��ا رئيس الوزراء الس��ابق أحمد داود 
أوغلو حلحلة مش��اكل تركيا مع معظم دول جوارها، 
وصياغ��ة عالق��ات إيجابية معها على مدى س��نوات 
عديدة، بيد أن الثورات العربية وخصوصاً السورية 
أدخلته��ا ف��ي ح��زام االس��تقطاب باملنطق��ة ووت��رت 
عالقاتها مع عدة أطراف، في مقدمتها دمشق وموسكو 

وطهران وبغداد، ومن قبلهم جميعاً تل أبيب.
ميكن تأري��خ مرحلة املراجعات والتراجعات في 
السياس��ة اخلارجي��ة التركية بتولي ب��ن علي يلدرم 
رئاس��ة احلكومة بعد ترؤسه حزب العدالة والتنمية 
في أي��ار 2016، رغم أنها بدأت في عه��د داود أوغلو. 
وضع يلدرم منذ اليوم األول عنواناً عريضاً لسياس��ة 
ب��الده اخلارجية، ه��و »تكثير عدد األصدق��اء وتقليل 

عدد اخلصوم«، وعلى ذلك سارت أنقرة.
ع��ادت تركي��ا ع��ن التوت��ر مع روس��يا لتنس��ج 
معه��ا تفاهمات واضحة املعالم في س��وريا جعلتهما 

دولتني »ضامنتني« التفاق وق��ف إطالق النار واحلل 
السياس��ي لألزم��ة. كم��ا طّبع��ت العالقات م��ع دولة 
االحت��الل بإعادة الس��فراء، ويس��تعد الطرفان خالل 
أي��ام لعق��د لق��اء يح��دد مس��ار العالقات السياس��ية 

واالقتصادية والتعاون األمني بينهما.
كم��ا عاد الس��فير اإلمارات��ي إلى أنق��رة بعد توتر 
اس��تمر س��نوات، ث��م ختم��ت أنق��رة كل ذل��ك بزيارة 

رئيس وزرائها إلى العراق معلنة فتح صفحة جديدة 
ف��ي العالقة مع��ه، بعد تأزمه��ا على خلفي��ة الوجود 

العسكري التركي بالعراق في معسكر بعشيقة.
أسباب التغيرات

تص��وغ تركي��ا سياس��تها اخلارجي��ة واضع��ة 

نص��ب عينيها ع��دة عوامل، ف��ي مقدمته��ا مصاحلها 
ومح��ددات أمنه��ا القوم��ي، ومدى متاس��ك مش��هدها 
الداخلي سياسياً واقتصادياً، وتطورات األوضاع في 
الب��الد ذات العالقة، والتوازن��ات اإلقليمية والدولية، 

وغيرها.
ملتغي��رات  رئيس��ة  أس��باب  ع��دة  رص��د  ميك��ن 

السياسة اخلارجية التركية مؤخراً، أهمها:
أوالً: إخف��اق أنقرة في فرض متغي��رات كبيرة أو 
إحداث إجن��ازات تذكر في ملفات املنطقة الرئيس��ة ال 
س��يما األزمة الس��ورية، التي حتولت فيه��ا تركيا مع 
الوق��ت من دول��ة إقليمي��ة ذات تأثير كبي��ر إلى جارة 
متأثرة بارتداداتها عليها. لذلك وإضافة إلى انكس��ار 
الث��ورات العربي��ة ف��ي املنطق��ة، وج��ب عل��ى أنق��رة 
-كداعمة رئيس��ة لهذه الثورات- أن تقوم باس��تدارة 
بات��ت ضروري��ة للحد م��ن اآلث��ار اجلانبي��ة ملواقفها 
الس��ابقة عالي��ة الس��قف. وكان م��ن أه��م نتائج ذلك 
اجتاه تركيا إلى مزج قوتها الناعمة بش��يء من القوة 
الصلبة، حتدي��داً في عملية »درع الفرات« ومعس��كر 

بعشيقة في العراق.
ثانياً: افتقدت أنقرة التحالفات القوية واملستدامة 
ف��ي املنطقة على مدى الس��نوات القليلة املاضية، فقد 
راهنت على »حتالف الدميقراطية« -وفق تعبير داود 
أوغلو- مع القاهرة بعد ث��ورة 25 يناير الذي أطاحه 
االنقالب في مصر، كما س��عت لتحال��ف عميق ما زال 
مستمراً مع قطر، لكنه ال يبدو كافياً وحده، ثم حاولت 
جاه��دة م��ع اململكة العربي��ة الس��عودية دون نتائج 
ملموس��ة، لتجد ضالته��ا أخيراً في التقارب النس��بي 

مع روسيا.
ثالث��اً: توت��ر عالقاته��ا م��ع حلفائه��ا الغربي��ني 

بقلم: سعيد احلاج

أردوغان يتجاوز المرحلة األولى 
نحو توسيع صالحياته الرئاسية

جت��اوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
توس��يع  نح��و  األول��ى  املرحل��ة  االثن��ني،  ي��وم 
صالحيات��ه الرئاس��ية، بع��د أن تبن��ى البرمل��ان 

التركي إصالحاً دستورياً انتقدته املعارضة.
وواف��ق البرمل��ان الترك��ي ف��ي ق��راءة أول��ى 
ي��وم األحد على دس��تور جديد يع��زز صالحيات 
الرئي��س بفض��ل دع��م ح��زب العدال��ة والتنمي��ة 

احلاكم وحلفائه.
عل��ى  الدس��توري  التعدي��ل  وس��يعرض 
نيس��ان.  مطل��ع  أو  آذار  نهاي��ة  ف��ي  االس��تفتاء 
وسيمنح الدس��تور اجلديد الرئيس سلطة تعيني 
أو إقال��ة ال��وزراء، بينم��ا س��يلغي منصب رئيس 
ال��وزراء للم��رة األولى ف��ي تاريخ تركي��ا. وإلغاء 
ه��ذا املنصب الذي يتواله حالي��اً بن علي يلدرمي، 

سيش��كل سابقة منذ تأسيس مصطفى كمال أتاتورك اجلمهورية التركية العلمانية عام 1923. 
ويل��درمي الذي يؤيد اإلصالح الذي س��يفضي إل��ى إلغاء منصبه، قد يعني بحس��ب اإلعالم نائباً 
للرئيس في النظام الرئاسي اجلديد. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتوملوش في تغريدة: 
»لقد جنحنا في مترير اجلولة األولى من اإلصالح الدس��توري، احلمد لله س��يكون لتركيا نظام 
أكثر فعالية«. وإذا كان احلزب احلاكم قد اعتبر هذا التعديل الدستوري ضمانة لالستقرار، فإن 
املعارضة ترى في ذلك دليالً إضافياً على استبداد أردوغان. وقال فاروق لوغاوغلو الرجل الثاني 
الس��ابق في حزب الشعب اجلمهوري، حزب املعارضة الرئيسي: »اإلصالح الرئاسي الذي بادر 
به احلزب احلاكم ليس نبأ س��اراً لتركيا، قد يفضي إلى مش��اكل في مجاالت الدميقراطية ودولة 

القانون وفصل السلطات واستقالل القضاء«.
والية من خمس سنوات

ووافق على اإلصالح املتعلق بتوس��يع صالحيات رئي��س اجلمهورية، أكثر من 330 نائباً، 
محقق��اً أغلبي��ة الثالثة أخم��اس الضرورية. ويش��غل حزب العدال��ة والتنمي��ة 317 من مقاعد 
البرملان البالغ عددها 550، واحتاج ألصوات حزب احلركة القومية اليميني القومي، للحصول 
على األغلبية املطلوب��ة إلقرار النص. وتبادل نواب احلزب احلاكم ونواب املعارضة األتراك ليل 
األربعاء - اخلميس اللكمات وتراش��قوا بقوارير املياه. وظهر في لقطات نش��رتها وسائل اإلعالم 
التركية نواب وهم يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. لكن املعارضة تشكل أقلية، وبالتالي ال 
ميكنها منع تبني هذا النص. وترفض املعارضة هذا املشروع لنظام سياسي رئاسي وتدين ميل 
أردوغ��ان إلى االس��تبداد، خصوصاً بع��د احملاولة االنقالبية التي وقعت ف��ي 15 متوز املاضي، 

وحمالت التطهير التي تلتها.
س��يمنح الدستور اجلديد الرئيس س��لطة تعيني أو إقالة الوزراء، كما ينص على استحداث 
منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس. وجتري االنتخابات التش��ريعية والرئاسية في وقت واحد. 
ويح��دد مش��روع الدس��تور الثالث من تش��رين الثاني 2019 موع��داً لها. وينص هذا الدس��تور 
اجلديد على أن تكون مدة الوالية الرئاسية خمس سنوات، وال ميكن الرئيس شغل املنصب أكثر 
من واليتني على األكثر. ويضمن الدس��تور احلالي الذي أقر عام 1982 بعد االنقالب العس��كري 
ال��ذي حدث في 1980، اس��تقالل القضاء حي��ال الس��لطة التنفيذية. لكن اإلصالح الدس��توري 
يس��مح للرئيس بالتدخل مباش��رة في عمل القض��اء الذي يتهمه أردوغ��ان بالتأثر بأنصار فتح 

الله غولن املتهم من قبل السلطات بالوقوف وراء االنقالب الفاشل في 15 متوز املاضي.{

تركيا: إلقاء القبض على مرتكب تفجير رأس السنة
والي إسطنبول: الهجوم على النادي الليلي ُنفذ باسم تنظيم داعش

وذكر ش��اهني أن عملية إلقاء القبض على منفذ الهجوم 
ش��ارك فيها ألفا ش��رطي. ولفت إلى أنه خالل عملية القبض 

على املهاجم مت توقيف خمسني شخصاً.  
ونّوه إلى أن املهاجم اس��تأجر منزالً في منطقة باش��اق 
ش��هير ل��دى وصوله إس��طنبول، وأض��اف: »وقب��ل الهجوم 
بي��وم أو يوم��ني عم��د إل��ى تغيي��ر س��كنه مرتني س��عياً منه 
للتخف��ي، وتوجه إلى مكان الهجوم م��ن منطقة زيتنبورنو« 

في املدينة.
وتعّرض ناد ليلي في منطقة »أورطه كوي« بإسطنبول، 
كان مكتظ��اً باحملتفلني بقدوم العام اجلديد، لهجوم مس��لح 
ليلة رأس السنة؛ ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 65 

آخرين، حسب أرقام رسمية تركية.{

كش��ف والي إس��طنبول »واصب شاهني« 
ع��ن تفاصي��ل الهج��وم اإلرهابي عل��ى النادي 
الليل��ي في منطق��ة »أورطا كوي« بإس��طنبول، 
وق��ال: »م��ن الواض��ح أن الهج��وم ُنفذ باس��م 

تنظيم داعش«.
ج��اء ذل��ك في مؤمت��ر صحفي أم��ام مبنى 
مديرية أمن إسطنبول يوم الثالثاء، أوضح فيه 
أن قوات األمن ألق��ت القبض على منفذ الهجوم 
»أس��انيورت«  منطق��ة  ف��ي  املاضي��ة  الليل��ة 

بإسطنبول.
الش��رطة  أن  إس��طنبول  وال��ي  وأوض��ح 

رص��دت وداهمت خمس��ة منازل، يوم االثن��ني؛ حيث قبضت 
عل��ى املهاجم في أحدها، وضبط��ت بحوزته 197 ألف دوالر 

أمريكي، إضافة إلى مسّدسني، وخزنة رصاص.
وأش��ار إل��ى أن املهاجم يدع��ى عبد القادر مش��اريبوف 
واس��مه احلركي »أبو محمد خورس��اني عب��د الكافي«، وهو 
من مواليد أوزبكس��تان عام 1983، وتواجد في أفغانستان، 

ويتقن أربع لغات.
ولفت إلى أن منف��ذ الهجوم اعترف بجرميته، وتطابقت 

بصماته )مع البصمات املسجلة لدى األجهزة األمنية(.
وأع��رب عن اعتقاده ب��أن منفذ الهجوم دخ��ل تركيا في 

كانون الثاني 2016.

إسرائيل ترفض
والفلسطينيون يرحبون بنتائج مؤتمر باريس

اعتب��ر الكيان الصهيوني أن »مؤمتر باريس الدولي للس��الم« ال��ذي جدد دعم املجتمع الدولي حل��ل الدولتني، يبعد 
فرص السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، بينما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية باملؤمتر ونتائجه.

وقالت اخلارجية اإلسرائيلية في بيان لها يوم األحد إن هذا املؤمتر الدولي وقرارات األمم املتحدة تبعد فرص السالم، 
ألنها تشجع الفلسطينيني على رفض احملادثات املباشرة مع إسرائيل.

وق��د أك��د البيان اخلتام��ي للمؤمتر ض��رورة حّل الدولت��ني إلنهاء النزاع الفلس��طيني اإلس��رائيلي، مح��ذراً اجلانبني 
اإلس��رائيلي والفلس��طيني من اتخاذ أي »خط��وات أحادية اجلانب« تس��تبق نتيجة مفاوضات قضاي��ا الوضع النهائي، 

ومنها قضايا القدس واحلدود واألمن والالجئني.
ورحب البيان بجهود دفع الس��الم في الش��رق األوس��ط، مبا في ذلك قرار مجلس األمن األخير رقم 2334 الذي أدان 

النشاط االستيطاني، كما أدان األعمال »اإلرهابية«.
من جانبها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالبيان اخلتامي للمؤمتر، ووجهت شكرها إلى جميع الدول املشاركة 

التي أجمعت على رفض االحتالل وسياسة االستيطان.
وأكد أمني س��ر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس��طينية صائب عريقات أنه آن األوان حملاس��بة إس��رائيل على 

انتهاكاتها املنظمة ل� القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وتعاملها بفوقية مع الشرعية واإلرادة الدولية.
وقال عريقات إن »الزخم في مشاركتها )الدول( وإجماعها على رفض االحتالل واالستيطان وضرورة التزام القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنس��اني، يوجه رس��الة إلى إس��رائيل، الس��لطة القائمة باالحتالل، أنه ال ميكن حتقيق السالم 

واالستقرار في املنطقة والعالم دون إنهاء االحتالل العسكري لفلسطني السبب الرئيس في العنف واإلرهاب«.{
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)الواليات املتح��دة واالحتاد األوروبي وحلف الناتو( 
ألس��باب عديدة، أهمها األزمة السورية ودعم األكراد، 

ثم املوقف من االنقالب الفاشل وتبعاته.
رابع��اً: تس��ارع خطوات املش��روع الك��ردي على 
حدودها اجلنوبية، وهو ما من ش��أنه تأسيس قاعدة 
لتدريب مس��لحي حزب العمال الكردستاني، وإطالق 
عملياته��م ضدها من الش��مال الس��وري، إضافة إلى 
ش��مال الع��راق والداخ��ل الترك��ي، وه��و حت��ٍدّ كبي��ر 

خلطوط األمن القومي التركي احلمر.
ه��ذا التح��دي ال��ذي دف��ع بتركي��ا إل��ى الداخ��ل 
الس��وري ف��ي عملي��ة درع الف��رات بع��د س��نوات من 
التحفظ والتمهل، يوازيه خطر آخر يتمثل في سيطرة 
العمال الكردس��تاني على س��نجار في الع��راق، وهو 
ما يب��دو أنه دفع به��ا إلى التقارب مع بغ��داد وتقدمي 
تنازالت مبدئية في موضوع معس��كر بعشيقة، حيث 
أكد البيان املشترك مع احلكومة العراقية أنه معسكر 
عراق��ي، وك��ّرر العب��ادي مطالبت��ه بخ��روج الق��وات 
التركي��ة منه، كما لم يزر يلدرم بنفس��ه جنوده هناك 

وإمنا أرسل إليهم بعض الوزراء.
خامساً: احملاولة االنقالبية الفاشلة التي فاقمت 
كل ما سبق، وسّرعت خطوات تركيا نحو كسر العزلة 
عن نفس��ها وتضييق مس��احات االس��تهداف وتقليل 
اخلسائر. فرغم جناح أنقرة في إفشاله، فإن االنقالب 
أظهر هشاشة الوضع التركي الداخلي ومدى الغضب 
اخلارجي على الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغان 
وح��زب العدالة والتنمي��ة، الذي وصل إلى مس��توى 

دعم االنقالب أو السماح بتنفيذه.
وف��ي احملصلة، وج��دت القيادة التركية نفس��ها 
مكش��وفة الظه��ر داخلي��اً ومعزول��ة خارجي��اً، وف��ي 
مواجه��ة ع��دة حتدي��ات خطي��رة ومتزامن��ة، أهمه��ا 
مشروع املمر الكردي في سوريا والعمليات اإلرهابية 
واألزمة االقتصادية في الداخل، فضالً عن االستهداف 
اخلارجي. وهو الوضع الذي اعتبره أردوغان »حرب 
اس��تقالل ثاني��ة« تطلبت إعالن��ه »الس��فر برليك« أو 

التعبئة الشعبية العامة في مواجهته.
آفاق املستقبل

ميكن إجمال مس��ار السياسة اخلارجية التركية 
احلالي في عناوين ثالثة: تقليل اخلصوم، والتقارب 
مع روس��يا، وانته��اج القوة الصلبة. لك��ن إلى أي حد 

ميكن أن تستمر أنقرة في هذا املسار؟
ال تبدو تركيا في وارد التراجع عن مسار تقاربها 
مع روس��يا، بل ترغب في تعميق التفاهمات الثنائية 
ورفع مس��توى التعاون معها قدر اإلمكان. فمن جهة، 
ال غن��ى لها عن اس��تمرار الدعم الروس��ي لعملية درع 
الف��رات س��عياً إلى حتقي��ق نتائج إيجابي��ة وحمايًة 
ألرواح جنوده��ا. وم��ن جه��ة أخ��رى، ال يبدو مس��ار 
العالقات التركية - الغربية مبشراً بانفراجات قريبة 
بعد وصول العالقات مع االحتاد األوروبي إلى شفير 
القطيعة، وفي ظل تراجع اللهجة التركية املستبشرة 

بانتخاب دونالد ترمب.
ولئ��ن ق��ررت أنقرة وطه��ران -منذ وق��ت بعيد- 
حتيي��َد خالفاتهم��ا السياس��ية ع��ن مس��ار العالقات 
االقتصادي��ة، وجتُنّ��َب املواجهة املباش��رة، واالكتفاء 
بالتنافس الس��اخن على الساحة السورية بالوكالة، 
ورغم أن إيران جزء من معادلة احلل في س��وريا ولو 
جزئي��اً، فإن الفترة األخيرة حملت لهجة تركية عالية 
الس��قف جتاه طهران، حيث حّملتها ضمناً مسؤولية 
ع��دم الت��زام النظ��ام بوق��ف إط��الق الن��ار، وبات��ت 
»املليش��يات الش��يعية« صيغة رس��مية معتمدة في 
اخلط��اب السياس��ي واإلعالمي الترك��ي. تدفع تركيا 
الثم��ن املذك��ور آنفاً م��ن اقتصادها وأمنها باس��تمرار 
تراجع اللي��رة أمام الدوالر إلى مس��تويات قياس��ية، 
وبزي��ادة وتيرة العملي��ات اإلرهابية عل��ى أراضيها، 
وكالهم��ا يتغذى من أس��باب خارجي��ة بالتوازي مع 
األس��باب الداخلي��ة بطبيعة احلال. بي��د أن من املفيد 
التذكي��ر بع��دم ق��درة تركي��ا عل��ى االنحي��از الكام��ل 
إل��ى محور م��ا بالقطيع��ة مع اآلخ��ر، فل��م تفعل ذلك 
مع روس��يا س��ابقاً وهي عض��و في النات��و، ولن تقدر 
على االنف��كاك متاماً منه اآلن لالنضم��ام إلى »منظمة 
شنغهاي للتعاون« في حلف استراتيجي مع موسكو. 
وبالتالي فحالة التقارب املتسارع مع روسيا ستصل 
إل��ى حّد معني ال ميكن تركيا بع��ده املخاطرة بقطيعة 
تام��ة مع حلفائه��ا الغربيني التقليديني، وال س��يما إذا 
ما ُقّدر لألزمة الس��ورية أن تنتظم في مس��ار سياسي 

يخفف الضغوط واالرتدادات السلبية عليها.
وإل��ى ذلك احلني ورمبا بعده؛ س��تظل تركيا بني 
مطرق��ة التحدي��ات واألزم��ات املتراكم��ة واملتزامنة، 
عليه��ا،  املمارس��ة  اخلارجي��ة  الضغ��وط  وس��ندان 
التي تس��تهدف في املق��ام األول التأثير على س��ياتها 

اخلارجية.{

في معتقالتنا.. خصام وانتقام؟
 2016 ع��ام  ف��ي  القه��ر  أخب��ار  نش��رة  عناوي��ن   
-املس��كوت عليها- تكسر القلب وتعذب الضمير. إذ نقرأ 
فيها أن األس��تاذ محمد مهدي عاكف أصيب بالس��رطان 
في س��جنه وهو مقبل على عامه التس��عني، وأن أس��تاذ 
اجليولوجيا بعلوم القاهرة الدكتور رش��اد بيومي ممّدد 
عل��ى س��رير آخر في س��جن طرة وه��و في عام��ه الرابع 
بع��د الثمانني. كما نقرأ أن املستش��ار محمود اخلضيري 
أج��رى عملية قل��ب مفتوح وي��كاد يفقد بص��ره وهو في 
عامه الس��ابع بعد الس��بعني. وفقدان البصر مع تدهور 
احلال��ة الصحي��ة يعان��ي من��ه كثي��رون، ف��ي مقدمتهم 
الصحف��ي مج��دى أحمد حس��ن وهش��ام جعف��ر رئيس 
مجل��س أمن��اء مؤسس��ة التنمي��ة اإلعالمية. نق��رأ أيضاً 
أن املهندس أحمد ماهر مؤس��س جماع��ة 6 أبريل بعدما 
أمضى ثالث سنوات في السجن، خرج ليقضي الليل كله 
في أحد أقسام الش��رطة لثالث سنوات أخرى، وهو اآلن 
يبيت في املخفر يومياً حتت الس��لم من السادس��ة مساًء 
حتى السادسة صباحاً، وما سبق ليس حصراً بطبيعة 
احل��ال، لكنه��ا مج��رد مناذج له��ا نظائرها ورمب��ا ما هو 
أفدح منها في محيط املس��جونني السياس��ّيني الذين هم 

أسوأ حظاً من اجلنائيني ألسباب مفهومة.
ح��ني نطال��ع تل��ك األخب��ار الت��ي تتناقله��ا مواقع 
التواصل االجتماعي وال نرى لها أثراً في وسائل اإلعالم، 
فال تفس��ير لذلك إال أنن��ا صرنا نعاني م��ن أزمتني: أزمة 

ممارسة القهر وأزمة السكوت عليه.
أدري أن بع��ض ذوى الضمائ��ر احلّي��ة م��ا برح��وا 
يلح��ون ه��ذه األي��ام -بعدم��ا هزمن��ا الب��رد الق��ارس- 
عل��ى إنقاذ بع��ض من ذك��رت من امل��وت البط��يء الذي 
يتعّرض��ون له. كما أن أصوات��اً مماثلة ضاقت بالصمت 
املخج��ل ال��ذي ران على فضائنا، فس��عت إل��ى تذكيرنا 
عبر التغري��دات مبحنة املظلومني القابعني في الزنازين 
ممن يتعرضون ملختلف أس��اليب القهر واإلذالل. إال أننا 

ينبغ��ي أن نعت��رف بأمرين: األول أن أص��وات أصحاب 
الضمائ��ر احلّية ص��ارت مناذج اس��تثنائية تس��مع من 
خارج مؤسس��ات الدولة ومنابره��ا املعتمدة، الثاني أن 
األغلبية استس��لمت خلطاب التنكيل واإلبادة، فتجمدت 
قلوبها وتش�ّوهت ضمائرها وتراجع منسوب اإلنسانية 
لديه��ا. ومن ثم قبلت بالتعذيب والتنكيل، وبعضها ذاب 
في خطاب الكراهية واالنتقام حتى بات يتش��ّوق لرؤية 

املشانق ويحتفي بإسالة الدماء.
ال أدافع عن آراء وال أفعال، لكنني أدافع عن إنسانية 
احملتجزين وكراماته��م، حتى إذا أدانهم القضاء، ذلك أن 
الس��جن وتقييد احلرية عقوبة كافية ف��ي حالة اإلدانة، 
ول��م يقل أح��د أن يقترن الس��جن ب��اإلذالل أو التنكيل أو 
تعري��ض حياته��م للخط��ر. وتل��ك بديهي��ات غابت عن 
واقعنا، حتى أصبحت املنظم��ات التي تدافع عن حقوق 
اإلنس��ان م��ن أكث��ر الكيان��ات القانونية الت��ي تتعرض 

للمالحقة واالضطهاد، وصار الس��عي الستصدار قانون 
ملنع التعذيب أو عالج ضحايا التعذيب مبثابة اتهامات 

تعّرض أصحابها للمساءلة والقمع واملصادرة.
س��يكون محزن��اً ومفجع��اً أن يب��رر كائن��اً من كان 
التعذيب والتنكيل بأن��ه واقع على أناس ارتكبوا جرائم 
أو اتهم��وا باإلرهاب، وردي عل��ى ذلك أن كل من أدين في 
جرمية بع��د محاكمة عادل��ة يحاس��ب بالقانون وليس 
بالتنكيل والتعذيب، ليس فقط احتراماً إلنسانيته ولكن 
أيض��اً ألنن��ا تعلمنا أن العن��ف يولد العن��ف، وأن الذين 
ميارس��ون القم��ع يزرع��ون ب��ذور الكراهية والث��أر، ثم 

يحصدون املُّر في نهاية املطاف.
ال يقول��ّن أح��د إن التنكي��ل بهؤالء أخ��ذاً بثأر رجال 
اجلي��ش والش��رطة الذي��ن قتل��وا ف��ي س��يناء وغيرها، 
وردي أن من يثبت بحقه القتل ينبغي أن يحاس��ب على 
فعلت��ه وال جدال في ذلك. ثم إن الدولة املتحضرة ال تثأر 
وال ترته��ن عش��رات األلوف لعدة س��نوات حت��ى تنتهي 
م��ن التميي��ز بني الظامل��ني واملظلومني، ولكنها حتاس��ب 
بالقانون وحتتكم إليه. وفي كل األحوال فإن اخلصام ال 

يبرر التنكيل واالنتقام.
لق��د ازداد س��عر كل ش��يء ف��ي مصر، وص��ار غاية 

مرادنا أن يضم سعر »املواطن« إلى القائمة يوماً ما.{

ماذا يفعل المال اإليراني ببعض »العمائم السّنية« في لبنان؟

»قراراته ليست نابعة من قناعات أعضائه«.
ودعا املفتي امليس العلماء الذين يس��عون إل��ى تنفيذ »أجندات خارجية«، إلى 
نزع »العمائم عن رؤوسهم، والقيام بأي أمر يريدونه، ال أن يقحموا صفتهم الدينية 

في أمور ال تفيد مجتمعهم وال بيئتهم«.
وعن إصالح الواقع الس��ني في لبنان، قال امليس: »على الس��عودية دور كبير، 
فهن��اك بع��ض رج��ال الدين مم��ن تغريهم امل��ادة، واجته��وا نحو مس��ارات أضرت 
مبجتمعه��م«، لكنه أوض��ح أن »العلماء الوازنني ال يغريهم امل��ال، ويحافظون على 

مبادئهم وصوتهم الصادق«.
وقال امليس: املش��ايخ اخلارج��ون عن إجماع الس��ّنة؛ »معروفون بأن واقعهم 

املادي رديء، وهو السبب الذي دفعهم إلى تلك اخليارات«.
جتمع العلماء: نحن مستقلون

وحول االتهام��ات املوجهة إلى التجمع بأنه صناع��ة إيرانية، أكد عضو احتاد 
العلماء املسلمني في لبنان الشيخ ماهر مزهر، »استقاللية التجمع«.

وق��ال: »جتّمعن��ا يض��م علماء س��ّنة وش��يعة، وهو لي��س مرتهناً ألحد س��وى 
منطق الوحدة اإلسالمية«، مذكراً مبش��اركة أعضاء التجمع بالصالة املوحدة التي 
دعا إليها حزب الله عام 2005 في س��احة الش��هداء، عق��ب اغتيال رئيس احلكومة 

األسبق رفيق احلريري.
وأردف في تصريحات: »كنا نواجه، كعلماء سّنة في التجمع، محاوالت الفتنة 

بني السّنة والشيعة عقب اغتيال الرئيس احلريري«.
وح��ول ما يت��ردد عن تلقي أعض��اء التجمع رواتب ش��هرية، وأن ه��ذه األموال 
مصدرها إيران، قال مزهر: »نحصل على أموال مصدرها الزكاة عند السنة واخلمس 
عند الش��يعة، ولم نحصل أب��داً على أموال من إيران، ولو كانت املس��ألة مادية لكّنا 

توجهنا إلى دول اخلليج القادرة على دفع أموال أكبر«.
وأضاف: »أعضاء التجمع املكونني من 360 ش��يخاً س��نياً وش��يعياً ال يتلقون 
بأغلبهم أمواالً مقابل انتس��ابهم، ع��دا الهيئة اإلدارية في التجمع؛ التي حتصل على 

مخصصات بدل محروقات وهواتف«، وفق قوله.
وعن اتهام املش��ايخ الس��ّنة ضمن التجمع بالس��باحة بعكس تي��ار طائفتهم، 
ة في جتمع العلماء املسلمني؛  املعارض حلزب الله وإيران، قال: »نحن كعلماء س��نّ
تربينا على اجلهاد في سبيل الله، وبأن العدّو هو إسرائيل وبأن املقاومة هي خيارنا، 

وبالتالي نحن ندعم ونناصر أي حزب أو طرف يواجه العدّو اإلسرائيلي«.
وعن سبب تناغم آراء التجمع مع املواقف اإليرانية بشأن ما يحدث في املنطقة، 
كالبحري��ن واليمن وس��وريا، رد مزهر بالقول: »نحن م��ع أي مظلومية تقع ضد أي 

شعب أو مجموعة أو طرف«.{

ح��ذر مفت��ي البقاع الش��يخ خليل املي��س؛ من اس��تمرار تلقي بع��ض »العمائم 
الس��ّنية« في لبنان أمواالً من إيران، عب��ر انضمامها إلى بعض التجمعات املدعومة 
إيرانياً، في إش��ارة إلى »جتمع العلماء املس��لمني«. وأكد املي��س في تصريحات؛ أن 

الدور اإليراني أدى إلى »تخريب العديد من الدول في املنطقة«.
يأت��ي ذل��ك، في وقت صّع��د فيه جتم��ع علماء املس��لمني من مواقف��ه ضد دول 
اخلليج، في تناغم مع مواقف حزب الله وطهران. فقد اس��تنكر التجمع في بيان له، 
يوم السبت، »إقدام السلطات البحرينية على إعدام ثالثة شبان رمياً بالرصاص«، 
وقال: »كنا دائماً ندعو الش��عب ف��ي البحرين لإصرار على احلراك الس��لمي وعدم 

االجنرار ملواجهة من نوع آخر«، واصفاً نظام البحرين ب�»الظالم«.
وتأسس التجمع عام 1982، إبان االجتياح اإلسرائيلي للبنان، ومت الترخيص 
ل��ه من قبل الدولة اللبنانية عام 1983. وهو يضم مش��ايخ س��نة وش��يعة، ويرفع 

شعار »مواجهة االحتالل بالوحدة اإلسالمية«.
وتش��ير مصادر عدة إلى تلقي أعضاء التجمع روات��ب وامتيازات أخرى، وذلك 
وفق ميزانية تصل مباش��رة م��ن إيران للهيئة اإلدارية للتجم��ع، فيما ينفي التجمع 
حصوله على دعم إيراني، ويقول إن مصدر متويله هو الزكاة والتبرعات واخلمس 

عند الشيعة.
هل ُيغري املال بعض »العمائم«؟

واعتب��ر املفتي املي��س أن »كثي��راً من املش��ايخ يبحثون عن موق��ع ريادي، بل 
يطمح بعضهم إلى تأدية دور املفتي، وهذا ما قلته سابقاً ملفتي اجلمهورية اللبنانية 

السابق  محمد رشيد قباني«، بحسب قوله.
ورأى املي��س أن جتم��ع علماء املس��لمني »يضم مجموعة من املش��ايخ الس��نة 
املتحّمس��ني، الذي��ن ال يعبرون ع��ن املرحلة بش��كل واقعي وحقيقي، وال يعكس��ون 

نبض الشارع«.
وأك��د املي��س أن »التجم��ع يتلق��ى أم��واالً ورواتب من إي��ران«، مش��دداً على أن 

بقلم: عامر معروف

مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين
يستنكر نقل السفارة األمريكية إلى القدس

أدان مفتي فلسطني الشيخ محمد حسني، خطة الرئيس األميركي ترامب نقل السفارة األميركية من تل 
أبيب الى مدينة القدس، واعتبرها »اعتداء على املسلمني« في جميع انحاء العالم.

وف��ي خطبة اجلمعة التي ألقاها في املس��جد األقصى بالقدس احملتلة، قال املفتي حس��ني: »إن الوعد 
بنقل الس��فارة من قبل الرئيس األميركي ليس اعتداًء على الفلس��طينيني فقط، بل على العرب واملس��لمني، 

ولن يسكت املسلمون والعرب وهم يرون العدوان يتحقق خالل نقل السفارة إلى القدس«.
وُرفع األذان في املس��اجد تلبية لدعوة مسؤولني فلسطينيني وجهوها يوم الثالثاء املاضي، احتجاجاً 

على هذا االقتراح، فيما ستقوم الكنائس يوم األحد بقرع األجراس أيضاً رفضاً لنقل السفارة.
وإذ ُيخشى من أن تشّكل خطوة نقل السفارة إلى القدس اعترافاً فعلياً بها عاصمة للكيان اإلسرائيلي، 
وهو ما سيزيد من التوترات في الشرق األوسط ويقضي على جهود السالم الهشة، أشار املفتي حسني إلى 
أّن نقل السفارة »يخالف املواثيق واألعراف الدولية وقرارات مجلس األمن التي يعترف بأن مدينة القدس 

محتلة، وهي عاصمة دولة فلسطني«.{
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طهران تعارض مشاركة 
واشنطن في آستانة

والروس��ي  اإليران��ي  اجلانب��ان  كّث��ف 
جهودهم��ا السياس��ية والعس��كرية لتوفي��ر 
األجواء املناس��بة إلجناح مفاوضات آستانة 
ف��ي 23 الش��هر اجل��اري، مبش��اركة ممثلي 
احلكومة الس��ورية وفصائ��ل معارضة، في 
وق��ت أعلن��ت في��ه طه��ران رفضها مش��اركة 

واشنطن في مفاوضات آستانة.
ونقلت وكالة »تسنيم« لألنباء عن وزير 
اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف، قوله 
إن إي��ران تع��ارض وجود الوالي��ات املتحدة 
ف��ي مفاوض��ات آس��تانة. ورداً عل��ى س��ؤال 
ع��ن موق��ف إي��ران م��ن املش��اركة األميركية 
احملتمل��ة، قال ظريف: »لم نوجه الدعوة لهم 

ونعارض وجودهم«.

الفروف: لوال تدخلنا 
لسقطت دمشق

قال وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي 
الفروف إن بالده تدخلت عسكرياً في سورية 
في حلظة حاسمة وأنقذت دمشق التي كانت 
»على بعد أس��بوعني من الوق��وع في قبضة 
اإلرهابي��ني«، مؤك��داً أن ت��ؤدي مفاوض��ات 
آس��تانة في 23 الش��هر اجلاري إلى »عملية 
الق��وى الفاعل��ة عل��ى  سياس��ية مبش��اركة 

األرض«.
وش��دد خالل لقاء مع الصحافيني أوجز 
في��ه حصيل��ة السياس��ة الروس��ية ف��ي عام 
2016 على أن الوجود العس��كري الروس��ي 
»ليس فقط س��اعد الس��لطات الشرعية على 
دح��ر اخلط��ر املباش��ر، بل بع��د حترير حلب 
ميكنن��ا الق��ول إنن��ا حافظن��ا عل��ى س��ورية 
العلمانية ذات السيادة كما نص قرار مجلس 

األمن« 2254.

محكمة بريطانية تسمح 
لبلحاج بمقاضاة الحكومة

س��محت احملكم��ة العليا ف��ي بريطانيا، 
للقي��ادي اإلس��المي الس��ابق في ليبي��ا عبد 
احلكيم بلحاج مبقاضاة احلكومة البريطانية 

ووزير خارجيتها السابق جاك سترو.
ويق��ول بلحاج إن��ه عانى لس��نوات من 
أنصار معمر القذافي بعد أن سلمه جواسيس 
بريطاني��ون وأميركيون لليبيا. وُيعّد بلحاج 
من رجال السياس��ة الليبي��ة حالياً وكان من 
قيادات املسلحني الذين س��اعدوا في إطاحة 
القذاف��ي في ع��ام 2011. ويق��ول بلحاج إن 
عمالء من االس��تخبارات املركزي��ة األميركية 
)س��ي.آي.إيه( خطفوه في تايالن��د في عام 
2004 ه��و وزوجته فاطمة التي كانت وقتها 
حامالً ثم نقلوهما بطريقة غير مش��روعة إلى 

طرابلس مبساعدة جواسيس بريطانيني.
ورفض��ت احملكم��ة العليا ف��ي بريطانيا 
أمس، طعن��اً م��ن احلكومة ملنعه م��ن اتخاذ 
إج��راءات قانونية مب��ا ميهد الطري��ق أمامه 
وزوجت��ه للمطالب��ة بتعوي��ض م��ن س��ترو 
وجه��از األم��ن البريطان��ي )إم.آي5( وجهاز 
االس��تخبارات )إم.آي6( ومدير بارز س��ابق 
احلكومي��ة  واإلدارات  االس��تخبارات  ف��ي 

املعنية.

تركيا: اعتقال منفذ 
االعتداء في إسطنبول

أعلنت السلطات التركية أن مشتبهاً فيه 
أوزبكي��اً أوقفت��ه أجهزة األمن في اس��طنبول 
اعت��رف بأنه منفذ االعتداء على ملهى »رينا« 

ليلة رأس السنة، الذي تبناه تنظيم »الدولة 
اإلس��المية« )داعش( والذي أس��فر عن مقتل 

39 شخصاً.
بع��د أس��بوعني م��ن املط��اردة، اعتقلت 
الس��لطات التركية املش��تبه فيه عب��د القادر 
ماش��اريبوف صب��اح الثالث��اء املاض��ي في 
شقة بحي اسنيورت في الشطر األوروبي من 
اس��طنبول بعدما رصدت الشرطة قبل ثالثة 
أي��ام م��ن ذلك مخب��أ املش��تبه في��ه وتعقبته 

للتعرف إلى شركائه.
وكان��ت وكالة »دوغ��ان« قد أف��ادت أن 
املش��تبه في��ه ال��ذي كان ف��اراً من��ذ الهج��وم 
مع��روف  »رين��ا«،  مله��ى  عل��ى  الدم��وي 
ف��ي »داع��ش« باس��مه احلرك��ي أب��و محمد 

اخلراساني.
أن  الواض��ح  »م��ن  أّن  احملاف��ظ  وأك��د 
الهجوم نفذ باس��م داع��ش«، مش��يراً الى أن 
ق��وى االمن اعتقل��ت كذلك في الش��قة عراقياً 
وثالث نس��اء، يتحدرون م��ن إفريقيا ومصر 

ويشتبه في ارتباطهم بداعش.

الجزائر تقّيد حركة بن حاج 
وتمنعه من الخطابة

أم��ر الرئي��س اجلزائ��ري عب��د العزي��ز 
بوتفليقة، أجه��زة األمن وال��درك مبنع نائب 
رئي��س اجلبه��ة اإلس��المية لإنق��اذ املنحلة 
)الفي��س( علي بن ح��اج، من مغ��ادرة إقليم 
محافظ��ة العاصم��ة اجلزائرية وم��ن دخول 
املس��اجد وإلقاء خطب فيه��ا أيضاً أو حضور 
أفراح، باس��تثناء مس��جد حي البدر للصالة 
محلي��ة  إعالمي��ة  وس��يلة  ونش��رت  فق��ط. 
مضم��ون وثيق��ة »س��رية« موقعة م��ن مدير 
ديوان الرئاس��ة أحمد أويحي��ى، يحّض فيها 
رئي��س احلكوم��ة عب��د املال��ك س��الل ونائب 
وزي��ر الدف��اع رئيس أركان اجلي��ش، الفريق 
أحم��د قايد صال��ح، وكالً من وزي��ر الداخلية 
نور الدين بدوي والعدل الطيب لوح، واملدير 
الع��ام لألم��ن الوطن��ي عب��د الغان��ي هامل، 
وكذلك قائد الدرك اللواء نوبة مناد، بالتحرك 
و»اتخاذ كل اإلج��راءات للحفاظ على النظام 
العام«، في إش��ارة إلى ضرورة تقييد حركة 

علي بن حاج.

واشنطن تشيد بتعاون 
الخرطوم في محاربة »داعش«

كشفت السفارة األميركية في اخلرطوم 
أن احلكومة السودانية تعاونت مع واشنطن 
في ش��كل وثيق في محاربة تنظيم »داعش« 
الش��ام، كم��ا  أفريقي��ا ومنطق��ة  ف��ي ش��مال 
تعاونت معه��ا في محارب��ة جماعات أخرى 

في أفريقيا.
وق��ال القائ��م باألعم��ال األميرك��ي ف��ي 
اخلرطوم س��تيفن كوتس��يس خ��الل مؤمتر 
صحافي إن احلكومة السودانية بذلت جهوداً 
ملكافحة اإلره��اب في مناطق عدة، مضيفاً أن 
»الس��ودان كان ش��ريكاً في مكافح��ة تنظيم 
داعش وجماعات أفريقية. واجتهد السودان 
لتأم��ني املداخل الت��ي يس��تغلها اإلرهابيون 

على احلدود السودانية - الليبية«.
وأظهر الديبلوماسي األميركي ارتياحه 
اإلره��اب  مبكافح��ة  الس��ودان  ب��دء  حي��ال 
عل��ى أراضي��ه، وقال إن��ه يعمل جاه��داً ملنع 
اإلرهابيني من إيجاد مالٍذ آمٍن في الس��ودان، 
القي��ادي  احلكوم��ة  بتوقي��ف  مستش��هداً 
بتنظيم داعش »معز الفزاني« الشهر املاضي 

وتسليمه لتونس.

العفو الدولية تنتقد
 »استهداف المسلمين« في أوروبا

أفاد تقرير أعدت��ه منظمة العفو الدولية 
ب��أن »مجموعة كبيرة م��ن القوانني اجلديدة 
ملكافح��ة اإلره��اب في أنح��اء أوروبا تنطوي 
على متييز ضد املس��لمني والالجئني، وتنشر 

اخلوف والشعور بالغربة لدى هؤالء«.
بالدف��اع  املعني��ة  املنظم��ة  وأطلق��ت 
عن حق��وق اإلنس��ان ج��رس اإلنذار بس��بب 
إج��راءات أمنية تبنتها 14 دول��ة من أعضاء 
االحت��اد األوروبي خالل العام��ني املاضيني، 

وتشمل توسيع سلطات املراقبة.

ف��ي  اخلبي��رة  ه��ول،  جولي��ا  وقال��ت 
مكافح��ة اإلرهاب ف��ي املنظمة والت��ي كتبت 
التقرير: »نرى مس��اواة املس��لمني واألجانب 
باإلرهابي��ني ف��ي النط��اق اإلقليم��ي لالحتاد 
األوروبي. وهذه النظرة النمطية تؤثر س��لباً 
ف��ي هؤالء الذين يعيش��ون درج��ة عالية من 

اخلوف والشعور بالغربة«.

أوكرانيا تقاضي روسيا أمام 
محكمة العدل الدولية

رفع��ت أوكراني��ا دع��وى قضائي��ة أمام 
أعل��ى محكم��ة تابعة لألمم املتح��دة، طالبت 
فيها بوقف روسيا على الفور دعمها مسلحني 
انفصاليني موالني لها في شرق البالد. وأفاد 
بي��ان ل��وزارة اخلارجي��ة األوكراني��ة، ب��أن 
الوزارة اتهمت روسيا في دعوى أمام محكمة 
الع��دل الدولي��ة بالقي��ام »بأعم��ال إرهابية 

ومتييز في إطار عدوانها غير القانوني«.
اخلارجي��ة  وزارة  ف��إن  املقاب��ل،  ف��ي 
الروس��ية الت��ي نفت مراراً إرس��ال ق��وات أو 
معدات عس��كرية ال��ى ش��رق أوكرانيا أكدت 
أنها ستستخدم كل وسائل الدفاع القانونية 

املتاحة في مواجهة هذه الدعوى.

روحاني: جاهزون للتطبيع 
مع السعودية

ق��ال الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني 
ف��ي مؤمتر ل��ه إن بالده جاه��زة للتطبيع مع 
الس��عودية، مؤكداً أن »السياسة اخلارجية 
اإليراني��ة تعتمد عل��ى توثي��ق العالقات مع 
دول اجل��وار، والس��عودية ه��ي التي قطعت 
العالقات من جانب واحد«. وأش��ار روحاني 
خ��الل كلمة له ف��ي طه��ران مبناس��بة مرور 
ع��ام على االتف��اق الن��ووي إن م��ا ال يقل عن 
عش��ر دول عرضت التوس��ط لوقف اخلالف 
املتصاعد بني الس��عودية وإيران، مشيراً إلى 
أن طهران ستس��تعيد عالقاته��ا مع الرياض 

إذا غيرت السعودية سياساتها في املنطقة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان العراق 
والكويت عرضا املس��اعدة لنزع فتيل التوتر 
بني البلدين املتنافس��ني، قال روحاني خالل 
مؤمتر صحفي بثه التلفزيون الرس��مي على 
الهواء مباش��رة: »هن��اك العديد م��ن الدول. 
ذكرمت العراق والكويت. هناك ثماني أو عشر 
دول أخرى في ذهني اآلن حتدث مسؤولوها 

معنا بشأن ذلك«.

بوتين يسخر من مزاعم 
التجسس على ترامب

فالدميي��ر  الروس��ي،  الرئي��س  س��خر 
بوتني، من اتهامات التجس��س على الرئيس 
األميرك��ي املنتخ��ب، دونال��د ترام��ب، خالل 
وجوده في روس��يا، مؤكداً أن االس��تخبارات 
الروس��ية »ال تط��ارد« كل ملياردي��ر، مضيفاً 
بسخرية أنه يش��ك في أن ترامب يتردد على 
مومسات روسيات حتى »إن كن األفضل في 

العالم«.
وق��ال بوت��ني في مؤمت��ر صحاف��ي، إن 
الرئيس األميركي املنتخب كان خالل زيارته 
ملوس��كو في تش��رين الثان��ي 2013، »مجرد 
رج��ل أعم��ال، وأحد أكب��ر أثري��اء أمي��ركا«، 
مش��يراً إلى أنه لم يكن يع��رف حينها »حتى 
إن كان��ت لديه طموحات سياس��ية«. وتابع 
بوت��ني: »بالتال��ي، ه��ل يظن أح��د أن أجهزة 
استخباراتنا تطارد كل ملياردير أميركي؟«، 
مش��دداً عل��ى أن��ه ل��م يس��بق ل��ه أن التق��ى 

ترامب.

لقطات سريعة

مدى التوافق العربي مع مبادئ السياسة األمريكية 
تجاه القضية الفلسطينية

بقلم: د. خليل عليان
ق��دم وزير اخلارجي��ة األمريكية ج��ون كيري في خطابه حول االس��تيطان 

وحل الدولتني املبادئ التالية:
1- ع��دم اس��تباق أو فرض نتيجة، وإمنا توفير أس��اس ممك��ن ملفاوضات 

جادة عندما تكون األطراف مستعدة لها.
2- توفي��ر ح��دود دولية آمن��ة ومعترف بها ما بني )إس��رائيل( وفلس��طني 
قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، يتفاوض عليها على أساس حدود 1967 مع 

تبادل متكافئ ومتفق عليه لألراضي.
3- حتقي��ق رؤية ق��رار اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة رق��م 181 لدولتني 
وش��عبني، واحدة يهودية وأخ��رى عربية، مع االعتراف املتبادل واملس��اواة في 

احلقوق الكاملة جلميع املواطنني من الشعب اآلخر.
4- حتقي��ق حل ع��ادل ومتف��ق عليه ومنص��ف وواقعي لقضي��ة الالجئني 
الفلسطينيني، مبس��اعدة دولية، يتضمن التعويض واملساعدة في العثور على 
منازل دائمة، وذلك إقراراً باملعاناة، وغيرها من التدابير إليجاد حل ش��امل يقوم 

على دولتني ولشعبني.
5- حتقي��ق ح��ل متفق علي��ه لقضية الق��دس كعاصمة معترف به��ا دولياً 
للدولت��ني، وحماية وضمان حري��ة الوصول إلى األماكن املقدس��ة مبا يتفق مع 

الوضع الراهن املعمول به.
6- تلبية االحتياجات األمنية إلسرائيل ووضع نهاية كاملة لالحتالل، مع 
التأكد من قدرة إس��رائيل على الدفاع عن نفس��ها بفعالية، وقدرة فلس��طني على 

توفير األمن لشعبها في دولة ذات سيادة ومنزوعة السالح.
7- إنهاء الص��راع وجميع املطالب��ات القائمة، مما يتي��ح تطبيع العالقات 

وتعزيز األمن اإلقليمي للجميع، حسب رؤية مبادرة السالم العربية.
املطلوب من اجلانب الفلس��طيني ووزراء اخلارجي��ة العرب ومن اجلامعة 
العربي��ة حتديد مواقفهم من مبادئ السياس��ة األمريكية جت��اه إيجاد حل دائم 
للقضية الفلس��طينية بكافة أبعادها، ليش��مل إيجاد دولة فلس��طينية في حدود 
1967، وحق العودة لالجئني الفلس��طينيني وعودة القدس الش��رقية للس��يادة 
الفلسطينية واعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية آخذين في احلسبان مواقف 
وقرارات األمم املتحدة والدول الكبرى األخرى لكل من بريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصني، باإلضافة الى مواقف مجموعة عدم االنحياز مبا فيها الدول اإلسالمية 

والدول الصديقة حول القضية الفلسطينية بكافة أبعادها.
م��ا يلف��ت النظ��ر ملب��ادئ السياس��ة األمريكي��ة أنه��ا تخلو م��ن آلي��ة تنفيذ 
وتطبي��ق لهذه املب��ادئ وجتاهل البند الس��ابع من دس��تور األمم املتحدة، الذي 
يجيز اس��تخدام القوة ف��ي تنفيذ ق��رارات مجلس األمن الدول��ي إلجبار الطرفني 
اإلس��رائيلي والعرب��ي على تنفيذه��ا وتطبيقها عل��ى ارض الواق��ع. وهنا يكمن 
الس��ر في عدم التوصل الى حل للقضية الفلس��طينية منذ أكثر من سبعني عاماً، 
ابت��داء من قرار 181 وحتى القرار مجلس األمن األخير حول املس��توطنات وحل 
الدولتني، وسيس��تمر وضع الالسلم والالحرب وعدم التوصل الى حل الدولتني 
لعش��رات الس��نوات القادمة، وهو تكرار خلطأ األمم املتح��دة والدول الكبرى في 
ع��دم إيج��اد آلية لتنفي��ذ قراراتها مبا فيه الق��رار 181، وق��رار 242 وغيرها من 

القرارات حول القضية الفلسطينية منذ عام 1947م حتى يومنا هذا.
السياس��ة األمريكية تتجاهل عدم توازن القوى بني )إس��رائيل( والس��لطة 
الفلس��طينية عندم��ا تض��ع مبدأ عدم فرض ح��ل على الطرفني. أيعق��ل أن يكون 
هن��اك حل عادل للقضية الفلس��طينية بكاف��ة أبعادها في ظل احتالل إس��رائيل 
األراض��ي الفلس��طينية، فالط��رف القوي وهو إس��رائيل س��يملي ش��روطه على 

الطرف الضعيف وهو السلطة الفلسطينية.
والتس��اؤل الذي يحتاج الى تفسير هو ملاذا قامت اإلدارة األمريكية في عهد 
ب��وش االبن بإيجاد آلية تنفيذ وتطبيق للسياس��ة األمريكية بغزو أفغانس��تان 
والع��راق، وال جت��د آلي��ة تنفي��ذ لسياس��اتها جت��اه قضي��ة الص��راع العربي – 
اإلس��رائيلي حول القضية الفلس��طينية؟ نحن أمام ازدواجية في املعايير يجب 
التخلي عنها من قبل اإلدارة األمريكية إذا ما أرادت حتقيق الس��الم في األراضي 

املقدسة، وهو ما يدعو إليه بابا الفاتيكان.{

أُغلقت مس��اء الثالث��اء صناديق االقتراع في مدينة إدل��ب، الختيار أعضاء أول 
مجلس مدني بعد خروج املدينة عن سيطرة قوات النظام السوري، ودخولها حتت 

سيطرة فصائل املعارضة. 
وق��ال رئي��س جلن��ة االنتخابات، وممث��ل مدينة إدل��ب في مجل��س احملافظة، 
املهن��دس محم��د س��ليم اخلضر، إنه »بع��د حتضيرات ومش��اورات امت��دت ألربعة 
أش��هر، اس��تطعنا بالتش��اور م��ع الهيئ��ة املدني��ة التابعة جلي��ش الفت��ح، االتفاق 
على تش��كيل مجل��س مدينة، يدير أم��ور املواطنني اخلدمية، بعي��داً عن الصراعات 

الفصائلية والعسكرية«.
وأوض��ح أّن »مجل��س املدينة فتح أبوابه للمرش��حني طيلة ثالثة عش��ر يوماً، 
واس��تقبل طلبات من 85 ش��خصية، بينها جامعيون وأطباء ومهندسون«، مشيراً 
إلى أّن »مراكز االقتراع فتحت أبوابها للمواطنني، منذ الصباح حتى الساعة الثامنة 
مساء«. وأضاف أّن »املراكز شهدت إقباالً واسعاً من كافة فئات الشعب، رغبة منها 

في اختيار ممثلني يديرون شؤونهم وينقلون شكاواهم إلى صناع القرار«.
ولفت إلى أّنه »س��يتم اختيار ال�25 األوائل ملجلس املدينة، ثم يختارون عشرة 
منه��م، في مرحل��ة الحقة ليش��كلوا الهيئة التنفيذي��ة للمجلس، م��ن بينهم الرئيس 
ونائب الرئيس«، موضحاً أّن »هذه اخلطوة هي رد على نظام األسد لطاملا حاول أن 

يشيطن الثورة، ويسمها باإلرهاب«.{

إدلب السورية تنتخب
أول مجلس مدني بعد الثورة



11األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1246 - 20 كانون الثاني 2017م

- إن الص���ورة ملتبس���ة في وس���ائل اإلع���الم املصرية، ألن مس���رح 
العمليات اختلف في الوقت الراهن، حيث تراجع نش���اط اإلرهابيني 
بعد تأمني القوات املسلحة للشريط املمتد بني مدينتي رفح والشيخ 
زويد، لذلك فإنهم اجتهوا إلى العريش التي اعتبروها حلقة أضعف، 
إذ تؤمنها الش���رطة وليس القوات املسلحة، التي تتمتع بقدرة قتالية 
عالية. وألنهم لم يجدوا حاضنة شعبية لهم في ما بني رفح والشيخ 
زوي���د، فق���د اعتب���روا أن الكثاف���ة الس���كانية بالعريش بيئ���ة ميكن أن 
تس���اعدهم على التخف���ي وتوفر لهم الغطاء الذي ينش���دونه، لذلك 
فإنهم توقعوا أن تظل العريش مس���تهدفة طوال األشهر املقبلة. عّبر 
ع���ن ذل���ك أحدهم حني كتب تغريدة قال فيها إن 2017 س���تكون س���نة 

صعبة على العريش.
- عل���ى اجلمل���ة، ميكن القول ب���أن العملي���ات اإلرهابية تراجعت 
بعد تطهير املس���تطيل الذي يضم رفح والش���يخ زويد. أسهم في ذلك 
تش���دد حرك���ة حماس في عملي���ة التأمني، األمر ال���ذي أضعف حركة 
اإلرهابي���ني ما بني غزة وس���يناء. وق���د ردت مجموعاته���م التي تعمل 
حتت اس���م »والية س���يناء« عل���ى إج���راءات حماس املش���ددة مبحاولة 
قطع الطريق على حركة التجارة بني سيناء والقطاع، التي تتم عبر 

األنفاق املؤّمنة.
- ص���ار معلوم���ًا أن حمل���ة مكافحة اإلرهاب جنح���ت في القضاء 
على مس���ؤول »والية س���يناء« الذي عرف باس���م أبو دع���اء األنصاري، 
ال���ذي كان م���ن أبن���اء س���يناء. وه���و م���ا أكدته صحيف���ة »النب���أ« التي 
يصدره���ا تنظي���م داع���ش، وأعلنت الصحيف���ة ألول مرة اس���م القائد 
اجلديد الذي قيل إن اسمه أبو هاجر الهاشمي، ويرجح أن يكون من 
غزة )التي تعرف بأنها غزة هاشم نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد 
النب���ي ] الذي م���ات فيها(. وقد اعتبر الرج���ل وجماعته أن حماس 
مرتدة واإلخوان كفار، وأطلق تهديداته باس���تهداف اجلميع. وهو ما 
يعني أن ثمة معركة قادمة بني عناصر »والية سيناء« وكتائب القسام، 

الذراع العسكرية حلركة حماس.
ال أع���رف ما إذا كان ما س���بق قد حل اللغ���ز أو ال، لكني أمتنى أن 

يكون قد ألقى ضوءًا على بعض جوانبه.{

 منذ ُمنع دخول الصحفيني إلى س���يناء، وُطلب منا أن نتابع ما 
يجري من خالل البيانات الرس���مية وتصريحات املتحدث العسكري، 
فإننا لم نفهم شيئًا مما يجري فيها. وكانت النتيجة أنها صارت لغزًا 
دمويًا عصيًا على احلل. ذلك أنه لم يعد مير أسبوع دون أن نطالع في 
البالغات أخبار االشتباكات والتفجيرات التي يسقط فيها الضحايا 
من اجلنود واألهالي واإلرهابيني. وفي غيبة املعلومات، فقد ترجمت 
األح���داث إل���ى أرقام للضحايا تط���ل علينا بني احل���ني واآلخر. وإزاء 
اس���تمرار العمليات طوال السنوات الثالث األخيرة بوجه أخص، فإن 
ذل���ك أعط���ى انطباعًا بأننا إزاء ح���رب ال نهاية قريبة لها، حتى قرأت 
ف���ي اآلونة األخيرة دعاًء ورج���اًء تناقلته مواقع التواصل االجتماعي 
لس���يناوي قال فيه: »اللهم إننا استودعناك سيناء وأهلها، فاحفظها 
واحفظ أهلها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني. اللهم احقن الدماء 
واجع���ل الغّم���ة تزول عن بالدنا«، وهو ما ذكرني مبس���يرات الس���وريني 
الذين ش���اع بينهم القن���وط حني ضجوا بحجم القص���ف والبراميل 

املتفجرة، فخرجوا إلى الشوارع منادين: ما إلنا غيرك يا ألله.
ي���وم االثن���ني املاضي هوجمت ثالثة مكامن للش���رطة في مدينة 
العريش، األمر الذي أدى إلى استشهاد ثمانية مجندين وقتل عشرة 
م���ن اإلرهابي���ني. وفي مس���اء الي���وم ذاته أثي���ر املوضوع ف���ي البرنامج 
التليفزيون���ي ال���ذي يقدم���ه اإلعالمي عمرو أدي���ب، فتدخل الرئيس 
السيس���ي معلق���ًا، ومم���ا قال���ه إن املعركة ض���د اإلرهاب مس���تمرة وإن 
اجليش حش���د في س���يناء 41 كتيب���ة عدد أفرادها يص���ل إلى 25 ألف 
مقاتل، وذلك غير الشرطة بطبيعة احلال. وكان الرئيس قد ذكر في 
يوم 3 حزيران 2016، مبناس���بة مرور س���نتني على توليه الس���لطة، أن 
نش���اط اإلرهابيني يتركز في منطقة محدودة في الش���مال، تقع بني 
حدودن���ا م���ع غزة إلى جانب العريش، وه���ي متثل ما بني 2 و3٪ فقط 

من سيناء.
اس���تنتجت أن ذل���ك العدد الكبي���ر من مقاتلي 
���ن فق���ط ذل���ك الش���ريط  الق���وات املس���لحة ال يؤمِّ
الواقع في الش���مال الذي ينش���ط في���ه اإلرهابيون، 
ن ش���به جزيرة سيناء كلها. مع ذلك ظل  ولكنه يؤمِّ
الس���ؤال قائمًا: طاملا أن مس���رح العملي���ات محدود 
فلم���اذا لم تنج���ح عملي���ة تطهيره م���ن اإلرهابيني 
طوال السنوات الثالث املاضية؟ اتكأت على ما ذكره 
الرئي���س وحاول���ت أن أس���تكمل الص���ورة من بعض 
اخلب���راء املقيم���ني في العريش، الذي���ن طلبوا عدم 
ذكر أس���مائهم، )فّس���ر ذل���ك أحدهم بقول���ه إنه في 

دائرة اخلطر(، خالصة ما قالوه كالتالي:

ُلغز سيناء.. واإلرهاب الذي تجّذر فيها
بقلم: فهمي هويدي

ماسبيرو جديد في القاهرة.. متى يفيق إعالمّيو مصر؟!
ف��ي مص��ر  ث��ورة 1952  ح��ني أسس��ت س��لطة 
التليفزي��ون الرس��مي منتص��ف الس��تينات، وبنت له 
مبنى ضخماً »ماسبيرو«، كانت تتحرك بدافع الهيمنة 
التامة على اإلعالم والس��يطرة عل��ى عقول اجلماهير، 
وجنحت سلطة يوليو 1952 في الهيمنة على وسائل 
اإلعالم، وألغت الصحف واإلذاعات اخلاصة، ومتكنت 
بالتالي من الهيمنة والس��يطرة على عقول اجلماهير، 
حتى أنها جنحت في حتويل الهزمية العس��كرية إلى 
نصر أو مجرد نكس��ة عام 1967، وكان املذيع األشهر 
في ذلك الوقت »أحمد س��عيد« يش��ّنف آذان املصريني 
والع��رب يومياً )أثن��اء حرب 1967( بخب��ر عن تقدم 
قواتنا إلى داخل العمق اإلس��رائيلي وحتطيم طائرات 
الع��دّو، بينم��ا كان��ت ق��وات الع��دّو تتق��دم ف��ي عمق 
األراضي املصرية وصوالً إلى الس��ويس وبورس��عيد 
واإلس��ماعيلية، بعد تدمير أس��طول الطيران املصري 

على األرض.
رغم م��رور 65 عاماً عل��ى انقالب يولي��و 1952، 
حرص عس��كر يولي��و )متوز( 2013 على استنس��اخ 
التجرب��ة، ألن الفك��رة احلاكمة واحدة، وه��ي الهيمنة 
عل��ى اإلع��الم وعل��ى عق��ول اجلماهي��ر، ول��م يقن��ع 
الفضائي��ة  القن��وات  عش��رات  بوج��ود  السيس��ي 
احلكومي��ة واخلاص��ة التي مهدت ل��ه ودعمت حكمه، 
ورس��مت له صورة البطل املنقذ، ولكنه عمد إلى تنفيذ 
رؤيته اخلاصة في صناع��ة أذرع إعالمية على عينه، 
وكان أحدث مولود لها هو تعيني املتحدث العس��كري 
أحمد سمير رئيساً لقناة العاصمة )بعد خروج شكلي 
من اخلدم��ة العس��كرية( لينضم إلى ش��ركة ش��يري 

رج��ل  لصاحبه��ا  ميدي��ا 
طلع��ت،  إيه��اب  األعم��ال 
عل��ى  اس��تحوذت  الت��ي 
قن��اة العاصم��ة، الت��ي قد 
تنض��م الحق��اً إل��ى الذراع 
الطولى التي مت تدش��ينها 
منذ أيام وهي قناة »دي إم 
سي« التي س��تتحول إلى 
مجموعة قن��وات إخبارية 
ورياضي��ة  وترفيهي��ة 
وفنية وأسرية الخ، وهذه 
ملكي��ة  ه��ي  املجموع��ة 
للمخاب��رات  صريح��ة 

احلربية، وهذا معلوم للجميع في مصر، ويش��ار إليها 
في الوس��ط اإلعالمي بقناة املخابرات، وهذه القناة أو 
املجموعة التي ستتفرع عنها ستكون مبثابة ماسبيرو 
جدي��د يحل محل ماس��بيرو الق��دمي بقنوات��ه العتيقة 
التي لم تعد قادرة على مواكبة العصر وخدمة النظام 
بالطريق��ة الت��ي ترضي��ه، كم��ا أن ماس��بيرو اجلديد 
سيس��عى لوراث��ة أص��ول ماس��بيرو الق��دمي، س��واء 
العقاري��ة أو اإلعالمي��ة والفني��ة الخ، ولذا ف��إن حالة 
م��ن الهل��ع احلقيق��ي تنت��اب اآلن اإلعالمي��ني وجموع 
العاملني في ماسبيرو، الذين يتجاوز عددهم األربعني 
ألف��اً، وهم جي��ش جرار تضخم عبر س��نوات الفس��اد 
العسكري الس��ابقة، واصبح عبئاً كبيراً على ميزانية 
الدول��ة املهترئ��ة باألس��اس والت��ي تش��هد عجوزات 
ضخمة تتطلب اقتراضاً من الداخل واخلارج لس��دها، 
ويكفي أن نعلم أن الديون وااللتزامات املستحقة على 
ماس��بيرو تتج��اوز 25 ملي��ار جني��ه مص��ري، وتبلغ 
تكاليف الرواتب ش��هرياً ما يق��ارب 300 مليون جنيه 
أي ثالث��ة ملي��ارات وس��تمائة ملي��ون جنيه س��نوياً، 
فضالً ع��ن تكاليف التش��غيل األخرى الت��ي ال يقابلها 
أي دخ��ل حقيقي بعد تراجع عوائد اإلعالنات وتراجع 

عوائد بيع مسلسالت وأفالم التليفزيون.
ميث��ل ماس��بيرو اجلدي��د )دي إم س��ي( خط��راً 
حقيقي��اً عل��ى مهن��ة اإلعالم في مص��ر، ذلك أن��ه ميّرر 
ألول م��رة فكرة أن تكون املخاب��رات احلربية صاحبة 
قن��وات وإذاعات وصحف، م��ا يفتح الب��اب لهيمنتها 
الكامل��ة عل��ى كام��ل املنظوم��ة اإلعالمي��ة، وه��و أم��ر 
يجري تدريجياً بالفعل، وما عمليات الدمج والش��راء 

للشركات اإلعالمية والقنوات خالل الفترة املاضية إال 
جزءا من هذا الس��ياق، حتى وإن تخّفت خلف أس��ماء 
مدنية مث��ل رجل األعمال أحمد أبو هش��يمة أو ضباط 
مخاب��رات س��ابقني أو حالي��ني مثل ياس��ر س��ليم، أو 
طارق إس��ماعيل الواجهة املدنية لقنوات دي إم س��ي، 
كم��ا أنه ميثل خط��راً آخر ألنه )أي ماس��بيرو اجلديد( 
ل��ن يك��ون معبِّ��راً حقيقياً ع��ن هموم الش��عب، بل عن 
أولويات اجله��ة املالكة له، وهي املخاب��رات احلربية 
وبقية األجهزة األمنية، ما يعني أنه سيسعى لتسويق 
جرائمه��ا بحق الش��عب، مس��تخدماً أفض��ل التقنيات 
وأمهر اإلعالميني  )املنافقني( اجلاهزين لبيع أنفس��هم 

ملن يدفع اكثر.
لق��د رصد أحدث تقرير س��نوي للمرص��د العربي 

االنق��الب  مظاه��ر   2016 ع��ام  ع��ن  اإلع��الم  حلري��ة 
السيس��اوي على رجاله في الوس��ط اإلعالمي والذين 
كان أحدثه��م اإلعالمي إبراهيم عيس��ى الذي اختصه 
السيس��ي بلق��اءات تلفزيوني��ة وباصطحابه معه في 
مؤمتر الش��باب في  ش��رم الش��يخ، ومن قبل عيس��ى 
تطايرت رؤوس أخرى مثل توفيق عكاش��ة الذي كان 
يقدم نفسه باعتباره األب الروحي ومفجر 30 يونيو، 
وعمرو الليثي، ورانيا بدوي، ومن قبلهما محمود سعد 
ويس��ري فودة، وباس��م يوس��ف، كما منع��ت مقاالت 
كت��اب كب��ار من رجال السيس��ي مثل أس��امة الغزالي 
ح��رب، وس��ليمان احلكي��م، وس��يد حج��اب ) كات��ب 
ديباجة دس��تور السيسي( ونوال الس��عداوي وعمار 

علي حسن، وأحمد النجار.. الخ.
ورغ��م حزنن��ا مل��ا آل��ت إلي��ه حري��ة الصحاف��ة، 
وأوضاع الصحفي��ني واإلعالميني في مصر حتت هذه 
الس��لطة االنقالبي��ة، فإن م��ا فعله نفر قلي��ل من أكابر 
املنافقني اإلعالميني قد أساء إلى املهنة كثيراً، وحرمهم 
أي تعاط��ف معه��م، والفرص��ة باقية اآلن مل��ن متاهوا 
م��ن قبل م��ع هذا االنق��الب أن يعلنوا توبته��م عن تلك 
اخلطيئة، ويصححوا خطأهم باالنحياز إلى الش��عب 

وإلى ثورته على الظلم، وذلك قبل الغرغرة.{

بقلم: قطب العربي

الخرطوم تمدد وقف إطالق النار بمناطق النزاع
 قرر مجلس الوزراء الس��وداني في جلسة طارئة 
يوم األحد متديد قرار وقف إطالق النار في كافة مناطق 

النزاع من جانب واحد ملدة ستة أشهر إضافية.
وكان الرئيس عمر البش��ير قد أعلن قبل أسبوعني 
وقف إطالق النار من جانب واحد ملدة ش��هر واحد بعد 

انتهاء هدنة بدأت في تشرين األول املاضي.
احلرك��ة  متم��ردي  احلكومي��ة  الق��وات  وتقات��ل 
الشعبية-جناح الشمال في منطقتي جنوب كردفان-
جب��ال النوب��ة والني��ل األزرق من��ذ حزي��ران 2011، 

وحركات مسلحة في دارفور منذ 2003.
وش��مل وقف النار الذي بدأ في أكتوبر/تش��رين 
جن��وب  بواليت��ي  العملي��ات  مناط��ق  املاض��ي  األول 
كردف��ان والني��ل األزرق، بينم��ا يغط��ي ق��رار مجلس 

الوزراء اليوم كافة مناطق الصراع بالبالد.
وج��اء إع��الن متدي��د وق��ف إط��الق النار لس��تة 
أش��هر بعد يومني من قرار احلكومة األميركية تخفيف 

العقوبات االقتصادية التي تفرضها على السودان.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، أشار الرئيس 
باراك أوباما إلى تراجع ملحوظ لألنش��طة العسكرية 
في الس��ودان. ونّوه بتعهد حكومة اخلرطوم باإلبقاء 

عل��ى وقف القتال في بعض مناطق النزاع، إلى جانب 
جهود حتسني عمل املنظمات اإلنسانية في البالد.

وأش��ار أوبام��ا أيض��اً إل��ى تع��اون اخلرطوم مع 
واشنطن في »التعامل مع النزاعات اإلقليمية والتهديد 

اإلرهابي«.
ووف��ق املس��ؤولني األميركي��ني، س��يبقى احلظ��ر 
على األس��لحة قائماً مع مطلب محاسبة البشير في ما 

يواجهه من اتهامات بارتكاب جرائم.{

الرئيس البشير
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يلدريم في بغداد... المعنى واألهداف

اليمن.. في معادلة الصراع الدولي الراهن

ع��ادت العالق��ات التركية العراقي��ة التي وصلت 
إلى طريق مس��دود، إّبان رئاس��تي أحم��د داود أوغلو 
ونوري املالكي في أنقرة وبغداد، وانعطفت نحو مسار 
إيجابي، ثم س��لبي في عهدي أوغلو وحيدر العبادي. 
ومن املفترض أن تكون زي��ارة رئيس الوزراء التركي، 
ب��ن علي يلدرمي، لبغداد، مؤخراً خطوة باجتاه تفعيل 
املس��ار اإليجاب��ي هذه املرة، بعد س��نوات م��ن التوتر 
والتصعي��د والتهديد املتبادل، بس��بب ملف��اٍت ثنائية 
وإقليمي��ة كثيرة، كان جديدها دخول قوات تركية إلى 
األراض��ي العراقية، ومتركزها في معس��كر بعش��يقة 

القريب من املوصل، ورفضها املغادرة. 
تريد العاصمتان نس��يان املاضي عل��ى ما يبدو، 
لكنهم��ا حتتاج��ان إلى أكثر م��ن لقاء وزي��ارة، فحجم 
التباعد يتجاوز مسألة مساعدة تركيا إقليم كردستان 
الع��راق في تصدير نفطه بش��كل مس��تقل ع��ن بغداد، 
واستقبال أنقرة نائب الرئيس العراقي السابق طارق 
التركي��ة  السياس��ية  القي��ادات  الهاش��مي، وحتمي��ل 
الرئي��س ن��وري املالكي، رجل إي��ران، مس��ؤولية هذا 

التراجع في العالقات. 
مرد االنفتاح التركي على رئيس الوزراء العراقي، 
حي��در العبادي، أنه ميكن أن يكون ش��ريكاً، باملقارنة 
مع سلفه املالكي الذي حاول قطع الطريق على احلوار 
والتق��ارب الترك��ي العراق��ي، بإعالن��ه، قبل س��اعاٍت 
من وصول يل��درمي إلى بغداد، أن مجموعات احلش��د 
بإي��ران  املرتبط��ة  الش��عبي واألح��زاب واملليش��يات 
جاهزة للتوجه إلى س��ورية للتنسيق مع نظام بشار 

األسد والقتال هناك. 
فت��ح صفح��ة جدي��دة م��ن العالق��ات ب��ني أنقرة 
وبغ��داد، مرتب��ط برغبة الس��لطات ف��ي البلدين بهذا 
االنفت��اح، لكن��ه مرتب��ط كذل��ك مبس��ار العالقات بني 
بغ��داد وأربيل، وبوجود الرغب��ة اإليرانية واألميركية 
في عرقلته، وكذلك بارتدادات ملفات أمنية وسياسية 

إقليمية كثيرة. 

يتموض��ع اليمن في الركن اجلنوبي الغربي لش��به 
اجلزي��رة العربية وللقارة اآلس��يوية. مط��ل على مضيق 
باب املن��دب، أحد أهم املم��رات البحري��ة الدولية، إذ مير 
عب��ره ما يقارب أربعة ماليني برمي��ل نفط، وأكثر من 21 
ألف س��فينة شحن سنوياً )مبعدل 57 سفينة يومياً(، ما 
يجعل هذا املضيق الذي يتحكم فيه اليمن، واحداً من أهم 
وأخط��ر املضايق املائي��ة في العالم. وبس��بب هذا املوقع 
االستراتيجي لليمن -كعمق جيوبوليتيكي ملنطقة القرن 
األفريقي في اجلزيرة العربية وآس��يا عموماً - وقربه من 
أغن��ى مناط��ق الطاقة بالعال��م؛ كان محط أنظ��ار القوى 
الدولي��ة املتصارعة من��ذ أيام الرومان، وص��والً إلى هذه 
اللحظ��ة التاريخي��ة األكث��ر دراماتيكي��ة ف��ي السياس��ة 

الدولة والشرق األوسط.
وانطالق��اً من هذه الزاوية؛ يأت��ي اليوم احلديث عن 
صراع دولي واضح في كل املنطقة املش��تعلة واليمن في 
مقدمتها، من حيث تداعي دول اخلليج في آخر حلظة قبل 
سقوط اليمن في يد املش��روع اإليراني، من خالل جماعة 
احلوث��ي والرئي��س الس��ابق صال��ح، اللذين ش��كال معاً 
حتالفاً يدي��ن بالوالء إليران. وتأتي أهمية اليمن بوصفه 
حلق��ة أخيرة في جهود تطويقه��ا للجزيرة العربية، وهو 

وتعك��س مواق��ف الطرف��ني، كم��ا نقله��ا البي��ان 
اخلتامي للزيارة، واملؤمتر الصحافي املشترك، حقيقة 
»جه��ود مش��تركة يبذله��ا الطرفان من أجل حتس��ني 
العالقات بينهما«، فما زالت تركيا ترفض دخول قوات 
»احلشد الش��عبي« إلى منطقة تلعفر، وتطالب بغداد 
بط��رد عناصر ح��زب العمال الكردس��تاني من منطقة 
سنجار األيزيدية، شمال غربي املوصل، وهي تعهدت 
بس��حب قواته��ا م��ن األراض��ي العراقي��ة، تزامن��اً مع 
حتري��ر مدينة املوصل من تنظي��م داعش. وفي الوقت 
ال��ذي كان فيه رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرمي، 
يص��ل إلى مطار بغداد في زيارٍة تهدف إلى إزالة جليد 
العالق��ات، كان��ت مقاتالت س��الح اجل��و التركي تنفذ 
غارات جديدة على مواقع حلزب العمال الكردستاني 
في جب��ال قنديل، ش��مال الع��راق، في رس��الة تركية 
إلى بغداد. ورس��الة يلدرمي الثانية أن أنقرة لن تفّرط 
بعالقاته��ا م��ع ش��ريكها وحليفه��ا اجلديد، مس��عود 

البرزاني.
كما أن االتف��اق على طلب العراق س��حب القوات 
التركي��ة م��ن بعش��يقة ش��يء، وإع��الن تركي��ا أنه��ا 
ستس��حب قواته��ا م��ن بعش��يقة عند حصوله��ا على 
الضمان��ات الت��ي تريدها ش��يء آخ��ر. فق��د كان وزير 
اخلارجي��ة، مول��ود ج��اووش أوغلو، يق��ول إن بالده 
ستس��حب قواته��ا من بعش��يقة م��ا إن تنته��ي عملية 
حتري��ر املوص��ل، وإن إرس��ال التعزيزات العس��كرية 
إلى مناط��ق احلدود سيس��تمّر، بهدف التحّس��ب ألّي 
مفاجآت تتحّمل تركيا نتائَجها السلبية. وكان رئيس 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يقول: »نستطيع أن 
نهزم داعش بتوحي��د قوانا، وبدعم من دول املنطقة«. 
كما أن وزي��ر اخلارجية العراق��ي، إبراهيم اجلعفري، 
دعا تركيا إلى التنسيق مباشرة مع بغداد، في معركة 

املوصل.

م��ا يعني تطوي��ق اخلليج م��ن كل اجله��ات. صحيح أن 
اإليراني��ني لم يتدخل��وا في اليمن بطريقة مباش��رة مثلما 
فعلوا في املش��هدين العراقي والسوري، من خالل ألوية 
احلرس الثوري واملليش��يات التابع��ة لهم، إال أنهم بذلوا 
جه��داً كبيراً ف��ي اليمن منذ ثمانيني��ات القرن املاضي في 
بناء وتدريب جماعة احلوثي، وتنس��يق عالقات واسعة 
مع أطياف مينية مختلفة، في مقدمتها النخب اليس��ارية 
والش��خصيات االجتماعي��ة الكبي��رة، ف��ي س��بيل تنفيذ 

مشروع السيطرة على اليمن وإحلاقه بإيران.
بيد أن الالفت في األمر هو موقف أميركا منذ البداية 
م��ن املش��هد اليمن��ي وجماع��ة احلوثي خصوص��اً، وهو 
املوقف الذي اتصف باالنحياز الواضح إلى هذه اجلماعة 

التي ترفع شعاراً واضحاً ضد أميركا.
وأذك��ر أنن��ي كنت ف��ي لق��اء م��ع الس��فير األميركي 
الس��ابق بصنعاء جيرالد فايرس��تاين ف��ي متوز 2012، 
فس��ألته حينها ع��ن موقفهم م��ن جماعة احلوث��ي، فقال 
لي باحلرف: ال مش��كلة لدينا م��ع جماعة احلوثي، فقلت 
ل��ه: لكنه��ا ترفع ش��عاراً عدائياً نحوكم؟ فق��ال: ليس كل 
من رفع ش��عاراً عدائياً ه��و بالضرورة ضدن��ا. ومبعنى 
آخ��ر، إن املوق��ف األميرك��ي كان ينب��ع من اس��تراتيجية 
أميركية بدأت تتعزز بقوة ُبعيد 
التوقي��ع على االتف��اق النووي 
األميرك��ي اإليراني، الذي جتلى 
بعده -بش��كل واضح- املوقف 
األميركي م��ن األقليات الطائفية 
وتفضيل خي��ار التعاطي معها 
كبدائ��ل حاكم��ة. وخاصة بعد 
أن تب��نّي أن صنادي��ق االقتراع 
ل��ن تأتي إال بالق��وى التنظيمية 
األكثر انتشاراً وامتداداً شعبياً، 
وهو ما يعن��ي صعود التيارات 
تتعاط��ى  ال  الت��ي  اإلس��المية 

أما في امللف الس��وري أو العراقي، وهو التصّدي 
العلن��ي لسياس��ة طه��ران ف��ي البلدي��ن، وال��رد على 
التصعيد اإليراني في محاولة اإلمساك بأوراق وملفات 
س��اخنة عدي��دة ف��ي محيطه��ا اإلقليم��ي، ف��إن تركيا 
املتس��لحة بتحالفه��ا اجلديد م��ع روس��يا، وبإعالنها 
احل��رب عل��ى إدارة الرئي��س األميركي ب��اراك أوباما، 
حت��اول، منذ اآلن، إقناع فريق عم��ل الرئيس األميركي 
اجلدي��د، دونال��د ترامب، ب��أن ما تفعله واش��نطن في 
سورية والعراق س��يقود إلى إطاحة شراكة وحتالف 
تاريخي بينهما إرضاًء ملجموعات محلية وسياس��ات 
ضيق��ة، خصوصاً أن أنقرة قال��ت منذ البداية، إنها لن 
تنس��حب من بعش��يقة إال إذا حصلت على الضمانات 
التي تريدها ملا بعد معركة املوصل، ومعرفة تفاصيل 
املش��هد السياس��ي واألمني العراقي وس��يناريوهاته 
ف��ي املرحلة املقبلة مللء فراغ ما بعد »داعش«، وموقع 
إي��ران ودورها احملتمل في العراق الذي تريد أن يكون 
بأكمله من حصتها في إطار خريطة التمّدد اجلغرافي 
واملذهبي نحو التوغل في األراضي السورية في لعبة 
التوازن��ات اإلقليمي��ة اجلديدة. ثم هي رس��الة أخرى 
إلى واش��نطن نفس��ها التي أعلنت وقوفه��ا إلى جانب 
أنقرة في حقها املش��روع بالدفاع عن أمنها في شمالي 
العراق وس��ورية، لكنها قالت أيضاً إنها حتترم رغبة 
بغ��داد في رفضها إش��راك تركيا ف��ي معركة املوصل، 
وه��ي التي تع��رف حجم ارتب��اط ما يج��ري مبخطط 
فت��ح الطريق أمام حزب العمال الكردس��تاني، ليتمّدد 
وينتشر في س��نجار بذريعة حماية األقلية األيزيدية 
هن��اك. وقد تفاجئن��ا أنق��رة باملطالبة مبنطق��ة أمنية 

بلغة التنازالت الكبيرة ف��ي ما يتعلق بالقضايا املركزية 
لش��عوبها وأوطانه��ا، كح��ال اجلماع��ات الطائفية التي 

تقدم هذه التنازالت ثمناً لبقائها حاكمة.
إن االس��تراتيجية األميركي��ة -التي ترتك��ز بدرجة 
رئيس��ية عل��ى عداء كبي��ر ألي توجه دميقراط��ي حقيقي 
ف��ي املنطقة، ومن ثم ضد كل الق��وى الدميقراطية بدرجة 
رئيس��ية- جتعلن��ا نس��تبني بوض��وح حقيق��ة املوق��ف 
األميرك��ي مما يجري في اليم��ن، وهو ما جتلى في موقف 
متماٍه مع االنقالب، ول��وال املصالح األميركية الكبيرة في 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية لكانت أمي��ركا أقدمت على 
االعتراف باالنقالب، لكنها س��عت بطريق��ة أو أخرى إلى 
مس��اندته عب��ر الضغ��ط الدول��ي الكبير على الش��رعية 
اليمني��ة والتحال��ف العربي. ون��ادت بض��رورة التوجه 
نحو الس��الم الذي يعن��ي االعتراف باالنق��الب من خالل 
اجلل��وس م��ع االنقالبيني حتت مس��مى »الس��الم«، وهو 
ما جتلى بش��كل كبير ف��ي ما ُعرف مبب��ادرة جون كيري 
للس��الم ف��ي اليم��ن، الت��ي ل��م يكت��ب له��ا النج��اح نظراً 
إل��ى التح��والت االنتخابي��ة الت��ي أت��ت بدونال��د ترامب 

)اجلمهوري( إلى الرئاسة األميركية.
أما املوقف الروس��ي، فق��د ظل واضحاً من��ذ البداية 
ف��ي ما يتعلق بع��دم االعتراف باالنق��الب، لكنه ظل على 
تواصل م��ع طرَفي الصراع: الش��رعية واالنقالب، وظلت 
الس��فارة الروسية بصنعاء مفتوحة، واستقبلت موسكو 
وفداً من احلوثيني. لكن حالة االنسجام -التي ظهرت بني 
اإليرانيني والروس بدايًة في سوريا- لم تكن بذات القدر 
في احلالة اليمنية، وأكد اجلانب الروس��ي مراراً احترامه 
لش��رعية الرئيس عبد ربه منصور ه��ادي واعترافه بها، 
رغ��م خطه املفت��وح في التعام��ل مع االنقالبي��ني. وعلى 
اجلانب اآلخر، اتس��م املوقف البريطان��ي بتطابقه الكبير 
م��ع املوق��ف األميرك��ي، م��ع األخذ ف��ي االعتب��ار العالقة 

مؤقت��ة في ش��مال الع��راق، ريثم��ا ي��زول اخلطر على 
أمنها، تكون مش��ابهة لس��ورية. وقد تنسق مع بغداد 
وأربيل مباش��رة ف��ي عمليات حترير ه��ذه املنطقة من 
التنظيمات اإلرهابية، لتكون شريكاً مباشراً في عملية 
إنهاء الوجود العس��كري حلزب العمال الكردس��تاني 
هن��اك أوالً، وحت��ول دون تق��دم املش��روع األميرك��ي 
املتعارض كلياً مع حس��اباتها، باجتاه توريطها أكثر 
فأكثر في املس��تنقعني، وتركها وس��ط حرٍب مفتوحة 

مع اجلميع ثانياً. 
هن��اك حت��ّول واض��ح ورغب��ة مش��تركة يبذله��ا 
الطرفان التركي والعراقي، من أجل حتسني العالقات 
بينهم��ا، انطلقت مع تفاقم خط��ورة »داعش« وحاجة 
تركيا إلى مراجعة سياس��تها م��ع جارها في اجلنوب 

الشرقي. 
الي��وم وعلى الرغم من كل م��ا يقال، ترى أنقرة أن 
مصاحلها محمية بشكل أفضل، في وجود عراق موحد 
ووج��ود س��لطة عراقي��ة مس��تقرة وقوي��ة. ومراجعة 
عراقية – عراقية، تتضم��ن املصاحلة الوطنية وخيار 
العيش املش��ترك، ستس��اهم أيض��اً في إزالة أس��باب 

التوتر التركي العراقي وارتداداته. 
كان��ت األمور واضح��ة منذ البداية ف��ي أّن التوتر 
الترك��ي - العراق��ي حول معركة املوص��ل ضد تنظيم 
داعش هو، في األس��اس، توتر تركي - إيراني وتركي 
-أميركي، بسبب شعور أنقرة بأّن حتالفاً جديداً ُيبنى 
على حس��ابها في العراق بني واش��نطن وطهران، بعد 
االتف��اق على الن��ووي اإليراني الذي أطل��ق يد القيادة 

اإليرانية في املنطقة.{

التاريخي��ة ب��ني اليم��ن وبريطاني��ا، وجتل��ى التطاب��ق 
األميركي/البريطاني في ما ُسمي اللجنة الرباعية، التي 

تضم كالً من بريطانيا وأميركا واإلمارات والسعودية.
وكل م��ا صدر عن ه��ذه الرباعية بخص��وص اليمن 
عّبر بش��كل واضح ع��ن املوقف البريطان��ي من االنقالب، 
وع��ن كيفي��ة دم��ج ه��ذا االنق��الب ف��ي صلب الش��رعية، 
وشرعنة ما أحدثه االنقالبيون طوال فترة احلرب املمتدة 
لعام��ني كامل��ني. وم��ن كل ما س��بق، يتض��ح أن املنطقة 
العربية -واخلليجية حتديداً- متر بأخطر مراحلها على 
اإلط��الق في ما يتعلق بأمنها القوم��ي والوطني على حد 
س��واء.ومبعنى آخر؛ فإن متكني األقلي��ات الطائفية وفقاً 
للمشروع الغربي )واألميركي حتديداً( في املنطقة، الذي 
جتلى بشكل كبير في دعم وإسناد تعاظم النفوذ اإليراني، 
ه��و الذي بات يحتم االنتصار ف��ي احلالة اليمنية، وعدم 
ترك املجال أمام إيران والغرب في رس��م مستقبل املنطقة 
وإعادة تفكيكها. وبتالي ف��إن معركة االنتصار في اليمن 
يجب أن تكون في مقدمة أولويات عرب اخلليج للحفاظ 
عل��ى ما بق��ي لهم من أوطان، لم يش��ملها القت��ل بالهوية 
والتهجير القسري والتغير الدميغرافي لسكانها، كما هو 

حاصل اليوم بسوريا والعراق.
وإن استمر األمر في اليمن على هذا املنوال؛ فسنشهد 
تداعي��اً كبي��راً للنظ��م السياس��ية القائم��ة ف��ي اخلليج، 
لدوي��الت وكانتون��ات  وإع��ادة رس��م خرائ��ط جدي��دة 
طائفية ومذهبية، تزخ��ر بها منطقته كغيرها من البلدان 

العربية.
فاليمن كان وس��يظل مفتاح العبور نحو املس��تقبل 
للمنطق��ة كله��ا أي��اًّ كان ذل��ك املس��تقبل، ما يحت��م علينا 
أن نعم��ل كع��رب على ع��دم تك��رار املأس��اة العراقية ثم 
الس��ورية، بتفادي عدم تقدير املوقف والس��ماح لألوهام 
بأن حتك��م نظرتنا للمس��تقبل الذي يج��ب أن ُيبنى على 
حقائ��ق ثابتة ول��و كانت ُم��ّرة، وذلك للحف��اظ على آخر 
ما بق��ي للعرب م��ن كينونة ف��ي عصر تعص��ف بهم فيه 
التحديات الكبيرة، ويتكالب فيه اجلميع على اجلغرافيا 
العربية إلعادة تفتي��ت ما بقي منها، وال ميكن تفادي هذا 
املصي��ر ما لم يتم تدارك الوضع في اليمن بانتصار يعيد 
االعتبار لإنس��ان العرب��ي ودفاعه ع��ن أرضه ووجوده 

وتاريخه.{

بقلم: سمير صاحلة

بقلم: نبيل البكيري

الرئيسان يلدرمي والعبادي
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أجندة السالم بالشرق األوسط.. كيف تتحرك وإلى أين تسعى؟
ف��ي ع��ام 2016، واَصلَ��ت الصراع��ات في الش��رق 
األوسط انتشارها إلى ما هو أبعد من القضية الفلسطينية 
التي هيمنت على السياس��ة اإلقليمي��ة فترة طويلة. ومع 
دخ��ول عام 2017، تتم��زق أربع دول رئيس��ية )العراق 
وليبيا وسوريا واليمن( بسبب حروب أهلية. وتؤثر هذه 
الصراع��ات على بقي��ة العالم من خ��الل تصدير اإلرهاب 
والالجئ��ني، وه��ي املنتج��ات التي تس��اهم ف��ي انبعاث 
الش��عبوية واالس��تبداد في الغ��رب، الذي لم تس��لم منه 
أي دولة تقريباً. وفي الس��نة املقبلة سيجد العاَلم نفسه 
حتت ضغوط متزايدة -وعلى نحو غير مسبوق- للبدء 
في حل صراعات الشرق األوس��ط، وما يترتب عليها من 
آث��ار جانبي��ة بالغ��ة اخلطورة. ب��ادئ ذي ب��دء، ال بّد أن 

يكون إحياء عملية الس��الم بني إس��رائيل وفلسطني على 
رأس األولويات. فرغم أن الصراع لم يحظ في الس��نوات 
األخي��رة بذل��ك الق��در من االهتم��ام ال��ذي كان يحظى به 
ِم��ن َقبل، فإن إنه��اء احتالل األراضي الفلس��طينية -وما 
يصاحب��ه م��ن أزمة إنس��انية- ال يقل أهمي��ة اآلن عن أي 
وقت مضى.فالتوصل إلى تس��وية متفق عليها -تس��تند 
إلى ش��روط واضحة، وتدعمه��ا األمم املتح��دة واالحتاد 
األوروب��ي، وبقية املجتمع الدولي- من ش��أنه أن يضمن 
أمن إس��رائيل وتطبي��ع عالقاته��ا ضمن ح��دود املنطقة، 
خاصة مع جيرانها العرب. وهذا من شأنه أيضاً أن يوفر 
الفرص للتعاون اإلقليم��ي والعاملي، في حني يعمل على 
إع��ادة املصداقية للنظ��ام الدولي ذاته. وال يس��عنا إال أن 
نأمل أن يستأنف الرئيس املنتخب 
دونالد ترمب جهود ُصنع الس��الم 
األميركي��ة، وأن تك��ون اللغة التي 
استخدمها أثناء حملته االنتخابية 
ف��ي احلديث عن فلس��طني ووضع 
القدس غير معبرة ع��ن مقترحات 

سياسية.
وُيحَسب لفرنس��ا ما أظهرته 
من اهتمام بإحياء عملية الس��الم، 
الهجم��ات  تتحم��ل  وه��ي  حت��ى 
تنظي��م  يرعاه��ا  الت��ي  اإلرهابي��ة 

الدولة اإلسالمية.

ومؤخ��راً حاولت روس��يا أيضاً حث قادة إس��رائيل 
املفاوض��ات  طاول��ة  إل��ى  اجلل��وس  عل��ى  وفلس��طني 
مبوس��كو، حت��ى وهي تس��اعد الرئيس الس��وري بش��ار 
األس��د في احل��رب األهلية التي تدور رحاها في س��وريا. 
تدل املب��ادرات األخيرة الت��ي اقترحتها ه��ذه الدول على 
أن املجتم��ع الدولي يتوق بش��دة إلى ح��ل الصراع الدائر 
واألق��دم في الش��رق األوس��ط، للمس��اعدة ف��ي وقف املد 
اإلرهاب��ي وغي��ر ذلك م��ن املش��اكل العاملي��ة النابعة من 

املنطقة.
ولدف��ع عملي��ة ُصن��ع الس��الم إل��ى األمام ف��ي عام 
2017، ينبغي للمجتمع الدولي أن يتبنى مبادرة السالم 
العربية، التي طرحها عاهل اململكة العربية الس��عودية 
الراح��ل امللك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2002. وقد 
اس��تقبلت أطراُف الصراع كافًة مبادرَة الس��الم العربية 
استقباالً حس��ناً، وأيدتها جامعة الدول العربية. أما عن 
الع��راق وليبيا وس��وريا واليم��ن، فيتعنّي عل��ى املجتمع 
الدول��ي أن يس��تمر ف��ي تنس��يق احلم��الت العس��كرية 
املش��تركة ضد معاقل اإلرهابيني ف��ي كل من هذه الدول. 
ولك��ن إنه��اء ه��ذه الصراعات يتطل��ب حلوالً سياس��ية، 
ورغم تقدمي مقترحات بتقس��يم هذه الدول فعالً، فإن هذا 
ال ميكن تنفيذه قبل أن تتف��ق األطراف كافة عليه. وليس 
من الواض��ح -في واقع األمر- أن تش��كيل هذه الدول قد 
يك��ون أس��هل من محاول��ة احلف��اظ على متاس��ك الدول 

القائمة.
لق��د فت��ح احمل��اورون األجان��ب والقادة الس��ابقون 
غير املس��ؤولني في الشرق األوس��ط أبواب اجلحيم على 
املنطقة، ب��دءاً باحلرب في الع��راق. وكان ينبغي للعالم 
أن يستوعب درساً واحداً من تلك الكارثة، وهو أن تقسيم 
الدول قد يؤدي إلى عواقب جيوسياسية بعيدة املدى وال 
ميك��ن التنب��ؤ بها. ف��ال تزال فصائ��ل بعينها ف��ي العراق 
وس��وريا تس��تثمر فراغ الس��لطة في الدولت��ني، وتالحق 
أهداف��اً متطرفة ل��ن ُتفضي إال إلى التحري��ض على املزيد 
من الطموحات االس��ترجاعية والتوس��عية ف��ي املنطقة. 
وأي تس��وية جتبر الن��اس على التنازل ع��ن األراضي أو 

املوارد من شأنها أن تزيد املوقف سوءاً على سوء.
كثيراً ما توصف احلروب الدائرة بالوكالة في العراق 
وليبي��ا وس��وريا واليم��ن باعتباره��ا صراع��ات طائفية 

بني مس��لمني ش��يعة وُس��ّنة. ولكن أحد العوامل الكبرى 
الت��ي تعزز االقتت��ال الطائفي هو انع��دام الثقة بني إيران 
والسعودية. وسوف تخلف تسوية اخلالفات بني هاتني 
القوت��ني اإلقليميتني تأثيرات إيجابي��ة بعيدة املدى على 
العديد م��ن النزاعات احمللية في املنطق��ة. ولهذا، ينبغي 
ل بجهود سياسية رفيعة  لهذه النزاعات الطائفية أن حُتَ
املستوى تتبنى مناذج تصاحلية، مثل »مبادرة التقارب 
اإلس��المية« التي طرحتها تركيا وكزاخستان في نيسان 
)2016( ف��ي إط��ار قم��ة منظم��ة التعاون اإلس��المي في 
إس��طنبول. فمن املؤكد أن العالقة بني إيران والسعودية 
متوترة؛ ولك��ن البلدين اتفقا على العديد من القضايا في 
املاضي، وال يوجد نقص في األمثلة التاريخية للتعايش 
��ّنة. في غياب جهود طموحة  الس��لمي بني الشيعة والسُّ
لتحقيق التقارب، ستستمر احلروب واإلرهاب في إحلاق 
دمار هائل بالش��رق األوسط. فقد توقفت أنشطة التجارة 
والصناع��ة والنق��ل في أقس��ام كبيرة من الع��راق وليبيا 

وسوريا واليمن، وهذا يضر باقتصاد املنطقة بالكامل
وَيِص��ف تقري��ر حدي��ث صادر ع��ن صن��دوق النقد 
الدول��ي كي��ف تعم��ل الصراعات املس��لحة عل��ى تعويق 
النم��و، ودفع معدالت التضخم إل��ى االرتفاع في مختلف 
أنحاء املنطقة، ويح��ذر التقرير من أنه فيما ميكن احتواء 
هذه التكاليف باالس��تعانة بتدخالت سياس��ية معينة، 

فال يوجد حل معجزة دون إنهاء العنف.
��ر البنية  إن الصراع��ات في الش��رق األوس��ط ال تدِمّ
األساس��ية االقتصادي��ة واملنش��آت الصناعية فحس��ب؛ 
ب��ل وتخرب متاماً أنظم��ة الرعاية الصحي��ة، واخلدمات 
التعليمي��ة، واملواق��ع التراثي��ة الثقافي��ة، والعدي��د م��ن 
املؤسس��ات االجتماعي��ة األخ��رى. ويش��ير تقرير مزعج 
صادر ع��ن منظمة اليونيس��يف إلى حرم��ان املاليني من 
األطفال والش��باب النازح��ني من التعلي��م وحتولهم إلى 
خامل��ني عاطل��ني، وه��و ما م��ن ش��أنه أن يجعله��م غير 
صاحل��ني للعمل ف��ي أي مكان، وهذا يعن��ي ضمناً فرض 
تكاليف اقتصادية واجتماعية ال حصر لها في املستقبل.

والواق��ع أن أي جه��د ناج��ح ف��ي الس��نوات املقبلة 
إلنهاء صراعات الش��رق األوسط ال بّد أن يكون مصحوباً 
مبش��اريع واس��عة النطاق إلعادة البناء -اس��تناداً إلى 
خط��ة مارش��ال الت��ي أع��ادت بن��اء أوروبا بع��د احلرب 
العاملية الثانية- ملنع الدول من االنزالق إلى أتون احلرب 
م��ن جديد. ويتعني عل��ى أنصار اإلصالح السياس��ي في 
املنطق��ة أن يضعوا على رأس أجندته��م اإلقليمية مبادئ 
مثل حقوق اإلنسان، وُحكم القانون، والشفافية، واحلكم 
الرش��يد. وفي عام 2017، سيكون ِلزاما على الدول التي 
متكنت من جتنب الصراع املس��لح أن تعكف على صيانة 
استقرارها النسبي، حتى يتسنى لها أن تساعد في إعادة 

االستقرار إلى املنطقة بأسرها.{

البحرين تعدم ثالثة أشخاص 
أدينوا في قضايا تتعلق باإلرهاب

نفذت الس��لطات البحرينية يوم السبت 14 كانون 
الثاني، حكم اإلعدام على ثالثة مدانني بقضية استهداف 

قوات الشرطة في منطقة الدية في البحرين.
وصرح رئي��س نياب��ة اجلرائم اإلرهابي��ة احملامي 
الع��ام أحم��د احلم��ادي بأن��ه مت تنفيذ حكم اإلع��دام في 
احملك��وم عليهم الثالث��ة املدان��ني في القضي��ة اخلاصة 
باس��تهداف ق��وات الش��رطة مبنطق��ة الدية ي��وم 3 آذار 
2014 بعبوة متفجرة، ما جنم عنه مقتل شهداء الشرطة 
الثالث��ة: املالزم أول طارق محمد الش��حي، والش��رطيَّني 
محمد رس��الن وعمار عبدو علي محمد، حسب ما أوردته 

وكالة األنباء البحرينية.
رمي��اً  مت  احلك��م  تنفي��ذ  أن  احلم��ادي  وأوض��ح 
بالرص��اص، وبحضور قاض��ي تنفيذ العق��اب وممثلي 
النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ، حسبما 

يقضي القانون.
وترج��ع وقائ��ع القضية إل��ى قيام احملك��وم عليهم 
بوضع عبوات متفج��رة بالطريق الع��ام قابلة للتفجير 
عن بعد، ومتكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان 
الواقعة بافتعال أعمال ش��غب اس��تدعت تدخل القوات، 
الت��ي ما إن بلغ��ت م��كان العب��وات املتفج��رة حتى قام 
املتهمون بتفجير إحداها، م��ا ترتب عليه مصرع املجني 

عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.
ردود شيعّية عنيفة

وتهديدات مثيرة
أثار إعدام السلطات البحرينية، ثالثة شبان شيعة 
أدين��وا بقت��ل ضابط ش��رطة إماراتي وش��رطيني، ردود 
فعل غاضبة، وأعلن ش��يعة البحرين، احلداد ثالثة أيام 

على إعدام الشبان الثالثة.
واعتبرت أح��زاب وفعاليات وقيادات ش��يعية، أن 
اإلعدامات التي نفذتها السلطات البحرينية، هي »بداية 

النهاية للنظام الديكتاتوري«، وفق تعبيرهم.
وفي إش��ارة إل��ى الرغب��ة باالنتقام، ج��اء في بيان 
صدر عن علماء الشيعة في البحرين، أن الشبان الثالثة 
»لن ميوت دمهم، ودماؤهم املس��فوحة ظلماً سائرة بعد 

حتّررها بقوة أكبر على طريق ذات الشوكة«.
ال��ذي نش��رته وكالت��ا »ف��ارس«،  البي��ان  وتاب��ع 
و»تس��نيم«، اإليرانيت��ان ب��أن »احلك��م الديكتاتوري قد 
افتتح مرحلة نهايته، فعلى الش��عب أن يتحلى بالصبر 
اجلمي��ل، ويضاع��ف اجل��ّد واحل��راك، ويش��حذ روح��ه 
الثورية الغيورة، ويستعد الستقبال النصر والفرج بعد 

هذه املرحلة الشديدة«.
اخلارجي��ة  وزارة  باس��م  املتح��دث  ق��ال  ب��دوره، 
اإليرانية بهرام قاس��مي، إن »ح��ّكام البحرين يتحملون 
مس��ؤولية تبعات خطواتهم املتطرفة«. واعتبر قاس��مي 
أن النظ��ام البحرين��ي »طائش«، مش��يراً إل��ى أنه اختار 

احلل األمني ولم يقبل باحلل السلمي مع معارضيه.
واتهم حزب الله حكوم��ة البحرين بأنها تخلت عن 
جمي��ع احللول السياس��ية مع املعارض��ة، وتقود البالد 

حالياً نحو املستقبل املجهول.
اإلس��المية،  الوطن��ي  الوف��اق  جمعي��ة  واعتب��رت 
عبر نائب أمينها العام، حس��ني الديه��ي، أن »اإلعدامات 
جرمية دموية بش��عة تعبر عن عقلية وسلوك السلطات 
ف��ي البحرين ف��ي التعامل مع ش��عب البحرين؛ بس��بب 

مطالبته بالكرامة والعدالة والدميقراطية«.{

بقلم: عبد الله غل

من كـ»هارون الرشيد«؟!
بقلم: الشيخ محمد حمود

فباحلرمني أو أقصى الثغور فمن يطلب لقاءك أو ي�ِرّده    
وفي أرض الترّفه فوق كور ففي أرض العدّو على طِمِرّ    
من املستخلفني على األمور وما حاز الثغوَر سواك َخلٌْق    

قاله��ا أبو املعالي الكالبي في هارون الرش��يد، والبيت األول يقوم مق��ام كتاب في ترجمة حياته، 
ألنه صّور كفاح رجل اإلس��الم ديناً ودنيا مبا ال تصّوره عش��رات الصفحات، وقد ش��اع وذاع لدى من 
يتحدث��ون عن الرش��يد. وإذا كان قائله غير مش��هور املكانة في عالم الش��عر، فقد اش��تهر به في عالم 

التاريخ.
ولد هارون ببلدة الري بطبرس��تان سنة 145ه�، وبويع باخلالفة 170ه�، وتوفي سنة 193ه�. 
ذكر صاحب )اإلمامة والكياس��ة( في اجلزء الثاني عن الرش��يد قوله: ذكروا أن الرش��يد كان كثيراً ما 
يتلّثم، فيحضر مجالس العلماء بالعراق وهو ال ُيعرف، وكان قد قسم األيام والليالي على سبع ليال، 
فليل��ة للوزراء يذاكرهم أمور الناس ويش��اورهم في املهم منها، وليلة للكّت��اب يحمل عليهم الدواوين 
ويحاس��بهم عما لزم من أموال املس��لمني، ويرتب لهم ما ظهر من صالح أمور املس��لمني، وليلة للقواد 
وأم��راء األجناد يذاكرهم أمر األمصار ويس��ألهم عن األخبار ويوقفه��م على ما تبنّي له من صالح الكور 
وس��ّد الثغور، وليلة للعلماء والفقهاء يذاكرهم العلم ويدارس��هم الفقه وكان من أعلمهم، وليلة للقراء 
والعب��اد يتصفح وجوههم ويتعظ برؤيتهم ويس��تمع ملواعظهم ويرقق قلبه بكالمهم، وليلة لنس��ائه 
وأهل��ه ولذات��ه يتلذذ بدنياه ويأنس بنس��ائه، وليل��ة يخلو فيها بنفس��ه ال يعلم أحد ق��رب أو بعد ما 
يصنع، وال يش��ك أحد في أنه يخلو فيها بربه يس��أله خالص نفسه وفكاك رقه. وتتناقل كتب التربية 
والس��لوك وصّية تربوية للرشيد، قالها ملعلّم ولده األمني، وأُعجب بها ابن خلدون فنقلها في مقّدمته، 
باعتباره��ا أثراً بارزاً من آثار الفك��ر املتألق، وهي بأفكارها الدقيقة تغني عن كل تعليق. قال الرش��يد 
يوص��ي األحمر )علي ب��ن املبارك صاحب الكس��ائي(: يا أحم��ر، إن أمير املؤمنني قد دف��ع اليك مهجة 
نفس��ه، وثم��رة قلبه، فَصيَّر يدك عليه مبس��وَطة، وطاعت��ك عليه واجبة، فكن ل��ه بحيث وضعك أمير 
املؤمن��ني، أقرئه القرآن، وعّرفه اآلثار، َوَرّوه األش��عار، وعلمه الس��ن، وبّصره مواق��ع الكالم، وامنعه 
الضح��ك إال في أوقاته، وخذه بتعظيم مش��ايخ بني هاش��م إذا دخل��وا إليه، َوَرْفع مجال��س القواد إذا 
حض��روا مجلس��ه، وال متّرنَّ بك س��اعة إال وأنت مغتنم فيه��ا فائدة تفيده إياها، من غي��ر أن َتْخُرق به 
ْمُه ما استطعت بالقرب واملالينة،  فتميت ذهنه، وال متعن في مسامحته َفَيْسَتْحلَِي الفراغ ويألفه، وقوِّ

فإن أباُهَما فعليك بالشدة والغلظة.
بدراس��ة هذا النص يظهر لنا أن الرش��يد وإن كان ناجحاً بامتياز في قيادة الدولة، فقد كان كذلك 
على وعي كامل بدور املؤدب املرّبي، وكأننا هنا بإزاء مستش��ار تربوي خبير، يحدد االس��تراتيجيات 
العام��ة للبرام��ج الدراس��ية املقدمة للطلبة. ويظه��ر لنا أن مؤّدب��ي أولياء العهود ل��م يكونوا معلمني 
للعلوم فحس��ب، بل تربويني يعلمون قواعد السلوك اإلنساني الصحيح، فيعرفون متى يكون الكالم 
ومت��ى مُين��ع الضحك ومن ل��ه حق التبجي��ل والتعظيم. وهك��ذا كان ملتصقاً مفه��وم التربية مبفهوم 

املعرفة في ذهن هارون الرشيد.
بع��د طول قراءة واّطالع عل��ى كثير من املراجع واملؤلفات التي تعّرضت لس��يرة الرش��يد، يظهر 
أننا أمام ش��خصية مكتملة، جند فيها سمات احلاكم والعالم والقائد والناصح والقاضي واملربي، مع 
س��عة الصدر، وطول األناة، وصدق التجاريب، وُبعد النظر، وبذلك كله صار صاحب الصيت املدّوي 

واخلطر البعيد.
رحم الله صاحب العبارة الش��هيرة – قوالً وفعالً – التي رّد بها على نقفور ملك الروم عندما هّدد 
وتوّعد االسالم واملسلمني في ظل الرشيد، فكتب اليه هارون قائالً: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير 

املؤمنني هارون الى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك، واخلبر ما ترى ال ما تسمع يا كلب الروم.{
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توظيف الفضاء اإللكتروني في خدمة المقاومة
املؤسس��تني  أص��اب  ال��ذي  احل��رج  تفه��م  ميك��ن 
العسكرية واالستخبارية في تل أبيب في أعقاب الكشف 
عن اختراق »كتائب عز الدين القسام«، الذراع العسكرية 
حلركة »حماس« لهواتف عدد كبير من الضباط واجلنود 
قيم��ة،  ذات  اس��تخبارية  معلوم��ات  عل��ى  واحلص��ول 
ومتكنها م��ن التجس��س اإللكترون��ي على قي��ادة الفرقة 
العس��كرية املسؤولة عن جبهة قطاع غزة، والتعرف إلى 

حتركات اجليش الصهيوني في احمليط.
العس��كرية  املنظوم��ة  ل��دى  احل��رج  أث��ار  م��ا  إن 
واالس��تخبارية في الكيان الصهيون��ي أن احلديث يدور 
عل��ى مواجه��ة بني تنظي��م ذي ق��درات مح��دودة وكيان 
يق��ر العالم بأس��ره بأنه »عم��الق« في مج��ال التوظيف 
العس��كري واالس��تخباري للفض��اء اإللكترون��ي. إن م��ا 
يثي��ر القلق في الدوائ��ر الصهيونية هو ما ل��م تفطن إليه 
املنظومة االستخبارية من اختراقات قد تكون »حماس« 
ق��د حققتها في املنظومات احملس��وبة للجيش، فضالً عن 
إمكاني��ة حص��ول احلرك��ة عل��ى معلومات بالغ��ة الدقة 

حول جيش االحتالل.
على كل األحوال، فإنه يس��تدل أن م��ا حققته حركة 
حماس ه��و اجناز تكتيكي مهم يغّي��ر طابع املواجهة مع 
الكيان الصهيون��ي، لكنه في الوقت ذاته أقل من أن ميثل 

تهديداً استراتيجياً لتل أبيب.
إن معي��ار أن تتح��ول ق��درات املقاوم��ة ف��ي مج��ال 
الفضاء اإللكتروني إلى تهديد اس��تراتيجي رادع، يتمثل 
في متكنه��ا من اخت��راق املنظومات احملوس��بة لألجهزة 
باملعلوم��ات  تكتن��ز  الت��ي  والعس��كرية،  االس��تخبارية 

االس��تخبارية األكثر دقة وحساس��ية. كذلك إن من أخطر 
ص��ور التهدي��د االس��تراتيجي ال��ذي تخش��اه إس��رائيل 
يتمث��ل ف��ي إمكاني��ة أن ينج��ح ط��رف ع��دّو ف��ي توجيه 
ضرب��ات للمرافق املدنية والعس��كرية من خالل اإلضرار 

باملنظومات احملوسبة التي تتحكم بها.
لقد فاقم تطور الصناعات التقنية من خطورة الفضاء 
اإللكتروني بالنسبة إلى إسرائيل؛ حيث إن كل ما تنتجه 
صناع��ات التقنية في إس��رائيل يكون مرتبط��اً بالفضاء 
اإللكترون��ي، ما يجعل��ه عرضة لهجم��ات إلكترونية، قد 
تفضي إلى إحلاق أذى كبير به. وهذا ما فرض حتّدياً آخر 
يتمثل في ض��رورة توفير منظومات حماي��ة عن الفضاء 
اإللكترون��ي، وذلك حلماي��ة التقنيات املتقدم��ة املرتبطة 
به، وضمن ذلك، تلك املسؤولة عن إدارة وتشغيل املرافق 
احليوية والبنى التحتية احلساس��ة، أو تلك التي تشكل 

جزءاً من منظومات التحكم واملراقبة.
وق��د يكون من س��بيل الصدف��ة أن يتزامن الكش��ف 
عن اختراق��ات حم��اس اإللكتروني��ة للمنظوم��ة األمنية 
الصهيوني��ة م��ع إع��الن الكي��ان الصهيوني مؤخ��راً عن 
تغيي��رات جذرية على البني��ة التنظيمية املس��ؤولة عن 
جه��ده احلربي ف��ي الفض��اء اإللكتروني، بهدف تقس��يم 
أعب��اء هذا اجله��د على األف��رع العس��كرية املختلفة ذات 

العالقة بهذا الفضاء.
فبع��د أن كان��ت ش��عبة االس��تخبارات العس��كرية 
»أمان« ممثلة في وحدة التجس��س اإللكتروني املعروفة 
ب���»8200« حتتك��ر املس��ؤوليات ع��ن اجله��د الهجومي 
والدفاع��ي ف��ي الفض��اء اإللكترون��ي العس��كري للكيان 

الصهيون��ي، بات��ت ه��ذه الوح��دة مكلف��ة فق��ط اجلانب 
الهجومي.

وفي ما يعكس القلق من إمكانيات االختراق، فقد أمر 
رئي��س هيئة أركان اجليش اإلس��رائيلي جادي إيزنكوت 
ب��أن تتول��ى ش��عبة »احلوس��بة« ف��ي اجلي��ش القي��ام 
باملهم��ات الدفاعية في الفض��اء اإللكتروني العس��كري. 
ووف��ق الترتيبات التنظيمية اجلديدة، س��تتولى ش��عبة 
احلوس��بة الت��ي يقودها ضاب��ط برتبة ل��واء مهمة بناء 
الشبكات احملوسبة في قيادات اجليش وأذرعه املختلفة 

وتوفير احلماية لها، ومنع اختراقها.
لكن عل��ى املقاومة الفلس��طينية أن تع��ي أن قدرات 
الكيان الصهيوني في مجال ش��ن الهجم��ات اإللكترونية 
كبيرة جداً، وهو لم ولن يتردد في توظيفها لشن هجمات 
ته��دف إلى تقلي��ص هامش املن��اورة أم��ام املقاومة. وقد 
يكون الكش��ف عن اختراقات املقاومة محفزاً إضافياً لهذا 

الكيان لتكثيف هجماته اإللكترونية.
وق��د ال يك��ون من ب��اب الصدف��ة أن وس��ائل اإلعالم 

الصهيوني��ة قد س��لطات األضواء على اجله��د الهجومي 
الذي تقوم ب��ه »8200«، حيث تبني أن هذا اجلهد يهدف 
إلى جم��ع معلومات اس��تخبارية حساس��ة إل��ى جانب 
املس بالبنى التحتية والقدرات العسكرية لألطراف التي 

ينظر إليها الكيان الصهيوني ك�»عدّو«.
وحسب وس��ائل اإلعالم الصهيونية، فإن الهجمات 
التي تشنها »8200« تتم بشكل يومي، من خالل اختراق 
املنظومات احملوسبة بواسطة برمجيات »خبيثة«، على 
رأسها حصان طروادة، الذي ميكن الكيان الصهيوني من 

احلصول على معلومات استخبارية نفيسة عن بعد.
وال حاجة للتذكير بأن إس��رائيل أقدمت على التسلل 
إلكتروني��اً إلى منظوم��ات التحكم املس��ؤولة عن توجيه 
الدفاعات اجلوية الس��ورية عش��ية الغ��ارة التي نفذتها 
الطائ��رات اإلس��رائيلية على املنش��أة النووية الس��ورية 
بالقرب من »دير الزور«، ش��مال ش��رق س��وريا، وأبطلت 
عمل هذه املنظومات حتى تقلص فرص تعرض الطائرات 
املغي��رة لني��ران الدفاع��ات اجلوي��ة الس��ورية. ويندرج 
حتت هذا النوع من العمليات الهجمات اإللكترونية التي 
استهدفت املنشآت النووية اإليراني عامي 2009 و2012 
عبر استخدام فيروس »stuxnet« و»flame«. في 
الوق��ت ذاته، ف��إن الفض��اء اإللكتروني يس��هم في توفير 

املعلومات االستخبارية الالزمة.
قص��ارى الق��ول، أن عل��ى املقاومة مواصل��ة تطوير 
قدراته��ا الهجومية والدفاعي��ة في الفض��اء اإللكتروني، 

وعدم الركون إلى قدراتها احلالية.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

أْعُطوا األجيَر أْجَره
إن الل���ه تعال���ى فاَضل بني عباده في العقول واألفه���ام، وفاَوَت بينهم في األرزاق واألموال، 
خَذ َبعُضهم بعضًا ُس���ْخِرّيًا{ الزخرف-32، َفيخِدُم  وجعله���م ف���ي املعاِيش درجاٍت ومراتب }ليتَّ
بعُضهم بعضًا، وينتفع بعضهم من بعض؛ وِبذا ينتظم أمر احلياة، ولو كانوا سواًء في األحوال 
واألم���وال مل���ا خدم أحٌد أحدًا، ومل���ا اْرَتَفق بعضهم من بعض، وأَلفضى ذلك إلى فس���اد احلياة. 
لذا قضت س���نة احلياة في عباده بأن يكونوا »بعٌض لبعٍض وإن لم يش���عروا خدُم«. والله تعالى 
ل بقدٍر ما يش���اء، وفي ذلك يقولون: قد َتلق���ى ضعيَف القوة، قليل احليلة، َعِييَّ  بِحكمت���ه ُينزِّ
ٌر عليه في  زق، وَتلقى شديد احليلة، بسيط السان، وهو ُمقتَّ ���ٌع عليه في الرِّ اللس���ان، وهو ُموسَّ

زق، وفي هذا يقول اإلمام الشافعي: الرَّ
بيب وطيُب عيِش األحمِق ومن الدليل على القضاء وَكوِنه    ُبؤُس اللَّ  

ولك���ن هذا التفاوت الواقع بني البش���ر بأمر احَلَكم الَع���دل، اللطيف اخلبير، ال ُيعفي ربَّ 
ِعية واإلحس���ان إل���ى َمن حتَت يده من بني اإلنس���ان. ش���َرع  العم���ل م���ن واج���ب الَع���ْدل في الَرّ
اإلسالم وجوب الِرفق في املعاملة، واللطف في التكليف في أقل العاملني شأنًا، وأوضعهم َعماًل 
في نظر الناس، وهم العبيد واخلدم. فهؤالء قد أوصى النبي ] بهم فقال: »إْخواُنكم َخَوُلكم 
)ُخّداُمكم( جعلهم الله حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فلُيطِعمه مما يأكل، وْلُيْلِبس���ه 
فتموهم فأعينوه���م« رواه البخاري.لقد أَمر من  فوهم ما َيْغِلُبهم، ف���إن كَلّ مم���ا يلِب���س، وال ُتكِلّ
ر ُعمااًل بأن ال َيْس���َتعِبد، وأوجب عليهم أن َيرفقوا بهم  اّتخذ ُخّدامًا بأن ال يس���تبّد، ومن س���َخّ
فونهم من أعمال، وأن يتجاوزوا عن َهَفواتهم، ويْصَفحوا عن َهناِتهم، وأن ال َيعبثوا  في ما ُيكِلّ
في تس���خيرهم، فقد يس���لبه الله ما َمَلك، وُيعُدّ له س���وء ال�ُمنَقَلب، ناهيك مبا ُيحصي عليه 
ِجِلّ األْعظم الذي }ال ُيغادر صغيرة وال كبيرة إال أحصاها{! عن أبي سعيد الَبدرّي  كتاب الِسّ
���وط، فس���معت صوتًا من َخلفي يقول: ِاعلم أبا مس���عود! فلم  قال: كنُت أضرب ُغالمًا لي بالسَّ
أْفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله ]، فإذا هو يقول: »اعَلم أبا مسعود 
أن الله أقَدُر عليك منك على هذا الُغالم، فقلُت، يا رس���ول الله ُهو حرٌّ لوجه الله! فقال: أما 

لو لم تفعل َلَلَفحْتك النار!« رواه مسلم. 
وأوجب اإلسالم على صاحب العمل إيفاء األجور بأمانة من غير َتهاُوٍن وال ِخيانة. واألجُر 
يجب تعجيله واستيفاؤه وعدُم ُنقصانه عن توفير املعايش الضرورية. إن تعجيل األجِر للعامل 
له أثُره الّطيب في نفس���ه وانعكاُس���ه املوجب في حياته؛ أما تأخير األجر أو اإلبطاء في َبْذِله 
فإن���ه ُيحِدُث مفاس���د وأض���رارًا، ويوقُد ضغائ���َن ونيرانًا! وقد أمر الرس���ول ] بتعجيل األجور 
أم���رًا صريح���ًا في قوله: »أْعُطوا األجيَر أج���َره قبل أن َيِجفَّ َعرقه« رواه ابن ماجه. وأما َحْجُب 
األجور أو َجحُدها فإثمه عظيم، ووزُره جسيم، وَمن فعل ذلك فقد أِذن بُخصومة ربِّ العاملني، 
���ر في هذا األمر احلديَث الُقدِس���ّي الذي يقول فيه النب���ي ] عن ربه: »ثالثٌة  ويكف���ي أن نتدبَّ
أنا خصمهم يوم القيامة، وَمن كنت َخْصَمه َخَصْمُته: رجٌل أعطى بي ثم َغَدر، ورجٌل باع ُحرًا 

فأكل ثمنه، ورجٌل استأجر أجيرًا فاسَتوفى ِمنه ولم ُيعِطه أجَره« رواه البخاري.
إن العام���ل مهم���ا هاَن���ت ِحرفته، وداَن���ت ُرتبته، يحقُّ له من األجر ما يف���ي بحاجاته، فإذا 
ون مثَله���م أو يزيد! س���أل اخلليفة  وج���ب توفي���ر ذلك للخ���دم والعبيد فَم���ن فوقهم يْس���تِحقُّ
عم���ر رض���ي الل���ه عنه حاِطب ْب���َن أبي َبلَتعة ك���م ُيعطي ُعّماله الذين س���رقوا ناق���ًة لرٍجل من 
ُمَزيَنة؟ فقال: أربعة دراهم! قال أراك جُتيعهم! أعِطهم ثمانية، وأمر بعدم قطع أيديهم! وقال 

حلاِطب: لو سرقوا ثانية ِمن جوٍع لقطعُت َيدك أنت!
إن ي���د الل���ه َمألى ال َتِغيض، س���ّحاُء الليَل والنه���اَر، وكنوُز ِنَعم الله َتع���مُّ باخلير وَتفيض، 
وما يحجُبها عن يد البائس ويْزويها عن كيس الفقير إال ُغَرماؤه املياسير الذين يأكلون ِملَء 
���ْكوى وال  البط���ون، وينامون ملء اجُلفون، فال ُيِحّس���ون بآالم الس���ائلني، وال يلتفتون إلى الَشّ
يسمعون األنني! لو أننا حَملنا مصباح الفيلسوف اليوناني »دوجني« َنبحث في ساعات اإلبكار 

ياجير عن ُمنِصف العامل وراِحم الفقير، ألجَهَدنا البحث وأشقانا املسير!< والدَّ

بقلم: د. صالح النعامي

مؤتمر الدوحة يدعو إلصالح عادل لمجلس األمن
ختتمت يوم األحد في العاصمة القطرية الدوحة 
أعمال املؤمتر غير الرس��مي ل�»تنش��يط النقاش حول 
إص��الح مجل��س األم��ن« بالدع��وة إلى إص��الح عادل 

وواقعي.
وق��ال وزير الدول��ة القطري للش��ؤون اخلارجية 
سلطان بن سعد املريخي في ختام املؤمتر، إن حتقيق 
الس��الم واالس��تقرار في العالم يتطل��ب وجود مجلس 

أمن فعال وقادر على مواجهة التحديات.
وأض��اف املريخ��ي أن األزم��ات الدولي��ة الراهنة 
أظه��رت احلاج��ة إلى إص��الح ع��ادل وواقعي ملجلس 

األمن كجزء من إصالح األمم املتحدة.
وعب��ر الوزي��ر ع��ن أمل��ه ف��ي أن يك��ون مؤمت��ر 
الدوح��ة منطلقاً لبدء مرحلة جدي��دة للمفاوضات بني 
احلكومات بشأن إصالح مجلس األمن، الذي سينعقد 
ف��ي نيوي��ورك يومي الس��ادس والس��ابع من ش��باط 

املقبل.

وق��د بح��ث املش��اركون مبؤمت��ر الدوح��ة الذين 
ميثلون نح��و ثالثني دولة -بعضه��ا دائمة العضوية 
مبجلس األم��ن- مدى احلاجة إلص��الح هذا املجلس، 
وقاموا بتقييم املفاوضات بني احلكومات بش��أن هذه 
املسألة في الدورتني السابقتني للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، وأخيراً ناقشوا ما ميكن أخذه من خطوات في 

املستقبل.
ويتأل��ف مجلس األمن م��ن 15 دولة، منها خمس 
دائم��ة العضوية متلك وحدها ح��ق النقض )الفيتو(، 
وتقوم اجلمعية العامة للمنظمة بانتخاب عش��ر دول 

أخرى لعضوية املجلس ملدة عامني.
ولطامل��ا اش��تكت دول عدي��دة من غي��اب العدالة 
في تش��كيل مجلس األمن، الذي أرس��يت قواعده على 

أساس القوى املنتصرة في احلرب العاملية الثانية.
وتطالب هذه الدول -ومن أبرزها اليابان وأملانيا 
والهند والبرازيل وتركيا- بتوس��يع عضوية املجلس 
الع��ادل  التمثي��ل  لتحقي��ق 
وإص��الح  العال��م،  لس��كان 

استخدام الفيتو.
ويتطل��ب تغيي��ر نظ��ام 
مجلس األمن إدخ��ال تعديل 
عل��ى ميث��اق األمم املتح��دة، 
م��ا يس��توجب موافق��ة ثلثي 
العام��ة،  اجلمعي��ة  أعض��اء 
بينه��م  م��ن  يك��ون  أن  عل��ى 
جميع الدول دائمة العضوية 

مبجلس األمن.{
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خالل التحضيرات اجلارية لترتيب الوضع الفلس��طيني 
الداخلي واس��تعادة وحدة وطنية فلس��طينية والذهاب 
ال��ى مواجه��ة االحت��الل، كذلك أكدن��ا أهمية م��ا تقوم به 
اجلماعة اإلس��المية ودورها الرئيس��ي ف��ي اجتاه الدفع 
لوحدة وطنية فلسطينية وباجتاه الشعب الفلسطيني.  
وحتدث الدكتور بس��ام حمود فق��ال: رحبنا باللقاء 
م��ع الوفد الفلس��طيني مل��ا تش��كله بيروت م��ن حاضنة 
للقضي��ة الفلس��طينية منذ النكب��ة، وأجمل ما ف��ي اللقاء 
أن��ه كان يض��م ال��ى جانب منظم��ة التحري��ر فصائل من 
التحال��ف، وحتديداً حرك��ة حماس واجلهاد اإلس��المي، 
ألننا في اجلماعة اإلسالمية لطاملا دعونا الى الوحدة في 
ما بني ابناء الش��عب الفلس��طيني وقيادات��ه، وطلبنا من 
األمني العام ان يبذل ما ميكن من جهود مع كافة األطراف 
داخل املخيمات من أجل ضمان عدم تكرار حاالت الفلتان 

األمني وتأمني االستقرار.

الغ��زال، اعتبر أن م��دارس اإلميان اإلس��المية اليوم هي 
على مش��ارف االحتفال بيوبيلها الذهبي اخلمس��ني، وما 
تعنيه هذه املناسبة من مع��اٍن كبيرة للمجتمع اللبناني 
عموم��اً والش��مالي خصوصاً، فخريجو م��دارس اإلميان 
على امتداد اخلمس��ني عاماً تبوأوا مراكز مميزة في شتى 
املجاالت، حيث ال يكاد توجد مهنة أو منصب في مختلف 
ال��وزارات والدوائر الرس��مية واخلاص��ة إال وفيها خريج 
من مدارس اإلمي��ان، ما يجعلنا مطمئن��ني إلى أن أهداف 
اجلمعية تطبق من خالل بناء جيل مؤمن بالله وبالوطن 

وبخدمة املجتمع.
وخت��م اللق��اء بحوار ب��ني الهيئة التربوي��ة ورئيس 

اجلمعية.

يكون��وا في مقدمة كل ش��يء، وأن غمام��ة األزمات هي 
س��حابة صي��ف، وإن طال��ت فهي ل��ن ت��دوم، وأن الله 
عزوج��ل يؤهل هذه األم��ة  ملرحلة قادمة تس��تطيع أن 
تصمد في مواجهة التحديات لتس��تطيع من بعدها أن 
تقود البش��رية، وأنه ال بد من صناعة الرجال بالصبر 

والقيام واملناجاة.
كذل��ك أقام مكت��ب الدعاة في اجلماعة اإلس��المية 
بالتعاون مع مكتب طرابلس في هيئة علماء املسلمني 
دورة خاص��ة بالعلم��اء والدع��اة ومدّرس��ي التربي��ة 
الكلم��ة.. مه��ارات  اإلس��المية حت��ت عن��وان )س��حر 
العرض والتأثير( قدمها أيضاُ الدكتور بس��ام الطراس 
ف��ي مركز الدع��وة بالضم والفرز، حضرها حش��د كبير 
م��ن املهتمني. وقد جرى في نهاية ال��دورة تقدمي دروع 
للدكت��ور الط��راس م��ن اجلماع��ة اإلس��المية وهيئ��ة 
العلماء املسلمني تقديراً جلهوده وعربون شكر ووفاء.

نتزوج وما الهدف من الزواج، أشكال املشاكل الزوجية، 
احلوار والتواص��ل الناجح، قواعد في تنمية احلب بني 

الزوجني.
احلاض��رات  م��ن  مداخ��الت  اللق��اء  تخل��ل 
واستفس��ارات، واختتم بتطبيق عملي ملا مت اكتس��ابه 
من خالل توزيع مش��كلة زوجية عم��دت األخوات على 

إيجاد حل لها.

بأعيادهم ونقلدهم. ويج��وز أن نبارك لهم بأعيادهم ألن 
ديننا دي��ن الس��الم »وإذا حييتم بتحّية فحيوا بأحس��ن 
منه��ا« وتطّرق إلى موضوع قصة نزول س��يدنا عيس��ى 
عليه الس��الم إلى األرض. وفي اخلت��ام متت اإلجابة عن 

أسئلة الفتيات.

اس��تقبل نائ��ب رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية في لبن��ان الدكت��ور بس��ام حمود، ف��ي مركز 
التحري��ر  جلبه��ة  الع��ام  األم��ني  صي��دا  ف��ي  اجلماع��ة 
الفلس��طينية، عضو اللجن��ة التنفيذية ملنظم��ة التحرير 
الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، على رأس وفد من 
قيادة اجلبهة في لبنان، بحضور املسؤول االجتماعي في 
اجلنوب حس��ن أبو زيد، وعضو اللجنة السياسية محمد 
الزعتري، حيث جرى استعراض األوضاع على الساحة 
الفلس��طينية عموم��اً، وال س��يما م��ا يتعل��ق باجتماعات 
اللجن��ة التحضيرية للمجلس الوطني الفلس��طيني التي 
انعقدت في بي��روت مؤخراً، وكذلك أوضاع املخيمات وال 

سيما مخيم عني احللوة. 
الع��ام  األم��ني  الوف��د  باس��م  اللق��اء  اث��ر  وحت��دث 
للجبه��ة فق��ال: مت احلديث عن ش��عبنا الفلس��طيني في 
املخيم��ات وخاص��ة مخي��م ع��ني احلل��وة وما ج��رى من 

رئي��س  ب��ني  ح��واري  لق��اء  عق��د 
مجلس إدارة جمعية التربية االس��المية 
الدكتور ناه��د الغزال والهيئة التعليمية 
ف��ي مدرس��ة اإلمي��ان - ف��رع طرابلس، 
املجل��س  أعض��اء  م��ن  ع��دد  مبش��اركة 
اإلداري: األس��تاذ عب��د الرحم��ن الذهب، 
الدكت��ور بس��ام الول��ي، الدكت��ور أحمد 
عل��وش، الدكتور منذر ضناوي والس��يد 

منذر مسيكة، وذلك في مسرح املدرسة.
اس��تهل اللق��اء بت��الوة مباركة من 
أحم��د  الدكت��ور  رتله��ا  الك��رمي  الق��رآن 
علوش رئي��س جلن��ة النش��اط الثقافي 

والتوجي��ه اإلس��المي. بعده��ا كانت كلمة ملدي��ر مدارس 
اإلميان )األس��تاذ زياد غمراوي( ال��ذي اعتبر أن مدارس 
اإلمي��ان اإلس��المية متتل��ك م��ن مقوم��ات التمي��ز الكثير 
س��واء من خالل متي��ز هيئتها التعليمي��ة وطالبها الذين 
يحققون باس��تمرار املرات��ب األولى في كافة املس��ابقات 
الثقافي��ة والعلمية والرياضية الت��ي تنظمها اجلمعيات 
التربوية ووزارة التربية والتعليم العالي، إضافة إلى ما 
حتتويه مباني مدارس اإلميان اإلس��المية من مختبرات 
علمية ومختبرات للغ��ة واملعلوماتية وقاعات رياضية، 
إضافة إلى املكتبات واملسارح، ما يجعل مدارس اإلميان 

اإلسالمية مدارس منوذجية على صعيد الوطن.
ناه��د  الدكت��ور  التربي��ة  جمعي��ة  رئي��س  ب��دوره 

املكت��ب  م��ن  بدع��وة 
اجلماع��ة  ف��ي  الدع��وي 
بطرابل��س  اإلس��المية 
محاض��رة  أقيم��ت 
الترب��وي  للمستش��ار 
بس��ام  الدكت��ور  الش��يخ 
عن��وان:  حت��ت  الط��راس 
مه��ارات  له��ا...  )نح��ن 
للتحدي��ات  التص��دي 
املعاص��رة(، وذلك مس��اء 
 2017/1/12 اخلمي��س 
في مس��رح مجّمع اإلميان 

الترب��وي في أبي س��مراء، بحضور لفيف م��ن العلماء 
والدعاة والتربويني واملهتمني.

بداية ش��كر الدكتور الطراس اجلماعة اإلس��المية 
خاص��ة وأهل طرابلس األوفياء على وقفتهم الش��ريفة 
مع��ه وحرصهم على رفع الظلم ال��ذي وقع عليه خالل 

محنته التي مّر بها.
ث��م انتقل إلى احملاض��رة متحدثاً فيه��ا عن معنى 
)نحن له��ا(، مؤكداً ض��رورة العم��ل اجلماعي وضمن 
روح الفري��ق ملواجه��ة التحديات والصع��اب واليأس 
واإلحب��اط الت��ي متر ب��ه األم��ة، وأن الفنت متس��اوية، 
س��واٌء أكانت في األنفس أم األم��وال، وأن حياة الناس 
كحي��اة املجتمع��ات مت��ر مبراح��ل ضعف وق��وة، وأن 
حكمة الله اقتضت أن تؤخذ الدنيا غالباً، وأن أصحاب 
الهم��م العالية هم أئمة احلياة على م��ر العصور، وانه 
يج��ب عل��ى أصحاب الصف��وف األولى ف��ي الصالة أن 

عق��دت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي بي��روت 
لقاءها الش��هري يوم اجلمعة 2016/12/30 في مركز 
الدعوة اإلسالمية - املال. تضمن اللقاء محاضرة بعنوان 
»فن احتواء املش��اكل الزوجية« من تنظيم قس��م األسرة 
ف��ي اجلمعية وإع��داد وتقدمي الس��يدة »نب��ال كوجان« 

األخصائية األسرية وعضو جلنة إصالح ذات البني.
متح��ورت احملاض��رة حول النق��اط التالي��ة: ملاذا 

نظ��م قس��م العم��ل 
اإلقلي��م  ف��ي  الش��بابي 
ح��واراً  ش��حيم،   -
ه��الل  د.  م��ع  تفاعلي��اً 
درويش ح��ول موضوع 
واالحتف��االت  األعي��اد 
بعن��وان  املس��يحية 
معلومات��ك«  »صّح��ح 
ف��ي مرك��ز الدع��وة ف��ي 
 .2 0 1 6 /1 2 /3 1
ع��ن  ه��الل  د.  حت��دث 
عيس��ى  س��يدنا  مي��الد 

عليه السالم وعن معجزاته، مستشهداً بآيات من القرآن 
الكرمي وباألحاديث النبوية الشريفة. وحتدث عن قضية 
الش��رك بالل��ه <إن الل��ه ال يغفر أن يش��رك ب��ه ويغفر ما 
دون ذلك ملن يش��اء>. وأكد أننا ننع��م بدين كامل عظيم 
وس��طي، ولس��نا بحاجة إلى تقليد اآلخري��ن أو أن نعّيد 

أقام��ت رابط��ة الدعوة 
للجالية البنغالديش��ية في 
مبناس��بة  احتف��االً  لبن��ان 
املولد النبوي الش��ريف في 
قاع��ة الدكتور م��ازن فروخ 
مبنطق��ة  الدع��وة  مبرك��ز 
عائشة بكار، مبشاركة جمع 
غفي��ر م��ن أبن��اء اجلالي��ة، 
الش��يخ  بحض��ور  وذل��ك 
والش��يخ  العم��ري  أحم��د 
مصطف��ى احلريري، وكانت 
كلمة توجيهي��ة عن معاني 

االخوة واحملبة في الله بني أبناء األمة اإلسالمية من الشيخ أحمد العمري، وختم اللقاء بالدعاء.

الجماعة تستقبل األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

د. ناهد الغزال: سنعمل على إعادة طرابلس والشمال 
محورًا »ثقافيًا« و»تربويًا« عبر مدارس اإليمان

محاضرة ودورة للدكتور بسام الطراس في طرابلس

اللقاء الشهري لجمعية النجاة االجتماعية في بيروت

ورشة عمل لجمعية النجاة حول اإلدارة واإلنتاج

حوار تفاعلي مع د. هالل درويش حول الميالد

رابطة الدعوة للجالية البنغالديشية

أنشطة

ش��ارك وف��د م��ن جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة في 
طرابلس ممثالً مبسؤوالت القس��م التربوي واالجتماعي 
تنظي��م  بالنتائ��ج،  اإلدارة  عم��ل:  بورش��ة  واإلعالم��ي 
اجلمعية الطبية اإلسالمية بالتعاون مع منظمة التعاون 
اإلس��المي، وذلك يوم األحد 2017/1/8، الساعة 9:30 

صباحاً في مستشفى دار الشفاء - قاعة احملاضرات.
هدف��ت الورش��ة إلى متك��ني العاملني ف��ي املنظمات 

من:
- إدراك مفاهي��م ومب��ادئ وأدوات منهجي��ة اإلدارة 
بالنتائ��ج وتطبيقاته��ا ف��ي مج��ال العمل التنم��وي، من 

خ��الل تخطي��ط ومتابع��ة وتقيي��م املش��روعات من أجل 
حتقيق النتائج.

- اكتس��اب امله��ارات الت��ي متكنه��م من اس��تخدام 
وتطبيق منهجية اإلدارة بالنتائج.

جمعية  في  الناشئة  جنى/قسم  نادي  نظم  كما   {
مميزاً  ترفيهياً  يوماً  بطرابلس،  االجتماعية  النجاة 
في   ،2016/12/30 اجلمعة  يوم  وذلك  للفتيات.. 

حديقة احلالب - أبي سمراء..
والثقافية  الترفيهية  النشاطات  من  العديد  تخلله 

املتنوعة..
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أث���ارت األح���كام القضائية التي صدرت عن احملكمة العس���كرية بحق عدد من املتهمني مبا 
بات ُيعرف »بأحداث عبرا« تنديدًا واس���تنكارًا من ذوي احملكومني، وهي اس���تدعت حتركًا عاجاًل 
وغاضب���ًا منه���م، فقام���وا بزيارة اجله���ات املعنية مبلف أبنائه���م ونظموا جتمع���ات غاضبة أمام 
احملكمة العس���كرية اس���تنكارًا لألحكام التي يصفونها »باجلائرة«. ه���ذه األحكام تراوحت حتى 
وصل���ت حد الس���جن املؤبد، وكذلك األش���غال الش���اقة لعش���ر س���نوات لعدد م���ن املتهمني، فيما 
التهمة اجلاهزة هي االنتماء لتنظيم مسلح وإطالق النار على اجليش اللبناني. منبع الغضب 
واالس���تنكار هو أن احملكمة نفس���ها التي أصدرت أحكامها املشددة على شبان في مقتبل العمر، 
س���بق لها في مرات س���ابقة كثيرة أن أصدرت أحكامًا مخففة إزاء قضايا مش���ابهة لكن املتهمني 

ينتمون جلهات أخرى. 
أهال���ي م���ن صدرت بحقهم األحكام املش���ددة اليطالبون بتبرئة أبنائه���م، هم يطالبون بأن 
تتم معاملة أبنائهم كما يتم التعامل مع غيرهم من املذنبني. هم يستنكرون أن ُتصدر احملكمة 
نفسها أحكامًا متفاوتة جتاه قضايا متشابهة، فتتشّدد مع أبنائهم، بينما تتساهل وتبحث عن 
األس���باب التخفيفي���ة ف���ي تعاملها مع متهمني آخري���ن. في جعبة األهال���ي الكثير من األمثلة 
والش���واهد، ويتس���اءلون: كيف يعقل أن تقوم احملكمة بإخالء سبيل عنصر من حزب معنّي بعد 
أش���هر م���ن توقيفه، رغم إق���راره بقتل ضابط في اجليش اللبناني كان يق���وم بدورية مراقبة في 
منطق���ة اجلن���وب، بينم���ا حتكم على أبنائه���م باملؤبد في قضية مالبس���اتها غير واضحة وليس 
فيه���ا أدل���ة جازم���ة بعدما اختل���ط احلابل بالنابل في املواجهات املس���لحة، ولم يع���د ُيعرف َمن 
ُيطلق النار على َمن. األهالي يتساءلون كذلك، ملاذا ترفض هيئة احملكمة التحقيق في اإلخبار 
ال���ذي قدم���ه وكالء الدفاع عن أبنائهم الذي يش���ير إلى أن عناصر مما يس���مى س���رايا املقاومة، 
ه���م الذين أطلقوا الرصاصة األولى عل���ى حاجز اجليش اللبناني، وهو ما أدى النفالت األمور 
واش���تعال ش���رارة االش���تباكات. ملاذا تتجنب احملكمة التحقيق في هذا اإلخبار، وتتجاهل عاماًل 
مهمًا وأساسيًا قد يغّير مسار احملاكمات ويقلب الكثير من الوقائع، ويؤكد رواية يرددها كثيرون 
بأن ما حصل في عبرا كان فخًا نصبه حزب الله للشيخ أحمد األسير ومناصريه، لإليقاع بهم 
وتوريطهم في معركة مبواجهة اجليش اللبناني متهيدًا للتخلص منهم والقضاء على ظاهرة 

أحمد األسير، وهو ما حصل.
أسئلة أخرى يبحث أهالي احملكومني من أبناء مدينة صيدا على أجوبة عليها، كيف تكون 
العدال���ة ح���ني تصدر أحكام مش���ددة على أبنائه���م في حني أن احملكمة نفس���ها أصدرت أحكامًا 
بغرامات مالية وسجن لعدة أشهر بحق عمالء »إسرائيل« ممن شاركوا بقتل وتعذيب مواطنني 
لبنانيني؟ هل الذنب الذي ارتكبه أبناؤهم يزيد عن ذنب »ميش���ال س���ماحة« الذي ألقي القبض 
عليه باجلرم املشهود بعدما استلم عبوات مفخخة من مسؤولني في النظام السوري لتفجيرها 
ف���ي عدد من املناطق اللبنانية، واعت���رف بالصوت والصورة بأنه كان يحّضر لقتل علماء ونواب 
وشخصيات مناوئة للنظام السوري، ثم بعد كل ذلك حتكم عليه احملكمة بالسجن ألربع سنوات 

وتقوم بإخالء سبيله بعد مدة  قبل أن يتم تصحيح األمر الحقًا؟!.
يح���دث أن يك���ون هناك توّجه لدى القضاء بالتش���دد في إص���دار أحكامه أو تخفيفها، لكن 
ليس من املقبول وال من املنطقي أن يتم التشدد في إصدار األحكام جتاه فريق من اللبنانيني، 

في حني يتم منح كل األسباب التخفيفية جتاه فريق آخر. 
 ملاذا تصّر احملكمة العس���كرية على إبقاء عالمات االس���تفهام حولها، وكأنها تريد التأكيد 
لفري���ق م���ن اللبناني���ني أن أحكامها تراعي فريق���ًا في مواجهة فريق آخر؟ مل���اذا تصّر على إبراز 
نف���وذ جه���ة معينة في أروقتها، فتراعي أحكامها ظروف هذه اجلهة، بينما تتحامل على اجلهة 
األخ���رى؟ مل���اذا تصّر احملكمة العس���كرية على لفت األنظ���ار إليها وتس���تدعي مطالبات إلغائها 
على اعتبار أنها محكمة استثنائية يجب أن تكون مختصة حصرًا مبحاكمة العسكريني ورفض 

توسيع اختصاصاتها؟!.<

بقلم: أواب إبراهيم

أين العدالة في أحكام »أحداث عبرا«؟!

كلمة طيبة

إن املّطل��ع عل��ى أح��وال أمتن��ا العربي��ة 
واإلس��المية ال بّد أن يص��اب بالهلع والرعب 
مم��ا آل��ت إلي��ه م��ن تش��تت وفرق��ة وتناحر 
وه��وان أمام أعدائها ونح��ن الذين كّنا منتثل 
لق��ول الله تعالى <وأعدوا لهم ما اس��تطعتم 
من ق��وة ومن رب��اط اخليل ترهب��ون به عدّو 
متفرق��ني  أش��تاتاً  فصرن��ا  وعدّوك��م>  الل��ه 
يرهبن��ا االع��داء وميزق��ون وحدتن��ا وصّفنا 
لبعدنا ع��ن كتاب الله وبع��د أن كّنا خير أّمة 
أخرجت للن��اس تأمر باملع��روف وتنهى عن 
املنكر صرنا في ذي��ل األمم نتجّرع ذّل الهوان 
ومرارة الفرقة واالنقس��ام  ألن ح��كام العرب 

صّم بكم عمي فهم ال يفقهون.
ما بال أمتنا أصابها الوهن واالس��تخذاء 
واخلنوع واالمثل��ة كثيرة ع��ن اصابتنا بهذا 
البالء لعّل م��ن أبرزها صمتن��ا عن اغتصاب 
اليه��ود ألرض فلس��طني ع��ام 1948، وم��ن 
قبلها تقس��يم املنطق��ة العربية ال��ى دويالت 
 1916 ع��ام  س��ايكس-بيكو  مؤام��رة  وف��ق 
وهدم اخلالفة اإلسالمية عام 1924 وهزمية 
الع��رب في حزي��ران 1967 ألّن حكام العرب 

صمٌّ بكٌم عمٌي فهم ال يشعرون.
وبع��د حتويلهم ال��ى ش��عوب متنافرة، 
ُزرع��ت ف��ي خاصرتهم دول��ة يهودي��ة تلقى 
الدعم من أميركا وروس��يا وال��دول العظمى، 
ش��عوبهم  بقم��ع  منش��غلون  حكامن��ا  فيم��ا 
االس��لحة  وتكدي��س  باالح��رار  والتنكي��ل 
مبليارات الدوالرات في املس��تودعات  والتي 
لم تقم بدورها املفترض لتحرير فلس��طني بل 
كان��ت خير حارس له��ذا العدو ف��ي اجلوالن 
والضفة الش��رقية وس��يناء ف��ي الوقت الذي 
متنع من تقدمي املس��اعدة ألهلنا احملاصرين 

في قطاع غّزة.
وال تخل��و أمتنا من الش��رفاء والغيورين 
على أهلنا ف��ي غّزة والذين ص��دق فيهم قول 
الل��ه تعالى <م��ن املؤمنني رج��ال صدقوا ما 
عاه��دوا الل��ه علي��ه فمنه��م من قض��ى نحبه 
ومنهم من ينتظ��ر وما بدل��وا تبديال> صدق 

الله العظيم.
م��ن ه��ؤالء املؤمن��ني الذين تفتخ��ر بهم 
أمتن��ا الش��هيد البط��ل محم��د ال��زواري م��ن 
تون��س بل��د البط��ل محمد ب��و عزي��زي الذي 
فجر بإحراقه لنفس��ه ث��ورة الربي��ع العربي 
ف��ي عدد م��ن البل��دان العربي��ة. لق��د اخترع 
ال��زواري طائ��رة االبابيل بدون طّي��ار والتي 

اس��تخدمتها »حم��اس« في تصّديه��ا للعدو 
االس��رائيلي وكان مصي��ره االغتي��ال على يد 
املوساد االسرائيلي في تونس في 15 كانون 
االول 2016 كم��ا اغتال��وا م��ن قب��ل الزعي��م 
الفلس��طيني أبو إياد وغيره من قادة املقاومة 
ولم نسمع أي احتجاج على عمليات االغتيال 
هذه، ما يؤّكد أّن اليهود يسرحون وميرحون 
ف��ي بع��ض ال��ّدول العربّي��ة ولكأّن الش��هيد 
الزواري مجرم في اختراعه هذه الطائرة وهو 
اّلذي يستحّق التنويه واالشادة به واالحتفاء 
ببطولته ألّن حكام العرب صمٌّ بكٌم عمٌي فهم 

ال يفهمون.
ويبشرنا الرئيس العتيد ألميركا دونالد 
ترام��ب بأنه س��يتصدى لق��رار مجلس األمن 
وقف بناء املس��تعمرات في الق��دس والضفة 
الغربي��ة ويعل��ن عزم��ه عل��ى نقل الس��فارة 
األميركي��ة ال��ى الق��دس الش��رقية لتثبيته��ا 
عاصمة إلس��رائيل وهذه رس��الة ال��ى حكام 
الع��رب تضاُف الى مسلس��ل مواق��ف أميركا 
الداعمة لهذا الكيان ألّن حكام العرب ليس��وا 

أهالً للحكم. 
ويستمر الكيان االسرائيلي بحفر االنفاق 
حتت املسجد االقصى بحثاً عن هيكل سليمان 
املزعوم حتى لو انهار هذا املس��جد. ترى، هل 
س��يكون للعرب واملس��لمني وقفة عّز ولو ملّرة 
واحدة؟ ول��ن يقف حكام الع��رب هذا املوقف 

ألّنهم صمٌّ بكٌم عمٌي فهم كالعبيد.
نحي��ي  املجاه��دة  طرابل��س  ف��ي  إنن��ا 
هيئة التضام��ن مع مآذن القدس وفلس��طني 
التي اس��تنكرت قانون من��ع الضوضاء على 
االس��المية  الفعالي��ات  وتضام��ن  املس��اجد 
واملس��يحية ومواقفها املش��ّرفة، فيما العرب 
صامت��ون، وحّكامهم متش��ّبثون بالكراس��ي 
برض��ى الصهيوني��ة العاملي��ة، ول��ن يصلح 
حالنا إال باس��تعادة وحدتنا وتفريغ سجون 
واملؤمن��ني  االح��رار  املعتقل��ني  م��ن  احل��ّكام 
واالس��تعداد ملجابهة عدّو العرب واملس��لمني 
بإمي��ان وإخ��الص وإطاح��ة احل��كام العرب 

ألنهم صٌمّ بكٌم عمٌي فهم أعداء شعوبهم.
وال يس��عنا في هذه املناسبة إال أن جنّدد 
دعاءنا بأن يرحم الله الشهيد الزواري وكذلك 
املجاهد الفلسطيني الش��اب سائق الشاحنة 
التي أطاحت س��تة جن��ود اس��رائيليني، ولم 
يتأثر حكام العرب ألنهم عمالء وفاسدون.{
عبد القادر األسمر

.. بكٌم.. عمٌي صمٌّ

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

يع
رب

خر
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لثا
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23
24
25
26
27
28
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24
25
26
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5
5
5
5
5
5
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41
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40
39
39
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6
6
6
6
6
6
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49
49
49
50
50
50
50

11
11
11
11
11
11
11

37
38
38
39
40
41
42

2
2
2
2
2
2
2

56
57
58
59
01
01
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4
4
4
4
5
5
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25
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6
6
6
6
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